وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
586224
876934
438347
544629
657048
205586
526594
298019
503521
661547
465249
312744
548019
503809
209589
894023
373878
666703
317290
661782
881019
593378
380537
379554
579130
577268
745966
578403
229003
524847
658236
812016

اسم الطالب
رنا جمال محمد الدميرى
نجﻼء سيد سعد مرغنى
روان السيد احمد محمد سعد
محمد عماد عبد الحميد مسعود عامر
ميرنا رياض عبد المنعم خالد عطيه
منى الروح عﻼء الدين ابراهيم سليمان عبد النبى
محمد ابوطالب محمد ابوطالب
يسر سمير ابراهيم عبدالرازق
ندى عصام عبد الحق محمود عبدالنعيم
نورا عبد الغفار على محمد
كريم صبري عبد الحميد سالم عوض
محمد محمد حسن عيد
احمد عبدالحى محمد رشاد عبدربه
زياد احمد احمد البيسى
احمد سامح عطية السيد فضل
محمد الظريف محمد زيدان
بركسام عصام معوض عبدالفتاح
محمد احمد محمد ابراهيم التهامي
شيماء جمال طه عز الدين
حسام الدين محمود سامى عبد القادر
مؤمن زكريا علي حسن
نورا محمد مصطفى عبد الغنى
مصطفى طارق رافت محمد
مصطفى احمد يحى محمد عيسى
مصطفى فتحى عبد الشافى سليم هيكل
احمد محمد سعد محمد على عبد الرحمن
محمد السيد محمد ابراهيم
هبه العطافي عبد الشافي الصعيدي
ماركو جمال وهيب جرجس
أميرة محمد حسين محمد
احمد على حسين ابوعلى
محمود وحيد محمود على

الكلية
تربية ابتدائي طنطا
تربية ابتدائي اسيوط
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره جامعة السويس
رياض اطفال المنصوره
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
اداب اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره اﻻسكندريه
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره كفر الشيخ
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره جامعة السويس
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه بنها
معهد فني صحى رياضه المنصورة
علوم رياضة بنها
حاسبات ومعلومات المنصوره
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
تربية جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات اسيوط
ع.دولى اعﻼم مدينةالشروق
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب
تربية رياضيه بنين طنطا
معهد فني تمريض اﻻسماعيليه
تربية طفوله طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب اﻻسكندريه
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
علوم المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
658734
805990
458272
152536
518452
603305
599883
365375
456530
529230
180131
128718
140981
680882
877529
507168
204046
818185
297474
295112
374917
678493
444566
302162
827055
444111
372882
479314
608239
311697
312339
558256

اسم الطالب
هدير حسن المتولى ابراهيم جميل
محمود نبيل محمد عبد الغنى
محمد أحمد مرشدى أبو طاحون
احمد محمد توفيق ابو الغيط حسان
حنان محمد محمود الفقى
عمر خالد احمد فوزى عبد السﻼم
محمد انيس عبد السميع محمد عبد الرحمن
هاجر عصمت محمد ابوذكرى
عبير نصر بدوى عزب مسلم
عﻼء محمد محمد احمد محمود
عبد الرحمن اشرف ابراهيم محمد
يارا وليد مراد حسن احمد ربيع
هند ياسر عبد المجيد السيد عبد المجيد
نيره السعيد عبده توفيق محمد
شهاب احمد اسامه مهلل
ميرنا ابو بكر على عبد المنعم
مارتينا مجدى شكرى مترى
اسراء ناصر شعبان على
فاطمة حسان احمد حسان
اندرو لمعي لبيب جريس
محمود طلعت عبدالرءوف محمد
عبير السيد ابراهيم على كسبه
محمد احمد محمد برعى حمامه
علي رمضان محمود على عبد العال
شيماء على احمد على
مها عبد الصمد محمد عبدالحميد البراجة
رحاب عشرى فتحى ابوزيد
هند حمدى عبدالنبى حسان
نورهان حسنين غريب جمعه
عبد ﷲ حمدي محمود محمد راشد
محمد سامي محمود علي فوده
منار صبرى ابراهيم ابراهيم جنيدى

الكلية
حقوق المنصوره
حاسبات ومعلومات المنيا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
معهد فني صحى رياضه بنى سويف
اداب انتساب موجه دمنهور
حقوق الزقازيق
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم رياضة حلوان
علوم طنطا
معهد فني صحى اﻻسكندريه
سياحه وفنادق الفيوم
رياض اطفال القاهره طالبات
حقوق القاهره
حاسبات ومعلومات المنصوره
علوم رياضة اسيوط
اداب جامعة دمياط
علوم عين شمس
تربية ابتدائي المنيا
كلية البنات آداب عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
اداب المنصوره
اداب طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تمريض طنطا
كلية البنات آداب عين شمس
علوم كفر الشيخ
تربية طفوله الزقازيق
تربية/رياضه شبين الكوم
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
115068
579559
144521
727008
152368
729597
208156
579334
394422
303102
144280
885037
832801
662176
578854
530931
835047
678532
149844
434533
463300
614277
522001
828142
225411
362984
918800
318407
127096
650325
745336
580705

اسم الطالب
امانى السيد شحاته سليم
منى نوفل ابراهيم نوفل
سيده ابراهيم يحيي عبد الفتاح
محمد السيد سعد دسوقى الجوجرى
خالد طه عويس محمد
عبدالرحمن جمال الدين صالح خليل
ندي معتز احمد علي جاد
تقى محمد عبد العزيز محمد الرمادى
محمد رجب زينهم حسن محمد
هند احمد على يوسف عماره
محمود مدكور سعد عبد اللطيف
طارق جمال احمد صالح
مارينا عماد طنيوس بقطر
محمد رفعت محمد محمود السيد
زياد نصر احمد على الشامى
محمد السعيد السيد احمد عرفه
امانى عبد الكريم عبد الوهاب صبرة
شيماء بكر عبد ﷲ احمد محمد صﻼح
محمد شريف جمعة حلمى
حسام سمير عبد القادر ابراهيم خليل
ناريمان رجب احمد فؤاد والى ادهم
سمر الحسينى محمد محمد حسين
اسماء جمال كامل محمد
حسناء محمود خليفة محمد
ندى عبد المنعم محمد سيد احمد
محمد عثمان حسن سعد
عبد العال هديه عبدالعال احمد
عبد الرحمن اسامة سيد حميده
سارة جمال سعيد محمد
نوران محمد سعد زغلول شحاته
محمد ايهاب محمد حسن
محمد السعداوى محمد أحمد

الكلية
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب جامعة دمياط
تربية حلوان
اداب الزقازيق
تجاره انتساب موجه بنى سويف
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب القاهره
تربية رياضية بنات المنصورة
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اداب القاهره
علوم اسيوط
تربية قنا ج جنوب الوادى
اداب المنصوره
تجاره اسيوط
زراعه دمنهور
اداب اسوان
معهد فني صحى المنصوره
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره كفر الشيخ
نوعية الزقازيق
حقوق اﻻسكندريه
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اعﻼم القاهره
تجاره القاهره
علوم رياضة سوهاج
تربية/رياضه شبين الكوم
اداب القاهره
طب بيطرى بنها
علوم رياضة اﻻسماعيليه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

Page 3 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
291433
660980
657853
658859
282417
523511
168429
472717
913310
382621
598571
606826
428429
897180
756354
460041
357426
731174
157907
215840
587082
836460
437449
163637
521292
605107
471914
444469
585820
818990
322097
744576

اسم الطالب
احمد ابو زيد على ابو زيد
امينه السيد عبد الغنى السيد احمد
امنيه سعد السيد احمد السيد اسحاق
شيماء محسن السيد محمد شبكه
بوﻻ رجائي نعيم مرقص
اية عمرو عبد الرحمن عبد الغنى
مصطفى ربيع عبد التواب السيد
هدير السيد عبدالحليم عبدالعال
ياسر محمود على يوسف
رغده ممدوح رمضان عباس
مى محمد رزق والى
ندى محمد حاتم عبدﷲ البهنساوى
محمد حسن محمد احمد العدوي
ايمان احمد ابوزيد احمد
هند احمد سﻼم على
صفاء مصطفى محمد أبو النضر
مينا رمزى تادرس جرجس
هبه محمد رأفت محمود عريان جاد ﷲ
مصطفى اشرف مصطفى عزت
مارى مجدى الفونس نقوﻻ
اسماء ابوزيد فؤاد اسماعيل الرفاعي
دينا ربيع حفنى عمر
هبه محمد باهى عبد السﻼم
نادر عبد المنعم محمد طه
رقية عبدالكريم محمود كامل محمود
إيمان حامد صديق عبد الظاهر
محمد محمود عبدالفتاح محمد سالم الشافعى
محمد احمد مصطفى عاصم
امال مصطفى السيد جدول
فاطمه ربيع كمال سيد
محمود عبد الفتاح على مصطفى طعيمه
شروق احمد عبدالعال عبدالجواد

الكلية
السن عين شمس
تربية المنصوره
تجاره المنصوره
تربية المنصوره
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تربية اسكندرية
تربية الفيوم
تربية كفر الشيخ
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تربية عين شمس
تربية جامعة دمياط
نوعية الزقازيق
علوم رياضة طنطا
اداب سوهاج
تربية العريش
نوعية كفر الشيخ
تربية ابتدائي عين شمس
نوعية الزقازيق
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره القاهره
تربية بنها
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب كفر الشيخ
العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات  6اكتوبر
اداب انتساب موجه دمنهور
اداب سوهاج
معهد فني صحى رياضه طنطا
تجاره طنطا
تربية طنطا
تجاره اسيوط
تربية شبين الكوم
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
463868
882448
836538
595818
673303
229491
543690
807346
369126
895703
920347
829199
532653
437953
225395
399621
455762
310109
808380
877171
167826
594577
548470
118494
667306
659367
885057
661534
508696
472448
920520
114736

اسم الطالب
سارة احمد السيد اسماعيل عبد المجيد
اسراء محمود محمد احمد
احمد شعبان محمد محمود
مريم محمد ابراهيم محمد الحديدى
اسراء السعيد احمد اسماعيل ذكى
امانى صبرى السيد عبدالعظيم
بارثينيا مﻼك بشرى جرجس ابراهيم
احمد رمضان مصطفى حسين
منه ﷲ عفيفى عبدالوهاب محمد عفيفي
محمد احمد صابر عبد الﻼه
عبدالوهاب احمد محمود محمد
حسن يوسف بشارى محمد
امجد رافت عطية فهمى
مى عبد النبى احمد محمد
ريم على عبد الحميد على
محمد حسن حسين احمد
احمد عﻼء محمود محمود عامر
احمد عبد المنعم هاشم تمراز
مرثا معروف توفيق معوض
ايات محمد عبد العال حسن
ايه رمضان عجمى محمد
فاطمه الزهراء السعيد جمال عبد الفتاح عطا
ابراهيم محمد ابراهيم على عنب
سلمى هانى فيصل مرسى عثمان
انجى شريف عبد الكريم محمد جبر
عمر ناصر احمد حامد ابراهيم الدحدوح
محمد اشرف محمد عبد العزيز
منار عبد الرحيم محمد ناجى محمد
مريم محمد حمدى محمد ابو العﻼ
ايه فؤاد المتولى العرابى حسانين
هبه امين محمد عبدالعال
اية بخيت عبد الحفيظ خليفة

الكلية
تمريض كفر الشيخ
تربية طفولة اسيوط
حقوق اسوان
تربية جامعة دمياط
تمريض الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب اﻻسكندريه
علوم رياضة المنيا
تربية بنها
تجاره سوهاج
اداب سوهاج
كلية تجارة ج أسوان
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره القاهره
تربية/رياضه بنها
علوم طنطا
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
تربية المنيا
معهد فني صحى اسيوط
اداب انتساب موجه الفيوم
علوم جامعة دمياط
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
تجاره القاهره
تجاره بور سعيد
كلية التعليم الصناعى جامعة حلوان
تجاره اسيوط
نوعية المنصوره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية كفر الشيخ
تجاره سوهاج
تجاره القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
659465
465561
878074
120903
577676
594013
829397
430792
106197
531385
745215
387118
374119
434971
379214
737201
837322
356321
538649
143997
587515
663086
280296
213919
231187
288294
579729
450391
878395
310658
236020
920447

اسم الطالب
سلمى سامى محمد على النجار
ياسمين يوسف كامل احمد العبد
وسام احمد عكاوي عبد العزيز
محمود خالد محمود خير ﷲ
محمد عماد محمدعقيله السعداوى
نيره محمد عوض محمد عنتر
بسنت محمد احمد محمد
نعمه على جاد الكريم محمد جابر
ايه ابراهيم مصطفى الحاج
عبد العظيم محمد عبدالجليل عبدالعظيم صدقة
محمود محمد محمد عبد القادر
اسراء نشات عيد عبده
دعاء محمود زغلول محمود محمد
محمد حجازي محمد العزازي
اسماء محسن سيد حسانين حسن
محمد مجدى محمد عطيه
محمد احمد محمد آدم
اميره طاهر محسن عبدالفضيل
اميرة حلمى محمد على عبد المنعم مكى
ايمان اشرف سيداحمد محروس
رضوى رضا على احمد الصرماتى
محمد عبد الحميد جاد الحق عطيه احمد
مريم احمد رمضان أحمد
جيسيكا جوزيف نعيم عيسى
رانا ماجد محمد علوان
خلود حسين محمد سعد
روان السعيد امين مصطفى اللبودى
سوسانة ضياء مصطفى أسعد
نورهان ايهاب محمد رمضان
ياسمين طلعت إبراهيم يسن
داليا اشرف محمد مجاهد
البعيري عبدالغني محمود احمد

الكلية
تجاره المنصوره
اداب كفر الشيخ
تجاره اسيوط
تجاره القاهره
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تربية جامعة دمياط
تجاره سوهاج
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
كلية البنات علوم عين شمس
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات حلوان
تجارة جامعة السادات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
كلية البنات علوم عين شمس
تربية ابتدائي السادات
علوم حلوان
تربية طنطا
تربية/رياضه المنصورة
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
نوعية فنيه عباسيه
معهد فني تمريض عين شمس
تجاره المنصوره
تجاره طنطا
تربية اسيوط
علوم شبين الكوم ج المنوفية
حقوق عين شمس
اداب سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
390510
896494
299528
583823
826268
891331
519713
595840
831218
466884
918471
294378
890305
209924
673482
121521
388207
160249
553013
434842
208824
104938
505123
746930
509970
754840
318840
370905
237109
756310
359636
501551

اسم الطالب
دينا عبدﷲ احمد ابراهيم شريخه
شروق عبد الرزاق محمد احمد
اسماء احمد زكريا عويس
هيام هارون السيد عثمان
ايرين فكتر فوزى غب﷼
محمد ناصر حسين عباس
رحاب عبد الستار منصور التﻼوى
امال محمد احمد المتولى البساطى
فاطمه على فؤاد عبد الموجود
خديجة خضر محمد خضر خليل
اسماء كيﻼنى صابر احمد
كريم ياسر محمد ناجي
ايه مرزوق محمد عبد العال
فرح حازم سعيد سيد احمد عجور
دعاء محمود احمد ابراهيم ابوزيد
محمود عماد محمد عبد الغنى
دعاء السيد محمد محمد شاهين
ازهار نجم عبد الحميد محمد
نوران السيد حسن ضيف ابوزيد
علي احمد عليوة ابراهيم
ايه ﷲ اشرف محمد العوضى مصطفى
علي مصطفى ناجي مصطفى
على حسن محمد عبد الحميد ابو رجل
احمد محمد السيد ابو ضيف
خالد ماهر محمد عبد العزيز السقا
مينا جﻼل فرج سيدهم
اية عماد محمد طعيمه
عبدالرحمن محمد عبدالرحيم ابراهيم
طارق مجدى زكى صبره الخولي
ايمان نصر منصور عبيد ﷲ
احمد طارق اسحاق فراج
ياسمين جمال حسني عبد اللطيف

الكلية
معهد فنى تمريض بنها
تربية سوهاج
فنون تطبيقيه حلوان
اداب طنطا
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تربية رياضيه بنين اسيوط
اداب انتساب موجه دمنهور
علوم رياضة جامعة دمياط
حقوق قنا جنوب الوادي
تربية طفوله كفر الشيخ
زراعه سوهاج
علوم رياضة اسوان
اداب اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب المنصوره
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تربية بنها
اداب بنى سويف
تجاره دمنهور
حقوق اﻻسكندريه
اداب حلوان
تربية رياضيه بنين حلوان
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنها
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
611645
311028
587920
352551
755452
726722
882443
912613
281741
603302
373534
320769
801542
463978
156754
664918
291704
543298
379902
295645
352626
594247
598591
904031
598066
464291
880558
291690
456467
599152
549900
880118

اسم الطالب
أثار محمد عبدالعزيز على
اسماء عطية أحمد عبد الباقى
سهام زكريا عبد الغنى سﻼمه
يوسف محمد محمد سيد محمود السخاوي
ياسمين عادل زين عبد السميع
نوران عصام احمد محمد محمد عامر
ياسمين ابراهيم سيد ابراهيم
امنيه محمد محمود احمد
ياسمينه ايمن أحمد سالم
على صبحى عباس ابراهيم عبد العزيز
محمود احمد عبدالحليم محمد شحاته
اريج احمد سعد الدين سعد
خالد اسماعيل عبدالحكيم حسن
امل الحسيني محمود سليمان العطار
عمرو الحسينى توفيق عبد الهادى
محمود السيد ربيع البيومى
بسام احمد محمد احمد شعبان
محمد مجدى باهى محمد ابراهيم
شيماء وائل محمود النحاس
فاطمة خالد محمود ابراهيم
ميار محمد محمود رشيد
سعاد محمد عبد الرحيم داود
محمد رضا منصور حسنين الشرباصى
ايمان كمال مصطفي احمد
ايمان محمد السعيد شتيه
اسﻼم ابراهيم كمال محمد ابراهيم
شادي خيرى بديع شحاته
احمد علي محمد عبده حسين
اسراء ياسر عبد المغنى عيد
محمد عادل محمد محمد بدوى ﻻشين
ايه راشد جبر زياده
اسراء على مصطفى سيد

الكلية
نوعية الزقازيق
تجاره سوهاج
علوم رياضة طنطا
تجاره عين شمس
تربية العريش
السن عين شمس
اداب انتساب موجه اسيوط
تربية اسوان
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم رياضة بنها
علوم شبين الكوم ج المنوفية
علوم المنيا
علوم طنطا
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تجاره انتساب موجه المنصوره
السن عين شمس/رياضة
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
كلية البنات تربية عين شمس
تربية عين شمس
فنون تطبيقيه حلوان
معهد فني صحى بور سعيد
علوم جامعة دمياط
زراعه سوهاج
تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالبات
حقوق طنطا
تجاره اسيوط
علوم رياضة اسيوط
طب بيطرى كفر الشيخ
طب بيطرى الزقازيق
تجاره دمنهور
طب بيطرى اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
508045
575745
229458
539272
150445
316382
875644
369269
124850
205622
300991
122803
884866
384771
130681
605283
673416
121300
462853
399729
369406
734881
155993
456511
830595
680432
830282
667261
911435
301614
664475
456892

اسم الطالب
احمد محمد محمود على الحلوة
سحر سﻼمة عماد سالم
يارا محمد فتحى محمد محمد
ناني احمد عبد الحميد احمد
احمد محمد عﻼم عبد العظيم
اسراء محمد عاطف السيد ابوالعطا
جرجس وليم فخرى سعيد
خلود خالد صبحى عبدالرحمن
عبد الرحمن احمد عوض محمد على
احمد محمد طارق محمد يوسف بدر
عاصم فوزي عبد ﷲ عبد الحليم عوض
منه ﷲ خالد مصطفى محمد
اندرو ناجى نجيب ميخائيل
محمود مجدى السيد الجندى
جهاد احمد عبد الحفيظ سالم
احسان محمد رجب اسماعيل
مارى مﻼك فوزى جرجس عبد الملك
سيف الدين رجائى محمد عماره
عبد ﷲ كمال عبد ﷲ السباعي
محمد وجدى عبدالفتاح حسن
ايمان ماجدى مغاورى محمد
مينا دانيال وهيب عوض
مصطفى شعبان عبد التواب عبد ﷲ
رضا محروس ابراهيم شعبان الصارم
بيمن سمير عياد شهيد
اميره احمد محمد يوسف الحديدى
ماريو عهدي ظريف ميﻼد
هبه ﷲ طارق شكرى كامل السيد
مارتينا نبيل وليم حبيب
عمر محمد عاشور العبد
محمد رفعت صبرى السيد محمد
زهراء نزيه محمود العزب الشرقاوى

الكلية
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية السادات
علوم رياضة الزقازيق
اداب شبين الكوم ج المنوفية
كلية تجارة ج أسوان
اداب طنطا
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
زراعه القاهره
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تربية حلوان
تجاره اسيوط
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
اداب انتساب موجه القاهره
معهد فني تمريض الزقازيق
علوم المنصوره
فنون جميله عماره المنيا
تجاره كفر الشيخ
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تربية ابتدائي بنها
علوم الزقازيق
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم طنطا
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
علوم المنصوره
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
حقوق المنصوره
كلية تجارة ج أسوان
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره كفر الشيخ
اداب طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
677154
875651
727995
502752
318278
369388
673639
746788
204202
162440
321161
104571
838502
837691
139330
666577
320541
330568
595460
728913
515326
519149
232871
433228
312013
533108
835743
537777
353614
297042
907278
442436

اسم الطالب
احمد وﻻء السيد احمد
مينا ماجد زكرى جيد
بوسى محمد احمد على بدر
ميمنه سعيد فتحى عبد الظاهرسيف
محمد صبحي عفيفى مزيد
عهد طاهر عبدالعظيم منشاوى
رنا حاتم احمد سليمان خليفة
احمد محمد علي محمد
دينا محمود كامل موسى الليثى
نوران اسامه عبد الحفيظ السيد عبد الغنى
يسرا اشرف محمد المليجى
عمر عبد الفتاح احمد السيد
محمد محمود علي سيد
مها محمد خضر محمد
يمنى محمد السيد عبد الفتاح
السيد توفيق السيد عبد الرازق
محمد مصطفى محمد كامل محسن
اميرة زايد عصمت زايد
شيماء السيد يوسف أحمد
ابتهال خالد ابراهيم مبارك مبروك
محمد جمعة محمد على خليل الشرقاوي
روضة مدحت محمد اللقانى
اسراء وجيه فؤاد محمد ابو عيد
مروان محمد عبدالهادي عبد الجواد السيد
احمد محمد عبدالخالق احمد
ايمان مصطفي فتح ﷲ السيد نمير
رانيا صموئيل عزيز سفين
اﻻء محمد شعبان محمد أبوشادى
محمد تيسير السيد محمد حسونة
اية عبد العزيز السيد سليم
خلود محمد عبد الجابر عبد العال
احمد عبد العزيز محمود حسين مرعي

الكلية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
نوعية الزقازيق
معهد فني صحى اﻻسكندريه
طب بيطرى بنها
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب انتساب موجه المنصوره
حقوق بنها
اعﻼم القاهره
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
معهد فني صحى بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
طب بيطرى فرع الوادي الجديد
تجاره اسيوط
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى بور سعيد
رياض اطفال المنصوره
تجاره انتساب موجه دمنهور
اداب دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره اﻻسكندريه
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
علوم اﻻسكندريه
العالي للغات  6اكتوبر
تربية دمنهور
علوم رياضة عين شمس
اداب عين شمس
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
233740
589286
143783
678512
234676
236769
361288
604529
450194
120340
185288
545065
585672
910215
146288
582635
371674
588185
733788
372170
741765
299327
291904
607659
238524
753392
910994
725604
353129
440086
112048
472472

اسم الطالب
سلمى عبد ﷲ احمد سعيد
حاتم حامد السيد عبد الحميد الشافعى
محمد حمدى تميم وجدى
اسماء عبد الفتاح رشاد طلبه فرج
عمر السيد حنفى خليفه
اسﻼم محمد عوض حسن
هاجر على عبدالحليم على
يسرا جمال محمد محمود مرسي
ندى على حامد على معدى
محمد علي معوض على
عبد الحميد فيصل عبد الحميد عبد الجواد
اندرو عيسى شحاته فهمى
تقي علي السروي عبد الغني سعد
احمد محمد عبد الشكور عبد العال
صﻼح عادل صﻼح الدين عطية
ليلى ياسر ابراهيم فريد مرعى
اسراء اسامه عواد السيد عفيفي
احمد ايمن احمد احمد ابو شلباية
ايه السيد محمد عبد الحميد وهدان
رانا مجدى استاورو فكرى
مصطفى ياسر مصطفى احمد
هالة سامي نصيف معوض
اسماء محمد خليفه حسين
مسعود محمد مسعود محمد طوسن
اسراء جمال فاروق علي احمد
فاطمه ابراهيم السيد السيد زاحم
اسﻼم عبد الرحمن مصطفى سعدى
هدير ايهاب عبدالعظيم محمد
كريم محمد محمود محمد حسن
ريهام رمضان محمد محمد حسنين
امنية طارق احمد عبد الرازق
دعاء مصطفى مصطفى موسى ريحان

الكلية
تجاره انتساب موجه عين شمس
زراعه المنصورة/رياضة
تجاره القاهره
تجاره بور سعيد
علوم رياضة عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق بنها
تجاره الزقازيق
معهد فني صحى طنطا
اداب انتساب موجه حلوان
دار العلوم المنيا
تربية/رياضه اﻻسكندرية
علوم رياضة المنصورة
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
علوم القاهره
اداب المنصوره
تجاره عين شمس
علوم رياضة طنطا
اداب انتساب موجه الزقازيق
حقوق عين شمس
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
اداب انتساب موجه حلوان
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
اداب حلوان
علوم بورسعيد
دار العلوم المنيا
فنون جميله فنون حلوان
حقوق حلوان
اداب اﻻسكندريه
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تجاره جامعة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
737307
734610
828756
236976
583532
118671
614376
150617
678822
244877
304429
678976
906027
510868
124269
814086
206011
546326
580477
103899
662227
542105
239754
175837
177381
915769
320614
735709
459521
657398
427734
243924

اسم الطالب
ردينه محمد السعيد على على
محمود متولى موسى متولى
لينا عبدالباسط مامون خليل
مصطفى عزت عقل عبدالرجال
نور العين جمال محمد محمد عبد العال
اية محمد عبد الفتاح محمود
هايدى محمود إبراهيم محمد
عبد العزيز حمدى عبد العزيز احمد
ايمان خالد محمد توكل سليمان مسعد
محمد كرم زكى محمود
شريهان صبحي احمد البدوى محمد معوض
تغريد حمدى عبده ابو المعاطى
امانى محمد بحر الحضري
محمد ايهاب على محمد عبدالحميد
رامي هاني اسحق كامل
فادية كمال إبراهيم محمد
محمد محى السيد احمد
رباب حسن محمد حسن على عامر
شيماء شعبان عبدالغنى محمد سليمان
احمد على سيد على
احمد محمد حامد عبد ﷲ قاسم
احمد طارق محمد رجب
ابراهيم هشام احمد بكر
نوران حسام الدين محمود عوض ﷲ
اسراء بدوى محمود عبد الخالق
زياد احمد صديق احمد
عبد الرحمن ناصر عزب سليمه
عبد الرحمن احمد السيد السنطاوى
محمد على عبد العزيز الحناوى
صفاء اسامه ابو بكر محمود حامد
آية صبحى عبدالجواد محمد
احمد محمود رمضان محمود

الكلية
حقوق الزقازيق
زراعه الزقازيق
حقوق قنا جنوب الوادي
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تربية طنطا
اداب انتساب موجه القاهره
اثار الفيوم
معهد فني صحى امبابة
تجاره المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم رياضة اسوان
تجاره المنصوره
اداب سوهاج
حقوق اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
تربية المنيا
السن عين شمس/رياضة
تجاره طنطا
تربية طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره المنصوره
علوم رياضة اﻻسماعيليه
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره القاهره
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية اسيوط
معهد فني صحى رياضه بنها
طب بيطرى الزقازيق
علوم رياضة بورسعيد
تربية المنصوره
علوم اﻻسكندريه
علوم رياضة حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
284946
106472
351372
530696
507761
242665
577131
447093
223495
592568
881917
918199
545530
837018
151949
611279
299708
245513
743437
322478
680264
214793
114449
139570
747455
824967
128405
303450
840557
162285
841113
152239

اسم الطالب
انجي سعيد متولى جميل حسن
احمد هشام عصمت عبد الحميد ابراهيم
مينا اشرف مختار غب﷼
محمد احمد محمد احمدعبده
محمد جﻼل محمدى عبد المنعم عبد الصمد
محمد صﻼح احمد محمد
امل عبد المجيد عبدالباسط عبد المجيد محمد
محمد صﻼح مصطفى حسانين ابودية
دينا لطفى موسى احمد
سماء طارق على الطبشى
ايمان سعيد حمدى محمد
عبد العزيز محمد حسن فراج
محمود محمد محمد محمود الشريف
اهداء على صابر خلف ﷲ
يوسف مصطفى مصطفى عبد الجواد
اسماء حبيب محمد عوض ﷲ
محمد نويجع جابر محمد فيصل
منة ﷲ ربيع على عبد الغنى
بدور محمد جﻼل هاشم
احمد عاطف محمد ذكى الرايق
ابراهيم احمد ابراهيم محمد محمد الشوربجى
عبد الوهاب سيد سيد حنفي
نورهان محمد مصطفى حسن
محمد اشرف محفوظ عبد الحافظ
هاجر حمدى محمد على
هيام عنتر احمد عثمان
ربا نجم الدين احمد عبد التواب
صباح عبد العزيز عبد الموجود البابلى
نيفين مدحت فهيم شاكر
وداد محمد امام على
ياسمين احمد على محمد
احمد ثروت احمد سيد

الكلية
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره طنطا
حقوق انتساب موجه عين شمس
تمريض المنصورة
اداب اسيوط
اداب سوهاج
علوم رياضة الفيوم
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تجاره بنى سويف
اداب الزقازيق
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره عين شمس
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تمريض قنا جنوب الوادي
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تربية طفوله شبين الكوم
تجاره سوهاج
حقوق حلوان
دار العلوم المنيا
حقوق بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
287440
910912
595889
679516
735057
128408
654782
812984
109911
367917
354815
748491
456325
539155
154413
137560
219907
459935
229399
306881
363314
473439
532201
310359
501953
537592
808891
813184
883291
315072
157247
756505

اسم الطالب
فاطمة حسين محمد محمود عبد النبى
عمر عبد العليم اسماعيل احمد
سميه ربيع عبد المحسن ابراهيم زياده
نيره عادل محمد عبد ﷲ
فاتن عادل السيد احمد حسن
ريموندا جمال كامل تاوضروس
اسماء محمد احمد محمد السيد
اسراء مخيمر تونى عبد العليم
اسﻼم عصام فؤاد عبد الوارث
ايه طارق عبدالهادى ابراهيم
اسراء محمد عياد سليمان
انس احمد عبد الحفيظ عقيد
احمد محمد السيد الزفتاوى
اسماء خالد محمد غريب
اماني حماده اسماعيل نادي
احمد محمد سيد عبد الغنى
هاجر عصام عبد الرحمن محمد
أيه جابر محمد خالد أبوفرو
غدير خالد السيد محمد
شروق فوزي سليمان ابوفاطمه
مهند احمد الصادق محمد
وﻻء احمد سيد احمد محمد البنا
عبدالكريم رمضان عبدالكريم هليل العجيبى
محمد امام متولى امام
بسنت محمد حسن محمد حسن
ندى احمد محمد أحمد زيد
محمود محمد راشد محمد
عوض محمود محمد حسن
نورهان بدر محمد جمعه
فاروق عبد الرحمن سيد احمد امام شبانه
زينب ربيع حسن عبد العزيز
احﻼم عوض خليل سلمان

الكلية
اداب القاهره
تربية رياضية بنين اسوان
نوعية جامعة دمياط
معهد فني صحى المنصوره
اداب الزقازيق
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
رياض اطفال المنصوره
علوم المنيا
اداب عين شمس
تربية ابتدائي بنها
حقوق انتساب موجه عين شمس
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره دمنهور
اداب بنى سويف
علوم رياضة القاهرة
اداب انتساب موجه حلوان
تربية كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه عين شمس
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
زراعه القاهره/رياضة
اداب كفر الشيخ
تجاره دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية أساسي اسكندرية
اثار الفيوم
تجاره انتساب موجه بنى سويف
معهد فني تمريض المنيا
علوم اسيوط
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
معهد فني صحى بنى سويف
اداب العريش
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
144198
521344
904206
144075
378392
534737
331069
674018
225189
393624
110658
801979
163034
809070
581875
164581
815895
143066
162592
576077
457002
534021
156294
216204
289628
453388
351511
614133
519335
533711
611854
320561

اسم الطالب
فتحي حمدي فتحي يوسف
مروة محمد عبد الرؤف عبد العظيم على
محمود احمد محمد مرسي
ايمن محمود احمد امين
رحمه عبدالوهاب فتحى حنفى
ازهار سعد السيد حسن
زينب محمد عبد الستار احمد عيد
اروى فكرى احمد محمد الطنطاوى
شريف مدحت مصطفي فهمي
ديانا كارم محمد مصلحي
باسم هاشم عبد السميع محمد
محمود على رجب ابوالوفا
محمد توبه محمد دسوقى
ايه حجازي عبد الوهاب ابراهيم
محمد وحيد حسنى السيد رضوان
ايناس جمال طريطق احمد
ايمان عماد عبد الحي عبد الحفيظ
هبة ﷲ محمود فرغلى بحر
منار محمد سيد محمد
اسﻼم محمد حسن محمد عﻼم
أماني فؤاد شنوده شنوده سالم
زينب عبد العزيز رزق محمود خفاجه
احمد كمال الدين احمد يونس
ميرنا عيد سعد بشارة
سارة نصر فتحى نصر منتصر
مى احمد حسن محمد ابو العز
نسمه اسامه احمد فهمى عبدالسﻼم
اسماء حبيب فهمى حبيب
اماني نبيل محمود خليفه خليفه
اسماء على توفيق مصطفى صالح
نرمين عبد السميع محمود السيد
ياسر فتح محمد الصعيدى

الكلية
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب دمنهور
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه قاهره
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
تربية ابتدائي دمنهور
علوم رياضة بنها
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
تجاره انتساب موجه قاهره
نوعية عباسيه
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب المنيا
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
رياض اطفال المنيا طالبات
حاسبات ومعلومات الفيوم
علوم الفيوم
دار العلوم المنيا
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب انتساب موجه بنى سويف
تربية ابتدائي طنطا
علوم طنطا
معهد فني صحى اﻻسكندريه
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تجاره القاهره
زراعه المنوفية/رياضة
فنون تطبيقيه حلوان
معهد فني تمريض الزقازيق
تربية رياضيه بنات اﻻسكندريه
علوم طنطا
اداب الزقازيق
علوم شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
285333
359536
577764
539387
725550
445795
387808
473667
523997
379032
658514
884458
833834
357277
731772
280056
581438
449126
317409
883786
583129
445799
751427
454304
585983
584879
169922
322455
508017
584645
369300
279972

اسم الطالب
عبد الرحمن عبد الرحيم ابراهيم السيد
زياد محمد محمود محمد موسى البطيني
اسراء عبد الباسط محمد محمد شتيوى
سمر رفعت على محمود بهنسى
هبة موسى محمد موسى الطنطاوي
فيروز عبدالحليم ناجى الباجورى
لوجين حسن محمد ابوالعﻼ محمد
هاله عزت طه ناصف
يمنى خميس بيومى ابراهيم
اسراء محسن حسين حسن
ندى احمد على السيد تقصيره
رأفت وجيه عياد بشاى
محمود محمد احمد البكرى
طارق سيد صالح امام عبدﷲ
احمد مجدي احمد عبد الرازق
عمر عوني محمد سعيد عبد الهادى
عبد الرحمن احمد عزت سليمان سعد
نورا على عبدة البدرى
ضحى سعيد عبد العزيز عواد
اسراء سيد محمد يونس
دينا السعيد ابراهيم يونس
مياده محمد عبدالعال خليل السايس
احمد نبيل نبيل عبده نـويصير
مارينا سليمان عزيز سليمان
عﻼء السيد الرفاعى الغندور
محمد فايز محمد نصار
امانى عوض مفرح سليمان
شهاب نبيل سالم عبد الهادى
سعد محمد سعد على احمد
ايه علي سعد الدين محمد الهنداوي
زينب السيد احمد حسانين
فادي ثابت خلف معوض

الكلية
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب طنطا
علوم جامعة دمياط
طب بيطرى الزقازيق
اداب طنطا
تربية بنها
اداب كفر الشيخ
اداب اﻻسكندريه
علوم بنها
تربية المنصوره
تربية/رياضه اسيوط
ك.ت .فني صناعى قنا
تجاره انتساب موجه عين شمس
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
تجاره طنطا
طب بيطرى بنها
تجاره اسيوط
تجاره المنصوره
معهد فني صحى طنطا
نوعية بور سعيد
تجاره طنطا
تجاره المنصوره
تجاره المنصوره
تربية الفيوم
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم رياضة جامعة دمياط
زراعه مشتهر
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
365923
732362
366366
380485
206284
884747
387443
146093
470470
213619
549174
735283
543323
361136
592802
103345
457684
461228
600260
615415
596732
470741
153282
903636
207333
588557
828165
661158
670786
156240
523933
300304

اسم الطالب
احمد اشرف محمد غريب
حسام محمد فكرى احمد
حمزه راشد راشد حسن
وائل ابراهيم محمد البدرى مصطفى
عمرو حسام سعد عبد ﷲ
رحاب على محمد عمار
حسام مجدي محمود على ابو العنين
اسراء عادل عبد المتعال محمود
احمد محمد عبدالمنعم ابوزيد
كريم صﻼح محمد عبد العزيز
عبد السﻼم ضيف رزق ﷲ ضيف ﷲ
ياسمين حسن محمد عيسى شحاته
أنس رمضان رمضان احمد
ساره محمد بدر محمد
محمد السيد عبد الفتاح حواتر
ميرفت السيد علي بيومي
فاطمه محمود احمد ابو العزم
محمود حاتم محمود عبدالفتاح القمارى
منة ﷲ محمد احمد شلبى
نيره محمد السيد احمد ابراهيم
فادى رضا عبد الوهاب ابراهيم عزب
شيماء اشرف عبد الستار محمد كريم
دعاء احمد على فرج
حسام الدين حسن محمود احمد
رانى رامز راغب بليغ
مصطفي محمود محمد محمود الربعه
محمد سعد عبد الفتاح على
محمود محمد السيد سﻼمه ابراهيم
سمر مصطفى النادى ابراهيم
ياسمين محمد قرنى معوض
نعمات فوزى محمد محمد حسن
عﻼء نبيل احمد سعيد

الكلية
تجاره بنها
تجاره بنها
تجاره بنها
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات حلوان
تربية/رياضه اسيوط
تجاره بنها
كلية البنات علوم عين شمس
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات حلوان
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره بنها
علوم رياضة طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب جامعة دمياط
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم طنطا
حاسبات ومعلومات المنصوره
اداب انتساب موجه الزقازيق
نوعية الزقازيق
حقوق المنصوره
علوم كفر الشيخ
تربية بنى سويف
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
حقوق عين شمس
حاسبات ومعلومات المنصوره
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب المنصوره
علوم بنى سويف
تربية اسكندرية
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
160672
210175
153917
234206
896655
545239
368694
548565
614659
833698
533374
549210
601656
598020
732266
809837
610920
458905
576274
428157
277795
316586
727498
366433
206969
160743
746444
241177
512859
306092
114164
541641

اسم الطالب
اسراء محمد سيد حافظ
ندى ابراهيم يوسف ابراهيم
سلمي خالد محمد احمد
احمد نصار فاضل حلمى
خالد ناصر محمد عبد السيد
احمد سمير لطفى مختار
نورهان السيد حمدى عبدالحليم
إسﻼم سامى سعيد سليمان عبد الجواد
احمد عبد الفتاح محمد احمد
عﻼء محي الدين كامل سعيد
آيه السيد محمد ابراهيم المزين
أحمد محمد الصافي على الشيخ
آية حسن محمد حسن النامولي
زينب إبراهيم إبراهيم الكردي
عبد العظيم محمد عبد العظيم محمد عفيفى
لبنى احمد عبد الحميد محمد
محمد فوزى محمد نصير نصار
دينا عبده عبد المحسن خطاب
اسماء محمد عبده طلبه الدحروج
بﻼل عبد الدايم محمد عبد الدايم
مينا خيرت شوقي كامل
ايمان رمضان منصور ابراهيم منصور
اسراء عاطف محمد ابراهيم سيد احمد
باسل اسامه محمد عبدالعزيز خليل الباجورى
احمد محمد يوسف حسن
لمياء محمد عباس عبد الواحد
اسراء محمد محمد عبدالعال
عبير نبيل على عثمان
رحاب محمد احمد جاد فضل
باسم احمد ابراهيم داود
عمر على على ابراهيم
نيفين سعد خليل سعد خليل

الكلية
تربية بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه بنى سويف
حقوق حلوان
تربية سوهاج/رياضة
تجاره دمنهور
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره دمنهور
علوم رياضة الزقازيق
حقوق قنا جنوب الوادي
طب بيطرى اﻻسكندريه
تجاره دمنهور
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني صحى بور سعيد
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
تربية ابتدائي المنيا
تربية رياضيه بنين الزقازيق
تربية ابتدائي كفر الشيخ
علوم طنطا
تجاره دمنهور
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية بنها
علوم الزقازيق
حقوق بنها
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية ابتدائي بنى سويف
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
اداب انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فني صحى بنها
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
604487
166305
539802
912195
358533
652592
473399
440894
587507
473422
351368
156639
285190
516688
428645
673456
887568
363609
527362
654938
324783
469138
112401
244492
900261
221598
754302
296213
650568
651516
883816
369316

اسم الطالب
ايمان سعيد عبدالصمد دسوقى
محمد شريف عبد التواب عبد السميع
سمر سعيد محمد عمارة عصفور
محمد ابو الحسن فتح ﷲ سيد
علياء ايمن ابوالوفا ثابت
عمر هشام عزت خضر يوسف
دنيا عبد المجيد يوسف محمد البساطى
جهاد صﻼح احمد فاضل قناوى
دينا حسين السباعى صيام
ناهد احمد محمود كامل محمد
جوزيف مجدى صالح خليل
ايهاب محمود عبد العظيم محمد
اميرة محمود إبراهيم أحمد
محمود محمد عبد القادر على محمد
محمد رمزي عبد المنعم ابراهيم
هند صبحى عبد الفتاح عبد الحميد البيومى
عزه رمضان كامل على
كيرلس سامى عياد بطرس
يارا رمزى محمود احمد محمد
ياسمين فايز محمد محمد القشﻼن
هيام يونس عبده يوسف
ايمان ابو سﻼم صﻼح عبد المجيد الجمل
شيماء سمير حسن عبد العزيز
نورهان سيد احمد مبارك
لمياء عبد الباسط ثابت محمد
علياء عبد المنعم مهران عمران
مي جمال عبد الناصر صالح محمد حكام
يمني محمد محمود محمد سليمان
كريم سامى محمد محمد العجوز
دعاء احمد السيد عبد المطلب
اميره حامد شوقي سالم
ناديه مصطفى سليمان محمد

الكلية
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره انتساب موجه بنى سويف
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية اسوان/رياضة
حقوق انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة المنصورة
اداب كفر الشيخ
اداب كفر الشيخ
تجاره جامعة السويس
اداب كفر الشيخ
طب بيطرى القاهره
علوم بنى سويف
معهد فني صحى امبابة
حقوق جامعة السادات
علوم رياضة بنها
معهد فني صحى الزقازيق
طب بيطرى اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية أساسي اسكندرية
تمريض المنصورة
تربية الغردقة جنوب الوادي
تربية كفر الشيخ
علوم رياضة حلوان
حقوق حلوان
تربية طفوله سوهاج طالبات
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
حاسبات ومعلومات المنيا
اداب اسيوط
معهد فنى تمريض بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
463037
116414
520509
535635
513079
899434
304514
425976
751319
383658
437606
840994
212970
918311
727065
906469
326877
297109
308505
604781
286910
527860
753978
883433
578557
241999
750988
352982
674034
449001
597784
287375

اسم الطالب
حازم محمد عبدالحميد قاقا
احمد عبد الحليم ابراهيم علي
دينا محمد كامل مهدى سرور
هبة عوض محمد رشاد قوره
دينا ناصر احمد حسن المصرى
مصطفى كامل عبد الحفيظ مهدى
شيماء صﻼح محمد عبد الوهاب
احﻼم عصام عبد الحليم سعد
مصطفى محمود محمد محمود
جهاد مصطفى محمود مصطفى
منه ﷲ جمال عبد الناصر محمد مرسى خميس
محمد محسن محمد جمال على
زياد اشرف محروس عبدالعزيز
كترين كميل ورد فرج
ابراهيم احمد عوضى غنيمى نافع
اسماء خالد حامد محمد
مصطفى سعد عبد الحميد فايد
بسنت محمد احمد الصاوى عبدالخالق
اية سعد محمود عمار
امنيه عبدالحميد حسن عبدالحميد حسن
فاطمة جﻼل عثمان بشير
نوران حسام الدين محمد محمد قمر
هاجر حمدى احمد عبد الحافظ
جوزيف جمال حنا شاكر
محمد ابراهيم السيد الكفراوى
محمد ماجد محمد حسنين الكيﻼني
محمد السيد محمد سند
ابوبكر محمد نجيب تاج الدين
اﻻء مصطفى عطيه محمود على
ساره محمد إبراهيم ساعى الدين
محمد السيد محمد حجاج
ميادة عﻼء محمد محمد محمد

الكلية
تجاره طنطا
علوم رياضة حلوان
اداب دمنهور
علوم طنطا
تجاره دمنهور
اداب سوهاج
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تمريض فرع مطروح
تربية رياضيه بنين بور سعيد
تربية عين شمس
زراعه اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات المنيا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره الزقازيق
تجاره سوهاج
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره القاهره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى الزقازيق
اداب انتساب موجه حلوان
زراعه اﻻسكندريه
تجاره جامعة السويس
معهد فني تمريض اسيوط
تجاره طنطا
حقوق حلوان
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
زراعه عين شمس
دار العلوم ج القاهره
علوم طنطا
حاسبات ومعلومات المنصوره
اداب انتساب موجه القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
803271
356141
655182
125078
305524
300388
231566
354317
667063
611301
615306
675368
590224
532517
140652
664963
730061
122082
367840
313106
464630
132852
228290
460952
163287
234469
879755
541509
325110
544447
107984
460048

اسم الطالب
اسماء بيومى مصطفى حسن
نرمين صبرى وليم ابراهيم
احمد عصام صﻼح مختار على
احمد ابراهيم فهمى ابراهيم
ايمان جمال ابو النور المناوهلى
مي محمد محمد مصطفى احمد
ياسمين محمد كمال عبد المعطى
احمد محمود سعيد داود
ساره محمود مصطفى محمودابو ريه
ايمان محمود محمد حسن
اسماء عبدالفتاح السعيد عبدالفتاح
فوزيه اسامه صالح اسماعيل الجندى
احمد عبده محمد عليوه
محمد السيد عطيه حسن
رحمة شعبان ابراهيم عبد السيد
احمد خالد عبد الهادى احمد ابراهيم
سعاد نصر الدين رجب نصر ابو غزالة
منال خالد فكرى سعد
يمنى وليد صﻼح الدين محمود التهامي
ايمان صبحي جاد على
محمود مجدى محمد ابو المجد محمد سعيد
مينا ماجد لطفي توفيق
سعد محمد سعد احمد فريد
محمد ابراهيم يونس محمد حسن
مادلين فايق حبيب رزق
عبدالرحمن خيري يوسف امين
سلمى محمد محمود احمد
حسام نبيل محمد عبد الغنى البشبيشى
ايناس عماد الدين عبد النبى عبد المجيد شرف
عبد الرحمن حنفى حسن عبده على
يارا محمد عبد الرحيم المناوى
ندا شعبان فؤاد فخر الدين

الكلية
علوم رياضة المنيا
حقوق عين شمس
اداب المنصوره
تجاره القاهره
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
معهد فني صحى امبابة
علوم القاهره
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
نوعية المنصوره
معهد فني تمريض الزقازيق
نوعية الزقازيق
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره بور سعيد
علوم اﻻسكندريه
حقوق القاهره
تمريض المنصورة
علوم عين شمس
تجاره القاهره
اداب بنها
تربية ابتدائي السادات
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تجاره القاهره
حقوق عين شمس
معهد فني صحى طنطا
علوم رياضة بنى سويف
زراعه القاهره/رياضة
تجاره اسيوط
سياحه وفنادق اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
علوم رياضة دمنهور
تجاره القاهره
نوعية كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
832907
603340
527736
836059
370502
234364
450007
280707
146424
671762
153040
730316
750585
521174
579010
520831
462792
141995
731409
389826
365376
837447
743412
463562
375304
535419
675092
586627
451180
277593
920675
841575

اسم الطالب
رغده مهدى حسن أبو اﻻرشاد
محمد خالد عبد العظيم محمد
اسماء فوزى محمد عبد ﷲ الشر قاوى
هدير محمد عبدالسﻼم احمد
احمد احمد على بكر
محمد احمد ابراهيم احمد
هالة ابراهيم محمد ابراهيم
شادي حمدي عبد المعطى محمد
احمد سمير سيد حسين
نسمه محمد احمد عوض
اﻻء عبد السﻼم طه عبد العزيز
محمد نبيه السيد محمد عيسى
محمد رأفت احمد محمد أمين
خضرة سعيد منصور محمد
معتز با عماد محمد عبدالقادر عويس
نوران خالد عثمان حسن كحلة
ابراهيم أحمد غازى غازى العجمى
محمد خالد زكى محمد رزق
محمود محمد محمود السيد صالح
شيماء على عبده على
همسه مجدى كامل احمد حافظ
عمرو عباس محمد عباس
ياسمين منصور محمد احمد محمدين
شروق مصطفى محمد محمد عامر
شيماء صبحى السيد عواد البحيرى
أشرقت أشرف محمد السمخراطي
محمود احمد السيد صالح حسب ﷲ
مها محمود مصطفى احمد الحفناوى
ابراهيم عبد اللطيف عبد الفتاح قحيف
محمود محمد عبد المجيد حمودة حماد
احمد عادل محمد على
رجب سمير محمد محمد

الكلية
تجاره سوهاج
حقوق الزقازيق
تربية اسكندرية
تجاره سوهاج
حقوق عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
نوعية طنطا
حقوق القاهره
تجاره انتساب موجه حلوان
السن عين شمس
إعﻼم بنى سويف
التكنولوجي العالي  10رمضان إدارة أعمال
تجاره بور سعيد
اداب دمنهور
تجاره المنصوره
اداب دمنهور
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تجاره عين شمس
تجاره الزقازيق
نوعية عباسيه
اداب عين شمس
تربية/رياضة فرع الوادى الجديد
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تجاره كفر الشيخ
تربية بنها
اداب دمنهور
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
زراعه طنطا
اداب طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
تجاره بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
536267
129143
387331
163896
679856
896319
222790
161260
138609
157190
597629
164793
219064
651479
817559
388223
379874
223648
902767
908658
376496
432779
213724
138180
446486
106455
577114
733167
125692
317870
216989
353782

اسم الطالب
عﻼ طارق محمود الفرحاتي
اسﻼم محمد سعد عثمان
سما محمد حسن محمد
احمد محمود عبد العظيم محمود
تسنيم طارق طلعت عبد المنعم زياده
سلمى جمال محمود فرغلى
وليد احمد مصطفي محفوظ
ياسمين حمد شعبان صالح
ميار اسامه عبد الفتاح حماد
ايه احمد محمد محمد
محمد اسامة إبراهيم المرسى السقا
ندى محمد نادى السيد على صيام
احمد محمد احمد علي
مى عزت عبد ﷲ محمد عبد ﷲ
محمد خالد عبد الهادى بكر
شيماء السيد ابراهيم محمد
ايمان ناصر محمد عبدالغنى عبدالصمد
زينب عطاى محمد عبداللطيف
رضوى احمد محمد محمد
ايه كامل عبد الرحيم محمد كامل
عﻼء عصام عواد على قطب
وليد حمدي احمد محمد خليل
شروق خالد فؤاد احمد
ساره حمدى عبد العظيم سيد
احمد رضا جمعة فرجانى محمد
احمد شريف محمد كمال حسين
ربى عصام ابراهيم محمد غديه
احمد سمير محمد حسين مشهور
رحمه محمد حسن عيد
محمد محسن فتحى طه احمد اغا
محمد ايسم محمد عبدالغفار
عبدﷲ طارق رشاد طه

الكلية
تربية ابتدائي دمنهور
اداب انتساب موجه عين شمس
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
تجاره بنى سويف
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
حقوق سوهاج
حاسبات ومعلومات حلوان
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنى سويف
تربية جامعة دمياط
زراعه الفيوم
علوم رياضة عين شمس
تجاره طنطا
تجاره بنى سويف
تربية بنها
كلية البنات تربية عين شمس
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره سوهاج
كلية تجارة ج أسوان
زراعه عين شمس/رياضة
تجاره طنطا
فنون تطبيقيه حلوان
تربية حلوان
حقوق طنطا
تجاره القاهره
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم عين شمس
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
تربية عين شمس
حاسبات ومعلومات المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
243313
432564
209727
106757
381756
319556
285762
366085
595544
744757
240585
879761
137907
837623
371195
530491
236278
910381
429337
377406
672680
131564
890471
577473
663464
545421
145806
112612
320568
889882
658640
602382

اسم الطالب
امنيه احمد عبد الصمد محمد شعراوى
يوسف حمدى محمد محمد
مصطفى عادل صالح محمد
احمد اسامة حنفى محمود كساب
امل عبدالمنعم زكريا محمد حسين
لينا جمال مختار زايد
ياسمين اشرف محمود على ابو طالب
ابراهيم محمد ابراهيم محمد جابر
آية سليمان الصاوي محمد
نسمه ابراهيم اسماعيل ايوب
تقى حسن عبد اللطيف احمد
شروق احمد محروس سيد
سارة عرفة فهيم بدوي
اهداء عﻼء محمد عابد
محمود صﻼح السيد محمود
شعبان السيد زكى عبد العزيز
امام عمر عبد المنعم امام
هشام فرج محمود فرج
ميار على محمد على عطية
محمد منصور محمد منصور عطا
خالد عصام الدين على حسن
ساره عزالدين عزت قناوي
عﻼ عادل راضى محمود
شادى الهامى عبد ﷲ محمد عيسى رزه
صفا محسن عبد الرحيم عبد الحليم السيد
احمد حمدي محمد عبدالعال فرحات
احمد يحيى عبد الحميد محمد سالم
منار اسماعيل عبد الهادى مهران
عبد ﷲ اشرف عبدالستار الغباشى
اﻻء عبد النبى عبد المهيمن عباس
احمد محمود محمد عبد الفتاح
ايمان شوقى ابراهيم عبدﷲ زيدان

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره طنطا
تجاره عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تجاره عين شمس
السن عين شمس
حقوق المنصوره
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اداب القاهره
طب بيطرى اسيوط
حقوق انتساب موجه القاهره
زراعه فرع الوادي الجديد
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق اﻻسكندريه
دار العلوم ج القاهره
حاسبات ومعلومات اسيوط
علوم طنطا
تربية رياضية بنين بنها
تجاره المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية اسيوط
حقوق المنصوره
تجاره الزقازيق
علوم رياضة اﻻسكندرية
طب بيطرى القاهره
حقوق القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تمريض اسيوط
نوعية المنصوره
معهد فني تمريض الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
661783
730595
516190
586878
459878
163250
115948
731222
425648
827731
320250
531777
160194
841290
673699
457162
379258
549575
293472
668002
524576
449099
362902
594076
666130
237388
445762
755148
908916
672533
894082
113329

اسم الطالب
حسين نبيل محمود على عامر
فاطمه عبد الرحمن عبد الوهاب عبد الرحمن
محمد جمال عبد العزيز محمد النجار
سعد محمد سعد الهبيان
نورهان مديح على محمد ابو دشيش
اميمه حسن ربيع سيد
محمود احمد عارف احمد عرفة
محمد حسام السيد محمدالشقر
كمال على على احمد عبدالدايم
أيه عبد الرشيد احمد محمد
انس محمود محمد عودة
محمد صبرى محمد عبد الكريم
حمدى ابو الخير على عبد الرحمن
مروان عمر محمد عبدﷲ
عبد ﷲ دياب محمد عطيه السيد
مها محمد عبدالمعز عبدالتواب احمد
اسماء ايمن محمد عبدالهادى
تقى السعيد احمد البوهى
ندا محمد عبدالرؤوف سليمان الشافعي
ساره محمد احمد حسين النفيلى
محمد فتحى امين احمد موسى
نانيس عبد المغني احمد عطيه
مصطفى عبدالكريم ياسين عبدالكريم
حنين عبده عبد الغفار على الحسينى
امينه احمد السيد ابوالمعاطي
يارا شوقى مبروك محمد الشريف
هناء رجب حسن خﻼف الشاعر
انغام محمد سليمان صالح
فاطمه عوض محمد عثمان
ريهام عادل صبحى المرسى
منه ﷲ حمدى عمر محمد
عبد الرحمن سيد اسماعيل عبد الموجود

الكلية
تجاره طنطا
اداب عين شمس
تجاره طنطا
حقوق طنطا
نوعية كفر الشيخ
علوم الفيوم
حقوق حلوان
علوم الزقازيق
علوم رياضة المنصورة
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
زراعه دمنهور
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
اداب سوهاج
معهد فني صحى الزقازيق
تربية طنطا
تربية عين شمس
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره القاهره
علوم المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
علوم جامعة دمياط
تربية عين شمس
علوم جامعة دمياط
اداب جامعة دمياط
حقوق حلوان
اداب انتساب موجه طنطا
اداب العريش
تربية اسوان
نوعية المنصوره
تربية سوهاج/رياضة
تجاره انتساب موجه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
596218
666121
832696
843416
580679
727951
681438
165490
659748
295404
526212
583120
883282
161261
602356
366539
592709
512706
663833
535716
539259
372565
376532
374251
733959
805920
673657
315377
304116
609052
659676
373133

اسم الطالب
أحمد رشدى محمود محمد الخولى
هاشم حازم احمد عبد ﷲ دعبس
ايه نبيل محمد محمود
ميادة احمد محمد محمد
رقيه عبدالحميد عبدالحميد محمد
اسماء محمد حسين محمد عبده
مها محمد عبد ﷲ عبده الجزار
ضحى توبه عبد الفتاح خليفه
نرمين محمد محمد على الطرابيلى
سوﻻنج سامي فريد فريد
محمود سعيد محمد عبد الرحمن
حنين صادق ابراهيم عبد الغني
ميار محمد الشاذلى عبد الحسيب عبد اللطيف
ياسمين محمد زكريا عبد الحميد
عﻼء عادل عطية سليمان
ياسر السيد عبدالغفار احمد
ياسمين ايمن محمد فكرى جوده
ايه مصطفى عيد مصطفى فرحات
دينا عبد ﷲ عبد الرازق عبد الهادى
اية علي عبدالعظيم علي
مروه مبروك مرسي ابوالعيص
ساره محمد محروس فرحات
ابتسام حمدى السيد ابراهيم النحاس
هاجر محمد مسعود عبدالباسط حمودة
عبد ﷲ محمد عبد المنعم سالم
جمعه نجاح محمد عبدالحليم
مريم محمد السيد موسى سليم
محمد رضا محمدى شاهين
سندس وليد حسنين الشاذلى
محمد عبدالناصر محمد رمضان
ايه وائل محمد بهرام شاهين
كرستين صﻼح ناجح وديع

الكلية
زراعه دمياط/رياضة
تربية رياضيه بنين المنصوره
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
اداب سوهاج
اداب طنطا
نوعية الزقازيق
اداب المنصوره
اداب انتساب موجه بنى سويف
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه طنطا
اداب اﻻسكندريه
تربية طفوله طنطا
اداب اسيوط
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
تجاره بنها
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تربية ابتدائي دمنهور
تجارة جامعة السادات
اداب عين شمس
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره بنها
علوم رياضة الزقازيق
تجاره بنى سويف
اداب المنصوره
حاسبات ومعلومات بنها
تربية رياضيه بنات شبين الكوم
اثار قنا جنوب الوادي
رياض اطفال المنصوره
علوم عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
324617
835890
387807
231492
578185
827812
206941
737925
139814
466010
680484
369796
320875
667933
808615
145216
828998
603736
438167
587111
149626
580243
548564
893262
352678
325422
518314
148132
876977
606020
111482
212860

اسم الطالب
محمد عادل عبد الحميد احمد
احمد محمد عبدالحكيم احمد
فيفيان ناجى شوقى عزيز بغدادى
دينا جمعة عبد المحسن جمعة
مصطفى احمد عبد العاطى على البسيونى
محمود معروف محمد محمد
اسﻼم عﻼء فكرى الجوهرى
ميرنا اشرف عبدالعزيز محمد يوسف
سهيلة احمد عبد الهادى اسماعيل
هاجر محمد عبدالحميد بكر
غاده احمد محمود المهدى سليمان
محمد خالد طه عبدالوهاب
بسنت احمد محمد البدوي
وليد مجدى عباس احمد نوفل
حسين خيرى حسين عثمان
ساره حماده عبد الحميد عبد الجليل
عبد ﷲ عمر عبد ﷲ محمد
ابراهيم عبد المنعم جمال الدين عبد المنعم الجمل
نورهان عادل احمد محمد سعيد
محمد سعيد الغمري محمد دياب
احمد اشرف احمد محمد
يارا عبد الحليم غازى البيلى
احمد كمال عباس إبراهيم حسين
هاجر السيد ابراهيم محمد
نهى محمد عبدالحميد عبدالمنعم
نسرين شاذلي يوسف عبد اللطيف
هبه عبدالنبى عبدالمنجد عمر يوسف
محمود فتحى ابو المجد سيف
وليد محمد ثابت محمد
مصطفي خالد عبد الحميد محمد مسلم
كترين فكرى حكيم سليمان
ايه احمد حامد حسين

الكلية
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تمريض قنا جنوب الوادي
علوم بنها
اداب عين شمس
حقوق المنصوره
كلية تجارة ج أسوان
تجاره عين شمس
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
طب بيطرى القاهره
تربية كفر الشيخ
تجاره المنصوره
علوم بنها
اداب شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى المنصوره
تربية المنيا
اداب انتساب موجه حلوان
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية/رياضه الزقازيق
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجاره طنطا
علوم القاهره
نوعية طنطا
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تربية رياضية بنات سوهاج
تربية حلوان
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
اداب دمنهور
فنون تطبيقيه حلوان
اداب اسيوط
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس
معهد فني صحى امبابة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
366512
448342
679529
807911
437576
675392
898682
885255
752843
742452
517165
532591
825759
748958
520684
611130
166963
461740
291610
730722
749205
585522
166388
354590
835097
301829
452515
108209
164338
137756
356500
801946

اسم الطالب
اسﻼم جمعه عمر عمر متولى
مريم ناصر الدين ابراهيم االمنصوري
اسﻼم حامد عبد السﻼم احمد
كريم رفعت كمال عبد السيد
سميحه يحيى احمد محمد بهى
محمد السعيد محمد احمد الخولى
نادين صﻼح انور امبابى
رانيا نادي عجيب بطرس
علياء احمد احمدعباس عيسى
ايمان محمود رمضان سيد
محمد ماهر سعيد عفيفي
نصر ربيع محمد ربيع ابراهيم درهاب
تامر نصر الدين محمد على
رنا صبحي السيد ابراهيم
دميانا منصف جالي فهمي
دعاء كارم عبد العظيم على
روميساء مصطفى احمد حسين
فاطمه فؤاد توفيق محمد ابوحﻼوه
عمر ياسر حامد غريب
ساره فارس عبدالحميد عفيفى
ايه احمد يونس ابوالنضر
اسماء السيد احمد ابوسالم
كريمه عبد ﷲ محمود سليمان
ايمان ابراهيم على على
ريهام محمد احمد حسن
عبد ﷲ جمال سليمان عبد الشافي
ايمان عبد الحميد محمد رمضان
يمني علي احمد علي فراج
هبة ﷲ على عدلى حسن
على عثمان على سليمان العويل
باسنت حامد احمد فراج
عاصم عصام ابوالعيون عبدالباقى

الكلية
اداب بنها
طب بيطرى كفر الشيخ
تجاره بور سعيد
تربية ابتدائي المنيا
تربية اسكندرية
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه سوهاج
تربية اسيوط
تجاره بور سعيد
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره دمنهور
زراعه دمنهور
كلية تجارة ج أسوان
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
اداب دمنهور
نوعية فنيه الزقازيق
تربية الفيوم
اداب كفر الشيخ
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
دار العلوم ج القاهره
تربية طفوله جامعة السويس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب بنى سويف
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
علوم اسوان
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره القاهره
اداب الفيوم
السن عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
811255
541869
652048
221139
650833
897601
129327
744406
756105
802219
663564
837820
594676
837007
752220
674528
308374
291293
216104
305469
302206
155270
222721
553078
119858
667058
662663
592204
231757
727087
519990
213222

اسم الطالب
هبه محمد عبد الرحيم عبد الحكيم
اسﻼم عبد الوهاب محمد قبيصى علي حمدان
محمد ابو النجا احمد عز الدين
جﻼل الدين خالد جﻼل عبد الحميد
اسراء احمد محمد العوضى
احمد صﻼح احمد احمد
سلمى احمد سعد الدين مصطفى كامل حتحوت
عماد مجدى عبد السﻼم جوده
محمد رجب ابراهيم عميرة
احمد محمد عبده سليمان
نيره محمد الشربينى عبد المطلب
محمد اسامة محمد كامل
محمد على على كثير
اسماء نجاء معوض ابراهيم
نيره محمد خلف عبد الرحمن محمد
دينا محمود السيد خليل الفضالى
محمد كرم محمد سرحان
محمود عادل عبد ﷲ احمد
سلمى هﻼل عبدالعال متولى
فاطمة احمد محمد شوقى احمد البزار
احمد جمعة صادق حسن شاهين
احمد محمود حسن محمد
عز الدين خالد سيد جمعة
ميار محمود عبدالفتاح السيد المصرى
نور الدين وائل محمد عبد الفتاح
دينا محمد محمد فرحات
اسﻼم ابراهيم محمد محمد طه
اسامة محمود المتولى الشافعى
عبد الرحمن احمد خضرى محمد
احمد فكرى احمد حجازى نوح
اهداء محمد عبد الكريم محمد ابراهيم
كريم ياسر علي راغب اسماعيل

الكلية
رياض اطفال المنيا طالبات
تجاره اﻻسكندريه
تربية رياضيه بنين المنصوره
حقوق حلوان
اداب جامعة دمياط
اداب سوهاج
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تجاره بنى سويف
رياض اطفال المنصوره
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
معهد فني صحى بور سعيد
اداب فرع الوادى الجديد
علوم رياضة اسوان
رياض اطفال المنصوره
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
حقوق حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية السادات
تربية/رياضه شبين الكوم
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
حاسبات ومعلومات حلوان
اداب سوهاج
تجاره انتساب م .بنها
علوم المنصوره
تمريض المنصورة
نوعية جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره بنها
اداب دمنهور
حقوق القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
323667
455452
434079
215819
650637
362483
442369
117856
363217
610442
662578
545689
167224
471781
539941
906305
650118
455673
391667
477020
674341
215760
282133
391331
663875
738957
825319
674307
181864
803693
234482
288517

اسم الطالب
امل احمد فوزى احمد عامر
محمد عبدالناصر محمد يوسف الحسانين
عبدالرحمن حسين احمد السيد احمد
يوستينا رءوف رمسيس زكى
علياء عبد الناصر حسن احمد حسن همام
اسماء حماده احمد احمد
احمد السيد محمد زاهر مهنا
كرستين جرجس تقاوي عطا
عمرو محمد مصلح صالح
بيشوى عزت يوسف إبراهيم
السعيد حسن محمد محمد
ابراهيم اسماعيل اسماعيل اسماعيل فوده
محمد ناصر محمد مجاهد
محمود عبدالباسط محمد عبدالحى محمد
اسماء احمد امين على
توماس مكرم زكى بشاره
يارا اشرف عبد القوى توفيق نصار
محمود سالم عبدالوهاب سالم حشيش
مريم حاتم السعيد عطيه عطيه
دينا جمال عبد العزيز البحراوى
هاجر راغب محمد راغب عبد المقصود الوصيفي
منار ابراهيم على حسن
انجي فاروق محمد حسين السبكى
محمد كمال عبدالمنعم احمد
على عبد القادر على على الدسوقي
اسراء ناصر احمد محمد احمد
يوسف رمضان احمد جاد الرب
جهاد على محمد ابراهيم
هشام عبد المجيد كامل سيد
ايه منتصر عبد الرشيد عبد الغنى
عبدالرحمن هشام فرجانى كامل
نهى حسن هود ابراهيم

الكلية
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية طنطا
علوم رياضة كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه عين شمس
طب بيطرى القاهره
عالي هندسة بلبيس
معهد فني صحى طنطا
تجاره انتساب م .بنها
تربية/رياضه عين شمس
معهد فني تمريض الزقازيق
اداب المنصوره
تربية/رياضه اﻻسكندرية
تربية رياضيه بنين حلوان
نوعية كفر الشيخ
علوم اﻻسكندريه
معهد فني صحى سوهاج
علوم المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
تجاره عين شمس
تمريض طنطا
تربية ابتدائي الزقازيق
حقوق حلوان
اعﻼم القاهره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
زراعه المنصوره
نوعية الزقازيق
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية ابتدائي الزقازيق
علوم الفيوم
نوعية المنيا
خدمه اجتماعيه حلوان
اﻷكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
154651
364868
504275
372445
478176
251418
146492
464439
426032
210120
731798
607460
543260
536651
380807
234239
306388
355728
832022
161123
457519
229894
127529
376470
451217
388372
438474
324033
148618
439433
805737
614230

اسم الطالب
نورا شحاته عبد الظاهر احمد
صابرين صﻼح صابر زايد
رغده رافت الطاهر محمد بكر
داليا عادل على عبدالقوى
احمد محمد عبد السﻼم ابوصالح
محمد اشرف عبد الرحيم عبد الحافظ
مصطفي جمعة محمد محمد
ابراهيم فرحات محمد طلحة
ايمان عباس على محمد
رانيا محمد سيد راضى
عمر الغريب صابر السيد عبد الجواد
احمد محمد محمود امين
مصطفى احمد محمود محمد على
دينا احمد حسن دميس
علياء طلعت سعيد محمود عدوى
شادي وليد عبد الوهاب محمد
محمد جمال محمد حﻼوه
مريم طارق مصطفى كمال على
ريهام فتح الباب مﻼحظ امين
اسراء عاطف احمد احمد
اسماء طارق محمد راشد
مارينا عادل انطون حنين
تغريد اشرف لطفى محمد
احمد زكى عبدﷲ البرناوى
احمد محمد ابراهيم الدالى
مصطفى جمال مصطفى على شريف
استير هانى سامى شفيق
محمد علي احمد عبد الحكيم
ميرنا محمد محمود عبد الرحمن
جهاد سعيد عثمان محمد الفولى
سلوى هانى محمد عبدالحليم
دينا عماد محمد محمود

الكلية
اداب بنى سويف
دار العلوم ج القاهره
حقوق اﻻسكندريه
تربية عين شمس
اداب طنطا
حاسبات ومعلومات القاهره
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
طب بيطرى فرع مطروح
علوم حلوان
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية ابتدائي دمنهور
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجارة جامعة السادات
علوم رياضة الزقازيق
اداب انتساب موجه اسوان
تجاره بنى سويف
زراعه طنطا
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب انتساب موجه القاهره
علوم رياضة اسيوط
اداب طنطا
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
اداب اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية حلوان
اداب اﻻسكندريه
علوم المنيا
تمريض الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
737430
368786
230053
132084
502310
303113
220709
816400
826876
308502
525411
511614
548091
667795
126785
660934
579887
317775
517173
677769
879289
453157
583301
361566
650512
282575
589145
878107
820545
209353
351369
881326

اسم الطالب
ساره هشام السيد سباعي السيد
احمد عبدالمقصود غﻼب عبدالمجيد
اميره ايمن عبدﷲ مرسى
عمر احمد محمد احمد عبود
مجدي متولي مختار جوده خليف
اميرة احمد السيد مصيلحى الفقى
محمود جمال السعودى جمال
نهي عادل حمدي عبود
هيثم حسين احمد حسين
اية جمال محمد شطيه
روان شعبان زكى شعبان
اﻻء عادل اسماعيل حسن اسماعيل
محمود رمضان السيد الجويلى
محمود جهاد رمضان غزﻻن
دينا خالد محمد احمد
عبد ﷲ محمود محمد يوسف الجندى
نورهان حسن حسن العزب
احمد محمد عبدالحميد سيداحمد
احمد يوسف عبيد ابو اليزيد
هدير مجدى محمد ابراهيم احمد
ليديا رمزى حبيب خله
سهر قدرى جابر صالح منصور
هبه جمال حسن يوسف شمس
هبه على عبدالفتاح على
عبد ﷲ محمد عبد ﷲ عبد العزيز الجديلى
احمد محمد صﻼح الدين محمد ياسين
فاطمة عبد الحليم مأمون عبد العاطى
ابتهال عصام احمد محمد الشريف
تيمو ثاوس زكريا رؤوف زكري
سيف الدين محمد على عبد ﷲ على
عبدالحميد معتز محمد حمدى عبدالعزيز
صالح محمد صالح عبد ﷲ

الكلية
اداب الزقازيق
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
حقوق بنها
فنون تطبيقيه حلوان
حقوق اﻻسكندريه
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
نوعية المنيا
زراعة قنا ج جنوب الوادي
تمريض شبين الكوم المنوفية
تجاره اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم رياضة دمنهور
اداب انتساب موجه المنصوره
حقوق حلوان
طب بيطرى الزقازيق
تربية طفوله طنطا
علوم رياضة بنها
حقوق اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
تربية ابتدائي اسيوط
نوعية طنطا
طب بيطرى بنها
السن عين شمس
حقوق المنصوره
العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس
تربية رياضيه  /بنات طنطا
تجاره اسيوط
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
طب بيطرى القاهره
اداب اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
756972
676587
305927
817772
232900
239216
312459
443943
292666
440077
526893
458587
834905
462963
583485
314951
595349
802165
462298
575389
473760
145527
578807
301330
682621
453490
142691
920483
600679
911011
918962
297430

اسم الطالب
ايمان حسين احمد حسين
مصطفى محمود مصطفى احمد صالح
احمد محمد صﻼح هاشم
بيشوى حنا بولس لوقا
ندي محمود عبدالعزيز عبدالفتاح
محمد اسماعيل محمد اسماعيل
عمرو حاتم طلعت السنوسى
دنيا محمد عبدالجواد شراره
اسماء سعيد محمد متولى محمد
دينا ناصر محمد صقر قابل
روان حسن عبد الرحيم محمد جاد الحق
عبدالرحمن محمد يوسف على زعلوك
نجﻼء عبد المنطلب محمد عبيد
محمد عادل عبدالفتاح عبداللطيف طايل
فادية عماد حمدى عبد المنعم مناع
رضا رفعت ابراهيم محمود
محمد أيمن فتحى درويش
مينا شوقى تاوضروس قلينى
هبه فوزى سيداحمد ابوالتنا الدناصورى
سالى عبد السيد سعد رزق ﷲ ميخائيل
شهد سالم منجود ابراهيم
بسمة عصام محمد السيد
معتز احمد محمود ابراهيم عمر
محمد محمود على عبد ﷲ
ايمان محمد هاشم عبده قوره
بسنت عﻼءالدين رفعت مسعد حرك
اسراء جمال محمود سﻼمة القزاز
ياسمين وفقى محمد قاسم
ساره غريب محمود رشاد عفيفى
حسين عبد النعيم مدنى عبد الرحيم
شيماء على احمد فراج
اسراء صبري يونس عكاشة

الكلية
تربية جامعة السويس
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تجاره اسيوط
علوم رياضة عين شمس
زراعه القاهره
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
اداب طنطا
كلية البنات آداب عين شمس
علوم اﻻسكندريه
اثار الفيوم
تربية كفر الشيخ
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
علوم اﻻسكندريه
تربية ابتدائي طنطا
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
حقوق المنصوره
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
تربية كفر الشيخ
اداب انتساب موجه طنطا
اثار القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره طنطا
تربية/رياضة جامعة السادات
تربية ابتدائي المنصوره
اداب كفر الشيخ
كلية البنات تربية عين شمس
اداب سوهاج
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية اسوان
تجاره سوهاج
دار العلوم ج القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
745337
366571
471016
802135
824691
383077
735880
382386
819348
665562
577973
152588
300868
535996
677051
132837
844718
887806
211608
305371
650496
163682
106599
836003
378809
278776
374461
502363
542340
180863
365212
515795

اسم الطالب
محمد خالد محمد إمام علي غنيم
محمد ابراهيم محمد بهجت عبدالرحمن عبدالواحد
آيه أحمد عبد ﷲ الغندور
طﻼل عبد العزيز محمود سامي عبد العزيز
محمود كمال عبدالﻼه امين
محمود السيد على سيدمتولي
دينا جمال محمد زكى
امانى اشرف كمال الصاوى
احمد فضل عبد المنعم عبد المحسن
ضحى فكرى محمد ابو العنين الشرباصي
ايه على ابراهيم الحبشى
محمد خالد سيد حميدة
اسﻼم محمد فريد عبدالستار صبره
منه ﷲ كمال السيد التداوى
السيد على السيد على البغدادى
مؤمن عبد الوهاب حميدة عبد الوهاب
ديفيد شاكر رزق شاكر
اسﻼم احمد عبد المنعم احمد
عمر تامر محمد حافظ
اﻻء جمال سعيد شريف
روان حسين رفاعى محمد حامد
احمد قرني محمد فرج
فريده ياسر خليل حسين نصير
بسمة حسين جمعة السيد
مجدى محمد عبدالمنعم محمد زهرة
امنية ابراهيم عنبر السيد
دينا ايمن عبدالمنعم حسنين
محمد حاتم محمد عبد الجواد عبد المجيد موسى
محمد ممدوح مختار عبده عبد الرحمن
احمد ممدوح عبد الواحد عبد العال
ايه صبرى سيد محمود
احمد محمد صبرى احمد قنديل

الكلية
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
علوم بنها
تربية ابتدائي كفر الشيخ
معهد فني صحى رياضه بنى سويف
حاسبات ومعلومات اسيوط
تربية/رياضه بنها
تجاره الزقازيق
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تربية رياضيه بنين المنيا
تجاره المنصوره
رياض اطفال المنصوره
تربية /رياضه بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية طفوله ج دمنهور
تجاره المنصوره
طب بيطرى القاهره
تجاره اسيوط
تجاره اسيوط
تجاره سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره المنصوره
تربية الفيوم
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تمريض قنا جنوب الوادي
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
تجاره سوهاج
تجاره انتساب م .بنها
اداب اﻻسكندريه
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم عين شمس
تجاره دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
584666
426655
669722
206749
318750
897981
732142
457700
309316
460304
910464
615252
543923
586504
809249
395506
819647
826978
755114
165762
289641
742985
282329
740073
534538
389088
149360
428022
123624
592533
431052
183482

اسم الطالب
سماء سﻼم عطا ﷲ سﻼم
محمود رافت محمود محمد
عبد الرحمن عاطف محمد محمد حماد
اسماء سيد صالح عبد النبى
سميحة صبري محمد بدوى
انجى انور بشاى بخيت
احمد عﻼء محمد لطفى عبد المنعم
نورهان أحمد متولى أحمد منا
ايمان حمدي فتحى عيد محمد
فايزة ابراهيم مصطفى محمد عبد السﻼم
محمد صالح على حسن
تقى محمد امين محمد على
منال صابر محمد حسنين عليوة
رنا عﻼء عبدالغفار حجازى
نعيمه ناجي ابراهيم السيد
نورهان طارق كمال محمد الدسوقى
زينب عمر محمد ريان
لمياء احمد الصغير توفيق
مروان مجدى السيد حسين الغمرى
سراج الدين عادل عبد العظيم يوسف
خلود سيد ابراهيم محمد
ميرنا جيد جرجس جيد
ريهام هشام محمد عادل محمود
ايه عبدالخالق محمد الهادى علي
اسراء احمد السيد ابراهيم علي
عبير عبدالحى محمد سرحان
محمد جمال حامد امام
محمد احمد محمد احمد السيد
عمر محمد شعبان احمد
ايمان حامد حامد سليمان مطاوع
ايمان السيد ابراهيم درويش مصطفى
بﻼل ابراهيم عبد العال منازع

الكلية
اقتصاد منزلى حلوان
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
تجاره الزقازيق
تجاره عين شمس
معهد فنى تمريض بنها
حقوق سوهاج
تجاره انتساب موجه الزقازيق
زراعه طنطا
تجارة جامعة السادات
نوعية كفر الشيخ
اداب انتساب موجه اسوان
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية/رياضه اﻻسكندرية
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
اداب المنيا
تجاره بنها
اداب المنيا
نوعية فنيه قنا
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تجاره بنى سويف
تربية/رياضه حلوان
اثار قنا جنوب الوادي
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اداب دمنهور
تجاره انتساب موجه عين شمس
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره دمنهور
حقوق القاهره
علوم جامعة دمياط
علوم رياضة كفر الشيخ
حقوق القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
672117
155535
912884
814327
375975
145107
296600
842914
597981
174060
179361
650634
749731
519601
805179
119176
657486
238304
615491
501794
656821
315995
143071
612127
318592
608732
125969
184990
429862
429152
451777
808071

اسم الطالب
اسماء منتصر ابو بكر عبد السﻼم
دينا هشام جاب ﷲ سيد
محمد محمود جمال الدين على
رشا احمد عبده محمد
مصطفى محمود عبدالمؤمن منصور مقلد
احمد حسن محمد عبد القادر
سارة طارق غريب على محمد حشيش
مصطفى ربيع حسن محمد
نفين عﻼء ابراهيم الدسوقى عبد الخالق
محمد شعبان حنفى سيد
احمد سيد احمد عبد اللطيف
ايمان عبد الحميد ابراهيم عبد الرحيم دهينه
حازم احمد سليمان حمدان حميد
دينا أحمد عبدالحميد على رمضان
شيماء محمد محروس محمد
شروق زكريا ابو النور عبد السﻼم
رانيا مسعد رزق على ندا
منه ﷲ محمد سمير محمد
ندى عﻼء صﻼح الدين محمد ابوالخير
احمد محمد السيد محمد درويش
ساره طارق عبد الباقى الشحات
هدى فرج محمد محمود موسى
وفاء محمد احمد محمد على
امانى اسامه محمد فاروق محمد
عبد ﷲ السيد نصر محمد الشافعي
ساره اسماعيل على هﻼل الكيﻼنى
نوران هشام احمد محمد ابراهيم
ايمان عادل محمد حميده
دعاء احمد عبد المولى محمد قاسم
مريم مجدي عبد الحميد بليدي علي
محمد عصام احمد امين الخولي
عبد الرحمن محمود رجب جبره

الكلية
نوعية المنصوره
تربية بنى سويف
كلية تجارة ج أسوان
دار العلوم المنيا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية /رياضه المنيا
تربية جامعة دمياط
علوم رياضة اسوان
اداب بنى سويف
علوم جامعة دمياط
تجاره جامعة السويس
اداب انتساب موجه دمنهور
زراعه المنيا
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب القاهره
علوم بنها
تجاره اﻻسكندريه
علوم المنصوره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
دار العلوم ج القاهره
نوعية الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم الزقازيق
زراعه القاهره
اداب بنى سويف
تربية أساسي اسكندرية
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
حقوق بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
614266
748736
324057
650389
665557
461172
576705
507520
610895
676549
897507
133604
884239
375419
680250
457305
669457
309067
301818
885868
282331
355156
808448
672743
876574
884987
673781
320519
355312
900366
655720
242894

اسم الطالب
ساره عبد اللطيف صﻼح عبد اللطيف
سهيله عادل سﻼم عبيد
علي محمد علي محمود
اسراء محمد محمد زكى محمد
شيماء عبد المنعم على حسن عيد
محمد طارق إبراهيم محمد شرابى
هند ناصر حسن احمد الساعى
ابراهيم يوسف ابراهيم محمد سليم
رامى السيد محمد سيد أحمد محمد القزاز
رزق صبرى رزق زكى جرجس
اسماء محمد سيد عبد الرحمن
ياسمين عبد ﷲ عبد المقصود على
مروه مصطفى صادق رجب
معتز محمود احمد على شعﻼن
نورهان صديق الدسوقى زيدان
زينب ايمن ايوب زكريا عون
طارق احمد احمد الشافعى سليط
صبحي اشرف صبحى عبدالمطلب
عبد الرحمن ايهاب فتح ﷲ عبد الستارعياد
ياسر انور احمد محمود
مروة محمد ابراهيم عبد الكريم اسماعيل
نهله عصام كمال مصطفي
افرايم هانى جاد بشاى
احمد عبد الهادى احمد عبد الهادى فرج
كيرلس اشرف يوسف صموئيل
احمد سعد ابراهيم عبد العليم
مرفت السيد عطيه مصطفى عزوز
كريم اسماعيل السيد جادو
اصاله صبرى حسن خليل
اسراء محمد عبد الحفيظ صديق
ابراهيم احمد محمد دويب السيد
علياء عبدالناصر سليمان محمد

الكلية
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره جامعة السويس
تجاره عين شمس
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
فنون تطبيقية جامعة دمياط
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
اداب المنصوره
تربية رياضيه بنين اﻻسكندريه
معهد فني صحى الزقازيق
معهد فني صحى رياضه الزقازيق
اداب سوهاج
تربية ابتدائي عين شمس
تجاره اسيوط
معهد فنى تمريض بنها
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره طنطا
تجاره المنصوره
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق اسيوط
تجاره عين شمس
حقوق القاهره
تجاره اسيوط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره اسيوط
إعﻼم بنى سويف
تجاره المنصوره
تربية السادات
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره سوهاج
تجاره المنصوره
تجاره سوهاج

Page 37 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
303997
451720
223209
752663
541958
803794
113044
360448
526031
440194
210794
292728
881183
211801
538828
208146
322668
911331
523914
662383
205235
734072
149736
234662
380768
323013
503966
376052
148336
525075
734394
473463

اسم الطالب
بسمة محمد عبده طه السندبيسى
محمد اشرف اسماعيل محمد الفقى
سلمى احمد محمود على
ميرا مرجان جندى حنا
محمد حمدي محمد عبد العال
مارينا سمير كامل عدراوى
احمد مصطفى محمد محمود
احمد ناصر محمد حسن
محمد هانى السيد محمد على
ندى إبراهيم خليفة علي احمد
اسﻼم على عبده عرفة
ريهام عماد عبد الهادى سالم
اميره حامد سيد عبد الصابر
فريد خالد فريد عبد الحليم
هدير رءوف لبيب عبدالغنى حمد
دينا عيد عبد اللطيف عطاﷲ
هاجر حماد سيد احمد حماد بدوى
اسماء ناجح مصطفى على
ميار محمد عبدالسﻼم محمد
احمد عبد الرحيم عبد الستار عبد الرحمن
ابانوب البرت امين جرس
احمد اشرف الشحات علي عمارة
امل هانى عبد الحكيم على
عبد الرحمن عادل السيد عبد العزيز
نورهان حنفى محمود احمد شحاته
امنية محمد محمود محمد حرحش
محمد عﻼء الصافي محمد السخاوي
كريم حسن ابراهيم سالم الشيمى
شروق عاطف على عبد الواحد
روان محمد محمود حسن محمد
فاطمه صﻼح ابراهيم احمد شافعى
اميره رزق وفا رزق زعيتر

الكلية
تربية طفوله شبين الكوم
تجاره طنطا
كلية البنات تربية عين شمس
اثار قنا جنوب الوادي
تجارة جامعة السادات
معهد فني صحى بنى سويف
اداب انتساب موجه عين شمس
تربية/رياضه حلوان
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
اداب انتساب موجه حلوان
معهد فني تمريض اسيوط
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره دمنهور
تجاره القاهره
علوم رياضة شبين الكوم
تربية ابتدائي اسوان
طب بيطرى اﻻسكندريه
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية رياضيه بنين الزقازيق
تجاره القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
زراعه عين شمس
طب بيطرى جامعة السادات
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
معهد فني صحى امبابة
اداب انتساب موجه القاهره
علوم طنطا
تربية طفوله الزقازيق
تربية ابتدائي كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
578580
213423
512103
221984
458019
668472
840947
512100
651676
678516
744627
526187
597679
330152
131176
608253
473155
122236
283358
434337
910863
459945
478179
352264
511555
728048
370739
893067
141563
434214
159618
428475

اسم الطالب
معاذ جوده نجاح جوده عطيه
ايمان محمد محمد صالح
روان على زكريا عبد المنعم حسن
ميرنا نشأت رياض رزق ﷲ
هدير ابراهيم سعيد ابراهيم حشيش
ندى ياسر حسنى الشربينى حسنين
رومانى ابراهيم عدلى اسكندر
رنين محمد السيد بخيت على
فوزى هشام السيد السعيد حسان
ايمان صادق ابو الحسن محمد غالى
ساره احمد محمد حسن الجنايني
احمد محمود راضي عبد الخالق عبد الغنى
بسام بكر فؤاد عبد الحليم رزق
حسام احمد عايش سالم
سما حسين محمد حافظ
هبه عادل عبد الجواد متولى سيد احمد
حماده كرم محمد عبد ﷲ قشﻼن
فاطمه رجب عبد الواحد على
يارا حسام الدين محمد ابراهيم
رامي نادى برسوم سوس شحاته
احمد محمد مصرى السمان
دعاء السيد ابراهيم عبدالحميد مفتاح
محمود ابراهيم عبد المعطى على رمضان
نوران مهدى امين عويس الشقرفى
ايه كمال بدر علوانى على
شيماء احمد عصام الدين السيد محمد
محمد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز
يحيى زكريا حافظ احمد
محمود عبد الرازق محمود عبد الرازق
حمزة احمد عبد الحميد احمد المنذر
احمد فرج ﷲ محمد محمد
حازم خالد عيد محمد ابراهيم

الكلية
تجاره طنطا
اداب القاهره
حقوق اﻻسكندريه
تربية/رياضه عين شمس
تجاره طنطا
رياض اطفال المنصوره
نوعية المنيا
تجاره انتساب موجه دمنهور
اداب المنصوره
معهد فني تمريض المنصوره
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم طنطا
تمريض المنصورة
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره القاهره
نوعية الزقازيق
اداب كفر الشيخ
اداب كفر الشيخ
السن عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
خدمه اجتماعيه اسوان
السن عين شمس
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
حاسبات ومعلومات عين شمس
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
كلية البنات علوم عين شمس
اداب انتساب موجه عين شمس
حقوق سوهاج
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
110815
217571
245017
142924
301723
114914
319520
527914
588574
810836
166407
829274
382483
893742
124057
228801
308366
453738
914033
383432
466981
597760
213682
880788
752443
306491
385723
352407
754820
544211
120925
362098

اسم الطالب
محمد محمود جمعة على
رانيا السيد محمد السيد بخيت
اماني ابراهيم احمد محمد
اﻻء وجيه الحسينى عبد المعطى
احمد شوقي يوسف خضر
نهلة عبد الخالق ابراهيم الشرقاوي
اسراء عبد المنعم محمد سﻼمه
جهاد ايهاب مسعد محمد عبدالفتاح
ياسمين خالد ماهر قنديل
احمد عاطف زغلول عبدالجواد
اسراء قصدى عبد الحكيم قطب
رحاب محمد حسن جاد المولى
محمد ابراهيم صالح ابوبكر
محمد عبد الحميد السيد حسن
يحيي زكريا سعد زغلول
على هشام على محمد عيسى
محمد سامي عبدالحميد البهنساوى
داليا احمد السيد عبد الواحد سرحان
انتصار حسين عبد القادر طايع
هاجر فتحى رمضان عبيد
اميرة احمد عبد الحميد على زايد
خالد عبد العليم السيد محمد محمد بدوى
عبدالرحمن عويس محمد عويس
ساره مصطفى ابراهيم موسى
وئام احمد فاروق عبدالرحمن سعيد
احمد عبد الحميد محمود صالح بحيرى
محمد محسن سيد عيد
محمد السيد محمد حسن مايله
محمود احمد حافظ محمود
حازم احمد عمار السيد محمد
مصطفى محمود عبد النبى محمد احمد
دنيا اسماعيل عبدالغنى احمد

الكلية
تجاره انتساب موجه قاهره
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجارة جامعة السادات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجارة جامعة السادات
تجاره القاهره
تجاره بنها
تجاره اﻻسكندريه
اداب طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
تربية الفيوم
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
حقوق قنا جنوب الوادي
حقوق القاهره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي طنطا
تمريض أسوان
بنات علوم رياضة عين شمس
تربية طفوله كفر الشيخ
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
زراعه اسيوط
تربية رياضيه  /بنات بورسعيد
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
علوم عين شمس
تجاره جامعة السويس
علوم رياضة طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
300909
375724
516768
366748
605210
757994
170264
159113
113160
536530
585598
678525
732854
881206
450444
747622
836057
451755
547713
754026
836324
523331
358131
578986
388876
385248
753894
230874
807341
454782
896555
755131

اسم الطالب
امجد احمد محمد حسنين ابو شبل
ساره جمال عبدالوهاب عبدالرسول
ايمن رجب محمود عبدالمقصود
محمد صابر عبدالحليم حسين قاسم
منة ﷲ فتحي حسين عبد الفتاح
بﻼل ناصر محمد حسن
ضياء سيد عويس مرزوق
اسراء مختار عبد الجيد على
يوسف اشرف عبد الهادى احمد
اسراء عبد السﻼم عبد القادر الشبكشى
علياء محمد ابراهيم جعفر
دعاء محمد السيد محمد علي
رحاب احمد عبدالهادى محمود
ساره عيد احمد حسن
سهى عادل اسماعيل الفقى
امنيه احمد عبدالمجيد الصغير
نعمه عبدالجليل السيد محمد
محمد سمير محمد ابراهيم
محمود حسن عبدالعزيزهاشم قنديل
ريم ابراهيم على نجم
أندرو اسامه شاكر ناشد
عبد ﷲ السيد احمد عبد ﷲ احمد
عائشه جمال على عبدالمجيد
محمد ضياء محمد احمد طايل
سامح محمد ادريس محمد
احمد محمد توفيق همام
ندى حسن اسماعيل محمد السحراوى
يوسف محمد يوسف عيد سليمان
احمد اشرف جمعه ابو العز
همت مصطفي محمد صالح
هاله عادل عبد الرحيم احمد
اسماء محسن محمد عباس اﻻسدى

الكلية
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب م .بنها
تجاره دمنهور
اداب طنطا
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره الزقازيق
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
اداب انتساب موجه بنى سويف
حقوق القاهره
علوم طنطا
تمريض طنطا
طب بيطرى المنصوره
تربية الزقازيق
علوم اسوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
السن عين شمس/رياضة
معهد فني صحى اسوان
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تربية/رياضه دمنهور
تجاره بور سعيد
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره طنطا
كلية البنات آداب عين شمس
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم عين شمس
تجاره جامعة السويس
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية /رياضه المنيا
تربية ابتدائي طنطا
تمريض سوهاج
تربية العريش
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
602377
755966
811870
169683
829242
832066
581879
509625
311213
454746
665591
597467
225788
360450
369787
141807
582591
214293
906622
580854
289696
315965
312835
884418
877945
283436
464648
164350
169923
829498
554796
145997

اسم الطالب
اميرة سامى عبدالواحد احمد
سمر حسين عيادة سعيد
احمد قياتى سيد ضاحى
محمد جمال محمد احمد
محمود احمد محمد سالمان
سهام ابو الحجاج التهامى ابو المجد
محمد يسرى يونس محمد أبو بكر
احمد إبراهيم حسن محمد طه
سلوى جمال رمضان معطى
علياء محمد صابر محمد حسن
مروه فرج حسانين محمد حسانين السروجي
ايه السعيد عبد الرازق عبد المعطى
ميرنا طارق فتحى عبدالمقصود
اسامه سيد عبدالعال السيد مصطفى
حماده يوسف على وهبه هاشم
عبد الرحمن اسامة سيد حسن هﻼلى
ريم هانى محمداحمد حلمى
محمد السيد احمد علي
مارينا داود علمى داود
محمد مدحت محمد أمين على
اية سيد شريف محمد
دينا محمود عبد الشافى محمود
اشجان محمد سعد عبد العزيز السيد
فهد محجوب خيرى فضل
ياسمين محمد سيد عطيه
عمرو حسين محمد حسين
نور الدين السيد محفوظ محمد شلبى
ياسمين محمد جابر مصطفى
امل احمد عبد ﷲ احمد
مها عبده محمد كلحى
سندس محمد سليمان صالح عبدﷲ
فاطمه شحاته محمود احمد ابو عميره

الكلية
تربية ابتدائي الزقازيق
اداب العريش
معهد فني تمريض المنيا
تجاره انتساب موجه بنى سويف
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب دمنهور
طب بيطرى جامعة السادات
معهد فني تمريض طنطا
علوم المنصوره
تمريض المنصورة
فنون جميله فنون حلوان
تجاره عين شمس
معهد فنى تمريض بنها
تجاره انتساب م .بنها
اداب المنصوره
علوم رياضة القاهرة
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه المنصوره
حقوق انتساب موجه القاهره
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية السادات
تربية اسيوط
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
اداب الفيوم
رياض اطفال الفيوم طالبات
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
حقوق اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
330309
832639
161350
880037
427233
284119
401137
388203
594467
665846
451526
510003
519046
360210
289152
520290
387786
730872
892775
232777
825687
911430
278119
444050
662154
115441
841176
125787
897392
731241
808418
905516

اسم الطالب
مصطفى يسري حامد على محمد
هند عبد الفتاح حماده طه
زينب محمود ابوبكر عبد الحميد
روناء اسامه احمد فؤاد عبد المطلب
محمد محمود عبد الرحمن عبد المعطى
عبد الرحمن محمد تعلب معوض
هاجر محمد عبدالشافى عبدالوهاب
حبيبه عقل ابوالعز عقل
هدير السيد عبد الحليم الرفاعى
مسعد محمود عبد القادر عبد المعطى عوض
احمد صﻼح محمد ابو الروس
محمد عبد الﻼه عبد القوى شبل
وﻻء محمود ابراهيم الجندى
محمود عبدالوهاب جازى محمد خالد
سيد حلمي زكى طلب محمد
ساره صﻼح الدين محمد زهران
ساره السيد بهنساوى بهنساوى
نجيب عصام الدين نجيب سالم اﻻطرش
حنان رشدى عبد المؤمن عبد العليم
لورا عماد عيسى نقوﻻ
امنيه محمد السمكورى عبدﷲ عثمان
كارولين عدلي لمعي بولس
نهال حسام الدين سليمان السيد عامر
أﻻء على مصطفى الحداد
محمد ابراهيم عبد القادر ابراهيم فوده
ندى سيد مصطفى بيومى
اسراء تونى احمد تونى
امنيه حمدى بهنسى الجمل
مارى عزمى فتحى نخله
احمد محمد شفيق على محمد اﻷعرج
منى صفوت عبد الهادى محمد
مارتينا عاطف فوزي كامل

الكلية
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية بنى سويف
حقوق اسيوط
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق عين شمس
كلية البنات آداب عين شمس
اعﻼم القاهره
تربية جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره طنطا
حقوق اﻻسكندريه
اداب دمنهور
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه طنطا
نوعية اﻻسكندريه
تربية ابتدائي بنها
زراعه الزقازيق
تربية اسيوط
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تربية اسوان
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية طنطا
اداب المنصوره
تربية عين شمس
تربية /رياضه المنيا
اداب عين شمس
تربية سوهاج
علوم رياضة الزقازيق
اداب المنيا
تربية ابتدائي سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
527165
303554
879660
177025
527854
149515
613285
825082
605146
154427
509062
278135
125037
433670
831003
587290
317385
755735
740892
156106
548569
811314
153287
244347
150154
162799
104102
301301
312669
512153
826292
306307

اسم الطالب
امنية جمعة محمد مرسى غنيم
عﻼ ناصر محمد نبوى
دعاء محمد عبد ﷲ محمد
احمد عصام محمد السيد
مودة صديق محمد السيد
دينا السعيد عبد المنعم على
محمد عثمان محمود عدوي
هبه على محمود ابو السعود
دعاء محمد محمد حسن محمد
ريهام شعبان امام محمد
اوليفيا ناصر رشدي توفيق فلتس
نرمين حسام الدين محمد على يوسف
مصطفى صالح صبيح محمد
محمد احمد شحاته ابراهيم رجب
كريمه على احمد الرشيدى
ريهام رضا محمد شعبان العدوى
اميرة عصمت عبد الغني عبيدي
ايه سليمان علي عبد النعيم
جمال شحته عبد الباسط احمد
عﻼء محمد على على
عبد الغنى عبد الناصر عبد الغنى السيد فوده
محمد جعفر امام محمد
رشا ابو الخير زكى محمد
عزة حسن سيد حسن
عبد الوهاب محمدنور عبد الوهاب الصفتى
ندي رشاد محمد عبد ﷲ
ابرام ميﻼد سعد فرج
محمد ياسر لطفي جاد ﷲ
محمود سعيد عبد العاطى درويش ابو احمد
ليندا مجدي يوسف إفرام تادرس
ضحى حسنى محمد عزت
محمد مصطفى محمود شاهين

الكلية
تجاره اﻻسكندريه
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية اسيوط
اداب القاهره
تربية اسكندرية
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد فني صحى الزقازيق
تربية قنا ج جنوب الوادى
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم حلوان
حاسبات ومعلومات حلوان
علوم رياضة اﻻسكندرية
نوعية فنيه قنا
اداب طنطا
تربية ابتدائي بنها
تربية ابتدائي العريش
معهد فني صحى اسماعيليه
تربية ابتدائي بنى سويف
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره بنى سويف
معهد فني صحى بنى سويف
حاسبات ومعلومات عين شمس
علوم حلوان
تجاره بنى سويف
علوم رياضة الفيوم
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
اداب كفر الشيخ
تجاره دمنهور
اداب قنا ج جنوب الوادى
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
358676
470905
148514
130308
443597
801588
282547
501619
663684
313774
212664
755421
611198
309312
307407
212626
739124
901041
911395
910750
128976
160993
147558
595466
831279
809272
117901
162465
516822
887975
361612
320472

اسم الطالب
بسمه ابراهيم محمد ابراهيم
رانا محمد احمد محمد العرابى
ريهام اشرف عبد الحكيم حفنى
امل مصطفى محمود حنفى
منى محمد مصطفى على اﻷشمونى
كمال على حسن عبد الرحيم
عمر سيد حسين سيد طه
ماريو كيرلس كيرلس خليل عبد المﻼك
ندى عبد المحسن عبد المحسن عبد المنعم
ماجدة احمد عبدالحميد محمد
تقى عمران طاهر مرسى عمران
نجوى الصديق نمر محمد
عبد اللطيف السيد عبد اللطيف محمد
اية ماجد سليمان أبو الفتوح نصار
ندى ناجي أبو اليزيد الفراش
عهد خالد يوسف عبدالمجيد
جهاد اشرف على احمد مصطفى
علي احمد السيد حسين
زينب عبد العظيم موسى محمد
ايه محمد محمود على
شروق محمد حجازى عبد العال
محمود جميل بيومى على
وﻻء سيد على السيد بدران
ندى عبد المجيد حسن حسانين عامر
ساره مصطفي محمد محمود
إلهام فتحى ابراهيم عبدالرحمن
هاجر احمد حسين امام
يوستينا سمير بشري ابراهيم
محمود عمرو عبدالعزيز حسن كحله
ايمان ناصر ابوزيد احمد
هدير ممدوح محمد على احمد
احمد محمد محمد جاب ﷲ

الكلية
اداب القاهره
علوم كفر الشيخ
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية طنطا
علوم المنيا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب اﻻسكندريه
تربية ابتدائي المنصوره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية العريش
معهد فني صحى رياضه الزقازيق
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تربية شبين الكوم
حقوق عين شمس
اداب الزقازيق
اداب سوهاج
علوم اسوان
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
اداب القاهره
اداب بنى سويف
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
معهد فني صحى بور سعيد
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تربية المنيا
كلية البنات آداب عين شمس
رياض اطفال الفيوم طالبات
تجاره دمنهور
تجاره اسيوط
اداب عين شمس
نوعية اشمون
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
906534
618651
675812
500459
832572
822005
808226
149416
243229
125566
737779
320394
744440
680370
524277
224720
439402
903659
163754
361271
143331
905804
733165
314467
105225
670011
142738
585459
651978
822648
298864
325684

اسم الطالب
ديفيد كرم وليم حفظ ﷲ
حسين حسن محمد عبدالهادى
مينا مﻼك فايق راغب جرجس
هاجر عادل السيد على سليم
زينب هاشم يوسف على
اسراء حمدى محمد سليمان
مصطفي نادي محروس حسن
ايه حمدى عبد القادر بيومى
اسراء خالد عبد الرحمن ابراهيم
رضوى احمد صبحى زكى عبد الهادى
اسراء غريب حسن على
محمد جﻼل عبدالوارث قابل
مريم منصور جرجس منصور
نورا محمد عبد الغفار مصطفى عبد النبى
دينا احمد سعيد ابراهيم طلحة
احمد اشرف دسوقى الشحات
امانى جمال محسن على حجاج
دعاء عيسى فراج حسن
عﻼء محمد محمود السيد عليوه
نورهان طارق عبدالفتاح محمد عقرب
حسام الدين مصطفى طه مصطفى
محمد اشرف ناصر عبد الحفيظ
احمد الشحات عبد الحميد الشحات رمضان
ندى خالد عبد المحسن حسن
يارا مصطفى كامل على كامل شهاب
نهله امجد مصطفى السيد سيد احمد
رحمه عبد الناصر عبد السﻼم على
أميرة مصطفى مصطفى محمد الوكيل
خالد مصطفى محمد فتحى المنباوي
رابعة احمد محمود محمد
اسﻼم ابراهيم عبدالحميد سليمان
منة محسن سعيد حسين

الكلية
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تجاره جامعة السويس
اداب المنصوره
علوم رياضة اسوان
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
حقوق بنى سويف
اداب القاهره
تربية ابتدائي عين شمس
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية أساسي اسكندرية
تربية ابتدائي سوهاج
اداب الفيوم
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره سوهاج
اداب الزقازيق
تمريض شبين الكوم المنوفية
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره المنصوره
علوم القاهره
دار العلوم ج القاهره
علوم المنصوره
حقوق قنا جنوب الوادي
زراعه القاهره
حقوق عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
588909
147214
811397
161678
734816
527584
525151
460766
588229
660024
587848
122995
812216
524793
655785
833356
317849
661389
439541
608298
460663
221408
298277
296510
310013
226993
370427
314433
730940
589686
654433
360694

اسم الطالب
اماني علي صادق خفاجي
على سعيد محمد كامل زكى
نرمين عماد ناجح بشرى
عايشه احمد رجب احمد
السيد سعود اسباق سالم
منة ﷲ سعيد عبد العزيز سيد احمد
آﻻء هشام محروس أحمد هﻼل
طارق عبدالعال على على ابوغزاله
خالد رضا على احمد تمراز
حازم خالد العزب عثمان
آيه رضا بخيت العزب
سيد محمد سيد محمد عبد القادر
محمد نجاح سيد محمد
محمد نصحى عبد الفتاح غزﻻن
خالد السعيد هاشم الشوربجى
احمد طارق احمد كامل
احمد عبد ﷲ احمد عبد الفتاح ابراهيم
حسين صﻼح حسن حامد عﻼم
مريم عبد الفتاح احمد عبد الفتاح براغيت
اميره هانى السيد جمعه علي
محمد رضا عبدﷲ محمد جاويش
فاطمه محمد احمد محمود العوه
جمال عادل سﻼم ابراهيم
اية مصطفى عمر عبيد
محمود احمد السيد محمود
هدير ايمن شكرى محمد
على الدين عاطف احمد فؤاد
دعاء وحيد محمد بدوي
اسراء عﻼء توفيق العطار
رويدا محمود محمد حسن
اميره السيد ابو الخير المرسي
ريهام حسن مصطفى عبدالرازق

الكلية
تربية ابتدائي بنها
تجاره طنطا
اداب المنيا
حقوق بنى سويف
علوم الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
اداب اﻻسكندريه
علوم طنطا
علوم رياضة طنطا
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية بنها
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره اسيوط
تجاره اﻻسكندريه
تربية المنصوره
تجاره سوهاج
تربية/رياضه شبين الكوم
تجاره كفر الشيخ
تربية اسكندرية
نوعية الزقازيق
تربية/رياضه كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية عين شمس
نوعية اشمون
تجاره عين شمس
علوم رياضة بنها
تربية السادات
اقتصاد منزلى حلوان
تجاره المنصوره
معهد فني تمريض المنصوره
كلية البنات آداب عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
538847
145102
121843
531989
675231
446223
284614
599156
531921
244427
595393
888561
155143
447286
740104
167225
840580
581293
675335
228479
370823
677495
678322
837925
825865
241473
533337
229409
378708
890380
244242
217645

اسم الطالب
ابتهال عبد ﷲ أحمد خالد
هشام رأفت عبد الغفار ابراهيم
كريمان شريف حسن شعراوى
احمد حيدر عبد الستار شمندى
احمد محمد مصطفى عبد المعطى الجمل
عمر اشرف محمد محمد حمد
دنيا مجدي فكرى توفيق
محمود محمد وفيق على الدسوقى
عمرو محمد عبد الرحمن محمد اللقانى
اسراء صبرى انور عيسى
نهله حاتم عبد الرازق عبد الحليم بركة
سونيا فادى عجبان تادرس
كريم محمد محمد عبد ﷲ
مصطفى محمد محمد ابو الخير الخولى
هند عبدﷲ عمر غانم
محمد ناصر محمد محمود
اسراء محمد حسين على
محمد طلعت السيد سيد احمد النشار
محمد السيد توفيق عبد ﷲ محمد
عمرو احمد جﻼل صالح
محمد عبدالناصر صبره احمد
ياسمين رمزى فتحى على
اسماء مصباح عبد المطلب على حسين
احمد محمود سيد عمر
نبيل احمد سباق عثمان
مايكل مجدى شاكر قﻼده
أسماء سالم عبد المنعم حسن حجاج
منةﷲ حسين عبدالوهاب عبدالمجيد
محمد احمد عبدالباقى عبدالباقى
نرمين قايد همام عبد المحسن
اميره سيد إمام محمد
نيرة حسين محمد حسن العربى

الكلية
تربية ابتدائي السادات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
رياض اطفال القاهره طالبات
زراعه دمنهور
تجاره طنطا
تجاره طنطا
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
تجاره الزقازيق
تربية السادات
كلية البنات تربية عين شمس
تربية جامعة دمياط
معهد فني صحى اسيوط
تجاره انتساب موجه بنى سويف
حقوق طنطا
اداب الزقازيق
اداب انتساب موجه الفيوم
تربية /رياضه المنيا
علوم المنصوره
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
علوم عين شمس
السن عين شمس
تمريض المنصورة
تمريض المنصورة
تجاره اسيوط
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
حاسبات ومعلومات عين شمس
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه عين شمس
حقوق عين شمس
اداب اسيوط
تربية عين شمس
تجاره انتساب موجه قاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
673035
740531
162621
108567
221932
185418
295180
542726
152468
587179
892164
151893
131559
294118
530434
582205
522764
107205
801742
206875
598135
121501
811519
447909
428704
219799
479902
301604
443232
110051
583919
169490

اسم الطالب
عﻼء محمد على محمد على اﻻرضى
حمدى ايهاب السيد محمد
هناء ثروت عبد الوهاب عثمان
رنا اشرف حسن طلبه
ميرنا مﻼك سو﷼ واصف
مينا سمير فتحى زكى
هاشم عصام هاشم عبد اللطيف
رباب حازم محمد دكرونى عبد ﷲ
حسام جمال عبد الناصر احمد
عبد ﷲ رشاد ابو المعاطى محمد شريف
احمد عامر صادق خلف ﷲ
ابراهيم محمد عبد المنعم نادى جنيدي
ماريا يوسف فوزي يوسف
محمد خالد عبدالعزيز ندا
احمد قطب رجب اﻻبشيهى
اشرف ايمن صﻼح عبد الفتاح
فاطمة الزهراء مصطفى محمد ابراهيم الساكت
محمد عماد عبد الحميد على
عبد الرحمن محمد عطا حسن
ناردين رفعت فتحى رومان
دينا ابراهيم محمد الصديق فضاله
محمد مصطفى صديق محمد السيد
ساره سراج الدين نصر حسين
محمد سعيد جاد محمود بدير
ستيفانل سمير إبراهيم اسكاروس
رضوى محمد على حسن عفيفى
دينا عبدالرحيم محمد عبدالرحيم
عبد الغني سويد عبد الخالق ابراهيم
منه ﷲ محمد عبد الكريم عماره
احمد مصطفى مصطفى ناجى
سمر سمير توفيق عبده
نورهان محمد ابراهيم عبد القوى

الكلية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره بنى سويف
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
المعهد الفنى للتمريض بالجونة
علوم بنى سويف
السن عين شمس/رياضة
تجاره عين شمس
تجاره دمنهور
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
اداب اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حاسبات ومعلومات المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه المنيا
علوم رياضة طنطا
اداب اﻻسكندريه
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب طنطا
تجاره عين شمس
نوعية طنطا
السن عين شمس

Page 49 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
472707
823139
751818
737550
124421
894168
454731
584499
210627
655425
515993
652552
220245
553000
465657
847437
380181
896450
682685
285515
527576
141697
576941
801239
463523
312608
604355
884039
821567
533892
142264
886270

اسم الطالب
اميره خيرﷲ رزق خيرﷲ ابوزيد
كريم عبد الحميد عباس بهجات
حنان محمد حسن حامد كيوان
آيه عبدالمنعم احمد محمد على عبد الرحمن
كريم حمدي محمد مرعي
حنان ناصر مصطفى على
سمية جمال محمد الجماله
ياسمين طلعت رزق محمد جبر
محمد هيثم سيد نظمى
احمد السيد محمد متولى سﻼم
ابراهيم حسانين عبدالفضيل سلطان
حسن ابراهيم السيد كمال حسن رفعت
هانم اسماعيل محمد احمد
ريمون سامر الفونس اسكندر
مروه محمد عبد الهادى محمد جادو
ميرنا بطرس مملوك عجايبى
اميره عادل محمود حسن
ايه نشأت بخيت على
سمر فتحى مصباح المرسى السرى
محمود حازم محمد عبد العزيز نويه
مارينا قديس رزق ﷲ حبشى بسخرون
محمود احمد محمود عﻼم عطيه
مياده حازم محمود محمد
وسام عصام عبدالرازق مدكور
حمدية حمدى السيد محمد شواطة
احمد مصطفى احمد خلف
ايه عاطف سعد محمد الشايب
اسماء مصطفى سيد احمد
فاطمه محمود احمد اسماعيل
ايمان عبده محمد سيداحمد ابو العنين الديب
اية عبد المجيد عبد الحميد حسونة
محمود نصر محمود رمضان

الكلية
زراعه كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات اسيوط
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اداب الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم سوهاج
تربية طنطا
تربية طفوله طنطا
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
تربية رياضيه بنين المنصوره
حقوق طنطا
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه دمنهور
حقوق طنطا
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
معهد فني صحى سوهاج
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم جامعة دمياط
تجاره القاهره
اداب طنطا
نوعية موسيقيه المنيا
تربية كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم الزقازيق
تربية اسيوط
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
زراعه دمنهور
حقوق حلوان
علوم اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
880873
816185
738814
137902
164377
217316
800293
279825
218072
823644
843936
735108
889973
735402
844171
677612
365996
208326
557716
804727
744784
900892
384546
283107
114985
452241
358361
431544
531843
679029
881347
593125

اسم الطالب
علي عيد علي حسين
جوليانا عادل بشرى حنا
ندى محمد الهادي محمد ابراهيم السمح
رضوى طارق محمد محمد عبد الجواد
امانى محمد عبد القادر اسعد
فيرينا فوزي يونان مرقص
رحاب عبد الموجود ابو العطا محمد
هادي محمد عبد العاطى عبد الحميد
سلفانا مجدى شفيق فرج
خلود المدنى محمود محمد
ياسمين أسامه حسان عبد اللطيف
اسراء حسين عبدالخالق محمود
حواء محمد محمد سليمان
دعاء سعد عبدالهادي عبد الرازق
مديحه كريم مختار عبد العظيم
محمد عبد الخالق سعد محمد النادى
كريم خالد صبحى زايد محمود
مى احمد انور حسين
امنية محمد حسن عباس مكى
اصالة احمد حسن احمد
سوﻻف اشرف جاد الكريم مسعود
هدير السيد محمد الضبعى
اسراء نبيل محمد سليمان
منة ﷲ ياسر احمد سمير عبد الحميد
شيماء عبد الغنى احمد عبد ﷲ
عبدالعزيز حسن على زيد
حياه احمد زين العابدين محمد
يحيى احمد ابراهيم احمد احمد نعيم
احمد سعيد اسماعيل عبد الحق كيلة
احمد ممدوح احمد احمد زهران
عبد الحميد محمد علي محمد
عمر اسامة محمد حسنين

الكلية
معهد فني صحى رياضه اسيوط
علوم المنيا
اثار القاهره
حقوق القاهره
خدمه اجتماعيه الفيوم
حقوق حلوان
تربية رياضية /بنات قنا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره عين شمس
تربية قنا ج جنوب الوادى
اداب انتساب موجه المنيا
معهد فني تمريض الزقازيق
حاسبات ومعلومات اسيوط
نوعية الزقازيق
دار العلوم المنيا
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية رياضية بنين بنها
تجاره القاهره
زراعه اﻻسكندريه
علوم المنيا
زراعه اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق القاهره
السن عين شمس/رياضة
تجاره طنطا
حقوق عين شمس
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
زراعه دمنهور
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد فني صحى اسيوط
تجاره كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
886696
464355
893861
160764
325393
512123
832536
663974
505207
232262
480145
387598
586039
883480
282507
549215
427283
387130
170360
213407
910319
158570
105480
811926
738238
608409
204252
593745
661365
546043
888289
122417

اسم الطالب
محمد كريم ابوالغيط احمد
قطب محمد عطيه عبد السﻼم حسن عامر
محمد طارق صﻼح عبد الحميد
حسام رجب عبد المعتمد محمد
زهرة عبد الناصر حسن امين
سهيلة عبد المنعم محمد بربرى عبد المولى
ايه سالم ابو الوفا ابراهيم
ندا محمد سعد محمد عبد الخالق
احمد مصطفى محمود محمد
وجدى يسرى بليلة عطية
وفاء رمضان محمد احمد شادي
عبدﷲ احمد عبدﷲ رمضان
الحسن صبرى محمد عبده
هاله نتعى على حسن
مونيكا عادل يوسف نوار
احمد حلمي عبدالرحمن حرب
فرج معتوق معفن قاسم
امل ثروت محمد عبدالحافظ
سامح محمود عبد العليم عبد الحليم
سوزان عادل عبد ﷲ عبد المعطي
احمد محمد السيد احمد
مروة ابراهيم سيد محمد
دينا محمد رؤوف حافظ
شكرى كامل شكرى كامل
احمد عبد المجيد احمد علي كيﻼني
ياسمين محمد عبد الظاهر عبد الصادق
مارك ماجد باقى صالح
حسام عبده خليل عياد
ندى حسن السيد حامد الحلوجى
غرام خميس محمد الصاوى فرج
ميﻼد سامى عزيز شنوده
فاطمة حسن على خليل على

الكلية
تجاره اسيوط
حقوق طنطا
السن المنيا
تجاره اسيوط
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره كفر الشيخ
حقوق اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب اسيوط
اداب عين شمس
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
علوم حلوان
اداب بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره بنها
معهد فني صحى اسوان
علوم رياضة بنى سويف
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
ع.دولى اعﻼم مدينةالشروق
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم رياضة اسيوط
تمريض اسيوط
دار العلوم ج القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
592522
322974
758037
892397
888590
892717
314628
425473
660039
110475
611889
430651
545534
277538
158847
169235
320544
885733
455658
506049
464560
236715
295105
161262
172921
119545
575026
146577
317650
112760
317880
752849

اسم الطالب
الشيماء محمد حسن ابو النور
جيهان السيد فرج عبد الخالق الغمرى
اسراء محمود ابراهيم احمد
شيماء عبد الراضى عمر احمد
خالد عبد الناصر محمد رضوان
عبير هﻼل فهمى جرجس
هدى عبد اللطيف عثمان خليف
محمد ممدوح ابراهيم مصطفى
عبد الرحمن على ابراهيم ابراهيم العواد
محمد عادل حنفى محمود سﻼمه
هند احمد الشبراوى احمد
ريم محمد عبدالرحمن محمد بركات
مراد اشرف مراد حسين مراد
محمد هشام على الدين على كامل
اية جمعة ابراهيم حامد
شروق ايمن ربيع محمد
محمود السيد محمد قابل
فاطمه الزهراء نصر عبيد حسن
احمد مجدى السيد على السجينى
اﻻء محمد ابراهيم على السيد
عمرو مصطفى الشراكى سالم دحدوح
محمود حسن سليمان محمود عبد الدايم
احمد مصطفى حسن عرفة
ايه سيد سليمان محمود
هاجر محمد احمد محمد
محمد السيد عبد ﷲ اسماعيل السمان
محمود ابراهيم ابوالعينين السعيد البنا
محمد حمدي شعبان عيسي
مصطفى عبد المؤمن عبدالسﻼم محمد
ياسمين خالد حزين السيد
ابراهيم احمد ابراهيم قابل
ميرنا جمال العدوى احمد العدوى

الكلية
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
اداب شبين الكوم ج المنوفية
رياضيه بنات الزقازيق
تربية ابتدائي اسيوط
اداب اسيوط
تربية ابتدائي اسيوط
تربية ابتدائي السادات
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره طنطا
علوم رياضة حلوان
تربية الزقازيق
حقوق اﻻسكندريه
تربية/رياضه اﻻسكندرية
حقوق عين شمس
اداب انتساب موجه بنى سويف
تربية الفيوم
حقوق شبين الكوم ج منوفية
تجاره اسيوط
تربية/رياضه طنطا
حقوق اﻻسكندريه
تجاره كفر الشيخ
علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره بنى سويف
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه قاهره
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تجاره بنها
حقوق القاهره
تجاره بنها
تربية/رياضه بور سعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
106434
217529
754930
547644
154766
299856
742175
741445
579768
679058
459015
664492
672414
661937
388221
377433
832814
910276
750847
245393
737786
114317
305970
540387
375445
730848
910098
284834
800330
297339
615454
302834

اسم الطالب
عﻼ احمد احمد الوكيل
هدير مسعد عبد المنعم اسماعيل
محمد وحيد السيد احمد
احمد بﻼل كمال عبد ﷲ الحناوي
دينا هشام صﻼح معوض
عمر صﻼح علي هاشم
ميرنا مجدي جاد شحاته
عمرو محمد فؤاد محمد عبدالحليم
سميرة عﻼء الدين محمد البسطويسى عبدﷲ
وليد صﻼح حسن المتولى
هبه احمد مرسى سالم
رانيا سمير احمد ذكى
ايه السيد شحاته على
احمد عبد العزيز احمد محمد عبد ﷲ
سلمى احمد عبدالمعطى عبدالحليم
حسام كرم محمود حسن الشيمي
مريم عطاﷲ جرجس عطاﷲ
فاطمه الزهراء محمداﻻمين عبد الصادق سيد
معاذ محمد السيد عبد الرحيم الجبالى
ياسمين نصار قرنى سليمان
الشيماء ياسر ابراهيم سليمان
عمر حامد محمد رجب
محمد ابراهيم محمد عريق
هاجر عبدﷲ ابراهيم احمد هلول
اميره محمد احمد محمد عبدالمنعم
عبد المنعم طلعت عبد المنعم احمد الدهشوري
منتصر محمد حماده عبد السﻼم
سارة محمد عباس مرسى
مروان عبدالفتاح عبدالشافى محمد
ريم خالد رشاد ابراهيم هﻼلى
شيماء نصر احمد نصر الديب
مصطفى انور محمود السجينى

الكلية
حقوق القاهره
كلية البنات علوم عين شمس
معهد فني صحى اسماعيليه
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
اداب انتساب موجه المنصوره
معهد فني تمريض المنصوره
علوم المنصوره
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
اداب اسوان
تجاره بور سعيد
دار العلوم ج القاهره
اداب الزقازيق
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
معهد فني صحى رياضه بنها
علوم اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه بنها
تجاره الزقازيق
معهد فني صحى اسوان
علوم عين شمس
حقوق اسوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
نوعية موسيقيه الزقازيق
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
676635
155926
813344
314417
596258
726347
389806
365742
659029
536131
608023
753290
225290
137933
669948
728142
506258
451598
736956
849498
296073
204172
451208
733497
533126
921054
506022
387560
308899
522786
210037
143885

اسم الطالب
فايزه احمد ابو المجد على ابو ليله
مايسة محمود فتحى محمد
ساره جمال احمد عبدالوهاب
اهداء صبحي عبد الستار عبد الحميد
فريد محمد صبحى حجاب موسى
محمد ناصر احمد احمد نافع
ايه رمضان عبدالحليم رمضان
تقى محمد امام محمد
الزهراء مسعد ابراهيم توكل جميل
ايمان السيد صﻼح ابو السعود
ايه عيد عوض محمد
سلمى محمد صديق علي محمد احمد
محمد محسن عريقى احمد عبده
منه ﷲ عيد سعيد امام الشيمى
اﻻء بهاء الدين عباس الحنفى عماشه
ياسمين حسين محمد السعدونى الوليلى
إسراء حسن صابر عبد الغني
حسن محمد حسن محمد قمح محمد
محمد حسن جمعه علي مكاوي
حسام محمد حسين ابو الحسن
ايمان عادل محمد امير
مادلين إميل مكرم جرجس
احمد صﻼح محمد على المليجى
اميره ابراهيم محمود حسن
دينا جمال عبدالونيس بﻼل
عادل وجيه عبيد جرجس
لميس حازم ابراهيم السيد مشالى
كريم محمد نسيم عبدالعزيز السيد
محمد رمضان محمد المنوفى
مريم شريف صفي الدين عبد الرحمن
محمد طارق عبد الحميد وهدان
حازم محمد سعد على قطامش

الكلية
تمريض الزقازيق
تربية ابتدائي بنى سويف
تربية /رياضه المنيا
نوعية اشمون
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب باﻻسكندرية
تجاره جامعة السويس
اداب سوهاج
حقوق عين شمس
تربية رياضية بنات المنصورة
تربية طفوله ج دمنهور
علوم الزقازيق
نوعية بور سعيد
علوم رياضة حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي المنصوره
تربية الزقازيق
حقوق اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
اداب الزقازيق
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
السن عين شمس
اداب عين شمس
دار العلوم ج القاهره
علوم الزقازيق
نوعية اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره انتساب م .بنها
زراعه المنوفية/رياضة
تربية اسكندرية
حاسبات ومعلومات الفيوم
فنون جميله فنون حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
241889
589236
733367
510338
374125
107494
140831
653261
112708
835612
152581
321474
353329
728068
167919
748305
879915
881842
375770
460096
444007
752199
807685
235751
875554
663123
220806
598511
739179
801696
830714
383718

اسم الطالب
بسمة سالم حسن سالم
رويدا عبد الفتاح محمود السيد سرج
ساره فيصل عبد العزيز على شريف
حسن احمد ابراهيم محمد الفوال
دينا محمد عبدالعزيز احمد عامر
رنا عاطف كمال احمد عطوه
ايمان جمال محمد عبد النبي
هناء على السيد على عبد الهادي
ساره جمال سيد ابراهيم
فاطمه احمد عبدالفتاح محمود
كريم محمد التونى عبد الرؤوف عثمان
اسماء محمد حامد محفوظ
عادل ممدوح عبدالرازق ابوالعﻼ
مديحه محمود محمد جاد
احمد حمدى محمد معوض
فاتن مصطفى محسن باشا
محمد يماني محمد على
احمد محمد كامل امين حسن
امل الشافعى على احمد
وفاء لملوم توفيق الشرقاوى
شيرين فوزى عبدالحميد ابواليزيد ابوحسن
ساره محمد مرسى حسن الجحاوى
اسﻼم صﻼح على محمود
منة ﷲ محمد فتحى عبده ابراهيم
الزهراء محمود عبد العال عبد المجيد
اسراء سمير عبد القادر على احمد
محمد احمد فكرى محمد بريقع
محمد عماد عبدالحليم ابراهيم عبدالباسط
نادرة عبد السﻼم علي دسوقي
اسﻼم احمد سعد زغلول جاد
احمد مصطفي احمد محمد
مريم عبدالهادى مصطفى عبدالباقى

الكلية
علوم القاهره
علوم طنطا
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اداب انتساب موجه دمنهور
علوم بنها
اقتصاد منزلى حلوان
استنفد الطالب رغباته
تربية المنصوره
حقوق انتساب موجه القاهره
معهد فني صحى اسوان
تجاره انتساب موجه بنى سويف
معهد فني صحى بنها
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
اداب الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
اداب اسيوط
تجاره اسيوط
علوم بنها
اداب كفر الشيخ
اداب طنطا
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
حقوق بنى سويف
دار العلوم ج القاهره
تجاره سوهاج
اداب المنصوره
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
معهد فني صحى بور سعيد
تجاره الزقازيق
تربية /رياضه المنيا
اداب قنا ج جنوب الوادى
تربية ابتدائي بنها

Page 56 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
805197
523583
454735
377884
916946
535051
655736
603024
921081
177275
670828
437996
145827
510738
243170
217532
813791
129528
549493
658942
919533
234906
290082
226125
207737
391004
392303
300514
216094
903101
590063
304770

اسم الطالب
وردة أبو الفتوح زكى محمد
نورهان مصطفى محمد عبد المولى احمد
سوسن سعد سعد محمود عياد
عبدالفتاح حمدى عبدالفتاح احمد عوض
محمد عصام محمد سيد
ايمان ناجى عبدالحميد عبدالمقصود دياب
احمد عبد المنعم ابوالفتوح الدياسطى
آﻻء فرج عبدالمنعم محمد أحمد
خلود محمد نشأت يوسف احمد
عبد الرحمن مصطفى اسماعيل محمد
غاده عبد ربه نجا مصطفى عبد ربه
هبة ﷲ محمد محمد العجمي عبد الحميد حسن
مصطفى ايمن محفوظ مبروك زعفان
مصطفى محمد عبده محمد جمال
ريهام كمال الدين حسين علي علي
ياسمين محمد احمد محمد
كرستين سمير نصيف عبدالمﻼك
احمد جمال عبد المجيد عبد الغنى
اسراء ابراهيم عبد ﷲ مرسى الخطيب
محمد عبد الحليم عبد الرحمن محمد ابو الخير
مصطفى سعد محمود محمد
بسنت عبد المنعم احمد محمد
تسنيم محسن عبدالعزيز السيد ابراهيم
عﻼء محمد صلحى ابراهيم
سماح اشرف ابراهيم محمود
منى على احمد محمود
خالد محمد ربيع محمود الحشاش
هاجر علي محمد محمد عطية
هالة طارق سعيد احمد سعيد
مينا نور شوقى عبد المﻼك
شروق السيد محمد طرابيه
ميسم احمد سعيد عبد الجليل

الكلية
تربية المنيا
تمريض اﻹسكندرية
تربية ابتدائي طنطا
تربية/رياضه بنها
تربية اسيوط
زراعه دمنهور
تربية المنصوره
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره سوهاج
تجاره القاهره
طب بيطرى كفر الشيخ
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم جامعة السويس
اداب سوهاج
تربية رياضيه بنات بالجزيرة ج حلوان
كلية البنات تربية عين شمس
اداب انتساب موجه المنيا
تجاره القاهره
علوم رياضة طنطا
تربية رياضيه بنين المنصوره
تجاره سوهاج
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
زراعه القاهره/رياضة
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره عين شمس
تجاره عين شمس
حاسبات ومعلومات بنها
كلية البنات آداب عين شمس
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره سوهاج
تجاره بور سعيد
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
308800
579117
877650
381155
208968
601111
122828
113992
596591
896187
591167
242177
523984
461979
840796
356637
322479
734812
220972
456030
516180
292831
449229
305450
510146
663850
287400
207913
222457
666644
445319
436039

اسم الطالب
محمد عبد الغني محمد عبد الغني النجار
محمد لطفى بدير محى الدين حجازى
احمد وحيد محمد حسن
رامى مصطفى ابراهيم عطية
هشام احمد محمد عبد الغنى
رهام عماد عبد ﷲ عبد الحليم
احمد على ماهر محمد
مصطفي محمود احمد السيد
ايمان عبد الحى محمد محمد سكريه
نورهان احمد خلف احمد
مروه عزمى عبدالغنى البرش
عمر شريف امين السيد
ياسمين احمد محمود احمد محمد
شيماء ايمن حسنى ابراهيم اﻻبياوى
محمد سيد فتحى محمد
عبدالرحمن بﻼل عبدالرحمن بﻼل
احمد عبد الحميد الجوهرى رمضان
اسﻼم عبد الحكيم محمد محمد
محمد عبد الرازق عبد الجيد صابر
محمد ابراهيم احمد ابراهيم سليمان
توفيق ماهر توفيق امين احمد
شيماء شعبان طه محمد
ضي مجدي نعيم منير محمد
سالي صبحي على حسنين صفه
عز الدين رمضان محجوب راغب محجوب
ابراهيم يسرى عبد الحميد محمد سعد
نوران عادل محمد محمود يونس
خلود رفعت محمد عبد الحميد
عبد الرحمن خالد متولى متولى
مصطفى محمد مصطفى عبد الحميد عيطة
تسنيم ابراهيم يوسف ابراهيم بهى الدين
أسماء شريف الحصافى خليفة

الكلية
تجارة جامعة السادات
معهد فني صحى رياضه طنطا
تجاره اسيوط
تجاره بنها
علوم عين شمس
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تجاره جامعة دمياط
تجاره سوهاج
اداب جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية أساسي اسكندرية
تربية كفر الشيخ
اداب المنيا
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد فني صحى بنها
علوم الزقازيق
حقوق حلوان
زراعه طنطا
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه القاهره
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد فني صحى بنها
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب المنصوره
خدمه اجتماعيه حلوان
اداب القاهره
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي المنصوره
تمريض طنطا
اداب اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
675334
130142
112871
668443
395636
432697
177361
314843
744690
216616
849343
540299
394400
159032
731381
540453
122520
656507
187233
527428
650038
240508
438284
148525
316149
912636
538417
804688
160064
372540
587693
733954

اسم الطالب
محمد الخزامى متولى هﻼل العجوز
يحيى احمد عبد الغفار عبد ﷲ
مى عبد العزيز صابر محمد
منه ﷲ محمد ابراهيم صالح النحاس
تغريد عطيه عبدالرحمن عبداللطيف
عمرو محمد حنفي محمود سودان
فاتن السيد عبد العال ابراهيم
حسن جمال حسن الزيات
محمود محمد عبد العظيم السيد
ادهم يحي علي عبد الرحمن
دينا احمد حسن عمران
شيماء عبد الستار إدريس حامد
عبدالعزيز حسنى عبدالعزيز فراج
عبد الرحمن احمد محمود عبد المجيد
ياسمين محمود حسن محمد الجمال
هاجر زكريا جمال محمد
ياسمين محمد فاروق بدوي
ندى احمد محمود على محمد
ريهام مصطفى سعيد محمد
غادة رجب محمد عوض معوض
اسراء ابراهيم مشرف الغريب
سوزان لويز عبد ﷲ جرجس
اسراء حسن عبد الرازق محمد مسلم
شرين شعبان عزت حسانين
جهاد عبده عبده اﻻمام
رحاب انور حامد عبد الكريم
منار اسماعيل سليمان عيسي حماد
رحمة محمد فولى على
احمد محمد ابو هشيمة عبد الصمد
امل حمدى محمد ابراهيم
مى عطيه السيد السيد صليحه
عبد ﷲ احمد حسن على محمد حسين

الكلية
تجاره طنطا
نوعية فنيه جيزة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره المنصوره
بنات تربية/رياضه عين شمس
علوم رياضة شبين الكوم
علوم رياضة القاهرة
تجاره بنها
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره انتساب موجه قاهره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية ابتدائي دمنهور
حقوق عين شمس
تجاره بنى سويف
نوعية الزقازيق
تربية ابتدائي دمنهور
حقوق القاهره
حقوق المنصوره
تجاره انتساب موجه قاهره
علوم اﻻسكندريه
صيدله المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية حلوان
علوم شبين الكوم ج المنوفية
إعﻼم ج جنوب الوادى
تجاره دمنهور
اداب المنيا
تربية ابتدائي بنى سويف
زراعه عين شمس
تربية طنطا
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
283053
242507
323599
149193
225727
164525
613400
237737
389353
168831
586793
747783
673729
125379
654888
587453
747432
213262
682713
429437
216114
612273
756267
597818
816084
749597
245439
663658
161233
366825
509756
296855

اسم الطالب
عبد الرحمن منير عبد العزيز على حسن
محمود رمضان عيد حسين
مريم محمد الصاوي محمد ماضي
ياسمين عزام عبد الرحمن محمد
كريم صابر عبيد احمد
اسراء محمد عبد المنعم امين
احمد محمود محمد محمود
ميرنا نادر معزوز مراد سليمان
هدير سعد احمد سعيد
شيماء فتحى محمد عبد الباقى
دعاء حمدى اسماعيل شعبان
حبيبه محمد احمد احمد
امنيه عادل محمود السيد عبد الغفار
عﻼ عادل سيد ادم
غاده محمد المتولى محمد المتولى
أميرة السيد على حسن عبدالكريم حير
ميرنا عصام محمد حسانين
ندا عامر عزت السادات
منه ﷲ محمد الباز على اﻻمير
بسنت جمال بدر الدين على
ساميه بهنساوى محمد بهنساوى
عمر على عبد الحليم محمد السيد
سها محمد عبدالمالك ابراهيم
حمدي كامل كامل محمد ابو الخير
اسراء محمد عرفان محمد
اسماء مصطفى عيسوى احمد
يارا علي احمد علي
الشيماء ابراهيم احمد عبد السميع احمد شومان
نسرين حمدى يونس موسى
احمد محمد محفوظ احمد علي
عمر السيد رياض المتولي إبراهيم
كاترين بولس عجايبى عوض

الكلية
حاسبات ومعلومات الفيوم
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه حلوان
حقوق انتساب موجه القاهره
طب بيطرى بنى سويف
معهد فني تمريض الزقازيق
حقوق حلوان
علوم عين شمس
تربية/رياضه الفيوم
نوعية بنها
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تجاره المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
رياض اطفال المنصوره
تجاره طنطا
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
حقوق القاهره
تجاره بور سعيد
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تمريض القاهرة
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية/رياضه العريش
نوعية فنيه جامعة دمياط
طب بيطري المنيا
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
512882
211540
742086
106169
241189
125670
387487
288306
242633
463169
600088
278054
442314
525908
232898
364633
846959
667676
314975
674974
280382
429381
736167
524988
503985
916139
281873
671991
185221
922386
456059
307253

اسم الطالب
نورهان صبري احمد محمد فرج
يمنى عبد الناصر محمد الدهشوري
منار فاضل عبد العزيز الشوادفي
مارينا وجيه نجيب ميخائيل
منار سعيد عبدﷲ طه
اميره فوزى شاكر قرنى
اسﻼم ابوالعز عبدالمجيد ابوالعز عبدﷲ
نهلة صفوت سعد مصيلحي
عمر عبدالحميد عرفات السعدنى
اسﻼم ابراهيم ابراهيم على ابو كرش
حسانين احمد شوقى سعيد حسانين
ميرنا عبد ﷲ محمد مرسى
محمد عوض جﻼل محمد الديشى
أندرو عادل رياض ناروز فرج ﷲ
ميرنا عادل مكرم عريان
اسماء صفوت ابراهيم سﻼمه
رزيقى توما بضابا ابراهيم
مريم ابراهيم عبد العظيم جادﷲ
محمود محمد سليمان بصل
رحاب محمد نصر عبد السﻼم حبو
دينا ياسر محمد حسن مرعي
ايه ابراهيم عبد المنعم عبد الغفار خليل
على حسن على محمد سليم
سميره محمد ابو طالب محمد ابو طالب
مؤمن محمد سعد مرسي شتا
احمد عربى عبدالعظيم عبدالمجيد
فريدة ماجد محمد سيد محمد
نيره مصطفى محمد السيد
رانيا محمد سيد محمود
هدير يوسف سعد ابراهيم
مصطفى عبد العظيم المغاورى عطيه
اسراء محمد صابر شريف

الكلية
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تجاره القاهره
حقوق حلوان
تجاره عين شمس
اداب بنها
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره القاهره
تمريض كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات الزقازيق
فنون تطبيقيه حلوان
علوم رياضة طنطا
طب بيطرى اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
فنون تطبيقية جامعة دمياط
كلية تجارة ج أسوان
معهد فني صحى المنصوره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب اﻻسكندريه
معهد فني تمريض الزقازيق
تربية أساسي اسكندرية
اداب اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
علوم رياضة عين شمس
تربية رياضية بنات المنصورة
دار العلوم المنيا
اداب اسوان
تجاره انتساب موجه طنطا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
234959
128803
595740
439102
733883
446720
594580
166736
671266
536607
509767
133551
595052
126989
306520
291590
319447
127013
912930
139232
755841
371213
352762
612153
127525
600806
579614
186166
125851
664429
370446
667941

اسم الطالب
مريم محمد احمد محمد حسن
ايه اشرف هاشم احمد
محمد السيد السيد عمر مجاهد
ياسمين عاشور السيد احمد عبدﷲ
داليا ماهر فتحى السيد غز
اسﻼم محمد محمد عبد الرحيم محمد
مرفت رافت على ابراهيم دراز
ليلى عطية عبيد عبد اللطيف
دعاء عطيه ابو زيد محمد
اسماء جابر عطيه الغنام
عمر مجدى محمد ابراهيم محمد
حبيبة نجاح احمد سالمان
الزهراء فتح ﷲ مصطفى إبراهيم خليل
تسابيح احمد محمود محمد كراع
محمد صبحي شديد صالح
زياد خالد سيد حسين
غادة سامي عبدالحكيم الدسوقى
فاطمة عبد المحسن محمد بيومي
يحيى محمود عبد العال عبدالرسول
مرام عادل ياسين سيد
راندا محمد احمد محمد عكاشه
احمد حسن محمد ابوباشا
ايه صفوت كامل عبدالرحمن
نورا جمال على عبدالمعطى
بسنت عصام اسامة عمر
ايناس عاطف عبدالهادى سليم الفيشاوى
احسان محمد محمد متولى بدر
اسماء مهدى كامل صالح
رانيا سالم طه صديق
ابراهيم محمد ابراهيم محمد عمر
محمد جمال احمد على
اسراء النبوى هارون محمد البيسى

الكلية
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
حقوق اﻻسكندريه
اداب الزقازيق
تجاره طنطا
معهد فني صحى بور سعيد
معهد فني تمريض الفيوم
تربية المنصوره
علوم دمنهور
تجاره دمنهور
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
حقوق المنصوره
تربية حلوان
اداب شبين الكوم ج المنوفية
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تربية/رياضه بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب القاهره
علوم العريش
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة
نوعية الزقازيق
اداب انتساب موجه حلوان
علوم الزقازيق
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
اداب بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم رياضة اسوان
رياض اطفال المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
240118
819093
375259
447274
733289
357848
653925
439368
532674
439504
436047
655842
616716
732228
359913
534012
527152
876570
466556
109970
288146
244267
679683
751646
618865
389467
888637
809227
434700
892162
429153
159926

اسم الطالب
شيماء رفعت عبده عبد الوهاب
شيماء ضاحى على يوسف
اميره جميل السيد عبدالمنعم عبدالوهاب
محمود السيد خليل عبد ﷲ خليل
شروق عادل عبدالفتاح احمد عبدالعال
ايه احمد السيد محمد
عبد الرحمن حازم كمال الدين عيد
اﻻء سعد صبرى احمد عبدالحميد عسل
شنودة عبدالمسيح سليم ميﻼد
شروق السيد سعد عرفة
بريهان فتحى روبى حجازى
محمد حسن سﻼمه البحيري
آيه عبد الحليم غازى دراج
عبد الرحمن جمال السيد السيد
احمد طارق محمد احمد حسين
ريهام جمعة محمود مرعى اﻻقرع
اسراء البسطويسى نصر سيد احمد
بيشوي كريم منير عطا ﷲ
سماح احمد سعد على عمران
كريم منصور حسنين عبد الرحمن
اﻻء اسماعيل السيد مبروك غبور
دعاء عبدالروؤف احمد محمود
شرين اشرف الشحات بهجة
ايمان محمد ابو الحمد محمد عبد ﷲ
اسماء عوض شفيق المصلحى
طارق محسن احمد عبدالصمد
عبد ﷲ احمد عمر ابراهيم
شيماء فتحى على حسن
محمد عبد العاطى احمد حسين
احمد رزق عبد الباسط حسين
منة ﷲ احمد حسن احمد شركس
عمرو عبد الوهاب سعد عبد الوهاب

الكلية
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب المنيا
تربية ابتدائي بنها
اداب انتساب موجه طنطا
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره انتساب موجه الزقازيق
حقوق المنصوره
نوعية اﻻسكندريه
علوم اﻻسكندريه
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجاره اﻻسكندريه
حقوق المنصوره
رياض اطفال المنصوره
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره دمنهور
تجاره اﻻسكندريه
علوم اسيوط
تربية كفر الشيخ
علوم القاهره
اداب انتساب موجه القاهره
السن عين شمس
معهد فني تمريض المنصوره
كلية أداب بورسعيد
تربية الزقازيق
حقوق عين شمس
زراعه اسيوط
اداب بنى سويف
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تمريض اسيوط
نوعية فنيه اﻻسكندريه
تربية /رياضه بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
615484
245184
428470
742573
879875
849567
131693
832825
805104
683109
390486
910617
653405
169223
580466
510620
360259
749873
618644
311925
915656
904091
877519
210542
321677
376329
885365
538580
473748
303482
583903
651900

اسم الطالب
عزه السيد عبدالرحمن عبدالعال
مريان جرجس عطا ﷲ منصور
هانى محمد فراج محمود بدوى
ايه عبده احمد الرفاعي
كيرلس ايمن امين مرقس
نعمه حسام الدين عثمان امام
محمد شريف محمد محمد عبد العال
مونيكا هدره فكرى عوض
محمد محسن عبد الغنى هاشم
ساره عمر الحسينى حجاج
غاده محمد عبدالعال السيد
هاجر ابراهيم محمد سعيد
سلمى السيد حسين السعيد
دعاء حمد حسين عبد ﷲ
دينا ياسين محمد ياسين الشربينى
عبد الرحمن احمد محمد عبد الحفيظ سالم
يوسف محمد توفيق قطب
محمد مصطفى محمد محمود
محمد عماد الدين على محمد على
محمود احمد مصيلحي توفيق
سمر احمد محمدعبدالحليم
هناء عادل خلف محمد
محمود اشرف محمد محمد
ريهام عصام الدين احمد السيد
مصطفى حمدان عبد الشافي عبدالمعطى الساعي
احمد عبدالعزيز احمد محمد عيشة
صافيناز محمود احمد سيد
هاله عادل توفيق صالح
رقيه فتحى عباس على الغبارى
ميرنا حلمي رمسيس حنا
أمل عطاﷲ عبد ﷲ القيط
احمد السيد عوض السيد العدوى

الكلية
اداب الزقازيق
طب بيطرى القاهره
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره جامعة السويس
علوم اسيوط
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تربية ابتدائي المنصوره
طب بيطرى بنها
علوم جامعة السويس
اداب انتساب موجه المنصوره
علوم الفيوم
تربية ابتدائي طنطا
تجاره دمنهور
حقوق انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة جامعة السويس
علوم الزقازيق
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب سوهاج
تربية سوهاج
علوم رياضة اسيوط
كلية البنات آداب عين شمس
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
اداب انتساب موجه الزقازيق
معهد فني صحى اسيوط
علوم دمنهور
تربية كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم جامعة دمياط
تجاره المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
679334
741192
105164
115508
910881
755623
470621
884057
898443
921121
119950
747753
878223
351558
665942
211534
431719
105659
841326
103308
593548
143409
819168
211640
171614
603242
655691
828441
675003
917563
586232
835043

اسم الطالب
ايه احمد على ابراهيم محمد على
محمود احمد سيف الدين على
اسراء صﻼح كمال اسماعيل عفيفى
ياسمين ابوالعﻼ عبده عبد الهادى
حمد محمد نور سيد فراج
نها عطوه مصطفى عطيه المغربي
اماني السيد محمد محمد سالم اللبيشى
امنه ابوسريع حامد محمد
محمد عشري جﻼل احمد
دعاء على يوسف عمر
احمد محمد حسن محمود عبد الرحمن
ياسمين احمد رجب عبدالمبدى
سلمى احمد توفيق احمد
احمد سمير احمد حسن صقر
مديحه عزت محمود محمد السماحى
نادين طارق مسعد عبد المعبود
مصطفى جﻼل أحمد محمود الريس
معاز عادل حسين احمد الشريعى
ايمن عشماوى فارس عبد الحميد
فاطمة اشرف سيد حسن
مريم مصطفى مصطفى السعدنى
دعاء خالد محمود السيد
الشيماء مصطفى فوزى خليفه
ضياءالدين حسن شاور حسن
كريم جابر كمال محمد
احمد مجدى محمد ابو الغيط سليم
عمرو عادل محمد عبد المقصود
نعمة عبدالسميع حداد جﻼل
مريم محمود محمود محمد حسن المكاوى
هبه عبد الرءوف محمد احمد
سارة صبرى عطا ابو النور
اسماء عامر متولى رشوان

الكلية
نوعية المنصوره
كلية أداب بورسعيد
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تربية عين شمس
تربية رياضية بنين اسوان
تربية العريش
نوعية كفر الشيخ
تجاره اسيوط
علوم سوهاج
اداب سوهاج
تجاره انتساب م .بنها
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية انتساب موجه بالسويس
تجاره اسيوط
تجاره عين شمس
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه قنا
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية /رياضه المنيا
حقوق القاهره
علوم جامعة دمياط
زراعه القاهره
تمريض المنيا
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
حقوق بنى سويف
تربية رياضيه بنين الزقازيق
تجاره المنصوره
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره طنطا
معهد فني صحى اسيوط
معهد فني تمريض طنطا
تجاره سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
465261
431670
394824
542399
368517
892317
282947
535165
912852
457669
279707
578899
575549
658471
878211
453238
920393
472152
738275
137229
609705
536157
813080
664191
580495
657185
311593
728013
374039
882505
614119
819886

اسم الطالب
محمد رمضان عبد الواحد نصير الشرقاوى
مصطفي عطية محمد سالم
شروق اشرف شوقى محمد
هشام محمود عبد ﷲ محمد النجار
مروه حسن عبدالهادى عزب
مصطفى حمدى محمدين محمد
عمر عادل عباس محمد الغبارى
منى محمود محمد العقبي
عبد الحليم سالم عبد الحليم محمود
دينا موسى عبد القادر الميدانى
نورهان طارق صﻼح محمد عشماوى
محمود حسام محمود السيد البحيرى
وليد عبد المنعم يوسف السايس
ايه الشحات معوض فتوح طه
دعاء احمد عبد المعز محمد
منار على على عبد ﷲ
مروه عصام الدين رشوان اسماعيل
اميره صبحى محمد التهامى البدوى
مهند فوزى على سالم جمعة
مصطفى محمد عبد الراضى موسى عسران
نورا محمد احمد على ابو زينه
بسنت مبروك محمد عليوة
مرنا عماد شحاته فرج ﷲ
ابراهيم محمد عبد العزيز احمد
مي محيي مسعود السعداوي عاصي
يمنى عابد مصطفى السيد الحضرى
محمود سﻼمة سمير الشيهى
رحاب سامي محمد محمد اسماعيل
اسراء جمال بيومى احمد محمد حنفى
كيرلس ممدوح عبد المسيح حكيم
اسراء عبد اللطيف عبد القادر عبد اللطيف
هند عمر عبد الصبور هندي

الكلية
تجاره دمنهور
تجاره اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة كفر الشيخ
علوم بنها
معهد فني صحى اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
الفني للفنادق اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
تربية طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره طنطا
معهد فني صحى طنطا
طب بيطرى جامعة السادات
تربية اسيوط
تربية طنطا
تربية سوهاج
معهد فني صحى طنطا
السن عين شمس
حقوق حلوان
نوعية الزقازيق
تجاره انتساب موجه دمنهور
نوعية المنيا
تجاره المنصوره
معهد فني صحى طنطا
فنون جميله فنون المنيا
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
اداب الزقازيق
تربية ابتدائي بنها
تربية رياضيه بنين اسيوط
نوعية الزقازيق
تربية ابتدائي المنيا

Page 66 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
441847
756389
884272
747808
379948
516658
597659
442718
815989
848377
557663
108781
725642
184389
242910
121657
597925
652211
877779
679481
590251
754458
150318
383662
546356
680442
471252
375052
453514
667366
666617
677248

اسم الطالب
مصطفى قاسم محجوب شريعي
ايمان سلمان سليمان شاهين
نورهان احمد كامل احمد
فاطمه عبد ﷲ سعيد على
سلسبيل مصطفى عبده مصطفى
احمد خالد احمد سيد احمد
محمود نبيل عوض أحمد القطا
اسراء السيد عطيه إبراهيم العطار
فاطمه عبد الرازق رياض عبد الرازق
زينب اسعيد محمد الملقب حباشى طه
محمد على عمر على
ماريا وجدى جورجى صليب
رنا ياسر السيد محمد ابوطالب
رانيا عماد ضياء الدين حسانين
مروه احمد صديق محمد
عبد ﷲ احمد سيد حسن
محمد سمير حامد السنباطى
محمود محمد السيد فريد السيد
يمنى مدحت عاطف محمد
محمد عادل مصطفى محمد
اسﻼم محسن جمعه صقر
منه ﷲ جابر سليمان محمد فضل
اميره سيد محمد سيد
رانيا صبرى سالم طه عثمان
هدير جمال عبد المولى ابراهيم شحاتة
ايمان محمد جمعه عوض محمد
رانيا خالد عبدالحكيم ابوعماره الشربينى
سلمى سيداحمد محمد حسانين
رانيا سﻼمة خليفة علي منصور
ساره ابراهيم محمود حسن احمد داود
محمد رمضان ابو الوفا عبد العزيز
محمد مختار السيد عبد الفتاح جبر شطا

الكلية
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تمريض اﻹسماعيلية
تربية اسيوط
تربية جامعة السويس
تربية/رياضه بنها
اداب انتساب موجه دمنهور
اداب جامعة دمياط
اداب انتساب موجه طنطا
دار العلوم المنيا
تربية قنا ج جنوب الوادى
اداب دمنهور
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجاره الزقازيق
حقوق القاهره
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره انتساب موجه حلوان
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تمريض المنصورة
حاسبات ومعلومات اسيوط
زراعه المنصوره
اداب انتساب موجه جامعة دمياط
علوم بورسعيد
اداب القاهره
كلية البنات تربية عين شمس
علوم رياضة سوهاج
علوم بورسعيد
تجاره كفر الشيخ
تربية بنها
حقوق طنطا
تجاره طنطا
معهد فني تمريض المنصوره
حاسبات ومعلومات الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
755721
281074
891414
823071
607647
850098
547813
608701
160471
366062
364951
834731
542210
804889
465654
594075
244285
158979
911750
446874
456561
582073
388477
235726
802938
608710
160451
308490
362941
308898
657132
363405

اسم الطالب
هبة ﷲ سعد محمد فجر الدين الشورى
كريم بﻼل محمد ابراهيم السيد
ماريو ايمن كمال يونان
اسامه عمر محمد حسان
محمود سمير جﻼل محمد فتحى العدوى
محمد شوقي حسين احمد
حسام صباح فرج طه
مهند السيد صابر عبدالعزيز جلهوم
جهاد سيد عبد ﷲ عبد العزيز
رمضان طارق رمضان اسماعيل
ايه محمود احمد عارف
أﻻء سعيد سليم محمد
عبد ﷲ اسماعيل عبد الحليم معروف
طارق احمد فتحى احمد
ماجده على محمد محمد عبد ﷲ
حنان وائل إبراهيم عبد الحميد شلبي
شيماء عبدالراضى محمد احمد
عبد الرحمن مختار حسين طه
اميره عبد الحميد محمد عابدين
عمرو احمد عبد المعطى عبد الحميد
نورا سعد عبد الموجود يحى
وﻻء مسعد كمال عبيد
ياسمين هشام متوكل حسين احمد
امنيه محمود احمد معوض
اسراء سيد اسماعيل هاشم
اسﻼم محمد عطيه عبد الغنى السيد
ايه سيد عبد النبى عبد ﷲ
اميرة زهدي محمود عاشور
رائد رومانى نعيم سيف
محمد رجب محمد مصطفى احمد
فاطمه احمد عبد الهادى السعداوى
احمد صبرى ابواليزيد عبدﷲ

الكلية
تربية العريش
تجاره عين شمس
معهد فني صحى اسيوط
تجاره سوهاج
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره بنها
اداب انتساب موجه عين شمس
إعﻼم ج جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تمريض المنيا
تجاره دمنهور
تجاره جامعة دمياط
اداب عين شمس
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تربية طفولة أسوان
تجاره طنطا
معهد فني تمريض طنطا
علوم المنصوره
تربية ابتدائي بنها
كلية البنات آداب عين شمس
تربية رياضيه  /بنات المنيا
تمريض الزقازيق
تربية بنى سويف
تربية شبين الكوم
طب بيطرى القاهره
علوم رياضة شبين الكوم
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
663433
655501
675972
466627
896185
677820
391449
439085
526539
150526
808447
748459
586154
220654
280082
728037
754320
588964
321998
502589
584263
837964
750771
319957
364722
727642
600293
753040
147847
355499
504793
434331

اسم الطالب
سهام عبد الخالق السيد رزق البﻼسى
سمير السيد سعد محمد تومه
نجوى معوض متولى خليل على
علياء عبد الفتاح توفيق عبد الفتاح
مى حسين فؤاد حسين
ايناس محمد عوض السيد احمد
ساره عاطف السعيد عبدﷲ
نورهان محمد عبدﷲ راضي عبدﷲ
محمد أمين الزناتى السيد حسن
اسماء عبد العزيز محمد عبد الجواد
اسﻼم محمد سيد توفيق
ابراهيم احمد مبارك سليمان
نورهان عﻼء عبد الهادى على السمنودى
رزق محمد رزق خليل
عبد الرحمن محمد كامل محمد سعيد
سمر سمير جوده حفنى
منه ﷲ هاني السيد حسنين السيد
فاطمه صبحى سﻼمه صقر
احمد عبد الحليم على عبد العال
رميساء محمد ياسين عبد المولى عبدﷲ
محمود مصطفى محمد ابو غصيبة
محمود رفعت محمد سيد
عبدالرحمن ناصر فاروق مرسى اﻻصبح
عبد ﷲ انور عبدﷲ محرم
ماريان نبيل عجايبى عجبان
نوران خليل احمد خليل عاشور
ياسمين طارق غالب احمد ابوالنجا
نورهان ايمن حماده الشمندى عرفات محمد
ايمان احمد عطا ﷲ حسن شحاته
فاطمه محمد مجاور عبدالرحمن
عايدة رجب شاكر عبد ﷲ
جﻼل عماد الدين جﻼل عبد الحميد محمد

الكلية
علوم بورسعيد
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
تربية/رياضه كفر الشيخ
تجاره سوهاج
تربية المنصوره
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره انتساب موجه دمنهور
علوم اﻻسكندريه
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
اداب المنيا
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
نوعية الزقازيق
تجاره بور سعيد
طب بيطرى بنها
معهد فني صحى بنها
تجاره طنطا
طب بيطرى بنها
تربية/رياضة فرع الوادى الجديد
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف/رياضة
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تجاره الزقازيق
اداب انتساب موجه الزقازيق
علوم بورسعيد
تجاره انتساب م .بنها
تربية عين شمس
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
753045
144578
597443
666269
897751
146972
543252
756801
600920
809175
540551
381264
387977
811138
115259
808773
162773
436531
390603
135259
165377
587644
741821
279602
158168
523836
106559
530392
313333
908716
732982
230347

اسم الطالب
اﻻء عبد الرحيم محمد احمد على
منال محمد عبد الفتاح عبد العزيز الوراقي
اسراء شاكر محمد عبد المولى إبراهيم
ساره حسن احمد احمد عبده
احمد ايمن مرسى السيد
عﻼء الدين سيد مالك انسى
محمد محمد فرغلي حامد عبدالصادق
اسماء سعيد علوانى شعﻼن
هدير عثمان رمضان على
الشيماء ابو العﻼ محمد عبد الحميد
سماح محمود سﻼم محمد سﻼم
احمد ممدوح عبدالمطلب نصر سالم
شروق عﻼءالدين عبدالسميع عبده
دينا مصطفى شحاته على
شيماء عبد الرحمن ذكى محمود
محمد رافت على يوسف
هاجر مصطفى صﻼح عبد السميع
كرستينا عادل خليل سيدهم
احمد عواد السيد عوادعبدالجواد
على حسن على حسن
محمود جمعه احمد زيد
هبه على سند اﻻقرع
احمد محمود احمد محمود النمر
ياسمين جمال عطيه محمد حسن
راندة عثمان احمد محمد
شيماء احمد عبدالقادر عبدالنبى على
محمد معتز محمد توفيق رضوان
عبد الرحمن فتحي معتمد الشاذلي
صفاء احمد محمد السيد
فاطمه احمد فؤاد حسن مصطفى
بسمه محمود على عبدالرحمن
نور محمد شحاته على محمد

الكلية
كلية أداب بورسعيد
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره جامعة دمياط
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
حقوق سوهاج
تجاره انتساب موجه قاهره
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنها
معهد فني صحى بنى سويف
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره بنها
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
زراعه الفيوم
تربية اسكندرية
زراعه بنها/رياضة
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية طنطا
تجاره جامعة السويس
فنون جميله فنون حلوان
طب بيطرى بنى سويف
تربية أساسي اسكندرية
تجاره القاهره
تجاره دمنهور
تربية ابتدائي شبين الكوم
كلية تجارة ج أسوان
نوعية الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
611246
311949
448163
584906
583936
882909
834858
504703
292423
115477
612337
666754
601105
279920
315838
112926
743257
467562
504970
212484
453099
518015
296873
237588
729091
103905
427710
323066
233619
360045
505168
673724

اسم الطالب
منار محمد ابوالفتوح محمد احمد عمر
احمد حمدي محمد السيد
زياد عبد اللطيف سعد عبد الحميد شمس
فتحيه محمود عبد الفتاح البربرى
دينا عماد الدين محمد الزيط
ابراهيم نادي عبد العزيز حامد
عﻼ عبد الفتاح السيد إبراهيم
سارة محمد السيد محمد يوسف
ندى حسن ياسين بازيد
زينب حسن سيد اسماعيل
محمود عبد ﷲ محمد عبد اللطيف
محمود احمد عبد الفتاح ابراهيم
إيمان محمد محمد عبدالعليم محمد
احمد محمد عبدالرازق غريب
محمد عبد الحميد ادهم احمد
سندس عبد الحليم على عبد الحليم
احمد محمد احمد محمد سليمان
كيرلس مجدي فوزي وهبه
يوسف محمود محمود حامد
يحيى محمد احمد السيد بﻼطة
دينا ابراهيم عبد الهادى على
منة ﷲ حسن فؤاد محمد محمد الطنطاوى
مروة طارق دسوقى احمد
نورهان ليثى محمد محمد
سعيد عبد المجيد عبدالفتاح احمد
رضوان سمير ابرهيم ابراهيم
ميار جابر فتح ﷲ الرمسيس
نيرة عبد الفتاح احمد عبدالفتاح حسن
عبد الرحمن خالد جمعة ذيد
امير رامى محمد السيد محمد
احمد رمضان حسين سرى حسن
اسماء منتصر ممدوح احمد عزب

الكلية
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية شبين الكوم
تجاره طنطا
تربية ابتدائي طنطا
علوم المنصوره
تجاره اسيوط
معهد فني صحى اسوان
اداب انتساب موجه دمنهور
كلية البنات تربية عين شمس
اداب القاهره
تجاره جامعة السويس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
علوم طنطا
تجاره دمنهور
علوم عين شمس
علوم طنطا
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره الزقازيق
تجاره سوهاج
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
معهد فني صحى بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق اﻻسكندريه
علوم طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
429678
388954
104253
535456
362286
730674
161011
681904
605785
669391
286147
280395
144819
126251
538631
383424
530204
827768
442484
577211
464612
737408
328696
841262
525321
449646
215956
370150
446881
306187
217427
809611

اسم الطالب
منة ﷲ رمضان على قناوى
احمد محمد على عبده
اﻻء ابراهيم عبد الجواد خليل
آيه محمد محمد احمد الشبراوى
شيماء عفيفى سﻼمه عبدالرحمن
محمد اسامه محمد سيد
محمود محمد تحيف مبروك
اﻻء عطيه فتحى على الفار
نورا ابراهيم على مصطفى
ابراهيم رأفت ابراهيم على الجوهري
الحسين عبد الرحيم عربى احمد
مريهان محمد صالح محمود
اسماء محمد شحاته عبد الغني
ندى ياسر عبد العظيم بدوى محمد البرماوى
اﻻء نصر محمود شلش
مروه المنتصربا محمود الجندى
ايمن صﻼح الدين مرسي العبد
إيمان عادل عثمان عبد الباقى
ايمن احمد احمد بسيونى بﻼل
كريم أحمد على عبد الﻼه احمد
محمد مختار جوده شلبى جمعه
هدير سيد يحى عبدالقادر
بدري احمد محمود محمد
ياسمين عبدالمنعم عبدالجواد محمد
فاطمه محمد محمد عبد الجواد محمود
هاجر العربى عبدالمنعم صيرة
مايوركا عادل سعد يوسف
اسﻼم مجدى كمال عبدالرحمن
محمد انور شبل السيد البيلى
ضياء رمضان عبدالعظيم حماد
ساره مصطفى محمد مصطفى
الزهراء عبد الحليم عبد الغنى محمد

الكلية
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية/رياضه بنها
اداب القاهره
تجاره دمنهور
زراعه القاهره
تجاره الزقازيق
حقوق بنى سويف
معهد فني تمريض المنصوره
نوعية الزقازيق
تجاره المنصوره
زراعه القاهره
علوم رياضة عين شمس
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
علوم رياضة حلوان
تربية دمنهور
السن عين شمس/رياضة
علوم اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
اداب طنطا
اداب المنصوره
تجاره كفر الشيخ
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
معهد فني تمريض المنيا
اداب اﻻسكندريه
نوعية طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره طنطا
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
كلية البنات تربية عين شمس
اداب سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
446046
544934
733452
141143
526669
237753
597893
885487
517591
675752
121970
310066
380334
760266
885101
206657
731547
427599
294228
918695
368062
807771
535180
825414
352568
520009
809657
121981
833142
595741
512343
743386

اسم الطالب
احمد السيد احمد محمد يحيي
مصطفى عبد الحق عبد الحق احمد بسيونى
احمد ايمن محمد النجار
ايمان كمال محمد عبود الحده
محمد اسامة سامى عفيفى الصالحيه
امنية اسماعيل فاروق اسماعيل
ليلى عبد السميع عبد السميع الشخيبى
اميره محمد اﻻمير محمود محمد
آيه عﻼء محمد محمد المغربل
احمد خالد عبد الموجود عطية
يارا صﻼح الدين يوسف العفيفى
احمد مرسي فوزي الخطيب
بسام حسين محمد محمود
امنيه محمد عبداللطيف ابراهيم نجم
اسﻼم احمد توفيق جابر
مارتينا مجدى منير جاد
ياسين سعد صابر عيسى
حنان صبحى ابراهيم ظيفر عﻼم
مينا منير رمزي اسحق
نورهان احمد سالمان طه
حسناء محمد على دسوقى
سهام عيد ابراهيم حسن
نورهان محمد ايوب الشيخ
محمود عبد العاطي إسماعيل أحمد
مريم محمود احمد شاكر
ابتسام السيد فتحى محمد قرقر
اميرة محمد عبدالوهاب محمد
دنيا محمود كمال احمد
احمد محمد نجيب محمود حلمى همام
محمود السعيد ابو العﻼ عبده هﻼل
وفاء جمال على السيد سﻼمة
خالد سليمان علي محمد حسين

الكلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تربية حلوان
السن عين شمس
كلية البنات تربية عين شمس
علوم جامعة دمياط
اداب انتساب موجه اسيوط
اداب دمنهور
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
كلية البنات آداب عين شمس
معهد فني صحى رياضه بنها
تجاره انتساب م .بنها
رياض اطفال المنصوره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره عين شمس
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تربية اسكندرية
تجاره عين شمس
تجاره سوهاج
تربية بنها
اداب المنيا
تربية دمنهور
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره القاهره
اداب دمنهور
اداب المنيا
كلية البنات تربية عين شمس
كلية تجارة ج أسوان
حقوق المنصوره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
222166
596373
526240
353307
654265
131543
457231
299073
147358
535462
587127
605908
215001
167761
611725
888858
538895
534240
214669
879498
438141
919191
605076
667786
656781
207013
251975
244450
665126
666248
751531
500736

اسم الطالب
غادة على زكى كريم
آيه ابراهيم الدسوقى الدسوقى الدسوقى
احمد محمد حسن على ابراهيم
حسين ابراهيم محمد ابراهيم
محمد محمود عوض محمود ابراهيم
سالي محمد عبد الحميد عبد الرحيم
آيه محمد عبدﷲ على خليفة
اسماء احمد امام السيد
احمد سامى محمد على
ايمان اسماعيل السيد حميده
احمد سامى محمد عبداللطيف عبدﷲ
نادية ياسر محمد محمد
محمد طارق عبد المجيد محمد
وفاء رشاد السيد احمد
بسمه محمد عبدالرحمن احمد محمد
اسﻼم جمال محمد المدنى سيد
سارة محمد عبد الرحمن يوسف
ميرى نجيب جبره صادق
محمد محمود احمد محمد احمد
ابانوب عزمى عبده قط
مريم مجدى ابراهيم محمد عاشور
محمود عبدالرحيم محمد احمد
اسراء احمد عبد العزيز مرسى
محمد السيد السعيد السبخاوى
دينا عبد الموجود الشربينى ابراهيم ابوالمجد
نورهان عاطف السيد محمد حسين
نيره جمال محمد بيومى
ايمان عبد الرحمن جابر محمد عبد الحافظ
عبد ﷲ مصطفى زهرى ابراهيم
ايه شوقى السيد جمعه كشكة
على عادل على السنوسى حسن
مروان محمد نعيم عبد العزيز

الكلية
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم جامعة دمياط
استنفد الطالب رغباته
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد فني تمريض المنصوره
اداب القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
فنون تطبيقيه حلوان
حاسبات ومعلومات الفيوم
علوم دمنهور
اداب انتساب موجه طنطا
نوعية الزقازيق
السن عين شمس/رياضة
تربية ابتدائي الفيوم
نوعية الزقازيق
تجاره اسيوط
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية طفوله ج دمنهور
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تربية اسيوط
اداب اﻻسكندريه
حقوق قنا جنوب الوادي
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب المنصوره
تجاره المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره القاهره
زراعه القاهره
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تمريض المنصورة
علوم رياضة بورسعيد
تجاره انتساب موجه دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
663221
602412
427693
902256
160796
902213
222387
652510
578890
732884
307226
519987
589035
131317
210767
146233
240977
224522
449234
900321
108134
318427
446430
458414
237369
593734
542737
354852
137003
294540
737588
578115

اسم الطالب
علياء احمد السيد حنفى الشافعى
ﻻميس عبدالمنعم محمود عرابى
صفيه امجد كمال عبدالحميد ابراهيم السبكى
ايه حجاج كامل محمد
حسن شعبان مهدى رمضان
سلوى محمود رمضان احمد
محمود شريف محمود محمد
يوسف محمد محمود محمد على
محمد مصطفى كمال محمد اسماعيل
شروق عدلى محمد العقيلى محمد قمر
نورا حسن صابر أبو شنب
اميرة امين محمد امين الكفورى
مصطفى مجدى ربيع عبدربه شناوى
نورهان سمير وديع حكيم
سندس انور حمزه على الجرف
احمد سعد عبد الحميد رضوان
ساره احمد محمد احمد الفتياني
على زين العابدين عبد الفتاح احمد
فبرونيا فريد بخيت بدوى
وائل حشمت محمد فرغلى
سلمى محمد سيد احمد
احمد حفظي عبد الفتاح ابراهيم على
اسﻼم احمد ابراهيم حمزه
وائل عبدالمجيد جابر جويلى
ندى هشام محمد عكاشة
مى محمد محمد المتولى عبد الرازق
سندس السيد محمود عبد الموجود
امنيه ايمن حسان محمود
احمد رضا عبد الحكيم قنديل
عبد الرحمن عﻼء الدين فرغلي احمد
دعاء عاطف عبداللطيف عبدالعال محمد
على اسﻼم عبد القادر كامل

الكلية
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره الزقازيق
زراعه كفرالشيخ /رياضة
اداب سوهاج
علوم بنى سويف
تربية سوهاج
حقوق حلوان
تجاره المنصوره
تربية طنطا
تجاره الزقازيق
تربية طفوله شبين الكوم
تجاره طنطا
تجاره طنطا
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه قاهره
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
علوم رياضة جامعة دمياط
حقوق سوهاج
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره بنها
المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا المنسوجات بالمحلة الكبرى
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة جامعة دمياط
اداب اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
حاسبات ومعلومات عين شمس
تربية الزقازيق
علوم رياضة المنصورة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
291979
606670
898013
451751
733071
734412
158835
548365
105280
516633
479663
449898
383945
444545
125810
673412
738218
580504
812351
892739
155153
466414
361954
144286
665792
442446
153615
605385
211503
650730
367543
663156

اسم الطالب
حسناء منصور حامد محمود عثمان
ايه عاطف على احمد
مارينا صابر بشاى عازر
محمد سعيد احمد الفيومى
اميره صﻼح فايز ابراهيم
نيرة جمال عبد العزيز السيد علي
هشام محمد سيد محمد
محمد خالد السيد عبدالجواد عاشور
وجيه سالم سعدون محمد
احمد السعيد محمد محمد سليمان ندا
آية محمد محمود أبو شعيشع
جهاد محمد القطب محمد بدير
عبدالفتاح محمد احمد محمد عبدالرحمن
عبد الرحمن مصطفى أحمد أبوعطا
ايه سمير عبد الصانع عبد الرؤف
فاطمه محمد السيد على ابوموسي
محمد على محمد حسن عبدالنبى
هانم علي ابراهيم مصطفى
احمد على احمد ابراهيم
ماريت عشم شفيق بسطا
محمد سمير خليفة ذكي
علياء عبد العزيز محمد عبد العزيز الحداد
فاطمه صبحى طه احمد فايد
مصطفى محمود حسان حسن
رحمه اسماعيل محمود عبد الجواد زهره
احمد سمير على مرسى الزفتاوى
هاجر عاطف داود محمد
بوسى مصطفى حسين عليوه عبدالعال
محمود احمد سيد بكري
رحاب المحمدى محمد حافظ محمد ابوطالب
ايمان احمد السيد عفيفى
ايمان احمد مصطفى حسين مسواك

الكلية
تربية رياضيه بنات بالجزيرة ج حلوان
اداب الزقازيق
السن المنيا
علوم رياضة طنطا
حقوق الزقازيق
علوم الزقازيق
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
زراعه القاهره
اداب دمنهور
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
علوم طنطا
حقوق عين شمس
تجاره طنطا
تجاره القاهره
علوم المنصوره
تجاره الزقازيق
معهد فني صحى طنطا
علوم المنيا
تربية/رياضه اسيوط
تربية رياضيه بنين بني سويف
تربية كفر الشيخ
دار العلوم ج القاهره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
علوم جامعة دمياط
اداب طنطا
تربية بنى سويف
تربية الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
طب بيطرى بنها
اداب المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
834113
603683
222101
122639
392278
323789
381241
833860
580503
307021
331001
120512
882836
153717
668732
114630
899866
800536
387881
754657
441531
737498
389235
449095
532727
733811
456286
657727
902667
847190
578789
371841

اسم الطالب
مروه يونس محمد أبوالسعود
عبد الرحمن محمد ابراهيم اسماعيل
محمود عصام احمد اﻻبيض
مها عبد المنعم صﻼح حسن
عبدالعزيز مدحت عبدالعزيز السيد عبدالحميد
احمد جمال عباس عبد الجيد احمد
محمد محمد عبدالحميد عتابى
ايه جمال فهيم حسن
نيره احمد طه الغريب ابراهيم
سلمى علي محمد عبد الهادى حسب النبى
مصطفى عبد ﷲ عبد اللطيف السيد مبارك
اسﻼم خالد محمد على الدين
احمد جابر عبد التواب مهنى
تقوى حمادة محمد كايدهم
لمياء اشرف محمود الدسوقى الديب
هديل ماجد محمد عبد السميع
محمد حلمى عبد العظيم محمد
ايه محمد عبد الرازق محمود
ايمان السيد محمود على المكاوي
محمد عبد الفتاح طلب السيد
احمد سعيد منصور محمد الشربينى
الزهراء احمد محمد حسن محمد حفناوي
اسراء محمد عبدالقادر محمود
ميرنا خالد سعد السيد مرزوق
محمد سعيد عبد الفتاح عبد العزيز
نجﻼء على محمد على
محمد احمد محمود عبد العال
كريم السيد عبد الونيس الفروجى
رضوى عبد ﷲ احمد حامد
وليد احمد محمد حسنى
محمد نصر ابراهيم محمد عبد الرحيم
اميره عادل عبدالجيد سند

الكلية
اداب قنا ج جنوب الوادى
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب باﻻسكندرية
اداب شبين الكوم ج المنوفية
علوم القاهره
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
اداب قنا ج جنوب الوادى
علوم جامعة دمياط
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
حقوق القاهره
تجاره اسيوط
رياض اطفال القاهره طالبات
حقوق المنصوره
حقوق القاهره
علوم اسيوط
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب شبين الكوم ج المنوفية
علوم العريش
حقوق طنطا
اداب الزقازيق
علوم عين شمس
تربية طفوله طنطا
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب الزقازيق
تجاره طنطا
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه سوهاج
حاسبات ومعلومات اسيوط
تجاره المنصوره
بنات علوم رياضة عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
838190
598595
375864
835507
377148
819208
465887
527731
656660
313194
359549
758843
243225
281182
502741
472053
145392
184922
605068
319227
104978
750077
606276
670201
678374
743164
206213
801706
441779
378503
920071
587561

اسم الطالب
مصطفى محمد ابراهيم احمد
محمد نصر احمد احمد اﻻفندى
السيد محمد السيد محمد حلوه
محمود صﻼح محمود مهدى
سمر عصام احمد محمودبدوى
دينا عيد محمد عبدالعال
سماء خالد محمود محمد غنيم
اسراء عبد الرحيم كمال صابر عبد الحى
اسراء ماجدى احمد ابراهيم خليفه
دميانة رزق عبد المﻼك يعقوب
مصطفى رمضان محمد امين
احمد محمد محمد رجب ابو العﻼ
نهى ياسر محمد عبد السﻼم
عبد الرحمن جمال عبد الرحمن ابوزيد المولد
سناء عﻼء مصطفى بسيونى ابوبكر
عادل محروس عادل على
عمار زيد محمد ابوغنيمه
عبد الرحمن شحاته محمود سالم
ياسمين ابراهيم ابراهيم احمد العكش
ندا ايهاب السيد محمد حيدر
منة ﷲ فرج بسطاوي فرج
نهلة وائل سعيد حسين
ريم أشرف عبدالسﻼم عبدالحميد
مى محمد فتحى عبد الحميد محمد
هايدى طارق محمد عبد الفضيل
ميار احمد سﻼمة حسين
رضوى وليد متولى متولى عبد المعبود
حسام سيد عبد التواب محمد
على السيد محمد عبد اللطيف
يحيى ثابت عبدالحق حسن
حسين ابراهيم صابر ابوالعﻼ
عﻼ نبيل عبدالنبى السيد ابوشلق

الكلية
تجاره اسيوط
علوم جامعة دمياط
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره سوهاج
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره اسيوط
نوعية كفر الشيخ
تربية أساسي اسكندرية
علوم المنصوره
تربية ابتدائي شبين الكوم
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تجاره القاهره
تجاره سوهاج
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
علوم بنها
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر
تجاره جامعة السويس
تجاره الزقازيق
اداب انتساب موجه المنصوره
تربية ابتدائي المنصوره
تربية اﻻسماعيليه
اداب انتساب موجه حلوان
نوعية المنيا
تجاره طنطا
تجاره انتساب م .بنها
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
تربية طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
825622
501927
801044
153067
727354
205643
670657
381515
282366
305866
607501
888819
120279
236299
662342
507016
467899
378455
512773
436890
739804
663971
357238
461033
382013
597748
235320
731255
731623
819338
170001
592150

اسم الطالب
أندرو مجدى محفوظ جورجيوس
مى طارق ابراهيم محمد عثمان
محمد جمال محمد عبد الموجود
دعاء عبد الرحمن محمد ابراهيم
محمد ابراهيم محمد احمد احمد
شادى يحى محمد محمود كامل
ايمان خالد محمد على سالم
مها ناصر عبدالبارى محمد
فينيس ايمن محمود ناصف عباس
حازم صﻼح محمود عبد ربه
محمد خالد عبد العزيز محمد متولى
ياسمين هﻼل عبد الرحمن حسن
محمد جمال مدبولى رمضان
عبد الرحمن محمود عبد السﻼم محمد
مصطفى بهجت عبد الغنى يوسف سالم
ايمان خميس جابر محمد ابراهيم
اعتماد منير مصطفى عبدالجواد عماره
عمرو عرفه رمضان مسلم الغمراوي
منار محمود شعبان السيد البيومى
اميره انور مصطفى ابراهيم يوسف
اسماء شكري عبدالفتاح عبدالجليل
نجﻼء عبد الكريم الباز جاد
احمد عبدالرحمن عبدالخالق محمد
احمد السيد عبده الصيفى
عبير مصطفى سعيد مصطفى
احمد مصطفى توفيق السقا عماشة
شروق اشرف كمال حنفى
كريم طارق عبدالحكيم عبدالصادق ربيع
هاجر محمد السيد محمد عبد ربه
جهاد محمد محمد حسين
كرستين عيسى سامي عبد النور
هند حسام محمد فايد

الكلية
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية اسكندرية
تربية رياضيه بنين المنيا
تربية ابتدائي بنى سويف
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره عين شمس
تجاره المنصوره
نوعية عباسيه
تجاره عين شمس
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تجاره الزقازيق
تمريض اسيوط
اداب انتساب موجه طنطا
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تجاره كفر الشيخ
تجاره طنطا
تربية ابتدائي كفر الشيخ
علوم رياضة بنها
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية أساسي اسكندرية
تربية الزقازيق
حقوق المنصوره
حقوق عين شمس
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
كلية البنات آداب عين شمس
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره عين شمس
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
نوعية الزقازيق
تجاره اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
459001
237000
239974
537702
453860
206084
115900
158832
815706
438453
677399
161635
538294
822083
544437
356979
682599
835515
747150
915591
288521
142771
215740
277281
755296
677634
838214
305445
542027
311604
219559
670688

اسم الطالب
سالى مامون يوسف النجار
حازم صﻼح محمد سالم
مصطفى محمد عبد العزيز محمد عبد التواب
ياسمين محمود على يوسف موسى
ميرنا فتحى مصطفى حامد مدين
عاليه اكرم حسن ابراهيم
محمد السيد محمد عبد الرحيم
مصطفى صﻼح محمود حسن
نورهان اسحق ابراهيم جرجس
يمنى علي محمد ابو بكر
تسنيم محمد السيد محمد الهجرسى
عاصم رجب علي طه
امنية نجيب محمد شيخ روحه
شروق محمد عبد المريد شمروخ
عادل عصام حليم جرجس عبيد
باسم محمد محمود محمد
امل السيد محمد محمد على الحديدى
احمد محمود ابراهيم عبد الرحيم
شهاب احمد حسن جابر
شريف نبيل عياد مسعود
اماني خالد حسين علي الزغبى
ندى ناصر محمد يوسف محجوب
مارينا لحظي كامل سورسه
احمد خالد محمد كمال عبد البديع
الشيماء عثمان حسين عبد ﷲ
احمد محمد احمد محمد ابراهيم
اسماء عبدالجواد مصطفى حافظ
سارة صبري محمود ابراهيم
مؤمن على عبد العال محمد
مصطفى محمود على معوض
اسﻼم حسن علي حسن زيدان
ايه شكرى ابو المكارم بركات

الكلية
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم رياضة حلوان
تربية ابتدائي دمنهور
تربية ابتدائي طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه دمنهور
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره بنى سويف
تمريض دمنهور
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
علوم رياضة طنطا
تجاره القاهره
اداب المنصوره
معهد فني صحى اسوان
علوم رياضة سوهاج
معهد فني تمريض اسيوط
تجاره القاهره
زراعه القاهره
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم حلوان
تربية العريش
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
كلية علوم الوادى الجديد
معهد فني صحى بنها
علوم رياضة اﻻسكندرية
علوم جامعة السويس
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
831830
111378
548274
285422
281345
216113
886219
162990
425344
588680
600119
806763
382709
316082
513042
660544
539327
728621
157307
315910
506152
728721
509744
756308
538824
389321
597042
228466
894845
301280
605405
913648

اسم الطالب
امل محمد على محمود
وﻻء شعبان عزمي محمد
احمد اسامة حسنى احمد عبدالمطلب ونس
محمد ماجد محمد ممدوح مصطفى
علي احمد عبد العال احمد
دينا احمد فتحى حسن ابراهيم
ريمون عادل بسطا مينا
بﻼل محمد علي سيد
بيتر ظريف صدقى ثابت
نيره على عبدالغفار عبد العاطي الشامى
محمد خالد كمال عبدالعظيم
ساره محمود حسين على
مصطفى شعبان محمود احمد
همس رضا عبد الستار مصيلحى مصطفى
نورهان نادر مصطفى بدوى
ايمان جمعه يونس مخيمر
كرستين هﻼل كمال كامل
على مجدى على احمد
مارينا عماد نصيف كامل
محمد اشرف امين عبد الغنى
منة ﷲ حمودة محمد حمودة محمد
هشام ابراهيم محمد حفنى
عبدالرحمن طنطاوى محمد طنطاوى احمد
اميره محمد عامر محمد
هدى حسن عبد الرحمن سعد
شروق عوض محمود علي
احﻼم حسين صﻼح عبد العزيزالرديني
احمد سمير عبد العال اسماعيل
سميه عمر عبد الﻼه احمد
عمرو جمال عامر محمد عامر
دينا جمال حسن حسين
اميره محمد لطفى عيسى محمد

الكلية
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ
تجاره عين شمس
علوم القاهره
السن عين شمس
علوم اسيوط
اداب الفيوم
تربية ابتدائي فرع مرسى مطروح
تجاره بنها
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية ابتدائي المنصوره
تجارة جامعة السادات
تربية رياضيه بنين الزقازيق
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
حقوق انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم الزقازيق
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تربية عين شمس
اداب جامعة دمياط
تجاره القاهره
تربية سوهاج
تربية شبين الكوم
اثار القاهره
تمريض أسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
184988
677980
538092
544951
362449
754487
287506
371038
441993
317197
231504
682850
214778
447733
390732
738239
905782
801464
140379
300370
735323
466637
599041
214481
317082
299110
749324
227745
119818
465721
149774
378236

اسم الطالب
امال احمد عبد المولى محمد
محمد وجيه السيد محمد
هانم احمد محمد البيومى شعبان
هشام حموده محمد شريفه
هاجر يحيى حسنين علي
ميران الشافعي محمد الشافعي مصطفى
اية عمرو سعيد محمد سالم
عبدالرحمن حسن محمود حسن
على طارق على عبد الرحمن أحمد
مارينا نبيل حبيب عياد تكﻼ
ساره سعيد عبد الوهاب محمد
كريم على مصطفى محمد
مصطفى صﻼح احمد عبد الغفار
محمد احمد فتوح عبد العال عماره
زينب سيد شعبان ابراهيم حسن
احمد عبدالحميد نصرﷲ ادريس خليل
عبد ﷲ جمال احمد تمام
مصطفى عبد الفتاح فهمى طلب
مصطفى شوقى حلمى عبد الحميد
سهى سعيد محمد محمد حسنين
عﻼء عادل محمد عبدالحميد
سالى عبدالحكيم توفيق عبد ﷲ عماره
ريم محمد احمد ماهر عكاشة
احمد رضا رمضان عباس
سارة السيد فكرى السيد شحاته
حسناء عرفات شعبان ابراهيم
هدير احمد حنفي محمد
يوسف احمد مصطفى طه
محمد عويس توفيق عبد العزيز
آيه حسن محمد ابراهيم الهارونى
شذا احمد عبد العظيم ابراهيم
فاطمه عايد جوده محمد

الكلية
اداب بنى سويف
تجاره انتساب موجه المنصوره
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تربية ابتدائي عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
زراعه عين شمس/رياضة
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
زراعه المنوفية/رياضة
علوم جامعة السويس
زراعه القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم عين شمس
تربية ابتدائي طنطا
زراعه مشتهر
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره سوهاج
تربية رياضيه بنين المنيا
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تربية حلوان
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره كفر الشيخ
طب بيطرى الزقازيق
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
علوم القاهره
دار العلوم ج القاهره
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق القاهره
تربية كفر الشيخ
علوم رياضة القاهرة
حقوق بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
208150
892090
540659
322662
730717
387317
829307
377417
817992
209072
656778
841332
241009
918956
311230
735462
908328
609944
354518
604838
236085
123627
183924
746979
120062
829709
607913
585068
143906
152050
824323
302641

اسم الطالب
ف﷼ عادل عبد الرحمن محمود
ايه خالد احمد عبد الﻼه
سالى سعيد محمود يونس
ياسمين مختار محمد حافظ
اسماء محمد توفيق الرفاعي
امنيه محمد محمود الخبيرى
زينب خﻼف مصطفى محمد
محمد رزق محمد عبدالرازق
مينا اوميل زرعى جرجس
اسﻼم سيف اﻻسﻼم سيد عبد الحميد
دنيا هانى مصطفى هاشم الشوربجى
اﻻء عبد العزيز سيد اسماعيل
منار حسين عبد المنعم فهمى
رويدا منصور عمر عبداﻻخر
صابرين مصطفى العشماوى ابو حبسه
احمد علي عبد العزيز محمد حرموش
شهاب السيد محمد سالمان
وﻻء السيد السيد حامد محمد
مايكل نشئت رمزى فاخر
شيماء خالد عبدﷲ سرور
نوران محمد احمد عبد العال
عمر مكرم عثمان فهيم
طارق هشام محمد احمد
على حسام محمود على
حلمي ممدوح مرزوق مندور
انجي علي يعقوب حامد
اسراء عﻼء السيد رشدى امين عطيه
محمد عبدالمعز محمد الحماقي
مختار محمد مختار محمود محمد
محمد ربيع ابراهيم محمد محمد
اية القرشي عبد الحميد حسن
مينا مجدي فؤاد عيد

الكلية
تجاره القاهره
تمريض اسيوط
زراعه دمنهور
طب بيطرى جامعة السادات
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه
كلية بنات شعبه طفوله عين شمس
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
اثار الفيوم
نوعية المنيا
تجاره انتساب موجه طنطا
تربية المنصوره
كلية التربية الفنية ج المنيا
السن عين شمس/رياضة
معهد فني صحى سوهاج
تربية ابتدائي شبين الكوم
زراعه الزقازيق
تجاره سوهاج
معهد فني صحى الزقازيق
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
اداب الزقازيق
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب م .بنها
علوم رياضة جامعة السويس
حقوق القاهره
حاسبات ومعلومات اسيوط
تجاره الزقازيق
اداب طنطا
ك.ت .فني صناعى الصحافه
تجاره اسيوط
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
224886
668032
664284
216642
579648
823820
908248
526899
127137
527718
212751
738266
427721
440022
614702
232895
502209
655848
380970
388343
230764
462163
679477
469901
915153
685203
586753
680667
736176
436868
428385
301734

اسم الطالب
جاسر وليد سيد احمد محمد
منه ﷲ مصطفى على ابو العﻼ
اسراء فكرى السيد عبد الشافى
مينا رومانى موريس نجيب
اية عادل محمود السيد حجاج
احمد خلف سباق احمد
نجوى باسيليوس موريس جادﷲ
ريموندا ميشيل فيكتور نخلة
شروق مجدي محمد محمود
هاجر محمود ابو زيد محمد نور
مريم صﻼح عطية ابوبكر
محمد علي محمد علي محمد
سلوى مجدي محمد عبده دهميس
أسماء إمام عبد النبى إمام حاتى
عمرو صﻼح عبد الحليم عبد الرحمن
مى محمد مصطفى محمود الجزله
ندى على ابراهيم على مشعل
محمد عادل حسن احمد محمد
محمود سيد محمود جمعه على
حسن عبدالحكم حسن السيد النورى
سيف هانى حمدى عبدالرازق
داليا محمد ابوالمجد حسن جعفر
محمد ابراهيم احمد محمد ابو الوفا
محمد طارق محمد مصطفى احمد الهلباوى
احمد عبد القادر محمد احمد
زينب ابراهيم على على يوسف
ندا عبدالعزيز عبدالعزيز محمد دوله
محمد اشرف طايع عبد الفتاح
محمد اسماعيل السيد اسماعيل
اسراء احمد عرفات ابراهيم عرفات
ايمن سامي محمد حافظ محمود
احمد جمال محمد ابو شادى

الكلية
حاسبات ومعلومات الفيوم
تجاره المنصوره
اداب المنصوره
تجاره عين شمس
تربية طفوله طنطا
تجاره سوهاج
تربية سوهاج/رياضة
تربية طفوله اﻹسكندرية
اداب القاهره
علوم اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم بورسعيد
اداب دمنهور
علوم اﻻسكندريه
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره عين شمس
علوم اﻻسكندريه
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات.
حقوق عين شمس
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
حقوق القاهره
علوم اﻻسكندريه
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره كفر الشيخ
علوم اسيوط
حقوق المنصوره
رياض اطفال القاهره طالبات
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
معهد فني تمريض الزقازيق
علوم اﻻسكندريه
علوم رياضة سوهاج
حاسبات ومعلومات بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
179594
228687
613051
575465
381482
278220
296199
728668
538014
447721
139373
653930
161499
385628
603797
508898
657539
531081
318596
155148
388209
108497
848183
307941
115189
113366
161895
530883
535393
139430
209436
605999

اسم الطالب
محمود حمادة ابراهيم رياض
عبد ﷲ شريف احمد محمد حسين
السيد احمد عبد المجيد محمد خليل
السيد بسيوني السيد مزروع
ايه احمد حسن عبدالعزيز
اية مصطفى محمد فتحي حافظ ندا
نوران محمد كامل بيومى
حسن عاطف محمد محمد فرج
فاطمه جمعه شعبان محمود مطاوع
بﻼل حسين محمد نور
حسن حسام الدين حسن ابراهيم
محمد ثروت محمد عبد الحليم
عبد الملك حمدى قرنى محمدالعجمى
خالد مدكور عبدالغفار محمد
احمد محمد مصطفى على سالم
سميه خالد السيد عبد الواحد
ميرنا يحيى سامى عبد ﷲ سليمان
محمد عادل عبدالحميد عبدالحميد عيد
علي سعيد على هنداوى
محمد خالد عبد السﻼم فولى
دينا سعيد مشعل امام مشعل
مصطفى احمد زكى عبد السميع
حسن عبدالواحد عبد الشافى حسن
اميرة سليمان محمد عيد
انجى فتحى مسعد عبد السﻼم
على محمد عبد العزيز محمد عبد القادر
محمود نوح محمد حسن
رياض عاطف رياض علم الدين
اسراء سعيد عطيه عﻼم منيسي
احمد مرعى على عبد ﷲ
منة ﷲ رائد صﻼح الدين محجوب
علياء لطفي محمد سعد النجار

الكلية
تجاره بنى سويف
علوم رياضة سوهاج
تجاره بنها
حقوق طنطا
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
حقوق عين شمس
علوم عين شمس
تجاره بنها
تمريض دمنهور
تجاره طنطا
حقوق القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
معهد فني تمريض بنى سويف
حقوق بنها
تجاره بنها
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تربية ابتدائي المنصوره
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تجارة جامعة السادات
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تجاره بنها
معهد فني صحى بنى سويف
معهد فني صحى اﻻسكندريه
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب عين شمس
علوم الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
132307
294445
149209
387218
803673
237232
454143
132237
816300
590615
614014
159500
310202
821060
451016
916834
233860
208175
887546
156426
385567
112952
820880
577263
843396
520463
351301
917443
606616
322011
296117
597057

اسم الطالب
محمد عماد عثمان مرزوق
احمد صﻼح الدين دسوقي ابراهيم
اية على ابراهيم فهمى
منه ﷲ اشرف حسن ابراهيم
انجى بشرى صادق عطية
حسين محمد حسين محمد
آﻻء كمال محمد مصطفى عبدالعزيز
اسﻼم سامح كمال محمد
مارتينا ابراهيم صالح سريع
نادر عماد الدين احمد فتح ﷲ
ايه فرج السيد متولى محمد
هند سعد ابراهيم متولي
كريم عماد عبد المولى حامد
خالد عبدالعظيم سعيد محمود
محمد عبدالهادى عبدالهادى على موسى
جمال عبدالناصر محمد عبدالعال
وليد سمير محمد احمد
زينب اشرف عبد العزيز عبد الحميد
اميره حفظى ثابت محمود
هدير خالد شعبان محمد
احمد محمد عباس محمد
امنة عبد الرحمن فاروق طاهر
احمد حماده محمد محمود
احمد فرج سعد الدين عبد ﷲ الزعبﻼوى
كرستينة كرم اسحق مجلى
ندى اشرف فؤاد محروس اسماعيل
ساره سيد عبدالحميد ابراهيم
نفين اسعد فرح اخنوخ
اسراء علي احمد غالي
احمد يسري كمال الدين الليثى الجروانى
فاطمة جمال الدين حمدى سعد
رانيا ياسر أحمد عبد الرحمن جويده

الكلية
تجاره عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم المنيا
إعﻼم القاهره/رياضة
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
السن المنيا
علوم جامعة دمياط
اداب الزقازيق
تربية ابتدائي بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية تجارة ج أسوان
اداب طنطا
حقوق اسيوط
تجاره طنطا
تربية/رياضه عين شمس
تربية اسيوط
علوم بنى سويف
علوم رياضة المنيا
مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
تربية رياضيه بنين طنطا
تربية ابتدائي المنيا
اداب دمنهور
تربية ابتدائي عين شمس
تجاره اسيوط
تجاره الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
دار العلوم ج القاهره
تربية جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
847367
808069
821853
383339
614506
669699
659621
112737
675540
834735
135494
883358
600611
589524
671854
822538
602640
540031
754422
162821
453885
663497
152505
881038
227369
297176
601857
466433
823254
444462
125840
436628

اسم الطالب
منار سيد عبد الحميد حماد
عبد الرحمن عبد العزيز عبد ﷲ سيف النصر
ابتسام سيد عبدالحميد عبدﷲ
قمر سعيد عبدالدايم حسن
ماجده عاطف سعيد شحاته محمد
مصطفى الشحات مصطفى محمود احمد
اسماء احمد محمد ابراهيم عوض
كريمه هشام صﻼح الدين محمود
هاجر ممدوح صالح سعد الشهابى
آية أحمد نور الدين أحمد
محمود احمد فريد محمد
مرثا مدحت فتحي زاخر
ساره عﻼء مصطفى هﻼل شلبى
راضية فراج صالح ابو حسين
ندا جمال محمد رمضان
ميرنا مﻼك بشاى سو﷼
آية سعيد عبد الحليم محمد عبدالحليم
ريهام احمد محمد كامل
مريم عصام الدين كامل ابراهيم عثمان
ندى عزالدين احمد على
هدير عاطف حسن عبد القادر
مريم احمد محمود السيد غنيم
محمود سيد محمود ايوب
غاده محمد احمد عبد الجليل
ياسمين محمد مصطفى محمد
لوريس نصر عدلى ابراهيم
ثريا محمود محمد عبد السﻼم
منة ﷲ أحمد عبد العظيم عطيان
ورده احمد امبارك مسعود
عمر عصام الدين على على الديب
دعاء وحيد عبد العظيم كامل
ايه احمد محمد علي عوض

الكلية
معهد فني صحى سوهاج
تجاره اسيوط
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
تربية ابتدائي عين شمس
علوم بنها
حقوق المنصوره
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
اداب انتساب موجه حلوان
طب بيطرى المنصوره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم اسيوط
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية ابتدائي بنها
اداب المنصوره
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
نوعية الزقازيق
تربية طفوله ج دمنهور
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
المجمع التكنولوجي المتكامل بالسﻼم
تربية طنطا
اداب المنصوره
تمريض بني سويف
تربية اسيوط
اداب عين شمس
طب بيطرى القاهره
تربية طفوله الزقازيق
علوم اسوان
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره طنطا
السن عين شمس
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
142507
479091
544748
115405
603626
119644
279146
363753
668945
299553
371045
290155
604480
156114
525451
118843
881066
456816
215988
179357
524919
295714
580684
536275
585524
363247
744129
904174
657820
145643
156201
679537

اسم الطالب
اسماء احمد هاشم عمر حسن القزاز
اسماء عبدالمنصف احمد السباعى جناح
هشام لطفى احمد حجازى
بسمه حازم حسين محمد ابو عياد
معتز مكى احمد محمد مكى
مصطفى احمد عبد الهادى عبد الرحيم
محمد حسين مهدى حسن
بيتر رزق جورجى رزق
ايمان حسنى محمد بدوى
راجية احمد كمال حسن عطيه
عمر رضا عبدالسﻼم فرماوي
منة ﷲ عبد الفتاح حنفي ابوزيد
اسماء محمد عبده ابراهيم مسعود
احمد اسامه زايد محمود
ندى محمود حافظ ابراهيم سليمان
نعمه سعد ابو الفتوح سعد
محمد جمال محمد عبد العال
منة ﷲ ابراهيم احمد الزرقانى
شاهيناز حماده حسن حماده
محمود ناجى محمد على
سميره محمد على الفقى
سارة خميس عباس أحمد حريدى
شوق السيد محمد عطا ابراهيم
فاطمة زكى رمضان الدمنهورى
اسماء محمد احمد الوكيل
محمد خالد ابوالحسن هﻼل
محمد مراد محمود عبد ﷲ
على مدحت محمد محمود
محمود السيد السيد العطافى
احمد عيد سعد سعد عيد
بثينه سعيد حيله عباس
عبد الرحمن محسن حموده محمد

الكلية
دار العلوم ج القاهره
نوعية كفر الشيخ
تجاره اﻻسكندريه
علوم القاهره
علوم الزقازيق
حقوق حلوان
اقتصاد منزلى حلوان
علوم رياضة عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
علوم رياضة عين شمس
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
معهد فني تمريض الزقازيق
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تربية أساسي اسكندرية
زراعه القاهره
حقوق اسيوط
تربية طفوله طنطا
حقوق شبين الكوم ج منوفية
اداب بنى سويف
فنون جميله فنون المنيا
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي طنطا
تجاره دمنهور
تربية طنطا
السن عين شمس/رياضة
علوم رياضة سوهاج
اداب انتساب موجه سوهاج
زراعه المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية ابتدائي بنى سويف
معهد فني صحى رياضه المنصورة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
463093
393012
174113
735372
512506
299412
655892
504808
304260
744100
911784
459116
754327
876249
291574
442546
730935
500275
758085
879709
511096
315205
735155
597549
106401
459202
222337
651125
810748
145648
846887
812913

اسم الطالب
محمد السعيد ابراهيم عمر شاهين
عبدالمنعم ياسر عبدالمنعم حسين
هاجر سيد صابر عبد العليم
اسراء عبد القادر احمد عبد القادر
ميرنا ممدوح وديع سنته عطيه
دينا خالد احمد جنيدي
نور الدين حمدى رمضان المغازى
مياده محمود السيد ابراهيم التركى
هاجر جمال الدين احمد الزيات
محمود السيد ابراهيم عامر
ايه جمال الدين ابراهيم اﻻمين
دعاء احمد عبدالقادر المزين
هاله محمد جابر علي
احمد مجدي علي عبد الباري
اسﻼم محمد على محمود
إسﻼم عبد الحميد قطب عارف
اسراء حمدي عبد المنعم اسماعيل مرسى
ماريام احمد بدر دندراوى حسنين
احمد صﻼح الدين سعد عبد المعطي
اسراء ريحان بشاندى عبد ﷲ
مصطفي حازم المهندس سيد محمد
محمد عبد العزيز عوض ﷲ عطية محمد
ايثار مجدي السيد مصطفى
هبه محمود حامد الخلوى
نادرة محمد فؤاد محمود
هدير محروس سعد احمد النزهي
نهى محمد احمد محمد
عائشه احمد محمد الطنطاوى الجالى
ايمن سمير خليل بشارة
محمد جمال فرج حمزه راجح
احمد عاطف احمد نورالدين
جهاد محمد احمد حامد

الكلية
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه الزقازيق
زراعه القاهره
تربية الزقازيق
تجاره دمنهور
طب بيطرى القاهره
تجاره بور سعيد
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره بور سعيد
علوم اسوان
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
تجاره بور سعيد
حقوق اسيوط
تجاره عين شمس
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب اﻻسكندريه
اداب الزقازيق
تربية اسيوط
حقوق اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
نوعية الزقازيق
تمريض المنصورة
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب كفر الشيخ
حقوق عين شمس
نوعية المنصوره
إعﻼم بنى سويف
حقوق طنطا
حقوق اسوان
اداب المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
813561
281521
228532
822687
532183
379665
500563
317661
664080
727264
671374
452710
146888
594255
295649
448936
149799
311458
131466
453664
437632
541539
681993
470774
225020
453869
378579
150246
452786
103873
890633
452965

اسم الطالب
مروه محمد صﻼح محمد
محمد عثمان محمود البيلى
مصطفى محمد خليفه عبد ﷲ
ندا حمدى محمد عرفات
حسام محمد الحسينى اسماعيل جاد
اسراء سيد احمد طه عيسي
نوران عبد الجليل محمد أحمد الحصرى
احمد جمال عطيه سليمان
جيهان السيد فؤاد عرفات محمد
احمد محمد عبد الحافظ عليوه
اﻻء احمد احمد محمود احمد
هبه سعفان عرابى سعفان الهلفى
احمد رامى محمد عبد المقصود
ندى عبد الوهاب احمد احمد ندا
مروة شاكر احمد داود
تقى رضا عبد المعبود ابو طالب
الحسين مدحت حجاج معوض
احمد يونس محمد يونس
ايه يحيى رمضان محمد
ايه صﻼح عبد الستار الجبالي
ندا محمد محمود جاد الرب
مصطفى عبدالهادى محمد اسماعيل صالح
نهال محمد مسعد خالد ابو الفضل
مريم ابراهيم عبدالحليم نصير
اسماعيل محمد اسماعيل احمد
نور محمد سعد عبد الوارث
اسﻼم محمد احمد عبدالخالق
سارة سعيد عبد الستار احمد
اية الرحمن على محمد السيد المنصورى
ايه طه عبود دسوقى جاد
ياسر لطفى نعمان محمد
ياسمين احمد سعد السيد موسى

الكلية
اداب المنيا
حقوق حلوان
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تربية دمنهور
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره سوهاج
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
نوعية المنصوره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب جامعة دمياط
علوم طنطا
تجاره القاهره
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تربية عين شمس
تربية ابتدائي طنطا
حقوق القاهره
تربية/رياضة جامعة السادات
اداب حلوان
معهد فني تمريض طنطا
تربية اسكندرية
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
تمريض المنصورة
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه
زراعه عين شمس
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب طنطا
اداب القاهره
اداب اسيوط
اداب طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
445622
605965
376169
835212
533984
365890
137900
242987
471399
112365
541556
118597
150402
141127
658505
814659
735990
143202
300988
743631
679282
168659
610067
368229
746064
145491
607462
682172
434661
291887
822988
370348

اسم الطالب
ريهام رجب محمد شعبان العداوى
محمد عمار خليفة إسماعيل عمار
السيد سعيد صابر عفيفى دياب
سامى محمد احمد عوض
رانيا عادل بخاطره عبد ربه
مارى وجيه نصير نصرﷲ
رانيا السيد محمد حسين
داليا يسرى محمد عبد الودود
ريهام ابراهيم محمد الفقى
منه ﷲ رضا عبد الستار محمد
اسﻼم محمد أحمد محمد
ميادة محمد صابر خليل
موحده محمد خطاب امين
وسام صابر عبد الحميد محمود حسن
مريم مجدى سعد عبد الرحيم ابو العز
البدرى يسرى نصحى فضل
ابراهيم دسوقي احمد عبدالحميد
نهى رجب ابو حامد مكاوى
احمد محمد صبري علي السيد أبو النصر
شادى فتحى محمد على السيد
مشيره محمد محمود ابراهيم
ايمان احمد سيد عبد ﷲ
ابراهيم السيد سيداحمد حسين راسى
ميار طارق فاروق محمد فرغل
احمد ابراهيم محمد سليمان
اسماء محمد حسان محمود
اسﻼم محمد عبدالرازق محمد النادى
احمد محمود محمود محمود النقيب
محمد السيد اﻻباصيرى حسن على
اسراء سامي محمد الشوربجى
زينب محمد اسماعيل احمد
محمد كرم ابراهيم السيد

الكلية
اداب طنطا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية دمنهور
تجاره عين شمس
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره القاهره
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا
السن عين شمس
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره القاهره
تجاره القاهره
تربية المنصوره
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
كلية البنات علوم عين شمس
طب بيطرى جامعة السادات
معهد فني صحى اسماعيليه
تجارة جامعة السادات
طب بيطرى بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية نوعية بنها شعبة موسيقية
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
طب بيطرى القاهره
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه المنصوره
فنون جميله عماره المنيا
اداب انتساب موجه القاهره
اداب قنا ج جنوب الوادى
علوم جامعة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
146904
105211
105540
742236
540407
759301
837414
599110
467827
156704
910714
365837
510263
237067
297193
500698
542556
837006
456005
289367
437859
525542
744881
438679
318780
229739
296848
732837
387494
537767
682504
374271

اسم الطالب
امبابي عيد امبابي عبد المجيد
على هانى محمود حمام
ابراهيم نبيل سيد عبد المحسن
منار عبد الفتاح حسن محمد
ياسمين عبدالرحيم محمد حسن
عمرو عصام ابراهيم البناوي
محمد عبد الباسط عبد العاطى حجى
احمد عاطف عبدﷲ محمود محمد
ايمان اشرف رمضان عبدالرحمن
وليد سعداوى مجاور نجم
هناء القرشى امين على
اسراء محمد عبدالراضى رضا
مؤمن منصور روبى محمد ناهض
احمد سعيد عيد محمد احمد
مارينا هاني امير ايليا
مصطفى السيد سعد محمد المليس
أمنية ربيع عبد الرشيد حسين
اسماء كامل حسين احمد
احمد مصطفى ابو زيد مصطفى
ادهم سيد محمد عيد
رباب مصطفى محمود عبد الراضى
حنين مصطفى عبد المقصود احمد
ياسر محمد عبدالسﻼم عبدالعزيز
ياسمين محمد سعد محمد علي صادق
هاجر مختار اسماعيل مختار ذكرى
نورهان شريف احمد هاشم
فاطمة عبد المقصود محمد على الفتيانى
بسنت عﻼء الدين على الحضرى
رضا سالم سالم سالم يوسف
أسماء ياسر ابراهيم ابراهيم مساوة
سماح سامى محمد شلبى عبد الرازق
ياسمين سامح محمد زين العابدين محمد عبدالمجيد

الكلية
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره القاهره
حقوق حلوان
تربية اﻻسماعيليه
طب بيطرى دمنهور
تجاره بور سعيد
طب بيطرى فرع الوادي الجديد
تجاره الزقازيق
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
معهد فني صحى بنى سويف
تربية طفولة أسوان
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
اثار قنا جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
اثار قنا جنوب الوادي
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره اﻻسكندريه
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب اﻻسكندريه
تجاره بنها
حقوق حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم الزقازيق
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه المنصوره
طب بيطرى بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
503495
659692
825346
731195
729162
132973
535509
605168
745210
843070
668283
661092
597820
664111
148187
610498
243484
657166
832599
675253
449026
287999
611323
536745
443278
909024
465755
311168
676117
279780
217404
612559

اسم الطالب
رضوى على على محمد عقل
دينا مظهر ابراهيم عوض عطارة
سميرة احمد نورالدين مطاوع
نجﻼء عبد الفتاح مصطفى عبد الفتاح عويشه
روفيده سامى عبد المنعم عطيه السيد
محمد حمدى عباس محمد
دينا على عبد الظاهر عبد الحافظ
ساميه سعيد احمد عطيه الضوى
محمد محمد احمد اسماعيل النجمي
منيرة فتحى عبد العظيم عبد الوهاب
محمد يونس ابراهيم السمطى
وﻻء محمد عبد الغفار محمد عبد العزيز
علي احمد علي جاد مطر
جرجس ناجى يواقيم مترى راغب
على ماهر سيد عبد الباقي
احمد سعيد احمد محمد لبده
سلوى سعيد سيد احمد
نوران نادر وحيد السعيد جويلى
مادونا مدحت عزيز مرقص
امنيه صبحى السيد ابراهيم عبد العال رفاعى
شذا محمد محمد محمد عبد الواحد
احمد محمد سعيد عبد الفتاح
دينا جمال محمود على
اميرة محمود محمد سيف العقارى
نهال محمد علي ابراهيم محمد
امال مصطفى عصام الدين محمود
إسراء محمد حسين محمود خليل
دنيا السيد عبد الرحمن نصار
شروق رضا متولى احمد متولى القاضي
احمد ناصر حسين عمر
يوستينا صبرى سليمان شنوده
صﻼح الشافعى عبد الرحمن محمد

الكلية
فنون جميله فنون اﻻقصر
حقوق المنصوره
اداب قنا ج جنوب الوادى
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره جامعة السويس
معهد فني صحى اﻻسكندريه
نوعية موسيقيه الزقازيق
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
نوعية موسيقيه المنيا
حاسبات ومعلومات المنصوره
زراعه المنصوره
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره بور سعيد
علوم رياضة حلوان
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
اداب القاهره
حقوق المنصوره
اداب قنا ج جنوب الوادى
تربية ابتدائي الزقازيق
اداب طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
طب بيطرى بنها
تجاره دمنهور
زراعه طنطا
علوم رياضة اسوان
علوم اسوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم رياضة الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
308599
319377
816717
601795
738114
662692
740429
148188
306116
316315
598172
886658
374270
829971
103335
589992
219112
316683
153010
821710
114839
373485
594796
827869
210434
885372
740236
209446
806642
501341
310278
603582

اسم الطالب
هاجر صبحي محمد فايد
هند عبد الغني سعد مصلحى احمد سنار
محمود سيد على عبدالعال
اميرة خالد عبد الفتاح احمد
نرمين عبده حسانين اسماعيل
ازهار السيد محمد ابو زيد حسن
ايمان محمد ابراهيم ابراهيم حسن
عمر راضى عبد التواب فرج
محمود صابر عمر شعله
شيماء محمد ابراهيم محمد فتح
اسراء حسنى ابو مسلم هنيدى
نصره جمال عبد الرحيم سليمان
ياسمين حسن طه شعبان احمد
اماني صﻼح عﻼم عثمان
نسمة على محمد حسن خاطر
ندى عبد الحميد عبد الحميد عبد الصمد
محمد خالد سيد علي
اسماء سامي على عبدالكافى
هاجر محمد عبد السﻼم عبد اللطيف يونس
بسمه جابر فارس إبراهيم
يوستينا اشرف حنا بشاى
عبدالخالق طارق عبدالخالق حموده
اسماء محمد محمد يحى المتولى
محمود صابر محمد محمود
عمر خالد عبدالحميد احمد حسن
اسراء سيد خليفه سعيد
مروه السيد ابوالفتوح محمد
سلمى محمد عزت شفيق المستكاوى
اسراء محمود محمد علي
ميار محمود محمد عليان درويش
هاشم شعبان محمود القزاز
محمد حسام كمال محمد المسلمى

الكلية
تربية ابتدائي شبين الكوم
نوعية اشمون
تربية رياضيه بنين المنيا
اداب الزقازيق
دار العلوم ج القاهره
علوم جامعة دمياط
اداب انتساب موجه الزقازيق
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي بنها
زراعه دمياط/رياضة
تربية اسيوط
فنون تطبيقية جامعة دمياط
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تربية رياضيه بنات بالجزيرة ج حلوان
اعﻼم القاهره
تجاره عين شمس
علوم بنها
حقوق بنى سويف
تربية قنا ج جنوب الوادى
اداب القاهره
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
تربية جامعة دمياط
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره اسيوط
نوعية الزقازيق
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تجاره دمنهور
تربية ابتدائي السادات
السن عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
447126
211438
501720
736896
836018
114244
211892
836021
391684
105521
317003
906794
740136
528221
207679
876130
920573
531368
877192
455822
594680
728344
129349
739096
597878
469336
664361
358529
179342
222875
663961
206674

اسم الطالب
احمد محمود محمود ابراهيم الشمحوط
انجى ممدوح محمد حسان
محمد ادهم محمد محمود
سمير الهادى محمد سمير محمداحمد
دعاء يوسف محمد احمد
محمد مجدى محمد فهمى
ميار محمد عبده محمود حواس
رحاب مجدى عبدالدايم السيد
نورا حازم محمد شوقى ابواليزيد
هدير عادل احمد خليل
اماني كامل كمال احمد سالم
محمود على عيسى على
مها مدحت ابوزيد قمصان
إيمان محمد أسامة علي زكي شعبان
دينا عمرو محمد فهمي محمد امام
احمد عبد الحكيم محمد عبد الحميد
مارينا جرجس لبيب خير
حسين احمد حسين محمود عفيفي
احمد رمضان جوده محمود
محمد إبراهيم السيد إبراهيم
آﻻء محمد محمد عبد الوهاب عبد ﷲ
محمود صبرى السيد مصطفى
دنيا عبد السميع محمد عبد السميع توفيق
عبد ﷲ هانى عبد الحميد احمد
ايه رشاد نصحى وهبه الدعدع
سارة صبحى عيد موسى النخيلى
ياسمين اسعد محمد احمد الطنطاوى
شيماء محمود احمد محمد
سمر عشماوى عبد الحميد محمود
روجيه اسامة نسيم حنا
فاتن محمد راتب على المهدى صيام
همسه فايق عوضين محمد تحفه

الكلية
علوم طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب اﻻسكندريه
معهد فني صحى الزقازيق
تمريض قنا جنوب الوادي
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالبات
تجاره القاهره
علوم القاهره
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
حقوق قنا جنوب الوادي
اداب الزقازيق
السن عين شمس
حقوق القاهره
حاسبات ومعلومات اسيوط
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تجاره دمنهور
اداب اسيوط
اداب كفر الشيخ
معهد فني صحى بور سعيد
علوم رياضة الزقازيق
تجاره القاهره
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس
طب بيطرى كفر الشيخ
تجاره كفر الشيخ
اداب المنصوره
نوعية عباسيه
تربية /رياضه بنى سويف
علوم عين شمس
اداب المنصوره
السن عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
909676
588471
316846
244043
145363
653452
150990
313327
599084
892390
469806
447445
886665
744782
581931
365335
517790
116777
584050
510948
313108
755720
882668
312874
537960
230296
133746
302270
208532
754267
596510
520195

اسم الطالب
ريهام عبد التواب حسن محمود
اية اسﻼم سعيد أحمد
اية عبد السميع عبدالمعطى يوسف
معتصم با ممدوح محي الدين عبد المقصود
احمد ممدوح شقلوف سعيد
هاجر ضياء الدين حسن مسعود
رحاب عمر عبد العظيم احمد
سارة خالد عبد الغفار عطية
ريهام السيد عبد الحميد عطية محمد
رانيا صﻼح عبدالشافى عبد اللطيف
احمد أشرف محمد اﻷمير ابراهيم السكرى
محمد ناجى شندى محمد الجعار
صفاء جمال عبد العظيم حسانين
ساندى عبد الهادي السيد عبد الهادي
حسن عمر محمود عباس
امنيه عصام محمد عبدالتواب
اسراء احمد حجازي على عمر
عبد ﷲ محمد احمد حسن
إيناس حسني عبد الرؤف المصري
بسام احمد على احمد طنطاوى
ايمان مجدي سعيد سعيد على
هايدي السيد حسن عبد الفتاح
احمد عمر عبد العزيز احمد
هالة كرم عبده سعيد
ساره محمد عبد السﻼم محمود عبد السﻼم
اسراء محمد حامد احمد قاسم
نور طارق محمد حسن
محمد نبيل عبد العزيز مبارك منصور
دينا خالد عادل حامد
نغم طارق السعيد يوسف
ندى احمد طلعت عبده عيسى
ايمان صبرى السيد حسين

الكلية
تربية ابتدائي اسوان
تربية طفوله طنطا
تربية شبين الكوم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
زراعه القاهره
تربية رياضية بنات المنصورة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تجاره الزقازيق
معهد فني تمريض اسيوط
تجاره كفر الشيخ
تربية/رياضه طنطا
تجاره اسيوط
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب المنصوره
بنات تربية/رياضه عين شمس
اداب دمنهور
تجاره طنطا
تربية ابتدائي طنطا
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية السادات
تربية العريش
تجاره اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
تجاره عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره بور سعيد
تربية جامعة دمياط
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
659091
673545
454672
288759
588905
134596
609529
740748
281656
155825
355142
318852
755354
818885
500856
370842
542532
367008
661330
239435
611767
428160
311170
446429
804758
805381
661316
465895
656922
229112
650717
281076

اسم الطالب
نهى محمد ابراهيم ابو الفتوح الباز
اسراء رفعت عبده ابراهيم الحلوجى
امنية يحيي ابراهيم اﻹبشيهي
محمد فضل ﷲ كامل محمد على
آﻻء أحمد كمال عبد الوهاب الشافعى
عمر على شاكر على
اسراء الشحات شلبى محمد
كيرلس مجدى لبيب ناشد
رفعت محمد عبدالرؤف طلعت هيكل
اسﻼم منير عبد الرحمن قرنى
ندى مجدى شفيق احمد
رنا محمود كمال عبدالعزيز الجندي
ساره رضوان احمد عباس
عثمان يوسف عثمان توسن
ندا دري عبد الرازق عبد الرازق
سمير نبيل فريد صبح
رانا عبد العزيز محمد غازى البنا
محمد زكريا محمد متولى الصياد
شروق مجدى جاد بدر زيدان
مصطفى عيد بدري فرحان
ساره السيد احمد السيد قريمد
حسين محمد حسين عبدالهادى
دنيا محمد محمد النشار
احمد نصر محمد غازى
مريم سمير ملك سوس
اسﻼم شعبان عنتر هاشم
ساره محمود احمد عبد اللطيف احمد
سهيله مجاهد حامد مجاهد
مهتاب عبد الصبور انور احمد الﻼزق
عمرو سعيد حسين غزالى
حنان السيد حسن الشربينى هويدى
محمد عاطف عبد الرحمن عثمان

الكلية
تربية المنصوره
تربية ابتدائي الزقازيق
علوم طنطا
اداب انتساب موجه القاهره
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
تجاره انتساب م .بنها
تجاره بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم حلوان
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره بنها
اداب انتساب موجه المنصوره
تجارة جامعة السادات
علوم الزقازيق
تجاره دمنهور
تربية ابتدائي شبين الكوم
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تربية المنيا
تربية /رياضه المنيا
تجاره انتساب موجه المنصوره
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
علوم المنصوره
زراعه عين شمس/رياضة
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
609592
841283
473001
161381
479621
817962
603811
376798
656857
461179
146840
609081
160689
130762
591664
179229
327312
104371
735287
507865
594365
301132
734603
605682
396001
601052
320974
744661
816330
297387
816505
834744

اسم الطالب
اسراء عبدالناصر محمدعلى بدر
صفاء أحمد محمد أحمد
ايمن ابراهيم عبد الفتاح عبدالفتاح دخان
جهاد سيد محمد سيد
محمود محمد عبده محمود
مينا كيرلس زكريا حنا
اسﻼم محمد شوقى محمد السيد
ايناس عبدﷲ عبدالمجيد سراج الدين
عبير رضا عبد الحليم احمد
محمد هانى عبدالعزيز ابراهيم المحﻼوى
وفاء هشام عبد ﷲ عبد المقصود
مصطفى احمد مصطفى احمد مصطفى
هناء عاطف بريك عﻼم
سارة حمدى سيد حسين
اسامة مدحت محمد ابو مهدى
اﻻء الدسوقى بيومى محمود
حنان رجائي محمد شندي
عمرو احمد محمد الحسينى
يسرا سعيد عبد الوهاب محرز
محمد صبحى شوقى محمد خليفة
دنيا يحى ابراهيم مرزوق النقيب
محمد خالد عباس القاضى
اسﻼم عبدالفتاح محمد عبدالحميد
محمد حموده حموده حموده
امال محمد احمد قبيصى
وفاء عبد الفتاح عبد ﷲ عبد اللطيف
فاطمة رضا عبدالتواب محبوب
نيرة محمد عبد الحميد ابراهيم
مروه عبد الرازق يوسف محمد
نوران محمد ابو زيد محمد احمد
مروان حامد حمدان عبدالسميع
ابتسام جمال حسن فهمي

الكلية
اداب المنصوره
علوم رياضة المنيا
اداب كفر الشيخ
تربية /رياضه بنى سويف
تجاره دمنهور
تمريض المنيا
تربية/رياضه الزقازيق
طب بيطرى بنها
تمريض المنصورة
تجاره كفر الشيخ
كلية البنات تربية عين شمس
علوم الزقازيق
تربية ابتدائي بنى سويف
حقوق حلوان
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تربية ابتدائي بنى سويف
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
نوعية الزقازيق
تجاره دمنهور
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
علوم الزقازيق
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
دار العلوم ج القاهره
اداب الزقازيق
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني تمريض المنيا
تجاره عين شمس
اداب المنيا
تربية قنا ج جنوب الوادى
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
886705
447743
307817
583776
376944
543839
435486
471336
585878
384644
604822
740022
459480
672302
601421
815780
751325
662472
240668
535972
207926
611769
216136
614110
105408
285289
596834
151831
371409
737374
549540
745960

اسم الطالب
ميخائيل عماد لوقا قسطندى
محمد محمود توفيق محمد سعد
فاتن فتحي محمد زيدان
سارة وحيد محمد عبدالسﻼم بكر
خلود محمد عبدالسﻼم عﻼم
اسراء محمد خيرت محمد البدرى
ايه خالد جابر محمد السيد
الشيماء على عبد الرحيم على عماره
ايمان محمد المرشدى القلفاط
احمد محمد احمد حسن
ريم محمد حسين محمد رضوان
احمد حسن عبدالعزيز عبدالعزيز
احمد سعيد ابراهيم جميعى
محمود باسم محمود محمد منصور
عبد الفتاح الشحات عبد الفتاح طلبه
خليل محمد خليل عبد العزيز
احمد اشرف تغيان عبد اللطيف حسن
محمد السيد احمد السيد متولى
اميره زينهم محروس خلف عزوز
امنية سليمان مختار العطار
مريم محمد مصطفى عبد الفتاح
ساره عبدالعال عبدالحميد السيد يوسف
ساره مصطفي ابراهيم السيد عبدالعاطى
اسراء احمد على حسن
اسماعيل عاطف اسماعيل ابراهيم
اسراء حسنين حنفي حسنين
محمد احمد سعداوى عبد الحميد
ايمن محمد قرنى عبد اللطيف
يوسف محمد احمد عبدالحفيظ
نرمين محمد صبري السيد محمود
حنان احمد احمد الشرقاوى
ابراهيم محمد السيد محمد

الكلية
تجاره اسيوط
تربية طنطا
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية طفوله طنطا
اداب عين شمس
علوم رياضة كفر الشيخ
زراعه اﻻسكندريه
معهد فني صحى طنطا
تجاره طنطا
تجاره انتساب م .بنها
اداب الزقازيق
نوعية الزقازيق
علوم رياضة كفر الشيخ
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تجاره الزقازيق
اداب المنيا
نوعية بور سعيد
تجاره المنصوره
كلية البنات آداب عين شمس
تمريض دمنهور
تجاره عين شمس
تجاره الزقازيق
تجاره عين شمس
تجاره الزقازيق
زراعه القاهره/رياضة
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
تربية/رياضه عين شمس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم رياضة المنيا
معهد فني صحى اسماعيليه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
352234
220010
519261
432925
750980
610412
737059
732474
597313
819481
461898
309314
526278
535002
240083
819820
128311
368690
159560
426094
390697
596838
533517
176675
131496
118285
303859
367947
119416
463649
298009
218531

اسم الطالب
تسنيم مجدالدين احمد فؤاد حامد
اسراء احمد السيد عفيفى
نيرة احمد حسن مسعود
مصطفى شعبان محمود عرابى محمد
محمد ابراهيم عبد العزيز الخضرى
مصطفى عبدﷲ على محمد عبدالرحمن
اسﻼم خالد رجب محمد
مي محمد عبد اللطيف عبد العزيز
هبه ايمن محمود محمد خضر
محمود صﻼح احمد امين
ايه عاطف سعد محمد
اية هشام عبد الغفار شاهين
كرلس ايمن فايز مجد ﷲ
اﻻء عادل مصباح احمد حمادة
دينا هاشم حسن السيد علي
محمد احمد عيسى عبد المهيمن
هبة ﷲ جمال الدين عبد العاطي محمد
منى حازم عرابى حسنى
ادهم ناصر مسعد جودة
شيماء صديق محمد الغزالى
ياسمين على محمد اسماعيل خضر
محمد هشام بليغ الماكن
أمل عيد أنور غزال
نوره محمد عبد اللطيف عبد العال
احمد حسام محمد فهمى
نورهان محمد عبد الﻼه محمد
جيهان محسن محمد منصور حجاب
الشيماء عبدالفتاح داود بكر
مى يحيى عبد المنعم محمد
رقية مسعد عبد القادر شاهين
بسنت محمد عبدالمعز نعمه ﷲ
اسماء محمد السيد على

الكلية
تربية بنها
حاسبات ومعلومات عين شمس
اداب دمنهور
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم بورسعيد
تجارة جامعة السادات
تجاره الزقازيق
اداب الزقازيق
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
تجاره بنى سويف
تربية ابتدائي كفر الشيخ
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
علوم طنطا
تجاره دمنهور
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره بنى سويف
حاسبات ومعلومات حلوان
اداب انتساب موجه بنها
حقوق بنى سويف
طب بيطرى فرع مطروح
تجاره بنها
تجاره جامعة دمياط
اداب اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره بنها
تربية عين شمس
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات بنها
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
حاسبات ومعلومات المنصوره
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
تجاره عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
209294
603177
917553
466312
308583
223376
296747
213001
591979
735015
443161
508356
212915
233235
222912
558266
168891
459497
509757
500768
820684
604827
897198
377728
595882
296990
214988
313310
469987
278409
361245
322648

اسم الطالب
دنيا صﻼح بهنساوى غنيم
محمد عبدﷲ حسينى يوسف المراسى
لمياء عبدالمنعم احمد حسان
ايمان عﻼء احمد محمد نصرالدين
نداء احمد ابراهيم محمد اﻷديب
شاهنده سيد محمد دسوقى
امنية اسامة احمد مهدى
محمد انور محمد لطفى على حسن
مياده فكرى محمد أبوسمره
امنيه وائل عبد العزيز شحاته
ساره عبدالمطلب محمد عبدالمطلب ابوشحاته
جهاد مسعد سلومة محمد
معاذ محمد عبدالحميد عبد الباقى
احمد عبد العظيم عبد العظيم حسن جبر
اسﻼم محمد احمد حسين خطاب
إيمان ثروت سامى قاسى فرج
احمد عادل جمعه عويس
سعد قطب أحمد قطب رفاعى
عمر جاسر عبد اللطيف محمد بدار
محمد طارق محمود على صقر
احمد شرقاوى ابو العﻼ على
ساره السيد شحاته السيد
مادلين مجدي عبد النور يونان
ابراهيم مجدى ابراهيم ابوحسين
اميرة ممدوح عبد العاطى عبد الحى وفا
ايمان قاسم احمد على
كيرلس طارق عياد مينا
اميرة حسين عبدالجيد حسين
عبدالرحمن عادل سعد محمد ابراهيم موسى
رويدا سيد سيد جاد فرج
ندى محمود محمد محمود
مي عبد الناصر محمد سيد أحمد

الكلية
كلية البنات آداب عين شمس
زراعه الزقازيق/رياضة
تجاره اسيوط
تربية كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره القاهره
تجاره انتساب م .بنها
تجاره القاهره
تربية جامعة دمياط
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره طنطا
اداب دمنهور
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تربية ابتدائي الفيوم
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره بنها
اداب سوهاج
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
حقوق المنصوره
اثار قنا جنوب الوادي
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية شبين الكوم
تجاره كفر الشيخ
تجاره عين شمس
اقتصاد منزلى حلوان
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
465231
315195
674619
471742
836010
877488
732654
317545
384147
211925
820836
443244
656764
283868
357525
112716
502630
125928
287111
373426
384743
748998
205776
595332
576966
285843
829676
586638
446235
598134
277975
548107

اسم الطالب
شريف احمد عبد المعطى مصطفى
عزت يسن عزت عبدالغنى
يمنى ايمن عبد ﷲ عبد ﷲ فارس
كريم اسامه حسن مصطفي حسين
حسناء محمد احمد حسن
ابانوب سعيد خلف جرس
امنيه على محمود محمد غيث
فاطمة سعيد عبد الرحمن محمد علي
محمد عادل محمد عبدالمجيد سعد
حسن محمد سيد محمود
مكاريوس سامى حليم ميخائيل
مى شعبان ابراهيم عبد الرحمن الحاج سالم
حنين مجدى السيد الحديدى
فارس ايهاب السيد احمد هﻼل
محمد طارق حبيب عباس
شروق ايمن محمود حنفى
لينة عادل وحيد سيد حسن
منه ﷲ محمد محمود السمان
هشام اشرف عبد الرحمن امين
محمود اشرف عفيفى على
محمد عادل عبدالرحمن محمد
ياسمين صالح احمد ابراهيم
محمود وربي طنطاوي وربي
نيرة محمد عبدالرازق داود
ياسمين طارق طلحه محمد طلحه
ميار عطية عبد الوهاب محمد بدير
مريم محارب روماني ميخائيل
هبة صﻼح شفيق عبد المقصود عمارة
محمد ابراهيم حسينى عثمان
دنيا رزق رزق الشربينى
نوران عطية ربيع ابراهيم الهبيرى
مروان محمود فكري ابراهيم جمعه

الكلية
حقوق طنطا
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
تربية الزقازيق
زراعه كفر الشيخ
تربية رياضية /بنات قنا
تجاره اسيوط
طب بيطرى بنها
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره عين شمس
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب طنطا
تجاره المنصوره
حقوق عين شمس
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
حقوق القاهره
تجاره طنطا
اداب القاهره
علوم القاهره
علوم بنها
تجاره انتساب م .بنها
تربية/رياضه جامعة السويس
حقوق عين شمس
معهد فني صحى بور سعيد
اداب المنصوره
اعﻼم القاهره
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تربية ابتدائي بنها
اداب طنطا
معهد فني صحى بور سعيد
زراعه القاهره
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
613928
807405
749315
118336
446404
114195
529596
228800
833881
324174
614180
597568
525742
890936
128166
599998
370532
121085
514268
739105
242078
277141
319353
447388
453846
677885
302293
547114
126100
577480
163561
395512

اسم الطالب
أمل أحمد عبد المقصود سعد
محمد عباس عبدالرازق عبداللطيف
فاطمه عبد الفتاح جمعة يوسف
ريهام جمال الدين محمد سليمان
محمد مسعد عبد ربه احمد عبد ربه
محمد ابراهيم احمد محمد حسن
محمد احمد غازى ابراهيم محمد شتا
على عبد العزيز على محمود ابراهيم مسيل
فدوي محمد احمد ابراهيم
ابتسام نصر احمد محمد
ايمان عادل السيد احمد محمد
هانم يوسف محمد لطفى أحمد شاهين
سارة حسين سعد عنتر
هيثم القذافى محمد طه
فاطمة احمد عطية احمد
عبدالكريم عﻼء الدين عبدالكريم عبدالحليم
اميل حفنى ميخائيل بخيت
محمد عبد الرؤف عزيز ماضي
محمد صبري عيد اسماعيل العقبى
محمد ضياء الدين محمد عثمان عبدالفتاح
اسامه اشرف سﻼمة عبد ربه
عمر احمد جمعه حسانين
شيماء عبد الحميد محمد محمد الكﻼف
احمد عبد العزيز محمد عبد العزيز مجاور
منى ثروت شفيق مصطفى الديب
فاطمه سعد محمد صالح صالح
ابراهيم عبد العزيز إبراهيم عبد العزيز
احمد كامل جادﷲ موسى ابو حيرة
نهى ممدوح ابراهيم محمود
على احمد احمد ابراهيم ابو عيسى
كريم عيد عبد العزيز عنانى
مروه محمد السيد بيومى

الكلية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
حقوق بنى سويف
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس
علوم القاهره
زراعه طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
اداب اسوان
تجاره جامعة السويس
رياض اطفال المنصوره
معهد فني صحى رياضه بور سعيد
حقوق اﻻسكندريه
معهد فني صحى اسيوط
زراعه القاهره
طب بيطرى الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة اسيوط
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
علوم طنطا
تربية المنصوره
حقوق شبين الكوم ج منوفية
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره القاهره
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه الفيوم
طب بيطرى بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
670938
891926
181555
426445
311201
752103
436146
532406
232459
466987
901281
652161
283364
823160
111452
427126
227228
320947
383437
376264
362382
304132
727507
362505
828954
162357
592033
815240
583077
658188
277762
168508

اسم الطالب
هبه ﷲ عادل عبده احمد خميس
عمر ابراهيم عبد الرحمن بخيت
محمد عبد الحكيم حكيم ابراهيم
السيد عبدالباسط مصطفى حسن
سارة رأفت لبيب بركات
شيماء محمود رجب صديق حسن
ميار حسن محمد حسن الرماح
احمد مرضي نصر حميده حسن
عوض خالد عبد الرحمن السيد
سلمى جمال بسطويسى فوز ﷲ
ساندى كمال اندراوس مهنى
عاصم عماد الدين محمد البسطويسي
مارينا هانىء أنيس عزيز
خلود عاشور حسان مسلم
رانا ايمن محمد انور
احمد سعيد محمد مره
مروه حجاج عبد الحميد محمد
سهام محمود عبد المحسن صيره
ياسمين سيد رمضان يوسف
مصطفى صبحى مصطفى جاد ﷲ
ندى عبداللطيف عبدالجواد طهير
صابرين محمد موسى محمد موسى
اسماء احمد بيومى احمد حسن
غاده امين احمد ابراهيم عبيد
عبدالرحمن خالد مغيربى محمد
ايه فتحى عمر احمد سعد
ياسمين محمد محمد محمد البسيونى
سها محمد عبد الرحمن محمد
ايمان احمد احمد ابراهيم سﻼمه
دعاء عﻼء السيد محمد الجزار
مهند احمد محمد احمد غنيم
اميره صايم احمد قنديل

الكلية
تجاره المنصوره
تجاره اسيوط
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تجاره كفر الشيخ
معهد فني صحى بنها
تربية بور سعيد
تجاره دمنهور
علوم دمنهور
حقوق انتساب موجه عين شمس
تربية كفر الشيخ
طب بيطرى سوهاج
تجاره بور سعيد
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره القاهره
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
تربية/رياضه عين شمس
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
اداب عين شمس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
السن عين شمس
زراعه القاهره/رياضة
الزراعة والموارد الطبيعية ج اسوان
اداب الفيوم
اداب جامعة دمياط
تربية ابتدائي المنيا
علوم المنصوره
تمريض المنصورة
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
536675
901890
604513
816535
233989
229932
836735
229974
223382
899754
838126
318388
667210
321865
745949
754196
367352
661637
212638
822350
735613
805250
908141
843296
912885
742087
586285
382635
902553
380454
362001
759185

اسم الطالب
نورهان السعيد محمد محمود درويش
حنان صابر قناوى رضوان
منى مهدى محمد مهدى حسين
اسراء عزت حسن عبد المجيد
مصطفي احمد محمد سليمان
اية حسن على عبدالمعبود
ايمان يوسف الصادق محمد
شيرين يحيى ربيع عبدالستار
اية جمال محمد سﻼم
ايه خضيري محمد محمد
هدير عصام عبد المنعم احمد
مصطفى صبحي فتوح سليمان
زين شفيق توفيق المساوى
عبد ﷲ عبد الناصر ابراهيم محمد
بسنت عادل ابو الفتوح ابراهيم
زياد ثروت على ابو العباس حجازى
بتول سامى محمد زاهد عبدﷲ
خالد عبد الناصر السيد السيد بدوى
منار محمود متولى احمد شرف
آغابي وديع موسي عطاﷲ
ناديه غنيمي خليفة عبد الغني
أسماء أحمد علي غنوم
مينا عماد كامل بباوى
مارى سعيد رمزى بطرس
محمود احمد محمد اسعد ادفاوى
منه ﷲ احمد محمد سر الختم
ندا ابراهيم محمد يحيى ﻻشين
منى رمضان محمد عبدالفتاح
نورا محمد شريف احمد
احمد محمد عبدالفتاح عبده خضر
نسرين مسعد حسين سليمان
زياد عبدالوهاب عباس محمود عﻼم

الكلية
علوم دمنهور
تربية سوهاج
علوم الزقازيق
اداب المنيا
علوم رياضة حلوان
تربية/رياضه عين شمس
تربية قنا ج جنوب الوادى
علوم رياضة حلوان
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية سوهاج
طب بيطرى فرع الوادي الجديد
زراعه المنوفية/رياضة
تجاره طنطا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة اﻻسماعيليه
كلية أداب بورسعيد
اداب بنها
تجاره انتساب موجه طنطا
تربية حلوان
تربية قنا ج جنوب الوادى
علوم الزقازيق
اداب المنيا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب انتساب موجه المنيا
علوم اسوان
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
تجاره طنطا
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره سوهاج
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره بور سعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
584241
317946
206006
321160
214109
169989
516954
730857
538582
386330
464831
533809
801792
375105
472995
369458
392283
505565
105501
124088
111636
830779
314413
594332
900165
171835
454293
597854
242195
116145
505342
141759

اسم الطالب
عمر خالد محمد ابو شحاتة
محمود ايهاب محمود عبد المجيد
محمد احمد عبد العزيز ضيف
هناء احمد السيد شريف
مارينا قدري ناروز زخاري
عبير حمدى طه عبد السﻼم
حسن رحومه ابراهيم شوشان
محمد بهى الدين عبدالفتاح البهى عماره
هناء محمد توفيق الصباغ
اسراء عبدالسﻼم عبدالعزيز الصاوي
محمود احمد السعيد عبد الخالق
امينه على احمد اليمانى
محمد جمال محمود ادم
محمد ابراهيم عبدالحليم ابراهيم
احمد مصطفى فتح ﷲ حامد القصيف
محمد خالد محفوظ ابراهيم
محمد الشربينى ابراهيم محمد محمد صبيح
احمد عﻼء محمد شاكر بكر
احمد سيد مصطفى سبسوبه
احمد عاشور احمد عبد ﷲ
رضوى عصام سيد عبد العال
امل محمد جاد الرب محمود
امنية سعيد عبد المولى عبد الفتاح
دنيا ياسر صﻼح الدين خليل جوهر
حنان عبد ﷲ محمد عبد العال
احمد رمضان حرحش محمد
فاتن على ابراهيم على سليمان
احمد عبد الحكيم عبده محمود صالح
كريم محمد محمد عبدالكريم
محمد عصمت عبد الحليم فراج
كمال صابر كمال الدين خير ﷲ
نادر شريف سﻼمه الزغيمى

الكلية
تجاره طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
تربية طفوله شبين الكوم
تجاره عين شمس
تربية الفيوم
اداب دمنهور
تجاره الزقازيق
تربية السادات
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
تجاره بنها
اداب انتساب موجه بنها
زراعه مشتهر
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
حقوق القاهره
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره سوهاج
تربية ابتدائي السادات
تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالبات
اداب انتساب موجه سوهاج
تجاره بنى سويف
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
تجاره جامعة دمياط
حقوق انتساب موجه حلوان
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه قاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
159889
807645
809271
540295
500934
651839
520150
534984
147656
449718
536966
677243
244030
906178
894821
734796
372797
446479
316277
535147
222341
500189
656558
221902
161500
596219
913512
360185
893371
244612
675937
603221

اسم الطالب
الحسن سيد محمود احمد
ميرنا عمر محمد محمود
إكرام فوزى عبدالوهاب صديق
سيمون سامح عدلى امين عطا ﷲ
اية حنفى محمد محمود بيومى
كريم عصام عبد الصبور عبد الصبور
سامية اشرف محمد أحمد ادريس
اسراء محمد عبدﷲ محمد عبدالقوى
ايمان صالح عبد ﷲ عوض
ايه محمد احمد عيد موسى
ياسمين مجدى ذكى احمد نعيم
محمد مجدى محمد عبده الوصيف
احمد حسونه عبد الكريم سليمان
دينا صابر علي احمد
داليا محمد محمود سليمان
احمد عبداللة حمدان عبداللة
هاجر خلف فتحى سيد
أحمد جمال الدين محمود مبروك
اية حسن السيد عفيفى محمود
فاطمة كمال عبد النبي حمد الزغارى
امنيه عبد الرحمن احمد عباس
مؤمن عﻼءالدين سيد حسن سيد
اسماء محمد صﻼح محمود مصطفى بدوى
ميرا ميﻼد رزق ﷲ ميخائيل
عﻼء محمود سيد احمد
أحمد شعبان محمد عبد السﻼم حنيفه
شيماء عبد اللطيف خليل موسى
محمد عماد محمد السيد
رانيا احمد السيد عارف
محمد عاطف جﻼل محمد
خديجه محمود عبد الناصر ابراهيم خليل
احمد السيد محمود فؤاد

الكلية
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
تربية ابتدائي دمنهور
سياحه وفنادق اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب دمنهور
تجاره دمنهور
كلية البنات تربية عين شمس
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره طنطا
حقوق المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره سوهاج
كلية اللغات والترجمة سوهاج
معهد فني تمريض الزقازيق
رياض اطفال القاهره طالبات
حقوق طنطا
اعﻼم القاهره
حقوق اﻻسكندريه
اداب اسوان
حقوق اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه المنصوره
حقوق عين شمس
الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى ببنى سويف
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
معهد فني صحى اسوان
حقوق عين شمس
تربية ابتدائي سوهاج
حقوق حلوان
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره انتساب موجه الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
745261
725671
539611
352945
466847
456492
214142
680297
376894
226165
453950
587350
224757
228098
912069
747583
576691
280260
912591
802147
313275
304642
890444
304877
283651
144561
585155
606782
920659
816562
307234
322753

اسم الطالب
محمد اشرف رمضان عبدالنبي اسماعيل
حسام اسماعيل محمد الحسيني محمود العطار
امل وسام همام على حسين
روزان احمد مجدى محمد احمد الوكيل
اسماء محمد ابراهيم محمد مرسي
آيه خالد محمد قطب
خالد سعيد علي حسن
محمد عصام محمد فهمى عبد الحليم
امنيه حسام الدين ابراهيم موسى صوان
محمد خميس صﻼح طه
اسراء وفيق محمد على المصطيهى
نيره محمد ابراهيم عامر غطاس
محمود احمد محمد حنفى خليفة
اسامه احمد محمد السيد
هبه خالد عوض كرار
نورهان روبى محمد انور
ندى عز الدين فؤاد ابراهيم مكاوى
هبة رفعت شوقي محمد احمد
اسراء عصام فؤاد صالح
محمد حسين محمد حسين
شرين عبد السميع عيدالناجى حواش عبيد
ايمان عبد الستار السيد عبد الستار
دعاء سيد عثمان سيد
سلمى محمد السيد أحمد بدوى
يوسف محمد سيد محمد حسن
اسراء جمال عدلى مهدى
هبه رشدى عبد الرازق أبو إدريس
مريم محمد عبد الرحيم الطاهر
محمود فتحى حسانين احمد
هدى صابر ابراهيم محمد
هاجر طارق محمد حسين
اﻻء علي عبد الجواد السيد خليل

الكلية
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
علوم الزقازيق
تربية طفوله ج دمنهور
كلية البنات آداب عين شمس
تربية كفر الشيخ
دار العلوم ج القاهره
زراعه القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
طب بيطرى بنها
حقوق حلوان
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره طنطا
تجاره عين شمس
تجاره انتساب م .بنها
اداب اسوان
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
اداب المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم اسوان
علوم رياضة المنيا
خدمه اجتماعيه حلوان
تربية ابتدائي شبين الكوم
طب بيطرى اسيوط
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
حاسبات ومعلومات الفيوم
معهد فني صحى رياضه امبابة
تربية ابتدائي طنطا
علوم الزقازيق
معهد فني صحى رياضه سوهاج
اداب المنيا
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
علوم جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
104699
294064
210981
836757
911373
611999
609478
752781
747191
751758
299170
390028
666640
680070
575095
386969
527356
364106
893931
125756
513039
369645
307970
466430
128386
829405
612816
123014
726843
362389
277740
916006

اسم الطالب
داليا عبد الستار ماهر محمد
يوسف ناصر سيد احمد حسن
جرميا عطية عبدﷲ جاد
زينب عبد الباسط الشحات احمد
ايه محمد سيد عبد القادر محمد
نورين احمد محمد علي كوكه
نرمين رضا محمود محسب السيد
ايه محمد احمد احمد العدوي
محمود محمد مصطفى محمد
اﻻء احمد محمد جمعه
فاطمة عبد ﷲ محمد بدوى
اميره محمد ابو العنين سليمان
محمود عزمى ذكى ذكى الشرقبالى
يمنى محمد عبد الشافى عبد ربه
ايمان اسماعيل السعيد الجيار
هاجر محمد حسن مصطفى
نيرمين يسرى احمد اسماعيل محمد
اﻻء احمد عبدﷲ ابراهيم
محمد جاسر سلمي محمد
ياسمين صﻼح على عبد الودود احمد اسماعيل
نورهان رزق عبد الحميد محمد
اثار عبدالسميع سالم محمد
تغريد محمد عبدالمعز حفيشه
منار أحمد عبد ﷲ المنشاوى
ايات محمد محمود مغاورى
دينا احمد محمد احمد
مروه مصطفى السيد على
عبد الرحمن نبيل عبد الرحيم عبد الرحمن
احمد حسين محمود خليل
نورهان عبداللطيف عبدالجواد طهير
عبد ﷲ محمد مجد الدين مهدي عبد الحليم
ايه محمد مرعى عبد المالك

الكلية
فنون تطبيقيه حلوان
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره القاهره
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
علوم جامعة السويس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية الزقازيق
كلية أداب بورسعيد
تجاره جامعة السويس
اداب انتساب موجه بورسعيد
تربية حلوان
تربية عين شمس
تجاره طنطا
كلية اللغات والترجمة سوهاج
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
دار العلوم ج القاهره
تجاره اﻻسكندريه
حقوق عين شمس
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تجاره القاهره
اداب دمنهور
طب بيطرى بنها
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
علوم كفر الشيخ
حقوق حلوان
اداب اسوان
تجاره الزقازيق
حقوق حلوان
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
طب بيطرى القاهره
السن عين شمس/رياضة
إعﻼم بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
219448
381665
470685
732812
358227
311232
890616
389190
585678
532447
800940
366615
304434
536631
801338
891229
527719
828585
316261
394414
836235
295669
295416
107260
612462
392698
143789
437014
536236
120693
304790
362803

اسم الطالب
اﻻء احمد محمد فوزى
منه صﻼح احمد عيد
نفين عﻼء الدين شحاته عبد العزيز شحاته
اﻻء عصام عنانى محمد
فاطمه الزهراء طارق محمود على
عبير عصام مصطفى ابو على
محمود جمال رضوان ابو اليزيد
ف﷼ محمد زيدان عبدالحميد
نورهان أحمد أحمد النبراوي
حسين ربيع حسين ربيع العطار
مفدى عادل عزيز جرجس
محمد صابر حسن عبد ربه حريره
سعاد محمد محمد عبدالرحيم عﻼم
آيه فكرى محمد عبد العاطى
حسن احمد محمود حسن
سوسن على عبد الحفيظ احمد
هالة مجدى مصطفي عبد الكريم احمد
احمد عاشور محمد جادالمولى
ابتهال عبد الخالق سيد احمد منتصر
محمد ابوزيد عبدالحميد محمد
محمد رمضان محمد جابر
اسراء مجيب محمد عبد ﷲ عطيه
عبير عبد النبي مرسى محمد الشعراوى
اميرة على سعيد عبد الرحمن رضا
محمود ثروت عبد المنعم عبد المقصود ابراهيم
رحاب ايمن محمد سعد عبده
محمد احمد عزت احمد
منه ﷲ مصطفى محمد مصطفى ابوسالم
سماح السيد مصطفي عبد الرحيم سيد احمد
احمد ماهر مرسى محمد مرسى
هاجر عارف محمد حسين
محمد عادل خميس بكر

الكلية
اداب القاهره
كلية البنات تربية عين شمس
نوعية موسيقيه كفر الشيخ
اداب الزقازيق
علوم عين شمس
تربية السادات
تجاره اسيوط
حقوق عين شمس
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب
معهد فني صحى اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات المنيا
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
حقوق شبين الكوم ج منوفية
تربية طفوله ج دمنهور
تجاره اسيوط
معهد فني تمريض اسيوط
تربية أساسي اسكندرية
اداب قنا ج جنوب الوادى
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
حقوق بنها
اداب سوهاج
اداب عين شمس
كلية البنات آداب عين شمس
اداب انتساب موجه القاهره
طب بيطرى الزقازيق
اداب عين شمس
زراعه عين شمس/رياضة
فنون جميله فنون اﻻقصر
تجاره دمنهور
تجاره القاهره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
حقوق حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
214650
206235
390683
161869
206304
682117
677545
363582
894643
920812
884531
242209
503177
447329
818214
545433
893864
310096
437805
506070
744212
877695
106345
509032
809095
300715
207977
217077
514832
837384
812514
293145

اسم الطالب
محمد طارق سعد ابراهيم
اسراء صﻼح ذكى سليمان
فاطمه عبدالعزيز محمد على
محمد حسنى رمضان صابر
ساره محمد فارس محمد
محمد طه محمد احمد لقم
عبد الرحمن مصطفى العدل احمد احمد
منصور ياسر منصور عبدالجواد
منار محمود على خليفه
اسماء فتحي حمدى زهان
محمود احمد شوقى عبد الرحيم
محمد احمد محمد رافت
احمد طارق على السيد حسنين
باهى عﻼء الدين سلطان احمد عﻼم
محمد جمال عمر سليم
احمد ممدوح جابر خليل خليفة
محمد ناجح ابراهيم السيد
احمد ماهر عبدالعال ابوعيشه
امنيه سعيد عبد المجيد عبد السﻼم الشعراوى
اية مصطفى احمد وهبه
جهاد عيسى عبد الرحيم عيسى
محمد عبد الفتاح محمد على
نوران محمود رفعت احمد
شيماء اسامه منير خليل ابراهيم
علياء جمال عبد ﷲ السيد
فاطمة محمد محمد عبد المنعم
هبة ﷲ عماد الدين سعيد شندى
احمد اشرف بيومى محمد شهاب
عبد العظيم محمد عبدالعظيم على احمد
احمد محروس فؤاد محمد
هناء ناجى فتحى احمد
هاجر اسامة محمد عبدالهادى عبد الهادى

الكلية
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية نوعية بنها شعبة موسيقية
اداب انتساب موجه بنى سويف
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
اداب دمنهور
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
اداب سوهاج
تربية رياضيه بنين اسيوط
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم رياضة طنطا
نوعية طنطا
تجاره اسيوط
تجاره اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب دمنهور
تربية اﻻسماعيليه
حاسبات ومعلومات اسيوط
إعﻼم القاهره/رياضة
اداب دمنهور
اثار الفيوم
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره عين شمس
مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية
اداب دمنهور
طب بيطرى فرع الوادي الجديد
نوعية المنيا
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
503161
908167
894348
372503
136572
558259
877655
388060
169346
453708
322262
288502
505701
379585
241907
434137
544705
667782
821798
601915
213715
284691
742960
117133
138676
118784
759947
607356
181206
213629
602083
372005

اسم الطالب
محمود عبد المنعم محمود على عيسى
دنيا جمال عبد الكريم سباق
كيرمينا رومانى جرجس نجيب
ندى عصام عبدالمنعم شحاتـــه
امل علي احمد حامد
نورهان عبدالفتاح أحمد أحمد الكومي
شريف اشرف محمد احمد
محمد جمال محمد عبدالعظيم
محمود علي حسن سليمان
أميره صابر عبد الرؤوف بدوى
ذكي محمد عبد السميع السيد فايد
اﻻء جمال الدين حسين محمد حسن
محمد جابر سلطان حموده عبد العال
ابانوب بشرى نعيم زكى
احمد سعيد عبد الوحيد سيد
احمد مجدي محمد ابراهيم
مصطفى احمد محمد فوزى عبد الفتاح
فارس جمال محمود العﻼوي
ايمان عبدالرحيم احمد رسﻼن
اميره رجب عبدالقادر عطية
منى محمد احمد محمود
مريم هاني سعيد سيد
مى ابراهيم عطيه محمد
مؤمن عماد محمد بيومى
اسراء عﻼء سليمان اسماعيل
هدى محمود رشاد حسين
اسراء جمال جودة خليل مرسي
عماد ايوب حليم كامل
اسراء مفرح عبد التواب علي
حسام الدين محمد محمود عبدربه
سمر جمال امين احمد
سميه طارق حسن خيرى عبدالحميد

الكلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره سوهاج
تربية طفوله سوهاج طالبات
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية دمنهور
اﻷكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية
حقوق بنها
اثار الفيوم
السن عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اﻷكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم  6اكتوبر
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية ابتدائي بنها
اداب انتساب موجه القاهره
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
علوم رياضة اﻻسكندرية
نوعية المنصوره
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
علوم رياضة الزقازيق
اداب عين شمس
حقوق عين شمس
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم القاهره
حقوق انتساب موجه القاهره
تمريض الزقازيق
حقوق الزقازيق
اداب جامعة دمياط
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اثار القاهره
اداب انتساب موجه الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
586789
604770
652582
281650
364513
356286
356790
147964
509975
305576
877310
594751
318266
542092
388615
169368
684633
351961
728361
232183
519839
728970
120633
548013
170352
817519
106989
508652
159384
676062
520277
169601

اسم الطالب
أيه عبد المطلب عبدالخالق البنى
اﻻء ابراهيم جودة على
عصام حسنى ابراهيم حسن
ابراهيم سيد ابراهيم محمدبدوى
مارينا ناجى اترى فايق
احﻼم حلمى منصور عبدالعزيز
كيرلس سمير نصحى ميخائيل
رمضان محمد سيد محمد
رمضان عبده ابراهيم يوسف
اسراء حمودة احمد حمودة جميل
بسمه محمد احمد محمد
احمد عزمي إبراهيم إبراهيم غلوش
احمد ايمن أحمد رزق
احمد ابراهيم مصطفى محمد مصطفى الرجال
سوزان محمد على على عطية
فادى فرحات جرجس عزيز
مى عطيه محمد المتولى العربى
مونيكا فلمون زكريا مرقص
هبه حمادة اسماعيل محمد ابو هاشم
محمد ايهاب انور محمد
ساره عبد ﷲ جبريل محمد جبريل
بسيمه فتحى شكرى احمدالشافعى
محمد حسن محمد عنتر
احمد سعيد محمد السيد
محمد سمير مناع محمود
محمد محروس محمد مطاوع
مصطفى عماد عبد الفتاح احمد ابراهيم
اسماء هشام محمد احمد حسن العطار
اسﻼم محمد عﻼم محمد
اسراء فتحى على محمود روميه
أميرة ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم
ايات عويس علي عبد العزيز

الكلية
تجاره طنطا
علوم بورسعيد
تربية/رياضه المنصورة
تجاره عين شمس
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره عين شمس
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره بنها
علوم رياضة دمنهور
تجاره بنها
تربية/رياضه الفيوم
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب بنها
اداب انتساب موجه الزقازيق
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
دار العلوم ج القاهره
تربية ابتدائي الزقازيق
اثار قنا جنوب الوادي
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
حاسبات ومعلومات حلوان
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره بنى سويف
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
432699
588801
504365
120736
528117
165058
844046
599730
447091
913531
165487
730590
113198
278462
528755
603776
448152
732328
602535
139577
432691
374953
362353
207120
827956
812985
447548
501841
587064
160173
596719
301715

اسم الطالب
عمرو محمود السيد محمود سلطان
دينا جمال أمين حجاب
مينا صبري زخاري جونى طوبيا
حازم عادل سعيد محمد
منة ﷲ عبد الهادى عبدالعزيز عبد الهادى سليما
ياسر ابراهيم محمد علي
سيدنى سامى رزق مرزق
هدير محمد جوده محمد
محمد رمضان السيد عقل
محمد احمد فتحى عبد العال
شيماء محمد حسن السيد
دعاء يحيى امين البلتاجى المنشاوى
احمد سمير منصور محمد
نورهان محمد عﻼء الدين احمد احمد ابو عظمه
عبدالرحمن فهمى محمود محمود قاسم
احمد عبد النبى محمد قطب
محمود يوسف محمدي عباس
محمد عصام درويش محمد
رغده محمد صبرى عطيه
معاذ احمد احمد محمد
عمر مختار محمد احمد شعﻼن
محمد امام محمد محمود
زينب عبدالعال جاد الكريم عبدالجواد
ساره وليد عطيه ابراهيم
احمد جبريل محمد احمد
اسراء نصر الدين فتحى عبد اللطيف
محمود على احمد عبد الحليم
عمر حازم محمد الشهير حسن حماد
هانم كامل محمود احمد العطار
احمد عاطف احمد عبد التواب
طارق عبد الحميد عبد الحميد الزينى
هشام ايهاب فرحات محمد حافظ

الكلية
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
حقوق اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية أساسي اسكندرية
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره طنطا
تربية رياضية بنين اسوان
اداب انتساب موجه الفيوم
كلية الفنون التطبيقية ببنها
حقوق القاهره
اداب عين شمس
تربية أساسي اسكندرية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره طنطا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
دار العلوم ج القاهره
علوم رياضة اﻻسماعيليه
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
دار العلوم ج القاهره
حقوق انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى سوهاج
تربية ابتدائي المنيا
علوم رياضة شبين الكوم
تجاره اﻻسكندريه
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
تربية شبين الكوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
324170
116504
389204
286306
827534
818426
304056
590077
842765
144335
668383
379381
136279
209347
922198
229660
755338
161297
145556
528875
161552
596689
659228
911429
751749
910327
657975
318863
229008
304649
666826
235999

اسم الطالب
بسمة مصطفى فخرى عبادى
ياسر احمد محمد صادق
ندى ابراهيم عبداللطيف ابراهيم
اية حسين أبوزيد تمام
أسماء حسن فكرى عبد الحكيم
الزهراء عبد الحميد عبد اللطيف سطوحى
ريم سميح عبدالحميد محمد كوادى
طه صالح محمد عيد
هناء ثروت محمد على
ايمان صﻼح امين احمد علوان
اﻻء على عبده السيد راشد
ابتسام محمد خلف احمد
اﻻء فريد عبد المنعم امين
احمد ماجد حسين كامل سيد
فاطمه مصطفى ادفاوى محمود
مارينا ميﻼد مسعد غالي
راندا محمود محمد محمود عثمان البيك
رحاب محمود محمد ابو العﻼ
ساره عبد النبى محمد شومان
عمرو محمد عبد النبى محمد حباله
ابانوب عيسى عبد ﷲ جرجس
احمد حازم حلمى محمد عيسى
محمد خالد محمد محمد سليمان
كاترين يعقوب سعيد ايوب
اسماء عبد الرحمن عبد الفتاح سليم
حسام الحسين مصطفى يوسف بيرم
اسامه ود عبد الوهاب رمضان
مي مجدي محمد حماد
محمد احمد احمد يوسف
تغريد مصطفى عبد الحميد متولي
محمد فتحى يونس على عيسى
نورهان محمد رياض محمد الجزار

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية حلوان
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
رياض اطفال المنيا طالبات
علوم شبين الكوم ج المنوفية
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
تربية المنيا
اداب انتساب موجه القاهره
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
تربية عين شمس
علوم القاهره
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تربية اسوان
حقوق القاهره
تربية العريش
رياض اطفال القاهره طالبات
حقوق القاهره
تمريض دمنهور
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره بور سعيد
علوم اسوان
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
كلية تجارة ج أسوان
تجاره اسيوط
علوم شبين الكوم ج المنوفية
حقوق انتساب موجه عين شمس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه المنصوره
نوعية عباسيه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
510791
136424
745169
606576
668459
238010
838498
217048
296301
586597
907480
303354
886819
736614
427955
502478
517827
215524
294202
436562
891772
449176
115177
120629
876526
760087
877674
216889
510177
610538
900808
301785

اسم الطالب
احمد سعيد عبدالخالق عبدالغفار حموده
امنية محمود صفوت محمد نزيه عبد الشافى
اسماء احمد عبده سالم
هبة سعيد عباس جاد ﷲ
هاجر عاطف احمد عبد الفتاح العوضى
يمنى عارف محمود ابراهيم
اسﻼم أحمد بشندى منصور
اسامه محمد توفيق محمد
صابرين يوسف عبد القادر يوسف
ايمان اسامه عبد الجواد احمد عمر
نورالهدي طه احمد عبد الرحيم
ياسمين محمد يوسف على الصعيدى
مارى ناجح بشاره بطرس
منار نبيل عبدالعظيم على موسى
احمد ياسر محمد عبدالدايم السيد
عمر احمد عبدالعظيم الخولى
اية ابراهيم السيد سالم عبدالعال
خالد مجدى مصطفى محمد
مارتن مجدي شوقي سدره
هبه سليمان على حسين
هبه عبد الحفيظ على احمد
سارة جمال عبد الفتاح عبد العال عفيفي
امنيه ابراهيم محمد احمد
محمد ايمن عبد العظيم محمد
مروه حسين سيد حسين
عبد ﷲ محمد محمود مصطفى شعيب
محمود عبد المنعم فؤاد توفيق
خالد حسن رشاد محمد
كريم ميرغني عز الدين محمد دهب
سيف السيد اسماعيل ابراهيم شحاتة لطيف
اروى جمال على احمد
اياد عطا محمد الزيات

الكلية
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب عين شمس
تربية اﻻسماعيليه
حقوق الزقازيق
تجاره بور سعيد
زراعه عين شمس
كلية علوم الوادى الجديد
تجاره عين شمس
اقتصاد منزلى حلوان
اداب طنطا
تربية سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب اسيوط
معهد فني تمريض الزقازيق
علوم رياضة طنطا
علوم اﻻسكندريه
اداب دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية أساسي اسكندرية
تمريض اسيوط
تربية طفوله طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق القاهره
معهد فني صحى اسيوط
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية اسيوط
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه دمنهور
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية سوهاج
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
675304
674469
466584
376443
281355
368548
668426
457841
535199
536989
836748
378528
507757
542030
470465
277395
656139
742619
902791
585957
743020
384823
730775
752631
221843
319855
681921
610400
616105
377329
743693
585765

اسم الطالب
ياسمين رفعت صﻼح الدين محمد انور
مروه مجدى يحيى عبد القادر محمد عمر عناره
اسماء فكري عبدالحميد السيد
ماهر رافت ماهر محمود
كريم علي شاكر عبد العزيز
ياسمين عبدالفتاح صﻼح احمد عبدالرحمن
شروق كريم ابراهيم سليمان السبكى
يمنى عبدالبديع محمد عﻼم
هناء عبد المولى محمد خالد عبد المولى
أمانى حمدى ابراهيم محمد جويلى
دعاء حسين عبد العظيم احمد
رضا محمد احمد محمد
عبد الرحمن أسامة محمود إبراهيم محمد حميده
مينا سمير عدلى خلف عطيه
ابراهيم عبدالفتاح عيد الذكى
امير احمد محمد عبد المنعم حايس
عمرو احمد محمد السيدالجمل
منه محمد على صالح ناصر
سلفيا حازم انور فرج ﷲ
احمد محمد عيد ابوالعز
امنيه محمد عباس محمد
خالد على حامد محمد
احمد محمد السيد الشاطر
غفران محمد محمد يوسف سالم
مارينا ممدوح ذكى رزق
اسماء عبد المحسن فوزى طه
ايه ابوالمكارم على عمرحسن
محمد ناصر محمد عبدالعزيز أسامى
محمود شحاته محمد الزعطي
رنا وجيه صبحى محمد على
ايمان محمد حمزة احمد
محمود محمد احمد زهران

الكلية
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره طنطا
اداب كفر الشيخ
علوم رياضة عين شمس
تجاره عين شمس
اداب بنها
رياض اطفال المنصوره
تمريض طنطا
تربية طفوله ج دمنهور
تربية طفوله ج دمنهور
تربية قنا ج جنوب الوادى
حقوق بنها
حقوق اﻻسكندريه
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره كفر الشيخ
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية اﻻسماعيليه
تربية سوهاج
تجاره طنطا
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره الزقازيق
تربية بور سعيد
ع.كندى تكنو.اعﻼم ت.خامس
تربية ابتدائي شبين الكوم
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
دار العلوم الفيوم
تجاره عين شمس
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
314611
284994
234990
379527
144667
812196
548555
207050
280228
557413
297083
384409
593857
837288
525274
152389
111933
231595
292829
377388
162038
667498
656686
440967
307496
126417
225474
293825
527168
529911
909182
391343

اسم الطالب
لميس حازم عبد المعبود فودة
اﻻء طارق حسين أحمد
ريهام طارق محمد السيد
محمد مدحت عيسي محمود الشحري
محمد فرحات ابوبكر محمد
ايه احمد اسماعيل محمد
محمد عوض محمود دومه
محمد عمرو رجاء حسين على
منة ﷲ عماد السيد طه
محمد بسيونى عبدالنبى حسن بربر
اﻻء ناصر الليثى حامد
زينب بدر الصباح شعبان سيد احمد
امنية محمد ابو العطا التابعي داود
احمد نادى على ابو النصر
روان مجدى ابراهيم حسين على
على محمد على سيد
منه ﷲ ماهر عمر اسماعيل
اية عبدالعظيم عبدالمقصود عبدالعظيم
شيرين احمد محمد احمدطه
محمد رجب حسين سﻼمه عبدالعال
مؤمن محمد عبد الغفار علي
منه ﷲ على سيداحمد السجيني
اﻻء محمد فتحى رمضان
ماجدة ابراهيم عبد السﻼم بشير عوض
سلمى محمود أحمد صبري جادو
امل شحاتة زكي محمد الشعراوي
اية محمد مصطفى ابراهيم
اسﻼم احمد محمد محمود السيد
اميرة رضا عبد العزيز عبد الجواد
احمد محمد حامد شعبان الشابوري
مروه ابوبكر محمد مصطفى
مصطفى خالد مصطفى سﻼمة

الكلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
تجاره عين شمس
تجاره انتساب م .بنها
تجاره عين شمس
تجاره اسيوط
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
تجاره عين شمس
إعﻼم القاهره/رياضة
تجاره طنطا
كلية البنات تربية عين شمس
اداب انتساب موجه بنها
علوم رياضة جامعة دمياط
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
اداب اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
كلية البنات آداب عين شمس
حاسبات ومعلومات حلوان
حقوق القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره بنى سويف
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية ابتدائي المنصوره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
حقوق القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية أساسي اسكندرية
علوم دمنهور
اداب اسوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات

Page 118 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
735977
362684
436289
375796
132289
610199
586060
108452
915396
593462
461993
658027
613101
287213
432354
606014
656440
163689
470342
533623
454315
811748
523351
674182
448953
579457
327150
671635
596875
617731
727247
134860

اسم الطالب
شيماء السيد فكرى ابراهيم احمد
حسن جمال محمد اسماعيل
اسراء احمد فتحى احمد ابراهيم
سعاد محمد السيد على السيد
مؤيد محمد صﻼح الدين احمد محمد
نورهان السيد عفيفي احمد
كريم احمد محمد ديغم
على احمد فؤاد عبد الباقى
مريم جمال الدين امين غطاس
فاطمه السيد شيخ العرب محمد المليجى
عﻼ ايمن على مصطفى محيسن
روضه ياسر عبد المنعم السيد احمد
أﻻء محمد عبد المنعم علي اسماعيل البدوى
يارا ابراهيم احمد ابراهيم محمد
فارس عبدالفتاح عبدالقادر محمد البرشومي
اسﻼم اشرف علي مصطفي
ساره محمد فهمى اسماعيل مبارك
احمد ناصر محمد احمد عبد ﷲ
عبد الفتاح لطفى عبد الفتاح محمد الموجى
نيره محمد سيد احمد عيسى الولي
مريم وجيه برسوم غالى
طارق يحى خلف محمد
عمرو محمد ابراهيم عبد القوى القرم
دينا مدحت عبد الوهاب السعيد عبد الوهاب
دعاء إبراهيم إبراهيم محمد عماره
امل محمد الزغبى السيد السنيطى
ايمان عطية عبد النبي محمد
عصمت يحى رجب على حسن
محمد مجدي زكريا محمد البش
كريم سعيد السيد محمد
احمد خالد لطفى محمد الخيال
اسﻼم ابراهيم محمد امام

الكلية
نوعية الزقازيق
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب انتساب موجه دمنهور
طب بيطرى بنها
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
نوعية موسيقيه الزقازيق
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
زراعه القاهره
تربية اسيوط
تربية جامعة دمياط
علوم طنطا
زراعه المنصورة/رياضة
اداب الزقازيق
اداب جامعة دمياط
حقوق اﻻسكندريه
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب انتساب موجه المنصوره
معهد فني تمريض الفيوم
اداب كفر الشيخ
علوم طنطا
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه المنيا
تمريض اﻹسكندرية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
اداب طنطا
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
استنفد الطالب رغباته
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
معهد فني صحى رياضه بور سعيد
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
426707
210280
611414
369451
277818
736377
473708
362186
657780
116459
755065
682364
377237
883487
733804
149129
213980
164197
226638
157748
135637
161210
505747
160443
666697
130934
820525
361298
827810
658420
533531
295175

اسم الطالب
احمد عبد الفضيل البدراوى محمد الشناوى
يوسف احمد محمد نجاتى احمد
هدى حسن حاكم محمد السيد فوده
محسن عيد جمعه خلف
محمد مصطفى فرج مصطفى عليوه
مروه سمير على احمد المراكبى
اسماء حمدى محمد احمد عطا الفقى
منار رمضان صابر عبدالرحمن ابراهيم
ياسمين اسعد صالح الشرقاوى
محمد تاج الدين توفيق احمد محمد الببﻼوي
مصطفى سليمان محمد ابراهيم الزناتى
احمد شوقى محمد التميمى عبده شحاته
خلود محمد السيد محمد موسي
اسماء محمد على طنطاوى
غاده عمر على على مصطفى
محمد مجدى السيد بكرى
مؤمن عبد ﷲ امام محمد عثمان
شروق محمد عبد الرحمن محمد
مصطفى نبيل حسن عبد الفتاح
احمد حسين كمال احمد
بسمة السيد عويس السيد
شيماء خالد رضوان عبد الحميد
محمد وجدى محمد شعبان الهلباوى
ايمان سيد عبد الرحيم محمد
على رأفت عبد الشهيد الغريب حمزه
ندى احمد شعبان احمد
احمد محمد عبد الحميد محمد
هدير عادل محسن احمد
محمود النجار محمد الصغير محمد
محمد يحيى ابراهيم خورشيد
اية منصور احمد محمود الصعيدى
مصطفى عبد ﷲ السيد احمد

الكلية
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره القاهره
علوم رياضة الزقازيق
اداب المنيا
طب بيطرى القاهره
نوعية الزقازيق
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تجاره طنطا
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
علوم رياضة الفيوم
معهد فني صحى اسماعيليه
فنون تطبيقية جامعة دمياط
اداب انتساب موجه بنها
تربية ابتدائي اسيوط
رياضيه بنات الزقازيق
حاسبات ومعلومات حلوان
علوم رياضة القاهرة
نوعية فنيه الفيوم
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
معهد فني صحى بنى سويف
تربية/رياضه المنصورة
تربية رياضيه بنات بالجزيرة ج حلوان
اداب قنا ج جنوب الوادى
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
كلية تجارة ج أسوان
تربية المنصوره
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
470073
744914
386367
840639
673379
511722
655975
600396
388176
351514
650808
905231
727077
613732
181124
748435
534265
155222
674500
533355
822886
895936
674275
312022
911390
122552
575966
454174
361111
242544
375281
891132

اسم الطالب
صالح عبدالوهاب ابراهيم عبدالوهاب
كريم طارق محمد محمد
ايمان عيسى مرسى محمد
محمد مصطفي بكر طة
سلمى حسن احمد حسن عبادى
سحر سمير محمود على مندور
محمد خالد محمد شحاته ابو حليمه
مها محمود احمد محمد
اسراء رضا زين العابدين ابراهيم
اﻻء احمد رزق عبدالغفار راجح
هايدى اسامه كمال زغلول
نجوى خالد شاكر محمد
احمد رمضان محمد اسماعيل
احمد محمد منصور مصيلحى السيد
اسماء محمد رجب معوض
سامى محمد نورالدين السيد
ندى علي ابراهيم هليل عطية
محمد كمال عبد الحليم محمود
امنيه عادل السيد خليل الفضالى
ايمان حسن احمد حراز
زينب ابراهيم ابوالحسن عبد العاطى
شهد مرغنى طه قاسم
لولو محمود احمد الليثى محسن
عﻼء فتحي احمد عياد
رحاب عبدالوهاب عبد العزيز حسين
اميرة سليمان كيﻼنى محجوب
دنيا مجدى عبد الفتاح شاكر سند
اسراء محمد النمر محمد الخولى
رضوى بهجت حمزه محمد حمزه
احمد طارق احمد على
دينا عبدﷲ محمدى عبدالعال على
محمود عادل محمود احمد

الكلية
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
كلية البنات تربية عين شمس
تربية /رياضه المنيا
طب بيطرى الزقازيق
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم رياضة بورسعيد
طب بيطرى الزقازيق
تربية ابتدائي بنها
تجاره عين شمس
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية ابتدائي سوهاج
زراعه الزقازيق
تجاره الزقازيق
علوم الفيوم
علوم جامعة السويس
معهد فني صحى اﻻسكندريه
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
رياض اطفال المنصوره
علوم اﻻسكندريه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه المنصوره
تربية/رياضة جامعة السادات
معهد فني صحى اسوان
كلية البنات تربية عين شمس
اداب طنطا
تربية ابتدائي طنطا
حقوق القاهره
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
نوعية بنها
تربية رياضيه بنين اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
537745
179253
313410
139125
662166
131416
147696
161593
328839
235062
918660
460637
513224
894892
472716
576630
381862
209661
288830
907095
899789
901909
219102
902996
737545
727112
500271
546330
750590
594471
728345
509886

اسم الطالب
اسماء بدر محمد محمد احمد
مينا يونان انور يونان
سارة حسني محمد الحفناوي
كريم وائل احمد ابوسمره
محمد الشربينى اسماعيل محمدعوده
فاطمة لطفى سيد محمود
ساره صﻼح علي مسعود
محمد جابر فتح الباب خليفة
يوسف محمد منصور رجب
جاكلين مجدى حليم داود
مها محروص احمد السيد
احمد سمير خميس عبدالستار خميس
مريم محمد محمود شعبان محمد
ندى طلعت عبد الحليم سليمان
منى السيد على السيد محمد
مي محمود يوسف دويدار
هاجر احمد سعيد عبدالرحمن
نرمين رمضان عبد الجواد محمد
مصطفى مجدي محمود لبيب
طاهرالشيخ احمد محمد اسماعيل
مروه عبد الحميد احمد محمد
شيماء خالد احمد على
مايكل رضا اندراوس يوسف
ابانوب بشوات موريس جيد
ايه عبد الفتاح عبد الحميد زيدان
امير وائل محمد احمد محمد
فرونيكا مجدى سامى مكارى عبد المسيح
ساره خالد نعمان محمد
محمد شحاته محمد رزق الرماح
مريم جمال عوضين ابو الجود
محمود محمد محمد حسن عيسى
مروان يسرى حسن حسن الجندى

الكلية
زراعه طنطا
علوم بنى سويف
تربية/رياضه شبين الكوم
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
السن عين شمس/رياضة
فنون تطبيقيه حلوان
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
حقوق القاهره
اداب انتساب موجه القاهره
علوم سوهاج
تجاره كفر الشيخ
سياحه وفنادق اﻻسكندريه
تربية ابتدائي سوهاج
علوم اﻻسكندريه
تجاره طنطا
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم بورسعيد
حقوق قنا جنوب الوادي
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية ابتدائي سوهاج
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
دار العلوم ج القاهره
تجاره الزقازيق
اداب اﻻسكندريه
علوم رياضة كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
خدمه اجتماعيه حلوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
441919
431833
529511
204648
654677
805482
608184
576648
668990
527601
163633
656810
232308
465599
908450
308747
906788
611493
376674
291995
314874
603940
914300
138859
656808
538919
654957
367520
506786
230144
150678
389212

اسم الطالب
ابراهيم بسيونى ابراهيم البسيونى
مؤمن محمد مصطفى جمال الدين محمد
محمود امين امين ذكى سﻼم
افرام مجدى امين سعد
رانيا عزت ابراهيم على الخولي
عادل ناصف انور ذكى
مايسه محمد محمود علي ابراهيم
امنيه منصور مصطفى محمد منصور
منى نبيل عبد النبى هيكل
ندى سعيد جابر على بدر
ممدوح احمد ابو الحارث ابو زيد
ريهام عبد العزيز الدرينى محمد سليمان
شريف منير عبد الرازق منصور
أميرة اشرف زكريا عبد الفتاح زراره
رانيا فوزى اسطفانوس توفيق
محمود ناجي حسن سليم
محمد هاشم محمد محمد
اسراء محمد عبدﷲ عبدالقادرعبدون
تغريد سيد عثمان امام حسانين
دنيا صفوت محمد حسين على
محمد ياسر فوزى سلطان
محمد خالد عبد الستار جبران
زينب محمد يوسف على
هدي ناصر عبد الرازق الموافى
ريم محمد محمد حسن جبر
نجﻼء رمضان محمد عبدالرحيم ابوزيد
هند هانى سعد ابراهيم سعد
فاطمه محمود محمدى السيد
ميار رمضان سعد محمد ابراهيم
يسرا هشام امام ابراهيم
محمود سمير محمد محمد
نورهان صابر محمد سﻼم

الكلية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
فنون جميله عماره المنيا
علوم دمنهور
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية المنصوره
اداب المنيا
نوعية الزقازيق
اداب جامعة دمياط
تربية المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه بنى سويف
تربية المنصوره
حاسبات ومعلومات حلوان
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
كلية البنات علوم عين شمس
تجارة جامعة السادات
حقوق سوهاج
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه قاهره
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
تربية طفولة أسوان
حاسبات ومعلومات حلوان
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تربية/رياضه المنصورة
اداب انتساب موجه بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
ع.دولى اعﻼم مدينةالشروق
علوم رياضة حلوان
تجاره انتساب م .بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
317766
223326
609444
529781
662162
305855
913919
504810
591739
835105
898609
154505
593343
753620
538504
147318
367753
593654
582877
449094
236711
167948
549451
598496
231499
540553
178919
544723
427400
755430
530736
144429

اسم الطالب
محمود محمد محمود عمريه
رانيا ربيع حسن علي
محمد على الخضرى ابراهيم
محمد سعد سالم بسيس
محمد البيلى البيلى عبد الفتاح البيلى
احمد سعد عبد الواحد علي
كيرمينا شاكر عبده جرجس
ميرنا ناصر محمد محمد
خديجه محمد عبدﷲ السيد ابراهيم
مايسه رمضان احمد محمد
محمود عبده محمود بخيت
ياسمين سمير سعيد عبد القوي
اسماء هشام محمد الحﻼج
كريم احمد عثمان حلبية
حسناء عكاشه فهمى محمد سرور
محمد عمار تركي محمد
حياه عبدالمطلب احمد عبدالمطلب
ميرنا وائل محمود محمد العتباني
سمر رضا محمد ابراهيم رضوان
ميرنا حسام احمد فؤاد محمود شعبان
محمد محيي ابراهيم محمد
مصطفى محمد سليمان محمد
نسمة عيد عبد المقصود محمد
محمود محمد محمود اﻻمام حشيش
روان محمد فتحى رمضان
سهام صبري سعيد عبدة
ساره احمد محمود عبد العليم
مهاب رشاد محمود احمد حجاج
تقي محمود محمد محمد
نورهان وائل عبدالرازق علي مصطفى
أمير أحمد محمد أحمد خليفه
مريم عامر احمد محمود

الكلية
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره جامعة السويس
علوم الزقازيق
زراعه دمنهور
تجاره انتساب موجه المنصوره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
تجاره سوهاج
فنون تطبيقية جامعة دمياط
كلية تجارة ج أسوان
حاسبات ومعلومات اسيوط
تمريض بني سويف
تربية جامعة دمياط
تجاره جامعة السويس
تربية السادات
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تربية جامعة دمياط
تجاره طنطا
تربية ابتدائي طنطا
تجاره القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
زراعه عين شمس
تجاره دمنهور
تربية بنى سويف
تجاره اﻻسكندريه
اداب جامعة دمياط
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
حقوق اﻻسكندريه
حقوق حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
549759
731221
614747
678731
761183
503399
912539
116365
664804
157790
744070
894999
542091
354433
612162
147486
899930
733047
105406
139783
369360
879589
111961
730237
657785
325079
890903
118432
361301
319676
372960
535648

اسم الطالب
ساره جمال حامد محمد سعيد
محمد احمد سعيد عرفة عبدالبر
عبدالرحمن ممدوح حبيب عبدالرحمن صالح
رانيا رمضان محمد رمضان محمد
ياسمين مصطفى محمد فكري
ساره مجدى بخيت محمد ابراهيم
سماح ناصر جامع ابو زيد
محمد عادل شعبان شعراوى
خالد احمد محمد غنيم
عبد الحكيم سيد عبد الحكيم وهبه
يارا عبدالمنعم محمود احمد
ساره حسن خلف رضوان
احمد ابراهيم قمر ابراهيم خطاب
بوﻻ بشاى بسطا بشاى
يارا سعيد اسماعيل محمود
فاطمه محمد محمد على البنا
اغابى حنا عازر بخيت
منار محمد احمد عمر
محمد عادل محمد محمد عامر
ندى عبد ﷲ عبد المقصود عبد ﷲ
عبدالرحمن على زين العابدين ابوالفتوح
نادين احمد مصطفى عباس
نجوى هشام حسن عبد الرحيم
عبد ﷲ عﻼء محمد احمد
احمد محمد عبد المنعم المتولى الجﻼدى
بروك بهاء بدر رياض
حسانين فواز حسانين عبد العال
عبير سعد عبد السﻼم حسن
هناء هانى السيد محمود
احﻼم عماد محمود الصعيدى
مريان عاطف نجيب فرنسيس
وفاء يوسف إبراهيم عبد الفتاح عبيده

الكلية
علوم رياضة شبين الكوم
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
تجاره الزقازيق
تمريض المنصورة
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية انتساب موجه بالسويس
تربية/رياضه اﻻسكندرية
اقتصاد منزلى حلوان
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
علوم بنى سويف
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب سوهاج
علوم رياضة طنطا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية ابتدائي الزقازيق
اداب انتساب موجه حلوان
تربية ابتدائي سوهاج
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تربية حلوان
اثار الفيوم
اداب اسيوط
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني تمريض اسيوط
زراعه القاهره/رياضة
حقوق حلوان
معهد فنى تمريض بنها
زراعه عين شمس/رياضة
تجاره دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
500968
382444
448507
505755
837672
455331
371847
303592
143965
502348
732780
391624
304496
502333
747806
386658
658333
104871
500433
670417
217467
895948
677340
469573
898750
509106
807121
357954
285351
176796
674786
456480

اسم الطالب
ميار مختار على عزت فتح ﷲ اﻻلفى
ياسمين ياسر محمود محمد النجار
آيه اشرف عبد الرحيم محمد ابو طالب
محمود سعيد مصطفى محمد صبره
فاطمة احمد ابراهيم محمود
محمود رضا حامد عبدالحميد
ايه احمد ضياءالدين ابراهيم عبدالعال
اميرة السيد محمد على رجب
رحمة حسام السمان محمود
محمد جمال محمد محمد الجزايرلي
هدى محمد عبدالعظيم خليل
ساندرا نشات فرنسيس حكيم
رانيا سعيد عبد الجواد شبانه
حسن اشرف حسن محمد أبو سرحه
فاطمة الزهراء اسامة عبدالرحمن محمد
تقى سيد سعدالدين عبدالفتاح
خلود رضا السيد ابو العنين الربعي
مريم رءوف حسنى على
شيرى اشرف ناثان شنوده
رانيا رضا صﻼح سﻼم شعبان
زينب بﻼل محمد البسيونى
مارتين مؤمن عياد عزيز
هاله فؤاد السعيد محمد السعيد
ايه حسين عبدالرءوف عبدﷲ محمد
سحر على البدري عبد الغني
دهب صالح محمد اسماعيل هريدى
احمد نظير احمد عبد الوهاب
شروق ياسر فاروق صبحي
احمد عبد العزيز اسماعيل صقر
ايمان السيد عيسى ابو طالب
يحيى محمد حسن مصطفى ابوعيش
اميرة طارق صالح محمد جاد

الكلية
اداب دمنهور
اداب عين شمس
اداب كفر الشيخ
تجاره دمنهور
طب بيطرى فرع الوادي الجديد
تجاره انتساب موجه طنطا
اداب بنها
تربية ابتدائي شبين الكوم
كلية البنات آداب عين شمس
اداب اﻻسكندريه
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره عين شمس
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اﻻسكندريه
تربية جامعة السويس
زراعه عين شمس
نوعية المنصوره
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تجاره اﻻسكندريه
اداب المنصوره
تجاره عين شمس
اداب سوهاج
اداب المنصوره
تربية كفر الشيخ
تربية ابتدائي سوهاج
اداب سوهاج
تجاره اسيوط
اداب عين شمس
تجاره القاهره
اداب القاهره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
467343
654466
308087
356343
372281
532221
298868
730623
827879
237331
205112
295325
111927
879518
109915
759901
819784
536914
831316
525357
652973
133258
286485
889687
210527
212774
465166
732916
890909
593713
380027
589031

اسم الطالب
حسام الدين محسن محمد على فايد
ساره محمد ابراهيم ابراهيم عبد الرازق
مارينا ماهر فؤاد اسكندر
ايه محمد حلمى ابوالوفا
وﻻء احمد خلف ﷲ محمد
محمد ابراهيم شفيق عبدالرحيم ﻻشين
ايمن سمير سيد محمد
رنا عبده محمد عمر خليفه
على عبد الكريم محمود على
ساره عادل عاطف حسين
احمد يسرى جﻼل احمد
اية محمود فتحي أحمد على
مريم مصري محمد حسن
ماركو ثروت زاخر قنصل
ايمن مصطفى عبد الرازق شلبى عبد المنعم
محمد احمد محمد مرسى
عمر صبري علي عبد الباقي
ندا خيري فؤاد القاضي
هيام جﻼل شريف احمد
ايمان احمد عبد الحافظ احمد عمر
محمود صابر المتولى عبد ربه
اميرة احمد محمد حسنين
عبد العزيز عبد ﷲ عبد العزيز عبد الرحمن
اميره يوسف كريم بشاي
مينا صفوت شوقى مقار
ساره هاشم عابدين حسين
محمد مصطفى حسين ابراهيم
مريم اشرف محمد محمد
عبد الرحمن محمد عبد الرحمن عبد الحليم
محمد سامح نصر الدين اﻻمام
اسماء ممدوح احمد سويلم
محمود جوده عبد القادر الغباتى

الكلية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره المنصوره
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب دمنهور
حقوق القاهره
تجاره عين شمس
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق عين شمس
كلية البنات آداب عين شمس
حقوق القاهره
تجاره اسيوط
علوم القاهره
حاسبات ومعلومات الزقازيق
حقوق اسيوط
زراعه دمنهور
تجارة قنا ج جنوب الوادي
علوم اﻻسكندريه
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره طنطا
حقوق حلوان
تربية اسيوط
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره كفر الشيخ
اثار الفيوم
معهد فني تمريض اسيوط
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
اداب طنطا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
115367
124541
819131
590203
234489
370327
375550
139156
806806
230979
367348
898440
434400
756235
833428
367379
806607
527242
578243
803409
807514
324670
112235
355301
525554
319741
675984
601918
442059
240360
465269
669670

اسم الطالب
ندا محمود عبد الستار السيد عيد
محمد رمضان حسن محمد
ندي عبدالجابر محمد عبدالحميد
ابراهيم عبدالرحمن فؤاد شتا
محمد ياسر سيد اسماعيل
عبدالرحمن على عبدالرحمن احمد
احمد محمد عبدالرحمن بيومي
كريم عماد الدين محمود ثابت
فاطمه صالح محمد جنيدى
محمد احمد صالح محمد
ايه عصام ابراهيم عشماوى عيسوى
محمد صﻼح بدري عبد الحميد
محمد فتحي علي عبد اللطيف طبليه
يوسف جمال عطيه الطنطاوى
محمد محسن محمد احمد
شيماء صﻼح عباس احمدابراهيم خليفة
وفاء سيد امين عبد العظيم
نيرة عبد ربه عبد المولى على الدهراوى
احمد زكى عبدالحميد زكى الديب
أحمد خلف رشيد عيسى
شريف حاتم محمد عبد الحليم
ايات حسن على اسماعيل
اﻻء اشرف محمود بدوي
هديل زين العابدين عبدالفتاح محمد
اية على الطيرى على
داليا عماد الدين عبد العزيز مختار
نيره طارق مختار عليوه حسين
شيماء عربي لطفي نصر ﷲ
محمد رضا محمد الﻼفى ابو قمح
الشيماء خالد حسن حسن
محمد على عزت على القسط
اشرف حماده السيد طه احمد

الكلية
حقوق القاهره
تجاره القاهره
اداب المنيا
تجاره بور سعيد
تجاره انتساب موجه قاهره
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره بنى سويف
علوم رياضة الفيوم
تجاره بنها
حقوق سوهاج
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية/رياضه العريش
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
علوم رياضة المنصورة
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره بنى سويف
تربية الغردقة جنوب الوادي
فنون تطبيقيه حلوان
تربية حلوان
تربية أساسي اسكندرية
تمريض شبين الكوم المنوفية
علوم المنصوره
تربية/رياضه الزقازيق
تربية ابتدائي طنطا
تربية حلوان
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
حقوق المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
137442
383967
444108
459592
759193
741400
738487
651547
144119
167886
679528
210124
207161
286031
156143
659744
453267
387194
220034
283923
879824
543922
895792
818538
904237
216639
530654
660895
229643
352391
299268
889898

اسم الطالب
بﻼل فتحى ابو العينين منصور
عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز سليمان
منة اللة جمعة عبد الجليل محمد العريان
ماهر جابر محمد على الجاكى
محمد السيد مصطفى على
اسامه سمير حمدان محمود حمدان
نورهان السيد عبد العال عبد العال مصطفى
ياسمين السبيعى محمد السبيعى محرم
محمد ربيع محمد ربيع
احمد محمد احمد محمد
احمد محمد منصور بدران
مريم حازم عبد الوهاب السيد
محمد احمد نجيب محمد عبد المعطي
ياسمين عبد العزيز محمد وفا
مصطفى محمد عويس بدوى
نجﻼء عوض منصور السيد منصور
ميريت نبيل موسى نوار
شيماء عربى عبدالحكيم امام
فاطمه محمد اسماعيل منصور
محمد احمد محمد محمود
عبد الرحمن سيد عبد المحسن على
سميه فتحي السيد علي رزق
ريم يحيى عبد الموجود محمد
محمد عليوه جمعه حسانين
احمد جمال احمد رمضان
محمد ياسر محمد فاروق لبيب
شادى عبده مرسى الحداد
ضحى عصام جمال عبد المجيد
كيرستين وجيه وجد حشمى
جورج ناجى فتحى زخارى
هاجر جمال نجاح ذكى احمد
ايه امين عبد الغنى احمد

الكلية
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
تربية/رياضه بنها
تربية ابتدائي طنطا
تجاره كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
حقوق الزقازيق
زراعه المنصورة/رياضة
تربية رياضيه بنين حلوان
اداب الفيوم
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب عين شمس
علوم عين شمس
ع.كندى تكنو.اعﻼم ت.خامس
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
معهد فني تمريض المنصوره
نوعية طنطا
اثار القاهره
بنات تربية/رياضه عين شمس
اداب عين شمس
اداب انتساب موجه اسيوط
علوم رياضة اﻻسكندرية
اداب سوهاج
علوم المنيا
تجاره سوهاج
اداب القاهره
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه المنصوره
خدمه اجتماعيه حلوان
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
خدمه اجتماعيه حلوان
تربية اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
901270
132760
437166
306521
207280
734501
168235
283912
381439
899370
456852
730490
735986
323674
173613
680012
600041
581222
306435
243184
117120
575325
890605
387828
607398
318766
152845
577957
137191
738738
543321
730991

اسم الطالب
حسناء عزالدين محمود محمد
محمد اشرف محمد محمد صالح
منه ﷲ عثمان ابو زيد عثمان
محمد صبحي محمد امين عطا
محمد مجدى محمد الطيب
اسماء محمد جمال مهدى
ايمان عبد التواب السيد على
شادي محمد شريف عبدالخالق احمد
اﻻمير محمد اسعد حسن منصور
مروه محمود عبد العال محمود
ايناس سمير محمد حسن عوض
نهى ضياء الدين محمد عبد الصادق محمد
ورده احمد امين احمد
اية رأفت السيد حجاج
ايمان حامد سعداوى امين
ساره اسعد ابو المعاطى حسن
احمد توفيق محمد توفيق ابراهيم
خالد احمد عطية محمد ندا
محمد نصر عبد الغفار فتح ﷲ
فاطمه حسن عبد الحي احمد حسن
على حسن على ابراهيم
اسماء بسيونى سيد احمد كرتانه
محمد خليل حسين عبد القوى
هدير محمد محمد عبدالحليم
محمد خالد محمد لبيب مصطفى
مها مجدي حسنين على
احمد سيد محمد محمد
اميرة مسعد عبد الحميد جويد
محمد احمد عبد الحميد جهﻼن
دينا محمد فرج سيداحمد
أمجد هشام إمام حافظ إمام
زينب ممدوح حمدي محمد ابراهيم يسن

الكلية
طب بيطرى سوهاج
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم رياضة اﻻسكندرية
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب انتساب موجه الفيوم
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
معهد فني صحى سوهاج
اداب طنطا
تجاره انتساب موجة جامعة السويس
نوعية الزقازيق
تربية شبين الكوم
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تربية المنصوره
حاسبات ومعلومات اسيوط
تجاره طنطا
تجاره سوهاج
تربية حلوان
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
تجاره طنطا
تجاره اسيوط
تربية بنها
تجاره الزقازيق
تربية ابتدائي بنها
اﻷكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم رياضة طنطا
حقوق الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
162395
613780
659929
384402
368059
900626
670559
885332
109776
229566
308896
737407
297310
901542
150150
896925
519186
429908
875431
300874
889816
533819
890597
244971
650719
307151
815167
502493
725760
733311
442031
309921

اسم الطالب
سمية جمعة احمد على
محمد السيد عبد الوهاب حسين
غاده رزق عبد الفتاح على الدين احمد
جيﻼن مصطفى سيد محمود حجاب
ايه حمدى ياسر محمد بحيرى
كيرلس طلعت كمال صادق
اسراء عبد المنعم الصاوى مصطفى
مصطفى ابوالنجا احمد على
وليد عبد الناصر اسماعيل اسماعيل
ذكرى اشرف رشاد عبدالعظيم
محمد حمدي عبدالمنعم النحاس
هدير ابراهيم عبدالمنعم على
نورهان هشام احمد احمد
حسين صﻼح الدين حسين عبد الخالق
صﻼح سعيد عبد المنعم محمد
اندرو شكرى جاد ميخائيل
باسنت يحيي محمد حسين
بسنت احمد مصطفى احمد الشعراوى
محمود احمد محمد ابو الفضل
عمرو عطية خطاب على
ايات محمد احمد محمد
اية الصافى على محمد السيد
مؤمن محمد حسن احمد
طارق احمد عاصم محمود
دعاء احمد مدحت عبد المنعم ابو ليله
ايمان عبد الفتاح حسن بكير
اسراء ممدوح عبد الستار مصطفى
كيرلس سمير عياد زخارى
ندى خالد حلمي عبد الوهاب
عبد الفتاح نادى عبد الفتاح عبد الوهاب
محمد ايمن محمد نجيب حامد عﻼم
احمد علي احمد زهره

الكلية
طب بيطرى بنى سويف
تجاره الزقازيق
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
طب بيطرى بنها
اداب انتساب موجه سوهاج
تربية المنصوره
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق حلوان
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه الزقازيق
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب القاهره
تربية سوهاج
اداب دمنهور
علوم رياضة طنطا
طب بيطرى سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب اسيوط
اداب دمنهور
اداب اسيوط
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
اداب انتساب موجه المنصوره
تربية ابتدائي السادات
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
علوم اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
312805
593149
730762
455320
380417
517226
205255
504814
312895
906032
597900
535666
330509
209074
162892
671980
532962
308726
379988
590935
530930
664441
436481
441166
506693
660683
119323
677973
583788
432583
556397
908737

اسم الطالب
غادة رجب سعيد نور الدين
أمنية عبده السيد شبرون
احمد السيد فاروق صالح
محمد فتحي ذكي موسي ميز
اسﻼم محمد عزت محمد عﻼم
عبدﷲ قريشي احمد محمود
مونيكا اميل صموئيل فرنسيس
نجﻼء فتحي محمد عبد ﷲ عبد الغفار
غادة رجب محمود على
بريهان عدلى محمد عبد الروؤف
ندا حاتم رشاد محمد على القزاز
اسراء جمعة رمضان عبدالمنطلب
محمد الشحات عبدالهادى زينة
شاهر عادل حسين خميس
امنيه يوسف محمد يوسف
مياده فرغلى على محمد
عمرو عادل سعد محمد ليلو
محمد حلمي امين التلب
عبدالمقصود رضا عبدالمقصود يوسف اسماعيل
ندى محمد وسام ذكى الشهاوى
محمد البشير محمد يوسف عثمان
محمد احمد محمد فريد
دميانه صابر سعد عيسي عوض
ابراهيم الدسوقى عباس حلمى الدسوقى
دينا محمد احمد رمضان العوضى
سمر السيد سعد عبد العزيز رمضان
مريم اسامة سﻼم محمد
عبد ﷲ ممدوح عبد السﻼم رشدى عبد الهادى
عزه طارق عزيز مرعى
احمد سعد احمد سالم رحال
هدير احمد محمودمحمد عبدالوارث
ميرنا عريان اديب متى

الكلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره بور سعيد
تجاره الزقازيق
تجاره طنطا
تجاره عين شمس
اداب دمنهور
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تربية/رياضه شبين الكوم
حقوق سوهاج
تجاره جامعة دمياط
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
معهد فني صحى رياضه بنها
تجارة جامعة السادات
معهد فني صحى بنى سويف
تربية ابتدائي المنصوره
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
نوعية فنيه جامعة دمياط
زراعه دمنهور
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم اﻻسكندريه
علوم رياضة اﻻسكندرية
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب القاهره
تجاره جامعة السويس
معهد فني صحى طنطا
اداب اﻻسكندريه
علوم اﻻسكندريه
كلية تجارة ج أسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
452128
287437
443085
579727
318414
295681
609458
756336
508870
659553
389337
113765
315613
222619
159540
205671
592089
279995
321785
133986
225577
903398
323904
810901
472771
533469
240382
831638
666566
676006
669947
583554

اسم الطالب
مصطفى بركات مصطفى الشونى
اية مصطفى محمد عبد المنعم سمك
آيه سعيد عامر ابراهيم البنا
رنيم محمد ابراهيم محمد ابراهيم
محمود ابو المجد فتوح فرج
انجي محمود حنفى محمود
حياه جمال سالم محمود
عبد ﷲ عبد العليم اسماعيل ابراهيم
اسراء مجدى حسنين محمد
داليا شعبان صديق السيد قنديل
منه محسن مدبولى السيد
عمر ابراهيم ابراهيم الليثى
عمرو احمد هﻼل محمود صيام
عبد الرحمن عصام فتحي مصطفي
شيماء ايمن محمد محمد
عمار ياسر عبد المحسن محمد الجندى
شيماء صﻼح إبراهيم عيسى
ابانوب ثابت نخله اقﻼديوس
مصطفى محمود محمد محمود الجزار
دينا جمال عبد القادر سويلم سالم
صباح ابراهيم خليل محمد
عمر عثمان عمر عثمان
ابتهال ناصر ادم جاد عبدﷲ
عبدﷲ زينهم احمد ابراهيم
إيمان عماد فؤاد عوض
هدير سمير على حسين ابراهيم
ايه وليد فتحى عبد التواب
دعاء على محمد عبدالعزيز
احمد ناصر محمد احمد بدوي
مارى اسكندر ابراهيم اسكندرمنقريوس
اسماء هﻼل محمود خليل احمد
هاله كمال محمد محمد ابورمضان

الكلية
تربية ابتدائي طنطا
تربية عين شمس
معهد فني تمريض طنطا
تجاره طنطا
نوعية اشمون
اثار القاهره
نوعية موسيقيه الزقازيق
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه دمنهور
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره عين شمس
تجاره القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة اسوان
تربية بنى سويف
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
معهد فني صحى بنها
فنون تطبيقيه حلوان
نوعية عباسيه
تجاره سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق بنى سويف
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تجاره اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره طنطا
رياض اطفال المنصوره
تربية طفوله طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
165616
353009
216168
918087
657507
737623
821077
130986
303708
876759
663770
829341
438058
123368
471140
234392
307326
447302
809961
152575
542206
507835
372465
167169
325398
608181
441559
669756
394451
304749
112775
540467

اسم الطالب
ايمان احمد فتحى فكرى
محمد اشرف فاروق دياب
داليا محمد عبد المنعم محمد خليل
محمد جمال علي محمد
سلمى احمد سعد الدين ابو العنين
ساره سامى السيد ابوهاشم
يحيى اشرف حسين محمد
هاجر ماجد محمد عبد الفتاح
ايات شاكر عبدالمجيد شريف
ندى طارق محمد احمد
احمد السيد احمد ابراهيم احمد
أمانى عبدربه محمد أحمد
بدور خالد فرغلى ابراهيم
بدر احمد على حسن
دينا ابراهيم محمد ايوب الجندى
عمر سعيد عيد على
رنا صبحي حسين الزقزوقى
ابراهيم عبد الفتاح شحاته شحاته ابو النجا
يارا جمال احمد حسن
علي محمد حسين ابو بكر
عبد الرحمن محمد محمد عبد العال محمد
ابراهيم يسري ابراهيم خليل على
شيماء شعبان عبدالنعيم سعد
شيماء عبد المعز سليم شعبان
سارة سيد عبدالكريم محمود
كريمان محمد الهجرسى موسى الهجرسى
السيد قطب على قاسم عﻼم
احمد عماد العوضى محمد فرج
محمود محمد حسن محمد
مروة مجدي دسوقى ابوالغار
عائشه ايمن محمد صﻼح الدين
مروة خالد فاروق محمد البهواش

الكلية
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تجاره القاهره
معهد فني صحى رياضه سوهاج
فنون جميله فنون اﻻقصر
اثار الفيوم
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب شبين الكوم ج المنوفية
طب بيطرى اسيوط
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب قنا ج جنوب الوادى
زراعه اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تمريض كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه حلوان
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
علوم طنطا
اداب المنيا
تربية /رياضه بنى سويف
علوم رياضة اﻻسكندرية
اداب دمنهور
زراعه عين شمس
تربية الفيوم
تربية ابتدائي الغردقه جنوب الوادي
نوعية الزقازيق
تجاره طنطا
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
اداب اسيوط
كلية اﻻثار ج اسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
312646
511587
204186
285542
737944
732141
505629
678081
360840
157989
658661
733704
588129
446311
207410
451714
880612
890957
330510
140947
148445
225323
221962
594085
659045
148537
678331
471045
655185
829831
582741
430401

اسم الطالب
اسﻼم منصور حداد منصور
هدير سمير عبد الواحد فضل
عفاف عماد على جمال الدين
احمد نجم الدين محمد عبد العزيز
جهاد السيد حسن السيد
احمد عبد ﷲ عبد الرحمن عبد الرحمن
طاهر احمد على عبد الرحمن شحاته
ايمان على محمد على عبد الرحمن
رانيا يحيى عبدالمطلب عثمان
رنا باسم رياض محمد
محمد نادر محمد عبد البر عبد الحى
ابانوب عبد النور منصور ميخائيل
محمد الجيوشى فتحى أمين عبد الغنى
عمر الفاروق شريف عبده الشهاوى
مارك بشرى برتى رزق ﷲ
محمد احمد عطيه بيته
عمرو عبد الرازق عبد ﷲ ابراهيم
محمود جمال محمود احمد
عﻼء مهدي عبد الجواد محمد عيسى
سهام عفت عبد العظيم عبد الرحمن الغرباوى
زينب حسام محمد على
حبيبه نبيل محمد اﻻمير
اسراء توفيق احمد توفيق
نورهان محمد أحمد السيد مهران
ايه احمد سعد ابراهيم العجمى
كريمة سعيد عبد المجيد على
اميره صبرى المهدى احمد
شيماء ماهر على حسن حسان
محمد حمدى عبد اللطيف عبد الوهاب
اسراء عبدالوهاب علي حسن
اسراء عبد الﻼه كمال عبد النعيم مرسى
محمد منعم السيد محمد حسن

الكلية
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
اداب دمنهور
حقوق عين شمس
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
حقوق الزقازيق
تجاره الزقازيق
حقوق اﻻسكندريه
تجاره المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره اسيوط
معهد فني تمريض المنصوره
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره طنطا
تجاره طنطا
تجاره عين شمس
تجاره طنطا
السن المنيا
حاسبات ومعلومات اسيوط
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه قاهره
دار العلوم ج القاهره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
حاسبات ومعلومات عين شمس
اثار القاهره
معهد فني صحى المنصوره
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
معهد فني صحى المنصوره
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
نوعية موسيقيه طنطا
علوم رياضة كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
818048
837666
803395
443452
368846
916382
663218
299088
744684
595519
898389
470790
463948
896265
842835
448923
455299
663085
176803
748985
814202
354678
656555
594532
119015
668559
912619
674785
159259
904999
467637
242965

اسم الطالب
مارينا جون لبيب زاخر
شروق ثابت احمد ثابت
محمود أيمن جمال إبراهيم
احﻼم امام سيد احمد احمد الشورة
اسراء سعد السيد محمد امام عبا
سلمى احمد احمد حسين
شيماء هشام عنتر صالح ابراهيم
اماني احمد حسانين محمد شراره
مايكل حنا عزمى مينا
ريهام حسام السعيد حامد سﻼمه
بساده مراد بسطا دوس
مها بﻼل عبد الحميد يونس ناصف
دنيا محمد عزت سعد عبد الرازق
اسراء طلعت حلمى محمود
اشرف محمود محمد خليل
بسنت محمد السيد السيد البنا
محسوب ياسر محسوب النبى عزالعرب عطا
محمد احمد شحاته السيد
ياسمين سعد احمد عطية
مى عصام ابراهيم محمد
عبد الرحمن حسين محمود على
نورهان طه عبدالقادر ابوعيشه
اسراء محسن محمد عبد المعطى موسى
ايه زايد منصور احمد العظمه
ايمان باهر ابراهيم محمد
دنيا اسﻼم المهدى عبد الرحمن
ايه سعد حسيب احمد
يحيى احمد عبد القادر السيد ميدان
زينب عصام الدين عبد المنعم محمد الجوهرى
خلود رمضان صابر محمد السيد
مصطفى ابراهيم وحيد ابراهيم
وردة عبداللطيف على محمد شكر

الكلية
علوم المنيا
تربية فرع الوادى الجديد
تربية رياضيه بنين المنيا
تجاره طنطا
معهد فنى تمريض بنها
تجاره اسيوط
اداب انتساب موجه المنصوره
تربية حلوان
تجاره جامعة السويس
زراعه دمياط/رياضة
تجاره سوهاج
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
نوعية موسيقيه كفر الشيخ
اداب سوهاج
تمريض المنيا
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه طنطا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية عين شمس
علوم رياضة جامعة السويس
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
نوعية عباسيه
تربية المنصوره
تربية جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره كفر الشيخ
تجاره اسيوط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
إعﻼم بنى سويف
تجاره سوهاج
تجاره كفر الشيخ
كلية البنات آداب عين شمس

Page 136 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
504871
608687
886465
381049
361728
680101
532177
430667
652651
362423
580638
155023
893157
886873
741466
544227
665048
287731
598154
181177
895865
376088
449113
618408
311784
906667
732787
657946
902244
204495
204524
323524

اسم الطالب
تغريد السيد حامد جادو حامد
حسام احمد محمد محمود خريبه
مريم نبيل عوض شحاته
سامى ميخائيل سامى ميخائيل
نورهان على مرزوق على
اسماعيل البسيونى عربانو البسيونى
السيد معاذ السيد محمد أبوحمد
ميرنا جمال احمد عبدﷲ
يوسف محمود محمد محمد طيره
ساره محمد فهمى محمد
فتحي عﻼء فتحي علي سعد
ايةﷲ مصطفى كمال محمد احمد ادهم
ايهاب حفظى عبد الهادى محمد
راندا فضل عبد ﷲ فارس
محمد صالح السيد شلبي
محمد رابح محمد محى الدين اﻻباصيرى
محمد عاطف عبد المنعم حسين ابوالعطا
محمد صﻼح الدين محمد حسين عيسى
ندا درويش درويش قنديل
هشام حمدى فريد سالم
ناردين صابر سعد حناوى
مصطفى محمد الفاتح فاروق محمد الطنطاوى
ندى مجدى على على ابوجازيه
محمد السيد عبد الهادى عبد الفتاح عبد الواحد
محمد عبد الفتاح قطب دومه
ريم عبد المنعم ابوزيد محمد الشريف
هيام فتحي فهيم منهي
هاجر ايمن كمال حسن رمضان
هدير اشرف محمد عبد الهادى
رنا صديق محمد موسى
نزيهة حسين رمزى مراد حسين احمد
سها سامي عباس على عبيد

الكلية
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره الزقازيق
معهد فني صحى اسيوط
تربية بنها
تجاره عين شمس
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجارة جامعة السادات
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
زراعه القاهره
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره بنى سويف
تربية سوهاج/رياضة
اداب اسيوط
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب باﻻسكندرية
تمريض المنصورة
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
كلية الزراعة جامعة دمياط
تجارة جامعة السادات
علوم سوهاج
تربية عين شمس
اداب طنطا
عالي هندسة بلبيس
تربية/رياضه شبين الكوم
علوم سوهاج
اداب الزقازيق
تربية ابتدائي المنصوره
علوم سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية البنات آداب عين شمس
معهد فني صحى بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
879051
453175
670333
518061
456501
371590
427153
662768
804017
207178
605552
452291
580927
355641
130568
912766
207272
382195
665182
672631
211390
668267
674315
457185
584755
605949
652589
515150
600690
216196
127767
905551

اسم الطالب
عبد الرحمن محمد احمد محمد
ضحى محمد السيد البرل
ريهام احمد محمد بدوى على
اميمه حسن عيد ابراهيم
جهاد طارق عزت محمد عمارة
مريم اسامه حسنى احمد
مؤمن فتحى محمد احمد محمود
فاطمه الزهراء عبد ﷲ على متولى
ساره كمال الدين حسين صادق
محمد محسن عبدﷲ عبدالعزيز
نورهان محمد عبد المنعم محمد على غندور
احمد عبد الحميد مصطفى مارية
احمد محمد نبيه مصطفى القفاص
اسراء على يوسف ابوزيد
اسراء هاشم محمد هاشم
جمال عبد الناصر حمزه احمد
عبد الرحمن محمد محمد على
دينا مصطفى سﻼمه امام المغلى
محمود محمد عبد ﷲ على حسين
محمد ابراهيم جوده محمد كفافى
احمد احمد عبد الحميد حسن عماره
عبد الرحمن ابراهيم ابراهيم عطيه عريضه
ريهام سمير فاروق الشحات على
نيره وحيد الحفنى الحفني الفاضلى
عبير احمد احمد البهلول
ايه اسماعيل محمد معوض
عمر عبد العزيز الحديدى هيكل
محمد صﻼح كمال عبد الجواد النجار
علياء رشدى حسن مصطفى
مارى جرجس يوسف عياد
نهال جمال مصطفى بيومى ابو العز
نورا حارص عبد الﻼه حسنين

الكلية
تربية اسيوط
علوم طنطا
زراعه المنصورة/رياضة
حقوق اﻻسكندريه
تربية طنطا
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
حاسبات ومعلومات المنيا
تربية ابتدائي المنصوره
سياحة وفنادق المنيا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
نوعية الزقازيق
حقوق طنطا
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
خدمه اجتماعيه حلوان
اداب اسوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
اداب انتساب موجه المنصوره
طب بيطرى القاهره
تجاره المنصوره
دار العلوم الفيوم
تربية طنطا
طب بيطرى بنها
علوم رياضة اسوان
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
حقوق طنطا
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره عين شمس
نوعية جيزه
علوم جامعة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
736635
148761
614694
598329
536059
661606
468094
379697
455801
469564
368027
161704
126942
165963
383735
306454
388540
891757
374137
168228
655878
817328
386732
510189
281138
753139
244513
815331
128283
315716
309423
208498

اسم الطالب
هند حسن عثمان محمد عبد ﷲ
محمد ماهر حسنين محمد
نورهان ابوزيد السعيد ابوزيد
كريمان احمد محمود البوهى
اسماء عادل محمد السعيد بعيلة
محمد عﻼء الدين محمد المحمدى ريان
سها بسيوني عبد الستار محمدي
دعاء شريف سمير محمد على زهران
ايمن السيد محمد ابو الفتوح الغنيمى
اسماء رمضان محمد عزب
نورهان فتحى احمد السيد
شيماء عيد رواق مصطفى
هاجر فتحي احمد عبد العال
محمد يحيى حفنى زيدان
عﻼء عبدالقادر زكريا محمد بحيري
ايمن محمود ابراهيم عبد العال
على سامى على صالح
نجوي ابراهيم محمد ابراهيم
ريم عﻼءالدين محمد احمد خليفة
احمد عبد المنعم السيد محمد سﻼم
محمود ياسر عبد ﷲ محمد وهبه
محمد عﻼء الدين طلعت عثمان
الشيماء سعيد حافظ ابراهيم
محمد احمد عبد الستار احمد
عمر ايهاب مهدى عبد الحميد
ماريان رؤوف عطا ﷲ جوهر
منى بكر الشحات عبدالحليم
ناديه جمال فتحي محمد
بسنت محمد حسين عبد العزيز حسن
معتز صﻼح السيد ابرهيم برهام
سارة عصام عبدالوهاب خلف
مصطفى رافت عثمان محمد مصطفى

الكلية
السن عين شمس
حقوق حلوان
تجاره الزقازيق
اداب جامعة دمياط
تربية دمنهور
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
طب بيطرى كفر الشيخ
نوعية عباسيه
تجاره طنطا
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تربية نوعية بنها شعبة تربية فنيه
تربية /رياضه بنى سويف
اثار قنا جنوب الوادي
تمريض الفيوم
تجاره بنها
علوم رياضة جامعة السويس
حاسبات ومعلومات بنها
تمريض اسيوط
تجاره بنها
حقوق حلوان
تجاره طنطا
تجاره بنى سويف
حاسبات ومعلومات بنها
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم رياضة الفيوم
نوعية بور سعيد
تربية/رياضه حلوان
نوعية المنيا
حاسبات ومعلومات الفيوم
علوم بنها
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
حاسبات ومعلومات حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
235227
650911
657547
443591
382597
245464
155035
164868
582339
500403
389997
895749
614701
590384
842690
729414
593010
125877
527131
683075
904069
815500
225336
119954
144398
545675
231938
125859
451552
239979
379919
602647

اسم الطالب
جهاد محمود عبدالحليم محمد
مى عوض محمد احمد صادق
نيره سامح كمال ذكى ابراهيم
مرفت محمد ابراهيم سليمان حماد
ياسمين سالم عبدالفتاح سالم مدبولي
حسناء حلمي عبد العظيم عبد الرحمن
شذى مدحت لملوم عبد العال
هند خليل ابراهيم قطب
اسماء عيد محمد مسلم
احمد السيد احمد السيد عطا ﷲ
نورهان جرجس بخيت اسكندر
انجي نشات وهيب هابيل
عبد الحميد عبد الرحمن عبدالحميد احمد
محمد جﻼل السيد حبيشى
نور الدين عيد جمعة يسين
خالد محمد نزيه رياض
رنا أبو طالب طه رخا
سناء طارق محمد على عطيه
سمية محمد نعمان سليم مصطفى
رحاب محمد محمد سليمان درغام
مارتينا عاطف اسعد عطا ﷲ
مريم عيد اسحق فرج ﷲ
ساره مجدى عبد الحكيم محمد
احمد محمد صﻼح محمد
سميره محمود محمد حسانين
مروان عﻼء الدين السيد احمد خليفه
هشام فولى محمود محمد
ريم حسن احمد الحينى
احمد محمد فكرى عبد الرحمن
يوسف يافع محمد عبد المنعم محمد يوسف
نورهان سمير احمد مصطفى هدى
ايه محمود احمد رضوان

الكلية
خدمه اجتماعيه حلوان
اداب انتساب موجه المنصوره
رياض اطفال المنصوره
معهد فني تمريض طنطا
اداب انتساب موجه عين شمس
علوم حلوان
اداب بنى سويف
تجاره بنى سويف
تربية ابتدائي طنطا
تجاره اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه عين شمس
اداب سوهاج
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
معهد عالي إدارة وحاسب ج بورسعيد
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب جامعة دمياط
فنون تطبيقيه حلوان
تربية أساسي اسكندرية
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تربية سوهاج
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه حلوان
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره القاهره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
تجاره القاهره
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
اثار القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
833836
304967
757787
370343
585479
584704
607579
236510
308455
354349
305829
429213
508614
681293
741289
602178
447507
108021
185699
896615
150207
141259
592526
669512
164889
588327
464395
389562
150805
659908
675782
133508

اسم الطالب
محمود محمد صديق اسماعيل
اسماء محمد عبد التواب عبد المقصود
محمد خالد محمد محمود حسانين
محمد جمال فرج عطيه
رنا انور عبدالشكور محمد عمر
اسماء جمال احمد الششتاوي
خالد محمد حمزه عبدالرازق
محمود زين العابدين محمد البدرى محمد مرسى
نيرة جﻼل معوض حموده
احمد جابر عبدالظاهر محمد
محمد شريف طنطاوى محمود
اسراء احمد محمد خليل محمد
سارة عبد الرسول أحمد عبد الرسول
كوثر احمد محمد محمد عبد الحليم
مينا طلعت محروص نصرى
محمد احمد محمد متولي
احمد حلمى عبد اللطيف الجيار
ميرنا احمد محمود عبد الحميد
سهيﻼ محمد حسنى احمد جودة
منار عبد الناصر محمد احمد
اسماء على محمد محمد
بسنت احمد عبد العزيز الشيمي
امل محمود محمد المصرى
محمد مصطفى طلبه عوض ﷲ
اسراء توبه احمد خليفه
مصطفى فرج يوسف أبوالعﻼ مسعود
محمد محمد مرسى عوض الدسوقى
كريم عبدالحميد السيد عبدالحميد
شهاب الدين هﻼل فتحي عبد الواحد
تسنيم هشام محمد ابو الفضل عوض ﷲ
محمد السيد عيسى المرسى احمد
هدى احمد ششتاوى فرحات

الكلية
معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات
حقوق شبين الكوم ج منوفية
اداب انتساب موجه الزقازيق
حقوق عين شمس
معهد فني صحى طنطا
زراعه المنصوره
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم جامعة دمياط
تجاره سوهاج
حقوق المنصوره
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
تجاره الزقازيق
علوم طنطا
تجاره عين شمس
رياض اطفال الفيوم طالبات
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
حقوق القاهره
علوم جامعة دمياط
تجاره المنصوره
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
علوم رياضة المنصورة
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
دار العلوم ج القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم المنصوره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حقوق حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
896150
676289
301686
532931
807782
650966
579135
544282
205019
829598
445790
361145
840885
457589
214626
609872
831319
163970
462213
812197
650880
514365
462802
658008
800937
436164
240222
684789
471187
576006
733150
358356

اسم الطالب
اسماء محمود مرسى حسين
محمد ياسر حلمى امين عبد المقصود
محمود احمد عبد الرحيم محمد بدوى
محمد مبروك عبدالسميع ابوبكر
مريم ناجح يعقوب خليل
اسماء خالد احمد على ابراهيم عﻼم
مصطفى محمد مصطفى محمد اﻷودن
احمد عاطف أحمد مطاوع
ناردين زكريا رياض عطوان
تغريد ربيع محمد حسن
شيماء محمود ابراهيم قاقه
سلمى سعيد محمد سليمان
امل حامد عبدة فهد
ف﷼ مصطفى محمد سالم
محمد احمد ابو الحمد حامد
اية محمد ابراهيم علي
يقين عاطف عبد الرازق محمد
عزالدين حمدى حسنى عبد العليم
اﻻء حسن يوسف عبدالرحيم مقلد
ايه هانى اسماعيل خلف
ساره ماهر حسين مجاهد القيران
احمد حمدى محمد على غريب
عمرو ابراهيم عبد الرازق عبد الوهاب عكاشه
محمد عبد القادر كمال الدين عبد القادر خفاجى
كيرلس صﻼح عياد بخيت
سالى محمد على عبداللطيف طه
مريم نزهى بهلول جرجس
اسراء هانى ذكى محمد ذكى
اسراء محمد فتحي محمد احمد هويدى
داليا السيد مصباح أبوجاموس
هبه صبحى عبد الفتاح عبد الحميد
بسنت عادل محمد على

الكلية
تمريض سوهاج
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تمريض شبين الكوم المنوفية
علوم اسوان
اداب المنيا
اداب المنصوره
تجاره طنطا
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية قنا ج جنوب الوادى
علوم طنطا
اقتصاد منزلى حلوان
حقوق بنى سويف
تربية طنطا
حقوق عين شمس
اداب الزقازيق
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
حاسبات ومعلومات الفيوم
تجاره كفر الشيخ
تربية /رياضه المنيا
حقوق المنصوره
اداب دمنهور
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره طنطا
نوعية المنيا
علوم اﻻسكندريه
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب جامعة دمياط
اعﻼم القاهره
اداب الزقازيق
حقوق القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
807293
237633
807560
524546
901895
899854
205327
595515
918125
911977
352641
453906
325204
168487
583626
824643
916993
539064
382277
847275
672241
881912
653559
364711
877346
578767
502004
902768
613764
902619
756431
530991

اسم الطالب
عمر حاتم عبد الفتاح امين
امانى ايمن محمد عادل محمد القرموطى
اسراء احمد سباق محمود
محمد ماهر مهدى سﻼمه غنيم
رانيا احمد عبد الرحمن على
عاصم السيد ابراهيم البغدادى
مارينا اشرف محارب سيدهم
امال سمير الحسينى جبر محمد
محمد احمد شعبان على
عمرو صبيح رجب محمد
احمد محسن عبدالوهاب السيد
ايمان سمير احمد السيد الصياد
مؤمن صﻼح نصر الدين احمد
محمود رفعت عبد السﻼم ابراهيم
هبه محمود عبد السﻼم محمد
محمد صﻼح عبدالحميد ذاكر
محمد نقراشى اسماعيل سيد
صابرين محمد عبد القادر عبد الحميد عبده
افكار عبدالفتاح حسين عبدالحميد جميل
احمد محمد عثمان علي
اسراء انسى عبد الرحمن ابوهاشم
امانى ممدوح انور عمر
محمد اشرف عبد البديع عبد الحميد الصاوى
شروق سامح بيان عبدالفتاح
نهله زكريا سيد رفاعى
عمر محمد طارق عبد المنعم احمد لقمة
يارا احمد مصرى الضوى
رضوى احمدعماد محمد البدرى صادق
عمرو عماد محمود محمد عبده
وفاء جمال حسن على
دعاء حسن سالم حسن
مصطفى الصاوى عطيه أبو سبع

الكلية
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
رياض اطفال القاهره طالبات
حقوق اﻻسكندريه
تربية ابتدائي سوهاج
تجارة قنا ج جنوب الوادي
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية ابتدائي سوهاج
اداب اسوان
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه طنطا
حقوق قنا جنوب الوادي
نوعية الفيوم
علوم رياضة المنصورة
تجاره سوهاج
إعﻼم بنى سويف/رياضة
تربية السادات
زراعه عين شمس
تجاره سوهاج
تجاره المنصوره
خدمه اجتماعيه اسيوط
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم اسيوط
تربية طنطا
تجاره اﻻسكندريه
اداب سوهاج
نوعية الزقازيق
اداب سوهاج
تربية العريش
تجاره دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
239270
379899
442231
675745
224395
356680
389311
840014
446922
580179
433941
212260
667526
605743
813009
206380
148603
211693
824172
682287
314175
129000
680829
559496
585987
378172
216913
425709
675644
389970
538459
125722

اسم الطالب
احمد محمد الصغير عبد اللطيف
شروق عبده سيد محمد درويش
محمود احمد محمد عبدالقادر طاحون
نصر السيد نصر على السيد الديب
مريم مرزوق محمد عبد الرحمن
محمود عبدالمنعم محمود السيد
رضوى كنز الباشير عبدالعزيز سيد
هدي خالد محمود اسماعيل
احمد سمير دسوقى عباس
مى محمد نعمان عبد الغنى الشبينى
مصطفى عبدالعزيز محمد عبدالعزيز
محمود فريد عبد المقصود سيد
احمد محمود محمد السيد الجندي
عيد شعبان السيد عطيه
ايمان حنفى محمود محمد
ملك مجدي احمد البابلي الغباشي
تقى محمد حسين عبد العليم
محمد طارق ابراهيم ابراهيم منيسى
شهاب حسني السيد الصادق
عبير يوسف يوسف يوسف ابراهيم
ياسمين عبد التواب عبد الحفيظ عصيده
منه ﷲ محمد فريد حسين
منار عبد الغفار محمد السيد عمر سماحه
محمد السيد سعد محمد التمامى
عمر عبد العزيز مصطفى العشماوى
ياسمين طلعت السيد احمد سالم
عمرو احمد محمد على على
محمد صابر محمد احمد
عزه مجدى عبد القادر حسن كسبر
مارينا موريس فخرى جبرائيل
آﻻء منير احمد ريه
مريم محب حليم شمشون

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره طنطا
تجاره طنطا
اداب القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
تجاره اسيوط
تجاره طنطا
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
تجاره طنطا
معهد فني صحى الزقازيق
معهد فني صحى بنى سويف
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره عين شمس
كلية تجارة ج أسوان
تربية/رياضه المنصورة
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
تربية/رياضه عين شمس
تجاره المنصوره
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره المنصوره
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
تجاره انتساب م .بنها
تربية ابتدائي فرع مرسى مطروح
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه عين شمس
تربية السادات
معهد فني صحى امبابة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
546354
674161
232984
319838
663526
281684
582669
585587
612283
886533
737800
520116
909970
208477
369663
242012
752575
663397
297013
206629
210896
526050
910269
207460
527402
285208
531815
205607
286580
321521
446648
576683

اسم الطالب
هالة محمود محمد السيد داود
هدى ايهاب عبد الفتاح محمد السيد جوش
منى محمد صفوت محمود
شيماء منير صﻼح سليمان
ميران عبد الحليم على عبد الحليم نصار
احمد لطفي راشد محمد إسماعيل
ميار ياسر حسن جمال الدين سالم
سماح مصطفى السعيد ناجى
محمد احمد عبد السﻼم الصادق ابراهيم
احمد فتحى مهران احمد
ساره محمد يونس متولى سالم
وﻻء احمد السيد حسبو الدخاخنى
احمد هانى عبد الفتاح محمد
عمر السيد احمد عبد الرحمن
اميره مرتضى محمد احمد عيد
محمود صابر امين عبدﷲ
ايه وليد صالح احمد حدو
رحاب حافظ محمد محمود طرابيه
مريم عبد المﻼك عبد السيد عبد المﻼك
اوليفيا جورج سمعان حنا
نادين اشرف محمد عبدالعزيز
مهاب احمد طاهر سليمان احمد
روضه اكرم محمد المهدي
كيرلس عاطف سامي موسى
دعاء عبد ﷲ توفيق أحمد الشرقاوي
مروة محمد عبدالصادق محمد
محمود محمد على ابو حطب
عبد الرحمن عبد ﷲ احمد محمد احمد فليفل
باسم مجدي كمال محمد محمد ناجى
مريم حسن احمد خضر
محمود ذكى عبد العظيم القاضى
مريم محمد محمود احمد راشد

الكلية
علوم رياضة اسيوط
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
نوعية اشمون
اداب المنصوره
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه المنصوره
علوم جامعة دمياط
اداب الزقازيق
تربية/رياضه اسيوط
تجاره الزقازيق
الفني التجارى بدمنهور
كلية تجارة ج أسوان
اداب القاهره
علوم بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم جامعة السويس
علوم المنصوره
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
فنون جميله فنون اﻻقصر
تربية ابتدائي عين شمس
فنون جميله فنون المنيا
فنون جميله فنون اﻻقصر
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية أساسي اسكندرية
تجاره عين شمس
معهد فني صحى اﻻسكندريه
حقوق حلوان
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
طب بيطرى جامعة السادات
تجاره طنطا
اداب طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
807582
166556
103360
146958
351409
450903
218433
315227
281918
240520
834001
354753
159233
899467
506361
216597
751760
660352
430462
514794
319390
301619
842457
539035
884156
656024
669245
882512
670144
743153
465079
658198

اسم الطالب
ريهام يحيى محمود عبد الفتاح
رشا فتحى عبد العليم السيد
لمياء محمد جادالحق محمد البرعى
امير سيد حسين ابوسريع
مارينا عزيز عازر ابراهيم
على شحته على ابراهيم سﻼم
ساره عماد الدين محمود سعد هﻼل
حمزة محمد عبدالغنى مليجى ابراهيم
ميرنا علي الدين عطية محمود الطحﻼوى
منه ﷲ احمد على عبد الرحمن
محمد يوسف حسين محمد
عيشه عبدالدايم محمد دومة
ايمان عمر طه محمد
محمد يوسف جاد الكريم عبد العال
حنان محمد عبد المحسن عبد الوهاب
محمود عﻼء الدين محمد حسن
اﻻء زكريا يونس عرابى
محمد احمد رمضان عبد الحميد سيد احمد
اسﻼم احمد على محمد ابوزيد
محمد السيد أحمد حسن
ايمان محمد عبد السﻼم السيد
عمرو محمد بيومى ابو غابه
زينب على عبد العزيز عبد الحليم
نورهان أحمد رجب عبدالرازق عيسى
سلفيا سامح بيوض جرجس
احمد طارق محمد سالم عمر
محمد حسين عبد الوهاب محمد عثمان
مينا ميﻼد رشدى راغب
السيد اسماعيل السيد اسماعيل
مروه محمود محمد حسانين
رائد عبد القادر عبد الحفيظ عبد القادر
سعاد جمال محمد حبيب محمد

الكلية
اداب المنيا
اداب انتساب موجه الفيوم
فنون تطبيقية جامعة دمياط
حقوق حلوان
خدمه اجتماعيه حلوان
تربية رياضيه بنين طنطا
حقوق حلوان
اثار الفيوم
تجاره عين شمس
تجاره القاهره
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية بنى سويف
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق القاهره
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره سوهاج
حقوق اﻻسكندريه
اداب دمنهور
تربية شبين الكوم
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه المنيا
اداب دمنهور
علوم اسيوط
تجاره بور سعيد
حقوق المنصوره
تجاره اسيوط
معهد فني تمريض المنصوره
تربية اﻻسماعيليه
تربية/رياضه كفر الشيخ
معهد فني تمريض المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
302688
294674
505169
204109
162494
446687
508425
746719
105675
373401
134239
434717
525055
682275
165622
154913
384817
588513
667167
820747
122145
732063
609491
503537
287868
753134
667501
455990
581823
454292
323933
164720

اسم الطالب
محمود حسن عبد المعطي نصر
مصطفى مجدي يوسف عباس
احمد سامح عطيه احمد محمد
اية يحى أمين احمد حمزاوى
رانيا محمود انور عبد المنعم
يوسف نبيل السيد محمد
هاجر جمال السيد عبد ﷲ محمد
محمد محمود محمد السعيد حسن
رغدة محمد عادل احمد حجازى
عمرو موسى العقاد يوسف جمعه اﻻطرونى
مصطفى محمود حسن محمود
محمد محمود عمر محمد خطاب
آيه محسن محمد حسن على
عبد الرحمن زكى احمد عبده جوهر
مروه رأفت محمد علي
ابراهيم محمد شبل درويش محمد
بسام زكريا محمد امين
احمد السيد محمد الشحات محمود الربعة
اﻻء ايمن ابراهيم محمد
عﻼء الدين مصطفى محمد عبد الرحيم
اسراء محمد جابر عبد العزيز
محمد مجدى شفيق محمود عبد اللطيف
شريف محمد معوض حسن
اﻻء عباس رجب ابو شبانه
محمد خالد كامل محمود ابراهيم
ريم طارق السيد محمد الصاوى
هدير حمدين وجدى المهدى مطر
احمد رضا خضر محمد خضر
عمرو عوفة مصطفى حلمى البهنسى
غاده محمود عبد الحليم الكﻼف
سلفانا سمير هارون سمعان باسيليوس
فاطمه عاطف محمد محمد

الكلية
تربية/رياضه شبين الكوم
علوم رياضة عين شمس
تجاره انتساب موجه دمنهور
حقوق القاهره
زراعه الفيوم/رياضة
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
كلية البنات علوم عين شمس
تربية/رياضه المنصورة
تجاره بنى سويف
تجاره اسيوط
تجاره بنها
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
تجارة قنا ج جنوب الوادي
حاسبات ومعلومات حلوان
تربية/رياضه الزقازيق
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
دار العلوم ج القاهره
اداب انتساب موجه بورسعيد
رياض اطفال المنصوره
تربية ابتدائي طنطا
علوم رياضة اسوان
علوم طنطا
اداب حلوان
رياض اطفال الفيوم طالبات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
427600
557550
296182
528863
652461
211401
304471
740617
887453
889252
540509
240517
376900
465006
526837
526866
728476
123906
150608
388602
103594
206117
809940
880101
207285
387744
243871
212345
605334
577516
280010
505766

اسم الطالب
دينا جمال السيد صابر
جمال عبدالناصر عبدالمنعم محمود ابو زيد
مريم خالد محمود الزيات
عبد ﷲ عبد النبى محمد على بدر
محمود احمد محمد ناصف محمد
محمد احمد محمد محمد عطيه
اية مغاوري عابدين المراعى
حنان عبدالعاطى احمد السيد
اسﻼم محمد مرسى سرور
عبير عبد العزيز عبد العظيم حسن
اسراء ابراهيم جاد ابو الوفا
منار احمد كمال حسن
اميره خالد ابراهيم ابراهيم الطحاوي
على محمد على غانم
امنية على محمود مرسى على
تريفينا عادل جمال عطيه
جهاد ابراهيم عيسى ابراهيم
محمد هشام محمد مصطفى
ايمن محمود عبد ﷲ عبد الغفار
امانى احمد جوده محمد
رنا رأفت امام ابراهيم
يوستينا عادل جرجس رزق
شيماء عبدالحليم محمد ابراهيم
ميرنا ماهر حلمى بولس
كيرلس ناصر عزيز موسى
اسماء حسين خضر فهيم
احمد محمد فرج محمد
مرح عادل محمد احمد
امنية فتحى محمد محمد
محمد محمد محمود سبح ﷲ
عمرو صﻼح سيد محمد علي
مروان جمال ابو زيد عمر محمد

الكلية
علوم اﻻسكندريه
علوم اﻻسكندريه
اثار القاهره
زراعه اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات المنصوره
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية الزقازيق
معهد فني تمريض اسيوط
اداب اسيوط
السن عين شمس
زراعه القاهره
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
اداب اﻻسكندريه
تربية اسكندرية
علوم رياضة الزقازيق
اﻷكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم  6اكتوبر
معهد فني صحى امبابة
معهد فنى تمريض بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب المنيا
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب بنها
تربية حلوان
تجاره القاهره
اداب الزقازيق
تجاره طنطا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
388206
896026
806279
517892
821687
363719
287898
383958
671244
299978
527469
526063
523872
678922
803491
178456
300694
478148
808955
519651
543646
603584
386456
152980
277430
428099
664975
390336
676823
668378
367380
358728

اسم الطالب
داليا هندى امين هندي
دينا محمد محمود عبد الفتاح
امل جمال عطية عبداللطيف
صباح جمعه محمد عبد المجيد
نادية محمد صابر عبادى
ماجد ماهر يحيى عطيه محمد
مصطفى علي عبد اللطيف بخيت
احمد محمد ابراهيم توفيق محمد
هويدا محمد حامد عبد الخالق ابراهيم
محمود صﻼح محيسن حسين
سها حسنى عزت احمد حسن
هشام احمد الحسانين عبد الشافى
مروة جمال محمد محمد شحاته
محمد احمد السيد الشربينى
اية محمد توفيق موسى
محمد عصام محمود الشريف
اميمة ابراهيم عبد العاطى عبد العليم
محمد يسرى عبدالوهاب عبده السواح
الزهراء حسين عبد ﷲ عبد الرحمن
منى أشرف مبروك محمد العادلى
زينب محمد ابراهيم رمضان على
محمد خالد محمد حسنى محمد امام
ضحى حسام الدين احمد سيد
مريم عمرو محمد ثابت عبد اللطيف
احمد خالد محمد عبدالمنعم
محمد حسن محمد عبدالرحمن
احمد عصام صادق محمد فراج
محمد طارق عبدالحكم ممدوح عاشور
دينا مصطفى محمد محمد عطا النمر
اسراء منصور محمد منصور الحنفى
صباح سيد عبدالستار محمد حسن
شروق رضا محمد طلعت

الكلية
علوم بنها
طب بيطرى سوهاج
اداب المنيا
اداب انتساب موجه دمنهور
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق عين شمس
تربية/رياضه بنها
نوعية المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اﻻسكندريه
تجاره اﻻسكندريه
تربية اسكندرية
تجاره المنصوره
اداب المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم القاهره
علوم رياضة طنطا
نوعية المنيا
اداب دمنهور
تربية/رياضه اﻻسكندرية
تجاره الزقازيق
تجاره عين شمس
تجاره اسيوط
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره جامعة دمياط
علوم جامعة السويس
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
زراعه المنصوره
زراعه مشتهر
حاسبات ومعلومات عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
897621
426013
547727
500693
472706
532888
503150
817288
300162
374083
361579
669180
459466
651687
445288
379363
391676
602537
913927
106622
577471
543622
803327
168976
451768
539401
449325
809275
596189
896526
509057
672710

اسم الطالب
رمضان ابراهيم سيد احمد
اية السيد ابراهيم عبدالوهاب
احمد حسن محمد الحوفي
محمد احمد مصطفي الراشد
اسراء عبدالجواد السعيد عبدالجواد شحاته
محمود مسعود ابراهيم موسى عبدﷲ
عمرو اسامة ابراهيم مرسي العباسي
فاروق اسامة فاروق طه
شهاب الدين جمال محمود عبدالمحسن
ايمان عادل محمد محمد الشعراوى
ندى عبدالفتاح على ابراهيم عمرو
ساره يوسف احمد يوسف الهوبري
محمد أحمد محمد شهاب الدين
محمد جﻼل عبد السميع موسى البربري
ايمان عبد الرؤف طلبه عبدالرحمن البربرى
ايرينى ايمن كامل ملك
منه ﷲ ياسين زكريا خليل حسن
ريهام حبيب محمد نادر حبيب السيد منصور
ندى عبد العاطى السمان احمد
طارق حسين محمد محمد
رضا رضا توكل المرسى المغازى
هاجر حجازي عبد اللطيف حجازي
مايكل عونى انور توفيق
ايمان قطب ربيع السيد
محمد عادل عبد الهادى عبد السﻼم
اسراء محمد على احمد حسنين
انجى محمد ابو اليزيد اسماعيل عبده
أيه عبدالرحمن عبدالرحمن عامر
مى المغازى فريد المغازى
مريم سامي امين القس بطرس
هاجر اشرف ابراهيم اسماعيل يوسف
محمد مسعد محمد احمد ابوالخير

الكلية
تربية سوهاج/رياضة
طب بيطرى فرع مطروح
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجارة جامعة السادات
تربية ابتدائي كفر الشيخ
زراعه دمنهور
تجاره طنطا
تجاره بنى سويف
تربية/رياضه حلوان
تجاره بنها
اثار الفيوم
طب بيطرى المنصوره
السن عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
تمريض طنطا
تربية عين شمس
تربية حلوان
اداب الزقازيق
تجاره سوهاج
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تربية طنطا
اداب اﻻسكندريه
علوم المنيا
اداب بنى سويف
تربية/رياضه طنطا
علوم اﻻسكندريه
تربية طنطا
نوعية المنيا
تجاره بور سعيد
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
453381
730415
816840
439219
587741
113794
666178
478546
170141
531077
281499
425931
121011
282851
736011
837707
376374
875039
610656
316150
305316
539341
455781
675459
659208
138427
518018
820528
680739
508631
378609
451201

اسم الطالب
مارينا عادل نصيف اسعد مينا
فهمى عبد الصادق فهمى طلخان حسان
رضوى اشرف سيد جﻼل
نعمه محمد عابدين محمد اسماعيل
هند محمد فريد محمد الروينى
محمد رمضان فاروق محمد
احمد محمد احمدعلى الجندى
سمير عبد الحكيم خليفة رشوان
ندا علي عبد المجيد علي
محمد زغلول عبد العزيز محمد الحمراوى
كريم جمال الدين محمد رضوان
مريم محمد فتحى محمد
اسﻼم السيد عبد الكريم احمد
شيرين عامر سيد عبد الباقى
احمد محمد ربيع السيد محمد
هالة هاشم أحمد هاشم
محمود شحته رفاعى محمد
هاله نبيل عبد الصبور محمد النبراوى
احمد محمد محمد عادل عبدالمنعم
داليا حلمي محمود القلشى
اميرة محمد حمودة محمود الشرقاوى
ايمان ابراهيم نظيم ابراهيم
احمد كمال السيد محمد الرميسى
مصطفى احمد محمد الشربينى محمد ابو زهرة
السيد محمد السيد حجازى فضل
هيام محى الدين مصطفى محمود
منى وحيد محمود حسان مأمون محمود
احمد محمد عبدالفتاح محمد
هدى على السعيد البسطويسى منصور
ميرنا عادل جرجس بخيت سويحة
حازم خالد احمد عزوز
احمد رضوان الزناتي رضوان نصر

الكلية
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
زراعه عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
حاسبات ومعلومات حلوان
خدمه اجتماعيه الفيوم
اثار قنا جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه قاهره
رياض اﻻطفال ج اﻻسكندرية فرع مطروح
حاسبات ومعلومات القاهره
تجاره القاهره
اثار قنا جنوب الوادي
طب بيطرى فرع الوادي الجديد
تجاره بنها
حقوق اسوان
اداب الزقازيق
علوم شبين الكوم ج المنوفية
نوعية اشمون
تربية ابتدائي السادات
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
تجاره طنطا
علوم المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب دمنهور
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
اداب جامعة دمياط
اداب انتساب موجه دمنهور
علوم رياضة الزقازيق
تربية ابتدائي طنطا

Page 151 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
359586
654926
733837
543733
899514
312593
756420
354375
117933
450434
595629
317779
231308
120511
278004
140568
211342
614594
122807
129636
737330
163659
322934
533240
843874
608983
803441
355873
605276
599126
311018
126234

اسم الطالب
عمرو عبدالعزيز احمد عبدﷲ
هاله احمد محمد انور ابراهيم
اميره مجدى منصور عوض ابراهيم
آﻻء احمد بدوى محمد احمد
فاطمه عبد العليم عبد النعيم محمد
عبد الحليم امام عبد الحليم الهجين
هبه محمود حسن على
محمد عزت محمد الغنيمى
اسراء على محمد قاسم ادريس
يمنى مجدى مختار محمد مصطفى
مريم حسنى عبد الرحيم يوسف
اسﻼم اسامة سعيد حسن
منة ﷲ محمود عبد السﻼم على
اسﻼم امير محمد محمود عدس
مريم محمد اسماعيل معوض على
سلسبيل طارق ابراهيم مبروك
سلمى احمد محروس محمد
سحر اسامه مسلم سليمان
ندى خليفة عبد المجيد شعراوى
رانيا عماد الدين سليم حامد
شدوه محمد محمود مصيلحى
ابراهيم اسامة حامد عبد اللطيف
اﻻء طارق محمد عبد الحميد البرقي
شيماء احمد محمد على زيتون
هدير عماد رزق محمد
السيد محمود السيد محمود اسماعيل
احمد مصطفى عبد الرحمن حسن
ايمان احمد محمد الغندور
روان تامر عبد الحكيم خورشيد
حسام محمد نصر الدين محمد السيد غزاله
يمني حسني ابراهيم احمد
اميره سيد محمد عبد الجواد

الكلية
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تربية ابتدائي المنصوره
اداب الزقازيق
تربية طفوله اﻹسكندرية
معهد فني صحى سوهاج
تربية ابتدائي شبين الكوم
تربية ش.طفولة العريش
علوم رياضة القاهرة
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره طنطا
معهد فني تمريض المنصوره
علوم رياضة شبين الكوم
تجاره انتساب موجه طنطا
حقوق القاهره
تجاره جامعة السويس
تجاره سوهاج
اداب عين شمس
اداب الزقازيق
تربية حلوان
حقوق حلوان
رياضيه بنات الزقازيق
تجاره اسيوط
علوم رياضة شبين الكوم
علوم اﻻسكندريه
تربية ابتدائي المنيا
تجاره الزقازيق
حاسبات ومعلومات المنيا
كلية البنات آداب عين شمس
حقوق الزقازيق
تجاره الزقازيق
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
بنات تربية/رياضه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
503462
913860
822506
525356
729708
729839
894642
229886
583673
610377
824248
595951
312725
834142
579678
535554
152767
600762
888100
390164
356336
361532
525234
671686
323934
216119
727023
823858
606919
732956
467700
210106

اسم الطالب
خلود عﻼء الدين طه عبد اللطيف بدوى
جيهان محمد فهمى عبد المعطى
مروه محمد إبراهيم علي
آية عصام سعيد الغريانى
محمد أسعد عبد العزيز مصطفى نوح
الشيماء جمال يوسف الديب
مريم منير عزيز غطاس
شروق عصام الدين عبد الباسط محمود احمد
نورهان محمد اسماعيل بسيونى محمد
سعد محمد السيد احمد عبدالرحيم
محمد رأفت احمد التايه
امانى انوار نجاح ابو اﻻنوار رضوان
اسامة رمضان حسن عفيفى
شاديه ابراهيم سرحان حسين
بسمة عﻼءالدين عبدالفتاح على مصطفى
شيماء ابراهيم خطاب فليفل
سامح يعقوب عزيز يعقوب
هبه ﷲ اشرف عبدالحميد عبداللطيف
لمياء جمال احمد مهران
ليلى محمود حمزه يوسف
ايه عبدالمريد عبدالشافى محمود
مريم سامح انور سليمان
هدير محمد فتحى محمد العارف
رغده كامل مصطفى عوض عطا
سلمى صابر الصغير ابراهيم
يوستينا سعيد مفرح عبد الملك
محمد عبد النبى صابر حسين محمد
محمد شوقى شكرى محمد اﻻمير
شروق عادل محمد محمد اسماعيل
هبه عبد الرحيم على عبد اللطيف
باسم محمد رجب محمد العيسوى
يارا خالد حسن على الشاعر

الكلية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية ابتدائي اسوان
تجاره سوهاج
علوم طنطا
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
التكنولوجي العالي  10رمضان إدارة أعمال
علوم سوهاج
تجاره عين شمس
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تجاره الزقازيق
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية جامعة دمياط
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره سوهاج
علوم المنصوره
تمريض دمنهور
تجاره انتساب موجه بنى سويف
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
معهد فني صحى اسيوط
تربية بنها
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره عين شمس
تربية أساسي اسكندرية
زراعه المنصورة/رياضة
تجاره عين شمس
فنون جميله فنون حلوان
تجاره الزقازيق
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره بنها
طب بيطرى الزقازيق
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
123974
809749
805910
120330
125213
376148
581092
352018
377890
751464
742262
503870
206830
215625
438326
530167
462052
547528
533945
156035
582717
354842
829691
749186
108415
126915
158412
743001
370590
655252
889751
590366

اسم الطالب
مصطفى ابراهيم جابر ابراهيم عبد العزيز
إنجي أمير ناثان حنا
احمد حسن محسب أبو زيد
محمد عبد العزيز عبد ﷲ عبد الغفار
نورهان عادل محمد عبد العزيز
احمد عبدالعزيز محمد عبدالمنعم عبدالعزيز
محمد محمود عبد ﷲ الدياسطى
اﻻء الرحمن محمد يحيى حفنى منصور
علي احمد علي احمد حسب ﷲ
محمد عادل احمد احمد عوض
اسراء رمضان محمد بيومى
محمود سعيد محمود حسين محمد
احمد حاتم عبد الرؤوف صادق
اميره مختار عبد الراضى احمد
بسنت وائل محمد سعيد فائق الدقاق
احمد احمد عبدالمنعم صبره
نوران جمال الدين فتح ﷲ محمد القطان
عمرو احمد محمود سالم
خلود اشرف عبد القادر محمد هندى خير ﷲ
ايه احمد صبحى جابر
هدير ابراهيم عبد العاطى محمد فرج
امانى ايهاب احمد على
هاجر سمير محمد سعيد
ندى عاطف محمد جازولي
محمد وليد رجب ﷲ سيد
منة ﷲ السيد محمد عطية على الدحدوح
حمزه على احمد عبد اللطيف
نورهان محمد على جاد
محمد حامد احمد يوسف
محمد محمد طلبه على على
مروه محمد احمد على
محمد احمد حسنى ابوعماشه

الكلية
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
تمريض بور سعيد
السن عين شمس/رياضة
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق عين شمس
تربية رياضيه بنات اﻻسكندريه
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
حقوق اﻻسكندريه
علوم رياضة المنصورة
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
علوم بنى سويف
تربية رياضيه  /بنات طنطا
حقوق عين شمس
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
علوم رياضة جامعة السويس
حقوق حلوان
علوم القاهره
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
حقوق عين شمس
تجاره المنصوره
تمريض اسيوط
تجاره بور سعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
656273
594894
538542
543473
136237
443446
661069
657002
593814
736944
214550
899084
516701
811704
160072
159456
603547
672966
512273
317307
160864
120167
169211
111442
158139
911080
906030
529389
453246
815561
672976
143161

اسم الطالب
وليد اشرف مسعد الشاعر
ايمان حسن محمد حسين عطية
غادة فتحى عبد الهادى أبوغانم
محمود عبد الصمد محمود عبدالصمد أبو السعادات
يارا محمد عبد الحافظ محمود
مياده احمد اسماعيل احمد عبدﷲ
ندا عادل عز الرجال حامد اسماعيل الديب
هدير محمد يسرى بدير ابراهيم
طه محمد طه يوسف برتخ
محمد السيد اسماعيل احمد
سعيد سمير احمد ابو العﻼ حافظ
بسنت عبد العليم حسن عبد الجابر
محمد ابراهيم احمد ابراهيم
انطونى ماهر كمال نجيب
ادهم سيد امين عبد التواب
نجوي محمد سيد ابو زيد
عبده اسماعيل محمد اسماعيل
محمد كمال محمد امين مصطفى درويش
روان احمد كمال محمد شمس الدين
رانيا وضاح زكى محمد سعيد
ايمان رجب يسري حسن
عماد حمدي زغلول طه
اسراء عبد ﷲ محمد احمد
حسناء عبد الذاكر احمد حسين
ايه عطيه سيد عبد الرحمن
محمود خالد محمود موسى
انجى ايمن محمود احمد
محمود محمد فتح ﷲ محمد عبد السﻼم
منه ﷲ مصطفى محمد مصطفى سﻼم
الهام فضل تقي جرس
مصطفى محمود محمد محمد البرعى
اسماء عاشور محمود على غﻼب

الكلية
اداب انتساب موجه المنصوره
طب بيطرى القاهره
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية/رياضه اﻻسكندرية
حقوق حلوان
تربية طفوله طنطا
تمريض المنصورة
تجاره طنطا
اداب جامعة دمياط
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره سوهاج
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر
تجاره بنى سويف
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد فني صحى بنى سويف
السن عين شمس
تجاره بنى سويف
معهد فني صحى اسوان
حقوق سوهاج
تجارة جامعة السادات
تربية ابتدائي طنطا
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره المنصوره
تجاره القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
370557
505960
285218
225074
531032
429525
236730
731378
433515
538488
456797
323442
378293
605329
545926
459707
314310
368827
671446
288593
224935
285292
583766
751045
660008
910349
675372
160109
877614
755204
322235
531831

اسم الطالب
عبدالرحمن طارق محمد عبدﷲ
كريم السيد محمود ابراهيم محمود
تسنيم حسام الدين حسن عبد الفتاح
ياسر يحي احمد خليل
احمد محمود فتحى سالم البنا
امانى السيد عبد الرازق محمد عزب
خالد جﻼل محمد جﻼل
هاجر صبحى محمدى عبده سيد احمد
احمد صﻼح رمضان عبدﷲ
آيه عبدالحميد احمد رزق
هند اشرف محمدالعيسوى بريه
فاطمة مجدي ابوالفتوح ابوعمر النجار
احمد خالد محمد احمد قنديل
أمانى متولى عبدالرحمن عطيه
محمد احمد عبد المنعم الهادى ابو زيد
خالد احمد عبد الحميد شرشير
شيماء اسماعيل محروس عبدالمجيد
سهام محمد عبدالفتاح عبدالمجيد حبيشي
اسﻼم محمد السيد عبد المنعم
محمد خالد حسن شريف
عمر محمد كمال عبدالمعطى محمود
رنا محسن كمال سعيد الدالي
دينا عبدالجليل محمد العزب الخشاب
احمد السيد عثمان منصور
احمد محمد الخميسى محمد
محمد كمال محمد محمد
نجﻼء محمود محمد عبد العليم صالح
عمرو جمعة عويس محمد
اميره صﻼح محمد خالد
روﻻ اسامه حمدى سعد
مهند ماجد عبد العال على فوده
نور الدين ياسر صبحى عنبر عاشور

الكلية
حقوق بنها
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
كلية بنات شعبه طفوله عين شمس
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه دمنهور
تمريض اﻹسكندرية
تجاره عين شمس
نوعية الزقازيق
زراعه اﻻسكندريه
علوم اﻻسكندريه
علوم طنطا
تربية/رياضه شبين الكوم
تربية ابتدائي بنها
معهد فني تمريض الزقازيق
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره دمنهور
تربية ابتدائي شبين الكوم
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه المنصوره
حقوق طنطا
تجاره القاهره
تجاره عين شمس
تربية طنطا
علوم رياضة بورسعيد
تربية رياضيه بنين المنصوره
علوم اسوان
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب
تمريض بني سويف
تربية اسيوط
اداب العريش
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
517835
614789
236118
380965
753018
655116
317416
503277
673682
111696
304397
245073
118346
601578
669507
652090
520549
228845
748589
235660
614608
614240
654582
726389
297275
610570
891372
165889
519986
578430
532782
825642

اسم الطالب
اية سمير عاطف عوض الحوفى
عبدﷲ اشرف السيد سعد الشربينى
احمد سعيد محمد زيان
محمد محمود ابوالفتوح محمد
نورهان سامى صديق حسن مهران
اسﻼم ابراهيم معاطى ابراهيم
مروة سعيد عبد العظيم محمد
ياسر محمد عصام حسن على نونو
احمد السيد محمد السيد قشقش
اروه ايمن ابراهيم محمد
مروة حسين عبداللطيف منصور
امنية احمد محمد احمد
شروق عادل احمد سالم
ندى محفوظ محمد محفوظ البنا
محمد محمد متولى عبد العزيز
محمد ياسر ابراهيم اسماعيل الصباغ
هبة رمضان متولى سيد متولى
محمود النوبى محمد على ابراهيم
مصطفى جمال السيد محمد
احمد جمال محمد حسن
ندى حسن سليمان حسن
رانيا ممدوح محمد فرج على
هبه ﷲ غازى عوض غازى عوض
طارق سليم احمد سليم
عﻼ عبد المرضي رشيد فرج سلوم
محمد منصور مصطفى محمد مصطفى
احمد جﻼل محمد على
مى مصطفى يوسف على
الشيماء مجدى محمد حافظ
وفاء عبد الهادى يوسف إسماعيل
احمد حمدي كامل سليم
فادى عهدى فايز اسطفانوس

الكلية
اداب دمنهور
علوم رياضة اﻻسماعيليه
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية بور سعيد
تربية رياضيه بنين المنصوره
كلية الفنون التطبيقية ببنها
علوم رياضة دمنهور
تجاره المنصوره
حقوق عين شمس
علوم رياضة شبين الكوم
اداب انتساب موجه القاهره
فنون تطبيقية جامعة دمياط
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره المنصوره
حقوق جامعة السادات
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
علوم رياضة جامعة السويس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
نوعية الزقازيق
علوم الزقازيق
علوم المنصوره
حقوق بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
تمريض اسيوط
علوم الفيوم
اداب انتساب موجه دمنهور
نوعية طنطا
زراعه دمنهور
كلية تجارة ج أسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
670573
306168
160609
283697
726035
594560
880554
287168
107758
230496
742865
238769
576833
125821
678939
580941
808935
282433
609139
682482
228779
225435
904211
236108
909471
526149
547347
471346
663648
674201
281402
382283

اسم الطالب
اسماء ثروت العوضى الصاوى محمد
عبد الوهاب محمد عبد الوهاب بدوي
نعمة يونان غب﷼ يونان
محمد طارق زكريا عبدالقادر
مونيكا منير سامي يوسف عطيه
اسماء محمد عبد الحليم احمد رمضان
جرجس امبارك شكرى ينى
امل اتحاد العرب عبد الحفيظ محمد
مصطفي احمد شيرين رياض
مارينا جمال خله بدرسليمان
فاطمه نصر محمود ابراهيم
نيره محمود سيد محمود
منه عماد الدين احمد العبد المسيرى
بسنت خيرى محمد عبد المجيد القشيرى
هانى ثروت السيد عبد المقصود
اشرف حسين كمال محمد حفيضة
ايه سﻼمة عباس عبدالعال
فادي سعيد فهيم سيدين
احمد عبد اللطيف يوسف سند احمد
دنيا ماهر محمد ابراهيم حبق
حسن احمد حسن عبد الحليم
داليا عاطف حسان احمد
محمود سمير عبدالشافي عبد ﷲ
مهدي رمضان فراج ابو رحاب
احمد على يوسف سالم
محمد نبيل محمد عبد العال شعﻼن
عمر محمد خليل عبدالعزيز الهلباوى
دينا عبدالمنعم احمد السيد محمد
ياسمين عبد الرؤف حسام الدين احمد
ندى محمد على محمد على
علي حسين على حسن رسﻼن
ريم احمد امين محمد رفاعى

الكلية
تربية المنصوره
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه/رياضة
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره انتساب موجه حلوان
زراعه عين شمس
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق طنطا
اداب القاهره
تربية رياضيه بنين المنصوره
اداب طنطا
تجاره اسيوط
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
حاسبات ومعلومات الزقازيق
حقوق المنصوره
تجاره عين شمس
بنات تربية/رياضه عين شمس
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه الزقازيق
حاسبات ومعلومات اسيوط
تجاره اﻻسكندريه
علوم رياضة طنطا
معهد فني صحى طنطا
تجاره بور سعيد
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تجاره عين شمس
تجاره عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
152483
207704
470223
879904
315655
594059
210401
540652
470391
160534
916420
654590
370242
810532
531075
738264
432628
281062
614660
445714
231922
511762
231701
546408
205590
653568
505714
608130
608051
729933
816351
598222

اسم الطالب
فتحى محمود سليمان احمد حماد
رانا الياس جورج اسبيرو
احمد عيد المعداوى راضى ابراهيم
البير بهجت اسحق حبيب
سامح اشرف ابو الفتوح محمد سعيد
وﻻء محسن محمد عبد اللطيف الشرباصي
نبيلة حسن حسين حسن
دعاء عطيوة عبد ﷲ غيضان
اسﻼم محمد عبدالسميع السيد على
فريالة شعبان محمد عبد الجيد
مروه سيد فراج حماد
خالد محمد محمود محمود طلبه
محمد سليمان عبدالقادر سليمان
كريمة حافظ خيرى حافظ
محمد حسن احمد اسماعيل ابو عجوة
محمد عبد العزيز محمد ناصر منصور
جابر محسن جابر محمد محمود
محمد حسام الدين حسين فهمي محمد كحله
احمد علي السيد علي
وﻻء حمدى عبد الحى الصعيدى
محمد ايمن حسان توفيق
كريستينا سامى وديع يوسف جرجس
احمد زيان عبد الحكيم جاد الكريم
بسمه السيد محمد موسى محمد
ادهم اسامه عاشور خاطر
محمد سلطان محمد اﻻلفى الغرباوى
محمد سعيد كمال جﻼل سيد احمد
سمر حافظ حسينى حافظ
حنان عﻼء لطفى عبد العظيم
امل منير ابراهيم احمد
مريم وجية عبيد عبد اللة
احمد محمد رجب شحتو

الكلية
اداب بنى سويف
تجاره عين شمس
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تجاره اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية جامعة دمياط
تجاره عين شمس
تربية السادات
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تربية بنى سويف
تربية اسيوط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره انتساب م .بنها
اداب انتساب موجه المنيا
علوم طنطا
معهد فني تمريض الزقازيق
علوم رياضة طنطا
زراعه عين شمس
علوم رياضة الزقازيق
علوم طنطا
تجاره القاهره
اداب دمنهور
حقوق القاهره
علوم رياضة دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب جامعة دمياط
اداب انتساب موجه دمنهور
علوم الزقازيق
تجاره بنها
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره بنى سويف
معهد فني صحى بور سعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
580065
591599
674632
594916
585858
808171
754246
209517
742681
128160
679132
505628
118379
305220
306863
819462
278471
389686
658788
506043
243504
827087
147525
135727
670293
890126
238710
309257
741098
280674
884690
591155

اسم الطالب
رانا احمد عبد المحسن منصور مرعى
احمد حسن احمد عبدالسﻼم
منى هشام عبد الحكيم بكر عبد ﷲ
ريم احمد السيد يوسف الزينى
نورا عبدالحفيظ احمد حموده
احمد عبد المنعم مبروك مرسي
اميره حندق محمد عبد المطلب محمد
محمود سامح محمد يوسف
ايه محمد غريب على
ضحي طه محمد سليمان اليماني
ريهام محمد ابراهيم صديق سليمان
طارق محمد دسوقى السيد محمد
وردة فوزى محمد مزيد
دنيا ابراهيم عبد المقصود عيد
ريم محمد محمود البنا
كريم ربيعى عبد الرازق عبدة
ياسمين احمد وجيه ابو العز جوده سليمان
مصطفى طارق مصطفى جميل
حاتم مصطفى عبد المجيد عبد الهادى بهريز
اسماء عشرى احمد بﻼش
الهام ادوارد صموئيل عياد
ياسمين يحى حسن محمد
ندا احمد احمد محمد سﻼمه
رنا محمد على محمد
اسراء عاطف عبد المنعم حامد السعيد
اندرو سعيد تاوضروس مسعد
رامز مجدى وليم ناشد
فاطمة رمضان صبحى محمد حامد
محمد احمد السيد احمد
جمال الدين محمد جاسر جمال الدين محمد على
ابراهيم عبد الحافظ خميس عبد الحافظ
عﻼ احمد عبدالكريم عبدالباقى

الكلية
تجاره المنصوره
تجاره بور سعيد
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية جامعة دمياط
تجاره المنصوره
تجاره بنى سويف
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد فني صحى المنصوره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية حلوان
تربية شبين الكوم
تربية السادات
تجاره اسيوط
دار العلوم ج القاهره
علوم رياضة عين شمس
تجاره المنصوره
تجاره دمنهور
اداب القاهره
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
حقوق القاهره
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره المنصوره
تربية اسيوط
فنون جميله فنون حلوان
معهد فني صحى بنها
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
تجاره القاهره
تربية/رياضه اسيوط
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
503335
575018
806864
516783
303201
807641
518724
534463
650339
316995
735948
146238
836192
103153
450289
526964
878830
507972
651894
726456
525175
535022
885293
319265
890074
153701
111566
427850
427268
539165
365181
674792

اسم الطالب
شهاب الدين سامى محمد أحمد
رنا احمد عبد ﷲ عبد المجيد
ميرنا حبيب اسحق كامل
عبدالسﻼم ناصر عبدالسﻼم خالد شعيب
اسراء عبد الحميد ابراهيم طاحون
شيماء عبد المحسن يسين عبدﷲ
رنا محمد ناجى سعيد المسيرى
ريهام عباس عبد ﷲ محمد
يارا عبد اللطيف على بدوى شطا
اسماء رجب عبد الجواد عبد السميع
اسﻼم عاطف محمد صﻼح محمد
احمد فوزي فريد حسانين
رضا ابوصوار الصادق محمود
ضياء الدين ثروت غريب ابو طالب
اميره مسعود عمر صقر
ندا رشدى محمد سليمان عبد الخالق
نور الدين محمد عبد ﷲ حسين
عبدالرحمن عﻼء مصطفى خلف ابوالقاسم
ابراهيم رضوان السيد عبد الوهاب
على محمود دياب محمد
روان خالد محمد ابراهيم ابراهيم
اميرة مستور عبدالغنى ضيف ﷲ عمر
ايات حسني عبد العليم زيدان
عبير محمود محمد محمود محجوب
على مختار محمد على
اسراء سيد كمال قرني
ريهام حمدى عبد الحميد زيان
شيماء هشام احمد فتحي طلبه
احمد عبدالهادى غازى على
امال نبيل منصور محمد
اسماء شعبان ابوالعﻼ محمد
اسﻼم محمد محمد عبد الشافى ابو وازن

الكلية
حقوق اﻻسكندريه
تجاره المنصوره
نوعية موسيقيه المنيا
تجاره دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي المنيا
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
تجاره دمنهور
تربية ابتدائي المنصوره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
اثار الفيوم
تربية طنطا
فنون جميله فنون المنيا
إعﻼم بنى سويف
تجاره دمنهور
تجاره المنصوره
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تربية أساسي اسكندرية
علوم اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية رياضيه بنين اسيوط
حقوق اسيوط
كلية البنات تربية عين شمس
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
علوم طنطا
طب بيطرى جامعة السادات
علوم عين شمس
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
608163
888800
377914
163547
750752
537713
212317
669233
523946
660186
608448
154965
456038
880797
736992
355135
245328
610150
323537
128167
451992
667333
834033
806521
225738
603075
616123
239625
523911
126711
828573
836403

اسم الطالب
شيماء محمد منيب محمد صفوت خيرى
مارسيل جرجس ملك جرجس
محمد عبدالرحمن شحاته مصطفى عبدالرحمن
عمر عﻼء الدين عبد العظيم عبد المجيد
زياد عادل عبدالعزيز نورالدين
اسراء احمد سليمان عبد المجيد حمروش
محمود حسني حسين عواد
رحمه ابراهيم محمد ابو الوفا الشهيدى
نورهان عمر حسين عمر
محمد يوسف على شعيشع
عبدﷲ حماده لطفى محمد
خالد عﻼء خالد عبد العزيز
محمد سمير عبد ﷲ البهوار
ماجده سيد خلف عبد الرحمن
معاذ احمد محمد عبد العزيز سويلم
ندى السيد ياسين حسنين
ايمان ناصر السيد عبد المنعم
وفاء حمزه غمرى ابراهيم نجم
مها ماهر عبد ﷲ محمد الصواف
فاطمة محمود محمد على
اسامه على عبد النبى الجندار
تغريد محمد عبد العاطى التليسى
طه سيد ابوالسعود عبيد
فيبى فوكيه صادق نجيب
زياد سامى ابراهيم سيد
سمر عﻼ ء عبدالمنجد السيد علي الحبشاوي
محمد سامى احمد مجاهد خضر
حاتم سعيد حامد على
مى طارق سليمان محمد قنبر
سلمى حسن طيبي حسن
عزه امبابى ابوالوفا محمد
عﻼء نصر سعد رشوان

الكلية
علوم الزقازيق
علوم اسيوط
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره جامعة السويس
علوم طنطا
حقوق عين شمس
تجاره المنصوره
تربية أساسي اسكندرية
علوم المنصوره
تجاره الزقازيق
حقوق بنى سويف
تجاره طنطا
اداب اسيوط
تربية الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي الزقازيق
اثار القاهره
معهد فني صحى امبابة
اداب طنطا
تجاره المنصوره
معهد فني صحى اسوان
تجاره سوهاج
زراعه عين شمس
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره طنطا
تربية عين شمس
تربية طفوله اﻹسكندرية
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
حاسبات ومعلومات اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
237987
125845
818854
603033
745118
311160
878617
668108
734899
292703
807791
109564
373332
436028
185166
652451
447018
367529
459487
598665
577118
158945
142730
162989
650588
522017
517252
533209
458349
459473
464965
327310

اسم الطالب
فاطمه الزهراء حسام توفيق المرسى
دينا طارق شرف الدين بركات اﻻشوح
خالد عبد العال عبد المالك هارون
اميره محمد عبدﷲ محي الدين السيسى
عبد ﷲ السيد عبد ﷲ سليم
جهاد ماهر عبد الرحيم القطب
عمر عبدالناصر عبد الحميد فرغلي
محمد احمد محمد ابو سعده
احمد عبد الحليم حسن عبدالفتاح
اميرة عماد السيد السعيد
هاله رمضان على عبد الجواد
احمد محمود حماد احمد
محمود طارق شعبان بيومى نور الدين
نوران خالد انورمحمد ابراهيم سيف
محمد احمد محمد عبد الوهاب
محمد مصطفى سﻼمه عبد العال بدوى
محمود رضا عبدالحفيظ ابراهيم مشعل
نهى رجب احمد محمد السيد جعفر
إسﻼم زيدان سﻼمه ابراهيم المغبينى
احمد حمدى محمد الخميسى
ايه محمد ياسر محمد السيد جاب ﷲ
احمد عماد محمد عبد النعيم
حسناء جمال كمال الشحات السيد
اسﻼم محروس محمود محمد
منه ﷲ طارق عبد الحميد محمد حميدو
يمنى مسعد محمد سليم
احمد انور مكايد سعد عبد القادر
اﻻء حمدى غانم رفاعى محمد
طارق مجدى عبدالكريم الحباك
مسعد محمد عبدالسﻼم ابوزامل
محمد مرسي السعيد عبد العال
اميرة رضا عبد ﷲ حسنين

الكلية
السن عين شمس
طب بيطرى القاهره
تجاره سوهاج
معهد فني صحى الزقازيق
علوم رياضة اﻻسماعيليه
تربية شبين الكوم
تمريض اسيوط
تربية رياضيه بنين المنصوره
نوعية الزقازيق
حقوق حلوان
اداب المنيا
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
تربية/رياضه المنصورة
المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا المنسوجات بالمحلة الكبرى
اداب انتساب موجه بنها
علوم رياضة اﻻسماعيليه
علوم رياضة جامعة دمياط
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات اﻹدارية
تجاره بنى سويف
تربية ابتدائي عين شمس
علوم حلوان
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
علوم اﻻسكندريه
تجاره كفر الشيخ
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تربية ابتدائي كفر الشيخ
نوعية اشمون
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
379138
590924
650541
538435
590233
157919
534244
674176
667587
306097
295108
450089
745888
800305
500997
826596
527493
597543
307401
876059
230124
655701
759206
885056
878314
905375
375276
242434
281229
742973
738994
748560

اسم الطالب
نورهان احمد الحسينى محمد يوسف ابوشنب
مونيا اشرف محمد راضى الجندى
رفعت خالد رفعت محمد عبده
اسراء رضا صبحى ابراهيم بهنسى
احمد محمد حمدى خليل التفاهنى
هشام عبد الخالق ابراهيم عبد الخالق
ناريمان عبد المنعم عبد ﷲ أحمد سيف الدين
امنيه عادل محمد السيد داود
يمنى حسن محمد حسن البدراوى
شاكر محمد أحمد يوسف
اسﻼم رضا ابراهيم محمد
منار محمد رمضان عبد الرؤف حمامه
محمد شعبان محمد سليم
احمد عﻼء الدين محمود عبدالظاهر
رغدة شريف محمود رفاعى
اشرف شعبان عبد الحارس محمد
أﻻء صﻼح ربيع عمر عبد اللطيف
نوال سمير حسب النبى البياضى
نجاة محمود متولى المواردى
مؤمن فوزى محمد احمد البحيري
شيماء عاطف محمود الصامولى
محمد عصام السعيد اسماعيل عطيه
خالد احمد رضا محمد هاشم حسن هندام
محمد ابوالسعود سيد محمد
مينا عماد حبيب قلته
لمياء عادل شعبان عبد الﻼه
تغريد طارق عبد ابراهيم
محمد محمود احمد عبد البديع
محمد عﻼء الدين محمد ابراهيم صدقى
روان نعمان سعد الجيار
الفت عبدالرحمن عبدالحميد على
محمد طارق السيد محمد

الكلية
تربية ابتدائي عين شمس
تربية جامعة دمياط
حقوق المنصوره
طب بيطرى دمنهور
تجاره بور سعيد
تربية /رياضه بنى سويف
تجاره انتساب موجه دمنهور
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
اداب انتساب موجه المنصوره
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب طنطا
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره سوهاج
تجاره دمنهور
اداب قنا ج جنوب الوادى
علوم طنطا
معهد فني صحى بور سعيد
علوم شبين الكوم ج المنوفية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره انتساب موجه عين شمس
طب بيطرى المنصوره
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تجاره اسيوط
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
اداب سوهاج
اداب بنها
تربية عين شمس
اﻷكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم  6اكتوبر
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجاره جامعة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
459545
304865
469542
540253
895953
231933
650039
805401
386561
650424
905499
747087
833106
292548
237318
681762
585868
367860
448521
754811
534070
231451
128103
807707
280477
542456
388868
610490
131331
607203
903850
316055

اسم الطالب
محمد احمد خليل محمد الخواجه
تهاني عﻼء الدين عبد الستار مصطفي
اسماء عبدالحليم عبدﷲ مصطفى عفيفى
رانا ماضي فرج محمد
مريم ادوارد سامى وهبه
مصطفى محمد حسين عبدالمجيد
دنيا اسامه على محمد حمزة
احمد علي محمود عبد الجابر
اسماء جمال عبدالقادر عطية
على فتح ﷲ على يوسف على
شيماء حامد محمد محمود
مصطفى صﻼح محمد اسماعيل
موندا اكرام منير فهمي
دعاء علي محمد على
رضوى عزت مليجى مليجى المدبوح
ايه عادل عبد الحميد على نور الدين
عماد البسيونى البسيونى السيد القصير
روان محمد السيد على رمضان
بسمه طاهر على على دنيا
محمد محمد احمد علي صﻼح
سلمى عادل إبراهيم محمد مهنا
اسراء احمد حجازى محمود
ايه عبد الغفار خيري عبد الغفار
محمود لطفى محمود محمد
عمار ياسر ميمون عباس احمد
محمد على محمد مصطفى محمود
احمد سامى محمد عبدالعال
احمد ابراهيم مصطفى احمد مصطفى
ياسمين محمد محمود السيد
عمر سعيد عبد المجيد اسماعيل
رحاب حسن عﻼم هاشم
شيرين اشرف شكرى شعبان اسماعيل

الكلية
تجاره كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره كفر الشيخ
تربية طفوله ج دمنهور
تجاره سوهاج
اداب القاهره
طب الزقازيق
اداب المنيا
اداب بنها
حقوق المنصوره
علوم اسوان
تجاره جامعة السويس
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
اداب القاهره
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تمريض المنصورة
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم بنها
اداب طنطا
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تجاره دمنهور
السن عين شمس
اداب القاهره
اداب المنيا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
علوم رياضة اﻻسكندرية
علوم عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب القاهره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
علوم اسيوط
علوم جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
848157
601495
667022
595957
913160
375530
754270
548444
800130
445242
670687
302347
610916
538764
677110
662703
206316
582383
212206
803050
220290
219673
801617
519000
533378
601361
107478
153309
746201
603190
659890
884393

اسم الطالب
احمد عبد العظيم محمد احمد
علي الشافعي حنفي محمد سﻼمة
امنيه مسلم الشافعى على شحاتة
خلود السعيد السنوسى يوسف شعير
امل نادي محمد يوسف
هند عادل ابراهيم محمد رمضان
اسراء محمد مصطفى مصطفى ابراهيم زعلوك
زغلول السيد محمد على ابو سماحه
احمد ابراهيم احمد محمد
اسماء اسماعيل عبدالمجيد بسيوني الشريف
ايه سالم متولى سالم
احمد سامي السيد محمد سليم
محمد رمضان الشبراوى ابراهيم
عﻼ عاطف طايل محمد الجمل
مصطفى حمدى حجازى محمود السيد
اسماء صﻼح توفيق محمد
امنية عادل محمد ابراهيم
فاطمة عبدالرشيد محمد يونس
نور هانئ سامى محى الدين
نورهان محمد رفعت عبد الحكيم
نورهان سعيد محمد مغازى
على كامل ربيع كامل
محمد طارق سيد جمعة
ريهام على حسين على متولى
أيه عبد الكريم محمد دغيم
مريم مصطفى عبد العزيز مصطفى سراج
يحيى جمال رضوان خليل معوض
هند محمد حسن مرسى
توماس مقار ناشد شحاته
مصطفى جمال السيد عبدالرازق
اسراء محمد نبيل محمود ابو العز
مينا اسعد متى عبد المﻼك

الكلية
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره الزقازيق
تربية ابتدائي المنصوره
علوم جامعة دمياط
تربية ابتدائي اسوان
اداب بنها
علوم بورسعيد
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
كلية تجارة ج أسوان
نوعية طنطا
طب بيطرى المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
السن عين شمس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
طب بيطرى المنصوره
تربية ابتدائي المنصوره
علوم عين شمس
تربية طنطا
السن عين شمس/رياضة
تربية رياضيه  /بنات المنيا
تجاره القاهره
السن عين شمس/رياضة
تربية المنيا
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية اسكندرية
زراعه الزقازيق
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
معهد فني تمريض بنى سويف
معهد المستقبل العالى للتكنولوجيا المتخصصة نظم معلومات ك 32مصر إسماعيلية
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
اداب المنصوره
تجاره اسيوط

Page 166 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
591205
842867
886315
918507
578795
136792
549064
658528
291472
361517
548005
292245
895778
585159
141629
584022
310336
212339
469468
608310
537158
813769
359941
442951
545143
218390
657075
361768
833133
427605
361494
576756

اسم الطالب
ندى مصطفى حسن مصطفى عوف
محمد عبد الناصر اسماعيل شلقامي
محمود جمال عبد الحميد فرج
رهام حسن خلف محمد
محمود محمد كمال ابراهيم فهمى
هدير صالح عبد المنطلب اسماعيل
عيد سعيد عيد عبدالصادق رضوان
هناء محمود محمود يسن
مؤمن عبد الحي مصطفى عبد الحى
شاهنده اسماعيل محمد احمد فرحات
ابراهيم محمد عبد السﻼم دعبيس
اية احمد احمد محمد سرور
ميرنا جمال فخري مسعود
وﻻء حمدى إبراهيم صقر
محمد محسن حسن فرج
محمود السيد محمد صقر
محمد خالد أبو الفتوح أبو شوشة
منار حسن كامل احمد
هبة صﻼح احمد احمد
رحاب السعيد عبد الحليم عبد الرحمن فراج
أمنية علي محمد عبدالحميد الجبالي
ريم محمد صﻼح الدين عبدالرؤوف
طاهر عصام عبدالستار محمد
هبه ﷲ احمد حسين المصري
عمر محمد على سﻼمه فرهود
ايمان حسام الدين صالح عبدالعزيز
انجى حسام حمدى احمد غيث
زينب ايمن محمود امام
احمد جمال محمد احمد
سارة على شعبان صالح
دينا سمير عبدالعزيز موسى
ايه عبداللطيف محمد عبداللطيف الشوحة

الكلية
تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالبات
حقوق بنى سويف
تجاره اسيوط
اداب سوهاج
تربية رياضيه بنين طنطا
حقوق انتساب موجه القاهره
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
تجاره كفر الشيخ
تجاره القاهره
تجاره عين شمس
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب سوهاج
تربية ابتدائي طنطا
اداب القاهره
معهد فني صحى طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب عين شمس
اداب كفر الشيخ
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
تمريض دمنهور
اداب سوهاج
خدمة اجتماعيه انتساب موجه حلوان
تربية رياضيه  /بنات طنطا
علوم رياضة دمنهور
تجاره انتساب موجه حلوان
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره سوهاج
اداب اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
اداب طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
595989
451069
841978
731244
393649
462342
670594
750683
666319
611642
603420
227707
892244
117079
682017
167324
439538
314307
161982
586788
662355
604538
456794
908123
108166
580741
601747
533923
600212
673324
206860
153850

اسم الطالب
عثمان عاطف عثمان عبده الشافعى
محمود على عبد الفتاح محمد العباسى
عبد العظيم جمال موسى ابو العﻼ
اسﻼم محمد فوزى محمدعفيفى ربيع
عبدﷲ محمد موسى محمد موسي
هانم محمد رفاعى الرمسيسى
اﻻء مجدى يوسف رسﻼن عبد الجواد
مصطفى عادل محمد محمد عنانى
السعيد عبد الحميد محمد يوسف حسين
ياسمين محمود عبدالحكيم عبده شريف
على سمير على احمد
مصطفى رفعت جمعة موسى
ميشيل لسمر سيد عبد ﷲ
احمد سعيد عبد الجليل بيومى
احمد محمد اﻻمير عبد اللطيف اﻻمير
مروه احمد رشاد احمد
مروج هشام رمضان حسين محمد
اسماء محي الدين بيومي عفيفي
محمود اشرف حجاج ابو القمصان حجاج
آيه صﻼح السيد محمد غازى
يوسف السيد محمد السيد غنيم
بدران شعبان السيد على السيد
هبه محمد امين الجعبيرى
اﻻمير نادى بولس اسطفانوس
لينا احمدهشام محمود محمد
احمد محمد عيد ابو حبيب
احمد ناصر السيد محمد
بسنت ممدوح توفيق محمد يعقوب
جهاد منصور علي منصور علي
الشيماء محمد ابراهيم سليم عوض ﷲ
مصطفى حسن السيد على
امانى محمد سيد احمد

الكلية
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
اداب طنطا
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب م .بنها
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجارة جامعة السادات
تجاره بور سعيد
تجاره طنطا
اداب الزقازيق
تجاره الزقازيق
تجاره بنها
تربية اسيوط
فنون جميله فنون حلوان
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره بنى سويف
اثار قنا جنوب الوادي
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره بنى سويف
علوم المنصوره
زراعه المنصوره
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية ابتدائي طنطا
اﻷكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب
فنون جميله فنون حلوان
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم المنصوره
حقوق القاهره
اداب بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
674534
757496
748412
357305
460531
527449
538293
807122
822329
448414
508628
322119
876049
308615
596371
228233
881633
164729
739624
350941
588975
313641
535482
515807
461142
580047
918059
323195
122143
320839
728473
900322

اسم الطالب
رحاب على محمد محمد عبد المنعم
سامى عزت عبدالمعز ابوالخير
مهند ايمن سيد مصطفى
مؤمن على احمد على شعراوى
محمد جمعه محمد السيد الحمير
نورالهدى محمد شعبان محمدعبدالقادر
أمنية مبروك إسماعيل ساري
احمد هانى محمد عبدالحفيظ
مريم انيس صﻼح لبيب
مى طارق محمد احمد طعيمه
منه ﷲ عادل يوسف عبد الهادى احمد
عبد الرحمن جمال أمين مصطفى سويلم
محمود حماده تامر ابراهيم
ياسمين مسعد على حسام الدين
ايمان المتولي عبدﷲ المتولي احمد
احمد حسين محمد مرعى
مها عاطف عبد العزيز جبر
لمياء محمد حزين احمد
محمد احمد ياسين احمد
نادين عاطف اسكندر حنا
مياده محمد كمال منصور
هبة نادي عبد النبي احمد
آيه محمد ابراهيم ابراهيم خليفه
حسن محمود ربيع محمد حويك
احمد عادل ابراهيم محمد عماره
داليا محمد جميل محمد سليمان
نجﻼء على عبدالعال حسن
منار ابراهيم عبد الرحمن ابراهيم السيد
وفاء اشرف توفيق قطب
اية سعيد غازى عبد العال
وسام معتصم محمود محمد جاد
وليد رفعت مهني منصور

الكلية
رياض اطفال المنصوره
علوم الزقازيق
تجاره جامعة السويس
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
علوم اﻻسكندريه
تربية أساسي اسكندرية
علوم دمنهور
تجاره اسيوط
تجارة قنا ج جنوب الوادي
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
اداب دمنهور
معهد فني صحى بنها
علوم اسيوط
تربية طفوله شبين الكوم
معهد فني صحى بور سعيد
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب اسيوط
تربية الفيوم
نوعية الزقازيق
تجاره عين شمس
زراعه المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم دمنهور
اداب دمنهور
علوم كفر الشيخ
تربية طنطا
تربية ابتدائي سوهاج
تربية شبين الكوم
اداب القاهره
معهد فني صحى بنها
تربية الزقازيق
تجاره سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
596961
436546
466157
185072
302511
599765
433056
181408
907155
754503
903143
164750
214373
315029
229233
220797
908471
660201
555693
240675
653553
361389
678598
679719
884428
651173
134149
374139
131524
737885
121814
890602

اسم الطالب
عادل رأفت محمد سليم
نجﻼء فتحى عباس عبدالغنى
رحمة سمير محمد اسماعيل رمضان
تقى عمر ليثى قرنى
ابراهيم مليجي عبد الباقى يوسف
محمود محمد السيد عبدالباري علي
عبد الرحمن اسماعيل ابراهيم السيد
عبد الرحمن هﻼل محمد عبد الرحمن
حمزه احمد محمد حسن
حمدي محمد حمدى محمد
ماركو مجدى فؤاد سيف
مروه اشرف عبد التواب حسين
احمد ياسر فؤاد محمد
احمد محمد احمد عبداللطيف خميس
محمود عبدالغنى سالم ابراهيم
كيرلس روماني سريان وهبة
احمد السيد مرعى احمد
محمود محمد سيد مرسى خليل
حنان فوزى عبد القادر دسوقى
اميره ناصر عبود محمد رضوان
كريم محمد احمد فؤاد عبد الواحد رزق
هدى السيد عبدالمحسن السيد
اميره سعيد عبده المتولى
غاده صﻼح السيد عبد السﻼم حجازى
يحى محمدابوسعيده عبد الجواد محمد
مى احمد حسن رضوان
ريهام حسن سيد زيدان
ريهام عاطف محمد احمد عفيفى
رضوي محمد عبد الفتاح عيد الشاذلي
مياده محمد محمود ابراهيم محمد
زينب مهاب حسينى عباس شاش
محمد ترجم محمد حمدان

الكلية
اثار القاهره
تجاره اﻻسكندريه
نوعية كفر الشيخ
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره بنى سويف
تربية سوهاج
كلية التربية الرياضية بالعريش بنين
حاسبات ومعلومات اسيوط
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنها
تجاره القاهره
حاسبات ومعلومات عين شمس
اداب سوهاج
علوم رياضة جامعة دمياط
اداب دمنهور
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره انتساب موجه المنصوره
كلية البنات تربية عين شمس
اداب المنصوره
تجاره المنصوره
إعﻼم بنى سويف
تجاره المنصوره
حقوق القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
اداب انتساب موجه الزقازيق
حقوق القاهره
تربية رياضيه بنين اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
371433
547775
608855
371465
597884
448366
747669
473779
455161
234823
735715
884104
613947
605378
430656
148504
387777
585921
366152
543404
680145
165484
125658
324805
144212
311967
146884
210096
156556
559334
302913
240627

اسم الطالب
محمد هانى عبدﷲ محمد عفيفى
مهند احمد احمد شرف
احمد صابر محمد ابراهيم اسماعيل
اﻻء حسام الدين فرج ﷲ محمود
سلمى سمير عباس عباس الشاعر
نورهان منصور محمد عقل حبيب
اسماء امين مصطفى محمد ابو الليل
فايزه حنفي عبد القوى ابراهيم الصاوى
خالد حامد عبدالكريم محمد خرشه
اسراء اشرف اسماعيل معوض
عﻼء عبده عوض محمد احمد
داليا عبد البديع توفيق عبد ﷲ
هدير محمد عبد العال عبد الحميد عمر
آيه مصباح حسين إبراهيم
دعاء عبدالجواد احمد محمد ابراهيم
خلود خالد جمعه عبد الحى صالح
دينا عبدﷲ عبدالمطلب منصور
محمد عادل حجازى شلضوم
عبدﷲ مأمون عبدالعزيز بيومى
يوسف محمد اﻻسعد حسن محمود بخيت
محمد محمود عبد الرؤف ابو المعاطى
سعاد كرم عشرى محمد
اسراء عادل بكرى عيد سالم
اسراء محمد حامد احمد
احمد حمدي احمد قرني
رجب عربي رجب محمد يوسف
كريم طارق دسوقى دسوقى
هبه ﷲ اشرف محمد احمد
صموئيل سعيد لويز بباوى
احمد محمد احمد متولي ابراهيم
فادية صبحي محمد محروس ابو شهاب
هاجر محمد محمود مصطفى

الكلية
السن عين شمس/رياضة
علوم رياضة دمنهور
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
كلية البنات آداب عين شمس
تمريض المنصورة
تجاره طنطا
تربية ابتدائي جامعة السويس
نوعية كفر الشيخ
طب بيطرى كفر الشيخ
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي الزقازيق
معهد فني تمريض اسيوط
رياضيه بنات الزقازيق
تجاره الزقازيق
اداب اﻻسكندريه
طب بيطرى القاهره
تربية ابتدائي بنها
تربية رياضيه بنين طنطا
علوم بنها
علوم رياضة اﻻسكندرية
علوم رياضة المنصورة
اداب انتساب موجه الفيوم
تجاره القاهره
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تجاره القاهره
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
اداب شبين الكوم ج المنوفية
نوعية عباسيه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
816986
430898
122957
378545
116226
216992
371451
523182
542617
326926
167373
737754
238712
895268
240958
579736
834971
653157
356454
213538
656526
165529
804007
364721
390479
118705
806923
901255
812776
908836
383392
386374

اسم الطالب
بيشوى زكريا ولسن اشعيا
هند محمد احمد عبدالخالق تهامى
احمد هشام فاروق هاشم
محمد خالد محمد عوض
باسم يوسف ابراهيم ابراهيم
ايهاب محفوظ سعد الدسوقى
اسراء عبدالعظيم عبدالرازق محمد
عبد ﷲ سليم السيد سليم احمد
سمر عبد السﻼم ابراهيم محمود
مشيرة اسماعيل عبد الرحمن سﻼم
سميه محمود مرسي عبد الحميد
هناء خالد السباعى السيد محمد
عبدالحميد احمد محمد الحلوجى
ابانوب ثروت غالى سليمان
نوره سنوسى محمد ابوسريع
ريم باسم احمد رمضان الزﻻط
على فوزى يوسف ابو الحجاج
نيفين يحيى عبد القادر حسن احمد الحكيم
هدير يسرى ابراهيم محمود
خالد احمد مسعد ابراهيم
هاجر احمد مجاهد محمد احمد
اسراء ميﻼد عبد القوي احمد
روفيده ناجح محمد حسين
مارتينا نبيل لويس ملك
ساره احمد على محمد عبدالمولى
زهراء شريف امام عبد الحليم
ياسمين جمعه رجب أحمد
انجى شحاته شوقى يعقوب
شيماء احمد حسن احمد
اميره طارق محمد السيد
منه ﷲ ممدوح بيومى عبدالغنى
ايه ايمن فوزى ابراهيم

الكلية
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنها
تجاره بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره القاهره
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
علوم اﻻسكندريه
علوم رياضة اسوان
نوعية اشمون
تربية ابتدائي الفيوم
تربية الزقازيق
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تجاره سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
نوعية موسيقيه قنا
اداب سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب المنصوره
السن عين شمس
نوعية موسيقيه المنيا
علوم عين شمس
تربية بنها
اداب انتساب موجه طنطا
تربية ابتدائي المنيا
معهد فني صحى سوهاج
علوم المنيا
اداب اسوان
كلية الفنون التطبيقية ببنها
كلية البنات تربية عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
312006
157066
324750
753795
169139
135599
116477
661839
650300
383494
753427
803981
526241
210488
214604
653887
502040
613312
596648
426461
900749
107369
472562
661109
502747
126940
754901
156227
527093
313984
137512
206845

اسم الطالب
احمد رجب عبد العليم بدران
فيوﻻ عاطف عطية عبد الشهيد
منار محمود عبد الوهاب على
اميره نبيل توفيق عبد اللطيف
مروه عصام محمود سليمان
ايمان ايمن محمد محمود
محمد ياسر عبد الفتاح شعبان
ريهام ابوالمعاطى عوض ابوالمعاطى ريه
مرنا مجدى عبد الرازق القصبى عطا ﷲ
احمد محمد عبدالجيد محمد احمد
امانى حسين عبد الجليل العوضي
ايه خالد محمد عبدالعزيز
احمد مرزوق منشاوي محمد جوده
عمر محمد السعيد محمد
فادى اسعد منير اسعد
ايمان محمود عبد الحكم رمضان الخن
منه ﷲ خالد عبد المنعم نعمان عبد الرازق
بسنت ممدوح ابراهيم محمد
منه ﷲ محمود محمد العاصى
مهنا حسين حتيته سالم
تغريد حجاب صادق السيد
تسنيم خالد عبد النبى جاد المولى كفافى
نهله عصام على عبدالرحمن
احمد محمد احمد عبد المحسن عﻼم
دعاء احمد محمد احمد النحاس
هاجر طه عبد المنعم عبد العزيز
امير محمد عثمان عمر
نورا هﻼل محمود امام
هبة صبرى جابر طه أحمد الفنه
هدير ايهاب محمود جابر
محمد على احمد عبد الرحيم
احمد عادل تونسي ابراهيم

الكلية
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره انتساب موجه بنى سويف
حقوق قنا جنوب الوادي
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية ابتدائي الفيوم
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية ابتدائي المنصوره
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره بور سعيد
سياحة وفنادق المنيا
اداب اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره طنطا
تجاره اﻻسكندريه
رياض اطفال المنصوره
طب بيطرى المنصوره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي كفر الشيخ
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره دمنهور
اداب القاهره
علوم العريش
علوم بنى سويف
تربية اسكندرية
اقتصاد منزلى حلوان
تجاره القاهره
حقوق عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
739863
814150
237486
739855
128242
452803
537949
114122
239991
391814
388813
811212
593204
592243
829903
455317
849216
204663
364472
384333
116454
814193
819184
684420
163816
214513
802921
356634
306075
477646
673629
281677

اسم الطالب
رضا السيد سالم محمد محمد
ياسمين محمد ناجى اسماعيل
سناء على عبد المنعم على
دينا محمد محمد محمد محمد حسن خطاب
اميرة عاطف مصطفى عارف
آيه احمد عبده الهرميل
سارة خميس عبد الرسول السيد سلطح
عبد الرحمن عادل شرقاوى السيد
حسن خالد حسن عبدالقادر
سمر محمد يحى محمد محمود معروف
مؤمن محمود عبدالعال عبدالعال
منال مصطفى محمد احمد
اميرة الجمال مجدى محمد ابراهيم
ايمان حسن حسن عبد الغني
فايزة احمد خليل احمد
محمد عبدالفتاح فوزى احمد شهاب
رجب سيد عادل محمد
رامى هانى فرانسوا نظيم ذكى
سندس خالد السيد حارس محمود
عبدالرحمن على محمد احمد
مؤمن احمد عطيه فرج
سمير محمد محمد عبد الرحيم
انجى اشرف كمال فرج
محمد عبد الجواد عابد عبد الجواد
محمود محمد حسن كامل
امير زكريا عبد الفتاح احمد عبد العال
أسماء ربيع فوزى توفيق
صابر محمود صابر محمد
احمد ايهاب عبد الستار عﻼم
خالد محمد عبدالعاطى السيد فرج
تقى عادل عبد القادر احمد
باسل اشرف صﻼح الدين عبد الفضيل خليفه

الكلية
تربية الزقازيق
علوم المنيا
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
علوم الزقازيق
زراعه القاهره
اداب طنطا
زراعه طنطا
السن عين شمس/رياضة
السن عين شمس/رياضة
تجاره بنها
نوعية موسيقيه عباسيه
تجاره بنى سويف
تجاره جامعة دمياط
تجاره جامعة دمياط
نوعية فنيه قنا
تجارة جامعة السادات
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
حاسبات ومعلومات عين شمس
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنى سويف
معهد فني صحى بنى سويف
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
اداب المنيا
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب طنطا
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
898770
472652
736501
682610
232543
293276
899851
438512
158537
353765
389438
882585
393138
800783
529322
678201
886354
425105
530406
534367
825673
143437
395719
883346
178058
826912
730501
212686
836497
886326
836499
151035

اسم الطالب
هاله جمال حسانين عبد الرحيم
نورهان عﻼء محمد عبدالحميد بدوى
مصطفى حسن محمد حسن حسين
امينه اشرف محمد على
سمير نادى عباس عبد التواب
رحمة عبد الموجود غنيم عبد الموجود
رويس امين زاخر روفائيل
اية اشرف عبدالحميد رشاد عبدالحفيظ محمد
حنان يوسف محسب احمد
شادى محمد عبداللطيف محمد خضر
احمد غريب فاروق محمود
مريم نجيب شحاته ميخائيل
اميره مجدى عبدالعاطى عبدالعظيم
اروى محمد رؤوف درويش
محمد سمير ابو اليزيد ابو العزم البهنسى
اسامه رمضان محمد عبد الوهاب
ماجد عبد الفادى حنا خله
رانيا محمد محمد عادل الزرقا
ابراهيم حسين ابراهيم محمد
ياسمين حاتم محمد إبراهيم أبوالمجد
علياء خالد حسين محمد
مصطفى محمد نادى عبد الموجود
بسمه كمال احمد على
اسماء عﻼء عبد المالك عبد ﷲ
عبد الوهاب معتصم محمد الصغيرمصطفى
فايز احمد محمود جمعة
جهاد سﻼمه على سﻼمه
محمود محمد اسماعيل عباس
محمد تقادم عباس حسان
ماجد ممدوح صموئيل حبيب
محمد عبدالجليل على احمد
احمد رجب عبد اللطيف ابوبكر

الكلية
معهد فني صحى سوهاج
تجاره كفر الشيخ
زراعه الزقازيق/رياضة
اداب المنصوره
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
علوم عين شمس
تربية ابتدائي سوهاج
تربية اسكندرية
الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى ببنى سويف
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
حقوق انتساب موجه عين شمس
اداب اسيوط
حقوق انتساب موجه عين شمس
علوم المنيا
تجاره انتساب موجه دمنهور
تربية رياضيه بنين المنصوره
تربية ابتدائي اسيوط
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
علوم دمنهور
اداب دمنهور
تجارة قنا ج جنوب الوادي
حقوق القاهره
كلية البنات آداب عين شمس
علوم اسيوط
اثار القاهره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد فني صحى اسوان
حقوق اسيوط
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
736327
479004
505396
307774
150766
579639
103662
878159
590537
876316
728603
131490
578072
661427
104646
370200
739077
606767
576464
369259
458673
166678
669827
601769
205557
607590
838133
661790
675889
586667
163098
908162

اسم الطالب
اسماء ناصر محمد بهجت عساف
سمير محمد عبدالرحمن عبدالقادر جاد
محمد عبد الرحمن محمد خاطر
اية شريف ربيع محمد قنديل
ياسمين معوض محمد عبد المحسن
امل فريد احمد على رزق
هشام محمد كمال احمد ابراهيم
مارتينا عادل فكرى نجيب
عمرو ابراهيم السعيد الشوبكى
احمد عرفه عثمان محمد
يارا محمد عبدة محمد مصطفى بري
معتز حمدى جاب ﷲ عزيز
نوران ابراهيم محمد غانم
اسماء السيد البسطويسى على السيد
شهاب الدين محمد رجب غزال
عبدﷲ محمد فريد محمد
محمد عصام صالح محمد
ماريز ماهر كمال مكسى مرقص
اسﻼم محمد على الغريب
اسماء عبداللطيف حسن الرفاعى
ايمان حمادة فتح ﷲ خليل
اسماء محمد عزاق عبد ﷲ
محمد اشرف على محمد متولى الجناينى
محمود سعد حامد عبد العظيم
منه ﷲ فوزي عبدالشافي عبدالعزيز
عادل حسام عزت احمد
هدير على محمدين احمد
محمد عبد الفتاح عبد العزيز عبد الفتاح حسن
ندا وجدى ابراهيم حسين الجندى
احمد رضا سالم عبد الرازق
اية رمضان على على
ايه محمد صياد محمد

الكلية
نوعية الزقازيق
معهد فني تمريض طنطا
تجاره انتساب موجه دمنهور
تربية ابتدائي شبين الكوم
تربية حلوان
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية اسيوط
حقوق المنصوره
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه اسيوط
تجاره جامعة السويس
تربية حلوان
رياض اطفال المنصوره
تربية المنصوره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
السن عين شمس
علوم الزقازيق
المعهد الفنى للتمريض بالجونة
اداب اسوان
اداب كفر الشيخ
اداب الفيوم
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره طنطا
تجاره القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
حقوق المنصوره
زراعه المنصورة/رياضة
علوم الفيوم
اداب سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
281153
559765
116537
590739
734398
454718
376259
806848
897064
467909
351987
847256
366086
465665
832841
588031
841478
369697
876486
430565
670665
882894
595983
139626
884991
614045
593648
819171
652041
601294
462338
681550

اسم الطالب
مروان وليد محمد دمير
محمد حسن طحاوى العطفى
احمد مصطفى حسن اسماعيل
عبدﷲ سعد سعد حافظ
مروه جمال محمد عطيه غنيمى
ريهام صﻼح محمد الشرقاوي
محمود عصمت عبدالعظيم سﻼمه غنيم
مفيده محمد على ديهوم
نورهان محمد حسن محمد
امل عبدالفتاح ابراهيم يوسف العتباني
محمد كرار عسران محمد
ديفيد وصفى مترى واصف
احمد اسامه شعبان ابراهيم
منى سالم عبدالمطلب فتح ﷲ هانى
نادين حسين حلمى مصطفى
محمد كمال كمال سرور
رجاء راضى محمد محمد
سحر احمد جوده عبدالغفار
خيرات محمد علي عبد الرحيم
محمد رضا خميس عيد محمد
ايمان عاطف السيد عبد الرازق
مصطفى رجب ابوالمجد عمر
احمد محمد حمدى محمد ابراهيم عبد ﷲ
امال عشري احمد صديق
احمد عبد البديع احمد محمد
سمر محمد احمد ابراهيم
غاده توفيق عبد الرازق محمد
امانى نادى امين محمود
مالك خالد فؤاد ابراهيم ابو زيد
أحمد خالد محمد أبوخيشة
نورا امجد فتح ﷲ الحيطى
احمد محمد حامد حامد رضوان

الكلية
تجاره عين شمس
تربية/رياضه دمنهور
حقوق القاهره
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
تمريض الزقازيق
تربية طنطا
علوم رياضة عين شمس
تربية ابتدائي المنيا
اداب سوهاج
علوم بورسعيد
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية قنا ج جنوب الوادى
تربية بنها
تجاره كفر الشيخ
فنون جميله فنون اﻻقصر
تجاره طنطا
اداب المنيا
نوعية بنها
تربية اسيوط
علوم رياضة طنطا
نوعية المنصوره
تجاره اسيوط
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره اسيوط
تجاره سوهاج
تربية جامعة دمياط
تجاره اسيوط
تجاره المنصوره
تجاره الزقازيق
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
تجاره المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
841001
658797
168625
730538
575700
725929
744169
662587
211536
377902
608071
600183
430391
354537
746510
367745
667067
236053
302443
894386
150024
170980
834367
583799
436606
219180
282543
683532
237384
751116
591656
585002

اسم الطالب
مهند وحيد الحسينى شحاته محمد
كريم احمد سمير محمد طعيمه
اسراء طلبة محمد بهى الدين
ايه حسن ربيع صابر
حوريه عبد المنعم عبد العزيز خضر
احمد محيى الدين عبدالفتاح عبدالعاطى
علياء اشرف على احمد
محمد السيد محمد عبد اللطيف
نورهان احمد احمد فتحى اﻻشقر
محمد اشرف لطفى شحاته قاسم
دينا حامد ابراهيم متولى سيد احمد
امل احمد مصطفى احمد
شهاب عﻼء الدين يوسف كمال الدين محمد
محمد صبحى كامل عبد ربه
اسراء عنتر محمد فتحى
بركسام طلعت سعد محمد
شيماء هشام ابراهيم محمد حليمة
محمد احمد محمود حسنين
شعبان عصام حسن عبدالقادر عيطه
اسﻼم عثمان على محمد
ابراهيم عجيب واصف خير
مروان ماجد محمد مصطفى
عبدالرحمن احمد محمود عطيته
مى فؤاد عبدالعزيز غنيم
فاطمه الزهراء على زيان سليمان
حنان اسماعيل محمد وهبة
محمد عادل حسن ثابت
عبد الرحمن محمد عبده احمد اللبان
هدير محمد حسن محمد
عمر طارق فؤاد الراوي فراج
محمد السيد عبد الفتاح السيد
محمود محمد فوزي عبدالجواد شاهين

الكلية
تربية /رياضه المنيا
معهد فني تمريض المنصوره
علوم الفيوم
تجاره عين شمس
اداب طنطا
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
اداب المنصوره
علوم رياضة عين شمس
تجاره عين شمس
تجاره الزقازيق
حقوق الزقازيق
علوم رياضة اسوان
تجاره عين شمس
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم بنها
اداب المنصوره
تجاره عين شمس
علوم رياضة شبين الكوم
تربية رياضية بنين سوهاج
اداب انتساب موجه حلوان
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
زراعه المنصوره
بنات علوم رياضة عين شمس
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
359137
103701
891711
847559
239022
886145
433741
595819
294066
116328
112202
207712
311446
431350
123838
737347
303847
378955
884892
500680
532968
610473
680426
534466
822345
596026
679623
530196
223363
893504
832605
596260

اسم الطالب
احمد عبدالرازق رجب عبدالعال
ميار جمال محمد على محمد
صافيناز عزالعرب محمد عبد الرحمن
محمد راشد عبد الرحيم حسن
عماد فتحى عوض على
عبد ﷲ رمضان ثابت حسين
عبدالرحمن محمد محمد حسن الشعراوي
مى سرور عبد الظاهر محمد شروش
ابانوب اشرف لويس يعقوب
ادهم خالد عبد الوهاب عبد العليم
يمنى خميس محمد محمد خميس
فرح حسن كمال حسن حبيب
محمود عبد الباقي عبد المولي محمد
محمود زكى عبدالعليم محروس
محمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن
مايسة عادل شحاتة عيداروس
هاجر شوقي كمال الشافعى
ايه جمعه سعد عبدﷲ
عبد الرحمن حسن توفيق عبد الموجود
مصطفى عﻼء الدين محمد سﻼمة صالح
محمد السيد خميس محمد
محمد فريد محمد أمين الديب
امل اسامه عبد المقصود عبد المقصود
سارة على حسن يوسف طلبه
هدير عبده الخضرى مصطفى
محمود محمد فهيم عبد الغني
عبد ﷲ محمد عبد المطلب عبد العزيز
اسامه حمدي مختار الديب
هيلين بشرى عبد المسيح سيفين
احمد انور عبد العال احمد
مارينا صﻼح سعدى حبيب
محمد السعيد محمد شطا

الكلية
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اسيوط
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره اسيوط
تجاره اﻻسكندريه
تربية جامعة دمياط
تجاره عين شمس
علوم رياضة عين شمس
حقوق القاهره
تجاره عين شمس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب اﻻسكندريه
تجاره طنطا
اداب الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق بنها
تجاره اسيوط
تربية رياضيه بنين اﻻسكندريه
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره جامعة السويس
معهد فني تمريض المنصوره
طب بيطرى دمنهور
اداب اسوان
اداب انتساب موجه جامعة دمياط
تجارة جامعة السادات
تجاره دمنهور
تربية/رياضه حلوان
حقوق سوهاج
نوعية فنيه قنا
تجاره جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
323701
465620
306014
438048
655073
159812
108673
576176
436363
728439
466747
472393
427975
367322
683554
369104
593778
238163
458872
810486
316894
355412
317646
909666
120616
297535
537888
310633
213391
600616
429879
528819

اسم الطالب
ضحى نجاح عبد المنعم بيومى
رانيا صبري محمد يوسف عجوة
مصطفى ابراهيم اسماعيل السقا
أميرة نبيل السيد مصيلحي
حسن احمد جمعه حسن
بدر جبر على جبر
ماجي نزيه زكي سيد
نوران احمد على الشيخ
سماح ابراهيم احمد السيد ابراهيم
ناهد عبدالرحمن محمد مبروك عيسى
نورهان طارق عبد العزيز عبد الهادى حسن
اسماء السيد يوسف سالم محمد
عمر على على حسن سليمان
اسراء عفيفى عبدالحافظ عفيفى عبدالحافظ
احمد رمزى فتحى ابراهيم
رجاء متحت محمد سالم سيد احمد
خلود رضا سعد ابراهيم شتيوي
مريم ثابت حنا غب﷼ حنا
امل السيد كمال الجمال
عبدالبصير وحيد صابر محمد
ميرنا احمد مختار احمد احمد
بسنت طلعت احمد منصور
محمود رضا محمود عبد المعز
ايه سعيد متولى موسى
عمرو رابح علي خليفة
الشيماء صبري عبد السﻼم رمضان
تغريد جاد خليل صدقة
منى مصطفى سعد الرغيوى
محمد خالد محمد احمد عطيه
غزﻻن شريف مصطفى حسن
فاطمة عادل السيد احمد السيد
محمد السيد محمد الشريف

الكلية
معهد فني صحى بنها
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
علوم رياضة الزقازيق
زراعه سابا باشا اﻻسكندريه
معهد فني صحى رياضه المنصورة
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
اداب طنطا
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
اداب الزقازيق
اداب كفر الشيخ
تجاره كفر الشيخ
تجاره دمنهور
علوم بنها
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية ابتدائي بنها
اداب جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
علوم كفر الشيخ
علوم رياضة المنيا
علوم بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
تربية ابتدائي اسوان
تجاره القاهره
علوم حلوان
نوعية اﻻسكندريه
معهد فني صحى بنها
تجاره القاهره
نوعية موسيقيه الزقازيق
تربية أساسي اسكندرية
زراعه اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
667252
605015
831016
736965
884180
903834
674698
289564
228513
651509
310741
841897
451627
289102
395483
372577
878226
884018
219952
606400
365613
661684
450176
223197
384095
126925
809894
377943
456280
542685
610758
282215

اسم الطالب
نورا راضى عبد المعطى محمد على
رانيا شكرى شوقى حسن
وفاء رمضان جاد الرب عباس
محمد سمير محمد عبد الجواد
صفاء عبد الراضى عبد الشافى عبد الوهاب
ايه جمال بدوي السيد
يحيى نادر ابراهيم محمد عليوه
شيماء لبيب ابراهيم محمود
عصام عﻼء عبد البارى عبد البارى
ايه احمد عبد العزيز حسين البندارى
سالي محمد كمال النجار
طه محمود محمد علي
عبدالرحمن خالد انور احمد حسين
احمد عبد الفتاح احمد عبدالعال
ريم صﻼح احمد محمد عرابى
نرمين مرسى محمود مرسى
ضحى محمد احمد على
ياسمين كمال محمود عبد النعيم
اميره ابراهيم محمد عبدﷲ
بسنت عبد الحميد حسن يوسف
ساره احمد ابراهيم عبدالرازق
السيد محمد عبد الهادى ابراهيم القصبى
شيماء ابو العزم المحمدى ابو العزم الجندى
داليا محمد حسن عبد الكريم
منى سيد محمد عبدالوهاب
ميرنا هاني فائق رزق
وﻻء ناصر محمد عبد العزيز
اسراء عبدالسﻼم محمود احمد الشناوى
سالم محمد محمود سالم راغب
يارا جمال عباس محمد عبد الرسول
هاجر عبد العزيز سليم ابراهيم
ميار شريف محمد رضا

الكلية
اداب جامعة دمياط
اداب الزقازيق
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تجاره الزقازيق
معهد فني تمريض اسيوط
معهد فني صحى سوهاج
حقوق المنصوره
اداب القاهره
تجاره القاهره
علوم رياضة المنصورة
تربية شبين الكوم
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب باﻻسكندرية
تجاره انتساب م .بنها
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تربية عين شمس
علوم اسوان
اداب انتساب موجه اسيوط
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه الزقازيق
معهد فني صحى امبابة
اداب جامعة دمياط
تربية ابتدائي طنطا
تربية عين شمس
تجاره عين شمس
تجاره القاهره
نوعية المنيا
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره طنطا
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
تربية الزقازيق
تجاره جامعة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
656918
746826
516798
876120
741284
384972
582092
595403
280616
324846
755969
915415
229526
814603
753386
529724
592511
895141
904106
437772
388629
893691
609912
674322
882389
465848
212219
147042
156181
587414
314912
462252

اسم الطالب
منى محمود مصطفى جادﷲ
محمد محمد ابو العز عبد اللطيف
محمد بهاء حامد محمد عبدالشافى
نوران امر ابراهيم توفيق
محمود احمد احمد على
محمد حسام الدين عبده على الشناوي
محمد محمود عبد اللطيف ابراهيم
ابراهيم السيد الشربيني الدسوقي
اية محمد محمد حسن البرقمانى
اية رمضان فوزى احمد
عبير صﻼح شاكر عبد العزيز
اسﻼم عبد الشافي محمد احمد
ايرينى ناجى حبيب رياض
مصطفى هنى شعبان محمد
سميه احمد زكريا احمد حسونه
احمد كارم محمد عبد الحميد حنورة
اسراء محمد محمد حرز
نورهان ناصر على محمد
مارينا عنتر نجيب حنا
يسرا محمود عبد الرحيم محمد
ندا عمرو محمود عطيه
احمد مجدى رمضان محمود
آﻻء السيد السيد على احمدابراهيم
سمر مصطفى السعيد عبد النبى همام
اميره الزهور عبد الفتاح فايد مشاخى
ريم محمد عبدالحميد قطب سﻼمه
وليد علي ثروت العليمي
على طه صالح عبد الحميد
هالة سيد قرنى مليجى
اسراء السيد زكى حسن مطر
محمد ورداني عبدالعزيز محمد
منى شوقى سعد عبدالعاطى عوض

الكلية
تجاره المنصوره
تجاره جامعة السويس
اداب دمنهور
علوم جامعة السويس
زراعه قناة السويس/رياضة
طب بيطرى بنها
تجاره طنطا
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره عين شمس
علوم العريش
تمريض اسيوط
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه بنى سويف
علوم بورسعيد
طب بيطرى دمنهور
تجاره بور سعيد
تجاره سوهاج
علوم رياضة سوهاج
تربية/رياضه اﻻسكندرية
طب بيطرى بنها
تجاره سوهاج
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره طنطا
حقوق اسيوط
تجاره كفر الشيخ
علوم عين شمس
حقوق القاهره
رياض اطفال القاهره طالبات
طب بيطرى بنها
تجاره بنها
تجاره بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
282819
325409
505727
114994
547002
462236
178955
912800
906426
106841
520291
352307
736900
455380
581764
911785
369240
580602
879461
751959
167284
445068
590855
545556
362227
671101
559113
671703
464018
219731
167338
320774

اسم الطالب
سارة ناجي فاروق عبدالعزيز
فاطمة جابر احمد محمود بخيت
محمد عصام حامد عبد القادر عبد النبى
نورهان صﻼح عبد الفتاح عباس
احمد حسن على حسون الدمياطى
حنان ممدوح عبدالرحمن ابراهيم السنهورى
زينب سعيد سعد جبيلي
محمد ماهر عبد القادر عثمان
محمد محمود عبد الرحمن محمود
اﻻء عاطف صﻼح الدين عبد الحميد محمود
ساره فرج ﷲ محمد الشاذلى
امل صالح ابراهيم محمد
عادل خالد محمد محمد
احمد مصطفى جابر على مصطفى
احمد محمد عبد المنعم الشاذلى
جيهاد فتح ﷲ عبد الجيد اسماعيل
عمر محمد معوض مروان
ممدوح طارق عبد الحميد العراقى
احمد على سعد محمد
انجى محمد عادل عبد الفتاح مبروك
ايه بﻼل عمر محمود
اميره اسماعيل بهجت محمد عيد
وليد ناصر عبدالعال عمر
اسﻼم رمضان محمود اسماعيل
نورهان سامى محمد زيد
محمد احمد شحاته عبد الرحمن
سامح محمود زكى احمد عبد العزيز
هناء عبد الرحمن سالم محمد ابراهيم
هدى ابراهيم شلبى محمد شلبى
مروه يسري محمد الطاهر
نورهان عبد الناصر على عبد الغنى
اسراء سعيد محمد بدر

الكلية
تجاره بنها
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
اداب عين شمس
علوم رياضة جامعة دمياط
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره بنى سويف
تربية ابتدائي اسوان
حقوق سوهاج
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره دمنهور
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تمريض طنطا
زراعه المنصورة/رياضة
كلية الطب البيطرى جامعة أسوان
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
نوعية طنطا
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
اداب انتساب موجه بورسعيد
اداب انتساب موجه بنى سويف
اداب طنطا
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
تربية/رياضه اﻻسكندرية
حقوق حلوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ
علوم المنصوره
نوعية كفر الشيخ
تجاره طنطا
دار العلوم الفيوم
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
170283
594383
752542
122398
578814
125558
912282
755976
667023
912277
513544
126357
822026
359515
898827
235644
817646
369911
371951
755712
224727
598314
116392
305544
673316
597486
803396
459642
444724
449621
353049
879731

اسم الطالب
ايه محمد محمد عبد الباسط
احمد ربيع أبو زيد محمد أبوزيد
اسماء الحسيني محمد الحمدي
شروق اسماعيل عبد المغيث محمد
ابراهيم على عبد العال احمد الحملى
دميانه نشات بطرس عطيه
شروق محمد اشرف فتحى جعفر
منى مصطفى احمد عيد القيم
اميره محمد ابراهيم ابراهيم عبد المجيد
خلود مبارك محمد يعقوب
رضوي صﻼح البيومي البيومي الصعيدي
ندى ناصر صﻼح الدين محمد عباس
اميره عبد الناصر محمد مراد
محمد نصر عمران نصر
رحاب يوسف محمد محمود
عمر طارق جودة عمر
ياسمين رشاد يوسف ابراهيم
مروه احمد عبدﷲ ابراهيم
اميره صﻼح محمد حسين
مياده مجدي فتحي محمد درويش
اسر عمار على حسن على
دنيا يحى سعد سيد احمد
منصور فوزي على احمد
احمد اسامة عبد العزيز طمان
اسماء رضا عطا عبد اللطيف متولى
دينا جمال عبد الفتاح محمد غزى
محمود ربيع عبد العال كامل
مصطفى عبد العزيز صباح قرقورة
السيد ابراهيم جابر القط
سالى السيد احمد بهلول
ميار اشرف محمد فتح ﷲ عبدالمجيد مشالي
ايه صﻼح الدين ابو المجد حسن

الكلية
اداب الفيوم
زراعه دمياط/رياضة
تربية ابتدائي بور سعيد
حقوق القاهره
علوم طنطا
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
إعﻼم ج جنوب الوادى
السن عين شمس
تجاره كفر الشيخ
كلية الطب البيطرى جامعة أسوان
اداب انتساب موجه دمنهور
دار العلوم ج القاهره
تربية قنا ج جنوب الوادى
علوم عين شمس
نوعية موسيقيه قنا
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب انتساب موجه المنيا
علوم بنها
حقوق انتساب موجه عين شمس
علوم العريش
زراعه القاهره
اداب انتساب موجه جامعة دمياط
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
السن عين شمس
تربية ابتدائي الزقازيق
تربية جامعة دمياط
تجاره اسيوط
تجاره كفر الشيخ
تربية طنطا
تربية ابتدائي طنطا
اعﻼم القاهره
تمريض اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
595531
463804
161204
548773
209952
591098
105628
212662
806818
205608
837675
310454
319504
670985
108298
323932
821310
652089
661942
226406
579702
588675
280687
876194
681108
448940
582365
288375
105552
508305
244712
533071

اسم الطالب
عبد الرحمن محمد ابراهيم حسن العبد
روضه عبدالعزيز عبدﷲ عبدالعزيز رزق
شهد محمد الحسينى عبد العليم جﻼلى
احمد فؤاد برانى بدر
كريم احمد محمد شوقى
ايمان محمد فهمى محمد ابو عريشه
احمد عﻼء عامر على
ياسمين سيد عبدالحفيظ عبدالنبى
ماجده نصر حسين خليفه
عبد ﷲ خالد عباس عبد الرازق
ﻻرا محمد مصطفى مسلم
امنية عاطف أحمد هدهود
نورا محمد فهمي الدجوي
امل مجدى نعمان اسماعيل على جامع
سلمى عبد العليم الشهاوى عرفه
سحر رمضان متولى حمدون
وليد احمد سليمان محمد
محمد هانى ابراهيم المليجي
عبد السﻼم فتحى حامد عبد السﻼم حماد
احمد اشرف احمد سيد
داليا جمال محجوب عيدمحمد
منار سالم مسعود الجمال
مارك مايكل مينا نخله
ايمان مصطفى عبد العزيز على
نورهان محمد عبد الفتاح سليم
حسناء حسين النبوى ابراهيم خاطر
ساره البسطويسى عطية شرف الدين
اﻻء محمد حسن محمد
احمد قدري قرني بخيت رجب
ندى صﻼح الدين حزين احمدانى محمد السروجى
محمد صالح محمد عبد الوهاب
اسماء عطاﷲ عطا ﷲ غنيم سرط

الكلية
تجاره بور سعيد
نوعية كفر الشيخ
استنفد الطالب رغباته
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة
اداب جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره القاهره
نوعية المنيا
حقوق حلوان
تجاره اسيوط
تربية طفوله شبين الكوم
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره الزقازيق
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
معهد فني صحى اسيوط
حاسبات ومعلومات اسيوط
تجاره المنصوره
تجاره المنصوره
تجاره عين شمس
تجاره طنطا
تجاره طنطا
تجاره عين شمس
تربية اسيوط
اداب المنصوره
رياض اطفال المنصوره
تربية ابتدائي طنطا
تربية/رياضه عين شمس
حاسبات ومعلومات القاهره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات القاهره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
530877
467668
124696
516291
906811
379743
303913
219560
289525
726111
533561
146698
683511
536191
236691
557735
527637
250863
400235
916752
289487
543410
527703
742288
748323
826386
579911
899432
658242
158191
374733
667987

اسم الطالب
خالد جمال احمد ابراهيم الحبشى
محمد عبد الباسط سليمان منصور
يحيى ابراهيم عبد الرحمن محمد عامر
أحمد محمد محرم محمد القديم
وليد عبدالحسيب عبد الباسط عبد المطلب
هاجر اشرف رمضان محمد
اﻻء انس على السيد الدبور
اكرم غازى حلمى عبد الحميد
هايدي عادل عوض جرجس
حسن محمد حسن على
ضحى على ربيع حفلش
هايدى خالد محمد محمد
احمد عبد ﷲ مسعد ابو النجا سﻼمه
دينا محمد فؤاد الليثى
عﻼء محمد فتحي سالم عبد الرحمن
ايمان إسماعيل ماهر إسماعيل
اسماء محمود السيد عوض ﷲ
اﻻء محمد امام محمد
اسماء محسن فتحى عليوه
ورده عزت عبد المحسن احمد
سمية ياسر محمد احمد
احمد السيد ناصف سيد احمد ناصف
مونيكا ماهر اديب اسكندر
حسناء اسماعيل السيد اسماعيل
ياسمين عﻼء حسن مبارك
سالى محمد عبدالقوى محمد
هدير حمدي محمد احمد دقلوج
محمود محمد محمود ابو القاسم
حسنى عبده زيتون فرحات
سمر على حسين رمضان
رنا عصام الدين محمود ابراهيم
حنان حسن عز الدين سﻼمة

الكلية
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات حلوان
تجارة جامعة السادات
حقوق سوهاج
اداب انتساب موجه عين شمس
كلية البنات علوم عين شمس
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
زراعه سابا باشا اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره دمنهور
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تربية ابتدائي بنها
زراعه اسيوط
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
علوم رياضة اسوان
تجاره اﻻسكندريه
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تربية طنطا
حقوق قنا جنوب الوادي
معهد فني صحى رياضه المنصورة
طب بيطرى بنى سويف
دار العلوم ج القاهره
نوعية المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
840881
878633
587232
729515
682809
103574
667657
682910
357500
882390
538259
518795
680068
310758
732013
801317
528841
729406
103859
320451
228683
106560
225624
301131
884980
814390
285092
351534
102419
536052
157319
382705

اسم الطالب
اسماء اسماعيل عبد الحفيظ محمد
زينب محمد بدوي يوسف
هند محمد سليمان القيم
محمود عبد الرسول محمد النوبى
احمد خالد محمد ابراهيم عبد الجواد
ندى سامى ابراهيم الدسوقى
رنا الشحات انور محمد ابراهيم
احمد نبيل احمد ابراهيم منيسى
عمر اسامه عبدالوهاب رياض
ايه عبدالسميع عبد المعز عبدالكافى
رانيا محمد أحمد مصطفى محمد شحيمه
نورة محمود أبو بكر حسن
ياسمين حسن احمد احمد الشنيطى
منار عبد اللطيف عبد الرازق النجار
امير طارق السيد عبد الهادى
احمد منتصر خلف محمد
احمد محمد عباس النحراوى
احمد سعد غريب مصطفى قاسم
محمد فتحى قطب امين
احمد حامد سعيد بدر
عاصم عبد الهادى احمد الشاهد
محمود خالد محمود محمد حنفي
فاطمه كرم مصطفى احمد
محمد جمال محمد عشيش
ابراهيم جمال صديق عبده
نسمة سيد عبد الباقى عبد الرحمن
اسماء احمد محمد عبد السيد
احمد طارق احمد محمد
هيرمينا ثروت جابر ابراهيم
اسماء الشحات محمود رحال
مروه عاشور محمد محمود
محمود ابوالنجا عبدالحميد سليم

الكلية
تمريض المنيا
معهد فني صحى اسيوط
تربية ابتدائي بنها
تجاره جامعة السويس
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب المنصوره
تربية المنصوره
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
اداب اسيوط
علوم طنطا
اداب دمنهور
اداب المنصوره
تمريض شبين الكوم المنوفية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب المنيا
استنفد الطالب رغباته
تجاره جامعة السويس
حقوق القاهره
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم القاهره
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم اسيوط
تربية /رياضه المنيا
حقوق عين شمس
تجاره جامعة السويس
اداب اسيوط
علوم اﻻسكندريه
علوم بنى سويف
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
292542
385306
664983
744659
364222
438602
754936
107428
816447
368109
241036
837184
609926
159231
387264
455467
441378
842194
897176
278079
891651
728030
352886
426859
500438
292905
397512
156676
557284
169995
115604
827722

اسم الطالب
اية عادل نور الدين مدنى
محمد خالد محمد محمود
احمد هشام عبد الغنى عبد الغفار
نورهان سعد علوان عبد السﻼم
منه محمود محمد عطيه
عﻼ عوض ماهر خليل
مصطفى محمد عبد الخالق ابو عطا
احمد عادل عبد الحميد احمد بكرى
اسماء جمال عبدالعزيز مصطفى
وفاء عبدﷲ حسن حسانين
اسماء محرم محمد محمد منصور
احمد عبدالنبي محمد احمد
خلود عاطف عبد العزيز صديق
اميمه سيد عبد الحميد توفيق
ايمان محمد احمد كامل عبدالرازق
محمود احمد محمود سﻼم
منى السيد محمد زكى ابراهيم محمد
اسماء جمعه حسن عبدالعظيم
اسراء خالد سيد احمد
شروق عمرو انور جمال الدين محمد
ايه سيد عبد الفتاح حسين
ساره رضا محمد عبد العزيز الفار
فيرونيا مكرم فايز عطيه
الشيماء خالد صالح خالد
مارينا عبيد نجيب حنا ساويرس
اسماء عاطف قرنى عنتبلى
ايه احمد طاهر على
محمد جمال حمدى حسن
احمد محمد عبدالحميد عبداللطيف
فاطمة سيد شعبان محمد
حسام الدين عونى احمد بدوى ابوزيد
غالي ميﻼد غالي جرس

الكلية
اداب القاهره
تجاره انتساب م .بنها
طب بيطرى المنصوره
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب عين شمس
علوم جامعة دمياط
تربية العريش
حقوق القاهره
تربية /رياضه المنيا
اثار القاهره
حقوق حلوان
حقوق اسيوط
زراعه الزقازيق
علوم بنى سويف
تربية ابتدائي عين شمس
تجاره طنطا
اداب دمنهور
دار العلوم المنيا
اداب سوهاج
السن عين شمس/رياضة
معهد فني تمريض اسيوط
نوعية الزقازيق
اداب عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
اداب اﻻسكندريه
تجاره القاهره
كلية البنات آداب عين شمس
علوم بنى سويف
معهد فني صحى اﻻسكندريه
طب بيطرى بنى سويف
تجاره القاهره
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
108446
546165
208345
330903
397474
134722
728537
671791
905616
672213
547120
105661
310924
671697
522823
110885
680475
122581
297589
586195
171626
902915
836210
438752
833857
379533
165533
468139
584329
135438
533462
805356

اسم الطالب
رانا رضا راغب سيدهم
ميرنا ايمن شنودة عزيز عازر
ندى وائل عبد العزيز على
نادر مجدي حسن مرسي إبراهيم
شادى محمد الشافعى عبده
ابراهيم حسن عبده معن
اميره محمد خليل حبشى يونس
محمد محمود ابراهيم محمد شبانه
علي سالم علي حسن
احمد محمود عبد العال المتولى
احمد هشام محمد محمد نافع
اية على محمد على
غادة احمد منصور صالح
ندى سمير ابراهيم عطيه
نورهان جابر شحاته محمد
امانى يحيى مهدي محمد
ساره محمد عبد الحميد السيد عبده
نرمين محمد خليل ابراهيم
مريم محمد اسماعيل محمد الديب
اية حسن احمد ابو النجا
محمد ممدوح طه ابراهيم
جوسيانا مجدى زاهر عزيز
احمد محمد عبد الرحمن امين
فاطمة مصطفى على احمد مصطفى
ايمان سيد الطاهر محمد
محمود عطا حسين محمود
اسماء شاكر محمد شاكر
اسراء عبدالهادي يحي عبدالهادي
يوسف حسين السيد البرعى
كريم ابراهيم عبد الحميد مدكور
نورهان حسن سعد احمد الصباغ
رنا عادل فايز ناشد

الكلية
فنون جميله فنون حلوان
تربية/رياضه اﻻسكندرية
تجاره القاهره
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
حقوق عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب الزقازيق
تجاره الزقازيق
تجاره سوهاج
اداب المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
حقوق بنى سويف
تربية شبين الكوم
زراعه المنصوره
تربية اسكندرية
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية المنصوره
زراعه القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم المنصوره
تجاره سوهاج
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب اسوان
تجاره اﻻسكندريه
كلية تجارة ج أسوان
تجاره انتساب م .بنها
علوم الفيوم
علوم بورسعيد
علوم رياضة سوهاج
تربية عين شمس
سياحه وفنادق اﻻسكندريه
نوعية موسيقيه المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
590879
209090
876864
888593
593617
894792
585619
531227
891689
657524
466925
229758
668820
236682
676181
508634
460777
906612
296307
738195
507638
919131
879890
678794
139815
167372
587925
883484
376578
312120
319989
830030

اسم الطالب
جهاد حسن ابراهيم ابو موسى
محمد نبيل حسين محمدعلى
اسراء محمد فهمى حمدان
علي عبد الظاهر كامل احمد
عبد الرحمن طه طه مصطفى إسماعيل
اسماء محمد عز الدين احمد
مى حسن محمد الشابودى
محمد سمير محمد سعد
سارا سليمان سعيد خليل
فاطمه مصطفى عبد ﷲ عطيه جمعه
نورا على موسى احمد عيسى
هدى محمود طه عبدالجليل
يارا رياض محمود عبد الغنى شعبان
خالد عز الدين محمد عبد اللطيف
هاله عيد محمد رشاد عبد الرحمن
نهلة عصام الدين السيد محمد الضوى
كريم محمد فتحى عبدالمنعم العبسى
فيرنا عادل نصرى جميل
هدير احمد عليوه بيومى
عماد على حسن عبد العزيز وشاحي
محمد السيد محمد مصطفى عبد العزيز
شذا احمد محمد البدرى
مصطفى عماد شبيب عﻼم
ندى محمود جﻼل محمود الغريب
شروق ماهر وهبه محمود
سحر خالد محمود عبد الحميد
نورهان خالد عبد الفتاح السيد عبد الهادى
اسراء محمد فوزى على
زينب صﻼح عبدالفتاح مصلحى محمد
محمد ناجي محمد عبد الفتاح
مصطفى نادي صﻼح ابو احمد
نوره عبدالجليل حجاج محمد

الكلية
اداب جامعة دمياط
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه اسيوط
تجاره اسيوط
اداب جامعة دمياط
علوم سوهاج
تربية طنطا
علوم طنطا
تربية طفولة اسيوط
علوم المنصوره
نوعية كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية المنصوره
تربية حلوان
علوم المنصوره
اداب دمنهور
حقوق طنطا
السن المنيا
حقوق القاهره
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره سوهاج
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
تجاره المنصوره
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية الفيوم
علوم رياضة سوهاج
معهد فني صحى اسيوط
كلية البنات آداب عين شمس
تربية السادات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تمريض قنا جنوب الوادي
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
365639
446750
822614
907135
152192
130357
656590
155386
160673
450276
886615
754462
814901
106985
159605
460671
534020
227372
596043
300242
434514
596195
457810
592043
465181
806655
750948
754887
811932
205453
447581
212303

اسم الطالب
ياسمين حمدى احمد عبدالسﻼم محمد
على محمد على احمد سالمان
اﻻء مصطفى على احمد
وليد كمال السيد محمود
احمد شعبان رمضان كامل
بسنت عبد العليم رفاعى احمد
ساره احمد محمد محمد النحاس
يوسف محمد عبد ﷲ عبد الوهاب
امال احمد صالح احمد
اسراء وجدى احمد الفقى
وفاء محمد مصطفي محمد
ندى محمد السيد محمود ابو الحسن
عاصم نادى عزيز سليم
محمود احمد امين عبد الرحمن خليل
محمد سيد حامد مبروك
محمود محمد محمود بسيونى سالم
زينب عاطف يوسف معوض عثمان
احمد طلعت احمد محمد
ايناس حسن عبد الفتاح سالمان
علي محمد علي محمد جبر
ايهاب الحسانين احمد الحسانين
ميرنا السيد محمد فتحى هاشم
شيماء عبدﷲ رشاد محمد عويس
إسراء هانئ فوزى دندوشة
محمود ابراهيم عطاﷲ على
الزهراء حسام محمد احمد
احمد يوسف محمد علي سالم
احمد عزمى عايش حﻼوة
عاطف مجدى ثابت عياد
محمود احمد محمود احمد
احمد محمود مصطفى محمود رشدى
نهال كامل احمد كامل

الكلية
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره طنطا
حقوق قنا جنوب الوادي
تربية رياضية بنين سوهاج
تربية /رياضه بنى سويف
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره المنصوره
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
تربية بنى سويف
علوم طنطا
اداب اسيوط
تربية بور سعيد
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
علوم رياضة الفيوم
معهد فني صحى بنى سويف
حقوق طنطا
تربية ابتدائي دمنهور
حقوق القاهره
تربية جامعة دمياط
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تربية/رياضه اﻻسكندرية
تجاره جامعة دمياط
تربية طنطا
تجاره جامعة دمياط
تربية ابتدائي كفر الشيخ
علوم حلوان
تربية بور سعيد
معهد فني صحى اسماعيليه
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
465988
826429
575079
116462
470864
575633
919187
588971
213441
524978
310449
597466
828764
680354
119983
444790
506132
591003
823240
211370
729784
752939
378648
210427
116053
311714
442138
800916
313868
670325
379109
807435

اسم الطالب
نسرين جمعه محمد على السيد
ميرنا رافت سامى اسكندر
نورهان حاتم يسرى ابراهيم محمود
محمد سمير عبد الخالق دسوقى
آيه خيرى ابراهيم طه يوسف
اسراء مسعد صﻼح ابراهيم فايد
هدى حلمى احمد ضيف ﷲ
مى ابراهيم سمير كساب
هبة فتحي عبد العزيز الورداني
روان على حسن على الملوانى
الشيماء محمد بسيوني مرجان
ايمان مكرم محمد سﻼمة
ميرنا بركات مبارك محمود
فاطمه اشرف محمد محمد البيومى
اسﻼم اشرف محمدين اسماعيل
محمد حسام محمد اسماعيل الشريف
صابرين حسنين رمضان احمد
نورا رضا عبد الفتاح الشربينى
سماح عبد الناصر عبد السميع محمد
شيماء احمد عبدالوهاب السيد
رحمه محمد راضى سويلم
هدى طارق رافت عبد الحفيظ على العجمى
عبدالرحمن عبدالستار حفنى سالم النجار
بيشوى هانى الفى لبيب
خالد على ربيع احمد
محمد خيري حسن نورالدين
احمد محمد محمود ابوالنهى القيعى
بيشوى وهبه كامل وهبه
روقية علي محمد شعﻼن
عبده محمد زاهر محمد حسنين
سمر مصطفى محمد رجب مصطفى النبتيتى
يوسف عمار عطيه توفيق

الكلية
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تجارة قنا ج جنوب الوادي
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تجاره القاهره
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تجاره طنطا
علوم سوهاج
تربية طنطا
فنون تطبيقيه حلوان
زراعه اﻻسكندريه
تربية السادات
علوم جامعة دمياط
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
اداب جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه طنطا
تربية رياضيه بنين طنطا
اداب دمنهور
علوم جامعة دمياط
اداب قنا ج جنوب الوادى
السن عين شمس/رياضة
حقوق انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه بورسعيد
حقوق بنها
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
معهد فني تمريض المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره عين شمس
تجاره بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
652577
906511
809286
454388
441783
283362
357552
808264
154208
330960
673508
376897
885085
727681
429078
818136
454271
896571
383383
910230
366200
455690
371011
914271
887099
531221
110865
901302
678990
595649
836151
117086

اسم الطالب
عبد ﷲ اسماعيل مجاهد برهام
ماريو مجدى رشدى زخارى
رباب اسماعيل عبد ﷲ محمد
هدير منير محمد عبدالمجيد
عمر ابراهيم موسى موسى احمد
فيرينا عادل صابر رياض
ابراهيم حمدى محمود عﻼم
ابوبكر شعبان ابوزيد حسين
منار كمال محمد محفوظ
ندى عبد الرحمن عبد الجواد عبد السميع
يارا صﻼح عبد العظيم عبد البارى
اميره ابراهيم محمد محمود عفيفى
ميشيل نبيل ابراهيم حليم
ايه عادل عبدالعزيز رضوان فلفل
اسراء محمد حسن على
مصطفى ابراهيم طه محمد
سلوى محمد عباس ابو كامل
اروى محمد عبد الجواد محمد
ايه عبدالعال محمد عبدالقادر يونس
محمود احمد عبد الرحيم احمد
احمد مجدى احمد عيد لطفى
محمود عبد ﷲ ابراهيم البابلي
اسامه هشام عطيه عبدﷲ
كريم ابوالحمد أدفاوي ابراهيم
ليلى جمال عبد العظيم عبد الحافظ
عبدالقوى ابراهيم عبدالقوى محمد النقيب
اسراء هشام فتحي تاج الدين
مريم عبده هابيل بخيت
ساره رضا جمعه ابراهيم عوض
ربيع محمد ربيع توفيق
سماح صديق عبدالصبور عبدﷲ
احمد ماهر على السيد احمد

الكلية
تجارة جامعة السادات
حقوق سوهاج
معهد فني صحى بنى سويف
علوم رياضة جامعة دمياط
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات حلوان
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره بنى سويف
معهد فني صحى بنى سويف
العالي لﻼعﻼم وفنون اﻻتصال  6اكتوبر
اداب المنصوره
كلية البنات علوم عين شمس
علوم اسيوط
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
تجاره طنطا
تجاره سوهاج
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره سوهاج
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره طنطا
علوم رياضة عين شمس
كلية تجارة ج أسوان
تجاره اسيوط
طب بيطرى دمنهور
حقوق القاهره
معهد فني صحى سوهاج
معهد فني صحى المنصوره
تجاره بور سعيد
اداب اسوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
816383
593877
549740
544259
314327
380411
112831
664828
650490
730789
207845
237458
594199
522625
751453
380986
596017
151939
159310
881805
730359
758156
388637
284968
577496
658011
371463
230439
603667
820933
915748
314382

اسم الطالب
ندا سيد محمد عبد الودود
خالد محمد سعد خضر
ايمان عبد الرحيم احمد عبد الرحيم محمد حسين
احمد جمال على السيد صﻼح
اسماء خطاب محمد ابراهيم
مصطفى سعد زكى السيد عطيه
دعاء السيد الدسوقى عبد العال
عبد الرحمن خالد ابوالعنين ابراهيم السيد الخولى
محمد نهرو عبد الجواد السيد عيسى
رضا احمد محمد احمد حبشي البري
انطونيوس فارس ظريف بخيت
رضا محمد عبد العظيم سالم
احمد وحيد ابوالخير محمد موسى
اسماء طارق عطية السيد أحمد
محمد محمد محمد المرسى الصياد
ابراهيم مصطفى محمد على جمعه
محمد السيد السعيد أحمد جاد
محمد عز الدين قرنى سليم
هاجر عصام عبد اللطيف عبد الجواد
عبد النعيم محمد عبد النعيم بهجات
محمد عبد السﻼم عبد الرحمن عبد السﻼم
بشرى احمد عبد الرحمن سليم
صفاء محمود عطيه محمود
منى حسن أنور محمد
محمد اسامه محمد الحسينى علوان
محمد على احمد على رمضان
اصاله محمد ابراهيم محمد
يوسف محمد محمود محمد محمد فضة
حسام السيد محمد منصور
عبد الرحمن ايهاب مكرم عبد العزيز محمد
عﻼء الدين محمود محمد احمد
هبة اشرف عبد الرازق عافيه

الكلية
تربية ابتدائي المنيا
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
علوم رياضة طنطا
اداب انتساب موجه طنطا
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه المنصوره
علوم رياضة المنصورة
تجاره الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
رياض اطفال القاهره طالبات
معهد فني صحى بور سعيد
اداب اﻻسكندريه
حقوق المنصوره
تجاره انتساب م .بنها
حقوق المنصوره
تربية بنى سويف
استنفد الطالب رغباته
تجاره اسيوط
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره بور سعيد
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره المنصوره
تجاره انتساب موجه المنصوره
كلية البنات آداب عين شمس
حقوق شبين الكوم ج منوفية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
تمريض اسيوط
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
302150
674002
743881
681092
382978
675036
581094
369651
209981
654484
832068
745598
532580
474716
547436
661751
576209
310153
677093
301582
912907
899391
900421
903503
136795
610160
457560
515321
654537
127134
676803
655380

اسم الطالب
سعيد اشرف سعيد خفاجة
نيفين احمد سامى السيد راغب الدهتورى
ميادة مصطفى عباس يوسف
تغريد محمد حجى شلبى احمد
كيرلس ميخائيل عوض ﷲ ميخائيل
ياسمين زكريا محمد على الشهبة
محمد مدحت محمد عبد الفتاح
اسماء طه حامد محمد خميس
مصطفى كمال محمد حسن
وﻻء حسن ابراهيم منصور الحنفى
شيماء احمد محمود بكرى
اسماء محمد علي احمد
مصطفى عوض إسماعيل سليمان قرواش
حسام حسن سليمان على
محمود عبد الفتاح عبد الجليل صفيان
ساره محمد السيد محمد البشبيشى
اميره علي محمد جاب ﷲ
محمد سمير فتحى كسبر
محمد عبد العزيز احمد عبد السﻼم ابراهيم
بيشوي ضياء سمير بطرس ابراهيم
ادهم محمود ابراهيم حسانين
اسﻼم محمد حسين حافظ
امانى ممدوح محمد عبد الرحمن
محمد ابوعمره شيبه الحمد عبد الرحمن
هدير عﻼء محمد حسين
عبدالرحمن عسكر السيد مرسى على
دينا كامل احمد سماطه
محمد السيد صﻼح طه
اسماء رجب عبد السﻼم المهدى الجندى
سلمى عماد كمال بيومي سالم
امانى ابو الخير احمد ابوالخير بدوى
حسن اشرف حسين حسان

الكلية
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره طنطا
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اداب جامعة دمياط
تربية بنها
كلية الفنون التطبيقية ببنها
اداب طنطا
طب بيطرى بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني تمريض المنصوره
تمريض قنا جنوب الوادي
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تربية دمنهور
دار العلوم الفيوم
ك.ت .فني صناعى اسكندرية
تجاره طنطا
نوعية طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
اداب سوهاج
تربية ابتدائي سوهاج
اداب سوهاج
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب طنطا
اداب سوهاج
اداب المنصوره
اداب القاهره
السن عين شمس
اداب المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
602917
504763
281094
664217
399901
393298
355915
664227
888424
445578
813176
212174
544306
252670
425461
589154
371744
671042
134972
367253
536300
237864
800896
301432
606260
545283
683019
465100
609481
356169
167270
665802

اسم الطالب
هاله عبدالعزيز درويش مرسي درويش
دينا ابراهيم محمد متولى يوسف
سيف الدين سامح محمد رشاد عبد الفتاح ابو زيد
نورا عبد التواب عبد العزيز عبد البصير
امانى احمد محمد عبدﷲ
وﻻء عمادالدين عبدالسﻼم احمد
ندى عادل عبدالمنعم احمد
محمد عبد الفتاح جبر محمد
عبير محمود زكى عثمان
ميرفت هانى عبدالمنعم الطحان
احمد مصطفى احمد على
مرام ايمن عبد الرازق ابراهيم
احمد محمد حامد على السيد
سمر احمد عبد الصادق عبد السميع
محمد سعد محمد محمود صالح
مى أشرف الراعى أحمد جمال الدين
زينب عبدالرازق عبدالمقصود عبدالمتعال
ايه عماد العدوى عثمان
ادهم يحيي عبد المعز عبد المجيد
شاهنده عماد عبداللطيف مصيلحى
منار سعد سعيد رياض النوام
تقى زكريا على هريدى
كريم خلف عبد الحكيم على
كريم سعيد هندى محجوب
اميرة راضى يوسف عبدالصمد
ميﻼد كرمي صدقي بشاي بطرس
محمد محمد مسعد عباس طوبار
محمد عصام إبراهيم محمد مرسى
نيره محفوظ صادق ابراهيم
هبه طه محمد طه عيد
محمود مصطفي ميزار عبد الوهاب
شيماء عبد السﻼم ابومسلم ابراهيم داود

الكلية
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب انتساب موجه دمنهور
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
اداب المنصوره
نوعية عباسيه
حقوق بنها
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب المنصوره
تربية اسيوط
معهد فني صحى طنطا
تجاره بنى سويف
علوم حلوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
اداب انتساب موجه الفيوم
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
رياض اطفال القاهره طالبات
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
تمريض المنصورة
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
اداب انتساب موجه بنها
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنى سويف
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره بنها
اداب اﻻسكندريه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجاره كفر الشيخ
تمريض الزقازيق
حقوق عين شمس
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
طب بيطرى المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
542488
369829
324191
300359
325020
439670
510859
816546
393622
761299
141105
387478
539199
896388
307333
210405
802145
662362
583824
747508
751053
814692
447557
223965
662364
434233
377666
150349
518056
533974
536563
682616

اسم الطالب
ايه عبدالمنعم حمدى عبدالمنعم
مصطفى محمد ابوزيد محمد
تبارك يحيى شعراوى خليفه
رانيا عبد الباسط غريب احمد
امل وصفي عبد الغنى محمود
روان نبيل محمد محمد اﻷعسر
كريم محمد عبدالمقصود على
رحاب عادل عبدﷲ عبدالرحمن
ايه عاطف فاروق السيد
اﻻء مجدى السيد السيد عطعوط
شيماء محمد كامل محمد عبد السﻼم
احمد سيد فواز عبدالمنعم حسين
بسنت فرج احمد علي النمر
سماح كميل غب﷼ قرياقص
سارة احمد عبد الهادى النحراوى
نوران خالد احمد محمود عمارة
كيرلس عزيز حكيم غب﷼
ابراهيم اسماعيل ابراهيم اسماعيل ابراهيم
وﻻء شلبى ابو اليزيد شلبى
ايه محمد على محمد الهندى
احمد عادل طه علي ابراهيم
رامز نجاح رسمى جبرائيل
احمد اباصيرى محمد احمد الفطاطرى
ميروﻻ ميﻼد ناجى وردخان
ابراهيم على محمود السيد غنيم
بﻼل جمال محمود احمد عبدالعال
ميرنا امين ابوسريع محمد موسي
رحمه محمد مخيمر على
امل عﻼء فتحى امين مرزوق
دينا محمد ابراهيم محمد سعده
منة ﷲ أسامة كمال زغلولة
ايمان حمزه فوزى مصطفى حراز

الكلية
علوم رياضة دمنهور
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية
تربية الغردقة جنوب الوادي
علوم القاهره
تربية الغردقة جنوب الوادي
علوم رياضة اسيوط
حقوق اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه المنيا
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية ابتدائي بور سعيد
تربية حلوان
علوم رياضة بنها
تربية دمنهور
نوعية موسيقيه قنا
اداب شبين الكوم ج المنوفية
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
تربية /رياضه المنيا
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تربية طنطا
تربية جامعة السويس
تجاره بور سعيد
تمريض المنيا
اداب طنطا
تجاره عين شمس
علوم رياضة المنصورة
تجاره دمنهور
تجاره انتساب م .بنها
زراعه القاهره
اداب دمنهور
علوم دمنهور
تجاره دمنهور
تجاره بور سعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
157864
437963
322180
849350
207846
902321
540339
238070
683325
386796
443059
155857
109485
681473
739095
126821
210811
452112
662858
236535
150726
227935
599985
367143
502319
374507
292983
880154
315527
889141
155259
228041

اسم الطالب
حسام ربيع يحيى دركى
ندى طارق حسن محمد زهران
عبد الفتاح مسعود عبد الفتاح منصور
ساتومي أميل فرج ﷲ نجيب
ايهاب محمود حسني حسن
ابراهيم على ابراهيم عبد الرحيم
مارينا ميشيل فوزى ابراهيم عبدالمﻼك
ريم محمد حسين مهدى رمضان
صابرين محمود الحسينى صبح
امانى سعيد محمد عبدالغني
ايمان ابراهيم ابراهيم السيد بقر
محمود جمال قرنى حامد
مصطفى محمود على السيد
ابتهال السيد السيد البدوى مصطفى
عادل فرج السيد عبد العزيز
مريم سيد محمد حمودة
رانا عادل محمود شحاتة
محمد سمير عبادى عميرة
احمد عبد السﻼم عبد العليم عبدربة
مينا جرجس القمص ساويرس
ندى احمد محمد عبد اللطيف
ساره اشرف بولس حنا
شادى اسامه على منصور
عبدالرحمن عادل عبدالعظيم احمد سرور
أسر طارق مرسي المزين
اسراء عاطف السعيد حسنين
اية محمد عبدالرحمن محمداسماعيل
ندى نادى ايوب مسعود
عمر فتحي امين علي
اميره فتحى حسانين سيد
احمد عبد ﷲ محمود علي
ماركو ماهر كامل اسكندر سعد

الكلية
إعﻼم بنى سويف/رياضة
تجاره دمنهور
تربية/رياضة جامعة السادات
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تربية حلوان
تجاره سوهاج
تجاره دمنهور
السن عين شمس/رياضة
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
كلية البنات آداب عين شمس
علوم طنطا
علوم رياضة بنى سويف
حقوق القاهره
علوم رياضة المنصورة
عالي هندسة بلبيس
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره طنطا
تربية ابتدائي طنطا
تجاره انتساب موجه المنصوره
حقوق عين شمس
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
اداب عين شمس
تربية الزقازيق
معهد فنى تمريض بنها
علوم اﻻسكندريه
علوم بنها
زراعه القاهره
تربية اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي اسيوط
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
حقوق حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
450846
746334
594002
679193
540757
879010
806422
750751
557674
825330
597472
208400
878368
658384
534879
898355
434677
523535
650653
376387
529262
826152
531322
304911
308492
506415
503136
533506
521013
438142
598682
911767

اسم الطالب
حسن ابراهيم ابو المعاطى محمد سالم
مارينا نعيم خلبوطة حكيم
غاده محمود محمد الشربينى ندا
ساره ابراهيم التميمى ابوالمعاطي
احمد عادل محمد خضر دومة
ساره محمود يس عبد ﷲ
ايه محمد عبد الهادى ابو الحسن
زياد تيسير محمد علي بدوي
ابراهيم محمد محمود شاكر
اماني العربي احمد جاد الرب
ايه عصام فؤاد البيومى
نادر خالد محمد مصيلحى محمود
ايه هانى محمد محمد فاضل
اسماعيل وائل اسماعيل محمود
منيره عصام محمود عبد العاطى شحاته
محمد نشأت محمود فؤاد عبد العزيز
محمد خالد محمد بركات ماضى
رحاب هشام عامر سعد
امير احمد السيد محمد الكوش
احمد محمد عبدالفتاح داود
كريم محمد عبدالستار محمد عبدالجواد
هدي نشأت عبدالرزاق عبدالرحيم
احمد محمد فوزى على فرحات
حسناء ناصف السيد علي سليمان
اميرة مجدي سيد أحمد عطيه
سارة جمال محمود محمد عبد الحارس
حسام عبد المنعم محمد احمد حبابة
أسماء شريف سعد مصطفى بحيرى
ليلى حماده محمد محب الدين عابدين
مريم محمود السيد محمودعبد الحافظ
سامح معوض طه معوض
مروه محمد على حسن

الكلية
تجاره طنطا
ع.دولى اعﻼم مدينةالشروق
اداب جامعة دمياط
اداب المنصوره
علوم دمنهور
تجاره اسيوط
اداب المنيا
اداب انتساب موجه بورسعيد
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره القاهره
تجاره اسيوط
حقوق المنصوره
زراعه دمنهور
تربية رياضية بنين سوهاج
علوم رياضة طنطا
تجاره اﻻسكندريه
تجاره بور سعيد
تربية عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
نوعية اشمون
تربية طفوله شبين الكوم
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات حلوان
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه دمنهور
اداب اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
تربية طفولة أسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
391464
433080
453025
673540
292373
821839
811702
539111
360896
535683
526748
753017
282442
439463
510255
559778
678323
887593
606791
597091
835445
278945
607081
665128
434958
910942
238506
545692
757207
804708
293068
207714

اسم الطالب
مريم محمد عبداللطيف محمد عربى
عمر رجب ابراهيم الصعيدى
اميرة محمد محمد محمد التﻼوي
احمد محمد احمد الهادى ابراهيم حسن
اسماء السيد عباس عبد الرحمن
رحمه محمود خلف رسﻼن
امير ناروز ايوب مرجان
مروه جمال راجح محمد
غاده سعيد محمد حلمى محمد
أسماء عوض فتحي درويش
دعاء جمال السيد محمد قاسم
نورهان احمد عبد العال عبد الرازق عبد الوارث
ماريو ماهر رمزى صليب
روان عادل عليوة السيد محمد
مصطفى محمد عبد الحليم ابراهيم عبد الحليم
حسام حسن فرج عبد الحميد
اﻻء ابراهيم عبد الوارث عبد الوارث
مها ابو الحمد خلف سيد
منة ﷲ لطفى فتحى عبدالغنى
ياسمين عبدالمولي محمد عبد المجيد
ساره عبد الوهاب شاكر أحمد
مهاب محمد احمد هاشم
عمرو احمد عبد الجواد مرسى
على محمد المهدى ابراهيم السيد
علي محمد علي حسن دغيم
محمود صﻼح درويش عبد المجيد
روان عﻼء الدين محمد حسن النواصره
أحمد خالد على عبد الوهاب ربيع
محمود عبد ربه ابراهيم عبد ربه
نورهان مجدى محمد على
نورهان حسيب عبد الرشيد على احمد
ليزا ايهاب مراد قلته

الكلية
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية ابتدائي طنطا
تجاره المنصوره
علوم القاهره
اثار قنا جنوب الوادي
اداب المنيا
تربية السادات
حقوق انتساب موجه عين شمس
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تربية أساسي اسكندرية
تربية ابتدائي بور سعيد
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
علوم اﻻسكندريه
تجاره دمنهور
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
اداب المنصوره
حاسبات ومعلومات اسيوط
علوم الزقازيق
تربية جامعة دمياط
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تربية الزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
كلية تجارة ج أسوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب باﻻسكندرية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب انتساب موجه المنيا
تجاره عين شمس
فنون تطبيقيه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
596754
284907
285916
307808
584868
232239
129483
815593
511245
842712
435539
822985
367403
744694
156670
161479
148635
911132
603843
883622
673993
150573
308035
139875
806803
657997
286711
809483
508644
737490
351672
127156

اسم الطالب
محمود سمير على محمود هاشم
اية ﷲ احمد محمود ابراهيم رمضان
اسراء عﻼء مبروك حسن
سماء مصطفى فريد رجب
احمد عبدالحميد السيد خيشة
محمود مجدي عوض ﷲ عبد المطلب
اوليفيا عادل فرحات سليمان
جورجيت جرجس نجيب طباعه
عمر سليمان محمد سليمان احمد
مينا جمال ابراهيم شحاته
أسراء اشرف جﻼل المنيرى قطب
خلود محمد على أحمد
يمنى كمال محمد حسن خليفه
احمد ابراهيم سعد سيف الدين
كريم عصام حسين تله
بسام محمد احمد همام
ايمان عبد التواب احمد عبد التواب
سيد محمد سيد بنودى
سعيد صابر محمد طه
محمد حمدى محمد عبد الناصر
ندى رجائى موسى مصطفى يوسف
احمد دحروج عبد الباقى عبد الحفيظ
مديحة زايد عبدالحكم حشيش
ايه اشرف ابراهيم علي مقبل
فاطمه سمير بهجت عبد العظيم
كامل محمد عبد الهادى فرج الوزير
منة ﷲ احمد رمضان احمد حسن
مريهان خالد محمد ربيع
ياسمين عﻼء الدين سعد زغلول عبد المجيد حجازى
اﻻء حسن عبد اللطيف محمد عبد العال
كريم هشام عبدالوهاب ابراهيم
اسماء عصام عبد العليم محمد غيث

الكلية
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
تربية السادات
تجاره طنطا
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
نوعية فنيه قنا
زراعه مشتهر
معهد فني صحى اسماعيليه
تجاره بنى سويف
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
كلية تجارة ج أسوان
تجارة جامعة السادات
تجاره اسيوط
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
تجاره طنطا
تمريض شبين الكوم المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم المنيا
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنها
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
756634
729345
383310
313342
748683
602771
888576
810457
364927
750423
298340
526488
301159
231169
321597
458683
432853
106044
895707
383989
380447
385896
146224
605816
826906
597737
582579
836418
218153
584612
223551
613088

اسم الطالب
محمد رضا فتحى سعد بدر
غاده نبوى عبدالعزيز اﻻحول
رانيا ابراهيم عاشور السيد
مروة حمادة بدوي داود
اسماء حمدي علي السيد
احمد عادل محمد محمد هيبة
ابراهيم ثابت يوسف صالح
شريف عيد عثمان عبد العزيز
امنيه هشام فاروق عبدالحميد
احمد نصر محمد فراج مبارك
احمد سالم حسين سالم
كريم اسماعيل السيد حسين
مصطفى محمد فاروق هﻼل
خلود عبد المقصود مصطفى عبد المقصود
قمر سويلم عطيه سويلم منصور
ريم رأفت قطب عبد الرحمن
محمد احمد محمد زكي الحسيني
مها ناجى محمد عزالدين عبد الرحمن
محمد عاطف فتوح سليم
اسماء محمود عواد محمد ناصر
ابراهيم محمد صﻼح حسن ابونحاس
اسماء مجدى رمضان حافظ
خالد صالح فتحى محمد
اسماء نور جودة جا ب ﷲ على
عبد الستار محمد عبد الستار محمد
أحمد رجب حسنين حسنين الغرباوى
دميانه جورج وليم عزيز
اية حسين مجلى حسين
يوستينا شحاته عزيز سعيد
منار محمود سليمان عطا ﷲ يوسف
ياسمين كمال الدين على طلحه
اسراء خالد احمد سﻼمه سﻼمه

الكلية
تجاره جامعة السويس
نوعية الزقازيق
اداب عين شمس
كلية الفنون التطبيقية ببنها
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تجاره الزقازيق
نوعية فنيه اسيوط
تجاره اسيوط
خدمه اجتماعيه حلوان
تربية ابتدائي بور سعيد
المعهد الفنى للتمريض )مستشفى قصر العينى التعليمى الجديد -الفرنساوى(
علوم اﻻسكندريه
حقوق شبين الكوم ج منوفية
حقوق عين شمس
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
نوعية فنيه كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه دمنهور
حقوق القاهره
تربية سوهاج/رياضة
حقوق عين شمس
معهد فني صحى رياضه امبابة
نوعية عباسيه
حقوق القاهره
اداب الزقازيق
حقوق قنا جنوب الوادي
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب طنطا
اداب قنا ج جنوب الوادى
فنون جميله فنون حلوان
علوم المنصوره
تربية عين شمس
اداب الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
177436
309574
450234
745798
844770
889236
469944
318055
811775
680956
519595
303925
659932
598534
682195
543493
150671
800779
590043
904836
151114
243200
900183
903820
831369
751425
913912
911344
356849
733712
673267
598309

اسم الطالب
اسامه عيد سعيد مسوق
اسراء سعيد عبدﷲ محمد قنديل
ايه سمير عبدالحميد السيد سليمان
اروى عبدالفتاح اسماعيل محمد
ياسمين سليمان رشاد قناوى
ايه عبد الكريم ابوالعﻼ عبد الحافظ
احمد خالد ابراهيم اﻻشرم ابراهيم
مصطفى عبد الحميد عبد المعين عمر خالد
لؤى ايهاب عبده احمدالعطار
احمد محمد محمد الزميتى
حنان شوقى محمد اسماعيل الصباغ
الهام ممدوح على مجاهد
مريم احمد محمد عوض سيد احمد
اسراء محمد حسنى عبد الخالق سمك
محمد مسعد محمد ابراهيم حجاج
احمد سﻼمة احمد على ابراهيم
عمرو محروس قرنى محمود
فاتن رجب كامل حسن
هادي مصطفى كامل عبد العزيز الدغيدي
ميخائيل بخيت جادالرب بخيت
احمد عطا ﷲ محمد سيد
اية رفعت ابراهيم معوض
ناهد محمد اسعد جاد الكريم
امنيه عماد عبد السﻼم دسوقى
محمد ابوالفضل يوسف يسن
احمد محمد غريب بديع تمام
ضحى جمعه احمد محمد
اسماء عبد المنعم مرسى محمد
عبدالرحمن راشد الجابري السباعي
كرم محمد عبد الحميد عبد المعطى
ريهام السيد السيد احمد شعبان
ايه عبد العزيز طاهر الزﻻقى

الكلية
دار العلوم ج القاهره
تربية/رياضة جامعة السادات
اداب طنطا
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
اداب انتساب موجه المنيا
اداب اسيوط
معهد فني صحى طنطا
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب انتساب موجه المنيا
تجاره المنصوره
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية شبين الكوم
علوم المنصوره
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره بور سعيد
اداب اﻻسكندريه
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
كلية التربية الفنية ج المنيا
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره سوهاج
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تربية حلوان
اداب سوهاج
علوم جامعة السويس
حاسبات ومعلومات اسيوط
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تربية اسوان
معهد فني صحى اسوان
تجاره انتساب م .بنها
علوم الزقازيق
اداب المنصوره
اداب جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
322568
355719
673730
682681
107779
515889
827579
142908
225478
728003
103257
681571
876838
291223
731077
894706
910922
146169
244020
321236
809460
547776
526016
822113
759935
465527
470531
663789
207036
109380
893323
609277

اسم الطالب
اسراء فتحي محمد النجار
ماريا بسام اسحق شحاته
امنيه مجدى محمد ابو الفتوح شعبان
سلمى محمد الجرايحى الددامونى على
يوسف حسام الدين احمد علي الزهيرى
محمد اسامة السيد عبد المعطي
منى عﻼء الدين محسن محمد رشوان
احﻼم فارس عبد المنعم محمد
ايه زكى حسنى زكى
حنان رمضان محمد السيد احمد عيسى
محمد مصطفى عبد ﷲ عبده
زياد رجب محمد طاهر المحﻼوى
كيرلس اشرف لوقا غالى
شادي هشام محمود سالم ابراهيم
ايه السعيد فهمى حافظ البستاوى
ايه محمد ابوزيد عبد ﷲ
محمد ابوالقاسم محمد نور
هاجر عبد الناصر شاكر ثابت
محمود محمد عوض حسين
ايمان محمود عماره سليمان
إيمان شناوى حسن أبو زيد
مينا وسيم مرقس عبده
محمد شريف زكى محمد عبد ﷲ سنجق
مروه نورالدين محمد احمد
اسراء احمد محمدى السيد
سلمى عماد الدين سامى رزق
محمد أيمن فؤاد عبدﷲ المهدى
خالد اشرف الطحاوى الحمادى
عبد ﷲ حسين مصطفى حسين
محمد ذكريا رسﻼن ابراهيم
عبير حشمت فوزى ذكى
محمود فوزى فرج على

الكلية
تربية ابتدائي شبين الكوم
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
علوم المنصوره
اداب المنصوره
تجاره القاهره
تربية رياضيه بنين اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
حقوق حلوان
تربية ابتدائي الزقازيق
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
اداب اسيوط
حقوق القاهره
نوعية الزقازيق
تربية ابتدائي سوهاج
اداب اسوان
تجاره القاهره
تجاره طنطا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
رياض اطفال المنيا طالبات
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره اﻻسكندريه
تجارة قنا ج جنوب الوادي
نوعية الزقازيق
تجاره كفر الشيخ
حقوق المنصوره
تربية رياضيه بنين المنصوره
حقوق عين شمس
حقوق القاهره
اداب سوهاج
تربية/رياضه الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
612449
805308
582992
681852
598247
427666
119054
681551
465559
599184
305216
469077
822845
217232
596704
289000
377169
439711
907246
755874
289543
596234
667551
371153
295423
602171
556989
611884
801168
126246
757805
241416

اسم الطالب
محمد عماد الدين محمد فوزى ابو طالب
داليا فرغلى سيد حافظ
هاجر ابراهيم محمدى ابراهيم خفاجى
مصطفى عزت عوض عبد اللطيف قداح
احمد فوزي متولي سيد أحمد
أميرة أيمن مصطفى الجمل
سندس نبيل سمير محمود
احمد محمد عبد الحليم ابراهيم عامر
ياسمين عبد ﷲ محمد على السيد
حسين محمد ضياء يوسف غنيم ابراهيم
تيسير مصطفى محمد مليجى حسنين
نبيله محمد قدرى القلماوى
نورهان ابراهيم مصطفى جاد المولى
اميره سعيد محمد عبد المجيد
امجد محمد ابراهيم فرح باز
محمد عمرو فهيم لبيب
هبه عادل السيد محمود
نور محمد شفيق عبد المقصود صالح
الزهراء محمد عبد الرحمن عبد ﷲ
السيد محمد محمود ابراهيم السيد
تقي ياسر محمد محمد عبد الحميد
حسام محمد أحمد عثمان رمضان
اﻻء عاطف السيد السعيد يوسف
عمر جمال عبدالرازق محمد السيد
علياء عصام ابراهيم محمد
ايمن عبدالرازق محمد السيد مرسال
مريم محمد محمد محمد موسى
هبه احمد محمود ابراهيم
محمد احمد كمال حسين
مريم حسام الدين سعد الدين مصطفى
مصطفى عبدالرحمن السيد عبدالرحمن احمد شريف
اسماء سعيد محمود ابراهيم

الكلية
معهد فني صحى الزقازيق
رياض اطفال القاهره طالبات
حقوق المنصوره
حقوق المنصوره
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره كفر الشيخ
تجارة جامعة السادات
كلية البنات علوم عين شمس
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تجارة جامعة السادات
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق سوهاج
معهد فني صحى اسماعيليه
اداب انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب انتساب موجه عين شمس
حقوق انتساب موجه عين شمس
معهد فني تمريض الزقازيق
اداب اﻻسكندريه
رياض اطفال المنصوره
تربية /رياضه المنيا
تجاره القاهره
نوعية فنيه الزقازيق
علوم رياضة عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
122806
351887
141592
354795
660342
168819
875902
591648
468307
215056
451646
674971
894441
612186
226287
312885
558321
513850
599817
757007
374348
905235
901871
446875
532416
103217
682958
829927
212020
837701
319529
452613

اسم الطالب
ندى احمد احمد طلب
هاجر عمرو محمد عاطف
احمد محمود فرحات يونس
اسراء احمد عبدﷲ مرعى
يحيى ابراهيم عبد الوهاب ابراهيم عرابى
ياسمين عيد عبد التواب عبد ﷲ
عبد الرحمن رشوان رضوان على
نادر محمود عبده الغضبان
احمد حسن محمد حسن زبيده
عمرو محسن عبد الغنى درويش
عبدﷲ محمد فتحى عثمان على
راويه مجدى محمد نصر على زيد
عبد الرحمن احمد عبدالحافظ احمد
ابتهال جمال محمود احمد
احمد خالد فتحي عبدالسﻼم
اﻻء ممدوح جعفر محمد
أسماء عيد عبد الغنى حسن
محمد بلتاجى فؤاد بلتاجى على
احمد عبدالحميد سعيد عيسوى
مصطفى محمد عبد الرحمن علي يونس
ريهام عماد رمضان عبدالحميد شعيب
نسرين شعبان على البدرى
الشيماء نصار الصافى سالمان
عمرو عبد المنعم حمدان ابو الهوى
الحسن محمد عبد الرؤف سليمان بحيرى
احمد خالد عبد الصمد عبد الحميد
محمد منصور محمد ابو النور السحيلى
هدير محمد احمد محمد
عمر رائف فاروق احمد حافظ
نهاد اشرف حافظ علي
اميرة عبد الرحمن محمد عبد الوهاب
امانى عبد الفتاح محمد سﻼم

الكلية
زراعه القاهره
بنات علوم رياضة عين شمس
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
زراعه المنصورة/رياضة
طب بيطرى بنى سويف
اداب اسيوط
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
علوم رياضة شبين الكوم
تربية طفوله الزقازيق
تربية ابتدائي سوهاج
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تربية شبين الكوم
تربية طفوله ج دمنهور
تجاره انتساب موجه دمنهور
اداب الزقازيق
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية نوعية بنها شعبة تربية فنيه
إعﻼم ج جنوب الوادى
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
السن عين شمس
دار العلوم ج القاهره
تجاره القاهره
تجاره بور سعيد
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره عين شمس
كلية علوم الوادى الجديد
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
902389
430953
232642
737900
535842
306317
368437
504892
368499
527590
111020
806553
115388
827011
238631
388125
467978
294013
606693
659618
831866
228625
906968
140934
373604
429529
386409
810055
277321
155752
738341
515829

اسم الطالب
عماد ماهر عبد الحميد عبد الرحيم
نورهان عادل محمود محمد عبدﷲ
دنيا ثروت حسين محمد شاهين
اميمة عبد الحميد عودة عبد الحميد
نورا ناصر انور محمد القمحاوي
احمد رجب عبد الباقى اللحام
هدير يحى عبدالشكور عبدﷲ
سمة احمد سيد رزق
سارة نشأت السيد على محمد شرف
ميار محمد فاروق ابراهيم
صفاء وحيد انور حامد
مريم ماهر حنا غبور
منة ﷲ ربيع السمان احمد
اسماء محمد أبو الحمد محمد
رنا عبدالناصر عمر الفاروق
ايمان السيد عبدﷲ منهي
نورا أحمد ابراهيم حسن عبد العاطى
محمود محمد محمود عبدالمجيد
حسناء عبد الرؤف حسن أحمد صديق
اسراء محمود احمد غازى شلبى
حسناء مصطفى طلب نورالدين
عمرو عصام انور محمد
ابانوب فارس لميع جندى
داليا مبارك مرزوق ابراهيم غريب
احمد صفوت محمد يوسف ابوالخير
آية رمضان سمير عبد المنعم عبد اللطيف
رحاب احمد ماهر اسماعيل
خالد رضا محمد لملوم
يوسف شريف الحسينى أبو فرحة
اية هﻼل عدلى حافظ
ايمان فرج السيد عبد العال
محمود رمضان درويش احمد اﻻبشيهى

الكلية
حاسبات ومعلومات اسيوط
تجاره اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
تجاره الزقازيق
تربية ابتدائي دمنهور
تجارة جامعة السادات
زراعه مشتهر
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره بنها
تجاره اﻻسكندريه
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
اداب المنيا
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق بنها
علوم حلوان
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره بنها
اداب المنصوره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تمريض سوهاج
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية رياضية بنين بنها
حقوق اﻻسكندريه
زراعه عين شمس
معهد فني تمريض المنيا
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تربية بنى سويف
اداب الزقازيق
حقوق طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
314813
460002
356429
117687
311998
452575
447848
164309
826114
112450
540480
828564
907683
286338
548228
729485
891076
463788
587589
219339
212584
914335
302181
113340
675069
527329
540096
548246
204494
469113
922201
155308

اسم الطالب
ابراهيم احمد الورداني أحمد مجاهد
ياسمين فؤاد إبراهيم شحاتة
ندى عادل جابر عطيه
شيماء يوسف احمد شحاتة
ابراهيم حسن ابراهيم يوسف
مى جﻼل حسين السدوديه
محمد فايز احمد عراقى
شيماء رجب عطوة دسوقى
صوفيا لطفي نجيب صدوق
اسماء اسامه مبروك مرزوق
ايه خميس عبد الرازق على محمد الجزار
اسماء سعيد عبد الجواد عطا ﷲ
نوارة عدلى نصرﷲ سيفين
اسراء احمد صفى الدين خليل حسن محمد
محمد حسن محمد اسماعيل ابو النجاه
مينا طلعت صبحي جرجس
كريمه شحاته حسين شحاته
امنية عبدالناصر محمد ابراهيم خضر
منة ﷲ عصام يوسف منصور بوشه
سلوى احمد محمد سعد
بيشوى عصام بدر سيد حناوى
زينب مصطفى قاسم عبد ﷲ
محمد علي جابر على عياد
عبد الرحمن محمد حسن محمد مصطفى
على مصطفى محمود على محمد حجاج
ماري جرجس سمري سكرسدره بشاى
نورهان عبد المنعم على احمد بسيونى
احمد محمود محمد ابو عساكر
دينا محمد جمال الدين محمد
اسماء نجاح محمد ابراهيم عطيه
نهله عبدالمنعم رمضان بدر
عبد الرحمن سيد محمد احمد

الكلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم كفر الشيخ
علوم عين شمس
زراعه القاهره/رياضة
تربية/رياضه شبين الكوم
تجاره طنطا
اداب طنطا
تربية الفيوم
نوعية موسيقيه قنا
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تربية دمنهور
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
اداب سوهاج
تجاره عين شمس
علوم رياضة دمنهور
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تمريض اسيوط
تجاره كفر الشيخ
تربية طنطا
السن عين شمس/رياضة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تمريض أسوان
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية اسكندرية
علوم دمنهور
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
تجاره القاهره
تربية كفر الشيخ
رياض اطفال المنيا طالبات
علوم رياضة بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
282693
245197
662369
580627
316621
594585
458384
311766
245541
211597
165371
363031
115591
141928
603130
121380
309026
595870
681140
322590
158082
280416
117252
123937
602283
650981
459889
244886
670366
507924
152700
745423

اسم الطالب
لبنى خالد حسين حامد
نورهان مصطفى على محمود
احمد حامد عبد المعطى السيد
وسام سلطان امين سلطان
هاجر اسامة عبدالقادر موسي بشير
هبة ابوحﻼوه عبد الحكيم سليمان الغيطانى
ابراهيم محمد عبد الحميد القاضى
احمد جمال عبدالعزيز عبدالتواب
بهاءالدين محمد بهاءالدين محمد حسن
رضوى احمد عبد الرحمن احمد
محمد عبد العليم على صمنيده
محمد عادل على السيداحمد
هدير سعيد محمد مصطفى
محمود عبد الناصر انور عبد اللطيف
ياسمين محمود محمد عبدالمطلب
عمر عاطف ابراهيم صابر
احمد محمود عيسى أحمد على موجه
منار ربيع محمد احمد برغل
ايمان محمد نصار نصار احمد
اية مختار محمود الجناينى
هاجر محمد احمد طه
دنيا احمد عادل خليل محمد
مرام محسن حسنين محمد
محمود شاكر راضى شاكر
احمد سامح محمد مهدى حسن
الهام احمد عبد الفتاح عبد الفتاح الموجى
ياسمين محمد مصباح محمد غازى
مصطفى رمضان سعيد عبد الحميد
اسماء طلعت عبد اللطيف عبد الحميد
احمد سمير صديق سليم ابوالحسن
محمد حسين عيد حسين
اسراء محمد ابراهيم السيد حسن

الكلية
علوم حلوان
علوم حلوان
تجارة جامعة السادات
كلية البنات علوم عين شمس
كلية البنات علوم عين شمس
كلية الزراعة جامعة دمياط
علوم رياضة كفر الشيخ
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره القاهره
تمريض الفيوم
تربية رياضيه بنين حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد فني صحى امبابة
تجاره بنها
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجارة جامعة السادات
اداب جامعة دمياط
علوم بورسعيد
تربية شبين الكوم
اداب بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره طنطا
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره بنها
تجاره طنطا
اداب كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب بنى سويف
تربية اﻻسماعيليه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
606625
612222
204625
277208
315427
432636
452763
239581
680717
455602
683379
667942
513242
442945
748977
160753
389821
296425
366803
668397
433452
289809
906245
448574
442476
912608
143037
736422
878470
915422
365881
284394

اسم الطالب
اسماء مصطفى سليمان عبد الحليم
احمد عماد الدين زين العابدين محمد سليم
ريمون وسام يوسف قرياقص
محمد اسامة محمد ابو زيد
جودة زكريا جودة أحمد علي
حسن السيد حسن عبد الحميد
آﻻء سند صبحى ابراهيم السبكى
مصطفى محمود يحى رضوان
فاتن فهمى محمد محمد محمد غالى
جمال رشاد عبدالحميد اسماعيل
ياسمين محمد الغريب عبده الملهاط
اسراء عﻼء حسن ابو شحاتة
ندى محمد محمود خليل محمد
هاجر سمير ابراهيم شعبان ربيع
مريم محمود محمد حسن
امال محمد كامل مراد
سمر سمير فتحى ذكى
سها محمد السيد محمد حسن
احمد محمد احمد عبدالرحمن
اميره محمد المرسى على سليم
هشام محمد محمد السيد
شيري مجدي كامل عوض
شيماء احمد الضبع محمد
ريم اسماعيل حسين محمد بر
احمد خليل خليل محمد خاطر
الشيماء محمود عبد الغفور محمود
مياده محمد عبد المنعم بدوي
احمد السيد حسن محمد محمد
احمد ناصر احمد مرسى
احمد حسن احمد محمد
اسراء خليل ابوسريع على الشيمى
محمود محمد رمضان عبد العزيز

الكلية
رياض اطفال المنصوره
تجارة جامعة السادات
السن عين شمس
تجاره عين شمس
اثار الفيوم
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب طنطا
تجاره انتساب موجه طنطا
اداب المنصوره
اداب طنطا
تربية/رياضه المنصورة
تربية ابتدائي المنصوره
اداب انتساب موجه دمنهور
اداب انتساب موجه طنطا
تربية/رياضه جامعة السويس
تربية /رياضه بنى سويف
اداب انتساب موجه بنها
نوعية عباسيه
علوم بنها
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
علوم بورسعيد
اداب انتساب موجه طنطا
تربية طنطا
كلية تجارة ج أسوان
دار العلوم ج القاهره
معهد فني صحى الزقازيق
تمريض اسيوط
تربية/رياضه اسيوط
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
677881
389075
879275
451887
321460
352245
803972
596714
544992
581637
828694
672942
329517
386141
385836
575862
896578
655408
516091
613121
674227
219398
828446
667977
903039
531715
289437
742432
743268
599362
184963
578784

اسم الطالب
علياء محمد على السيد السيد الغباشى
رضوى احمد سيد حسن محمد
دميانه اسحق صبحى شاكر
احمد عبد الرحمن محمد زيدان
تقي نبيل محمد العشماوي
اﻻء وائل على امام
امينة مصرى سيد كامل
سمير محمد جاد عبد السﻼم النجار
ابراهيم ياسر ابراهيم ابو زيد ابراهيم
كريم عثمان محمد ابراهيم
اسماء صابر نظير مبارك
سيف الدين محمد رأفت احمد مصطفى الخريبى
اسراء محمود عبد الحميد سعيد
هاجر احمد حمدى احمد
عبدالرحمن محمد لطفى عبدالرحمن
احمد محمد عبد الحميد بسيونى خضر
امنه محمد مصطفى حسين
مصطفى السيد الدسوقى المحمدى الحويتى
محمد احمد عبدالمنعم محمود عوض
داليا محمود محمد محمد مصطفى
محمد سعيد محمد محمود اﻻمام
اندرو منير فوزى ذكى
أسماء أحمد عبدﷲ محمود
ايه محمد على احمد السبخاوى
جورج روم جاد الكريم لوقا
طارق احمد يحيي عيد جبر
مريم عبد العزيز عبد الغنى نصر عامر
ياسمين خالد سيد عبد الوهاب
احمد نبيل عبد السميع حسن خشانة
حور خالد محمد محمود
عمرو صﻼح يونس سويلم
محمد عبد المنجى على طلخان عبدﷲ

الكلية
علوم المنصوره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
طب بيطرى اسيوط
تجاره طنطا
حقوق شبين الكوم ج منوفية
السن عين شمس/رياضة
اداب المنيا
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
السن عين شمس/رياضة
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره طنطا
تربية حلوان
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
اداب سوهاج
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره دمنهور
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تربية قنا ج جنوب الوادى
علوم المنصوره
تجاره سوهاج
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
معهد فني صحى رياضه بنى سويف
طب بيطرى بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
157293
679510
652680
145881
652644
579085
587519
313090
668986
838007
600090
831371
818117
145474
512451
736400
366883
282320
889418
452983
671586
903072
456743
726438
222480
650169
460785
278581
111760
313210
531297
297951

اسم الطالب
فاطمه عبد الرحيم صادق عبد الفضيل
نجﻼء زهرى حسين مبروك
عبد الرحمن اشرف سمير صادق
خالد انور كمال سيد
مصطفى عاطف مصطفى كمال احمد محمد
عمر محمد مصطفى الدمرداش
رنا على محمود مطر
اميرة حلمي عبد الجليل السيد
فاطمه الزهراء احمد ابراهيم ابوالمعاطى
اسراء عبد المنعم فرحات عمر
حسين السيد حسين ابراهيم البنا
محمود عبدالناصر محمد عبد الهادى
محمد فتحى ناجى امين
ابتسام فرج السيد مصطفى
سهيلة عﻼء حسن عبده محمد
احمد اشرف موسى محمد موسي
مصطفى محمد اسماعيل محمود
صفا ابراهيم محمد عبد الدايم عبد الواحد
عمرو منصور سيف يوسف
هاجر اشرف علي اﻻخناوي
محمد محمود السيد الشرقاوى
محمد حمدى حماد عطى
ساره يوسف محمد سعيد ابوالعزم الحداد
احمد وليد عبد الوهاب عبد الغفار
افرايم ادوار حبيب جبران
احمد عﻼءالدين جمال عزب
محمد سعد احمد موسى خضر
نورهان رأفت عبد النعيم محمدعبد الرحيم
ايمان محمد عبد الواحد خليفة
ايمان عمر محمد عواد
احمد عبدﷲ حامد القطقاط
اسراء فريد سيد فريد عويس

الكلية
السن المنيا
طب بيطرى الزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
زراعه القاهره/رياضة
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم طنطا
تربية طفوله شبين الكوم
علوم المنصوره
اداب فرع الوادى الجديد
تجاره اسيوط
ك.ت .فني صناعى قنا
اداب انتساب موجه المنيا
معهد فني صحى امبابة
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق الزقازيق
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
حقوق عين شمس
تجاره اسيوط
تربية ابتدائي طنطا
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره سوهاج
تربية ابتدائي طنطا
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
علوم عين شمس
تجاره سوهاج
تجاره كفر الشيخ
تجاره عين شمس
حقوق القاهره
تربية/رياضه شبين الكوم
تربية دمنهور
تجاره انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
138052
293977
309636
596112
320867
580801
891386
900927
593328
431820
754723
908092
105017
466787
739490
731118
668846
354776
374255
658267
368380
584081
204742
368862
364828
458686
883212
163690
373445
590037
528308
904847

اسم الطالب
نغم سعد احمد احمد عونيه
محمد صابر محمود احمد
علي عبد المنعم علي النمر
أسماء ابراهيم على السيد فراج
ايمان سعيد محمد الزغيتى
على امين محمد سليم الشامى
احمد محمد محمد على
كريم محمد فرغل على
احمد مجدى محمود عبد الغنى
عمرو هشام السيد مصطفى
اسماعيل ابراهيم اسماعيل زكى
وائل فتحى عبد الﻼه احمد
اﻻرقم عبد الناصر جبرتى عبد الواحد
مى يحى عزت احمد زيدان
محمد فتحى احمد ابراهيم
ساره محمد السيد السيد شوشة
مصطفىعبد الرحمن مصطفىعبد الرحمن العطشجى
نوران محمود يمانى احمد
هبه رفعت عبدالخالق محمدغنيم
اسماء جمعه عبد الفتاح المتولى رمضان زيد
ايه عبدالرازق مسلم الباجورى
ريم سامي مصطفي غانم
يوأنا جمال هﻼل ميخائيل
رانيا احمد عبدالمنعم السيد سيد احمد عسكر
يمنى ناجى محمد امين
ساره محمد منصور الصباغ
ليلى محمد عمر عبد العليم
احمد ياسر محمد كامل رمادى
احمد السيد احمد محمد عبدالحليم
محمد هشام احمد جﻼل
حبيبة عبد الرحمن عبد الرحيم فرغل
احمد الصياد سعد محمد

الكلية
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق طنطا
تجاره اسيوط
تجاره سوهاج
تربية جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
حقوق سوهاج
تجاره انتساب موجه قاهره
علوم كفر الشيخ
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنها
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره بنها
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره بنها
معهد فني صحى رياضه طنطا
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تربية بنها
حاسبات ومعلومات حلوان
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
اداب انتساب موجه اسيوط
علوم الفيوم
زراعه بنها/رياضة
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تربية أساسي اسكندرية
علوم سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
878095
890414
297158
880379
438085
838274
512800
388070
540660
141933
807652
110486
666427
358499
663278
215718
584730
584712
900395
452136
119674
879079
826394
732176
295720
814435
659055
739438
121645
308575
121614
659891

اسم الطالب
دينا اسامه سيد احمد
اميره عبد الناصر كمال خليل
سلمى عصام عبد الشافى عبد الغنى
مارينا صبرى زاهر شفيق
رضوى عبد السﻼم احمد عبد السﻼم احمد
سارة محمود خلف ﷲ محمد
ندى أحمد محمد محمود عطيه
عبدالفتاح صﻼح عبدالفتاح طوخي
سحر فتحى عبد المجيد عبد السﻼم
ابوبكر رجب بكرى محمد
داليه عادل عبد ﷲ احمد
محمود سمير عبد الجيد جمعه
امينه هشام محمد عبد العال الجزار
ايه محمد سيد عفيفى
استر زكريا عدلى مكسيموسى عبد المﻼك
فبرونيا ماجد فوكيه سدراك
خلود عبدالكريم مصطفى على زايد
أميرة فتوح محمد فلوس
شيماء حسن احمد عبد الكريم
وليد السيد حسن كليب
سلمى صفوت محمد حسين
اسراء سعد عواد عبد الﻼه
كاترينا رومانى برسوم درياس
احمد محمد السيد محمد على
سلمى محمد ابراهيم بسيوني
احمد محمد الهم دياب
ايه ممدوح محمد يوسف النجار
احمد نور الدين محمود حسن على محمد
مهاب خالد عبد المنعم عبد ﷲ
مها حمدي عبد الحميد مدكور
سامي احمد عبد التواب احمد
اسراء هشام ابراهيم فوزى الفخراني

الكلية
اداب اسيوط
طب بيطرى اسيوط
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تجاره اسيوط
اداب اﻻسكندريه
طب بيطرى فرع الوادي الجديد
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات حلوان
السن المنيا/رياضة
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره جامعة دمياط
حقوق حلوان
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره انتساب م .بنها
تجاره المنصوره
تربية طنطا
اداب سوهاج
تربية طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد فني تمريض اسيوط
تربية قنا ج جنوب الوادى
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
طب بيطرى القاهره
حقوق بنى سويف
تجاره طنطا
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
تمريض شبين الكوم المنوفية
علوم رياضة جامعة السويس
تربية ابتدائي المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
159505
306974
223170
605091
745504
354529
296001
908829
670368
578880
906921
580930
800129
914166
897879
158613
837950
308673
919571
115379
522919
166732
740766
207426
105627
811223
120890
156042
751509
301929
219019
244965

اسم الطالب
ايناس جمال محمد توفيق
عبير علي الشحات الزنان
ياسمين ابوالمعاطى محمد ابو المعاطى
اﻻء ناجى احمد محمد
منى يسرى حسن السيد
محمد بهاء خضرى توفيق
اية عوض عبد العال حجازى
امانى مجدى ابراهيم ابوالعيون
اسماء عزت الكيﻼنى السعيد البيطار
محمد رضا رضوان محمد دياب
ريهام رفعت عزمى طوسون
احمد ناصر احمد محمود الشاذلى
مصطفى جمال عبدالحكيم احمد
على عبد المطلب على ابوالحسن
يحي محمد جابر محمد
على حسين على صابر
مينا بشرى عزيز واصف
غادة طارق محمد كمال الحافى
محمد جمال توفيق حسين
اسراء عبد اللطيف مبارك محمد
يمنى اوسامه محمد الروينى
شيماء على عبد الشفيع عبد الحميد
محمد كمال احمد عبد الحليم
ميشيل البير فؤاد بخيت عبد المﻼك
احمد عبد الناصر فتحى الجلوى
ميرا يوسف فيلبس لوقا
محمد محمود عبد الحميد محمود
سارة لطفي عبد الباسط ابراهيم
محمد جمال عطوه احمد راشد
هشام سعد محمد السيفى
شادى اسامه حسن احمد
حسام واجدى وحيد احمد

الكلية
علوم رياضة بنى سويف
معهد فني صحى بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق الزقازيق
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم رياضة حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية اسوان
اداب المنصوره
تجاره طنطا
طب بيطرى سوهاج
اداب كفر الشيخ
تجاره سوهاج
تجاره سوهاج
اداب سوهاج
معهد فني تمريض بنى سويف
كلية علوم الوادى الجديد
تمريض شبين الكوم المنوفية
تجاره سوهاج
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره اﻻسكندريه
اداب الفيوم
تجاره جامعة السويس
تجاره القاهره
حقوق بنى سويف
نوعية موسيقيه المنيا
السن عين شمس
تربية بنى سويف
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
زراعه عين شمس
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
885872
110165
584497
209941
206357
583040
824609
669426
152508
582430
363740
676478
909383
234745
602567
451795
242959
231376
355399
231662
285200
365036
615495
445046
528209
521347
611091
369127
109607
308338
463930
123369

اسم الطالب
احمد طه حنفي ابراهيم
اسﻼم ايمن حسن حسن
وﻻء أحمد عبدالحميد البسيونى
احمد يحى عبد الصادق احمد
عمر مختار محمد حسن احمد
اسماء عزت سيد احمد الدسوقى
ادهم رمزى منتياس فرح
احمد محمود احمد محمد الجمال
مصطفى على معوض منصور
محمد عبدالعظيم شعبان ابوالنور
اسﻼم عادل محمد جمال الدين
نجﻼء احمد سيف الدين البهى احمد
محمود غالى فكري محمد
نرمين ثروت حسين موسى حجاج
احمد أبوخليل محمد على مصطفى
محمد مسعد ابراهيم فوده عﻼم
هدى مصطفى جمعه حسن
هاجر على عبد المريد عبد اللطيف
ايه اسماعيل احمد اسماعيل
عبد الرحمن محمد مصطفى احمد
رحاب رمضان حسين عبدالعليم
مارينا مجدى كرم رزق ﷲ
هناء على عبدالرحمن محمد احمد
اسماء محمد موسى المراسى
هدير رمضان إبراهيم علي موسى
نسمه احمد فهمى رزق
شادى عارف عطيه صديق مراد
ميرنا سعيد محمود البرشومى
شادى ايهاب شوقى محمد على
ابراهيم طارق جابر زهران
نهال شوقى رمزى حنا بغدادى
بدر الدين طارق محمد بشرى

الكلية
تجاره اسيوط
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
تربية ابتدائي طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية طنطا
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تجاره كفر الشيخ
تربية ابتدائي بنى سويف
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
علوم رياضة الزقازيق
علوم جامعة دمياط
تمريض أسوان
كلية البنات آداب عين شمس
معهد فني تمريض الزقازيق
علوم رياضة الزقازيق
اداب انتساب موجه القاهره
اداب انتساب موجه حلوان
زراعه عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب القاهره
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب الزقازيق
نوعية فنيه طنطا
علوم اﻻسكندريه
تجاره دمنهور
تجاره الزقازيق
طب بيطرى بنها
خدمه اجتماعيه حلوان
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية كفر الشيخ
حقوق القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
158562
140246
237976
820595
355579
467882
683496
512997
603135
438858
221531
470010
893669
185234
668891
805328
309724
139361
802019
512762
597520
244706
918876
747533
360427
445085
223700
602763
602532
650470
891470
114953

اسم الطالب
هدير رشوان احمد محمد
يوسف خالد سيد عبد الرحيم موافى
ريهام محمد طه عبد الوهاب
مؤمن محمد سعد غزالى
هاجر محمد حسن عواد
هدير عبد الخالق عبد النبى خضر
محمد نبيل السيد السيد عثمان
شيرين رضا عبدالحميد حسين زعيتر
اسماء يس عباس احمد الزنكلوني
دينا عاطف ابراهيم على نوح
رضوي عبد المنعم سعيد ابراهيم
محمد خالد عمر احمد البدويهى
هناء حسين كمال ابوالعز
شروق محمد عبد اللهى على
رحاب صبحى ابراهيم فرحات
محمد جمال محمد علي
عمر ضياء الدين عبدالمنعم أبوسعدة
احمد عادل محمد عز الدين
الحسن محمد عبد الفتاح طه
كوثر احمد صالح رشيد صالح
فاطمة عبد الواحد عبد الواحد سﻼمة
عمر حاتم محمود سعيد
محمد ممدوح عبدالحفيظ محمود
زينب ابراهيم الدسوقى على حسين
حسن محمود حسن محمد سيد
ايمان محمد عبد العزيز ابراهيم خالد
مادونا مجدى فؤاد دميان
إبراهيم عاصم على عثمان العزونى
تغريد عبدﷲ عبدالحميد مجاهد
ياسمين محمد عبد الشافى عبد اللطيف
رامى صبرى كامل عطا
منار مبروك بسيونى الخضرى

الكلية
تربية ابتدائي بنى سويف
علوم القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب اسوان
تربية حلوان
تجاره دمنهور
نوعية المنصوره
نوعية اﻻسكندريه
تمريض الزقازيق
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم كفر الشيخ
تربية سوهاج
اداب بنى سويف
علوم المنصوره
اداب المنيا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم المنيا
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم جامعة دمياط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية رياضية بنين سوهاج
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب كفر الشيخ
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
اداب انتساب موجه الزقازيق
السن عين شمس
حاسبات ومعلومات اسيوط
تربية عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
658962
455221
758063
899072
138053
117396
512913
615381
529972
454620
890877
734737
228203
875361
370444
370057
899877
577364
330762
450341
529739
828661
151550
241948
591370
436053
154201
162005
130202
473970
442503
240181

اسم الطالب
ساره حسانين عبد الغفار عبد العزيز
محمد ابراهيم عبد المحسن شابون
نورهان على على محمود محمد
اﻻء عبد الرحيم عبد الحميد ابراهيم
نور الهدى يوسف طه عبد الرحمن
مشيرة محمد الشحات ابراهيم
الشيماء رضا محمد محمد عثمان
فاطمه محمد حلمى عبدالفتاح
عصام عبد الهادي حمد الجالي بريدان
مني عاطف رجب النواجي
محمود انور السيد حسن
مروه سعيد عبدالستار خضرى
مصطفى عبد العظيم مصطفى عبد العظيم
ساندرا صبحى لويس سعيد
محمد احمد شحات السيد
دينا عبدﷲ محمود عبدالحميد
يوسف خليفه جاد شحاته
احمد مدحت عبده ابراهيم عبد الدايم
محمد حمدي محمد السيد سيد احمد
نورا عبدالرؤف معوض حيدر
محمد عبده طوسون ابراهيم بسيونى
محمد عدلى عبدالجبار محمود
ساره عيسى عبد ﷲ احمد
حسن محمد فتحي احمد
ساره محمد احمد محمد محمد حسين
رضوى طارق محمد جﻼل عبدالعزيز
صابرين فتحى سيد جودة
ابانوب ايهاب لويز ابسخيرون ميخائيل
رمضان جمعه ابو شناف على
شيماء فؤاد محمد خليل شوشه
محمد رضا عبدﷲ عبدالﻼه البغدادى
هدير عماد محمد سيد

الكلية
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
تجاره طنطا
اداب سوهاج
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره الزقازيق
طب بيطرى دمنهور
تجاره طنطا
حقوق اسيوط
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره اسيوط
تجاره عين شمس
تربية بنها
تجاره سوهاج
تجاره طنطا
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
تجاره طنطا
زراعه دمنهور
تجاره سوهاج
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره بور سعيد
علوم بورسعيد
تربية بنى سويف
تربية الفيوم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية كفر الشيخ
تمريض طنطا
نوعية عباسيه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
238609
752668
912346
153265
461829
607914
590404
733307
464727
457826
752777
240461
538608
729185
465859
527662
376658
609231
608444
205124
509026
907370
206946
473582
579310
589336
597081
151231
240688
671353
591343
156642

اسم الطالب
هبةﷲ سامى ابراهيم على
نانسي انس عبد السميع عدوي
فاطمه الزهراء محمد مكي حسين
اسراء اسماعيل عبد السﻼم محمود
اسراء سعد متولى شعبان نوار
اسراء محمد احمد محمد
محمد فتحى محمد النشار
محمد سليمان عبد المنعم ابراهيم
عمر السيد عبد الفتاح محمد ابو عمر
ندا محمد ابراهيم محمد سﻼم
اﻻء محمد محمود محمود جاد
اسراء جمال محمد عبد اللطيف
اسماء رضا الصاوى سﻼم
اسراء سعيد الشحات محمد البنا
ساره طارق سليمان احمد الحداد
تهاني فرحات قطب عبد ربه رفاعي
ايه السيد السيد عبدالعظيم يوسف
محمد انور محمد غريب محمد
ريهام خيرى محمد صالح السيد
ماير برتى انور فاخر
زينب محمود حسين عبد الغني عويضه
اسراء ماهر حسن عبد الرحمن
سراج عبد القادر زكريا زهران
أمل متولى حسن عبده موافى
منار مجدى عبدالحميد الغندور
غادة عبد الرحيم عبد الحفيظ السيد يوسف
هاجر محمد عوض عوض السيد رزق
هدير قدرى عبد العليم محمد
ايمان رجب خليل مرسى عزب
نجاه رفعت عبد الﻼه ابراهيم
رنا محمد المتولى عوض فرو
بيشوى سامح بسخرون كرم

الكلية
تجاره سوهاج
تربية بور سعيد
اداب اسوان
علوم بنى سويف
نوعية كفر الشيخ
علوم الزقازيق
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره دمنهور
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
علوم طنطا
تربية ابتدائي بور سعيد
علوم القاهره
معهد فني صحى اﻻسكندريه
علوم الزقازيق
تمريض كفر الشيخ
اداب اﻻسكندريه
نوعية عباسيه
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فني صحى سوهاج
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب كفر الشيخ
علوم رياضة اﻻسماعيليه
تربية/رياضه طنطا
اداب جامعة دمياط
اداب جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه حلوان
نوعية المنصوره
تجاره بور سعيد
معهد فني صحى بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
220519
204492
439269
162795
614393
918622
314764
599527
318373
213618
595476
154084
806052
673002
665904
467546
278978
558123
906515
614781
156023
138948
751581
226167
738481
319578
548738
454691
240125
280352
429014
376025

اسم الطالب
كريم عاطف حسين مكاوى
اسماء هشام سعيد محمود
دينا لطفى عبد المنعم على الدسوقى
داليا نصر رمضان ابراهيم
ياسمين صﻼح عبدالكريم ابراهيم
امنيه كمال عبد الحميد سليمان
محمد صﻼح الدين سالم السيد
عبدﷲ رمضان عبدﷲ محمد
محمد يحيى محمد جمعه ثابت شاهين
عمر محمد السيد عامر
يارا جمال محمد تقي الدين
فاطمه مصطفى احمد على
مروة محمود رجب عبدالسﻼم
احمد مسعد السعيد يوسف حسب ﷲ
محمد محمود ابراهيم ابراهيم شعيشع
احمد قطب خليفة شتات
نرمين اشرف ابراهيم جعفر
هدير محمد معوض محمد السيد مشعل
ابانوب عبد المسيح صدقى عبد المسيح
احمد محمد محى الدين شبانة
هانم ابراهيم عبد الباسط ابراهيم
عبد ﷲ ابراهيم السيد ابراهيم
فاطمه سامى محمد محمد زرزور
محمد زكريا صابر سيد
ساره اشرف السيد عبدالعال احمد الحديدى
اماني خيري محمد بدوي
احمد اسﻼم محمد محمد جابر
ايمان محمد محمد السجيني
فاطمه خالد محمد اسماعيل
رانيا خالد حسن عبد الفتاح
امانى عبد الغنى عبد اللطيف محمد
ايمن حمدى على محمود محمد

الكلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تربية الفيوم
تجاره الزقازيق
تجاره سوهاج
تجاره بنها
تجاره الزقازيق
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره القاهره
تجاره جامعة دمياط
تربية بنى سويف
تجاره بنى سويف
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تمريض المنصورة
علوم كفر الشيخ
اداب طنطا
تجاره دمنهور
تجاره سوهاج
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
اداب بنى سويف
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
اداب انتساب موجه بورسعيد
تجاره انتساب موجه عين شمس
رياض اطفال المنصوره
السن عين شمس/رياضة
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تمريض طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره عين شمس
اداب اﻻسكندريه
طب بيطرى بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
148535
373658
515814
165031
356177
589773
285953
662203
284729
671399
522828
683356
666198
658712
372885
548791
451691
293257
737402
752734
152086
453148
886655
466435
588333
119205
840984
876816
729013
381893
208985
352772

اسم الطالب
فاطمه رمضان طه على عبد ﷲ
محمد ايمن عبدﷲ زكى محمد
محمد حامد فتحى حسين كشاف
كرستينه سمير توفيق جادالرب
هدير عبدالعظيم محمد عبدالعظيم
احمد عبدالفتاح عبدالفتاح جمعه عبه
نورهان الشرقاوي عبدالقادر الشرقاوى
جمال صبحى عبد ﷲ البيلى
رنا رضا محمد حماد عشوش
سمر محمد ابراهيم احمد
نيرمين احمد عبد الحميد احمد سلطان
نورهان السيد هاشم شعبان السيد
عمرو سفيان ابراهيم احمد اﻻبراوى
رانيا راضى السيد اسماعيل
ساره صﻼح عبدالغنى محمد
حمدى محمد محمد عبداللطيف
كيرلس نادر كمال عبده
نورهان عبد ﷲ يحيى احمد رفاعى
هايدى بﻼل محمد مجاهد
دينا محمود السيد السيد الجعبرى
مصعب على رجب على
سلوى عبد الرحمن احمد عبد الرحمن الشافعى
مها سيد حفنى صالح
منه ﷲ محمود حمدين مصطفي الشافعى
نبيل محمود محمد محمود فودة
هدير شاكر احمد ماهر
حسن احمد حسن ابو الليل
هيام محمد مرزوق محمد
مروه محمد على على الجوهرى
ايه مجدى محمد نجدى
محمد اشرف محمد مهدى
نورهان محمد يس محمد مزروع

الكلية
اداب القاهره
علوم رياضة الزقازيق
حقوق طنطا
تربية ابتدائي الفيوم
تجاره طنطا
تربية ابتدائي بنها
فنون جميله فنون حلوان
اداب المنصوره
حقوق حلوان
طب بيطرى الزقازيق
علوم اﻻسكندريه
علوم المنصوره
تمريض المنصورة
رياض اطفال المنصوره
علوم عين شمس
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تربية عين شمس
تجاره الزقازيق
تربية بور سعيد
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف/رياضة
دار العلوم ج القاهره
تربية ابتدائي اسيوط
تربية كفر الشيخ
تربية/رياضه بنها
معهد فني تمريض القاهره
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
علوم اسيوط
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
تربية ابتدائي عين شمس
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
كلية الفنون التطبيقية ببنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
372545
304055
532641
205620
755986
752185
586945
242525
167086
153090
756602
801192
529992
681400
231546
250409
383964
750930
811118
158050
752650
163589
904262
205939
900375
110990
385007
533339
897403
662835
884141
444510

اسم الطالب
ايه صﻼح انور عبدالقادر
ريم احمد محمود سالمان
احمد محسن السيد محمد
احمد طه شوقى حسن
يسر مصطفى عبدالخالق سﻼم
اﻻء محمد زكى احمد عوض
اسماء منصور سيد احمد ابو عرب
ابانوب كمال حسنى موسى
احمد محمد عبد الحكيم عبد المقصود
عﻼ على عبد الحميد مغيب
اسراء احمد سعيد حامد بحيري
محمد صﻼح فكرى عبدالغنى
محمد ابراهيم السيد ابراهيم سيد احمد الحداد
سلمى صابر محمد شرارة
نرمين سيد عبد العزيز محمد
اسﻼم سعيد محمد علي
باسم ابراهيم بندارى على
احمد اشرف محمد محمد العجمي
ايه شعبان محمد على
مارينا رجائى سليمان بطرس
منه ﷲ مجدي احمد عبد الحميد محمد المصري
محمد مجدى حسن حسن مندور
جرجس عصام تدرى زكى
امنية محمد عبد الرحمن عفيفي
امل عبد العال احمد عبد الرحيم
ساره نادى على احمد
احمد صابر محمد حسن حسين
اسماء صﻼح عبد الهادى كوته
نرمين ذكرى فانوس نصيف
امال بسام السيد عبد المقصود
زينه جﻼل احمد عبد الﻼه
احمد اشرف عبد العال محمد البرماوى

الكلية
علوم عين شمس
تربية ابتدائي شبين الكوم
علوم اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية العريش
تربية/رياضه بور سعيد
نوعية بنها
مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم
تربية بنى سويف
تجاره بور سعيد
تجاره اسيوط
اداب دمنهور
تجاره بور سعيد
تجاره عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
تجاره بور سعيد
نوعية المنيا
تجاره اسيوط
تجاره بور سعيد
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره سوهاج
السن عين شمس/رياضة
اداب سوهاج
اداب انتساب موجه القاهره
تربية/رياضه بنها
علوم جامعة السويس
تربية سوهاج
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية ابتدائي اسيوط
طب بيطرى كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
360070
129530
383776
530219
669185
518021
549330
528233
316368
473608
296118
531355
148855
546368
388648
368852
667482
807270
360160
612175
454379
305792
372056
127172
734304
394990
435670
556659
278179
146807
471398
292935

اسم الطالب
خالد منتصر محمد عبدالحكيم
حمدى عصام على طليب
حسن عبدالناصر مصطفى احمد محمد
سمير احمد علي البسيوني
لمياء محمد العوضى ابو المعاطى جراوش
نادين رجب سليمان شعبان أحمد سليمان
امانى احمد إبراهيم محمد طبيخه
روان ناصر محمد عواض عيد
تسنيم محسن محمد جوهرى
ريهام صالح عبد القادر العريان
مروة عادل موسى محمد
باهر ايهاب عبدالسﻼم فؤاد الصيرفى
عبد الوهاب محمود عبد السﻼم عبد الوهاب
دينا احمد السيد ابراهيم على
امين ياسر امين السيد
اميره محمد رضا حمدى عبدالرحمن بدرالدين
اسراء خليل الشربينى حسن شعير
شافعى عماد عبد العظيم قنديل
محمد حسن عبدالمقصود سليم سيد احمد
ايهاب مصطفى سالم مصطفى
سهيله عبدالعزيز على راضى
احمد محمد السيد القزاز
امنيه على حسين ابراهيم ابوسعده
روان السيد محمد رضوان
مي محمد الهادي السيد منصور
رهف محمد احمد اسماعيل
ساجى محمود محمد ابو العنين
هبه محمد توفيق الحسينى حسين
همسة مدحت عبد العال محمد احمد
منال يحي محمد على
روان رامى محمد فكرى سالم الدرولى
سلمى حسين محمد الرملى

الكلية
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق القاهره
ك.ت .فني صناعى بنها
علوم طنطا
علوم المنصوره
اداب انتساب موجه دمنهور
علوم رياضة اﻻسكندرية
حقوق اﻻسكندريه
تجاره بنها
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره دمنهور
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنها
تجاره بنها
تربية/رياضه المنصورة
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
تربية/رياضه عين شمس
اداب الزقازيق
حقوق عين شمس
تجاره جامعة السويس
اداب اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
المعهد الفنى للتمريض )مستشفى قصر العينى التعليمى الجديد -الفرنساوى(
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تجاره القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
577055
441102
822485
906083
606512
169462
725961
534097
738168
462996
831629
384244
733779
103832
679791
138300
362821
221779
124419
159766
373845
456232
577974
442492
732805
608270
580003
454400
432881
667567
219379
585528

اسم الطالب
سمر محمود عبد الحى محمد ابوالريش
عبدالرحمن مصطفى عبدالرحمن محمد الدغيدى
مادونا مدحت لوقا بشاره
اسامه ناصر بخيت زيدان
منه ﷲ امجد محمد محمود حجازى
خلود ربيع ميﻼد ابو حامد
ليلى طارق كمال نورالدين
شروق رأفت حسين ابراهيم حسين
احمد السيد محمود ابراهيم ابوالقاسم
اسﻼم عبد السﻼم عبد الغني السيد القﻼ
الزهراء عاصم عمران محمود
صابرين رضا عبدالفتاح عبدالرحيم
امنيه رمضان عبد الحميد محمد
امنية ايمن محمد سعيدالصاوى
اسﻼم ابراهيم محمد ابراهيم خليل
سعاد محمد هوائي محمد خليل
محمود ابراهيم يوسف احمد
شيماء سعد محروس محمد
فادى موريس عزيز جادﷲ
دينا جمال محمود نصر
امل وجيه رشوان جمعه حموده
محمد احمد ابراهيم الدسوقى محمد
ايه ماهر محمد عبد العال
عبد الرحمن احمد محمد احمد القيم
اسماء بﻼل عبدالحسيب عبدالمجيد
ياسمين يحيى محمد هﻼل الهجرسى
ايه عبد ﷲ السيد محمد منصور
اميره نبيل السيد محمد عليوه
مصطفى محمد انيس سامى ابوالعينين
داليا عاطف احمد رمضان رزق
يوسف عبد الحكيم احمد لبيب
آﻻء السيد السيد مدين

الكلية
نوعية طنطا
علوم اﻻسكندريه
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تجاره سوهاج
تجاره طنطا
تربية ابتدائي الفيوم
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية دمنهور
تجاره جامعة السويس
تربية/رياضه كفر الشيخ
تمريض قنا جنوب الوادي
تجاره انتساب م .بنها
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تجاره جامعة السويس
تربية حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تربية ابتدائي بنى سويف
تربية نوعية بنها شعبة تربية فنيه
تجاره طنطا
اداب المنصوره
تمريض طنطا
تجاره الزقازيق
طب بيطرى بنها
علوم المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
اداب دمنهور
اداب المنصوره
حقوق عين شمس
تجاره المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
311346
808558
322800
107399
731482
351311
122355
836131
107652
389701
679113
592627
748131
886884
581269
439192
110151
805763
602158
669424
652155
746350
114815
303075
377039
431002
226266
539269
533916
877365
656632
151251

اسم الطالب
فاطمة اكرم احمد عقيله
مصطفى احمد محمد على
ايمان سامي فاروق احمد العاصى
عمر عماد عمر صبحى مصطفى
ياسمين صﻼح عبد الحى عبد الرحمن
مريم اسﻼم لبيب ابراهيم
دينا سيد عبد العظيم علي
اسماء زكريا عبدالعاطى عبدالحليم
ايمان عبد المجيد محمد السيد
احمد محمود عبدالعزيز عبدالشافى
اسراء سمير محمود البسيوني
هاجر محمود المتولى ابوشاهين
نيرمين محيى الدين عبدالسﻼم متولى
عﻼ عاكف على على
محمد احمد محمد عبد المقصود
آيه عبد الرحمن فرج ابراهيم
احمد محمد منصور ابراهيم
محمود خالد بهجات ابراهيم
وﻻء محمد محمد احمد علي
احمد محمد على عبد الرازق
خالد ابراهيم عبد العزيز محمود
دعاء عادل عبد الرسول السمان
مونيكا محب ميخائيل باسيليوس
هند عادل احمد حمدي شاهين
نجﻼء رضا شحات قطب الدبيسى
نورهان احمد محمود صادق رفاعى
عبدالرحمن هشام حسن حسين
مياده محمد محسن ابراهيم
بسنت احمد صديق الشناوى عوض
ادهم اسامه كامل سالم
نيره عبد الفتاح سعد عبد الغنى عيسى
حميدة محمود عبد العزيز منصور

الكلية
علوم رياضة شبين الكوم
حقوق بنى سويف
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
حاسبات ومعلومات الزقازيق
زراعه عين شمس
حقوق القاهره
تجاره سوهاج
السن عين شمس/رياضة
معهد فني صحى رياضه امبابة
تجاره المنصوره
علوم جامعة دمياط
علوم رياضة جامعة السويس
تجاره اسيوط
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات.
تربية/رياضه اﻻسكندرية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره اسيوط
اداب الزقازيق
تجاره طنطا
اداب المنصوره
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي بنها
زراعه اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
علوم دمنهور
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
علوم جامعة دمياط
اداب القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
679052
394820
613308
800649
732229
436080
226329
666764
128614
543810
609827
458073
278150
607162
896759
135324
124060
661079
432522
123760
802581
523631
376645
803057
732695
457843
235916
813151
425420
456092
225737
431019

اسم الطالب
محمد محسن احمد فاضل احمد
زينب احمد محمود محمد
أية عﻼء محمد عبدالقادر
برلنتى مجدى حسين محمد
عبد الرحمن خالد محمد بدوى
مى عماد فتح اللة عبد الرحيم مقلد
ايهاب مجدى محمد طلعت
ساره على السباعى على الشناوى
ماريان سمير لمعى زكى
آيه يوسف كامل الربة
احمد جمعه السيد المرداشى
هند وفقى محمودابراهيم شمندوره
غيداء عﻼء ياسين عبد الهادى
بدر سعيد أحمد أحمد
طارق محمد محمد صالح
محمد عادل السيد احمد
يوسف احمد حسن عبد الحكيم
هاجر احمد ابراهيم حﻼوة
كريم احمد محمود عبد الحميد عبد الكريم
محمد اشرف محمد عبد العزيز زهران
احمد جمال السيد على
إسراء مجدى عبد الغنى عبد الرازق
اميره محمد سعد مصطفى عليوة
هدى خالد فهمى مرسى
حنان خالد محمود مصطفى
الشيماء ماهر احمد ابو الغيط
بسنت احمد غريب عبد المقصود
محمد احمد محمد شيمى
اسﻼم علي عثمان محمود النجار
احمد حامد البسطويسى الزير
اندرو سلوانس فهيم شحاته
اسراء عزت رزق احمد جوهر

الكلية
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره انتساب م .بنها
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
زراعه المنيا
تجاره الزقازيق
اداب اﻻسكندريه
اداب القاهره
اداب المنصوره
حقوق حلوان
نوعية اﻻسكندريه
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
نوعية طنطا
السن عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تربية رياضية بنين سوهاج
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه حلوان
تمريض المنصورة
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب المنيا
تجاره اﻻسكندريه
نوعية عباسيه
اداب المنيا
نوعية الزقازيق
نوعية طنطا
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره بنى سويف
تربية ابتدائي فرع مرسى مطروح
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
668129
376149
597924
888011
393289
319704
314731
886088
910194
537517
843143
657011
116770
682821
394733
233425
316085
144788
461449
663802
594312
539439
881315
234693
501525
558331
158642
179884
680431
461949
896698
316886

اسم الطالب
هانى على ابراهيم محمد الشحات
احمد عبدالفتاح السيد السيد محمد غيطاس
محمد سعد عبدالقادر عوض الزلبوحي
مريانا جرس ناجح باشا
هدى حمدى عبده على
اميرة ايمن حمدى عبدالمقصود
محمود اشرف فهمي محمد الخولي
فوزيه رجب عيد على
محمد ابو بكر فخري برسي
نادية عبدالمقصود محمد محمود زيان
خديجة جلبى محمد عبد
يارا حازم مصطفى عماشه
عبد الرحمن مدحت صادق ذكى
احمد مصطفى زكى السيد ابو سعد
سهام مسعد محمد بدوى
دينا محمد فرج حسن احمد
ياسمين رشدي حامد محمد قرطام
محمود سعيد ابوالحديد عبد العاطى
اﻻء صﻼح محمود عامر
محمد عطيه محمد على سيد احمد
باسم السيد محمد يونس سيد اﻻهل
اميره خالد احمد عبد الغنى حماد
احمد مصطفي عبد العال نجدي
على غريب على الليثى
مروه سعيد بسيونى قمره
رانيا سعيد عبد الفضيل عفش
محمود شوقى محمد صالح
محمود محمد جمعة ابراهيم
اميره احمد عبد الحكيم عبد الهادى الهجرسى
روان منصور ابراهيم اسماعيل القط
بركسام عمر سنوسي عمر
منة احمد فرج حسين عفيفى

الكلية
تربية/رياضه المنصورة
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تربية رياضيه بنين جامعة دمياط
اداب انتساب موجه اسيوط
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تمريض بنها
علوم رياضة بنها
تربية اسيوط
كلية تجارة ج أسوان
تربية طفوله ج دمنهور
رياض اطفال المنيا طالبات
تجاره انتساب موجه المنصوره
خدمه اجتماعيه حلوان
حقوق المنصوره
ع.دولى اعﻼم مدينةالشروق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى امبابة
تربية طفوله كفر الشيخ
تجاره كفر الشيخ
حقوق المنصوره
طب بيطرى دمنهور
حقوق اسيوط
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
علوم اﻻسكندريه
تربية دمنهور
تربية /رياضه بنى سويف
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
فنون تطبيقية جامعة دمياط
حقوق طنطا
تربية طفوله سوهاج طالبات
اعﻼم القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
515629
304671
370676
174111
435430
510699
110479
435683
883555
149358
816206
142779
662335
209712
607323
586461
604802
670217
354961
751577
610003
509251
362488
579419
309193
131845
611193
682306
154210
759643
373763
591421

اسم الطالب
صبرى محمد محمد ابوعلو
دينا شعبان فتحي عبدﷲ
احمد محمد فوزى محمدعلى
شروق ابراهيم زكى محمود
كريستين موريس انور جرس عبد السيد
عمر محمد مرسى الحداد
محمد على حجازى الشيخ
لجين وجيه محمد شحاتة
احمد باهي حسين محمد
على ربيع ابوالسعود حسن دله
رحاب جمال الدين رضوان سعيد
هدى ربيع عبد الوهاب عبد المجيد القناوي
محمود العربى احمد السيد البهوتى
شريف هشام حسن محمد
حسن مصطفي حسن احمد
محمود عادل عبد العزيز حواس
جهاد محمد اسماعيل عبدﷲ اسماعيل
احمد امين السيد احمد سالم
روان محمد سيد امام
عﻼ فجر الصباح محمد ابراهيم السقا
نورهان ابراهيم السيد السيد
مريم عصام حسن شحاتة حسن
ايه ابراهيم على موسى
نيره على ابراهيم محمود الهنداوى
امال ابراهيم سعيد مصطفى
عمر اشرف حسن احمد
احمد السيد سليمان جاد
ريهام رأفت يحى حسن النجار
منى امام عبد التواب امام
ايه شحته عبد المعطى الفهلوى
عمرو عماد عبدﷲ حسن
مريم ياسر نجيب داود

الكلية
اداب انتساب موجه دمنهور
تمريض شبين الكوم المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق القاهره
طب بيطرى اﻻسكندريه
حقوق اﻻسكندريه
زراعه القاهره/رياضة
طب بيطرى اﻻسكندريه
اداب اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
نوعية المنيا
اداب القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره الزقازيق
معهد فني صحى المنصوره
حقوق بنها
نوعية بور سعيد
علوم الزقازيق
اداب انتساب موجه دمنهور
بنات تربية/رياضه عين شمس
اداب طنطا
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنها
اداب كفر الشيخ
تجاره بنى سويف
نوعية الزقازيق
تجاره بنها
تجاره جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
803734
367140
243092
387151
831044
353243
534046
166098
576946
683319
279525
806001
672848
430794
447880
734959
223094
517045
385804
618646
541811
120882
453260
379467
324822
449879
153299
515710
595816
431448
137846
225321

اسم الطالب
زهراء ابو الحسن ابو العزايم على
اسﻼم رأفت محمد صبحى عبدالفتاح
تقى سامى عبدالعاطى محمد
ايه رجب شعبان رجب
شيماء محمد مرتضي سيد
احمد سﻼمه سالم سﻼمه
سارة محمد عبدالعليم على جمعة
ريم صﻼح حسين زيان
ندا احمد السعيد عبدالرحمن جوده
سهيﻼ السيد محمد صالح حسان
مهاب ثروت محمد حافظ اﻻنور
آية عبد الحميد عبد الغني علي
عمر محمد الصديق محمد احمد الصقار
نورهان احمد محمد حسين فراج
محمد على فريد قاسم
محمد مرسى محمد فكرى مرسى
نورهان مصطفى عزت محمد
محمد الصافى سعيد مساعد
محمود على محمد عبدالعال
محمود غريب عبد العزيز عطية
عمر عبد العاطى احمد حسن العشري
محمد عبد ﷲ طه احمد الجمال
ميرنا عبد الستار العليمى محمد العطار
محمد رضا على ابراهيم ضحا
اماني فتح ﷲ محمد فتح ﷲ عشيبه
آيه احمد العزب غانم
مروة رمضان سيد عبد العظيم
توفيق عماد توفيق السيد ابوسليمان
ساره سعد عبد الرحيم عبد الغفار شريف
محمد محمود احمد محمد حسب ﷲ
رزان محمد عبد القادر ابراهيم السيد
جهاد عاطف عيد اسماعيل

الكلية
فنون جميله فنون المنيا
معهد فني صحى بنها
تربية/رياضه حلوان
تمريض عين شمس
المعهد الفني للتمريض بقنا
اداب انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي دمنهور
علوم رياضة الفيوم
اداب طنطا
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره القاهره
اداب المنيا
أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب
اداب انتساب موجه دمنهور
نوعية طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب دمنهور
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
زراعه الزقازيق/رياضة
علوم رياضة اﻻسماعيليه
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره عين شمس
علوم طنطا
رياض اطفال بنى سويف
اداب دمنهور
علوم جامعة دمياط
تجاره دمنهور
فنون تطبيقيه حلوان
حقوق القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
390372
875311
750311
523314
384279
168862
599837
545078
473310
578102
893952
133929
508458
120377
679150
582921
432145
890165
463929
468979
663913
429397
901915
835603
165292
378086
508551
157106
127450
612612
671181
220829

اسم الطالب
محمود حمدى محمد سعدالدين عواد
عمر حسنى احمد حسن
محمود اشرف محمد محمود الشاعر
زياد محمد عوض جاب ﷲ عبد المجيد
امل حسين عبدالشافى السيد الجمال
عبد الرحمن عصام بكرى مصطفى
اسﻼم محمد عبد الجليل محمد
حازم سعيد مصباح على شناق
حنان محمد عبدالحليم الشيخ
السيد ممدوح على جاد
محمد السيد محمد على
دعاء حسن فتحى القاضى
روان عبدالحكيم عامر عبد الحميد ندا
محمود احمد عبد الحميد عبد الفتاح
صﻼح محمد السيد محمد سليمان
منار احمد عبد الخالق محمد شهاب
محمد رمضان فرج عبد اللطيف ابو العزم
هشام عبد النعيم احمد عمر
ناريمان صبحي على ابراهيم زايد
ريهام يوسف يحيى ابراهيم حجاج
اميره السيد محمود عبد العال
مي احمد محمد عبد الغني محمد
فاطمه احمد كمال السيد
زينب علوانى احمد عبدﷲ
احمد يحي غانم محمود
ايه حسام صبحى ابراهيم سند
نورهان فتحى ابراهيم درويش
نعمات عزت يحي محمد
اﻻء خالد محمود محمد
محمد حسينى محمد امين بجعر
ندى النادى عبده عبده
محمد هشام سعد السعيد الدمياطى

الكلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق اسيوط
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
زراعه اﻻسكندريه
تربية بنها
تجاره دمنهور
تجاره الزقازيق
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
اداب كفر الشيخ
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم رياضة سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره دمنهور
اداب انتساب موجه حلوان
علوم رياضة بورسعيد
اداب انتساب موجه طنطا
علوم اﻻسكندريه
علوم اسيوط
تجاره كفر الشيخ
تربية/رياضه كفر الشيخ
معهد فني تمريض المنصوره
تربية/رياضه اﻻسكندرية
كلية اللغات والترجمة سوهاج
معهد فني صحى اسوان
اداب الفيوم
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره بنى سويف
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تجاره الزقازيق
تربية/رياضه المنصورة
حاسبات ومعلومات حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
372447
666928
664515
467346
157603
373347
882799
167258
224175
365743
455387
919681
387673
746853
544871
216444
465851
530912
828838
449761
907944
466714
169441
829124
608220
227227
448950
910889
109742
907120
331035
313472

اسم الطالب
ذكرى ياسر ياسين عبده
محمود احمد النفادى محمدالجزار
عبد الرحمن شكرى بشير محمدخليل
عبد الرحمن احمد شوقي محمد سﻼمة
سهام محمود محمد حماد
مصطفى مفرح محمد عبدالعظيم البدوى
عبد السميع نادى جبر محمد
احمد محمد ابوجليل عبد الغنى
نورهان احمد خالد يسن
جومانا اسماعيل محمد علي
البراء محمود شبل محمود سﻼمه
كريم خلف ﷲ ابو الوفا خلف ﷲ
ايمان اشرف الهادى امين
احمد مجدى محمد المهدى
عمرو مسعد عبد العزيز عاصى
احمد يحيى محمد سﻼمه محمود
ريهام رضا محمد زكريا المصرى
عصام اسماعيل محمد بسيونى ابويوسف
زينب شحته على محمد
سحر وجدى محمد محمد بدوى
عبد الفتاح فتحى خلف نور الدين
نهاد محفوظ محفوظ عمر الحجر
اسراء عيد جمعه عبد العليم
عبير محمود حسن عبد الحق
ناهد خالد محمد عبد العزيز
مارينا ممدوح شوقى حبشى
داليا احمد سعيد اسماعيل
طه مجدى محمد بدوى
محمود سيد محمود السيد
محمود احمد جابر ناقد
كيرلس منصور نصر ﷲ بانوب
اسراء عﻼء محمد على جويدة

الكلية
تجاره عين شمس
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره المنصوره
حاسبات ومعلومات حلوان
تربية بنى سويف
تجاره بنها
تجاره اسيوط
حاسبات ومعلومات الفيوم
طب بيطرى القاهره
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
دار العلوم ج القاهره
تجاره طنطا
حقوق انتساب موجه عين شمس
علوم كفر الشيخ
علوم اﻻسكندريه
علوم بورسعيد
اداب طنطا
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
تربية كفر الشيخ
تربية ابتدائي الفيوم
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره الزقازيق
تجاره القاهره
علوم بنها
تربية رياضية بنين اسوان
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب سوهاج
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
علوم شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
240380
612651
427590
463875
111289
179063
161332
814591
371706
277410
828750
589509
443538
390035
376103
810412
530505
501708
509699
659060
437127
815538
813050
306635
523521
536775
598339
381673
242681
811112
458246
127076

اسم الطالب
ايه محمود عبد الرحمن محمود السيد عامر
مروان ثروت الشهيدى سيد احمد
آية محمد رياض عﻼم
نيرة رأفت بسيونى عبد القادر محرم
سميرة اشرف فرج على
ليلى عبد العال عويس بدوي
اميره فتحى منصور عبد اللطيف
محمود عصام ابو المجد حسين
ايه احمد عبدالحميد احمد
محمد خالد فاروق عبدالعزيز
فاطمه احمد دنقل حامد
ايه السباعي سند مرجان
اسماء ابراهيم فؤاد محمد القيعى
سلمى اسماعيل فاروق اسماعيل
خالد اشرف عواد حجازى النجار
أمنيه عمرو محمد محمد
محمد عبدالحكيم عبدالمجيد عبدالعزيز محمد
شادي احمد محمد ابراهيم
خالد رجب احمد فرج يوسف
خلود السعيد السعيد عبد العليم
رحمه خميس عبد المقصود مصطفى
اروي اسامه عبد المنعم عبد الحميد
رباب عبدالمنعم محمد حسين
حسام حسني أحمد الشبينى
بسمة ابراهيم محمد سعد ﷲ
ايمان محمد محمود احمد الصياد
ياسمين محمد محمد شطا
نورا سيد احمد عبدﷲ
محمود عادل محمود فتحى
ايمان اشرف نادر لبيب
محمد كامل محمد قنيطر
اروه عادل قاسم شعبان

الكلية
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
نوعية الزقازيق
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
علوم كفر الشيخ
حقوق بنها
اقتصاد منزلى حلوان
علوم بنى سويف
تجاره اسيوط
زراعه عين شمس
كلية التعليم الصناعى جامعة حلوان
حقوق قنا جنوب الوادي
تربية بنها
طب بيطرى بنها
السن عين شمس
زراعه بنها/رياضة
تجاره انتساب موجه بنى سويف
معهد فني صحى اﻻسكندريه
فنون جميله فنون اﻻقصر
تجاره انتساب موجه دمنهور
تربية ابتدائي المنصوره
علوم رياضة اﻻسكندرية
اداب المنيا
تربية ابتدائي المنيا
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اﻻسكندريه
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب جامعة دمياط
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره القاهره
نوعية المنيا
تربية كفر الشيخ
طب بيطرى القاهره

Page 232 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
656577
813199
583207
241518
460652
229954
309622
883391
505834
598605
886208
429800
228816
802727
426007
124888
586540
364063
147900
181882
500669
575535
462405
373422
806087
468413
386076
427621
131718
610548
730326
881753

اسم الطالب
داليا هشام محمد محمد عثمان
عمرو احمد حنفى محمود
ف﷼ خالد محمد محمود
اميره كمال محمد عثمان
احمد عبدالسﻼم ابراهيم محمد مقلد
اسماء ممدوح محمد محمد
رضا طارق عبدالغفار الزعفرانى
احمد ربيع امين محمد
ابوعوف على ابراهيم السيد ابوعوف
اسماء محمد عبد السيد احمد على
جورج جمال فنجري جرجس
فاطمه الزهراء محمد خميس السيد موسى
مارتن مجدى جورج حنا
احمد محمد ايمن محمد الشريف
اميرة عبدﷲ فرج مرعى
علي محمد علي علي حجازى
اميره عبد الرحمن موسى موسى شلبايه
خلود السيد اسماعيل عبدالرحمن
شيماء عادل نبيه محمد
محمد الطاهر احمد عبد العظيم عبد الرازق
محمود بهاء محمد محمد بدر
محمد عبد الجواد محمود البرعي
حسناء احمد فهمى السحماوى
محمد مصطفى مهدى عبدالفتاح
ايمان محمد سعد محمد
يوحنا نزيه خله عيده خليل
منار رضا عبدﷲ متولى
فاطمة رجب عبد المتجلى موسى
نديم اسامة فاروق ابو زيد
عماد محمد متولي خضر
احمد عبد ﷲ كامل عبد ﷲ قنديل
مروه صﻼح بندري عبد المجيد

الكلية
تجاره طنطا
معهد فني صحى رياضه بنى سويف
تجاره طنطا
فنون تطبيقيه حلوان
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ
تجاره عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه دمنهور
تربية جامعة دمياط
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
تربية طفوله اﻹسكندرية
علوم رياضة عين شمس
تجاره بنى سويف
رياض اﻻطفال ج اﻻسكندرية فرع مطروح
تربية/رياضه حلوان
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
اداب انتساب موجه عين شمس
علوم حلوان
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم حلوان
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
اداب انتساب موجه عين شمس
زراعه سابا باشا اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
123763
387144
233374
751504
109902
118333
683491
283723
728160
240433
320152
325232
427084
749114
537341
361114
537892
599819
609948
323432
438127
543339
540264
682487
299685
920525
512260
152583
359464
357856
605767
514572

اسم الطالب
محمد السيد عبد الرحمن عبد المطلب
ايه اسام محمد على
رنيم محمد امين محمد احمد
ماهر احمد محمد العمرى
احمد محمد كمال الدين قرع
رحمة صﻼح مبروك على
محمد محمد ابراهيم مسعد صبح
عبد الرحمن شريف السيد ابراهيم مرسى
نهى عﻼء محمود ابراهيم مصطفى
مونيكا زكريا داود حنا
محمود محمد عبد المنعم عبد الحميد
عمرو جمال محمد على
احمد عبد التواب عبد الفتاح شحاتة
ريم حسن حسين محمدالقزاز
أمل معتمد ابوالفتوح الحوتي
رغده السيد عبدالرازق ابراهيم ابوهيف
تهانى مصلح محمود فتح ﷲ بهنسى
احمد فرج على فرج
ياسمين رؤوف رزق سليمان
نهاد عبد الجواد السيدعبدالمجيد حسن شعيره
علياء عماد على كيﻼنى الجداوى
عبدالرحمن اشرف حسن عبدربه
رقية خالد عبدة عراقي
دينا عصام امين محمد شحاته
مصطفى جمال الدين اسماعيل جمال الدين
ياسمين وجيه مصطفى على
تقى محمد حمادة محمود عوض
محمد احمد محمد محمود
اسﻼم حماده محمد محمود
تقى جمال امام محمد يوسف
امنية عطيه بيومى ابراهيم
يحي حسن محمد مبروك السيد

الكلية
تجاره جامعة السويس
تربية ابتدائي عين شمس
حقوق انتساب موجه عين شمس
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
معهد فني صحى امبابة
تربية ابتدائي عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تجاره دمنهور
حقوق الزقازيق
علوم دمنهور
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية طفوله الزقازيق
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب اﻻسكندريه
علوم رياضة اﻻسكندرية
علوم طنطا
اداب انتساب موجه المنصوره
علوم القاهره
تربية ابتدائي سوهاج
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق القاهره
تمريض الزقازيق
تجاره دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
106406
604383
898818
601112
806570
208491
459605
157922
126046
136417
358740
305949
313466
675289
881138
163507
536161
760219
801190
536748
668801
138846
655076
304051
606930
594778
106510
725735
149576
538819
142251
534406

اسم الطالب
حبيبة احمد محمد حسين
احمد محمد السيد ابراهيم محمد
بدور السيد فؤاد عباس
رويدا راضى محمد قضا
مى محمد ابو النور علي
كريم طارق عبدالخالق ثروت نصار
احمد احمد محمدعبد السﻼم النوام
يحيى نبيل يحيى محمد
رحاب ضاحى امين على
اسراء صالح فتحى عبد الحافظ
اسماء ابراهيم محمد ابراهيم
سعيد جمال سعيد الريفي
ياسمين السيد احمد اباظة
مارتينا مراد مكرم معوض عطيه
ايه كامل على مصطفى
بوﻻ بدر سامى جرجس
تقى محمد حنفى المصرى
اروى عادل ابراهيم امام محمد خليل
محمود عبدالحليم محمد عبدالحليم
اميره محمد حسن مرسى الجندى
سكينه مروان محمد مروان
رقية علي عبد اللطيف محجوب
رمضان ثروت عبد المولى السيد اسماعيل
روان هشام السيد الشيخ
نيره جوده عبد السﻼم احمد
محمد ضياء عباس محمد رضوان
بسنت محمود محمد محمد
نهى سليم عيسي محمد علي زرقه
دعاء سليمان احمد سليمان
هاجر محمد طايل مبارك
امال كمال عبد المولى مبروك
امال عاطف السيد السيد الجمسى

الكلية
حقوق القاهره
اداب الزقازيق
حقوق انتساب موجه سوهاج
تمريض الزقازيق
اداب انتساب موجه المنيا
تجاره القاهره
علوم طنطا
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف/رياضة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره القاهره
تجاره انتساب م .بنها
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره اسيوط
سياحه وفنادق الفيوم
طب بيطرى دمنهور
علوم الزقازيق
تجاره انتساب موجه بنى سويف
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية ابتدائي المنصوره
فنون جميله فنون حلوان
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة اسوان
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
السن عين شمس
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
اداب القاهره
تربية طفوله ج دمنهور
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية طفوله ج دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
914047
470196
225360
279708
226815
877273
580269
597791
831173
439195
521424
442946
132827
458285
615486
159667
807864
517292
521299
375095
301074
453332
214572
828018
681398
501121
666017
592921
680094
221584
815183
152343

اسم الطالب
زينب جابر حسين احمد
محمد السيد السيد الغبارى
مريم مصطفى درويش حماد
هبة حسين جوده محمد إبراهيم
ايمان عماد حمدى محمد
هدى سعد احمد احمد
تقى محمد ابو الفتوح محمد الليثى
محمد عوض الدمرداش شبانة
سحر جمال ابراهيم محمد
افنان نبيل عبد الحليم محمد مسعود
رانيا اسماعيل شعبان السيد
هاجر علي احمد محمد البحيري
حسن يحيي محمود محمود
احمد حسن علي راشد
عﻼ محمد احمد عبدالرازق
ايمان عبد الحكيم عبد المجيد محمود
محمد محمود رزق عبداللطيف
مروان محمد عبدالهادى محمد
سمر سالم عبدالصادق العوامي
احمد جمال احمد موسى عيد
محمد عبد ﷲ عبد المطلب الحشاش
يارا عادل سعد منصور العراقى
عبد الرحمن محمد الحامولي عبد الرحمن
وفاء بكرى عبد الفراج اسماعيل
سبيله سعد جمعه موسي
احمد يسرى احمد عوض الصبحى
اسماء طاهر فوزى محمد بدوي
على حسن على الدسوقى
احمد ياسر عبد السﻼم السعيد بدران
خديجه محمود عزمى ششتاوى
اميرة محمد داخلى معاذ
احمد حمدى عبد ﷲ حامد

الكلية
معهد فني صحى اسوان
تربية كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
فنون جميله فنون المنيا
تربية رياضيه بنات بالجزيرة ج حلوان
اداب اسيوط
رياض اطفال المنصوره
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تربية قنا ج جنوب الوادى
تربية/رياضه اﻻسكندرية
تجارة انتساب موجة جامعة السادات
تجاره طنطا
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
اداب كفر الشيخ
معهد فني صحى الزقازيق
اداب بنى سويف
حقوق بنى سويف
اداب دمنهور
تجاره دمنهور
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية طفوله طنطا
تجاره انتساب م .بنها
اداب قنا ج جنوب الوادى
رياض اطفال المنصوره
تجاره طنطا
نوعية المنصوره
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
تجاره بور سعيد
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تجاره اسيوط
اداب بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
671729
589284
526972
608964
589475
468527
586147
153632
458722
111417
914309
103393
901697
612506
508916
453669
508577
663067
605500
232198
731186
736787
287875
105370
135471
726425
810997
297292
234655
297392
678811
680015

اسم الطالب
اروى حسن السيد حسين سالم
اسامه عبد ﷲ على عمارة
نهال شريف على عبده محمد
احمد عصام محمد المرسى
احمد رياض علي فرج
محمد اشرف سعد محمد يوسف
منة ﷲ حامد عبد اللطيف اﻻخضر
يمنى ابراهيم عبد ﷲ احمد
أنعام حمدى أحمد أبو عﻼم
اسراء عنتر محمد احمد
فاطمه محمد صالح كمال الدين نور
نورهان مسعد محمد عطية الشنبابى
محمد ابوبكر احمد محمد
احمد عماد محمد عبد العزيز
مريهان السيد محمد السيد محمد
ايه محمد عبد الرحمن امام مبروك
سهيله عادل احمد فرغلى سليمان
احمد احمد سعيد عبده رجب
منى صبحى حسن عطيه
محمد خالد عبد الظاهر محمد عبد ﷲ
امنيه شريف ابراهيم جمعه
ابراهيم محمد عبدالعزيز محمد
محمد عادل احمد السيد
احمد جمال محمد السيد
اسﻼم هدية رشدان عبد الرحمن
احمد مصطفى حمادى حداد
شيماء محمد العربى امين محمد
اسماء سعيد انور حنفى
نادر محمود السيد محمود اﻻعصر
هايدي سالم محمد عويضة
هند حماده محمد عويضه سويلم
ساره معتز مصطفى عباس

الكلية
نوعية المنصوره
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تربية أساسي اسكندرية
تجاره الزقازيق
تجاره طنطا
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
اداب المنصوره
اداب بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب القاهره
تربية نوعية فنية اسوان
اداب القاهره
تجاره سوهاج
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره طنطا
حقوق اﻻسكندريه
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
نوعية الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
إعﻼم القاهره/رياضة
اداب الزقازيق
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب القاهره
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
دار العلوم المنيا
تربية/رياضه عين شمس
تجاره عين شمس
اداب عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
889583
834251
883886
755021
913080
893688
680953
233298
811257
215492
314779
367562
817309
508526
807624
741533
302454
603602
595829
593728
525909
531450
538849
142711
596297
215347
311891
357837
209743
280957
887528
358620

اسم الطالب
رضوه ريان عيد محمد
محمد احمد طايع محمد
ساره سعيد كامل محمد
هشام خالد عبد البديع عزتلى
زينب محمد احمد حماد
احمد عﻼء الدين مصطفى محمود
احمد حسين الشربينى محمد الكرداوى
احمد محى الدين احمد السيد الجنزورى
هدير محمد جمال محمد
محمود مدحت حنفى محمود
معاذ موسى عبدالرحمن بيومى
فاتن محمد عبدالعزيز السيد المليجي
محمد ابو حسيبة عبد الصبور عبد الكريم
رانيا حمدى على محمد احمد
بسمه احمد عبد الرحمن يونس
كريم سعد السيد ابو المجد
محمد ابراهيم عبد الرحمن ابراهيم جلهوم
محمد نبيل محمد عبد الوهاب محمد
ابراهيم محمود فتحى محمد السبع
رحاب مجدى عبده احمد يوسف
اندرو مجدى جﻼل سو﷼
محمد خيري محمد خير الدين عامر
اسراء عبد الجواد عبد الكريم على
اميره عبد الرحمن سعد سعيد
فاطمه طاهر عبد الحميد عريضه
محمود عصام كامل محمود
احمد طه احمد محمد ناصر
اميره سمير احمد حسن
نورهان حسام الدين فاروق ابو ضيف
ميرنا ممدوح احمد على
لمياء عماد الدين على جابر
زينب محسن حسنى عبدالعزيز محمود

الكلية
اداب اسيوط
حاسبات ومعلومات اسيوط
خدمة اجتماعيه انتساب موجه اسيوط
تجاره بور سعيد
معهد فني صحى اسوان
تجاره سوهاج
تجاره بور سعيد
تجاره عين شمس
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنها
معهد فنى تمريض بنها
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
تجاره جامعة دمياط
علوم رياضة جامعة دمياط
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
اثار القاهره
تربية/رياضه جامعة دمياط
اداب حلوان
حقوق شبين الكوم ج منوفية
حقوق عين شمس
رياض اطفال القاهره طالبات
حقوق عين شمس
اداب انتساب موجه اسيوط
حقوق عين شمس

Page 238 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
114833
583887
277213
652560
436590
677611
353540
218306
469175
372344
816925
234729
589261
578366
453153
439251
604841
165887
580497
895548
156295
382822
544850
834482
470605
437313
912533
376092
595309
473719
151308
606939

اسم الطالب
هند عاطف هاشم غريب
امير جمال احمد الليثى
محمد اسامة اسعد السيد فرغلى
زياد حسين ابراهيم فؤاد مجدي
رحمه حمدى عبد العليم عبد المجيد
محمد جمال صابر الطنطاوي
يوسف محمود ابوالفتوح محمود
مروه مجدى فرحات محمد
دعاء السيد شتا مصطفى
ريهام طارق عبدﷲ احمد
دعاء سامى عبدالباسط جاد
نيرة رمضان عطا محمد
هاجر محمد محمد سيداحمد زميتر
دعاء اسماعيل عبد العزيز البسيوني
سميحة ممدوح اسماعيل حسين الشرقاوي
أمنيه محمود محمد محمود
عبير رأفت محمد حسن ثابت
مروة خلف حمودة حسين
ندى جمال عبدالعليم السيد احمد
شريف اشرف واصف جاد
احمد محمود محمد على
ابراهيم سعيد ابراهيم ابوالنيل
عبد الرحمن عصام عبد الفتاح محمد العشرى
ساره النجار السعدي علي
سربناس عبدالحليم إبراهيم السيد باشا
روان محمد جابر عفيفى محجوب
زينب فنجرى ابو المجد حسن
وليد ابراهيم احمد حنفى
عبير عبدالعاطي محمد محمود شريف
أميره السعيد محمد محمد عميره
نزيه عبد العال نزيه سيد
حسام احمد احمد ابراهيم سﻼمة

الكلية
علوم القاهره
معهد فني صحى طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره اﻻسكندريه
معهد فني تمريض المنصوره
تربية عين شمس
حقوق القاهره
تربية ابتدائي كفر الشيخ
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
اداب المنيا
حقوق عين شمس
تربية بنها
رياض اطفال المنصوره
تربية ابتدائي طنطا
اداب دمنهور
معهد فني تمريض الزقازيق
معهد فني تمريض الفيوم
اداب طنطا
اداب سوهاج
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
فنون جميله فنون المنيا
إعﻼم ج جنوب الوادى
تجاره كفر الشيخ
نوعية اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
زراعه عين شمس
طب بيطرى اﻻسكندريه
علوم كفر الشيخ
اداب بنى سويف
اداب انتساب موجه الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
726120
899887
166348
742252
592591
449609
399149
655217
603668
323948
587457
223519
679272
616466
461427
231647
848584
514258
674600
810167
468800
181146
729130
109218
594158
277422
738652
363578
434738
822150
226230
500446

اسم الطالب
مصطفى محمد منصور حامد احمد
وسام كرم بسيلى بطروس
محمد رجب محمد اسماعيل
نيرة نصر محمد اﻻنور
مريهان محمد محمود الخضرى
ايمان فتحى احمد عبيه
سمر ناجى سعيد محمد
ساره رمضان السيد فايد
حسام ايمن مصباح سعيد
مادونا مدحت تادرس رميس تادروس
اميره حسن حسين عبدالفتاح محمد
ندى احمد السيد عبدالمغيث
شروق السيد المندوه عبد الحميد السيد
مصطفى محمد مصطفى البدوى
سحر سمير قطب الشاعر
هبة ﷲ عبد اللطيف عبد الباسط محمد
صادق سليم محمد محمد
علي حسن فتحي اسماعيل العقبي
هاجر محمود محمد محمد الحفناوى
ابوالقاسم عبدالباسط عبدالوهاب ابوالقاسم
السيد احمد السيد احمد سلطان
شروق جمال السيد محمد
عمرو محمد عطيه محمد عرام
عبد الرؤف على عبد الرؤف محمد
أيه منصور عثمان السعدنى شحاته
محمود عصام عبد المنعم ابراهيم مصطفى
اسماعيل امين محمد اسماعيل
مصطفى صالح محمد صالح
محمود عبد الحميد احمد امين محمد
هند محمد فكرى محمد
احمد ربيع رجب احمد
دينا عادل عبد المنعم عبد المقصود

الكلية
علوم رياضة اﻻسماعيليه
تربية سوهاج/رياضة
تربية/رياضه الفيوم
السن عين شمس
تربية جامعة دمياط
تربية ابتدائي طنطا
علوم بنها
اداب المنصوره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم عين شمس
تربية طنطا
اداب انتساب موجه حلوان
علوم جامعة دمياط
علوم رياضة المنصورة
اداب كفر الشيخ
معهد فني صحى رياضه امبابة
كلية تجارة ج أسوان
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية ابتدائي الزقازيق
اداب المنيا
حقوق اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب جامعة دمياط
حقوق عين شمس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
علوم رياضة الزقازيق
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
885102
216483
741312
732004
605601
657417
732326
103105
506673
739471
664968
821806
547947
576189
326958
680462
302878
459992
811601
106241
742309
454173
535212
675097
842272
599051
387451
283838
726514
309058
221795
434405

اسم الطالب
اسﻼم احمد عبدالتواب عبد الحافظ
احمد حسن محمد عطيه
ابراهيم احمد فؤاد ابراهيم
احمد متولي ابراهيم فاضل متولى
ياسمين ياسر محمد توفيق محمد
ندى عماد عبد الجواد على عياد
محمد عادل محمد ابراهيم
عمر ضياء الدين سالم سويلم
جهاد محمد عبد العاطى محمود على
محمد احمد عبدالعظيم عمران مصطفى
احمد شعبان زكى عبد السميع راس
حنان خلف رشيدي احمد
محسن سﻼمه محمد عﻼءالدين
عبد الحميد أشرف عبد الحميد عوض
هاجر نعيم زكريا عبد الوهاب
رانيا الدسوقى عبد الرحيم اسماعيل
الهام محمد على ندا
هبه محمد سعيد عسل
هند عﻼء الدين كامل نادى
نوران وجيه عبد الرحيم محمد
اسماء احمد الكيﻼني عبد الحميد
اسراء سمير محمد احمد نصير
امانى حمدى محمد عبده النشار
محمود محمد فتحى احمد خطاب
كيرلس عاطف باهر ميخائيل
مايا اسامة احمد ابراهيم الغلمى
كريم جمال جابر على البسيونى
محمد ضيف لطفى ضيف ﷲ عبد المجيد
منه ﷲ محمد سيد مصطفى عبده
احمد محمد ابراهيم الدسوقى
ايثار أنور مصطفى ابو العﻼ
محمود ابراهيم محمود محمد فتح ﷲ

الكلية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره جامعة السويس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم الزقازيق
تربية المنصوره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حقوق حلوان
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب قنا ج جنوب الوادى
تربية/رياضه دمنهور
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تربية ابتدائي المنصوره
تربية طفوله شبين الكوم
تمريض كفر الشيخ
نوعية المنيا
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره طنطا
تربية دمنهور
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجاره اسيوط
تجاره الزقازيق
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
كلية البنات علوم عين شمس
زراعه سابا باشا اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
151897
149829
537393
896879
147408
122869
150997
741508
241905
239791
538100
667835
331525
169614
381297
589283
801263
593720
118852
660886
293243
440845
122038
378390
151065
502210
233228
911559
380597
910156
376425
180072

اسم الطالب
احمد حسام صادق محمد
احمد على طلب الهم
حسناء حافظ عبد اللطيف حافظ رشوان
محمد احمد حسن على
امنيه حسنين انور حسنين
داليا احمد عبد الحكم اسماعيل
سارة محمد رمضان محمد
اسامه محمد ابراهيم الشايب
احمد راضى محمد عودة
محمد عادل اسماعيل علي
هدير عبد ﷲ امين مهنا
احمد اسماعيل اسماعيل منصور
دعاء ايمن خليل احمد
صفاء حجازى عبد الرحمن محمد
عمر ابراهيم حامد عبدالعزيز مرعى
احمد وجدي حامد محمد رمضان
مارينا فريد عياد كامل
اميره بشير طه اسماعيل الحنفى
هاجر رجب عبد الحميد محمد محمد
ساره فؤاد عبد العزيز ابوالعﻼ ماضي
سارة فريد ابو سريع محمد تبع
اسراء جمال فتحى عبد ربه محمد
رفقه جوزيف دانيال عزمى
بدور احمد حسين محمد سيف
عبد ﷲ ابراهيم صادق عبد المجيد
ندين مرسي إسماعيل أبوغزالة
عمر خالد حلمى عبد الحميد
فاطمه محمد حسن ابو زيد
سعاد مرعى محمد عبدالرحمن القهاوى
عبد ﷲ منصور عبدالرحيم محمد
محمد ممدوح صﻼح على رزق
كريم سامي احمد احمد

الكلية
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية ابتدائي دمنهور
معهد فني تمريض سوهاج
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
كلية البنات علوم عين شمس
معهد فني صحى اسماعيليه
حقوق انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية ابتدائي دمنهور
معهد فني تمريض المنصوره
اداب عين شمس
زراعه الفيوم
حقوق بنها
حاسبات ومعلومات المنصوره
تمريض المنيا
تجاره جامعة دمياط
علوم القاهره
اداب المنصوره
كلية البنات علوم عين شمس
حقوق اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية عين شمس
حقوق القاهره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية طفولة أسوان
حقوق انتساب موجه عين شمس
كلية تجارة ج أسوان
علوم عين شمس
حقوق بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
214775
384811
903464
842904
826445
666977
455133
654564
878735
890468
112564
213757
557574
243455
665494
804493
310297
587031
618749
754281
516401
236340
658867
748952
833221
475631
374966
544245
662719
881643
806571
157104

اسم الطالب
محمود مختار عبدالفتاح الشاذلى
اسﻼم عادل عبدالنبى عبدالعزيز
اسﻼم محمد عﻼم السيد
محمد ربيع حيدر احمد
هايدى عمر محمد على
شيماء احمد ابراهيم ابراهيم عبد المجيد
محمد على بدوى محمد
اسراء جمال محمد كامل محمد غزى
حسن ممدوح محمد حسانين
عبير حامد مصطفى عبد العال
زينب حسين صالح احمد
محمود عبد الوهاب محمود عبد الوهاب
طايل محمود طايل عبد العاطى النهر
مونيكا سليمان ثابت سليمان
حنان محمود عبد الوهاب محمود عبد الهادى
حسام احمد عبدالحميد احمد
محمود محمد شمس الدين الجعم
مصطفى عبدالباسط محمد محمود الباجوري
احمد الحسينى ابراهيم على
خلود محمود السيد احمد عبد النبى
محمود محمد عبدالرحمن مرزوق
احمد عباس عبدالسﻼم محمد
ماجده خالد ثروت شفيق السيد القولنجيلى
باكينام باسم فاروق محمد
فوزى محمد فوزى عباس
احمد عزت عبد الرؤف فتح ﷲ ابوغديه
مصطفى عبدﷲ ذكى بيومى
ابانوب طارق ارمانيوس زكى
ايناس احمد محمد السيد
هدير محمد محى الدين حسونه
مى محمود دياب بدوى
ندى خالد احمد احمد

الكلية
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره سوهاج
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
زراعة قنا ج جنوب الوادي
نوعية المنصوره
تجاره طنطا
طب بيطرى المنصوره
تمريض اسيوط
تربية ابتدائي اسيوط
حقوق حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره دمنهور
حقوق القاهره
تربية المنصوره
تجاره انتساب موجه بنى سويف
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب باﻻسكندرية
تجاره طنطا
علوم الزقازيق
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب دمنهور
حقوق حلوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم رياضة اﻻسماعيليه
تجاره سوهاج
حقوق اﻻسكندريه
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم رياضة كفر الشيخ
علوم المنصوره
اداب اسيوط
اداب انتساب موجه المنيا
تجاره انتساب موجه بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
822848
361727
304453
589188
896724
443679
837887
536496
320915
368601
146100
909379
605888
156759
529556
288341
533978
137328
887153
118456
169354
760684
599581
579593
356335
291603
435567
756935
656734
166144
578779
142714

اسم الطالب
نورهان محمد احمد المالكى
نورهان اشرف عبده حموده
امنية سعيد عبد الفتاح عبد الرسول
احسان حسين محمود سليمان
لمياء عبد الرحمن محمد عبد العلى
اميرة حمدى محمد عبد المقصود المزين
مرمر احمد عبيد احمد
نوران عربى ابراهيم طعيمه
ريهام احمد شاكر ابو حجر
ندا طارق سعيد احمد
ايمان كرم عواد محمد
محمود جمعه نور الدين بدوى حسن
جهاد سامى عبد الحميد احمد حمدان
ماريو لويس حبيب كامل
حسام سيد عبد الحافظ ابراهيم
رنا محمد رمضان محمد
دينا محمد على بشندى على
احمد جمال محمد عبد الحفيظ
عﻼء جمال حسين محمد
اميره محمد نجيب على حسنين
احمد اسعد عدلى فرج
ايه رجب عفيفي محمود
محمد خيرت السعيد غنيمى محمد
نيفين احمد امبارك سليمان امبارك
ايه عاطف ابراهيم البدوى
عبد ﷲ محمد احمد فوزي العصفوري
مريم طارق على فهمى حسن
عمر فيصل سﻼمه زايد
ايه حمدى عبد العزيز عبد العزيز خفاجه
احمد محمد طه محمود
محمد حمدى محمد الفار
ايمان عادل بندارى عبد العزيزعلى

الكلية
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تربية بنها
تربية سوهاج/رياضة
تمريض طنطا
حقوق اسيوط
تجاره دمنهور
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
تربية/رياضه بنها
زراعه القاهره
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
تجاره اسيوط
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره طنطا
فنون تطبيقيه حلوان
تمريض دمنهور
علوم جامعة السويس
تمريض اسيوط
فنون تطبيقية جامعة دمياط
معهد فني صحى رياضه بنى سويف
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب كفر الشيخ
طب بيطرى القاهره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب اﻻسكندريه
تجاره جامعة السويس
علوم جامعة دمياط
معهد فني تمريض الفيوم
علوم المنصوره
تربية عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
383793
830069
456540
224368
545516
577848
584846
149603
214855
526368
597678
665915
308693
827453
895634
880276
283510
837762
900829
802098
115122
655952
216347
607348
909637
231325
580858
660944
479755
215828
219558
800344

اسم الطالب
محمود جمال عبده مصطفى على الصيفي
حاتم عبد المنعم مرتضى عثمان
ليلى طلعت احمد طه فايد
ميرنا عبد المطلب اسعد عبد المطلب
محمد مصطفى محمد مصطفى عسكر
احمد زاهر السيد الفقى
ايه مدحت بﻼل المصرى
عمر عبد ﷲ عمر محمد
عبد الرحمن صﻼح الدين عبد الغفار عبد الحميد
رامى رومانى عشم جبرائيل ريه
باسل اشرف وهبه أحمد القناوى
ايمان محمد احمد محمد عبد ﷲ
منة محمد العيسوى عبد ﷲ
انجى صموئيل سليمان ابراهيم
عبد ﷲ حميده احمد قاسم
اﻻء محمد خليل ابراهيم
محمد احمد جمعة احمد
محمد فتحي يوسف خالد
ايمان محمد ضيف ﷲ طه
مينا بشرى زكى ناشد
منى خميس قاسم عبد الرحيم
على رضا ابوالفتوح جمعه حسين
ثريا حليم عويضة قلته
عبد السﻼم محمد عبد السﻼم محمد
زينب يوسف محمد طه
ميرنا محمود عبد التواب رضوان
محمود ابراهيم عبدالمنعم عليوه ابو الفتوح
محمد صﻼح عبد ﷲ المحمدى بدوى
عبدالغنى على عبدالسﻼم محمد
رانا اسماعيل محمد اسماعيل
اسامه جمال زيفر هﻼل
محمد عبدالستار ابازيد البسطاوى مدنى

الكلية
ك.ت .فني صناعى بنها
كلية تجارة ج أسوان
تربية طفوله طنطا
حقوق حلوان
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره طنطا
اداب كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره القاهره
تجاره اﻻسكندريه
السن عين شمس
تمريض المنصورة
تربية ابتدائي السادات
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
معهد فني صحى سوهاج
حقوق اسيوط
تجاره انتساب موجه حلوان
إعﻼم ج جنوب الوادى/رياضة
معهد فني صحى سوهاج
تمريض المنيا
اقتصاد منزلى حلوان
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
حقوق القاهره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية اسوان
حقوق عين شمس
حقوق طنطا
معهد فني تمريض المنصوره
تربية/رياضه كفر الشيخ
تجاره عين شمس
اداب اسوان
حاسبات ومعلومات المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
896469
280413
526876
353232
737869
448691
754282
437989
606736
154101
595477
746593
733898
207193
528948
600348
602573
448162
818864
362305
282647
824899
675640
759302
744067
681986
204733
157298
587931
157838
230630
502631

اسم الطالب
ذكيه محمود خلف محمد
مريم محمد عبدالرحمن عكاشة
دعاء مصطفى محمد وهبى يوسف
احمد اشرف احمد عبدالمنعم مصطفى زايد
سمر حامد حسين دياب
نادين محمد رضا شفيق قادوس
دينا حاتم محمد على سليم
هاجر حسن محمد القطب جاب ﷲ
شروق احمد علي احمد السيد شرف
مني سعيد محمد جوده
يارا محمد يوسف عبد الفتاح
ابانوب ميخائيل وليم ميخائيل
السيد عزت محمد سالم جعفر
هشام طارق مصطفى كامل
حسن اسامة يوسف حسن الجاهل
داليا عبد السميع محمد إسماعيل
احمد حمدى مختار ابراهيم
خميس السيد سيد احمد السيد
على نتعى قطب اسماعيل
هناء فوزى احمد محمود
بوﻻ سمير عدلى تاوضروس
معتز عدلي عبدالصبور محمود
دعاء عادل السيد احمد عنانى
فادى سمير عبدالنور سليمان
هاجر ابراهيم طاهر احمد
مى احمد السيد اسماعيل
مورين مجدى شرقاوى برهام
كرستينا صفوت عبد الشهيد يوسف
ابراهيم حمادة ابراهيم عبدالعزيز بلبول
ابانوب عدلى يونان رياض
محمد رفعت عوض عبد الحميد
مرام عاطف محمد ربيع

الكلية
معهد فني صحى سوهاج
اداب عين شمس
علوم اﻻسكندريه
حقوق حلوان
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب طنطا
تجاره بور سعيد
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
رياض اطفال بنى سويف
فنون تطبيقية جامعة دمياط
زراعه قناة السويس/رياضة
تجاره الزقازيق
تجاره عين شمس
اداب اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره الزقازيق
تجاره طنطا
تجاره اسيوط
تمريض عين شمس
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تربية اﻻسماعيليه
تجاره بور سعيد
حقوق القاهره
علوم بنى سويف
تجاره طنطا
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم اسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
369352
732907
391185
910468
532855
884022
602580
836633
391490
612500
126300
446040
890760
532197
899480
391226
383950
680000
825507
115764
878823
296748
889216
440633
441636
302601
377460
322744
286200
754571
216002
503042

اسم الطالب
محمد سامى النادى السيد
مروه السيد عبد العزيز السيد
احمد هانى لطفى قطب
محمد مجدى حمزه حسين
محمود فوزى حموده عبد الرحمن
اسراء جمال شحاته محمود
اسماعيل محمد فتحى عبد ﷲ مباشر
اميمه محمد صادق محمد
يمنى عزت احمد زكى جبل
احمد عبد ﷲ حسين عبد ﷲ
رانيا مجدي البحيري المﻼح
مصطفي محمود لطفي عميره
مارتينا عادل شفيق وهبه
عبدالحميد محسن عبدالحميد يوسف
ايه صابر محمد محمود
ياسمين عبدالخالق عبدالمنعم على
محمد على سلطان عبدالفتاح
حسناء ابو بكر ابراهيم المتولى يوسف
ريحاب حسين علي درويش
احمد ابرهيم سيد ابرهيم
مصطفى جمال جﻼل محمود
امنية محمد عبد العزيز محمد
مينا طلعت عنتر شفيق
جهاد عبد ﷲ عبد العليم مخلوف السيد
محمد شعبان فتحي على البسومي
احمد علي محمد ابو سعده
محمد جمال احمد محمد
اسماء رجب السيد محمد خليف
سميرة سيد حسن جادالمولي محمد
احمد خليل محمد عبد الحافظ
امانى هاشم موسى محمد موسى
محمد محمود محمد عبدﷲ عياد

الكلية
حقوق بنها
تجاره الزقازيق
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
اداب اسوان
زراعه دمنهور
علوم اسيوط
تجاره الزقازيق
اداب اسوان
تجاره القاهره
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه اسيوط
تجاره طنطا
اداب سوهاج
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره الزقازيق
تجاره سوهاج
تجاره انتساب م .بنها
تجاره اسيوط
تجاره انتساب م .بنها
السن المنيا
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى اسماعيليه
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
902401
114877
538817
428478
732551
685037
431060
114805
733353
611985
219711
739844
556577
449917
224600
656884
325376
610457
726176
542663
381859
378531
463863
875267
749645
111147
843739
503255
905180
224883
669159
166583

اسم الطالب
محمود حمدى محمود محمد
سميه نجم صابر نجم
هاجر عرفه ابراهيم المغربى
فادى عاطف رشدى فهيم
رحمه احمد خيرى السيداحمد بندارى
اسراء خالد محمد عبد الرازق فوده
ندى ممدوح عطيت ﷲ حسين رزق
مريم عدلى حبيب عطيه
اسماء السعيد محمد منصور
ميرنا عﻼء عبد الحميد صبرى احمد
محمود انور اسماعيل عبدالتواب
بسمه محمد احمد حسن
محمود سيف عبد الكريم على حمايه
ريهام كريم احمد محمد المرسى وردة
جابر احمد جابر احمد رجب
لينا احمد فوزى السيد ابوزيد
اﻻء عبد ﷲ محمد محمد
كريم عصام احمد على محمد
اسماء عبد السﻼم عبد العزيز بقرى
ندى رمضان محمد حسن الجبري
نورا محمد رمضان غانم
طارق حسانين محمد عﻼم
اسراء عبدالعزيز عبدالونيس موميه
محمد ممدوح عبد الفتاح محمد
دنيا حسن فاروق رزق
هاجر اسماعيل محمود عبد الواحد
عمر احمد سعد محمد
محمد فتحى محمد مسعد الوكيل
عﻼ محمد علي حفني
اسماعيل محمد عبدالسﻼم اسماعيل احمد
محمد عبد الرحيم ابراهيم الشبينى الحضيرى
اسراء على محمود نصر

الكلية
تجاره سوهاج
اداب القاهره
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب الزقازيق
تجاره بنها
السن عين شمس/رياضة
علوم حلوان
نوعية فنيه الزقازيق
اداب الزقازيق
كلية التعليم الصناعى جامعة حلوان
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب اﻻسكندريه
اداب طنطا
حقوق حلوان
حقوق المنصوره
السن المنيا
معهد فني صحى الزقازيق
تربية اﻻسماعيليه
علوم رياضة بورسعيد
كلية البنات آداب عين شمس
حقوق عين شمس
تربية كفر الشيخ
تجاره اسيوط
تجاره جامعة السويس
اداب دمنهور
تربية المنيا
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
اداب سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية المنصوره
تجاره بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
801151
372743
429872
534492
383882
896826
547904
545344
801326
215404
445431
147384
366814
586694
299531
660904
501836
244746
543849
535074
149302
542094
361173
289804
369906
677709
598548
829448
153532
502234
815687
606193

اسم الطالب
جوزيف حنا وديع جميان
شيماء ابراهيم عبدﷲ سيد
سارة محمد اسماعيل رزق محمد
فتحية عطيه حامد سيد أحمد
اسماء سيد ابراهيم الدسوقى محمود نصر
احمد خالد حسن احمد
مروان اسامة الصافى السماحى
محمد عبد الحليم احمد عبد الحليم دسوقى
اسﻼم منتصر احمد مصطفي
فليب فرج سعد عياد
نورهان محمود أبو الفتح اسماعيل أبوغديه
مصطفى عنتر اسماعيل عبد الجواد
مصطفى صﻼح رزق يونس
دينا عبد الحكيم كامل دراج
اسماء محمد منصور عبدالعزيز
هاجر محمد توفيق محمد عﻼم
أحمد هيثم محمد صﻼح حمود
محمد حمدى محمد محمد عبد الجواد
رويده محمود حسن سيد احمد
دينا عبدﷲ زكي عبدﷲ خليف
محمود هاشم محمد هاشم
احمد اسماعيل محفوظ عبد الفتاح
فكريه عصام حسن على منسى
دينا رضا ابراهيم الدسوقى
شروق عبدالحميد احمد عبدالجواد
ايمان صﻼح نبيل عبده عرابى
دينا حسن حسن عامر احمد
سهيله جابر عاشور سقاوى
ساندرا مجدى يوسف زخارى
نادين محمد عﻼء محروس زكى الجندى
ميرنا ميﻼد ابو قير راجى
محمد ابراهيم السيد احمد

الكلية
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه بنها
علوم حلوان
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات عين شمس
حقوق سوهاج
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه عين شمس
تجارة جامعة السادات
تربية/رياضه حلوان
تجاره بنها
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
علوم حلوان
اداب المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تجارة جامعة السادات
تربية ابتدائي دمنهور
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اﻻسكندريه
خدمه اجتماعيه حلوان
بنات تربية/رياضه عين شمس
تربية ابتدائي بنها
اداب جامعة دمياط
تربية جامعة دمياط
اداب قنا ج جنوب الوادى
تربية بنى سويف
تجاره اﻻسكندريه
رياض اطفال المنيا طالبات
تربية رياضيه بنين الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
230848
905008
801440
152735
144622
129407
584487
224752
130290
750993
608132
364283
320759
310167
466381
314690
517520
168790
158276
214215
466406
240253
296582
238513
447745
581136
613383
829230
658097
825966
166968
372998

اسم الطالب
محمود صﻼح فتحى هاشم
روجينا عادل شكرى دانيال
محمد مصطفى زغلول عبد السﻼم
رمضان احمد عزمى محمد
محمد سعودي عبد الجواد عطية
عمر محرم عبد الظاهر عيد
مى أحمد شوقى محرم محرم
محمد سيد محمد عيد
اسراء سيد جابر نصر
محمد عبد الهادى حمادة نور الدين حامد
سمر عاطف عبد العال السيد
ايه راضى محمد الغمراوي
هدير عثمان سليمان فرحات
معتز رضا عبدالعظيم فرهود
سارة صﻼح مصطفي محمد أبوزيد
محمد محمود السيد محمد امان الدين
آية محمد مصطفي محمد نمير
ندى صالح محمد احمد
وﻻء احمد عبد الوهاب احمد
شيماء احمد محمد عبد الحميد
شيماء واصف قاسم عﻼم
اميره محمود محمد جاد
نورا اسﻼم احمد محمد
سهير مصطفى صﻼح عبدالصبور
محمود طارق الدمرداش عبد ﷲ عطيه
نعمان سﻼمة سﻼمة الكفراوى
محمد محمود علي محمد حسن
عبدﷲ محمد حامد عبداﻻمام
احمد عطيه عبد العزيز المغازى
علياء عبدالباسط عبداللطيف الطيب
ساره احمد عبد الرحمن محمد
ايه مجدى كمال على

الكلية
حقوق انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه سوهاج
كلية التربية الفنية ج المنيا
تربية /رياضه بنى سويف
حقوق القاهره
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
علوم المنصوره
تجاره القاهره
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
حقوق المنصوره
تربية ابتدائي الزقازيق
تربية/رياضه عين شمس
اداب شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
علوم كفر الشيخ
علوم بنها
اداب دمنهور
رياض اطفال الفيوم طالبات
علوم بنى سويف
السن عين شمس
تربية كفر الشيخ
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اثار القاهره
دار العلوم ج القاهره
حقوق طنطا
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره سوهاج
معهد فني تمريض المنصوره
حقوق قنا جنوب الوادي
اداب الفيوم
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
824092
221801
210778
288568
321481
432860
911543
725931
671471
843173
149433
142803
433243
355827
179704
170093
835179
213133
145665
366546
355082
137412
589048
356036
230248
903509
676445
538654
664161
895824
661743
676488

اسم الطالب
مصطفى حسين محمد محمد
حبيبه طه احمد طه
نورهان محمد حامد عبد الفتاح
شهاب عثمان محمد عثمان سليمان
اميرة نصر الدين أبوالفتوح ناصر
محمد صالح ابراهيم حسن منصور
سحر عبد الفتاح محمد ربيعي
عبد الرحمن حمدى محمد ابوالنصر
حسنات السيد احمد على
عبدﷲ خلف نطر محمد
هبه عادل عبد الرؤف محمد
شروق زغلول محمد محمود المهلهل
احمد ربيع امين فراج
كامليا اسامة سيد ادهم
حاتم ناصر سعد العﻼم
مصطفى جمعة رجب ابراهيم
محمود احمد جمال عبداللة
باسل اشرف محسن صﻼح
اسﻼم محمد عبد الظاهر سيد
احمد سامى احمد عبدﷲ مسرى
مروه محمد رفاعى السيد
احمد سمير عبده سعيد نجم
جهاد عبدالسﻼم يوسف السيد الغباتى
خلود طارق كمال محمد
هدير محسن متولى اسماعيل
نادر فؤاد محمد السمان
ريهام محمود رزق عبد العزيز البسيوني
اميره عادل محمد الحوفى
هبه خالد عبد السﻼم عمار
رانيا رمضان عبد الﻼه احمد
اميره رضا ابراهيم محمد ابراهيم
نورهان نشأت يوسف السعيد حسان

الكلية
اداب اسوان
اداب عين شمس
تجاره عين شمس
حقوق القاهره
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
حقوق اﻻسكندريه
تربية طفولة أسوان
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
معهد فني تمريض المنصوره
طب بيطري المنيا
علوم القاهره
حاسبات ومعلومات حلوان
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
اداب انتساب موجه عين شمس
حقوق اسيوط
زراعه الفيوم
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنها
اداب انتساب موجه عين شمس
اداب القاهره
تربية/رياضه بنها
تجاره انتساب موجه طنطا
حقوق القاهره
اداب سوهاج
تجاره المنصوره
علوم دمنهور
معهد فني تمريض المنصوره
كلية اﻻثار ج اسوان
تربية ابتدائي المنصوره
علوم المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
825294
539061
232632
525409
800304
370167
593392
362997
457585
456760
831877
282727
119361
352156
600899
537814
295627
536369
805725
803689
167527
470950
530236
847421
736332
215279
115429
447881
323992
504753
148771
375255

اسم الطالب
خالد محمود حسن محمود
ريهام رمضان محمد عبدالصمد حميده
يوسف ناصر عبدالعزبز على
روان أشرف محمد عبد العزيز محمد
احمد عادل محمود بربرى
بيشوى فؤاد حلمى بسالى
السيد مصطفى مسعد الغرباوى
منصور سيد جبر محمد محمد
علياء خيرى محمد ابو طالب
عبير محمد محمد حبيب
مى ثروت نور محمد
مريم هشام عبد السﻼم عثمان مقبل
نورهان اشرف مصطفى كامل
محمد طارق احمد على حسن
ندى بهاء احمد ماهرعكاشه نصر
آية عادل سعيد حامد الفقى
هدير كمال فتحي عبد اللطيف
هاجر سمير ناجى الششتاوى على مراد
ايمان عبد المنعم على عبد الجواد
ايه سالم محمد محمد
اسماء جمال علي ابراهيم
هند السيد يوسف احمد سعد
عمرو ايهاب انور عبد
هبه خالد هاشم عبدالباقى
امل عبدالحليم عبدالرحمن غنيم
كيرلس موريس ثابت سيدهم
ضحى محمد وفا محمد
محمد عيد السيد شديد
نورهان احمد على حسين حمادة
خلود ناصر عبد العزيز محمد عمر
محمود جابر عبد الغفار عبد الهادي
امانى هانى عواد مصطفى اسماعيل الشاعر

الكلية
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تربية دمنهور
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره اﻻسكندريه
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
نوعية عباسيه
حاسبات ومعلومات الفيوم
تجاره عين شمس
علوم طنطا
تربية طنطا
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تجاره القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اثار القاهره
تجاره دمنهور
تربية المنيا
علوم المنيا
تربية ابتدائي الفيوم
نوعية كفر الشيخ
تجاره دمنهور
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تربية الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب القاهره
معهد فني صحى طنطا
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
909564
595849
226665
298951
596545
223160
878791
895356
129176
886537
143397
316605
395687
295299
611214
277494
663353
588182
441839
236155
894715
395471
596341
162179
376806
462414
447816
910540
296717
528295
738076
399226

اسم الطالب
اﻻء عوض جمعه طيب
احمد محسوب عوض ﷲ احمد اﻻبيجى
احمد محي محمد احمد
اميرة رجب محمد محمود
عﻼء مصطفى احمد عبد الباقى احمد
منة ﷲ سيد عبدالسﻼم سعيد
عبد الرحمن مصطفى على احمد
خالد عبد الناصر احمد عبد اللطيف
محمود مدحت محمد احمد
حسام الدين عبد الناصر سيد محمد
علياء مصطفي امبابي السيد
عائشة سامي خليل السيد شبانه
يوسف محمد يوسف احمد ناصف
اﻻء محمد شعبان حمزة
أميره الشوادفى شعبان ابراهيم
محمد محمود محمود سليمان القويسنى
ايه ﷲ عبد القادر الشربينى رمضان
احمد اسامه السباعى كمال السباعى
محمود قطب محمود اسماعيل قيده
نادية حماده ابراهيم مرزوق
اﻻء خليفه السيد محمد
عزه حسام الهادى على
احمد خليل السيد محمد
تسنيم احمد عبد اللطيف محمد
خلود احمد حسينى محمد الطويل
مارينا اسحاق ندا حبشى
مصطفى جﻼل عبد الفتاح منصور عبد الباقى
عبد العزيز طارق عبدالعزيز عمر
نورهان نهاد فتحى محمد احمد
ياسمين احمد عبدالوهاب عبد القادر عبد العزيز
على ماهر احمد على
محمود يوسف عبدالرحمن محمد غنيم

الكلية
تربية نوعية اسوان
تربية رياضيه بنين جامعة دمياط
زراعه عين شمس/رياضة
اداب انتساب موجه الفيوم
معهد فني صحى بور سعيد
اداب عين شمس
تجاره اسيوط
حقوق سوهاج
تجاره القاهره
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه اسيوط
اداب انتساب موجه القاهره
علوم بنها
اداب انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره جامعة دمياط
علوم رياضة الزقازيق
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
اداب انتساب موجه حلوان
حقوق سوهاج
اداب الزقازيق
معهد فني صحى بور سعيد
اداب بنى سويف
تربية بنها
نوعية كفر الشيخ
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب اﻻسكندريه
اداب الزقازيق
حاسبات ومعلومات الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
535575
538443
610285
589011
142798
545557
910374
604901
913661
668402
511781
213022
914144
533489
160193
234551
213892
920697
301255
681157
428239
808780
511831
600222
594243
595445
373071
241227
532958
732269
107092
292520

اسم الطالب
مريم حسن سعيد طه
اسراء محمد فؤاد رزق
احمد حسن السيد محمد السيد ربيع
صﻼح عاطف زين ابراهيم عوض
جهاد ياسر سعيد محمد غطاطي
اسﻼم شعبان صبحى محمد طه
محمد رمضان محمد محمد
علياء عادل عزب محمد محمد
ثناء سيداحمد محمد برسى
ايمان محمود على عبد الجليل منصور
منال زكريا توفيق حبيب عبد المسيح
هيام محمد حسن محمد أنيس
هناء احمد حمزه عبادى
يسرا عاشور سعد برمه
حمدان طه رشاد يوسف
عبدالرحمن محمد عتريس محمد
منه اشرف احمد محمد سيد
يارا محمد منير محمد عبد الجيد
محمد اسامة عطية أبو مصطفى
ساره الحسين محمد احمد محمود
محمود سعد احمد محمد
محمود أحمد عبد الوهاب أحمد
ياسمين ابراهيم سعد محمد ابراهيم
رحاب مجدى السيد محمود جابر
ريهام جﻼل رزق حامد بدر الدين
حنان ايمن عبد الحميد عبد الفضيل
دينا سمير عبدالحميد على
اسراء جمال احمد عبد القادر
عﻼء عيد علي ذكي الفخرانى
عبدﷲ احمد عبدالفتاح محمود
عمر ايهاب عبد العزيز حامد
نوران حسام الدين حسنى حسن

الكلية
دار العلوم ج القاهره
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تمريض الزقازيق
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
تجاره انتساب موجه الزقازيق
السن المنيا
تربية المنصوره
اداب انتساب موجه دمنهور
حقوق عين شمس
معهد فني صحى اسوان
تجاره اﻻسكندريه
ك.ت .فني صناعى المطريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية اﻻثار ج اسوان
اداب سوهاج
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
علوم المنصوره
اداب جامعة دمياط
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب كفر الشيخ
اداب الزقازيق
تربية جامعة دمياط
معهد فني صحى بور سعيد
نوعية بنها
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
زراعه دمنهور
اداب الزقازيق
حاسبات ومعلومات الفيوم
زراعه القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
837960
118802
315009
280415
612669
810613
663356
159892
127748
510625
528725
243203
218952
907940
536413
660423
385143
538048
206071
737593
462832
588319
666412
133450
668027
153785
293073
218229
668107
844052
604967
143067

اسم الطالب
اسﻼم علي سيد عمر
هند امانى عبد اللطيف فهمى
مصطفى سعيد محمود السيد العش
سهيلة عبد ﷲ سيد مكاوي
احمد سمير محمد عبد الغنى حسين
احمد عبد الحليم عبد العزيز على
ايه رجب عطيه عبد المنعم
سامح محمد محمد علي
ندي اشرف محمد صالح
على محمد على عبد الحليم ابوزيد
احمد محمد مهدى رمضان الريوى
رضوى علي سليمان السيد
محمد مجدى السيد احمد
جمال عبد الناصر محمد عبد العال
يمنى عادل سليمان السيد الخولى
محمود محمد عثمان عبد السﻼم
نور عبدالرازق السيد نصر
مى ايهاب سامي على احمد وهدان
سيلين جرجس ميخائيل جبرائيل
دينا رجب صالح محمد
على يحى زكريا محمد رضوان
محمود عبد المنعم سعد محمد السﻼوى
نهى الشحات عطيه الحسيني
سماء عﻼء الدين محمد اسماعيل
مريم محمد انيس حسنين ابو حسن
ايات برعي عبد العظيم محمد
اسماء عيسى حسن محمد
عﻼ عزت محمد على عطيه
محمد احمد عبد الغنى عطا ﷲ نواره
عبد الرحمن ناجى طه عبد المحسن
يارا فتحى فوزى السيد
هبه عبد النعيم عبد الهادى حامد

الكلية
معهد فني صحى رياضه اسيوط
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره انتساب م .بنها
زراعه عين شمس
اداب الزقازيق
تجاره انتساب موجه بنى سويف
اداب المنصوره
تجاره اسيوط
اداب انتساب موجه القاهره
اداب دمنهور
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تجاره طنطا
حاسبات ومعلومات اسيوط
تربية دمنهور
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره طنطا
حقوق عين شمس
تجارة جامعة السادات
تجاره كفر الشيخ
تجاره بنها
نوعية المنصوره
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره المنصوره
تجاره بنى سويف
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره عين شمس
ك.ت .فني منشات بحريه بور سعيد
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب انتساب موجه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
739232
371833
812303
524199
319479
603833
830896
311870
317526
296861
112849
607126
657405
362406
204550
831432
522694
236275
228921
663055
310609
902013
469848
216948
585970
435576
120850
605642
239003
169961
447188
913121

اسم الطالب
محمد سعيد احمد عبد الرحمن
اسماء عبدالمقصود محمد محمد
غاده محمد ابراهيم محمد
نورهان محمد عبد ﷲ محمد حسن
رضوى نشأت كمال العدوى
حسام عادل محمد عبد الهادى
عبد الرحمن النوبى سيد احمد ابراهيم
عرفة ناصر مكارم احمد
دينا عصمت عبد العليم علي عبد العال
مارتينا عادل غالى عبد الشهيد
شروق ماجد عبد الفتاح على
احمد حازم محمد على طالب
مريم اكرم عبد الحميد على
ايمان محمود سعيد الرهيوى
عبد الرحمن ايمن طه عبد الرازق
هدير عبد الﻼه محمد الصادق مصطفي
داليا سعيد جوده داود
احمد هشام عبد السﻼم محمود عوض
احمد عبد الباسط حماد منصور
هبه جمعه محمد محمود ابو زيد
دينا مصطفى محمد أبوعبية
حنان محمد محمد احمد
جمال نجيب احمد عبدالمعطى راضى
محمود حسن محمد محمد ابوشوشه
باسم عزت محمود المحﻼوى
نوران اسﻼم حسن عبد العزيزمحمد
محمد احمد محمد على حسانين
سمر رأفت ثابت عبدالخالق عكاشه
سيد كريم كمال عبدالحليم
رويدا محمود عبد العزيز نبيوة
محمد ماهر احمد احمد خاطر
هند اشرف حامد متولى

الكلية
تجاره الزقازيق
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تربية ابتدائي المنيا
تجاره سوهاج
اداب طنطا
علوم رياضة اسيوط
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
علوم بنها
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره القاهره
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم رياضة حلوان
معهد فني صحى سوهاج
علوم اسوان
حقوق حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
رياض اطفال المنصوره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره سوهاج
حقوق المنصوره
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره المنصوره
اداب اﻻسكندريه
نوعية جيزه
علوم رياضة الزقازيق
اداب انتساب موجه حلوان
علوم الفيوم
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تمريض أسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
385816
163994
363739
222467
119775
843015
210554
429715
156030
605402
375177
887772
278937
585836
426111
375952
456754
142422
677974
393602
400680
735112
163625
652315
732213
287554
157303
597197
376405
605419
812063
650253

اسم الطالب
هانى عادل عبده جرجس
محمد احمد احمد محمد على
اسﻼم سعد محمد عفيفى
ابانوب عﻼء نصر جندي
عبد ﷲ سيد عباس محمد حسانين
يسن خلف عيد احمد
ميار ابراهيم بدر ابراهيم عبد الفتاح
رانيا محمد السيد على محمد
اريج مصطفى توفيق عبد الرحمن
دنيا احمد عبدالعزيز مصطفى
احمد محمد سليمان ابراهيم
مها صبرى فتحى صديق
احمد عصام زينهم امام حمزة
سارة يحى جاد الجبالى
فايزة عبدالغنى عبدﷲ عبدالغنى
محمد عادل عبدالحافظ احمد حميده
شروق محمد عبداللطيف البردخينى
سماء جمال عبد العزيز عبد الهادى
عرفه جمال عرفه السعيد الشربيني
عيد ابراهيم عيد سﻼمة
دنيا كامل حنفى محمد
اسراء فتحي محمداحمد ابراهيم
مصطفى محمود عبد ﷲ محمد
بيشوى عاطف نصحى لبيب
مصطفى صابر مصطفى مرسى
بسمة صﻼح محمد محمد
مارينا ابراهيم عبد المﻼك خليل
نورهان وليد عاطف حسن عوض سعده
امجد سعيد عبدالهادى احمد
روان سامح محمد نبيل عبدالمولى
احمد مدحت محمد شلقامى
اﻻء على محمد على عمر

الكلية
علوم رياضة بنها
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
علوم رياضة الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه المنيا
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية أساسي اسكندرية
رياض اطفال بنى سويف
تربية ابتدائي الزقازيق
ك.ت .فني صناعى بنها
تمريض اسيوط
السن عين شمس/رياضة
اداب المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب م .بنها
تربية طفوله طنطا
اداب القاهره
اداب سوهاج
حقوق بنها
اداب انتساب موجه عين شمس
نوعية الزقازيق
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تربية/رياضه المنصورة
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية بنى سويف
تجاره جامعة دمياط
تجاره عين شمس
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات المنيا
تجاره المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
308335
447915
178052
465832
750148
584424
425103
681035
289858
245010
129359
727943
910883
741754
155715
324247
431519
544663
381415
134826
462207
285172
612049
609275
383873
245145
907460
527001
591458
309565
816321
650854

اسم الطالب
معتز يحيى محمد زهران
ابراهيم سامى محمد جميل
نادر حمدى سليمان جمعه سليمان
رحمه محمد نجيب موسى
ساره جمال عبد العزيز دياب
خالد وليد السيد محمد عيسى
اسراء حسن على حسن عبد العزيز
محمد محسن سعد مصطفى عبد الرحمن
دينا مصطفى عبد السميع مصطفى نصار
اسراء ايمن عبدالعال حامد عثمان
رغده اشرف فتحى رجب
اسراء مجدى موسى السيد
رومانى حربى مملوك رميس
محمد صبري محمد محمد عفيفى
داليا محمود قرنى راشد
مريم وليد سعد احمد
شادى يحيى محمد عبد المعطى
محمود ابو بكر نصيب عبد الرؤف
محمود خالد عبدالنبى عبدالحميد دعبس
مصطفى حسن محمد سليمان
اسراء سمير يوسف عفيفى مطاوع
نورهان احمد عطية عبد القادر
ندى الوادي احمد ابراهيم
محمود عثمان مصيلحي علي أحمد
نرمين جمال محمد عوض هزاع
فاطمه رأفت عبد الفتاح على
مارينا عاطف كمال منتياس
ياسمين أشرف عبدالحليم عبدالغنى الزبيدى
ميرنا السيد محمد العشماوى
منار دياب محمد عوض مجاور
مارينا كامل نصر ذكى
ايه حامد شاكر حسن عسكر

الكلية
طب بيطرى جامعة السادات
اداب طنطا
تجاره طنطا
علوم كفر الشيخ
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره المنصوره
فنون جميله فنون المنيا
تجاره انتساب موجه المنصوره
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر
خدمه اجتماعيه حلوان
علوم رياضة عين شمس
تجاره الزقازيق
تربية ابتدائي اسوان
تجاره جامعة السويس
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره عين شمس
تجاره دمنهور
دار العلوم الفيوم
حقوق عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
المعهد الفنى للتمريض بالجونة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي الزقازيق
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية سوهاج
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تربية ابتدائي السادات
تجاره بنى سويف
حقوق المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
138415
662937
599150
915899
827540
120388
178446
281614
374182
330746
109336
124528
880144
529741
897079
502304
125167
889464
736118
279591
317846
673568
526922
917151
324931
805039
167256
163421
598195
671649
452998
885369

اسم الطالب
مريم خالد محمد ابراهيم قمر
احمد السيد على السيد محمد
محمد خالد محمد عبد الهادى
كمال حسين حسانين حسين
اسراء محمود حجازى شورى
محمود رجب موسى محمد
حسن رمضان ابراهيم عوض ﷲ
محمد احمد محمد امين عبد العزيز
فاطمه حمدى على حسن حرزون
احمد صﻼح صادق احمد فكة
كمال عمادالدين محمد عثمان
حسام سمير ابراهيم محمد
لينه محمد اشرف شعبان
محمود حمدى محمد محمد عبيد القونى
اسماء محمد صدقه عبد الوارث
ديفيد عادل عزيز صادق مينا
دنيا احمد عبد العظيم عزب
ادهم محمد سيد سليمان
اشرف عيد السيد محمد
فاتن مصطفى السيد احمد
احمد رجب عبد العليم محمد
هند السعيد طه مرسى
سمر محمود على محمود ابو عرب
محمد حسن اسماعيل مجلى
ميرنا هرني فوزى محارب
بيتر ابراهيم سمسوم ابراهيم
احمد جمال سعيد سعيد
عﻼ احمد فايد عبد ﷲ
حازم نبيل توفيق الشامي
مى فكرى خيرى كامل
اسﻼم مدحت محمد نور الدين محروس
هناء عبدالمنعم عبد الحميد محمد

الكلية
علوم رياضة القاهرة
تجاره كفر الشيخ
طب بيطرى الزقازيق
حقوق اسيوط
كلية البنات علوم عين شمس
حقوق القاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
علوم القاهره
زراعه مشتهر
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
اداب انتساب موجه عين شمس
زراعه عين شمس
علوم اسيوط
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية ابتدائي سوهاج
علوم طنطا
اداب انتساب موجه القاهره
تربية/رياضه اسيوط
اداب الزقازيق
فنون تطبيقيه حلوان
تربية/رياضة جامعة السادات
اداب المنصوره
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجاره اسيوط
تجاره عين شمس
اداب المنيا
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم
حقوق بنى سويف
تجاره بور سعيد
زراعه المنصوره
استنفد الطالب رغباته
اداب اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
884171
164319
212338
548271
361545
112866
820931
609424
613501
668599
283883
234586
600818
585507
511878
833909
546350
331237
145529
817763
754489
322337
590020
510131
430241
681383
236967
232930
909418
608431
305468
315583

اسم الطالب
شيماء عبد المؤمن هﻼل حامد
مى حسن رمضان يوسف
اسماء طارق سعد سليمان عبد ﷲ
احمد ابراهيم احمد قناوى دياب
ندا اشرف محمد حسين يوسف
مريم مهدي محمد سيد الشاهد
صﻼح حمزاوى سيد حسن
ساميه مصطفى محمد مصطفى
محمود صﻼح أحمد رزق
حسن محمد السيد محمد عبد الرازق
احمد محمد توفيق محمد
احمد صﻼح محمد ابراهيم
تقوى احمد محمد حسين دعموس
هاميس ايمن محمد ابوجميل
شروق محمد سعيد بيومى
احﻼم محمد عبادى سالم
نجوى يسرى جابر محمد محمود العيونى
محمد يسري سعيد محمود عبد القوى
بسنت عباس احمد جابر
احمد جابر عبد العظيم مصطفى
احمد حسين جﻼل العطفى
احمد علي محروس احمد الجيار
عبد الرحمن حاتم فتحي الشهاوي
صﻼح ايمن صﻼح عبدالمقصود احمد
محمد على عبدالعظيم محمد أمين
رفيده يسرى محمود محمد محمد عماشة
محمود محمد محمود محمد
اسماء يوسف سيد علي
فادى مدحت رومانو نظير
محمود محمد عبدالوهاب احمد
فاطمة احمد السيد شريف
محمد خالد عبد الستار الجنزورى

الكلية
تربية اسيوط
تربية الفيوم
تجاره عين شمس
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تجاره عين شمس
كلية البنات تربية عين شمس
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره طنطا
تجاره الزقازيق
حاسبات ومعلومات الزقازيق
علوم رياضة القاهرة
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
تجاره الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب دمنهور
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية/رياضه اﻻسكندرية
تربية السادات
اداب القاهره
تجاره اسيوط
تربية العريش
تجارة جامعة السادات
تجاره جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية المنصوره
حاسبات ومعلومات الفيوم
تجاره انتساب موجه حلوان
إعﻼم ج جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه الزقازيق
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
376072
380888
847925
668390
107445
605763
132122
727772
145510
361576
368804
577476
805268
213627
576974
614467
453226
896876
834093
302139
107154
910773
920809
822178
128026
209485
438445
217515
355452
300457
321108
891107

اسم الطالب
محمد فكرى عزب ابراهيم عبدﷲ
احمد رمضان ابوسريع مصطفى
محمود سلطان خليل محمد
امانى توفيق محمد عبد ﷲ كوهيه
عبد الرحمن ايهاب السيد عبد الحافظ
اسراء محمد السيد اسماعيل
احمد على عبد اللطيف عبد السميع
ايه عماد حسن محمد محمد
ايات عبد المعبود الدسوقي عقرب
يمنى محمود محمد صالح عبده
مصطفى محمود عبدالجواد احمد سﻼمة
عبد الرؤ ف عبد الحميد ابراهيم الشناوي
عز حمودة محمد حمودة
احمد عمرو زكريا ابراهيم
اسماء ابراهيم محمد محمود يونس
ايمان الهادى كمال ابراهيم عبد العال
مروه محمد عبدالحليم سعيد
كيرلس رفعت كامل سعد
ايمان محمد عبد الباسط احمد
احمد فايز عبدالجليل شريف
محمد سعيد عبد العزيز محمود
شيماء احمد محمد عﻼم
عبد الرحمن منصور الديب ابراهيم
مريم عماد داود زقيم
راندا سﻼمة صﻼح عبد الرحمن
محمد مجدى عبد المحسن عبد الحليم
هدير بسيونى محمد كرشه
نورهان سمير سعيد امام
ساره ابراهيم جمعه على
اﻻء احمد عبد الوهاب عبد الجواد
اميرة محمد على الخولي
احمد عبد السﻼم حسين سيد

الكلية
علوم عين شمس
خدمه اجتماعيه حلوان
تجارة قنا ج جنوب الوادي
رياض اطفال المنصوره
تجاره القاهره
علوم الزقازيق
تجاره القاهره
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية حلوان
تربية عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية طنطا
حقوق اسيوط
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
علوم المنصوره
تربية ابتدائي الزقازيق
زراعه طنطا
تمريض سوهاج
كلية تجارة ج أسوان
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
حقوق القاهره
كلية تجارة ج أسوان
تربية سوهاج/رياضة
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
دار العلوم ج القاهره
تجاره عين شمس
اداب كفر الشيخ
تربية حلوان
تربية ابتدائي عين شمس
علوم رياضة حلوان
تربية طفوله شبين الكوم
تجاره اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
610751
124992
651301
208257
683523
448631
847907
319141
585505
664479
152836
921060
812287
375019
912726
317405
315526
529201
127425
219092
835058
284556
479883
898782
157490
103879
903068
108164
436064
153738
747124
584027

اسم الطالب
ندا عادل عبده محمود قورة
محمد مخلص محمد عبد الظاهر اﻻبيض
رؤى ابراهيم حمدى محمد خطاب
منه ﷲ مرتضى طلعت محمد
خالد حسن حسن محمد ابو النجا
عفاف مجدي ساعى الدين محمد
مريم سمير فكرى ابادير سعيد
اميرة السيد عزت عبدالعال
هاجر السيد المغاورى المسيرى
محمد مجدى وهدان الدسوقى عطية
محمد ادريس صبره حلفايه
جوستينا جمال راغب مجلع
اميره عزيز جرجس فيلبس
اميره متولى احمد متولى
ياسمين ربيعى جمعه عباس
سماح طه محمود طه
عمر علي عزت احمد عبدالفتاح الخولى
عبدالرحمن عادل عبدالمنعم عبدالحكيم غيث
اسراء عبد السميع زكى عبد السميع
على سامر على حسن
سحر محمد الطاهر ابراهيم
جهاد محمد محمد حسن
ايه علم الدين زكي عطيه السواق
دميانا هنرى اسحق ابراهيم
حسين على حسن سالم
رحمه احمد عزت علي يحي الببﻼوي
ماريو ناصر فوزى فهمى
شذى محمد ماهر اباظه
سهيله محمد خالد السيد طلبه السيد خضير
لطيفه عبد الفتاح عبد الحميد مجاهد
احمد سالم سيد محمد خليل
اميرة عبد العزيز الغريب علوان

الكلية
تربية الزقازيق
تجاره القاهره
تجاره المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره بور سعيد
اداب انتساب موجه طنطا
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تربية بنها
رياض اطفال المنصوره
تجاره انتساب موجه المنصوره
طب بيطرى بنى سويف
تجاره سوهاج
تربية المنيا
علوم بنها
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
معهد فني صحى بنها
علوم رياضة شبين الكوم
تجاره دمنهور
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تجاره القاهره
دار العلوم المنيا
اداب القاهره
نوعية فنيه كفر الشيخ
معهد فني صحى سوهاج
حقوق بنى سويف
تجاره القاهره
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
فنون جميله فنون حلوان
اداب اﻻسكندريه
اداب بنى سويف
تجاره جامعة السويس
معهد فني تمريض طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
589065
815409
605803
316881
823192
388767
580658
309290
282000
657855
388413
894766
542021
664476
916566
660844
444105
745674
836226
595734
322142
523571
287901
311216
104020
212137
288973
753943
752019
668502
152002
288099

اسم الطالب
احمد نجيب عبد العال عميره
اسراء محمد سيد حاتم
خالد محمود مصطفى حسن النجار
مروة شريف عبدالفتاح النعمانى
ايمان حماده سعدى احمد
احمد محمد عبدالرحمن شاكر
عبدﷲ مشالى عبدﷲ محمد
نهلة محمد عبد الجواد محمد سليم
فرح سامي عبداللطيف مصطفى
اميره السيد زكريا احمد
اسماء عادل عبدالعليم عبدالعظيم فروح
ياسمين خلف الورداني عبد الرحمن
مهاب السيد بخيت ابراهيم
محمد عاشور البرعى محمد
حماده فتحى عبدالفتاح حسين
محمد ايمن محمد عبد الغنى القليل
منار خالد محمد حسن العقلة
عزت منير جيد جاد
عبد ﷲ خليل محمد حسن
هدايا عبد العزيز شعبان عبد الحميد
احمد طارق محمد جاد مرعى
منةﷲ مدحت ابراهيم محمود عثمان
معتز عصام محمد محمود
سمر عبد الفتاح محمود الشبشيرى
محمد صادق محمد حسن صادق
شذى محمد ضياء الدين حسن
يحي علي محمد احمد الحرون
يمنى احمد طه محمد الكفراوى
ميرنا اسامه مصطفى طاهر
ايه نبيل محمد شريف يوسف
حسن علي حسن محمد
اية مجدي عبد الحليم امين العفيفى

الكلية
اداب طنطا
اداب المنيا
تجاره الزقازيق
تربية ابتدائي بنها
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني تمريض طنطا
تربية السادات
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
السن عين شمس
معهد فني صحى بنها
تربية ابتدائي سوهاج
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره انتساب موجه المنصوره
معهد فني تمريض اسيوط
تجاره طنطا
اداب طنطا
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
كلية تجارة ج أسوان
تربية جامعة دمياط
معهد فني صحى رياضه بنها
علوم اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره بور سعيد
حقوق المنصوره
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية /رياضه بنى سويف
حقوق انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
815123
662778
133901
902795
322250
324415
432217
543775
461447
294908
655134
280357
455179
160232
813632
132270
445533
471779
590070
895599
528984
207164
106565
661560
145849
656530
427640
364650
282247
801748
818285
152707

اسم الطالب
مها محمد رجب احمد
مياده السعيد السعيد البسيونى
ايمان معتز عبد الكريم احمد
شيرى عماد عياد ونيس
محمد محيي محمد خضر
احمد فهمي خلف فهمى
يوسف مجدى محمد سعد الضامن
ندى جابر السيد عبد المحسن حسين
اسماء عبدﷲ عطيه عبدالرازق
نور الدين احمد ابراهيم محمد صالح
محمد ابراهيم العباسى المتولى
يوستينا ناجي نعيم ولسن
محمد حمزه انور حمزه الكومى
محمود محمد عبد الجواد عبد الجواد
نوره محمد عبد السﻼم ادم
عبد ﷲ محمد شاكر حسن
اسراء السيد عباس ابراهيم الحداد
محمود ربيع فتحى مصطفى احمد
نادين محمد مسعد ابو طراد
احمد طارق كمال محمد
محمد منير محمد عبدالعزيزالجمال
محمد على محمود ابراهيم الدالى
احمد عماد عبد العزيز بيومي
هدير محمد عبد السﻼم السيد شلبي
عمر اشرف عبد العظيم كمال دياب
هاجر محمد سعدالدين على احمد الدهشان
هاجر شعبان السيد محمد عيد
ناريمان محمد احمد ابراهيم
شروق الضاني عطوه محمد
عبد ﷲ اسامه عبد الرحمن عبد الغني
عبير خالد معتمد سيد
مصطفى كرم سيد قرنى

الكلية
دار العلوم المنيا
تجاره المنصوره
فنون تطبيقيه حلوان
علوم سوهاج
علوم جامعة السويس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره اﻻسكندريه
تجاره اﻻسكندريه
تربية ابتدائي كفر الشيخ
حقوق عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
المعهد الفنى للتمريض بالجونة
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب المنيا
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
رياض اطفال المنصوره
تجاره كفر الشيخ
تجاره بور سعيد
تجاره سوهاج
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره القاهره
علوم المنصوره
تجاره القاهره
اداب المنصوره
تربية أساسي اسكندرية
تربية عين شمس
تجاره عين شمس
تربية /رياضه المنيا
علوم المنيا
اداب بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
682314
593533
321125
165986
829288
215044
240790
589198
157120
660113
751473
609411
834383
283664
806349
221235
462021
222435
655742
608665
214504
435739
537654
211483
142967
381041
597636
212759
660053
184527
896567
885641

اسم الطالب
احمد حمام مسعد عيد جمعه شتيه
سناء جمال محمد خضير
ياسمين رفيع عبد الفتاح شلبي
اسماء جمعه نادي هﻼل
هبه ريان محمود عبد ﷲ
عبد الرحمن عادل حامد محمد احمد
منه ﷲ احمد عبدالرحمن محمد
اسماء سعد عبد الرؤف نصر ربيع
هدي منصور عبد العظيم احمد
اسامه فهمى فتحى عبد الخالق ابراهيم
احمد عاطف عبد الحميد عبد المغيث السيد
محمود محمد حسانين عمر
فهد محمد كامل الضوى
احمد محمد توكل احمد المهدي
مروه صبحى محمد على
منى امير نور الدين صﻼح الدين
مى مختار حمزه احمد الدناصورى
عمر سعد عمر سيد شلبى
احمد محمد السعيد عبد الفتاح
فايزه فوزى السيد على عبدالبارى
احمد يحى احمد عطيه
مريم محسن محمد عبد العزيز نواره
غادة احمد عبد ﷲ طعيمه
صﻼح محمد صﻼح الدين بدور
دعاء محمد محمود عبد الغنى
احمد حمدى محمود عبدالجواد
محمد خالد محمد أحمد زيادة
هويدا هشام عبد الحميد مرسى محمد غنيم
محمد امير عبد اللطيف على احمد
ساره رأفت احمد داود سليمان ابو شنب
يارا سمير محمد على
انجي جميل فؤاد بولس

الكلية
تجاره جامعة السويس
علوم جامعة دمياط
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب بنى سويف
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية ابتدائي طنطا
اداب بنى سويف
طب بيطرى القاهره
علوم رياضة بورسعيد
تجاره الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
رياض اطفال القاهره طالبات
حقوق حلوان
تربية كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد فني تمريض المنصوره
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره اﻻسكندريه
تربية دمنهور
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
حقوق حلوان
علوم عين شمس
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق المنصوره
اقتصاد منزلى حلوان
تمريض سوهاج
تربية اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
283766
372819
104274
214204
152983
314486
726618
590585
317582
591439
127896
535158
369640
164578
372922
526963
838331
438487
377188
726443
735143
807259
747262
510810
735753
662228
605824
360257
836524
531744
368138
359750

اسم الطالب
احمد فرج ﷲ السيد فاضل
ايه طارق عبدالحليم الصاوى
منة ﷲ محمود محمد عبد الظاهر
رحاب ربيع اسماعيل حسن
منة ﷲ بكر محمد بكر
هبة سامي عبد الواجد عبد النبى
عبدالرحمن خالد عبدالرحمن محمود الفيل
محمد مسعد السعيد قابيل
احمد سيد عبد الحليم السيد
منى سعيد عبدالستار عماشه
ريم سمير محمد وهبه شعراوى
مروى ياسر محمد عبد الحميد رزق
ياره محمد عبدﷲ هاشم
ايمان حمدى عبد السﻼم حسن المراكبى
نورهان رفعت محمود حسن
ناهد السيد محمد قاسم
اسراء رفاعي عبدالستار ابوبكر
اسماء جمال عبد الفتاح مصطفى خاطر
دينا منتصر محمد السيد فتيح
بﻼل مدحت حسن على محمد
امنيه السيد فؤاد متولى
باسل مدحت محمود محمود
ماجد شحاتة رياض فرج
أرسانى فؤاد جنيدى حبيب ابراهيم
خالد احمد حسين المغربى
احمد محمد عباس محمد نوح
ايناس عبدﷲ اسماعيل حسينى حمد
يوسف على سعيد فرج
سارة عبدالباسط عبدالكريم محمد
لؤى رضا اسماعيل اﻻسود
اصاله ابراهيم كامل محمد
محمد عصام جامع حسين

الكلية
حقوق عين شمس
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
علوم القاهره
علوم عين شمس
اداب بنى سويف
تربية/رياضة جامعة السادات
تجاره بور سعيد
تجاره جامعة دمياط
تجاره بنها
تجاره جامعة دمياط
اداب انتساب موجه القاهره
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه بنها
تجاره بنى سويف
كلية البنات علوم عين شمس
كلية البنات علوم عين شمس
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه بنها
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات الزقازيق
دار العلوم ج القاهره
اداب الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد فني صحى اسوان
علوم اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
465804
893229
759212
168106
502083
529606
749736
751707
748832
543050
372673
287232
535690
656820
544438
536736
117904
143038
746641
353233
756098
294356
104590
282473
890447
455270
324813
667336
386652
353181
211450
829619

اسم الطالب
بسنت حمادة فتحى طبنجه
هيثم احمد على محمد
عمرو جمال عوض محمد عبدالواحد
ياسمين عطيه على هارون
روان حسام الدين محمود درويش
محمد سعد خميس عبد السﻼم ابو زيد
شادى انور مشرف احمد مشرف
راقيه عمرو عبدالحكيم عبده والى
اميره جﻼل محمد رشاد
محمود ايمن محمدي علي الشهاوي
مياده محمد صﻼح ابراهيم
ايمان جﻼل محمد على
اﻻء محمد عبدالعاطى الجمال
ساره زكى شعبان زكى جمعه
عادل مصطفى محمود كامل محمد
اميرة ابراهيم محمد السعيد ابراهيم النباصي
هاجر حسين رزق شحاته
ميار احمد على محمد دكرورى
شيماء عبدالنبى فوزى احمد
احمد اشرف السيد عبدالسﻼم الوحش
عبدﷲ سليمان خليل منصور
عبد الرحمن طارق محمد علي
مصطفى خالد محمد بشادي
ابانوب سامح فاروق عطا
دينا قرشى محمد عبد العال
خالد عبدالقادر هﻼل عبدالقادر
اﻻء اشرف احمد تهامى عفيفي
حسناء جمال على سعد عطيه
وﻻء محمد عبدالراضى احمد
عبدﷲ عماد عيد اسماعيل
مريم محمد طاهر محمود
زينب جﻼل عبد الرحمن عثمان

الكلية
تجاره كفر الشيخ
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تربية الفيوم
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
علوم دمنهور
تجاره جامعة السويس
حقوق المنصوره
تربية ابتدائي جامعة السويس
علوم رياضة اﻻسكندرية
تربية/رياضه عين شمس
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تربية طفوله ج دمنهور
علوم المنصوره
علوم رياضة الزقازيق
طب بيطرى دمنهور
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب م .بنها
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى رياضه اسماعيلية
تجاره عين شمس
حقوق القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره اسيوط
اداب كفر الشيخ
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني تمريض المنصوره
اداب بنها
حقوق انتساب موجه عين شمس
علوم عين شمس
تربية ابتدائي قنا ج الوادي

Page 267 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
880835
610720
446731
891390
735697
110792
315244
575254
147073
371305
506453
893549
210674
170374
374738
149552
451676
682309
583081
823032
160552
667074
303374
884931
162192
158709
281415
224369
451766
185119
377891
656730

اسم الطالب
محمد عبد ﷲ قاسم على عبد ﷲ
زاهية سمير عطيه سليم
خالد محمد ابراهيم عبد الفتاح عبيد
اسﻼم عطاالكريم صالح صالحين
احمد يوسف محمد محمد حسين
امير اسكندر كامل اسكندر
مصطفى ناصر عبدالفتاح محمد
محمد ابراهيم محمد محمد سﻼمه
يحى رمضان ابو سريع سيد
احمد جمال ابراهيم على
شيرين عبد الرحمن عمران عبد الكريم
يحيى اﻻنصارى محمد محمد
مروان محمد احمد فوزى الصفطاوى
حنان حمدى السيد عبد العزيز
شراع سعيد محمد الرفاعي
امانى السيد سيف النصر عبد التواب
كريم ابراهيم عبدالعزيز عطيه
شروق محمد عبده السيد سعيد
ايمان طه كمال الدين محمد
دعاء خالد شوقى شرقاوى
منى سيد محمود سيد
منار ايمن انور زياده الجميل
افنان صﻼح حامد أحمد فرحات
محمد عاطف سعد سيد
خلود يحيي عبد العظيم محمد
امانى طه محمد عباس
محمود محمد بدر الدين عبد السميع الكومى
ناديه محمد شرف احمد
محمد طارق فؤاد عبيد
مى سمير محمد محمد
على سﻼم محمد سﻼم عليوة
ايه الدسوقى ابراهيم الدسوقى الفقى

الكلية
تجاره انتساب موجه اسيوط
معهد فني تمريض الزقازيق
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره اسيوط
معهد فني صحى الزقازيق
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تمريض بنها
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم رياضة عين شمس
اداب انتساب موجه دمنهور
علوم سوهاج
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه الفيوم
اقتصاد منزلى حلوان
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب جامعة دمياط
تربية ابتدائي طنطا
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تربية بنى سويف
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تربية ابتدائي شبين الكوم
اداب انتساب موجه اسيوط
اداب الفيوم
علوم بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره طنطا
علوم رياضة المنيا
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
اداب المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
745173
746427
152417
738979
753329
147427
675088
815840
160922
812643
819568
813011
106531
599315
814708
540423
610692
453112
308102
656955
888567
148158
729986
167005
309215
818984
666243
683110
140601
655063
601869
380320

اسم الطالب
اﻻء عبدﷲ سليمان علي
ايه توفيق حداد توفيق
محمد محمود احمد نصر
عبدالقادر عبدالحميد محمد احمد
هند عبد النبي محمد خليل العفيفي
بسمه محمد ابراهيم سليمان هريش
محمد محمود محمود احمد ابوطالب الجندى
عبدالرحمن رمضان حسانين عبدالكريم
ايمان عشرى حسان يوسف
صموئيل فؤاد سمير شاكر
عبد الباقى مختار عبد الباقى عبد ﷲ
ايمان فتحى حسن محمد
اﻻء رائد داود على
مارينا جوزيف مكرم نصيف يعقوب
شهاب خالد ابو العنين حسن
زينب عبد الغنى شعبان عبد الغنى
امنيه عزمى السيد احمد علوان
رانيا مصطفى فرج عبد العزيز دياب
هند سامي عبدالحميد عبدالرؤف
نهى على منصور على عبد الرحمن
مرثا صابر جاب ﷲ عبد ﷲ
ابراهيم صﻼح محمد محمد
مارينا جورج ابراهيم شنودى
نجﻼء على عبد العال على
اية يسري عبد العاطى محمد
روﻻ سمير ثابت عازر
ايمان عمر شلبى ابو العنين
منى نسيم السادات محمود حجاج
منى عربى ابراهيم عبد الكريم
احمد محمد المتولى فرج احمد
شيماء حمدي ثروت عبد ﷲ
احمد سامى محمد سعد سليمان

الكلية
تربية اﻻسماعيليه
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه بنى سويف
نوعية الزقازيق
نوعية بور سعيد
حقوق انتساب موجه القاهره
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تجاره اسيوط
علوم بنى سويف
تربية المنيا
تجاره اسيوط
علوم المنيا
تجاره القاهره
تجاره الزقازيق
علوم المنيا
تربية دمنهور
نوعية موسيقيه الزقازيق
تربية طفوله طنطا
معهد فني صحى بنها
تربية المنصوره
معهد فني صحى اسيوط
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
اداب الزقازيق
تربية الفيوم
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اسيوط
تربية المنصوره
تربية المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
نوعية المنصوره
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره انتساب م .بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
823568
446107
671648
155511
135832
137150
356069
457618
900448
756201
585701
367718
584828
377142
425545
744411
899997
593487
817268
815093
801601
596264
880643
814937
427050
305507
283203
676981
807343
224987
580302
526612

اسم الطالب
سهام محمود عبد الرحمن أمين
اسﻼم ادهم عطيه صالح
مى عبد الرحمن عبد الصمد محمد يوسف
اية جمال على سيد احمد
عزة محمد بشندى احمد
شريف رضا عبد المولى عيسى على
سمر صﻼح حمدان عبدالرحيم
نورا ياسر سعد حربى
مارينا عاطف سعد جوده
هدى متولى احمد محمد عيسى
احمد شوقى شعبان النجار
اسماء ابراهيم حمدى ابراهيم
محمود متولي عبدالرسول جاد
ريه كامل عبدالغفار عبدالهادى عبدالرحمن
على احمد لطفى محمود عبدالرازق
احمد مجدى كامل زكى
على ابراهيم على عبد ﷲ
اسراء هشام عوض عبد المحسن صالح
عبد الرحمن محمد عبد الحميد احمد الطايقى
كريمان مصطفى محمد امام
محمد احمد عبد العظيم شلقامى احمد
محمد صابر المتولي محمد شاهين
عبد الرحمن احمد خليفه محمد
مصطفي ابوالسعود عبد الظاهر علي
احمد محمد محمد محمد الديب
هبة سعيد عبد العليم سالم
مريم محمد على امين محمد صالح
مجدى محمد فاروق محمد
احمد حجاج فؤاد حسين
محمود شريف محمود السيد
ياسمين عبد الخالق احمد عبد الخالق الشبراوى
مؤنس مصطفى عبدالحميد محمد على رستم

الكلية
اداب قنا ج جنوب الوادى
حاسبات ومعلومات اسيوط
نوعية المنصوره
علوم بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
تمريض طنطا
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
معهد فني صحى اسماعيليه
تجاره المنصوره
تربية بنها
تجاره طنطا
بنات تربية/رياضه عين شمس
طب بيطرى فرع مطروح
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية رياضية بنين سوهاج
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه المنيا
طب بيطري المنيا
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
علوم رياضة اسيوط
تجاره دمنهور
تربية شبين الكوم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره الزقازيق
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
294960
431300
532324
748059
321287
456895
834884
112230
115062
911039
890524
279334
282015
148256
607506
135220
509831
536339
537545
670001
358724
505339
366542
156666
111763
352818
900201
292913
279721
805656
130529
546414

اسم الطالب
كريم محمد احمد محمد
ابراهيم سعيد عبد العزيز نصرعلى
مؤمن محمد عبد الحميد أحمد الشراب
مروه عبد الناصر احمد عبد الرحمن
هدى عبد ﷲ عبد الرحمن محرم
ساره عبد الرؤف بركات محمد بركات
ماريهان أنور وليم عباس
اسراء عماد الدين محمد على
اسماء محمد حمدى عيسى
عمر عبد العزيز مبارك احمد
هويدا سيد محمد حسين
يارا ايهاب مصطفى بسيونى الشورى
جيﻼن صﻼح محمد سيد عبد الرحمن
اﻻء محمد احمد الدالى
محمد طاهر احمد عبد ﷲ
حسين محمد حسين حسن
محمد طارق حميدو خليل ابراهيم
ندى محمد شعبان الحداد
نورهان السيد احمد محمد عنانى
مريم على فتحى السيد ابو المعاطى
نهال عبدالسميع عبدالظاهر عبداللطيف
كريم على اسماعيل محمد احمد
ابراهيم سامح ابراهيم الدكرورى
عمرو احمد جادالحق ابراهيم
ايه احمد سعد زغلول
اياد شريف حسن سعد محمد
امانى محمود السيد حسانين
اميرة سيد جوده السيد
بسام ناجي ابراهيم عبد الفضيل
عﻼء احمد جمال عبد السﻼم
هدير عمرو محمود عبد الرحيم
دينا السيد سليمان عبده احمد النشار

الكلية
تربية عين شمس
حقوق اﻻسكندريه
ك.ت .فني صناعى اسكندرية
علوم جامعة السويس
تربية السادات
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
معهد فني صحى امبابة
حقوق انتساب موجه القاهره
معهد فني صحى اسوان
تربية ابتدائي اسيوط
حقوق انتساب موجه القاهره
حقوق عين شمس
حقوق انتساب موجه القاهره
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية ابتدائي دمنهور
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
تربية/رياضه حلوان
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنها
علوم بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه الزقازيق
معهد فني تمريض سوهاج
تربية حلوان
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم رياضة الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
250918
612377
575828
448943
375280
158247
114620
760341
305142
453673
575989
836154
800971
531778
441662
726699
819789
677824
362167
801543
657029
596012
235142
376094
371782
656597
878188
288262
750451
132193
606862
680223

اسم الطالب
مصطفى عماد امام احمد
احمد محمد عبد البديع عبده السيد
عصام الدين محمد هانى البربرى
حنان فريد صﻼح عبد الحميد حموده
دنيا ايمن السيد عيد صالح
نسرين صﻼح على محمد
نورهان سعيد عاشور حسنين
اسراء علي محمد عبدالغفار
نرمين عبد ﷲ ابراهيم صليب
ايه ياسر عبد المنعم محمد الفار
محمد نبيل عبدالحميد السيد أبوفدان
علية نجار احمد فريد
حنان مﻼك لوندى كامل
محمد عبد الشافى الدسوقى عيد
محمد مصطفى إسماعيل احمد جاد ﷲ
نادين احمد السيد الهندى الغالى
محمد سعيد عبود موسى
ايه صﻼح الدين كامل محمد سﻼمه
مادونا اشرف ثابت دانيال
خالد عبده هاشم علي
اسراء احمد محمد محمد بدوى
صابر محمود حامد احمد عطا
خلود محمود محمد مازن
يوسف محمود حسن عبدالرحمن قزون
مريم خليل عبدالقادر خليل
سلمى عبد المنعم محمد محمد حسن
اسراء رزق بدير ابوسمره
ياسمين خالد عبد الخالق محمد فهمى
عمر حسن محمد احمد عنبر
محمود صﻼح عدلى محمد
هدير حسين عبد البديع محمد
ايهاب منصور عبد العال محمد علي

الكلية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
معهد فني تمريض الزقازيق
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
علوم اسوان
تربية بنها
تربية بنى سويف
حقوق القاهره
علوم الزقازيق
اداب شبين الكوم ج المنوفية
علوم طنطا
تجاره طنطا
كلية تجارة ج أسوان
تمريض المنيا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره اسيوط
زراعه المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره اسيوط
اداب المنصوره
حقوق المنصوره
تجاره عين شمس
زراعه عين شمس
علوم عين شمس
تجاره بور سعيد
اداب اسيوط
حقوق حلوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
تجاره عين شمس
اداب الزقازيق
تجاره كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
380523
529782
356178
901761
439729
228985
544596
151027
549724
661732
156393
229468
444831
243936
655968
609452
523792
729330
673524
834649
296716
429342
754658
170032
920103
878353
386657
374508
893564
533977
289868
606253

اسم الطالب
محمد صبرى محمد عرفه
محمد شعبان عبد الغفار عبد السﻼم
هدير محسن على محمد
ابتسام فوزى حسن السيد
ياسمين علي حسن على
عمر محمد عبد الحميد عبد الستار
محمد خميس حسين عﻼم خليل
مروة حسان اسبتان محيسن
دعاء حسن عبدالفتاح محمد شلتوت
محمد البدوى عبد الهادى محمد حافظ
اميرة محمد امين محمد
اسراء بدر كمال على عبد الرازق
ابراهيم على قطب ابوعلى
خالد اﻻمير عبد المعطى رمضان
محمد ابراهيم محمد على سرحان
اميره السعيد محمد حسن
رؤى السيد حسين محمد عبد الكريم
اميره حسنى عبدالعزيز السلمى
محمود على احمد على عبد الخالق
رغده خالد على صديق
نورهان محمد تحسين محمد مدحت محمود عبد ﷲ
نجﻼء العربي مسلم ابراهيم النيل
محمد عﻼء الدين محمد الطيار
ياسمين رمضان صوفى ابراهيم
الحسين جابر عبدالمنعم عبدالرحمن
امنيه احمد محمد محمود
يثرب محمد احمد الجمل
اسماء صﻼح عليوه فهمى
اسراء حسين السيد محمد
دينا محمد شيبه محمد محمد الفقى
ريهام حسين سعيد محمد عبد القادر
اسماء رجب صابر رجب

الكلية
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
معهد فني صحى اﻻسكندريه
حقوق عين شمس
اداب سوهاج
علوم رياضة بورسعيد
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة حلوان
بنات تربية/رياضه عين شمس
تربية/رياضه دمنهور
تجاره كفر الشيخ
تربية بنى سويف
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره طنطا
علوم رياضة القاهرة
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
نوعية الزقازيق
علوم اﻻسكندريه
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره طنطا
اداب سوهاج
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
علوم العريش
تربية الفيوم
تربية سوهاج
تجاره اسيوط
تربية عين شمس
كلية الفنون التطبيقية ببنها
اداب سوهاج
اداب دمنهور
تجاره انتساب موجه حلوان
نوعية الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
234749
906072
441925
147017
537682
139501
126199
382365
137779
804397
159350
436070
374233
282139
591255
592144
466536
805319
173414
741509
298623
387370
737312
294849
453343
103266
663554
667052
153127
243234
471886
594280

اسم الطالب
اسراء ايمن محمود مجاهد
ابراهيم ايمن عبد العال عبد الموجود
احمد السيد عبد المنعم زكي جمعه
احمد عصام سيد حسين
أمينه محمد فتحى محمود زيتحار
ابراهيم محمود احمد احمد شرف الدين
شروق ايهاب فؤاد محمد
سيد فاروق مسعود حسن
زياد حسام الدين محمود محمدعلى
يمنى عبد الرحمن حسن سالم
شروق محمد محمد جنيدى
فرح أحمد هشام قدرى أحمد شاهين
نورا احمد عبدالوهاب احمد ندا
منة ﷲ سيد عبد الحميد عبد الﻼه رشوان
اسراء اشرف فرح الخياط
هاجر عادل محمد زعتر
آﻻء عماد عبدﷲ عثمان يونس
زينب حسام الدين سعدالدين على
احمد محمد احمد عبد المجيد
سعد السيد محمود الدسوقي
خالد حميد شديد حسين
نجاه عبدﷲ منصور عبدﷲ
رويدا ابراهيم حسن السيد ابراهيم
عز الدين مصطفى طه محمد علي
امنيه حسن عطيه حسن القطورى
يوسف محمد السيد محمد على مصطفى
نورهان حسن محمد حسن بيلى
حسناء محمد احمد شحاته
نجﻼء فتحى على محمد
اﻻء ربيع عثمان احمد
حسام حسن السيد محمد البدوى
خالد محمد فؤاد عثمان

الكلية
حقوق انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى سوهاج
علوم رياضة بورسعيد
حقوق القاهره
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره انتساب موجه قاهره
حاسبات ومعلومات عين شمس
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تجاره القاهره
طب بيطري المنيا
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسكندريه
تجاره بنها
اداب عين شمس
اداب جامعة دمياط
تجاره جامعة دمياط
نوعية كفر الشيخ
تجاره بنى سويف
حاسبات ومعلومات حلوان
معهد فني صحى اسماعيليه
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية/رياضه بنها
دار العلوم ج القاهره
دار العلوم ج القاهره
تربية/رياضه طنطا
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
تجاره بور سعيد
تمريض المنصورة
إعﻼم بنى سويف
تربية حلوان
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
366784
226780
837823
600395
217990
674808
816165
590590
299152
216011
580246
593209
679708
893882
603748
544686
594691
514086
728947
360388
656867
215817
301345
669194
579479
148410
439639
106693
365324
374792
734937
836360

اسم الطالب
طه محمد عبدالعزيز محمد مصطفى موسى
نرمين هشام سمير حسن
محمد سيد محمد عبدالسﻼم
مها عﻼء الدين محمد صالح دهشان
نسمه حمدى كمال محمد
رحمه عبد الرحمن احمد عبد الفتاح دوابه
ايه عادل اكرام عبد الحميد
محمود السيد على صيام
شروق سيد عبد المنعم على عويس
بسنت مصطفى على دسوقى
يارا منصور محمد محمود سويلم
منة ﷲ ابراهيم محمد مصطفى الخضري
ندى السعيد محمد حامد محمود
احمد جهاد السيد محمد
احمد انور محمد انور ماضى
محمود محمد فتحى محمد عيد
ساره محمد محمد درويش
ياسمين احمد رجب ابراهيم صيام
اميره محمد حسن على عبد الحى ضيف
احمد سمير ربيع سليم
فاطمه الزهراء لطفى لطفى على بدوى
يسرا عبد الغنى السيد محمد
محمود عبد الرؤف محمود نايل
هبه احمد عيسى محمد عيسي
ايه محمد محمد محمد العيسوى حندوق
ياسمين ممدوح محمود حنفى
امنية خالد مصطفى محمد مصطفى
داليا حسام الدين محمد السعيد
ريهام موسى عقل السيد
ايه ماهر عبدالعظيم على
عبد ﷲ ناصر السيد محمد
محمد عبد الحى عبد القادر عبد الرحيم

الكلية
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
اداب انتساب موجه القاهره
اداب فرع الوادى الجديد
اثار الفيوم
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره طنطا
رياض اطفال المنيا طالبات
فنون جميله فنون المنيا
تربية حلوان
تجاره انتساب موجه الزقازيق
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
تربية جامعة دمياط
فنون جميله فنون اﻻقصر
طب بيطرى سوهاج
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية الزقازيق
زراعه القاهره
علوم المنصوره
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية المنصوره
اداب المنصوره
دار العلوم ج القاهره
تربية/رياضه اﻻسكندرية
تجاره القاهره
اداب عين شمس
تربية ابتدائي بنها
حاسبات ومعلومات الزقازيق
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
891688
244663
473891
383935
453505
125942
607770
597161
386202
500214
470113
651071
234408
817044
387812
320638
661148
207612
324209
883046
676652
383045
367012
281810
440454
812330
152837
523625
510979
745450
583298
905200

اسم الطالب
زينب على بكرى عبد الوهاب
بسام عادل صالح على
احمد خميس محمد عبدالغنى لويزو
محمد هشام عبدالسﻼم شفيق عﻼم
دعاء محمد محمد حسن يقطين
ميرنا عزيز فكرى شحاته
امانى احمد عبد النور ابراهيم
ميار عبد المنعم زكريا عبده ابو رزق
اميره اشرف محمد محمد حﻼوة
مونيكا هانى ء محفوظ فرج
مصطفى جمال عبدالرحمن السعيد عبدالرحمن
داليا موهوب محمد رمضان محمود الشربيني
حازم حامد السيد محمد
احمد محسن أحمد عبد التواب
مريم ناجى ميخائيل اندراوس
محمد علي عبدالوارث السيسى
محمد عبد البديع عبد الحميد السعيد
جولى هانى ادوارت ميخائيل
منى امين سعد فرج الكريم
ايه طارق انور عبد الشافى
يارا محمود محسوب النبى سعد
عبدالمعطى طارق عبدالمعطى محمد
محمد عبدالناصر محمد محمد سليمان ابوالخير
اية محسن محمد عبد الوهاب سالم
اميرة السيد طلبه السيد جاهين
عبد الرحمن محمد عبد العزيز تونى
محمد عبد العال سيد عويس
إسراء أشرف محمد السيد
محمد عطيه عبدﷲ عبدالﻼه عبدﷲ
ايمان يس عفيفى على بركات
هاله وحيد محمد عبد الحميد احمد
مارينا ثروت نبيل سعدﷲ

الكلية
تربية اسيوط
زراعه عين شمس
تربية كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب طنطا
تجاره القاهره
نوعية فنيه الزقازيق
تجاره بور سعيد
حقوق بنها
تربية اسكندرية
تجاره كفر الشيخ
تربية رياضية بنات المنصورة
تجاره عين شمس
حقوق بنى سويف
حقوق بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره كفر الشيخ
تجاره عين شمس
تجارة قنا ج جنوب الوادي
السن المنيا
تربية/رياضه الزقازيق
تجاره عين شمس
تربية رياضية بنين بنها
تجاره عين شمس
تربية طفوله اﻹسكندرية
تجاره اسيوط
تربية بنى سويف
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية طفوله طنطا
تربية ابتدائي سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
207745
543174
836285
372643
324681
918218
596527
132257
180430
358851
546030
287370
306261
105331
391967
506056
908158
472001
883902
279457
115697
128615
355442
208335
816895
911302
820956
651890
511793
740123
381116
104577

اسم الطالب
مارينا عاطف لبيب جرجس
احمد محمد سعد رمضان فضل ﷲ
عبدالمنعم عبدالرضي عبدالمنعم محمود
هاجر محمد سيد عبدالمجيد
حسناء خميس محمد عبادى
محمد مصطفى السيد سليمان
اسﻼم خالد محمد ابو خليل جمعه
صﻼح يسن صﻼح الدين محمد
امل ربيع احمد رمضان
نجوى محمد اشرف مصطفى
سلمى عﻼء الدين محمد حسنين جاب ﷲ
منة ﷲ محمد حسين ليثى حسين
ابراهيم السيد عبدالمعز العطار
محمود ابراهيم محمد حامد
السيد عادل السيد على
امنيه خالد السيد خليل عوض
انجى حمام ثابت عبد المسيح
محمد عبدالعزيز عبدﷲ عبدالعزيز
شروق وائل محمود عبد الحافظ
مروان خالد سعد الدين عبد المجيد
اﻻء نبيل محمود اوشيى
ماريان ميﻼد بخيت شنوده
رغداء عبدالعزيز عبدالستار احمد
بيرناديت نبيل نجيب فهمى
تامر سيد عبد العزيز كليب
ندا احمد عبد العال ابراهيم
لؤى منصور أحمد عبيد ﷲ جاد
يوسف محمد العجمى محمد محمد ابراهيم
ميار وليد محمد على
تقى عبدالفتاح عبدالحليم عبدالعال
احمد عصام عبدالستار على
احمد وجدي فاروق احمد غبوش

الكلية
فنون جميله فنون المنيا
تجارة جامعة السادات
تجاره سوهاج
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تربية الغردقة جنوب الوادي
حاسبات ومعلومات اسيوط
تجاره جامعة دمياط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
دار العلوم الفيوم
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
علوم رياضة طنطا
حقوق القاهره
معهد فني صحى رياضه بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق عين شمس
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق انتساب موجه سوهاج
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب اسيوط
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه حلوان
تربية حلوان
تجاره القاهره
تربية رياضيه بنين المنيا
تربية ابتدائي اسوان
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
اداب المنصوره
تربية رياضيه بنات اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
ك.ت .فني صناعى بنها
تجاره سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
169419
296832
106423
674775
245489
755856
137841
153862
809800
805995
119764
211380
229679
543422
541929
607967
158214
827029
472610
386848
667886
166516
516228
544314
319355
669183
747846
910513
581443
653921
433966
360250

اسم الطالب
عفراء جمعه على عثمان
سوسنة بطرس عبده فهمى
اروى عبد المؤمن عبد الوهاب محمد الهباء
محمد وحيد فوزى عبد المجيد البحراوى
ريهام ياسر المتولى محمود
احمد احمد محمد حسن
فادية مصطفى الهادى يوسف صادق
اميره عمر حسين محمد
رجاء اسامة محمود عبد ﷲ
هشام السيد شعبان عبد الوهاب
عبد الرحمن اسامة طلعت محمد
نوران اشرف محمود محمد
منال عﻼء الدين يوسف محمد
احمد محمد محمود رزق
عمرو على صالح على صالح
اميره عيد طلبه عبد اللطيف
فاطمه احمد معوض محمد
ايه عمر عبد اللطيف على
الشيماء محمود سالم معوض حشاد
جهاد يحى معوض عبدﷲ
فتحى السعيد فتحى حمدين المصرى
احمد محمود عبد الونيس حسين
بدر شعبان بدرمحمد على البقلى
احمد محمد محمود محمد امين
شيماء نصر حسن محمد عبد الرحمن
شيماء محمد السيد محمد مصطفى
اميره محمد الشحات محمد
مصطفى كمال سيد احمد
عبد ﷲ سعد السيد الكيﻼنى
حسن عصام حسن السعيد اﻻمشاطى
عبدالمجيد محمد عبدالمجيد محمد سليمان
وائل عاطف عبدالغنى عبده

الكلية
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم القاهره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد فني صحى اسماعيليه
العالي لﻼعﻼم وفنون اﻻتصال  6اكتوبر
تجاره بنى سويف
طب بيطري المنيا
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
حاسبات ومعلومات عين شمس
اداب انتساب موجه عين شمس
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم الزقازيق
تجاره بنى سويف
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى المنصوره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره دمنهور
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
نوعية بنها
معهد فني صحى المنصوره
علوم رياضة جامعة السويس
كلية تجارة ج أسوان
دار العلوم ج القاهره
تجاره المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
اداب اسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
538046
918808
504872
650728
312144
168011
503291
215095
510871
665754
898248
127849
160510
911069
813067
504270
204329
373790
752163
589488
581906
503817
209139
829666
134222
318961
539209
822980
468737
808458
282414
737568

اسم الطالب
مى احمد سمير عبد الخالق محمد عبد العال
منار عبدالعال محمد حسن
تهانى عبدالهادى سعد سليمان على
دينا رضا احمد محمود خضر
محمد عصام رزق الشعراوى
رميساء السيد توفيق احمد
احمد مدحت كامل المنياوي
ابو بكر عصام ابو بكر حجاج
محمد زكى محمود عبدالعال
نيره خالد محمد مكاوى حسين
ابانوب ناجي راجي حكيم
اسماء احمد روحي توفيق
شروق محمود بندارى سعيد
محمد كمال الدين احمد حجاج
سحر مكرم عطيه موسى
مروة يسرى احمد محمد مشعل
ماريا ماجد يوسف سابا
محمود رمضان الحسينى احمد عفيفى
ايرينى عدلى جيد مجد ﷲ بشير
محمد خالد عبد العزيز جزاف
معاذ احمد عبد التواب حبيب
هادى احمد طلعت محمد ابوالفتوح حامد
بسمة ابراهيم امام عيسوى
مارينا صﻼح عوض عبدالسيد
شريف فتحى محمد خفاجى
رانيا جمال احمد فرج
داليا حسام عبدالرازق حسانين
اميره خالد محمد سعد
محمد خيرى محمد فتوح نوح
حسن محمد حسن محمد
امير مجدي هرفى عجايبى عوض
بسمه عبد العظيم محمودى عبد ﷲ

الكلية
علوم طنطا
اداب سوهاج
اداب دمنهور
اداب سوهاج
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
اداب الفيوم
تجاره اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية بنى سويف
علوم اسوان
تربية المنيا
علوم رياضة المنصورة
فنون جميله فنون حلوان
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم طنطا
تجاره طنطا
تجاره اسيوط
تربية حلوان
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره القاهره
تربية ابتدائي بنها
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب اسوان
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تجاره اسيوط
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره جامعة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
368412
285192
446044
656143
153599
886887
148777
753442
312589
506853
291505
156391
728181
821959
758048
655333
469589
827524
656419
135041
351582
324507
887272
355513
734388
244471
524878
295937
469387
843313
827130
147884

اسم الطالب
كريمه عاطف احمد ابراهيم حنفى
اية عﻼء الدين عبدالرحمن احمد الصاوي
احمد ابراهيم نصر الدين محمد السعدي
كريم ابراهيم محمد حامد حجاج
ندى احمد محمد ابو السعود
كرستين رشدى سدراك نخله
محمود سعد محمد علي
اميره احمد متولي فوزى عطيه
احمد ممدوح باتع النمر
ياسمين محمد علي ابراهيم حسانين
يحيى خالد زينهم على
اشجان سعيد طه طه
نبيهه احمد السيد امين سليمان
هاجر خالد محمود عاشور
دنيا ياسر عبدﷲ احمد عبدالظاهر
حسن مصطفى جاد علي
مروه بهى الدين منير على
نهى غريب اسماعيل الصغير
رباب محمد محمد محمد السيد
محمد شوقى احمد مبروك
عبدالعزيز ربيع السيد محمد
كيرلس عاطف ابراهيم جاد
محمد ضاحى عبد المعز يوسف
مارينا ابو سيفين موسى عبدالمﻼك
شيماء ابراهيم عبد العال محمد السداوى
فاطمه ابراهيم فكرى سيد
مريم محمد محمد منصور عبد النبي
نيرمين مدحت عادل محمد فريد
إيمان محمود محمد الحمراوى
ايه مازن شحاته مازن
سيد محمد سيد ابراهيم
اسماء عبد الحكيم ابوالعﻼ عمار

الكلية
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
تربية اسيوط
دار العلوم ج القاهره
تجاره بور سعيد
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
حقوق اﻻسكندريه
تربية حلوان
تربية ابتدائي بنى سويف
اداب انتساب موجه الزقازيق
كلية تجارة ج أسوان
حقوق الزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
طب بيطرى كفر الشيخ
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
تجاره عين شمس
اداب اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
نوعية الزقازيق
معهد فني صحى امبابة
اداب اﻻسكندريه
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تربية كفر الشيخ
إعﻼم بنى سويف
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
581872
205079
602211
321559
888438
656610
440276
520983
241925
810244
293751
667323
448518
828047
234462
818950
593986
915587
234555
662230
663591
576786
386594
899756
210634
452220
229396
590440
676537
136528
743396
309768

اسم الطالب
محمد محمود محمد علوان
ماريا عماد كمال اسحق
رانا محمد صبرى محمد علي
سها سعد سعد عيد
ميرنا سامح جرجس عبد المسيح
مارينا كامل ميخائيل عريان
إسراء السيد سالم عبد الرسول
رانا طلعت عبدالغفار سالم
احمد ناصر فوزى الصاوى
عبد ﷲ حسام علي سلطان
مينا ماهر فريد نقوﻻ
ايه عبد ﷲ ندا سيد احمد الحناوي
بثينه سمير رمضان عبد الوارث
مؤمن على يوسف محمد
محمود احمد عبدالمبدئ عبدالسيد
صابرين محمد عكاشة خليل
ايمان حموده ابراهيم الشربينى ندا
احمد محمد يوسف سيد
كريم ايمن كامل محمد فرحات
احمد مصطفى احمد السيد الشربينى
ياسمين احمد محمد محمد
دينا عاطف السيد عبدالجليل داود
داليا فتحى السيد عيد
ايه محمود احمد حسن
يحيي محمود عبد السميع يوسف
احمد محمد محمود عكيلة
عزه ناصر السيد عمار
نور حمدى محمد باغه
احمد عبد الفتاح حسن عبد ﷲ المقدم
يسرا عبد الحكم السيد علي سليمان
محمود احمد محمد محمد
مطيع جمال عبدالحميد الشرشابي

الكلية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
فنون تطبيقيه حلوان
نوعية الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي اسيوط
تربية المنصوره
اداب اﻻسكندريه
اداب دمنهور
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق بنى سويف
تجاره طنطا
تربية المنصوره
اداب طنطا
حقوق اسوان
علوم رياضة حلوان
اداب المنيا
معهد فني تمريض المنصوره
طب بيطرى اسيوط
السن عين شمس
تربية المنصوره
معهد فني تمريض المنصوره
اداب كفر الشيخ
طب بيطرى بنها
تربية سوهاج
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
اداب كفر الشيخ
حقوق عين شمس
اداب جامعة دمياط
مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة
تجاره القاهره
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
464563
210910
898226
320900
244062
447193
212092
520946
585513
204697
828172
673080
515169
313828
501727
204955
295570
828330
451438
660299
187574
297157
167135
909694
913095
682136
123031
679878
429501
434315
606386
756303

اسم الطالب
كريم ابراهيم ابراهيم سيد احمد ابو مندور
عبد الرحمن محمد محمود محمد رزق
نورا محمد على احمد
راهندة سمير عبد القادر سعيد
بهاء الدين خالد رجب صالح
محمود احمد محمد جابر على جابر
احمد خالد محمد عثمان
شيماء محمد يونس عبده
وﻻء الرفاعى ابراهيم مدين
محمد عﻼء ابراهيم عرفه عبد الرحيم
محمد ناصر حسن حسين
يحيى حازم احمد عبد المطلب شعبان
محمد يسري علي العبد
ايمان خالد عبداللطيف أمين صبرى
معاذ احمد شحات احمد جاد ﷲ
بيتر جوزيف واسيلي يني
يارا احمد كمال عبد الرحيم
اسراء زكريا محى الدين يعقوب
مؤمن هشام فتحى العيسوى
محمد شوقى فتحى عبد المجيد مشالى
محمود سليمان عبد ﷲ سليمان
سلمى عادل مصطفى محمد
منى شعبان احمد على
فاطمه عبد الناصر عبدالمعطى يوسف
صفاء ابراهيم حسيب بدوى
رحاب سمير محمد محمد مجاهد
كريم احمد عبد الحميد كامل صالح
شيماء على محمد احمد محمد
هاجر محمود احمد عبد السﻼم سيد
احمد محمود احمد محمد يوسف
آيه علي عبده على
نيره حميد عودة ابراهيم

الكلية
تجاره كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه عين شمس
تمريض سوهاج
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تجاره طنطا
تجاره عين شمس
اداب دمنهور
تربية ابتدائي طنطا
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تجارة قنا ج جنوب الوادي
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره انتساب موجه دمنهور
اداب كفر الشيخ
علوم اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه حلوان
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
طب بيطرى كفر الشيخ
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية /رياضه بنى سويف
تربية ابتدائي عين شمس
اداب انتساب موجه بنى سويف
حقوق اسوان
تربية اسوان
اداب جامعة دمياط
حقوق القاهره
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
حقوق اﻻسكندريه
زراعه اﻻسكندريه
نوعية فنيه الزقازيق
تربية ابتدائي العريش
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
286702
164937
728589
289828
228253
813145
527990
879501
502486
599425
306657
654363
441800
145717
228151
389921
583767
584953
754156
888635
103457
651991
679452
152987
366926
903525
755393
352722
651794
455740
729988
886218

اسم الطالب
فاطمة عبد الهادي محمود عامر
هند محمد عبد الفتاح حسن
مريم هشام طة محمد ابراهيم يونس
سها محسن محمد محفوظ الصرفى
احمد محمد محمد بحيرى
حسن رجب شافعي محمد
أسماء سمير حسن حسن ماضي
احمد نبيل توفيق الحسينى
عمر هشام عبد اللطيف على الحبشى
محمد احمد محمد سليم النمر
احمد طارق عبدالصادق عيد
حامد محمد حامد رزق غانم
محمد بﻼل محمد على عبد العال
محمد عبد الناصر فتحي محمد عبد ﷲ
كريم يحيى على محمد
رانيا سميح خله سعيد
رانيا عبد العال محمد عزام
نادية سمير فتحى احمد ابو عجيزه
هدير هشام محمد محمد صالح
عبد الرحمن احمد سيد احمد
ماجد سمير صبحى تادرس
عبد الرحمن احمد احمد محمد عبد الفتاح
مصطفى ناجى مصطفى عبد المقصود
منى جمال محمد شاكر
مروان طارق محمد جوده
كيرلس عبد ﷲ رسمى عبد ﷲ
مرام محمد خالد الحجاوى
نادين نشات لويس جرجس
اسﻼم لطفى جامع حموده
محمد عبد المغنى سليمان على سﻼمه
مروه سامى فهمى حمزه
رضوان ممدوح رضوان محمد

الكلية
دار العلوم ج القاهره
حاسبات ومعلومات الفيوم
نوعية الزقازيق
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية رياضيه بنين المنيا
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
تجاره كفر الشيخ
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق المنصوره
علوم طنطا
تجاره انتساب موجه طنطا
دار العلوم ج القاهره
تجاره انتساب م .بنها
معهد فني تمريض طنطا
اداب طنطا
علوم رياضة بورسعيد
معهد فني صحى اسيوط
تجاره القاهره
حقوق المنصوره
تجاره طنطا
اداب بنى سويف
تربية رياضية بنين بنها
تربية ابتدائي سوهاج
تربية العريش
طب بيطرى بنها
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه طنطا
تربية الزقازيق
طب بيطرى اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
282914
747490
154310
746579
651358
308629
536424
316510
674372
911271
320009
245457
363591
600807
603842
286823
737813
225514
587988
126528
138050
282837
426062
132952
538741
446639
800862
372500
325439
303680
373610
225163

اسم الطالب
نورهان محمد رشاد محمد جاد
امنيه على غريب عبد ﷲ
احمد رجب محمود ابراهيم
مصطفى محمود محمد عبدالﻼه
منار ممدوح عبد الونيس قابيل
علياء محمد فوزي سراج الدين
اميرة صبحي محمد اسماعيل جنيدي
ايمان طارق محمد علي جمعه
عمرو محمد حسن محمد صالح
شريفه شعبان حسن النوبى
احمد اشرف عبد الجواد السﻼموني
ايمان ناصر سعيد امام
هشام امين حسين احمد
ايناس عبدالمحسن اسماعيل حسن
زياد محمد عبد الخالق احمد متولى
خلود خالد لطفي حسين
مارينا ماهر نعيم رزق غالى
نيفين محمد احمد كامل
عادل أشرف شعبان الجمل
سامية محمود محمد جاد
ندى محمد عبد المعطى احمد
مريم محمد ابراهيم محمد الفطاطري
دينا عمر احمد شتله
عبد الرحمن صابر كامل عوض
ساره عبد العليم محمود بﻼل
محمد هانى انور أحمد الدسوقى
هدير مصطفى شعبان عبد اللطيف
ندى ربيع احمد محمـــود
اسماء عيد النجار ابراهيم
اسراء طارق فتحى محمد السيد
اسامه احمد السيد محمد على
احمد اسماعيل احمد اسماعيل بدران

الكلية
تجاره القاهره
تجاره جامعة السويس
اداب بنى سويف
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
زراعه المنصوره
تربية رياضيه بنات شبين الكوم
تجاره دمنهور
دار العلوم ج القاهره
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب
تربية ابتدائي اسوان
تجارة جامعة السادات
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
حقوق حلوان
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنها
علوم حلوان
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
دار العلوم ج القاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
اعﻼم القاهره
طب بيطرى فرع مطروح
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
طب بيطري المنيا
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره جامعة السويس
اداب شبين الكوم ج المنوفية
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
204811
231549
805755
143934
146966
119190
750957
675599
588274
503827
824769
151007
306249
884856
594745
889620
614202
735544
752641
888947
324638
834416
185183
889267
234688
455157
905800
747966
308769
581541
518268
218095

اسم الطالب
مروان محمد صﻼح الدين سعد الدين
نهلة محمد محمد فرج
اسامه عبدالجواد زكى عبدالجواد
محمود سليمان فؤاد سليمان
صﻼح محمود رمضان عبد الحميد
منه نهاد ادهم محمد
بيتر فوزى اسطفانوس زخاريوس مساك
يوسف عبد ﷲ متولى ابراهيم حجاب
محمد اشرف طلخان شريف أبوحمده
الفريد مجدى فهيم روبيل عبد المﻼك
افنان احمد محمد حسين
فاطمة احمد جودة عبد الجواد
احمد معوض عبدالقادر عيسى
احمد مرزوق عبد الوكيل مرزوق
احمد اسماعيل صبرى محمد عطيه
مارينا اليشع فارس سان
بسمه فؤاد احمدى السيد
شروق سعيد عبدالحميد محمد
مريم اسحاق هرون عوض
احمد على حسن محمد
محمد عبد ﷲ موسى محمد
سحر جابر عبدالرحيم يوسف
وليد سعيد حجازى معوض
اسماء صابر عبد الباقى عمر
احمد محمد حسن حسين
انس عبدالفتاح عبدالموجود اﻻبشيهى
مايكل مجدى حليم ابادير
منة ﷲ جمال عبد الفتاح عبد الشافى
حسين محمد حسن محمد محمود
احمد المحمدى ابراهيم العشرى
عبير خالد محمد محمد عبده
ماريف فايز تادرس زكى

الكلية
حقوق عين شمس
فنون تطبيقيه حلوان
حقوق بنى سويف
زراعه عين شمس/رياضة
تجاره طنطا
فنون جميله فنون المنيا
تربية بور سعيد
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تجاره طنطا
علوم رياضة اﻻسكندرية
تربية قنا ج جنوب الوادى
معهد فني صحى امبابة
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
تجاره انتساب موجه اسيوط
تربية جامعة دمياط
اداب اسيوط
علوم الزقازيق
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره بور سعيد
اداب سوهاج
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب اسوان
حقوق بنى سويف
تربية اسيوط
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
علوم طنطا
طب بيطرى سوهاج
تربية ابتدائي جامعة السويس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة المنصورة
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
466933
888146
814295
805871
472406
897951
118105
280414
841242
168012
227327
738751
139312
463541
236388
534786
174006
225789
379636
669174
878667
110591
901638
663557
666593
915272
357433
304634
603802
127073
458924
605983

اسم الطالب
يمني محمد عادل حسين الشامي
نورهان عبد الجواد كامل احمد
مينا اسحق يوسف اسعد
عبد الرحمن احمد سعيد محمد
امانى حمدى محمود يوسف
صافيناز احمد محمد محمود
هبه سعيد كامل محمد محمود
رنا رضا كامل المدبولي عون
هشام عبد الحكيم محمد ربيع محمد
ريم زكريا حسين على
نورهان مختار ابو الفتوح عبد اللطيف
نورهان عبد الناصر محمد جويفل
ياسمين مراد محمد حامد
ريحاب احمد توفيق الشامى
تقي الدين صالح عيد محمد
ريهام مختار عبيد محمد عبدالهادى
محمد ناجي عبد الغني محمد
ياسمين محمد محمد يسن
عبدﷲ مجدى عبدﷲ عبدالحميد
ايه سيد احمد محمد الجندي
احمد هاشم احمد ابراهيم
على سامى على حسن
عبد الستار ياسر عبد الستار احمد
نورهان طه طه القصبى
عبد المعبود محمد عبد المعبود عبده ابو عريضه
نورا حازم محمد فهمى حسين
ابراهيم عبدالصمد محمد عبدالصمد
ايمان رضا محمد الحنفى
احمد ياسر صبحى سليمان حسين نصر
هاجر موفق عبد المنعم عبد ﷲ
شيرين خميس محمد يوسف
محمد السيد عبدالمجيد احمد عوض ﷲ

الكلية
تمريض كفر الشيخ
تربية اسيوط
تمريض المنيا
تجاره اسيوط
علوم جامعة دمياط
اداب سوهاج
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره عين شمس
علوم المنيا
اداب بنى سويف
اداب القاهره
اداب الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد فني صحى اﻻسكندريه
علوم رياضة سوهاج
فنون جميله فنون حلوان
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تمريض المنصورة
اداب اسيوط
حقوق القاهره
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية المنصوره
اداب اسيوط
علوم رياضة عين شمس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
زراعه الزقازيق/رياضة
زراعه القاهره
علوم طنطا
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
535525
591901
679362
896346
154255
891748
462210
588015
436595
741510
240764
837720
232186
125254
383376
512143
505156
538771
314780
889742
183004
229126
899497
304315
374104
547012
207418
891333
900309
588957
739195
431495

اسم الطالب
ريم محمد حميده راضى عميره
تغريد إبراهيم أحمد طمان
احمد فؤاد سنجاب ابراهيم حسن
ماريت حسنى فوزى جيد
اسراء عبد الرحيم بكر عثمان
مى مصطفى ابراهيم حسين
اسماء اسامه محمود محمد الديب
محمد حسنى محمد محمد عشو
ساره ابراهيم محمد عبد الجليل ابراهيم
على السيد على احمد
عبير محمود محمد قطب
اسماء طلعت محمد محمد
محمد جمال احمد محمد
ايمان جمال انور محمد
ياسمين محمد عبداللطيف غنيم
فاطمة محمود عارف عبد الظاهر
احمد الحسن ابراهيم عطوة
فاطمه الساعدي عبيده العربي
نور بسام عبد الشكور شرف الدين
ماري كرم عطا جوده
محمد جمال جميل احمد
اميل سمير توفيق جرس
منى احمد عبد الباسط حسن
سالي محمد رمضان عبدالحليم
ايه نبيل فتوح عبدالظاهر
احمد مصطفى عبدالعزيز العسقﻼني
محمد ابراهيم محمد ابراهيم الغمرى
محمود الحسين محمد محمود
عمر عبده احمد حسين
شيماء عبدالناصر السيد على منصور
نوران طارق كامل المرسى
ابراهيم احمد احمد احمد مسعود

الكلية
علوم اﻻسكندريه
تربية جامعة دمياط
معهد فني تمريض المنصوره
اداب سوهاج
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
تجاره اسيوط
تجاره كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية/رياضه اﻻسكندرية
تربية اﻻسماعيليه
تجاره انتساب موجه قاهره
السن المنيا/رياضة
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره انتساب موجه قاهره
تمريض عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره بنها
تربية اسيوط
تمريض الفيوم
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب سوهاج
اثار قنا جنوب الوادي
اداب بنها
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
حاسبات ومعلومات عين شمس
خدمه اجتماعيه اسيوط
تجاره سوهاج
علوم طنطا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
598307
213909
443223
878129
384663
536357
170121
588465
891920
918635
892567
380458
215075
593623
363281
215266
110514
104700
683468
530300
601632
744683
753644
463120
907912
607472
228177
470065
233356
504928
457030
243505

اسم الطالب
ايه شعبان وهيب القن
مريم مصطفى عرفات عبد الحميد
مريم وحيد بشاره مرقص بطرس
اسماء جابر فرغلى احمد
ايهاب سيد علي سيد
نورهان حمدى جﻼل رمضان نصر
رباب احمد ابراهيم محمود
مصطفي علي عبدﷲ مرعي
سامح عذت زكريا ذكى
اسراء احمد عطيه احمد
فاطمه الزهراء يحيى على محمد
بيشوى اكرم عبدالمسيح جرجس
محمود فتحى عبد ﷲ محمد
محمد بكير مظلوم محمد المنسي
محمود سعد عبدﷲ محمد
كيرلس ابراهيم سعد ابراهيم
خليل سيد خليل ابراهيم
سلمى احمد حسين احمد
عمرو على عبد اللطيف على هندام
يوسف سعيد ذكى نعيم
إسراء سعيد محمد حسين عبدﷲ
مؤمن محمد منصور محمد
احمد طارق السيد محمد حسنين
شريف رمضان رجب محمد عبد الرحيم
عبد الرحمن عادل عابدين احمد
بوﻻ جورج لطفى عزيز عوض
محمد ممدوح عبد المجيد حسن
حسن ياسر حسنى محمد غالى
ندى محمود عزيز الدين محمد
ايه سعيد محمود محمد ابراهيم
ايناس عبدﷲ الخضرى عامر بيومى
امنية سعد محمود حافظ

الكلية
تربية جامعة دمياط
اداب القاهره
تجاره طنطا
تربية اسيوط
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية دمنهور
اداب انتساب موجه الفيوم
معهد فنى تمريض بنها
اداب اسيوط
تربية سوهاج
معهد فني صحى اسيوط
حاسبات ومعلومات المنيا
علوم رياضة حلوان
اداب جامعة دمياط
تجاره عين شمس
السن عين شمس/رياضة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب حلوان
دار العلوم ج القاهره
تربية دمنهور
طب بيطرى الزقازيق
حقوق الزقازيق
تجاره بور سعيد
تجاره كفر الشيخ
تجاره سوهاج
علوم بنها
تجاره انتساب موجه عين شمس
حاسبات ومعلومات اسيوط
اداب انتساب موجه القاهره
حقوق اﻻسكندريه
تمريض طنطا
زراعه القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
301199
672252
910704
603707
511283
237535
830127
801183
650985
734427
589245
672813
355879
131550
457576
153832
606794
656447
461507
324829
281524
918879
147806
231113
228551
586799
914367
536362
749627
657931
245165
667632

اسم الطالب
محمد شحاتة محمد الصعيدى
ايمان محمد على محمد
نسمه سعيد مصطفى حامد
محمد حازم عبد المنعم محمد احمد
امير احمد عبد الحميد السيد المﻼح
مريم اشرف عبد ﷲ اسكاروس
اسراء سعيد احمد عبدﷲ
وليد عزت محمد محمد
امانى سمير ابراهيم حافظ
هدايه اسامه عبدالعزيز على النجار
عبير عبد النبى مصطفى منجد
محمد رضا عبد ﷲ الحسينى قرطام
ايه فرج محمود على
نورهان اشرف محمد علي
سميره عادل ابراهيم الديب
نجﻼء محمد جمعة ليسى
منى سامي يوسف إبراهيم
سلمى علوان محمد علوان
ايمان السيد محمد عبدالوهاب البشتامى
ايرين فوكتر اندراوس كندس
احمد خالد أحمد محمد يوسف
اسامه بشاى حبيب عجبان
دينا هاشم دمرداش هاشم
انجى مشمش فرج شحاتة
حسام الدين شعبان سعيد احمد
فاطمة الزهراء حماد على حماد على عيسى
احمد عبد العزيز محمود حسين
نورهان عصام جمعه بسيونى ناصف
شيماء محمد عبدالمنعم عبد الرحمن
منه ﷲ شعبان حافظ قطب
ايات شكرى عبد العال على
امل سعد منير محمد ابراهيم

الكلية
علوم رياضة شبين الكوم
نوعية المنصوره
تربية ابتدائي اسوان
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
حقوق اﻻسكندريه
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
اداب قنا ج جنوب الوادى
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
تربية المنصوره
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
تربية طنطا
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره القاهره
نوعية طنطا
علوم رياضة بنى سويف
نوعية الزقازيق
اداب كفر الشيخ
نوعية كفر الشيخ
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره بنها
تربية ابتدائي سوهاج
علوم رياضة حلوان
اداب انتساب موجه عين شمس
تربية عين شمس
تجاره طنطا
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تربية جامعة السويس
تجاره بور سعيد
علوم عين شمس
معهد فني تمريض المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
827191
587365
288251
168457
455350
321811
225148
589986
439399
903839
431380
842220
367736
910310
537485
158549
673357
880911
229878
144123
607061
682249
881530
833296
471122
473126
813936
112758
241132
386359
209514
155615

اسم الطالب
وليد عصام نبيل احمد
امال طارق محمد مصطفى مزروع
هاجر طارق كرم عبد الفتاح
عبد الرحمن عاطف مصطفى احمد
ابراهيم سﻼمه محمد شهاب عبده
عبد الحميد ابراهيم عبد الحميد محمد المرسى منتصر
محمد احمد سيد احمد
ميرنا احمد شوقي بدوي النجار
اسماء فهمى عطية على زناته
حسناء ابوالحمد محمد حسين
زياد صﻼح الدين مختار محمد رجب
عبد الحميد هندى عبد العزيز محمد
ايه سمير محمد عبدالجليل
لؤى خليفه محمد خليفه
فاطمه عيد سعيد محمد نصرالدين
ساره رمضان محمد عبد المحسن
دنيا عبد ﷲ محمد عبد ﷲ البهبه
رانيا احمد اسماعيل حسن
ريم اشرف حسين عبدالوهاب
محمد شعبان ابراهيم ابوالحديد
خالد السيد لبيب ناجى
نورا جمعه محمد عبد ﷲ كراويه
محمد بحبح هاشم على
عمر محمد معوض احمد
اسراء السيد أحمد على السنور
احمد ماهر السيد محمد على
مارينا شوقى شاكر جورجى
وفاء عبد الحميد السيد عبد الحميد
اميره عبداللة احمد عبدالرحمن
اميره عصام احمد احمد
محمد عاطف محمد فتحى
ايه ناجى يوسف احمد

الكلية
اداب اسوان
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه المطرية
علوم طنطا
معهد فني صحى رياضه بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم جامعة دمياط
تربية اسكندرية
تربية ابتدائي سوهاج
علوم رياضة كفر الشيخ
حقوق انتساب موجه بنى سويف
تربية ابتدائي بنها
كلية تجارة ج أسوان
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية بنى سويف
دار العلوم ج القاهره
اداب اسيوط
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره انتساب موجه حلوان
استنفد الطالب رغباته
تربية المنصوره
تجاره اسيوط
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره كفر الشيخ
تجاره كفر الشيخ
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب انتساب موجه حلوان
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره جامعة السويس
تربية /رياضه بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
433653
383288
134178
503986
668562
140095
151588
518541
438212
512925
803553
737122
665869
358500
751034
385991
678869
372845
804933
661857
666201
814107
373140
579089
113795
242057
457488
160397
503451
158164
131678
378104

اسم الطالب
عبدﷲ مصطفى عبدﷲ اسماعيل حسن
اميره احمد سعد جاد عبدالعال
احمد محسن عبد الرؤف السيد
مينا مراد وهبة تادرس
رحاب صﻼح محمد محمد السباعى محمود
محمد عبد المجيد فتح ﷲ مكاوى
احمد عبده صابر عبده
سارة اسماعيل احمد محمد
الزهراء محمد محمد جبر احمد
اميرة ناجى فتحى عبدالمولى
كرستينا خليل غطاس اسكندر
محمد حسيني محمد علي
محمد محى الدين عبد الخالق محمد الغوالبي
ايه محمد محمود احمد على
مهند احمد عبد السميع عبد الفتاح ابراهيم
زينب ابراهيم عوض ابراهيم
ايمان عاطف رمضان محمد العدل
مى احمد مصطفى عزام
رشا ممدوح احمد محمد
هبه محمد العزازى ابوعوف
كريم السيد محمد مشالى
اسراء طه فيصل حيدر
يارا شعبان السيد محمد فرج
كريم مسعد حسنى محمود
محمد صبحي عبد الفتاح محمد
احمد عبد المنعم رياض ابراهيم
شيرين السيد نصر نصر
وجدان محمود محمد محمود
مارينا مجدي فؤاد وليم مسعد
دينا احمد محمد حسين
عمرو حسام عاطف لبيب ندا
دعاء سعيد عبدالحميد عبدالحافظ الفقس

الكلية
تجارة جامعة السادات
رياض اطفال القاهره طالبات
حقوق القاهره
اداب اﻻسكندريه
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
اداب بنى سويف
اداب دمنهور
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
كلية التربية الفنية ج المنيا
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره بور سعيد
كلية البنات آداب عين شمس
اداب المنصوره
دار العلوم ج القاهره
نوعية المنيا
نوعية المنصوره
معهد فني صحى المنصوره
تجاره بنى سويف
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
معهد فني صحى رياضه طنطا
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه حلوان
نوعية موسيقيه طنطا
اداب بنى سويف
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجاره بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
زراعه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
386959
226000
734087
300935
885939
150173
830473
119394
214723
109275
916933
512175
469541
291660
895643
393454
603961
102549
616257
576365
736844
466127
504638
827656
293927
557769
300631
296895
240447
242435
810509
220640

اسم الطالب
نورهان خالد سيد هاشم
محمود احمد محمد ابواليزيد
حسانين هشام طه حسانين قابيل
محمد كمال الدين عبد الرازق محمد
سماح حسن عبد الحميد محمد يوسف
ابانوب جمال لبيب رزق
عبد ﷲ هاشم عبد ﷲ احمد
ساندرا سامى ادوارد زخارى
يوسف احمد غازى محمود
علي عبد الناصر علي سليمان
قطب محمود محمد احمد
ميار أحمد محمد نصير محمود
اسماء رأفت فتح ﷲ مشعل
محمود محمد مصطفى عثمان
كيرلس ثروت شفيق زكى
مصطفى سعيد احمد عبدالرحيم
محمد على محمود على
نادين محمد صﻼح عبد الفتاح
احمد عبد المنعم ابراهيم عقب الباب
محمد عبدالرؤف محمد ندا البنا
احمد فتحى عبدالعزيز ابراهيم مصطفى
ايه حلمى على السيد احمد عمر
عبد الرحمن ابراهيم يوسف ابراهيم محمد أحمد
امانى محمود عبدالواحد احمد
عمرو مصطفى زايد زايد
إسراء مجدى السيد كامل عبد الودود
ايناس عبد ﷲ عبدالعظيم محمد جبريل
مي سمير سليمان حسن
هاجر محمد عبد ﷲ حساب
محمد محمود محمد محمد
امورة يوسف حبيب ابراهيم
مينا سامح غب﷼ نسيم عازر

الكلية
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه قاهره
حقوق الزقازيق
معهد فني صحى بنها
تجاره اسيوط
حاسبات ومعلومات القاهره
حاسبات ومعلومات اسيوط
علوم رياضة حلوان
حقوق القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم اسيوط
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب كفر الشيخ
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية سوهاج
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
علوم رياضة الزقازيق
حقوق القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
تمريض طنطا
اثار القاهره
تجاره كفر الشيخ
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه طنطا
تمريض دمنهور
اداب انتساب موجه الفيوم
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
زراعه القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
536265
370059
676109
806112
609519
378271
137664
286520
683528
819634
320379
536440
377096
804386
178848
208853
725817
462914
309726
383881
732185
651838
912732
596654
578215
675583
281151
579891
229629
370196
611454
828895

اسم الطالب
عزيزة جﻼل عيد جمعة
شاهندا محسن عبدﷲ عبدﷲ
ساره صﻼح محمد اليمانى طه
شيماء حسن احمد عبد اللطيف
اية محمد يوسف محمد
محمد مصطفى محمد ابراهيم
محمود سعيد محمود درويش
كريم صﻼح الدين مشحوت راغب
صﻼح احمد محمد محمد حجازى
ايه جمال محمد حسانين
طارق محمود محيى الدين علم الدين
مها مصطفى عبدالسﻼم الخولي
ايه ايمن محمد فؤادامام الخولى
هند رجب محمد عبد السﻼم
سلوى رجب عبد البارى احمد
عبد الرحمن خالد على محمد
عمر مصطفى عبده محمد
محمد قدري محمد منيسي
فتحي عادل فتحى فوده
اسماء جمال بسيونى عبدالنبى رسﻼن
عبد الرحمن محمد عبد الستار محمد رفاعى
كريم حسام الدين محمد رجائى
ريم مصطفى حارس محمود احمد
ندى خليل عبد العزيز موسى اﻻدهم
غادة محمد منسوب احمد حسب النبى
محمد هيثم على ابراهيم شلتوت
محمد ناجي محمد محمود حافظ
نورهان عبد الفتاح محمود ابراهيم الحفناوى
غيداء ابوبكر محمد حسن
عبدالرحمن مسعد بيومى ابراهيم
احمد عادل محمد أحمد الهادي
سلمى سليمان احمد حفنى

الكلية
معهد فني صحى اﻻسكندريه
علوم بنها
تجاره طنطا
تربية المنيا
اداب الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
السن عين شمس
معهد فني تمريض المنصوره
اداب اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
علوم رياضة بنها
فنون جميله فنون المنيا
تربية بنى سويف
حقوق حلوان
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
بنات تربية/رياضه عين شمس
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره سوهاج
طب بيطرى اسيوط
مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة
طب بيطرى المنصوره
حقوق انتساب موجه عين شمس
حقوق انتساب موجه عين شمس
طب بيطرى الزقازيق
السن المنيا/رياضة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
140251
233195
279814
504150
314548
229900
166649
440449
813976
365658
534876
225070
288173
425426
610697
378153
379391
549414
244664
524995
331150
875595
210568
152610
665457
846896
378795
751202
457362
673720
882020
158892

اسم الطالب
على صبرى على محمد
شرين عﻼء الدين يوسف عبد العزيز
محمد نبيل رفعت احمد احمد
يمنى محمد عبد الفتاح حسن درويش
ندا عﻼء حسيب امين محمد
مهجه محمد حسنى حسين
محمود محمد عبد القادر بريك
ايه عزت مصطفى محمد رجب
هدى سمير محمد اسماعيل
هند عبدالناصر عبدالحميد محمد
فاطمة عبد النبى احمد حسن هبيله
مصطفى عادل عبد الهادى حسن
تقي ياسر صبري عثمان
حمزه عبدالناصر محمد ابوبكر
إيمان محمدالهادي إبراهيم محمد محمد عليان
نغم هشام احمد حسنين عبدالرحيم
ايمان محمد انور جمعه
نورا ابراهيم عبدالعزيز طلبه
سعيد محمد سعيد احمد
ضحى عادل كامل سعد اسماعيل
اسﻼم طاهر ابوالنجا مهدي
احمد خالد محمود محمد
ساره جوزيف فارس فانوس
مصطفى صﻼح محمد محمد
ايمان صبرى احمد عبد ربه البحراوي
بسام فوزى فاوى عﻼم
جمال حسن محمود حسن العوفى
مصطفى مصطفى محمد رجب اﻻلفى
فاطمة احمد السيد الشال
اسراء صﻼح الزنفلى محمد حسين
احمد محمد محمود حسن
اسماء احمد يوسف مشرف

الكلية
علوم حلوان
اداب انتساب موجه عين شمس
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فني صحى بنى سويف
تربية/رياضه حلوان
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنها
كلية الفنون التطبيقية ببنها
زراعه عين شمس
تربية/رياضه دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
طب بيطرى اﻻسكندريه
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه قنا
تجاره عين شمس
تربية /رياضه بنى سويف
تربية ابتدائي المنصوره
دار العلوم المنيا
فنون جميله عماره المنيا
علوم رياضة بورسعيد
علوم طنطا
تجاره طنطا
اداب اسيوط
رياض اطفال بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
373641
297890
580620
233681
913072
170133
169787
535969
225590
681423
213585
375251
133960
532129
660971
453323
589368
738514
319760
370491
356094
816034
917456
833878
170585
891644
884624
581446
303620
114020
219154
144372

اسم الطالب
احمد عبدالراضى حسن عبدالعزيز
يحيى احمد الصغير محمد محمود
ماجده مديح محمد اسماعيل الشعراوى
فاطمه رياض محمد عيد
رحاب اسماعيل محمد يسن
فريده محمود عبد العظيم ناصف
ريمون اشرف ثابت رياض
اشرقت ايمن عبد المقصود المغربي
سلمى محمد فرج محمد
مرام خالد على احمد ابراهيم محمد الجعلى
بسنت مصطفى سعد مصطفى على
اسراء سمير احمد محمود عزام
ايه عبد الناصر سليمان عبد الفتاح
محمد احمد محمد السيد بﻼل
اﻻء احمد السيد الحسينى عبد الكريم
هدير مجدى عبد الفتاح حسب النبى
عبد ﷲ احمد راغب محمد أبو حسين
احمد محمد عبدالوهاب احمد
شيماء اشرف شحاته عماره
معتز عبدالحميد عبداللطيف مدبولى
فاطمه محمد احمد عبدﷲ
نانسى اكرام فهمى تادرس
حسن خلف عليوه خليل
شيماء حسنين محمود ابراهيم
ايات احمد حسن خليل
اميره محمود نفادى احمد
هبه محمد شاكر عبد النعيم
عﻼء اسامة عبد المقصود سﻼم
روضة حمدي السيد شحاتة
احمد سمير محمود عبد الباقي
سلمى سالم عباس مرسى
رحاب سامى لطفى عبد الدايم

الكلية
تجاره انتساب م .بنها
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
نوعية طنطا
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
اداب الفيوم
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
تجاره دمنهور
تربية عين شمس
دار العلوم ج القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
طب بيطرى بنها
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
دار العلوم ج القاهره
طب بيطرى بنها
اداب طنطا
اداب انتساب موجه طنطا
حقوق الزقازيق
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه
علوم رياضة عين شمس
اداب انتساب موجه حلوان
نوعية موسيقيه المنيا
معهد فني تمريض اسيوط
حقوق قنا جنوب الوادي
كلية البنات آداب عين شمس
تمريض اسيوط
اداب انتساب موجه اسيوط
تجاره طنطا
تربية شبين الكوم
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اقتصاد منزلى حلوان
اداب انتساب موجه القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
460010
681771
373129
821278
603496
318584
896172
147513
446125
166925
157072
542140
428015
553200
378816
245529
214838
466899
733663
310293
250536
600019
214782
594429
893835
584252
361782
588313
215108
473815
548511
137962

اسم الطالب
حسناء عادل حسن السمدوني
شيماء عبد الحكيم عبد الحكيم عبد ﷲ
ساندى عبدالمسيح سعدﷲ خليل
حسام قابيل رضى قبيل
احمد ممدوح محمد حافظ عطوه
احمد سعيد بركات محمد شلبى
فبرونيا فوزى فكرى جيد
مى اشرف محمد حسن تهامى
كريم صبرى عبد السيد يوسف
اسراء صﻼح عشرى ابراهيم
مادونا عادل بطرس ميخائيل
اسﻼم محمد عبد الرحمن ياقوت محمد
علي محمد السيد علي جاد المولى
احمد مصطفى احمد ابراهيم المرشدى
محمد صﻼح الدين محمد الجمل
فاطمه ربيع حسن محمد
بوﻻ وحيد وليم اسكندر
سالى جابر طه معوض عيسى
احمد السيد عبد اللطيف محمد
محمد مبروك محمد عبيد
ماريا ايهاب رجائى عطيه
محمد محمد السيد محمد شحاته
يحيى محمد سيد بيومى
خالد فكري عبد ﷲ عبد الحق
عبد الرحمن محمود صبرى شحاته عبد المجيد
محمد محروس محمد صﻼح
عليه مبروك عبدالستار مبروك
محمود سﻼمة فتحى ابراهيم الرخ
احمد خالد محمد حجاج ابو زيد
نهاد عبدالمولى ابراهيم اﻻطروش
على على عبدالحى على عبدالسﻼم
ياسمين انور محمود هاشم ابراهيم

الكلية
زراعه كفرالشيخ /رياضة
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره عين شمس
تجارة قنا ج جنوب الوادي
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
إعﻼم ج جنوب الوادى
تربية حلوان
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
طب بيطرى بنى سويف
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره اﻻسكندريه
تجاره دمنهور
علوم اﻻسكندريه
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
اداب حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
تمريض كفر الشيخ
تجاره سوهاج
تربية/رياضه شبين الكوم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره الزقازيق
تربية عين شمس
معهد فني صحى بور سعيد
تجاره سوهاج
معهد فني صحى طنطا
اداب اسوان
زراعه المنصورة/رياضة
تجاره عين شمس
تربية كفر الشيخ
علوم رياضة دمنهور
اداب انتساب موجه الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
429487
840518
670873
516207
161992
670312
800516
453297
355560
324384
604599
384704
450934
321399
755661
599137
352104
889914
584737
304472
128917
381216
150952
356742
671192
369890
149192
607160
885634
318969
590829
748369

اسم الطالب
ميار بدران خيرى بدران
اميره مﻼك عبده خليل
منى سمير سامى زكى يوسف
احمد ايمن بسيونى على عزب سليم
مصطفي عادل سيد احمد نوح ديبيكي
فاطمه ايمن محمود احمد
الهام خالد جمال الدين ياسين
نورهان عصام امين على الخطيب
نرمين صﻼح ابراهيم محمد
محمود هشام محمد محمد ادريس
ايمان عطيه شعبان عبد الغفار عبدﷲ
عمرو سيد محمد محمود سالم
كيرلس بهجت صليب جرجس ابراهيم
شيماء رضا عبد العزيز المﻼح
شيماء صالح سليم سلمى
عبد الرحمن على عبدالعاطى خضر
محمد جميل محمد عبدالحليم حمودة
ريم ممدوح محمود حامد
دينا محمد عطا ﷲ سﻼم
اية ناجي محمد ابو السعود
كرستين عادل جاد الكريم جندى
ابراهيم سﻼمه ابراهيم السيد
منى عيسى سيد محمد
مايكل صبرى نعيم سﻼمه
عبد الحى محمود عبد الحى محمد عبد القادر
امانى محمد حمزه عبدالغفار
ياسمين صابر عبد الجيد السيد
امين مجدى امين كامل السيد احمد
اميره عبد الشافى سيد خليفه
شيماء سعيد عبد العال أحمد
محمد هشام السعيد ليل
احمد محمد احمد احمد

الكلية
تجاره سوهاج
اداب المنيا
علوم المنصوره
حقوق طنطا
تجاره انتساب موجه بنى سويف
نوعية المنصوره
نوعية موسيقيه المنيا
تجاره طنطا
اداب عين شمس
حقوق حلوان
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه طنطا
معهد فني صحى بنها
تربية العريش
اعﻼم القاهره
تجاره انتساب م .بنها
تربية اسيوط
اداب المنصوره
نوعية فنيه اشمون
تجاره القاهره
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
خدمه اجتماعيه حلوان
تربية عين شمس
معهد فني تمريض المنصوره
تربية ابتدائي بنها
اداب جامعة دمياط
عالي هندسة بلبيس
علوم اسيوط
تربية ابتدائي بنها
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره انتساب موجة جامعة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
313396
164254
388334
653949
671096
314247
453258
889890
824836
362761
449108
577733
236015
237967
117767
143113
451725
674742
323678
604325
738332
231135
530723
445117
362842
756058
593530
313572
354602
811209
461621
135473

اسم الطالب
ياسمين محمد نوح المصرى
اسماء على حسن محمد خليل
احمد هانى زاهر الضامن
امينه محمد محمود عبد الحليم احمد
خالد ناصر منير عبد العاطى كاعوه
اسراء ناصر عبدالعال احمد
ميرنا اميل ابراهيم عبدة رزق
اميره مختار جاد ﷲ مصطفي
ميرنا وديع حلمى متواضع
كامل عبد ربه كامل عبد ربة
ندا مصطفى ابراهيم الغراوي
محمد جمال عبد المنعم ابراهيم ا لعطشجى
سلسبيل عبده محمد عبدالغنى
اية عبد ﷲ محمد صابر
ايه فؤاد شعبان رزق عبد ربه
ايمان فارس لطفى محمد العوضى
محمد السيد دسوقى صالح
فؤاد اسامه فؤاد رزق العجمى
ايمان احمد سعيد محمد سالم
هبه ﷲ عماد الدين عبد الواحد محمد
اسماء السيد محمد عبد المجيد محمد
ايمان حسنى حمدى حسن
احمد صﻼح علي الكريوني
رانيا سمير احمد عبد الحميد القصراوى
محمود محمد محمود حسين
احمد محمد سلمان سويلم
ساره مدحت محمد حفيله
ناهد جﻼل محمد زوبع
تقى اشرف احمد محمد
منار احمد خلف احمد
اسماء ابراهيم فتح ﷲ عوض المسلمانى
بهاء الدين سيد عبده احمد طنطاوى

الكلية
تربية ابتدائي السادات
تربية ابتدائي الفيوم
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم جامعة دمياط
اداب شبين الكوم ج المنوفية
علوم طنطا
معهد فني تمريض اسيوط
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
اداب انتساب موجه القاهره
تربية طفوله طنطا
اداب المنصوره
اداب عين شمس
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تجاره انتساب موجه طنطا
اداب القاهره
اداب طنطا
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد فني صحى بنها
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
العالي للغات بمصر جديده
تربية ابتدائي دمنهور
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره طنطا
معهد فني صحى اسماعيليه
تجاره جامعة دمياط
حقوق شبين الكوم ج منوفية
حقوق شبين الكوم ج منوفية
تجاره بنى سويف
تجاره كفر الشيخ
علوم رياضة الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
540302
293287
583888
588659
162152
284384
827115
510920
877544
104901
283349
139740
654965
884279
311976
542331
144733
885330
679365
541996
523144
518543
282720
452546
289464
897532
463056
538596
732895
439226
750312
749825

اسم الطالب
صفية محمد عبده ابوبكر الجالي
مرفت محمود شكرى محمود
شريف رأفت عوض العايق
ايه مجدى محمد سالم حجر
امنيه احمد عيد احمد
كريم سمير فيصل محمد
احمد محمد نجاح عبدالعاطى احمد
مؤمن محمد رمضان حافظ الشوباسى
محمود عماد الدين مصطفي احمد حسونه
امنيه عبد الغنى محمد مصطفى
ريهام سعد فتح ﷲ سعد
فاطمة عاطف رفعت سيد
احمد عصام محمد عبده موسى
هبه حمدى احمد عبد العال
محمد جمال احمد عبدالمقصود
محمد على خميس عبد ﷲ
وسام سعيد حامد عبد المجيد
محمد محمود عبد المنعم احمد
احمد صﻼح عثمان محمود
محمود احمد فرغلي محمد موسي المزين
احمد عﻼء محمد إبراهيم البابلي
شيماء عزت أحمد صالح الحمراوى
اسيل محمد محمود بركات
رانيا جمال عبدالغنى الشرقاوى
جهاد هاني نعمان محمد
عبير مجدى حسنى منسى
اسامه عبد الهادى محمود متولى
اسراء خالد عبد الجواد جاد ﷲ عتمان
فيبى وجدى رشدى رزق
هبه جمعه السيد جمعه عبد المجيد
محمود السيد عبد الفتاح احمد شادوفة
باسم اسماعيل محمود احمد عبدالكريم

الكلية
علوم اﻻسكندريه
علوم حلوان
علوم المنصوره
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تجاره بنى سويف
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه دمنهور
تربية/رياضه اسيوط
تجاره القاهره
بنات تربية/رياضه عين شمس
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره جامعة السويس
تجاره اسيوط
طب بيطرى جامعة السادات
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره انتساب م .بنها
تجاره انتساب موجه اسيوط
اداب المنصوره
تجاره طنطا
تربية أساسي اسكندرية
اداب دمنهور
تجاره القاهره
اداب طنطا
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية ابتدائي سوهاج
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
معهد فني صحى اﻻسكندريه
نوعية الزقازيق
علوم رياضة اﻻسكندرية
كلية أداب بورسعيد
علوم رياضة جامعة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
106563
327542
454261
305341
448833
877304
549798
616880
806536
889910
225558
669230
302370
296864
235198
742994
351909
429826
745485
735587
900570
375041
232763
598656
233417
207973
369037
613316
539123
753166
448087
477703

اسم الطالب
احمد طارق صالح سعيد صالح
تيسير مرسي الكومي الريس
ريهام عبدالوهاب صبرى عبده عبده
هاجر سمير نبوى رشوان
اسراء السيد احمد جمعه
ايات عبد القادر احمد حسن
ايه محمد محمد مرسى عبد ﷲ
مصطفى خالد الدسوقى نجم
مارسيل محروس شكرى يوسف
رانيا عبد الرسول فرحان على
مريم يحيى سعد مكاوى عبد المعطي
هجره خالد عبد الحسيب عبد الواحد بدوى معروف
محمد مجدي محمد على سليم
مارينا توفيق جرجس توفيق
مريم طاهر محمد صادق
رنيم محمد عبد ﷲ محمد
احمد عبدالعزيز محمود ابراهيم سالم
نعمه صبرى عبدالمحسن احمد سالم
شرين عطوه محمد السيد ابراهيم
دينا سعد صﻼح محمد سيد احمد
ساره يعقوب عبد المﻼك مسعد
رانده شكرى ابراهيم احمد
اميره محمد عثمان محمود
هدير سمير حسنى على سمك
يمنى ممدوح محمد عثمان ابراهيم
مريم ايهاب احمد حسن كامل
ساره محمد فتحى محمد اسماعيل
رحمه سعيد محمود العدوي محمد
اسراء محمد انور احمد ابوالخير
احمد محسوب محمد فتحى حسين
جمال سعد احمد سعد الجبار
محمد منير عبد الحكيم عبد الحى الجمل

الكلية
فنون جميله عماره المنيا
اداب شبين الكوم ج المنوفية
علوم طنطا
نوعية اشمون
اداب طنطا
تربية اسيوط
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
السن عين شمس
اداب المنيا
تربية اسيوط
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية/رياضه المنصورة
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
علوم رياضة عين شمس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حاسبات ومعلومات بنها
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
معهد فني صحى اسماعيليه
تربية ابتدائي الزقازيق
تربية سوهاج
زراعه مشتهر
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره جامعة دمياط
السن عين شمس
تجاره انتساب موجه قاهره
نوعية بنها
رياض اطفال المنصوره
حقوق جامعة السادات
كلية أداب بورسعيد
تربية رياضيه بنين طنطا
تجاره انتساب موجه طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
683272
164545
206464
436092
579195
520883
503541
575103
374691
585072
894367
533169
915152
816004
118967
651177
727855
233151
309671
438767
913038
133668
448487
513276
238043
378127
739203
160504
280426
594992
366555
298918

اسم الطالب
اسماء ابراهيم مصطفى محمد حسن هندام
اﻻء صﻼح محمد عبد الجواد
نانسى مجدى بدير فهيم
نوران طارق محمد حسن سليمان
آﻻء مصطفى أحمد محمد أحمد
دعاء صبحى أبو السعود حجاج
إنجي محمد عبدالعاطي السيد محمد
احمد محمود احمد سراج
محمد رضا محمد محمد الدمرداش
محمد علي محمد عوض الماوردي
مارينا جرجس بخيت بساده
فاطمه حسن راشد محمد كعبارى
احمد عبد الرجال احمد محمد
مارسيل ظريف ناجى زكى
شمس عادل احمد قرنى
ميار كمال الدين يوسف محمدالشربينى
مشيره طارق محمود عبد السﻼم غزالى
مارينا مجدي عجايبي متي
مصطفى محمد سعد ابراهيم البنا
منار طارق عبد الناصر عبد المهيمن
وفاء محمد نوبى السيد
هند ناصر حامد حنفى
امنيه شريف عيد علي السايس
ديانا عﻼء انور جيد
ندى محمد رجاء عبدالسميع
سناء عبدالعزيز رشدى عبدالجليل دسوقي
احمد صﻼح الدين محمد البكرى
سمر احمد عبيد على
محمود مصطفى حسين حسن البراوى
احمد عبدالعزيز السيد ونس
خالد حسنى محمد مامون عفيفى
محمود عيد ماهر عتمان

الكلية
تربية ابتدائي المنصوره
علوم الفيوم
تجاره القاهره
اداب اﻻسكندريه
تربية ابتدائي طنطا
حقوق طنطا
تجاره اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
زراعه المنصوره
تربية سوهاج/رياضة
علوم اﻻسكندريه
تربية اسيوط
نوعية موسيقيه المنيا
اداب شبين الكوم ج المنوفية
رياض اطفال المنصوره
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب سوهاج
علوم اﻻسكندريه
تربية رياضية بنات اسوان
السن عين شمس
حقوق طنطا
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم عين شمس
تجاره الزقازيق
علوم بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره بور سعيد
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات.
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
727017
737781
369494
751435
532760
675284
576221
538482
153591
237523
756976
117805
230969
116388
297487
590543
504716
558217
282635
679039
308776
318265
440207
907635
886250
323455
156033
527858
140296
472190
673051
728874

اسم الطالب
محمد طارق احمد محمد نوفل
اسماء ابراهيم محمود ابراهيم
حماد عادل حماد على
احمد عبد الحليم نظير عبد الحليم على
معاذ محمد عبد القادر خميس
شيماء صﻼح عبد ﷲ نجم نصر عقل
منى الدسوقى حسين عبدالنبى
آيه احمد محمد محمد داود
مى هشام يوسف محمد
كرستينا سليمان عريان عطية
ساره احمد اسماعيل محمد القصاص
رضوى عاطف مصطفى جودة سﻼمة
عﻼء الدين محمد محروس صالح فرغلى
مصطفي محمد محمد عبد السميع
مريم ياسر فاروق وهيدى
كريم عزت الحسينى النمراوى
اسماء محمد عطا علي
هناء احمد عبدالعظيم عبد الجواد الخناني
مصطفى محمد سعيد عبدالعاطى
بهاء احمد عوض السعيد الخولى
عبد الرحمن سامي فراج محمد فراج
احمد ابراهيم السيد ابو على
نهى ارشد محمد كمال الدالى
عبد الرحيم احمد اسماعيل السيد
محمد سيد محسب حسن
جهاد مسلم حسن اﻷشوح
اية سيد بدوي حسين
ندي احمد طه احمد دويدار
حسام حسن ابراهيم سعيد
هدير شعبان السيد محمد الشربجى
محمد الحسن عبد اللطيف ابراهيم
سماح حفنى عادل حفنى محمد

الكلية
تجاره الزقازيق
علوم الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي بور سعيد
زراعه دمنهور
تجاره المنصوره
تجاره طنطا
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه قاهره
حاسبات ومعلومات عين شمس
حاسبات ومعلومات حلوان
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تجاره جامعة دمياط
تجارة جامعة السادات
كلية البنات علوم عين شمس
علوم حلوان
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
حقوق سوهاج
تجاره اسيوط
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي بنى سويف
اداب اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات الزقازيق
اداب الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
316780
381708
456696
448006
383865
305056
454410
726025
301695
455474
128226
288405
889377
893083
893515
895049
670869
214878
517244
507965
245536
881212
383379
585466
225044
210364
753681
234436
324367
875631
131255
114295

اسم الطالب
خلود زهدي فهمى إبراهيم
رضوى مصطفى درويش عبدالعزيز
اميره منير فتوح الشيخ
محمود رجب الدسوقي الشاعر
فاطمه سيد محمد سيد سمك
هدى توفيق سيد احمد عبد الهادي
روان سمير امين اسماعيل
مارينا عادل منير منصور
محمود فيصل السيد خطاب
مصطفي ابراهيم على عماره حسن
هديل وجدي عبد العليم جﻼلي
رحمة ناجي محمد محمد حسن البوشي
هيثم حماد محمد حماد
مصطفى محمد احمد زغلول زكى
كيرلس عصمت فاروق بشير
منار محمد احمد حسن
منى احمد احمد عبد الهادى
محمد احمد محمد عبد المنعم الدرديري
محمود ياسر عبدالحميد احمد السيد
حسن اسامه حسن محرم
اسﻼم احمد كامل محمد شلتوت
شيماء عبد الرحيم عبد السﻼم احمد
اسماء محمود محمد حسين
آية محمود فراج الدسوقى النوتي
عمر زغلول انور يوسف
همسة هانى محمد بهى الدين العنتبلى
محمد عماد ابراهيم حامد صالح
مهند محمد مصطفى بدر محمد
ماريو رشدي شهدى طايع
كيرلس زكريا نجيب مقار
ايه حسن سعيد محمد
معتز محمد احمد عبد الموجود

الكلية
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
كلية البنات تربية عين شمس
زراعه طنطا
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف
تربية ابتدائي بنها
تربية ابتدائي شبين الكوم
علوم رياضة طنطا
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية ابتدائي شبين الكوم
زراعه طنطا
طب بيطرى القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه اسيوط
حاسبات ومعلومات اسيوط
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره سوهاج
تجاره كفر الشيخ
تجاره القاهره
تجاره دمنهور
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية اسيوط
علوم عين شمس
علوم جامعة السويس
تجاره القاهره
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تجارة قنا ج جنوب الوادي
كلية تجارة ج أسوان
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
677757
315313
470737
585116
677069
164179
532964
822551
583208
599770
897638
661567
444678
143189
157274
876198
372921
674095
893076
116148
295922
812788
456244
917531
900855
307590
665323
888992
826944
125695
364490
446694

اسم الطالب
نجﻼء احمد فتحى الباز السيد
محمد الشحات السيد عبدالواحد
سهام احمد السيد عبد الفتاح ضبعون
دينا سامى محمد سند عرول
عبده محمد محمد الشربينى ابراهيم
دينا محمود محمد محمود
عمرو محمد سالم احمد السيد
نورهان اسماعيل عبد الرحيم محمد
فريده هارون السيد هارون الزيات
بﻼل ناجي احمد عبد الفتاح الفحام
وفاء ابو النجا سيد احمد
احمد اسامه مصباح بدير مصطفى القيران
محمود شعبان محمد شهاب
شاهنده محمد همام مرسي
شيماء جمال احمد محمدحسن
ايه سامى محمد حسن
نورهان خالد محمد سالم
سلوى اسامه رزق بطرس ميخائيل
محمد حسام على عليو
محمد كمال الدين حسين احمد
ميار محمد رجائى احمد ابراهيم
ماريهان بشير شحاتة قلينى
محمد عادل ابراهيم كاشف
شيماء عبدالجواد حسانين عثمان
سحر مصطفى هاشم عثمان
اﻻء عبد العاطي على مرعى
فاطمه اشرف احمد السيد الخضارى
فادى مكرم سعد شحات
إبتسام أحمد محمد إسماعيل
رنا نبيل احمد عبد الهادى
كاترين ثروت يوسف ساويرس
احمد ابو اليزيد محمود الفيشاوى

الكلية
اداب انتساب موجه المنصوره
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تربية كفر الشيخ
تربية طفوله طنطا
تجاره طنطا
نوعية فنيه الفيوم
تجاره دمنهور
كلية تجارة ج أسوان
نوعية طنطا
اداب الزقازيق
تجاره سوهاج
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب
عالي هندسة بلبيس
تجاره القاهره
معهد فني تمريض بنى سويف
تمريض اسيوط
استنفد الطالب رغباته
تربية طفوله الزقازيق
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره انتساب موجه حلوان
السن عين شمس/رياضة
تربية ابتدائي المنيا
تجاره طنطا
حقوق اسيوط
علوم سوهاج
اثار القاهره
اداب المنصوره
معهد فني صحى اسيوط
اداب اسوان
تربية حلوان
حقوق حلوان
تجاره انتساب موجه طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
204551
677902
390228
897338
152794
736435
238219
920114
461699
305251
284847
541566
439514
458364
134010
821061
295418
579618
222436
656860
238244
907427
745561
600785
380563
725577
522724
521449
388074
473478
895030
727570

اسم الطالب
عبد الرحمن هشام فؤاد احمد علي حجازي
ندا فتحى السيد محمد احمد
نهال متولى عبدالمهيمن متولي
منال عبيد بخيت عبيد
مايكل حكيم داود سليمان
مؤمن رفعت محمد محمد
رحمه طارق عبدالحميد مصطفى
احمد الصباح عبدالفتاح محمد
روان ابراهيم السيد عبدالغنى الشرقاوى
مايسة مصطفى سليمان ابو حبيبه
ميرنا طلعت جورجيوس جاد ﷲ
احمد ايمن محمود احمد فرج
عائشة مسعد حنفي أحمد زغلول
محمد حسن محمد قنديل
يارا احمد محمد السيد
عبد الرحمن اشرف حسن ابراهيم
عزة محمد على احمد سليمان
اسراء السيد احمد السيد جنينه
عمر عصام محمد احمد
عزه حسن حامد اسماعيل
كيرستين فيكتور جرجس سعيد
رضوه حاتم محمد السيد
عمر خالد علي محمد
اﻻء عماد إبراهيم السيد السيد منجد
انجى صبرى صويلح اسماعيل سيف الدين
امل احمد فؤاد عبدالحميد المﻼح
سارة عز احمد عمر اسماعيل
رحاب ياسر فوزى عبد اللطيف
محمد زكريا عبدالرؤف عامر
ايمان غريب احمد محمد بنوان
نورهان خالد زيدان عبد ﷲ
روفيده مصطفى عبدالمحسن ابراهيم الجمال

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى المنصوره
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
اداب سوهاج
الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى ببنى سويف
معهد فني صحى الزقازيق
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره سوهاج
حقوق اﻻسكندريه
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
السن عين شمس
علوم رياضة بنها
علوم اﻻسكندريه
تجاره كفر الشيخ
تجاره القاهره
اداب قنا ج جنوب الوادى
حقوق عين شمس
تجاره المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره المنصوره
حقوق القاهره
تجاره سوهاج
زراعه اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب م .بنها
تجاره عين شمس
تربية اسكندرية
اداب دمنهور
تربية بنها
تربية كفر الشيخ
اداب سوهاج
تربية الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
667863
215743
222945
234434
379866
909443
225753
602497
809317
461861
471957
595835
211074
827422
427987
819443
913265
743441
185406
360821
230026
377510
664860
503372
543304
518000
610170
449019
677143
916416
443166
823647

اسم الطالب
حسام احمد احمد اﻻجاوى
مرفت عاطف ناجى مسعد
احمد محمد محمود السيد
محمود ابراهيم عبد المهيمن صالح
اسراء محمد احمد اسماعيل صبيح
مصطفي عبد المنعم عبد الرشيد الشرشابي
محمد سعد حسنى محمد
محمد أحمد محمد محمد موسى
يوستينا عماد حنا شحاتة
امل هانى على احمد عيسى
محمود محمد رياض عبد الحميد صقر
عبد الرحمن عﻼء محمد محمد ورده
ريم نبيل فؤاد حلمى
فاطمة الزهراء عبدالمنعم محمد احمد
محمود محمد فاروق عبده محمد
داود باسم سامى داود
عﻼء عبد المنعم محمود سايح
اﻻء مجدي عبد العظيم عبد الحليم حسانين
محمد خالد محمد جنيدى
دميانه اسامه جرجس بغدادى
مريم احمد مصطفى عبدﷲ عبيد
هاجر عادل لطفي على الشرقاوي
عوض ابوالمعاطى عوض ابوالمعاطى الحصي
أكرم محمد علي عبد العاطي النشار
هشام محمود بشير حسين
سعاد محمد جﻼل شعبان الراقي
احمد محمد فتحي حسن
سهام حامد احمد خميس
احمد عبد المنعم سامى يوسف العيوطى
فاطمه الزهراء محمد على احمد
ساره محمد علي علي الضبع
رانيا عبدالمنصف عبدالمحسن عبدالعزيز

الكلية
نوعية المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
حاسبات ومعلومات الفيوم
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره اسيوط
تجاره القاهره
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
حقوق اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تربية/رياضه جامعة دمياط
المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة
نوعية فنيه قنا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجاره بنى سويف
معهد فنى تمريض اسوان
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه عين شمس
حاسبات ومعلومات حلوان
اداب انتساب موجه عين شمس
تربية رياضيه بنين المنصوره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره كفر الشيخ
اداب سوهاج
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
علوم شبين الكوم ج المنوفية
حاسبات ومعلومات اسيوط
علوم اسيوط
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
314617
211496
380263
547673
752168
736371
614382
380132
380488
889690
652120
802053
727417
287058
284824
888618
309317
110113
543468
374697
209492
675100
673435
904996
740328
118840
155211
321884
310137
521412
378163
390220

اسم الطالب
مي خالد عبد العزيز بخيت
اسامه احمد محمود حسن
رينوس فوزى فلتس بشاى
زكريا بلتاجى سليمان بلتاجى
روفيده كامل كامل ابراهيم نعناعه
شيماء سليمان نجيب عطيه
هدير محمد مصباح محمد
محمد مصطفى ابراهيم محمود
سيد على عبدالمنعم متولى مروان
ايمان حسن شحاته حسين
يوسف سعد محمد سعد الشاعر
عﻼء الدين نصر عبدالدايم نبيه
محمود وليد محمود رجب ايوب
هشام احمد يسرى عبد الحميد
دينا عادل فتحى داود
احمد صﻼح سيد محمد
ايناس صبحي عبد الرحمن عبود
ماركو بشاى سيف حنا
محمد على القبارى على سالم
محمد مسعد عبدالعزيز اسماعيل
احمد حازم محمد محمود على
محمود محمد مصطفى السيد احمد الزينى
ندى محمد احمد محمد جلبى
بدور على عبد الفتاح احمد
حسناء عبدالعزيز محمد المصيلحي احمد الصايغ
منى خالد محمد محمد
عمرو محمود محمد محمود
امير محمد سيداحمد احمد محليس
عبد السﻼم احمد السيد بدوى
فاطمه السيد عطيه محمد هندى
هدير عماد عبدالظاهر حسين
شاهنده ممدوح عبدالحميد محمد

الكلية
تربية ابتدائي شبين الكوم
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حقوق بنها
اداب دمنهور
تربية بور سعيد
اداب الزقازيق
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره انتساب م .بنها
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره المنصوره
معهد فني تمريض المنيا
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره عين شمس
حقوق اسيوط
علوم شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى امبابة
علوم رياضة اﻻسكندرية
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
السن عين شمس/رياضة
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تربية الزقازيق
حقوق قنا جنوب الوادي
تربية ابتدائي الزقازيق
تربية حلوان
تربية بنى سويف
معهد فني صحى رياضه بنها
تربية ابتدائي السادات
اداب انتساب موجه دمنهور
كلية البنات تربية عين شمس
زراعه عين شمس/رياضة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
750685
370821
728398
114824
523923
228994
836049
672412
392685
389529
432002
389689
576552
147742
883381
822034
878317
543360
429597
527739
531295
731456
515864
352994
185036
167351
599198
666949
737731
284281
236737
380645

اسم الطالب
ديفيد ماجد وليم حنا
محمد ربيع رفعت مصطفى
احمد محمد موسي رجب
نورة كمال كامل احمد جاد الكريم
ندى عبد ﷲ فتح ﷲ ابوبكر
فادى عادل خليفة ابراهيم
منال عبد الجليل محمد حسن
ايه ابراهيم محمود عبده حسن
خلود محسن صالح عبدالباسط
جون مجدى شكرى معوض
رؤوف أحمد زكريا الجمال
يوسف محمد السيد محمد
منى بسيونى ابراهيم حجاج
هدى سعيد حفنى احمد سالم
سﻼمه هاشم ابراهيم عبد العظيم
ايمان على محمد على بدرى
دورا رفعت ابراهيم مرقس
محمد احمد محمد على حفنى
اية فرج احمد محمد
امل سعيد رجب محمود حسين
احمد عبدالشافى عبدالرزاق قنديل محمد
امينه داود عبد العزيز عبد السﻼم داود
بكر ماجد بكر على حسن
نورهان حسن سالم حسن
مروه ناصر عامر سﻼمه
اسماء محمد وطنى احمد
محمد خالد ابراهيم احمد صديق
امل منصور محمد الحسانين مسلم
نورهان عزيز عبدالمنعم محجوب
محمد حسن على مطاوع
كريم عصام صديق صادق
اسراء سيد عبدالعزيز الجمل

الكلية
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
حقوق عين شمس
تجاره الزقازيق
اداب حلوان
حقوق اﻻسكندريه
تجاره انتساب م .بنها
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالبات
تربية ابتدائي المنصوره
علوم عين شمس
تجاره انتساب م .بنها
علوم رياضة اﻻسكندرية
ك.ت .فني صناعى بنها
كلية اللغات والترجمة سوهاج
كلية اﻻثار ج اسوان
تربية/رياضه اسيوط
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تربية اسيوط
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تربية/رياضه اﻻسكندرية
زراعه اﻻسكندريه
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
دار العلوم ج القاهره
حقوق اﻻسكندريه
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم رياضة الزقازيق
نوعية المنصوره
نوعية الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره القاهره
اقتصاد منزلى حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
112602
533889
522403
317361
758046
674789
589935
295276
735139
227190
899335
610795
543003
380732
310740
159398
242366
464259
604505
662367
902228
279800
106351
244725
316241
663138
148979
526756
443173
670895
525310
426019

اسم الطالب
فاطمه محمد عمر عبد الرحيم
ايمان عبادة شعبان يوسف شرف
احمد السيد أحمد محمود عيسى
منى محمود محمد محمد الشيخ
دنيا ايهاب احمد عبد العال محمد
احمد عبد المنعم سعد حافظ سرور
احمد رمزي محمد فاروق عبده العزوني
ندى وحيد انور زكى
امل اشرف السيد الشحات
مريم اسﻼم طه سالم
اماني محمد السيد عبد الرحيم
أمنية السيد صالح محمد على
كريم طارق ابراهيم عبدالجابر محمد
امل محروس ابوالفتوح ابراهيم شاهين
سارة محمود عطية الغباشى
محمد رأفت رمضان عبد اللطيف
مصطفى محمد مصطفى محمود
معتز محمد ممدوح محمد احمد
سندس حسام محمد احمد على
احمد السيد احمد عبد القادر المنشاوى
منه صالحين محمد على
كريم محمود محمد احمد رمضان
محمد نبيل احمد عبد الرءوف
احمد السعيد مصطفى عبد المقصود
ندى محمد يحيى سند
اﻻء مختار حسن مصطفى سيد احمد
مها فارس هاشم سيد
ريهام كرم فتحى نصر جاد ﷲ
سمر احمد عبدالعزيز عيد البوهى
ندا نبيه السيد محمد السيد
رانيه عصام محمد عطا اللة السيد
اية عادل شحاته عبد الكريم

الكلية
دار العلوم ج القاهره
معهد فني صحى اﻻسكندريه
علوم اﻻسكندريه
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب موجه طنطا
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
اقتصاد منزلى حلوان
اداب الزقازيق
حقوق القاهره
تربية ابتدائي سوهاج
زراعه الزقازيق/رياضة
علوم رياضة الزقازيق
طب بيطرى بنها
تربية ابتدائي السادات
علوم بنى سويف
السن عين شمس
تجاره كفر الشيخ
تربية الزقازيق
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
تربية سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اﻷكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم  6اكتوبر
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
نوعية اشمون
نوعية المنصوره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تربية اسكندرية
تربية طنطا
تربية المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
تجاره اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
446012
163853
538691
367338
294163
392564
170166
755582
443332
151705
136269
384131
911241
144114
352737
740111
289360
231639
295239
371007
602388
907611
916618
732249
154133
286380
670226
675783
652479
673825
242391
800288

اسم الطالب
عمر محمدمصطفى عبد الرحمن شنيشن
ابانوب عادل فرحات دانيال
آيه عبد الستار اسماعيل درويش
ايمان صبحى سعد احمد نصر
جورج سامي عيسى عيسى
اميره شعبان حسن شعبان
دينا عبد ﷲ عبد الفتاح صادق
ايه عصام عبد الرحمن عثمان
ياسمين السيد عبد العزيز عماره
محمد عماد حسن عبد العزيز
اسراء محمد سيد عبد الحميد محمد
اسﻼم محمد ابراهيم محمد
ايه شحات محسب محمد
محمد اشرف رمضان احمد
محمد تامر عبدالعظيم محمد عبدالمطلب
امل محمد عبدالرحمن محمد شعﻼن
ابو القاسم محمد ابو القاسم محمود
ندى خالد فهمى منصور
نورهان فكري محمدى عبد الغنى
احمد منشاوى عثمان يوسف
آية على اﻻلفى احمد اﻻلفى
رامي صمويل عزيز سعيد
مريم عادل جرجس تادرس
احمد عبد العظيم احمد متولى
ياسمين محمد فتح ﷲ يسن
اميرة محمود طه عبد الصمد الطويل
محمد رضا عبد المنعم بندارى الشافعى
محمد السيد فؤاد متولى حسن
محمود محمد السيد احمد السباعى
احمد محمد سيد احمد محمد المخراطى
اسر عادل محمود عبد العزيز
كريمه عز العرب عبد الحفيظ سعد

الكلية
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره بنى سويف
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره بنها
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم رياضة الفيوم
تربية العريش
نوعية موسيقيه طنطا
تجاره بنى سويف
كلية البنات علوم عين شمس
اداب انتساب موجه بنها
تجاره سوهاج
حقوق حلوان
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة المنيا
حقوق حلوان
تجاره عين شمس
تربية الزقازيق
تجاره سوهاج
طب بيطرى اسيوط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
علوم بنى سويف
تجاره عين شمس
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجاره القاهره
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
525944
660380
231064
728348
293604
231505
666894
361720
525904
661846
453839
103598
596308
744810
801427
920687
352064
651452
285879
432563
218100
239401
900709
377365
473092
743590
142783
301254
661393
917162
895065
163807

اسم الطالب
عاصم ماهرسعيد ابراهيم البرهامى
محمود احمد محمود محمد عوضين
اسراء عبد ﷲ محمد على
ناجى احمد عبد العزيز احمد عوض ﷲ
اسﻼم عبد الحليم متولي متولي زلط
ساره سﻼمه حسن على
احمد عﻼء احمد السيد الحفناوى
منه ﷲ يوسف احمد عوض ﷲ
امير فؤاد بديع جاد ﷲ
صباح محروس احمد محمد منصور
منه ﷲ شريف السيد حسين القصبى
فاطمة حمدى محمد ابو السعود
رمضان أيمن رمضان سليمان على
رنا محمد حسن على
محمد طارق شعبان احمد
عبد الرحيم فتوح عبده محمد
دولت مازن محمود الصعيدى عبده زيدان
ايه محمد رضوان محمود عبد النبي
شهد محمد مجدى عبدالعزيز التهامى
يوسف احمد يوسف السيد علي
مارينا مجدى نادر رزق
مصطفى طه عبدالجواد عدلى
عبد الرحمن حامد هﻼل حامد
احمد صﻼح عبدﷲ مصطفى
يحيى زكريا محمد الدسوقى الشرنوبى
احمد ابراهيم سيد احمد عبد الجواد
هند حمدى حسين حسن جويد
محمد احمد عبد الوهاب رجب
عبد الرحمن مصطفى عبد الهادى عبد الرحيم حماد
جون كميل صموئيل مهنى
الزهراء محمود احمد على
محمد يوسف عبد العظيم يوسف

الكلية
دار العلوم ج القاهره
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
زراعه عين شمس
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب اﻻسكندريه
تجاره المنصوره
اداب طنطا
تجاره القاهره
تجاره بور سعيد
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
اداب المنيا
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تجاره انتساب م .بنها
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
زراعه المنصوره
السن المنيا
تربية ابتدائي سوهاج
تربية الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
608819
887229
849559
750945
830663
881987
611881
652376
505572
756315
289584
672245
459524
367431
729102
543910
892549
376952
611262
891287
882096
808432
319919
229549
322538
517174
809084
752841
586490
744271
742188
477713

اسم الطالب
بسمة هشام فتحي محمد أحمد
عمرو محمد سيد عبد العال
ايمان يحي جاد مغازي
احمد محمود محمد زكي البشيهي
دنيا عبد الناصر حسين سعيد
ايه اسماعيل محمد الكبير معاذ
هاله عصام محمد محمد القبانى
عمرو اكرم احمد الغرباوى
احمد محمد احمد مختار محمد
منار محمد عبدﷲ سﻼمة
ايمان جمال ابراهيم ابراهيم امام
اسماء صﻼح الدين محمد محمد جبر
محمود حسين عبدﷲ عطوان
فاطمه محمد احمد امام الغباشى
محمود اسماعيل عبد السﻼم ابراهيم سويلم
هاجر نبيل على محمد هريدى
سهير محمد سيد حميد
رانيا شاكر محمد موسى
هدير رجب كامل عبدالرازق
عﻼء مندى محمد سيد
محمد فرج عبد العليم يوسف
احمد عبد ﷲ عبد الرحمن عبد الرحيم
احمد يحي عبدالجواد الشاذلى
جهاد السيد يوسف محمد
اية محمود عبدالعظيم حجازى
اسامه حميده عبد الحليم غانم
ساره احمد عكاشه محمود
ساره عادل راشد محمد على
ايمان خالد انور دغيدى
محمد على مصطفى عبد العال
هدى محمد احمد كمال
اسﻼم رأفت صابر المليجى

الكلية
اداب الزقازيق
تجاره اسيوط
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره بور سعيد
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
معهد فني صحى اسيوط
اداب الزقازيق
تجاره المنصوره
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية العريش
زراعه القاهره
طب بيطرى المنصوره
تربية/رياضه كفر الشيخ
تربية بنها
دار العلوم الفيوم
علوم رياضة كفر الشيخ
تمريض اسيوط
زراعه عين شمس
اداب الزقازيق
تربية رياضيه بنين اسيوط
علوم اسيوط
تجاره جامعة السويس
معهد فني صحى بنها
حقوق عين شمس
اقتصاد منزلى حلوان
حقوق اﻻسكندريه
معهد فني تمريض المنيا
تربية/رياضه بور سعيد
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
151957
456429
126311
428339
441826
755275
536647
543301
149840
734835
388978
557624
732636
465111
585851
215780
619192
439435
299074
913251
170295
734222
148838
897959
582517
659135
319371
106514
726707
451164
320777
658775

اسم الطالب
محمد عﻼء الدين قرنى محمد
سماح عطية حافظ محمد
سارة راضي عبد المجيد سيد
محمود اسماعيل عبد الباقي احمد
محمد محمد عبدالحميد محمد العمروسى
اسراء جمال سليمان حسن شلبي
بسنت عبد الحليم عبد الحميد اسماعيل
محمود سعيد متولى محمد
عامر فريد فرج مراد
عادل هشام عادل محمد شفيق
صهيب عﻼء احمد شوقى مسلم
محمد أحمد علي محمد عبد الغني حبكة
اسماء سعيد عبد الغني محمد
محمود وحيد عبدالعزيز جاد الدمراوى
منى خالد عثمان الجندى
ندا محمد مجدى عبد المجيد
يارا عبدالمنعم متولى رفاعى فراج
جهاد مصطفى محمد على مسعود
اسماء امام محمد الطيبي
احمد عبد الرازق محمد محمود
نجﻼء فتحى قرنى ابوزيد
محمود ابراهيم حسن ابراهيم وطفه
اسﻼم منصور حسين ابراهيم
ليلى هﻼل محمد محمود
اخﻼق ايمن محمد محمد الصياد
احمد عبد اللطيف عبد الفتاح ابراهيم العدوى
هاجر اشرف سعيد حسان
ساندرا اسامه صبحى ليبب
ساره محمد احمد محمد عياد
عمرو احمد على عبد الجواد
اسراء عبد المقصود عبدالغنى المؤذن
نورهان ياسر ابراهيم عبد العال

الكلية
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
كلية البنات آداب عين شمس
تربية اسكندرية
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
علوم رياضة اﻻسكندرية
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تجاره بنها
السن عين شمس/رياضة
زراعه دمنهور
تجاره بنها
تجاره كفر الشيخ
تربية ابتدائي طنطا
اداب انتساب موجه القاهره
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية أساسي اسكندرية
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تربية اسوان
دار العلوم الفيوم
علوم رياضة الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق قنا جنوب الوادي
اداب كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره بور سعيد
تربية ابتدائي طنطا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
نوعية المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
581517
289451
121455
469959
801594
830904
388587
601705
146797
128719
673803
898924
376331
656780
391457
811541
222654
365383
596353
682914
229395
218692
453393
299031
535191
355424
809853
378261
588325
154749
309980
835070

اسم الطالب
مصطفى ابراهيم محمد عليوه
اسراء سالم سيد سالم
محمد ربيع فاروق ابو موسي
احمد هانى عبدالستار محمد عبدالمتجلى
كيرلس نصرت اسحق مجلى
محمود حسين مصطفى ابراهيم
اسراء اشرف عبدالعزيز احمد
هبة نبيل محمد سليم عاشور
ساره محمد عبد الفتاح الجزار
ياسمين احمد مناع محمد
هدير مجدى سعد الدين احمد حسن
ايه احمد رفاعى حسب النبى
احمد فتحى السيد عبدالسﻼم سليمان
دينا عبد الغفار جابر عبده
عصماء عﻼءالدين محمد بسيم
ميرنا سامى صالح شحاته
محمد سيد عبد ﷲ نور الدين
اسراء ممدوح عيسى عبدالوهاب
فؤاد عبد الفتاح فؤاد عبد الفتاح
اسﻼم محمد محمد اسماعيل احمد الخريبي
عايده حمدان عبدالقادر متولى
اية جمال ابو العنين نصار
نجﻼء جمال محمد غنيم
مها مراد ابراهيم احمد سيد مراد
هدير شعبان عبدالعليم محمد نصار
دعاء محمد حسنى الطوخى
مايزة ثروت انور صادق
اسماعيل سيد احمد مسلم قطب
مصطفى حسام السيد محمد عبدالفتاح السيسى
مفدى عابر عيد تاوضروس
شبل سعيد شبل حمد
هاجر ابراهيم محمد عبدالكريم

الكلية
تجاره المنصوره
حقوق انتساب موجه القاهره
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
علوم كفر الشيخ
تربية المنيا
اداب اسوان
علوم بنها
علوم الزقازيق
علوم القاهره
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم سوهاج
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
معهد فني صحى المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره اسيوط
علوم رياضة حلوان
كلية البنات آداب عين شمس
معهد فني صحى بور سعيد
طب بيطرى المنصوره
اداب انتساب موجه حلوان
خدمه اجتماعيه حلوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
خدمه اجتماعيه حلوان
تربية ابتدائي دمنهور
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
نوعية فنيه قنا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
425342
222642
381444
438382
896470
509709
745998
440046
658564
745687
902384
810507
591532
134142
886136
538957
298869
543884
431733
887460
729407
734265
380066
834480
912604
239316
455759
368048
147064
592311
137845
732527

اسم الطالب
احمد شكرى السيد محمد شلبى
محسن عبدالعزيز ابراهيم عزيز
عمرو عبدﷲ مصطفى محمد
كريمة عبد العليم جابر عبد العليم عبد العزيز
رانيا احمد عبد الرحمن عبد الهادى
شادى محمد فؤاد مبارك
ايه السيد عبدالرحمن مصطفى
اميره توفيق فخرى توفيق
محمد احمد سعد محمد ابراهيم الزهيرى
مصطفى عادل عبد العزيز الشحات
عبد ﷲ جبريل محمد حسن
اﻻء زينهم محمد أحمد
يمنى محمد احمد حسن
محمود محمد محمد علي
حسين ابراهيم محمد مبارك
سمر فتحى عبد الواحد حرحش
حسين محمد حسين عبده احمد
روان عاطف حسان محمدين حسان
معتز مدحت مصطفى محمد النعماني
حماده محمد حسين محمد
احمد شفيق شفيق المليجي
تسنيم طارق عبد ﷲ عبد المنعم صيام
اميره احمد محمد على سعد
سارة زكريا محمود الطيري
اﻻء محمود جابر على
محمد رمضان عايد جودة
احمد رضا دراز عبد العزيز
امانى ناجى عبدالمنعم السيد
محمود عبد الرحيم عبد العزيز محمد
ايمان محمد بديع على الشناوى
بسنت خالد احمد ابراهيم
ايه احمد محمد احمد

الكلية
تربية ابتدائي فرع مرسى مطروح
حاسبات ومعلومات عين شمس
المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا المنسوجات بالمحلة الكبرى
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فني تمريض سوهاج
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربيه شعبة تربية فنيه اﻻسماعيلية
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره جامعة السويس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
تربية رياضيه  /بنات المنيا
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تجاره القاهره
تربية رياضيه بنين اسيوط
زراعه دمنهور
طب بيطرى القاهره
اداب اﻻسكندريه
تجاره اﻻسكندريه
طب بيطرى اسيوط
تجاره جامعة السويس
نوعية فنيه الزقازيق
تربية عين شمس
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تربية اسوان
اداب القاهره
معهد فني تمريض طنطا
اداب بنها
حقوق بنها
تربية ابتدائي جامعة دمياط
تجاره القاهره
اداب الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
471820
671931
753658
611534
549425
370276
737546
126923
117940
220923
157476
579931
165999
301802
670988
576539
464550
138181
656866
236380
881767
677543
654102
152388
827880
324693
323139
294189
310135
651609
115342
612136

اسم الطالب
جمال خالد ابراهيم مرسى الدسوقي
رحاب الشربينى فتحى الشربيني
بيتر ابراهيم شاكر عبد المﻼك اسعد
ايه عيد زين العابدين علي
آية أيمن عنتر بسطويسى حسن
محمود خالد محمود احمد
ايه عبد النبى محمد عبده
ميار احمد عبد السﻼم عبد السميع
اسماء سﻼمة محمد معوض
محمد يوسف الداخلي قناوي
بسمة رفعت زكى مرزوق
يمنى حسن ابراهيم العنانى
تقوي عبد الناصر عبد الصادق محمود
خالد سيد احمد سيد احمد نجم
بشرى السيد عوض السيد الوصيفى
شيماء محمد فراج زلط
عمر احمد احمد احمد الشيتانى
ساره خالد محمد زيان
غاده مصطفى حسن عبد الهادى
امير نور سعد ميخائيل
اﻻء مرزوق عطيه مرزوق
سعد محمود حامد محمود العباسى
ايه محمود محمد محمد الزغبى
عﻼء جمال عبد المولى عبد الباسط
مصطفى كمال مصطفى عبداللطيف
رحاب محمد ابراهيم طه
اميرة رأفت السيد محمد الدهشان
عمر محمد نبيل محمد السيد
خالد عبد الرحمن محمد ابو غزال
احمد مختار محمد محمد كرم ﷲ
اية سعيد السيد حسين
ايه محمود احمد ابراهيم

الكلية
حاسبات ومعلومات الزقازيق
رياض اطفال المنصوره
اداب انتساب موجه بورسعيد
اداب الزقازيق
مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم رياضة اسيوط
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
اداب بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره بور سعيد
علوم طنطا
تجاره كفر الشيخ
تجاره القاهره
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب اسيوط
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية المنصوره
تربية رياضيه بنين بني سويف
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تربية الغردقة جنوب الوادي
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية شبين الكوم
تجاره انتساب موجه المنصوره
خدمه اجتماعيه حلوان
تربية الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
828404
836232
666681
378861
581076
434071
380557
153460
754150
822951
748623
285305
515119
836133
225417
390657
606296
310141
327068
437253
431474
527661
882835
128792
137639
317111
608478
477234
357355
218748
204148
658567

اسم الطالب
إسﻼم خالد قناوى عبدالمقصود
مؤمن محمد فكرى عبد ﷲ
باسم عبد ﷲ محمد السيد شحاته
عبدﷲ وجيه عبدﷲ محمود
محمد عبد الوهاب كتير عبد الوهاب شتية
احمد ماهر محمد على عثمان
امنيه عادل عواد عبدالعزيز الغريب
اﻻء هانى اسﻼم امام
نورهان احمد محمد محمد صبح
احمد عبد اللطيف محمد عبد المنعم
احمد ايمن يونس الششتاوى شهاب
اية ﷲ رشدي طه عبد الهادى
سمعان مجدى سمعان حبشى
اﻻميره عبدالمنعم السيد احمد
نورهان مجدى محمد محمود
محمود نبيل حلمى خليل ابراهيم
نورهان محمد صﻼح متولى
عﻼء عاشور السيد داود
عبد ﷲ احمد علي علي افندي
امل اشرف سيد احمد احمد عبدالغفار
ايمن احمد عبد المحسن محمد الوزان
بسنت هشام حسن على عطية
ابراهيم ابوالعيون يحيى ثابت
هدير صبرى معروف محمد
محمد خالد على محمد دويدار
اﻻء سمير غنيمى ابوالمحاسن
جميل سمارة اعليان الشربينى
يحى احمد محمد عبد العال علي
احمد مسعد اسماعيل سليمان
نيرة حسنى عبد المنعم يوسف
ندى صﻼح محمد مصطفى على
محمد السعيد سﻼمه محمد ابو العز

الكلية
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
كلية تجارة ج أسوان
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه/رياضة
علوم رياضة عين شمس
اداب كفر الشيخ
اداب اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تربية ابتدائي بنى سويف
تربية/رياضه بور سعيد
فنون جميله فنون اﻻقصر
تمريض اﻹسماعيلية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره دمنهور
اداب قنا ج جنوب الوادى
اعﻼم القاهره
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
نوعية الزقازيق
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
اداب دمنهور
علوم اﻻسكندريه
تربية اسكندرية
تجاره اسيوط
اقتصاد منزلى حلوان
تجاره القاهره
كلية اﻻثار ج اسوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره طنطا
تربية عين شمس
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
حاسبات ومعلومات المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
304763
538699
745590
737265
585163
110298
363862
654820
305584
451920
602514
591582
235959
802809
581294
607473
530854
454102
895964
120965
589540
132666
831923
210599
449908
585469
501952
512996
879020
527524
902820
761105

اسم الطالب
مها محمد عبد السميع محمد
بسمه احمد كامل احمد الرامى
ساره الشوادفي ابراهيم محمد درويش
ايمان وشاحى ابوالقاسم محمود
ياسمين رفعت إسماعيل محمد ضهر
محمد اشرف سعد الدبركى
عبدالرحمن احمد محمد احمد
ايه احمد حسن محمد الوصيف
اﻻء هشام فايد جاد ﷲ
محمد سامح عبدالراشد السيد
اسماء ذكى محمد ذكى
نورهان اشرف فهمى بدوى
ابراهيم حلمى ابراهيم عبدالرسول
محمد مصطفى ابراهيم خلف
محمد عادل عبد المنعم البدوى
جميل سعيد راشد سعيد
إسماعيل على متولى إسماعيل رمضان
هدير خالد السيد ابو المجد على
نسمه عاطف احمد يوسف
عﻼء عبد الوهاب بكر محمد
شيماء بدوى حسنى بدوى قنديل
مصطفى سعيد محمود سعيد
جرجس ميشيل شوقى متوشلح
مريم ايهاب احمد مدحت عبد الهادى اﻻلفى
رانيا كريم احمد محمد المرسى ورده
بسنت السيد صالح الشرقاوي
يوستينا ايمن صدقى جودة بخيت
شهد محمد عبد الناصر بشير عبد الناصر
ليلي حمدى حلمي اسكندر
جهاد أحمد محمد عبد الفتاح موسى
مادونا ثروت مريد مليكه
خلود خليل ابراهيم على

الكلية
تربية شبين الكوم
تربية ابتدائي السادات
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
رياض اطفال القاهره طالبات
طب بيطرى بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه الزقازيق
معهد فني صحى المنصوره
تربية شبين الكوم
علوم طنطا
اداب جامعة دمياط
تجاره بور سعيد
تجاره جامعة السويس
تجاره اسيوط
تجاره المنصوره
تجاره الزقازيق
تجاره طنطا
تجاره طنطا
تجاره سوهاج
علوم القاهره
تجاره طنطا
حقوق القاهره
نوعية قنا
تجاره عين شمس
زراعه طنطا
استنفد الطالب رغباته
اداب اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تمريض اسيوط
علوم طنطا
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تجاره جامعة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
134880
754838
394926
522867
578454
320792
835082
614411
465355
429436
671683
739193
470130
675654
278861
744649
278131
234486
216048
224535
733897
314709
371312
663621
471393
878002
370525
502896
446036
524630
113969
523192

اسم الطالب
على محمد عبد الرحيم مدلى
مصطفى حسن مصطفى حسن
اسراء محمد فؤاد ابوحجيل
اسماء سعيد عبد الستار محمد مصطفى
ابراهيم اسماعيل محمد اسماعيل المغازى
اسماء سمير فهيم مساوق
الزهراء وجيه اﻻمير يوسف
بوسى حمدى محمد محمد
احمد حمدى محمد عبد الفتاح
ايه محمد سليمان محمود عبدالعال
محمود احمد على محمد السيد
سوزان حسن ابراهيم محمد
اسﻼم محمد محمود محمد محمود فرج
اسﻼم مصطفى احمد على السهيلى
منة ﷲ محمد عبد ﷲ ابو العﻼ خليل
مى حمودة عبدالحميد سليمان
مريهان محمد شوقى حسن كامل
محمد محمود محمد على مغربى
ماريا شحات عبد السيد شحات
كريم مجدى عبدالسﻼم محمد
اسﻼم طه محمد كمال سليمان
انطونيوس جمال جرجس حناوى عوض
احمد طارق عبدالرحمن عيد
شيماء عﻼء احمد حلمى حسن منصور
ياسمين عﻼء ابراهيم احمد دقلوج
دميانه ذكرى لوقا خله
اسﻼم احمد فتحى محمد
روان محمود حلمى مصطفى عبد الجليل
محمد شريف محمد عبد المنعم زهران
محمد السيد انور محمود حسن
محمد فريد عبد الراضى سيد خليفة
فارس فيصل عبد الفتاح محمد مصطفي

الكلية
تجاره القاهره
ك.ت .فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء
السن عين شمس
تربية اسكندرية
تجاره المنصوره
تربية السادات
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره الزقازيق
علوم رياضة كفر الشيخ
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره الزقازيق
تجاره كفر الشيخ
تجاره طنطا
تجاره انتساب م .بنها
تربية اﻻسماعيليه
تجاره عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه عين شمس
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات بنها
تربية/رياضه المنصورة
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره اسيوط
اداب انتساب موجه بنها
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
208469
744480
386626
883367
453081
916693
136389
526781
667812
221121
604795
604672
515894
237128
917099
824699
378098
529046
587234
466441
301874
577144
214017
453372
918598
579728
544648
310964
817477
297820
578799
912061

اسم الطالب
عمر خالد محمد سيد
محمد قاسم محمد عثمان
منه ﷲ صفوت السمان احمد
ياسمين ابراهيم فتحي مزيون
جهاد يحيى ذكى عبد الجواد
محمد اشرف حسين محمد
ندى ياسر حنفى على
نرمين مصطفى عبد الحميد دمرانى
ايه اشرف على فرج
باهى ممدوح محمد محمود عابد
آية صابر سعيد عمارة
ندى حسين حسن عبدالسميع
محمد رضا راشد محمد فضل ﷲ
كريم طه محمد محمود
ايمان محمد السعيد سيد
الشيماء عادل احمد محمدعثمان
تغريد مجدى احمد شديد جعفر
احمد ابراهيم سالم محمود اﻷقرع
محمد الحسينى عبد ﷲ إبراهيم حسن
منى منير محمود السيد يوسف مصطفى
محمد صبحي صﻼح عﻼم
ساره محمود يحيى محمد العرابى
امل عادل محمود حنفي عبد الحميد
سوزان صﻼح محمد حسن هﻼل
وفاء محمد حسن محمود
رنين عبد الناصر عرفه عرفه حسن
محمد محمود سعد محمد ابو عجلة
اسراء محسن محمد طايل
احمد محمد احمد على
محمد محمود بكر حباكه
مصطفى احمد يوسف عبدالحميد شمس
علياء محمد عبد الفتاح محمد

الكلية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
تربية اسيوط
تمريض طنطا
معهد فني صحى اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية اسكندرية
اداب انتساب موجه المنصوره
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره الزقازيق
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره اسيوط
اداب قنا ج جنوب الوادى
اثار الفيوم
معهد فني صحى اﻻسكندريه
علوم رياضة اسوان
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره طنطا
اداب سوهاج
دار العلوم ج القاهره
تجاره اﻻسكندريه
تربية ابتدائي السادات
اداب المنيا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم طنطا
اداب سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
606365
107482
381744
602212
760248
674562
357949
575940
750236
437715
450390
229795
301879
613727
661046
465907
377715
682387
548550
609930
618576
600326
594415
879374
140366
599808
897739
470804
219867
801947
140390
743751

اسم الطالب
اميرة احمد شوقى احمد
عمر حسام حسين سيد راشد
هاجر خالد محمد عويس
رباب محمد عبدالهادى ابراهيم
ابرهيم خالد ابراهيم محمد عبدالحق
عزه عبد الفتاح عبد الفتاح هﻼل طواش
ساره احمد عبدالغنى احمد
اسماء حسين محمد فايد
احمد يوسف محمد عبد الرحيم همام
ريم عادل محمد محمد سلطان
سمر أسامه السيد الزيات
هاجر محمد عبدالصادق محمد
محمد عبد الحميد عبيده عبد العزيز القصاص
احمد فتحى محمد احمد
ليلى ابوجريشه عبد الفتاح عطوه
عائشة محمد السيد عبد الجيد السيد
نهاد احمد حسين محمد عمران
ايه محمد محمود مطاوع صالح
محمد خميس بدر محمد حماده
سماح حمدﷲ محمد السيد
السيد ابراهيم السيد سعيد
ايمان محمد جمال الدين السيد يوسف العزونى
سمر محمد محمد المحجوب
محمود رفعت عبد الرازق احمد
محمد محمد حسين دسوقي
احمد ايهاب احمد احمد هﻼل
مريم يوسف شوقي درغام
نهال على محمد على اغا
منار محمد رجب محمد
عبد الرحمن ابو القاسم سيد ابراهيم
احمد محمود محمود احمد دياب
هدى فوزى تامر محمد

الكلية
اداب انتساب موجه الزقازيق
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
علوم عين شمس
معهد فني صحى الزقازيق
العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره عين شمس
حاسبات ومعلومات المنصوره
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
علوم رياضة حلوان
علوم طنطا
اثار الفيوم
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تجاره الزقازيق
رياض اطفال المنصوره
طب بيطرى دمنهور
علوم عين شمس
طب بيطرى المنصوره
إعﻼم القاهره/رياضة
تربية الزقازيق
اداب الزقازيق
تربية ابتدائي الزقازيق
تربية جامعة دمياط
تجاره اسيوط
علوم القاهره
تجاره جامعة السويس
تجاره سوهاج
تجاره كفر الشيخ
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره اسيوط
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
535984
919844
659336
596471
737089
880076
822457
610001
803717
319549
160335
682903
429334
732101
136952
727106
678848
123032
806532
373142
595559
300452
603385
320953
666840
280676
103579
605936
605541
576399
580733
727587

اسم الطالب
سارة طارق محمد فوده
بدور عبدالرازق احمد حسن
هانم صبرى ابراهيم عمر جبر
محمد سعيد محمد عبد المجيد عسكر
عﻼء عصام محمد السيد
ساره حسين سويفى مرسى
شيرى شامل عبد الحليم الياس
ندى أحمد محمد أحمد
رضوه السيد محمد مرزوق
سلمى سامي ابراهيم عامر
ساره ابراهيم تغيان حسان
احمد عبده خليل ابراهيم خليل محمد
ميار ابراهيم احمد معتمد محمد مصطفى
اشرف محسن عبدالرازق عبدالكريم
رقيه محمد ياسين محمدالسيد
اسﻼم ناصر محمد النبوى محمد محمد
حسن اشرف ابو الحسن احمد خليل
كريم حمدى احمد العيسوى
مارتينا روماني نعيم ناشد
اسراء ابراهيم سيد احمد الشرقاوى
نيرة محمد زكريا أبو الخيرمحمد
نرمين عبد الحفيظ عبد العظيم محمد البحيرى
احمد امير محمد عطيه سالم
شيماء سعيد حلمى المزين
احمد ابراهيم ابراهيم الجندى
شادي طه احمد قابيل
روان محمد محمد احمد شهاب
علوان محمد عبد الواحد احمدعبده
نورا احمد عبدالخالق زيدان محمد
محمود سامي يحيى ترك
احمد عبد الونيس محمد محمد تريه
سيرين احمد رياض بندارى

الكلية
علوم طنطا
تجاره سوهاج
تربية المنصوره
تجاره طنطا
تربية/رياضه الزقازيق
تربية ابتدائي اسيوط
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
معهد فني تمريض الزقازيق
تمريض المنيا
كلية الفنون التطبيقية ببنها
اداب انتساب موجه بنى سويف
تجاره المنصوره
علوم اﻻسكندريه
تجاره جامعة السويس
بنات علوم رياضة عين شمس
تجاره الزقازيق
تربية رياضيه بنين المنصوره
حقوق القاهره
اداب انتساب موجه المنيا
بنات تربية/رياضه عين شمس
اداب انتساب موجه جامعة دمياط
علوم القاهره
تجاره الزقازيق
تمريض شبين الكوم المنوفية
علوم المنصوره
حقوق القاهره
تجاره عين شمس
علوم رياضة الزقازيق
تربية ابتدائي الزقازيق
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
حقوق المنصوره
تجاره الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
729245
654465
727517
291709
110231
461404
599471
459223
735511
843244
319871
503114
460732
466574
300379
537797
391427
502648
112246
596072
438163
535440
541647
285797
618630
500971
152623
353850
813233
367268
578860
128997

اسم الطالب
ليلى احمد عبد ﷲ عبد ﷲ عثمان
ساره عصام فكرى توفيق
الشيماء اشرف فهمى على التلينى
حسام احمد عبدالحميد راغب
عبد الرحمن كمال محمد ابراهيم الباشا
اسماء جابر عبدالرحمن الديباوى
محمد ايهاب محمد على على السنطاوى
دعاء صبرى محمد عبدالنبى
عمر محمد حسن سﻼمة
هاجر صابر رمضان خلف
خلود سعيد عبد الحميد محمد عيسى
عبد الرحمن صبحى حسن سليمان
محمد محمد اسماعيل محمد ابونور
نرمين اشرف شكرى محمود غانم
غادة شوقي امين باهى احمد
أمنيه وحيد محمد ابو اليزيد ابو عادى
منى طارق سعد بدوى
يارا محمد كامل السيد السقلى
ايمان محمد محمد جابر
مها عادل عبد الحميد البرعى
نورهان السيد سليمان عبد ﷲ
اميرة عطية بسيونى عطيه حسن
دعاء ايمن على مرسى حسين
مي سيد محمد مصطفى
سارة محمد جابر محمود حجاج
ميرنا عادل حسين حسن
اسﻼم عﻼء الدين محمد عبد المجيد
مصطفى ابراهيم كمال محمد
نفيسة رجب اسلمان خليفة
منه ﷲ ابرهيم عبدالفتاح ابراهيم سليمان
عبد الرحمن اسامة علي السيد على
فاطمه اسامه حسين عبد الجواد

الكلية
علوم الزقازيق
طب بيطرى المنصوره
تجاره الزقازيق
تجاره القاهره
زراعه عين شمس/رياضة
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
حقوق الزقازيق
تربية ابتدائي كفر الشيخ
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
تربية رياضيه  /بنات المنيا
طب بيطرى بنها
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
حقوق اﻻسكندريه
تربية ابتدائي كفر الشيخ
علوم القاهره
طب بيطرى دمنهور
علوم عين شمس
طب بيطرى اﻻسكندريه
علوم القاهره
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
اداب اﻻسكندريه
طب بيطرى دمنهور
كلية التعليم الصناعى جامعة حلوان
السن عين شمس/رياضة
اداب الزقازيق
اداب كفر الشيخ
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
السن عين شمس/رياضة
اداب المنيا
حقوق بنها
تربية طنطا
اداب القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
913335
324115
654322
452622
438225
380519
650591
830312
224394
457217
539103
459898
504244
355397
379803
399534
727547
727273
586044
473587
130200
594715
833660
664121
378255
114286
755025
287990
745600
919200
582492
503400

اسم الطالب
نرمين بشير سﻼمه احمد
رانيا سيد سعيد محمد
احمد نشأت محمد محمد السيد عامر
اميره مفرح خليفه المنياوى
دنيا محمد خميس مصطفى رزق
محمد اسامه سعيد عبدالمولى
نيره اسامه السيد عبد الهادى العفيفى
محمد نوبى محمد على
مرام مرتضي مدبولي محمود
يارا عبدالعظيم السيد سعد الفخرانى
رواء محمود رضا عبدالعظيم الكشكى
اسماء خميس احمد ابو ابراهيم
عبد الرحمن امين عبد الرازق عبد المقصود
ايمان مصلح عبدالحميد محمد
ندى صبحى عبدالنبى مصطفى حسين
روان غانم محمد غانم مغنم
تغريد جمال عبدالغفار عبدالعواض
احمد محمود عبد العزيز احمد عبد الفتاح
باسم عبد الوهاب الدسوقى عبد البارى
امنيه متولى حسن عبده موافى
حازم خالد محمد ابو طالب
خالد احمد الشربينى ابراهيم مرعى
دعاء محمود سنبل شعﻼن
محمد طلعت احمد محمد حسين
مى عماد منصور منشار
مصطفى محمد عبده مصيلحى
ابراهيم ثروت محمد السيد
احمد اشرف احمد ابراهيم
تقى ابراهيم يحى عبد الجواد
ابراهيم جمال ثابت عﻼم
نورهان خالد محمد نقيطه
ساره مصطفى ربيع مصطفى حنيش

الكلية
تربية نوعية اسوان
اداب قنا ج جنوب الوادى
معهد فني صحى رياضه المنصورة
علوم طنطا
فنون جميله فنون اﻻقصر
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم المنصوره
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
اداب القاهره
علوم طنطا
علوم دمنهور
تربية كفر الشيخ
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تربية حلوان
نوعية عباسيه
زراعه عين شمس
علوم الزقازيق
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
اداب كفر الشيخ
تجاره القاهره
معهد فني صحى رياضه بور سعيد
اداب قنا ج جنوب الوادى
علوم المنصوره
كلية الفنون التطبيقية ببنها
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حقوق سوهاج
علوم حلوان
تجارة جامعة السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
364371
208694
726112
360491
801572
608349
121519
597388
910960
596208
909008
606996
217405
294162
907785
579290
597654
287830
734596
166610
835427
825169
823619
823340
748191
540414
243352
283738
148218
111426
605344
213536

اسم الطالب
تقى سيد محمد سيدربيع
تقى سمير شاكر عبدالحافظ
محمود مجدي جمال الدين مصطفى عبد الوهاب
ابراهيم حسين ابراهيم حسن
عماد عزت رمزى ناشد
اميره جمال عبد المعطى بﻼسى
محمود طلعت فارس تهامى
شيماء مدحت السعيد عبد اللطيف
عمرو منتصر مرتضي ابراهيم
هدى جمال احمد ابوزيد
يوستينا رافت شفيق فرج
ماجد مصطفى عبد السﻼم السيد جمعه
يوستينا عاطف انور هرمينا
بيشوي ظريف برسوم اقﻼديوس
حاتم عنتر محمد حسن
هبه سليمان زيدان سليمان
محمد نصر محمد محمد زيو
عبد الرحمن ايمن عبدالسميع محمود
عبد ﷲ عبد الباقى على عبد الباقى
ريهام ابراهيم عبد ﷲ نصر
الشيماء رمضان محمد حسن
دعاء ناصر رشدى رسﻼن
امانى على محمد الطاهر على
بيتر عطا ﷲ مساك اسحق
احمد حسن على حسن
امانى مصطفي ابراهيم السيد
اميره شريف عبد المﻼك سكﻼ
ابراهيم احمد ابراهيم محمد توفيق
محمود عز الدين عبد العال محمد
امينه كيﻼنى السيد رحومه
اميره محمد فاروق ابراهيم
الحسن ابراهيم سليمان احمد حامد

الكلية
اداب انتساب موجه عين شمس
علوم حلوان
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حاسبات ومعلومات حلوان
تربية جامعة دمياط
اداب انتساب موجه اسوان
تجاره جامعة دمياط
اداب اسوان
حقوق الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره القاهره
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تربية ابتدائي طنطا
حقوق المنصوره
تجاره انتساب موجه قاهره
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
اعﻼم القاهره
معهد فني صحى اسوان
نوعية فنيه قنا
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجارة قنا ج جنوب الوادي
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق عين شمس
زراعه عين شمس/رياضة
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
تربية طفوله الزقازيق
علوم القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
355692
122593
905147
505624
361423
740289
430347
542322
660432
320555
537728
145049
599017
302182
500694
812012
283006
746034
119331
209320
754403
365955
895243
746174
605207
223196
909085
748193
881852
318004
547400
579005

اسم الطالب
رودينا كمال همام محمد
اميرة فتحى محمد على
ساره اكرم وليم ذكى
سلمان اشرف السيد مصطفى اسماعيل
ساندرا كمال كامل شحاته
مينا ادور سعد عبدالمﻼك
صﻼح السيد محمد السيد احمد
محمد عبد الحميد محمد سعد كراويه
احمد محمد وﻻء سامى سلطان
مصطفى محمود مصطفى القاضى
اسراء عبد المنعم عبد الرؤف بقشيش
حازم عبد الستار عبدربه عبد الهادى
امنية سمير محمد امين السيد زاهر
محمد فريد فتح ﷲ شرف
محمد باسم محمود احمد عبدالرحمن
محمود مجدى عبد الفتاح حسين
عمر حمدي على محمد شاهين
ايه محمد عبدربة عثمان
اﻻء محى الدين عبد الحميد محمد
احمد هشام زكى عبد العال
يوسف ابراهيم على ابراهيم السيد سليمان
ايمن محمد السيد محمدالجوهرى
اسماء عاطف عبد العال السيد
محمد رمضان حلمى محمد
مروه محمد حسيب محمد
جورجيت صفوت سمير نخلة
عمرو حسين ابراهيم محمد
احمد صابر السيد محمد
عبد الرحمن زين عبدالسميع محمد
احمد حمدي عبد الحميد قطقاط
محمد عيد عبدالغفار عبدالمنعم محمد
مصطفى مجدي عبد الجليل طاهر ابوالخير

الكلية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
علوم القاهره
علوم اسيوط
تجاره انتساب موجه دمنهور
علوم عين شمس
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره جامعة السويس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تمريض دمنهور
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره الزقازيق
علوم جامعة دمياط
سياحه وفنادق اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
حقوق القاهره
تربية اﻻسماعيليه
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
حقوق عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
نوعية بنها
اداب سوهاج
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
حقوق الزقازيق
تجاره عين شمس
حقوق اسوان
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تمريض اسيوط
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
علوم رياضة طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
309603
680867
210507
918915
365752
614057
818537
530545
581375
212506
543554
306905
651805
114510
232912
468864
124178
168173
542355
299429
397771
366214
448775
391804
893269
830675
134075
882426
667313
810105
554163
660546

اسم الطالب
احمد صﻼح فرج حماد
امال عبد اللطيف محمد على عبده
مايكل ايهاب انيس ابراهيم
ابو بكر عبدالحفيظ عمر احمد
رانا خليل ابراهيم حسين
فاطمه محمد ابراهيم عبدالقادرمحمد
محمد طه محمد عبد الحميد
مصطفى عبد الخالق كامل شواطة
احمد عبد العظيم عبد اللطيف موسى رزق
اﻻء سامى مصطفى عليو
محمد فهمى صﻼح الدين فهمى موسى
ندا عماد الدين شفيق سلطان
حسام حسن سليمان حسن على
داليا جمعه حسانين شهيب السيد
انجى حسين محمد عبد الجواد
محمد رضا عبدالحليم احمد
محمد ابراهيم موسي عبد الرحمن
رانيا علي محمد عبد الرحمن
محمود عزت فتحى عبد الغفار
اخﻼص محمد بدوي امام
اشرف محمد عبدالوهاب الشعراوى
رامى سالم السيد ابرهيم
آيه خالد اسماعيل السيد جاد الحق
مصطفى طه عبدالرحمن حجاج
ايمان جمال ابراهيم عبد الحليم
عبير جمال قرشى كيﻼنى
ايه ﷲ محمد ابراهيم السيد
منى عبد الحميد قواطين عﻼم
ايه احمد مرغنى حسن جميل
سماح ابراهيم فخرى حنا
محمد مجدى عبد الفتاح محمد دويدار
ايمان عبد المعز محمد احمد صادق

الكلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه المنصوره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
علوم سوهاج
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
اداب الزقازيق
تربية المنيا
تربية دمنهور
علوم المنصوره
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
اداب المنصوره
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
حقوق عين شمس
حقوق اﻻسكندريه
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب انتساب موجه بنى سويف
علوم رياضة اﻻسكندرية
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة بنها
علوم طنطا
حقوق بنها
تجاره سوهاج
معهد فني صحى سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية اسيوط
اداب المنصوره
اداب المنيا
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
104387
238448
206263
503238
135513
586182
588955
813104
667360
824596
513304
220503
169475
180944
585590
305193
323377
504394
800868
453806
588284
205812
300523
506609
757523
655276
813802
673847
899746
144010
758639
373891

اسم الطالب
محمد مجدى سيف الدين عبد الهادى
احمد سعيد اسماعيل الراشدى
عبدالرازق اسامه عبد الرازق ذكر ﷲ
محمد أحمد ابراهيم عباس
اسراء السيد حامد عبد السيد
امانى ناجى عبد الحى ابو زهره
شيماء حمدي عطية عبد الحافظ صقر
ناهد محمد طه توفيق
زهراء ابراهيم عبد الباقى عبد الغفارابوعيانه
وائل مصطفى عبدالحميد احمد
ندى رمضان محمود عبده
عبد المنعم جمال عبد المنعم محمد
غاده فرج رمضان عبد العليم
محمود محمد سعداوي سعيد
شروق محمد عادل رمضان
اية صبري محمد أبو مسلم
دعاء مسعد السباعي عبد الوهاب سليمان
زياد عبد المنعم محمد عبد المنعم حسين
سارة جميل لوندى بطرس
فاطمه رمضان سعيد احمد شعيب
محمد حامد محمد احمد نصير
احمد حسين سيد احمد
اميرة ايمن نايف حسين
منه ﷲ سعيد شاكر محمود الجمل
منار محمد محمد محمود الخولى
ايه رمضان عبد الرازق حسين
مريم فايز شحاته ماضى
محمد احمد محمد عبد الواحد حجاب
اميره حسين عبد الجواد حسين
عﻼ عﻼء حافظ فرج
دينا وجيه عبدالمنعم حسن احمد
خلود ضياء محمد على

الكلية
حاسبات ومعلومات الفيوم
تجاره القاهره
تجاره طنطا
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره طنطا
علوم بنها
زراعه المنيا
زراعه المنصوره
كلية تجارة ج أسوان
اداب جامعة دمياط
حقوق حلوان
اداب الفيوم
اداب انتساب موجه بنى سويف
علوم شبين الكوم ج المنوفية
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية شبين الكوم
علوم جامعة دمياط
اداب المنيا
تربية طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
علوم عين شمس
تربية حلوان
حقوق اﻻسكندريه
رياض اطفال القاهره طالبات
معهد فني تمريض المنصوره
سياحة وفنادق المنيا
تجاره طنطا
تربية ابتدائي سوهاج
دار العلوم ج القاهره
نوعية الزقازيق
حقوق بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
132026
543325
392293
535532
458974
303351
541551
681853
223199
382383
512378
530306
114820
317746
122266
445753
578994
663069
308059
917615
122897
593881
321839
172910
527310
898181
654681
451852
371282
536508
353155
451171

اسم الطالب
كريم مجدي فهمي عمر
باسم عمرو احمد السباعى
احمد محمد عماد فتحى محمد
ساره اسماعيل محمد ابوغنيم
هبه عبد اللطيف نعيم الشايب
وفاء فخري عبد السيد فودة
عيسى عيسى على السيد عيسى
هشام نبيل محمد يوسف ابو العز
دينا عماد محمد سامى
محمود محمد عبده ابراهيم ناجى
أمل عثمان أحمد فراج عثمان
عبد الحميد طارق رجب حشيش
ندى مجدى فتح ﷲ احمد
احمد فاروق رياض عبدالغنى
هدير ناصر على رجب
نزاهه صبحى حسن عبد العزيز بدر
محمد مصطفى حلمى على غالى
ادهم محمد الشافعى الشافعى
اية ابراهيم عرفه نجيم
احمد عاطف عبدالجابر رشوان
منة ﷲ طارق عبد العظيم سليم
عبد الرحمن هشام عبد الرحمن خضر
سعد محمد سعد مصطفى محمد
اسماء محمد محمد عبد الوهاب
سلفيا شوقي اسحق فنجري
اميمه محمد زين العابدين محمد
سهام محمد رشاد عبد العاطى الزهيري
معاذ عادل السيد على الطحان
محمد ضياء محمد عبدالعظيم
آية خالد محمد كمال الدين مبروك عشبه
احمد حمدى رمضان احمد
محمود مجدي محمد احمد ابوسﻼمه

الكلية
اداب القاهره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية طفوله ج دمنهور
اداب كفر الشيخ
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية/رياضه اﻻسكندرية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب عين شمس
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
زراعه دمنهور
اداب القاهره
السن عين شمس
حقوق القاهره
المتوسط للخدمه اﻻجتماعية بكفر الشيخ
ك.ت .فني منشات بحريه بور سعيد
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
تمريض شبين الكوم المنوفية
تربية ابتدائي اسيوط
اداب القاهره
تجاره بور سعيد
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
سياحه وفنادق اﻻسكندريه
تربية سوهاج
تجاره المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
تجاره عين شمس
تجاره دمنهور
تجاره طنطا
السن عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
587791
598240
311424
125236
310058
530375
437266
453883
651473
734050
729217
582938
105009
213169
734557
536990
734622
387360
653889
667195
894733
650525
881105
584835
545443
294555
804542
734498
439671
889660
593770
599466

اسم الطالب
آمال جمال عطيه عطيه دنيا
محمود رضا محمد عبد السﻼم موسى
محمود سيد احمد خلف
اسماء محمد محمود محمد عرب
مصطفى محمود محمد نجم
محمد شعبان عبد العزيز حزيمة
ايمان انور سعد عبد الغنى سعد
هدى خميس ابراهيم محمد ابو اسماعيل
ماهى محمد عادل مصطفى ابراهيم البيلى
فاطمه مصطفى احمد فريد جاد ﷲ
دينا ماهر رفاعى عبد التواب
مى محمد عبد العزيز عبد الواحد الجمل
مهاب محمود سليمان احمد
علي الدين صخر الهواري احمد محمود
اسراء محمود امام رضوان
امانى شعبان عبد العزيز بكر
احمد صﻼح حسنى محمدالشافعى
رانيا جمال سيد محمد
داليا مصباح مصباح السيد جبر
ايه مصطفى جمال الدين عبد الهادى
رضوى مصطفى محمد على
لينا عﻼء بسيونى ابو المعاطي
محمود عدلى ابوالوفا جابر
اسماء محمد نبيل محمد الزينى
بيشوى كامل كيرلس روفائيل
عبده المنصوري هاني محمد عبدالرحمن المنصورى
حنان حمدى حامد عبدالحكم
نبيل عبد الحميد شعبان ابراهيم
روﻻ احمد عبد المقصود محمد عيد
هيام محمد على مصطفى
إيمان محمد المرسي بقﻼوة
السيد معتز السيد احمد السيد خليل

الكلية
اداب انتساب موجه طنطا
معهد فني صحى بور سعيد
معهد فني صحى بنها
دار العلوم ج القاهره
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
زراعه دمنهور
اداب انتساب موجه دمنهور
دار العلوم ج القاهره
السن عين شمس/رياضة
تربية الزقازيق
معهد فني صحى الزقازيق
اداب المنصوره
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب الزقازيق
اداب دمنهور
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
السن عين شمس/رياضة
تجاره طنطا
نوعية المنصوره
تجاره سوهاج
فنون تطبيقية جامعة دمياط
طب بيطرى اسيوط
اداب المنصوره
اداب اﻻسكندريه
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
دار العلوم المنيا
علوم رياضة جامعة دمياط
علوم رياضة طنطا
اداب اسيوط
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
حقوق الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
800843
369919
732050
744518
535773
366447
283247
138102
615472
666714
760123
208047
518516
294138
141172
323549
169496
527485
538024
672054
230002
431939
140663
526783
835491
295698
650589
553256
908142
321340
817189
725537

اسم الطالب
سارة عزات محمد عزات
نورا محمد فهيم عبدالرازق محمد
محمد ايمن حبش جاد
عادل محمد السيد حسين
ساره بهجت طلبه عبدالمجيد عمران
شادى ابراهيم متولى ابراهيم النجار
مينا سمير حنا جرجس
نور الهدى مختار وصفى السيد شحاته
ايه ابراهيم سعيد ابراهيم حسين
محمد عﻼء الدين محمد محمد الوكيل
عمرو حازم عبدالرحمن محمد جرير
سلمان فتحي حسن سلمان
موده محمد منصور صالح ابو قدير
احمد خالد عبدالعال احمد عبدالبر
منار جمال عبده عبد الحليم وهبه
وسام اسامة محمود حسينى اﻻشوح
هدير رمضان ميﻼد ابوحامد
اسراء محمد سعد حسين جعدار
مروة عبد العزيز عبد العزيز حسين صالح
محمود السيد اسماعيل متولى
بسنت وائل على محمد سليمان
مروان مصطفى سعد محمود الرملى
شيماء منصور عبد البديع منصور
نيفين نظمى محمد احمد عبده
نجﻼء سيداحمد عبدالدايم على
تقي مجدي احمد ابراهيم
نهى طلعت محمد عبد الوهاب فرج
مروة ابراهيم عبدﷲ محمود عوض
ناجى سيدهم برنابا بطرس
نورا عبد الوهاب محمد خفاجى
احمد محمد ابراهيم عزوز
ريهام محمود عبد الرحيم علي

الكلية
نوعية المنيا
تربية ابتدائي بنها
تجاره بنها
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
كلية اللغات والترجمة سوهاج
تجاره بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه القاهره
معهد فني صحى الزقازيق
علوم رياضة المنصورة
علوم الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره عين شمس
تجاره القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
رياض اطفال الفيوم طالبات
علوم اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية البنات آداب عين شمس
اداب اﻻسكندريه
نوعية قنا
فنون تطبيقيه حلوان
اداب المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
نوعية اشمون
تجاره اسيوط
السن عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
170255
153976
307964
458787
672954
165587
518810
520616
281226
235768
295564
301666
673567
906003
162915
540664
510073
582188
827046
535767
152045
588844
584527
533998
112805
283103
603865
507919
455566
548836
143780
893029

اسم الطالب
محمد احمد عبد الكريم عبد العال
تسنيم عباس حسب ﷲ عباس
اميرة احمد معوض جﻼل
ايمان فرحات محمد مطر
عمر عﻼء محمد عز العرب احمد العدوي
عزه عبد النبى رياض عبد الجواد
هبه عبدالمنعم ابراهيم التركمان
نرمين السيد عبد العاطى بدر
عمر مجدي عبد العزيز السيد نصار
ماجدولين فتحى عجايبى عطيه
هدير سيد عبد الجواد سيد
محمد عﻼء على ﷲ المنياوى
هبه ناجح ابراهيم عبد القادر مصطفى
محمد على عبد الجليل عبد المجيد
عبير محمد محمد حسن يونس
شفاء محمد عبد الفتاح حسين
أحمد محمد أحمد يس
مصطفى محمود السيد طاحون
زينب يحى توفيق محمد
سارة سامى مبروك نصر
محمد اسامه قرنى ابوالنور
هاله عاطف طاهر عبد السﻼم نجله
محمد عبد المنعم محمد السيد الحايس
رنا محمد محمد بسيوني ابو كريمة
اسراء محمود متولي الجمل
ميرنا مجدي محمود محمد الزغل
عبد الرحمن محروس خليل محروس المصرى
نور يسرى فاروق عبد المعطى عيسوى
محمود سامى محسوب البنداري عﻼم
احمد صبحى إبراهيم اسماعيل الصبحى
عمر اشرف عبد الرحمن مولد
محمد عبد الحميد على احمد

الكلية
علوم بورسعيد
اداب بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب جامعة دمياط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية الفيوم
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
اداب دمنهور
تجاره عين شمس
بنات تربية/رياضه عين شمس
كلية البنات آداب عين شمس
تجارة جامعة السادات
العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس
حقوق سوهاج
معهد فني صحى بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالبات
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره بنى سويف
اداب طنطا
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تمريض عين شمس
تجاره بنها
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
علوم القاهره
طب بيطرى سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
150178
427449
505520
468948
650934
443423
285765
318856
576491
738506
327531
547910
439631
375514
372890
132164
894784
833276
594748
243502
277105
816306
833126
452107
306571
359302
675259
165672
586586
442512
387763
677049

اسم الطالب
احمد محمد حسن الديب
إيمان فيصل خلف مهران
احمد على الدين عبد العال على احمد
أسماء أبوبكر محمد سعد الدين محمود سالم
نورهان ياسر عادل نصر الدين اباظه
اسماء نبيه محمد نبيه غانم
شروق رضا يوسف عبداللطيف
فاطمة عاطف عبدالرحمن عبدالوهاب
مصطفى محمود محمد الرشيدى
عﻼء محمود محمد عامر
شروق محمد محمد متولي الخضري
مصطفي مجدي محمد عبد الجواد
اسراء شعبان زكى حسين احمد
شيماء ممدوح محمد احمد عنانى
سحر جمال محمد ذكى
كيرلس ابراهيم فلتس نجيب
اسراء خلف محمد هاشم
سعد جمال سعد توفيق
احمد سمير أحمد الشربيني سبع
اسراء محمد تمام عطا ﷲ محمد
محمد ايمن شكرى محمد
مارى عبد المﻼك موسى خليل
اية جاد الكريم عبدون جاد الكريم
محمد السعيد عبد المنعم القليبى
محمود محمد عبد الفتاح دراز
محمود محمد محمد على ياسين
ايمان ابوورده عبده ابو العﻼ عياد
جودة جمال فتحى محمد
محمد عبد الحليم وردانى رسﻼن
عمرو مصطفي علي احمد دهده
ايه عيد بيومى عليوه نصر
اسﻼم محمود حامد عبده الحديدى

الكلية
زراعه القاهره/رياضة
حقوق اﻻسكندريه
تجاره دمنهور
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب طنطا
علوم عين شمس
تربية ابتدائي بنها
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره دمنهور
بنات علوم رياضة عين شمس
اداب بنها
اداب عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم سوهاج
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره طنطا
تربية حلوان
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تربية ابتدائي المنيا
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
تجاره طنطا
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه/رياضة
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تربية طفوله الزقازيق
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
تجاره طنطا
حقوق طنطا
كلية الفنون التطبيقية ببنها
معهد فني تمريض المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
614216
139394
229864
303949
598686
365068
169917
376981
433573
502125
156782
440594
365263
368204
371027
844244
155020
140277
173636
151674
821178
242208
121058
850096
114406
372887
434025
666384
666889
449390
293741
656682

اسم الطالب
خلود محمد عبد المجيد على احمد
عمرو زكريا بندارى عبد العزيز
تسنيم محمد الشربينى على
اميرة مصطفى السيد على ليله
عبدالرحمن كامل عبدﷲ محمد سﻼمه
ندى عيد محمد عبداللطيف
اسماء محمد جمعه سيد
سعاد حمدى احمد عبدالغنى ابراهيم
ابراهيم محمد احمد محمد قرمان
هند شريف السعيد حجازى
محمود مسعود سيد حسن
اسراء كمال فتحى عبدالفتاح عبدالمولى
فاطمه اشرف محمد محمد عامر
شروق ايمن عبدالعظيم سيد احمد ابوالعنين
حسين اسماعيل ابراهيم احمد
احمد كسبان توفيق حسان
امنية عبد الرحمن احمد محمد
ابراهيم جمال محمود توفيق بدر
سلمى زينهم انور احمد
احمد شوقى سيد شاكر
اميره سيد محمد حسن
محمد احمد فتحى محمد سليمان
عمرو ماهر على محمد على
محمد جمال الدين سفينه عبدﷲ
شيرين مجدى حسين كامل
ساره محمد عبدالعزيز جاد
محمد عبدالستار سعد سيد احمد
معاذ عبد المنعم محمد حسن حموده
احمد صبرى ابراهيم على والى
اميره صﻼح محمد الشيخ
محمود محسن عبدالستار حسن
اﻻء حسن محمود حسن العدوى

الكلية
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
كلية البنات تربية عين شمس
تربية شبين الكوم
حاسبات ومعلومات الزقازيق
حقوق حلوان
تربية الفيوم
تربية عين شمس
تربية اسكندرية
تجاره اﻻسكندريه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
اداب انتساب موجه بنها
حاسبات ومعلومات عين شمس
طب بيطري المنيا
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية بنى سويف
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة القاهرة
كلية تربية رياضية بنين الوادى الجديد
حقوق حلوان
السن عين شمس
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه المنصوره
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره طنطا
تجاره المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
734947
113226
123956
605861
305448
831399
302779
144490
820893
459940
135383
606249
150738
458271
745120
549365
824807
731634
287958
129182
351883
522674
657555
612596
604566
209155
612194
282184
652221
581498
510356
210695

اسم الطالب
محمد اشرف محمد محمود الجوهرى
احمد محمد عبد ﷲ عمر
محمود محمد حسن محمود السيد
محمود احمد عبد العظيم محمد
سارة مجدي زكريا يونس سلطان
نجﻼء احمد حسن احمد
محمد انور لطفى عبده مرسى
اصاله عطاﷲ عطاﷲ احمد
احمد عماد الدين محمد العربي
ايه عماد حسين خليفه
مصطفى ياسر حامد حسن
مصطفى عاطف مصطفى مرسى
امل عبد التواب محمد حسن حمد
محمد احمد محمود كحلة
عبدالرحمن عيد السيد عبدالمتعال
اسراء رزق ابراهيم محمد سعد
سماح عبدالكافى محمد على
زينب سامي محمد ابو العﻼ عبد الفتاح
عبد الكريم رمضان عبد الكريم عبد المجيد
مؤمن ناصر شعبان عبد ﷲ
خلود سيد احمد محمد
ايه محمد ابراهيم السيد عبدالرحمن
هند ابراهيم فاروق ابراهيم اسماعيل
محمد احمد عبده عبد الحميد جاد
فاطمة اسامه حسن على حسن
بهاء الدين احمد محمود صالح
منه ﷲ كرم محمد الشحات
مرام احمد ابراهيم صالح
يوسف عﻼء محمد احمد جمعه
محمد عفيفى محمد رشاد عفيفى
محمد عرفه احمد حسين منصور
عبد الرحمن على عبد الحفيظ محمد

الكلية
حاسبات ومعلومات الزقازيق
حقوق القاهره
حقوق القاهره
معهد فني تمريض الزقازيق
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
اداب اسوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية حلوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
دار العلوم ج القاهره
حقوق القاهره
علوم الزقازيق
علوم القاهره
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تربية/رياضه دمنهور
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
اقتصاد منزلى حلوان
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تربية/رياضه بنها
زراعه اﻻسكندريه
معهد فني تمريض المنصوره
عالي هندسة بلبيس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
حقوق عين شمس
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب عين شمس
تجاره كفر الشيخ
تمريض طنطا
اداب انتساب موجه دمنهور
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
117782
140973
732225
360894
356197
729287
238480
140868
607558
604408
834820
471636
278452
822164
229972
519875
146524
656180
301639
667381
889621
453336
834368
827522
906434
451905
666458
918733
229805
732687
223308
524087

اسم الطالب
جهاد يسرى سيد عبد الحميد عاشور
نوره سرور سيد اسماعيل
اسﻼم العربى عبدالمنعم حسن
عهود السيد محمد امام
ايه اشرف عمر عبدالهادى
محمد عبدالحميد احمد محمد
مازن حسام ابوالقاسم احمد
هدى صابر عباس شحات
اسامة عبدالقادر محمد رشاد محمد موسى
آيه ناصف حسن عبد العزيز
رحاب محمد يوسف محمد
طارق محمد محمد احمد قنديل
نهى شريف شوقى الدجوى
اﻻء حازم حسنى عباس
سالى شعبان احمد عبد الرحمن
إسراء واصف قدرى محمد كفافى
احمد سعيد عبد العال علي
محمد محمد صفوت محمود عبد الحميد
محمد اشرف صﻼح عبد العزيز شحاته
سمر محمد محمد محمد ابو الطيب
مارينا بدرى سعيد زعتر
اسراء احمد فوزى محمد مرسى
كريم مصطفى كامل مهدى
ميسره على احمد على
احمد حسن كامل السيد
احمد سامى حجازى النشار
ريحاب عبد الرازق عبد الرازق ابراهيم عبد الرحمن
ياسر محمد محمد عبد الﻼه
تقى عادل سالم عبد الرحمن
بسنت عياد فكرى حمايه
اسراء محمود محمداحمد عبد اللطيف
روان اشرف مصطفي السيد

الكلية
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه الفيوم
علوم الزقازيق
حقوق عين شمس
حقوق عين شمس
علوم بنها
علوم رياضة القاهرة
كلية البنات تربية عين شمس
علوم رياضة الزقازيق
اداب انتساب موجه الزقازيق
نوعية قنا
نوعية كفر الشيخ
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف/رياضة
اداب عين شمس
دار العلوم الفيوم
معهد فني تمريض اورام القاهره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
اداب شبين الكوم ج المنوفية
طب بيطرى المنصوره
اداب انتساب موجه اسيوط
علوم رياضة طنطا
معهد فني صحى اسوان
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
معهد فني صحى سوهاج
تربية رياضيه بنين طنطا
تجاره انتساب موجه المنصوره
تمريض سوهاج
السن عين شمس
تجاره الزقازيق
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية أساسي اسكندرية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
159974
365255
586708
846273
367508
215749
120596
585057
148808
884475
365622
383275
725680
667499
455271
213886
542263
319737
738386
577310
453308
906470
236956
457954
534307
885019
604617
119327
614852
313786
304808
382417

اسم الطالب
شيماء حمدى محمد قرنى
سهيله عاطف شعبان طلبه السيد
حمد رجب عدلى جوده
يحي محمد عادل محمد السبكي
شيماء عبدالحليم محمد عبدالباقي
مريم اشرف ميخائيل مسيحه
رائد على عبد الوهاب خليل
كريم محمد اسماعيل محمد مشعل
اسﻼم احمد عاشور عبد الصمد
محمد سليم عطا ابراهيم
فاطمه صابر شعراوى محمود
اسراء نورالدين محمد ابوالنصر
محمد ابراهيم السيد محمد علي سليمان
ميرامار عاطف محمد سليم
خالد محمد طلعت ابواليزيد سليمان
ليديا ماجد محفوظ بطرس
مازن اشرف السيد السيد الغيطانى
حنان كرم عبدالحميد ابوالعﻼ
نسرين منصور السيد منصورجاد ﷲ
محمد اسامة ابو زيد عبد الرازق عطيه
هالة طارق عبد الكريم حسن ملش
اسماء سالم محمد عبد اللطيف
محمد محمود رجب محمد
ندا عاطف أبو الفتوح المرسي
نورهان ياسر فرج بدر
جرجس مزارع جبره حنين
بسمه مصطفى احمد السيد اسماعيل
هند محمد عبد ﷲ حفنى
جمال عزمى محمد هليل صقر
هاجر رمضان محمود رياض
هدير مكرم صبحى محمد
اسماء اشرف سمير محمد

الكلية
تربية /رياضه بنى سويف
تربية ابتدائي عين شمس
حقوق طنطا
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره انتساب موجه عين شمس
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
اداب المنصوره
تربية حلوان
حاسبات ومعلومات اسيوط
تربية حلوان
اداب عين شمس
تجاره الزقازيق
علوم رياضة الزقازيق
تجاره طنطا
اداب القاهره
تجاره اﻻسكندريه
معهد فني صحى بنها
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تجاره طنطا
تربية طفوله طنطا
معهد فني صحى سوهاج
زراعه القاهره/رياضة
تربية ابتدائي طنطا
زراعه دمنهور
علوم اسيوط
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره القاهره
تربية ابتدائي الزقازيق
كلية اﻻثار ج اسوان
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
تربية عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
875810
376152
519610
875591
184926
592175
277800
451559
304268
138252
534133
318159
828112
587532
877948
362935
741311
119220
463444
517478
582147
436867
882840
684813
432850
386321
129963
187801
127972
658761
394542
584958

اسم الطالب
على اشرف محمد محمد
احمد فؤاد محمد عبدالخالق عفيفى
رشا محمد السيد عبدالرحمن عبد السﻼم
معتز ناصر عبد العال السيد
على عدلى حلمى الهم
سندس مصطفى كامل السرى
احمد عبد الرحمن محمد عبد ﷲ محمد
احمد مصطفى حسين السيد الصواف
هاجر هشام الصاوي عبدالمعطى الصردى
ياسمين عبد الحليم ابوضيف حسن عبد الحليم
فاتن أحمد محمد شبل إبراهيم أبوشعر
محمود مصطفى على حسن
اسراء احمد جابر محمد
سارة ياسر فتحى محمد عبدالحافظ
ايه اﻻمير سيد عطيه
بشرى مجدى بشرى غالى
نادر مصطفى حمدى أمين
ايرينى صﻼح شفيق وهبه
اﻻء زيدان عبد المنعم احمد ابو عامر
سناء خميس حلمى سليم حسون
محمد رفعت مصطفى ابوعاصى
اسراء احمد عبد الواحد محمود شريف
احمد عادل محمد سيد
محمد طلعت حسن محمد
مايكل عماد فايز اسكندر
اسراء احمد ابراهيم احمد
عمرو ناصر محمود سيد احمد
اسماء شعبان محى الدين محمد
نورا جمال رضوان محمود
ابراهيم احمد ابراهيم ابو جوده الفار
اسﻼم عبدالناصر شحات سيد الحيسى
حمدي محمد اﻷحمدي صالح

الكلية
تجاره اسيوط
تربية/رياضه بنها
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
علوم سوهاج
تجاره انتساب موجه بنى سويف
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية/رياضه طنطا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
زراعه القاهره
تجاره دمنهور
حقوق شبين الكوم ج منوفية
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
علوم رياضة اسيوط
تجاره عين شمس
علوم رياضة اﻻسماعيليه
تجاره القاهره
علوم كفر الشيخ
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره دمنهور
معهد فني تمريض اسيوط
علوم المنصوره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
طب بيطرى بنها
دار العلوم ج القاهره
اداب بنى سويف
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية رياضيه بنين المنصوره
حقوق بنها
دار العلوم ج القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
160011
158426
676956
729924
834280
657925
815271
220225
822576
900694
515947
812484
518610
609718
742317
353353
849389
751716
243517
526998
582045
393511
167066
111410
658828
451945
605781
436048
158356
436568
137169
444107

اسم الطالب
حسام علوى محمود على
عمار سعد ابراهيم عوض
شريف محسن السيد عبد السﻼم المنجى
اسراء يوسف ايوب يوسف غنيم
فاطمة محمود عمران محمد
فاطمه حارس احمد سليمان
كارولين جابر بشير حنين
ندى وحيد مصطفى محمد
ايه حماده نصارى حماده
يوسف سعد حسين ابو الحسن
محمد صالح محمد إبراهيم حجاج
دعاء حسن صباح محمد
اسماء مسعد احمد حسب ﷲ
ياسمين السعيد فتحى ابراهيم خليل
الشيماء اسامه على احمد
عبدﷲ هشام احمد محروس
خالد حسن احمد حسين
مونيكا عادل كامل جيد عازر
ريهام رضا محمد هاشم محمود
وفاء عزت عبد الكريم معوض خليل
فاطمة عبدالناصر ابو المجد ابو المجد
محمود عادل كامل محمد البرديني
محمد حسن احمد قطب
اسراء اشرف محمود احمد
اسماء منير فتحى محمد القهوجى
محمد احمد نبيه الدسوقى الزيات
فاتن السيد عبدالحليم محمد
خلود أيمن محمود اﻻنبابى
محمد زايد يسن محمد
وفاء شعبان محمد على الجزار
على عبده عبد المنعم حسن
منار محمد مصطفى سيد احمد ابو عبية

الكلية
حقوق بنى سويف
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية الزقازيق
نوعية موسيقيه قنا
زراعه المنصوره
تربية المنيا
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالبات
تمريض سوهاج
تجاره دمنهور
علوم المنيا
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره الزقازيق
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
علوم رياضة بورسعيد
اداب القاهره
تربية أساسي اسكندرية
اثار الفيوم
حقوق بنها
علوم الفيوم
تجاره القاهره
رياض اطفال المنصوره
تجاره انتساب موجه طنطا
نوعية الزقازيق
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
اداب بنى سويف
تربية اسكندرية
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر
تربية طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
221439
437469
657766
234229
900920
441748
358749
547661
293175
364647
890442
676304
232731
734813
502203
437151
208882
756970
544763
391018
729992
803655
727567
152311
672702
314138
738963
302781
323725
679616
466083
655971

اسم الطالب
اية ايمن محمدعلى عماره
اﻻء حسن على حسين على
فاطمه احمد ابراهيم المهدى
محمد طلعت حنفى فرج
السيد محمد السيد قيس
السيد عبد الحميد السيد المنياوى
اميره شعبان حسين عطيه
احمد صبرى محمد عبدالمجيد شحاته
سلمى سيد عثمان عوض
منةﷲ على جمعه على
داليا عماره محمود رشدى احمد
احمد شريف يوسف شريف سليمان
مى مصطفى السيد محمد
اسﻼم محمد عبد العزيز عبد الحميد
ميرنا عﻼء احمد الحناوى
فاطمه جمال عبد الحليم محمود الكفراوى
احمد محمد سيد ابراهيم
اسماء محمد احمد عبدالحليم
يوسف شعبان محمد محمد عمر
ندى محسن زكى محمد
مريم محمد عبد الحميد محمد
اسية سالم محمد خليل
رضوى سعيد حسن السيد حجاب
سمير جرجس توفيق اسرائيل
محمد سمير حسنى عبد الحى احمد
مي قاسم فرماوى الصيفى
ندا احمد على شحاتة مصطفى
محمد رجب عبد الحميد الحو
هاجر خالد سليمان موسى مساور
السيد محمود السيد محمد سنجق
هاجر محمد عبدﷲ سليمان عبد ﷲ
محمد اشرف محمد جمعه

الكلية
تربية حلوان
تربية اسكندرية
اداب جامعة دمياط
تجاره عين شمس
اداب سوهاج
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم رياضة طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
كلية البنات تربية عين شمس
تربية اسيوط
تجاره طنطا
حقوق حلوان
تجاره الزقازيق
السن عين شمس
تربية/رياضه اﻻسكندرية
تجاره القاهره
تربية جامعة السويس
تجاره اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
تربية الزقازيق
نوعية المنيا
نوعية الزقازيق
تربية بنى سويف
تجاره المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية طفوله شبين الكوم
تجاره المنصوره
تربية/رياضه كفر الشيخ
تربية رياضيه بنين المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
905621
278490
436840
805623
666527
355575
802209
907153
151800
502119
659541
548086
588164
308963
331124
302076
168075
357269
473800
579745
577971
467355
826413
245317
729249
679002
237830
821883
740688
834736
371247
742060

اسم الطالب
اﻻء حسين بخيت عبد الرحمن
شروق محمد ابراهيم دسوقى محمد كامل
هبه مدحت ابراهيم محمود سعد
عمر فتحى طه محمد
محمود ابراهيم نصيف ابراهيم سﻼمة
هاجر طارق سيد اسماعيل
احمد حسن احمد اسماعيل
حسام محمد علي حماد
مصطفى عماد حسن ابراهيم
ندى عبده كامل عبد الحليم
ايه العدل حمزه مصطفى رمضان
محمود احمد عمر محمد سليمان
ايمن طارق محمد محمود اللبودى
محمد عاشور عبد المجيد أبو رحيل
عبد الغفار غالي محمد الششتاوى
حسن محمد حسن مطاوع
شيماء محمد محمد حميدة
سيد عادل سيد عثمان
مونيكا معوض عطيه معوض شحتوا
ساره السعيد عكاشه عبده
ايه عبد الحميد بدير حميدة
مهند سامح ابراهيم عاطف اسماعيل
مارينا ادور شفيق باسليوس
ساره رفعت شكري عبدالمسيح
منى سامى السيد محمد عزام
فاتن صﻼح سﻼمه يوسف السيد
هبة احمد عبد الحميد محمود
امل كامل احمد معوض
رضوى محمد عبدالغني عبدﷲ
آية عبد الناصر كامل محمد
احمد رفاعى السيد على حسن جمعة
زينب ثروت على فراج

الكلية
اداب سوهاج
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
علوم حلوان
تجاره بنى سويف
معهد فني تمريض سوهاج
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسكندريه
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
تربية طنطا
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
معهد فني صحى بنى سويف
اداب انتساب موجه عين شمس
علوم حلوان
طب بيطرى بنها
تجاره طنطا
حاسبات ومعلومات المنصوره
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية طفوله الزقازيق
علوم المنصوره
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
اداب قنا ج جنوب الوادى
علوم الزقازيق
السن المنيا
اداب عين شمس
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
587641
368458
320429
353668
671918
109061
209322
233355
546210
441105
212781
593539
529180
835370
207335
908164
536266
748966
822182
537073
543664
830290
530160
395447
134433
815276
612729
515849
378183
319807
367388
833771

اسم الطالب
هاجر أشرف سعد منصور حسب ﷲ
اﻻء عصام محمد حسنى محمد الحمﻼوى
ياسين محمد عبدالستار العباسى
مازن جمال محمد السنتريسى
ايه عﻼء محمد على
احمد عمرو محمد ابو زيد
توفيق مسعد توفيق رفاعى
مى محمد مجدى خليل عبد السﻼم
اﻻء حسن محمد سالم محمد
مروان ناصر محمود محمد السيد شهبو
نادين مصطفى محمد محمود
فاطمه عادل السيد السيد عبد ﷲ
طارق مصطفي كامل ابراهيم موسى
المعتزبا عيد صالح محمود
صمويل وصفى نصر ﷲ ابراهيم
بسمه خالد محمود حسن
عزيزة ربيع ابراهيم خﻼف
شيماء سعد بربرى عطيه
نها احمد مصطفى احمد هﻼلى
علياء عطية ابراهيم الزيات
مى محمد عبد المنعم عبد الحميد
محمد النوبى حسب ﷲ قناوى
هاشم عماد الدين هاشم بدوي
تقى صبرى محمد محمد العياط
نوران احمد محمد فراج
لمياء زين العابدين احمد محمد
خلود عبد الفتاح على عبد السﻼم
احمد ابراهيم محمد عبد الرحمن عبد المنعم
ايمان ياسر السيد محمد
اية طارق حمدى جادالرب
موده عبدالمنعم محمد رفاعى قربه
أحمد ايمن عبدالوهاب محمد

الكلية
علوم طنطا
كلية الفنون التطبيقية ببنها
ع.كندى تكنو.اعﻼم ت.خامس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية المنصوره
حقوق القاهره
حقوق حلوان
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
علوم رياضة اﻻسكندرية
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره القاهره
علوم جامعة دمياط
معهد فني صحى اﻻسكندريه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
التكنولوجي العالي  10رمضان إدارة أعمال
اداب سوهاج
تجاره دمنهور
تربية/رياضه جامعة السويس
تجاره سوهاج
اداب دمنهور
تجاره اﻻسكندريه
اداب اسوان
علوم طنطا
نوعية بنها
فنون تطبيقيه حلوان
رياض اطفال المنيا طالبات
دار العلوم ج القاهره
حقوق طنطا
بنات تربية/رياضه عين شمس
نوعية اشمون
تربية ابتدائي بنها
كلية تجارة ج أسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
893846
910604
206631
736824
821910
452741
834328
809950
279669
443917
142077
380423
471306
389429
527443
440041
654469
891919
743408
682917
461420
659304
524893
153116
437639
235351
128148
657849
223463
178032
387079
468456

اسم الطالب
كريم محمد عباس عبد الغنى
زهره رمضان عبد الماجد على
تريفينا سعيد شكرى السندى
احمد حاتم عبد العزيز عطيه
رضوى محمود حسن محمد
اسراء رمضان لطفي رجب الشاعر
عبد ﷲ رمضان خليل احمد
مادونا جابر توفيق جبره
سارة محمود أحمد عبد العزيز المغربى
شيماء نصار نصار غﻼب
عماد حمدى سعيد الدرينى
سعيد ياسر سعيد محمد النقيب
اية كامل أحمد طه محمد الحفناوي
عصام الدين شحات محمد محمود
مودة مجدى سﻼمة عابد محمد
أمنيه فوزى عبد التواب عبد الهادى العيسوى
عزه جمعه يوسف عنتر
خلف شحاته خلف مهران
دينا عادل السيد معوض
خالد عبد الناصر محمد محمد يونس
ايه محمد محمود جادو
سلمى حازم السعيد عبد الحميد جعفر
اسماء رضا محمد على
منة ﷲ محمد امام حميدة
ندى عادل على محمد على
فاطمه الزهراء محمد سيف اﻻسﻼم احمد
سلمى محمد عبد الفتاح عبد السﻼم
امل السيد جﻼل محمد
ندى هادي عبدالعزيز عبدالعزيز
احمد جمعه ربيع برعى على
منه ﷲ جمال محمود محمد
محمد حمدى محمد سعيد الديب

الكلية
تجاره سوهاج
تربية اسوان
فنون جميله فنون حلوان
علوم الزقازيق
اداب قنا ج جنوب الوادى
اداب انتساب موجه طنطا
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
اداب المنيا
اداب انتساب موجه حلوان
تربية ابتدائي طنطا
دار العلوم ج القاهره
تجاره عين شمس
اداب كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اﻻسكندريه
تربية أساسي اسكندرية
تربية المنصوره
تربية رياضيه بنين اسيوط
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تجاره المنصوره
اداب كفر الشيخ
تجاره المنصوره
تربية اسكندرية
رياض اطفال بنى سويف
تجاره اﻻسكندريه
زراعه عين شمس/رياضة
تجاره القاهره
تجاره بور سعيد
التكنولوجي العالي  10رمضان إدارة أعمال
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية البنات آداب عين شمس
طب بيطرى كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
575077
660952
675701
380634
539308
887449
480311
742660
536432
297217
734363
216829
877473
378180
361415
804095
475795
162991
455714
166094
898431
465086
307939
613533
234512
365934
510243
158374
733774
664730
429263
676675

اسم الطالب
ساره امجد على على البسيونى
هانى حمدى عبد العزيز السيد القصبى
محمد ماهر السيد عثمان على احمد
هدير سمير شحات عبدالعزيز بدوى
أسماء صبرى الصافي عبد القادر
ابراهيم على حسن محمد
احمد محمد السيد عبدالفتاح
يسرا ايمن محمد عبدالهادي
سلمى مسعد السيد محمد مصطفى
ميرنا يسري لبيب جوده
تقى رمضان فتحى مهدى شاهين
محمد محمود اسماعيل سيد احمد
معتز احمد ياسر عبد الوهاب السيد
اسماء صبحى محمد عمارة
رانا رافت عبدالعزيز ابراهيم
يوستينا رؤوف رفعت حبيب
ماجد فوزي عثمان محمد ابوالحسن
توبه بدوى سليمان محمد
محمود رمضان قطب اﻷقرع
هدير رفعت عبد السﻼم مجاور
محمد جمال عبد الحميد رفاعي
أحمد ممدوح عبدالوهاب الرفاعي
الهام صبري حسن مسلم
السيد حامد عبداللطيف امام
عبدالمهيمن ياسر احمد سعيد
احمد عاطف خضر عبدالمجيد
محمود عبدالقوى ابراهيم حامد
عبد الحميد محمد عبد الحميد محمد
اسماء عبد الرحمن محمد همام
نرمين محمد ابراهيم عبد الهادى ساطور
داليا جمال عبد الناصر حسين قباري مساهل
احمد محمد محمد يوسف السمان

الكلية
تجاره طنطا
تجاره كفر الشيخ
تجاره طنطا
اقتصاد منزلى حلوان
اداب دمنهور
علوم اسيوط
تجاره طنطا
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
تربية الزقازيق
تجاره انتساب م .بنها
تجاره اسيوط
بنات علوم رياضة عين شمس
علوم حلوان
تجاره بنى سويف
علوم رياضة جامعة دمياط
تمريض الفيوم
علوم رياضة شبين الكوم
تجاره بنى سويف
معهد فني تمريض سوهاج
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب دمنهور
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية بنى سويف
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية/رياضه المنصورة
تجاره اﻻسكندريه
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
166060
390252
901052
386846
817552
738801
905334
904689
548300
442089
279160
396071
671958
380609
252878
216008
351429
376761
231296
106733
317286
899330
155624
243949
506740
877730
805219
752911
679168
539059
878044
744763

اسم الطالب
ايه محمد عبد الوهاب عبد الجواد
مريهان عوض وهيب عوض
محمد صﻼح عبد الحي محمود
جهاد حسن صبحى الباز
عبد ﷲ محمد نمر محمد
شيماء ناصر محمد سيداحمد سالم دياب
اميره قاسم كمال موسى
امل محمود محمد محمود
اشرف نبيل جاد امين مرعى
محمد ممدوح عبدالعاطى عبدالحى
يوسف هشام عبد المنعم احمد
ايمان مجدى عيسى زكى
صابرين شلبى السيد المتولى
علياء جمال احمد محمد الدنش
محسن محمد نجيب مرسى
اية محى محمد عبد ﷲ
بديعه حمدى عبداللطيف مصباح سيد احمد
هاجر اسماعيل عبدالعزيز عبدالمجيد غنية
مريم سعيد جمعة عبد المعطى
هايدى سمير صالح محمد سليم
دينا طلعت السيد محمدخليفه
اسراء جمال محمد عبد المجيد
شيماء عيد حميده محمود
علي زين العابدين محمد عبدالدايم
شروق طارق محمد محمد الكبير
ايمان حنفي محمد عبد العال
عبد الرحيم فوزى خلف مشاضي
شروق اشرف محمود عبد الهادى
السيد البدوى احمد محمد صادق سعيد
حسناء فوزي حويش عمر
مها احمد طلعت احمد
اسراء عاشور ابو المجد عبد ﷲ

الكلية
علوم الفيوم
بنات علوم رياضة عين شمس
نوعية موسيقيه قنا
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره اسيوط
معهد فني صحى الزقازيق
اداب سوهاج
تربية سوهاج
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه الزقازيق
نوعية المنصوره
نوعية عباسيه
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
حقوق حلوان
تجاره عين شمس
نوعية عباسيه
تجاره انتساب م .بنها
تجاره القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره سوهاج
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب كفر الشيخ
تجاره اسيوط
اداب المنيا
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية رياضيه بنين المنصوره
اداب دمنهور
تربية اسيوط
تربية اﻻسماعيليه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
126084
291695
455667
207630
360268
463051
108496
471775
583255
601130
305856
159557
359770
285156
527755
604471
317754
606090
886066
800222
368799
232884
745122
911423
324656
373901
803649
434108
548412
293624
610030
592597

اسم الطالب
مهجه يسرى سعيد مامون
احمد مدحت محمد ابراهيم سابق
فؤاد احمد سالم احمد النحال
مونيكا متي فوزي اسحق
احمد حسين رجب سلطان
احمد رمزى محمد سيد احمد دبوس
محمد محمود حسين اسماعيل
محمد وحيد حلمى السيد محمد
ناهد مصطفى مصطفى محمد
نورهان اسماعيل عبد المنعم اسماعيل الغرباوى
احمد شوقي حسن نجم
احمد محمد عبد ﷲ عبد الرازق
محمود مصيلحى محمد مصيلحى
منال محمد احمد عبدالتواب
بسمة على محمد عبد الفراج احمد
مصطفي محمد عبدﷲ عليوه الصادق
عبده عاطف عبدالقادر محروس
محمد ايمن مهدى مهدى محمد
هبه على حمدان على
ميرنا جمال بطرس فيلبس
محمود محمد عبدالفتاح حمزاوى العرضى
شاهيناز فخرى حجازى محمود
محمد احمد حسين على
فاطمه محمد عبد الرحمن محمود
امنة عبد المحسن احمد جاد
دنيا وليد سمير دسوقى ابراهيم
اسماء جمال محمد محمد
محمود احمد محمود فريج
مؤمن سعد حامد مرسى حامد
عمر خالد امين محمود طلبة
الهادى محمد حمزة محمد السيد
منه ﷲ عمر زكريا قنديل

الكلية
السن عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية كفر الشيخ
تجاره طنطا
طب بيطرى الزقازيق
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
اداب بنى سويف
تجاره عين شمس
حقوق عين شمس
تربية أساسي اسكندرية
معهد فني تمريض الزقازيق
معهد فنى تمريض بنها
طب بيطرى الزقازيق
اداب اسيوط
اداب انتساب موجه المنيا
علوم رياضة بنها
تربية ابتدائي عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تمريض أسوان
تربية الغردقة جنوب الوادي
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب المنيا
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
حقوق انتساب موجه القاهره
معهد فني تمريض الزقازيق
اداب جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
472523
306110
610427
506777
237834
732310
218984
297410
804715
430398
167208
587394
599533
110422
674101
878542
590602
467662
609682
602948
670679
322664
187769
603506
109987
533276
145173
588364
441631
896449
313371
437395

اسم الطالب
علياء فؤاد عبدالواحد متولى عجور
محمد عبد الحميد ابراهيم محمود رجب
احمد كمال ابراهيم محمد
منه ﷲ محمود على مصطفى جويل
يمنى السيد مصطفى على عصمة
احمد سمير عبد المعين محمد على
هشام عادل محمد احمد
نرمين نجيب مسعود مقار
آية حسن على عبدالمتعال
محمد رمضان عبدالجواد ابراهيم على
شادي احمد محمد محمد
مها على حسن حسنى محمود ابوالخير
محمد حسام حامد ابو السعود
حسام عادل عيد متولى
شروق مجدى صابر محمد المﻼ
اسراء محمود احمد سيد
مصطفى زكى مصطفى ربيع
احمد حسني محمد عبدالغني
داليا اشرف محمد عثمان الطباخ
احمد هانى فتحى سالم الحاوى
ايه جابر حسنين اسماعيل عرمه
شيماء محمد محمد العزب
رانيا محمد عبد الوهاب سعيد
اسﻼم مجدى صديق محمد مهران
محمد خالد عبد الحميد مهدى
دينا محمد رمضان محمد هرموش
محمد احمد محمد احمد
يوسف عبدﷲ سيداحمد محمد عبده
محمد رجب مصطفى محمد حسام الدين
ايه محمود عبد الستار محمود
اية خميس على البركى
مها محمد ابراهيم عبد الفتاح

الكلية
تجاره كفر الشيخ
تربية ابتدائي شبين الكوم
تمريض الزقازيق
حقوق اﻻسكندريه
فنون جميله فنون حلوان
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه حلوان
تربية ابتدائي المنيا
علوم رياضة شبين الكوم
تجاره انتساب موجه بنى سويف
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تجاره اسيوط
تربية جامعة دمياط
اثار الفيوم
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره الزقازيق
علوم المنصوره
علوم رياضة شبين الكوم
تربية ابتدائي بنى سويف
علوم الزقازيق
علوم القاهره
اداب اﻻسكندريه
الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السﻼم القاهرة
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره طنطا
تمريض سوهاج
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه دمنهور

Page 347 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
285358
110836
158543
743234
525273
234933
603966
529200
745344
240887
359051
883339
379481
451263
352020
886632
674242
233148
122016
209031
228918
119385
682375
366810
433938
304340
726459
461408
747746
579949
447436
168536

اسم الطالب
سمير ايمن سمير سيد احمد
عمرو احمد ابو الفتوح على
دينا محمد عويس عبد الحميد
اسماء السيد عبده سﻼمه مصطفى
روان جمال شحاتة مرسى شحاتة
ايات طارق احمد ابراهيم
محمد مجدى الحسينى عليوه
عبدالرحمن طه محمود محمد زرير
مصطفى محمود احمد ابراهيم
امنيه محمد احمد ماضى عبد الرازق
احمد عبدﷲ محمد محمد عبدﷲ
اميره مصطفى على سيد
مﻼك سعد عطيه يوسف
بيتر مجدى رزق سعد عبد السيد
نورا احمد ابراهيم امين هندى
ايه محمد صابر عبد المجيد
اﻻء فتحى محمود المكاوى
اية محمد محمود الزهرى
اميرة محمود فكرى سيد
مروه حسن درويش حسن
احمد صالح سيد محمد
دعاء طارق احمد محمد
محمود الحسينى مصطفى محمد رجب
محمد عصام الدين عبدالحميد محمود مقيدم
مصطفى احمد مصطفى احمد عبدالمجيد
يارا طه عبدالفتاح عمار
عمر عصمت اسماعيل محمدابوجبل
امل عادل جﻼل عبدالرازق
هبه جمال خليل مصطفى
اسماء محمود حلمى المالكى
محمد طارق أحمد السيد محمد
دينا سيد على محمد

الكلية
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
طب بيطرى بنى سويف
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
اداب اﻻسكندريه
حقوق القاهره
تجاره الزقازيق
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
علوم القاهره
تجاره انتساب م .بنها
اداب اسيوط
حقوق عين شمس
علوم طنطا
كلية البنات تربية عين شمس
تربية ابتدائي اسيوط
اداب جامعة دمياط
كلية البنات تربية عين شمس
اداب القاهره
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
السن عين شمس/رياضة
معهد فني صحى المنصوره
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تجاره انتساب موجه دمنهور
تربية طفوله شبين الكوم
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
نوعية كفر الشيخ
تربية ابتدائي جامعة السويس
تربية طفوله طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
دار العلوم الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
825635
220681
353757
386837
602659
374915
513244
849448
613071
449299
297516
116807
847262
391338
534692
386861
136197
318842
522817
358403
528808
905406
380700
157342
819297
672115
205983
659097
115172
539444
576737
140438

اسم الطالب
جون رأفت بهيج سيحة
احمد عبد النبى طه محمد شاهين
حسن اسامه حسن زيدان
بسمه عبدالعظيم محمد عويس
ريم جمال متولى عطوى السيد الجندى
محمود احمد فتحى هﻼل
نوران ابراهيم محمد محمود درويش
اندرو اسامة عبدو تاوضروس
محمد سامح حامد سليم
ساميه جمال ابراهيم الشبراوى
اسراء محمد احمد عوض احمد
مؤمن عبد الوهاب محجوب عزوز
عمر محمد محمد محمود
محمود حازم فاوى علي
ياسمين عبد الناصر سعد محمد صبح
دينا طارق سيد على
مريهان علي زكي محمد
ايمان السيد عبدالستار محمد
نورا سليمان سليمان مصطفى العجوانى
عزه احمد محمد حسن
محمد رمضان محمد محمود زقيلح
اسراء السيد ابو القاسم السيد
منه ﷲ مخلص محمد محمد
ناهد صفوت فريج محمد
هند بدر حسين عبد المحسن
اسراء عبد المحسن محمود البسيونى
وحيد ناجى بديع خله
ياسمين شريف حمدى حامد
اسماء محمد متولى احمد
آية رضا احمد مصطفي قناوى
اميره السيد سعد الصفطى
احمد صالح محمد ابو مسلم

الكلية
علوم اسوان
علوم رياضة الزقازيق
علوم رياضة عين شمس
اداب عين شمس
دار العلوم ج القاهره
طب بيطرى بنها
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب طنطا
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
حقوق انتساب موجه القاهره
حقوق قنا جنوب الوادي
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره انتساب م .بنها
حقوق القاهره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
زراعه اﻻسكندريه
دار العلوم ج القاهره
علوم اﻻسكندريه
علوم سوهاج
حقوق بنها
تربية ابتدائي بنى سويف
تمريض المنيا
رياض اطفال المنصوره
اداب عين شمس
رياض اطفال المنصوره
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره دمنهور
اداب طنطا
حقوق القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
382416
802090
472597
734436
296231
536639
511637
367414
460038
748490
731332
674633
526939
509775
368324
286855
325081
139801
907172
678795
534921
477178
814171
740141
155702
445059
917472
579073
327488
443162
117380
544759

اسم الطالب
اسراء مصطفى حسن جندية
محمود محمد عبدالرحمن علي
عبير طارق مسعد عبدالهادى سرحان
شاهيناز حسن حسن مرسى حسن هيكل
شمس جمال محمد نوفل
ايمان عبد المحسن عبد العليم سموكه
أيه ابراهيم علي علي عبد ربه
ايه عبدالناصر ابراهيم احمد امام
سارة حمزة حسن محمد حمزة
اندرو عماد سعد جريس
نيرة السيد عليوة عبد الفتاح
ندى عماد ابوبكر محمد ابوندا
ماريت معين لبيب حنا سمعان
عمرو مجدى احمد محمد السيد مصطفى
منار محمد عبدﷲ عبدالعزيز الحادق
مريم احمد محمد السيد حسن
تقي جمال محمد عزت حامد
اسراء اشرف سامى مدبولى
كيرلس ولسن الكسان قسطندي
ندى ممدوح السيد عبد الفتاح جبر شطا
ايمان لطفى الدسوقي السيد السيد
كريم احمد عبدالعزيز محمد
دينا وجيه حبيب فهيم
نورهان صالح محمود حسين
امانى سيد صالح سيد
اﻻء محمد خليفه ابو زيد رميح
ايه على محمد شحاته
عبدالرحمن محمد عبدالسﻼم عطوان فراج
كمال محمد السيد النجار
ساره فرج شعبان ابراهيم فايد
فاطمة الزهراء احمد خلف احمد شرقاوي
يوسف إيليا ملك قصد ﷲ

الكلية
علوم عين شمس
معهد فني تمريض المنيا
تربية/رياضه كفر الشيخ
تربية/رياضه الزقازيق
حاسبات ومعلومات حلوان
تربية ابتدائي دمنهور
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
علوم رياضة جامعة السويس
اداب الزقازيق
رياض اطفال المنصوره
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه بنها
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره عين شمس
زراعه القاهره
حقوق سوهاج
تجاره المنصوره
تربية ابتدائي دمنهور
حقوق طنطا
رياض اطفال القاهره طالبات
نوعية الزقازيق
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب طنطا
إعﻼم بنى سويف
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية طنطا
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم رياضة سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
529058
674393
118277
548968
137161
291464
749362
314277
675029
603280
576517
383069
377641
451141
751184
277284
896509
372948
601701
323557
878536
577519
381658
285282
579782
456071
678312
209495
127105
885764
432462
165230

اسم الطالب
احمد حكوم محمد على البسومى
محمود عاصم عبد الرحمن ابو السعود
نرمين خالد كامل محمد مرسى
عمر عصام علي محجوب
عبد الوهاب محمد الشناوى السعيد
محمد هشام محمد فراج
زينب جمعه لطفي علي
دعاء حلمي حسن زيد
هبه جمعه السيد محمد البطل
حسين سعيد محمد صقر عطيه سليم
ايمان مصطفى عبدالسﻼم المﻼح
محمد عصام حسن عبدالرحمن
عامر محمد السيد عبدالرحمن البيلي
يوسف السيد عبدالحق جبر
محمد منير عبده محمود الشيخ
محمد عادل محمود احمد محمود
فاطمه حنفي محمد احمد
ايمان على محمد فاروق
هاله محمدى حسين محمد وهبه
ندى مسعد محمد احمد عسكر
نهال محمد محمد احمد
محمد هشام محمد عبد الرحمن ابو حشيش
ضحى عبدالمنصف عبدالعليم عبدالفتاح
سارة محسن فاروق عبد الفتاح المشد
ضى وليد سمير جعيصه
طارق عبده شوقى عبده العشرى
محمد طارق مصطفى الطنطاوي
احمد محمد محمد احمد عبد الباقى
ندى احمد محمد نصر الدين محمد صالح
مريم اسامه يعقوب جندى
ابراهيم عمر علي عمر دسوقي
لمياء محمد محمود سامي

الكلية
معهد فني صحى اﻻسكندريه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
كلية اللغات والترجمة سوهاج
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي عين شمس
تربية ابتدائي جامعة السويس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره الزقازيق
معهد فني صحى طنطا
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
ك.ت .فني صناعى بنها
اداب جامعة دمياط
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
السن عين شمس
تمريض سوهاج
بنات تربية/رياضه عين شمس
علوم بنها
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
حقوق اسيوط
تجاره المنصوره
علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
اﻷكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم  6اكتوبر
تجاره طنطا
تربية المنصوره
تجاره عين شمس
تجاره القاهره
معهد فني صحى اسيوط
تجاره اﻻسكندريه
تربية الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
913364
813956
651755
737748
231085
750820
544591
906948
669000
166767
373506
118806
735562
181182
539992
669266
106346
479500
681565
834106
520517
131367
546229
905571
453591
370807
464530
238447
314107
614338
586930
155696

اسم الطالب
تغريد ابو الوفا بندقى احمد
مى جﻼل نصر محمد
رضوان فتحى رضوان سليمان
هبه ممدوح حمزه مرسى الشعار
اﻻء سمير رياض ابراهيم
محمد محمد انسى محمد النحاس
محمد حمدى محمد عبد الكريم محمد بهلول
بسام محمد الصيد عبد الﻼه
احمد عبد العزيز احمد فتح ﷲ فلفيله
حسين باهى حسين ابراهيم
محمد السيد رمضان السيد بيومى
اسماء عبد الناصر حسن امين
اﻻء طﻼل راغب قمحاوي
خالد مصطفي عبد التواب عبد ﷲ
ايمان ماهر جمعة عبد الرازق
محمد المغاورى محمد ابراهيم
احمد ابو العباس محمد احمد
ابراهيم يوسف ابراهيم يوسف
خالد محسن مستجير على الغرباوى
شيماء العزب محمد عﻼم
اسماء صبحى محمد مبروك
ايه عبد العزيز عبد الجليل شحتر
ايه محمد محمود حسن بدر
وﻻء عﻼء طلعت جاد
منى عصام الدين فرج احمد ميرة
سامح السيد عبدﷲ بيومى
عبد الرحمن اشرف ابو الفتوح محمد الرشيدى
مروان مجدي عبد النبي محمد
شيماء حامد ابوالفتوح جبر
نجوى ابراهيم على محمد
مى عبدﷲ عبدالرسول اﻻبيارى
محمود جنيدى محمد عطيوة

الكلية
تربية اسوان
نوعية المنيا
تربية رياضيه بنين المنصوره
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره بور سعيد
علوم رياضة طنطا
اداب سوهاج
تجاره طنطا
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره بنها
معهد فني صحى بنى سويف
تربية دمنهور
حقوق المنصوره
حقوق القاهره
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره المنصوره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجارة جامعة السادات
بنات تربية/رياضه عين شمس
تربية/رياضه اﻻسكندرية
علوم سوهاج
اداب طنطا
تجاره بنها
تربية كفر الشيخ
السن عين شمس
اداب شبين الكوم ج المنوفية
نوعية الزقازيق
اداب طنطا
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف/رياضة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
212745
525396
242907
119082
879292
513146
468359
532622
130678
464828
381473
593069
384168
604826
233254
882046
608563
451233
383647
725415
244499
400700
738631
217298
210024
159483
399357
232172
597552
886028
548793
125355

اسم الطالب
رنا حسن حسنين محمد
آية ﷲ شوقى عسكر عسكر
كريمة ابوزيد جاد الكريم ابوزيد
ميرنا نبيل فؤاد مترى
مادونا سامى عشم شرموخ
ندى ياسر ابراهيم الجندى
كريم عبد الموجود ممدوح عبد الموجود احمد
احمد حسن عبدالحميد العرينى
تقى عبد الدايم احمد عبد الدايم
محمد كمال محمد سليمان السعدى
امنيه عصام عبدالجواد حسن
أمينة العربى احمد طبل
احمد جمال احمد محمدرشيد
زينب محمد السيد حسن خليل
محمد عﻼء الدين مختار عبد الهادى
عبد ﷲ جمال عبد الناصر عبد العال
ايه رضا عبدالحميد عبد العزيز
احمد ممدوح ابراهيم حسين عبد النبى غازى
ايه حامد عثمان عمر موسى
ابراهيم محمد صابر جمعة
اسماء جمال احمد محمد
محمد رضا حسينى محمد
ناصر احمد سعيد محمد موسى
سلفانا صفوت نعيم حبيب
فادى عامر فتحى صدقى جاد الرب
شيماء عمر قطب حسانين
حنان مجدى محمد مصطفى
محمد ابراهيم حامد عبدالسﻼم
ياسمين وليد عبدالخالق فاضل
محمود ابراهيم فرج ابراهيم
شهاب محمود ابراهيم على يعقوب
سلوى محمود احمد بدر

الكلية
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره اﻻسكندريه
حقوق حلوان
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تربية اسيوط
اداب دمنهور
نوعية كفر الشيخ
زراعه دمنهور
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره كفر الشيخ
كلية البنات آداب عين شمس
اداب جامعة دمياط
علوم رياضة سوهاج
تجاره الزقازيق
تربية عين شمس
تجاره اسيوط
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره طنطا
السن عين شمس
تجاره الزقازيق
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تربية عين شمس
تجاره الزقازيق
حقوق عين شمس
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تربية بنى سويف
اداب الزقازيق
تجاره عين شمس
علوم جامعة دمياط
اداب اسيوط
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
كلية البنات آداب عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
680225
748859
468721
519329
533439
885069
536375
748425
527812
586208
367715
537102
463099
315186
884042
358638
356183
615465
239019
583811
816268
319079
659271
528753
584781
208183
129019
894765
209639
378332
606708
503044

اسم الطالب
رماح شاكر محمد ابراهيم سليم
رحاب كامل ابراهيم محمد
احمد جﻼل رضوان ابراهيم صالح
أسماء عبدالمنعم محمد عبدالرازق عطاﷲ
مريم ابراهيم حسن ابراهيم عبدالهادى
محمد عيد حسين ابراهيم
هاجر محمد محمود الروينى
احمد محمد عمران عبد العاطى
نورهان ياسر عبد الخالق عبيد
تهانى ابو العنين ابو العنين العاصى
اسراء عراقى ابوالهدى عراقى
هبة عبد العزيز السيد الديب
مينا فوزي سمعان ذكي
احمد وحيد ابورواش عبدالرحمن
اشرقت محمد عبد الحفيظ حامد
ماريا عاطف جاد شنودة
ياسمين ابراهيم حسن محمد
اﻻء عبدالرحمن خليل عبدالرحمن
علي صبري ابوالمعاطي الشطيري
نورا ربيع عبد الفتاح احمد
فاتيما مصطفى عبد الحميد عبد الحكيم
نورا عبد الجواد عبدﷲ محمد
ايه فهمى عبد الغنى احمد كسبه
عبد الكريم عبد الهادى عبد الكريم حسين
ندا عبد الخالق احمد شحاتة عبد الرازق
فاطمه رمضان حسن غريب
بسمه محمود عثمان مصطفى
يارا احمد فؤاد حفنى
محمد سيد غريب حسين حسن
احمد خالد امين احمد العبيدى
رانيا رجب عبد الباقى أحمد
مهند محمد احمد خليل

الكلية
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات اﻹدارية
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
تجاره دمنهور
تربية أساسي اسكندرية
تجاره اسيوط
تجاره دمنهور
علوم جامعة السويس
زراعه اﻻسكندريه
معهد فني صحى طنطا
تربية ابتدائي بنها
علوم دمنهور
نوعية فنيه كفر الشيخ
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره اسيوط
تربية حلوان
دار العلوم ج القاهره
علوم الزقازيق
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
علوم المنصوره
تجاره اسيوط
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
رياض اطفال المنصوره
علوم طنطا
تربية ابتدائي طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
حقوق قنا جنوب الوادي
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
281753
368503
447862
376991
153516
299106
147912
816639
680177
919910
145718
807822
837034
733016
156918
278071
160087
377397
136965
522616
651191
589109
670311
127155
320964
834163
209045
825103
663413
843066
595571
653578

اسم الطالب
ياسمين محمد عبد العظيم محمد الملط
سماء خالد عبدالرؤف ابراهيم
احمد وحيد على المليجى
شيماء وائل احمد على الصافورى
رحمة وحيد رمضان احمد
ايمان محمد حامد علي سالم
جهاد محمد صﻼح احمد درويش
عماد محمد عبدالرشيد حسين
ريهام يحيى فهيم مختار منصور
ماريان نبيل صابر ميخائيل
محمد مجاهد رجب عبد السﻼم السعدني
ابراهيم ايمن سعد ابراهيم
راندا ناجى مأمون دياب
اروى احمد محمد اسماعيل
هشام صالح ابراهيم صالح
ندى طارق كمال احمد
حسام سيد عبد الحليم محمد
محمد ياسر محمد عرفه ابراهيم
شاهندة شاذلى فضل محمود
اسراء سمير غنيم السيد غنيم
ندى ابراهيم السيد شعبان
امنية صبحى مصطفى عبدالرحمن الماشط
فاطمه السعيد محمد احمد محمد
اسراء محمد محمود حلمي حافظ
عبير شعبان عبدالساتر الشاذلى
نورا عياد احمد محمد
اشرقت عﻼء محمود محمد
ابانوب شنوده ميﻼد قديس
ساره احمد يوسف احمد ابراهيم
روميساء محمد فولى ابراهيم
احمد محمود محمد السيد على
محمد مجدى ابراهيم محمد اﻻلفى النجار

الكلية
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي بنها
تربية ابتدائي طنطا
كلية الفنون التطبيقية ببنها
علوم بورسعيد
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره بنى سويف
تربية/رياضه المنصورة
اثار قنا جنوب الوادي
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره انتساب م .بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية أساسي اسكندرية
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
نوعية المنصوره
تجاره القاهره
تربية شبين الكوم
تربية قنا ج جنوب الوادى
فنون جميله فنون حلوان
كلية تجارة ج أسوان
تربية ابتدائي المنصوره
اداب المنيا
معهد فني صحى بور سعيد
تجاره انتساب موجه المنصوره

Page 355 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
819194
756749
590742
116036
138418
662004
750060
725529
207002
510622
538047
144362
449818
834774
589741
752046
543772
451775
534275
672651
593138
443903
601359
657517
283365
651797
372429
115256
583250
363106
127059
501883

اسم الطالب
ايرينى ممدوح زكريا شوقى
احمد سمير محمد احمد
عبد الوهاب السيد مصطفى جوده
امير شمعون متى بشاى
منه ﷲ عصام محمود محمد خطاب
اسامه ايهاب عبد الجليل محمد ابوالفتوح
عبد الرحمن ايهاب محمود رشوان
هاديه عبد الحكيم عبد العليم عبد الغنى
اسماء ممدوح زكى ابراهيم منصور
عبدﷲ مصطفى على عبدﷲ شرف
مى اشرف فتحى محمد عبد المعطى
دينا محمود عبد الجواد عبد العزيز
نجوى ابراهيم فتحى محمد اللمعى
اميره محمد احمد حسين
امانى ايمن محمد حبيب
اﻻء ابو بكر احمد مسعد مشالى
ميار محمد سعيد محمد يوسف
محمد عبدالعزيز عبدالعزيز قابيل
نرمين ميﻼد فهمى يسى مقار سﻼمه
احمد رضا عبد الوهاب مصطفى
محمد عبدالرازق محمد ابو العنين
بسمة ربيع عبد الرحمن القطيشي
لمى اسامة صﻼح عبد الرحمن
صفا السيد عبد الوهاب موسى
مروة محمد العمرى النعمانى
اسﻼم مسعد السيد السيد عبد الصمد
ايمان مصطفى جﻼل محمد
شيماء اسﻼم محمد توفيق
مي السعيد محمود صدقى بهلول
احمد مسعد عزت احمد
يسرا سيد محمد ثابت
نورهان يوسف وهبه فهيم يوسف

الكلية
رياض اطفال المنيا طالبات
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
بنات علوم رياضة عين شمس
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
حقوق عين شمس
تربية عين شمس
تربية رياضيه بنين اﻻسكندريه
تربية طفوله ج دمنهور
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق طنطا
معهد فني صحى اسوان
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره بور سعيد
علوم رياضة اﻻسكندرية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
تجاره دمنهور
تجاره طنطا
معهد فني صحى رياضه بور سعيد
معهد فني تمريض طنطا
تجاره الزقازيق
اثار القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب المنصوره
تجاره عين شمس
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تربية طفوله اﻹسكندرية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
545346
354576
443448
237188
889320
594495
740432
318797
473736
676808
672686
887738
310250
538731
352144
308760
804682
529183
532785
841944
185400
673872
297093
514072
500639
306102
749797
319424
218940
463052
162996
313770

اسم الطالب
محمد عبدالرحمن محمد السيد رضوان
يوسف سليمان عوض ﷲ سليمان
هبه عادل محمد عبدالغنى الشباسى
يوسف السيد طه يوسف
خالد عبد الكريم محمد على
محمد عبد ﷲ محمد عبد ﷲ رضوان
ايه محمود احمد منصور
اسراء جمال السيد محمد حبسه
بسمه ناجح العسلى سرحان محمد
اميره ابراهيم رمزى القناوى منصور
عبد العزيز محمد محمود فهمى عبد العزيز شرف
اسماء حسين همام على
ابراهيم عبد العزيز مصطفى غنيم
ريم ربيع محمد الفيل
محمد عبدالنبى محمد امام
احمد عيد محمد عزب
ايمان خلف حسن توفيق
عبدالحميد عاطف عبدالحميد حسن الجابرى
احمد عباس نبية العوضى
احمد جمال محمد مصطفى
عبده محمد عبدة سيد
مصطفى سمير عبد البارى درويش مصطفى
اميرة طارق عزيز الدين على
مورا عادل جرجس جاد
كريم احمد فتحي احمد حسين
عبد ﷲ علي محمود خطاب
على حمدى على المغربى محمد
هبة جمال محمد على شيحه
مارسيلينو ناصف ميخائيل خليل
احمد شعبان حسن محمد معوض
شريف محمد حسين محمود
عﻼ عبد النبي محمد على

الكلية
تجاره اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره القاهره
تربية رياضيه بنين اسيوط
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
اداب الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
زراعه كفر الشيخ
اداب المنصوره
تجاره المنصوره
طب بيطرى اسيوط
معهد فني صحى بنها
تربية السادات
كلية الفنون التطبيقية ببنها
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
اداب اسيوط
زراعه دمنهور
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
حقوق بنى سويف
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
زراعه عين شمس
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق اﻻسكندريه
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
حقوق بنها
تجاره كفر الشيخ
معهد فني تمريض الفيوم
اداب شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
210001
743734
826606
650245
311014
809849
470367
230546
385388
208624
398431
602364
741627
678982
297087
165959
352403
803423
819336
323722
578133
291206
751835
439031
520469
543415
386678
826932
125387
129288
517609
370212

اسم الطالب
انس محسن عبد السميع يوسف
منه ﷲ محمد احمد محمد
بوﻻ نبيل حلمى العبد
اسراء عبد العزيز احمد عبد العزيز اﻻطروش
هاجر عيد السيد ابو خليفه
مارينا عاطف يوسف خليل
نضر مجدي شعبان يس محمد
كريستين هاني حنا عزيز
هشام انور راشد انور سليم
محمود حمدى عبدالواحد سليمان
هاله صبرى عبدﷲ حسن
اسراء محمود عبدالمعبود محمد
عمر سيد مصطفى محمود
داليا عﻼء الدين عبد السميع محمد
امل نادي احمد مساعد
محمد احمد ناجى احمد
مايكل رفعت رشدى ميخائيل
كريم محسن فؤاد محمد
ابرار رضوان محمد رضوان
نيرة جمال محمد فؤاد الحسيني ياسين
مصطفى هاشم عبد الرحمن ابو طالب
ايمن وجدي احمد رشاد السيد
روان الراضي محروس عبدالرازق جوهر
سلمى حامد زكريا محمد محمد عيد
مروة ايمن علي غانم
احمد رجب فوزى محمد على مبروك
ايه صابر محمود محمد
محمود عبد الحليم عبد الصمد أحمد
فاطمه ياسر محمد سﻼمه
محمد مجدى محمد احمد الخطيب
ريهام علي حسين عيسي
كريم محمد عبدالسميع امين ابوزيد

الكلية
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجارة قنا ج جنوب الوادي
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
تربية ابتدائي السادات
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
اداب انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب انتساب موجه عين شمس
تجارة جامعة السادات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره جامعة دمياط
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
طب بيطري المنيا
تربية السادات
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب انتساب موجه بورسعيد
اداب كفر الشيخ
تربية رياضيه  /بنات جامعة السادات
تجاره دمنهور
بنات تربية/رياضه عين شمس
تجارة قنا ج جنوب الوادي
حقوق القاهره
علوم القاهره
حقوق اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
431750
214922
747468
899740
840755
756391
520268
367874
545596
241429
889140
224199
881220
597755
601056
896345
738147
818152
533690
136874
317394
683253
209841
727438
386893
500876
502561
524555
293630
576604
582800
890408

اسم الطالب
عمر خيرت محمد ادهم الصحن
ابانوب مجدى زاهى صالح
اروى محمد حافظ محمد
اماني حسين عبد القادر احمد
محمد سمير الدعوش السيد
ساره محمد ابراهيم سليمان
اسراء همام توفيق عضيم
شمس ضياء محمد عبدالعدل
محمود مصطفى فوزي محمد سليمان
سلمى فضل سيد سعيد
امل محمد عبد الفضيل منصور
نغم عصام حسن محمد
مريانا عادل موسى جندى
حسام حسن محمد اﻻمام الفارسي
ياسمين محمود علي محمد
مارى نصر فتحى فهيم
روناء احمد على محمد
اسماء محمد عبد الحكيم احمد
اسراء ياسر القطب البكرى المشد
دنيا محمد عبد الرحمن محمد
ايمان بسيوني السيد مسعود زهره
ندى محمد عبده عبده الشناوي
ماهينور حاتم محمد حمدى محمد يوسف
اسراء عادل عبدالرحمن ابراهيم
غاده رجب سعيد السيد ابراهيم
اشرقت ايهاب محمد فؤاد خميس ابراهيم
منى محمد على موسى
محمد عاشور محمد هاشم عبد المولى
عمرو فضل محمد فضل البحيري
دنيا عبدالفتاح حسن الحبيبي
ايه طارق عبد المجيد محمد عبد المجيد
امل اسعد لويس عطا ﷲ

الكلية
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات القاهره
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية ابتدائي سوهاج
تربية المنيا
تمريض اﻹسماعيلية
اداب انتساب موجه دمنهور
كلية الفنون التطبيقية ببنها
علوم رياضة اﻻسكندرية
فنون تطبيقيه حلوان
اداب اسيوط
حقوق حلوان
معهد فني تمريض اسيوط
زراعه دمياط/رياضة
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب سوهاج
نوعية الزقازيق
اداب المنيا
نوعية اﻻسكندريه
تربية عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق المنصوره
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضة
اداب الزقازيق
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب انتساب موجه دمنهور
علوم اﻻسكندريه
زراعه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب كفر الشيخ
اداب المنصوره
علوم اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
204247
303057
534434
592048
753222
533188
539706
234450
242108
576839
604743
439059
127122
352283
239439
463755
821444
895388
650516
224939
896164
802594
359192
675773
399768
500533
392291
216585
287956
665326
315387
845931

اسم الطالب
احمد ضياء الدين صبحي صالح
راقية السيد إبراهيم عبد المنعم
ايه احمد عبد المنعم احمد يوسف
أمانى حسين محمود حمزة
احمد سيد احمد محمد برايه
هاجر سالم محمد سعد عيدريشه
إسراء مصطفي طه الشنشوري
فهد اسامة محمد عبد اللطيف
بوﻻ نادي شنودة شحاته
مى عبد الحى عبد الحى الفراش
هدير سالم احمد حسين
مريم محمد احمد على النجار
الزهراء عمرو محمد عرابي
محمد خالد حمدى السيد
ابراهيم محمد رمضان احمد زلط
اسراء راضى رجب الرشيدى
جمال أشرف محمد حسن
اندرو اسامه سمير ابراهيم
محمد طارق حسين حسن ندا
عمرو ماهر محمد محمد عبد النبى
ريهام عبد الحكم محمد حماد
احمد مصطفى عمر على
شريف سامى عبدالعزيز يحيى
على محمود سعد محمود عطية
عبدﷲ محمد احمد ربيع
رضوى احمد محمد شحاته بدر
مصطفى اشرف شفيق ابرهيم سعودى
محمد عاطف محمد عباس
بسام عبد العال محمود عبد العال
لميس جمال عبد الباقى البطل
يوسف محمد ابراهيم سﻼمه
سهيله محمد نوفل محمد

الكلية
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
حقوق شبين الكوم ج منوفية
تربية طفوله ج دمنهور
معهد فني صحى بور سعيد
علوم رياضة بورسعيد
تربية اسكندرية
طب بيطرى دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه طنطا
طب بيطرى الزقازيق
حقوق اﻻسكندريه
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
تجاره طنطا
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تجاره سوهاج
علوم المنصوره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
حقوق بنى سويف
تجاره انتساب م .بنها
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
اداب انتساب موجه دمنهور
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره انتساب م .بنها
اداب القاهره
اداب انتساب موجه المنصوره
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تجارة قنا ج جنوب الوادي
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
426909
228518
754544
535558
433591
659176
462089
662545
607605
675188
377097
744916
891246
750379
802485
845663
910783
658209
433789
106530
891137
205086
427929
181453
916206
442044
457478
361428
590305
390751
392338
581298

اسم الطالب
أيه عبد المنعم سعد الدين زيتون
عمر محمد خليل محمد خليل
محمود سالمان شحتى سالم حمام
شيماء طه محمد عبد الهادى السيد رمضان
محمد جمال على الخﻼلى
سماح السيد محمد محمد
هند احمد لطفى احمد محمد حماده
على السيد محمد عبده محمد عوف
عمرو سعيد على جمعه
اﻻء وجيه محمود ابراهيم متولى
ايه عبدالعزيز حسن محمد بكرى
مايكل مجدى يوسف دميان
احمد عبد المقصود محمد عبد الﻼه
احمد مصطفى عبد الفتاح حموده
ايه مسامح عبد الحكيم احمد
لؤى ربيع حسن حسنى
فاطمه محمد محمد قاسم
علياء عزت مصطفى عبد الهادى
على متولى احمد محمد القط
ياسمين عمرو عبد الفتاح وافى
مصطفى محمود احمد خليفه
هاجر سمير مصطفي محمد
احمد طارق رباح محمد حسن
ايه عبد المنعم ربيع خميس
ساره محمود على محمد
احمد شحاتة امام محمد امام
رحاب مسعد ريحان الفقى
سمر محسن عبده على نصار
صﻼح محمد محمد رفعت الجندى
هاجر صﻼح محمد حسنين عامر
يسرا محمد سيد حميده السيد
محمد عصام بدير غازى ابو العطا

الكلية
اداب اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
تجاره جامعة السويس
حقوق اﻻسكندريه
علوم طنطا
اداب سوهاج
اثار الفيوم
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم رياضة الزقازيق
اداب انتساب موجه المنصوره
تربية/رياضه عين شمس
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس
تربية رياضيه بنين اسيوط
تمريض بور سعيد
تربية المنيا
كلية تجارة ج أسوان
تربية اسوان
علوم المنصوره
تجاره دمنهور
تجاره القاهره
اداب اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه الفيوم
اداب اسيوط
تربية طنطا
نوعية فنيه طنطا
اداب عين شمس
اداب جامعة دمياط
علوم بنها
حقوق بنها
علوم المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
595176
522920
580672
237054
603675
236349
356532
650058
598473
301815
279225
322376
104639
297074
590962
146136
387875
453331
890898
607200
456563
441512
679643
158389
884528
281513
363649
754788
469952
659665
370928
725532

اسم الطالب
محمود احمد محمد جمعه النجار
اسراء عاطف عبدالسيد سالم
ايه اسامة عز الدين ابراهيم
محمود اشرف فوزى نبيه
طارق صبحى عبد الحكيم محمد مصطفى
احمد عﻼء عبد السﻼم حسن خليفة
هدير امجد محمود على
هبه احمد محمد احمد سيداحمد
عزت ايهاب عزت عوض القهوجى
عبد الحميد محمد محمد مصطفى الديب
هيثم مدحت محمد خليل ابراهيم
محمد ابراهيم محمد سيد احمد شهاب الدين
محمد محمود حنفي محمود
اسراء حسن مصطفى ابو اليزيد
امانى صبح نعمان الشرباصى
رضوى محسن صابر احمد ابو سنينه
الشيماء محروس عطيه محمد
يارا ابراهيم حامد العبساوى
بسام ضاحى محمد احمد
عمر ابراهيم الدسوقى اسماعيل مجاهد
نورهان عبد الباسط محمد منصور
محمود عبدﷲ محمود عبدالحميد ابراهيم
امانى عزمى اﻻحمدى محمد سيد احمد
محمود محمد عويس سيداحمد
محمد عبد العال لطفي كامل
مهاب طارق محمود سليمان
عبدالرحمن عبدالفتاح محمد عبدالفتاح
محمد احمد نجار محمود مرجان
احمد عبده السيد عبده قليب
ايه حسن الصاوى عبد الغنى الصاوى
كيرلس عبدالمﻼك رشيد موسي
اسراء فرج عبد المطلب عامر

الكلية
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
اداب اﻻسكندريه
رياض اطفال المنصوره
حقوق انتساب موجه القاهره
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
حقوق حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم المنصوره
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه/رياضة
تجاره القاهره
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب حلوان
علوم جامعة دمياط
تجاره القاهره
تربية نوعية بنها شعبة تربية فنيه
تربية طنطا
تمريض اسيوط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تربية ابتدائي طنطا
فنون جميله عماره المنيا
تربية ابتدائي المنصوره
اداب بنى سويف
تربية رياضيه بنين اسيوط
تجاره القاهره
علوم عين شمس
تجاره جامعة السويس
تجاره كفر الشيخ
تربية ابتدائي المنصوره
علوم رياضة بنها
تجاره عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
169341
670214
312841
230849
726484
129304
535435
320457
888771
451773
907477
651861
368041
236471
379816
909936
352383
728926
651270
911301
896158
732165
532273
604815
609520
615514
875302
307519
542318
142387
535925
446052

اسم الطالب
محمد ايمن محمد صالح
ابراهيم محمد ابراهيم حسانين
اميرة عبد العزيز عمر أحمد
محمود كمال احمد اسماعيل
دنيا عمرو سيد متولى عثمان
محمود طارق فوزى محمد
امنية عادل عبد السﻼم اﻻعرج
احمد سمير عبد الستار يوسف
تيسير جمال عبد الرازق سيد
محمد عبد الناصر محمد عطا سﻼم
نورا عاشور خﻼف مهدى
محمد محمد سعد حسن
اسراء منصور محمود على
محمد حمزة لبيب عبده سالم
اسماء السيد احمد محمد ناصر
عبد الوهاب عادل كمال عسران
عبدالرحمن حسين حمزه محمد
اسماء السيد محمد محمد عبد ﷲ
اميره على فتحى حسين الخميسى
نجوى محروس عبد الموجود ابراهيم
ايه محمد تمام محمد
محمد عبد اللطيف جوده عبد اللطيف
مصطفى زكي سعيد كريم
رضوى ابوهاشم عبدالرازق عبدالجليل
حنان محمد السيد ابراهيم
عبدالرحمن ثروت البكرى ابراهيم عبدﷲ
اﻻء ايمن ابراهيم مصطفى
مروة مجاهد عبدالستار حسن
محمد طارق حمدى ابو العزم
اسراء رجب فتحى سليمان
ريهام فوزى عبد الحميد محمد
اسر محمد مؤنس محمد عشماوي

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
طب بيطرى الزقازيق
نوعية اشمون
اداب انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
تجاره القاهره
علوم طنطا
تمريض شبين الكوم المنوفية
تربية اسيوط
علوم رياضة طنطا
علوم سوهاج
اداب جامعة دمياط
كلية الفنون التطبيقية ببنها
حقوق القاهره
كلية البنات تربية عين شمس
اداب اسوان
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية
تربية الزقازيق
زراعه المنصوره
تربية ابتدائي اسوان
تجاره سوهاج
تجاره الزقازيق
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب الزقازيق
تجاره اسيوط
نوعية اشمون
تجاره طنطا
تربية عين شمس
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
142832
472174
742303
509645
435849
517333
660618
582822
919893
471118
901231
822371
916149
898004
679057
310421
669156
654404
514814
450364
891831
610143
599218
504102
808469
735740
392771
240921
505286
605109
439686
881582

اسم الطالب
بسمة نبيل عبد العليم محمد سليمان
سهام ابراهيم محمد الصباغ
هبة عبدالرحمن محمد عبد الحميد
أحمد عبد الحميد السيد عبد الحميد
رنا عبد الرحمن مصطفى محمد
نور الدين ربيع السيد مصطفي
احمد صالح عبد ﷲ عثمان
حياة ابراهيم فتحى السقا
دينا كمال محمد عصر
هناء عبدالفتاح البدراوى الجعب
اسماء مجدى يوسف احمد
امنية زين العابدين قاسم محمود
كيرلس سامح ابراهيم رزق ﷲ
فاطمه محمود حميد محمود
ناجى ابراهيم رجب علوان
ميرهان هاني سعد عياد
مجدى ابراهيم عبد العظيم محمد بدران
عمرو موسى عرفات المتولي
احمد عشرى احمد ابراهيم
ايه عادل شمس الدين على الجعم
محمود ماهر احمد شاهين
نهاد محمد السيد عطيه بكار
شريف عﻼء عبد المعطى أحمد
ندى احمد سعيد السيد مهران
صالح حسام صالح احمد
مصطفى ابراهيم محمد السيد
عائشه خالد مصطفى على
شروق عادل عنانى اسماعيل
عبد الرحمن احمد جابر ابراهيم محمد
إيمان محمد السعيد على سليمان
شيرين عزت عبد الفتاح معروف على
اسماء اسماعيل محمد اسماعيل

الكلية
حقوق حلوان
زراعه كفر الشيخ
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
حقوق اﻻسكندريه
اداب اﻻسكندريه
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
اداب كفر الشيخ
تجاره سوهاج
اداب كفر الشيخ
اداب سوهاج
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره اسيوط
تربية سوهاج
تجاره المنصوره
اداب كفر الشيخ
تجاره المنصوره
تربية المنصوره
اداب دمنهور
تربية طنطا
تجاره اسيوط
نوعية الزقازيق
تجاره الزقازيق
فنون جميله فنون اﻻقصر
تجاره انتساب موجه بنى سويف
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره عين شمس
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره اسيوط
اداب انتساب موجه اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
886151
454517
580290
891690
506695
500794
518123
453903
825230
919479
746765
377387
736135
328051
464599
475785
597695
662963
826357
806650
459894
138776
110123
242276
231909
245143
166433
597148
321302
240563
748628
360092

اسم الطالب
كرلس ارسانيوس حنا جبره
دينا خالد رشاد عدﻻن
ندى زغلول كامل محمد سعد
ساره سعيد موسى سمعان
رانيا مجدى السيد احمد موسى
ريهام عبد ﷲ محمد عبد ﷲ صقر
أمانى خالد محمد محمد ثابت
امنيه عبد ﷲ عبد الحي عبدالغنى صالح
ميرنا نصار صدقى مجلع
احمد العارف احمد عبدالرحمن
رفيده عبدالسﻼم احمد عبدالسﻼم
محمد جمال محمد عبدالسميع
محمد حسام عفيفى عيد عفيفى
منة ﷲ محمد جﻼل محمد
محمد عصمت صبحى محمد على عمر
محمد محمود كمال عبد الفتاح محمد
عاطف قدرى نايل محمد طمان
محمد حمدى احمد البسطويسى
ايه حسنى صابر الطيب
اشرقت محمد محمد علي
اسراء محمد مهدى عبد الرازق
عصماء وليد عبد العظيم طه بدوى
احمد ابراهيم عبد الغنى ابراهيم
محمود زكى عويس زكى
عبد ﷲ على عبد اللطيف محمد
شيماء ابراهيم السيد ابراهيم
رضوه يحى محمد عبد الرزاق
عبير عصام طاهر سعد
فوزية انور فؤاد محسن
عزيزه محمد عبد العظيم فهمي
حسن محمد علي محمود
عبدالرحمن خالد السيد مصطفى

الكلية
تجاره اسيوط
تجاره طنطا
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره اسيوط
اداب دمنهور
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب دمنهور
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره سوهاج
معهد فني صحى رياضه سوهاج
معهد فني صحى اسماعيليه
تجاره بنها
تجاره بنها
اداب انتساب موجه عين شمس
تجارة جامعة السادات
اداب اﻻسكندريه
تجاره جامعة دمياط
علوم بورسعيد
العالي لﻼعﻼم وفنون اﻻتصال  6اكتوبر
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
علوم الفيوم
تجاره جامعة دمياط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
بنات تربية/رياضه عين شمس
تربية جامعة السويس
اداب انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
605891
456251
372453
596242
506483
165087
283264
748310
673327
393645
601948
596377
737028
654033
803059
221917
596345
126038
582667
219009
168059
226447
429183
836617
371760
376796
216163
218376
446970
379945
354873
155237

اسم الطالب
دينا سمير محمد محمد
محمود صبحى محمود بدر
ريهام اسامه محمود عبدالغفار
صﻼح اسماعيل الشحات صيام
مريم عﻼء الدين صبحي عبد الحميد ابراهيم
ميرنا اشرف شوقي عيد
عبد الرحمن محسن بدوى احمد
منار محمد هاشم محمد
ايمان اشرف ابراهيم احمد عامر
خالد مصطفى اسماعيل على ابراهيم
احمد محمد محمد ابراهيم السيد رضوان
أية محمد أحمد عبد الونيس عوض
احمد محمد احمد ندا
فاطمه بدران فتحى بدران
هدير ايهاب رجب رياض
يوستينا رفعت فايق ينى
أحمد هشام حامد مصطفى
حبيبه صﻼح سيد محمد الدجوى
مى عصمت عوض ﷲ السيد العزب
اسﻼم السيد مهدى احمد
تغريد حمدى عطيه على
محمد حسام الدين مصطفى السيد
هبة محيى الدين محمود رضوان احمد
مصطفي عبد الحميد احمد السيد
سماح شعبان محمد بسيونى
ايمان مصطفى عبدالغنى ابراهيم محمد
يوستينا اشرف شاكر تايه
اسماء عﻼء الدين سعيد عبد الجواد
كريم مسعود المغاورى الدسوقى
ايه عاطف احمد ضياءالدين محمد مراد
ايمان اشرف عبدالمنعم عبدالخالق
وليد محمد حلمى على

الكلية
تجاره الزقازيق
تجارة جامعة السادات
تربية بنها
علوم رياضة جامعة دمياط
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية جامعة السويس
تمريض الزقازيق
تجاره انتساب م .بنها
تجارة جامعة السادات
علوم جامعة دمياط
علوم الزقازيق
اداب انتساب موجه المنصوره
نوعية موسيقيه المنيا
اداب انتساب موجه حلوان
علوم جامعة دمياط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب الفيوم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه دمنهور
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم عين شمس
كلية البنات تربية عين شمس
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
حقوق انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة بنى سويف
تربية/رياضه عين شمس
تجاره جامعة السويس
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
245413
905802
548223
891232
391627
441885
205303
179591
117035
303918
356976
383372
160962
522926
746708
531434
733781
318735
584317
667616
555395
245362
546282
126138
756822
733221
113689
129777
299129
670372
905032
438189

اسم الطالب
رحاب عبد السﻼم زكي خليل
محمد احمد قاسم همام
حمادة احمد سعد احمد حمودين
صفاء جﻼل على حماد
ناردين ميﻼد ذكى اسكندر
محمود احمد محمود مصطفى الشباسى
مايكل ابرام فريد بشاي
عمر عبد الرحمن محمود حبيب
عمرو عادل محمد على
اﻻء محمد مصطفى ندا
اسﻼم ماهر حسين ابراهيم
ياسمين اشرف سيد فيومى
ياسمين رجب عبد العليم سليمان
اية لطفى مصطفى عبداللطيف
ناجى عبد الحافظ محمد الفيومى
محمد السيد حسن محمد جاد
اميره سعيد السيد الباجورى
داليا اشرف شكري همام
محمد محمد بكر الجنايني
ممدوح رمضان منير محمد ابراهيم
عبد الرحمن جمال على محمد أبوالسعيد
ايمان مصطفى عبد العليم امام
اﻻء محمد على دسوقى حسين
سناء حمدى عبد ﷲ احمد
رجاء طارق عبدالحميد ابو خلبة
محمد سعيد حسن على حجازى
محمد شعبان محمد عبد الفتاح روبى
اﻻء حسن عبد الرحمن محمود
روضة كارم محمود محمد حسن
اسماء محمد محمود عبد المجيد
فيبى معاطى نسيم قنديل
وﻻء عبد الناصر السيد مصطفى

الكلية
اداب جامعة دمياط
علوم سوهاج
علوم رياضة اسوان
معهد فني تمريض اسيوط
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره طنطا
اثار القاهره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
دار العلوم ج القاهره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
استنفد الطالب رغباته
تربية عين شمس
تربية ابتدائي بنى سويف
زراعه اﻻسكندريه
تربية اﻻسماعيليه
دار العلوم ج القاهره
اداب الزقازيق
تربية بنها
زراعه المنصورة/رياضة
تربية المنصوره
تجاره انتساب موجه طنطا
اداب سوهاج
فنون جميله فنون المنيا
تجاره القاهره
تربية العريش
علوم رياضة الزقازيق
تجاره القاهره
حاسبات ومعلومات الفيوم
تجاره القاهره
اداب المنصوره
اداب سوهاج
زراعه اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
849072
125822
575515
369022
904036
726573
445084
585207
123735
314464
670783
887344
597733
578813
558026
672698
815964
320174
610539
666494
116062
901393
205534
891418
903488
913166
297323
161730
156524
597740
447397
539485

اسم الطالب
جورج نبيل شفيق حبيب
بسنت ماجد كمال درويش
على مصطفى عشماوى محمد عبد الخالق
امنيه عبدالغفار محمد عبدالغفار هيبه
حسناء حزين محمد عبد العزيز
ماجد محمد طلعت محمد
ايمان عبد النبى محمد بعبول
قمر ابراهيم عبدﷲ نوار
محمد احمد عبده عبد الهادى
منار نظيف عبدالحميد خليفة
سمر احمد السعيد على محمد
احمد ضاحى محمود حسن
احمد الهادى سعد ابو المعاطى
ابراهيم عبد المنعم عبد ﷲ عمر سالم
فايزة السيد انور عبدالفضيل ابو شنب
محمد ابوبكر محمد الجربى محمد الصاوى
سمر ناصر عبد العزيز احمد
سعيد اشرف سعيد ناصف
شريف محمد السيد محمد سليم
عبد الوهاب محمد عبد الوهاب عيسى ابراهيم
شادي مجدي حسن علي
حسين سعد بدوى همام
مونيكا سليمان حليم حكيم عطا
محمد جﻼل خليل محمد
محمود على محمود عبد الرحيم
زينب فرج ﷲ محمود احمد
الشيماء سعيد حسانين السيد
محمد عبد الرحيم محمد حسوب
احمد حمدان على حسين
احمد فتوح المتولى المتولى أحمد
حسين محمد عزالدين عبدالمنعم على
دينا تحسين فوزى عوض عبد العزيز

الكلية
تجارة قنا ج جنوب الوادي
زراعه القاهره
طب بيطرى بنها
حقوق بنها
تربية ابتدائي سوهاج
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
اداب كفر الشيخ
اقتصاد منزلى حلوان
حقوق حلوان
اثار القاهره
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره اسيوط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره المنصوره
زراعه دمنهور
تجاره المنصوره
اداب المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى اسيوط
تجاره سوهاج
تربية طفولة أسوان
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره بنى سويف
حقوق بنى سويف
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
كلية البنات علوم عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
731945
244641
288735
812997
152808
156845
131973
539600
479771
384154
751416
316975
148115
750740
676274
750267
297259
456359
500424
517526
596721
107410
529895
468427
129738
449849
502604
377800
537968
360438
374245
806128

اسم الطالب
ابراهيم حسن ابراهيم عبدالواحد
محمود اشرف محمود قرنى
محمد احمد الوزيرى محمود
امانى عماد مكرم عياد
خالد على حسن عبد الغفار
ابرام نبيل وليم ابراهيم
احمد حسين عطا ﷲ السيد زهران
اسماء عبدالسﻼم حميده الشناوى
عبدﷲ محمد مرسى عبده شنقار
مصطفى اشرف عبدالمتجلى محمد يوسف
محمود السيد شوقى ابراهيم احمد
مها عامر توفيق عامر
عمر عبد العزيز محمد سيد احمد
اسﻼم وهبه السيد عبد السﻼم وهبه ترك
محمد احمد كمال السيد فرج
عبد الرحمن احمد محمد خليل ابو حسين
يوستينا اشرف نعيم فهيم
محمد ابراهيم محمد عيسى
هنا هشام عزت احمد ابو زيد
رحمة حسن علي غازى السد
عبد الرحمن بدوى رشاد بدوى ابو العنين
دينا محمد حسن عبد القادر
احمد رمضان محمد ابراهيم سيد أحمد زيد
احمد عﻼء احمد محمود
عبد ﷲ محمد عبد المنعم العدوي عميرة
اريج عبد السميع رجب سالم
بيان احمد نادر محمد العطار
احمد خالد عبداللطيف سيد الجزار
سماء السيد ابراهيم الشبراوى
مروان محمد على امام
هاجر احمد سعيد محمد
مها رمضان محمد محمد

الكلية
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
حقوق انتساب موجه حلوان
طب بيطري المنيا
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره بنها
تجاره بنها
اداب انتساب موجه بورسعيد
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية حلوان
اداب انتساب موجه بورسعيد
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
اداب انتساب موجه بورسعيد
اداب القاهره
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
اداب انتساب موجه دمنهور
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى اﻻسكندريه
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب طنطا
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
علوم دمنهور
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
علوم بنها
حقوق بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
534909
906650
667563
168798
896095
914258
524254
354901
456861
549749
591686
109641
219797
656328
517423
296197
659286
748236
374984
241269
279975
314256
662459
895293
603238
302475
287301
803816
206327
103655
742091
219384

اسم الطالب
اﻻء جمال خميس السيد عبد الدايم
ساندى عزت ثابت عبد النور
ايه محمد راغب محمد سالم
هاجر عادل احمد عبد العال
مريانا قرياقس صليب جرجس
عبد البارى يوسف محمد عبد الحليم
ايه صبرى محمود نور الدين محمد
بسنت احمد ابوالفتح احمد
آيه محمد امين احمد جزر
اميره فكرى فاروق ذكى
محمود عبد المنعم محمد صبح
على محمد شلبى محمد شلبى
رشا سيد محمد حسين
نسمه وليد محمد حلمى السعيد ورده
ايه رشيدى كامل محمد شقيدف
نهى مصطفى وهيب محمد
رانيا سامى محمد على صبح
اسراء سعد سعد سعد
علياء السيد محمد احمد
ايمان محمد سعيد ابراهيم
كريم وحيد محمد على حميده
ميادة عماد الدين محمود خليل
محمد احمد عبد الحكيم البطراوى
بيشوى فكتور شوقى سامى
احمد على محمد على حسن
عبد الحميد احمد عبد الحميد احمد عامر
اميرة مصطفى حسين عبدﷲ
مريم نبيل نجيب يونان
امنيه عماد الدين عبد الرحمن الخضيرى
محمود عادل جمعة احمد فرج البنا
منه ﷲ نصر ماجد محمود
ديفيد خالد ايليا عدلى

الكلية
تجاره دمنهور
علوم سوهاج
اداب المنصوره
تربية ابتدائي الفيوم
تجاره سوهاج
كلية تجارة ج أسوان
زراعه اﻻسكندريه
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
اداب طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
حقوق انتساب موجه القاهره
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية ابتدائي عين شمس
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره جامعة السويس
حقوق بنها
تجاره عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
رياض اطفال القاهره طالبات
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
تجاره سوهاج
تربية رياضيه بنين الزقازيق
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
حقوق حلوان
علوم المنيا
تجاره عين شمس
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
604820
502815
473578
355647
450318
111518
219413
302666
505557
803104
329253
387210
735368
387600
365002
823441
379322
661955
163956
308411
529594
162082
678219
325224
652901
115601
156995
575741
651277
237646
454527
666937

اسم الطالب
روضة محمد عبدﷲ عبدالعزيز
محمد فرحات حسن عباس
اطﻼل رضا السيد التهامى السيد
اسماء اسامه ابراهيم محمود
مروة مصطفى احمد متولى
نورهان اشرف عبد المنعم بيومي
مارو عماد بولس برسوم
زياد حسن موسى الكردى
احمد سامى غريب حسن هندى
اسماء يحيى حسن على
يوسف طه محمود عبد العال
مروه جمال احمد على
وﻻء جابر طلبة خليل
فتحى جمال عوض ﷲ محمد
سميره سيد سعيد محمود
سمر اليمني عبدالﻼه محمد
ايه مجدى كامل هاشم الجباس
اسماء ابراهيم محمد عبد ﷲ الدرينى
عبد الرحمن عصوه احمد عبد العظيم
محمود عزمي عبده القاضي
محمد احمد عبدالسميع عامر
بيشوي عادل اسكندر يعقوب اسكندر
محمد عادل يوسف بدير
بيتر نصر ﷲ تناغو ميصال
محمد حماده السيد على
محمود رأفت محمود عبد الحليم الفولى
حنان يوسف وهبه جرجس
ساره ناصر منصور عبدالمجيد رجب العطار
ايمان محمود محمد حسين مخلوف
ايمان ابراهيم عبد الوهاب احمد
فاتن شريف احمد اسماعيل النجار
معاذ محمد احمد شعبان

الكلية
طب بيطرى الزقازيق
فنون جميله عماره المنيا
اداب جامعة دمياط
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
السن عين شمس
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره انتساب موجه دمنهور
تربية ابتدائي المنيا
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم عين شمس
تجاره الزقازيق
تربية ابتدائي بنها
كلية البنات آداب عين شمس
نوعية قنا
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تربية المنصوره
حاسبات ومعلومات الفيوم
تربية شبين الكوم
تربية دمنهور
حاسبات ومعلومات الفيوم
تربية رياضيه بنين المنصوره
تجاره عين شمس
تربية رياضيه بنين المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب جامعة دمياط
تجاره طنطا
تربية المنصوره
كلية البنات آداب عين شمس
تربية طنطا
تجاره المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
317172
360159
740037
522007
846791
382285
122156
452294
668338
612534
823428
366396
356099
740401
548459
153526
811242
665862
755208
151737
281089
658520
830540
130040
750049
232026
103026
660762
544891
208299
366618
512454

اسم الطالب
سارة محمد محمد عبد الوهاب صالح
محمد حسن شريف عبدالرحمن
احمد توكل حسيب سليمان
ندى على عبد الرحمن عنانى
عبدالﻼه عبدالسميع عبدالﻼه السمان
سناء ناصر محمد حسين القصاص
هند يسرى حامد المنواتى
احمد محمد ابراهيم على ابو العيش
ايمان صﻼح بدير فرج شبكه
اشرف محمد عوض السيد متولى
اميره عبد الﻼه أحمد عبد الﻼه
محمد هانى حبيب محمد احمد
مارتينا ماجد فايق لوقا
ابراهيم محمود ابراهيم احمدسعفان
محمد ناصر محمد عبد العزيز الشايب
ريهام محمد زكريا عبد الفتاح
نيرة محمود عامر محمد
عصام جمال الدين حلمى عبد اللطيف شلبى
ساره حافظ سليم عبد الرحمن حسن
احمد محمد مﻼحى محمد
اسﻼم احمد محمد شوقي البلتاجي
نورهان حافظ ابراهيم الدسوقى
صبري سيد الخليلي احمد
حسن قناوي طنطاوي قناوي
مها صﻼح بدوي محمد
محمود خالد جاهين مصطفى
احمد السيد محمد عبد الغفار
هبه خيرى رجب عوض
محمد شوقي محمد عبدﷲ يونس
ليديا رافت ابراهيم جرجس
محمد مسعد خالد السيد على البياض
شروق صديق يس محمد على

الكلية
اثار القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
نوعية الزقازيق
اداب دمنهور
حقوق اسوان
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره القاهره
تجاره طنطا
نوعية المنصوره
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره انتساب م .بنها
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره الزقازيق
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
تربية بنى سويف
تربية المنيا
تربية رياضيه بنين المنصوره
تربية ابتدائي العريش
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
حاسبات ومعلومات حلوان
تربية المنصوره
نوعية فنيه قنا
تجاره انتساب موجه قاهره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
حاسبات ومعلومات حلوان
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تربية/رياضه المنصورة
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
244756
602714
425427
558814
726742
351950
114587
597192
512116
531821
374898
125042
651539
726253
505527
654804
849479
365344
287825
432657
461184
389688
181381
430863
377001
141305
822403
593186
221893
732986
211856
584585

اسم الطالب
محمد نتعي احمد ابو العﻼ
اسﻼم طلعت محمد عبد الحميد الحجر
خالد اشرف نظمى الخبيرى
ريهام عادل كمال عثمان احمد
اشرقت كامل محمد خليل كشك
حامد مجدى حامد غريب
منه ﷲ حسن حسين مراد
علياء عاطف محمد رزق مرجان
سمر ابراهيم عبد الباعث ابراهيم
مصطفي مبروك سعد الجايح
احمد محمد احمد حامد
مصطفى عصام محروس محمد احمد
ناهد ابراهيم سعد ابراهيم
يوستينا ماهر مكين نخنوخ
خالد محمد السيد احمد مرسى
اميره محمد على العدل الشحات
محمد عبدالراضى متولى محمود
رانا محمود عيد محمود
سيد محمد عبده محمد
عبد الرحمن شوقى اسماعيل محمود
مصطفي محمد عبدالعزيز اسماعيل القزاز
يوسف عبدﷲ عبدالقادر يوسف
عطاء محمد حسين عبد اللطيف
شروق جمال زغلول على محمد عطيه
فاطمه محمد رضا احمد
عبير احمد عبد العزيز السيد
ايه وافى بكرى سعيد
آية محمد ابراهيم حشيش
مارى اشرف عياد ميخائيل
دعاء محمد محمد عطوه
حنين خالد احمد عبد الفتاح
احمد فيصل على رمضان الجزار

الكلية
تربية/رياضه حلوان
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا
تربية ابتدائي فرع مرسى مطروح
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب باﻻسكندرية
تجاره بور سعيد
علوم رياضة بنها
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
علوم رياضة جامعة دمياط
تجارة جامعة السادات
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية/رياضه المنصورة
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فني صحى المنصوره
علوم بورسعيد
بنات تربية/رياضه عين شمس
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم رياضة اﻻسكندرية
نوعية كفر الشيخ
تربية/رياضه بنها
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره دمنهور
تربية عين شمس
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
اداب قنا ج جنوب الوادى
تربية ابتدائي جامعة دمياط
ع.كندى تكنو.اعﻼم ت.خامس
تجاره الزقازيق
تجاره عين شمس
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
549423
311578
536330
309296
537491
506856
523778
314386
602420
595985
542211
585605
431967
614585
664186
359267
458573
298635
441770
453811
361059
836562
751286
681439
535233
508799
372562
829542
545114
297173
906049
513294

اسم الطالب
اسراء جمعة محمد رمضان مرسى الكومى
محمد حلمي ابراهيم محمد
ميرنا نجيب محمد الطنطاوى
نيفين حسني علوى حسن طايل
كوكب حامد محمد محمود عامر
ساره جمال الدين محمد امين مسعود
رنا ايمن فكري محمد
هدير نجاح شعبان احمد
مى عبدالرحيم محمد سعيد
حسن جمال ابراهيم المتولى حسن
عبد ﷲ مجدى رجب محمود محمد
مريم احمد احمد العريان
كريم محمد عبد السﻼم ناجى حجازي
السيد طلعت محمد شحاتة على
ضحى احمد محمد حسن مكاوى
محمد سليمان احمد سليمان
عبدﷲ حمدين عبده حسب ﷲ
محمد احمد سليمان محمد
عبدﷲ احمد محمد مختار عبدربه كركور
كرستينا سعيد صليب حبشي توما
ايه جمال عمر عبدالعال
محمد عباس محمد بهجات محمد
محمد مجدى فاروق محمد محمدين عوف
مى الحسينى الحسينى ا براهيم سيد احمد النجار
انتظام محمود عبدالباسط محمود المزين
روان يسرى محمد على محمد
ساره احمد خضير محمد
آﻻء عمر بن الخطاب سعد على
عبد الرحمن علي ابو المعاطي على بركة
كاترين ناجح عزيز شحاته
نوران عبد المجيد احمد محمد
نهاد محمد السعيد عبد المنعم عبد الفتاح

الكلية
تربية/رياضه دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم طنطا
تربية السادات
تربية طفوله ج دمنهور
حقوق اﻻسكندريه
تربية أساسي اسكندرية
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تربية الزقازيق
معهد فني صحى رياضه بور سعيد
علوم رياضة اسوان
تربية ابتدائي طنطا
تجاره دمنهور
تربية/رياضه الزقازيق
تربية ابتدائي المنصوره
اداب الزقازيق
تجاره كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره طنطا
تربية طفوله طنطا
تجاره اسيوط
اداب قنا ج جنوب الوادى
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
معهد فني تمريض المنصوره
اداب دمنهور
حقوق اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
فنون جميله فنون اﻻقصر
علوم رياضة بورسعيد
تجاره عين شمس
علوم سوهاج
تجاره انتساب موجه دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
450415
543257
531050
214305
662278
755989
279651
324241
437528
911783
611236
239366
466004
436830
322518
353112
362285
891469
651554
157832
504825
434051
443024
180784
760299
535576
524035
204290
889439
225274
358428
304733

اسم الطالب
ندى شريف محمد طاحون
محمود جمال محمد كامل على
صﻼح نصر أبو العنين أحمد السيد
شروق سيد عبد الصادق عبد الشافى
عصام هشام نجيب عبد الحميد
اﻻء حسن محمد عبدالمنعم يوسف
رحاب محمد سعد عبد الرازق
فاطمة عبد الهادي محمد البكرى
خلود خالد السيد عبد الرحمن الفخرانى
ايمان محمدعلى عبد المنعم ابراهيم
ساميه حسينى محمد احمد عبدالسﻼم
احمد رمزى محمد عبد الرؤف
هاجر السيد عبدالحميد الزواوى
نورهان اشرف السيد احمد
عبد العظيم مجدي عبد العظيم محمد البربرى
حسام محمد على احمد
سميحه احمد سيد حسين
خالد زكريا محمد سيد
مريم عادل متولى محمد احمد
هشام احمد محمد عبد المجيد
هاجر شعبان محروس سليمان مصطفى
علي هشام علي حسين
الهام سيف اليزل فهمي عبد الحميد
محمود احمد عمر طلب
رانا محمد السيد احمد
مريم حليم فهيم اسحق جرجس
الشيماء عزت محمد رفاعي ابراهيم
ريم هشام عبد القادر على اسكيف
مصطفى محمود شاكر محمود
علي الحلي علي عبدالرحيم
مى محمد حسين احمد
علياء علي السيد القرط

الكلية
تجاره طنطا
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
تربية دمنهور
علوم القاهره
تجاره المنصوره
علوم العريش/رياضة
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره عين شمس
علوم اﻻسكندريه
تربية اسوان
نوعية موسيقيه الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
زراعه كفر الشيخ
حقوق اﻻسكندريه
علوم رياضة اسوان
حقوق عين شمس
اداب عين شمس
علوم رياضة اسيوط
اداب انتساب موجه المنصوره
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
حقوق اﻻسكندريه
علوم رياضة طنطا
تجاره طنطا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية طفوله الزقازيق
تربية طفوله ج دمنهور
تربية اسكندرية
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة
تمريض اسيوط
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تجاره انتساب موجه عين شمس
اثار القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
519323
833914
364197
320558
908927
525523
739593
592081
240046
878488
363433
151557
304650
830300
114415
600742
292416
384597
145447
121659
460756
355344
279501
524024
825723
590234
576953
832795
304252
559645
900772
814805

اسم الطالب
اسراء صالح محمد جاب ﷲ
اسراء صﻼح قاسم خليل
سماح عيد ثابت ونس
هاني شاكر العشماوى الخولى
كرستين ناجى مريد مترى
نورهان سعيد احمد عبد السﻼم
محمود حمادة محمد ابراهيم يحى
سارة وفيق مختار الكتبى
امنيه حماده طه قرنى
محمد عبد المنعم محمد محمود
ايمن نصر جادالكريم احمد
ندا عﻼم عبد الحميد محمد
جهاد السيد عمر عبد الغفار خربوش
محمد عبدالحميد ابو المجد احمد
فاطمه محمود محمد الرشيدى
سلمى ايمن فتحى متولى ياسين
منة ﷲ محمود صابر حسن
ريهام حمدى حسن سليمان حسن
محمد عبد الرحمن حسن غزال
عمرو محمد عبد اللطيف مصطفى
اسﻼم سعد الدسوقى ابراهيم الحاوى
معتزة ادريس عبدالسميع محمدعفيفى
احمد طارق محمد فتحى عبدالحميد
اسماء محمد احمد عبد الرازق سﻼمة
مياده احمد عبد الﻼه محمد
احمد محمد رضا ابو النجا عاشور
نورهان عادل فرج محمد دياب
ماريانا ايمن اوليت نصيف
نورا سعيد السيد كشك
محمد عبدالفتاح عبدالمعطى سالم سنكل
شروق ابوبكر عثمان هريدى
محمد وجيه شوكت توفيق

الكلية
اداب انتساب موجه دمنهور
تجارة قنا ج جنوب الوادي
زراعه عين شمس
تمريض شبين الكوم المنوفية
كلية تجارة ج أسوان
دار العلوم الفيوم
اداب الزقازيق
اثار القاهره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
علوم اسيوط
تجاره انتساب موجه حلوان
طب بيطرى فرع الوادي الجديد
تربية ابتدائي شبين الكوم
اداب اسوان
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره الزقازيق
علوم عين شمس
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره كفر الشيخ
فنون تطبيقيه حلوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب اﻻسكندريه
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره المنصوره
تربية قنا ج جنوب الوادى
تربية ابتدائي شبين الكوم
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
اداب انتساب موجه سوهاج
تمريض المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
659885
658222
752933
597595
297273
123972
813562
207470
228753
294886
430930
449118
453135
885621
891549
320187
745192
580141
665569
812187
596554
548185
895202
228409
809459
439871
580198
604921
307042
519686
300757
443013

اسم الطالب
نهال جمال عبد الحميد ابراهيم العاصمى
هند رأفت رزق محمد رزق
ندى طارق عبد الفتاح هنداوى
الدسوقى مجدى الدسوقى عوض خضر
شروق طاهر حسين رياض
مدحت اشرف محمد رشدي الشيخ
مريانة يونان صليب يونان
جاﻻ محمد نور الدين ابراهيم
احمد حاتم سعيد مجاهد عبد النبى
محمد عبد ﷲ سعد الدين سرور
ساره عادل محمود محمد احمد صالح
نسرين سامى عبدالحميد شلبى
سارة محمد عبد الغنى نعمان شعﻼن
الشيماء علي عبد الحميد فرج
رانيا محمد حسن محمد
محمود بكر عبدالعزيز خضر
ايمان محمد محمد علي
فاطمه وجيه عبدالجواد الجميل
علياء حماده مصطفى ابوصالح كيوان
ايمان ابراهيم عباس ابراهيم
محمد حاتم محمود رمزى الزامك
هشام محمد محمد زيتون
نانسى جوزيف حلمى اقﻼديوس
محمد محمد احمد محمد
أيمان أسامة قياتي عبد الحليم
كرستينا رأفت فؤاد صبرى عازر
ندى محمود عبد العزيز دراج
عبدالحليم ناصر محمد علي
ياسمين خالد امام جمعة
أسماء عبد الرحمن السيد اﻷشمونى
شيماء حامد محمد احمد
اﻻء خميس عبدالمنعم محمد صالح

الكلية
تجاره طنطا
تجاره جامعة السويس
كلية أداب بورسعيد
تربية جامعة دمياط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب المنيا
تجاره طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره طنطا
تربية اسكندرية
تربية طفوله طنطا
علوم طنطا
تربية اسيوط
تربية رياضيه  /بنات اسيوط
معهد فني صحى رياضه بنها
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
تجاره طنطا
تربية المنصوره
تربية ابتدائي المنيا
علوم جامعة دمياط
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
اداب سوهاج
حقوق انتساب موجه عين شمس
علوم المنيا
اداب دمنهور
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره الزقازيق
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
خدمه اجتماعيه حلوان
اداب طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
728977
106517
725456
155740
542343
366597
730833
806658
843119
468146
677693
898694
360005
523904
435806
556653
294968
755489
367854
665979
588565
846862
126389
107795
380610
149719
580041
364356
682421
447758
464987
317408

اسم الطالب
رباب شريف احمد محمد
شيرين جمال مصطفى محمد
عبدالرحمن محمد يحيى محمد
ندا سيد حسين سليمان
محمد يسن احمد زكى احمد
اسﻼم محمد شاكر محمد سليمان
احمد عزت عباس شحاته
امال عبد العظيم عبد العاطى فهمى
امنيه خالد ابوالعﻼ نجيب
آيه وسام ابراهيم عبدالغفار
ايمان نعمان عبد الفتاح رمضان
هاجر محمد عبد الرحمن السيد
احمد حجازى مصطفى كامل
مونايا يحيى ابراهيم سﻼمه
رنا احمد محمود احمد محرم
ندى جمال عيسى رضوان عيسى
محمد وحيد محمد مهران
هنزاده مرزوق عبد السميع الشبشيري
داليا زكريا محمد فاروق بحيرى
لينا الشربينى صبرى ابراهيم سراج
الشيماء سامى عبدالرشيد دنيا
انهار سالم فؤاد ابراهيم
اسراء ابراهيم عبد الدايم رجب
روان وائل محسن عبد المنعم النحاس
فاطمه احمد عبدالرحمن احمد
ميار مجدي جمال الدين بكار
خلود زغلول السيد محمد المشد
ياسمين احمد ابراهيم حامد
حماده السيد ابراهيم عبد السﻼم عبد السﻼم
أحمد محمد إبراهيم سليم عجمى
احمد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن غنيم
صابرين اسامة كمال عراقى

الكلية
نوعية الزقازيق
تجاره القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب انتساب موجه بنى سويف
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
اداب بنها
علوم الزقازيق
رياض اطفال المنيا طالبات
حقوق بنى سويف
تربية كفر الشيخ
اداب المنصوره
اداب سوهاج
تجاره انتساب موجه الزقازيق
زراعه اﻻسكندريه
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
اداب اﻻسكندريه
السن عين شمس
السن عين شمس/رياضة
تربية ابتدائي بنها
اداب المنصوره
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
خدمه اجتماعيه حلوان
اداب القاهره
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
دار العلوم ج القاهره
اداب طنطا
خدمه اجتماعيه حلوان
علوم رياضة المنصورة
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اثار الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
670283
238686
294166
821671
887365
436304
300575
887740
826172
904088
279458
589978
577499
756984
311971
145708
353555
296513
834757
659116
738807
725810
180196
444106
470966
357378
455889
754548
233945
236034
614520
741690

اسم الطالب
احمد محمد سعد عطيه شعبان
اشرف عباس محمد محمد الباهى
خالد جميل ابوالمجد مرسي
شيماء خلف ﷲ حسان عبدﷲ
مختار شعبان فواز محمد
اميره صبحى عبد القادر السيد سعد ﷲ
ايناس حسين محمود متولى
اﻻء محمودبدرالدين محمد خليفه
ايه احمد مدني اسماعيل
هايدى شوقى اسماعيل ماجد
مهاب ممدوح محمد عفيفى حفناوى
مروه جمال ابو المعاطي بلبولة
محمد خالد السعيد الشيخ
نسرين عصام محمد ابراهيم
عفيفي محمد عفيفي صبيح سليمان
هاني حماد يونس صالح
بيشوى فايق حليم توفيق
دينا محب محجوب محمد
اسماء محمد احمد شحات
محمد ابراهيم عبد الغنى محمد هيكل
مريم احمد بهي السيد نصار
اسﻼم اشرف محمد علي رجب المصري
محمد جمال قرني ابراهيم
منار سعيد احمد خلفا
دنيا احمد عبد اللطيف احمد السيد
محمد عبده سيد عبده
محمد فريد عبد العظيم السيسى
مصطفى سامى عبد ﷲ السروجى
احمد اسامة محمود عواد
مصطفى محمد عبدالحكيم سالم
نورهان سليمان ابراهيم سليمان سليم
اندرو رشدي حنا ارمانيوس

الكلية
اثار الفيوم
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
اداب القاهره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب سوهاج
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق القاهره
تجاره اسيوط
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
تربية سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره بور سعيد
تجاره المنصوره
علوم العريش
تربية السادات
حقوق القاهره
تجاره عين شمس
علوم القاهره
تمريض قنا جنوب الوادي
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب الزقازيق
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنى سويف
زراعه طنطا
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
علوم حلوان
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
368520
533663
231705
209229
240991
547368
885362
280479
755863
661235
385502
678555
465765
295664
743678
242420
736188
604889
751466
583236
683510
307399
589730
747086
366885
162231
800414
153324
392329
526313
321102
463946

اسم الطالب
مريم رائد نسيم يوسف
اسراء حسين السيد محمد كامل
اسﻼم محمد كامل محمد
امانى محمود محمد احمد
جهاد رجب محمد حسن
محمد احمد عبد الحميد محمد الجمال
ساره عبد اللطيف عبد المنعم احمد
لؤي عﻼء حلمى حسين
احمد عصمت ابو بكر احمد يونس
محمد جمعه عبد الحميد احمد نعيم
عبدالرحمن محمد شرف محمد
محمد ابراهيم احمد حسن احمد شتو
أسماء منتصر بدير سيد أحمد الزفتاوى
يمني علي عصر علي محمد
اسماء رمضان جعفري علي عويضة
كيرلس محب لويز برتلة
محمود رجب ابراهيم عبد العال
ياسمين عطية مدبولي حميد
احمد ابراهيم محمد ابراهيم غنيم
منار محمد الرفاعى الجندى
احمد عاطف محمد فرحات
ناريمان مهدي عبد المنعم الصبارى
نجوى محمود محمد الفقى
مصطفى السيد عبدالمقصود حماد
مصطفى محمد مصطفى محمد حنفي
علياء جمال محمد على جاد
باسم عماد فكتور اسطفانوس
هبة جمعة قرنى احمد
يوسف محمد نجيب السيد السيد مصطفى سﻼمة
يحيى محمد توفيق جودة
اسراء محمد محي الدين على محمود الجندي
ايه يسري عبد الونيس احمد سليمان

الكلية
تجاره بنها
تربية ابتدائي دمنهور
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره عين شمس
تربية/رياضه حلوان
اداب دمنهور
تربية اسيوط
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
السن عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
علوم كفر الشيخ
السن عين شمس
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
تربية حلوان
تربية الزقازيق
علوم الزقازيق
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم المنصوره
علوم المنصوره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية رياضيه  /بنات طنطا
تجاره جامعة السويس
تجاره بنها
دار العلوم الفيوم
كلية تجارة ج أسوان
تربية /رياضه بنى سويف
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية أساسي اسكندرية
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
902197
169738
352404
317414
741769
905844
671943
836052
737701
744221
242674
466454
435424
293006
680652
354089
363896
449555
455806
161361
883971
373695
610604
529197
384834
908220
399241
301742
819302
680536
453382
300343

اسم الطالب
خلود رمضان تغيان حماده
عبد الستار منصور عبد الستار عبد الحميد
ميشيل وقيم مشرقى موسى
مروة خالد محمود ابراهيم
ياسين محمد سعد عبد الغني السيد
معاذ طه محمد احمد
ساره احمد صبحى متولي
مها على محمد على
مى حسين السيد حسين
شيماء احمد يوسف عامر
محمد فاضل خالد بكير
نادره ماجد احمد بدوى عليوه
رانيا طاهر أحمد حامد الشناوى
شروق ربيع عبدالعزيز سيف
اسماء جمعه على السعيد نافع
عمر طنطاوى محمد طنطاوي
محمود على مغاورى بكر
ايمان نجاح عبدالسﻼم بدران
أحمد حامد سعد أبوالسعود
كريمه احمد عبد الحميد سيف النصر
مريم فنجرى اسعد غب﷼
محمد سامى محمد عبدالعزيز ابراهيم
محمد عطيه احمد محمد عبدالستار
عبدالرحمن سعيد مصطفى على زين
عمر ايمن محمود سيد
روعه شوشه عياد فخرى
محمد ممدوح سعيد محمد
احمد رجب جابر مرجان
يارا شعبان يونس عبدالحفيظ
يمنى عبد الرءوف حسين احمد بدوى
مارينا مدحت جرجس صبحى ابراهيم
اماني حسن أحمد محمد سيد احمد

الكلية
تربية ابتدائي سوهاج
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
حقوق عين شمس
تربية ابتدائي بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
طب بيطرى سوهاج
كلية اللغات والترجمة سوهاج
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تربية ابتدائي الزقازيق
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية ابتدائي كفر الشيخ
علوم اﻻسكندريه
اداب القاهره
اداب جامعة دمياط
حقوق انتساب موجه عين شمس
دار العلوم ج القاهره
اداب طنطا
اداب كفر الشيخ
علوم بنى سويف
اداب اسيوط
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية دمنهور
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره سوهاج
تجاره انتساب م .بنها
تربية/رياضه شبين الكوم
علوم المنيا
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
حقوق القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
131200
520844
279831
666725
665446
141291
510832
459506
301981
362272
437506
304228
529070
149879
240332
143895
158923
599947
305667
305803
156083
244035
116440
729529
230974
842861
306496
668805
107769
667308
507746
378510

اسم الطالب
مياده رجب عيد علي
ياسمين حلمي محمد على العيسوي
خالد احمد محمد احمد الحفنى
محمود بسام طه يونس
اميره عبد العزيز محمد عبد العزيز حبيب
نورهان محمد على احمد
عاصم احمد عبدالجليل عبدالمجيد بريك
على على عبد الحميد ابوزامل
محمد مصطفى طه مصطفى الفخراني
ايه ناصر سلطان ابراهيم
اميره السعيد محمد السيد عبد الرحيم السيد
نجوى بﻼل عبداللطيف عبدالعزيز القصاص
احمد صبرى على خبيرى
فاطمة احمد سعيد مرزوق
هدى جمال عويس محمد ابو هاشم
عمرو عبد الناصر مصطفى منصور
وﻻء فاروق محمد عبد الجواد
ابراهيم عيد محمد عماره
اسﻼم حمادة محمد الزقزوقي
عباد سامي عبدالغني عبدالواحد
احمد محمود صﻼح كامل
اسﻼم رافت حسن عبدالعزيز
عبد ﷲ حمدى ابراهيم احمد
صﻼح الدين ناصر مصطفى محمد
فادى فرح فوزى عبدالشهيد
عمر محمد شعبان محمد
احمد ناجي شعبان غازى
فاطمه احمد مصطفى انور
عبد الرحمن محمد حسانين ريان
ايمان احمد احمد شحاته البديوى
مروان محمد فوزى محمود مصطفى
احمد عمرو محمد رياض علي

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه دمنهور
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
معهد فني تمريض المنصوره
دار العلوم ج القاهره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره طنطا
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم اسيوط
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه حلوان
اثار القاهره
تربية ابتدائي بنى سويف
تربية الزقازيق
اداب شبين الكوم ج المنوفية
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تجاره انتساب موجه بنى سويف
زراعه القاهره
علوم رياضة حلوان
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تربية المنيا
تمريض شبين الكوم المنوفية
حقوق المنصوره
السن عين شمس/رياضة
تمريض المنصورة
حقوق اﻻسكندريه
حقوق عين شمس

Page 382 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
454391
187660
518910
302383
374956
667869
548902
233695
286690
366751
280039
285588
179489
462424
303422
316473
222917
530068
534973
165642
434905
150865
153994
578206
363828
371631
668042
153536
222543
114136
506812
910916

اسم الطالب
ايه طارق عبدالحميد احمد مشعل
شهيره رجب شبطة سراج
منى عبداللطيف عبدالحى فرج
يحيى حمدي مصلحي ابراهيم شلبي
محمد صﻼح فتحى سليمان
خالد حلمى البيومى موسي
احمد عبدالمعين احمد عامر
اسماء محمد محمود ابراهيم
دعاء سعد الدين حسين عبد المجيد
محمود اسماعيل محمد عبدالحليم اسماعيل
احمد محمود لطفى نصار
محمود محمد فوزى ابراهيم موسى
شهاب محمد لطفي محمد
اسماء امين محمد محمد عمرو
دينا سعيد احمد الشرع
هدير عبد الغنى سعد غانم
باسم طارق رزق محمد
تامر ابراهيم الصاوي عبدالصمد
ابتسام مدين محمد عبدالقادر مدين
عبد العزيز على عبد العزيز على
احمد محمد علي ابراهيم المنسي
خالد رمضان محمد مطاوع
اسراء مسعد تونى محمود
سالى طلعت السعيد الغريب حشيش
هشام عيد محمود حميده
نورهان عبدالرحمن ممتاز عبدالرحمن
نجاه عبد ﷲ عبد ﷲ الجراحى
سماء عبد الناصر عبد الفتاح احمد
احمد حامد زين العابدين حسين
عبد ﷲ اشرف عبد ﷲ محمد علي الشرقاوى
نور حسن عبد اللة احمد شقرة
عمرو صﻼح محمد عبيد

الكلية
السن عين شمس/رياضة
اداب انتساب موجه بنى سويف
اداب دمنهور
حقوق شبين الكوم ج منوفية
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
زراعه المنصوره
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
حقوق عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق بنها
تجاره القاهره
حقوق عين شمس
تربية ابتدائي بنى سويف
تربية طفوله كفر الشيخ
السن عين شمس
طب بيطرى بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب دمنهور
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب بنى سويف
علوم اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية بنى سويف
معهد فني صحى طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
دار العلوم ج القاهره
معهد فني تمريض المنصوره
علوم بنى سويف
علوم رياضة عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق اﻻسكندريه
تربية ابتدائي اسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
386650
816762
674788
379727
669515
904583
302134
593203
577923
913283
504375
891873
525238
880484
361454
154095
385275
373565
510807
538923
426729
431054
838145
384195
365931
591078
209796
806867
804459
146572
814289
600042

اسم الطالب
وﻻء حسين محمد محمد العزوني
طارق احمد توفيق عبدالعليم
احمد ابراهيم ابراهيم السيد رضوان
مارينا اشرف عزمى رزق ﷲ خليل
محمد وصفى محسوب موسى احمد
هدير ايمن على حسن
احمد اشرف محمد هﻼل
أمنية طارق شعبان عبد الرازق
مصطفى محمود محمود غنام
مصطفي محمد نبيل عبد الحميد
كريستين سمير رياض لبيب جوهر
صباح الصغير محمد عبد المنعم
يارا طارق على محمد يونس
علي مصطفي عبد الحكيم محفوظ
نورهان محمد محمود حسان محمد
مريم عصام نصر ﷲ محمود
سعيد عادل سعيد محمد سعيد
محمد صبحى السيد حسن عبدﷲ
أحمد محمد محمد سليمان داود
ناريمان يونس عبدالفتاح يونس
محمد عبدالودود عبدﷲ عبدالجواد ابو دقه
دينا محمد السيد احمد
محمود محمد محمود خضر
محمد احمد سليمان محمد محمد
احمد سيد صادق عاشور
ابراهيم عطيه محمد ابراهيم
هاجر خالد عبد العزيز محمد
ميريت جرجس عدلي حنا
يارا وائل محمد مختار عبد القادر
على صبرى على محمود
عبد الرحمن كمال عبد الكريم عبد السﻼم
احمد خالد محمد سيد احمد عبدالمجيد

الكلية
علوم عين شمس
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب م .بنها
تجاره المنصوره
تجاره سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية جامعة دمياط
تجاره طنطا
تجاره اسيوط
اداب دمنهور
تجاره اسيوط
تربية طفوله اﻹسكندرية
تجاره اسيوط
كلية البنات تربية عين شمس
تربية بنى سويف
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
طب بيطرى فرع مطروح
علوم رياضة جامعة دمياط
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
اداب انتساب موجه بنها
تربية/رياضه جامعة دمياط
علوم حلوان
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
حاسبات ومعلومات القاهره
تجاره اسيوط
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس

Page 384 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
586308
725540
518088
744110
728717
883086
545550
427650
450831
156351
476006
298275
280343
896870
751169
126698
543331
308614
588776
728039
442407
436368
885642
822229
425053
661993
581442
468129
473725
751794
153933
575846

اسم الطالب
هديل فهمى عطية السامولى
مارلي عماد فوزى كامل
فاطمه فريد على محمد ابراهيم
علي سعيد علي محمد
ناجى محمد اسماعيل احمد الحفناوى
صفاء ممدوح محمد عبد الحكيم
احمد حسام فاروق حسنى
هند ديب على بدوى
بيشوى عوض سليم عوض منصور
ايناس عبد ﷲ محمد حبيش
زينب محمد عبد ﷲ يونس ابراهيم
ايهاب خالد احمد سيد احمد
مريم محمد السيد طلبه
عز الدين توفيق احمد حسين
محمد عبده محمد عبده السيد المر
اية فوزي محمود محمد جمعة
خالد جمال حسين محمد ابو الحسن
ياسمين طارق محمد عبداللطيف اﻻسود
أﻻء مصطفى فؤاد السيد خاطر
سمر محمد عبد العزيز دسوقى حماد
محمد عبد النبى سرور محمد محمد
سميه فوزى محمود ماضى
انجى عادل فكرى رزيق
ايه عبيد حسن على
نور محمود عبد الحميد احمد جويدة
هدير فؤاد عبد المنعم محمد على
عبد ﷲ المرغنى المرسى قديس
نرمين خالد علي محمد
أميره على فهمى على حطيبه
ايه حامد السيد كثير يوسف
فاطمه نادى احمد حسين
احمد حامد محمد الحديدى

الكلية
تجاره طنطا
تجاره عين شمس
اداب دمنهور
تربية اﻻسماعيليه
تجاره الزقازيق
تربية ابتدائي اسيوط
علوم رياضة كفر الشيخ
اداب اﻻسكندريه
تجاره طنطا
اداب بنى سويف
تربية أساسي اسكندرية
اداب الزقازيق
تجاره عين شمس
علوم جامعة السويس
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
حقوق انتساب موجه القاهره
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
كلية الفنون التطبيقية ببنها
اداب انتساب موجه طنطا
اداب الزقازيق
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تجاره دمنهور
تربية اسيوط
حقوق قنا جنوب الوادي
اداب اﻻسكندريه
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
نوعية كفر الشيخ
علوم اسوان
نوعية بور سعيد
اداب بنى سويف
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
318871
470358
436863
671965
291952
308321
226241
653194
606723
137172
208829
208631
212457
892721
527494
163550
524754
392299
239966
282669
528241
660514
727631
524095
609532
547514
913313
104427
878081
451644
158838
825717

اسم الطالب
وسام حسني سعد عبدالعزيز
محمد عبدالسميع عبدﷲ بدر على
اية مجدى مصطفى محمد مصطفى
فاطمه صﻼح الدين السيد السيد
اية سمير عبد التواب عبد الوهاب
محمد عاصم محمد كمال جبريل
سامح اشرف بسيونى السيد
نورهان محمد محمود احمد حسب ﷲ
ساره محمد منصور محمد منصور النحال
عمر احمد ابراهيم عبد المطلب
تقى سامى يوسف محمد
عطا محمد عطا محمد ابو الفتوح
بسام تامر موسى محمد حسن
لبنه حمدى عبد العليم ابراهيم
الهام على فوزى مصطفى خير الدين
عمرو محمد جمعه عشري
يوسف مصطفى محمد سعيد
احمد محمد حسن عبدالغنى
محمد نجيب محمد علي درويش
عبد الرحمن حسين محمد حسين
سهيلة عبد السﻼم كامل السيد شعلة
محمد وجيه عبد البارى ابراهيم الحورانى
ندى السيد زكى ربيع نوير
سارة جابر على عبد العاطى الزنكلونى
اسماء ابراهيم محمد صديق محمد
ضياء عمر عبدالرحيم على ابو نعيمه
الشيماء صبحى السيد على
ايات احمد محمود محمد
شيماء عاطف محمود على
عبدﷲ محمد حامد نصار
اسراء خميس رمضان عبد الوهاب
مارينا وجيه جابر جرجس

الكلية
تربية ابتدائي بنها
حقوق المنصوره
اداب اﻻسكندريه
معهد فني صحى المنصوره
اداب انتساب موجه حلوان
تمريض شبين الكوم المنوفية
تجاره القاهره
اداب المنصوره
علوم الزقازيق
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره القاهره
اداب عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
طب بيطرى اسيوط
تربية اسكندرية
حقوق بنى سويف
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره القاهره
السن عين شمس/رياضة
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
علوم المنصوره
تربية الزقازيق
تربية أساسي اسكندرية
تربية طفوله الزقازيق
تجاره دمنهور
تربية نوعية اسوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم اسيوط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
اداب بنى سويف
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
361037
833290
837110
607775
376641
384913
307385
120945
547645
455511
507816
819493
754963
509771
807876
667734
593512
534316
392585
538616
742567
303220
597717
894189
153551
226493
163826
671672
137610
594923
231758
309277

اسم الطالب
اﻻء عبدالوهاب احمد محمد عبدالمجيد
عبد ﷲ علي عبده حسين
ميرنا علي حسين محمد
امل صﻼح ابراهيم ابوالفتوح
اميره عبدالمنعم عبدالسﻼم عفيفى عيد
محمد حماده ابراهيم علوان
منة ﷲ احمد عشرى حسن
يوسف مجدى محمود احمد
احمد حمدى حسين خليل
حسام مرعى سﻼمه السيد مرعى
اسﻼم محمود محمد السيد
مولر مدحت كامل ميخائيل
عبدالكريم رجب عبدالكريم محمد
عمر مراد محمد عبد المقصود عبد السيد
ابانوب سمير عبد ﷲ حنا
محمد حسن مصطفى حسن
حبيبه مصطفى كامل السعيد هويدى
هاجر حسنى محمد عبداللطيف اسماعيل المراغى
خالد عامر محمود عمر فرغلى
أسماء محمد عبد الرؤف سليمان خليل
ايمان محمد فخر الدين محمد
امينة صبحي محمد جبريل
محمد عصام عطية على النجار
رانيا عماد فتحي جورجي
علياء عزت حسين محمد
محمود سامح خيرى عبده البساطى
معتز حمدى عبد السﻼم حسن
مجدى ماجد مصطفى ابراهيم
عﻼء هاشم مصطفى عبد التواب
ساره امين السيد محمد يوسف
عبد الرحمن بيومى عبد العال امام
منار عبد الرحمن ابو اليزيد الهوارى

الكلية
اداب انتساب موجه حلوان
كلية تجارة ج أسوان
زراعه فرع الوادي الجديد
نوعية فنيه الزقازيق
رياض اطفال القاهره طالبات
علوم عين شمس
تربية ابتدائي السادات
علوم القاهره
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تجاره جامعة دمياط
تربية ابتدائي دمنهور
تجارة جامعة السادات
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية طفوله شبين الكوم
تجاره جامعة دمياط
تجاره سوهاج
تجاره بنى سويف
حقوق حلوان
تمريض الفيوم
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه المطرية
كلية الزراعة جامعة دمياط
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
122698
753390
605818
282115
607051
909101
136933
166762
656711
676424
434030
169422
590261
156762
471279
370956
104524
611191
826222
125184
897910
836382
146319
210219
530614
289667
743360
135358
654471
221398
610413
917253

اسم الطالب
منه ﷲ اشرف احمد على
عﻼ نصر شكري نصر
آﻻء عاطف عبد الستار محمد سﻼم
منة عبد الناصر عباس المغازى
احمد محمود كمال محمود
ابراهيم عوض عبد المجيد ابراهيم
ساره عبد الناصر ذكي بسيوني
احمد جمال حسين ابوالغيط
اميره محمد حافظ السيد رجب
ايمان السيد السيد محمد التطاوى
مصطفى عادل ابوالسعود احمد العزب
فاطمه احمد ميﻼد رمضان
امير مجدى محمد عمر سعيد
محمد اشرف سيد محمود
نشوى سامح سعد ابراهيم العشرى
محمد يحيى محمدين شريف السيد
يارا وائل كمال عبد الرحمن
ياسمين محمد يوسف محمد
آﻻء رفعت صابر محمد
شروق سعيد سعد حسن
احمد بخيت احمد شحاته
احمد محمود محمد محمود
عبد العزيز احمد مرسى محمد
احمد فاخر احمد فريد على
محمد حسن عبد السﻼم حموده
ايات احمد زكريا خضر
محمد عبدﷲ محمد عبدالحليم
محمود طه محمد بدوي
كاميليا محمد عبد السﻼم اﻻمام بركات
يارا طارق عطوه احمد
مصطفى محمد مصطفى القشيش
هدى لطفى خﻼف حسب النبي

الكلية
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بور سعيد
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية حلوان
نوعية الزقازيق
تربية رياضية بنين اسوان
اداب حلوان
حقوق حلوان
علوم المنصوره
تمريض الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
دار العلوم الفيوم
اداب جامعة دمياط
زراعه الفيوم/رياضة
اداب كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره القاهره
معهد فني تمريض الزقازيق
تجارة قنا ج جنوب الوادي
حقوق القاهره
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
تربية رياضية بنين اسوان
علوم رياضة سوهاج
زراعه عين شمس/رياضة
تربية دمنهور
حقوق القاهره
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
حقوق القاهره
معهد فني صحى المنصوره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره بور سعيد
معهد فني صحى اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
152317
508063
283152
374398
601848
898123
305430
132477
219000
110255
801749
237478
170301
827712
539038
752399
889766
657594
138223
535471
325342
456110
230307
602327
669189
159462
603989
377794
803886
675935
153878
837472

اسم الطالب
محمد احمد رياض حسن
مهند جمال عبدالمجيد جادﷲ قويدر
نادين احمد احمد محمد يسن
اميره خالد احمد محمد عفيفى البديوى
امانى السيد عبد العزيز عبد الجليل
اسﻼم سالم محمد احمد
رحاب جمال عبده اﻻشقر
محمد محمود محمد محمود احمد
محمد طارق احمد شفيق
عمر سيد محمد غنيم
عبد ﷲ جمعه عبد الجواد عبد ﷲ
سلمى ايمن احمد سعد حسن
ياسمين سيد حسن احمد
محمود مرتضى محمود مصطفى
هاجر ربيع عبد العزيز الديب
مى رأفت ابو الفتوح محمد الكرداوى
نهله عادل عبد الحميد محمد
ريم مجدى شحاته عبد الفتاح محمد
ميسون على جاد الحق سعيد
ايمان عبدالحميد عبدالسﻼم شلبي
شيماء ابو الحسن شاذلى محمود
محمود اﻻحمدى ابراهيم الصياد
بسنت احمد محمد محمود
آية محمد فتحى محمد فايد
مى يوسف محمد المنسى زلمة
ءاﻻء محمد سيد عبد العليم
مصطفى محمد السيد احمد عبد النبى
مصطفى حسين محمد امام الهاروني
يوستينا عماد بشرى جيد
تقوى حمدى محمد على ابو رجيلة
ايمان مبروك طنطاوى جمعة
هشام حمدى سعيد يونس

الكلية
طب بيطرى بنى سويف
حقوق اﻻسكندريه
حقوق شبين الكوم ج منوفية
السن عين شمس
تمريض الزقازيق
تمريض سوهاج
تربية ابتدائي شبين الكوم
حقوق القاهره
علوم عين شمس
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تجاره اسيوط
اداب انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه الفيوم
تربية قنا ج جنوب الوادى
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه بورسعيد
نوعية اسيوط
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
اداب القاهره
تجاره دمنهور
تجارة قنا ج جنوب الوادي
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تجاره عين شمس
نوعية فنيه الزقازيق
علوم جامعة دمياط
تربية ابتدائي بنى سويف
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
نوعية المنيا
علوم المنصوره
اداب بنى سويف
كلية علوم/رياضة الوادى الجديد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
278925
749961
451403
555750
523420
898888
437308
673093
470199
120683
218194
445466
388755
727585
352757
117282
728902
661881
655022
728294
817966
611257
607635
657505
377275
302960
534873
529340
827960
122619
306056
375816

اسم الطالب
احمد شوقي عباس احمد شعبان
نورهان اشرف محمد نور
محمود ابراهيم امين السيد زلط
داليا يسرى شفيق شعبان عامر
احمد محمود جداوى عبد العال
اسراء عبد العال احمد عبد العال
روان رجب السيد محمد حسن
السيد الشحات السيد احمد فاضل
محمد راضى هاشم ابراهيم خضر
احمد عامر عرابي احمد
اسراء ابراهيم عبدﷲ محمد على
اسﻼم خالد عاطف حسين الشافعى
احمد سعيد عبدالمجيد السيد
سماح سمير محمد على ابوالنصر
بسنت محمد موسى محمد
هاجر مصطفى محمود السيد مصطفى
نيره صﻼح سالم السيد عرام
محمد سﻼمه عبد العال سﻼمه نعم
محمد الجميلى احمد عبد الحميد
اسماء ياسر ابراهيم فايز
يؤانس وجدي ابراهيم يعقوب
نوره سامح عبدالرؤف محمود
محمد عاطف محمد عبدالهادى
ساره محمود السعيد رمضان الشافعى
اسراء محمد متولى سليمان
اسماء عامر علي الكيﻼني
عﻼ على محمد مرسى إبراهيم
محمد عبدالرؤف الشحات احمد مصطفى
رأفت سيد يحى على
شادية صفوت محمد محمود
محمد اشرف محمد أحمد
منى عادل محمد سالم

الكلية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية ابتدائي جامعة السويس
علوم طنطا
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره اﻻسكندريه
علوم سوهاج
اداب انتساب موجه دمنهور
اداب انتساب موجه المنصوره
تمريض كفر الشيخ
تربية عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
علوم الزقازيق
حقوق بنها
كلية البنات آداب عين شمس
رياضيه بنات الزقازيق
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
تجاره المنصوره
علوم الزقازيق
تجاره اسيوط
اداب الزقازيق
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم بورسعيد
كلية البنات تربية عين شمس
معهد فني صحى بنها
زراعه دمنهور
تجاره دمنهور
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
كلية البنات تربية عين شمس
اداب طنطا
تجاره انتساب م .بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
586758
528046
294094
457664
746204
675135
892339
549178
586562
511845
369361
286199
216236
532692
523580
524869
916209
899813
185398
663425
391690
323686
379942
676494
652494
120586
847117
802512
745456
897708
530767
902209

اسم الطالب
نوره رزق عبدالفتاح محمد
ياسمين عصام محمد سيد احمد محمد
احمد عبد الحميد محمد محمد ابراهيم
خلود غنيم محمد غنيم ابراهيم
روماريو شكرى مكرم ﷲ ملطى
مصطفى محمود السيد محمود العطار
اميره جمال كمال ربيع
على عبدﷲ على عبد القوى
عبد الرحمن محمد عبد القادر سالم الشال
اﻻء حسن محسن محمد حسن
مصطفى السيد مقبول محمد سالم
ريهام محمد وحيد محمد نور الدين
احمد ممدوح عبد المعبود السيد
علي السيد جابر السيد
نرمين عبدالمنعم زكى مرسي دعنون
بارثينا انطون يعقوب بطرس
سها مجدى ناجى حسن
احمد عبد الناصر محمد قبيصى
عبد الرحمن فوزى على احمد
ساره هشام عبد العليم الزاهى محمد
نيرمين ممدوح سيد محمود
تقي يوسف صابرمرسى بحيرى
اسراء عماد مصطفى يسن محمد
وﻻء مدحت عبد الستار محمد محمد سنبل
مصطفى محمد انس عبد الفتاح الجمل
ادهم طارق راتب رياض
رانيا منير بشرى اسحق
سميرة سعيد فكري وهبة
ايه حلمي مصطفى عبده عبدالمعطي
حسن محمد حسن عبد الحليم
يوسف محمد عبد الرؤف يوسف احمد
ساره مصطفى محمد زكى على

الكلية
اداب انتساب موجه طنطا
اداب اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
تربية طنطا
علوم رياضة اﻻسماعيليه
تجاره طنطا
اداب اسيوط
تربية/رياضه دمنهور
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه دمنهور
معهد فنى تمريض بنها
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره القاهره
زراعه دمنهور
اداب اﻻسكندريه
طب بيطرى اﻻسكندريه
تربية اسيوط
تجاره سوهاج
تجاره اسيوط
تربية ابتدائي المنصوره
فنون تطبيقيه حلوان
تربية ابتدائي شبين الكوم
زراعه عين شمس/رياضة
كلية الفنون التطبيقية ببنها
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره القاهره
معهد فني صحى سوهاج
تربية المنيا
تمريض اﻹسماعيلية
تربية سوهاج
اداب دمنهور
تربية سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
451461
434256
430342
727639
290065
740116
543510
222747
309169
592586
241971
886280
673430
837230
598646
282447
229363
675973
455399
357867
590000
162403
295769
917547
747540
592891
154258
673512
900721
832063
653785
374261

اسم الطالب
احمد كامل متولى خليل رمضان
عمر احمد صبري مرزوق
حسن احمد حسن محمد احمد صالح
نهال كمال عبدالمنعم على الدالى
رنا فرج انور على
ايمان مجدى عبدالقادر عبدﷲ
تاج الدين محمد عرفة محمد الخولى
محمد البيومى احمد البيومى
اسراء محمد حامد محمد مبروك
فاطمه على محمد قويطه
عمر محمد حسن وزيرى
مينا ناصر سعيد جورجى
ندى حسام الحسن مصطفى الشامى
عمر الشريف محمود احمد
ميرنا شحاته عبدالعليم يوسف
محمود اشرف محمود حسن
رجاء سيد احمد محمد سليم
ندى طارق عبد المجيد على عبد الدايم
حمدى احمد محمد علي البلتاجى
رضوى حامد السيد صالح
نيفين السيد ابراهيم حدو
عبير مصطفي حسن سعيد
ميمي جمال عبد المعتمد عبد الحميد
فرغلي احمد محى الدين فرغلي محمد
سلمى محمد احمد عيد
محمد وليد حسين محمد سرحان
اسماء رمضان محمد مصطفى
احمد حماده احمد السيد ابراهيم
محمود خالد احمد محمد
زينب صالح احمد مصطفى
محمد امجد الشحات جمعه بدوى
هناء جمعه عبدالمجيد جبرعمران

الكلية
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
اداب كفر الشيخ
اداب اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
اداب القاهره
اداب الزقازيق
اداب اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية جامعة دمياط
تجاره سوهاج
تجاره اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اسيوط
تربية جامعة دمياط
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره المنصوره
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
طب بيطرى اسيوط
علوم جامعة السويس
فنون تطبيقية جامعة دمياط
معهد فني صحى بنى سويف
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
المعهد الفني للتمريض بقنا
حقوق المنصوره
تجاره بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
442515
168439
281095
663905
668057
231478
242364
504682
291231
107891
439821
577543
676723
129866
589933
225462
238534
181999
377068
428538
744586
471753
431117
531449
830286
504082
575941
430473
736619
738632
362225
679342

اسم الطالب
احمد ابراهيم احمد ابراهيم هيكل
وهيب محسن نصرﷲ وهيب
شريف محمد محمود مرسي زيدان
اسراء عبد المقصود احمد عبد المقصود
هبه عبد الرحمن المحمدى محمد
اية أيمن سامى حنفى
محمود وائل محمود محمد
مصطفى احمد فاروق احمد متولى
عبد الرحمن مجدي محمود حسنين
اﻻء عمرو قنيبر محمد
روان شعبان حسن فرغلى
احمد عاطف ياقوت خليل عفت
ياسمين مصطفى ابراهيم زكى شعيب
صفاء حمدى عثمان جمال الدين
احمد ايمن محمد التابعي العشري
هبه ﷲ عمرو هانى السيد والى
منى مجدي عبدالنبي ابراهيم
محمد سعيد يوسف عبد الباقى
هدى ممدوح عفيفى حسين
فادى خالد علي حامد علي
منى ريا ض عبد الحميد عبد الرازق
محمد اشرف محمد سالم
ندى محمد احمد عبدﷲ عبدالفتاح
محمد خيرى رمضان محمد محمد حربى
محمد احمد عبد الفتاح حسن
ادهم عمرو محمد كامل سعيد يوسف
اسماء عبد الحميد عبد الفتاح الحاج على
خالد فؤاد مصطفى عبدالعال ابوهيف
ندا عبداللطيف حسين ابراهيم نمر
احمد ممدوح عبدﷲ محمد عبدالهادي
نورهان خالد عبدالواحد مرزوق
احمد مصطفى عثمان محمود

الكلية
زراعه كفرالشيخ /رياضة
تمريض الفيوم
السن عين شمس/رياضة
معهد فني تمريض المنصوره
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره عين شمس
اداب القاهره
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره طنطا
فنون تطبيقيه حلوان
اداب دمنهور
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
اداب المنصوره
حقوق القاهره
تجاره بور سعيد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب حلوان
حقوق بنى سويف
علوم عين شمس
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره كفر الشيخ
اداب انتساب موجه دمنهور
تمريض دمنهور
اداب اسوان
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
تجاره طنطا
حقوق اﻻسكندريه
تربية الزقازيق
تجاره الزقازيق
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
363340
462742
535982
827399
676302
543441
809897
912399
321358
235858
433988
676028
118342
148899
811805
508323
311127
181875
158917
432078
206110
549690
535081
834295
160485
318150
801705
821950
355727
354688
841460
529650

اسم الطالب
ابراهيم محمود عبدالمحسن رضوان
أسامة مصطفى كامل عبد العزيز عيسى
رحاب عبد الشافي احمد حجازي
اسراء طه احمد عليان
ابراهيم احمد ابراهيم احمد
زياد سمير مصطفى ابراهيم عبد الرازق
يثرب احمد رجب اسماعيل
عبد ﷲ جمال احمد اسماعيل
اميرة احمد مرسي الجندي
تقى اسامه محمد البهى سيد احمد منصور
محمد السيد محمود احمد عبدالمولى
ايه السعيد فتحى ابو هاشم
سارة ناصر اسماعيل صديق
اميرة خالد فرحات سيد
محمد محمد عبدالصالحين توفيق
ايمان محمد على احمد سالم
اسماء العشري سعيد عبد العال رجب
ضياء عبد الجيد عبد العظيم عبد الرازق
هاجر محمد رضا محمد رشدى ابراهيم
محمد مصطفى عبد الفتاح مبروك
لبني ماهر محمد سيد
اﻻء حلمى شوقى محمد البيومى
رحمة ايمن عبد المنعم ضيف محمد
خلود مصطفي رياض حسانين
رجاء رجب محمد عبد العظيم
محمد هﻼل محمد بدر
حسام حسن محمود حسين
نرمين تامر محمد شاكر
مريم سعيد ديماس اسكندر
هناء محمود عبدﷲ محمد
محمد صﻼح محمد صالح
محمود ياسر السيد على محمد ابراهيم

الكلية
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره كفر الشيخ
اداب دمنهور
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره سوهاج
علوم رياضة اسوان
تربية المنيا
تربية رياضية بنين اسوان
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره عين شمس
تربية اسكندرية
اداب المنصوره
اداب القاهره
خدمه اجتماعيه حلوان
حقوق بنى سويف
تجاره دمنهور
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى ببنى سويف
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية/رياضه دمنهور
تجاره دمنهور
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
طب بيطرى بنى سويف
حقوق شبين الكوم ج منوفية
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
حاسبات ومعلومات عين شمس
اداب انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
657015
587542
252707
151822
534661
235446
589977
375160
811266
281209
802144
814885
232390
461492
461480
899990
429264
678931
530437
809073
135994
103083
281828
579912
457156
116725
594388
650237
164807
375917
472747
912685

اسم الطالب
ياسمين فريد شوقى عبد الحى
سميه مجدى جوده غنيم
تقى محمد بخيت احمد
احمد سيد عبد المنعم هاشم
نرمين حامد عبدالعزيز محمد قاقا
خالد طارق محمد ابراهيم
فيرونيا منير شكري عبد ﷲ
محمد عمادالدين عبدالوهاب اسماعيل درويش
يوستينا عاطف امين فهيم
مروان احمد ابراهيم محمد طراد
كيرلس ابراهيم شفيق ابراهيم
جورج كمال منير وهيب
محمد اشرف احمد محمد
سماح فتحى عبدالرحمن عليبه
ندا احمد محمد القاضى
ساره محمد عﻼم عبد الحليم
داليا سعد السيد محمد البدري
محمد معوض عوض احمد طه
احمد محجوب سعد ابو سيف عبد ﷲ
حنان صموئيل موريس صادق
نورهان صﻼح محمد حسن
اميرة عرفة عبد الجيد السيد
بريهان احمد حسن أحمد حامد
هدير سامى محمود قطب عبدالﻼ
منه ﷲ سمير محمد العزب سنة
بوﻻ مجدى بسيط بسطا
محمد جمال عبد الوهاب خليل الغازى
وليد مجدى محمد محمد مكيه
نورهان محسن عبد الوهاب محمود
سﻼمه ابراهيم عبدالمنعم سﻼمه
منى السيد منصور سلطان
كريمه احمد عبد العزيز محمد

الكلية
تجاره المنصوره
تربية ابتدائي طنطا
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره بنى سويف
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
علوم رياضة الفيوم
تجاره جامعة دمياط
زراعه مشتهر
تجاره بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم رياضة المنيا
نوعية المنيا
حقوق انتساب موجه عين شمس
تربية/رياضه كفر الشيخ
علوم كفر الشيخ
حقوق قنا جنوب الوادي
علوم المنيا
تمريض المنصورة
طب بيطرى دمنهور
معهد فني تمريض المنيا
اداب جامعة دمياط
اداب القاهره
كلية البنات آداب عين شمس
تربية ابتدائي طنطا
نوعية طنطا
تجاره انتساب م .بنها
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
علوم المنصوره
تربية الفيوم
حقوق عين شمس
اداب كفر الشيخ
علوم اسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
227913
437212
576360
739286
210265
310283
471112
308413
288652
282488
306078
817951
316517
324906
906191
168799
804764
158911
386380
751340
145176
555371
214294
214036
521016
428094
386377
542505
681536
103658
507852
504248

اسم الطالب
امنية اشرف بﻼل محمد
اﻻء عبد الفتاح عبد السﻼم مبروك
حمدى حامد حمدى رسﻼن
محمد ابراهيم محمد ابراهيم
محمد هشام محمد بهاء الدين السيد
احمد محمد حسين خالد
فاطمة رشاد على متولى الجمال
مصطفى محمد سعيد سراج الدين
احمد محمد عوض ﷲ احمد عوض ﷲ
جورديان عماد ابراهيم ونيس
احمد حسن عبد العزيز كيوان
كيرلس سيف زكريا وهبه
حنان مجدي فرج محمد موسى
مادونا اميل غطاس صادق
نفيسه على اسماعيل محمد
هاجر مجدي محمد طلب
ندا حماد عبدالنعيم احمد
مروه محمد حسن عبد الرحمن
ايه عيد مهنى حسن
احمد عصام ابراهيم حسن منصور نور الدين
محمد صبحى عبد الواسع ابراهيم
احمد عبدالعزيز عبدالمجيد شكر
محمود محمد منير منصور عنان
دينا هشام سيد علي
مروه عبدالخالق فتحي عبدالخالق
طارق محمد قبارى السيد محمد
ايه عادل جوده ابراهيم
علياء عجمى السيد السيد
احمد السيد رفعت عبد الرحيم الشربينى احمد
نصر محمد نصرالدين امان
سليمان عبد العاطى سليمان السيد عبداللطيف
محمد ماهر فتحي عبد الجواد عويضة

الكلية
كلية البنات تربية عين شمس
حقوق اﻻسكندريه
معهد فني صحى طنطا
تجاره الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب اسوان
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني تمريض المنيا
اداب جامعة دمياط
إعﻼم ج جنوب الوادى
اداب سوهاج
تربية ابتدائي الفيوم
تربية المنيا
تربية ابتدائي بنى سويف
السن عين شمس
كلية أداب بورسعيد
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
اداب انتساب موجه دمنهور
السن عين شمس/رياضة
السن عين شمس/رياضة
اداب انتساب موجه دمنهور
علوم رياضة الزقازيق
اداب عين شمس
فنون جميله فنون المنيا
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
120900
159304
589427
370596
383479
250503
585772
677936
324147
428421
364723
315847
148394
243555
316472
169914
443750
671677
501903
910926
531490
325381
894318
212461
816773
650262
752560
230066
434581
753912
461596
478673

اسم الطالب
محمد هشام عبد الحليم احمد
نورا محمد سعد محمد
زينة على عبدالوهاب على الشيخ على
محمد سامى عبدالمحسن محمد
محمد محمد ياسين محمد المﻼح
محمد عاشور عبدالرازق محمد مهران
باسم محمد رمضان النجار
ايمان العوضى عبد السﻼم العوضى الشربينى
اية عبد القادر عباس توفيق
كيرلس رومانى شفيق صديق اندراوس
مارينا حارس غالى بشاره
محمد مجدي حافظ على مصطفى
هدى طه عبد العزيز عبد ﷲ
دينا رشاد عطية حسن
هبة نصر سليمان عزام
اسماء حمادة عبد المنعم محمد
ايمان محمد سعيد عبدالهادى شلبى
محمد خالد على عبد الهادى
تسبيح ممدوح احمد محمد
محمد ثابت جمعه احمد
محمد مسعد عبد المقصود أحمد محمد
اميرة عيد ابوالقاسم عبد الغفار
نرمين جرجس سامي شنوده
محمد خالد محمد وهبه
احمد شاهر شحاته حسن
ايه سامح حسن عبده الحداد
انجى عصمت فتحى عزيز جرجس
خلود عليوه محمد عليوه السيد
عبد الرحمن محمد ماهر محمد سليمان
نورهان سالم عبد الرحمن محمد على
هاجر اشرف السعيد محمد شتله
محمد السيد ابراهيم طه الشرقاوى

الكلية
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي بنى سويف
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
حقوق انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه بنها
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
تربية/رياضه المنصورة
تجاره عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجاره عين شمس
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره القاهره
تربية شبين الكوم
علوم الفيوم
تربية طفوله طنطا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
زراعه اﻻسكندريه
تربية رياضية بنين اسوان
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره جامعة السويس
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية /رياضه المنيا
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية بور سعيد
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
اداب انتساب موجه بورسعيد
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تجاره كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
820675
748639
472674
154062
814781
168829
557228
882415
146465
837569
740404
156323
236473
438538
225005
228690
525123
506202
125590
282410
887415
889192
589520
614354
387367
901139
609618
837387
134231
894717
891699
213658

اسم الطالب
ابراهيم المختار اسماعيل حساني
احمد اسامه عوض مرسى
شيرين محى الدين زكى الششتاوى
سميحة شعبان عبد العزيز شعبان
محمد داهش طه داهش
سماح محمد عبد الهادي عبد السﻼم
عمر صﻼح حسن احمد على
انتصار محمود محمد عبد القادر
محمد احمد عرابي محمد محمد الديب
ندى منصور سيد يوسف
احمد صﻼح على محمدحسين
محمد احمد عبد الحليم صادق
محمد رجب عبد الغفار محمد
جولى سعد فهمى سعيد
يس احمد فتحى احمد محمد
على خالد على عبد الرحمن
نيرمين محمد حمدى احمد ابراهيم
ياسمين عمرو عبدالعزيز ياقوت سعد
شروق احمد فهمى ابراهيم
احمد عزت عباس طلبة
فاطمه الزهراء على شعبان احمد
محمد جمال عمر مصطفى
حسناء عادل عبدالفتاح ذهب
نورا على محمد عبدالحليم ابراهيم
مريم عادل سامى توماس
عبد النعيم بهاء الدين محمود محمد
سارة عطيه محمد عبدالقادر محمد
احمد محمد رجب عبدﷲ
عمر هشام كمال محمد
امتثال السيد خلف احمد
سمر عبد العزيز حسين احمد
ابانوب مرزوق سليمان ملك بولس

الكلية
علوم اسوان
علوم رياضة جامعة السويس
تربية كفر الشيخ
رياض اطفال بنى سويف
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
حاسبات ومعلومات الفيوم
زراعه دمنهور
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
اداب فرع الوادى الجديد
علوم جامعة السويس
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
علوم جامعة دمياط
تجاره القاهره
حاسبات ومعلومات الفيوم
تربية أساسي اسكندرية
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه حلوان
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية اسيوط
اداب اسيوط
تربية ابتدائي طنطا
البنات شعبة اقتصاد منزلى عين شمس
تربية ابتدائي بنها
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية فرع الوادى الجديد
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب سوهاج
معهد فني صحى اسيوط
تجاره انتساب موجه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
889010
119257
436502
668240
578724
586287
675850
438751
310632
476106
391487
809703
426035
155030
112479
371281
280428
904078
900971
389325
896291
841270
891944
151543
675007
739685
814945
758137
387951
583636
665898
365537

اسم الطالب
وائل خاطر لوندي اخنوخ
شذى امين ابو زيد عويس
روضة دياب عبد المجيد محمد البرى
محمد حسن محمد حسن وهبه
ابراهيم محمد محمد الجيار
ندي نزار مصطفي الشامي
ايه عاطف ابراهيم محمد المرسى
فاطمة محمود احمد محمد خطاب
منى صﻼح حامد جاب ﷲ
سهى محمد أحمد محمد عتمان
هند سيد محمد محمد عبدالمتجلى
ماريان ماهر يونان خليل
ايمان مصطفى محمد حسن
سارة مجدى محمد طه
اميرة طارق اسماعيل محمد
محمد سمير فرج مرزوق
امنية محمد صﻼح الدين حسين
مريم موسى رضوان موسى
دعاء احمد فهمي محمد
صفاء عبدالفتاح مدنى عبدالفتاح
ايه رضوان عبد العزيز احمد
ماريان عماد قاعود فلبس
عﻼءالدين عبد العال حسن عبد الحفيظ
ايه وهبى محمد عبد العاطى
منى محمد حلمى حافظ ناصر
بسمه الشوادفى ابراهيم محمد احمد
مينا فوزى نجيب ابراهيم
وﻻء محمد عبدالحميد محمد السيد
ايه السيد عبدﷲ متولى السيد
امل ممدوح محمد محمد حجازى
خالد نصر فهيم حافظ زقزوق
منار ناصر عبدالمنعم محمد

الكلية
حاسبات ومعلومات اسيوط
تجاره القاهره
تربية أساسي اسكندرية
تربية المنصوره
طب بيطرى المنصوره
نوعية طنطا
تجاره طنطا
تجاره اﻻسكندريه
تربية السادات
فنون جميله فنون اﻻقصر
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه المنيا
اثار القاهره
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف
حقوق حلوان
علوم جامعة السويس
تجاره القاهره
تجاره سوهاج
اداب سوهاج
تجاره عين شمس
اداب سوهاج
اداب انتساب موجه المنيا
تجاره اسيوط
معهد فني صحى امبابة
تجاره المنصوره
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
حاسبات ومعلومات المنيا
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
طب بيطرى بنها
تربية/رياضه طنطا
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
231580
103917
754626
133915
229720
292625
602371
289888
538918
117830
531800
535421
844346
503754
379376
219006
660883
806844
813919
759268
750161
800938
385397
381311
661801
156383
598117
451083
375378
528938
614980
528745

اسم الطالب
اسراء شعبان احمد محمد
فاروق عادل فاروق عبده
عبد ﷲ محمود الشناوي جبر
نورا سيد احمد محمد شلبى
نرمين محمد عبد الرازق عبد الخالق الجبالى
عواطف جودة جمعه عباس محمد
اشجان محمد مصطفى عبدﷲ
ميار كرم حسين حسن
ناريمان أبوالخير عبدالرحمن عبده
سمية احمد ابو الحسن احمد
محمود ابراهيم محمود جنيدى
آﻻء عبد الحليم محمد الزاغ
نرهان طارق على عبد الباقى
بيشوي يونان منير فرج
غاده محمد مدنى محمد
احمد السيد احمد عبدالحميد
ريهام عبد المطلب محمود عبد المطلب
مريم مﻼك صادق عبد المﻼك
لديا اميل فرج غطاس
ايمان محمد السيد محمد عامر حجازى
منال غريب فهيم محمود
محمد نادى محمد على
احمد محمد ابراهيم درويش
محمد عبدالعال سيد عبدالعال
نورهان يوسف عبد الباقى ابراهيم على
هبه محمود حسن على
ياسمين جمال موسى دعيبس
محى رفعت محمد محمد سرور
محمد طارق عبدالفتاح عبدالمجيد خلوى
اسامة اشرف عبدالحى محمد خليل
نجاة طارق محمود جمعة
رزق ممدوح عبد الجواد ابراهيم

الكلية
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم القاهره
علوم العريش
علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية/رياضه حلوان
نوعية الزقازيق
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
حقوق القاهره
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
طب بيطرى دمنهور
تجاره بنى سويف
اداب اﻻسكندريه
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره بنى سويف
علوم اسوان
تجاره بور سعيد
تربية جامعة السويس
حاسبات ومعلومات المنيا
تربية ابتدائي عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب بنى سويف
تربية جامعة دمياط
نوعية فنيه طنطا
حقوق بنها
تجاره طنطا
تمريض الزقازيق
معهد فني صحى اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
240310
681933
597808
439528
452932
308060
158424
751021
816759
164670
882413
582001
178908
149601
605956
876503
751065
812949
886851
451600
814128
519746
827920
893911
805728
427644
902160
158492
594528
578482
442514
301455

اسم الطالب
مى ممدوح محمد عطية
خلود يسرى محمد مقبل السيد سعد
هشام حامد محمد سليمان
مارينا رأفت جاب ﷲ عطاﷲ
نورا احمد فهيم عبد السﻼم
اية شكري حامد عمار
على حسام على عبد اللطيف
عبدالرحمن محمود محمد عيد الضوينى
ايمن احمد محمد عبدالباقى
سارة محمود احمد محمد
اميره شارف محمد علواني
ابتسام حسام الدين نوح حسينى
ربيع محمود ربيع محمود
عبد الفتاح محمود عبد ﷲ ابراهيم
احمد عاطف حسن حسن محمد عمر
سناء صﻼح محمد معتمد
احمد محمد ابراهيم بيومي شلبي
مارلين ابراهيم وديع ابراهيم
اسماء عنتر محمد حسن
خالد احمد طه ابو شهبة
شيماء جمال مصطفى عبد الحميد
بسنت محمد خليل محمد الخويسكى
على احمد على محمود
ابراهيم صﻼح زغلول محمد
حنان ناصر جمعه احمد
هاجر محمد احمد ادريس
نجﻼء حسن على حسن
لمياء جمال شحاتة عبد الوهاب
وليد محمد ضاحى على عبد ﷲ قاسم
محمود مسعد محمود محمد
احمد ابراهيم ابراهيم مصطفى درباله
محمد سمير سعيد سحلى

الكلية
دار العلوم ج القاهره
تجاره المنصوره
حاسبات ومعلومات المنصوره
طب بيطرى اﻻسكندريه
اداب طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية /رياضه بنى سويف
زراعه اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم رياضة المنيا
تربية الفيوم
تربية ابتدائي اسيوط
علوم المنصوره
تربية بنى سويف
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
معهد فني صحى اسيوط
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
اداب المنيا
تربية اسيوط
تجاره طنطا
نوعية المنيا
اداب دمنهور
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تجاره سوهاج
علوم المنيا
تجاره اﻻسكندريه
اداب سوهاج
تربية رياضيه  /بنات بني سويف
اداب جامعة دمياط
تربية طنطا
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
تجارة جامعة السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
366151
154958
153066
465295
221699
531364
755850
749266
503052
544656
162433
356483
319785
373003
808634
658100
885503
831257
317482
458706
903875
654856
210228
663904
245000
308263
281181
297462
527796
281256
294990
540194

اسم الطالب
عبدالرحمن احمد البدوى عبدالفتاح زين
محمد ممدوح عبد العظيم سيد
دعاء حسن على سيد
احمد عادل عطا سيد احمد النكﻼوي
اسراء مجدى عبد الكريم بابا ادم
حسام حسن محمد عبد العزيز السحرتى
عمر عبدالعزيز عبدالحميد ابراهيم
ايمان عاطف عبد الحفيظ السعيد
احمد محمد عبد الرازق خميس
محمد نبيل شحاتة عبد النبى عبد المطلب
ندي صﻼح سيد علي
سماء محمد عبدالفتاح متولى
ندى حاتم محمد الحﻼل
جهاد مجدى عبدالفتاح عبدالمقصود عبدالرحمن
عبد الرحمن محمود عبدﷲ حسن
احمد يحيى محب الشربينى احمد النجار
خلود اسامه فضل عبد العزيز
انجى دسوقى سفين عبد المسيح
عواطف حسين محمد محروس
هبة سﻼمة سيد أحمد الجزايرلى
ندى محمد حسنين عباس
رحمه حسن صالح السيد القناوى
اسﻼم مجدى عثمان على حسين زمو
اسراء عبد اللطيف مصباح ابو شعيشع
محمود محمد جمال السيد
محمد اشرف أحمد سﻼم
عبد الرحمن اسامة مجاهد السيد
زينب عيسى عبدالعزيز ابراهيم
منة ﷲ محمود شعبان السيد البيومى
مصطفى هاني ابو العﻼ عوض على
ايمن عصام العزب العزب حسونة
اميرة احمد شعبان احمدابوالعنين

الكلية
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات حلوان
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تربية ابتدائي العريش
تربية جامعة السويس
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
حاسبات ومعلومات حلوان
تربية ابتدائي بنها
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره بنى سويف
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
اداب اسيوط
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
اداب طنطا
نوعية فنيه كفر الشيخ
تربية ابتدائي سوهاج
رياض اطفال المنصوره
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
علوم جامعة دمياط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
نوعية عباسيه
تربية أساسي اسكندرية
تجاره عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
زراعه دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
745266
364580
598386
244381
545383
890461
379903
737538
532005
430785
650012
891407
324755
213734
893312
801645
896138
282636
683404
507051
595346
239309
593641
812973
311523
903409
660957
429567
158277
740106
845648
353341

اسم الطالب
محمد عصام محمد السيد
هاجر مصطفى احمد محمد
اسﻼم ابراهيم حسنى زهيرى
خديجة رمضان ابراهيم طة
محمد احمد عطا على
سلوى محمد محمد محمود
غاده محمد السيد اسماعيل فروح
ايه اشرف احمد على الغتيت
امير محمدى السيد عبدالفتاح
نجﻼء جمال فرج خﻼف محمد
مريم طارق زكريا عيد البياع
عمر محمد توفيق احمد
مي ابو السعود محمد طاهر محمود
ابراهيم محمد ابراهيم فتحى
ريهام خيرى عطار احمد
محمود لطفى عبد اللطيف محمود
هدى عبد ﷲ محمد هريدى
عبد ﷲ احمد رشاد بدوى الغنام
روضه محمد محمد عبد الغنى فرج
خلود محمود عبد اللة عبد اللطيف
اسﻼم احمد جاد احمد النجار
محمد اشرف عبدالعاطى محمد
رانيا ناصر فاروق محمد العتباني
هيﻼنه مكرم اسحق دانيال
احمد سمعان عبد العزيز خطاب
مصطفى سيد محمد عبد الرحمن
اسراء زينهم اسماعيل على شوكه
شهدان محمد ابو الحمد محمد معبد
وﻻء محمد عبد الفتاح فايد
اروى محمد احمد ناجي
محمود سعد زغلول غزالى
عبدالرحمن محمد مرسى محمد

الكلية
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
حقوق عين شمس
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
كلية البنات آداب عين شمس
علوم رياضة اسيوط
علوم اسيوط
تربية ابتدائي عين شمس
نوعية الزقازيق
زراعه دمنهور
تجاره انتساب موجه دمنهور
تربية المنصوره
تجاره اسيوط
تربية الغردقة جنوب الوادي
حقوق حلوان
اداب سوهاج
علوم المنيا
تجاره سوهاج
السن عين شمس
فنون تطبيقية جامعة دمياط
سياحه وفنادق اﻻسكندريه
معهد فني صحى رياضه بور سعيد
علوم رياضة القاهرة
تربية جامعة دمياط
اداب المنيا
طب بيطرى جامعة السادات
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تمريض المنصورة
طب بيطرى اﻻسكندريه
تربية بنى سويف
السن عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
526770
360139
244790
575887
469229
297598
548604
657899
161491
381361
466693
282749
465560
318474
462795
181928
594278
650914
217917
728143
905781
372769
739634
324460
243109
741424
466484
735003
105641
388746
508347
210231

اسم الطالب
عزة يوسف عبد الصادق جاب ﷲ
لؤى محمد حسين محمود
احمد صﻼح حبشى حسن
عبد الفتاح رضا عبد الفتاح عنتر صفية
فاطمه جمال السيد السيد محمد
ايمان سعيد السيد احمد
احمد محمد عبدالرؤف محمد الماحى
ساره محمد رفعت عبد العزيز على
عبد الرحمن احمد تهامى محمد
شاهر مدحت يوسف احمد الحﻼبى
خلود حسن يوسف محمد جادﷲ
مروة عﻼء محمود على وهدان
ياسمين محمد بدير علي هيكل
محمود عبد الرازق فرج عرفه
أحمد عادل عيد بسيونى عمر
ابو بكر محمد صابر عبد الرحيم
خالد عيد ابراهيم محمد ماضى
مياده طارق عبد الحليم عبد الحليم الصباغ
هالة عادل محمد السيد محمد
ياسمين عبد المعطى عوض عوض محمد
عبد ﷲ احمد السيد عارف
مها اسامه فكرى ابراهيم
محمد محمد فتحى عبدالحليم محمد
ابرام صبحي جورج خليل
اميره نصر محمد جابر
طه محمد صالح خليل
ياسمين عبدالحميد عبدالحميد ابراهيم جمعه
اسماء نصر حلمى حميدة
اسﻼم احمد صابر محمد
مصطفى على محمود عطاﷲ
اسماء رضا على فهمى حيدر
ايمن محمد عبد الحميد رسمى صفى الدين

الكلية
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق حلوان
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
تربية كفر الشيخ
فنون جميله عماره المنيا
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
تربية المنصوره
تجاره بنى سويف
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
اداب عين شمس
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
اداب شبين الكوم ج المنوفية
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
زراعه الفيوم
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه قاهره
نوعية الزقازيق
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
اداب انتساب موجه عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية /رياضه بنى سويف
حقوق عين شمس
تجاره دمنهور
تجاره عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
153669
586210
598107
287609
910641
454743
659303
220437
506146
244594
654791
369938
307321
131654
149107
356365
297433
170152
441969
157998
278802
597164
460120
321894
452225
734965
524188
450281
306841
322977
433145
898354

اسم الطالب
جهاد خالد حلمى احمد
حسناء حسن عبد السﻼم البواب
نوريهان أسعد يوسف الهجرسى صقر
دعاء سيد عبد الستار محمد
اميره عوض ﷲ رمضان احمد
ضحي احمد ابراهيم رقية
ساره مصطفى السعيد مصطفى ابراهيم
يوسف عمرو نبيل عبد العزيز
مرام هايل على شلبى على
حازم ايمن فوزي عشماوي
الشيماء جمعه سعد احمد عبد العال
نورا مسعد محمد العربي
رانيا السيد فتح ﷲ عصفور
زكريا وحيد عبد المحسن فرج
محمود احمد ابوالفضل احمد موسى
رضوى رافت محمد فتحى
امال عماد محمد ابراهيم
ساره معوض محمد كامل
حسن رجب احمد عبدالسﻼم حمدان
ساره شعبان مكاوى عبد اللطيف
احمد ماهر ابراهيم عبد السﻼم حماد
ندى هاشم عوض محمد حجازى
حنان صﻼح محمد ابراهيم الشباسى
عمرو شاهد السيد الزغبى
اشرف محمد عبد الحميد القفص
محمود اسماعيل احمد السيد
نهى فتحى محمد اسماعيل ابو طالب
اﻻء سعيد فتحى محمد ابوجرز
ايمان السيد عبدالعاطى السيد
دينا امجد صﻼح طاهر السيد
مصطفى عصام عبد الوهاب احمد محمد
محمد ممدوح احمد عباس

الكلية
رياض اطفال بنى سويف
نوعية طنطا
تربية جامعة دمياط
تجاره القاهره
كلية تجارة ج أسوان
تجاره طنطا
نوعية المنصوره
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات بنها
علوم حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب انتساب موجه عين شمس
تمريض الفيوم
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره جامعة دمياط
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات بنها
اداب انتساب موجه طنطا
علوم رياضة الزقازيق
تمريض اﻹسكندرية
تربية ابتدائي طنطا
تربية شبين الكوم
تربية رياضيه بنات شبين الكوم
حقوق اﻻسكندريه
حقوق قنا جنوب الوادي
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
279449
472785
459947
654797
801597
462070
158862
743198
575090
441889
532909
521030
616107
216178
608260
132878
734328
370055
452248
158383
377991
756198
679129
304494
456342
289462
743194
225007
428449
450136
453477
444130

اسم الطالب
عمر احمد فؤاد محمد شاكر
غاده محمد السعيد المليجى
دنيا جمال موحى الدين الخطيب
امل احمد عبد الكريم عبد البديع
مايكل ممدوح حنانى لبيب
هاجر ابراهيم محمد صبرى خضر
رحاب حمدان محمد طه
منه ﷲ احمد عبدالفتاح محمد فضل
مصطفى محمد محمود الشافعى
محمود سعيد أحمد عبد الحميد الطنطاوي
الصافى على عبد ﷲ على درباك
أسماء فرج التهامى عوض
محمود كمال كمال الدين شعبان
هاجر احمد ادريس احمد
هناء هانىء ابراهيم حافظ ابراهيم
احمد اشرف ابراهيم محمد
اسراء عادل ابراهيم احمد قابيل
ايمان محمد ابراهيم محمد
عمرو سﻼمة ابراهيم ابو عكر
محمد عرفة عبد الفتاح احمد
داليا عادل سعد سيد شعيرة
هاله مصطفى عبدالعزيز سليمان
دينا اسماعيل حسن محمد خشبه
دينا عماد بهنسى جمعه
خالد مصطفى المغاورى ابوالمعاطى موسى
اية عبد الرحمن محمد عبد الرحمن
سلمي محمد ربيع حسن
ابرام عاطف جورج عريان
محمود اشرف عطية النادي عطيه
اميرة مصطفى عبد العزيز مصطفى البعلى
ايمان احمد محمد البطاوى
ياسمين رجب السيد احمد الصعيدى

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى طنطا
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تربية ابتدائي المنصوره
علوم المنيا
علوم كفر الشيخ
اداب انتساب موجه بنى سويف
تربية اﻻسماعيليه
تجاره طنطا
علوم رياضة طنطا
زراعه دمنهور
اداب دمنهور
تجاره طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره الزقازيق
ك.ت .فني صناعى الصحافه
علوم الزقازيق
علوم بنها
تجاره طنطا
تمريض بني سويف
نوعية فنيه عباسيه
كلية العلوم الزراعيه بيئيه بالعريش
تربية المنصوره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
دار العلوم ج القاهره
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم رياضة اﻻسكندرية
علوم بنها
اداب طنطا
علوم طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
906920
356378
456042
819438
837712
237545
160042
816734
505655
751644
650249
143430
225324
301726
377813
827559
110240
314050
800711
735159
814704
913832
523479
367572
894905
610689
355391
185066
538974
460782
443696
218563

اسم الطالب
رضه قدرى شحاته مرسى
ساره مدحت عبدالحميد حسن
محمد عبد المقصود ابراهيم جعفر
حسام محمد رشدى عبدالباقى
هناء خالد عز الدين رضوان
منة ﷲ مجدى عبد القادر متولى دراز
محمد ضياء صابر مشرف
اسﻼم سامح محمد بهجت عبدالجليل
عجمى ديب عجمى عوض
اميره اشرف على نخالى
اسماء حمدى طه طه حماده
محمد حمدى احمد على
خلود اشرف فاروق محمود
عمرو احمد محمد احمد الدبور
عبدالرحمن رضا عبدﷲ على زين الدين
دعاء عمر علي عاشور
عبد ﷲ محمد عبد المنعم محمد
اية السيد منسى عبدالمقصود
مريم عادل ذكى ابراهيم
ايمان عصام احمد اسماعيل
ساهر ايمن سعد يوسف
عبد الرحمن احمد عبد المجيد احمد
ايمان رمضان شوقى احمداحمد
نداء عادل سعد على
هدى خالد عبد الرحمن محمد
آﻻء محمد إبراهيم عبد العزيز
ايمان احمد اسماعيل محمد
اميرة محمد احمد محمد
إسراء عادل إبراهيم على أبوحبسه
محمد خالد ابراهيم قرنى هديب
سمر محفوظ زين العابدين عبد الحميد عمران
هبه عماد عبدالحميد جمعه

الكلية
تربية سوهاج
رياض اطفال القاهره طالبات
معهد فني صحى طنطا
حقوق بنى سويف
تمريض اسيوط
اداب جامعة دمياط
حقوق بنى سويف
علوم المنيا
حقوق اﻻسكندريه
تجاره بور سعيد
تجاره المنصوره
حقوق القاهره
اداب انتساب موجه حلوان
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية عين شمس
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
اداب القاهره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
حقوق بنى سويف
السن عين شمس
معهد فني تمريض المنيا
كلية تجارة ج أسوان
تجاره اﻻسكندريه
تربية بنها
زراعه سوهاج
تربية ابتدائي الزقازيق
اداب عين شمس
تربية بنى سويف
معهد فني صحى اﻻسكندريه
حقوق طنطا
تجاره طنطا
تربية ابتدائي عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
148560
161534
746342
308691
214426
662863
730297
658037
809975
675674
510841
385979
613315
607241
166380
221423
877722
362232
161556
658026
118317
107648
742635
124408
524517
386620
250280
668135
433248
427146
123659
591268

اسم الطالب
ناريمان ايمن صﻼح محمد حماد
محمود سامى عبد القادر شعيب
هدير عبد الرحمن عبد ﷲ شحات
اسراء مجدي سعد الزعر
محمود اشرف محمود السيد
خالد جهاد كمال على حامد
مينا فايز فكرى جرجس
اسراء عبده سعد برهام
حسنيه محمد نجيب انور موسى
احمد محمد السيد سليم السيد الشرقاوى
عبدالوارث محمد ابراهيم محمد عبدالوارث
رانيا سليمان عبدالظاهر سليمان
دعاء ماهر عبدالسﻼم السيد
محمود احمد محمد عطيه مبدى
سمر محمود عبد الفضيل ابراهيم
رحاب ناصر ابو القاسم عبد العزيز
اﻻء عبد المجيد حسن محفوظ
هاجر طارق محسن المهدى
احمد حسين يعقوب نادي
رحمه احمد احمد احمد حجاب
ايه حسن صﻼح الدين بيومى
هينار محمد فتحي فكري
نسمه محمود محمد خليل
عمر غريب عبد الرسول عبد الرحيم
احمد اﻻمام يونس ابو العنين عبد الرازق
فاطمه عﻼء سعدالدين محمد
اشرقت سامى فكرى شحاته
ساره محمد السيد عواض
احمد عبد الجواد على عبد الخالق عمر
عبد ﷲ عنتر عبد الباقى عبادى
عمرو محمود عبد العليم دسوقى
اشرقت محمد احمد سﻼمه زغلول

الكلية
تجاره القاهره
معهد فني تمريض بنى سويف
تربية طفوله اﻻسماعيليه
علوم رياضة شبين الكوم
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب المنصوره
تجاره عين شمس
نوعية المنصوره
تجاره اسيوط
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق بنها
معهد فني تمريض الزقازيق
حاسبات ومعلومات الزقازيق
دار العلوم الفيوم
علوم عين شمس
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة بنى سويف
علوم رياضة المنصورة
علوم القاهره
اداب القاهره
تربية اﻻسماعيليه
علوم القاهره
تجاره اﻻسكندريه
زراعه عين شمس
حقوق انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة المنصورة
علوم رياضة كفر الشيخ
اداب اﻻسكندريه
تجاره طنطا
فنون تطبيقية جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
738940
547754
511997
833320
141919
292941
826409
881039
298425
538598
360975
669520
545499
462799
391840
618893
739842
450197
659733
436452
576075
428496
315434
828198
285514
608932
849367
120851
670118
427239
905177
284740

اسم الطالب
ساره محمد ابراهيم محمد ابراهيم
عمر بخيت رمضان بخيت
نوره عﻼء محمد عباس خليل
محمد عبد الفتاح حسانى سعيد
كيﻼني عبد الرحمن محمد عبد الرحمن
شيرين خالد احمد عبد السميع
مارتينا رومانى يوسف ايوب
احمد حسين مرغنى سيد
امير صفر حسين عبد العاطى
اسراء سامى عبد المنعم مصطفى الشرقاوى
نوهير محمود امين محمد
محمود سامى حسن عبد المقصود
محمد رزق عبدﷲ رزق
عبد الرحمن عبد الناصر عبد القادر عبد الحميد عفت
احمد محمد الحسينى محمود
احمد رأفت عبدالمنعم مصطفى
ايه محمود بدوى مرسى
نورا عبد الحميد عبد المعطى الحوفى
منى السيد حسن السيد
اميره على السيد عبد الستار على
يارا محمد السيد سيداحمد مزروع
احمد محمد على ابراهيم ابراهيم
محمد حسن عبد الرازق السيد مشعل
محمد صابر عبد الحميد محمد
محمد ممدوح محمد محمود الحمﻼوى
احمد سامي السيد عبد الحميد عبد ﷲ
يمنى يوسف محمد محمد
محمد السعيد محمود المسعد
محمد عطيه فتحى محمد حسين
احمد ضياء محمد المتولى عطية
صفاء الهراس عبد الرحمن محمد
سارة عبد الحكيم محمد على سيد

الكلية
اداب الزقازيق
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
اداب انتساب موجه دمنهور
استنفد الطالب رغباته
حقوق القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره سوهاج
علوم رياضة حلوان
تربية طفوله ج دمنهور
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب المنصوره
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
زراعه الزقازيق
تربية طنطا
تجاره بور سعيد
علوم اﻻسكندريه
اداب طنطا
حقوق اﻻسكندريه
علوم بورسعيد
تمريض قنا جنوب الوادي
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
معهد فني صحى الزقازيق
الزراعة والموارد الطبيعية ج اسوان
السن عين شمس
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
نوعية اﻻسكندريه
تربية سوهاج
حقوق حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
833204
735422
432731
737856
120348
218764
236264
430662
805377
148388
659028
470882
917124
376739
243962
304011
679650
225687
174854
284830
519934
899941
751671
681491
882577
308478
114008
885010
613350
535763
587425
660408

اسم الطالب
محمود محى الدين عجمى ابوالفضل
فاطمه حسيني محمد حسين
محمد عبد العزيز عبد الفتاح عبد العزيز
صباح حسن السيد حسن
محمد كمال عاشور احمد حسن
عبير محمد عباس احمد فراج
احمد ربيع على السيد
آيه ﷲ محمود زكريا احمد عﻼم
منده عدلي ونيس حليم
نورا رمضان حسين حسن
اسماء نصر ابو الفتوح ابراهيم
إيمان محمد الشافعى إبراهيم
نوران عبدالرحمن محمد حسن
فاطمه خالد محمود عبدالحميد الرفاعي
محمد سعد الدين كمال عباس
خلود خالد عبدالخالق نواره
ايمان صﻼح عبد البارى عبد الرازق
اية هشام محمد جﻼل
منار محمد ابراهيم السيد
رضوى سيد حسن أحمد
شيرين عبد الرحمن إبراهيم حسن
اميره نشات فوزى عطيه
شيماء ابراهيم الشربيني ابراهيم عبد ربه
هاله احمد وهبه فرج عبد ﷲ
فايزه ابراهيم كمال محمد
اسراء يحيى عبد العزيز أبو غزاله
احمد اسامه محمد محمد
ايمن نجاح عجيب جرجس
عبدالرحمن ابراهيم علي ابراهيم حسن هنداوى
رحمة جمال السيد موسى
اسراء محسن عبد المجيد الهربيطى
عبد ﷲ محمد بهرام محمد توركى

الكلية
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
نوعية الزقازيق
فنون جميله عماره المنيا
نوعية الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق حلوان
تجاره اﻻسكندريه
تربية المنيا
تجاره انتساب موجه حلوان
نوعية المنصوره
معهد فني صحى طنطا
تربية اسيوط
نوعية عباسيه
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تمريض المنصورة
رياض اطفال القاهره طالبات
حقوق القاهره
زراعه القاهره
حقوق طنطا
تربية ابتدائي سوهاج
تربية بور سعيد
السن عين شمس/رياضة
اداب اسيوط
تمريض شبين الكوم المنوفية
علوم رياضة حلوان
السن المنيا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
اثار القاهره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
296826
314862
586657
811152
588956
158853
376351
144159
601739
731922
683123
224491
537310
128989
162072
293329
179485
435933
239327
170148
213794
599280
378480
890937
352172
760582
595257
841907
449856
885260
681162
907916

اسم الطالب
سلمى محمد ابراهيم مصطفى
محمد شريف إبراهيم الوردانى
سلمى محمد ابو القاسم عبد العال
زينب سعيد سيد حسانين
شيماء شوقي قاروز الحنفي سالم
ايه صﻼح محمد عبد العزيز
محمد حماده محمد السيد الطوخى
مصطفى عبد الرازق محمد عثمان
مي محمد محمود رمضان
محمد طارق سعيد شعبان
محمد جمال عبده حسن سليمان
احمد محمد احمد احمد شاهين
أسماء رجب مصطفي محمد دياب
يمنى مصطفى محمد ابراهيم
احمد عاطف معوض محمد مفتاح
اية مجاهد مجاهد ابو العنين
عصام عبد الرحمن على محمد
روان ممدوح مهلل حسن حسين
محمد عبده محمود احمد
ايه محمد جمعه محمد
عبد الرحمن احمد محمود احمد
منة ﷲ عمرو فكرى محمد زكى
ابراهيم سيد حسين احمد عبدﷲ
هيثم محمد امين محمد
محمد اشرف احمد اسماعيل ابراهيم
رحمه طارق محمد محمد
محمود محمد احمد احمد السيد
محمود ممدوح على احمد
اسراء على حسنى الشرقاوى
ساندرين ممدوح ذكي جرجس
ساره محمود محمود سﻼمة
علي صﻼح محمود احمد

الكلية
حقوق حلوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
علوم طنطا
علوم المنيا
علوم حلوان
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
تربية/رياضه المنصورة
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تربية/رياضه حلوان
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات حلوان
تربية ابتدائي الفيوم
علوم القاهره
اداب الزقازيق
حقوق بنها
تمريض اسيوط
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
تربية اﻻسماعيليه
معهد فني صحى بور سعيد
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تربية طنطا
علوم اسيوط
تربية ابتدائي المنصوره
زراعه سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
670584
221300
352669
210452
210818
530288
665332
378151
360283
362920
612135
444043
385458
582445
833263
390678
283085
380824
751261
149509
184951
905193
651739
603332
815969
898974
538538
291848
289719
387723
658367
126375

اسم الطالب
اسماء محمود محمد متولى طه
دنيا عماد عبد ﷲ محمد ابو زيد
مريم احمد عبدالرازق احمد
احمد جمال عبدالخالق عليوه
رقيه احمد محمد احمد
مصطفى محمدعلى محمدزكريا اللقانى
مريم ناصر موسى احمد سيد احمد
نرمين حامد السيد ابوحسين
امين عادل امين محمد
احمد عبدالعزيز على محمد الصادق
ايه محمد عبدالرحمن سباعى
اسراء مصطفى ابراهيم السيد القمارى
يحي احمد عبدالعزيز محمود
كريم محمد سعد مصطفى
جورج غطاس توفيق ميخائيل
شيماء جمال حامد احمد
رشا احمد جمال الدين جوده اللبان
ياسمين السيد عبدالحميد عثمان
عمر محمد رمضان محمد فرغلي
حنان محمد محمد اﻻنور
محمد احمد عبد القوى سعيد
لطيفه احمد محمود امبابى
نادر شوقى شوقى محمد العجمى
محمد امتياز محمد فايق محمود
شروق على صﻼح محمد
سماح السيد محمود احمد
عبير محمد حامد رجب
منة ﷲ انور محمد محمد الخولى
شيماء عفيفي معوض عبد الفتاح
ناريمان على موسى على شقران
احمد حسنى سامى عبد الرحمن المالكى
هند عبد الغني حسين عبد العال

الكلية
نوعية المنصوره
حقوق حلوان
اداب القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية بنات شعبه طفوله عين شمس
تجاره دمنهور
اداب سوهاج
كلية البنات تربية عين شمس
حقوق حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى الزقازيق
تربية طنطا
علوم عين شمس
اداب انتساب موجه طنطا
علوم اسوان
اداب الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب انتساب موجه القاهره
علوم بنى سويف
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب موجه اسيوط
علوم اسيوط
علوم دمنهور
خدمه اجتماعيه حلوان
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب انتساب موجه الزقازيق
علوم المنصوره
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
657396
107447
118349
743853
672920
603435
308745
478771
277090
401626
673036
909784
320473
307453
446399
463651
364565
125655
298025
461174
118900
229856
741574
458518
674665
472900
358782
667641
444744
502339
138400
133916

اسم الطالب
سما محمد مصطفى الغندور
عمر سامح اﻻمام الزينى
شيرين محمد مصطفى السيد
ايه محمد علي سيد
محمود ابراهيم احمد قاسم ابو نشوق
محمد احمد طلبه محمد
طه اسامة سيد احمد السيسي
ايمان محمد سليم دراز
محمود محمد عصام الدين محمود البوهى
فاطمة مؤمن صابر عبد الرحيم
على احمد الحسينى السيد الجوهرى
وﻻء شكرى داود محمد
اسامة صﻼح عبدالحميد آمين
سارة داود سعد بطرس سعد
محمد عادل عبد الفتاح مصطفى الميهي
سامية عبد الﻼه عبد السﻼم يوسف الغنامى
نورهان عصام حسن ابراهيم حسن
اسراء احمد كمال رياض
نهى شوقي محمد محمد عبد الجليل
محمد عبدالحميد فتاح احمد البياع
حسناء عبد النبى السيد محمد
ايمان مدحت على عبد العظيم
عزت صابر عزت عبدالحميد
حسام محمد سعد محمود الطنايحى
اسﻼم صالح السعيد محمد اﻻدغم
ابراهيم الشحات سيد احمد ابراهيم القمرى
مى عصام عبدﷲ حافظ
ايناس عماد رشاد السعيد فودة
محمود مصطفى احمد شلبي
محمد احمد محمد توفيق السيد شمس الدين
اية ﷲ هشام سعد صالح
نورهان صﻼح الدين محمود مجاهد

الكلية
تجاره المنصوره
تجاره القاهره
طب بيطرى القاهره
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم الزقازيق
حقوق جامعة السادات
تربية كفر الشيخ
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
حقوق بنها
تربية/رياضه الزقازيق
كلية تجارة ج أسوان
معهد فني صحى بنها
تربية/رياضه شبين الكوم
علوم طنطا
حاسبات ومعلومات الفيوم
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية حلوان
حقوق عين شمس
تجاره طنطا
اداب عين شمس
كلية البنات تربية عين شمس
علوم رياضة اﻻسماعيليه
تجاره كفر الشيخ
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره كفر الشيخ
حقوق انتساب موجه عين شمس
معهد فني تمريض المنصوره
اداب طنطا
تربية أساسي اسكندرية
بنات علوم رياضة عين شمس
حقوق القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
596633
578446
602396
909704
152932
360373
427587
583529
902303
352868
825188
383229
355594
559787
132895
674859
546458
527473
581569
752558
595513
543265
245331
135884
533616
306848
603557
116149
545992
651132
359993
164332

اسم الطالب
عزه ابراهيم ابراهيم محمد خليل
محمد حسين ابوالفتوح المغازى
رانيا عبدالكريم محمد ابراهيم
نسمه عادل ابو القاسم عباس
ايرينى اشرف انيس حنا
طارق جمال حافظ محمد عمر
آية سامى ابراهيم محمد قطب
نميس خالد طلبه محمد الفقى
شيماء ايمن محمود عبد اللطيف
محمد مدحت نجيب عبدالحكيم
رحاب مهران صادق مهران
هاجر رضا عبدالمجيد حسين السمنتي
جهاد حاتم محمود العفيفي
احمد عزيز عبدالستار محمد يوسف
عبد الرحمن حسن هاشم ادهم
ايه السيد فهمى محمد خديجة
صباح محمد مصطفى مصطفى على
هاجر رمضان زكى محمد عبده
احمد محمد عبد العزيز اسماعيل على
اميره جمال السنوسى ناجى سالم
مصطفي ساري السيد عثمان محمد
نور الدين سعيد محمد احمد سﻼمة
ايه محمود محمد عبد الفتاح
مريم زكريا فؤاد ويصا
شيماء نظيم محروس العطار
ايمان محمد فتحى الشامى
عمرو عبد الخالق فكرى سيد احمد
محمد مجدي صالح حسن
أسماء حسن رأفت إبراهيم النجار
عليا محمد نعيم محمد حسنين
ابانوب محروس جاد الكريم قدس
نرمين شعبان سيد علي

الكلية
تمريض المنصورة
تجاره طنطا
نوعية الزقازيق
حقوق اسوان
اداب بنى سويف
زراعه عين شمس
تربية اسكندرية
استنفد الطالب رغباته
اداب سوهاج
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
نوعية عباسيه
اداب القاهره
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تجاره القاهره
اداب المنصوره
تربية/رياضه اﻻسكندرية
تجاره اﻻسكندريه
علوم رياضة المنصورة
تجاره بور سعيد
معهد فني صحى رياضه بور سعيد
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق انتساب موجه القاهره
طب بيطرى اﻻسكندريه
طب بيطرى جامعة السادات
تجاره الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اﻻسكندريه
تجاره طنطا
حقوق حلوان
تربية الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
912005
605915
216159
185388
136029
318712
902363
905385
809593
607987
319146
807899
892634
599784
184580
288026
876491
225567
596523
292401
825201
587565
451064
303376
753524
365178
887231
115403
112112
292846
663322
445692

اسم الطالب
محجوب علي محجوب عوض
هاجر سامى عبد الحميد حسن احمد
نورهان عادل فتحى على
ايمن حمدى عبد التواب عبد العزيز
هبة عبد ﷲ محمد عبد الحميد
اميرة خالد فكرى بيومى الشافعى
نادر احمد حماده متولى
مها الحسينى عبد الحميد محمود
اسﻼم عصام محمود احمد
ايمان حسن السعيد احمد خالد
اية طه اسماعيل طه بدوى
رمضان مفضل زيدان غانم
محمد رشاد اسماعيل عبد ﷲ
محمود طارق عبدﷲ على
اسماء سعيد محمد عبد الحليم
عمرو محمد عبدالحكيم ابراهيم
رباب محمد محمد عبد الرحيم
امنية سعيد جابر عمر خطاب
احمد محمد احمد البقساوى
سارة محمد السيد محمد فرج
كاترين مكرم ناظر جورجيوس
غاده محمد سالم محمد سالم
محمود سليمان فاروق سليمان يوسف
اماني الشحات عبد الغنى احمد ابو سكينة
مؤمن ياسر محمود عبده البربرى
اسماء احمد يوسف عطية سعد
كيرلس عبيد ثابت عبده
ايمان احمد على عبد العال
شيرين محمد احمد محمد عبد ﷲ
مي محمد محمود محمدصالح
اميره رضا محمود عبد الوهاب الدسوقى
عفاف ابراهيم محمد كمال الدين جاب ﷲ

الكلية
تربية اسوان
تجاره الزقازيق
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه بنى سويف
اداب سوهاج
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تجاره سوهاج
اداب سوهاج
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تربية ابتدائي الزقازيق
تربية ابتدائي بنها
علوم المنيا
تجاره اسيوط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
دار العلوم ج القاهره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
معهد فني تمريض اسيوط
اداب جامعة دمياط
طب بيطرى كفر الشيخ
تربية حلوان
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية طنطا
تربية رياضيه بنين طنطا
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
اداب القاهره
تجاره انتساب موجه اسيوط
اداب القاهره
حقوق حلوان
حقوق القاهره
تربية المنصوره
اداب طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
679987
878108
580577
897895
310478
325107
463235
460935
461939
598643
360341
310139
824281
381829
881069
605311
516256
392280
535828
589560
615319
600052
148062
810738
834582
240864
179641
236603
754884
444792
372040
467201

اسم الطالب
اميره محمود احمد محمد عبد العزيز
امانى حسين محمود حسين
اميرة عبدالمجيد فتح ﷲ الطنطاوى
ضياء عﻼء عبد المتجلي عبد العال
حسناء محمد محمود عفصة
يارا عزت مريد مليكه
عبد المنعم احمد فرحات عبد الوهاب احمد
احمد مرزوق عبدالوهاب مرزوق
رنا احمد عبدالخالق احمد زايد
مى ممدوح عبد الرزاق فوده
محمد صالح احمد حسنين
عبد ﷲ عماد عبد الستار خليفه
رانيا دياب عبدالستار ابراهيم
خلود فوزى عباس السيد
محمد عبد الكريم مصطفى حسن
أسماء محمود محمد السيد
محمود جمال احمد عبد المنعم شحاته
عبدﷲ عمر محمد حلمى شحاته
مها نبيل محمد اسماعيل البرلسى
هدير جمال محمود خضر
امنيه محمد محمود عبدالعال
احمد صﻼح عبدالرحمن احمد ابراهيم سمرى
شادى اشرف طه عبد الهادى
احمد وائل احمد عبدالواحد
ريهام خالد زين صالح
زينب عبد الرحيم على تميم
ممدوح سﻼم رمضان حسن
محمد احمد محمد حنفي
احمد حسن صابر حسين
محمد عرفه مبروك حسن العربى
هبه ﷲ مجدى محمد عبدالعزيزابو سعاده
الشيماء رؤوف محمد عبدالعزيز القط

الكلية
تربية المنصوره
تجاره سوهاج
اداب طنطا
تربية سوهاج
معهد فني صحى بنها
تربية اسوان
تربية كفر الشيخ
علوم بورسعيد
تجاره كفر الشيخ
تربية جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب اسوان
كلية البنات آداب عين شمس
حقوق اسيوط
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره طنطا
تربية بنها
تربية دمنهور
تربية بنها
تجاره الزقازيق
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنى سويف
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
طب بيطرى القاهره
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد فني صحى اسماعيليه
اداب طنطا
اداب انتساب موجه عين شمس
علوم جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
600009
899202
844059
598598
539613
677307
730827
831323
665322
742179
119007
288677
890417
745128
545760
592823
531085
381641
149624
892326
311301
595279
657450
387948
587626
674378
438748
670367
734902
220967
883904
530172

اسم الطالب
محمد امين ابراهيم عبده
احمد خميس عبد الفضيل محمد
كيرلس موسى عجايبى يوسف
مصطفى وهبه سعد عسكر
اميرة رجب ابراهيم عبدالحميد مكى
ايه السيد محمود راشد
يوسف ماجد محمد كامل جاب ﷲ
خديجه زكرى حميد محمد
فاتن فوزى لطفى عبد الوهاب الحسينى
نورهان احمد خلف ﷲ عبد الكريم
اسماء اسامة محمود حسن
حسن مجدي اسماعيل احمد بدران
انجى حنا يوسف تاوضروس
محمد محسن عبد الحميد اسماعيل عطيه
مروان ناصر ابراهيم عبدﷲ السيد
محمد محمود حامد أبو سعده
محمد كامل يوسف دسوقى قرواش
ايه نبيل صابر عبدالحميد
مصطفي ميهوب عبد الغني الجابري
كمال عبد الرحيم ابراهيم محمد
هدير مجدي نبوى غنيم
ايناس عبدﷲ على الصاوى حطب
امل محمود محمد احمد عبد الفتاح
ايمان صﻼح محمد ابومسلم
نورا صالح على على عبده
محمد احمد عبد الحفيظ محمود النمر داود
عائشة احمد محمد بدران
اسماء طلعت محمد رأفت عبد الحافظ
احمد عبد المنعم شحاته محمد
محمد سعيد احمد محمد
شيرين سمير راضي عبد المﻼك
احمد انور علي جمعه الدريف

الكلية
زراعه الزقازيق
حقوق سوهاج
تجاره بنى سويف
تجاره جامعة دمياط
تربية ابتدائي دمنهور
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجارة جامعة السادات
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
اثار القاهره
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية ابتدائي اسيوط
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره دمنهور
كلية البنات تربية عين شمس
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم رياضة اسيوط
تمريض شبين الكوم المنوفية
معهد فني صحى بور سعيد
تربية المنصوره
تربية ابتدائي بنها
علوم طنطا
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
فنون جميله فنون المنيا
اداب انتساب موجه المنصوره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حقوق حلوان
اداب اسيوط
اثار الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
822023
141106
540428
168492
835702
894906
527557
357981
730879
296287
439516
442188
803613
593632
588785
126198
395490
384631
428128
227313
907114
357364
214899
726645
531305
279375
735927
803686
804320
161458
677063
613545

اسم الطالب
اميره جمعه حسن محمود
فاتن عبد الباسط احمد احمد السيسى
عايدة عبدالباسط الصافي قاسم
يحى زكريا انور جبريل
آيه حسن محمود النوبى
هدى صﻼح امين احمد
سمر سعيد محمد حسن عبدالسﻼم
ايه صﻼح الدين حسين خضر
احمد مجدي امين الصادق محمد راضي
جيهان اشرف سيد حنفى
فاتن احمد حسن عصفور
محمود عطيه محمود علي كعبو
ياسمين احمد مرعى عيد
اسراء اسامه جمال محمود زيان
ايمان ابراهيم عبدالعظيم المالح
شروق امجد زغلول الفولى عمر
نورهان مجدى محمد عبدالجواد حجازى
احمد سعيد محمد حسن
احمد عادل حسين محمد حسين
ندى ابراهيم احمد محمد
محمد سيد عبد الرؤف محمود
عبدالرحمن سعيد مصطفى السيد
محمود عز الدين حسين احمد هشام
محمد نصر ابراهيم محمد عوض
احمد كمال ابوزيد دويدار
نيرة عزت عبد العزيز محمد
وصال زكريا السيد عطيه قاسم
ايمان علي محمد جنيدي
ميار خالد عزمى احمد
احمد عصام رمضان محمود
صﻼح محمد السيد الشربيني
مصطفى عبدالستار اﻻحمدى عبدالغفار مرسى

الكلية
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تجاره القاهره
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية تجارة ج أسوان
تربية سوهاج
اداب اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
زراعه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه طنطا
نوعية موسيقيه المنيا
اداب جامعة دمياط
اداب طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
اداب انتساب موجه دمنهور
اداب انتساب موجه حلوان
حقوق انتساب موجه سوهاج
اثار القاهره
اداب عين شمس
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
تجاره طنطا
تجاره القاهره
زراعه الزقازيق
رياض اطفال المنيا طالبات
فنون جميله فنون المنيا
تربية بنى سويف
تجاره بور سعيد
تجاره الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
514040
446101
893568
801710
547552
657788
384974
879182
148166
286579
428488
131167
113987
221353
750805
829401
368299
898391
598638
290103
602719
465021
811024
523349
301560
356098
449323
242335
219399
582449
308058
746478

اسم الطالب
اسراء حسن يوسف حسن سالم
احمد ايهاب عاطف النعناعى
اسراء نادى ابراهيم يوسف
حسن مجدى حسن على
محمد محمود ابراهيم عيد ابراهيم
اسﻼم مديح فتحى محمد
محمد صﻼح عبدالمجيد مرسي
ساره عصمت نجيب كيرلس
احمد محمد سعد الدين عبد الحكيم
امير محمد عز الدين احمد على
احمد رمضان احمد شحاته حسن
رنا احمد صادق سليم
مصطفي محمد امين محمد
منار رجب عمر تهامي
محمد طارق عبد الرحمن عثمان عبد العزيز
جيهان عبد الصبور يوسف احمد
رنا عبدالرحمن رمضان السيد
تامر احمد موسى احمد
فاطمه مجدى حبيب محرم حبيب
دعاء محمد يوسف مصطفى يوسف
بﻼل السيد عطية عبدالجواد الحلواتى
محمود جمال ابراهيم سعد سماحة
مريم مجدي وهبه بطرس
عمرو عادل محمود حسنين
احمد علي العربى على
لبنى محمود ابراهيم منصور
اميره اشرف السيد ابو رابيه
عبد الرحمن محمد عبدالرازق عبدﷲ
بوﻻ جميل محفوظ مهنى
محمد مصطفى السيد العنتراوى
اميرة ناجي مصطفى ايوب
اسماء سليم عبد الفتاح عطيه

الكلية
اداب دمنهور
تجاره طنطا
تجاره سوهاج
نوعية المنيا
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تجاره المنصوره
تجاره عين شمس
معهد فني صحى اسيوط
حاسبات ومعلومات القاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
حقوق انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
حاسبات ومعلومات القاهره
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره بور سعيد
نوعية فنيه قنا
تجاره بنها
تجاره سوهاج
تجاره جامعة دمياط
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
علوم رياضة اسوان
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تربية أساسي اسكندرية
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه القاهره
تربية ابتدائي طنطا
تجاره القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب كفر الشيخ
تربية ابتدائي السادات
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
441108
661524
456608
897218
674753
744145
589202
384761
581048
804294
391711
327223
305398
216102
606752
279274
503863
893280
522486
126853
439667
752829
243219
823843
727513
353906
673438
372528
381117
525060
878738
802944

اسم الطالب
اسﻼم ايمن احمد صﻼح الدين الخولى
فاطمه ناصر اسماعيل منصور اسماعيل
بسمه نبيل عبد ﷲ عطيه شمخ
صابرين طه محمد جادﷲ
محمد احمد عبد الخالق على الشامى
ايه ابراهيم السيد محمد
الرميصاء جابر ياقوت النجار
محمود ايمن محمود ابراهيم
محمد جمال ابراهيم عبد الشافى البنا
مريم مدحت امين عبدالسيد
نانيس عبدﷲ محمد ابوالحسن
هدير ايمن محمد علي
ايرين هاني ابراهيم وهبه
دعاء احمد فؤاد السيدعبد ربه
علياء محمد نصر مدنى
زينب حسن محمد قطر
محمد سليمان على محمد سالمان
حنان لطفى محمد احمد
علي عماد علي السيد شراره
هدير ابراهيم احمد سعيد ابراهيم
روان عماد عبد العزيز حسن موسى
هنا السيد موسى داود
منة ﷲ خيري محمد عبد البر
عاصم عبدالمجيد يمنى عبدالعال
اﻻء عصام حافظ عبد المنعم السيسى
كيرلس شكرى غطاس حنا
نهى صبرى محمد ابوالنصر المرسى حافظ
ياسمين حسن وردانى ندا
احمد عطا ابراهيم دسوقى
خلود محمود خليل عبد العزيز خليل
شادى حسام عبد العليم حسين
اسماء عمر كامل عبد الغنى

الكلية
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
تجاره المنصوره
اداب طنطا
معهد فني صحى سوهاج
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
علوم طنطا
حقوق انتساب موجه عين شمس
اداب طنطا
تربية المنيا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب كفر الشيخ
تمريض شبين الكوم المنوفية
تجاره القاهره
علوم الزقازيق
زراعه القاهره/رياضة
علوم رياضة اسوان
علوم رياضة سوهاج
ك.ت .فني منشات بحريه بور سعيد
حقوق انتساب موجه القاهره
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
تجاره جامعة السويس
تجاره القاهره
كلية تجارة ج أسوان
اداب الزقازيق
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
السن عين شمس
تربية ابتدائي عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
زراعه اﻻسكندريه
إعﻼم ج جنوب الوادى
اداب المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
677344
580806
385495
575888
318542
543476
300906
675095
228426
653126
733010
307488
886257
280200
108589
589971
140321
826768
598122
212643
386585
242621
576904
153882
806632
128610
205523
227319
881187
576431
588749
113483

اسم الطالب
هاله احمد احمد محمود محمد
عمر عادل عبدﷲ محمد ابو المجد
سالم عبدالحكيم سالم سيد احمد
عبد الفتاح عبد السﻼم عبد الفتاح السعدنى
محمد صﻼح عبدالحكيم الدسوقى
مصطفى يسرى محمد حسين سليمان
احمد محمد محمد البسيونى محمد سليمان
محمود عبد الحميد طه عبد الحميد شومان
محمود محمد وائل احمد محمد عيسى
كارولين جورج وليم عزيز
نيره محمد دسوقى محمد
روان حسن مختار اﻻورفلى
محمد عصام علي حسن
روان مصطفى زينهم مصطفى يوسف
نور عمرو مصطفى السجينى
ريم علي حسن النجار
محمد سعد السيد محمود ابوخضره
محمد صﻼح ذكى حسين
اﻻء عبد الهادى السعيد السنباطى
نيرة ناصر محمد محمود
تغريد ذكريا عبدالكريم سيد حسين
عبدﷲ فريد عبود طنطاوى
داليا ابراهيم محمود المحسب
ايه صالح محمد جمعة
اسراء اسامة ماهر السيد
مادلين ظريف بولس حكيم
اسراء جميل محمود عبدالوهاب
لميس محمود سيد عطيه
ايريني ايمن سليمان ابراهيم
اﻻء سعد سعد منصور
محمد ابراهيم محمد راغب زكر ﷲ
محمود ابراهيم على شحاته

الكلية
تجاره المنصوره
تربية رياضيه بنين طنطا
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
تربية/رياضه طنطا
تربية/رياضة جامعة السادات
اداب اﻻسكندريه
علوم شبين الكوم ج المنوفية
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
حقوق عين شمس
اداب كفر الشيخ
علوم رياضة الزقازيق
نوعية موسيقيه اشمون
تمريض اسيوط
تجاره عين شمس
اداب القاهره
علوم جامعة دمياط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تربية جامعة دمياط
اداب القاهره
تربية عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه بنى سويف
تجاره اسيوط
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب القاهره
تربية اسيوط
اداب طنطا
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
282591
816567
433372
369492
121080
302143
656040
164882
214918
437518
654946
127807
891030
892503
510790
233886
209034
505371
803434
682977
156920
658416
876912
130922
911321
593004
447167
223477
597957
518894
447324
881335

اسم الطالب
محمد طارق محمود على جسرها
اسماء يسرى فولى محمد
احمد ممدوح عبد العليم السيد على
السيد محمد سالم محمود
محمد سعيد حسين السيد
احمد يسري السيد الصعيدي
احمد كمال الدين محمود حماده شعير
مادونا سامى معوض ابراهيم اندراو
يوساب عماد عادل غب﷼
بثينة جﻼل محمود هريدي عليوه
ساره محمد عبد الرحيم السيد
هبه محمود عبد العظيم سيد
ايات محمد حسين حسن
ايه محمدى شكرى عبد الرحمن
احمد زكى محمود عبدالعال
حسين احمد محمود شلقامى
ياسمين عبد الحكيم لطفي موسي
محمد جاد محمد حامد علي اﻷودن
محمود محمد محمود حسن
احمد محمد اسعد عبد الواحد جمعة
وليد مصطفي عبد التواب محمد
محمد عبد المنعم معوض فتوح طه
ايمان محمود عبد الحكيم محمود
ميار خالد على محمد
هدير حسين السيد عبد الرحمن
بسمة سامى على ميالو
احمد ابراهيم رمضان عبد الحميد عبد ربه
وﻻء يوسف كمال على
اسماء عزيز جاد السيد سعده
اسراء نصر محمد ابو زيد
اسﻼم محمد عبد الحميد ابو زيد
محمد جمال عبد الﻼه احمد

الكلية
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تربية المنيا
اداب انتساب موجه دمنهور
السن عين شمس
حاسبات ومعلومات الفيوم
تربية شبين الكوم
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
السن عين شمس
اداب القاهره
تجاره اﻻسكندريه
معهد فني صحى رياضه المنصورة
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد فني صحى اسيوط
تربية اسيوط
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق القاهره
حقوق عين شمس
حقوق اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره اسيوط
معهد فني تمريض المنصوره
معهد فني صحى اسيوط
حقوق عين شمس
تربية نوعية فنية اسوان
حقوق المنصوره
علوم رياضة طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية جامعة دمياط
اقتصاد منزلى حلوان
تجاره طنطا
حقوق اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
301349
909110
375885
841997
115630
542400
809297
657838
596111
110490
678987
537205
517583
609731
463809
681670
226378
677956
501082
366307
309787
326560
898898
734546
279734
224912
901860
361478
737861
576544
383404
500199

اسم الطالب
ابراهيم محمد ابراهيم ادريس
الحسن بدرى نور عبد العزيز
ابراهيم محمد عبدالعزيز الطوخى القشوطى
يسن نادى محمد عبد العزيز
نوران احمد محمود حسن خليفه
وليد طارق سيد محمود
مارتينا فهمى شكرى صبح
اسماء يوسف بركات على هيكل
اسماء ابراهيم عبده ابراهيم راجح
محمود محمد فؤاد وهبه
ريهام ربيع عبد الحميد عامر جمعه
دعاء على عبد الحميد محمد ديغم
ايمان احمد احمد احمد زيدان
اسﻼم ابراهيم محمدى محمد العتبانى
سنية سمير خليل دعبس
سلمان محمد ابراهيم ابراهيم المصرى
محمد كرم محمد حجاب
احمد السعيد السيد محمد ابو العمايم
صﻼح هاني محمد صﻼح الدين عبده
على عادل على محمود ابوالدهب
احمد شعبان محمد العباسى
احمد السيد عباس بركات
اسماء كمال هريدى على
سلوى سعيد سليمان محمد قاسم
مؤمن عبد العزيز محمد عبد العزيز
عبد الرحمن عصام سيد احمد
وفاء فؤاد جابر سيد
اسماء جمعه احمد محمد حسين
مى عبدﷲ محمد عبدالرحمن
عﻼ محمد عبد الوهاب محمد على
ايه رمضان رزق السيد
يوسف محمد يوسف ابراهيم نصار

الكلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره سوهاج
تجاره انتساب م .بنها
تجاره اسيوط
اﻻكاديمية الدولية للهندسة وعلوم اﻻعﻼم )شعبة ادارة اﻻعمال(
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
تربية المنصوره
تجاره جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره المنصوره
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم رياضة جامعة دمياط
علوم حلوان
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
اداب شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى سوهاج
معهد فني صحى الزقازيق
حقوق عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره سوهاج
اداب عين شمس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
كلية اللغات والترجمة سوهاج
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
اداب اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
898998
505681
608141
227090
137551
278433
459131
204167
883518
739830
731987
583491
366126
293113
681341
537190
603256
508904
277674
901767
747779
366983
281294
157968
180365
454127
365363
211882
844692
825451
295169
237920

اسم الطالب
فاطمه مصطفى حسين ابراهيم بيومى
مازن ياسر حمدى على عواره
سهر محمد يحيى صفوت عبد الرؤف
ناريمان عصام محمد عطية
احمد طارق كمال احمد
دينا هشام سعيد سليمان
غاده نظير راغب احمد شرف
ايﻼرية سان جورج عوض صليب
مارينا نسيم سمير زكى
ايثار فتحى اسماعيل ابراهيم محمد
ابراهيم احمد عبد العزيز عبد اللطيف
فاطمة محمود لطفى سيد احمد موسى
محمد ميمى السيد ابراهيم
ايمان رأفت عبد العاطى محمد على
امل عﻼء رمضان على موسى
إيناس محمد عبد الحميد محمد جمل
اسامه وليد نصر الدين عكاشه
علياء حمدى أبراهيم مصطفى محمد أبو شال
احمد اشرف احمد زكى
اسماء هاشم حماده غزالى
ايه فتحى محمد عبد العزيز
ابراهيم حمدى ابراهيم السيد نوفل
عمر حاتم صﻼح الدين امين عبد ﷲ
جهاد جمعه عطا عبد العليم
كريمه سمير عبد ﷲ حسن محمد
ميرام الصاوى فوزى ابوزينه
مارى جرجس جميل ملسن
انجى احمد معوض السخاوي
مصطفى منجد معتصم فضل ﷲ ابو الحسن
محمد كامل محمد عبدالمجيد
محمد هشام سيد محمد عوض
منار محمد شعبان علي

الكلية
علوم سوهاج
تجاره انتساب موجه دمنهور
نوعية الزقازيق
اداب انتساب موجه القاهره
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
حقوق عين شمس
تربية كفر الشيخ
تجاره عين شمس
علوم اسيوط
تربية الزقازيق
فنون تطبيقية جامعة دمياط
معهد فني تمريض طنطا
كلية الفنون التطبيقية ببنها
حقوق القاهره
علوم المنصوره
تربية دمنهور
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
حقوق اﻻسكندريه
اداب الزقازيق
تجاره سوهاج
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
علوم بنها
تجاره عين شمس
حقوق بنى سويف
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية ابتدائي طنطا
بنات تربية/رياضه عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق بنى سويف
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
تجاره عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
479603
549043
883846
593368
359814
389441
132856
883691
743762
231912
533259
605636
681612
303363
385791
514098
427036
741626
811216
664778
824879
124496
322458
154378
831147
370987
390466
535800
374901
302652
373535
534413

اسم الطالب
احمد محمود محمد سليمان
احمد فوزي علي احمد الوراقي
جيهاد احمد حامد عثمان
صفا محمد امين امين
اندرو عزيز عبد ربه لوندىجريس
اسامه احمد فاروق احمد
يوسف محمد فؤاد فتح ﷲ
كيرلس رافت ناجح اسحق
ياسمينا عبد ﷲ محمد الصياد
عبدالعزيز رمضان عبدالعزيز ابوزيد
وسام وهبه إبراهيم الدمياطى
رنا عاطف مصطفى كمال
محمد محمود محمد هاشم السيد
اسراء محمد ابراهيم على الصواف
محمد عبدالعظيم عبدالحميد الخولى
مروه ياسر السيد عبد المقصود القاضى
محمود احمد محمود حسنين عيسى
عمر جمال عبد الحليم حسين زهران
مها محمد مخلوف احمد
اسﻼم عبد الدايم راغب السيد سليمان
سﻼمه ابوعسران عبدالﻼه سﻼمه
مينا مجدى جرجس عبيد
علي السيد على احمد صالح
اسﻼم ربيع حامد سيد
مريم أسعد جميل شحات
احمد خيرى عوض عبدالتواب
اسماء منصور حسينى عثمان دريهم
صفاء نصر عبد الحميد قنديل
حسنى محسن حسنى ابراهيم
احمد علي سالم زايد
محمود اشرف ابوالسعود عبدالرسول
ايات جمال حميده عبدالغنى عبدالخالق

الكلية
تجاره كفر الشيخ
تربية/رياضه دمنهور
اداب اسيوط
تربية جامعة دمياط
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
حقوق عين شمس
اداب القاهره
تجاره اسيوط
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
علوم عين شمس
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
تمريض المنصورة
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
تجاره دمنهور
نوعية اﻻسكندريه
علوم رياضة اسوان
نوعية المنيا
اداب المنصوره
حقوق قنا جنوب الوادي
علوم القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي بنها
اداب دمنهور
طب بيطرى بنها
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
تربية دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
588059
228770
228874
667920
816283
438580
813461
527671
306372
376122
675357
673317
316844
533670
169025
672423
838464
434897
534851
755798
539414
835838
228957
882580
169628
315018
578411
819798
877064
288963
827836
910798

اسم الطالب
هشام وحيد سمير شريف نصر
السعيد الشرقاوى السعيد الشرقاوى
احمد محمد محمد رشدى
محمود محمد محمود ابو القطط
ف﷼ يحى رضا احمد
سارة حافظ مرسى بخيت
محمد نادى عبدالحليم دسوقى
رضوي احمد ابراهيم محمد
محمود الشحات محمود غزال
محمود ابراهيم محمد ابراهيم ابوشوك
مقاريوس داود وهبه سليمان سليمان
اسماء سعد السعيد حسان عقل
ايات مصباح عبدالحكيم محمد عبد الحكيم
اسراء شوقى عبدالمجيد سعد حسانين
اميرة ابراهيم شحات عبد الغنى
غاده مصطفى الصاوى السيد مندور
أسماء كامل علي محمد
هشام عماد الدين علي خليل مصطفي الجمل
ايمان حسن محمد حسن محمد القرنشاوى
ايمان الهادي الهادي محفوظ
أسماء عبد السﻼم عبد المالك محمد سالم
عﻼ رمضان أبوالحجاج حسين
حسام عادل حسن حسونة
مارتينا عصام سعيد مهني
ريم نبيل محمد عبد الحافظ
احمد جمال عطيه محمود
حاتم اشرف رزق عرفات المرساوي
محمد وحيد محمد عبد المالك
مصطفى عﻼء الدين مصطفى محمد
مينا نبيل فاروق يوحنا
احمد مرعى جمعه رشوان
هاجر سيد محمود احمد

الكلية
تجاره طنطا
حقوق حلوان
حقوق حلوان
ك.ت .فني منشات بحريه بور سعيد
علوم المنيا
تجاره طنطا
اداب المنيا
علوم طنطا
زراعه المنوفية/رياضة
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
عالي هندسة بلبيس
علوم المنصوره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
علوم جامعة دمياط
رياض اطفال الفيوم طالبات
علوم المنصوره
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تجارة جامعة السادات
تربية ابتدائي دمنهور
معهد فني صحى اسماعيليه
تربية ابتدائي دمنهور
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره بنها
اداب اسيوط
علوم رياضة الفيوم
تجاره بنها
السن عين شمس/رياضة
تجاره بنى سويف
معهد فني صحى رياضه اسيوط
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب قنا ج جنوب الوادى
علوم اسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
218734
281974
438661
535986
145902
818980
457391
304091
147899
179243
579376
681335
742127
432586
361648
678334
832048
584354
293507
473196
322837
656664
821701
318464
880414
838524
465235
654569
386309
450074
821377
157242

اسم الطالب
عبد الرحمن عﻼء الدين حامد محمود
ياسمين السعيد نصر التميمى
هاجر عادل شاكر عبد الرحمن عيد
سلمى محمد محمد النحراوى
احمد حامد بركات عبد ﷲ حموده
دعاء محروس حسن محمد
ايمان رجب عبد السميع عبد الرحمن عامر
سجدة صﻼح محمد محمد الرفاعى
شيماء شريف محسن خليل
نعمه رمضان اسماعيل على
قسمة محمد عبد المحسن عبد الرحمن العراقى
اﻻء على السيد ابراهيم عوض
اﻻء بكر احمد حماد
احمد طارق احمد جمعة الفقى
مروه عماد سليم محمد
امينه حسنى حلمى الغريب
آيه احمد عبدﷲ ابراهيم
عبدﷲ فتحى عبدالمجيد اﻻسود
نورهان جاسر جمال احمد
محمود احمد حجازى احمد صابر
سارة اشرف عبد الستار عطيه مطر
اسراء محمود عبد المقصود رجب
ياسمين نصيف موسى محمد
محمد عرفة سعيد إسماعيل زعير
جهاد محمد عبدالعليم عبد العال
أسماء أحمد محمد أحمد
عبد ﷲ عبد الواحد حسين عبد الواحد المسيري
دعاء الغريب احمد الغريب الشحات
هاله جمال يوسف عبدالفتاح
سلمى السيد فتحى السيد زرد
احمد سيد محمود حسين
رغده عامر امين محمد

الكلية
علوم رياضة الزقازيق
اداب عين شمس
طب بيطرى اﻻسكندريه
فنون جميله فنون المنيا
علوم رياضة الفيوم
علوم المنيا
اداب طنطا
طب بيطرى جامعة السادات
اداب القاهره
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره انتساب موجه طنطا
طب بيطرى الزقازيق
تربية اﻻسماعيليه
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
حاسبات ومعلومات عين شمس
طب بيطرى القاهره
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالبات
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره كفر الشيخ
ك.ت .فني صناعى قويسنا
طب بيطرى اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم اسيوط
كلية علوم الوادى الجديد
نوعية كفر الشيخ
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه طنطا
تجارة قنا ج جنوب الوادي
علوم بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
728364
601340
583927
118254
229696
670864
284540
433649
446661
587871
228226
596025
523688
905775
669962
220412
676338
579811
283845
522648
658194
514571
465713
237135
357866
754644
306701
884066
479338
577017
733287
673330

اسم الطالب
اسراء رضا السيد خالد هاشم
هايدي جمال محمد ابو السيد
وﻻء زينهم عبد الحميد أبوالغيط
شيماء عبد الجواد عبد الجواد محمد
ميرا نادر عبده ذكري
منال رضا عبد الحى عبد الواحد
اية احمد سعد عبدالجواد
عبدالرحمن عصام طه ابوالعنين خليفة
مصطفى كامل ماجد عبد الرحمن محمد
هاجر السيد عبد الفتاح خطابى
احمد اشرف سعد عبد ﷲ مصطفى
محمود عادل عبد اللطيف بﻼل
انجى محمد صالح عبد الرزاق محمد هاشم
شريف اشرف محمد عبد الﻼه
ايه صبحى ابراهيم على محسن
على جمال على حسن
ايمان حجاج طاهر حجاج
مريم ممدوح بشرى شحاته
عمرو مجدي ابراهيم احمد
اميرة ياسر عبد المقصود محمد سليمان الشافعى
ساره ابراهيم ابراهيم عبد الحميد بيضون
هشام جمال السيد عابدين محمد
آﻻء محمد مصطفى عبد الفتاح الحداد
محمد اسماعيل حافظ اسماعيل
رحمه عمرو وجيه ابراهيم
محمد احمد احمد على
احمد حازم أبو زيد خليل
اميره كميل صالح فلتس
حنين قطب مصطفى قطب الصردى
داليا محمد القناوى احمد اسماعيل
رحاب سعيد عطا احمد الشاعر
ايمان فتحى حسن فرحات الجوهرى

الكلية
علوم الزقازيق
طب بيطرى بنها
معهد فني صحى طنطا
زراعه عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية/رياضه اﻻسكندرية
علوم رياضة شبين الكوم
علوم المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
زراعه اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
رياض اطفال المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب المنصوره
تربية طفوله طنطا
تجاره عين شمس
تربية أساسي اسكندرية
تمريض المنصورة
تجاره جامعة السويس
علوم كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق القاهره
تربية العريش
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم اسيوط
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
فنون جميله فنون المنيا
علوم الزقازيق
تربية الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
110523
301111
800317
356095
385362
476568
607111
156982
466346
151946
139662
439405
388458
143162
826687
743444
463605
888966
587704
505770
104531
278858
683045
179436
606025
377418
589266
754739
130428
439581
120948
577322

اسم الطالب
احمد عبد المحسن سعيد عبد الوهاب
عصام احمد فتحى مزروع
محمد اشرف فاروق محمد
فاطمه محمد عبدالحفيظ توفيق
عﻼء الدين حسين ابراهيم على السيد
مندور فايز محمد مندور
مصطفى محمود حسن عبد العزيز عطيه
ايه مستقيم عبد الهادى خليفه
حنان فؤاد محمد بيومى
مينا عادل جاد جرجس
ساره ابراهيم سيد محمد مصطفى
امنية عبد المتعال بحر محمد عبده
هدى محمد حسن عبداللطيف
اسماء عبد الحفيظ مصطفى سليمان
مصطفى محمد لطفى محمود
سلمى على محمود احمد
نور الهدى رجب مصطفى كمال الحجري
على عبد الحكيم محمد عطيه
اسراء مسعد على عطيه هند
مصطفى ابراهيم عبد ﷲ عمر سليمان
شيرى ظريف لطفى كامل خليل
شروق طارق حسن على
احمد يوسف عبده عطا شاهين
اسﻼم نادى تمام مصطفى
احمد اشرف عوض ﷲ حسين
محمد محمود فكرى احمد عبدالكريم
احمد أدرى الحسينى اسماعيل نجم
خالد سﻼمة مصطفى احمد البردويل
صابرين محمد عبد الحكيم عبد الغفار
نهى عصام محمد عيد قطب
ابراهيم رضا عمارة رزق
محمد محمد احمد محمد البشار

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى بنها
كلية تجارة ج أسوان
حقوق حلوان
تجاره انتساب موجه الزقازيق
زراعه طنطا
علوم الزقازيق
اداب بنى سويف
تربية ابتدائي كفر الشيخ
علوم بنى سويف
اداب انتساب موجه القاهره
تربية اسكندرية
تربية بنها
تجاره عين شمس
تجاره سوهاج
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
نوعية كفر الشيخ
تجاره اسيوط
تربية/رياضه بنها
تجاره سوهاج
تجاره القاهره
حقوق القاهره
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
علوم رياضة بنى سويف
اداب الزقازيق
تربية بنها
علوم رياضة شبين الكوم
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
حقوق حلوان
طب بيطرى اﻻسكندريه
تربية حلوان
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
303236
280643
668136
833816
146774
732795
146140
458942
363044
652654
436257
221215
535350
308448
891123
526796
132741
680611
113471
158756
676800
443752
438531
828602
327482
615461
240248
736227
888097
327481
738153
832880

اسم الطالب
دينا جمال عبد الستار الشافعى
ياسمين تامر سيد عبد العظيم عياد
مريم محمد عبد الحكيم السيد الديب
مصطفى عبد الرحمن فتح ﷲ حسين
اميره محمد محمد عويس
اسراء احمد عبد الباسط احمد صباح
زينب حماده سيد سيد شلبى
منار رأفت رفعت على ذاكي
مصطفى محمد ابراهيم عبدالواحد
عمر محمد عبد المنعم عبد القادر موسي
شيرين رضا على على حجر
اميره مختار عبد النبى ابراهيم
جهاد ابوالمعاطي محمد جبر
غرام مجدي محمد جﻼل عبدﷲ
كمال محمود عبد النعيم خليفه
ياسمين عبد السﻼم عبد الغنى عبد السﻼم
عبد ﷲ جمال حلمي محمد علي
ناديه محمد حسين بدوى احمد
محمد محمود احمد فراج
رانيا بدوى بكرى احمد
اسراء لطفى محمد مصطفى ابوالنيل
ايه جمال طنطاوى زايد
بسمة سعيد محمد هاشم على
الحسين عبدالحكيم مغربى مصطفى
عبد الرحمن السعودي صادق ابو السعود
اسراء رمضان موسى عطيه
اميره شريف سيد عبدالبصير
على ممدوح على احمد المراكبى
فنار صالح ذكى غالى
عبد الحميد اشرف عبد الحميد اسماعيل مطاوع
سالى محمد عبد الرءوف محمد
ياسمين نادى فاوى محمد

الكلية
تربية شبين الكوم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
المجمع التكنولوجي المتكامل بالسﻼم
نوعية قنا
تجاره القاهره
تربية ابتدائي الزقازيق
علوم القاهره
دار العلوم ج القاهره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
حقوق اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره دمنهور
نوعية اشمون
حقوق اسيوط
اداب اﻻسكندريه
حقوق القاهره
تجاره المنصوره
حقوق القاهره
علوم رياضة بنى سويف
طب بيطرى بنها
تربية طفوله طنطا
تجاره اﻻسكندريه
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب الزقازيق
حقوق عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره اسيوط
تجارة انتساب موجة جامعة السادات
نوعية الزقازيق
تجاره سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
460601
219247
386140
659247
834373
898009
901615
681746
576913
888916
592640
835437
303963
278755
680006
210621
112008
812006
150816
578113
167751
204846
125946
658984
672528
919586
726751
737752
885589
155512
158630
428274

اسم الطالب
محمود السيد السيد عبدالهادى مسلم
نانسى مدحت السيد على
نيفين محمد على محمد حسن
اﻻء خيرى الغريب المندوه
وليد محمد عبدﷲ يونس
مادونا سامي يوسف اسرائيل
الطيب حسن الطيب احمد
اسماء طوسون الشربينى احمد فوده
ساره اشرف شوقى عبدالحميد جاد
ميرنا علوى يسرى مساك
ياسمين السيد محمد الخضرى
رانيا محمود يسن سيد أحمد عثمان
اية امجد شبل ماجد
عمر ياسر محمد احمد منصور
دنيا محسن محى الدين محمد السيد القﻼ
عمرو احمد فتحى محمد بدران
هبه عبد النبى فتحى شمندى
محمود زايد جمال زايد
محمد ربيع سعيد عبد المجيد
عثمان صبرى عبد الرحمن ابو طالب
ثريا عوض عبد الرحمن صالح
محمد اسامة عبد الظاهر محمود
نجاح محمد سالم سﻼمه
احمد زينهم حسن محمد
محمد السيد احمد حافظ
عمر خالد احمد خليل
نادين السيد العربى احمد عبد السﻼم الشيال
هدير محمد محمد محمد عبد الحميد
احﻼم عطيه حسن احمد
اية صﻼح عويس ابراهيم
اسﻼم رمضان حسن جمعة
احمد خالد السيد عبد القادر حسين

الكلية
تجاره كفر الشيخ
حقوق حلوان
كلية البنات آداب عين شمس
معهد فني تمريض المنصوره
معهد فني صحى اسوان
تربية سوهاج
تجاره سوهاج
معهد فني تمريض المنصوره
تربية طنطا
تجاره اسيوط
حقوق طنطا
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالبات
علوم شبين الكوم ج المنوفية
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره عين شمس
خدمه اجتماعيه حلوان
علوم المنيا
اداب شبين الكوم ج المنوفية
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تربية ابتدائي الفيوم
حقوق القاهره
تربية حلوان
تمريض المنصورة
هندسة الزقازيق
علوم سوهاج
السن عين شمس
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم اسيوط
تربية بنى سويف
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف/رياضة
تربية اسكندرية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
387659
809363
204509
735350
583282
150460
505311
210439
464371
282395
151734
241369
139229
827293
906843
814110
139818
106960
920515
541629
580175
547594
528817
908693
501248
750818
165932
478438
288713
741785
351915
128723

اسم الطالب
اسراء سامى محمد عبدالحميد
مصطفي هاشم عبد الفتاح احمد
مراد احمد مهيمن محمد عبدالمنعم
اﻻء عبد الرؤف محمد احمد
نوران جمال بدير المصيلحى الغريب
كريم محمد على احمد
على سمير محمد احمد سعيد
مارك مجدى حبيب شاكر
محمد جمال السيد نصر الدين
رامز وحيد زكى ونيس
احمد فتحى احمد كامل
نورهان محمد محمود على
اماني كسبان امين رزق ﷲ
فادى جاد حكيم فاخورى
محمود فرج ﷲ بكري محمد
اسماء على محمد محمد
علياء خالد صﻼح الدين علي
احمد هشام على محمد الشرقاوي
ميرا اﻻمير حكيم مرقس
سارة عﻼء عبدالمحسن عبداللطيف
منى محمد مصطفى كمال صوار
احمد شعبان محمود طلبه مرشدى
عبد الرحمن صبرى فضل محمد عزوز
سلفيا نشات حداد سعيد
دنيا عصام احمد محمد حسن
محمد مجدي السيد بغدادي احمد علي
محمد عمر احمد سلومه
احمد محمد على الصباغ
عبد ﷲ كامل محمد مغاوري
عمر عبدالرحمن حسين محمد
محمد السيد حسين عفيفى عبدالحميد
ياسمين عرفه محمود محمد حواش

الكلية
تجاره انتساب م .بنها
تجاره اسيوط
حقوق القاهره
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية ابتدائي طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
تجاره كفر الشيخ
تجاره عين شمس
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
فنون تطبيقيه حلوان
علوم القاهره
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
تجاره سوهاج
نوعية المنيا
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
تجاره سوهاج
علوم رياضة طنطا
تربية طنطا
علوم رياضة طنطا
زراعه اﻻسكندريه
تجارة انتساب موجه اسوان
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية رياضيه بنين بور سعيد
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حاسبات ومعلومات بنها
حقوق شبين الكوم ج منوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
444853
148613
164845
316750
890171
231349
531319
674351
527991
239014
133252
593413
540579
557905
599134
735632
585912
169175
289679
575235
165121
470661
537790
804258
374541
229252
652205
368406
320360
479104
801527
833157

اسم الطالب
محمد يوسف عبدالجليل يوسف ابوعامر
فاطمه محمد عبد ﷲ احمد
ياسمين محسن حسين ابوالنيل
سارة محمود احمد غنام
الحسن محمد احمد محمود
نعمة محمد جﻼل على
احمد محمد عطية محمد الحلفاوى
احمد سمير محمد ابراهيم طلب الحواجرى
اﻻء خالد رمضان محمد احمد
عبدﷲ احمد عبدالمنعم عثمان
اماني امين حسين حسانين
اسراء جمعه عبده ابوعلى
هبه عبد ﷲ محمد راغب
هند عبد الفتاح محمد عبد العزيز العروس
طارق ماهر السيد ابراهيم سيد احمد
ندى حسن عبداللة محمد المسلمى
فادى فتوح ابو الفتوح الشاعر
عمر محمد احمد سيد
ميار محمد عفت محمد
اسامه احمد عبد العزيز محمد بندق
محمد احمد فؤاد احمد
عبير المتولى السعيد محمد الصعيدى
أمل احمد عبد اللطيف احمد دغيم
كارول عزيز كامل عزيز
نورا سمير عبدالمؤمن حسن
اسماء ممدوح عبدالعليم الشافعى
محمد هشام السيد محمد فرحات
صباح طنطاوى عبدالمنعم ابراهيم طنطاوى
احمد سمير محمود الشرقاوى
سمر ابراهيم عبد الرحمن فايد
الحسين عاشور احمد عبدالكريم
خالد على محمد جمال الدين الكومى

الكلية
تجارة جامعة السادات
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
علوم حلوان
علوم رياضة الزقازيق
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
اداب انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق انتساب موجه حلوان
حقوق حلوان
تجاره جامعة دمياط
علوم اﻻسكندريه
تربية ابتدائي دمنهور
طب بيطرى الزقازيق
تجاره بنها
العالي للدراسات اﻻدبية كنج مريوط
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
نوعية موسيقيه كفر الشيخ
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
اداب انتساب موجه عين شمس
علوم جامعة دمياط
تجاره بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم جامعة دمياط
تجاره اسيوط
حقوق اسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
667917
319743
844814
280116
207317
319530
470369
300788
277979
899835
208237
755894
528879
887760
503586
324462
728168
614239
432917
324796
892720
613084
119783
814613
817736
362777
730074
752200
594215
230765
826404
726856

اسم الطالب
محمد يوسف يوسف احمد العشماوى
دعاء عادل مصطفي سالم
ناجى عطا ناجى عبد الرحمن
مارينا جرجس ابراهيم يوسف
سلمى احمد محمد عبد الرازق
اميرة فايز محمد أبو العنين
احمد سامح عوض السيد محمد صقر
ياسمين محمد عبد المعبود محمد
رانيا محمد ابو اليزيد محمد جاد سبيع
مصطفى عدلي كامل حسب النبي
محمد عبدالعزيز حسين احمد
مصطفى احمد سالمان سلمى
كريم محمد ابراهيم فهمى الخيوطى
ساندرا ابراهيم عازر قلدس
هاجر احمد محمد حسن عطيه
ابو بكر حمادة على حسن
اميره محمود خضر عيسى محمد درباله
رانيا محمد على على
محمد حماد السمان عبد الموجود حسن
مارينا نوح تكﻼ كندس
فلورين فكتر ناشد بشاره
وليد عبد العزيز عبد الرحمن السيد طنطاوى
عمر علي عبد الرحيم محمد
هشام محمد ياسين محمود
عمرو جمال عباس محمد
محمد احمد عبدالدايم احمد
عبير سيد خالد سنوسى
ساره مصطفى محمد محمد الزغوى
على على صبرى محمد العجمى
صﻼح عيد صﻼح الدين عيد
مادونا سمير لوقا عبدالشهيد
منار احمد عراقي محمد صالح

الكلية
طب بيطرى الزقازيق
تربية السادات
حقوق اسيوط
حقوق انتساب موجه عين شمس
كلية البنات تربية عين شمس
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
تربية كفر الشيخ
معهد فني صحى امبابة
تجاره عين شمس
تربية رياضية بنين سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية العريش
علوم اﻻسكندريه
تربية اسيوط
علوم رياضة اسوان
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه الزقازيق
نوعية الزقازيق
تربية أساسي اسكندرية
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تربية اسيوط
تجاره الزقازيق
حقوق حلوان
سياحة وفنادق المنيا
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية الزقازيق
نوعية بور سعيد
معهد فني صحى بور سعيد
تجاره انتساب موجه عين شمس
السن المنيا
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
240895
314868
120719
231116
145199
161933
902771
125275
749292
602507
454535
316950
356309
601718
734376
307179
226909
295607
232339
544913
209327
431934
657689
548103
467900
214241
358686
438750
229383
878908
113726
668419

اسم الطالب
اية ﷲ سعيد مصطفى محمد
محمد فكري عبد الموجود السيد
ايمن صبرى ابراهيم محمد
ايات هﻼل اسماعيل موسى
امنية عبد المنعم عطية غمري
محمود سيد احمد محمد
ريهام احمد ابراهيم ملثم
بثينه وائل سليمان عبد الحليم
مى محمد رجاء فتحى احمد
محمود محمد محمد السيد أحمد المحﻼوى
هاجر سمير اسماعيل الزيات
نسيبة يسن عبد الرحمن يسن
الشيماء طاهر سيد محمد طعيمه
شريف عمر محمد عبدالوهاب
ريهام محمد علي محمد اﻻترم
سارة سعيد عيد حسن
سمر سعد محمود احمد
شروق جمال توفيق سالم
محمد عصام الدين صادق حسن
محمود ابراهيم حامد احمد حجازى
احمد محمود حلمى محمود
محمد عمرو عادل احمد ابراهيم
بدر تامر ابو بكر محمد
محمود نصر محمود الوكيل
آﻻء أحمد عبد الجواد محمد
عمر حاتم حسانين ابو العﻼ
مروه السيد حفناوى محمد
فاطمة سعد على على برجاس
سلمى عادل حسين محمد
رحاب عبد القادر احمد حفنى
احمد محمود عبد المنعم محمد
ساره ابراهيم احمد حسن جبر

الكلية
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تربية/رياضه بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تربية/رياضه الفيوم
تربية سوهاج
حقوق القاهره
تربية جامعة السويس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
نوعية اشمون
زراعه عين شمس
تجاره الزقازيق
تربية الزقازيق
تمريض شبين الكوم المنوفية
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره اﻻسكندريه
حقوق عين شمس
تجاره دمنهور
اداب المنصوره
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
حقوق القاهره
اداب القاهره
فنون جميله فنون اﻻقصر
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره اسيوط
اداب القاهره
علوم المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
664428
221505
455838
283355
836121
379912
354291
226598
531503
662627
298387
293433
579835
657854
670320
234013
383022
882196
581740
390061
577045
129874
467602
141628
124099
377759
208452
508346
279629
323642
733267
608211

اسم الطالب
وليد عادل محمد مروان الجبالى
منى مصطفى امين عبد النظير
أحمد صفوت رأفت الشيخ
منة ﷲ ناجي نبيل محمود
يوسف احمد يوسف كامل
ميرنا اشرف محمد السيد ظهران
محمد خالد عزالدين سيد
محمد عبد المنعم عبده حسن
محمود جمال محمود اسماعيل ناموس
زينب محمد عطيه محمد حجازى
محمد محمود محمد محمد غريب
مي طارق ابراهيم محمد
مونيكا سمير توفيق راشد صالح
اميره احمد عبد الحميد عبد الوهاب
ياسمين محمود يونس امين هيكل
عمر غريب توفيق عثمان
احمد ناصر ابراهيم عبدالرحمن
كرستينا منصور عازر منصور
احمد جمال عبد ﷲ اسماعيل عبد ﷲ
تسنيم سعيد عبدالخالق سعيد
ساره عﻼء محمود محمد غنيم
ابتسام ماهر محمد عبد المعطى
جمعه بدرﷲ جﻼل السيد
محمد فضل السيد فضل السيد
احمد يسرى حنفى محمد
حسن حمدى مهدى مصطفى ابوستيت
ميرنا احمد يوسف السيد عزالدين
ياسمين على محمود حسين عطية
امينة محمد سيد احمد صالح
غادة ابراهيم حماد ابراهيم ابو صالحه
نرمين عصام حامد السيد احمد
مى محمد عبد ﷲ مصطفى

الكلية
زراعه المنصوره
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
تمريض طنطا
تربية عين شمس
معهد فني صحى اسوان
زراعه عين شمس
علوم عين شمس
تربية رياضيه بنين حلوان
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب جامعة دمياط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق القاهره
علوم المنصوره
اداب المنصوره
تربية المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب اسيوط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية عين شمس
علوم طنطا
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية/رياضه كفر الشيخ
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه طنطا
تربية رياضية بنين بنها
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه دمنهور
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اداب كفر الشيخ
اداب الزقازيق
علوم الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
908948
237530
748223
243317
591085
736647
658868
619254
757899
318447
313765
670911
235846
297128
148125
529984
586156
604443
837927
744002
376144
301140
302646
394083
666994
302748
578502
103358
575261
593978
609546
278406

اسم الطالب
محاسن محمود حسن يوسف
مارينا عماد عزيز رزق ﷲ
محمد محمود مصطفى السيد
اية عبد الخالق علي عواد علي
اﻻء احمد عﻼء سعد بغى
نسمه محمد ابراهيم جمعه
منى محمد السيد الطلحاوى ابراهيم
سارة مصطفى احمد يوسف فودة
مياده طاهر عبد الرشيد عبد الواحد
سعد علي سعدى سعد
سارة محمد عبدالرحمن احمد
نشوى محمود مصطفى على نصار
بثينه محمد سيد احمد محمد طه
دنيا محمد عبد الغنى عبد العزيز
محمد محمود امام امبابي
عمرو عﻼء عبدالرؤف محمد كويله
نيره طه عطيه السامولى
ايمن عبده السيد عبدﷲ عبدالهادى
اسﻼم عز الدين سفينة دياب
نرمين مصطفى محمد امام
احمد سيد عبدالسميع محمد حمير
محمد مصطفى ابراهيم الشاذلى
ابراهيم عبده ابراهيم عبده
عمر محمد على رمزى محمد منصور
مى محمد جﻼل ابراهيم ابو الوفا
احمد عادل عدلى محمود السيد
عبدﷲ رأفت مصباح شرف
سلمى بكر عبد العزيز محروس
محمد عبد الباسط محمد بهنسى
اسﻼم ايهاب احمد السيد موسى
مروة عﻼء عامر على عامر
تسنيم محمد سعد محمد داود

الكلية
تربية اسوان
حقوق انتساب موجه القاهره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم رياضة القاهرة
اداب جامعة دمياط
علوم رياضة الزقازيق
معهد فني صحى المنصوره
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية شبين الكوم
اداب المنصوره
تجاره عين شمس
زراعه القاهره
فنون تطبيقيه حلوان
تربية دمنهور
تجاره انتساب موجه طنطا
معهد فني تمريض الزقازيق
زراعه فرع الوادي الجديد
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب شبين الكوم ج المنوفية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
حقوق بنها
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب القاهره
اداب طنطا
علوم جامعة دمياط
علوم الزقازيق
بنات علوم رياضة عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
429811
426635
464975
576884
900674
508031
377059
106046
548341
683064
449890
384269
756392
730317
374659
508788
733714
216736
530542
746145
391019
750583
371892
460528
451882
744327
473053
578790
810818
612599
885574
369209

اسم الطالب
منار محمد على مصطفى
موسى ناصف كرمش دومة
هشام محمد السيد حسين عامر
اسراء عاطف سعد محمد ابودﻻل
عبد العزيز السيد ضمارى حسن
محمد سعيد محمود احمد حجازى
هاجر ممدوح عبدالعزيز محمد دلعب
سماء محمد توفيق محمود زكى الغنيمى
على محمود على عبد الرحمن عبداللطيف
محمد محمد القطب القطب
بسمة وفيق محمد ابراهيم
هند سيد عبدالعليم محمود
سمر سليمان عيد سليمان
محمود عبد الجليل عبد ﷲ عبد المجيد
يوسف ايمن يوسف منصور
تقى محمد السيد احمد بدر النجار
كيرلس فؤاد صبحى عبد السيد
احمد عادل اسماعيل محمود
محمود وجية محمود حزيمة
احمد اسامه نور الدين السيد
نهى احمد محمد على
محمد جمال السيد محمد مصطفى اﻷسود
منه ﷲ عادل ابراهيم محمد
حسام محمد فتوح عبدالعزيز عيسى
يحيى محمد شريف محمود نصير
سهير محمد احمد حامد
سعد مسعد عبد العزيز عبد المقصود
محمود احمد رجب متولى عبده
مصطفى كمال كامل عبدالحفيظ
محمد اسامه احمد النجدى عبد الستار زهو
نهله محمود سيد على
محمود عفيفى محمد عفيفى

الكلية
حقوق اﻻسكندريه
اداب دمنهور
علوم كفر الشيخ
طب بيطرى بنها
تجاره سوهاج
حقوق اﻻسكندريه
تربية بنها
حقوق القاهره
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
حقوق المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اقتصاد منزلى حلوان
تربية العريش
علوم عين شمس
تربية بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنها
تجاره بنها
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
كلية البنات علوم عين شمس
نوعية بور سعيد
تجاره بنها
تجاره كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربيه شعبة تربية فنيه اﻻسماعيلية
تربية/رياضه كفر الشيخ
تجاره المنصوره
تجاره بنى سويف
حقوق الزقازيق
تجاره اسيوط
زراعه مشتهر
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
388628
139661
278370
465701
605396
216164
455250
148380
183608
136153
915669
452163
895013
503573
806269
667487
737047
656566
886555
392339
603331
430461
387592
163043
458305
905968
503439
812477
474572
512550
305997
215062

اسم الطالب
مى يوسف محروس عبدالفتاح
سارة عفيفى مرسى صابر
امل صﻼح حسين احمد محمود
وﻻء جابر السيد محمود سالم
حنان عصام عبدالسﻼم عبد الباقى عماره
يوستينا بولس عدلي سلوانس
احمد عبدالهادى الدسوقى عبد العزيز الراعى
مى هانى محمود امام العادلى
شيماء هشام محمد متولى سليمان
سماء فتحى راشد عبد القوى
نادين احمد عبدالحكيم دردير
خالد السيد ابراهيم ابو حجازى
مروه محمد حمدى خليفه
منةﷲ أسامة إسماعيل أبوطالب سالم
عمر عصام رمضان حسن
ايه السباعى محمد الطنطاوى
احمد محمد احمد ابراهيم عبدالرحيم
ايه جمال الغريب محمد
محمد مصطفي حامد مسعود
اسماء محمد محمد يوسف حموده
محمد العربى ابو هاشم محمد موسى
احمد محمود شعبان السيد على
اسﻼم مجدى ابوالفتوح بندارى
مينا نادي داود عبد المﻼك
طاهر ابراهيم علي ابوبيشة
محمد اشرف صديق هاشم
أميرة حسن على حسن صقر
اروى محمد محمود محمد البكرى
نعمه عباس على محمد
همسة محمد سعد عبد المنعم جمال
محمد مجدي محمد عبد الوهاب أبو غابه
محمد ايمن السيد العدوى

الكلية
معهد فنى تمريض بنها
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره عين شمس
اداب كفر الشيخ
تجاره الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق انتساب موجه القاهره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه طنطا
اداب سوهاج
تجاره دمنهور
تربية /رياضه المنيا
زراعه المنصورة/رياضة
علوم رياضة الزقازيق
رياض اطفال المنصوره
تجاره اسيوط
تجاره بنها
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
علوم رياضة الفيوم
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
حقوق سوهاج
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
تربية ابتدائي فرع مرسى مطروح
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا المنسوجات بالمحلة الكبرى
حاسبات ومعلومات حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
317089
470288
530073
531811
169222
530346
682398
657358
526546
583808
128699
826169
531339
322249
898926
389600
282810
887994
224777
446959
532821
451503
205089
657312
808543
164445
111002
731281
576157
318398
426142
664145

اسم الطالب
اسراء جمال يوسف سند الجندى
عبدﷲ مصطفى على المرسي
عيد رمضان سالم مرسى
محمود عبد الهادى عبد الغنى حسين
جهاد محمود امين احمد
مازن محمد لطفى الصفتى
شروق مكرم عبد العزيز محمد الطنيب
نيره هشام صﻼح محمود المرسى
مصطفى جمال عدلى محمد السيد
نسرين محمد عبد القادر سعيد
هبه ماهر زغلول عبد الحليم
اميمه محمد حسن احمد
اسﻼم محمد سالم ابواليزيد سالم
ايمن عماد عبد الرازق ابو العﻼ ابراهيم
ايه السيد عبيد ﷲ عبد اللطيف
محمود محمد السيد احمد خليفه
ايمان شريف محمود محمد توفيق
سالمه سيد مهدي عبد العال
عمرو عﻼء محمد سليمان عبد الرحمن
عبدالرحمن احمد محمد طاحون
محمد عطيه يونس شحاته على
احمد انور عبد الرازق مرسى محمد
شهد دار عاطف طلعت عبد النبي
دينا احمد برهام القصبي
محمد نور الدين محمد مهنى
مريم محمد حسين ابو القمصان
سمر سيد جمعة عبد الحافظ
مصطفى شداد فتح الباب خضرى
زينب زيدان رمضان زيدان
يحيى محمود عبد العزيز يوسف
ندى محمد محى الدين حسنين فراج
ساره مصطفى محمد عبد الهادى سرحان

الكلية
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
تربية ابتدائي دمنهور
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
علوم الفيوم
تربية دمنهور
تجاره المنصوره
اداب انتساب موجه المنصوره
اثار الفيوم
تربية ابتدائي طنطا
اداب انتساب موجه القاهره
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية ابتدائي شبين الكوم
تربية ابتدائي سوهاج
معهد فني صحى امبابة
اداب حلوان
اداب اسيوط
زراعه عين شمس
تجاره طنطا
تمريض دمنهور
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب انتساب موجه المنيا
نوعية فنيه الفيوم
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم رياضة الزقازيق
تجاره طنطا
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
حقوق اﻻسكندريه
معهد فني تمريض المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
105462
454095
388422
753827
106918
681117
876232
660637
756766
234223
733577
875025
824321
369957
730901
391189
906753
513024
579012
319601
617724
534298
454439
277987
654162
578387
390167
522791
844542
388196
468852
547249

اسم الطالب
عمرو محمد عبد العزيز محمد
ندى صﻼح الدين توفيق محمد ابراهيم
ايمان زكى موسى عبدالحميد جعفر
دينا محمد محمد علي زهران
سهيلة مجدي جمعة سيد عمارة
احمد محمد جمعه السيد السيد
ياسمين عادل محمد كمال الدين صابر
محمد سمرى عبد البصير محمد العوضى
عبد الرحمن محمد محمد عامر على
ابراهيم يوسف محمد ابراهيم
اسراء محمد عبدالمعبود مصلحى سعيد
شادى عبد المالك محمد احمد
اميره احمد عبداللطيف حسوب
احمد عبدالمنعم محمد محمد حسانين
عماد احمد محمد رشدي حبيشي
عمر عبدالحميد محمد عبدالحميد
حلمي احمد محمود صبره
مى مدحت محمود محمد احمد
مهاب السعيد عادل مصطفى النبراوى
اسماء عاطف حلمى طعيمه
سمر ابراهيم ابراهيم ابوحجازى
نورهان خالد السيد علي صالح
هاجر عﻼء على ابوطالب
عنان هشام لبيب عبد الفتاح
هاجر ماهر بكر اسماعيل البطة
مني عبد الرازق موسي البلشه
ماريان رجائى فاروق بولس
منةﷲ بدر محمود محمد علم الدين
عﻼم كمال مصطفى محمد
ايمان محمد عبدالفتاح محمد محمد حسين
ابراهيم خليل على محمد شايق
احمد كرم بدر محمد

الكلية
حقوق انتساب موجه القاهره
سياحه وفنادق المنصورة
تربية بنها
اداب انتساب موجه بورسعيد
تجاره القاهره
تجاره المنصوره
تجاره اسيوط
تجاره طنطا
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تجاره عين شمس
رياض اطفال القاهره طالبات
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب باﻻسكندرية
تجاره سوهاج
علوم رياضة بنها
حاسبات ومعلومات الزقازيق
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
اداب سوهاج
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
نوعية اشمون
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تربية دمنهور
علوم رياضة طنطا
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي المنصوره
رياض اطفال المنصوره
علوم عين شمس
علوم طنطا
اداب المنيا
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تربية كفر الشيخ
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
876629
156236
506419
509821
383150
593843
581793
665375
240185
457654
138160
463803
133480
903835
733656
676058
666900
577549
896447
909569
384915
301183
732626
584501
670538
741228
128950
105381
103274
744433
299786
182018

اسم الطالب
ناردين نشأت ناثان حبيب
وﻻء محمود عبد الغنى اسماعيل
سارة سمير توفيلس يوسف
محمد حمدى غازى على الحوشى
رحمه عصام عنتر امام
خالد مسعد محمد اﻻسطي
سعيد محسن محمد احمد عنب
هناء اشرف عوض غازى ابراهيم
وفاء فتحى عبد الرؤف محمد
أيمان السيد فؤاد محمود رضوان
دنيا ابو الحارث محمود رجب
رنا محمود عبد القوى السعداوى العزب
منه ﷲ عزالدين سرى احمد
ايه رفعت محمد ابراهيم
هند وحيد السيد زكى
وﻻء احمد سويلم احمد حسن
السعيد فتحى السعيد مروان
احمد موسى مبروك موسى دومه
ايه رفعت احمد على
دينا اسامه عبده محمد
محمد خالد شحاته عبدالمقصود
سامح سامي عباس جاب ﷲ
اسراء عبد المعز عبد العزيز عبد الجليل
ياسمين محمد محمود اﻻمام
ياسمين على متولى محمد محمد
هشام شعبان عبدالﻼه محمد
نرمين حازم عبد المجيد عبد المجيد سالم
اسﻼم اسامه نصر خليل
خالد وليد عبد الحميد مصطفى
باسم محمد فؤاد محمد
محمد رمضان سعيد زينهم شبندي
يحيي عماد سيد حسين

الكلية
تجاره اسيوط
تربية ابتدائي بنى سويف
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره دمنهور
تجاره انتساب م .بنها
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
تجاره طنطا
تربية رياضية بنات المنصورة
اداب انتساب موجه حلوان
تربية طفوله طنطا
المعهد الفنى للتمريض )مستشفى قصر العينى التعليمى الجديد -الفرنساوى(
اداب كفر الشيخ
اداب انتساب موجه حلوان
اداب سوهاج
علوم بنها
اداب المنصوره
معهد فني صحى رياضه المنصورة
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تربية ابتدائي اسوان
تربية عين شمس
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه/رياضة
علوم الزقازيق
نوعية طنطا
اداب انتساب موجه المنصوره
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني صحى امبابة
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
457470
534607
132916
277635
531273
537550
435983
308678
353137
328317
128604
355806
670791
464561
472790
895200
441724
143208
389494
800573
681888
102471
611871
540326
162594
575472
821349
515296
124261
681613
600131
449348

اسم الطالب
تقى عادل محمد رشاد الشنوانى
رضوى علي عبد المقصود ندا خليف
مهند يحيى علي شلقامي
محمد ايهاب محمد عبيد
احمد خميس عبدالودود مصطفى حجاج
هاجر احمد محمد السعيد عبده اللبودى
سها عادل سعيد عطية خفاجة
مي مجدي على خﻼف
محمد عﻼء محمد السيد الجمال
يمني محمود ابراهيم عطيه اسماعيل العزازى
كامله رزق ﷲ شوقى رزق ﷲ
زينب السيد شعبان طلبة
سهر رفعت محمد السعيد اللواء
فتحى احمد ابو الخير السيد ضبش
ندا السيد محمد عبدالمعطي الشيخ
مارينا ميخائيل جادالرب غطاس
احمد حامد محمد على عمار
نيفين ميخائيل راتب شاكر
محمود حسين محمود حسين
عﻼ طه سيد احمد
محمد جمال محمد مجاهد احمد عاشور
عبد الرحمن عبد الﻼه خﻼف توفيق
نورهان محمود محمد عبد السﻼم شحاته
كرستينا البير فهيم تادرس جرجس
منيره محمود على سﻼمه
محمد سعد جاد شتا السايس
حنان منصور محمود اسماعيل
عمرو نعمان عبد الجليل حسين
بيشوى ادوار فوزى صالح
محمد مصطفى محمد ابراهيم نوار
محمد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن
غادة رضا على محمد

الكلية
تربية رياضيه  /بنات طنطا
تربية طفوله ج دمنهور
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم جامعة السويس
تجاره دمنهور
تربية أساسي اسكندرية
معهد فني صحى بنها
حقوق عين شمس
كلية البنات آداب عين شمس
اداب انتساب موجه حلوان
حقوق حلوان
حقوق المنصوره
طب بيطرى اﻻسكندريه
تجاره كفر الشيخ
اداب سوهاج
كلية اﻻثار ج اسوان
معهد فني تمريض اورام القاهره
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية رياضيه  /بنات المنيا
تجاره المنصوره
حقوق قنا جنوب الوادي
تربية الزقازيق
تجاره دمنهور
اداب انتساب موجه الفيوم
معهد فني صحى طنطا
تربية قنا ج جنوب الوادى
اداب دمنهور
تجاره القاهره
معهد فني صحى المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تربية ابتدائي طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
308253
578376
170231
240757
316513
838171
682021
833051
165721
134065
105511
434931
659335
387846
536493
312473
820976
321891
502218
312801
400541
131638
730839
536811
740602
659102
358609
734882
673207
512485
464244
171207

اسم الطالب
ايمن مصطفى وهبه عبد اللطيف
سالي رضا بدير حمودة
حماده محمد رشاد ابراهيم
شروق حموده محمد على
جهاد يوسف سعيد مليجى مراد
آﻻء سيف الدين يماني بشندي
اسﻼم ابراهيم مجاهد محمد البراوى
ايه عبد الستار عبد المتعال خالد
صفاء محمد ماهر محمد
منة ﷲ عادل عبد ﷲ خليل
احمد محمد عبد المنعم عبيدو
منير جمال امين احمد عبدالحافظ
هاله حسن السعيدابراهيم بدوى
ايه محمد فتحى محمد هوارى
هبة ﷲ احمد خليل نوار
حسام محي الدين ابوالحديد ابوالجود
محمد عبد القادر محمد عبد القادر
صبحي اسماعيل مصطفى سليمان قنديل
ياسمين هشام انور سﻼمه
شيماء عبد العزيز عمر ابراهيم
اسماء داود توفيق داود
احمد محمد رفعت عبد الحليم
تامر محمد عبد الغني المقدم
رضوى محمد عبد الحكم محمد القاضى
اسماء محمد محمود عبدالعزيز
احمد السعيد لطفى احمد نوفل
بدور جمال الدين عبدالرازق الماظ
نادر عادل ابراهيم تركى مجلى
هبه رأفت محمود السيد المغربى
منال حمدي ابو الحلقان فيض حسن
محمد احمد مبروك محمد الشهاوى
ايمن محمد كامل احمد

الكلية
اداب كفر الشيخ
تجاره المنصوره
اداب الفيوم
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية فرع الوادى الجديد
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
طب بيطرى بنى سويف
السن عين شمس
تجاره القاهره
علوم طنطا
علوم المنصوره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره دمنهور
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
علوم رياضة شبين الكوم
فنون جميله فنون المنيا
خدمه اجتماعيه حلوان
حقوق انتساب موجه عين شمس
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب الزقازيق
زراعه دمنهور
اداب الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب عين شمس
حقوق الزقازيق
اداب المنصوره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية/رياضه كفر الشيخ
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
455432
613855
232006
297783
131002
437318
441617
230746
806443
733917
131214
519474
124025
599807
662693
229605
390154
207546
457059
682706
738248
464489
533516
653780
477262
727592
471844
585026
881219
137036
840582
125426

اسم الطالب
فتوح مبارك ابوالفتوح عبدالقادر حميدة
محمد السيد مصطفى السيد
عمر محمد فاروق احمد
فاروق وليد فاروق على
هدى محمد هانى احمد سليمان غالى
ريهام عزت عزيز بشاى
محمد احمد عبدالفتاح احمد شلبى
ايهاب خالد خيرى عيد احمد
دنيا محمد رجب خليفة
احمد عبد الحى السيد عبد الحى ابراهيم
نيره رمزى محمد السعيد
أسماء محمد سعيد محمد عبده صومع
ميخائيل هانى عوض حنا
احمد ابراهيم فوزى مصطفى سعد
اسراء عبد الحى السيد عبد الرحمن
سميره سعيد مرسى محمود مرسى
شيماء جاد الكريم محمود حمزة
ساندرا نبيل نصر ﷲ اسعد
بسنت محمود محمود حلمى صﻼح
منه ﷲ ابراهيم مصطفى طه قوره
حذيفه اسماعيل علي موسي سليم
احمد محمود سعيد امام داود
امل عبيد عبيد محمود هيكل
احمد محمد امين حسن فهمى امين محمود على
حسام محمد حسن حموده
شروق محمد مرسى مجاهد مرسى
محمد حمدى محمود محمد احمد طرطير
احمد محمد احمد التراس
ماريت طارق جاد حنين
عبد الرحمن سيد محمد فراج
اهداء مصطفى عبد الغنى حافظ
منه ﷲ هانى سمير محمدعبد القادر

الكلية
اداب طنطا
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره الزقازيق
حقوق اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية ابتدائي الزقازيق
فنون تطبيقيه حلوان
اقتصاد منزلى حلوان
حقوق القاهره
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
اعﻼم القاهره
تجاره انتساب موجه عين شمس
كلية البنات تربية عين شمس
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضة
علوم اسوان
تربية المنصوره
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره كفر الشيخ
تربية اسكندرية
تجاره طنطا
حقوق طنطا
نوعية الزقازيق
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
تجاره طنطا
تربية اسيوط
حقوق القاهره
اداب المنيا
حقوق القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
682571
814803
844588
147089
619003
472646
887817
161115
818966
732330
225942
311493
609189
731828
612900
908843
324768
110612
114549
522869
503749
283184
536484
217110
539576
665656
131180
208005
829996
748378
451791
538366

اسم الطالب
ياسمين حجازى برهام حجازى حمود
محمد هانى عيسى حسين
آيه محمد خليل محمد
علي عبد الفتاح مدبولي احمد خفاجة
ايه السيد احمد محمد ابراهيم العجمى
نرمين نشأت علي السيد شحاته
رومانى اشرف ناجح انيس
وﻻء حمدﷲ عبد العظيم يونس
اسراء احمد عبد الحكيم احمد
محمود اشرف عبدالعاطى اسماعيل
على حسن عبدالمجيب محمد
محمد جمال عبد العزيز فرج
رضا السيد محمد فهيم
احمد صابر عبد العزيز امام
سمر عبدالبديع عبدالغنى مصطفى شحاته
ايه طارق ابراهيم عبد الحى
نورا ناصر ابراهيم على
محمد سيد احمد جاد الرب
سلمى ضياء الدين محمد عبد الحميد
أسماء محمد محمد يونس ابو زيد
احمد مجدي محمد علي حسن
ميرنا هشام عبد الوهاب عبد الجواد
مى محمود عبد الواحد ابو دغيدى
عمرو محسن عباس غريب
ياسمين رمضان محمد ابراهيم عبد النبى
وفاء عماد عزمى عوض غطاس
سهيلة محمود محمد محمود يونس
مصطفى محمود محمد عزازى
رحاب محمود اسماعيل ابراهيم
عبد ﷲ مسعد محمد عبد العليم
محمد محمود احمد عاشور
اﻻء محمود على ابو النضر عوض

الكلية
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
معهد فني تمريض المنيا
تربية المنيا
تجاره القاهره
نوعية الزقازيق
اداب كفر الشيخ
تجاره اسيوط
اداب بنى سويف
اداب المنيا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
نوعية اشمون
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
علوم الزقازيق
نوعية الزقازيق
علوم اسوان
تربية الغردقة جنوب الوادي
حقوق حلوان
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره اﻻسكندريه
علوم رياضة دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره دمنهور
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
تجاره دمنهور
تجاره كفر الشيخ
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره جامعة السويس
تربية/رياضه طنطا
علوم اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
401251
293216
211061
235927
356527
809825
237697
669337
455730
545252
381715
151497
149224
453690
882335
653586
312848
454509
887378
229125
885425
530717
318625
443792
887495
434641
316133
364724
726218
726623
665053
729923

اسم الطالب
اسﻼم جعفر فرغلى مصطفى
عبير عصام عبد المعطى ابراهيم
احمد مصطفى على احمد
ندا سيد ابو سريع حسن
نيفين عبدالمسيح كامل مكين
شيماء صﻼح احمد عبدالرحمن
منة ﷲ ماجد عيد عاشور ابراهيم
عبد ﷲ عبد البديع رجب عثمان
رجائى عبد القادر ابو الفتوح ورده
رمضان السيد على ابو اليزيد اسماعيل
سحر عبدالعزيز سﻼمه حامد
محمد اسماعيل على ابراهيم
شاهندة سعيد عبد ﷲ مبروك
اسماء محمد عبدربه السيد طعيمه
وفاء محمد ابراهيم يوسف
مصطفى محمود ابراهيم محمد عيسى
حسناء مجدي عبدالفتاح السيد عامر
ايمان محمد زكى الصباغ
ايمن عبد المؤمن هيكل حسن
اسﻼم رضا محمد على
ايه علوان حمزه علوان
احمد السيد عبدالمجيد عبد المولى
انور خالد عيسوى السيد
اسماء شعبان شوقى طقه
محمد عبد الرحيم فراج عبد الحق
محمد ابراهيم أمين عبدﷲ
اسماء حمادة خضر عبدالعزيز
مارينا حبيب فوزى حبيب
محمد ياسر حسن الششنجى
عمر سمير عايد على عبداللطيف
محمد مجدى محمد طلعت احمد قمبر
اسراء ممدوح محمد البدوى

الكلية
تربية عين شمس
علوم القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق عين شمس
علوم رياضة عين شمس
علوم المنيا
اداب انتساب موجه حلوان
تربية رياضيه بنين المنصوره
حقوق طنطا
اداب اﻻسكندريه
اثار القاهره
معهد فني تمريض القاهره
تربية حلوان
تربية طنطا
اداب اسيوط
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية ابتدائي السادات
معهد فني صحى طنطا
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب اسيوط
طب بيطرى دمنهور
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب طنطا
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
اداب اﻻسكندريه
نوعية بنها
تربية حلوان
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
تجاره بور سعيد
علوم المنصوره
علوم عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
877178
530200
315706
435549
534268
375819
889442
549680
542407
134876
660116
527369
663312
586244
843491
842190
309901
681676
159240
658495
130981
425441
537868
592206
466145
913014
539531
161906
837469
612787
878028
531115

اسم الطالب
ريهام احمد سيد محمد
اشرف اوسامة ابوبكر صالح حميدة
محمود محفوظ أبو المجد السيد
بهيرة حسام الدين امام احمد محمود عيد
نرمين اشرف محمود احمد ابو اسماعيل
نانسى محمد حمدى احمد بلبول
مينا سامح عيد سعيد
نور فوزى عبد المنعم فتح ﷲ اﻻشمونى
يوسف شعبان محمد ابراهيم
عبد ﷲ ابراهيم هوارى محمود
اسﻼم حسنى المحمدى محمد
اسراء اشرف محمد عبد المعز رضوان
امل احمد عطيان جمعه الشحات
سناء الهادى احمد عبد الرحيم
محمود طه عبد العال عبد المحسن
دعاء مظهر محمد عبد ﷲ
محمود مليجي محمود الجنزوري
عمرو طارق على حسن الجمل
تغريد يوسف محمد يوسف
عائشه السيد ابراهيم عبد الرؤف بدره
نيره عﻼء الدين انور عباس
عبدالرحمن هشام عباس محمد
آيه عبد الكريم محمد عبد السﻼم عامر
اسﻼم ياسر فتحي الزيات
بسمة حبشى اسماعيل احمد
دعاء حسين عبادى حسين
مروة ابراهيم عبد العال ابراهيم
احمد شريف احمد عبد الحفيظ عبد ﷲ
مصطفى مدحت مصطفى سيد
محمد ياسر شيخ العرب عبد المنعم
ايه محمد محمود رمضان
احمد فوزي محمد السيد عبد الحليم

الكلية
معهد فني صحى اسيوط
علوم طنطا
تربية بنها
علوم اﻻسكندريه
علوم دمنهور
تربية بنها
علوم اسيوط
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
علوم رياضة بنها
تربية حلوان
تمريض المنصورة
تجاره اﻻسكندريه
اداب المنصوره
معهد فني تمريض طنطا
دار العلوم المنيا
حقوق بنى سويف
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية/رياضه المنصورة
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
زراعه المنصوره
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره بور سعيد
تجارة جامعة السادات
تربية طفولة أسوان
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره بنى سويف
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
زراعه اسيوط
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
894359
537647
103121
827177
506288
351433
743803
897912
284223
375014
746368
540204
287488
910930
236414
383050
217469
654696
166924
244769
900584
508635
813295
385699
584021
538728
325002
467966
671513
549828
822070
300169

اسم الطالب
ياسمينا ابراهيم خليفه السيد
شيماء ناجح أحمد جاب ﷲ عجينه
كريم ايهاب رمضان عبد المعطى
محمد جابر عبد العزيز عز الدين
افنان مجدى عوض توفيق
لمياء لطفى محمد حامد مهدى
شيماء محمد محمد رشاد
احمد رجب عباس خﻼف
محمد سيد احمد السيد حسين محمد
الشيماء السيد احمد السيد
اﻻء فتحى سعد محمد
ايات لبيب ابراهيم ابراهيم المرسى
هبة مصباح محمد محمد
محمد حمدى محمد السيد مهدى
عبد الرحمن ايمن عبد المنعم حسن عبد العزيز
عماد حسن صديق محمد
ساره اشرف كامل فاضل
حازم رياض حسين سعد سعد فايد
اسراء شعبان عبد الغنى عيد
مصطفى محمود عبد السﻼم محمد
وسام عصام احمد احمد
نوران أشرف محمد حافظ مصطفى
هانى مجدى خلف صاروفيم
محمد مصطفى راضى السيد
علي محمد عبد الغنى علي
رناء عبد الهادى عبد المنعم الشيخ يوسف
مريم منصور عبد الرازق ابراهيم
مروة عبد ﷲ السيد ابراهيم
اسماء عبد السﻼم محمد ابراهيم محمد
آية قدرى عبدالرحيم الديب
ساره النجار محمد محمود
احمد عيد تمام مدكور

الكلية
علوم سوهاج
تربية طفوله ج دمنهور
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
اداب جامعة دمياط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
علوم رياضة سوهاج
فنون جميله فنون حلوان
تربية ابتدائي بنها
نوعية بور سعيد
معهد فني صحى اﻻسكندريه
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه عين شمس
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم حلوان
حاسبات ومعلومات حلوان
معهد فني تمريض سوهاج
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه عين شمس
علوم حلوان
تربية ابتدائي دمنهور
حاسبات ومعلومات حلوان
علوم حلوان
علوم رياضة المنصورة
تجارة جامعة السادات
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجارة جامعة السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
111672
809100
588637
297357
812412
126012
681761
525460
893385
821338
282683
294148
529250
449878
753265
678076
148145
581163
680412
222430
884415
435605
523392
510640
894393
895821
591347
681751
608172
676471
241267
321669

اسم الطالب
ياسمين سيد سليمان سﻼم
شهيره ممدوح احمد علي
عبدﷲ حسن عبدﷲ عمارة
غادة سليمان هنداوى مهدى عطيوه
محمد فرج فاروق حافظ
اسراء مجدى كمال احمد ماهر
ايه حازم القطب احمد سعدة
وفاء حسين السيد حسين
مرنا شوقى شحاته سليمان
مريم حسن عبدالمريد احمد
اروى وائل أبو الخير مصطفى ابو الخير
اندرو سامح انور متري
عمرو عيد محمود محمد على
ايمان محمود محمد السيد سويلم
ايه اسامه حجازي علي
ايمان جمال سعد محمود فراج
عمرو محمد فرج محمد
احمد حسنى محمد محمود الحايس
محمود عزيز العجمى العجمى على
شريف محمود سيد امبابي
رامي شوقي زكريا جبره
آية عبد القادر حسين عبد القادر
محمود محمد سيد محمود الماظ
محمد عبد الشافى محمود على
زياد محمد حسن محمد
دميانه كرم عجيب عبيد
رنيم عبداللطيف السعيد المصرى
امل حماده السيد العزبى نور الدين
علياء عاطف يوسف محمد
ماجده عبد العليم عبد العليم عوض ﷲ
ايمان عبدالرحمن محمد مناع
محمد عزت محمد الخولي

الكلية
حاسبات ومعلومات القاهره
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تجاره القاهره
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس
تجاره عين شمس
معهد فني صحى المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
معهد فني صحى سوهاج
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
تجاره القاهره
تربية حلوان
طب بيطرى دمنهور
تربية طنطا
اداب انتساب موجه بورسعيد
طب بيطرى الزقازيق
علوم القاهره
تجاره المنصوره
تمريض المنصورة
حقوق عين شمس
علوم اسيوط
اداب انتساب موجه دمنهور
علوم طنطا
حقوق اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
تجاره سوهاج
علوم جامعة دمياط
تربية ابتدائي المنصوره
طب بيطرى الزقازيق
تمريض الزقازيق
استنفد الطالب رغباته
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
682562
128491
884698
356071
433679
379678
178027
756913
134412
729757
205061
612225
888205
895225
362835
907543
832817
664203
882525
612939
294550
536225
812133
385893
811479
287372
584785
605718
801676
889264
131552
673339

اسم الطالب
هبه ﷲ حسين حموده احمد عثمان
امانى احمد محمد احمد سالم
على عبد الراضى على سيد احمد
سميه ابراهيم اسماعيل محمد
محمد حسين السيد رمزى
ايه ابراهيم عبدﷲ سعيد
عبد الرحمن صبرى لويف عبد العليم
نيرة شاكر حسين عباس
فاروق احمد فؤاد عبد الحليم
امل خالد السيد عطا العش
ضحي رفعت محمد خليل
احمد محمد عبد الغنى محمد السيد موسى
محمد اشرف محمد عثمان
نورا مجدى جاد الرب غطاس
محمود مجدى محمد على محمد عامر
ضياء الدين حسن صبحى حسن
منت ﷲ نوبى احمد نوبى
اميره محمد السيد ابراهيم
حماده محمود عبد الرحمن عيسى
محمود سعيد محمد عبدالسﻼم
عبد ﷲ حامد صبحي علي محمد
سجى السيد عبد الباقي الدعمه
محمود احمد فرحات جبلى
اسماء احمد سيد محمود
وليد خلف صحصاح عبدالفتاح
منة ﷲ مصطفى احمد حسين
نورا فوزى على الزيات
نيره مجدي محمد محمود سيد احمد
ابانوب كمال كامل شفيق
هاجر صﻼح عبد الغفور فرغلى
هدى صالح محمد هريدى
ايه حامد محمد ابوالحسن

الكلية
اداب كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
علوم رياضة اسيوط
حقوق عين شمس
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
حقوق بنها
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره بور سعيد
علوم رياضة حلوان
اداب الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره طنطا
تجاره اسيوط
معهد فني صحى سوهاج
حقوق انتساب موجه عين شمس
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
تربية قنا ج جنوب الوادى
معهد فني تمريض المنصوره
معهد فني صحى اسيوط
علوم الزقازيق
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
علوم كفر الشيخ
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
كلية البنات آداب عين شمس
تربية رياضيه بنين المنيا
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره المنصوره
اداب انتساب موجه الزقازيق
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
اداب اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
377996
756459
883139
805707
317041
608503
665791
661754
537514
464366
828941
233541
450426
367744
838089
164553
677620
728255
377006
885664
388634
812932
679695
884485
106430
528833
589760
158542
580062
283479
898800
215964

اسم الطالب
رقيه السيد على على سبلة
امير ناهض حماد محمد
ندى محمد وفقى عبد الﻼه
ساره مختار محمود محمد
سمية زكرية زكى عبد الحليم
امنيه عبدالجواد مصطفى عزيزى
دعاء محمد عبد الهادى عبد الهادى حسين
عزه رضا محمود عبد العزيز متولى
ميرنا أشرف عطية محمد عوض ﷲ
محمد السعيد عبد ﷲ عيسى السواحلى
احمد محمد مصطفى باشا
انجى نبيل عبد المهدى منصور
ياسمين عاطف محمد عبد العال
ايه محمود عبدالعظيم محمود
رانيا عصام محمد سيد
امانى عيد اسماعيل عثمان
يحى زكريا محى الدين ابوالعنين
محمد ياسر محمد العوضى اسماعيل
فيبى وجدى ميخائيل ساويرس
تيسير عبد الرحيم محمد عثمان
اسراء اشرف عباس محمد
شيرين ماجد عزمى احمد
مريم ابراهيم محمد صابر
محمود ابوالعيون كمال سيد
روفيده محسن ابو السعود حنفى
احمد عبد الحفيظ محمد محمد نصار
يحيى زكريا اسماعيل محمد
دينا حسن عبد الوالي صالح
دينا محمد محمد منصور
سارة بهاء بشرى بهنام
اسراء رمضان البدرى احمد
ناردين شكرى واصف تادرس

الكلية
حقوق بنها
علوم العريش
تربية اسيوط
حقوق بنى سويف
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية المنصوره
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره دمنهور
تجاره كفر الشيخ
تجاره سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره طنطا
علوم بنها
كلية علوم الوادى الجديد
تربية الفيوم
معهد فني تمريض المنصوره
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
السن عين شمس
علوم اسيوط
تربية/رياضه بنها
اداب المنيا
معهد فني تمريض المنصوره
حاسبات ومعلومات اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم اﻻسكندريه
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
تربية ابتدائي بنى سويف
اثار القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب سوهاج
تجاره القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
737398
521612
596685
279204
125684
595331
587503
518867
447717
816838
211767
387495
370994
134306
805501
213969
161314
284848
609957
728513
356311
515322
313158
379231
461457
520041
601865
892738
216561
822428
159909
366799

اسم الطالب
هاجر سعد الدين طلعت عبدالمجيد
محمود كمال محمد محمد حسب ﷲ
محمد عبد الحكم محمد فتحى زرزوره
سعيد حسن سعيد على محمد سودان
خديجه محمد نصر الدين ابراهيم محمد الفرشوطى
نيرة فكري محمود توفيق
دعاء شعبان العزب على ربيع
فاطمة الزهراء مصطفى شحاته جعوان
اسامه محمد عبدالمقصود الجوهرى
دينا عبدالصبور عبدالرازق على
احمد محمد احمد محمد خلف ﷲ
زكريا زكريا محمود ماجد محمد عبدالرحمن
احمد شحات عطيه محمد ابراهيم
ابراهيم سيد عدوي محمد
محمد نبيل مجدى محفوظ
احمد عبد الستار محمد مصطفى محمد
مروه جمال امام احمد
ميرنا ميخائيل خليل حنا سويحه
احمد عطية احمد محمد
احمد كمال نصرﷲ عبد ﷲ شعيب
امانى طاهر محسن عبدالفضيل
محمد السيد عبد ﷲ شلبى
لمياء محمد عبدالفتاح راشد
زينب مصطفى نعمان ياسين ابراهيم
اميره هﻼل إسماعيل مبروك
اسراء مجدى رزق رزق الغمرى
ريهام علي نعمت ﷲ علي
شرين بحر حكيم سدراك
كريم ايمن فهمى محمد
رنا عﻼءالدين يحيى شعبان
احمد قرنى عبد المحسن قرنى
محمود مجدى سعيد محمد كفافي

الكلية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب دمنهور
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
تجاره القاهره
تجاره عين شمس
معهد فني صحى بور سعيد
تربية بنها
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
نوعية المنيا
السن عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
اداب المنيا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب بنى سويف
تجاره عين شمس
اداب سوهاج
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
تربية عين شمس
اداب دمنهور
نوعية اشمون
كلية البنات آداب عين شمس
تربية كفر الشيخ
تجاره طنطا
اثار القاهره
تجاره اسيوط
حقوق حلوان
زراعة قنا ج جنوب الوادي
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
366190
669407
214157
371902
537733
517325
216551
315743
658864
306534
351045
606110
607012
543201
374048
755836
815610
128232
139195
603183
244666
592321
728751
378896
584052
597307
901122
654648
389062
437078
322187
439517

اسم الطالب
احمد صﻼح الدين السيد راشد
احمد رضا فؤاد توفيق ابراهيم
عبد الرحمن محمد كمال احمد على
ندى حمدى عبدالجليل عامر
اسراء محمد حافظ عبدالقادر ابوالليف
اسﻼم عبد الفتاح محمد محمد
عمر حسين محمود سليم
احمد رشاد مرسى محمود
كوثر ابراهيم السعيد احمد شهاب الدين
مدحت عبد النبي حامد فوده
ايات مجدى عبدالحميد الرفاعي
زينب فتحي مصطفى عبد الرحمن النجار
محمد محمد جبر عباس جبر جبر
محمود محمد مصطفى السيد الزعبﻼوى
اسراء محمود صﻼح الدين مصطفى
مصطفى السيد عبدالمطلب عبدة احمد
رانيا اسامه وفدى حكيم
ياسمين بدران عبد الحميد بركات
علياء محمد احمد محمود
محمد نصر نصر عطوه الشيخ
عبد الرحمن فايز فؤاد محمد
ايه فاروق اسماعيل البليسى
باسل طارق عيد احمد بلح
رضوى شريف احمد ابوزيد
غاده صﻼح المحمدى داود
ندا عصام محمد السيد عبد اللطيف
محمود احمد محمد عبد العال
ايمن محمود عبد الستار محمد البدراوى
اميره عاطف عبدالرحمن عبدالباقى تليمة
آيه سعيد عبدالعزيز عبدالﻼه الخولى
عمرو سعيد عبد العزيز احمد عماره
فاطمة الزهراء عﻼء عبد اللطيف محمد نصر

الكلية
تجاره بنها
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه قاهره
تجارة جامعة السادات
معهد فني تمريض المنصوره
تجارة جامعة السادات
خدمه اجتماعيه حلوان
اثار قنا جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
زراعه مشتهر
علوم العريش/رياضة
تربية ابتدائي المنيا
تربية حلوان
حقوق القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
نوعية عباسيه
علوم طنطا
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
إعﻼم بنى سويف
علوم المنصوره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تربية أساسي اسكندرية
ك.ت .فني صناعى قويسنا
تجاره اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
428411
595821
453122
735272
446553
822717
437946
224829
595886
906013
559743
548858
165009
503860
447131
841679
577651
666908
549618
285179
654113
833582
452672
579442
121628
680923
471989
211811
466823
303084
365438
679943

اسم الطالب
عمر احمد عبد الحميد عثمان
ميرنا صﻼح احمد احمد السبع
روضة محمد ابراهيم مهنا
هدير ايمن محمد زكى
عبد الرحمن ابراهيم سعد احمد الششتاوى
ساره عبد الستار عبد الرحيم عبدالجواد
منى السيد عوض ادم
محمد هشام هاشم ابو الخير
اية عبد الناصر فتحى الشهاوى ابو النجا
بسنت جمال ابوالحمد كمال الدين
مصطفى عبد ﷲ عبد المقصود مهينه
محمود سمير ابراهيم طرابية
بيشوي عبد المسيح صموئيل فرحات
محمد ايمن عبد اللطيف احمد علي جبريل
اسﻼم طارق فرج عبده السنباطى
فيبي معوض عياد معوض
حازم عصام عبد الفتاح النجار
عبد الرحمن السيد محمد محمد حسب النبى
ياسمين حمدى عبدالفتاح حزيمة
هبة محمد عبد العاطي عبد اللطيف
دينا اشرف احمد محمد العشري
محمود محمد بدوى احمد
ضحى فيصل السنوسى عبدالقوى ابو دسوقى
اسراء العراقى ابراهيم عبد العال دنيا
كريم وجدى محمد محمد مصباح
عبد الرءوف احمد رشاد على محمد الديب
طارق فايروز محمد عمر بدر
يوسف محمد حسن اسماعيل سالم
شيماء حنفي محمود هﻼل
الشيماء سعيد عبد التواب ندا سالم
ميرنا ميﻼد ممتاز مرزوق
محمد اسماعيل السيد عبد العزيز

الكلية
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
علوم جامعة دمياط
تربية ابتدائي طنطا
تجاره الزقازيق
اداب طنطا
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
اداب دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى بور سعيد
اداب سوهاج
تربية/رياضه دمنهور
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
علوم رياضة كفر الشيخ
اداب طنطا
اداب انتساب موجه المنيا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
حقوق انتساب موجه عين شمس
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره سوهاج
تربية ابتدائي طنطا
اداب المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره دمنهور
تجاره عين شمس
نوعية فنيه كفر الشيخ
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه حلوان
تمريض المنصورة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
731992
830841
828910
607310
883118
309652
104668
737284
136364
907361
354968
590565
429522
390841
578440
741507
834223
106501
917534
531213
218815
293225
434069
283643
588892
321391
387154
812629
208264
893778
666072
588645

اسم الطالب
احمد السيد محمد السيد
سهام العبد احمد خليل
محمود اسماعيل عطا مبارك
باسل جﻼل جرجس ميخائيل
مروه مصطفى ابراهيم ابو العيون محمود
محمد عبد الغفار ابو زيد حجازى
ايه محمد محمد محروس
جهاد عبدﷲ محمود عبدالسميع
مروة محمد فريد السيد صالح
ياسمين عونى محمد السيد
زهره ممدوح امين عشرى
محمد رضا محمد سلطان
اﻻء عبد السميع محمد عبد السميع قرنه
ضحى فكرى محمد عبدالصمد
رشدى مصطفى رشدى مصطفى
احمد مصطفى عبد الرحمن محمد
محمود حسن شحات احمد
يوسف حسام حمدى امين
سحر حسن على حسن
احمد محمد عبده على حموده
نور عادل محمد شحاته ابو الدهب
اسراء حسين سيد مبارز
احمد عصام محمد احمد
مازن مصطفى محمد محمد يوسف
محمود خالد الشحات مصطفى
سمر حسام عبد ﷲ محمود عبد ﷲ
ايه عارف حسين عبدالحليم
احمد عامر محمد حمدى
منة ﷲ خالد محمد ابراهيم
على جمال عبد الخالق محمد المدنى
احمد راضى احمد السيد عيد
محمود عبدﷲ محمد البسيونى

الكلية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
حقوق قنا جنوب الوادي
اداب الزقازيق
زراعه اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب الزقازيق
زراعه القاهره
اداب سوهاج
تجاره انتساب م .بنها
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
اداب اﻻسكندريه
حقوق بنها
تجاره طنطا
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره سوهاج
زراعه القاهره/رياضة
معهد فني تمريض اسيوط
تجاره طنطا
اداب عين شمس
كلية البنات تربية عين شمس
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره عين شمس
زراعه طنطا
معهد فني صحى بنها
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره بنى سويف
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره سوهاج
استنفد الطالب رغباته
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
506549
425568
676659
617560
240622
140284
133288
287110
132101
207928
207843
758642
368456
814622
597700
225023
153397
431696
505223
366025
459201
808385
217424
232647
746666
800703
438052
161323
730597
750097
306941
144080

اسم الطالب
نورهان مرسي علي محمد مرسى
محمد اسامه رضا محمد محفوظ
وائل احمد عبد الفتاح احمد بدر
ايه سليم عبد المنعم رضا
مريم رجب رمضان محمود
احمد محمد احمد معوض ابراهيم
رحاب رأفت سيد فراج
مصطفى فهمي فاروق عبد الحميد
لؤى عبد المنعم عبد الفتاح احمدعيسى
منةﷲ عبدالهادي محمد عبدالهادي
احمد هشام عبد الوهاب محمد
مريم حسن محمد سليمان معالى
اﻻء السيد احمد عفيفى
أيمن مجدى بشرى ناروز
على رضا عبد السميع أحمد حسان
حازم وائل شفيق ابراهيم
منة ﷲ مختار حسين على
شريف سامي شوقي وهبه
السيد سليمان السيد عتمان
محمد محسن احمد شعبان
هاجر جابر محمد محمد نافع
نيره ياسر محمد عبد الوهاب
يارا وائل سعد زكريا
زينب محمد محمد صالح
ندى السيد مصطفى حراره
مارينا ايمن يوسف ابراهيم
انجى مصطفى السيد جوده السيد
اسماء صابر عبد اللهى محمد
مونيكا ماجد منير رزق ﷲ
عبدﷲ موسي محمد موسي
سارة عادل صﻼح فتح ﷲ
حازم مصطفى اسماعيل عباس

الكلية
نوعية فنيه اﻻسكندريه
طب بيطرى فرع مطروح
تجاره المنصوره
تجاره جامعة دمياط
دار العلوم ج القاهره
حقوق القاهره
حقوق القاهره
علوم حلوان
اداب القاهره
علوم حلوان
علوم عين شمس
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
تجاره بنها
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره جامعة دمياط
تربية/رياضه حلوان
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنها
اداب كفر الشيخ
تجاره بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه الزقازيق
اثار قنا جنوب الوادي
نوعية المنيا
تجاره اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
كلية البنات علوم عين شمس
حاسبات ومعلومات اسيوط
نوعية اشمون
تجاره انتساب موجه طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
357296
818552
596579
433607
603772
527272
673955
825955
460223
808289
363509
898642
166607
210745
235527
576596
309213
306784
298995
909629
434810
601674
470281
598214
372931
892332
146268
650952
285766
234954
302795
379274

اسم الطالب
عمر كامل عبدالحليم كامل
نبيل مصطفى ابراهيم حسن
اﻻء رضوان محمود رضوان
مصطفى محمد سعد متولى جمعه
احمد عاطف عبد ﷲ محمد
آﻻء سماء سليم السيد يوسف
سلمى حسام محمد ابراهيم عبد الرازق
شيماء ضمرانى ابو المجد رمضان
علياء حسنى رمضان ابراهيم مرعى
ايرينى صموئيل رزيق فرج ﷲ
فارس اشرف فارس عويس
تغريد احمد محمد حامد
راندا رمضان سليم مهدى
ميار ماهر محمد بيومى عبد الرازق
انجى اشرف سالم عبد ﷲ سﻼم
ايمان ايمن محمد سالم
اية محمد مصطفى السيسى
مروة توفيق عبدالعليم البنا
سمر سيد امين سيد حسين
اميره عادل محمد عوض
احمد اشرف محمد محمد احمد شهاب
رندا أحمد فكري محمد حسن
صﻼح حامد صﻼح متولى
محمود ربيع أحمد عصر
ياسمين محمد عبداللطيف العدلى
مصطفى عبد المعز محمد فرغلى
محمد محمود محمد فؤاد
اسراء السيد عبد العزيز عبد العزيز زهران
نادين طلعت عبد القوى السيد عبد اللطيف
عبير محمد فوزى محمود
احمد صبري رمضان الدبه
منى محمد على محمود محمد

الكلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم المنيا
تربية جامعة دمياط
زراعه اﻻسكندريه
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
تجاره اﻻسكندريه
اداب المنصوره
نوعية فنيه قنا
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
تجاره انتساب موجه بنى سويف
حقوق عين شمس
اداب سوهاج
اداب الفيوم
طب بيطرى القاهره
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه طنطا
كلية الفنون التطبيقية ببنها
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد فني صحى اسوان
حقوق اﻻسكندريه
تربية ابتدائي الزقازيق
علوم كفر الشيخ
تجاره بور سعيد
حقوق عين شمس
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه قنا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم المنصوره
اثار الفيوم
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي شبين الكوم
كلية البنات تربية عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
278990
448820
816881
441172
612671
209434
211421
153980
892213
575275
809802
322099
150510
301259
118358
579281
506356
609186
533407
234024
597897
875108
133917
814801
527786
526001
143393
108297
164348
206652
144665
753599

اسم الطالب
نهلة ايمن محمد رمزى بحيرى
نسمه عبد الناصر حسن النجار
منة ﷲ محمد عبدالحميد ابراهيم
محمد هشام زكريا غنيم سالم
احمد عبد الغفار حسن سباعى ابراهيم
داليا مصطفى اسماعيل محمد سﻼمه
عاطف ياسر محمد عبده
اروى عفت فريد محمد
ماهر شوقى بباوى منصور
وائل محمد عبد الحميد عبد العزيز سليم
ريم احمد على بكر سيد
محمود محمد طه مجاهد شعلة
غندوره علي لبيب احمد
مصطفى حمدي عبد الغنى منصور
مادونا رأفت خليل غب﷼
نها سامى احمد إبراهيم
جهاد احمد سيد احمد محمد على
خالد محمد صﻼح محمد محمد سعيد
سارة سعيد عبد المجيد عبده دسوقي
محمود رضا احمد محمد خليفه
مريم محمود عبد الرحمن كليله
اسماء عبد الصبور احمد على
نيرمين و ليد طاهر عبد العزيز
محمد مصطفي محمد صادق
مارينا جرجس كامل حزين
محمد اشرف عبد الغنى محمد بدوى
ساره محمد اسماعيل محمد
سلمى شريف حسن مختار الروبى
ياسمين سيد حسن محمد ميهوب
فيرونيا رأفت نظير يوسف
محمد سعيد عبد الحميد محمد
احمد محسن مصطفى محمود على

الكلية
حقوق القاهره
تربية رياضيه  /بنات طنطا
تربية /رياضه المنيا
اداب دمنهور
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم عين شمس
تجاره جامعة السويس
اداب بنى سويف
السن المنيا
اداب اسوان
تربية ابتدائي المنيا
تربية السادات
اداب انتساب موجه القاهره
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي طنطا
اداب دمنهور
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تربية طفوله اﻹسكندرية
اداب عين شمس
تربية جامعة دمياط
تربية ابتدائي اسوان
اداب القاهره
إعﻼم بنى سويف
تربية أساسي اسكندرية
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه حلوان
حقوق القاهره
تربية الفيوم
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
اعﻼم القاهره
تجاره بور سعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
588045
523995
277628
538512
429182
352830
452616
380231
302325
478597
354110
920787
122008
818310
674354
219435
876871
908079
177103
228319
381520
523502
801444
351876
523134
542001
221461
533581
654751
912089
830329
612050

اسم الطالب
مصطفي اسماعيل عبد المجيد اسماعيل الطباخ
يسرا ابراهيم خليل محمود غنيم
حسام خليل صﻼح الدين كامل خليل
دينا احمد جﻼل فرحات
هبة ﷲ احمد يوسف حريز
مصطفى عبدالفتاح ابوالفتوح شهاب
امل عادل محمود درة
اسراء سيد عجمى عواد محمد
مصطفى محمود عبدالرسول عبدالحق
سهام عرفه خضر عبدالقادر عبدالعزيز
كريم شعبان عبدالحميد اسماعيل
محمد احمد محمود السيد
اﻻء شوقى يوسف على
احمد زهزه محمد عبد العزيز
احمد على فتحى السيد عطيان
ماريان عادل يوسف جرس
ايمان حسين محمد حسين
محمود الضبع الطاهر محمود
محمود فضل عبد العظيم وداعه
عبد اللطيف عاصم عبد اللطيف بيومى حسن
ندى حسن عﻼم مصطفى محمد
اﻻء محمد محمود يوسف بسيونى
محمد نبيل محمد عبد الحكيم
مريم ماهر انور قسطندى
احمد جمال حسين علي قناوي
محمود سعيد احمد حريبه
فاطمه حسن احمد ابو شامه
نجﻼء محمد محمود السيد شلبي
مروه السيد محمد مرزوق السيد
ريم جمعه حسن احمد
محمود كمال حامد محمود
ندى محمد ابراهيم النجدي

الكلية
حقوق المنصوره
تربية اسكندرية
علوم رياضة عين شمس
دار العلوم ج القاهره
اداب دمنهور
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب طنطا
كلية البنات تربية عين شمس
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي سوهاج
اعﻼم القاهره
حقوق بنى سويف
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب اسيوط
حقوق قنا جنوب الوادي
حقوق حلوان
اداب انتساب موجه القاهره
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية اسكندرية
اداب المنيا
زراعه عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
السن عين شمس/رياضة
اثار القاهره
تجاره اﻻسكندريه
اداب المنصوره
تربية اسوان
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
اداب الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
899321
523189
514633
458713
681790
164947
456791
534284
302482
374171
725666
813175
918691
728975
107323
541982
124858
299161
612386
801915
846745
205173
241383
607487
828119
808285
652491
283789
115011
662889
280998
207138

اسم الطالب
نهى شعبان العربى عبد ﷲ
عمرو عماد الدين متولى السيد
احمد نصر ابوالحمد اسماعيل عويس
اسراء سعيد محمود الصباغ
عبد العزيز العزبى ابوالمعاطى العزبى السيد
ياسمين مصطفى محمد صالح
هاجر مجدى محمد كامل ابو الفتوح
نهال محمد احمد على احمد
محمود رمضان فرج مصيلحى محمد
صفا سيد احمد عبدﷲ سيد احمد
احمد محمد عبدالحميد عبدالعال
احمد رمضان محمد ابراهيم
رضوه عادل شحاته حموده
حسناء اشرف ابراهيم السيدنصر
مروة محمد رجب محمد النجار
محمد على حسن على بهنسى
عبد الرحمن عيد محمود احمد
عبير عامر حسن عامر
احمد مدحت حسان يوسف
ابانوب عبد السيد فهمي فرج
محمود عبد النعيم حسين محمد
دينا محمود على حسن
امنية محسن فرج مسعد
عز الدين خالد محمد احمد أبو سمحه
اسماء محمدعبدالصبور حسن على
اسماء صﻼح محمود محمد
مصطفى جمال السعيد الموجى محمد الموجى
عمر عماد الدين سيد عبد العزيز
تقى ابوعبيد سعد محمود
اسراء سمير عبد ﷲ السيد مطاوع
ندى حسين عثمان احمد خيرى
سميره نبيل محمد على المنشاوى

الكلية
اداب سوهاج
تجاره اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية كفر الشيخ
تربية/رياضه المنصورة
علوم رياضة الفيوم
اثار الفيوم
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره بنها
تجاره بنها
معهد فني صحى بنى سويف
تربية سوهاج
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنها
نوعية اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية عين شمس
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره القاهره
علوم رياضة حلوان
علوم الزقازيق
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
حقوق بنى سويف
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره طنطا
بنات علوم رياضة عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم رياضة حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
148280
433240
743791
671814
658322
654818
742984
362880
882041
654685
243101
449102
879593
299187
679538
672971
321911
734805
278775
883083
463532
539028
602161
895232
114968
877345
875596
163131
371017
663537
668077
745098

اسم الطالب
ايه رضا سيد محمود
احمد أسر سيد سيد موسى
رضوى محمد عبدالحليم ابراهيم يونس
يوسف رمضان يوسف حسن
اسماء مصطفى محمود ابراهيم ابو الخير
ايمان ياسين محمد احمد محمود
مارينا نبيل حبيب صادق
احمد شعبان حبيب محمد
عاصم محمود احمد محمود
مى محسن عبد الحافظ ابراهيم شحاته
نورهان احمد سيد محمود
ندا اسامه محمد محمود عبد الغنى
نورة صﻼح محمد مطاوع
ميرنا سامي عزيز عبدﷲ
عبد العزيز عبد ﷲ حسن بدران
محمود اسامه عدلى المدابغى
مصطفى احمد محمد عبدالفتاح ابوعرايس
احمد محمد عبد المقصود محمد
نوران احمد محمد احمد بدرى
سحر محمد حامد عبد ﷲ
دينا محمد على عبد ربه الغرباوى
ميادة على محمد عبدالرازق عيسى
احمد السيد العربى زكى موسى بصيله
عبد الرحمن سامى عبد المحسن امين
جهاد عبد القادر نصرالدين احمد
ندى خالد راشد شهاب
مريم رمسيس لمعى يوسف
فاطمة رمضان رجب يونس
اكرم جمال قدس رزق ﷲ
ندى رضا محمد رزق محمد
ادهم محمد يوسف جاب ﷲ
محمود ماهر عبد العظيم عبد الرحيم

الكلية
كلية البنات آداب عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
تربية رياضيه بنين المنصوره
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية عين شمس
تجاره اسيوط
معهد فني تمريض المنصوره
علوم رياضة حلوان
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه اسيوط
علوم القاهره
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
كلية الفنون التطبيقية ببنها
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
اعﻼم القاهره
اداب انتساب موجه حلوان
معهد فني صحى اسيوط
علوم كفر الشيخ
تربية ابتدائي السادات
نوعية الزقازيق
حقوق قنا جنوب الوادي
بنات تربية/رياضه عين شمس
تربية اسيوط
تمريض سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
تربية المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره بور سعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
668062
438592
732068
280049
219992
298674
312710
822425
877694
207008
809810
531176
143431
356838
452280
884437
751118
727311
670941
676871
353337
665563
670711
284687
607058
734787
586644
431985
316741
534821
909248
165826

اسم الطالب
وجيهه جاب ﷲ محمد الغندور
شروق محمد حامد احمد منصور
محمد وائل سيد احمد محمد سيد احمد
محمد السيد محمد عبد الرسول
ناريمان مجدى سامى منقريوس
محمود عيد شاكر عبدالمحسن
مصطفى عاطف مصطفى الجميل
رضا عبدالناجى رمضان حسين
محمد صﻼح عثمان محمد
سحاب محمد اشرف محمد كمال الدين عكاشة
ساره محمد احمد متولي
محمود عوض محمود حسين الورديانى
محمد رفعت سيد محمد عطا
حسام محمد عبدالجواد يوسف
مصطفى ابراهيم حامد القفص
احمد على حميده محمد
عمر عيد محمد محمد التابعى موسى
عبد الرحمن السيد احمد على عطا
هبه خالد عبد العظيم خالد عبد الرحمن
وفاء لطفى احمد مصطفى ابوالنيل
عبدالرحمن عادل محمد عبدالمعطى
عبير محمود حسيب محمد العوفى
حفصه مصطفى محمد كامل حسن
دعاء شامل جودة احمد
حازم حاتم عوض ابراهيم
احمد اسماعيل حسن عبدالرحمن
هناء رضا هاشم البحيرى
إبرام ثروت عدلي إسكندر متى
يوستينا توفيق ذكى ميخائيل
مريهان محمود علوانى حميده
مادونا ماهر ملقى يسى
تسنيم حسين عبد الحكيم عبد الحفيظ

الكلية
تمريض المنصورة
تجاره اﻻسكندريه
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره عين شمس
تجاره القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجارة قنا ج جنوب الوادي
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
فنون جميله فنون حلوان
السن المنيا
علوم طنطا
حقوق القاهره
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره طنطا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم رياضة بورسعيد
حاسبات ومعلومات اسيوط
علوم جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره طنطا
تمريض المنصورة
علوم المنصوره
حقوق عين شمس
تجاره الزقازيق
معهد فني صحى الزقازيق
علوم طنطا
علوم اﻻسكندريه
تربية ابتدائي بنها
اداب دمنهور
تربية اسوان
اداب انتساب موجه الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
818946
376791
468407
876906
228955
504711
108551
471719
576105
361830
368556
117696
614375
399020
537004
450098
904494
545990
205111
386499
450930
309206
664164
678513
375389
833043
918643
372482
610666
726507
210538
911247

اسم الطالب
رحاب رمضان عﻼم عبد العال
اميره محمد السيد محمد سليمان المﻼحى
مصطفى حجازى عطية طوبار
اميره عبد الحكيم سيد عز العرب
جوناثان ايوب جريس توفيلس
اسماء ابراهيم حسن محمد
سما عمرو مصطفى محمد
خالد عبد الحميد كامل رزق سرور
محمد صبحي محمد ابوصفية
اشجان ايمن سيد محمد السيد
ايمان مجدى محمد سعيد عابد الشاذلى
ماريا ميﻼد يوسف ذكرى
هانم اشرف متولى عبد الرحمن
نصر احمد ابراهيم محمد
أيه عبد الرازق عطيه الهارونى
هاجر السيد عبد المجيد محمد النورى
اندرو عاطف عياد دانيال
اسراء مجدى موسى فرج
احمد سامي لطفي سليم
نجاه جمال محمود ابراهيم
كريم محمد عبد العليم عبد المنعم بيومى
ايات محمود رمضان يعقوب
هدير ابراهيم عبد العليم بركات
اسماء محمد الشحات معن يوسف
مصطفى سمير خضرى محمد المرصفاوى
انجى صفوت طنيوس بقطر
ايمان عبدالظاهر فهمى مرسى
فاطمه الزهراء حسن عبدالمحسن احمــــد
عبد الرحمن محمد السيد رمضان
زينب ابراهيم على محمد
داليا مهدي عبدالغني سنوسي
ايه مصطفى محمد محمد

الكلية
اداب المنيا
تربية ابتدائي بنها
حقوق طنطا
تربية اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره القاهره
حقوق اﻻسكندريه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
السن عين شمس/رياضة
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تجاره انتساب موجه الزقازيق
حقوق بنها
تربية طفوله ج دمنهور
اداب طنطا
تربية سوهاج/رياضة
اداب اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه طنطا
اداب عين شمس
اداب طنطا
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
اداب المنصوره
اداب المنصوره
حقوق بنها
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره عين شمس
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره جامعة السويس
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
903302
752654
512362
368484
685102
594697
533072
524737
383403
731137
674317
323335
670805
209066
615328
435769
427952
756473
536322
445388
239444
595201
181846
806681
807651
283715
291492
537352
139590
745835
809221
530687

اسم الطالب
احمد عبد العاطى محمد احمد
منه ﷲ وليد سعد على الفار
احﻼم شريف حسين محمد البوريدى
رضوى احمد محمود محمد شعله
محمد رضا على عباس شحاته
ماجدة مصطفى محمد الزﻻقى
أسماء محفوظ محفوظ محمد عوينات
محمد خليل امين ابراهيم السيد
اميره احمد محمد محسن
غاده حمدى محمد هاشم الحد
ساره الدسوقى توفيق السيد احمد
ريهام سليمان عبدالحميد محمد عنيو
شيماء رأفت محمد على المشد
مروه اسماعيل محمد حسن
ايمان محمد سيداحمد عطيه
شيريهان السعيد فتحى حسن ابو النجا
احمد عزت احمد عزت سليمان
عبدﷲ يوسف محمد حسين
ميادة ابراهيم محمد حسب ﷲ
فريده صﻼح ابراهيم احمد ابو طه
احمد جﻼل عبد الحليم جاد
سارة حمدى السعيد السعيد السيد
محمد جمعه محمد عبد السﻼم
ايمان عبد الجواد محمد عبد الجواد
الهام محمد ابراهيم محمد
يوسف شعيب حافظ احمد الجمل
محمد السيد محمد محمد عبد الفتاح
أميرة محمد حفناوى عبدالرحمن عيسى
روان احمد عبد الغفار على
سمر سمير عبدالعاطى عبدالرحمن
سعديه عبد ﷲ عثمان حسين
حمادة منصور عبداللطيف بسيوني

الكلية
تجاره سوهاج
علوم بورسعيد
اداب انتساب موجه دمنهور
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تربية رياضيه بنين المنصوره
معهد فني صحى بور سعيد
تربية اسكندرية
علوم اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
تربية طفوله الزقازيق
تجاره طنطا
تربية/رياضه شبين الكوم
علوم جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات الفيوم
علوم الزقازيق
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فني صحى اسماعيليه
تربية ابتدائي دمنهور
كلية البنات علوم عين شمس
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
معهد فني صحى بنى سويف
تربية ابتدائي المنيا
تجاره بنى سويف
حقوق حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
رياض اطفال القاهره طالبات
علوم بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
296158
210772
302510
281921
300980
444794
734733
544273
450413
605256
809597
577408
543537
841664
834044
537457
314459
544356
668597
738723
893043
293867
307539
882882
524067
515125
825509
472006
519171
670936
444533
677934

اسم الطالب
تسنيم طارق سيد على سليمان
مريم ممدوح رياض حسانين متولى
ابراهيم معوض شلبي شلبي
هنا اسامة محمد عبدالرازق
محمود عبد العزيز عبد الصادق سعد
مصطفى ابراهيم محمد عبد اللطيف عشرة
ايه صبحى خيرى محمد امام
أحمد رشاد عبدالوهاب أبوالعينين
ميرهان اسامه عبد العليم السنوسى
هبه عشرى على محمد احمد عشرى
شريف السيد صابر السيد
محمد ثروت ابراهيم سيد مرسى
مازن احمد رمضان محمد المغربى
رجب أحمد علي أحمد
مينا جرجس ابادير باسيلى
شيماء احمد ابراهيم مصطفى التحفه
مروة ماهر اسماعيل حداد
امين احمد ابراهيم عيسى
السعيد الحسينى حسانين محمد جندى
اسراء السيد ابراهيم احمد
احمد عﻼء يسرى فهمى
خالد محمد بشير عبادي علي
اية مجدي على داود
ماريو مجدى يوسف مسعد
جاكلين صبحى خليل فرج
عبد الرحمن محمود على السمكرى
زينب ابراهيم احمد ابراهيم
أحمد فتحى إبراهيم على
أمل أسماعيل عبدالمنعم العزالى
هاله محمد عوض احمد ابو العنين
رضا رجب عبدالوهاب الفقى
اسماء محمد الساداتى البسطويسى المرسى

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
اداب شبين الكوم ج المنوفية
فنون جميله فنون المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره الزقازيق
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره طنطا
اداب الزقازيق
تجاره اسيوط
تجاره المنصوره
تجاره طنطا
تجاره اسيوط
تجاره سوهاج
تربية دمنهور
تربية السادات
حاسبات ومعلومات الفيوم
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب الزقازيق
تجاره سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى بنها
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
استنفد الطالب رغباته
اداب دمنهور
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره كفر الشيخ
حقوق طنطا
تجاره الزقازيق
معهد فني صحى طنطا
زراعه المنصورة/رياضة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
293729
740470
879969
465321
374627
666562
658370
586242
807758
602897
439506
590380
738677
902219
732655
173574
300990
815048
658403
548316
465271
315624
676656
809666
311850
613529
655627
134198
597469
809700
322441
297975

اسم الطالب
محمد فارس صﻼح الدين حسين
روضه محمود السيد محمد علي
ابوعلى عبد النبى على ابوعلى
محمد ابراهيم السيد احمد البسطويسى
احمد محمود عبدالخالق عبدالعزيز
احمد محمد اﻻمام كشك
احمد عاطف فتح ﷲ احمد طه
سماح حمدى ابراهيم عبد الحفيظ
اية حسين مصطفى محمد
عبير مجدى ابراهيم ابراهيم عطية
شروق على زينهم محمد سيد احمد
محمد أنور السيد عبده الغزاوى
محمد رشدى مصطفى عبدالغفار
صفاء الحسين مهني عبد الموجود
امنيه محمد شجيع فتحى غنيم
ندى السيد عبد ﷲ المغاورى
عادل عادل أحمد كشك
رانيا عوض حمضل محمد مرسى
محمد ابراهيم جمعه ابراهيم السيد
رفعت ناصر محمد رفعت السيد ابو سليمان
محمد هاني عبد الوهاب محمد عبد الوهاب
احمد سامي محمد مصيلحى عطيه
حسين عﻼء الدين عبد القوى على البنا
تريزة نظير راجى صديق
محمد حمدي محمد عطاﷲ
احمد زين محمد محمد
مصطفى العيسوى فؤاد احمد الجندي
باسل خالد محمد الحسينى
اية ايمن محمد سيد أحمد الشيحة
لمياء ابو الحمد عبد الحميد علي
مصطفى محمد جاب ﷲ محمد جاب ﷲ
مريم محمود محمد احمد

الكلية
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي الزقازيق
حاسبات ومعلومات اسيوط
تربية كفر الشيخ
معهد فنى تمريض بنها
تجاره طنطا
معهد فني تمريض المنصوره
اداب المنصوره
اداب المنيا
رياضيه بنات الزقازيق
علوم اﻻسكندريه
اداب جامعة دمياط
علوم الزقازيق
تربية سوهاج
علوم الزقازيق
اداب انتساب موجه الزقازيق
تمريض شبين الكوم المنوفية
اداب المنيا
معهد فني صحى المنصوره
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
علوم بنها
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب انتساب موجه المنيا
فنون تطبيقية جامعة دمياط
السن عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره القاهره
فنون تطبيقية جامعة دمياط
اداب المنيا
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
390417
297250
151511
534489
385749
168721
390748
600356
316126
613781
681651
118543
611158
589152
540433
370904
530397
589155
611153
105114
205912
209870
828870
242024
394192
455339
657428
523229
590655
903630
583567
178429

اسم الطالب
مروه مصطفى شحوت السيد يعقوب
يارا طارق رمضان بدوى
اروى ناصر عبد اللطيف فضل
فاطمة صﻼح عبدالسﻼم منصور عبدالدايم
احمد عبدالصادق عبدالعليم احمد
ساره كرم عزيز واصف
ندى سيد منصور صالح
رحاب محمد حسن قاسم محمد
اسراء سعد صدر الدين محمد خميس
محمد السيد محمد عبدالرحمن
اسﻼم الدسوقى السيد الدسوقى الغرباوي
دينا شاذلي محمد حسن
محمد سمير حسن محمود
منى الحسينى محمد شرف الشافعى
لبنى عبدالعزيز عبدالعاطي عبدالعزيز
عبدالرحمن محمد عبدالحليم محمد خضر
محمد صبرى حسن مصطفى الحنطور
مى عبد الرؤف السيد احمد السيد الرفاعى
محمد السيد حمدى عبده
خالد امين عبد المنعم امين
ايه ﷲ زكريا حسانين فرج
ناردين اسامه وليم باشا
منى عبد المنطلب فهيم بشير
مصطفى نبيل احمد حامد
شهاب عبدالعزيز السيد عبدالعزيز رافع
مصطفي محمد محمد السيد سعده
اسراء بهلول ابوتميم السيد البلتاجى
محمود محمد محمد حسن محمد
احمد محمد حسن النشوقاتى
محمود جابر قليعى احمد
وسام احمد عبد ﷲ عبد المنعم شبكه
سامح مجدي محمد موسي

الكلية
دار العلوم ج القاهره
معهد فني صحى امبابة
خدمه اجتماعيه حلوان
تربية طفوله ج دمنهور
علوم رياضة اسوان
تربية ابتدائي الفيوم
معهد فنى تمريض بنها
تربية الزقازيق
طب بيطرى بنها
اداب الزقازيق
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجارة جامعة السادات
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تربية/رياضه بنها
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات حلوان
اداب عين شمس
اداب انتساب موجه عين شمس
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تجارة جامعة السادات
حقوق بنها
تجارة جامعة السادات
علوم المنصوره
زراعه اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات المنصوره
إعﻼم ج جنوب الوادى
رياض اطفال المنصوره
فنون تطبيقية جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
445387
353315
537184
673500
213226
217484
279799
581440
451166
528978
464339
461867
876122
178564
351383
321356
834481
802519
352430
137266
455702
321017
155693
212472
616292
175703
906133
329473
675082
310322
127141
512291

اسم الطالب
فائقه محمد عبد الفتاح خفاجى
خالد محمود على عبدالرحمن
إيمان محمد بسيوني السيد محمد
ياسمين اسعد توفيق ابراهيم العزازى
محمد يسرى صالح عبدﷲ سليمان
عنايات اشرف عبد الغفار محمد القط
كريم محمد فتح ﷲ احمد
عبد الرحمن محمد حامد حامد المهدى
محمد حسن عبد التواب محمود رمضان
محمد غريب ابراهيم الحاج على
على حامد على حسن بدوى
اميرة السيد محمد صبري محمد السيد سعيد
ساره صﻼح عبد الحكيم سيف
محمد رجب عبد الحميد عبد الواحد
حازم ايمن فتحى عبدالسﻼم
اماني رضا البكرى زعقوق
سارة محمد سيد على
عﻼ ابراهيم محمد ناجى
محمود اسماعيل فؤاد عبدالحميد ﻻشين
محمود سيد مصطفى احمد
احمد طلعت أحمد مصطفى عوف
نرمين عصام عبد العزيز ماضى
محمد جمعة محمد هنداوى
غادة خالد مصطفى كامل اﻻنصارى
كريم محمد محمود عبد الحميد داود
احمد صبحي زكي عبد الجواد
هيثم سعد احمد ابوليلى
رضوى محمد عطيه صالح
محمد شحته محمود عطا محمود
احمد شوقي عبده ميز
منة ﷲ حسن عبد النبي مطاوع
سهير محمد حسن احمد سﻼمة

الكلية
تربية ابتدائي طنطا
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
اداب دمنهور
حاسبات ومعلومات المنصوره
إعﻼم القاهره/رياضة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
معهد فني صحى طنطا
تجاره طنطا
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
تربية كفر الشيخ
علوم رياضة اسيوط
تجاره طنطا
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
معهد فني صحى بنها
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تربية ابتدائي المنيا
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
حقوق حلوان
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه قنا
السن عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة حلوان
تربية سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
زراعه القاهره/رياضة
تجاره دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
150735
898983
473329
440080
212217
241940
295750
601271
310273
463593
677096
456356
739150
165621
544704
543159
614508
681964
387995
165934
508022
591430
126149
576846
141698
281333
533265
539647
309602
375068
105673
599151

اسم الطالب
اسماء محمد محمود احمد
شيماء ياسر محمود السيد
امل عبدالمنعم محمد ابوالسعود
رندا يحى عبد الحليم على
محمد علي المنياوي علي
اسﻼم يحى عبد الفتاح شاهين
مريم انور فوزى ارتين
ابراهيم سعد ابراهيم حبشى ابراهيم
محمد ماهر محمد غيث
منة ﷲ محمد محمود اسماعيل رضوان
محمد عﻼء الدين بركات الشربينى محمد
كيرلس يوسف ابراهيم سعد ابراهيم
اﻻء الشحات احمد محمد
عﻼ السيد عبد النبى محمد
مصطفى احمد رمضان محمد احمد
عبد الرحمن محمد عبد القادر مكى
مارينا نادر منصور جرجس منصور
سهام مسعد محمد محمد علي
نيره عصام سعيد صقر
محمد يوسف محمد يوسف
عمر محمد زين العابدين محمد أبوزيد
منه ﷲ سامى احمد عيسى
مريم ايهاب سمير عبده
نجاه السيد عبدالمقصود السيد شلبى
منتصر حلمي شحات حامد
محمد شريف محمد حسين عثمان
ياسمين عﻼءالدين عبد الحكيم محمد قاسم
زينب ماهر حبيب محمد السيد سليم
احمد ابراهيم عبد المولى عقيله
هاجر جميل فتحى يوسف عفيفي
اميرة ياسر مرسى احمد
محمد شريف على عماد الدين محمد ابوالدهب

الكلية
طب بيطرى القاهره
تربية ابتدائي سوهاج
تربية كفر الشيخ
تجاره اﻻسكندريه
علوم عين شمس
حقوق حلوان
حقوق عين شمس
تربية الزقازيق
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تربية كفر الشيخ
تربية المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره الزقازيق
زراعه الفيوم/رياضة
علوم رياضة دمنهور
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنها
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات القاهره
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
حاسبات ومعلومات حلوان
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
نوعية بنها
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
606354
545444
755325
226531
472612
576218
581240
379089
172181
679707
576730
465894
434851
750908
502206
126707
727142
549198
656917
323186
209643
752280
302829
231040
107003
737531
217003
358150
131335
512249
107872
221090

اسم الطالب
اسراء محمد صابر طه
حاتم مصطفى سعد زكى
حنين امين على صالح الحارون
محمد احمد سامح جعفر
امل بدر محمد اﻻمام خليفه
علياء حسينى سيد احمد فوده
عبد الفتاح عباس عبد الفتاح المشد
تقى محمد السيد احمد ترك
ريفان جورج اديب يعقوب
ندى ابراهيم جﻼل المتولى السيد
امانى يحيى محمد الفطاطرى
سهيله عماد الدين حماد الخولى
عمرو علي السيد علي ابراهيم
محمد عباس على كمال الدين عباس المصرى
نداء هشام محمد اسماعيل
زينب مصطفى طه السيد النجار
عبد الرحمن محفوظ السيد السيد ابو النيل
احمد فايز عبد الفضيل شعيب
منى محمود ابراهيم يونس
صفاء سعيد المغاورى اﻻعصر
يوسف احمد رياض ابراهيم
امنيه محمد يوسف محفوظ عبد المجيد
محمود ايمن محمد السعيد محمد مبارك
ندى محمد ابراهيم حسن
لجين سراج الدين عرفة عفيفى
ايمان فوزى جاد السيد
محمد عاطف عبدالحميد فتح ﷲ
نورهان محسن محمد عثمان
اسراء ماهر صديق محمد
إيمان أحمد محمود حسين عثمان
ابراهيم اسماعيل صﻼح الدين اسماعيل
محمد حسام على محمد عبد ربه

الكلية
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حقوق حلوان
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه المطرية
نوعية طنطا
تجاره بنها
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تجاره المنصوره
تجاره سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب دمنهور
تجاره بور سعيد
علوم اﻻسكندريه
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
طب بيطرى الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم المنصوره
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
اداب انتساب موجه بورسعيد
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
معهد فني صحى الزقازيق
تربية عين شمس
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره القاهره
حقوق اﻻسكندريه
تجاره القاهره
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
462250
535464
595200
591572
592418
136501
676556
439197
362401
297150
755261
449316
673798
294299
128696
884635
214309
311809
313417
145960
500388
836577
885237
279589
169600
529328
231110
612960
818770
383784
672124
804118

اسم الطالب
عزه صﻼح السيد حسين راضى
ايمان حجاج عبدالقادر عيد يوسف
بسمة سعد محمود جبر التابعي
ميرال محمد سعد المزاحى
مروه عزالدين عبدالفتاح مراد
سارة عيسى عوض رزق ﷲ
عبد الرحمن كمال على عبد الحميد سنبل
بسنت جابر محمد محمود سليمان
اﻻء ﷲ رمضان عبدالرحمن عبداللطيف
سارة فتحي محمود عبد العال
وﻻء مجدى محمد محمد محمد
اسراء محمد مصطفى عبد المجيد بسيوني
هاجر السيد محمود على البيومي
محمود احمد فوزي عبده سليمان
هاجر محمد سيد عبد الهادى حسنين
الفت عادل محمد احمد
ساره هشام محمد حسن السعيد
احمد محمد سﻼمه على
اسماء فتحي أحمد محمود
اسماء حاتم محمد محمد صالح
محيى الدين شريف عادل صالح
هشام عبدﷲ محمود الشحات
امل عيد محفوظ عبد المسيح
ريهام خالد ابراهيم عيد محمد
اميرة مجدي احمد علوه
محمد صبرى السيد محمد البرديسى
اميره ماهر عبد الحليم يوسف
احمد محمد مصطفى محمد
حسين محمد صبره محمد
محمد احمد محمد احمد حسين
ايمان رمضان عبد السميع السيد
اسراء رمضان بسيونى محمد

الكلية
تربية ابتدائي كفر الشيخ
علوم اﻻسكندريه
اداب جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالبات
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
اداب اﻻسكندريه
فنون تطبيقيه حلوان
تربية عين شمس
اداب العريش
تربية ابتدائي طنطا
تربية الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية ابتدائي اسيوط
السن عين شمس
حقوق جامعة السادات
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه حلوان
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجارة قنا ج جنوب الوادي
علوم اسيوط
فنون تطبيقيه حلوان
رياض اطفال الفيوم طالبات
تجاره دمنهور
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره جامعة السويس
تجاره اسيوط
القاهرة العالي )علوم حاسب(قطعة 2م.خدمات البنفسج تجمع اول
تربية ابتدائي المنصوره
علوم المنيا

Page 472 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
324958
120842
877929
650509
277301
111965
528868
320322
185233
819655
594852
367573
145179
613320
916079
587294
164752
726876
208486
321061
435924
449038
597759
537135
599961
523971
118309
618264
803850
297293
379207
587897

اسم الطالب
هدى ناجي السيد ابراهيم
ماهر سمير ابراهيم حناوى
فاطمه الزهراء احمد ابوزيد عبد الحليم
حسنى محمد محمد عبد الرحيم غالى
عمرو عزت فهيم جمال الدين
ندى طارق ابراهيم حسين
عمار عبد العزيز اسماعيل الشربينى
اسﻼم عبد العليم مبروك الجمل
سهام سيد عبد المنعم احمد
فاطمة كامل محمد عبد المالك
ياسمين محمود احمد طه فراج
ندى يوسف عبدالعليم يوسف محمد
محمود خيرى فرج عبد المقصود
شيماء محمد محمد الشبراوي
عبدﷲ عزام سﻼمه عبدالفتاح
ساره رضا لطفى عبدالعزيز جوده
مروه محمد ربيع عبد المجيد
اسراء محمد زكريا العوامي
جوزيف سامى الفونس فليب سليم
مريم محمود عبد السميع شرف الدين
اﻻء سمير احمد محفوظ محمد المصرى
عزه مسعد احمد شريف
خالد تحسين ابراهيم الوردانى راجح
ابتهال عبد المنعم احمد عبده قنديل
احمد عبدالعزيز رجب عبدالعزيز
هدير منصور عبد اللطيف السيد خليل
اميرة نشات جمال جﻼل ابراهيم
مصطفى عزت عبدالستار السيد صالح
نورهان عصام فاضل مرسى
اية احمد يسن محمد
نورهان عمرو على الزريدى
محمد عادل محمد سليمان فرحات

الكلية
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية اسيوط
تجاره المنصوره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
خدمه اجتماعيه حلوان
علوم اﻻسكندريه
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه بنى سويف
اداب المنيا
تربية ابتدائي جامعة دمياط
نوعية بنها
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية الزقازيق
إعﻼم بنى سويف
تجاره طنطا
علوم الفيوم
السن عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
تربية أساسي اسكندرية
طب بيطرى كفر الشيخ
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم دمنهور
تجاره جامعة السويس
تجاره كفر الشيخ
فنون تطبيقيه حلوان
اداب انتساب موجه الزقازيق
علوم المنيا
علوم رياضة حلوان
تربية/رياضه عين شمس
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
547808
368855
658686
523232
119855
731704
313685
433892
472442
207636
139727
826041
432536
311934
355726
286598
676129
121396
838173
386613
876388
142367
542313
299162
918583
462743
549485
522003
615149
504407
358057
529919

اسم الطالب
اسﻼم نبيل سعد البيلي
بسمه عماد فوزى عبدالمنعم السيد حجاب
اميره ناجى محمد محمد المرسى
مروان السيد حسن رمضان
ميشيل عماد عباس يوسف
عبد ﷲ محمد عبدﷲ محمود
جهاد محمود السيد عبد ﷲ
شريف احمد عبده حسن ابراهيم
ايه رضا فاروق محمد سيداحمد الجمل
نادين محمد مصطفى نور الدين
ندى طارق على السماحى
عفاف شمروخ محمود احمد
محمد صالح محمد صالح
يوسف سليمان يوسف بسخرون
مريان مجدى خليل موسى
عمر هشام صالح على صالح
مياده زكريا حسن زكريا
فادى اشرف اسحق عبده
أميرة أحمد محمد عبدالرحمن
شيماء جابر احمد طلبة
ساره مصطفي عجمي رشوان
شيماء حسن السيد السيد فرج
محمد سعيد سالم ابراهيم سالم
عبير فرج عبد الرؤف محمد حسن
ساره عبدﷲ محمد عبدالرحيم
اسﻼم ابراهيم السيد معجوز
مريم رمضان عبد العزيز عوض خطاب
سلمى اسماعيل عبدﷲ عبدالعال
ايمان محمد عبدالمنعم السيد الشامى
مريم احمد هاشم احمد شعبان
رحاب صابر عيد محمد
احمد محمود عبد الهادى محمود شجاع

الكلية
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
حقوق بنها
اﻷكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم  6اكتوبر
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه حلوان
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
اداب طنطا
تجاره انتساب موجه دمنهور
تربية كفر الشيخ
العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
اداب اﻻسكندريه
اداب كفر الشيخ
السن عين شمس/رياضة
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب المنصوره
علوم رياضة بنها
طب بيطرى فرع الوادي الجديد
زراعه عين شمس
اداب انتساب موجه اسيوط
اداب انتساب موجه القاهره
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تربية عين شمس
زراعه سوهاج
تربية كفر الشيخ
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب انتساب موجه دمنهور
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه حلوان
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
528103
878826
900050
844484
284855
281793
728059
206909
592966
470889
125733
366034
750973
281438
597624
676219
426915
748329
323841
879194
749316
673146
915773
355338
210867
282769
730891
305634
118596
684783
317178
598161

اسم الطالب
رانيا محمد شكرى اسماعيل عبد الرؤف
على محمد على محمد
ابراهيم عبد المولى حسن عبد المولى
هدير سعيد زيد داخلى
هايدي اشرف احمد امين احمد
عائشة عز الدين زكريا عبد الهادى القاضى
غاده عماد سعد عبد الدايم خضير
يوسف على عبد الرحمن احمد الدبركى
جمال جمال محمد رزق
حنان ابراهيم السيد عبد العزيزاسماعيل حطب
مها متولى درويش محمود عمار
محمود جمال كامل نورالدين
كريم طلعت محمد احمد
زياد خالد امين قطب
كريم محمد عبد المنعم محمود بليطة
احمد محمد عبد اللطيف سﻼمه
سلمى رجب عبدالجواد على النادرى
ايه محمد على يوسف
مكاريوس جوزيف ابتناغو عازر
مارينا مدحت منير حبيب
فاطمه مصطفى سيد عبد السيد
اسراء ايمن ابراهيم محمد سيد احمد
عبد الرحمن صﻼح احمد بركات
فايزه ناصر عبدﷲ عبدالسيد
عمر طارق محمد حسنين سالم
نوران محمد ايمن على احمد العشرى
خالد سمير متولي محمد متولي
كريم عاطف جابر الريفى
مى حسام عبد الظاهر محمود محمد
محمد متولى جبر احمد السيد
سميرة ابراهيم رمضان عبداللطيف
نيفين سيدأحمد متولى سيدأحمد

الكلية
تربية اسكندرية
تجاره اسيوط
طب بيطرى سوهاج
رياض اطفال المنيا طالبات
اداب عين شمس
تجاره القاهره
زراعه الزقازيق
حقوق عين شمس
تربية جامعة دمياط
تربية كفر الشيخ
اداب القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
السن عين شمس
حقوق عين شمس
تجاره طنطا
تجاره المنصوره
دار العلوم ج القاهره
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تجاره اسيوط
تربية/رياضه جامعة السويس
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره اسيوط
اداب عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى بور سعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
537860
580030
514858
809198
754332
394222
822509
516720
601160
587310
730504
818981
521215
129238
592529
331296
674302
504925
526730
311959
747470
577870
389973
376173
205206
386956
448105
168339
140129
913298
523145
506498

اسم الطالب
آيه سعيد سيدأحمد على
بسنت محمد ابراهيم محمد الناطور
احمد محمود عبدالعزيز كامل حربى
أية محمد حسن على عبدالعال
احمد محمد عبد الحليم عبدالرحمن شطا
كوكب ايمن عيد عبدالرحمن
مريم رافت نادر تادرس
وليد محمد ابراهيم على عوض
سارة خالد عبد المطلب محمد
عبير محمد عبد الرحمن على جاد
ساره ميﻼد رزق ابو السعد
دينا عبد الرحمن خليل محمد
اﻻء احمد انور زين العابدين
محمد عصام محمد ابو العﻼ
اميره رجب ابراهيم الحضرى
دينا جمال ابراهيم الجعفراوى
ايه محمد محمود محمد القللي
امينه جمعه عبدالمنعم محمود
انتصار عبد العزيز خميس عبد السﻼم ابوزيد
اسﻼم نبيه امام فرحات
اسراء احمد عبدالحميد اسماعيل
شريف عبدالرحيم عبدالمنعم الفقى
مروه احمد ابراهيم الطنطاوي
بﻼل جمال الدين عبدالفتاح حسن تعلب
عبد ﷲ محمد عبدﷲ عبدﷲ
نورا سعود عبدالمجيد امام
محمود السعيد السيد بدران
احمد فتحي محمد حسن
عبد العظيم كرم عبد العظيم سعيد محمد رواش
طه حمدى محمد معوض
احمد عيسى الحداد محمد داود
منة ﷲ فريد فتحى صديق

الكلية
اداب دمنهور
معهد فني تمريض طنطا
اداب دمنهور
تجاره اسيوط
تجاره بور سعيد
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره سوهاج
اداب دمنهور
حاسبات ومعلومات الزقازيق
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
كلية البنات آداب عين شمس
علوم المنيا
نوعية فنيه اﻻسكندريه
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
تربية جامعة دمياط
تربية السادات
اداب المنصوره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية جامعة السويس
حقوق المنصوره
حقوق عين شمس
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق عين شمس
معهد فني صحى طنطا
تمريض الفيوم
علوم رياضة عين شمس
ك.ت .فني صناعى اسوان
اداب اﻻسكندريه
حقوق اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
112498
528211
671379
593818
674240
431973
287893
456454
384934
607431
615302
652362
110890
744053
916472
582820
581390
302877
746474
584265
460310
526765
736541
367723
815413
884827
507174
676477
292291
536891
304814
748344

اسم الطالب
ايمان احمد ثابت عبيد
وسام إيهاب محمد عبد الماجد محمد
مى احمد حلمى حسين
اسراء عطا ﷲ السيد عطا ﷲ البادى
اسماء محمد السيد عماره الشمخ
محمود محمد حسن محمد سيد احمد
مصطفى ثروت شوقى محمد
هبه عدنان فهيم عبد ﷲ
مصطفى سعيد سالم عواد
محمود محمد رضا ابو هاشم عبد العظيم أباظة
اسراء محمود السيد على محمد
عمار فايز عبد الغنى محمد
اميره حنفى محمود عبد الفتاح
سعاد محمد حسن عبد الصبور
ام هاشم محمد عبدالحميد على
تقوى السعيد الدسوقى السعيد الشرقاوى
احمد محمد عبد الجليل البراوى
اﻻء سعيد محمد جاد ﷲ
اسراء سلمان حسن سلمان
مصطفى احمد محمد حرب
هاجر مسعود محمد مصطفى الدهﻼن
شريفه محمد على جوير عتمان
نهال محمد عبد الفتاح محمد علوان
اﻻء نادر سعدالدين محمود شمس
اسماء رشدى محمد محمد
دعاء محمود خليفه مهران
نجﻼء محمد علي امين ابوحسن
ناهد ابراهيم العوضى محمد العوضى البنا
شاهندا العربي محمد الشموتى
منة ﷲ فكرى الشحات عليوه
وسام محمد عبدالمقصود عرف
عمرو ابراهيم محمود عبد الحليم

الكلية
حقوق حلوان
علوم اﻻسكندريه
تربية رياضية بنات المنصورة
تجاره جامعة دمياط
اداب المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق طنطا
تجاره عين شمس
تجاره الزقازيق
نوعية الزقازيق
تجاره المنصوره
اداب انتساب موجه عين شمس
تربية اﻻسماعيليه
تجاره اسيوط
اداب كفر الشيخ
تجاره طنطا
تربية شبين الكوم
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
تجاره المنصوره
تربية كفر الشيخ
تربية طفوله اﻹسكندرية
اداب الزقازيق
كلية الفنون التطبيقية ببنها
اداب المنيا
تربية اسيوط
حقوق اﻻسكندريه
كلية الفنون التطبيقية ببنها
كلية البنات آداب عين شمس
تربية دمنهور
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
519135
443340
650958
244651
581272
433451
828442
749173
460783
801436
169904
389145
877424
431028
658881
321018
134471
582493
663287
182960
308818
157221
302017
726101
207672
388682
512267
738205
534163
121483
510231
742582

اسم الطالب
اسماء ابوستيت ابراهيم بسيونى ونس
يمنى مدحت صبحى عيد
اسراء عﻼء شعبان محمود عويضة
احمد عيد عمر محمد
محمد اشرف كامل ياسين حبيب
هشام صابر محمد عبدالقوى مرجان
هاله محمود محمد على
شاهندة خالد على محمد
محمد رزق على احمد ابوحسين
محمد فرغلى يحى عبد السﻼم
اسراء خالد السيد محمد
بتول سيد عبدالظاهر عبدالفتاح
اسﻼم عبد العظيم محمد سالم
رنا محمد محمد السيد عبد المجيد
هدير احمد محمد صابر المتولى
نها حسن عزب شتا
مصطفى هانى على محمد حسين
نورهان محمد محروس محمد دويدار
اسراء وائل محمد فرحات فرحات
عمر خليل عبد الجواد خليل
محمد شعبان محمد الدقي
داليا محمود محمدحسني محمود
احمد اسماعيل محمود عبد الرحمن الوردانى
نورهان محمد محمود محمد خليل
يوستينا هانى سمير ثابت
هدير طه محمد طه
دينا سعيد معوض السيدمعوض
محمد السيد احمد محمد متولي
ماريان اسحق ثابت بشاى
محمد عبد ﷲ محمد عبد السﻼم
محمد هشام شعبان قرباوى احمد
دنيا طارق السيد ابو الخير

الكلية
اداب انتساب موجه دمنهور
علوم طنطا
رياض اطفال المنصوره
تجاره انتساب موجه طنطا
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
تجاره دمنهور
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
علوم رياضة جامعة السويس
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
تربية رياضيه بنين المنيا
تربية ابتدائي الفيوم
نوعية عباسيه
تجاره اسيوط
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تربية المنصوره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
حقوق حلوان
علوم المنصوره
تجاره بور سعيد
اداب بنى سويف
علوم شبين الكوم ج المنوفية
الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى ببنى سويف
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب انتساب موجه بنها
تجارة جامعة السادات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
677202
912564
810801
429836
752406
826625
297052
505244
838394
510068
755906
803965
507785
370563
540210
586469
899269
322345
149746
896904
594955
594060
750329
611544
507658
611383
154690
538647
159234
881925
209526
277319

اسم الطالب
عمر محمد ابراهيم ابراهيم العريان
ندى عﻼء الدين على حسن
محمد شعبان عبدالرحيم ابراهيم
نيفين محمد السيد عبدالفتاح
ميرنا محمد محسن احمد محمود خلف
رامى ابراهيم دكران شنودة
سارة شعبان ابراهيم محمد
حسام ايمن احمد علي الريس
المحمدي عادل عبد المنعم عبد العزيز
احمد عزت مسلوب عطية
عبد ﷲ سليمان حامد سليمان حسين بخيت
اشرقت عماد عبد العظيم عبد الواحد
اندرو باسم راجي روبين
عبدﷲ عﻼءالدين سمير طه
ايمان فرحات عبيد حميده
على زكريا على سﻼمه
مصطفى شوقى جبالى أدم
عمرو ابراهيم على عبد الوهاب طعيمة
دينا احمد جﻼل سيد
مصطفى خلف السيد محمود
منى عبد الغنى على موسى حسانين
ممتاز الشربيني أمين إبراهيم نصير
هشام محمد عوض محمد السيد شعيب
بسمه عادل السيد عبدالحليم القاضى
كيرلس فيكتور فهيم خليل جرجس
نورهان خالد عبد الرحمن على
هاجر علي عبد الحميد محمد
امنيه محمد احمد عشرى
ايمان محمود قرني محمد
دينا حمدى عبد الحميد بكر
محمود عصام محمد على
وليد عماد علي عبد اللطيف

الكلية
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية طفولة أسوان
تجاره بنى سويف
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
نوعية فنيه بورسعيد
تجارة قنا ج جنوب الوادي
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره طنطا
تجارة جامعة السادات
تجاره طنطا
حقوق سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تمريض سوهاج
معهد فني صحى بور سعيد
تجاره جامعة دمياط
تجاره بور سعيد
اداب الزقازيق
حقوق اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
علوم بنى سويف
علوم طنطا
رياض اطفال بنى سويف
اداب اسيوط
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
753380
160855
449353
613623
238355
677712
308510
156793
890052
516389
891416
597251
158256
661434
366334
812244
526491
661277
650595
310814
536490
731460
235957
220060
122895
286329
325667
116591
472108
389639
501328
905598

اسم الطالب
ساره حسن محمود محمد شحاته الخشت
اسماء ناجى احمد عبد الباقى
منه عبدالنبى هﻼل احمد ابراهيم
مصطفى ابراهيم محمد احمد
شيماء خالد ابراهيم احمد
ايمان نعيم محمد عبد المحسن عبد ﷲ
اية مصطفى عبدالعزيز صقر
احمد رمضان كمال محمد
احمد ناجح حفنى عبد العاطى
محمد محمود محمد فتحي اﻷسود
محمد احمد السيد احمد
احمد على جاديوسف سيد احمد
نورهان رمضان قرنى محمد
امل السعودى عبد العزيز احمد
محمود محمد احمد مصطفى
احمد نصر مهدى محمد
محمد ابراهيم محمد صبحى ابوشاهين
اميره محمود عبد الرازق ابراهيم الجزار
مايكل ميﻼد جورجى بطرس
بسمة محمد محمد عبد اللطيف
ندى محمد على محمدالحلفاوى
زينب نبيل عبد الصادق عفيفي راشد
محمد سمير ثابت احمد
هبه محمد فوزي عبد الفتاح
سلمي خالد سعيد المنشاوي
تقي محمد صفي الدين مصطفى صادق مصطفي
احمد هشام عبد الفتاح حسام الدين
عبد ﷲ محمود احمد عماره
الهام شاكر توفيق على عيسى
محمد ممدوح عبدالمطلب عبدالمعطى
ريهام نصرالدين ميرغنى سليمان ابايزيد
سامى ناصر طلحه عيسى

الكلية
تربية بور سعيد
اداب اسيوط
تربية ابتدائي طنطا
تجاره الزقازيق
علوم رياضة حلوان
اداب انتساب موجه المنصوره
تربية ابتدائي السادات
اداب اسيوط
اداب انتساب موجه اسيوط
تربية رياضيه بنين جامعة السادات
معهد فني تمريض اسيوط
معهد فني صحى بور سعيد
الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى ببنى سويف
تربية المنصوره
حقوق بنها
نوعية المنيا
زراعه اﻻسكندريه
اداب المنصوره
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب
نوعية اشمون
تجاره دمنهور
كلية الفنون التطبيقية ببنها
اداب الزقازيق
بنات تربية/رياضه عين شمس
اداب القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اﻷكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب كفر الشيخ
تجاره عين شمس
تربية رياضيه بنات اﻻسكندريه
حقوق قنا جنوب الوادي

Page 480 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
386565
234362
598001
877895
178095
663439
668618
533098
107299
585745
900047
168446
590695
301558
536168
675965
823173
238351
813685
594902
389346
167869
180017
677370
378399
215815
536175
893068
142896
438638
672199
136376

اسم الطالب
امال حامد محمد الشحات ابراهيم
عمرو سالم السيد محمد
محمد محسن محمد مصطفى السيد
نورا امير ابو ضيف ثابت
رشا شرف مسعود حسانين
شروق اشرف محمد عبد الرؤف الجندى
يوسف عبد القادر حسن عبد القادر
اية فتحى السيد السيد كشك
شروق جمال عبد الناصر محمد داود يوسف
احمد يوسف أحمد البردويل
وليد حامد محمد عبد المنعم
احمد محسن رمضان عبد التواب
حسام محمد السيد مسعد دره
احمد عبد المولى عبدالحميد ابوالنيل
حبيبة اشرف محمد رجب
مروه عزت عبد القادر محمد عبد العاطى
فاطمه حمدى مصطفى عبده
جهاد عزت حسن ابوزيد
انجى نظمى عزيز عياد
آيه شعبان برهام عبد المعطى شحاته
نيره ابراهيم محمد عبدالبر
شرين احمد اسحق مصطفى
اسﻼم عبد الحكم عبد الرحمن ابراهيم
الزهراء محمد عثمان على الموافى
فاطمه على محمد ابراهيم غانم
ياسمين محمد محمد عبد الفتاح
خديجة محمد يحيى زكريا العريان
يوسف عصام فؤاد امين
هبه محمد عبد ﷲ احمد بخيت
مى مصطفي السيد عوض صبحى
محمود عمر اﻻحمدى السيد عبد ربه
مهرائيل مجدى سليمان داود

الكلية
علوم عين شمس
حقوق حلوان
معهد فني صحى بور سعيد
اداب اسيوط
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره المنصوره
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب اﻻسكندريه
تجاره القاهره
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب
تربية رياضية بنين سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره بور سعيد
تربية شبين الكوم
تجاره دمنهور
تجاره طنطا
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تمريض المنيا
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره عين شمس
السن عين شمس
اداب انتساب موجه الفيوم
اداب المنصوره
كلية البنات تربية عين شمس
حقوق حلوان
تجاره دمنهور
طب بيطرى سوهاج
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات المنصوره
زراعه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
619070
439563
163195
471691
316137
657660
809893
549002
438179
681054
680561
122475
132450
892592
895929
667914
180187
209701
321525
891740
319911
320014
154087
738302
296995
673985
612917
243547
875412
375499
305725
525428

اسم الطالب
احمد محمد احمد محمد عامر
مى مهاب مصطفى محمود كامل
احمد شعبان محمد سيد
احمد السيد محمد احمد شريف على
اماني عباس محروس جبه
شيرين احمد عبد الحميد عليوه
وﻻء علي اسماعيل فهيم
احمد سعيد حجاج محمد
هبه ﷲ سلومه حكيم مرعي
احمد ابراهيم عوض عوض صقر
عبد ﷲ احمد عبد الحميد محمد يوسف
نرمين اسماعيل حسين فرغلي
عمر عاطف حسن الغنيمي
نورا احمد على احمد محمد
رحمه يحيى محمد ابو الدهب
محمد معاويه محمد ابو زيد بركات
عبد الرحمن سامح عيسى رجب
نهى عبد الرحيم محمد حلوى
مها صبري احمد محفوظ
مريم رفعت صديق بسالى
محمد عبد اللطيف محمد قنديل
احمد عبد الفتاح محمد السيسي
ماجدة صالح على بيومى
كريم محمد سعيد عطيه عطيه درويش
خلود عماد فراج محمد
منه ﷲ اشرف عبد الفتاح عبد الفتاح خلف
عصام عبدالعظيم محمد زياد محمد
فاطمه حجازى عبد العظيم عنانى
اياد محمد حمدى محمد
ايه عمر محمد هندى محمد
احمد سعيد ماهر ابو الروس
عﻼ خالد ابوبكر احمد جمعه

الكلية
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
طب بيطرى بنى سويف
اداب كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق المنصوره
نوعية المنيا
علوم رياضة دمنهور
نوعية اﻻسكندريه
تجاره بور سعيد
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم اسيوط
اداب سوهاج
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره انتساب موجه بنى سويف
فنون جميله عماره المنيا
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
علوم اسيوط
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
كلية البنات علوم عين شمس
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
تجاره بنها
تربية/رياضه حلوان
حقوق سوهاج
كلية البنات علوم عين شمس
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
292673
385361
158182
107188
600670
753583
743804
384757
610423
656919
472984
301290
734132
310042
506433
244232
737484
355255
605414
588098
534340
279869
168449
214614
654657
440902
837593
911104
665364
146201
751188
888076

اسم الطالب
سلمى عزت محمد سيدجﻼل
عﻼء الدين السيد عبدالرحيم عبدالمولى محمد
ساره رجب حسين محمد
عمر عادل محمد عبد القوى
روان عمادالدين محمود عوض
محمد اشرف محمد محمد ابو سﻼمه
عبير مجدى محمد عبد العظيم
محمود ابراهيم السيد ابراهيم
احمد عصام محمود عثمان
مها اشرف محمد محمد عبدربه
احمد رجب احمد محمد شاهين
محمد ماهر عبد الحميد الخطيب
احمد سامى جودة عبدالمجيد
محمد عادل محمد زايد
سلمى هشام خليفة ابراهيم خليفة
امانى احمد حسين عبد الرحيم
افنان عصام على احمد سالم
ايه عبدالحكيم على اسماعيل
رضوى هشام عباس احمد دويك
احمد عادل عبد ﷲ صابر ابو علي
هند شعبان عبدالمنعم عباس عشماوى
عز الدين هاني عز الدين عبد الحميد
اسﻼم عبد ﷲ محمد عبد المقصود
كريم حسام الدين زكريا عثمان
شيماء مصطفى عبد الرحيم مصطفى سرحان
دنيا جمال متولى ابراهيم احمد
ياسمين مجدى محمد محمد
حامد عزالدين حامد عبيد
نورهان عﻼء يحيى عبد التواب حايس
مريم شعبان احمد زايد
محمود شريف محمود عوض الدميري
رضوى السيد عادل اسماعيل

الكلية
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنها
معهد فني صحى بنى سويف
حاسبات ومعلومات حلوان
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره بور سعيد
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره الزقازيق
تجاره المنصوره
علوم بورسعيد
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
نوعية الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب سوهاج
كلية البنات تربية عين شمس
تربية الزقازيق
كلية البنات تربية عين شمس
علوم جامعة السويس
طب بيطرى بنها
السن عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره المنصوره
اداب انتساب موجه دمنهور
اداب فرع الوادى الجديد
معهد فني صحى اسوان
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره القاهره
علوم رياضة بورسعيد
تجاره اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
230115
369294
674924
891377
509054
540593
733627
279251
592503
109876
876458
466483
824453
465520
320910
527195
156456
138858
603519
325063
605731
652334
153455
661426
821528
164403
163917
126381
131252
387702
675953
682392

اسم الطالب
دينا احمد عبد الونيس احمد عمران
ايه داود عبدالحميد داود
محمد عبد الناصر محمد محمد عطيه زهرة
احمد سيد عبد الرحمن على
نهى عزت السيد عبد الهادى اﻷسرج
انهام عبد الباسط يوسف ابراهيم الخليفه
حسناء النبوى محمد حسن ابوالسعود
سارة جمال سيد محمد مرسى
نورهان عبدالوهاب ابوالعباس السيد احمد
ابانوب عاطف لمعى سعيد
اسماء محمد احمد حسين
ياسمين طلحه عبدالحفيظ احمد قزامل
الزهراء عادل عبدالحميد احمد
خلود عصام طه عبده خليفه
رنا هشام عبد الحميد الطويل
رانيا محمد احمد محمد شحاتة
رامي سمير عدلي فهيم
نورهان محمد ابو الفتوح محمد
حازم حلمى زهى الدين تميم السيد
ياسمين فرج منصور حمد ﷲ
اسامه محمد نبيه لطفى امام
سيف الدين خالد ابراهيم حسن سبيع
اسماء طارق محمد احمد عمر
اسماء اسماعيل احمد على طاحون
اﻻء محمد امبارك اسماعيل
داليا عادل فتحى صوفى
انس عطيه عبد العزيز عبد الوهاب
ياسمين علي ابراهيم علي اﻻبطح
ايمان محمد عبد الرازق المهدى
شروق عبدالفتاح عبدالفتاح احمد سالم
ضحى رجب عبد الحميد السيد سليمان
دينا كامل محمد محمد النادى

الكلية
حقوق انتساب موجه عين شمس
علوم بنها
تربية الزقازيق
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه دمنهور
تربية دمنهور
تربية الزقازيق
تجاره القاهره
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
تجاره القاهره
تربية اسيوط
تربية كفر الشيخ
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره كفر الشيخ
تربية شبين الكوم
تربية أساسي اسكندرية
تجاره اسيوط
تجاره القاهره
طب بيطرى بنها
كلية البنات آداب عين شمس
تمريض الزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
رياض اطفال المنصوره
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
اداب الفيوم
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
حقوق حلوان
كلية البنات تربية عين شمس
تربية نوعية بنها شعبة موسيقية
تربية ابتدائي الزقازيق
تربية ابتدائي المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
316937
234822
225458
736939
824754
213053
303061
317002
236646
666237
453951
208482
658498
237442
399409
595426
812073
299376
362531
577620
304531
676190
670387
361960
287457
240383
737570
613717
388231
460566
674312
305139

اسم الطالب
بسنت وائل مصطفى محمد محمد
اروى ماهر محمد حامد
نيره احمد محمد سويفى
محمد احمد عبدالعزيز ابراهيم
أيات احمد محمود ابوالمجد
دنيا عبد الحميد عبد الحميد عبد الحميد
امال حامد حامد النحتة
الشيماء انور فهمى محمود حسن
عبد الرحمن رضا محمود بدر يونس
اميره السيد محمد عبد الفتاح احمد
اسماء احمد محمد عطيه
احمد محمود ابراهيم احمد العجمى
عهود محمد محمد ابراهيم عبد الغني
جهاد محمد عبد العزيز محمد
همام احمد زكريا محمد شرف الدين
أحﻼم أحمد أحمد صقر صقر
بنيامين لطيف بنيامين مرقص
اميرة محمد منصور محمد سعد
سلمى عادل محمد ابوالمجد
هشام وائل محمد سالم العرابى
ميرنا مرسي محمد ابوسبيكه
نورهان طﻼل انور عواد اسماعيل
ايمان احمد مصطفى ابراهيم الحنفى
مادونا يسرى مرزوق غب﷼
فاطمة مصطفى عبد العزيز شديد
بسنت احمد محمد كامل
بسنت عبدﷲ الشبراوى السيد
احمد سامى عبدالمنعم اسماعيل
غاده حامد السيد على سالم
محمود محمد عبدالسﻼم زياده
رانيا متولى عبد ﷲ السيد الوكيل
مي ايمن محمود الغرابلى

الكلية
تربية رياضيه بنات شبين الكوم
السن عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
طب بيطرى الزقازيق
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي شبين الكوم
نوعية اشمون
طب بيطرى القاهره
تربية المنصوره
تجاره طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
رياض اطفال المنصوره
تربية موسيقيه حلوان
اداب عين شمس
علوم جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات المنيا
معهد فني صحى امبابة
السن عين شمس/رياضة
تجاره طنطا
حقوق شبين الكوم ج منوفية
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات اﻹدارية
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
زراعه القاهره
علوم القاهره
رياض اطفال المنصوره
علوم الزقازيق
تربية بنها
حقوق طنطا
رياض اطفال المنصوره
اداب كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
891560
912856
352619
141711
211972
362815
227975
449156
897405
315848
748953
749400
581966
239792
537085
594077
315679
506802
221256
229947
443497
501493
209138
843867
549627
128462
438774
433777
367052
732940
160839
302339

اسم الطالب
ساره سامح مهني تاوضروس
عبد العزيز محمد عبد العزيز محمد المغربى
اسامه محمد صابر علي
اسامه عاطف علي عبد الباقي
الفت نبيل عمر الجبالى
محمد ماجد سيد على
دينا فرغلى عطية ﷲ مرغنى
هدير عبد ﷲ مصطفي شلبي رجب
نريهان عبد الصادق عبد القادر حماد
محمد محمد فتحى عبد الحليم الشونى
بسنت محمد حسني احمد
احمد محمد مصطفى احمد عثمان
اميره محمود عبد المجيد حميده
محمد عادل عثمان على عثمان
مروه صبحى اسماعيل هﻼل
خديجة محمود مصطفي محمود عزام
محمد جمال عبد العزيز جمعه
ندى محمد صالح على حسن
اشرقت اشرف حسن محمد
ميرنا اسماعيل اسماعيل سﻼمه
شروق صبرى محمد سعيد صباح خليل
سهام عمر عبد ﷲ يوسف
ايمان احمد محمد على حسانين
نورهان عقال غريب مهران
ميرنا عزت محمد اللقاني
يارا احمد عبد الستار عبد الرحمن
منة ﷲ نشأت محمد احمد محرات
وليد فتحى عبدالحميد محمد عبدالحميد
محمد مجدى محمد السيد
نهال اشرف محمود احمد
عبد الحميد حبيشى كامل عبد الحميد
محمد عصام محمد إبراهيم يوسف

الكلية
تجاره اسيوط
كلية تجارة ج أسوان
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تجاره جامعة السويس
تجاره عين شمس
حقوق عين شمس
اداب عين شمس
تجاره طنطا
معهد فني صحى سوهاج
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
علوم رياضة جامعة السويس
تجاره جامعة السويس
اداب انتساب موجه المنصوره
حقوق حلوان
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية جامعة دمياط
تربية ابتدائي بنها
اداب دمنهور
دار العلوم ج القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره طنطا
تربية أساسي اسكندرية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
نوعية المنيا
تربية/رياضه دمنهور
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجاره اﻻسكندريه
علوم رياضة طنطا
تربية/رياضه بنها
نوعية الزقازيق
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه اسيوط
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
435881
539835
427532
224523
586010
583323
129610
816493
119019
129356
676039
469963
187566
669508
450209
518004
131551
206577
129928
734400
185501
737999
664999
137686
145284
138727
544824
599229
587496
912874
735493
143059

اسم الطالب
اسراء مجدى مرسى محمد مرسى
اسراء رجب عبد المؤمن عبد اللطيف
دعاء محمد عبدالرحمن عبدالرحمن الطنانى
على ماهر على عبد الستار
محمود عبد الهادى محمد عسير
وﻻء محمد محمد الشناوي
محمود على محمد على
احمد وهبه احمد وهبه
ايه احمد محمود على
هيام طارق حسين محمد رمضان
جهاد سليمان السيد البردينى
اسﻼم محمد احمد ابراهيم ديه
محمود سيد عبد الفتاح عبد المقصود
محمد محمود ابراهيم عمر
هند ابراهيم عبد الخالق ابراهيم ابو ريه
سمر سمير صابر حسن
هايدى طلعت محمد عبد الغفار
ماريو جورج عوض عطا ﷲ
احمد محمد احمد سالم
منار مجدي طه علي سليمان
عبد ﷲ عاشور حسين محمد
ايمان ابراهيم السيد قاسم
رحيم السيد عوض المتولى العيوطى
يوسف حسن عبد ﷲ محمد
غادة محمود احمد رمضان
مها محمد عبد الحميد محمد الجندى
حسن احمد عبد المحسن ابراهيم عبدالهادى
هند عادل عبد الحميد محمود ابو زيد
تقى صﻼح الدين السيد السيد فليفل
محمد جمعه محمد ابراهيم
احمد حسن السيد محمد
هاجر احمد محمد محمد

الكلية
علوم طنطا
تربية دمنهور
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد فني تمريض طنطا
تربية طنطا
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
اداب سوهاج
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب المنصوره
طب بيطرى كفر الشيخ
علوم بنى سويف
تربية المنصوره
طب بيطرى كفر الشيخ
تجاره دمنهور
تجاره القاهره
تجاره جامعة السويس
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد فني صحى الزقازيق
حقوق بنى سويف
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية المنصوره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره القاهره
اداب القاهره
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
علوم الزقازيق
اداب طنطا
كلية تجارة ج أسوان
عالي هندسة بلبيس
اداب انتساب موجه القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
736933
614429
459921
430387
207784
431910
508072
312953
514556
315068
735337
609220
312918
651246
680601
659282
325100
677509
438067
212405
382224
428052
280679
801013
286812
242092
532646
506942
666976
321657
357715
455831

اسم الطالب
محمد ابراهيم السيد احمد
ساره توفيق حلمى ابراهيم
اميرة عبد العال محمد الدموكي
احمد محمد محمود حسين هريدى
هنا مجدي حنفي محمود ابراهيم سراج
حسين نادر صالح عبده قورة
احمد نبيل مصطفي حافظ
رانيا خالد أحمد جبالى
محمود محمد إسماعيل الدمرداش محمد
اسﻼم عادل حسان محمد حسن
عبد الرحمن نبيل الهادى ابراهيم ابراهيم
محمد ابراهيم على ابراهيم نجم
سارة وحيد عبدالجيد بسيونى
مى سامح ابراهيم السعيد
احمد سميح المتولى محمد اسماعيل
دعاء مسعد مسعد محمد المنسى
ندى جمال عبد الحميد نور الدين
سعاد عادل عبد الرحمن محمد السترى
حبيبة طارق على الدين عبد القادر
اية محمود محمود عبدالعال
ايمان يحي احمد سﻼمة
احمد عبد العزيز محمد حمودة سليمان
عبد الرحمن امين محمد رجائى امين
احمد محمد ربيع خير
اﻻء احمد احمد دياب
اسﻼم محمد ضيف ﷲ حسين
احمد يوسف محمد ديدح
اسراء عبد الرزاق عثمان عبد الرزاق
سمر رضا محمد ابراهيم العقباوى
احمد نادي محمد عبد النبى القط
زينب على متولى حميدة
مصطفى إسﻼم محمد غانم

الكلية
زراعه الزقازيق
اداب الزقازيق
تربية طفوله كفر الشيخ
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
تربية السادات
اداب دمنهور
حاسبات ومعلومات بنها
تجارة جامعة السادات
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجارة جامعة السادات
تجاره جامعة دمياط
تجاره جامعة دمياط
اثار الفيوم
اثار قنا جنوب الوادي
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه/رياضة
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس
اداب انتساب موجه عين شمس
اداب اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
حقوق بنى سويف
تجاره القاهره
حقوق انتساب موجه القاهره
زراعه دمنهور
اداب جامعة دمياط
اداب المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
816917
583942
436049
287517
391020
837930
231866
900110
104318
325352
462115
877685
603090
437929
900549
524116
665804
577795
390115
153082
124635
376998
544757
678858
523966
582594
654622
122332
305919
473729
653255
465806

اسم الطالب
فادى عماد فرج فهيم
سميه عاطف السيد ابو حسين
داليا اسامه كمال احمد شيرشيره
سهر حسني حسن على
سلمى عمرو كرم سليمان
خالد زكى موسى سيد
مصطفى محمد شحات عبد الحميد
عبد ﷲ محمد حسن محمد
هدير خالد محمد داود يوسف
مروة محمود محمد احمد
ريهام يسرى فاروق محمد غازى الشيتانى
احمد مجدى عبد الرحمن محمد
مروه ابراهيم جﻼل ابراهيم
مارينا كامل زكى عطوان بشوت
مريم عبده لمعى جاد
سهى السماحى مصطفى عبد النبى راضى
غاده السيد عبد الباقى عبد المعطى دهينه
سمر حاتم السعيد ابو عامر
امنيه طارق سعيد صبيح
سلفيا سعيد زكى عريان
عمر محمد سيد بيومى
فاطمه احمد عبدالفتاح احمد عثمان
يوسف اشرف خيرى حنبك
محمد محمود عطيه عبد ﷲ السيد
هبه عصام محمد عمرون
زينب على عبد الحميد على العرابى
صفاء صبحى عبد المهيمن سعد فايد
ايه محمد هانى عيداروس
احمد عﻼء الدين عبده محمد حرفوش
ايمان فتح ﷲ عباس الشامى
نيره احمد الرفاعى محمد محمد
تحيه يحى السيد عبدالقادر

الكلية
حاسبات ومعلومات المنيا
تجاره المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره عين شمس
إعﻼم بنى سويف
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
معهد فني صحى سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
تربية/رياضه كفر الشيخ
تجاره اسيوط
تربية ابتدائي الزقازيق
حقوق اﻻسكندريه
اداب سوهاج
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره طنطا
دار العلوم ج القاهره
فنون جميله فنون المنيا
تجاره عين شمس
كلية البنات تربية عين شمس
اداب اﻻسكندريه
تجاره طنطا
تربية أساسي اسكندرية
تجاره طنطا
اداب جامعة دمياط
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
اداب كفر الشيخ
تربية ابتدائي المنصوره
تربية كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
220383
731066
164178
805335
325003
836237
215570
353498
617498
670695
822009
668621
322203
244838
134651
374916
740134
652455
612778
558096
738835
531884
755895
434952
530810
244152
600198
300959
745730
737004
825203
539261

اسم الطالب
محمود ايمن محمود محمد
امل عاطف محمود محمد مصطفى القرمانى
دينا محمود احمد كامل محمد
احمد جمال عبد الحكيم صابر
منى احمد عبدﷲ احمد
محمد عبد الهادى عبد النبى عباس
رنا صالح حسن احمد
وليد اشرف النبوى عبدالجواد
كريم عبدالحميد عبدالعاطى منصور
ايه محمد احمد محمد عبد الحميد
اسماء ايمن محمد محمد
رانيا مصطفى محمد مصطفى الششتاوى
محمد شريف محمد فتحي نصر
احمد طارق جﻼل محمد موسي
محمد ماهر ابورواش على
محمود شكرى مصطفى ابراهيم
شروق محمد يوسف عبدالعاطي
محمد وجيه احمد ابراهيم الصمدونى
احمد عبد البصير محمد حسن ﻻشين
وﻻء عادل عبد العظيم غراب
وسام ابراهيم احمد محمد عثمان
احمد بدوى محمد عمار
مصطفى احمد محمد احمد
سامر محمد شريف محمد ابراهيم الدفراوي
احمد جمال خليل على سﻼم
ريهام حسن نصر مراد
أيه طارق عبدالفتاح محمد مصيلحى
محمد السيد غريب الشبينى
ايه محمد عبدالقادر محمد
احمد محمد حسانين احمد
كرستين صفوت شفيق مكسيموس
مريم شحاته احمد يونس

الكلية
حقوق حلوان
نوعية الزقازيق
اداب انتساب موجه الفيوم
تربية ابتدائي المنيا
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
معهد عالي إدارة وحاسب ج بورسعيد
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنها
معهد فني صحى بور سعيد
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجارة جامعة السادات
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره بنها
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره دمنهور
تجاره دمنهور
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
تربية دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
324927
590563
312161
512558
370032
608958
280164
608224
105217
816076
352542
832683
502147
166655
460667
207658
116997
159788
824333
536306
153600
608490
603249
587553
286332
919780
306811
603670
390658
607855
908851
816309

اسم الطالب
مي محمد محمود العزازى
محمد السيد محمد الطويل
عبد ﷲ احمد سعيد المﻼح
ياسمين يوسف احمد يوسف ابو العزم
محمود حمدى محمود محمد
احمد سليم احمد محمود سليمان البنا
دنيا مجدي عبد الخالق محمد خضير
ندا احمد محمد ياقوت حسينى
محمد يوسف بهاء محمد
اسراء اسامه سيد محمد
عمر مصطفى محمد حسن طه
اميره محمد البدرى حسن
رنا محمد محمد محمود السيد
اسامة طحاوى عبد الواحد محمد
احمد على سعد السيد خلف ﷲ
مونيكا اشرف حنا خير
احمد محمد ابراهيم محمد
نادية عبد الوهاب محمد عبد العزيز
عبير جمال الدين محمد توفيق
منة على احمد الشيخ
ندى طارق محمد موسى
احمد محمد فوزى السعيد
احمد محمد فتحى السيد
شيماء صبحى ابراهيم النجار
ليلى عباس محمد حسين
زينب محمود يسين محمود
اسراء سعيد محمود ابوموسى
خالد طارق سعيد محمد حسن بركات
اسراء عماد محمد احمد عطيه عدس
منه ﷲ عاطف عبد العزيز السيد
بريسكﻼ بشير بدير خليل
ماريا مدحت عزيز داود

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
تربية/رياضة جامعة السادات
اداب انتساب موجه دمنهور
علوم بنها
تجاره الزقازيق
فنون تطبيقيه حلوان
علوم الزقازيق
حاسبات ومعلومات حلوان
تربية المنيا
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تجاره اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره كفر الشيخ
تجاره عين شمس
علوم رياضة حلوان
تربية ابتدائي بنى سويف
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تجاره دمنهور
تربية ابتدائي بنى سويف
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم طنطا
علوم رياضة القاهرة
تجاره سوهاج
علوم شبين الكوم ج المنوفية
عالي هندسة بلبيس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
رياضيه بنات الزقازيق
كلية تجارة ج أسوان
تجاره اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
438475
592584
146979
729218
322927
677674
296883
586953
312809
578474
149934
439907
651273
752348
149461
917532
906555
365135
163502
232420
297002
676628
295757
311268
154941
730154
877483
673726
218987
293590
376621
585025

اسم الطالب
اسراء احمد ابراهيم ابراهيم حموده
فاطمه الزهراء صﻼح محمد فتحى عباس
محمد احمد جابر على احمد
رحاب عبد الحميد حلمى عبد الحميد
وﻻء اشرف المحمدى محمد الدسوقى
محمد عطيه على السيد السيد
منة ﷲ احمد السيد ياسين محمد
ايه شعبان محروس بركه
نجﻼء طارق عبد الخالق على
محمد جمال رشاد حماد
هاجر محمد عبد العليم عبد التواب علي
مى جابر محمد على
ايمان السعيد عبد العظيم الدمرداش
سهيله الحسينى احمد عبدﷲ طويله
محمد جمال عبد المنعم عبد الرازق
جمﻼت عدلي صديق عزالدين
كيرلس وهيب ملقى شاكر
دنيا محمد سعد خليفة
اندرو شريف حلمي ايليا
اسﻼم محمد عرفه دسوقى
سهر محمد حسن السيد منصور
زينب سامى هﻼل عبد المجيد هﻼل
منة ﷲ احمد محمد أحمد الغزاوى
ناريمان رضا محمد خطاب
محمد عبد الحكيم عباس قرنى عكاشة
ساره رفعت سيد محمد
محمود طاهر محمود عبد المجيد
اﻻء جوده عيسى محمد مصطفى
وليد عبدالناصر محمود محمد
احمد سيد سعد سيد
اسماء احمد عبدالظاهر محمد
احمد فاروق على العنترى

الكلية
طب بيطرى اﻻسكندريه
تربية جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره الزقازيق
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
حاسبات ومعلومات المنصوره
كلية البنات آداب عين شمس
اداب المنصوره
نوعية اشمون
علوم جامعة دمياط
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه دمنهور
علوم المنصوره
تجاره بور سعيد
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد فني تمريض اسيوط
تربية سوهاج
اداب القاهره
حقوق جامعة السادات
تجاره انتساب موجه حلوان
كلية البنات تربية عين شمس
تربية ابتدائي الزقازيق
السن عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق بنى سويف
تربية/رياضه الزقازيق
زراعه اسيوط
تربية الزقازيق
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب الزقازيق
معهد فني صحى طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
458745
301848
465633
438726
157467
503234
278400
454419
670882
676712
179074
875449
896516
677445
519029
153494
384763
653824
529291
379838
841188
548716
164164
425469
745431
587230
670700
658576
742638
309252
111445
673965

اسم الطالب
مى محمد عبد اللطيف عميرة
كريم ايمن سعيد السيد حبيب
ساره سمير عبد الحميد القطب
روان احمد محمد اسماعيل
سلفيا نصحى بشرى عبد الشهيد
لؤي اسعد على احمد الكيكي
اﻻء اسامة احمد عزيز
سميه سامى محمد ابراهيم سليمان
مى جابر محمد جابر عثمان
اسراء سمير المصيلحى محمود المصيلحى
احمد محمد فاروق ظايط
محمد احمد شعبان احمد
مارينا حبشى لطف ﷲ ابراهيم
عزه احمد السعيد احمد
نجوى مدحت سعد غراب
تقى يس محمد عبد ﷲ
محمود جمال ابراهيم محمد
اسﻼم محمد محمد ابراهيم الشموتى
محمد السيد شعبان السيد النويهى
شيماء سيد محمد اسماعيل
سمر حسن ابو الليل عبد الظاهر
حمزه عوض حمزه يونس عﻼم
ايه عادل ربيع عبد ﷲ
محمد مجدى محمد فرحات
اسماء محمد الصادق عوض مبروك
نجوى حلمى زكريا السيد عثمان
ايه نبيل فتحى احمد سنور
محمد عطيه عبد ﷲ السعيد حسون
نهلة ابراهيم علي عثمان
غادة السيد عبد اللطيف جبالى
داليا عبد المنعم محمد كامل
شاهنده محمد عرفات السيد سيد احمد

الكلية
تربية كفر الشيخ
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
اداب كفر الشيخ
تجاره اﻻسكندريه
إعﻼم بنى سويف
علوم رياضة كفر الشيخ
فنون جميله فنون اﻻقصر
تجاره طنطا
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره طنطا
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
حاسبات ومعلومات اسيوط
تمريض سوهاج
تجاره المنصوره
حقوق اﻻسكندريه
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
تجاره انتساب م .بنها
حقوق المنصوره
تربية دمنهور
علوم عين شمس
نوعية المنيا
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره كفر الشيخ
زراعه اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
اثار قنا جنوب الوادي
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
742240
147047
594284
386199
354150
734372
436509
741452
510717
368739
670563
668000
300826
885759
523663
524763
805140
528918
809366
744942
383311
277938
315041
314991
387789
510602
139850
169613
322399
745108
151250
800887

اسم الطالب
منه ﷲ شحته محمد محجوب
محمد صبرى سيد عبد المقصود
سامح عبد الرؤف حسن هديهد
امنيه صالح احمد كمال
محمد سعيد احمد على
رحمه صﻼح محمد اسماعيل على
ساره مختار سيد علي محمد
محمد ابراهيم سعد محمد صبيح
محمد سمير السيد عبدالرحيم
اسﻼم محمد محمود السيد
اسراء محمد سليمان عبده
ساره احمد سعد احمد احمد عبد البر
زهرة احمد رمزى خليل
مروه ذكى محمد على
اﻻء محمد على علي محمد البغدادي
اسامه محمد محمد اسماعيل الجمال
فكيهة صﻼح عبد الحميد محمد
مصطفى حسين عبد الوهاب محمد قايد
هانى جمعة مصطفى متولى
اسراء عبدالرحمن مصطفى محمد
رحمه خالد محمد على
اماني خالد محمد عبدالعزيز عمار
محمد رفعت محمد السيد حماد
عفيفي عرفة عفيفى عبدالمجيد
ساره عبدالفتاح نبوى محمد عدوى
ابراهيم على محمد محمد احمد ادم
اسماء محمود محمد محمد
شرين حمدى احمد على
احمد بديع محمد محمد خليل
احمد حامد محمود محمد السيد
ايه عبد المنجى سﻼمة محمد
احمد اسماعيل عبد المحسن محمد

الكلية
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره جامعة دمياط
اداب انتساب موجه عين شمس
حقوق عين شمس
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره كفر الشيخ
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنها
تربية ابتدائي المنصوره
طب بيطرى المنصوره
علوم عين شمس
تربية اسيوط
علوم اﻻسكندريه
تجاره اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه المنيا
تجاره اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره طنطا
تجاره بنها
تجاره انتساب م .بنها
تربية بنها
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
زراعه الفيوم
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
اداب القاهره
تربية رياضيه بنين المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
742298
468309
105140
228941
171734
903476
812585
137083
367869
731833
360208
152411
549031
374695
746262
831514
283233
836058
589279
145191
458963
541531
456809
465658
903976
526435
227509
455186
751655
595223
662643
547959

اسم الطالب
مروه ماهر ابو المجد احمد
احمد حمدين محمد دسوقى خليفة
مريم عبد اللطيف عبدربه شرف الدين
اسﻼم محمد محمود محمد حجازى
على بهجت على محمد
داود مينا الصادق ابواليمين
مارى سمير مايز منصور
محمد ياسين احمد حسن قاسم
سلمى اشرف عواد حسن
ايمن جمال مصطفى محمد صقر
محمود عاطف محمد عبدالحليم
محمد عزمى محمد طه
مصطفى محمد عبدالسميع عطية ادم
محمد سعيد محمد شحاته
نادر اشرف اعمير عميرة
احمد محمد الغم محمد
محمد مراد عبد العزيز محمود البرعي
هبه صابر الدندراوى موسى
احمد محمد محمد عبد الفتاح طلخان
اسراء ناصر سمير احمد غنيم
نورهان رمضان عبد الحميد عطيه
محمد طارق محمد عبد العزيز محمد
ايه مصطفى محمد على الجعبيرى
مريم عادل فايز مترى عبد المسيح
راندا سيف الملوك شوقى حسين
رفعت محمد عبدالرؤف عبدالرازق
محمد حسن محروس محمد
محمد كمال عبدالعظيم فايد
دينا طارق ابراهيم محمد ابو صير
احمد عماد السيد احمد على الدسوقى
نورا سامى عبد الحميد عبد الجواد سالم
محمد جمال اسماعيل اسماعيل السودانى

الكلية
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حقوق طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق انتساب موجه عين شمس
حقوق بنى سويف
تجاره سوهاج
علوم رياضة المنيا
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم بنها
كلية اللغات والترجمة سوهاج
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه بنى سويف
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية/رياضه بنها
زراعه اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني صحى سوهاج
تجاره عين شمس
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تربية/رياضه بنها
اداب انتساب موجه القاهره
اداب كفر الشيخ
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
حاسبات ومعلومات الفيوم
نوعية فنيه كفر الشيخ
اداب سوهاج
علوم اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه الزقازيق
معهد فني صحى طنطا
تربية بور سعيد
معهد فني صحى بور سعيد
تجاره كفر الشيخ
علوم رياضة دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
549867
386256
585568
906007
230096
811433
501644
506324
148010
446925
134294
589525
889084
307628
680994
455189
151342
312867
523279
650692
742264
599016
610687
731892
661376
322125
142868
468149
147723
160019
374289
155240

اسم الطالب
صفيه هشام الرفاعى حسين
ساره عبدالحكيم عمر عباس
رفيده محمود متولى ابوستيته
على محمد على محمود
نيره مختار حسين فراج
مونيكا محب يعقوب دانيال
محمود محمد عبد الوهاب عبد الفتاح
آية عﻼء حسن محمد حسين
محمد عمر محمود هندي
احمد محمد احمد محمد الجمال
ياسر اسامة احمد كمال
رانيا ايمن فوزى اﻻشقر
ايه خالد عبد الكريم عبد العال
سلوى عدلي احمد نجم
احمد محمد عزت محمد ابوالمعاطى
محمد محمود محمد مصطفى عﻼم
محمد عبد العليم عبد القادر حسين
مرزوقة رشدي محمد عبد السﻼم
احمد كمال عرفة حب ﷲ يوسف
ايمان توفيق فتحى محمد عبد المنعم الكاتب
اسراء محمد عبد المحسن احمد
اﻻء يسرى محمد رشاد اسماعيل
اسﻼم السيد ابراهيم سليم
صﻼح يس صابر عطيه
يارا حمدى محمد احمد
احمد ابراهيم عبدالعليم محمد مبروك العبد
ليلى رأفت على رشوان
سارة رفعت عزت عبدالقادر فرج
مريم سعيد عبد الحميد محمد عوض
عبد الرحمن على قرنى مرسى
ايمان اشرف فكرى محمد
ابرام اميل وليم باسليوس

الكلية
علوم رياضة دمنهور
اداب انتساب موجه بنها
تجاره بنها
حقوق سوهاج
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
علوم القاهره
تربية طنطا
اداب انتساب موجه اسيوط
تربية شبين الكوم
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
معهد فني صحى طنطا
معهد فني صحى امبابة
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اﻻسكندريه
حقوق المنصوره
علوم رياضة اﻻسماعيليه
ع.دولى اعﻼم مدينةالشروق
تربية الزقازيق
طب بيطرى الزقازيق
تجاره كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره كفر الشيخ
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره اسيوط
علوم رياضة بنها
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
287820
236843
667971
531625
444686
530571
653145
360719
428551
447573
374543
739889
658383
229829
911837
547966
292748
205429
613761
149532
225278
320458
136259
452341
357999
312610
157747
356003
313188
281509
300407
589156

اسم الطالب
رامز حاتم احمد المجﻼوي
احمد طارق سليمان قاسم
ايه سعد موسى شبير
محمد سعيد أنور عبدالمنعم المزين
هشام بسيونى مصطفى عمار
محمد خليفة سليم حسين
نسمه طارق محمد عبد الحميد
مريم محروس توفيق غالى
محمد حسين محمود على الديب
احمد محمد احمد جمعه
هاله محمد عبدالجواد محمد
شيماء محمد عبدالرحمن عثمان
اسﻼم محمد السعيد معين احمد
منى محمود طه عبدالجليل
محمد حامد احمد ركابى
محمد رافت محمد شعير
فريدة ياسر حسن بدر
يوستينا نبيل متياس قرقار
عمر احمد عمر محمد احمد
اسماء محمد عبد الحفيظ محمود
عمرو ياسر عبد الحفيظ حمدان
احمد شريف عبدالحميد محمدمحمود
ابتسام حسين محمد امين مصطفى
احمد ناصر احمد جعفر
وﻻء عبدالمجيد محمد عبدالمجيد
اسماعيل محمد محمد صبيح
احمد جمال عبد الوهاب محمود
ايمان محمد عطا عطية
اﻻء اسامة السيد تعيلب
محمود احمد السيد ابراهيم
مروة احمد محمد حسنين
مى عبد القادر الحسب الجنيدى رمضان

الكلية
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره دمنهور
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تربية دمنهور
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب كفر الشيخ
تربية ابتدائي بنها
اداب الزقازيق
معهد فني صحى المنصوره
تربية ابتدائي عين شمس
معهد فني صحى اسوان
علوم رياضة سوهاج
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب القاهره
علوم جامعة دمياط
دار العلوم ج القاهره
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم القاهره
تربية/رياضه طنطا
تربية حلوان
علوم رياضة اﻻسماعيليه
تربية ابتدائي بنى سويف
اداب انتساب موجه حلوان
فنون تطبيقيه حلوان
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تربية حلوان
اداب طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
596619
326951
167936
385750
298620
555161
307912
473513
319399
280776
296606
376730
911122
360026
597914
383046
220951
211381
283778
206672
668851
230680
209184
825351
842231
310481
506311
829605
208666
117809
902798
881678

اسم الطالب
سلمى محسن السعيد موسى الحسينى
اسراء سعيد لطفي اسماعيل
على عبد القادر عبد ﷲ على
احمد عصام احمد محمد
حازم حمدي محمد شحات
مصطفى يسرى مصطفى شلبى
هدير محمد عبد الرازق محمود
شيماء محمد عبد المنعم عبد الرحمن القصاص
روضة اشرف على بكر
عز الدين محمد احمد سيد شويته
يسرا مجدي الدسوقى السيد
شيماء عبدالباسط عبدالباقى سعيد محمد السنتريسى
جرجس رومانى مرقص رمزى
احمد محمد سعيد عبدالمحسن محمود
احمد فكري علي عطاﷲ سلمان
عزالدين محمد احمد محمد
عبد الرحمن عصام محمد السيد محمد
احمد عبد الوهاب صﻼح الدين عبد الوهاب
سعيد ماجد محمد امام
نيره يحيى معوض ابراهيم
رانيا سيد احمد العوضى عبد ﷲ
ابراهيم نبيل مصطفى عبدالسﻼم
سيف احمد محمد احمد
فاطمه خالد عصران عبد الرحيم
احمد محمد رمضان منصور
رانيا عﻼء عبدالباسط عﻼم
اميمة محمود خميس احمد
دينا عبد الفتاح محمد احمد
رنا ماهر عبدالغنى محمد
رنا ايمن عبد المجيد محمد رميح
عبير فراج محمد عبد الغنى
ايناس جمال محمود ابوليله

الكلية
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
اداب كفر الشيخ
حقوق بنى سويف
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره انتساب موجه دمنهور
معهد فني صحى بنها
تجاره جامعة السويس
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره القاهره
السن عين شمس/رياضة
اداب اسيوط
تربية اسوان/رياضة
تجاره انتساب موجه حلوان
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق عين شمس
تجاره عين شمس
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
حقوق القاهره
تجاره عين شمس
اداب سوهاج
تجاره اسيوط
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه حلوان
اقتصاد منزلى حلوان
تجاره سوهاج
تربية اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
368789
605734
876935
226070
467969
520109
801163
815395
743769
679127
827983
882944
752119
432664
803533
519386
244018
316127
462273
752364
392205
127816
819608
725878
302605
585417
525871
534783
902794
522647
107999
450393

اسم الطالب
عبدﷲ اشرف سعد عبدﷲ شرف الدين
اسﻼم خالد بندارى السيد
هبه عامر عبد الحكيم بيومى
احمد هانى احمد السيد محمد دياب
منار فتحى عبد المنعم ابراهيم
اسراء سمير عبدالشافى على الشيمى
عبد الرحمن محمد ابراهيم محمد
مى محمد محمود عبدالعال
امال محمد مصطفى كامل
حنان محمد السيد مسلم طعيمه
اسراء نصر عبد العاطى محمد
محمد عبدالسﻼم فتحى عبد المحسن
منه ﷲ مسعد حسين ابراهيم
عبد الرحمن مصطفي مصطفي سالم السماحي
ساره اشرف نجيب زكى
مى كمال حسن السعيد جنيدى
محمد عزت عبدالمنعم محمود
اسراء صالح إبراهيم محمد اليمنى
شيماء على منصور محمد الشيخ
فاطمه الزهراء عبده غريب حسين البﻼسى
فاطمه على حسن ابراهيم سعد الدين
همت رشاد محمد سالمان
محمد جمال محمد ليسى
شريف اشرف احمد محمد
السيد محمد السيد سﻼم
مريم متولى السعيد الخولى
ابانوب جورج شفيق واصف
ريم محمد سعد قطب
شروق محمد عبد الرحمن محمد
اميرة حسن عبد الغني حسن على
جنه باهر محمود محمد حفنى
شروق عماد عبد الوهاب جميل

الكلية
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
معهد فني تمريض الزقازيق
معهد فني صحى اسيوط
تجاره انتساب موجه طنطا
طب بيطرى كفر الشيخ
حقوق طنطا
علوم رياضة المنيا
اداب انتساب موجه المنيا
تجاره انتساب موجة جامعة السويس
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
تربية ابتدائي بور سعيد
علوم رياضة بنها
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب انتساب موجه دمنهور
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم بنها
تربية رياضيه  /بنات كفر الشيخ
اداب انتساب موجه بورسعيد
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره اسيوط
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
معهد فني صحى بنها
اداب انتساب موجه المنصوره
تربية اسكندرية
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية سوهاج
زراعه اﻻسكندريه
اﻷكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم  6اكتوبر
تربية ابتدائي طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
458752
209572
876885
128664
155458
519212
105263
583511
676622
467905
444772
217674
502183
177915
750495
836694
502917
107019
446461
366089
613176
378231
606907
155083
502321
292952
233179
451716
433952
438467
902437
536884

اسم الطالب
وسام مجدى على هﻼل
منه ﷲ اسامه جﻼل صﻼح
رانيا جمال محمد صالح
ميرنا وليد محمد عباس
لمياء سيد احمد فؤاد عبد العزيز
سارة حلمى محمد ابراهيم الصنم
وسام مجدى امام محمد
منى مجدى مصطفى الصباغ
ايمان خالد فوزى احمد الحنفى متولى
اﻻء وجيه عبدالفتاح حسين
احمد عبدالحليم احمد مصطفى الباجورى
اسراء محمد احمد شجاع الدين
ماهينور محمد مصطفى السيد عيد
اسﻼم عبد المنعم احمد عبد الحميد
عمرو شريف فتحى سعد عبد ﷲ
منار احمد السيد على
سلمى أشرف حافظ أحمد
محمود عادل حسن النادي
محمد ماجد محمد درويش خفاجي
احمد حمدى سليمان محمد
ايمان اسعد حامد سليم
اميره احمد ابوالغيط احمد
بسمة مدحت محمود حسن عبد الرازق
اﻻء احمد جمعة محمد هارون
محمد حسام عبد الحكيم السيد متولى
مروة رضا عبد ﷲ عبد الحكيم
بيتر ماجد بولس جرجس
محمد احمد محمد عبد القادر
هشام احمد محمد بسيونى
سلوى جابر السيد مهاود ناصر
سها ابراهيم محمد ابراهيم
مريم اكرم كامل ابراهيم

الكلية
تربية كفر الشيخ
فنون تطبيقيه حلوان
اداب اسيوط
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه بنى سويف
اداب انتساب موجه دمنهور
فنون جميله عماره المنيا
نوعية طنطا
تربية طفوله الزقازيق
نوعية كفر الشيخ
اداب طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم رياضة بورسعيد
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
علوم رياضة دمنهور
تجاره القاهره
تجاره طنطا
حقوق بنها
نوعية الزقازيق
حقوق بنها
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
السن عين شمس
اداب القاهره
حاسبات ومعلومات الفيوم
علوم رياضة طنطا
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
زراعه دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
434272
387430
731165
677627
816341
559301
503581
292473
462148
318985
307582
218915
318727
160076
674087
387936
164297
373394
889712
837789
910383
748410
322069
239519
389196
209939
683011
221578
452240
678191
212812
168416

اسم الطالب
محمد عبد السﻼم محمد متولى ابو طالب
مصطفى عمرو خليل على خليل
نورهان جمال زايد محمد زايد خليفه
احمد السيد عبد الستار محمد
مريم سمير دانيال ميخائيل
فدوى سعد الدين على سعد الدين
نورهان الرفاعى محمد طه الشرقاوى
دنيا السيد عبد القادر حسن محمود حمد
مرام جمال عبده يوسف القرضاوى
منة ﷲ ايمن عدلى عبد الحميد
ابتهال محمود محمد نجم
شادى ناصر ابراهيم محمد
ايمان محمود محمد محمود عوض
اسﻼم حسنى عبد الوهاب محروس
سالى على عبد ﷲ على شحاته المغربى
اسماء مصطفى احمد محمد الهواري
رضوى عاطف احمد مرسى
عبدالرحمن محمود عبدالفتاح محمد الطباخ
دميانه نشأت عدلي سيدهم
هالة عبد الخالق صﻼح عبد الحميد
امل جابر عبد الصبور ابراهيم
مصطفى محمد الشاطر حسن
محمد جمال السيد عبدالفتاح رمضان
عمر محمد محمد احمد
مروه محمد مصطفى محمد
احمد سامر محمد سعيد احمد رافت
محمد عبد ﷲ محمد احمد حال
ايمان نصر محمد عبد القادر
عبدالحليم محمود عبدالحليم محمد القرش
ندى العدل السيد العدل سعيد
كريم محمود محمد علي عثمان
محمود شعبان دسوقى جمعه

الكلية
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره الزقازيق
تجاره بور سعيد
تجاره اسيوط
السن عين شمس/رياضة
علوم رياضة اسيوط
علوم حلوان
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره بنها
تربية ابتدائي السادات
تجارة جامعة السادات
تربية بنها
تربية بنى سويف
تجاره المنصوره
تجاره بنها
تربية الفيوم
زراعه مشتهر
تربية اسيوط
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تربية اسوان
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني صحى بنها
حقوق حلوان
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
اداب اسيوط
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره القاهره
طب بيطرى بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
600799
379265
815117
325524
602194
468047
453053
217148
921919
291493
835238
115217
376399
437584
594464
817969
391960
470880
822679
732804
444534
371893
149418
885763
738675
382280
375369
595193
231646
230301
755620
436873

اسم الطالب
ايرينى فخرى كامل سليمان
ايه عاطف عبدالمجيد سالم العبساوى
منال احمد جمعه احمد
عبد الرحمن عرفة حسين محمد محمد
اﻻء حامد عبدالمنعم حامد
رانيا عبد المقصود صﻼح عبد المطلب
ايناس فرج عبد المنعم هﻼل
يوسف ايمن محمد زاهر نايل البطه
محفوظ الفى سمعان بولس
محمد بهاء ابو السباع عثمان
محمد جمال سيد حسين
دنيا شريف محمد سليمان
احمد صبحى احمد عبدالحليم منصور
غاده جﻼل محمد عبدالرحيم
نسمه معتز ابراهيم الفار
ابانوب اشرف عادل ناشد
اسﻼم طارق يوسف بيومى
ايمان عادل احمد سليمان السيد
ماجدة سيد حسين سليم
اسماء احمد محمد عطوه
سعيد حامد محمد إبراهيم قشقوش
منه ﷲ مهدى ابراهيم على
دعاء حسنى عبد المنعم مبروك
مروه يوسف عبد الصبور سيد
محمد حسن ابراهيم محمد ابراهيم
دنيا عبدالرازق زكى عبدالرازق هنداوى
عمر سيد عمر عمرى محمد
محمد مجدي عبدالعزيز حسن النجدى
هاجر عصام سعد الدين نصر
الشيماء محمد عبد الحميد توفيق
ميار ممدوح حمدى احمد حافظ
اسراء سعد عبد السيد علي

الكلية
علوم الزقازيق
كلية البنات تربية عين شمس
اداب المنيا
علوم عين شمس
تربية الزقازيق
تجاره كفر الشيخ
تربية طفوله طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى اسوان
علوم القاهره
علوم اسوان
دار العلوم ج القاهره
تجاره عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
معهد فني صحى بور سعيد
تربية /رياضه المنيا
تجاره طنطا
معهد فني صحى طنطا
تجارة قنا ج جنوب الوادي
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
اداب طنطا
تجاره عين شمس
زراعه القاهره
معهد فني صحى اسيوط
طب بيطرى الزقازيق
تربية ابتدائي عين شمس
تجاره انتساب م .بنها
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات الفيوم
تجاره القاهره
تربية العريش
اداب اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
239514
610748
581379
586553
879676
760045
307963
220115
224244
289626
527146
837576
183016
375199
836655
240050
674833
130136
751459
155777
529160
597675
456088
819174
589956
604601
157296
451408
304057
306700
752117
805150

اسم الطالب
عمر حسن السيد السيد
ندا إبراهيم محمد الباز ابراهيم
احمد عبد النبى الحنفى محمد حسن
احمد على عبد العال منوفى السيد
علياء رفيق سيد محمود
مصطفى صبحى مصطفى سيد احمد
اسماء عبد الفتاح عبدالحفيظ المسحب
اية عادل محمد منصور
ايه حسن محمد شبل
اسراء عادل ابراهيم حامد
يارا حامد يحيي حامد عواض
نهلة حسن عبد اللطيف سيد
فادى كامل موسى عيد
محمد سعيد عبدالمقصود عبدالفتاح
سلوي عدلي بكري موسي
اميره خالد عبد اللطيف عبد العال
ايمن حافظ حازم مأمون فوده
مينا مجدى حسب ﷲ جاد
مصطفى محمود محمد حامد النعناعى
سماء سيد ابراهيم محمد
حازم عاطف ادريس محمود خالد
اسامة عطية حامد محمد الطنطاوى
ابراهيم احمد ابراهيم ابوسته
امنيه احمد حسين عبد الراضى
مصطفى محمد مصطفى العراقي
ايمان ياسر محمد احمد الجندى
كرستين عزت عدلى خليل
محمود احمد عبد ﷲ عوض
ريهام ايهاب مصطفى حماد
احمد ابو العنين عبدالعظيم نجم
منه ﷲ كامل السعيد عبد ﷲ احمد النقيب
نورة بدر ثابت رفاعى

الكلية
تجاره انتساب موجه حلوان
كلية اﻻثار ج اسوان
اداب طنطا
تجاره طنطا
اداب اسيوط
تجاره الزقازيق
نوعية اشمون
حقوق انتساب موجه عين شمس
تربية عين شمس
اثار القاهره
تربية اسكندرية
تربية طفولة فرع الوادى جديد
علوم رياضة الفيوم
حاسبات ومعلومات بنها
اداب انتساب موجه اسوان
حقوق انتساب موجه حلوان
تجاره جامعة السويس
تجارة جامعة السادات
تربية ابتدائي بور سعيد
تربية /رياضه بنى سويف
تربية ابتدائي دمنهور
معهد فني صحى بور سعيد
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
تجاره بنى سويف
علوم جامعة دمياط
نوعية فنيه الزقازيق
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره طنطا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية السادات
نوعية بور سعيد
دار العلوم المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
381645
807384
360560
522718
576885
311507
534161
738546
528253
741979
749458
752690
230158
122125
593710
137928
438665
447671
578586
304171
918700
370085
521108
288503
818439
435810
532326
655248
443579
106629
287246
548962

اسم الطالب
جهاد محمود محمد غياض
عمر غزاوي خليفه احمد
محمد جمال عبدالظاهر منصور
سارة اديب عبده حبيب
اسراء على ابوالفتوح على الجندى
مصطفى عبد المجيد محمد زﻻبيه
مارى فايز ابراهيم متى ابراهيم
دينا محمد شحاته عبيدعبدالعزيز
مريم سمير سليمان روفائيل
اسراء حسن سعد سليمان
محمد حمدى عبده سيد
نورهان زكريا ابو ضيف رجب محمد
امنيه احمد رمضان زكى
ايه احمد عبد العظيم عبد الجواد
عبد الرحمن سﻼمه احمد محمد سليمان الباز
فاطمه ربيع شلقامي احمد
هالة محمد عمر محمد مغازى هيكل
محمد صﻼح احمد عمران
احمد ابراهيم عبدالحميد ابراهيم سعد
مروة احمد حسن دابى
عﻼء عابدين عبدﷲ السيد
ابو المحاسن بدر باسم ابوالمحاسن
رحاب عبداللطيف السيد عبداللطيف
اماني دياب حافظ امام الباسوسى
ابراهيم عبد الناصر محمد خليفة
روان عزت عبد الرؤف فتح ﷲ ابو غديه
احمد اكرم عبد الستار عبد المجيد داود
محمد على عبده امام
ساره حسن شحاته حسن أندحو
محمد سامى عبد الفتاح عبد العظيم
سارة فتحي عبد الحميد عبد الرحمن
عاطف خالد حسين محمد

الكلية
تربية ابتدائي بنها
تجاره اسيوط
السن عين شمس/رياضة
علوم اﻻسكندريه
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره دمنهور
اداب الزقازيق
حقوق اﻻسكندريه
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
علوم بورسعيد
حقوق القاهره
تربية حلوان
تجاره بور سعيد
حقوق القاهره
علوم طنطا
تجاره طنطا
حقوق طنطا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره سوهاج
حقوق بنها
اداب دمنهور
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره اسيوط
تربية اسكندرية
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية رياضيه بنين المنصوره
اداب طنطا
تجاره القاهره
نوعية عباسيه
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
239860
538822
531796
133888
465683
244850
361390
168695
800093
235000
325429
316718
916446
355514
809826
534242
434798
146456
613570
654130
584672
156701
749875
465068
536253
614288
160513
365722
131113
659053
310210
223157

اسم الطالب
مؤمن على حسن على متولى
هبه محمد ابراهيم على جاويش
محمد هانى فرج ﷲ خضر
نيرة طارق حسن محمد على
نهى احمد محسن عثمان الجندى
حسن يوسف فوزي طه
هدير اشرف بدوى عبدالحميد
دينا جمال فارس نصر
نوران عبد ﷲ عبيد واعر
ياسمين احمد محمد ابراهيم منصور
هايدي محمد فتوح محمد شحاته
عزيزة رضا محمد العجمى
عبد الغفار ابوالعيون يوسف على
مارينا بدر حنا يعقوب
شيماء عصام سيد إبراهيم
نادية مصطفى سعد عبدالعزيز
يوسف سمير عجيب جيد
عصام محمد حسين محمد
تيسير سعيد محمد فيصل
ساره محمد مصطفى عبد الرازق شهاب الدين
عايده محمد بيومي الغباشي
هشام صﻼح زغلول احمد
محمود محمد فوزى محمد
محمد سامي محمد علي مخيمر
شيماء احمد حسنين السواح
شهيرة مجلى محمد السيد عبد الهادى
شهيرة عفت كمال عبد ﷲ
اسراء صالح عبدالعزيز محمد
نرمين شوقى السعيد محمد
ايه محمود شوقى محمد عبد العزيز
محمد شعبان عبد الفتاح خليل
مريم ماهر كمال جلع

الكلية
تجاره القاهره
تربية ابتدائي دمنهور
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره كفر الشيخ
تجارة جامعة السادات
علوم حلوان
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
علوم حلوان
علوم جامعة السويس
تجاره بنها
تجاره اسيوط
كلية البنات علوم عين شمس
نوعية المنيا
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق القاهره
اداب الزقازيق
علوم المنصوره
اداب انتساب موجه المنصوره
معهد فني تمريض بنى سويف
تجاره جامعة السويس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم دمنهور
زراعه الزقازيق
علوم بنى سويف
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه طنطا
رياض اطفال المنصوره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
علوم عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
654852
151270
374734
727870
125515
447711
287487
876589
294009
288464
426103
216927
460808
750868
654768
465711
674065
383957
667656
279586
148473
670832
602593
167783
210038
231778
231062
305826
591453
217862
736590
205411

اسم الطالب
دينا رضا معوض محمد منصور
مها ايمن عكاشه فرغل
زهيره عبدالمنعم احمد يوسف
مياده السيد بهجت عبد العزيز العكش
ياسمين محمد محمود محمد
احمد عبد الصمد محمد الشناوى
هاديل طاهر مصطفى محمد
جورج جمال عدلي غالي
محمود سمير محمد وهبه الطحان
محمود سيد عبد البديع مهران
غادة عبدالرحيم السيد محمد سليمان
محمد اشرف السعيد عبدالسﻼم
نجيب حسام محمد نجيب حسن المحﻼوى
اسﻼم عوض عبده عبده الشطوي
اسراء ابو زيد احمد السيد زيد
آﻻء محمد عطية حبشي
داليا عﻼءالدين اسماعيل عبد الغنى اسماعيل ابونشوق
احمد عمرو طه مصطفى راغب
رضوى شكرى مصطفى وهبه
اية يحيى محمد محيى الدين شعت
اسراء خالد صﻼح محمود
فاطمه الزهراء رمضان فوزى عبد العال
محمد أحمد فتحى السيد على
مصطفى احمد ربيع محمد
محمد طارق محمود على حسنى
عمر عبد المجيد عبد العزيز احمد حﻼوه
اسراء عاطف محمد زكى السيد
محمد بهي عبد العظيم مدني عيد
ميار رضا مسعد الخياط
منه ﷲ محمد ابراهيم محمد طعيمه
دينا عبد الرحمن احمد احمد ابراهيم
جوليانه أديب نصيف عطوان

الكلية
تربية ابتدائي المنصوره
تربية عين شمس
نوعية بنها
اداب الزقازيق
دار العلوم ج القاهره
علوم طنطا
اداب القاهره
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره القاهره
اداب اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
علوم كفر الشيخ
تجاره جامعة السويس
تمريض المنصورة
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
رياض اطفال المنصوره
فنون تطبيقيه حلوان
اداب القاهره
تجاره كفر الشيخ
علوم الزقازيق
سياحه وفنادق الفيوم
السن عين شمس/رياضة
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
حقوق عين شمس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تربية الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
331020
230730
527666
546575
609668
525555
577254
502728
239914
292028
500690
826946
324918
229816
232278
731144
509993
656975
599018
650661
155278
582248
150765
876928
506774
151546
749267
136318
463607
113497
900822
606786

اسم الطالب
احمد سامي رمضان عبد الحليم
اسامه عادل منصور نصر
داليا عبد الحميد احمد عبد الحميد
شروق سليمان أحمد سليمان ابو النور
اميرة عبدالفتاح عبدالخالق عبده مصطفى
ايمان محمود عبدﷲ احمد سيد احمد
احمد ابراهيم حسين محمد ابو حسين
عمر أحمد خيرى الشحيمى
حسن محمد عزيز محمد ابراهيم
زينب موسى رجب محمد
عبد الرحمن محمد حسن متولى
إسراء على إبراهيم أحمد
مريم لحظي حبشى شحاته
عﻼ محمود على محمود
احمد محمد ابو النجا ابراهيم سالم
مروه محمود فتحي أمين عبد الهادي
فادى لويز لطيف فؤاد
نورهان عاطف السيد محمد يوسف
اميرة عماد فتحى محمد الدمرداش
نرمين السعيد حلمى محمد محمد الفار
اسﻼم مجدى عبد الحفيظ احمد
احمد عبدالبارى حامد المزين
نورهان اشرف فوزى ابو النور
كرستين عادل فؤاد اليا
منه ﷲ خضير على حسن محمد
خلود محمد نصر عبد ﷲ
ايناس عمران احمد عبد الغنى
خلود طارق رمضان شعبان
نورهان احمد مالك خليل سعد
محمود صابر عبد الحكيم ابراهيم
الهام جادالرب سعد محمد
مريم يسري عيد رزق

الكلية
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية أساسي اسكندرية
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
علوم الزقازيق
اداب اﻻسكندريه
اداب كفر الشيخ
تجاره دمنهور
اداب حلوان
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره دمنهور
تربية رياضية /بنات قنا
تربية ابتدائي الغردقه جنوب الوادي
علوم عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية الزقازيق
تجاره دمنهور
اداب المنصوره
السن عين شمس
اداب المنصوره
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
اداب طنطا
تجاره القاهره
تجاره اسيوط
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تربية ابتدائي جامعة السويس
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية رياضية بنات سوهاج
علوم الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
114674
502101
449605
137130
666175
737675
390524
753640
595422
107505
127944
371249
829151
117415
142175
433099
816146
826420
752838
909336
597619
122586
672356
903753
433981
681575
818051
676168
512547
240352
806219
502307

اسم الطالب
بسنت محمد عبد الرازق بخيت
شروق صﻼح الدين عبد المنعم محمد فرج
الهام عبد العزيز محمد سيد احمد مرزوق
احمد ياسر حسين احمد
احمد عبد الرازق احمد عبد الفتاح الشناوى
لميس محمد محمد محمدالشوادفى
اسراء احمد ابراهيم حسن النجدى
ميسرة السيد احمد محمد شحبر
محمود فكرى رزق على هﻼل
ريم جمال سالم محمد سالم
ماريان منير حنا اسكاروس
احمد عبدالحكيم حسنين حسن شلبى
سامر فهيم عباس حسن
ندى ايهاب احمد ذكى
محمود احمد حسين احمد
محمد احمد خليل ابراهيم سرحان
ايرينى عونى نعيم فارس
مريم سمير رسمى عبدﷲ
جهاد محمود مصطفى حربى
محمد حسن ابراهيم النوبى
عمر احمد احمد عبد الحميد المليجى
ياسمين جمال فتحى حداد
هدى عماد السعيد عبد الخالق
محمد احمد محمد عبد الرحمن
عبدالرحمن حسن ياسين مصباح حسن
عبد الرحمن طارق فخرى مصطفى الجزار
مرامي وجيه شوع جاد السيد
اسراء فتحى عبد الغنى محمد البردينى
هبة نبيل عبد الخالق احمد سﻼمه
اسراء علي امين علي
رمضان فالح فايز عبد السﻼم
عبد الرحمن احمد حنفي محمود على

الكلية
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تربية ابتدائي طنطا
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تمريض المنصورة
تربية طفوله الزقازيق
تربية/رياضه بنها
زراعه قناة السويس/رياضة
معهد فني صحى بور سعيد
حقوق القاهره
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية عين شمس
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
اداب اسوان
تربية عين شمس
تجاره انتساب موجه دمنهور
نوعية المنيا
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره بور سعيد
تجارة انتساب موجه اسوان
اداب انتساب موجه جامعة دمياط
كلية البنات تربية عين شمس
تربية المنصوره
تجاره سوهاج
تجاره اﻻسكندريه
تجاره المنصوره
السن المنيا
تربية الزقازيق
اداب دمنهور
تجاره القاهره
تجاره اسيوط
تربية اسكندرية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
285813
120413
530688
666970
456289
843075
595103
659039
122022
815133
181883
880181
650336
147020
725517
322240
516406
754822
596863
165558
595964
375145
295327
677679
180527
389085
739278
316879
580090
667128
908717
451257

اسم الطالب
هاجر عﻼء الدين عبد المحسن محمد
محمود محمد محمد محمود
سعيد خالد سعيد ابو حسن
ساره عبد القادر محمود خليل شهاب
محمد ايمن ابراهيم زين العابدين عامر
امانى عيد فام خليل
داليا جمال صالح عبد المقصود
اميره محمد منصور محمد صالح
ايه عادل عبد الخالق حسن
نوره سعد زغلول صادق
محمد ايهاب احمد نمر
فاطمه الزهراء زكريا خليفه عطيه
يارا السيد نادر محمد البنا
احمد محمود ابراهيم فهيم
ليزا رؤوف عطيه ينى
ابراهيم محمد المغاوري راشد
معاذ محمد على نوار
محمود حسن عيد احمد اﻻهتم
عبد الرحمن السيد عبد الخالق عتلم
ثاره عيد كامل احمد
ساره يسرى محمود محمود الراعى
عفيفى عرفه عفيفى احمد
اية نبيل زكريا محمد زهران
محمود احمد محمد السيد الشناوى
مى حسين محمود محمود
سهيله مدحت عاطف منصور
اسﻼم فتوح ابراهيم على البطل
مرهان مصيلحي كمال مصيلحى
سارة احمد محمد على
محمد هانى عبد الحى محمد الحسيني
فاطمه الزهراء مكى الحسانى محمد
ايمن احمد حامد محمد السبحى

الكلية
كلية البنات آداب عين شمس
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
اداب دمنهور
نوعية المنصوره
تجاره طنطا
تربية المنيا
تربية جامعة دمياط
تربية المنصوره
تجاره القاهره
اداب المنيا
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
علوم رياضة اسيوط
تجاره جامعة دمياط
تجارة جامعة السادات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
علوم رياضة جامعة دمياط
زراعه الفيوم
كلية الزراعة جامعة دمياط
اثار قنا جنوب الوادي
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره جامعة دمياط
تجارة جامعة السادات
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره بنها
علوم المنصوره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية نوعية اسوان
علوم طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
370607
393010
360983
888255
585269
451042
393065
385547
385328
908350
751351
283935
372426
230069
738666
313039
586831
219036
432425
875540
660365
515505
218309
756761
654239
827158
361115
455652
150473
882552
458347
748694

اسم الطالب
محمد عبدالحليم محمد عبدالحليم
عبدالرحمن ممدوح محمد محمد
هاله حسن محمود السيد
ريمون سامح يوسف نصر
عزه احمد مصطفى اصيل
محمد موسى عبد العزيز السيد بدوى
محمود عادل جﻼل فرج
محمود عواد شحات حسن ابوسعدة
مصطفى السيد احمد احمد
محمد محمود محمد هﻼل
اسﻼم اسامه محمود على البراوى
محمود محمد عبد النبى زيدان عوض
اميره عبدالهادى محمد سيد
ريموندا سمير شاكر سدره
عبدﷲ محمد عبدﷲ علي عبد العال
غادة رشاد عبدالحليم بدر
ماهر محمد عبدالهادي شاهين
احمد محمد عبدالعليم محمد
محمود شعبان عبد الغفار محمد
احمد محمد سامح احمد
صبرى عبد الرازق صبرى الدسوقى مجاهد
احمد نبيل محمد محمود شرف
منار هانى السيد عبدالقادر
حاتم محمد اسماعيل موسى
مى رضا عوض حسن ابو العيله
اسﻼم السايح حفنى السايح
رقيه عبدﷲ فرج عبدالوهاب
محمد رمضان زكريا حجازى
مهاب عمرو حامد عبد المطلب
احمد ناصر صبره عبد الناصر
طارق احمد رجب عبد الوهاب غانم
امنيه ناصر حسن ابراهيم

الكلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق انتساب موجه عين شمس
حقوق القاهره
تمريض اسيوط
حقوق المنصوره
اداب انتساب موجه طنطا
اداب انتساب موجه الزقازيق
دار العلوم الفيوم
تجاره طنطا
تجاره سوهاج
حقوق المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
كلية البنات تربية عين شمس
حقوق عين شمس
حقوق الزقازيق
نوعية اشمون
تربية/رياضه بنها
حاسبات ومعلومات الفيوم
تربية رياضيه بنين اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
تجاره المنصوره
تجاره دمنهور
حقوق انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى رياضه اسماعيلية
اداب المنصوره
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
اداب انتساب موجه طنطا
معهد فني صحى طنطا
تجاره القاهره
تربية/رياضه اسيوط
اثار القاهره
تربية ابتدائي جامعة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
147798
321899
575845
107732
899855
131382
305591
178853
833939
601314
877880
668689
662321
900634
669976
129353
215965
391279
237665
428005
803324
803402
370414
823960
148621
313943
360346
322936
317943
383348
902230
661699

اسم الطالب
رانيا طارق محمود حسانين
محمد السيد عبدالفتاح قطب قرموط
احمد جمال ابراهيم صابر
نورا محمد منصور محمد
عماد نبيه عزيز جادالرب
نسمه يوسف محمد على
سلمى اسامة شوقى عباس سراج
منة ﷲ كمال حسن بدوى
شاهنده سيد محمود طه
مصطفى محمد عبدالرحمن عبدالحميد ابراهيم
راويه مرعى درويش ابراهيم
اﻻء شعبان المحمدى عبد المجيد
محمد عبد المنعم عبد ﷲ عبد المنعم
محمد عادل رفاعى سيف النصر
رانيا ابراهيم الددمونى عمر على
فاطمه عيسى حمادة عيسى
ندى حاتم محمد جمال
محمود مصطفى محمود محمد
رضوى عمرو عزت عبد المنعم
بسام محمد خميس محمد عبدﷲ
ماريو مﻼك عبد الملك فانوس
مصطفى حماده عاطف محمد عزت
شريف حسن خطاب عبدالرحمن
عمر تميم محمد احمد
هدى احمد عبد المنصف عبد العزيز
سمر حامد علي هويدي
محمد فتح ﷲ محمد مصيلحى
امال مصطفى كامل محمد الملط
محمود احمد صقر احمد
ناريمان اسماعيل عبدالرحمن سيد
منى عبده حسن عبد الرحيم
ايمان مدحت عيد محمد زكى

الكلية
فنون تطبيقيه حلوان
حاسبات ومعلومات الزقازيق
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
معهد فني صحى سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق بنى سويف
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
اداب الزقازيق
اداب انتساب موجه اسيوط
اداب المنصوره
علوم المنصوره
تربية رياضية بنين سوهاج
علوم المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
دار العلوم ج القاهره
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره دمنهور
علوم المنيا
تربية رياضيه بنين المنيا
تربية ابتدائي بنها
حقوق قنا جنوب الوادي
فنون تطبيقية جامعة دمياط
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
علوم رياضة شبين الكوم
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى امبابة
تجاره سوهاج
اداب المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
508037
841342
155924
596237
879154
454018
728253
535272
835748
314151
522485
209502
808739
306160
608737
737988
140843
306240
895405
123441
447609
595353
906101
514595
116707
110508
667711
816582
675787
585863
357357
427318

اسم الطالب
مروان محمد عبد الوهاب على حمادة
شيماء عمر احمد قاسم
فاطمة جابر ابراهيم قرنى
حمدى محمود مسعد الحفناوى
فاتن عمر عبد اللطيف على
غاده احمد محمد شوقى عبد الواحد
عاصم عﻼء الدين محمد السيد بركات
سمية عمر محمود محمد حجازى
زينب احمد عبده بسطاوى
هاجر عبد الفتاح اسماعيل عبد الفتاح
علي شعبان علي القناطري
خالد محمد سعد احمد
خالد محمود محمد فتحى محمود
محمد محمود إبراهيم أحمد منصور
علياء حسن عبد الرحيم حسن عبد الكريم
محمد احمد احمد زيادة
زينب مجدي عبد الجيد بغدادي
محمود عبد الحميد كمال عبدﷲ
ضياء الدين وهيب احمد على
ريمون صبري حكيم بشاي
سعد نبيل سعد سليمان
محمد على اسماعيل عبد اللطيف
عبد ﷲ عادل السيد هاشم
كيرلس مجدى بديع ارمانيوس عوض
احمد محمد اسماعيل محمد عطيه
هادى حسام الدين سليمان عبد العزيز
اسﻼم محمد عبده البسيونى عتيبه
مارينا عادل سعد شحاته
محمد سيد احمد حسين سيد احمد حسين
هبه صﻼح مسعدعبدالنبى على
احمد ناصر زكى عبدالرحيم
أيمن محمود أحمد محبوب

الكلية
تجاره دمنهور
تربية المنيا
علوم المنيا
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم رياضة اسيوط
اداب المنصوره
تجاره الزقازيق
تربية طفوله ج دمنهور
كلية الطب البيطرى جامعة أسوان
تربية شبين الكوم
دار العلوم الفيوم
تجاره عين شمس
علوم رياضة المنيا
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
اداب الزقازيق
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره القاهره
تمريض شبين الكوم المنوفية
دار العلوم المنيا
حقوق حلوان
اداب طنطا
معهد فني صحى رياضه بور سعيد
طب بيطرى سوهاج
اداب جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة بنها
معهد فني صحى رياضه المنصورة
تربية المنيا
السن عين شمس/رياضة
معهد فني صحى طنطا
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تجاره اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
293247
439419
320455
126957
212470
503373
885238
677167
435831
541574
893738
381260
110139
669097
472483
817120
670627
531388
583159
661793
155161
675761
180915
538399
157056
896524
669820
319867
825688
584068
610219
802783

اسم الطالب
فاطمة جﻼل محمد محمد محمود
بدور أحمد كامل عبد الرحيم عبده
احمد رضا شبل شعير
اسماء اسامة ابراهيم زغلول
انجى محمد محمد حسن خلف
ايهاب ابراهيم السيد ابراهيم
انجي صبري ملك عبد المﻼك
حسام الدين عزت عبد الغفار محمد يوسف
ميار عبد ﷲ عبد النبى احمد السيد
حسان ابراهيم محمد عبد المطلب
محمد صديق السيد عبد اللطيف
احمد طلعت محمد احمد
احمد عبد الفتاح محمود محمد
احمد باشا حمدى العدوى على زاهر
رندا الهﻼلى رزق ابراهيم السيد
محمد مدحت رشدى محمد
اميره جمعه عطيه محمود البرعى
عبد اللطيف حسام الدين عبد اللطيف ابو السعود
زينب ربيع محمد الششتاوى البنا
احمد عطا محمود محمدموسى
محمود حسنى ايوب ايوب
السيد محمد السيد رجب على
جهاد محمد عبد الرشيد حسن
ريهام ابراهيم عبدالمنعم عبد العزيز نصير
فاطمة احمد خفاجى احمد
مروه نصر الدين عباس على
عبد الهادى رضا احمد اسماعيل على
ايمان اشرف محمد عبدالفتاح جعفر
انجى ادوارد كمال نخله
مصطفى اشرف جاب ﷲ جميل
حسام محمد عبدالهادى محمد احمد
كيرلس مجدى فاروق عياد

الكلية
اداب القاهره
تجاره اﻻسكندريه
معهد فني صحى بنها
تجاره القاهره
اداب عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية اسيوط
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تربية رياضية بنين سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره القاهره
تجاره بور سعيد
معهد فني صحى طنطا
تجاره اسيوط
تمريض المنصورة
علوم بورسعيد
تربية طنطا
تجاره طنطا
اداب بنى سويف
العالي لﻼعﻼم وفنون اﻻتصال  6اكتوبر
اداب انتساب موجه الفيوم
تربية ابتدائي دمنهور
اداب بنى سويف
معهد فني تمريض سوهاج
علوم رياضة جامعة دمياط
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره سوهاج
معهد فني صحى رياضه طنطا
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
425855
652737
373358
308255
901550
132577
106253
208169
815710
120136
581792
663984
585717
110199
216632
744120
673801
614339
300128
218402
522463
533574
372466
397211
819658
301181
726696
475642
119283
617555
118055
147259

اسم الطالب
اسماء السيد محمد محمد عبد الهادى
مصطفى راضى مسعد احمد قاسم
احمد حاتم فؤاد محمود غﻼب
حسن مسعد حسن القاضى
طاهر محمد سيد محمود
عادل ناصر عبد الجيد محمد
احمد عماد عبد الغنى على
دينا خالد حسن سليمان
نورهان عربى محمود محمد
عبد ﷲ احمد عبد ﷲ احمد
رجب محمود محمد زكريا النواوى
هبه ﷲ على خليل حامد عبد العال
عﻼء السيد فرج الوكيل
حسين احمد حسين مرسى
امين يحيي امين قاسم يوسف
احمد ايمن عبدﷲ سليم
هدى نبيل رجب محمد عطيه
ندا مصطفى حسين سالم
محمود محمد عبد العظيم محمود
بسنت عادل لمعى غب﷼
مصطفى جاد ﷲ محمد جاد ﷲ
مروة غﻼم محمد احمد المسلمانى
شيماء عطيه بخيت اسماعيل
ابانوب سامى عشم عبدالملك
مرزقه عمر احمد محمد
حسين احمد السيد شمس الدين
ساره ياسر عاشور على الفيل
مصطفى اسﻼم مصطفى السيد رفاعى
نسرين رأفت عبد الفتاح محمد
عبد الرحمن عﻼء الدين ابو الفتوح اسماعيل
مروة صبري محمد جوده
احمد محمد السيد الشملي

الكلية
تربية ابتدائي فرع مرسى مطروح
اداب جامعة دمياط
تجاره بنها
اداب سوهاج
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم المنيا
حقوق القاهره
علوم رياضة شبين الكوم
علوم المنصوره
معهد فني صحى طنطا
اداب القاهره
استنفد الطالب رغباته
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
اداب المنصوره
تربية الزقازيق
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
اداب انتساب موجه القاهره
تربية اسكندرية
علوم جامعة دمياط
كلية البنات تربية عين شمس
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
اداب المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية أداب بورسعيد
علوم رياضة اسوان
تجاره القاهره
فنون تطبيقية جامعة دمياط
حقوق القاهره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات

Page 514 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
665170
241226
737937
584432
169159
352719
670053
829323
582079
431320
242919
608969
807245
140673
823488
304862
806816
911372
657929
224742
178650
601713
363709
294129
825958
919371
469971
670751
324607
655464
387918
470203

اسم الطالب
محمد مصطفى فتحى محمد حسب ﷲ
اسراء الحسيني عبدالرحيم ابورية
اشرف ابراهيم ابراهيم محمد
محمد عنتر شبل عماره حموده
محمد احمد احمد عبد العزيز
كرمه زكريا احمد حافظ
تقى محمود محمود محمد شعبان
نوره احمد حسن طه
بدير عوض بدير قاسم
احمد خيرى على ابراهيم عمبر
مي محمد فوزي ذكي
احمد محمد حسين عبدالرحمن
احمد محمد علي محمد
منه احمد عبد المجيد على
محمد ابو بكر مدنى عابدين
بسمة سامي حسن ابراهيم جنديه
كلوديا نبيل ناروز ابراهيم
ايه محمد حراجى حسين
مريم عﻼء السباخى عبد الغنى
عمر جمال عبدالفتاح ابراهيم حجازى
حسين محمود نعيم احمد عبد الجواد
احمد محمد جمال محمد حسين الغندور
مصطفى احمد مصطفى على عبدالدايم
ابانوب صبري نصحي مطران
صابرين ماهر غريب محمد
محمد احمد حسانين عثمان
براء عبدالرزاق ابراهيم السعيد محمد ابوالعطا
رنا اشرف عبد الباسط السيد
توني ارميا نجيب درياس
اسﻼم اشرف عبد الجليل عبد الجليل احمد
مياده السيد جاب ﷲ السيد
محمد عبدالمنعم انيس صادق

الكلية
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب حلوان
تجاره الزقازيق
اداب المنصوره
اداب الفيوم
فنون جميله فنون حلوان
السن عين شمس/رياضة
اداب قنا ج جنوب الوادى
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه القاهره
معهد فني صحى الزقازيق
علوم المنيا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
زراعة قنا ج جنوب الوادي
علوم رياضة الزقازيق
اداب المنيا
كلية الطب البيطرى جامعة أسوان
رياض اطفال المنصوره
علوم القاهره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره جامعة السويس
استنفد الطالب رغباته
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب اسوان
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
تربية كفر الشيخ
رياض اطفال المنصوره
علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب الزقازيق
زراعه كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
357511
822060
318404
116926
231427
145410
105576
319720
754023
587201
607391
813222
675914
451529
151424
579659
880433
229254
138150
652364
523708
121280
525446
316749
530045
159576
540138
597960
880103
206856
436604
750690

اسم الطالب
فؤاد احمد فؤاد احمد
رانيا احمد ناجى محمد احمد
حامد عاطف حامد الجندى
شريف عزت غالى حربى
اية خالد محمد عبد الحميد
محمد عادل حلمى سليمان
امنية شريف محمد عمر مقبل
اية وجيه عبد ﷲ محمود
روفان بدوى عبد ﷲ احمد همام
على عبدالحميد على محمد موسى
محمد امين صﻼح امين سليمان
عائشة صﻼح عبدالرحمن محمد
اسماء هندى مصلحى عبد الحميد
احمد طارق نبيه العشرى
سهام سيد محمد احمد
ايمان سيد عبد العظيم محمد عقل عوض
نسمه جمال محمد على
اميره اسامه منير منصور
ايه فريد شوقى عبد ربه عيس
عمر ابراهيم ابراهيم مقﻼش
آية محمد اسماعيل محمد كمال الدين
حمدى اشرف السيد احمد
ميرنا عادل زكى توفيق
رنا محمد جمعه مرعى
هشام صﻼح حسن رمضان عسله
عمرو عبد الدايم على محمد
اسراء حسن السيد محمد حسين الجمل
آية جمال على يوسف اﻻمير
ميرنا مجدى لطيف معوض
مارك فكرى عازر يعقوب
عواطف جمال محمد سليمان احمد
ابانوب يوسف تدري عبد النور

الكلية
علوم رياضة القاهرة
تجارة قنا ج جنوب الوادي
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تجاره القاهره
علوم القاهره
معهد فني صحى امبابة
اداب القاهره
تربية شبين الكوم
تربية بور سعيد
اداب طنطا
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب انتساب موجه المنيا
تمريض الزقازيق
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
معهد فني صحى امبابة
طب بيطرى المنصوره
تجاره اسيوط
حقوق انتساب موجه عين شمس
اداب القاهره
تجاره بور سعيد
تربية أساسي اسكندرية
اداب القاهره
تربية أساسي اسكندرية
حاسبات ومعلومات اسيوط
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه بنى سويف
زراعه دمنهور
تربية جامعة دمياط
تجاره اسيوط
تجاره عين شمس
تربية طفوله اﻹسكندرية
نوعية بور سعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
474153
753900
284982
152788
382267
146994
661813
883278
166718
147676
515167
732323
279944
181765
681404
475076
376690
168872
545768
204851
756778
670169
607353
500641
170303
557255
672163
240974
430528
745090
539086
367353

اسم الطالب
حسام خالد محمد فرحات
ندى نبيل محمد على مصراوى
اسماء الطنطاوي حسن حسن
خالد احمد رشاد محمد
نورهان سامح شحاته عزيز
محمد عصام فاروق محمد
اسﻼم غنيم محمد الجوهرى
مريم رشاد مزيون صحصاح
بسمه سعيد ابراهيم سالم
خلود حسن محمد حسن
محمد نبيل جابر الطباخ
محمد السيد محمد عبد ﷲ
عمرو محمد عبدالفتاح محمد عبد الفتاح
هدير محمد سيد عبد الحليم
سهر اشرف محمد الدسوقى ملش
عمر رزق احمد شعبان
دعاء محمد عبدالفتاح ابراهيم النقيشى
محمد طه عبد الحكم محمد
وليد طلعت حسن مبروك جميل
اميره فؤاد السيد مصطفى
محمد عبد الحافظ محمد عبد الحافظ
زينب جميل ابراهيم محمد
عبد ﷲ ماهر محمد السيد
محمد خميس محمد حسن الزكرى
اسراء سعيد عبد الهادى رياض
محمد عبد الكريم عبد الرحيم على محمد
هبه ايمن اﻻحمدى السيد
اسراء محمد محمود مصطفى على البحراوى
احمد سعيد عبدالباقى محمود
انس عبد العال علي عبد ﷲ
آيه كامل على ابو العينين
بسمه عبدالحليم احمد امام الغباشى

الكلية
اداب دمنهور
تجاره بور سعيد
تجاره عين شمس
تربية بنى سويف
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد فني صحى المنصوره
إعﻼم ج جنوب الوادى
تربية الفيوم
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره دمنهور
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه بنى سويف
تربية المنصوره
اداب اﻻسكندريه
نوعية عباسيه
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم رياضة اﻻسكندرية
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني صحى المنصوره
تربية رياضيه بنين الزقازيق
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
تربية ابتدائي دمنهور
رياض اطفال المنصوره
حاسبات ومعلومات حلوان
تجارة جامعة السادات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
315182
833271
913902
153901
137926
669814
133892
145595
392806
162754
881676
128198
826081
137511
145126
594306
292018
373876
302138
879663
317520
306872
502576
298075
525439
460794
394456
683556
659015
831688
741077
470724

اسم الطالب
يسن محمد احمد قنصوه
ديفيد عصام باسيليوس قﻼده
دوﻻجى اشرف كمال توفيق
رشا سعيد ابوزيد شاكر
فاطمه احمد حسن محمد عبدربه
حسن ابو بكر حسن محمد ابراهيم
هيام هشام محفوظ محمد
نهال كمال محمد حمزة
مصطفى محمد محمد عبدالقادر
ندا عبد العليم عبد المنجي عبد المجيد
ايمان صفوت سنوسى عبد المالك
ندي عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الحافظ
جيهان سمير على معداوى
محمد عصام محمد ابراهيم عسل
عبد الرحمن خطاب عبد الخالق مرسى
نورهان محمود محمود شريشر
رضوى محمد محمد محمد رضوان
ايه فرج عواد محمد
احمد طارق صبحى اليتيم
رنا احمد عبد الناصر شهاب
ايمان السيد صابر السيد
سارة محمد عبد الجيد ابو عزيز
سلمى محمد جمعه حسين بغدادي
ماري عاطف توفيق جرجس
مريم محمود محمد محمود عبد العزيز علبه
محمود بسيونى ابوالعنين محمد وحد
مصطفى سعد فرج عبدالعزيز
احمد العربى حسن محمد ابو النجا
محمد عادل المهدى ابوريا المتولى
احمد عبدالستار عبدالرازق سمان
عبدالرحمن ابراهيم حداد اسماعيل ابوالنصر
زينا عادل ابراهيم سالم ديه

الكلية
تجاره بنها
اثار قنا جنوب الوادي
كلية البنات علوم عين شمس
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
حقوق حلوان
تجاره الزقازيق
دار العلوم ج القاهره
تربية ابتدائي عين شمس
اداب عين شمس
تربية ابتدائي الفيوم
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره القاهره
تربية قنا ج جنوب الوادى
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
اداب انتساب موجه حلوان
حقوق بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تمريض اسيوط
تربية ابتدائي بنها
تربية شبين الكوم
زراعه اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجاره كفر الشيخ
حقوق بنها
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
تمريض المنصورة
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
393252
669485
826674
380421
453033
903391
242682
280396
107010
320414
757906
804245
802049
146720
321072
823736
676404
211479
327576
607474
312581
900769
835252
448797
122003
375495
304846
373709
159247
902130
587994
166072

اسم الطالب
مى شحات عبدالسميع عبدالمجيد
محمد السيد سالم بدوى
محمود احمد سيد ابو المجد
حسام محمد عبدالعظيم محمود الليثى
اية السيد عبداالرحمن اسماعيل عبد الغفار
احمد ماهر عبد الحميد محمد
محمود عاطف عبد الحليم خليفة
مورا مجدي جرجس رزق
احمد هانى رياض ابراهيم حجاب
يوسف سيد بسيونى محمد
نورهان عبدالعزيز حسنين عبدالنبى نصر
علياء جمال محمد ابراهيم
عبد الرحمن محمد رمضان عبد الولى
جيهان نصر عبد المحسن نصر الشاهد
بسمة خالد إبراهيم فرج
ابراهيم عبدالناصر عبدالواحد محمد
الزهراء احمد احمد احمد سمرى
احمد محمد صابر حسين فرج
عبد الفتاح عبد الفتاح عبد العظيم احمد
حازم احمد عبد ﷲ عمران
مصطفى محمد فوزى الخولى
زينب احمد عﻼم عبد المتجلي
محمود عبدالعاطى عبدالدايم المرعزى
سهيلة سامح السيد الخشن
اسراء حسن عبد السميع محمد
ايمان صﻼح محمد عبدالمعطى ندا
يارا وائل عبد المنعم الجنايني
احمد رضا محمد موسى بﻼله
دعاء حميده عبد العظيم حنفى
رانيا اشرف علي احمد
عبد ﷲ ابراهيم الحسينى محمد سيد شحاته
زهراء علي عبد الواحد محمد

الكلية
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
حقوق قنا جنوب الوادي
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
السن عين شمس
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره القاهره
حقوق شبين الكوم ج منوفية
نوعية موسيقيه الزقازيق
تجاره اسيوط
علوم جامعة السويس
اداب انتساب موجه حلوان
اداب شبين الكوم ج المنوفية
كلية تجارة ج أسوان
تجاره طنطا
حقوق عين شمس
تجاره جامعة السويس
علوم بنها
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب سوهاج
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تجاره طنطا
فنون تطبيقيه حلوان
علوم بنها
تربية شبين الكوم
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تربية بنى سويف
اداب سوهاج
اداب طنطا
اداب الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
389184
890156
585371
671485
673604
609657
877758
326938
284799
366199
579738
682280
114592
678141
825297
229179
832740
661469
805743
754064
671532
220547
608604
579197
228273
213092
549357
371952
439315
224756
106384
900453

اسم الطالب
عبير عاشور على احمد
محمد على محمد عبد العال
بسنت محمد محمد عامر
ف﷼ عبد العزيز عبد ﷲ عبد المقصود
مصطفى زياد حمدى عراقى
اسراء ممدوح محمد محمد الرشيدى
نهى محمد عبد العال محمد
رانيا خالد رمضان سمره
دميانة تادرس فلى درغام
احمد فضلون العابد عباس عبدالمنعم
ريم عبد الناصر كامل على كامل
محمد ابراهيم عبده محمد عماره
منى مصطفى على عارف
هبه اسامه محمد السعيد الطنطاوى
عمر رمضان عبدالحفيظ على
حسين احمد يوسف ابراهيم
ساره رسمى وديع بطرس
داليا عبد الرسول السعيد خليفة
مروه رجب احمد احمد
ميرنا عادل سامي مملوك
محمد رضا عبد الرازق عبد الرازق
محمد عبده محمد احمد
محمد ابراهيم محمد محمد صالح
امل بشير ابراهيم السيد
بدر اشرف عبد العظيم حجاب
محمود ايمن محمد فتحى عامر
أسماء محمود عبد القادر ابراهيم أبو ريه
اميره عبدالعال معوض عليوه
ليلى محمد محمد ابراهيم على
محمد ياسر صبرى الحلو
كريم عﻼء الدين حسين محمد
مروه احمد خلف فهمي

الكلية
كلية البنات آداب عين شمس
تربية اسيوط
اداب المنصوره
معهد فني صحى المنصوره
تجاره سوهاج
معهد فني صحى الزقازيق
علوم اسيوط
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
السن عين شمس
علوم رياضة الزقازيق
علوم المنصوره
تربية رياضيه بنين المنصوره
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
علوم جامعة دمياط
تربية المنيا
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة
تربية طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق القاهره
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
حقوق عين شمس
حقوق اﻻسكندريه
تجاره القاهره
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضة
تربية سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
296347
462709
835925
352263
583619
729944
844440
431994
205942
379709
598673
754937
237485
466077
471864
505598
589442
605640
123929
500983
538521
831009
388056
812376
513326
108426
590967
813092
835685
165052
375042
828490

اسم الطالب
رانيا طارق عدلى محمد
رائد محسن عبد المنصف عطية
احمد عبدالرحيم محمد حمدين
نوران حسام محمد رافت احمد عزازى
نوران رضا عزت عبد النبى
ايمان شعبان على حسن طلبه
عمرو محمد احمد عبدالرشيد
محمد منصور عبد الجواد عبد الرحمن فايد
رنا فضل احمد صادق
سحر طارق عبده محمد الشامي
اسامه عبدالوهاب اسماعيل الشناوى
وجيه محمود محمد محمود خلوصي
سمية مصطفى السيد سند
مروه عبدالقادر عبد القادر حجازى يوسف
اسامة عبد الفتاح احمد عبد الفتاح احمد
اسﻼم نصر عبد الفتاح عبد السﻼم
فاطمه شوكت أحمد بركات طاش
ساره جمال اسماعيل ابراهيم
محمود حسن عطية عبد الرازق
هانيا حسام الدين سعد ابو مسلم محمد
روضه فتحى سليمان على الشخيبى
نسرين على محمد محمود
محمد مرزوق ابراهيم مرزوق
ماركو سيحة موريس عبد الملك
دنيا ممدوح محمد أحمد
مازن محمد مصطفى كمال
ايه السيد حسن الدنون
مريم نسيم صادق يونان
هدير حسن عبد الفتاح جﻼل
ماذن سعيد عبد التواب صالح
رضوى جمال عمر صالح
حمد فخرى محمد الصغير شاهين

الكلية
حقوق عين شمس
حقوق طنطا
حاسبات ومعلومات المنيا
علوم رياضة بنها
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
علوم عين شمس
اداب المنيا
علوم اﻻسكندريه
تجاره القاهره
نوعية عباسيه
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
تربية العريش
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
حاسبات ومعلومات الفيوم
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب انتساب موجه دمنهور
كلية البنات علوم عين شمس
نوعية قنا
تجاره بنها
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات القاهره
تجاره جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
نوعية فنيه قنا
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
829313
815609
309759
667929
889762
304947
303154
453279
890405
886915
453715
803109
728057
375650
458576
813818
819698
480563
464881
514753
918530
457323
111536
322650
222989
438875
136136
156041
587049
226965
244434
433559

اسم الطالب
عزة علي صالح محمود
راحيل عبد المﻼك سعد عبد المﻼك
محمود سعيد الدمرداش علوان
هشام محمود محمد النجار
ميرنا شهير شوقى جاد
فاطمة طارق علي عبدالغفار الحنفى
هدير ناصر عبد السيد السيد
ندى محمد عبد العزيز احمد ندا
اسماء محمد عطا مجلى
رشا عماد لوقا ابراهيم
ايمان خالد ابراهيم مصطفى الرفاعي
اميرة خلف كامل على
عﻼ ممدوح عبد الحكيم عبد الحميد
احمد محمود محمود عبدالمنعم
محمد عبد الغنى كمال سلمان
ندى عادل خليفه عبدالغنى
مصطفى جابر عمرو عبد الحي
سحر فضلون مسعد شرابى
محمد احمد ابراهيم محمد شحاته
مصطفي احمد خميس احمد مصطفى الزقم
بشاير احمد عبدالعال مصطفي
اسراء سمير شبل السيد شهود
يوستينا خير بولس جرجس
نسمة سعيد فاروق اﻻكحل
امنية محمد حسن عبدالسﻼم
ريم محمد عبد ربه عبدالمجيد هجرس
رضوى زكريا عبد العزيز على
سارة علي عبد العظيم علي
سهام صابر محمود عبدالعزيز كرات
ايمان محمد الصغير مهران
اسماء هﻼل شعبان احمد
محمد عادل احمد الضوى احمد

الكلية
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تربية ابتدائي المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية المنصوره
طب بيطرى اسيوط
تربية السادات
تربية ابتدائي شبين الكوم
تجاره طنطا
تربية اسيوط
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية المنيا
تربية ابتدائي الزقازيق
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
اداب كفر الشيخ
كلية التربية الفنية ج المنيا
تجاره اسيوط
اداب كفر الشيخ
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
اداب دمنهور
تربية سوهاج
تربية ابتدائي طنطا
اثار القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية بنى سويف
اداب طنطا
تجاره القاهره
علوم القاهره
تربية اسكندرية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
879094
388997
603999
751501
297541
589959
611864
898850
578373
536165
294547
883637
849769
800748
876215
447020
324006
660154
233390
921118
379633
743277
735928
655510
750355
907104
460677
751138
305268
352493
880143
354464

اسم الطالب
منال يوسف محمد عبد الرحمن
عمرو ابراهيم على توتو
ياسين جمال عبد الحميد احمد
عمر محمد احمد ابراهيم الماوى
دنيا محمد عبدربه عبده
اسراء ممدوح احمد عبد الغفار
نورهان البندارى محمد ثابت البندارى
ميرنا مراد كامل شحاته
زينب جمعه الرفاعي حمودة
جهاد مصطفى محمد الشحات
عبد الرحمن يوسف علي عبدالحميد
محمد مهران محمد عبد العليم
اسﻼم احمد عبدﷲ سلطان
ايمان عبد المنعم حبشى عبد ﷲ
غاده سمير قاسم محمود
محمود شعبان محمد معروف
احمد عبده على محمد
عمرو احمد محمد حمد يوسف
ياسمين سمير محمد على
اميمه عز الدين محمد محمود
حسن احمد يوسف مرشدى الخالع
محمد عبد ﷲ حسن سيد احمد
وﻻء غمرى قطب احمد سليمان
طارق يحيى محمد عوضين احمد
كريم هشام محمد عبد المقصود يوسف الجزار
فارس محمد محمود العدوى
عصام السعيد احمد محمد جوهر
محمد احمد ابراهيم سالم البربير
نورا ابراهيم محمد ابوالسعود
نورهان حامد محمد زكى محمد
صفا محمود عبد السﻼم عبد الرحيم
عبدالرحمن سعيد محمد محمد ابراهيم

الكلية
تربية اسيوط
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره جامعة السويس
اداب عين شمس
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تربية طفوله الزقازيق
اداب سوهاج
اداب طنطا
تربية طفوله ج دمنهور
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
حقوق اسيوط
حقوق قنا جنوب الوادي
حاسبات ومعلومات المنيا
علوم اسوان
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
تجارة قنا ج جنوب الوادي
علوم المنصوره
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية سوهاج
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
نوعية الزقازيق
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تربية رياضية بنين سوهاج
حقوق اﻻسكندريه
تربية ابتدائي بور سعيد
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
علوم عين شمس
تربية اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
876511
510813
669932
427493
208621
279367
601499
507910
428320
243969
539274
673878
114041
237393
158618
389733
316009
527877
215440
548956
595420
431764
576628
746162
209739
463481
207586
243152
520001
576386
464680
662812

اسم الطالب
شيماء جمال عبد الحليم محمد
اسحاق صابر مجدى فخرى محفوظ
محمود اسماعيل محمد رمضان عاشور
سماح محمد مصطفى عبدة
محمد خالد احمد عيد
ايمان احمد عنتر احمد حسين
عمر سعيد عبد العزيز خليل سعود
محمد انور حسن انور حسين
مؤمن سﻼمة محمد احمد محمود
محمد عبد الغني السيد مرسي
ندى على مراد على مناع
اﻻء ابراهيم عبد الحميد حامد على
احمد محمد حسن زكى خورشيد
اسراء احمد مبروك محمد
محمد سيد عبد الناصر محمد
محمد اسماعيل محمد محمد اسماعيل
اﻻء احمد محمد عبد الفتاح برغوث
نهال احمد محمد على ابوالعنين
احمد طارق حسن اسماعيل
بسام محمود عبد الرازق عبد الرحيم طاحون
محمد كارم محمود خالد عبد العال
محمد مصطفي حسين محمد حسين اسماعيل
رضوى محمد يوسف اﻻبشيهي
شريف احمد محمد حسن حسونه
حبيبة خالد علي حسن
أية صابر بسيوني موسى أبو حطب
ريتا اشرف يوسف عبد ﷲ
اسراء سعيد محمد محمد عبد العال
عبير رجب محمود زغلول محمد الشيخ
ريمان الشافعى الشافعى شمس
احمد عصام امين على قابيل
عمر سعد عبد المعطى الديسطى على

الكلية
تربية اسيوط
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره كفر الشيخ
علوم طنطا
حقوق القاهره
تجاره القاهره
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
زراعه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره دمنهور
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية بنى سويف
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
اداب دمنهور
تجاره جامعة دمياط
تجاره اﻻسكندريه
تربية ابتدائي طنطا
تربية اﻻسماعيليه
نوعية عباسيه
تربية ابتدائي كفر الشيخ
حقوق عين شمس
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه طنطا
علوم طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات

Page 524 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
220276
531830
371365
289994
576971
281208
473770
470226
749877
103677
749177
183414
743010
468343
588469
743608
676379
829408
747803
305665
127386
372919
811935
452649
601115
594091
132373
656570
108232
317388
820819
596141

اسم الطالب
ساره محمد احمد محمد
نايل رمضان شفيق نايل هيكل
محمد خالد السيد حسن طلبه
دعاء محمد السيد رحيل
اسراء السيد عنتر الحنش
محمد هشام أحمد رشدى عبد العزيز
عبير مصطفى مصطفى عبد الجواد عبد الرؤف
اسﻼم السيد السعيد الدسوقى حسانين
محمود مصطفى علي علي
ميرنا عزت فكرى توفيق
فاطمه غريب احمد حربي
هاجر حمدى عبد ﷲ محمد
ندى مجدى السيد محمد
سامح ناجح محمد عبد الحميد عشماوى
أماني جابر أحمد محمد سالمان
عبدالرحمن محمد احمد عطيه
دينا محمود على على قنديل
دينا عبد المنعم ابو المجد صديق
شيماء طارق محمد مهدى هنون
اسﻼم احمد متولى ميرة
نرمين عادل فؤاد حسن
ميعاد صابر عبدالرازق محمود
عبدالرحمن عباس حسن محمد
خلود عمر حامد عكر
سلمى مصطفى سعد الدين هﻼل على العوضى
احمد صﻼح احمد حسن ابو علي
عبد الرحمن مدحت محمود محمد الزنارى
بسمه محمود نصر محمود السوده
سيف ﷲ هانى فرماوى خليل
اية عزت محمد عمران
محمدضياء ابوالعباس عارف محمد
ايه السعيد حامد الشبراوى

الكلية
اداب القاهره
تجاره دمنهور
علوم رياضة عين شمس
اداب القاهره
علوم المنصوره
استنفد الطالب رغباته
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تجاره كفر الشيخ
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
علوم رياضة اسوان
حقوق القاهره
علوم رياضة اﻻسماعيليه
تجاره كفر الشيخ
تربية ابتدائي بنها
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
حقوق المنصوره
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تجاره جامعة السويس
اداب شبين الكوم ج المنوفية
دار العلوم ج القاهره
اثار قنا جنوب الوادي
تجاره بنى سويف
كلية البنات علوم عين شمس
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره جامعة دمياط
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
فنون تطبيقيه حلوان
كلية البنات علوم عين شمس
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تجاره جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
670153
448319
440159
913891
251548
117096
317410
749609
445545
449424
526512
677188
378446
369329
803406
589436
313877
676177
222446
726397
316910
379364
593348
544865
752038
295897
675974
119256
597832
156678
159407
216197

اسم الطالب
اسماء محمد فوقى كامل رمضان
يارا صﻼح الدين محمد محمد ابراهيم
ماجدة محفوظ السيد محفوظ
اسماء على عمر محمد
لؤى اسامه محمد محمد
اياد محمد شكرى حسن
عبير ابراهيم ابراهيم احمد
تسنيم وصفى محمد مرسى
اية محمد السيد غالى
هند مصطفى عبد العزيز ﻻشين
أبانوب عادل صابر عبده عبيد
عبد المنعم محمود عبد المنعم ابراهيم على الوكيل
محمد بيومى على عواد قديح
نيره طارق محمد منير
مينا مارى رشدى داود
شرين رضا خليفه ابو دنيا
مريم احمد محمد شعﻼن
فكريه سامى سليمان محمود بدير
محمد حسن محمد احمد
محمد حمدي فتحي احمد
يمني مجدي زكريا موسى
ايه سيف اليزل مرتضى عبدالقادر
ايمان اسعد السيد الجمل
عمر محمد ريحان محمد ريحان
اسراء عادل مسعد محمد السيد ابو حشيش
فاطمة عبد الهادي إسماعيل محمد احمد
ندى طلعت ابراهيم على سليمان
سما سامح محيى عبد العزيز
اسماء العدوى محمد العدوى ابو الخير
محمد حامد محمد حسن
يوسف عبد الوهاب شعبان عبد الوهاب
ماريا عاطف لويس رزق

الكلية
معهد فني صحى المنصوره
حقوق طنطا
علوم حلوان
علوم اسوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
حاسبات ومعلومات حلوان
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
معهد فني تمريض طنطا
اداب انتساب موجه طنطا
علوم اﻻسكندريه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
حقوق عين شمس
حقوق بنها
تجاره اسيوط
اداب طنطا
استنفد الطالب رغباته
زراعه المنصوره
تجاره طنطا
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
زراعه عين شمس
تربية جامعة دمياط
علوم رياضة اﻻسكندرية
علوم بورسعيد
اداب عين شمس
تجاره طنطا
زراعه عين شمس
تربية جامعة دمياط
حقوق بنى سويف
تربية بنى سويف
اداب عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
742583
661429
154263
213429
742292
466461
368968
320172
549209
136896
154005
815650
466317
149200
673341
667517
169537
383772
390090
506637
653556
823180
362820
894759
670745
605291
361029
162660
220794
140789
312527
465719

اسم الطالب
دنيا عصام عمر محمد الحسيني
اسماء عامر السيد اسماعيل عامر
اميرة نشات عبد العزيز محمود
ساره فيكتور حنا جرجس
سمر احمد عبدﷲ صالح
ندى مجدى محمد عبدالعزيز فرج
احمد طارق ابراهيم محمد الخولى
حسام حسن ابراهيم حسن
أحمد رجب محمد بسيونى السرساوي
فاطمه صالح علي احمد
امجاد نادى شحاتة خليل
ماجى هانى يوسف شرقاوى
آيه بسيوني ابراهيم شاهين
اسماء احمد كمال عبد العزيز
ايه طلعت عبد الجواد الطنطاوى الجمل
روضه مجدى عبد الحكيم الحلوانى
احمد عبد العزيز محمود عبد العزيز
اسﻼم فيصل على ابراهيم عمارة
نرمين محمد محمود مصطفي
امنية السيد على حسن محمد
محمد ابراهيم السيد احمد ابو الخير
مروه فيصل احمد ابراهيم
محمد ناصر محمد امين
هاجر عﻼء زين العابدين عبد اللطيف
رشا عماد رشاد محمد ابراهيم
اسراء صابر سند ابراهيم
اسراء محمود عبدالنبى ابراهيم
الشيماء عادل مصطفى غنيم
كريم طارق عوض محمد
منال ناجى محمود صالح عبد العاطى
محمد عمر السيد إسماعيل
آية ﷲ السيد محمد ابراهيم خليفة

الكلية
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية ابتدائي المنصوره
إعﻼم بنى سويف
زراعه عين شمس
علوم رياضة اﻻسماعيليه
تربية ابتدائي كفر الشيخ
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
معهد فني صحى رياضه بنها
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
إعﻼم بنى سويف
تجاره اسيوط
تربية ابتدائي كفر الشيخ
زراعه القاهره
تربية ابتدائي الزقازيق
تربية المنصوره
العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات  6اكتوبر
ك.ت .فني صناعى بنها
تربية ابتدائي عين شمس
حقوق اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه سوهاج
علوم المنصوره
معهد فني صحى الزقازيق
كلية البنات آداب عين شمس
اداب الفيوم
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
678365
655433
444104
390326
525164
597458
459691
513111
811597
737108
160896
151655
162375
107650
318881
603108
135489
387441
756619
373944
399334
139779
115311
672478
802913
577531
430783
833234
320259
810428
823633
383082

اسم الطالب
مروه صالح السيد عبد الحميد
احمد سامح ابراهيم الدسوقى عباس يوسف
مروة محمد عبد الغنى عيسوى الرشيدى
احمد حمدى شديد محمد السيسى
آيه صﻼح الدين خليل ابراهيم عثمان
أمنية ربيع عبد الجليل عمر حسن كراره
محمود عادل العبد على درويش
نورهان عصام فرج احمد
هاله طلعت محمد فرج
محمد احمد محمد احمد عثمان
مارى حلمى ايوب شاروبيم
مصطفى يونس عبد الوهاب يونس
دعاء محمد عمر عبد السﻼم
لطيفة عبد ﷲ محمد ابو العﻼ
اسراء عادل كمال محمد
هاجر صالح محمود عبدالحميد شلبى
محمد سيد حسين محمد
السيد محمد السيد اسماعيل زغارى
مروه سويلم غانم صالح
شيماء مجدى عبدالعال السيد القطان
هاجر احمد محمود محمود حسبو
مى احمد عصام سليمان
نورهان ناصر محمد خلف
اﻻء مصطفى احمد عبد المقصود
مينا عادل موريس صموئيل
هشام جمال الدسوقي السراجي
ناديه محمد محمد محمد شاهين
احمد حسن عطيه محمد
محمد رمضان الصاوى الهجين
اسﻼم رجب عيد موسي
ايه على محمد على
مروان عبدالسميع عبدالحكم على

الكلية
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره المنصوره
علوم طنطا
اداب بنها
تربية أساسي اسكندرية
تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالبات
علوم رياضة كفر الشيخ
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية المنيا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب بنى سويف
تجاره انتساب موجه بنى سويف
علوم الفيوم
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
نوعية الزقازيق
تجاره القاهره
تجاره بنها
تربية ابتدائي العريش
اداب انتساب موجه بنها
كلية البنات علوم عين شمس
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
علوم المنصوره
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
علوم اسوان
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره بنى سويف
علوم اسوان
حاسبات ومعلومات عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
816715
131199
383384
123433
159983
818969
159216
444459
439365
207265
526723
323485
898240
231559
538178
140176
612992
556914
152831
318088
367367
761729
682184
304751
455410
668432
904042
309488
319453
602754
279987
905731

اسم الطالب
محمد فتحى رشدى عبدالعليم
مى ياسر عبد الكريم عبد الحليم
ايه محسن محمود احمد
خالد محمد فرغلى عبد ﷲ
احمد رمضان نصر احمد
اسماء طلعت عبدالعزيز عبدالرحيم
اسراء محمد ياسين محمد
عماد احمد احمد النحراوى
أﻵء السيد يوسف أحمد أحمد
كيرلس مجدى ثابت فرج
آﻻء جمال محمد أحمد قاسم
يوستينا جرجس عزمى سيدهم
نسمه محمد محمد السيد
هدى سيد حسن سيد حﻼقى
سمر زغلول احمد محمد ابوشادى
على احمد عبد الغفار عبد اللطيف
السيد عبد الرحمن السيد سالم
خلود مصطفى عبد الحليم على عﻼم
احمد شعبان زكى جوده
حسن زينهم حسن احمد مصطفى
ساره احمد عبدالحميد طه شهاب
محمد السيد محمد عبد السﻼم
ساهر محمود محمد محمد مجاهد
مريم طارق إمام الشريف
عبدالرحمن احمد عبدالفتاح ابوالعزم
عبير السيد محمد محمد القاضى
دعاء سمير احمد خليل
مروة السيد احمد عبد العاطى نجم
ريهام محمد ابراهيم محمد
هيثم حمودة محمد حافظ
مينا مجدي نبيل سامي
مصطفى عﻼء السمان مشهدى

الكلية
حقوق بنى سويف
اثار قنا جنوب الوادي
اداب عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب بنى سويف
السن المنيا
تربية ابتدائي بنى سويف
تجاره طنطا
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره سوهاج
علوم حلوان
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنها
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
طب بيطرى بنها
علوم المنصوره
علوم سوهاج
تربية السادات
تربية/رياضه شبين الكوم
تجاره الزقازيق
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
تجاره سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
732301
603022
526191
204285
244463
284073
433246
669446
470232
539239
533898
830169
672410
219091
386219
302172
547425
838390
286254
911725
660076
125446
314823
887826
822109
312059
284340
383918
283070
472247
907071
325396

اسم الطالب
محمود عليوه فتحى عليوه
آﻻء السيد خيري أحمد مباشر
باسم عادل عبد ﷲ على عزوز
رويدا هشام عبد القادر على اسكيف
سمر ماهر محمد محمد
معتز محمود محمد محمد حماد
احمد صبرى جاد ابراهيم احمد
جمال عبد الفتاح محمود محمد
عبدالحميد احمد عبدالحميد عبداللطيف
شيماء احمد يونس احمد
ايمان محمد سعد شحاته جاب ﷲ
ايمان عبدالسيد سعد الدين احمد
ايناس رمضان حسن اسماعيل
على خالد فوزى احمد
ايه محمد السيد محمد
محمد ايمن عبدالعظيم عبدﷲ علي
محمود احمد سعيد محمد صالح
منتهى ابو الغيث شاكر يونس
نوران احمد محرم ابراهيم محمد جمعة
ايمن عبد الحافظ احمد حسن
محمود السيد البهى ابراهيم العيوطى
ميرنا خلف زناتي ابوزيد
احمد رمزي عبدالعزيز طعيمة
فرنسيس نبيل مهنى بسالى
مروه شمروخ عبدالمريد شمروخ
يوسف منصور السيد على
احمد محمد حاتم عبده خليل
كرم عبدالفتاح سيدمحمد احمدعبدالعال
شهاب احمد محمود محمد الزنارى
ايمان طارق عبدالفتاح محمد على
احمد تاج الدين ابوالفتوح هريدى
سارة ابراهيم ابو الوفا احمد

الكلية
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
كلية اﻻثار ج اسوان
اداب اﻻسكندريه
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة
زراعه القاهره
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
علوم رياضة اﻻسكندرية
معهد فني صحى المنصوره
تربية/رياضه كفر الشيخ
تربية ابتدائي السادات
علوم دمنهور
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية ابتدائي المنصوره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره انتساب م .بنها
تمريض شبين الكوم المنوفية
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
حقوق اسيوط
كلية البنات آداب عين شمس
معهد فني صحى اسوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
حقوق القاهره
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تربية رياضيه بنين اسيوط
تجارة قنا ج جنوب الوادي
زراعه المنوفية/رياضة
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره القاهره
اداب كفر الشيخ
اداب سوهاج
زراعه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
843903
208581
470363
537339
890915
529504
662209
331295
310746
511911
216627
104060
209886
103312
391299
232121
579539
512232
458932
445632
443559
836305
378250
816247
903828
286385
309240
244078
117543
753528
668967
446420

اسم الطالب
فهد عبدالتواب ابراهيم حسن
فاطمه عمرو محمد علي العزازي
محمود السيد على المغازى محمد بيلى
أمل فتح ﷲ عبدالمجيد عطيه فتح ﷲ عبده
على محمد على يوسف
محمد طلعت عبدﷲ محمد جمعه
ابراهيم محمد عبد الغفار محمد يوسف
ايمان محي الدين حماد يس
شيماء حسن السيد داود
يسرا فوزى عبدالعال سعيد بيومى
مصطفي خالد عبد الرحيم عبد الناصر عبد الرحيم
احمد عهدى عبد العظيم محمد
ساندرا هانى شاكر يسى
منه ﷲ خالد حسن محمد عبد الصمد
بسام اشرف عطيه بيومى
عبد الرحمن مجدي محمود محمد اسكندر
لورين امير فايز رزق ﷲ
ياسمين عﻼء فرج طة عبد الكريم
فاطمه ابراهيم عبد العزيز حربى
سماح مصطفى حامد ابوطالب
بسمه عاطف محمود حسن طعيمه
محمد عمرو محمد حسين
اسماء حسين عواد عوده
سيمون مينا حبيب مينا
ايمان محمد محمود يونس
عماد محمد عبد العظيم غنيمي الدهمان
شروق خليل محمد ابراهيم شحاته
محمد سالم ابراهيم سليمان
مونيكا سعد عزيز واصف ابراهيم
محمد اشرف محمد عبد القادر عطيه حبلص
حازم نبيل يونس محمد ربيع
مينا شريف ميﻼد يوسف

الكلية
تجاره اسيوط
اداب عين شمس
تجاره كفر الشيخ
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تمريض اسيوط
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اثار الفيوم
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
السن عين شمس
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره القاهره
اداب عين شمس
حقوق انتساب موجه القاهره
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه طنطا
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية كفر الشيخ
اداب انتساب موجه طنطا
علوم جامعة دمياط
معهد فني صحى اسوان
تربية ابتدائي بنها
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
علوم سوهاج
العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس
تربية السادات
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره طنطا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
735908
656719
815737
677877
531199
675212
379000
677801
208071
603395
602276
180463
667093
205994
436056
161579
325034
311134
306866
911981
525558
584383
516511
319633
737026
828859
736109
453239
815181
154344
293887
372286

اسم الطالب
مى محمد عبدﷲ محمد عبده
اوليفيا فايق فكرى جرجس جرجس
هدى صﻼح سميح على
عبير عادل معوض بدر على
فيصل محمد فتحى دربك
مروه زكريا زكى ابو المجد الغندور
منى حسين محمد عبدالوهاب زعتر
اﻻء نبيل احمد محمد الشربينى
كريم هشام صﻼح الدين محمد ريان
اسعد محمد عطيه السيد مزروع
أحمد محمد رفعت محمد محمد
اشرف عبد السميع حامد عبد السميع
هدير السعيد عباس البيومى البهنسى
اندريا مجدى مسيحة يوسف
رنا عبد الحميد ابراهيم عبدالحميد رضوان
عبد ﷲ شعبان سعد مراد
دعاء محمد عبد التواب محمد هاشم
اميرة عبد المجيد عبد الفتاح أبوديب
سارة ابراهيم رمضان ابوفاطمه
محمد ربيع محمد عثمان
خلود متولي عبد ﷲ عبد الرحمن
آيه بهاء الدين الدمرداش الرفاعى مقلد
محمد بكري جمعة عبدالسﻼم حشيش
سارة محمد عبده امين درويش
نبيل ميﻼد سامى بشارة
كريمه احمد سليمان عبيد
احمد عطيه محمد محمد
منة ﷲ شعبان على السباعى
امانى مجدى حلمى جندى
ايمن سيد سليمان فيصل
عبد الرحمن صبري محمد محمد احمد
ياسمين مصطفى سليمان احمد

الكلية
معهد فني تمريض الزقازيق
فنون جميله فنون اﻻقصر
رياض اطفال المنيا طالبات
تجاره المنصوره
تجاره دمنهور
اداب انتساب موجه المنصوره
خدمه اجتماعيه حلوان
اعﻼم القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق الزقازيق
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
اثار الفيوم
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
علوم اﻻسكندريه
زراعه الفيوم/رياضة
تربية طفولة الغردقة
تربية ابتدائي السادات
تربية شبين الكوم
تجارة انتساب موجه اسوان
تربية اسكندرية
تجاره طنطا
اداب دمنهور
اﻷكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم  6اكتوبر
تجاره الزقازيق
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره طنطا
تربية المنيا
تربية بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
457518
385970
604879
808778
836393
372786
383245
584218
802980
543439
322567
316926
304300
453773
800743
289706
244283
681583
305154
585680
238014
185055
278582
164542
321622
363004
221953
313322
660129
351325
668714
881296

اسم الطالب
اسماء رمضان معوض محمود
دينا عبدالباسط عبدالعزيز ابراهيم
هدى جمال حسن محمد صالح
محمد مجدى محمد سالم
احمد جمال عمر عشرى
نهى حسن على عمر
ياسمين رمضان مصطفى احمد
اسﻼم ايمن النبوي باميه
ريفان رأفت حنا شحاته
حسن عﻼء الدين حسن على
اسراء عﻼء صﻼح الدين اﻷعرج
نورهان عثمان عبدالجيد عثمان
ياسمين ياسر ابراهيم احمد محمد
سلمى حمدى محمود ربيع
هند انور سيد عبد النبى
رانا عادل احمد رسﻼن احمد
شيماء عادل عبدالستار ابراهيم
على ممدوح عبد اللطيف ابراهيم عبد ﷲ
ياسمين محمد مصليحي فتوح
احمد شريف عيد عيد البناوى
بسمة احمد احمد سيد سعد
وفاء فاروق على امام
نورهان هاشم حسن هاشم
اسماء عويس عبد الرحمن السيد
ابراهيم انور ابراهيم نصار
هشام محمد عباس السيد عبدالعال
مريم حمدى محمد حسن
دينا اشرف عبد الحفيظ سعد خليل
ساهر هاشم الذكى عبد الحميد ابوزيد
اميره رافت سعيد ابراهيم
دينا رسمى احمد محمد عشوش
رانيا علي محمد حسن

الكلية
تجاره طنطا
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره الزقازيق
علوم رياضة المنيا
تربية قنا ج جنوب الوادى
حقوق انتساب موجه عين شمس
كلية البنات آداب عين شمس
علوم المنصوره
نوعية موسيقيه المنيا
علوم رياضة اﻻسكندرية
تربية ابتدائي شبين الكوم
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية شبين الكوم
اداب طنطا
تمريض المنيا
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق المنصوره
تربية ابتدائي عين شمس
تربية رياضيه  /بنات بني سويف
إعﻼم القاهره/رياضة
طب بيطرى بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم عين شمس
تجاره القاهره
تربية ابتدائي شبين الكوم
تربية المنصوره
زراعه عين شمس/رياضة
اداب جامعة دمياط
تربية ابتدائي اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
148707
547396
177017
801625
438178
889518
372778
232476
658397
725332
126918
534156
883486
317191
802816
472509
155055
511676
430955
103559
375939
140558
536743
878145
821575
545322
470204
436122
757270
910346
738789
463500

اسم الطالب
حسام محمد عبد الظاهر عبد المقصود
محمد عﻼء الدين عوض محمد
حسن محمود عبد المعطى محمد ابوشونه
محمد عﻼء الدين عبد الرحمن احمد حسانين
هالة جمال محمد النعماني
محمود مصطفى محمد بيومى
ندى ثروت المتولى الطنطاوى
محمود اوسامه احمد سيد
عزمى جمال شعبان احمد شﻼطه
عمر عبده على على ابوالنجا
مها محمد عبد ﷲ طه
لمياء طارق محمود محمد البدرى
اسماء محمد حسنى عبد اﻻمام
لمياء اشرف عيد ابراهيم
مصطفى نبيل نجيب سيد
شرين عاطف احمد محمد حامد
ياسمين هشام فتحى عبد الحليم
خلود خالد احمد مصيلحي عطيه
هدير حسن حسن على عبدالرحمن
اﻻء محمد ناصر حاتم عمر الخولى
محمد احمد حافظ عبدالظاهر جاد ﷲ
رحاب محمد فوزى محمد السيد داود
أميره محمد محمد على عبدﷲ
رفيده ابو الحسن سالم محمد
ورده سيد ابو المجد محمد
سالم مصطفى محمود سالم عاشور
محمد عبدالهادى رشاد عبدالهادى
منة اللة وليد محمد المرسى
ايه شحاته على محمد الشيخ
محمد خضر محمد فرح
رحمه حسن احمد محمد ابراهيم
ايمان محمود عبد العزيز صالح غاذى

الكلية
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره دمنهور
تجاره جامعة السويس
تربية المنيا
تربية أساسي اسكندرية
تربية/رياضه اسيوط
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره جامعة السويس
معهد فني صحى المنصوره
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
طب بيطرى القاهره
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
تربية اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم المنيا
تجاره كفر الشيخ
حقوق بنى سويف
تجاره انتساب موجه دمنهور
زراعه اﻻسكندريه
زراعه عين شمس
تجاره انتساب م .بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
طب بيطرى دمنهور
تجاره اسيوط
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره اﻻسكندريه
اداب كفر الشيخ
تجاره اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه الزقازيق
تمريض أسوان
معهد فني صحى الزقازيق
تربية كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
761507
143332
115090
899250
147744
105383
604246
904613
390769
538044
119681
680940
548537
156123
650559
354904
888201
244915
435980
514280
657782
368552
545697
448883
240218
734103
801026
443256
922219
515874
316291
557554

اسم الطالب
حازم محمد علوان ابو هبه
حمزه احمد محمد حمزه البطاوى
رانا صبحى محمد محمد
عﻼء الدين عبد الستار محمد احمد
هدير خالد عمر عبد ربة
كريم ابراهيم سالم محمد نصار
دينا ممدوح كامل توفيق عثمان
عبد الرحيم عبد الرحمن شوقى عبد الرحمن
شيرين احمد محمد مرسى
منى عزت عبدﷲ قاسم
هايدى عبد الفتاح خليفة ادم معبد
محمد عبد العظيم حسن حسن
محمد مصطفى عبد ﷲ محمود عبدﷲ رجب
ايمن مجدي عبد الفتاح عبد المقصود
احمد عاطف عبد المنعم محمد محمد
بسنت طارق محمد احمد
طاهر عابدين محمد احمد
محمود يوسف فؤاد راغب
فيوﻻ عادل فرج صليب سعد
محمد ابراهيم حسن مكي
احمد جمعه توفيق بهرام المنسى
اسماء صالح عبدﷲ موسى
أحمد نصر فتح ﷲ أحمد شاهين
اميره مجدى محمد محمد عصفور
مروه احمد سليمان عثمان
عمرو نبيل محمد عزب قابيل
طارق ابراهيم على تونى
ندى السيد عبد ﷲ الغريب علي الملواني
هيثم محمود عدلى طاهر حسن
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن اسماعيل العشرى
ايمان علي محمد محمد
مصطفى غانم سيف عبدالسﻼم

الكلية
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره القاهره
حقوق حلوان
معهد فني صحى سوهاج
تجاره القاهره
تجاره القاهره
اداب سوهاج
اداب سوهاج
علوم رياضة بنها
نوعية اﻻسكندريه
تجاره انتساب م .بنها
اداب انتساب موجه المنصوره
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره بور سعيد
كلية البنات آداب عين شمس
اداب انتساب موجه اسيوط
علوم القاهره
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره المنصوره
علوم رياضة بنها
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تمريض طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره جامعة السويس
اداب المنيا
تجاره طنطا
العالي للدراسات اﻻدبية كنج مريوط
تجاره دمنهور
معهد فنى تمريض بنها
زراعه دمنهور

Page 535 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
215058
445534
541841
888021
241376
916438
162830
210342
736817
380416
238464
148488
436862
118403
596194
817136
808480
675075
738711
523799
534126
586640
320292
236544
531507
594229
391305
204276
451462
104583
148677
279253

اسم الطالب
كاظم عاطف لطفى بسطا
اسراء طه محمد ابراهيم العبد
احمد عرفة احمد محمد سعد
نشوى عادل عبد الحميد سيد
ياسمين محمد محمود النجار
على محمد عبدالحفيظ على
محمد احمد فوزى على
ساره طارق محمد سمير محمد اﻻنصارى
ابراهيم يوسف طلعت محمد السيد
احمد طارق كمال الزياتى
مصطفى اسامه ابو الحسن محمد مجاهد
امنية غريب محمود خضر
ايه سعد عطيه عبدالرحمن صقر
نيرة مصطفى عبد السﻼم سالم
مياده محمد السعيد غنيم
مصطفى طاهر فائق كامل
عبد الرحمن محسن ابراهيم محمد
محمد جمال ابوماجد العوضى ابوخشبة
محمود جمال عبدالحليم السيد الصباغ
زينب جمال مصطفى عبد اللطيف
علياء محمد محمود عبد القادر فيالة
هبه على ابراهيم الجمل
مصطفى ايمن مصطفى الشربتلى
هادى فوزى عبد المنعم حسن
محمود زغلول على محمد حلفاية
امنيه ابراهيم ابراهيم شمخ
سامح اسامه رفعت ابراهيم
كيرلس ميشيل وديع فنحاس
احمد مجدى عبد الظاهر حسن عبد ﷲ
سامر ابراهيم على البحيرى
احمد ربيع يوسف عبد الغفار
شروق محمد على ابراهيم

الكلية
علوم رياضة عين شمس
علوم طنطا
علوم رياضة اﻻسكندرية
خدمه اجتماعيه اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره اسيوط
حقوق بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي الزقازيق
تربية بنها
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره القاهره
تربية طفوله اﻹسكندرية
اداب عين شمس
علوم جامعة دمياط
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
حقوق بنى سويف
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
زراعه اﻻسكندريه
تجاره دمنهور
علوم طنطا
علوم رياضة شبين الكوم
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
كلية الزراعة جامعة دمياط
تربية/رياضه حلوان
حاسبات ومعلومات عين شمس
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
539435
515964
210653
749500
831865
244982
153315
741148
430837
367432
740838
427181
318077
818630
386812
756564
280322
441694
178206
317447
168104
537849
918549
511843
356604
585826
904989
670173
533414
591557
836697
510662

اسم الطالب
أميرة لبيب فتح ﷲ عبدالعال الغنام
عادل كارم عبد الجواد عصر
نرفانا رشاد عبد السميع مصطفى
منى فاروق محمد احمد مصطفى
بسمه انور احمد محمد
محمد ابوسريع رجب دسوقي سيد
ياسمين محمد حسين عبد اللطيف
احمد السيد محمد الهادي
دينا عاطف ابراهيم محمد السيد
ماهيتاب معتز السيد محمد موسى
مؤمن محسن محمد محمد
يوسف محمد عبد الستار حامد النجار
اسﻼم اسامة محمد عجور
نجﻼء احمد عبد الحكيم احمد
ايمان جمال عبدالعظيم عزب
هدير محمد ثابت فضل
نور العيون عاطف احمد علوان
مصطفى محمد محمود محمد داود
محمد منتصر رفاعى محمود
اﻻء صﻼح بيومي محمد أحمد
وﻻء محمد محمود حنفى
ايمان مهدى عبد الحميد جبريل
فيرينا ممدوح رمزى بشير
أسماء محمد صديق محمد
احمد اشرف محمد عطا
رانده اشرف عبدالخالق الوكيل
ايمان اسماعيل حسن احمد
سعديه صﻼح فوزى المتولى حسن
سحر محمد عبدالمحسن عبدالمحسن موسى
ريم ايمن محمد الفار
ميرفت زكريا عبد السميع ابراهيم
احمد السيد سالم السيد

الكلية
تربية ابتدائي دمنهور
تجارة جامعة السادات
اثار قنا جنوب الوادي
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
حاسبات ومعلومات حلوان
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية بنها
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره بنها
اداب المنيا
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره القاهره
تجارة جامعة السادات
تجاره القاهره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تمريض الفيوم
تربية دمنهور
معهد فني صحى سوهاج
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تربية رياضيه بنين حلوان
اداب طنطا
تجاره سوهاج
معهد فني تمريض المنصوره
دار العلوم ج القاهره
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
كلية تجارة ج أسوان
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
879885
143427
581016
914048
528134
295445
665912
745770
447954
532293
458071
145183
370006
143106
449008
307145
297102
451262
163470
828680
818194
600287
605709
575470
369345
817993
539081
828767
920984
355862
532196
753391

اسم الطالب
محمد عبد الجواد عبد الشافي مرسي
محمد احمد على محمود عبد ﷲ
عمرو مصطفى الشربينى محمد موسى
زينب محمد عبد العزيز محمد
ميرنا سعيد أحمد عبد الحافظ يوسف
مارينا بهجت فريد خله
امنيه عطا كامل يوسف
مني نتعي عبد المنطلب نعمان
هاشم هﻼل هنداوى هاشم
محمد جابر محمد الحفناوي
هند البنداري اﻷحمدي عطا ﷲ
مصطفى محمد رجب مبروك
ابتهال عابد عبدالمنعم عبدالوهاب
اشرقت عاطف محمد محمد على الشرقاوى
سلمى إبراهيم محمد إبراهيم المهدى
اية محمد عبد الوهاب محمد
ايريني رأفت زكى عطا ﷲ
بيتر فتحى عزيز ابراهيم
احمد عﻼءالدين حسنى محمد
آيه عبد الحميد محمد امين
اسماء حمدى معنى عبد النظير
هاجر كمال متولى سعد الدين
شيماء عثمان محمد السيد
محروس رمضان محروس احمد العريان
عبدالعاطى حمدى عبدالعاطى محمود
مينا داود صبحى سانيوس
أميرة سعيد عبد الغنى على عيد
نرمين جمال يوسف على
عمرو احمد عبد الباقى محمد
اسماء عيد احمد سﻼمة
عباس ابراهيم عباس موسى الشرقاوى
علياء عبد القادر احمد ابراهيم السعدني

الكلية
علوم اسيوط
حقوق شبين الكوم ج منوفية
تجاره طنطا
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
سياحه وفنادق اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه طنطا
تمريض المنصورة
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
حقوق طنطا
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب طنطا
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة
تجاره القاهره
اداب طنطا
تربية السادات
تجاره عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب الفيوم
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
علوم رياضة المنيا
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره طنطا
تربية رياضية بنين بنها
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه اسيوط
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
علوم دمنهور
تربية بور سعيد

Page 538 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
445428
610305
752557
683558
905119
216777
834454
746871
583892
595489
471076
898497
433863
319279
216496
596275
284449
388423
510508
890984
384105
665559
465846
545996
235176
753575
445621
156039
310361
223708
582541
282828

اسم الطالب
نهى محمد عبد الغنى محمد النحراوى
وليد احمد عبدالعزيز بيومى
امنيه نادر احمد عبد الملك جوده
احمد كمال عثمان الناغيه
جهاد خالد فؤاد مصطفى
محمد عادل فنجرى عبدالباسط
اسراء احمد محمود محمد
عبدالرحمن عماد علي محمد
عبد العزيز حمدى عبد العزيز الجمسى
احمد ممدوح عوض محمد هديهد
نوفا زينهم محمد صبرى ابو اﻻسعاد
عبد الرحمن احمد محمد محمد
نجيب نوبيل نجيب جرجس اقﻼديوس
اية صﻼح سعيد جوهر
احمد محمد جﻼل محمد
محمود على ابوالمعاطى احمد الشهابى
منة ﷲ محمد مصطفى البشكار
ايمان سامى عمر مصيلحي
كريم محمد عبد العال السيد
غاده سراج عبد الرحيم عبد الرحمن
يارا احمد صابر محمد مرسى
شيماء منير على على خليل
ريم رحاب السيد عبدالرؤف عبدالحميد
آﻻء محمد بسيوني محمود شهاب
اميره ممدوح محمد ابراهيم
اسﻼم خضر منصور محمد على
رحمه محمد فرج ابراهيم فرج
رحاب سامى كامل عبد الجواد
محمد طارق محمد الحسينى الضبع
مارينا سعد سامى يسى
آيات رضا سعيد عليوه
نادين محمد علي محمد علي سليمان

الكلية
تربية طفوله طنطا
تمريض الزقازيق
تربية بور سعيد
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية سوهاج
تجاره انتساب موجه طنطا
معهد فني صحى اسوان
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
معهد فني صحى طنطا
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية/رياضة جامعة السادات
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب باﻻسكندرية
حقوق عين شمس
تربية ابتدائي بنها
تجاره انتساب موجه دمنهور
اداب اسيوط
تربية عين شمس
تجاره بور سعيد
رياض اطفال المنصوره
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
فنون جميله فنون حلوان
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب انتساب موجه طنطا
تربية ابتدائي بنى سويف
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب المنصوره
حقوق القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
534510
594339
440055
582137
891934
522762
578051
656208
672704
294441
522657
379248
893665
388298
351718
321005
727800
654828
577829
600246
669834
472156
529062
369308
890904
442982
243475
906518
909006
119446
428599
226168

اسم الطالب
ندى اسماعيل سعد اسماعيل
فاتن حاتم أحمد أحمد شريف
ايمان الشحات عباس ابراهيم جعفر
على ماهر حسين الشوربجى
محمود يسين عرابى محمدين
فاطمة احمد ابو الحسن حسان حسن
مني مجدي محمد المصلحي
محمود عبد الغنى حسن محمود
محمد عادل محمد سعيد هﻼل
احمد سيد عبدالعزيز سيد
اميره ناصر عبد الموجود حجاب
نيره محمد السيد احمد صوان
مارينا عاطف رياض نصيف
محمد احمد عبدالصادق عبدالسميع
عبدالرحمن اسماعيل سيد عواد
منى علي شاهين على
دينا فريد فاروق السيد رزه
ايه رضا حسن رمضان محمد
نورا محمد مجاهد سعد
مادونا مجدى جرجس عطاﷲ
ياسر عبد الغفار محمود احمد
أيناس على عبد العزيز السعداوى جمعه
احمد رمضان شحاته محمد سعد عياد
فاطمه عصام عطا على
رزق محمود سيد احمد
إسراء رضا أحمد محمود القصراوي
ياسمين محمد ابراهيم مبروك
اندرو طلعت ظريف دوس
يوستينا امجد صموئيل عبيد
ميرال خالد عبد الرحمن بكر
محمد عادل السيد عبد القادر
محمد سيد حامد سيد

الكلية
تربية طفوله ج دمنهور
تربية جامعة دمياط
علوم اﻻسكندريه
حقوق طنطا
اداب اسيوط
علوم اﻻسكندريه
نوعية طنطا
علوم رياضة المنصورة
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
حاسبات ومعلومات الفيوم
اداب اﻻسكندريه
كلية البنات آداب عين شمس
معهد فني صحى سوهاج
حقوق بنها
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
معهد فني صحى بنها
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره المنصوره
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
حاسبات ومعلومات المنصوره
رياض اطفال المنصوره
دار العلوم ج القاهره
علوم بنها
معهد فني تمريض اسيوط
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه القاهره
طب بيطرى سوهاج
علوم اسوان
اداب القاهره
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
842438
582426
305905
582477
125657
905228
588711
241476
382494
355649
891223
131253
376825
876009
362367
106546
532943
227075
225160
752158
833416
126007
352435
592622
729549
135444
587842
749708
370420
919220
653595
467855

اسم الطالب
محمد عبد الرازق عبد ﷲ عبد الرازق
محمد السيد عبدالغفار محمد احمد عباس
ابراهيم عاطف ابراهيم الكيﻼني
اسراء رمضان عبد القادر محمد على فوده
اسراء صبحى سالم السيد محمد
ناهد عبد الوهاب عبد الﻼه ابو رحاب
محمد احمد عباس محمد
مهند ماجد مصطفى احمد جابر
محمود احمد ابوالفتوح محمد
اسماء كرم صﻼح الدين السيد
براءه عبد العال همام ثابت
ايمان محمد كامل العفيفى الديب
صباح احمد محمود سالم غنيم
ادهم عبد المحسن توفيق عبد العزيز
مادونا عصام بشرى حنا
اسﻼم محمد كامل فهيم
احمد شعبان عبد الرازق عبد المجيد حسين
شيماء احمد على السيد
عادل عاطف عبد العزيز جاد الحق
هبه ﷲ محمد مرسى محمد عويضه
محمد احمد حسين محمد
ياسمين محمد صﻼح عبد السﻼم محمد
معتز مصطفى محمود ابراهيم
نوراى محمود حسن جميل
مينا مﻼك امين رزق
محمد عﻼءالدين عبد العزيز حسن
امنيه الدسوقى احمد حامد عتمان
ميار عادل رمضان محمد
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن بيومى
منار ابراهيم محمد احمد
سعد الدين رضا سعد الدين محمد حمد
سماح عبداللطيف حسن متولى شرف الدين

الكلية
حقوق بنى سويف
اداب طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب المنصوره
السن عين شمس
تجاره سوهاج
علوم رياضة جامعة السويس
تجاره عين شمس
حقوق بنها
بنات تربية/رياضه عين شمس
معهد فني تمريض اسيوط
تجاره القاهره
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره اسيوط
تجاره عين شمس
تجاره طنطا
زراعه دمنهور
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره بور سعيد
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره عين شمس
تجاره بور سعيد
تجاره عين شمس
استنفد الطالب رغباته
تربية بنها
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس
تجاره عين شمس
معهد فني صحى سوهاج
تجاره المنصوره
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
471819
288637
118270
530551
129496
738288
215994
581162
539813
651195
888477
614936
223691
216779
105321
231475
680166
536261
392185
433888
583180
236556
471357
679292
283238
300915
441282
311803
803665
285388
912392
389304

اسم الطالب
جادﷲ السيد محمد جادﷲ محمد
احمد سعيد الرمالى ابراهيم
منه ﷲ مجدى على محمد
مصطفي محمود محمد بركات
احمد محمد محمد كامل السيد
احمد محمد فهمي مسلم حافظ
نورا عاطف احمد بكر
احمد حسن على ابراهيم الدرينى
نوران محمد معوض الطحاوى
ندى جاسر صبرى الحسينى
حسين هﻼل محمود حسين
نورهان محمد عبد العزيز السيد أحمد
هنا احمد محمد الغزالى
محمد ماجد سالم عبدالفتاح
عبد الرحمن محمود احمد كامل
اميره عبد العال محمد عبد العال
وليد السيد محمود محمد عبد ﷲ
عبير بدران سعيد على محمد غﻼب
زينب احمد حسن عيد
حلمي محمد حلمي محمد العسكرى
سناء السيد جبر البطل
احمد جمال عبده ابو سريع
ندى عبدة السيد على عطية
نورهان شوقى حجازى عبد الفتاح محمد
بيتر بهاء محروس حكيم
حلمي السيد حلمى السيد حبيب
دينا حمدى محمد الشربينى عبدﷲ
محمود احمد سعيد القاضى
اميرة جمام عبد المالك محمد
مهاب خالد عبدالفتاح اسماعيل
حمد جامع رضوان اﻻمين
ايه عبدالحكيم حداد حسانين

الكلية
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
حقوق القاهره
استنفد الطالب رغباته
علوم اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم رياضة الزقازيق
حقوق حلوان
نوعية طنطا
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
تجاره بور سعيد
حقوق اسيوط
تجاره الزقازيق
نوعية عباسيه
تجاره بنها
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تربية عين شمس
تجاره بنها
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فني صحى طنطا
اداب انتساب موجه عين شمس
تربية كفر الشيخ
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم رياضة شبين الكوم
تربية المنيا
تجاره انتساب موجه طنطا
تربية ابتدائي اسوان
اداب عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
168506
606117
383020
837174
537714
124289
208252
156561
815501
365849
528227
610397
725868
469335
110759
456050
308690
115363
356374
614236
466184
460198
801241
910745
909988
365153
659478
159539
162615
228140
377828
878418

اسم الطالب
اسيا ثابت رمضان سعداوي
ندى محمد السيد محمود
احمد مصطفى سعد جاد عبدالعال
سلوى جمال أحمد وهبه
أسراء السيد صابر سعيد منيسى
محمد رجب الصغير محمد
هاجر صبرى على السيد
عبد الحميد ربيع حافظ عبد الحميد
مريم محمد جابر محمد
ايه محمود امين حبشي
دينا حسن رمضان أحمد عبد الوهاب
محمد محمود محمد السيد
باسل احمد محمود سامى
ريم يسرى عبد الفتاح محمد عيسى
محمد اشرف عبد الكريم على
محمود السعيد ابراهيم غنيم
يارا ناصر عبدالحافظ نصر
مى صﻼح سيد محمد على
ساره عصام على ابراهيم
راندا رأفت عبد ﷲ رمضان عبد ﷲ
شيماء بيلى طه حامد متولى البحيرى
راوية فتحى احمد محمد ابو عيد
أية حسين خلف ﷲ محمد
انجى عبد االنافع اسماعيل محمد
عمر اسامه عبد الحميد محمد
مياده محمد عبدالوهاب عبدالرازق
ندى اشرف محمد رجب رجب
حنان احمد محمد عبد الفتاح
نوهير ممدوح محمود محمود
عمرو عصام محمد رشاد
محمد كامل احمد كامل عمر
مريم اشرف عيسى عبيد

الكلية
اداب انتساب موجه الفيوم
تمريض الزقازيق
معهد فني صحى رياضه امبابة
كلية علوم الوادى الجديد
تجاره دمنهور
تجاره القاهره
حقوق حلوان
اداب بنى سويف
اداب المنيا
تربية عين شمس
طب بيطرى اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه الزقازيق
علوم رياضة اﻻسماعيليه
تربية كفر الشيخ
طب بيطرى القاهره
معهد فني صحى طنطا
طب بيطرى جامعة السادات
تجاره انتساب موجه حلوان
فنون تطبيقيه حلوان
نوعية الزقازيق
نوعية كفر الشيخ
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تربية ابتدائي المنيا
تجارة قنا ج جنوب الوادي
حقوق اسوان
تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالبات
اثار القاهره
تربية ابتدائي بنى سويف
اداب انتساب موجه بنى سويف
تجاره انتساب موجه حلوان
اثار القاهره
تربية اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
470841
216109
287823
503322
146785
547195
677141
666641
535399
387762
734576
502611
386645
130526
112861
838052
882993
548700
504056
462165
577108
901307
758011
607592
468623
654832
539574
235131
374641
843576
666864
829212

اسم الطالب
امانى مصطفى محمود محمد نافع
نجوى عبد النبى محمد عبد الرحمن شكر
سعد ممدوح سعد احمد
خالد احمد حسنين احمد قاسم
ايه سعيد محمد بشندى
جمال محمد عبد الوهاب مالك
احمد عبد الفتاح السيد احمداحمد
مصطفى ابراهيم احمد السيد مطاوع
اسراء عبد النبى عبد السﻼم الخراشى
ايه عاطف فريد الصادق سرحان
محمد ابراهيم محمد على
منة ﷲ عمرو احمد فؤاد تركى
هدير محمد حسن ابراهيم
هدير سعد محمد محمد ناصر
مارى مقاريوس جادالكريم مقاريوس
يارا سمير محمد قوشتى
كرستين شحات عياد زخارى
مصطفى حلمى رمضان محمد يوسف
يوسف اشرف محمد فؤاد محمد نجم
ريهام ايمن نجيب إبراهيم بطاح
وسام رزق حسن السيد الصعيدى
ناهد رمضان محمد مزيد
محمد نصر السيد محمد
عبدالرحمن سعيد عبدﷲ دسوقى
محمد احمد اسماعيل السيد نور الدين
ايه عبد الباسط عبد الغنى حسن الحسينى
يارا زكريا كمال محمود يوسف
سمر خالد محمد عبد الرحمن
على عبدالفتاح على مصطفي
هيثم عﻼء صﻼح رجب
كريم احمد محمود احمد قطرى
محمود جمال بشارى عيسى

الكلية
تربية كفر الشيخ
تجاره القاهره
حقوق حلوان
علوم رياضة اﻻسكندرية
زراعه القاهره
تربية/رياضه اﻻسكندرية
علوم رياضة المنصورة
اداب المنصوره
تربية دمنهور
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
حقوق الزقازيق
تجاره سوهاج
تجاره عين شمس
حقوق القاهره
كلية البنات تربية عين شمس
حقوق اسيوط
اداب اسيوط
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
تجاره اﻻسكندريه
تجاره كفر الشيخ
اداب المنصوره
تربية سوهاج
تجاره الزقازيق
حاسبات ومعلومات الزقازيق
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تربية المنصوره
تربية طفوله ج دمنهور
حقوق انتساب موجه عين شمس
علوم بنها
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
تمريض المنصورة
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
679763
909464
178799
116151
304380
131356
663357
743127
734061
900267
733134
449836
536953
830669
448905
752793
904183
297793
147490
306489
881302
894615
149371
823611
899889
605024
846043
116826
543784
914272
675072
677552

اسم الطالب
روان محمد محمد صبره
وليد احمد سليم حسن
اسﻼم ابو الخير فاروق صديق
محمد مجدي محمد محمد
سلمى محمد سعيد عبدالعزيز خليل
هبة ﷲ ضاحى ابراهيم عبد المحسن
ايه صبرى نبيه الزين محمد
امنية عزت محمد محمود
ياسمين سامي عبد المنعم متولى محضيه
نجوى حمدى عبد ﷲ امام
سمر صﻼح توفيق حسين
هند مصطفى محمد يوسف السيد
ورد الشام محمد عبد الفتاح الفيومى
سعاد منصور عبدﷲ حسن
آيه جمال محمد محمد على أبو طالب
روﻻن هانى نعيم محمد العربى
محمد احمد حامد محمود
محمد عادل محمد أحمد الشيهى
فوزية حنفى محمود جبر
احمد زين أحمد زين
مارينا ابراهيم زهران كامل
ساره رشدى محمود قليد
اسماء شكرى كمال غانم
اسماء محمد نور الدين عبد الظاهر
وليد محمد يوسف عبد الرحمن
فوزية خالد محمد درويش
مكاريوس فيليب فهمي بشاره
محمد خالد فتح ﷲ عبد السﻼم
هبه عبد الرزاق السيد بدر محمود
محمد ابوالسعود احمد حسين
محمد ابراهيم محمد محمد رمضان
محمد عزت احمد عطيه المتولى

الكلية
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف/رياضة
تمريض بني سويف
اداب اسوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
فنون تطبيقيه حلوان
تربية المنصوره
تربية اﻻسماعيليه
نوعية الزقازيق
تربية ابتدائي سوهاج
علوم الزقازيق
تجاره طنطا
السن عين شمس
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تربية طنطا
علوم رياضة بورسعيد
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق حلوان
تربية ابتدائي السادات
معهد فني صحى اسيوط
معهد فني صحى سوهاج
حقوق القاهره
علوم اسوان
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
تربية الزقازيق
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
ع.دولى اعﻼم مدينةالشروق
تربية/رياضه اﻻسكندرية
تربية اسوان
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تجاره كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
520264
253373
652842
590645
365513
164291
736877
141047
302342
455824
307227
324664
605550
736410
662724
818827
545071
532133
164768
537050
433084
149123
380823
513182
379712
115037
526680
170024
819485
841846
507796
677362

اسم الطالب
ابتسام مهدى رمضان عبدالمقصود
محمود احمد محمود احمد
شريف على محمد محمد السعودى
احمد عصام السيد المحﻼوي
شروق خالد عبده محمد عيسى
رحاب ناصر محمد عبد الفتاح
باسم سعيد حامد احمد
ندا حاتم عبد الفتاح عبد الحميد السيسى
مصطفى محمد عبد الحكيم عليوه
محمد طارق عبد الغفور أبو النجا
نورهان حسن عبد الحميد نور
اميرة حسين عبد القادر محمد
نورهان عبدالعظيم احمد محمد
عبد ﷲ عبد الباسط محمد احمد اسماعيل
ايه حسن عبد الرحمن عبد الوهاب
اميرة صفوت فوزى عبدالرشيد
بيشوى خليل جاد السيد سعيد
محمد حمدى عوض عبدالونيس
مورين وحيد صبحى حزقيال
سعده عمر عبدالفتاح محمد سﻼم
عمر نشأت زكى محمود شعبان
عبد ﷲ فريد فرج احمد
وﻻء رافت شاكر محمد
تقى محمد السيد اسكندر
سمر عبدالمعز عابدين احمد
هاجر محسن سيد احمد
شادى يحيى رفيق مصطفى الحنفي
هبة محمد احمد موسى
مصطفي ابراهيم محمود مسعود
كريم شعبان عبدالعليم لملوم
محمد احمد عبد العاطى فاضل
اسماء راشد احمد العدل

الكلية
اداب دمنهور
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره طنطا
حاسبات ومعلومات المنصوره
كلية البنات آداب عين شمس
تربية الفيوم
حقوق الزقازيق
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية رياضيه بنين طنطا
تربية شبين الكوم
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
معهد فني تمريض الزقازيق
تربية رياضيه بنين الزقازيق
تمريض المنصورة
تربية المنيا
علوم رياضة جامعة دمياط
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه بنها
حاسبات ومعلومات حلوان
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
843319
299177
753836
532334
596389
739984
685250
379664
388606
451327
154199
672366
613677
537832
824384
113481
536258
807310
898002
510060
832670
611364
304700
449386
381817
138475
615325
656352
455336
665529
598145
154341

اسم الطالب
ريتا بحر تادرس حنا
مريم عبد الكريم بكري محجوب
رنيم محمود محمود على حسنين
عبد ﷲ عوض عبد المقصود عطية
شيماء عزت عبدالمطلب ابوالعنين
خيريه هشام عبدﷲ رشدى
اسﻼم محمد محمد حسن العجمى
اسراء اسامه فاروق درويش على
ايه اشرف محمد يوسف
مايكل ايهاب فايز فريد عبد المسيح
رحاب سيد محمد عبد العزيز
عمر فتحى احمد محمد عبد الوهاب
عبد الرحمن صﻼح عبد القادر محمد عيد
ايمان عبد ﷲ فتحى شعبان البنا
كارم عدنان محمد عبدالنبى
محمد هيثم محمد لطفى عبد العظيم
صفاء محمد سعد الدين هاشم
محمد على محمود أحمد
عفاف نصرى عطاﷲ سويحه
احمد سامى طه احمد شاهين
الشيماء خليفة الصغير حسن
منه ﷲ اشرف السيد عبد المجيد
سجدة ابو المكارم محمد السطوحي ابو المكارم
اسراء عقل عبد ﷲ سعد عقل
ايه خالد عبدالفتاح على السيد
ريم عبد الفتاح يس الصياد
ايمان ايهاب على احمد على
اسماء عبد الحليم اﻻمام اﻻمام الحلوانى
محمود محمد محمود عبدالدايم
زينب خالد طلعت الصعيدى
سميه عادل محمد محمد المناوى
احمد محمد سيد محمد

الكلية
معهد فني صحى بنى سويف
تربية حلوان
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
علوم دمنهور
معهد فني صحى بور سعيد
تجاره الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
كلية البنات آداب عين شمس
علوم بنها
تجاره طنطا
علوم بنى سويف
تجاره المنصوره
تجارة جامعة السادات
زراعه دمنهور
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره دمنهور
تجاره بنى سويف
تجاره سوهاج
تجاره دمنهور
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره الزقازيق
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه طنطا
نوعية بنها
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره طنطا
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
معهد فني صحى بور سعيد
معهد فني صحى بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
237891
307647
365605
454475
208226
145871
666335
809425
575313
468797
525553
398180
819700
323095
610147
383387
681579
742773
441260
454240
651776
215195
441566
453793
519969
658643
609415
122049
305209
121652
759738
744522

اسم الطالب
سندس حسام الدين محمد ابراهيم
ياسمين عصام ابراهيم سليم
ايمان احمد سيد احمد مرسى
منار رضا ابراهيم مقلد
عمرو حسن امام سالم
احمد محمد محمد محمد اسماعيل ابوركبه
فوزى فوزى حسن عبد الوهاب البياع
أمانى عبد الباقى محمد سعيد
نرجس عبدالفتاح احمد برعى راضى
ابراهيم محمد فتح ﷲ ابراهيم الفقى
انغام محمود محمد رمضان
حمزه صبحى يوسف حسين
احمد محمد كامل احمد
اميرة عبد العزيز المصيلحى على دياب
نيره سعيد فتح ﷲ محمود
سارا خيرى امين فرغلى
عبد ﷲ محمد عبد العال عبد العال ابو العز
ميرنا ايهاب انور عبد الغني يونس
لجين عادل عبدالحميد محمود
رضوي سامي ماهر أحمد عقبة
احمد عصام صﻼح الدين حماد
خالد محمد عبد العظيم عبد المجيد
ايهاب محمد اسماعيل السيد حرفوش
صابرين رمضان حسن القرنى
أية محمود السيد عطاﷲ بكر
سمير مندور احمد السيد مندور
اسراء جمعه حسانين على
ساره عبد ﷲ السعيد احمد
بسنت بسيوني مليجى بيصار
يوسف احمد محمد صﻼح الدين احمد
هاله عبد العزيز حسن السيد ابراهيم
على محمود احمد اﻷعصر

الكلية
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي شبين الكوم
تربية حلوان
اداب طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حاسبات ومعلومات حلوان
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه قنا
دار العلوم المنيا
حقوق طنطا
حقوق طنطا
علوم اﻻسكندريه
علوم رياضة عين شمس
معهد فني تمريض المنيا
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
علوم الزقازيق
علوم عين شمس
علوم المنصوره
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب اﻻسكندريه
علوم طنطا
اداب جامعة دمياط
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره انتساب موجه طنطا
علوم طنطا
اداب طنطا
معهد فني تمريض المنصوره
نوعية موسيقيه الزقازيق
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره سوهاج
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
144382
602257
242184
730199
459229
512347
660558
534162
352888
884367
381698
446444
913685
883890
827382
117387
223000
207021
374312
168375
525953
553622
309248
679270
750938
680786
736534
614766
909122
592534
534381
891715

اسم الطالب
ريهام ناصر احمد حفنى
عمر محمد السيد محمد
عمرو محمد على محمد
فاطمه محمد عبدالدايم محمد على
سوزان عبدالشافى احمد خليفه
ياسمين عبدالعليم احمد السيد حجازى
داليا عبد الرحمن سرور سعد ابراهيم
مارى نجيب عوض تادرس ايوب
نوران مجدى منصور غطاس
عبد المجيد ابراهيم محمد قواطين
امنيه محمد موسى عشماوى الكومي
عمر احمد سليمان الخولى
عصماء احمد نوبي محمد
ساره مصطفى سيد ابراهيم
نورا رجب ابو السعود بركات
فاطمه محمد بدوي عبد ﷲ
راندا سعد حسين محمد
ايمان اشرف محمد عبد المعطى
منار سامى محمد محمدابو زيد
عبد الرحمن سعد احمد ابراهيم
عبد المنعم حسام عبد المنعم محمد قنديل
احمد محمد عبد الوهاب محمد السيد سليم
عﻼ بدر فتحى مدكور
سماح طاهر حامد عبد العزيز احمد
احمد فادي محمود حسين الصواف
حسناء عادل على عبد المجيد اﻻمير
علياء عبد الرحمن محمد عبد الرحمن اسماعيل
محمد نفادة مقبل عبدالعال
احمد مصطفى احمد علم الدين
ايمان خليل محمد البربير
ياسمين محمد حلمي محمد حواش
صفاء محمد بغدادى احمد

الكلية
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجاره جامعة السويس
تجاره طنطا
بنات علوم رياضة عين شمس
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه دمنهور
علوم جامعة دمياط
تجاره دمنهور
اعﻼم القاهره
تجاره اسيوط
كلية الفنون التطبيقية ببنها
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية اسوان
اداب اسيوط
اداب سوهاج
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب عين شمس
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
علوم الفيوم
تربية أساسي اسكندرية
تجاره دمنهور
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
علوم المنصوره
علوم بورسعيد
حقوق المنصوره
اداب الزقازيق
تجاره جامعة السويس
كلية تجارة ج أسوان
تربية جامعة دمياط
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
تربية اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
727447
279528
663577
651129
216259
296733
579977
846138
732744
310348
815304
126532
534589
453817
180530
360056
234001
877554
603279
112740
232365
219012
166354
232525
223354
508257
137726
154080
752148
878561
817402
236446

اسم الطالب
اميره محمود على جوهر
وائل ناجح عطيفى عربى عبدالعال
هيام احمد عبد المجيد يوسف
عبير مسعد احمد محمد عبد ﷲ
ريمان عبده سيد يونس
اسراء عربي عبد الواحد محمد
اميره طارق محمد المنسوب عبدالمقصود ابراهيم
سناء شاذلى ابو النجا اسماعيل
مريم نزار عطيه الخضرى
احمد عبد الحكيم عبدالجواد البأساوى
مريم ناصر محمد ياسين
سلمى اشرف سيد محمود
ايه يسري عبد ﷲ ابراهيم عبد ﷲ
مادونا اسعد حليم اسعد منقريوس
عبد الرؤف محمد احمد محمد
جمال محمد عبدالعزيز رفاعى
اسﻼم رمضان عبد الحميد نجم
محمود بدرى على احمد
حسين ابراهيم حسين عبد ﷲ احمد
مروة حسن عبد العزيز سليم
احمد حسام بكر محمد
ايهاب توفيق سو﷼ شحاتة
محمود عبد التواب عبد القوى السيد
يوسف محمود سعيد محمود
نوران صبحى سعد احمد
سلمي محمد عبد الفتاح محمدين عبدالموجود
عمر حسن ابراهيم على
فاتن طه على عبد الهادى
هدير محمد الداودى ابو العز
بسمه فتحى احمد مصطفى
شادى فايز نصيف حنا
فادي ثروت بطرس بسطورس

الكلية
اداب الزقازيق
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره انتساب موجه المنصوره
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب م .بنها
طب بيطرى المنصوره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره جامعة السويس
تمريض شبين الكوم المنوفية
تربية ابتدائي المنيا
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب دمنهور
علوم طنطا
معهد فني تمريض الفيوم
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب اسيوط
تربية رياضيه بنين الزقازيق
حقوق القاهره
تجاره الزقازيق
فنون تطبيقيه حلوان
تربية/رياضه الفيوم
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب دمنهور
حقوق القاهره
تربية ابتدائي بنى سويف
تربية بور سعيد
تجاره اسيوط
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تجاره انتساب موجه الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
599478
536913
827074
603081
463033
875671
302344
614147
834876
321387
322925
280307
885722
529899
362455
880277
130197
751079
207066
480664
609447
545900
381553
383625
316343
824884
679819
435578
654282
584030
293465
313995

اسم الطالب
أمل رزق عبد المعبود راس
ندا حمدي محمد الحنون
ندى نصر الدين حسن صالح
شيماء محمد عبدالحميد محمد حسن
احمد عبدالكريم احمد محمد رزق
مينا عوض صبحى سعيد
احمد اشرف عبد النبى السعداوى
الزهراء حسن صادق حسن
مادونا سمير رزق ﷲ عبد النور
ريهام مصطفى علي على شحاته
هوليا سعيد عبد اللطيف الحفنى عطيه
اميرة عﻼء الدين سعد حسين
فاطمه احمد محمد عبد الحميد
احمد صﻼح عبدالمنعم عبدالونيس
ياسمين محمد فهمى احمد ابراهيم
داليا باهر رشاد فكري
اسﻼم عادل محمود السيد
اسﻼم ابراهيم يحيى امين مصطفى
محمود ابراهيم حسن ابراهيم احمد
احمد نصر ابراهيم احمد عويضه
اسراء محمود شعبان السباعى السيد
ابراهيم على ابراهيم على جعبوب
اميره سامى محمود احمد
هدى اسماعيل احمد احمد الشافعى
نسمة حسني محمد مطر
عبدﷲ عاشور عبدﷲ محمد
محمود بديع ابراهيم احمد الصعيدى
هانيا هانئ محمد حسين محمد
ايه خالد عبد الحميد عبد المقصود عبد الحميد
آيه عبدالنبى ابراهيم حماد
اية عادل صﻼح صالح
اسراء جمال شحات عطا

الكلية
تجاره الزقازيق
علوم جامعة السويس
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره الزقازيق
تجاره كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات اسيوط
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تمريض الزقازيق
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
دار العلوم ج القاهره
علوم عين شمس
تربية ابتدائي اسيوط
زراعه دمنهور
علوم عين شمس
تجاره اسيوط
تربية عين شمس
نوعية بور سعيد
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره كفر الشيخ
تربية الزقازيق
علوم رياضة دمنهور
تجاره انتساب موجه عين شمس
نوعية عباسيه
اثار القاهره
حقوق اسوان
تجاره بور سعيد
تجاره اﻻسكندريه
السن عين شمس
معهد فني صحى طنطا
اداب حلوان
نوعية اشمون
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
379097
671625
883490
378400
608150
286854
462389
239555
282342
293234
208693
824776
429008
470079
512408
609131
614188
735608
184161
180034
159136
326699
732993
524952
599025
184004
534997
131902
242223
900418
822612
372047

اسم الطالب
دينا احمد عبدالعزيز على فودة
سالى محمد سالم السيد
اميره رفعت عبد الموجود محمد
منى امين ذكى حسين البردينى
شرين مصطفى السيد مصطفى
شاهندة عمرو محمد محمد ابو الحسن
اسماء ثروت محمد هنداوى عبد الﻼ
محمد عماد فوزى عبد الفتاح
فاطمة عبد المنعم محمد فتحى احمد سعد
بسنت محمد عبد المنصف عبد الحميد
اية محمد محمد جمعه
امل جميل صابر محمد
فريده محمد سامى احمد رفعت رمزى
عبدالفتاح مصطفى عبدالفتاح احمد الصاوى
جهاد محمود فهمى سعدالدين
احمد عادل السيد سعد سليمان
ايه السيد سالم سليمان
مروه عبد ﷲ مهدي توفيق
الشيماء احمد على عبد النبى محمد
شهاب محمد عدلى عبد المجيد
داليا عبد النبى حسين جمعه
سارة ناجب شحاته ناجب
رنا طلعت عبد الرحمن عبد المقصود
أية جﻼل سعد محمد عبد الموجود
آية طلعت حمزة علي احمد
احمد مصطفى محمود حسين
اسماء محمود سعد عبداللطيف عبدالرازق
مروان محمد محمود مرسال
محمد حربي مخلوف جاد
اسماء خلف محمود محمد
اسماء محمد عبد العزيز احمد
هدير مجدى عبدالعزيز على

الكلية
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تربية المنصوره
تربية ابتدائي اسيوط
تربية عين شمس
معهد فني صحى الزقازيق
اداب القاهره
اداب كفر الشيخ
اداب سوهاج
اداب عين شمس
فنون جميله فنون اﻻقصر
تجاره القاهره
تربية قنا ج جنوب الوادى
حقوق اﻻسكندريه
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
تربية رياضيه بنات اﻻسكندريه
نوعية الزقازيق
نوعية الزقازيق
تربية ابتدائي الزقازيق
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
علوم الفيوم
اداب انتساب موجه بنى سويف
تجارة جامعة السادات
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
علوم الزقازيق
حقوق حلوان
تربية طفوله ج دمنهور
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق انتساب موجه القاهره
معهد فني تمريض سوهاج
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
367832
735101
322033
121978
591012
288795
819384
134785
161344
828509
325296
158598
390383
168813
502341
752651
383673
804742
306217
736861
367072
169968
650660
313704
753430
918116
522765
169511
829565
661095
314561
181461

اسم الطالب
هديل طارق فخرى عبداللطيف
ابتهال اشرف حسن عوض
خالد نبيل محمد شفيق احمد الجروانى
اميره رفاعى جمعه على
ياسمين محسن عبد الحميد نوار
يحيى سيد العربى احمد عبدالحميد
محمد خليفة عمر خليفة
فاروق اشرف فاروق محمد السيد
تقى محمد عبد ﷲ هاشم
محمود محروص محمود ابراهيم
اسراء محمد ابراهيم محمد
احمد طه صالح حسن
ابتهال عادل سيد احمد محمود معوض
وﻻء صﻼح مرزوق بدر
محمد سعيد محمد يوسف عبد الرحمن
منه ﷲ محمد عبد الملك محمود مجاهد
ساره مصطفى محمد احمد سعيد
سارة ابراهيم لمعى قﻼده
السيد عفيفي السيد زايد
اسﻼم اشرف خليل اسماعيل
احمد حمدى عبدالموجود توفيق محمد
سارة السعيد على ابراهيم
عصماء عصام محمد عبد الوهاب حسانين
سلمى يسري صابر عبده
رانيا السيد عباس حسن فضالى
عمر محمد حافظ عبدالﻼه
فاطمة سعد محمد عبد الفتاح حجر
اسﻼم احمد محمود عبد الجليل
اسماء الجميلى ابراهيم محمد
يسرا جمال مأمون ابراهيم العزب
اسماء وائل زكريا عبد ﷲ خﻼف
عﻼ سيد عبد التواب بدوى

الكلية
كلية الفنون التطبيقية ببنها
دار العلوم ج القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية حلوان
تربية جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه عين شمس
سياحة وفنادق المنيا
حقوق حلوان
علوم بنى سويف
معهد فني صحى سوهاج
نوعية فنيه قنا
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه بنها
تمريض الفيوم
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
معهد فني صحى بنى سويف
علوم حلوان
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
دار العلوم ج القاهره
تجاره بور سعيد
تجاره سوهاج
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب بنى سويف
اداب قنا ج جنوب الوادى
تربية المنصوره
تربية شبين الكوم
اداب انتساب موجه الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
543522
369631
732291
175473
530242
655935
462156
911336
443922
501702
515395
280026
875391
308281
178595
153789
153376
365194
219980
118866
528174
826465
748011
828237
658510
111708
915480
757266
205650
213741
601860
903642

اسم الطالب
عبدالرحمن احمد عبداللطيف احمد عقل
هدى عبدالمقصود السيد محمد
محمد عصام محمد البدراوي عرفات
طه حسين حسين حسين زقله
كريم خالد عبد العظيم ولي الدين
خالد عبد الكريم عبد السﻼم عبد اللطيف
امل السيد عطيه السيد بديوى
اسراء عبد السيد ابو الوفا محمد
مبروكه اشرف السيد عمير
بﻼل عﻼء محمد احمد عيسى
مهاب محمد فتحي رخا
فادي يحيى ماهر امير
ميخائيل القس سمعان سعيد
احمد ابراهيم احمد العشماوى
اسماعيل جمال احمد فرغلى
دينا خليل محمد شعبان
عنان محمد محمد رشاد عبد الرحمن
امنيه نبيل السيد موسى محمد
غادة جمال عبدالمنصف احمد
ايرينى كمال صبحى عبيد بشاى
شيرين متولي سعد أحمد عبد العزيز
نورهان على حمدى سليم
اميره احمد محمد رضوان
مايكل فوكيه فؤاد ابراهيم
منه ﷲ احمد مرعى احمد النجار
اسراء مصطفى محمد عطيه
هند سمير ابراهيم عبدالباقى
ايمان السيد على عطيه
محمد جمال الدين توفيق يوسف
عمرو جمال رافت اسماعيل
راندا سامي صابر عبد الخالق
كمال خالد كمال فاضل

الكلية
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجاره دمنهور
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
زراعه كفر الشيخ
تربية اسوان
زراعه طنطا
تجاره اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم اسيوط
علوم شبين الكوم ج المنوفية
زراعه القاهره
تربية ابتدائي بنى سويف
اداب انتساب موجه بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالبات
علوم جامعة السويس
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه قنا
علوم المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي اسيوط
اداب الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر
طب بيطرى الزقازيق
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
677394
229428
599715
443888
465733
613034
663893
549440
364164
371224
279933
382163
208859
580845
439027
324110
309137
285219
587129
444521
372171
152853
469108
317237
663305
222444
581921
167413
529210
230236
593398
312762

اسم الطالب
ايه طاهر محمد حمادحمزة
ندى يسرى محمد متولى
شرين محمد رفعت محمد
اسماء محمد عبدالمنعم عيسى رضوان
آيه محمد حسن عطيه عيد
ايهاب نبيل محمد محمد ابراهيم
محمد وجيه ابراهيم الديسطى
امانى محمد احمد محمد عبد العزيز
ندى عصام عبدالمنعم محمود
سليم عامر عبدالحكيم عبدالغنى
صﻼح الدين محمد نور الدين ذهنى
امنيه محمد احمد محمدعبدالقادر
عمر اشرف سامى سعيد
محمد عبده محمد عبد القادر عيسى
ساره سمير جمعه الغنام
خلود شاذلي محمد احمد
هبة ﷲ مجدي رمضان خﻼف
روان خالد محمد محمد علي
احمد قدري مرسي محمد السيد
أحمد مجدى صﻼح كيﻼنى كيﻼنى
رانيا احمد محمد احمد عبدالغفار
احمد شعبان على محمد
اسماء حلمى على جاويش
هبة سامح على عطا ﷲ
اﻻء عبد المقصود السيد عبد المقصود
محمد احمد عبد اللطيف محمد
احمد الششتاوى عبد الحميد سعدهم
حسين محمد محمود خليل
عبدﷲ خالد هنداوى دومه دوﻻت
نهى خالد عباس محمد
عبدالرحمن محمد معاطى البابلى
احمد ناصر صﻼح محمد

الكلية
طب بيطرى الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
رياضيه بنات الزقازيق
علوم طنطا
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تربية/رياضه الزقازيق
تربية ابتدائي المنصوره
حاسبات ومعلومات الفيوم
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق بنها
تجاره عين شمس
البنات شعبة اقتصاد منزلى عين شمس
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
تجاره طنطا
اداب دمنهور
نوعية موسيقيه قنا
اداب شبين الكوم ج المنوفية
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره طنطا
علوم طنطا
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره اسيوط
علوم كفر الشيخ
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب بنى سويف
معهد فني صحى اﻻسكندريه
حقوق انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى رياضه بور سعيد
اداب شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
286779
430674
906902
317472
678200
293325
133990
739486
127403
593682
503513
180410
738424
280356
244620
752047
661938
657109
577540
126587
227197
432616
455971
327564
753688
915770
448937
746042
306040
668020
668553
132969

اسم الطالب
هاجر علي عطا عطيه حسين على
ياسمينا السيد ابراهيم على محمد
نوره مصلح الضبع الصغير
زينب انس فرج محمد المسلمي
احمد يوسف عبد المنعم عبد ﷲ
هاجر هشام سعودى حسن سليمه
ساميه سالم عبد الستار البطران
محمد عبدالعظيم عوض شحاته
هدى محمد عبد العظيم حسن
خلود رضا محمد محمد عطيه
منى ممدوح عبد الغني إبراهيم عامر
احمد جابر عثمان احمد
ايه السيد ابراهيم محمد سالم
يارا محمد حاتم احمد محمدين
محمود مجدي توفيق مهدي
اﻻء امين صديق عثمان احمد
احمد عبد الغنى صﻼح عبد الغنى الحسينى
روان لطفى محمد حسانى احمد
احمد خالد عبد العزيز قادوس
مريم احمد عبد الستار احمد
ساره على محمد كامل السيد الديب
اسﻼم جمال توفيق حسن علي
محمد احمد السيد بربر
الشيماء انور سعيد محمد
محمد خالد محمد يوسف الطويل
شادى صفوت رمزى بنيامين
تقى على عبد الغفار علي عزام
شيماء السيد عبدالغفار بدر السيد
احمد علي النبوى الفوالى
لمياء مصطفى على الصعيدى
ايه محمد لبيب نجيب شلبي
محمد ابراهيم محمد حافظ

الكلية
اداب انتساب موجه حلوان
علوم رياضة اﻻسكندرية
اداب انتساب موجه سوهاج
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية رياضيه بنين المنصوره
علوم رياضة اسوان
حاسبات ومعلومات الفيوم
تجاره انتساب موجه الزقازيق
حقوق انتساب موجه القاهره
معهد فني صحى بور سعيد
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى الزقازيق
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية المنصوره
السن عين شمس/رياضة
علوم رياضة المنصورة
اداب جامعة دمياط
اداب القاهره
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره انتساب موجه طنطا
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تجاره اسيوط
تجاره طنطا
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره المنصوره
علوم رياضة حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
111576
900474
605652
205216
355778
666120
607233
312540
435643
652643
901977
533879
603111
665470
885727
607318
891283
535059
902179
366581
370839
312491
217462
827984
549520
600210
735010
544764
379120
377687
577237
835694

اسم الطالب
مارينا نادى رزق ﷲ فلتس
بيشوى حشمت فخرى عوض
منى أحمد جوده محمد
محمود هانى محمد اسماعيل
امنيه عادل مصطفى عبدالغنى
محمود منصور منصور خليل حشيش
محمد عبد المنعم السيد يوسف اﻻعصر
ايمن جمال شحات أمين
أميرة احمد عبد العزيز عبد السﻼم احمد
مرقص مجدى شفيق طاوس
مينا شوقى توفيق خليل
ايمان حسن سعد حسن الكمنجي
هاجر ممدوح مجاهد على عثمان
ايه الحسين ابراهيم حسانين حبيب
فاطمه الزهراء رجب فرغلى مبارك
حامد عبدالحميد حامد عبد الحميد
عبد ﷲ عﻼم بيومي محمد
حنان عطاﷲ عبدالعاطى حسين العمروسى
اسماء ناصر محمود محمد
ممدوح محمد سليمان جاب ﷲ
اسﻼم نبيل شكرى فتح ﷲ
علي غريب على محمد
دينا يسرى عبدالستار على
بسمة شحات فاوى اسماعيل
منى محمود محمود سلمان
جهاد السيد عبدﷲ السيد البحيرى
الشيماء محسن عبدالعزيز موسى
يوسف مجدى يوسف محمد عبد الرحيم
فاطمه شعبان مصلح محمد البطاوى
ريم محمد حسن جمعة
محمود كمال عبد السميع محمد مبروك
أسماء عبد المحسن على أحمد

الكلية
تربية حلوان
تجاره سوهاج
علوم رياضة الزقازيق
حقوق حلوان
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم اﻻسكندريه
زراعه المنصورة/رياضة
تجاره سوهاج
علوم اﻻسكندريه
علوم بورسعيد
تجاره المنصوره
معهد فني صحى اسيوط
اداب الزقازيق
تجاره اسيوط
اداب دمنهور
طب بيطرى سوهاج
تربية بنها
اعﻼم القاهره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
اداب الزقازيق
تجاره الزقازيق
اداب اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
طب بيطرى بنها
تجاره انتساب موجه طنطا
نوعية قنا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
382516
234471
169454
898232
383510
448779
889067
106496
181109
302153
380184
278321
900048
822480
360381
152511
210481
384541
245190
433840
464547
465067
537290
307953
220266
371368
801782
678703
432361
213279
586417
380885

اسم الطالب
مصطفى اسماعيل عبدالحميد اسماعيل
عبدالرحمن محسن احمد عبدالحميد
ايرينى كمال ميﻼد فهمى
ياسمين السيد عمر محمد
مجدى اسامه محمد فخرالدين محمد احمد
حسناء ابراهيم عبد الجواد اسماعيل
مايكل اشرف يواقيم ابراهيم
مصطفى اشرف حسين السيد مرسى
زينب السيد جعفر الفاوي
طارق السيد عبد القوى سيد احمد
ايه رفاعى على محمود
رنا عﻼء محمد على
ابانوب شوقي فهيم مﻼك
ماجى شبيب حكيم جرجس
محمود كامل السيد بكرى
معاز محمد سيد محمد
عﻼء عصام على ابراهيم محمد
ميسره شريف فكرى سيد
مي احمد نادر محمد
محمد ابراهيم عبدالفهيم احمد
عﻼء عماد على طوﻻن
محمد إبراهيم عبدالمعبود إبراهيم الصياد
أحﻼم محمود عبد السﻼم الشريف
هالة مختار يس حماد
اية صﻼح رشاد السيد
محمد سمير شعبان احمد فايد
ماجد مصطفى سلطان عبد الكريم
ايمان احمد محمود السيد جودة
محمد احمد شكري صالح قاسم
سلمى محمد التهامى الجندى
ميار احمد حامد عزب عيسي حجاب
احمد حمدى مغاورى محمد

الكلية
حقوق عين شمس
السن عين شمس/رياضة
تربية الفيوم
تمريض سوهاج
علوم عين شمس
اثار القاهره
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
حقوق القاهره
اداب انتساب موجه الفيوم
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
حقوق عين شمس
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
معهد فني صحى سوهاج
كلية تجارة ج أسوان
زراعه القاهره
تمريض بني سويف
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب القاهره
تربية رياضيه بنين اﻻسكندريه
علوم كفر الشيخ
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
معهد فني صحى اﻻسكندريه
علوم شبين الكوم ج المنوفية
السن عين شمس
تربية ابتدائي بنها
حقوق بنى سويف
معهد فني صحى المنصوره
تجاره دمنهور
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
دار العلوم ج القاهره
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
653340
293211
118876
140015
356487
685321
181637
735688
357041
372604
165933
381060
683362
828063
114972
604846
806018
156289
527154
308358
528850
667630
452233
316795
916478
378256
543145
114980
732492
132591
650650
428608

اسم الطالب
اسراء حمدان احمد محمود
خلود عبد الناصر عوض احمد جبل
فاطمة الزهراء صﻼح محمود على
حسن محمد ابراهيم حسن الزهيرى
نرمين محمد عبدالعظيم عبدالمنعم
على عثمان محمد عبد العزيز
مروه عطيه سيد يوسف
احمد محمد ابراهيم الخولى
محمود رافت حزين بدر
ايه عبدالفتاح محمد فهمــــى
محمد محمد حميده عبد الواحد
محمد خالد صالح محمد
هدى السيد عبد المنعم حسن خليل
محمد ماهر حسن محمد
حورية عبد المنعم شعبان على
فاطمة الزهراء محمد احمد على
اية على حسن احمد
احمد سعيد عبد الوهاب عبد الوهاب
اسراء على عيسى احمد عيسى
عمرو يحيى ابراهيم زهران
حسن فرحات حسن السحت
الهام سعد محمد فوزى احمد
سامح صفوت عبده سيدهم
علياء عبد المنعم حمدى عبدالحليم على
ياسمين فرغل عبدالحفيظ احمد
اسراء محمد جوده محمد
محمد عادل كمال قاصد
ساره سمير عبد العظيم محمود
هدير حمدى اسماعيل عبدﷲ
عبد ﷲ محمد عبد ﷲ مرسي
ابراهيم شوقى اسماعيل حتاته
حسن مصطفى احمد محمد احمد

الكلية
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب حلوان
اداب القاهره
حقوق القاهره
تربية/رياضه عين شمس
حاسبات ومعلومات الزقازيق
اداب الفيوم
تجاره بنها
علوم رياضة عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد فني تمريض المنصوره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
زراعه عين شمس/رياضة
تمريض الزقازيق
اداب المنيا
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تربية اسكندرية
تربية/رياضه شبين الكوم
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية رياضيه بنين طنطا
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اسيوط
تربية/رياضه عين شمس
علوم رياضة دمنهور
علوم رياضة بنى سويف
اداب الزقازيق
تجاره طنطا
حقوق المنصوره
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
224791
908381
754651
302423
549751
844789
652505
811083
842324
111015
278477
367781
543129
125929
450398
803390
283003
472139
359275
822491
457922
472787
463647
214683
463392
586635
468316
892523
523527
293362
304792
166059

اسم الطالب
يحيى السيد عبد العال السيد
احمد محمد عكاشه حفنى
محمد رشدي احمد عمر احمد
عبد ﷲ سعيد عبدﷲ محمد حنفي
ايمان جمال عبدالواحد طلبه عبد الواحد
محمد جمال عبدالحكيم عباس
وليد مجدى السيد صالح البرعى
اسراء محمد عيسى محمد
احمد ايمن حسن برعي
شيماء عبد الناصر فولى مطاوع
منة ﷲ احمد نعمان نعمان الشافعى
سحر عاطف عبدالحليم محمد
مؤمن محمد محمود ابوالنجاة محمد عيسى
منه ﷲ محمود احمد ابراهيم
فدوى السيد انور خفاجى
محمد صابر محمد مراد
زياد احمد محمد شعبان
مريم مسعد عبد الجواد حميده عبد الجواد
محمد عصام محمد عبده
مارتينا عاطف ميﻼد الياس
آيه عبدالسيد عبدالسﻼم مرعي
فاطمه عبد البر عبد الحميد محمد عطيه
دعاء مختار كمال سعد الشابورى
محمود محمد حسين السيد
نسمة خالد محمد محمد ابو هنطش
هاجر فكرى محمد دغيدى
احمد عليوه على على كريم
دهب محى محمد محمد
جهاد هشام سامى عمرعمر
نشوى محمد طلعت حسن
هاجر عﻼء عبد الرؤف يوسف
ايه عبد ﷲ رمضان عبد ﷲ

الكلية
اعﻼم القاهره
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
علوم العريش
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية/رياضه دمنهور
حقوق اسيوط
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
علوم المنيا
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه عين شمس
ع.كندى تكنو.اعﻼم ت.خامس
تربية بنها
حقوق اﻻسكندريه
تجاره القاهره
نوعية طنطا
اداب المنيا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية قنا ج جنوب الوادى
نوعية طنطا
نوعية كفر الشيخ
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
حقوق حلوان
اداب كفر الشيخ
تربية طنطا
اداب كفر الشيخ
تربية اسيوط
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية السادات
اداب الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
468574
893736
425436
745649
438662
811315
611752
371311
728871
128445
285635
149465
603607
306001
467890
526838
206393
463185
309332
223329
307782
165243
725926
520825
821887
228609
670148
216035
106806
838158
881646
229513

اسم الطالب
هشام محمد السيد احمد
محمد حمدى احمد عبد الرحمن
عبدالرحمن جمال محمد على شكر
محمد عادل سمير مصطفى فرج
هاجر على اسماعيل على ريحان
محمد حسن ابراهيم محمد
رحاب احمد علي علي حسين
احمد طارق انور عبدالجليل سيد
ساره محمود صﻼح عبدالرحمن
ندا محمود عبد اللطيف محمد على
محمد مصطفى مراد عبد العزيز
محمد مجدى جبريل مصطفى
محمود عطيه حسين السيد بندق
محمد مختار حامد عمارة
اسراء حماده عبدالفتاح الحو
امنيه ممدوح السيد عوض حسن
ندى احمد انور اسماعيل
عبدﷲ محسن بدير محمد على
كوثر حسني عبد العزيز غيث
روشان عماد كمال محفوظ
ايمان محمد أبو العينين على أبو العينين
نيرة احمد على احمد
نصرالدين نشأت نصرالدين هاشم
مى عبدالحميد عبدالحميد عبدﷲ جنيدى
اميره ابوالحسن محمود على
احمد شكرى الدسوقى رخا
محمد صبرى محمد طلبه محمد
شيماء مصطفى حنفى محمود
ميرنا مدحت محمد احمد احمد الهريدى
حنان سامي سند حسين
ورده حسن عبد ﷲ حسن
اية على حسن عبدالعزيز

الكلية
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
اداب سوهاج
تربية ابتدائي فرع مرسى مطروح
معهد فني صحى اسماعيليه
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
اداب سوهاج
تجاره بنها
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تربية أساسي اسكندرية
حقوق انتساب موجه عين شمس
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
تجارة جامعة السادات
السن عين شمس/رياضة
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اثار الفيوم
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب انتساب موجه دمنهور
اداب قنا ج جنوب الوادى
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب المنصوره
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تجاره القاهره
اداب فرع الوادى الجديد
اداب اسيوط
دار العلوم ج القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
180631
801734
578544
427937
901181
437664
584397
368861
614167
309742
660314
213294
152169
103320
805413
607961
121065
299582
283126
651380
237855
660122
311306
356084
369558
538945
510317
107704
575742
920395
206655
726927

اسم الطالب
محمود صﻼح ثابت عبد الرحمن
عبد الرحمن جمال عبد ﷲ القاضى
اشرف عاطف سعد عابدين عمارة
محمد عﻼء الدين محمود محمد محمود
حنان صبرى بسطه سليمان
هويدا رجب فتحى سيد احمد طرفه
مروة أشرف عبدﷲ على العتر
دينا جمال محمود امام عبدالرحمن
اميره محمد محمد الصادق متولى
محمد شوقي عبد الرؤوف قمح
محمد فتحى عبد العزيز احمد الخولى
اية حامد محمد محمود
عبد الرحمن سامى عبد العظيم هاشم
هاجر محمد احمد احمد عبد الرحمن
سعد صابر عمر سعد
اميره احمد محمد سﻼم سليم
مازن عصام سعد الدين عبد المبدى
ياسمين صﻼح محمود محمد
ندى هشام ممدوح محمد العقاد
ندى اشرف احمد محمد العمريطي
اية محمود سيد منصور
خالد السيد الكحﻼوى السيد على
هويدا سمير عبد الحميد الفتيانى
صفية جﻼل الدين السيد محمد
محمود عاطف صابر عبدالعزيز مرسى
ايمان زيان مبروك شافعى
مروان حسين محمد محمود عمر
محمد حسام الدين مصطفى خليفه
ساره هﻼل عطيه بركات
عبير احمد حسن سالمان
ليليان وجدى شحاته تاوضروس
احمد محمد عبد الرحمن ابراهيم

الكلية
تربية/رياضه الفيوم
حاسبات ومعلومات المنيا
تجاره انتساب موجه طنطا
علوم اﻻسكندريه
خدمه اجتماعيه اسيوط
زراعه اﻻسكندريه
تربية رياضية بنات المنصورة
معهد فنى تمريض بنها
نوعية الزقازيق
معهد فني صحى بنها
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
فنون جميله فنون حلوان
تربية بنى سويف
كلية البنات آداب عين شمس
تربية المنيا
تجاره الزقازيق
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تجاره القاهره
علوم المنصوره
اداب عين شمس
تجاره المنصوره
تربية شبين الكوم
اداب انتساب موجه حلوان
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم طنطا
تربية سوهاج/رياضة
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
579180
829959
308890
538448
511779
650888
108666
455856
296729
880113
213905
158152
736922
682630
730003
728729
434023
680792
729612
432046
240722
143036
604852
919964
446961
308240
654156
909325
733120
454744
741496
577570

اسم الطالب
اسراء حامد حسن الششتاوى
هدى ابوالسعود محمد صالح
محمد اسامة محمد حافظ محمد
أسماء ايهاب سعد عبدالكريم
مريم محمد خميس حسن محمد
شيماء احمد السعيد فهمى محمد
ريم طارق علي محمد
محمد طلعت أبو المجد شعير
اسراء شريف عطية حسن
هيﻼنه ماجد ملك ينى
يارا عبدالحميد عبد السﻼم محمد
حسناء طه احمد عبد العزيز
عمر محمد محمد مصطفى
ايه شفيق محمد على احمد الشبينى
نهى عادل امام اسماعيل
احمد حمدى عبد الفتاح عبدربه احمد
محمد انور محمد ماجد
دنيا محمد على جبر عمر
محمد رجب المغاورى ابراهيم رمضان
حسن ياسر عبده عمر على دسوقى
رضا يوسف ابراهيم ابوالعﻼ
مى محمد مصطفى المليجى
مروه الشربينى سعيد سليم
بيتر اكرم اسد فخرى
عبدالرحمن محمد عبدالحميد احمد جعفر
ابراهيم احمد فؤاد الجمال
نسمه المصرى معوض السعيد
عبد المنعم عامر عبد المنعم محمد
اميره شوقى جوده ابراهيم
ضحي السيد محمد النحاس
مصطفى سيد حسن محمد
عﻼء الدين محمد صﻼح محمد عبد العاطى

الكلية
اداب طنطا
حقوق قنا جنوب الوادي
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تربية طفوله ج دمنهور
اداب انتساب موجه دمنهور
اداب انتساب موجه المنصوره
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تمريض طنطا
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي بنى سويف
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره بور سعيد
رياض اطفال بورسعيد
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
علوم اﻻسكندريه
تجاره المنصوره
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره سوهاج
تربية طفوله الزقازيق
تجاره سوهاج
زراعه كفرالشيخ /رياضة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره كفر الشيخ
تجارة انتساب موجه اسوان
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره طنطا
حقوق الزقازيق
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
660326
653613
754115
507860
820541
215864
214892
131151
510843
179327
369233
330482
659971
611931
113560
104498
909291
801504
366919
661677
739379
107695
309511
371314
834759
579748
812892
453357
596092
578570
352963
378851

اسم الطالب
مصطفى اشرف مصطفى الحسينى الهوارى
احمد عثمان السيد عبد ﷲ شهيب
رنا عماد الدين ابراهيم الحسينى احمد
محمد جمال عبد المهدى مبروك حسام الدين
اسماعيل ابراهيم رشاد راشد
هاجر امير محمد ابورواش
محمد محسن عباس حسين
ايه محمد سعيد محمد
على عبدالناصر مختار على عبدالفتاح
الشيماء سيد بدوى احمد
عبدالرحمن عبدالفتاح محمدى مرسى
اسﻼم جمال عبد الرؤف زيد
عزه مجدى فريد ابراهيم
سلمى عصام محمد عبده على ابراهيم
وسام سيد عطا محمد عزام
انجى محمد عبد الرحمن القاضى
محمود جمال محمد محمود
احمد عادل قرنى محمد
احمد على محمد مرسى صقر
محمود عماد الدين عبد العزيز محمد على
راندا احمد محمود حسن السيد
عمر محمد حسين هﻼل
دينا عبد ﷲ عبد العزيز سالم
احمد عثمان احمد عثمان
اسماء هواري بومدين محمد الدردير
سارة حسين محمد يحيى الفار
اسماء محمد ربيع هديه
حبيبة الششتاوى السيد الششتاوي بندق
عبد الرحمن السيد محمود معوض اسماعيل
محمد علي عبد الستار ابو سليم
دينا ايهاب سمير عبده سليمان
احمد سيد فرغلى محمد

الكلية
تجاره كفر الشيخ
تجاره الزقازيق
تربية/رياضه بور سعيد
اداب دمنهور
تجارة قنا ج جنوب الوادي
علوم عين شمس
علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه قاهره
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
حاسبات ومعلومات بنها
تجارة جامعة السادات
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب انتساب موجه اسوان
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
تجاره جامعة دمياط
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اثار قنا جنوب الوادي
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
معهد فني صحى اسوان
كلية الفنون التطبيقية ببنها
اداب انتساب موجه المنيا
اداب طنطا
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره عين شمس
علوم حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
506369
209489
169811
365617
431057
238238
234439
544322
878890
540533
369377
303243
153733
880743
651865
736193
103264
211326
598034
536335
285929
279845
531454
673812
167805
576261
534807
672731
535045
307800
609468
153638

اسم الطالب
دنيا احمد حسن احمد حسين
محمد احمد اسعد العوام
محمود عبد التواب حموده حسن
سوزان عزالدين سﻼمه عبدالمجيد
شيماء محمود بريدى فرغلى محمد
شيماء حماده احمد احمد
احمد حسام عبدالعزيز حمزة
احمد مصطفى احمد شحاته عبد المجيد
هايدى داود محمد داود
بسمة يوسف خلف حامد رضوان
ايناس عبدالرحمن على محمد الشيخ
ريحان عبد العزيز محمود إبراهيم
صباح عاشور علي محمد
ايمان محمد بخيت محمد
محمد ناصر عبد العزيز حسن ريان
هشام محمد غمرى محمد السيد
نادر عبد العظيم سليمان عبد العظيم
هاجر عماد عمر حسين
هدير نصر السعيد شميس
ندا فوزي علي حسن السيد
ريهام محمد عبدالمنعم رمضان
مصطفى محمود عبد الرازق عبدالهادى
محمد سالم كامل محمود الجزار
احمد السيد احمد محمود عبد الخالق
محمود خالد زيدان جادالمولى
عﻼ محمد احمد الحبيبى
عﻼ محمد سعد محمد الكحيلى
احمد السعيد هاشم متولى البحقيرى
ايمان عادل اسماعيل عبدالسﻼم
رضا خميس محمد احمد الشيمى
عبير يوسف السيد متولى
ايناس عبد الحميد يوسف محمود

الكلية
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره عين شمس
حاسبات ومعلومات الفيوم
تجاره عين شمس
اداب اﻻسكندريه
تجاره انتساب م .بنها
حاسبات ومعلومات حلوان
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره اسيوط
كلية البنات علوم عين شمس
نوعية بنها
معهد فني صحى بنها
اداب بنى سويف
اداب اسيوط
تجاره انتساب موجه المنصوره
معهد فني صحى الزقازيق
تربية/رياضه حلوان
حقوق انتساب موجه القاهره
تمريض المنصورة
علوم دمنهور
اداب عين شمس
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
علوم دمنهور
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب طنطا
علوم دمنهور
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تجاره دمنهور
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
علوم الزقازيق
تربية ابتدائي بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
169668
393708
466309
909691
132080
151261
142302
834559
729803
679025
660973
755298
659557
211889
385634
750276
426917
372423
464453
738435
213370
307405
834848
609074
440181
898663
165655
466618
277041
393897
440032
665299

اسم الطالب
شعبان حسين شعبان احمد
حازم خالد فوزى حسن
ايمان السيد زكريا السيد البربرى
صفاء محمود عبد الماجد محمود
عبد الرحمن عبد العزيز سيد عثمان
سمر محروس محمد رفاعى
زهراء امام رجب عتريس
عﻼ صﻼح عبد النعيم محمد
مياده احمد صالح احمد طه
ابراهيم الشحات عبده احمد طه
اﻻء نجاح محمود المندوه
امانى محمد محمد حافظ عبداللة
ديانا جاد عبد العزيز جاد
سما طه عبد الرحمن طه
عاصم مصطفى عبدالباقى محمود
مؤمن يسري عبد الفتاح محمد الزينى
شرين فرج رمضان عبدالعاطى
امنيه احمد محمود محمود
احمد حمدى عبد الجيد عبد القوى ناصر
جيهاد محمود محمد ابراهيم قاعود
احمد حسن مصطفى ابراهيم
ندى عبد الحليم سيد مهنى
سناء ناصر على يوسف
محمود عبد ﷲ ابراهيم السيد
مى طة كمال زكى
صفاء مجدى السيد رفاعه
محمود محمد محمود احمد
كريمه عبد الحفيظ حسين عبد الحفيظ
ميار مصطفى كمال محمد ابراهيم
اميره ناجى فتحى على الدهشان
آمال محمود عبد الحكيم احمد سرور
ساره شاكر ابراهيم الحسانين حبيب

الكلية
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق بنها
تربية ابتدائي كفر الشيخ
حقوق اسوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية حلوان
اداب القاهره
اداب اسوان
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية المنصوره
علوم العريش
اداب انتساب موجه المنصوره
السن عين شمس/رياضة
تجاره جامعة السويس
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
نوعية اﻻسكندريه
علوم عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب الزقازيق
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه الزقازيق
زراعه اﻻسكندريه
اداب سوهاج
اداب انتساب موجه الفيوم
تربية كفر الشيخ
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
نوعية اﻻسكندريه
اداب المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
240154
466261
454454
826178
652573
379788
155905
576125
382312
205384
372335
479323
114936
435571
611330
821380
890706
674603
375306
527526
889700
754372
588211
515293
319222
377852
295150
888084
373106
104595
893255
122860

اسم الطالب
ندى احمد عبد العاطى احمد
اسراء عبد البارى عبد البارى الفقى
اية سعيد محمدى احمد سرور
صابرين جمال محمد حفنى
عبد الرحمن محمد على سعد فايد
سمر جمال محمود شريف افندى
اميرة صالح عبد العاطى محمد
عبد المقصود محمود عبد المقصود فوده
فاطمه صﻼح سعيد حسن جميل
فبرونيا سامى غالى رياض
خلود حموده عبدالحى محمد عبدالقادر
بسنت ايمن السيد الششتاوى شلبى
ليلى محمد عبد الوارث سيد
منى قطب طة عثمان
رغده عبده محمد السيد
احمد عﻼء الدين احمد جاد ﷲ
رانيا جامع صديق ابوكيفه
هبةﷲ فهمى ابراهيم البندارى كيوان
عبير جمال عبدالفتاح محمود عبدالسﻼم
جهاد اشرف محمود احمد سعد
ايه محمد جمعه محمود
عصام عصام محمد صﻼح الشربيني
اشرف ابراهيم محمد محمد ابو الخير
عمرو مجدى كمال البسومى
مي محمود محمد مش
احمد فرج ﷲ عواد يوسف
محمد السيد عبدالصادق السيد حماد
ساره محمد قطب الدين عبد الحميد محمد
رضوى لطفى عبدالنظير داود
عمرو سيد عبد المعطي زاهر
غدير رشاد رشدى كامل
احمد رشوان عز الدين احمد

الكلية
اداب انتساب موجه حلوان
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره سوهاج
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
علوم بنى سويف
تجاره طنطا
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
فنون جميله فنون حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب كفر الشيخ
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية اسكندرية
رياض اطفال المنصوره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره اسيوط
معهد فني تمريض الزقازيق
تربية ابتدائي بنها
علوم اﻻسكندريه
السن المنيا
حقوق المنصوره
تجاره طنطا
حقوق طنطا
تربية بنها
علوم رياضة عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
إعﻼم بنى سويف
كلية البنات تربية عين شمس
حقوق القاهره
تجاره سوهاج
حقوق القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
103389
615436
593220
516455
166101
316755
811995
745053
589414
164589
432249
665079
371534
907400
462303
677470
384005
740899
306393
451167
504579
303996
749628
661903
322824
364693
223235
315457
228056
882352
655017
814598

اسم الطالب
مى طارق محمد عبد الفتاح احمد
يسرا محمد الصغير عبدالعظيم احمد
جميل محمد عبده النيلي
أحمد عﻼء أمين محمد طمان
احمد ايمن احمد علي
اسراء محمد السيد عبدالحكيم
محمد عزالدين محمد محمود
هالة رمضان محمد فضل
تيسير محمد فاروق الجوهرى
ايه جمال عبد الناصر احمد محمد ابوبكر
ابراهيم حسن ابراهيم حسن سالم
احمد عادل محمود محمود عبد الرازق
رقيه محمد دسوقى فايد
ايمان عزت فرج بادير
اسماء عبدالعزيز عبدالعزيز حسان
ناهد ابراهيم ابراهيم الدسوقى موسى
دينا محى الدين سيد احمد على
خالد رمضان احمد زكي
احمد فتح ﷲ عبدالمرضي جادﷲ
محمد عبد اللطيف سعد عبد الرءوف شمس الدين
عبدالرحمن عاطف عبدالرحمن ابراهيم
بسمة فتحي على جعـفـر
فاطمه حميدة محمود العسيلى
احمد ممدوح عبد الحافظ محمد حسن
رحاب ممدوح صابر محمد حسانين نصر
رضوى محمد ابراهيم احمد
ميرنا نشأت قديس عبد الشهيد
سعيد اشرف سعيد عبد العظيم
مصطفى عزام غريب اسماعيل
طه رمضان طلبه فرج
محمد احمد عبد الفتاح هﻼل حجازى
مصطفى أحمد عبد العاطى عباس

الكلية
علوم القاهره
حقوق الزقازيق
علوم رياضة جامعة دمياط
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
حقوق شبين الكوم ج منوفية
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
فنون تطبيقية جامعة دمياط
اداب انتساب موجه عين شمس
كلية البنات علوم عين شمس
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
معهد فني تمريض المنصوره
اداب انتساب موجه بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية طفوله شبين الكوم
علوم جامعة السويس
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية السادات
تربية حلوان
تجاره عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب اسيوط
معهد فني صحى المنصوره
تجاره سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
462993
374513
593296
650784
911098
303745
377834
308676
801274
154430
661037
892068
454712
518384
836162
582055
584563
823015
751195
583703
669615
318967
429582
242866
325662
117596
438061
464981
678965
185067
618916
432634

اسم الطالب
احمد محمد محمد احمد عيسى
امانى مسعد محمد شحاتة
مروه اشرف حسين ابوالعنين
ندى جﻼل محمد على مصطفى
يوسف نوبى محمد غزالى
رقية محمد عبدالنبى عبدالهادى
مصطفى محمد بدوى عبدالعال شوشة
مرام محمد سيف الدين حسين عامر
هند ابوزيد يوسف ابوزيد
ساره محمود انور حسين
شيماء رضا الشحات عبد الفتاح الموجي
هﻼل عبد الحميد عزالدين مرسى
رانيا السعيد محمود التﻼوي
سلمى ناصر محمد احمد ابراهيم سﻼمة
هاجر اﻻمير ابوالوفا عبدالجليل
نجوى ابراهيم مصطفى شحاته
مسعد صالح شحاتة جاد
آيه رفعت شاكر صالح
محمود مصطفى ابو المعاطى عبد المقصود الرفاعى
حنان حسن حسن شتا
لؤى على لطفى احمد ابوالعنين
سلوى محمد فوزى حسن خليفه
نادرين هشام محمد عبد الوهاب
روان بهاءالدين ابو المجد احمد
مصطفى احمد محمد العوانى
ماريان اشرف فرج شفيق
تغريد محمد امين عبد الحافظ
ابراهيم جمال علي عبدالرازق
امينه صﻼح محمد محمد عمر
اميره عبد ﷲ عبد الغنى ابو سيف
عبدالمعز مصطفى محمد محمد مصطفى
حسام فوزى محمد اسماعيل جوده

الكلية
تربية/رياضه كفر الشيخ
حقوق بنها
تربية جامعة دمياط
اداب المنصوره
تجاره سوهاج
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي السادات
تمريض المنيا
اداب انتساب موجه بنى سويف
طب بيطرى المنصوره
اداب اسيوط
علوم طنطا
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
اداب اسوان
اداب المنصوره
تجاره طنطا
اداب قنا ج جنوب الوادى
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
اداب طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية بنها
تربية اسكندرية
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق حلوان
طب بيطرى القاهره
تجاره اﻻسكندريه
عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ
علوم بورسعيد
علوم بنى سويف
علوم رياضة الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
536272
749284
656436
731050
453142
673644
602697
541920
547593
428469
237463
305904
441918
443772
312092
294208
665463
524168
445772
520919
614427
298372
307154
893850
517814
880457
425419
387080
728019
113628
885848
447680

اسم الطالب
غادة محمد رجب محمد الطحان
غاده صﻼح على عبد الرحمن
ساره سامى محمد حسين بهيج
اسماء السيد عبد المنعم سالم شرف الدين
سراء مصطفى ابراهيم على
سلمى مسلم اسماعيل مسلم
هناء محمد عبدالنور محمود
على ماهر ابراهيم محمد عبد الرحمن
احمد حسن عوض السيد امام
مينا سمير فؤاد جرجس
ريهام سعد صالح طاهر الطيب
يونس محمد يونس الشرقاوي
ابانوب سعد عبدالمسيح بدوي جرجس
هبه محمد الصباحي حسن شتا
عمرو عزت عبد الحميد سﻼم
محمد الطيب الراعي احمد
ايمان محمد المهدى ابراهيم اﻻوسطي
ميار محمد عبد ﷲ محمد حسن
ايمان سمير عبدﷲ محمد رخا
ميرهان رحيم محمد عبدالحميد
رويدا السيد اسماعيل السيد
محمد احمد سعيد ابراهيم
بسمة ايهاب حامد الشقنقيرى
كيرلس ممدوح سامى عبيد
اﻻء عبد الحفيظ رزق عبد الحفيظ الصفتى
احمد عبد المؤمن محمد ابراهيم
اسﻼم رمضان السيد خضيرى
منه ﷲ سعيد محمد سعد
رنا حامد ناصر السيد
احمد صبحى محمود عبد الرحمن محمد
عمر احمد عبد الحميد محمد
محمد محى عبد العال محمد السيد

الكلية
علوم دمنهور
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
اداب المنصوره
معهد فني صحى الزقازيق
علوم طنطا
اداب انتساب موجه المنصوره
تربية الزقازيق
علوم رياضة اسوان
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
علوم رياضة اسوان
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم رياضة شبين الكوم
تربية/رياضه طنطا
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
نوعية اشمون
دار العلوم ج القاهره
تجاره المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
نوعية طنطا
اداب دمنهور
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
علوم القاهره
تربية شبين الكوم
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره اسيوط
حقوق اﻻسكندريه
تجاره طنطا
اعﻼم القاهره
علوم القاهره
حقوق اسيوط
حقوق طنطا

Page 570 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
594978
373153
168445
802912
875438
468152
734140
838402
473638
156467
543430
426134
750841
587007
280178
139789
728469
134002
315330
211205
217763
802753
834871
886822
735767
116460
732059
445228
742784
907418
736886
232115

اسم الطالب
وسام محمد عبدالعليم بدر صبيحة
مريم ابوضيف ابوزيد حسن
احمد كمال احمد عبد العليم
مينا عادل كامل إبراهيم
محمد حسام فاروق عبد الحميد
صفاء على حامد محمد الشربيني
زياد النادي محمد على نايل
محمود رفعت محمود صالح
مريم خالد الزاهى عثمان الطبجى
مصطفي عبد الحكيم محمود احمد
الفريد مجدى فريد جورج ميخائيل
مونيكا مخلص وليم رزق
مصطفى احمد السيد مصطفى رشوان
هيثم أحمد عبدالناصر رضا
نهال بسام سيد صالح
نوران ابراهيم عطيه ابراهيم
نرمين زكريا ابراهيم محمود
فاطمه البيطار محمود نعمان سليمان
شادي نصر مسعود محمد زهره
بيكر جورج صبحى فلتاؤس
ريهام يحيى عبد الستار احمد محمود
سامر أشرف مكرم داود
كريمان كرم اللة احمد محمد
مارينا سمير متى اسكندر
محمود السيد سند ابراهيم متولى
محمد رضا مسلم حسبت جابو
محمد عبد ﷲ محمد رفعت عبد الرشيد
اسراء جمال بسيونى البقرى
هناء احمد شوقي محمد علي
جهاد فاروق محمد عبد الرحيم
حسين محمد عبد الرازق احمد صالح
عبد الرحمن ايمن على محمد

الكلية
كلية الزراعة جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات بنها
علوم رياضة الفيوم
تجاره بنى سويف
حقوق سوهاج
اثار قنا جنوب الوادي
تجاره بنها
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره بنى سويف
علوم رياضة دمنهور
طب بيطرى فرع مطروح
نوعية بور سعيد
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه المطرية
تجاره عين شمس
علوم حلوان
تجاره بنها
تربية/رياضه حلوان
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره بنى سويف
علوم اسوان
اداب اسيوط
زراعه الزقازيق/رياضة
علوم رياضة اسيوط
عالي هندسة بلبيس
علوم طنطا
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
علوم سوهاج
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
893172
594735
106980
278917
663796
883113
185098
443660
232764
682212
506287
544483
900056
515931
530671
460797
225470
740890
658805
217748
364727
452321
815679
115818
382733
603739
746102
548269
294140
235689
682498
907771

اسم الطالب
تيسير السيد محمود محمد
نادر محمد انيس محمد محمد
محمد المدنى انور السيد
محمد ايهاب سعيد نافع
فارس عبد الرافع عبد المنعم عبد الجواد الجوهري
مارينا مجدى عدلى وهبه
هبه خالد محمد حسينى
منة ﷲ عادل محمد عبد القادر الديب
اية محمد محمود ايوب
ايمان السعيد ابراهيم ابراهيم صالح
اسماء محمد محمد السيد علي
عدلى اشرف عدلى محمود محمد الطيب
احمد عبد الرازق السيد احمد
احمد عباس حمزه زبادى
احمد عرابي عطية عﻼم منيسي
محمود محمد فهمى قطب ابراهيم ابوحﻼوه
اميره عبدالحميد محمود عبدالحميد
اندرو رافت عدلى عوض
محمد عبد الغفار محمد حسين الشبراوى
رحمة بهاءالدين طه محمد
مارينا مظهر صدقى توفيق
محمد عبد اللطيف احمد جنه
مشيره اسماعيل احمد عبدالطيف
سامح رضوان معوض عبد النور
ساره سمير عربى السيد
ابراهيم محمد ابراهيم متولى
كيرلس رمضان مرقص سمعان
ابراهيم حسن حافظ حسن قطامش
احمد صﻼح الدين محمود عزيز
محمد السيد علي عبد العزيز على
ساره محمد ابراهيم ابراهيم حال
حماده احمد حمدى عبد العال

الكلية
اداب سوهاج
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره اسيوط
تربية ابتدائي بنى سويف
اقتصاد منزلى حلوان
علوم عين شمس
معهد فني تمريض المنصوره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه دمنهور
معهد فني صحى اﻻسكندريه
علوم كفر الشيخ
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره المنصوره
حقوق حلوان
تربية حلوان
معهد فني صحى طنطا
علوم المنيا
حقوق انتساب موجه القاهره
كلية البنات آداب عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
استنفد الطالب رغباته
اداب انتساب موجه المنصوره
معهد فني صحى سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
577916
885410
584779
595781
108565
237167
663395
665769
914338
218559
595272
509659
206850
599938
465893
544487
212323
358910
663474
601723
893064
601157
546482
455231
750112
580693
502152
837630
209140
240025
756107
666891

اسم الطالب
محمود محمد محمود جوده
اسﻼم فرج فراج حماد
ميرنا محمد على المحﻼوى
بسمه محمد احمد عبده مكروم
سلمى سعيد حسنى ابراهيم
محمود طه مرشدى محمد
دينا يحيى احمد ابراهيم صلى
محمد رضا يوسف ابراهيم شحاته
سهام سعدي حسن احمد
نورهان عﻼء الدين كمال امام
الشيماء حسيني علي عبدالشكور البياض
أحمد هشام أحمد عبدالقادر حسنين
بيشوى البير رشدى بهنام
معتز محمد عبد السﻼم السيد جمعه
سناء جابر عبدالعزيز ابوشعيشع
عزالدين انور عبدالخالق السيد السقيلى
اسﻼم عصام صﻼح الدين ابراهيم حسين
تقى عبدالعزيز سعيد بدران
غاده رجب ابراهيم محمد موافى
كريم محمود عطية علي يوسف
مصطفى صﻼح محمد عبد العال
مصطفى فتوح نصر على
خلود خالد فتحى خلف مهنى
محمد عبدالعاطى عبدالحميد شبل عبدالنبى
اسماء رأفت معتمد عبد الجواد
يارا ناجى سعد على السعدنى
روان شريف محمد نصر الدين على
ايمان محمد معوض احمد
ضحى ماهر بسيونى محمد خفاجى
اسراء طارق احمد محمود
محمد عبد الظاهر حماد محمد
احمد طارق ابراهيم على والى

الكلية
تجاره طنطا
اداب اسيوط
حقوق طنطا
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
معهد فني تمريض المنصوره
تربية ابتدائي المنصوره
معهد فني صحى اسوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم جامعة دمياط
تربية رياضيه بنين اﻻسكندريه
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية ابتدائي كفر الشيخ
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية البنات تربية عين شمس
تربية ابتدائي المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
علوم سوهاج
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم رياضة طنطا
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية انتساب موجه بالسويس
زراعه المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
طب بيطرى فرع الوادي الجديد
اعﻼم القاهره
اداب انتساب موجه القاهره
علوم العريش/رياضة
علوم رياضة المنصورة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
366454
665117
466052
432200
393538
181333
879266
395101
738065
599147
325315
214186
652550
881536
652322
740957
378713
752043
132298
531849
389515
152752
740509
427970
906100
306262
211197
679953
236265
756565
458988
447819

اسم الطالب
عبدالرحمن حازم السيد حسين على رشدى
عبد الرحمن خيرى عبد ﷲ عبد الرحمن الحصى
بسمه بسيوني اسماعيل بسيوني يوسف
محمد حسن محمد علي سويدان
ايمان عاطف السيد مصطفى خفاجى
عائشة عصام محمود عبد الرحمن
ايرينى كمال فكرى نجيب
نوال سامح سيد عبدالعزيز
حازم محمد نجيب حسين عبدالعزيز
محمد احمد السيد السيد محمد عامر
اية حسن رشيدى محمد
لميس السعيد السيد شحاته الشامى
حازم سرور السيد عبد الفتاح
محمد محمود احمد عبد الغنى
خالد حسام الدين صدقى حامد حسب ﷲ
امير رشدى راشد كيﻼنى
محمد سعيد حلمى احمد
اسماء خالد حسن حسن عبد الرحيم
محمد حمدي عبد العال محمد
احمد محمد عبدالجليل الجداوى
احمد محمد عباس السيد
احمد سيد قرنى احمد
محمد على محمد ابراهيم
عبد ﷲ إبراهيم عبد الحميد على حمزه
عبد ﷲ احمد سيد احمد
ابراهيم بﻼل محمد صبرى حفيشه
ياسمين رجب محمد احمد
اثار ود محمد جمعه جبريل
احمد سعيد حسن على
هيام دخل ﷲ محمد فراج
ياسمين سﻼمه عبد الفتاح عبد العاطي
مصطفى ماجد محمد أنور

الكلية
تجاره انتساب م .بنها
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية/رياضه كفر الشيخ
تجاره دمنهور
اقتصاد منزلى حلوان
تربية الفيوم
تربية ابتدائي اسيوط
اداب اسوان
تجاره انتساب موجه الزقازيق
طب بيطرى بنها
تجاره جامعة السويس
خدمه اجتماعيه حلوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية رياضيه بنين اسيوط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية بور سعيد
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
معهد فني صحى اﻻسكندريه
حقوق عين شمس
اداب بنى سويف
حقوق الزقازيق
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ
علوم جامعة السويس
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
علوم عين شمس
علوم المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية العريش
حقوق اﻻسكندريه
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
878971
148282
823524
105449
442373
282319
429307
803373
327214
594621
729083
660139
300566
843819
399029
815498
533684
884204
602098
136433
670122
821930
544628
465547
834688
596474
601612
444091
381694
159779
282701
449587

اسم الطالب
اسراء عصام فرغلي عبد الحفيظ
ايه رمضان احمد عبد العزيز تركى
نورهان عبده حافظ محمد
شيرين صﻼح كامل ابراهيم
سليمان بسطامى سليمان محمد الخولى
شيرين محمد ياسر فوزى بخيت
ضحي يوسف ابو الحجاج يوسف
رضا طه محمود عبد الباقى
شروق عماد محمود احمد علي الشرقاوي
محمد سعد سعد محمد المساوى
احمد مغاورى السيد حجازى
عبد الرحمن عبد ﷲ محمد احمد المحالى
وﻻء حسين محمود عويس
بسنت عسقﻼنى محمد عزيز
احمد محمد عبدالرحمن محمد
مريم ابراهيم صادق صبحى
اسراء محمد محمد عبد اللطيف عبدالهادى
كرستين كمال كرم صموئيل
نهله فؤاد محمد الشناف عبد العال
بسنت سيد حنفى قنديل
هدير نشأت زينهم سالم محمد
عﻼ جمال نصارى جاد
محمد عماد الدين حمدى سرحان
ميرال محمود زكي ابراهيم مرزوق
فاطمه عبد الوهاب النوبى عبدالوهاب
محمد ناصر شفيق ابو العنين
عبد ﷲ علوي أحمد محمد على
سهر خليفه محمد خليفة ابو كحله
اسماء سامى عبدﷲ على
عبلة عويس سيد محمد
نهى محمد محمد حسن القاضى
اميره محمد ابراهيم الصفطاوى

الكلية
تربية اسيوط
حقوق عين شمس
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره القاهره
تجاره طنطا
تجاره عين شمس
تربية اسكندرية
حقوق بنى سويف
اداب انتساب موجه طنطا
تربية جامعة دمياط
نوعية الزقازيق
تجاره المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره اسيوط
علوم بنها
اداب انتساب موجه المنيا
اثار القاهره
تجاره اسيوط
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
اداب القاهره
تربية المنصوره
تجاره سوهاج
علوم رياضة الزقازيق
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تربية الزقازيق
اداب طنطا
تربية عين شمس
تربية ابتدائي بنى سويف
رياض اطفال القاهره طالبات
رياض اطفال المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
545570
533148
472408
517965
375381
156885
145737
521389
441793
884858
661003
155462
591287
658106
607585
160429
124332
209729
242329
204619
242556
596375
124235
208438
231928
590817
447253
893877
920884
376569
155927
878593

اسم الطالب
عمر محمد عبدالمقصود محمد فؤاد
سحر صﻼح عبدالحميد محمد مخيمر
امانى يوسف عبدالحى عبدالحى عوض
أميرة صﻼح عبد الواحد حموده نعيم
محمود امير احمد محمد عبدالنبى
محمود محمد احمد محمد
احمد همام حسن محمد سيد احمد
نورهان محمد راجح سليمان
محمد أحمد رياض السيد أبو أحمد
احمد ناجح عبد القوى عبدالتواب
خلود رمضان فاروق عبد الجواد
منال عوض عبد الهادى عبد القوى
ايتن السيد السيد السايح
جمال نصر السيد محمد الجراحى
شريف صﻼح ابراهيم احمد
امل محمد رمضان شعبان
احمد عبد الحكيم علي بدر
احمد عﻼء الدين زكي مدبولي
اسﻼم ابراهيم محمد ابراهيم
اندريه ماجد سامى امين
احمد مجدي عبدربه حسن
اية رجب عبد العزيز غازى
نادر محمد محمد ابراهيم اسماعيل
رانيا احمد عبدالوهاب عبدالرازق
محمد محسن كمال الدين موسى
محمد محمد محمود بدر
محمد إبراهيم أحمد إبراهيم سﻼم
هيثم محمد بهاء شحاته عبد المجيد
اميره السيد عبدالحليم ودنان
دينا ناصر محمد سليمان بحيرى
منة ﷲ عماد محمد محمد
هند عامر محمود حسين

الكلية
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره اﻻسكندريه
تربية ابتدائي كفر الشيخ
اداب انتساب موجه دمنهور
اداب الزقازيق
تربية بنى سويف
اداب انتساب موجه طنطا
اداب دمنهور
زراعه طنطا
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه المنصوره
حقوق بنى سويف
تجاره بور سعيد
علوم المنصوره
السن عين شمس/رياضة
تربية بنى سويف
زراعه عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره عين شمس
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
معهد فني صحى بور سعيد
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره بور سعيد
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره سوهاج
تجاره سوهاج
نوعية عباسيه
تربية بنى سويف
معهد فني تمريض اسيوط

Page 576 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
222478
452050
465593
501831
309578
371362
164335
881249
228568
444810
449158
532261
318979
813797
114051
374865
206537
366698
229199
502644
238456
841774
238763
837859
213310
288763
898482
600089
612466
322407
370432
833490

اسم الطالب
احمد نوبي محمود احمد سعيد
مصطفى احمد سيد احمد العشماوى
الشيماء السيد عبدالرحمن حماد
عبدالرحمن خالد محمد محمد محار
شيماء اشرف احمد عز الدين
محمد اشرف عبدالحفيظ محمد حسن
نورهان محمود مصطفى كمال محمود
احمد سويفي محمد سويفي
كرم سيد حامد على
محمد اشرف محمد احمد فريج
هدير نبيل على الدين حسن حجاب
محمود سعيد بهجت محمد بﻼل
فاطمة ممدوح عبد البديع محمد بيبرس
مارينا وجيه جوزيف نصيف
احمد محمد محمد حامد عبد المنعم
شروق محمد سليمان عبدالسﻼم
مينا بشرى لطفى فرج
محمد ياسر على محمد زهران
عمر عماد سعد الدين نصر
دينا سعد محمد محمد عرابى
محمد مجدي كامل سليمان يوسف
انتصار حسين ابوزيد حسن
بسنت محمد فوزى منصور
نورهان سعد صالح ثابت
محمد عصام عبد الحميد رخا
محمد محمود عبد الفتاح محمود
اسﻼم فرغلي احمد محمد
حسن محمد حسن محمود حسن
محمود محمد السيد محمد متولى الديب
محمود عبد المنطلب محمود سﻼمه هشام
عمر ياسر ابراهيم اسماعيل
جورج ميﻼد فؤاد حبيب

الكلية
السن عين شمس
تجاره طنطا
اداب كفر الشيخ
تجاره اﻻسكندريه
تربية/رياضة جامعة السادات
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
نوعية الفيوم
معهد فني تمريض اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
زراعه طنطا
تجاره طنطا
زراعه دمنهور
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره بنى سويف
السن عين شمس/رياضة
حاسبات ومعلومات الفيوم
اداب عين شمس
حاسبات ومعلومات بنها
علوم رياضة الزقازيق
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق انتساب موجه بنى سويف
علوم حلوان
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره انتساب م .بنها
تجاره سوهاج
تجاره بنها
علوم الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حاسبات ومعلومات اسيوط
اداب اسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
806717
358554
911671
659651
120518
286645
890630
819299
163893
614033
586822
145741
163204
242426
596122
539964
734580
391764
509801
383445
432589
843958
508039
446065
912692
653602
360363
147934
600733
138040
321790
240758

اسم الطالب
دنيا محمود كامل عبد السميع
منه عادل مبروك عبدالفتاح
يوستينا ايليا موسلينى حنا
اميره نجيب محمد عبد الفتاح محمد عبد العال
خالد حماده عبد الظاهر على
ميرنا مصطفى يحيى عبد ربه
وليد عواد علي احمد
هند محمد عبدالجابر محمد
احمد محمد محمود عبد الحميد
رحمه محمد محمد على يونس
حسن محمد حسن أنور رمضان
اسﻼم طارق علي رجب
عبد الغفار محمد مهدي محمد
محمد جمعة يوسف محمد
امانى عونى فوزى سرحان
آﻻء محمد فوزى محمود الحناوى
محمد عاطف عبدالفضيل عثمان
عبدالرحمن احمد السيد عبدالمولى
محمد احمد سليمان على حسنين
ناهد سعيد سعد الليثي
احمد عبدالقادر اسعد خضر
محمد عبدالباقى يحى عبدﷲ
مهند يسرى سعيد محمود قاسم
عمرو محمد فيصل محمد فوزي كامل سليم
مرام ممدوح سيد مرسى
محمد محسن السيد اسماعيل
هشام عادل على صالح
احمد محسن سيد ثابت حماد
اميره السيد محمد الكاشف
منه ﷲ اشرف بحر علي سالم
ابراهيم جمال ابراهيم الزغبى
شروق ضياء الدين صالح عبد العزيز

الكلية
تربية المنيا
حقوق عين شمس
تربية نوعية اسوان
علوم المنصوره
حقوق انتساب موجه القاهره
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر
اداب اسيوط
تمريض المنيا
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد فني صحى بنى سويف
تمريض القاهرة
تجاره جامعة دمياط
تربية ابتدائي دمنهور
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
زراعه المنيا
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
تربية اسوان
طب بيطرى كفر الشيخ
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره بنها
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
اداب انتساب موجه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
367714
313672
241420
812751
318268
531367
299134
526682
111421
655944
911795
751245
140873
522838
725928
893951
671382
160757
387173
299230
663726
800934
667594
308827
678309
170340
804144
451296
581957
667494
611789
834493

اسم الطالب
اسراء سعيد سامى محمود موسى
اسماء بركات عبدالحميد عبدالعزيز
ايه محروس عبد الرسول ابراهيم
استير نبيل حنا فارس
احمد عادل محمد عبد الرحمن عفيفى
حسن محمد حسن محمد ابو على
زينب عيد شعبان على
على رافت عبد العليم محمد محمد
اﻻء يسرى احمد شعيب
عبد ﷲ احمد محمد جميل سعود
عنايه ﷲ احمد عبد السيد حامد
سمير بوﻻ سمير انس جرجس
اسراء محمد علي محمد خليل
هاجر عنتر عبد الموجود حجاب
احمد ايهاب الدين على احمد
عمر رأفت محمد عبد الﻼه
يمنى السيد عبده جاد
احمد رمضان لطفى راغب
رحاب حسين احمد جودة
شروق عبد الفتاح محمد عبد الفتاح
فرج حامد فرج اسماعيل
جورج بسخرون رياض مجلى
اسامه محمد البدراوى السيد احمد موسى شويقه
ابراهيم محمد ابراهيم الحصري
محمد رفعت مصطفى على مصطفى
ياسمين عاطف محمد ابراهيم
اية احمد قطب عبدالمالك
عبد الرحمن نصر عبد الحميد المرسى الدرعة
اسراء احمد سعد الدين محمد وفا
شيرين عاطف مصطفى ابراهيم جاب ﷲ
شيماء عبد المنعم السيد محمد
غاده عامر حسن محمد

الكلية
معهد فنى تمريض بنها
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
علوم رياضة القاهرة
معهد فني صحى بنى سويف
علوم شبين الكوم ج المنوفية
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تربية حلوان
تجاره اﻻسكندريه
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية اسوان
علوم رياضة بورسعيد
علوم رياضة عين شمس
تجاره جامعة السويس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب بنى سويف
اداب عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى المنصوره
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
تربية المنصوره
السن عين شمس/رياضة
معهد فني صحى المنصوره
تربية ابتدائي الفيوم
رياض اطفال المنيا طالبات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب المنصوره
حاسبات ومعلومات المنصوره
تمريض الزقازيق
إعﻼم ج جنوب الوادى
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
664141
727678
429540
653066
916735
749559
656779
527594
122223
536657
734895
508556
821956
658183
668429
808623
170112
907326
107615
168920
470097
756675
753542
179740
110183
321763
240135
600667
157229
529892
876446
207028

اسم الطالب
زينب ابراهيم عبد الغفار اسماعيل
يمنى محمد محمد علوان نوفل
حنان السيد احمد متولى
هند احمد عبد الحميد محمد مهنا
محمود محمد عبدالمعز مصطفي
عبدالرحمن اسامه حسن عبدالرحيم
دينا اشرف ابراهيم عيسى
ميريت منير عزيز رزق
سارة عبد الستار ابراهيم محمود
ريم صﻼح سعيد عبد العزيز
احمد طارق احمد محمد اﻻعصر
وﻻء توفيق عباس حسين الحويط
هاجر احمد كمال مبارك حسين
بسنت ياسر محمد رجب السيد عيسى
ضحى محمد احمد محمد سعفان
طارق احمد محمد البدرى عثمان
اميرة خالد حسن عبد السﻼم
مروه حمدى موسى عبد المغيث
بسنت مصطفى محمد عطيه
محمود محمد رجب عبد الكريم
محمد بدر على الشناوى محمد بدر
احمد عادل محمد عبدﷲ
محمد عز الدين محمد محمود جﻼل
محمود شحات السيد محمد
بﻼل اسامه محمد عبد العليم
محمد ابراهيم محمود محمد غانم
مريم محمد عبد الحميد فكرى
رنا محمد السيد عطيه
رانيا انور نجيب ميخائيل
احمد ربيع احمد هليل جاب ﷲ
ازهار محمد احمد محمد
نورهان يحيي محمد عبدالعزيز سعد

الكلية
تمريض المنصورة
تجاره الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
اداب المنصوره
علوم اسيوط
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره بور سعيد
تجاره دمنهور
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تربية طفوله ج دمنهور
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
حقوق اﻻسكندريه
حقوق قنا جنوب الوادي
تمريض المنصورة
تربية ابتدائي المنصوره
علوم المنيا
اداب انتساب موجه الفيوم
اداب سوهاج
اداب القاهره
اداب الفيوم
علوم رياضة كفر الشيخ
تربية العريش
تجاره بور سعيد
تربية رياضيه بنين بني سويف
السن عين شمس/رياضة
معهد فني صحى بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب الزقازيق
معهد فني تمريض بنى سويف
تجاره طنطا
اداب اسيوط
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
676833
748936
161493
658358
219306
436246
302081
910772
655546
743835
450110
292809
362966
356601
536433
735988
826600
741710
679204
582805
444648
619178
517503
819812
450788
681564
753581
458677
320336
389880
387623
576203

اسم الطالب
ضحى نبيل الدسوقى على فضل
اسراء عبد الفتاح على ابراهيم
عبد الرحمن نادى جابر عبد الفهيم
ابراهيم رمزى يوسف تقصيرة
مارينا مﻼك فاروق حبيب
دينا السيد جوده احمد حسن
عبد الحليم عبد الحميد السيد ابو عوف ابو العنين
سمر عادل سعيد احمد
محمد ابراهيم الباز الجناينى
اسراء عماد على السيد
احﻼم مجدى عبدﷲ محمد السند بسطى
رنا ناصر محمد اسماعيل
كيرلس مﻼك رزق رزق ﷲ
ابراهيم احمد ابراهيم محمد
سمر ماهر محمد محمد صالح
اميره السيد احمد السيد
انور عادل انور داود
مصطفى سعيد السيد فرج شريف
ابراهيم محمد محمد احمد سليمان
ايه على عبد الوهاب داود
محمد حسين محمد حسين سنبل
نورهان احمد محمد حسين
هاجر ممدوح محمود عبد الحكيم
عﻼء ابو الهجات عبد المعز عمر
احمد منصور فهمى محمد الخولى
خالد على محمد رمضان
محمد ابراهيم محمد احمد عبد اللطيف
حسناء سمير فتح ﷲ حماد
محمود نجاتي محمد شبل
امل محمد اسماعيل محمد
احمد وحيد السيد عبدالحميد
اعتماد صبحى جمال حموده

الكلية
تربية ابتدائي الزقازيق
تربية/رياضه جامعة السويس
السن المنيا
معهد فني صحى المنصوره
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
كلية تجارة ج أسوان
اداب المنصوره
تربية اﻻسماعيليه
علوم طنطا
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم اﻻسكندريه
علوم رياضة الزقازيق
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تمريض المنصورة
اداب طنطا
تجاره طنطا
زراعه الزقازيق/رياضة
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
نوعية فنيه طنطا
تربية المنصوره
تجاره بور سعيد
اداب كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
363880
738335
735188
389693
655729
372062
875514
577616
218075
370194
115302
289078
535105
155839
425536
912677
165431
304759
370184
149335
384049
821102
293154
300525
596169
664482
894207
615192
877816
682255
118830
137752

اسم الطالب
محمد احمد محمد محمد
اﻻء عوض محمود منصور
داليا محمد رجب بغدادى حسن
احمد جمال ابوضيف محمد
احمد حسين السيد حسين محمد
رانيا سعد سعدالدين عبدالجليل
حسام الدين احمد صديق رزق
معتز فوزى صابر محمد الجمسى
سهر محمد رضا السباعى
عبدالرحمن محمد سعيد محمد
نعمه فتحى شندى عبد الفتاح
محمود احمد عبدالواحد ابوزيد
سلمى عبدالناصر زين العابدين الديب
يوسف سعيد سيد صديق
عبدالرحمن عﻼء الدين محمد الصامولى
عﻼ احمد كريم ابوالدهب
محمود احمد محمد ابوزيد
منى احمد احمد صادق الطحان
سمير صفوت سمير فكري
محمد ممدوح عبد الستار عبد القوى
نور الهدى محمد حسن محمد محسن
عبدالوهاب احمد عبدالوهاب احمد
اسراء علي خليل على
اميرة همام محمد احمد
زينب رضا مصطفى مصطفى مقلد
محمود فرج السيد محمد فرج
كوثر كريم حسن محمد
اسماء محمود حفنى محمود السيد
ابانوب متى امين قلته
هناء صادق عوض صادق العيسوى
فاطمة محمود محمد على
احمد ضاحي حسن احمد

الكلية
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره الزقازيق
معهد فني تمريض الزقازيق
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
تجاره طنطا
علوم عين شمس
تجاره سوهاج
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره عين شمس
تجاره انتساب م .بنها
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية دمنهور
استنفد الطالب رغباته
تمريض فرع مطروح
تجارة انتساب موجه اسوان
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم القاهره
حقوق عين شمس
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اﻷكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
علوم جامعة دمياط
اداب جامعة دمياط
اداب سوهاج
معهد فني صحى الزقازيق
اداب اسيوط
فنون تطبيقية جامعة دمياط
اداب القاهره
طب بيطرى القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
616219
610825
605545
103288
886738
373698
463756
245324
901188
212545
503121
119800
835617
296700
360188
465256
373522
730115
806559
314569
671145
887779
107487
379270
168839
462768
583339
524083
448869
673853
105236
603993

اسم الطالب
مصطفى على احمد جاد ﷲ
ايه سمير حسن ابراهيم عبدﷲ النجار
نوران السيد محمد الحسينى متولى غريب
اسراء اسامة محمود عبد الفتاح
ابانوب نشأت اسرائيل جرجس
محمد شوقى محمد احمد
اسماء بسطويسى محمد بسطويسى ابوخليل
اسماء خالد رجب علي
رانيا رأفت عبده عوض
طارق ثروت عطيه ابراهيم محمد
مصطفى عبد المنعم محمد ابراهيم
محمد اشرف سيد العربى محمد سليمان
مروه عبد العظيم عبدالجليل عبدالباسط
مريم شعبان قاسم راوي
محمد ماجد محمد عبدالمنعم
محمد السيد محمد عبد الحميد عبد المجيد
محمد عبدالعزيز احمد دسوقي
هدير على على شحاته شحاته
منال جمعه محمد ذكى
اميرة رمضان عبد المنعم امام فوده
نورا ايمن محمد عثمان
هبه عبد الحافظ حسن يحيى
محمود احمد محمد مجاهد
زينب حاتم عبدالفتاح ابراهيم
احمد السيد رمضان سلطان
محمد بسيونى سعيد عبد السﻼم
اسراء عبد الهادى عبد الحليم ابو حسين
رضوى عوض مرسى احمد حمد
إمتنان اصيل عيد السقا
محمد طارق محمد محمد على المخراطى
اية نصرالدين محمد محمدقوطة
معتصم محمد الصادق الشوادفى

الكلية
معهد فني صحى رياضه طنطا
اداب الزقازيق
اداب الزقازيق
حقوق القاهره
تربية/رياضه اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب سوهاج
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالبات
حقوق انتساب موجه عين شمس
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجاره كفر الشيخ
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم عين شمس
اداب المنيا
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
معهد فني صحى المنصوره
تربية/رياضه اسيوط
تجاره القاهره
زراعه عين شمس
اداب انتساب موجه الفيوم
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
تجاره المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
نوعية طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
حاسبات ومعلومات الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
292864
516508
506092
454054
144040
180640
369511
376892
252643
179982
467696
817927
425770
517572
223140
902503
549063
811671
441807
812511
884503
320531
655604
876905
681177
516367
109046
243982
663889
601377
586004
128030

اسم الطالب
هدى عبد الرازق عبدالمجيد سالم
عمرو رشاد حامد محمد ابوخطوه
دنيا ياسر على محمد رجب
نيرة محمد ممدوح غريب غرابه
احمد سامى محمد محمد
تغريد عبد ﷲ احمد محمد
مصطفى ايمن ابراهيم رمضان
امانى محمد عبدالعزيز ابراهيم
محمود عيد عبدالرسول داود
محمد نادى سالم بيومى
معاذ احمد عبدالمجيد احمد الشافعى
مفدى زكى فتحى بطرس
أمنية مصطفى كامل عبدالحليم عمران
اسماء منير محمد مصطفى البحه
جهاد محرم فؤاد السيد
تغريد عايد عاكف فايز
عمرو صﻼح محمد على البغدادى
احمد رفعت سعد عبد الجيد
محمد رفعت رياض فتح ﷲ
نرمين سمير ناثان ميخائيل
احمد على فرغل محمد
محمد طارق توفيق مهران
محمود حسن عبد العاطى هريدى محمود
اسماء عطا سيد بخيت
منى ابراهيم محمد سلمى سﻼمه
محمد السيد يوسف احمد يوسف
احمد عبد الحافظ ركابى عبد الدايم
مصطفى رمضان ابو النجا فهيم
محمد عبد الحافظ احمد على احمد
يمني حسن مدبولي حسن عبد الشافى
محمد عﻼء محمد سجاع
سماح السيد عبود صالح خليل

الكلية
تجاره انتساب موجه قاهره
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره انتساب موجه قاهره
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره بنها
تمريض عين شمس
تربية/رياضه حلوان
معهد فني تمريض الفيوم
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
رياض اﻻطفال ج اﻻسكندرية فرع مطروح
حقوق اﻻسكندريه
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
اداب سوهاج
تجارة جامعة السادات
تجاره اسيوط
تجاره طنطا
نوعية المنيا
تربية رياضيه بنين اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب المنصوره
معهد فني صحى اسيوط
معهد فني صحى المنصوره
حقوق جامعة السادات
حقوق القاهره
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره الزقازيق
معهد فني صحى طنطا
علوم عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
734362
392590
559782
822496
318203
391521
673749
234404
739875
660879
879940
179757
661361
542295
667694
118047
154431
219962
880969
612931
540160
597177
739955
385888
904498
822451
666808
887083
233572
364931
370792
670636

اسم الطالب
بسمه احمد عبدالعليم مهدى شاهين
احمد زكريا سيدعبدالعال الطنا نى
محمد على احمد على الخياط
مارينا جرجس عيسى جرس
احمد زايد الشحات امام موسى
امانى بيومى مصطفى بيومى الشعراوى
دينا عبد الرحمن الدسوقى ابراهيم ديوان
حسن جمال محمود حسن
ساره احمد ابو المعاطى محمد موسى
رينال حمدى المتولى محمد احمد
محمود عاطف عبد الحكيم سيد
احمد سيد حميده سعد
ميار عادل الشحات السيد سﻼمه
محمد جمال شحاته عبد الدايم
هند محمد حامد عبد ﷲ احمد
غادة سعد مصطفى محمد
سمر رمضان سيد عطية
رانيا احمد رافت حسن
جهاد جمال احمد سيد
هبه السيد عبدالجليل احمد جبر
أسماء عبدالحميد عبد العزيز عبدالسﻼم
هاله ابراهيم محمد سرورالدهشان
يوستينا ميﻼد حبيب ونيس
اسراء عيد حامد خميس
عبد الرحمن علي محمود سليم
سلفيا زكريا مترى طانيوس
رفيق محمود السيد بركات
اسماء سماحى محمد زناتى
محمد ايهاب شكرى محمد عبد الرؤف
اميره خالد سعيد الزناتي
احمد ممدوح عبدالرحمن عبدالسﻼم
اميره فتوح احمد عطوه عبده

الكلية
علوم الزقازيق
زراعه عين شمس
تجاره دمنهور
علوم اسوان
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم المنصوره
زراعه عين شمس
تربية ابتدائي الزقازيق
اداب المنصوره
علوم رياضة اسيوط
تربية /رياضه بنى سويف
تجاره كفر الشيخ
علوم رياضة المنصورة
معهد فني صحى المنصوره
خدمة اجتماعيه انتساب موجه حلوان
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية حلوان
تربية ابتدائي اسيوط
اداب الزقازيق
علوم طنطا
علوم جامعة دمياط
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تربية سوهاج/رياضة
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره طنطا
تجاره اسيوط
حقوق عين شمس
اداب انتساب موجه حلوان
اداب عين شمس
تجاره كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
285767
818004
828067
209713
738705
132947
112764
879413
889685
507663
217108
755287
660292
318509
326529
126767
209108
657851
145326
463439
610129
526377
539509
733539
889969
579078
514054
468430
449345
479213
230712
598068

اسم الطالب
اﻻء السيد عبد الحميد السيد الشافعى
رانيا محمد على مهدى محمد
مصطفى احمد مصطفى حسانين
مصطفى احمد عبد المجيد حسين
محمد السيد علي السيد خليل
سليمان عادل سليمان محمد
اسراء عاطف مصطفى عبد الهادى
محمد اسماعيل محمد على
اميره داود سعد ﷲ ضانى
مينا سمير فلتس موسى فلتس
عمار على شندى سليمان
اﻻء السيد قطب ابراهيم غراب
محمد السيد رمضان محمد ابراهيم
مؤمن عبد ﷲ مصطفى عفيفى
اسراء عبد الفتاح عبد المجيد حما
اية ماجد عبد الحميد بخيت
محمد عصام محمد حسن حسين
امل محمود محمود تقى الدين
محمد ابراهيم سﻼم ابراهيم
اﻻء السيد خليل على القلماوي
جهاد محمد النجدى السيد مصطفى
عمرو مصطفى عبدالعاطى احمد حمدى
سمر ممدوح محمود عبد الغني عوف
اسﻼم فتحى رأفت محمد صالح
ياسمين عز الدين محمد حسين
على سمير عبدالمنعم محمد محمود
دنيا حمادة عبدالعظيم جابر
احمد محمد عبدالوهاب يونس
شروق عبد الحميد محمد محمود
عبد الرحمن عبدﷲ السيد ابراهيم الخولى
احمد حمدى يوسف مرسى
ايناس ممدوح الظريف البنا

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب المنيا
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره اسيوط
علوم رياضة عين شمس
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تربية/رياضه اسيوط
تربية اسيوط
تجاره دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب العريش
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية السادات
رياض اطفال القاهره طالبات
العالي للغات  6اكتوبر
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
حقوق القاهره
علوم كفر الشيخ
نوعية موسيقيه الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
علوم طنطا
اداب الزقازيق
علوم اسيوط
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب
اداب دمنهور
تجاره كفر الشيخ
تربية طنطا
تجاره كفر الشيخ
حقوق بنها
اداب جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
450970
131507
214183
878109
110899
600778
436559
607680
670690
210914
167119
735468
671896
438906
672267
525207
148601
470849
811284
806469
107022
169607
535183
545358
597282
875294
598618
547218
148920
818242
673403
610402

اسم الطالب
محمد القطب عبدالعزيز عطيه
سامر سامح احمد عبده
شروق ايمن عبد ﷲ ابراهيم
اميره حمدى مكين سعيد
ايمان صبحى محمد ابراهيم
اسماء سمير عزت صادق غريب
نورهان محمود محمد كمال محمد
احمد خلف حمدى احمد
ايه طلعت محمود طه
علي ماجد محمد علي علي عوف
ايه صﻼح احمد سعيد
اسﻼم صبحي خليل خليل
الشيماء شعبان محمد على محمد
لقاء عادل محمد حسين حسن
مروه طلعت عبد العال فايز
مروة على عبد السﻼم توفيق على
بيان محمد اﻻشرف محمد الغريب
أميره أيمن برهام عبد الهادى برهام
نرمين عبدﷲ بشرى عبدﷲ
زينب عبداللطيف عطاﷲ عبدالوهاب
احمد سيد محمد على
رضا عبد الفتاح عبد التواب علي
نورهان محمدين شعبان بسطويصي
مصطفى عادل مرزوق طه
دينا الشحات طلبة الزيات
مى ياسر احمد محمد
بسمه محمد محمد حسنين الشافعى خليف
احمد حسين ذكى عبدالحميد عبدﷲ
خلود زهران محمد سيد
ناصر محمد على محمد
عبير عماد محمد عزت
محمود السيد على احمد على

الكلية
حقوق طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب انتساب موجه اسيوط
تجاره انتساب موجه حلوان
نوعية الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
اداب الزقازيق
تمريض المنصورة
تجاره القاهره
اداب بنى سويف
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تمريض المنصورة
علوم رياضة اﻻسكندرية
علوم جامعة دمياط
تجاره اﻻسكندريه
اداب القاهره
تربية كفر الشيخ
معهد فني صحى رياضه بنى سويف
دار العلوم المنيا
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
علوم الفيوم
تربية طفوله ج دمنهور
علوم رياضة طنطا
معهد فني صحى بور سعيد
علوم اسيوط
علوم جامعة دمياط
تجاره دمنهور
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
معهد فني تمريض المنيا
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
284879
364491
664769
752051
232896
179017
549844
160225
301377
512650
208399
159869
611844
749357
730743
455729
138210
157424
354549
734478
146974
429550
209308
597707
842797
742759
548248
599163
891554
213680
614028
284737

اسم الطالب
منار عادل محمد عبد النبى
كرستين مختار جابر حكيم
احمد محمد محمد الشربينى حموده
اﻻء يوسف حسن يوسف
مياده سعيد محمد رمضان
فاطمة محمد سعيد محمد سالم
ريهام رضا محمد عبد الﻼه ادريس
محمد عمر عبد الحميد احمد
اسﻼم محمد على ابوصوان
منال مصطفى محمد على مصطفى
مصطفى محمود عبدالمحسن محمد فائق
حنان حمدي عثمان قياتي
ندى سمير محمد عبدالغنى
امانى علي حسين احمد
محمود اسماعيل عبدالغفار محمد
حسن مأمون حسن خليفه
لجين جمال احمد محمد
رامى رضا شاكر حنا
محمد هانى قاصد حسن
محمد فوزى محمد تهامي
على محمد علي محمد احمد عزام
رحمة جمال زكى السيد على
ياسمين عماد فؤاد على
لؤى مدحت عبد العليم مجاهد طعيمة
بﻼل صﻼح رمضان سيد
روان رضوان علي محمود
اسماعيل محمد اسماعيل عمرو
مهند محمد حسن فرج
زينب عمر عبد الحميد محمد
ديفيد حسام حسني عوض
دعاء محمد احمد احمد عبد القادر
سارة ايمن عواد محمد مصطفي

الكلية
بنات تربية/رياضه عين شمس
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره طنطا
تربية بور سعيد
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حقوق بنى سويف
تجاره دمنهور
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره القاهره
تربية بنى سويف
نوعية الزقازيق
تربية ابتدائي جامعة السويس
تجاره عين شمس
تجاره طنطا
علوم القاهره
علوم المنيا
تجاره القاهره
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية أساسي اسكندرية
علوم عين شمس
تربية جامعة دمياط
تربية /رياضه المنيا
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
تجاره الزقازيق
اداب اسيوط
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
نوعية عباسيه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
894007
145347
676432
312748
747964
831033
731565
292316
208710
133655
663693
880132
578258
305494
887672
516816
147809
298614
358659
157380
608996
372415
111227
547109
467990
752551
227620
353610
233414
302451
737485
904154

اسم الطالب
ايمن احمد صابر محمد
احمد رمضان محمد شاهين
بسمه اشرف ابراهيم محمد شرف
محمود جمعة أبو الحديد بدوي
منه ﷲ احمد ابراهيم محمد
بثينه محمود سعد ﷲ طايع
ريهام عاطف عبد الخالق عبد الوهاب
منار صابر عنتر عثمان
ضحى محمد محمود محمد
مي تهامي محمد محمد
اشرف خالد عنتر على غازى
رضوى عبد الرحيم عبد السﻼم عبد الرحيم
عﻼء عزت على سيد احمد الباجورى
نجﻼء سالم سعد ابو حلوة
محمود حمدان سيد احمد
محمد نبيل محمود رسﻼن عامر
ريم رأفت حسن سيد احمد كفافى
احمد مجدي محمد يوسف
هبه ﷲ بسام مخلص محمد
ياسمين جمال احمد عبد الغفار
عاصم رضا عبدالوهاب أبوسبع
اسماء عصام احمد على
اميره على عبد الرحمن على
احمد سعد احمد سارى
هناء عبدالرحمن جبر عثمان
اﻻء محمد عبد الرحمن السيد عبد الرحمن
مها اشرف عبد العال احمد
كريم تامر عزت مصطفى يوسف
نهله سمير احمد ابو دوح
عاصم خالد محمد عبد المحسن ابراهيم
افنان فؤاد عبداللطيف السيد
طارق السيد خلف عبد ﷲ

الكلية
تجاره سوهاج
زراعه القاهره
معهد فني تمريض المنصوره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية ابتدائي جامعة السويس
معهد فني صحى سوهاج
اداب الزقازيق
اداب انتساب موجه حلوان
السن عين شمس
اداب القاهره
اداب انتساب موجه المنصوره
حقوق اسيوط
علوم رياضة طنطا
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تربية رياضيه بنين اسيوط
اداب دمنهور
علوم رياضة اسوان
تجاره طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية بنى سويف
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره عين شمس
خدمه اجتماعيه حلوان
تربية/رياضه اﻻسكندرية
كلية اللغات والترجمة سوهاج
تجاره بور سعيد
حقوق عين شمس
تجاره عين شمس
حقوق عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة قنا ج جنوب الوادي
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
230019
525200
655062
440568
539231
324248
917272
875585
660248
896523
131920
317101
541806
731550
754452
674794
806617
391267
616970
899389
673178
674680
441990
813541
115598
680554
526041
512886
838520
610580
357952
227279

اسم الطالب
شيرى باهر صالح نمر
فاطمه على محمد ابراهيم
احمد كامل رشدى الزناتى العدل
أسماء القصبى سلطان السعداوى
سمر سالم سيد صالح محمد
منى راشد احمد حسين
راندا ميخائيل قداموس ميخائيل
احمد محمد عبد النظير محمد
بيتر وليم ذكى ميخائيل
مروه محمود عبد النبى احمد
يوسف محمد عيد ابراهيم حسن
اسماء صبحي المرسى هاشم
احمد مجدي عبد الرحمن محمد العليمي
اسراء جمال ابو مسلم بيومى عمرو
ساره يوسف احمد احمد غزاله
عبد الرحمن احمد على محمد عبده الديب
أميرة أحمد أمين أحمد
معتز محمد نجيب محمد
اسراء سمير فتحى زيدان
احمد وائل محمد محمد
زينب عبد المعطى السيد عبد المعطى جاد ﷲ
محمد احمد محمد احمد ابو جبل
عبد ﷲ محمد أحمد محمد منيسي
رندا ابو العزايم محمد ابو العﻼ
محمد معتز سيد عبد ﷲ
حسام محمود الغريب محمد عبد الهادى
مروان حمدى محمد سليم ابراهيم
يسرا صﻼح الدين عبدربه محمد موسى
منى كامل حسن محمد
مصطفى رضا عبدالعزيز الطاهر
سماح محروس عباس حسن
نيفين سمير محمود السيد محمد

الكلية
تجاره عين شمس
علوم اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات المنصوره
علوم رياضة دمنهور
تربية السادات
تجارة قنا ج جنوب الوادي
علوم اسيوط
تجاره سوهاج
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره سوهاج
نوعية فنيه جيزة
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب الزقازيق
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره طنطا
تجاره بنى سويف
تجاره عين شمس
تربية طنطا
تجاره سوهاج
تجاره طنطا
معهد فني صحى الزقازيق
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
تجاره بنى سويف
خدمه اجتماعيه حلوان
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
تربية طفولة فرع الوادى جديد
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
اداب عين شمس
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
596024
547555
364666
108592
725843
753839
834924
587678
531069
166632
594023
590046
458939
678739
591503
211231
144043
167589
672239
759825
461521
730180
748758
388513
725733
802207
605498
110838
677910
597856
470497
612757

اسم الطالب
محمود الحسن محمد سﻼمه
محمد محمود نجيب عيسى محمد السعدنى
ايمان جمال عطا ﷲ مرجان
زياد احمد السيد عامر عامر
يوسف احمد يوسف خليل
روان محمد السيد الجندى
هيام العادلى عبد الراضى البرسى
روان أشرف كمال محمد عبدالمقصود
محمد السعيد ابراهيم مسلم
اسراء محمد عبد العاطي محمد
عماد محمد على فرج شميس
رنا السيد محمد شطا
مروه محمود محمد للو
ريهام حسن السيد عبد الوهاب ابو الوفا
هاجر حماده راغب رشاد بلح
شيرى منير رياض جرجس
احمد سيد احمد عبد المعبود
محمد عبد السﻼم عبد العزيز عبد السﻼم
محمد كامل محمد فرج
بسمه مدحت سيد صادق
رهام سمير عبدالحميد القصير
ايمان احمد عزت محمود عطيه
فيرنا سعيد لطيف نقوﻻ
سامح سعيد عبدﷲ بندارى
نشوى عبدالفتاح محمد عبدالمجيد نجم
هشام احمد عبدالرحيم احمد
منة فراج حسن فراج
محمود نبيل محمود اسماعيل
نوران فرج جاد على
احمد وحيد اسعد عبدالعزيز
محمد عادل اسماعيل احمد التحفة
ياسمين على السيد على احمد

الكلية
تربية ابتدائي جامعة دمياط
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تربية عين شمس
تجاره القاهره
حقوق الزقازيق
تجاره بور سعيد
السن المنيا
تجاره طنطا
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره جامعة دمياط
علوم حلوان
رياض اطفال المنصوره
تجاره جامعة دمياط
تجاره بنها
تربية رياضيه بنين حلوان
اداب الفيوم
صيدله المنصوره
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تجاره بنها
تجاره الزقازيق
معهد فني تمريض المنيا
نوعية الزقازيق
علوم رياضة القاهرة
رياض اطفال المنصوره
تمريض المنصورة
تجاره كفر الشيخ
اداب انتساب موجه الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
821461
822567
243400
461589
112049
613698
830260
612437
837107
546161
205333
361460
292633
728202
150144
662606
913513
577643
741830
121900
834695
356353
527487
223396
526319
279644
603838
583954
594654
914349
454449
434629

اسم الطالب
محمود محمد يوسف احمد الصغير
وﻻء احمد محمد عطا
نورهان صﻼح محمود مرزوق
مى السيد احمد عبدﷲ
اميرة احمد مصطفى على
محمد عصام ابوالمعاطى ابراهيم
عبد الرحمن حمدي مختار موسى
محمد انور على جوده
مني وحيد أحمد سليمان
مى رؤوف محمد أحمد أبو عيطة
روزالين عاطف سليمان شحاته
هدير احمد عباس اسماعيل محمد
مريم عادل حسن اسماعيل
ايه صﻼح ابراهيم سليمان حسين
جمال السيد مسعد اسماعيل
اسراء صﻼح محمد السيد
عبير عيد حامد محمد
السعيد محمد المصلحى لبن
عمر ابراهيم احمد سﻼمه اسماعيل
نورهان عاطف احمد حسين
مارى نبيل عياد جورجى
جهاد احمد عبدالفتاح جاد
اسراء يحيى زكريا ابراهيم خليل
فاطمة اشرف عيسى متولى تاج
احمد عصام محمد على حسن
نوران محمد احمد محمد مصطفى
حمدى مصطفى محمود حمدى عطيه
اسﻼم رزق عطا مقيلى
فاطمه ابراهيم نزيه ابو العينين
فاطمه عبد الحليم محمد احمد
اسراء حسنى عبد الغنى الفقى
فادى محمد على سيد عبد ﷲ

الكلية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
دار العلوم ج القاهره
تربية كفر الشيخ
حقوق عين شمس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
كلية تجارة ج أسوان
تجاره الزقازيق
تربية فرع الوادى الجديد
علوم رياضة دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
السن عين شمس
السن عين شمس/رياضة
كلية اللغات والترجمة سوهاج
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه المنصوره
كلية تجارة ج أسوان
علوم رياضة جامعة السويس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
كلية البنات آداب عين شمس
اداب قنا ج جنوب الوادى
السن عين شمس
اداب اﻻسكندريه
تجاره طنطا
اداب اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة الزقازيق
علوم رياضة طنطا
تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالبات
معهد فنى تمريض اسوان
اداب سوهاج
علوم رياضة طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
311791
160121
822285
455479
733399
119802
504376
900946
386294
429267
119831
168802
368915
397356
116249
457290
805649
731108
322489
456545
213430
426920
110175
304992
580598
900778
451694
320551
896280
213357
160728
529591

اسم الطالب
هاني عادل بولس سيدهم
محمد سعد عيدين سليمان
ايه اشرف عبد الستار عبد الظاهر
مصطفي عبدالعزيز سيداحمد احمد ابوعيطه
دينا على عبد العزيز على شريف
محمد جمال السيد احمد سليمان
مريم الجندي مجلع الجندي بهجورى
مايكل كمال يوسف حنا
مياده مدحت عبدالعاطى احمد
دينا محمد عبد الحميد إبراهيم
محمود حافظ سيد عبد العزيز
هالة اشرف محمد احمد
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الطوخى
بسمه السيد عبدالوهاب نصر
محمد سمير حافظ خطاب
اصاله مصطفى عبد الرازق السيد عوده
اسامة محمد محمد عكاشة
روضه رضا عبد الخالق محمد عبد ﷲ
خالد علي خليل عبد العال
منى عبدالرحمن خالد مسلم
سماح ذكي فرحات فلتس
لمياء محمد جمعه حسن الجوهرى
المعتصم با جمال محمد حسن
هاجر عبد الحافظ حسني شحاته صومع
حسن الشحات حسن محمد حسب ﷲ
كرستينا ناصر صادق ميخائيل
كيرلس وجيه فوزى صبحى حنا
مصطفى سليمان محمد شبل سالمان
امنيه على احمد محمد
احمد مصطفى محمد محمد محمد عيسى
اسراء حماده عبد الجيد محمد
فتحى ممدوح عبد الحميد محمد سليم

الكلية
تربية/رياضة جامعة السادات
تربية بنى سويف
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
معهد فني صحى طنطا
تربية الزقازيق
حقوق حلوان
اداب كفر الشيخ
معهد فني تمريض سوهاج
اداب انتساب موجه عين شمس
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد فني صحى بنى سويف
اداب انتساب موجه بنها
علوم حلوان
علوم حلوان
علوم حلوان
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
علوم حلوان
فنون تطبيقيه حلوان
طب بيطرى فرع مطروح
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تربية ابتدائي طنطا
اداب سوهاج
تجاره طنطا
حقوق شبين الكوم ج منوفية
تجاره سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية بنى سويف
تجاره دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
608592
210684
120802
455595
374282
655650
593697
433264
752647
728082
209148
354414
361748
156740
736641
840761
308520
145513
367136
212066
677570
451494
216248
169911
735359
537866
657467
664195
208508
379050
236865
307424

اسم الطالب
احمد السيد عزت احمد
اسر ابراهيم عبد الستار فراج
عبد ﷲ محمود عباس عبد الصادق سالم
احمد مختاراسماعيل السيد اسماعيل
اسماء صبحى فوزى سليم
احمد اشرف طه محمد عبد الرازق
هبه على محمد الحديدى
باسم طارق محروس عباس
منه ﷲ عبده حارس معوض عرابى
منى محمد على خليل الحمﻼوى
شروق طارق حسن سواح
احمد محمد على احمد
اميره مجدى محمدى السعيد
عادل امين بباوى حنين
ايمان محمد يوسف محمد يوسف
احمد فولى فهمى عبد الواحد
جهاد محمد عبدالحميد ابوالمجد
ايمان احمد صابر محمود
احمد زكريا جوده عراقى سيف
ياسمين جمال ثروت عبد الحميد
نادر ناجى حسنى محمد صالح
أبانوب فايز عشم ﷲ يوسف
ليزا نبيل ذكى حنا منصور
اسراء محسن فتحي عبد الوهاب
رحمه رمزى رمضان محمد السنجري
آيه عبد البارى نصر جاد الحق زعتر
ايه وجدى رجب عبد اللطيف
على احمد على احمد الجندى
رانيا امام محمد امام ابراهيم
سحر محمد مجدى احمد عبدالفتاح
امير عصام عبد المؤمن محمد
هدير محمد عبد المعز منتصر

الكلية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم القاهره
تربية رياضيه بنين طنطا
زراعه بنها/رياضة
تجاره طنطا
تربية جامعة دمياط
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تربية بور سعيد
تربية الزقازيق
تربية/رياضه عين شمس
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
حقوق حلوان
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
تربية ابتدائي الزقازيق
حاسبات ومعلومات المنيا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى امبابة
طب بيطرى بنها
فنون جميله فنون حلوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره طنطا
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم الفيوم
حقوق الزقازيق
علوم دمنهور
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره انتساب موجه المنصوره
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
علوم عين شمس
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية ابتدائي شبين الكوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
297256
451385
536340
302872
278954
583793
451266
185965
810321
229453
833717
456317
818064
502127
206266
433132
901110
527617
214733
588019
903320
127335
225305
740534
106021
148411
734365
390442
576289
800797
802878
822913

اسم الطالب
ياسمين محمد السيد عبد الرحيم
محمد على عبد ﷲ سعيد
ندى محمد فتحى جبريل
اسراء رجب شعبان يعقوب
احمد محمد محمد عبد العظيم احمد
مرام ايهاب يوسف النجار
جابر محمد جابر مدنى جاد
رقية عبد الحكيم يونس محمد
بﻼل محمد ربيع احمد
هدير انور حامد حسن
احمد محمد مبابى الرمزى
احمد ابراهيم احمد البطاوى
يوستين عزيز عزت عزيز بشاره
يارا محمد عطيه عوض عبد ﷲ
فادى جورج سمعان زاخر
محمود حمدى كمال امين حسين
مينا لويس يوسف قلدس
هبه مجدى محمد على عياد
احمد صﻼح سالم فرج
محمد خالد عبد البصير عجاج
عبد الهادى عز الدين موسى جاهين
شيماء جمال حمزة عبد الفتاح
اسماء على محمد على احمد
سعد ناصر احمد ابراهيم
عبد ﷲ اشرف عبد ﷲ السعيد
اسراء اسامة عبد ﷲ محمد
خلود خالد عبد الحافظ حربى هاشم
ساره احمد لبيب حسن مطر
هاله شوقى مصباح ابوالغيط خضر
هبة هشام محمود رأفت
على احمد محمود عبد الفتاح
محمد سيد محمد احمد

الكلية
تجاره القاهره
اداب طنطا
علوم دمنهور
معهد فني صحى بنها
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
كلية الفنون التطبيقية ببنها
اداب طنطا
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
حاسبات ومعلومات الفيوم
تمريض المنيا
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجاره جامعة السويس
اداب انتساب موجه دمنهور
علوم سوهاج
تربية اسكندرية
زراعه القاهره
حقوق طنطا
تجاره سوهاج
دار العلوم ج القاهره
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
معهد فني تمريض الزقازيق
دار العلوم ج القاهره
تجاره طنطا
تربية المنيا
حاسبات ومعلومات المنيا
حقوق قنا جنوب الوادي
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
680091
524802
233952
294541
674581
437230
585887
147240
880601
584480
449215
330088
376080
836144
187581
812712
501521
610069
611160
153275
287967
594109
902880
542227
843930
220149
471846
747778
311563
383007
280392
251960

اسم الطالب
احمد محمد محمد محمد احمد البهنساوى
يوسف حسن حسين السيد احمد
ايمن عبد الرازق محمد عبد المحسن
عبد الرحمن علي يوسف ابوزيد
مها مدحت عبد ﷲ محمد باشا
أية مصطفى السيد عبد الغنى محمد
احمد خالد أبو المعاطى صقر
ايهاب ضياء الدين القصبى احمد
طارق محمد نجاتى عبد الحكيم محمد
فاطمه إبراهيم إبراهيم مصطفى الجمل
روان جمال محمد حسن حسن
حسين محمد عبدالحميد محمد صالح
محمود محمد احمد عواد سﻼمه
زينب محمد محمد نصرالدين احمد
اسراء مختار محمود موسى
جهاد عبدالنبى عبدالعزيز عبدالغنى
فاطمة صﻼح احمد محمد ابو شنب
احمد سعيد محمد ابراهيم عيسى
محمد معتز ابراهيم محمد
اية محمد سيد محمد
محمد سيد محمود علي
أحمد أشرف محمد الهوارى
ندى كامل محمد محمد الدردير
عمر النجدى رمضان محمد السيد
عبدالرحمن عبدالدايم محمد عبدالدايم
دينا رجب مرشد عبد الرحمن
محمد عمر شحاته موسى
ايه عشرى يوسف عشرى
علي شلبي كمال على
احمد سيد حسن محمد
رضوى رضا صالح محمد ابو العﻼ
اسراء سيد موسى محمد عبدالرحمن

الكلية
حاسبات ومعلومات الزقازيق
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجاره القاهره
تجاره عين شمس
اثار القاهره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره طنطا
تجاره القاهره
تجاره اسيوط
معهد فني صحى طنطا
تجاره طنطا
زراعه القاهره
تربية ابتدائي عين شمس
اداب اسوان
اداب بنى سويف
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره اﻻسكندريه
تجاره طنطا
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره انتساب موجه بنى سويف
علوم رياضة حلوان
تجاره بور سعيد
تربية سوهاج
علوم رياضة كفر الشيخ
تربية /رياضه المنيا
حقوق حلوان
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
تربية جامعة السويس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة بنها
تجاره عين شمس
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
811791
281892
842118
108568
830551
360029
523986
111391
904002
457110
610273
526823
665103
282541
754126
368730
745048
126235
909475
540672
755713
368525
286723
367672
540104
159403
534378
118884
289605
578083
123835
136400

اسم الطالب
محمد حمدى حسن محمد
اميرة رجاء الدين ابراهيم دسوقى
محمد فريد حسن عيسى
ملكه احمد مغربي احمد جويلي
احمد حسين محمد حسن
احمد محمد عبدﷲ محمد
ياسمين السيد كمال محمد ابراهيم
بسمة حسن عبد المجيد حسين
مها محمود عبد الرسول عبد الﻼه
سمر ابراهيم حامد عبدالقادر
مريم عبد المجيد عبد المنعم عبد المجيد شناوى
أﻻء أحمد محمد جاب ﷲ
حسن فرج حسن محمد السيد العاقول
احمد سامي السيد سلطان
شيماء احمد خلف محمد
هانم السيد محمد السيد
منال محمود احمد حسن حسين
اهله سعيد حسن ابراهيم
احمد مدحت عبد الحميد محمد عيسى
مرفت سليمان مليجى سليمان
ميسون سليمان محمد سليمان
منة ﷲ محمد رجب يونس عبدالعال
ضحى احمد عبد ﷲ احمد ابراهيم
نورهان نبيل ابراهيم عبدﷲ البنا
هويده فرج محمد مجلى نوفل
محمود عاشور عبد الجيد جاد المولى
ياسمين على محمد مصطفى العادلى
ندى احمد ابراهيم مصيلحى اسماعيل
غيداء محمد سعيد خالد فتح الباب
هدير عبد الوهاب عبد الوهاب السايس
محمد عبد الحميد عبد الرحمن عبد الحميد
نيرة هشام صبرى ابراهيم

الكلية
تجاره انتساب موجه بنى سويف
السن عين شمس
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره القاهره
معهد فني صحى سوهاج
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره اﻻسكندريه
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب سوهاج
السن عين شمس
نوعية فنيه الزقازيق
تربية طفوله اﻹسكندرية
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تجاره جامعة السويس
حاسبات ومعلومات بنها
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب القاهره
معهد فني صحى رياضه اسوان
تجارة جامعة السادات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب انتساب موجه بنها
تربية ابتدائي دمنهور
معهد فني صحى بنى سويف
علوم اﻻسكندريه
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
زراعه القاهره
نوعية طنطا
اقتصاد منزلى حلوان
اداب القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
741667
501857
314362
218635
130755
213755
305817
163239
472956
576626
817142
579915
671404
388217
298786
606127
804036
469219
744666
146161
585719
311645
834311
805185
584453
735590
159214
129323
464232
351521
470691
581587

اسم الطالب
محمد احمد محمد عبيد
ايمان صابر صالح محمد السيد
شروق سعيد محمد زهران
زينب حسنى يسن يونس
ريهام صﻼح اسماعيل محمد
مارك وليم شاكر حنا عبد المسيح
كريم صالح مختار الشيمى
رويدا حمدي عبد المجيد سعيد
محمد رضا محمد سﻼم
دميانة جورج جرجس ديمتري
مصطفى محمود فتحي عبد الرحمن
همسه عﻼء ابراهيم محمد رجب
منى متولى محمد عوض
ساره رضا السيد حميد عميرة
اسﻼم سعيد عبدالسﻼم عويس
ياسمين عبدالمعبود عبدالحميد ابراهيم
فاطمه اسامه عبده سنوسى
شيماء خالد حسين شندى مطر
ايمان احمد عبدﷲ السيد
مياده محمد على احمد عياد
عمر فتحى ابراهيم على
حسن محمد حسن عبدالمعطى
وﻻء كامل خير محمد
مروه مجدى محمد عبد الغنى
آيه محمد طه الشيخ محمد
رانيا صﻼح محمد احمد
اسراء محمد كامل سعيد
مريهان سامي ابراهيم السيد احمد
احمد محمد احمد مرسى خليفة
ياسمين محمد رياض محمد بديع سيد
نيرة سامى سمير ابو الفتوح اغا
حازم شوقى عبد الفتاح العنترى

الكلية
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
اداب اﻻسكندريه
نوعية اشمون
علوم رياضة حلوان
حقوق القاهره
تجاره القاهره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب بنى سويف
تجاره كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية رياضيه بنين المنيا
علوم جامعة دمياط
رياض اطفال المنصوره
اداب بنها
تجاره طنطا
تمريض الزقازيق
اداب انتساب موجه المنيا
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
علوم القاهره
تربية ابتدائي طنطا
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
فنون جميله فنون اﻻقصر
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
علوم المنصوره
معهد فني صحى الزقازيق
تربية بنى سويف
كلية البنات آداب عين شمس
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
نوعية فنيه كفر الشيخ
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
231099
883286
140094
816744
212644
385171
537089
147904
127210
902488
581158
277329
277584
680950
308938
611582
523282
429007
505889
817656
373773
744425
597774
124864
205457
530756
378394
534690
540108
220931
681370
578947

اسم الطالب
امنيه سعيد ذكي حافظ
نرمين اشرف يوسف شحاته
محمد عبد ﷲ محمد عبد القادر
محمود صاوى عبدالمحسن محمد
هاجر طارق محمد محمود
اسﻼم عمر تاج ابوزيد
مى معتمد محمد محمد صالح
غادة اشرف رجب حسن شعراوى
سلمى حسين امين سيد احمد
اسراء محمود محمد دياب
احمد السيد شبل الششتاوى على
عمرو عادل حبيب عبد السﻼم
احمد محمود صالح محمد مراد
هشام محمد السيد القناوى القناوى
عبد الرحمن ايمن احمد عيسي بركات
مرفت محمد ابراهيم محمد
احمد محمد صالح ابراهيم عطيه
ضحى السيد مصطفى شحاتة عيد
خالد محمد احمد حسين الزنكلونى
اميرة الخطيب عبد الحليم محمود
محمود عطيه محمد محمد الغنام
محمد طارق حسنين محمد
عمر عامر رياض شاهين
عبد الرحمن محمود ابراهيم على
صموئيل القس يوانس اديب سيدهم
محمد فوزي أنور حامد
زينب سمير امام امام سالم
ياسمين رجب محمد محمود سالم
وفاء جمعة عبد العاطي عبد الحليم
احمد باهر عبد العظيم الديدامونى
ايه منصور احمد موسي
شهاب الدين احمد عبد الفتاح عبد اللطيف عز العرب

الكلية
كلية البنات آداب عين شمس
تربية طفولة اسيوط
تجاره عين شمس
تجاره اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره عين شمس
تجاره دمنهور
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره سوهاج
تجاره المنصوره
حاسبات ومعلومات عين شمس
حاسبات ومعلومات حلوان
تجارة جامعة السادات
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
طب بيطري المنيا
تجاره بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم رياضة جامعة دمياط
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
أكاديمية اخبار اليوم  6أكتوبر علوم إدارية إنجليزي
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
علوم عين شمس
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية المنصوره
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
912088
900821
431302
119365
390241
240246
547888
601726
900922
608112
278143
104907
376247
452696
170103
460536
138863
884792
585716
464300
838108
164637
282979
214071
888790
437324
277043
450807
843563
501123
548075
435814

اسم الطالب
رشا محمد راشد امير
الشيماء همام سليم محمد
أحمد سمير السيد سيد أحمد
هبه ﷲ خالد حسن محمد
كارولين عادل انيس اسطفانوس
امانى شعبان عبده عبدالعال
محمد نبيل عبدالحميد الخياط
محمد شرف عبدالعال سيد احمد عبدالعال
زياد السيد ابراهيم عبد العال
ساره عبد اللطيف عباس رمضان
هاجر اشرف ابراهيم محمود حسن
ريم محمد محمد ابراهيم
محمود جمال عطيه يوسف الدياربى
مها عادل محمد ناصف
ميﻼد سعيد عدلى اسكندر
مصطفى احمد السيد احمد عبدالفتاح
اميرة حسنى عوض حسن البنا
امل سﻼمه عبد الوهاب عبد الناصر
عبد ﷲ شعبان صديق يعقوب
تامر عبدالحميد عبد الحى عبد الغنى
لبنى شحاته عبد الحفيظ عبد الحق
ديانا مجدى رمزى عريان ابراهيم
احمد ابراهيم عبد المعبود ابراهيم
مجدولين سمير اديب عبدالشهيد
سهام احمد على احمد
ساره حمدى محمود احمد محمد
يارة صﻼح محمود السيد
السيد اسامة محمد محمد العزب
كيرلس جمال مترى سالم
اندرو توفيق جرجس توفيق حنين
عبد الرحمن جمال عبد الجواد طلبة
سلمى احمد عبد الخالق نافع

الكلية
تمريض أسوان
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره دمنهور
علوم رياضة القاهرة
بنات علوم رياضة عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
السن عين شمس/رياضة
علوم رياضة الزقازيق
تجاره سوهاج
علوم الزقازيق
اداب عين شمس
السن عين شمس
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
اداب طنطا
كلية التعليم الصناعى جامعة حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة اسوان
اداب اسيوط
نوعية طنطا
نوعية كفر الشيخ
تربية فرع الوادى الجديد
علوم الفيوم
حاسبات ومعلومات الفيوم
تربية حلوان
تمريض اسيوط
حقوق اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه القاهره
اداب انتساب موجه طنطا
علوم رياضة المنيا
اداب انتساب موجه طنطا
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تربية اسكندرية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
245326
431974
148211
143950
436399
670737
163724
136038
890343
204865
441168
124684
877430
213687
580010
675519
305146
738156
440927
103073
680862
515230
240412
672988
140619
557178
242666
361997
392618
144990
161529
454348

اسم الطالب
امنية نصر على محمد
محيى الدين رائد محيى الدين احمد محيى الدين
محمود اشرف محمود محمد
اميرة احمد عبد ﷲ حسين
مى احمد عبد السﻼم هريدى
رانيا محمد عبد الحميد شحاته نور الدين
سامر عاطف نجيب معوض ابراهيم
هدي علي عامر محمد
شيماء عبد الرحمن محمد عبد الرحمن
ندى اشرف صﻼح الدين امام
عبدالرحمن صابر محمد احمد
محمود مصطفي الشريف ابوسريع
سامى يوسف الفى سعد
ماركو مجدى منصور بشارة
ايه فهيم محمد عبد الفتاح على
بسمه ياسر عبدربه عطيه على الخولى
نورهان نشأت عبدالعاطي حسين
شيماء عبد الرحمن حسن عبد الرحمن
سعاد على عبد القادر على اﻻبيارى
سالى منير بولس مقار
يمنى عبد الغنى احمد مصطفى البيلى
احمد محمد فوزى القماش
شروق عصام بكر عبد الحميد سيد
احمد خالد عبد المعطى البسيونى سرور
وفاء محمد محمد ابراهيم عمر
احمد منصور متولى أحمد شلبى
محمد عادل عباس جمعة
ندى عبدالناصر حنفى محمد نصار
ميرا عدلى عبدالسيد جرجس
محمد احمد عبد الحميد شلبى
محمد ممدوح عبد الفتاح احمد
نورهان جمال عبد ﷲ الفرجانى

الكلية
اداب انتساب موجه حلوان
حقوق اﻻسكندريه
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه دمنهور
تمريض المنصورة
علوم الفيوم
دار العلوم ج القاهره
اداب اسيوط
تربية رياضيه بنات بالجزيرة ج حلوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب باﻻسكندرية
زراعه القاهره/رياضة
تربية اسيوط
زراعه عين شمس/رياضة
رياض اطفال المنصوره
طب بيطرى الزقازيق
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تربية الزقازيق
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب جامعة دمياط
تجاره عين شمس
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره دمنهور
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره انتساب م .بنها
اعﻼم القاهره
معهد فني صحى امبابة
علوم المنيا
علوم طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
139910
813071
377705
680945
279273
598022
112190
242432
449920
589251
734691
362162
465858
210774
133033
302690
441836
214295
214822
759960
379255
662607
680228
103692
301116
205001
292554
537192
595520
669818
376885
807012

اسم الطالب
احمد سمير كامل ابراهيم
سوسنه فرج ﷲ حسب ﷲ فرج ﷲ
بسنت سيد احمد ابراهيم جاد
محمد محمود على عبد الحليم
تقي نبيل احمد شعيب
ساميه محمد رزق حامد سعده
يارا رجب سعد عبد المقصود
محمد عصام سليمان يونس
ساره فايز حجازى بسيونى خﻼف
لبنى صابر عبد القادر على محمد
اسراء محمد عبداللطيف حسن داغر
فاطمه مصطفى احمد عمارة
ساره خالد ماهر احمد حواس
منه ﷲ مجدى محمد على خضير
عﻼء الدين خالد محمد احمد لطف ﷲ
محمود مليجي عبد ﷲ الزوبرى
محمود سعيد محمد العنانى
مراد ماهر محمد محمد خفاجه
احمد ماجد يحيى متولى خليل
اميره نبوي عبد العزيز تهامي
اسراء السيد عبدالرازق عبدالعال الكومى
اسراء على بدير العصفورى
محمد السيد فتوح على محمد الوصيف
امنية طلعت خلف ابراهيم
عمرو عبد المجيد عبدالغفار اﻻسرج
محمد سعيد محمد كامل
سلمى سيد فتحى على
ايناس منصور متولى محمدعطيه
ساره ابراهيم عبد القادر جبر
عبد الحميد رضا فرج ابراهيم الشاعر
الزهراء عبدﷲ محمد عبدالعال
مروى محمد احمد عبدالجواد

الكلية
حقوق القاهره
رياض اطفال المنيا طالبات
علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم جامعة دمياط
دار العلوم ج القاهره
تربية حلوان
تربية ابتدائي طنطا
زراعه طنطا
تربية الزقازيق
اداب انتساب موجه الفيوم
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي الزقازيق
كلية البنات تربية عين شمس
اداب جامعة دمياط
علوم المنصوره
اداب القاهره
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب القاهره
تربية دمنهور
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات اﻹدارية
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم عين شمس
اداب المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
136047
548853
515615
515234
155592
558201
845635
305760
899845
435480
227907
805011
586995
736988
468909
447707
667557
668350
131060
290005
751008
575558
674559
883520
512910
837124
293563
681127
900767
133684
125895
166019

اسم الطالب
هدير فريد عبد السميع محمد عرفة
محمد حمدى محمد عبدالنبى
احمد ناصر عبدالفتاح مجاهد
احمد محمود محمد الغول
هاجر احمد محمد ناصر
بتول ممدوح عبدالوارث أبو اسماعيل
لؤى حمدون عبادى حسان
محمد فهمي سعيد درويش
بولس كريم كامل فهيم
نورهان ابراهيم مسعد ابراهيم رضوان
يسرا عماد الدين عبد العليم حسين
منال نادى محمود سيد
عبدﷲ حمدى عبدﷲ حماد
مصطفى اسامه احمد عدلي محمد عبده زلط
ثرية اسماعيل السعيد على بدر
احمد اكرم عاطف البهى اليمانى
اميره انس محمد مراد
ساره عبد الحميد السعيد عبد الهادى العشرى
ايه محمد محمود محمد
لميس احمد عبد ﷲ محمود حسن
مينا مﻼك سامى بهنان جرجس
اﻻء ياسر نصر مصطفى الشوره
شيماء عبد الرحمن رزق عبد الرحمن سيداﻻهل
مريانا محسن ميﻼد حليم
اﻻء عادل على محمد على السخاوى
زينب خالد اسماعيل احمد
شروق ماجد حسن احمد محمد
محمود محمد محمود محمد موافي
ريموندا نبيل حبيب معوض
ايمان فتحي عبد التواب رياض
فاطمه مجدى معروف فهمى
شيماء محمود جمعه طرفايه

الكلية
اداب انتساب موجه القاهره
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره دمنهور
اداب بنى سويف
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
طب بيطرى سوهاج
علوم اﻻسكندريه
كلية البنات آداب عين شمس
اداب المنيا
حاسبات ومعلومات المنصوره
كلية الفنون التطبيقية ببنها
اداب كفر الشيخ
تجاره طنطا
نوعية المنصوره
اداب المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره القاهره
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب طنطا
تجاره طنطا
تربية طفولة اسيوط
تربية رياضيه بنات اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
اقتصاد منزلى حلوان
تجاره بور سعيد
اداب سوهاج
اداب القاهره
تربية حلوان
اداب بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
549617
883669
313679
310292
900145
593669
182806
823638
512363
139311
662974
104702
355860
385769
595681
434327
916007
458923
615304
292011
745694
296163
306924
575352
819596
739933
881188
738468
673543
358249
558280
383186

اسم الطالب
يارا محمد عبدالحميد الشاعر
احمد ربيع محمد عبد الواحد
اية محمد كمال عسكرى
محمد فوزي امين سليط
اسراء احمد محمد حسن
هيثم عﻼءالدين مصطفى صديق هاشم
محمد عصام عبد الوهاب محمد
باسنت عبدالمعز ابوالمجد حسن
اسراء امين احمد امين حسن
ياسمين عصام ابراهيم اسماعيل
هشام محمد اسماعيل المغازى هﻼلى
نادين خالد عبد العظيم حسن مصطفى
اسراء عﻼء محمد ابوزيد
عبدالمنصف على عبدالمنصف درويش
ضحي اﻷتربي عبد المنعم السيد بصره
بهاء عﻼء الدين محمد محمد قنعان
شروق مصطفى على صالح
شيرين احمد محمد النجار
اسماء ابوحﻼوه حمدى السيد
رحمة ايمن عيد عبد العال
اسراء رافت عطا ﷲ الدسوقى شحات
رانيا ايمن عبد الظاهر عبد العزيز
هبة سمير احمد الفرماوي داود
ايمان عبد ﷲ شوقى عبد ﷲ كرتانه
يونس محمد حسانين محمد
هند على حسن على السيد الجندى
ايمان سلطان محمد عمر
هاله عبد السﻼم حسن محمد متولى
كريم قمحاوى فتحى عبد العال محمود
يوستينا يسرى بطرس اسكاروس
زينب فخري المكاوي عبدالرحيم
شيماء محمد عبدالحكيم محمد

الكلية
تربية/رياضه دمنهور
حقوق انتساب موجه اسيوط
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
علوم رياضة شبين الكوم
اداب سوهاج
تجاره بور سعيد
تربية رياضيه بنين بني سويف
تربية قنا ج جنوب الوادى
اداب دمنهور
زراعه القاهره
تربية المنصوره
اداب عين شمس
رياض اطفال القاهره طالبات
علوم رياضة الزقازيق
تربية جامعة دمياط
تربية اسكندرية
اداب اسيوط
طب بيطرى دمنهور
اثار القاهره
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
تربية عين شمس
معهد فني صحى بنها
اداب كفر الشيخ
حقوق اسيوط
تربية الزقازيق
طب بيطرى اسيوط
اداب الزقازيق
تجاره طنطا
طب بيطرى القاهره
تربية دمنهور
رياض اطفال القاهره طالبات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
612950
121918
833892
434873
881436
606124
669249
604765
159024
754920
595550
508369
545264
826638
105139
513247
744223
558121
507611
206154
108231
810788
593589
104868
148506
277098
515165
681207
651835
225758
849322
315641

اسم الطالب
وصال مجاهد همام احمد محمد
ياسمين عصام الدين محمود النجومى
ندى محمد عمر محمود
محمد عصام محمد ابراهيم خليل
ميرنا ناجى ناجح ناشد
هاجر امل يحى السيد
ناجى راضى محمود محمد احمد
اسماء عﻼء اسماعيل محمد
احمد شعبان محمود درويش
محمد عادل عطيه علي
ساره جادو السعيد جادو بدير
منه ﷲ ابراهيم عبد الفتاح محمد قطب
عمر عادل رمضان مصطفى عثمان
عمرو عبد الحفيظ محمود احمد
ليالى مدحت جﻼل محمود
نورهان محمد على التابعى الشناوى
شيماء عادل محمد عبادي
مها محمد جمعه محمد حرب
عمرو محمد فوزى عبدالمنعم سﻼمة
مريم محمد محمد سعيد محمود
سيف الدين يسرى عبد العزيز محمود
كيرلس عادل ميخائيل صادق
نادين عزت سعدعبدالعزيز حسن
بسنت سعيد عبد المقصود خليل
داليا محمود وجيه محمود
علي محمد على عبد الرازق على
محمد ناصر محمد عطيه خليفة
احمد صﻼح محمد شلبى زيدان
عمرو محمد عبد النبى السيد ابو النيل
مصطفى محمد مصطفى محمد
وفاء مصطفي محمود احمد
احمد ممدوح عبد الغفار مجاهد الصيفى

الكلية
علوم بورسعيد
حقوق القاهره
اداب اسوان
حقوق اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
تمريض الزقازيق
تجاره طنطا
طب بيطرى بنها
تربية بنى سويف
تربية العريش
تربية جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه دمنهور
علوم رياضة طنطا
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره طنطا
حقوق اﻻسكندريه
تربية اﻻسماعيليه
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
حقوق انتساب موجه القاهره
كلية البنات علوم عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره دمنهور
تربية/رياضه المنصورة
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه اسوان
علوم شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
676341
591455
739289
382411
448916
105380
293453
116527
375083
471640
318254
449494
828332
312767
682716
314023
469518
582077
287841
606824
108388
802253
807177
121344
891494
368236
821856
104368
580842
374617
738833
428282

اسم الطالب
حسناء عادل عبد الصادق محمود الكراشى
ميار ياسر محمود احمدعثمان
محمد حسن محمد اسماعيل
نيره عيد احمد محمد الصغير
آيه نصر عبداللة كريتع
احمد حازم احمد محمد
اميمة محمد سيد عبدالعال
احمد عربى سيد حنفى
رحاب خضر احمد خضر
عبد الرحمن منصور عبد الفتاح محمد محمد
محمود رمزي محمد فهمى الشاعر
غاده محمد محمد عبدالوهاب نصر الدين
اسماء بسيونى عبد الحميد احمد
اسراء احمد محمد دمرداش محمد
منى عادل حامد ابو عطيه ضبيشه
اسراء فتحي عبد النبي علي
شروق سمير عبدالسﻼم جبر
السيد زهران رفيق شهاوى
عمر صﻼح مصطفي محمد
ندى مجدى محمد المهدى السيد
ميرنا رأفت محمد على
محمد صالح محيي الدين مهني
عمار محمود الناصر مصطفى على
عبد ﷲ اسامه محمد حامد
اسماء عمر ابراهيم عبد الرحمن
نهى ناجى زكى عبدالملك الياس
زينب محمد احمد عبد اللطيف
ريمون شحاتة شحاتة شحاتة
محمد صﻼح ابراهيم سليمان
محمود عفيفى عبده عفيفى الديب
نجوى ابراهيم على احمد خليل
ادهم محمد سعيد عباس محمد

الكلية
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره جامعة دمياط
علوم رياضة اسوان
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تربية طنطا
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
تربية حلوان
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية/رياضه بنها
اداب كفر الشيخ
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب طنطا
حقوق قنا جنوب الوادي
اقتصاد منزلى حلوان
تربية المنصوره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية طفوله كفر الشيخ
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب الزقازيق
علوم رياضة عين شمس
اداب المنيا
تجاره اسيوط
علوم رياضة حلوان
حقوق اسيوط
تجاره انتساب م .بنها
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
علوم رياضة الزقازيق
تربية رياضيه بنين طنطا
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تجاره جامعة السويس
علوم اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
522495
365357
215602
613735
733950
605522
607309
148539
804236
103196
303546
911009
231947
324119
594781
520978
438660
181726
588528
890439
140875
727123
361664
537761
818057
727324
429258
119199
375858
512577
444909
123294

اسم الطالب
محمود سعيد محمد ابو اليزيد
شيماء خالد يونس عبدالخالق
برباره جمال جرس ميخائيل
اسﻼم بشير ابراهيم محمد
شريف سمير عبد المنعم محمد
ندى رأفت كمال السيد السيد
امير احمد عبدﷲ حفني
مادونا عبد المﻼك عطيه جندى
شرين جمال خضر يوسف
كريم عزت مسعد عبد القادر
خلود انور حسن منصور
حسام الدين حماده مصطفى احمد
احمد محمد ابراهيم على الدويك
سماح جمال سعيد سيد
محمد عبد الناصر عبدﷲ غازى الشيخ
حنان صبحي سعد محمد
هاجر السيد احمد على الشعيري
تسنيم عويس السيد محمد
صفوت صﻼح الدين محمد البابا
حسناء محمد عيد خلف
اسماء محمد مندوه ابراهيم
حسام ايهاب حسانين محمد ابراهيم
ندى احمد محمد حسان
أسماء محمد سليمان عبد ربه
منى ثروت نادى قتة
عمر احمد كامل محمد العراقى
تقي همام خليفة همام
نهله اشرف دسوقى حسن
وداد نبيل فوزى منصور
اميرة مجدي منصور محمد منصور
مصطفى محمد خليفه رزين
احمد ياسر حسين عبد الخالق

الكلية
اداب اﻻسكندريه
زراعه عين شمس/رياضة
حقوق القاهره
طب بيطرى الزقازيق
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره الزقازيق
اداب الزقازيق
اداب القاهره
تمريض المنيا
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
اداب شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى اسوان
تجاره عين شمس
تجاره جامعة السويس
تربية جامعة دمياط
اداب دمنهور
طب بيطرى اﻻسكندريه
تربية الفيوم
علوم رياضة طنطا
معهد فني صحى اسيوط
بنات تربية/رياضه عين شمس
تجاره الزقازيق
تجاره عين شمس
اداب دمنهور
السن المنيا
تجاره الزقازيق
تجاره طنطا
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره بنها
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
علوم رياضة طنطا
تجاره انتساب موجه قاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
593146
603428
225949
674688
152784
606993
290134
209705
370520
679403
223067
352247
322109
168139
281597
149155
296014
613948
889978
749332
525383
585591
896046
435954
749388
208716
433657
302922
103660
240388
593068
292263

اسم الطالب
اسماء جمال احمد ابو حجازى
فؤاد محمد احمد فؤاد الحفناوى
عمر راضى سﻼمة عبدالباقى
محمد عمر محمد محمد الصعيدى
احمد مصطفى رجب شعبان
كريم محسن محمد امين القماش
نورهان رفعت فتحي سيد
نورهان ابو القاسم على سليمان
احمد محمد فوزى محمد صالح
ريهام رضا عبد الخالق عبد ربه محمد
علياء احمد سباق احمد سباق
جهاد ياسر عبدالفتاح احمد محجوب عساكر
مهاب محمد عبدالحليم زكي البلشي
حسام عادل ابراهيم عبد الحميد
محمد حسن زكى العيسوى
اميمة اشرف عزت محمد
دينا محمد بصرى عبد الحليم
ياسمين ثروت سعد حسين
ساره احمد محمد احمد
محمد غريب محمد انور
نورهان هشام وصفى حنفى عبد النبى
شرين نصر البيومى قرشم
سلمى اسامه العارف ابو ضيف
بهيرة أيهاب أحمد محفوظ نورى
منه ﷲ ناجح السمان احمد
شاهيناز سيد زينهم سيد
عمر احمد احمد السيد زين
نرمين صابر رمضان مصطفى غنيم
هادى هشام فوزى عبد العزيز
حنان محمود محمد حسنين
أميرة طارق على عبدالنور
حبيبة اشرف انور حافظ

الكلية
تجاره جامعة دمياط
اثار قنا جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه بنها
تجاره جامعة دمياط
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره بنها
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
طب بيطرى بنى سويف
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب انتساب موجه حلوان
حقوق عين شمس
اداب انتساب موجه الزقازيق
معهد فني صحى رياضه اسيوط
تجاره جامعة السويس
تربية اسكندرية
تربية طفوله طنطا
علوم سوهاج
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
علوم رياضة جامعة السويس
تجاره القاهره
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
زراعه عين شمس
علوم جامعة دمياط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
730944
668569
354305
318589
751393
607042
752116
277553
612856
899024
816428
368371
443199
308052
282902
602822
181520
114148
670162
589516
323089
442045
130218
463872
578676
313784
283691
458925
515295
360110
603028
367828

اسم الطالب
اسماء رضا محمود احمد عبيه
سهير محمود كامل محمود
مصطفى محمد عبدالرؤوف محمد
حسين طاهر عبدالرحمن حسين
محمد بركات محمد سمره سمره
احمد عادل قرنى محمد
منه ﷲ عماد محمد مسلم عثمان
علي اسامة احمد مصطفى
هبه محمد محمد على
مريم محمد محمد عبد المالك
هند ابراهيم عبد الحليم حسن
ايمان سعيد رمضان محمد امام
عفاف شبل عبد الفتاح الطنطاوي علي
اسماء عبد الفتاح عبدالحكيم سﻼم
حسين رياض محمد طلعت محمد رياض
محمود جمال عبد العظيم رمضان عز
احمد محسن احمد محمد
على احمد الزهدى ابو شامة خليل
حنان سامى صبرى المتولى المرسى
بسمة ممدوح السيد حرك
هبة شوقي صادق حسن عامر
احمد صبري عبداللطيف عمار
احمد خالد عبد الغني محمد
شيماء طارق ابراهيم سيد احمد السعدني
محمد عبد العزيز محمد محمد الشوربجي
نورهان صبري عبدالصمد احمد
محمد اسامة محمد ابراهيم
شيماء عبد العليم على محمد خميس
عمرو محمود ابراهيم قمح
عﻼء نصر عبدالهادى عبدالسميع
اماني أحمد جمال ابراهيم سليمان جليله
هبه مصطفى محمد مصطفى

الكلية
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية ابتدائي المنصوره
اداب عين شمس
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه بورسعيد
تجاره الزقازيق
تربية بور سعيد
حقوق عين شمس
علوم رياضة الزقازيق
إعﻼم ج جنوب الوادى
علوم المنيا
اداب بنها
تربية ابتدائي طنطا
تربية ابتدائي السادات
زراعه القاهره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب بنى سويف
علوم رياضة حلوان
معهد فني تمريض المنصوره
زراعه طنطا
ك.ت .فني صناعى قويسنا
معهد فني صحى طنطا
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه طنطا
نوعية اشمون
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
طب بيطرى كفر الشيخ
اداب دمنهور
حقوق عين شمس
نوعية الزقازيق
تربية ابتدائي بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
374051
582776
607974
457823
469386
608189
373783
527440
591730
544377
661033
145539
320008
607468
357788
804757
747440
322095
508830
518883
503027
449301
817918
919216
351340
897058
325171
732905
105089
894182
736082
244619

اسم الطالب
اسماء عبدالرحمن سليم عبدالرحمن
امنيه محمد السيد ابراهيم عبد المعبود
اميره مصطفى محمد رمضان
مى سمير ماهر الحجرى
أمل عبدالﻼه محمد محمد الفقى
منار حسن عبد المنعم محمد هﻼل
عمرو رمضان عبدالهادى يوسف
منار رشاد كامل عبد السﻼم المرسى
اشواق اسامه حسن السعيد غربيه
بﻼل محمد فؤاد قرني غريب
سحر يحى حسين احمد صالح
دينا نبيل عبد السميع الشاذلى
ابراهيم محمد ابراهيم عطية
انطونيوس كرم زكى صليب
نيرمين رمضان عبدالغنى عبدة
مروة محمود محمد احمد
نسيبة مصطفى احمد عبدﷲ
محمود طارق محمد شحاته محمد
منة ﷲ مصطفى محمد على الكومى
آيه خليفه فؤاد خليفه
كيرلس جرجس حلمى اندراوس
شفاعة قطب جاد قطب جاد
كيرلس ابالي يواقيم راشد
طاهر احمد محمد اسماعيل
ايمان عبدالمجيد محمد خير ﷲ
مياده معتصم احمد حنفي
احمد خالد فهمي عبد القادر داود
ماهيتاب محمد عبد الحميد انور
امل احمد عبد الغفور احمد
ايات عبد الحميد محمد بكرى
خلود محمد علي محمد
محمود عاطف محمود حنفى

الكلية
كلية الفنون التطبيقية ببنها
اداب المنصوره
تمريض الزقازيق
تمريض طنطا
تربية ابتدائي كفر الشيخ
معهد فني صحى الزقازيق
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تمريض اﻹسكندرية
تربية جامعة دمياط
علوم رياضة جامعة السويس
تمريض المنصورة
تربية حلوان
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
تجاره الزقازيق
حقوق حلوان
علوم جامعة دمياط
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
معهد فني صحى بنها
اداب كفر الشيخ
اداب دمنهور
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
اداب طنطا
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تربية سوهاج/رياضة
تجاره عين شمس
اداب سوهاج
تجاره جامعة السويس
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حقوق القاهره
اداب سوهاج
اداب الزقازيق
حقوق حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
877119
278358
108258
652023
360423
754039
123630
679450
601846
321719
733877
442775
830813
204140
507784
876805
739172
319437
578980
317744
609084
118298
453667
667741
211717
819293
113465
433837
367553
893253
908074
730582

اسم الطالب
داليا محمد مهران احمد
بسنت احمد لبيب السعيد
منار محمود مهدى فهمى
عمرو عبد المعطى عبد المعطى محمد اسماعيل
اسﻼم محمود محمد شفيق العباسى
شرين جمال محمد صبرى سعيد
عمر وجيه عثمان السيد ابراهيم
محمد هشام محمد محمود
آﻻء ناصف أبو الفتوح ناصف
محمود هشام عبدالعظيم شاهين
ياسمين عبد اللطيف مصطفى عبد اللطيف
اية عبداللطيف محمد على مرسى
هناء عبد الفتاح محمد احمد
مى حمدى عبد النبى محمد
امير محمد عبد العزيز عبد الغنى كمال
ميرنا حربى سيحه عجيب
مروه سليمان السيد سليمان
اية فايق عبد الشافى محمودموسى
محمد بﻼل محمد مسعد سليم
احمد عادل محمد صالح
مهند محمد عمار محمد مصطفى
اسماء احمد محمد حسن
ايه عبد السﻼم حسن عبد السﻼم محمد البركاوي
محمد محمود محمود المكاوى
يوسف خالد محمد عبدالقوى
نورهان مصطفى احمد فتحى على
محمد على سيد محمود
عمر محمد على حسن
حنان اشرف عبدالرازق ادريس
ساره عياد فوزى زاكي
محمد سمير امين محمود
ياره مصطفى صالح محمد الدسوقى

الكلية
اداب اسيوط
ع.كندى تكنو.اعﻼم ت.خامس
السن عين شمس
تجاره المنصوره
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
علوم بورسعيد
حقوق القاهره
تجاره بور سعيد
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني تمريض الزقازيق
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
اداب اسوان
حقوق القاهره
حقوق اﻻسكندريه
علوم اسيوط
تربية طفوله الزقازيق
تربية/رياضه شبين الكوم
معهد فني صحى رياضه طنطا
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره طنطا
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره عين شمس
تجاره اسيوط
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية بنها
تجاره سوهاج
حقوق سوهاج
زراعه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
279470
900079
472350
745057
828717
114434
602782
154689
106159
315969
681650
321553
165033
536977
595579
729631
214819
155873
456906
672765
211110
837616
394811
367559
751217
447970
534196
884542
242369
318273
651970
609010

اسم الطالب
عمر حسن ابراهيم محمد
عبد الرحمن محمد عبد الجواد محمد
نهله محمد السيد على الششتاوى
هند محمد محمود محمد سﻼمة
دعاء جمال على بكرى
ندي عزت فتحي علي
السيد محمد السيد ابراهيم الزعلوك
هاجر رمضان صديق سالم
رنا محمد محمود عبد الفتاح الديب
سارة ياسر عطية شرف
اسﻼم اسامه ابراهيم ابراهيم النجار
اية علي عبد الغنى كشك
مياده محمد عبد الرازق محمد
اسماء عبد النبى على ربيع
على طه على عرفات الساعى
مصطفى السيد على مصطفى
احمد طلعت احمد محمد
اية عيد محمد سعداوى
شيماء السعداوى محمد ابراهيم المصري
الشافعى احمد الشافعى ابراهيم الشافعى
تسنيم امير محمد مرسى صالح
اميرة عبد الحميد حسين ثابت
ايه سعيد نبوى محمد
سمر محمد حسب النبى محمد
يوسف مسعد فتحى صديق عبد الحميد
احمد متولي عبد القادر سافوح
منة ﷲ خالد رشاد محمد الشافعى
هادى مهران محمد عبد الحفيظ
نادر خالد عبدالحميد محمد
عبد المحسن حسني عبد المحسن عيد
حامد محمود احمد الجوجري
فاروق اسامة شوقي عطيه

الكلية
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد فني تمريض سوهاج
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
نوعية موسيقيه قنا
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
طب بيطرى بنى سويف
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب شبين الكوم ج المنوفية
علوم الفيوم
طب بيطرى دمنهور
معهد فني صحى بور سعيد
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
فنون تطبيقيه حلوان
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب انتساب موجه طنطا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حقوق انتساب موجه عين شمس
تربية فرع الوادى الجديد
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية ابتدائي بنها
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره طنطا
نوعية اﻻسكندريه
تربية رياضيه بنين اسيوط
اداب القاهره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
حقوق المنصوره
تجاره الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
803566
899949
659211
907920
650755
659162
902196
604380
359325
747141
449048
314641
148815
243714
436621
104260
528955
236448
308902
205386
534766
325021
744623
549758
513124
162847
301599
801778
114909
681937
282321
527240

اسم الطالب
مروه أمير ابو العزايم محمد
جلنار جمال السيد ابراهيم
حمدى مجدى محمود عبد الغنى ابو العز
كريم ياسر احمد رشوان
شيماء احمد على الطوخى
اميره الشحات الشحات السحريت
جهاد عبد الفتاح عثمان عبد الفتاح
احمد رشاد عوض ﷲ محمد عوض ﷲ
يوسف محمد ابراهيم احمد
ايمن عطيتو علي محمود
فاطمه اشرف حسن الخلوانى
رقية نادي احمد قطب السكرمي
عمر عادل عمر محمد
حسناء حمدى سالم سالم
ياسمين عبد الوهاب عبدالغنى عبدالوهاب
مريم عمرو محمد محمود عابد
عبدالعزيز جمال عبد العظيم محمد القﻼوى
كريم احمد صﻼح بدوي شرف الدين
محمد عادل جعفر محمد يوسف
كريستينا روبرتو كروتشى
إيمان عبدربه طه على الديب
امنية السيد محمد عطيه علي
تقى السيد مهدى محمد
رؤى عبد العزيز ابو الفتوح عبد العزيز القونى
اﻻء اشرف عبدالصادق محمد أحمد
محمود عبد التواب يوسف عبد العزيز
عبد الرحمن جمال عبد ﷲ المسير
كيرلس قاصد عبد ﷲ حلقة
ندى زهجر على محمد
رباب حسن مسعد ابوالليل حسن الشحات
عالية وائل مصطفى زكى عبد الرازق
نغم احمد سعيد محمد يونس

الكلية
سياحة وفنادق المنيا
علوم سوهاج
تربية المنصوره
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب المنصوره
تربية سوهاج
حقوق الزقازيق
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره جامعة السويس
اداب طنطا
تربية/رياضة جامعة السادات
علوم القاهره
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تربية/رياضه اﻻسكندرية
فنون تطبيقيه حلوان
اداب اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه حلوان
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
فنون جميله فنون حلوان
زراعه دمنهور
تربية الغردقة جنوب الوادي
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
حقوق اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية /رياضه المنيا
تجاره القاهره
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره عين شمس
معهد فني صحى اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
163997
139799
365169
279383
358197
654085
729526
880209
212079
501614
450319
878700
394813
531773
684335
653672
204325
390453
816873
509156
912875
316110
371172
802106
438607
540642
534089
220548
807232
748928
504149
594213

اسم الطالب
محمد احمد محمد عبد المعطي
ياسمين عبد الغنى روبى مصطفى
ايه سيد محمود حسانين حجاج
ريهام جمال جابر فهمى
اسماء خالد انور محمد
امنيه محمد جمال حسنين محمد
بيشوى شهير فرح سو﷼
انطونيوس بولس كامل بولس
احمد محمد محمود محمد منصور
شادى ايمن جورجيوس فرج جاد
منار السيد حسينى فياض
عﻼء زين العابدين حامد فرحان
بسنت فتحى محمود محمد
محمد سعيد محمد محمود بدر
جومان ابراهيم عبد البديع محمد شعبان
محمود محمد السيد ابراهيم الدسوقى
ساندى هانى اسكندر فؤاد
هدير هاشم محمد الطمان
ياسمين همام صابر همام
نسمه السيد عبد الفتاح السيد ابراهيم
محمد حسن محمد حسين
نوال مصلحي فتحي مصلحي شلف
محمد سالم سعيد زكى
هشام على حسن حافظ
مارينا جورج ميشيل انيس عبده
اية ابراهيم احمد على محمود
سناء صﻼح الدين احمد محمد هيبه
محمد عزت محمد نوير على
احمد حسن جابر عبدالمجيد
هدير هشام غريب فريد
ياسمين محمد السيد عبد الحميد حسين
عبدﷲ الداودى محمد فوده

الكلية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
علوم القاهره
كلية البنات آداب عين شمس
إعﻼم القاهره/رياضة
زراعه عين شمس
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
علوم عين شمس
تجاره اسيوط
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تربية اسكندرية
حقوق طنطا
طب بيطرى اسيوط
كلية البنات آداب عين شمس
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية المنصوره
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره عين شمس
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية المنيا
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره سوهاج
تربية طفوله شبين الكوم
تجاره انتساب م .بنها
علوم بورسعيد
علوم حلوان
تجارة جامعة السادات
تربية ابتدائي دمنهور
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
تجاره جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
351851
668631
732896
536116
367406
671300
503019
654464
742126
549025
122508
882843
351323
662656
155613
368317
292200
758030
886453
161224
473521
745803
836379
727437
599945
449058
916698
666230
306181
225386
885660
824947

اسم الطالب
احمد عاطف محمد سعد
وفاء ابراهيم سالم على السيد
فيوﻻ سامح سرجيوس اندراوس
اية صابر نعيم ابوالسعد
اﻻء عبدالمقصود عبدالستار محمد السعداوى
ماجده عﻼء الدين هارون فوزى سليمان
جورج اشرف حليم ذكى غب﷼
زينب عبد اللطيف محمد المندوه الغتورى
اسماء محمد احمد السيد
طارق يحيى زكريا على حسن
هبة ﷲ خالد محمد ابو الفتوح
احمد محمد اﻻمين عبد المجيد عبد النبى
وﻻء محمد عوض ﷲ ابراهيم
ابراهيم حمدى احمد سالم البيلى
اية سيد زكى عبد العزيز
ماجى ماهر نفادى كامل
ياسمين بدر صﻼح احمد
محمد عبدالناصر عبدالجليل عبد العزيز
شيماء محمود سيد محمد
منال تمام محمد علم الدين
فاطمه موسى مسلم موسى غالى
اسراء محمد محمود مرشد يونس
احمد عبدالمقصود محمود محمد
فارس الدين اسﻼم مصطفى احمد ابو غيده
يوسف محمود محمد عبد العزيز محمد خاطر
مارينا مجدى غالى جرجس
مينا ناصر اسحق اسكندر
الهام محمد المتولى عوض صبيح
ابراهيم محمد رضا عزام عزام
امنيه حسن محمد حسن
ايه نصر خليفه حسين
اسراء صفوت على مصطفى

الكلية
حاسبات ومعلومات بنها
تربية/رياضه المنصورة
تجارة جامعة السادات
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره بنها
تربية/رياضه المنصورة
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم رياضة دمنهور
اداب انتساب موجه حلوان
معهد فني تمريض اسيوط
تربية ابتدائي عين شمس
تجاره كفر الشيخ
تربية ابتدائي بنى سويف
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه عين شمس
زراعه الزقازيق
حقوق اسيوط
علوم بنى سويف
تربية كفر الشيخ
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
كلية تجارة ج أسوان
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب طنطا
تجاره اسيوط
معهد فني صحى المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب القاهره
تجاره اسيوط
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
918918
894467
732665
660163
302093
446322
126071
830326
313326
663203
669536
299707
216054
168164
534841
594939
351405
133165
903141
828357
245390
466948
657009
680485
909052
210192
446128
725466
662588
829002
548829
368101

اسم الطالب
اسامه ممدوح حسن على
احمد حسين محمد حسن
ايمان جمال عبدالمنعم طنطاوى
محمد اشرف عامر مصيلحى
كامل مصطفى كامل الحسينى مرسي
مصطفى سمير رمضان القسط
فاطمه جمال امين ابو سعده
محمود عبدالستار محمود على
زهراء محمد رشاد محمود طاحون
سماء السيد احمد محمد سلطان
منصور اشرف منصور بدير طه
محمد محمد ابراهيم عويس
مارينا عماد مكرم عطا ﷲ
احﻼم جمال محمد عبد الحفيظ
اسراء مرزوق ابو السعود عبدالوهاب شهاب
فاطمه رزق السيد رزق عطية
محمد عصام حسن محمد البطاوى
مريم جمعه عبد الجواد عبد اللطيف
مؤمن على محمود محمد
صفاء محمد ابراهيم محمد
ياسمين طارق مصطفي سويدان
مها ابراهيم مصطفى عبدالنبى سعيد
وﻻء رضا عوض خليل حسن
غاده محمد كمال الدين السيد احمد
مريم مجدى لبيب سﻼمه
ابراهيم يحيى طاهر عﻼء الدين
محمد السيد محمد عبد المنعم
يوسف اسامه مينا جرجس
محمد حمدى طاهر المتولى محمد
عيسى عبد الﻼه حداد محمد
مصطفى بدر حسن بدر دليور
نورهان اشرف محمد ابراهيم هاشم

الكلية
تمريض سوهاج
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم الزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
علوم طنطا
طب بيطرى القاهره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية شبين الكوم
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره الزقازيق
علوم رياضة عين شمس
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب انتساب موجه الفيوم
طب بيطرى دمنهور
تربية جامعة دمياط
حقوق عين شمس
تجاره انتساب موجه طنطا
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
حقوق القاهره
بنات علوم رياضة عين شمس
السن عين شمس
رياض اطفال المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
تجاره عين شمس
تجاره طنطا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية رياضيه بنين المنصوره
حاسبات ومعلومات اسيوط
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
اداب بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
682695
663319
820702
391202
891902
676813
454732
655655
307947
121411
235384
669402
656340
905219
321900
133533
153736
575791
878796
151516
581562
438863
903860
244342
600415
818137
283346
585554
533698
651573
524757
801215

اسم الطالب
عليه عبد الهادى عبد المنعم عمر البليسى
اميره احمد البدوى على البدوى
ايمن سيد عبدالنعيم مصطفى
يوسف محى الدين محمد مراد
لمياء عبد الحى عمر محمود
ايمان على احمد على اﻻلفى
سميه محمد محمود الننى
احمد كمال محمد عبد الفتاح السيد
سحر حمدي محمود حمدى البرهيمى
مارك عزت عزمى وهيب
احمد عمرو سعيد حجاج
احمد الليثى عباس ابراهيم الليثى
اسراء بدير السيد الدسوقى المعداوى
ميار محمود عبد العظيم محمد
محمد حسين عبدالعليم محمد محليس
اﻻء عدلى مصطفى عبد الغنى محمد
فيروز بدر محمد محمود
نسمه يسرى محمود كيﻼنى
عمر جمال الدين بيومى مصطفى
امل عبد الناصر حسين مصطفى
احمد فتحى السيد محمد عبد الرحمن
روان احمد حميده محمد احمد خطاب
ضحى عبد العظيم عبد الحميد خليل
رحاب عاطف عبدالتواب محفوظ
وعد ايهاب رشاد احمد الشحات
احمد عبد النعيم عامر عبد المقصود
ندى عبد الوهاب محمد عياد
خلود احمد المغاورى السﻼمونى
اسماء حمدى قاسم محمد شرف
احمد امير السعيد جاد عبد الواحد
احمد اشرف ابوالفتوح السيد عياد
حسام خلف حجازي عبدالمجيد

الكلية
طب بيطرى المنصوره
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية قنا ج جنوب الوادى
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية/رياضه اسيوط
اداب المنصوره
نوعية طنطا
تجاره الزقازيق
علوم شبين الكوم ج المنوفية
ك.ت .فني صناعى المطريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره المنصوره
اداب انتساب موجه المنصوره
تربية سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب بنى سويف
حقوق طنطا
تربية/رياضه اسيوط
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره طنطا
تجاره دمنهور
السن المنيا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية الزقازيق
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب عين شمس
تجاره المنصوره
تجاره دمنهور
اداب المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
تمريض المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
447019
534088
463109
298267
318640
360170
180769
656652
837868
112617
304417
204314
118617
427106
442037
605323
812614
741007
606658
252389
314376
535814
826945
529344
812210
446977
232032
147519
529332
224932
609524
829012

اسم الطالب
محمود سامى عبدربه يوسف
سميرة سعيد احمد علي حجاج
احمد خالد عمران رمضان
احمد محمود طه جاد المولى
محمود عادل عبد العزيز بزه
محمد سيد عزوز عبدالعزيز
مينا عبد المسيح حبيب عبد المسيح
اسراء رأفت السعيد عبد القادر
إيمان أيمن محمد إدريس
منة ﷲ سعد ابراهيم محمود
نورهان مجدي عبدالمنعم قمبر
ساندى سامح سامى أسعد
هناء عبد الرحمن ضاحى حسن
محمد احمد السعيد احمد
محمد عبدالقوى محمد عبدالجواد
آﻻء محمود إبراهيم محمد
محمد خلف محمود يوسف
عبدالحميد مصطفى عبدالحميد اسماعيل
ايمان عمر سالم حمد
نوريهان عﻼء محمود قايد
ندى محمد عزت عبد الواحد النحاس
مروه ابراهيم عبد الحليم على البربرى
إسراء عبد الرحيم همام ابو زيد
محمد عصام على حسين مرعى
عبدالنعيم عمر عبدالجيد حسن
محمد احمد كمال احمد عيسى
مينا صبحى عبد المﻼك سيحه
ناريمان موسى ابراهيم موسى
محمد عادل عبد العاطى محمد عماره
عمر ماهر محمد مصطفى شعبان
يارا عصام عبدالنبى ابوالعز
محمد ضياء عطية عبد الهادى

الكلية
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
علوم دمنهور
معهد فني تمريض طنطا
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق انتساب موجه عين شمس
السن عين شمس
تجاره طنطا
تربية فرع الوادى الجديد
تجاره انتساب موجه حلوان
بنات علوم رياضة عين شمس
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه حلوان
اداب اﻻسكندريه
تجاره طنطا
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
دار العلوم المنيا
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تجاره الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب شبين الكوم ج المنوفية
علوم دمنهور
تجاره سوهاج
تجاره دمنهور
اداب المنيا
اداب طنطا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره دمنهور
تجاره القاهره
اداب الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
516826
729135
287380
608171
211908
167821
546096
817579
286843
353122
160447
324937
128675
160270
833098
280389
909235
173165
389592
131869
739267
683595
299684
605662
443962
439709
309147
308403
233191
599398
281618
107312

اسم الطالب
ميشيل سامح عزيز سليمان شلبى
محمد السيد سعيد عبد القادر محمد
ندا عبد الحكيم عبد الرؤف محمد
علياء رفعت على متولى
سيف الدين ناصر انور على
اسماء محمد السيد عبد الصمد
دعاء طلبه محي الدين مرسي عبد ﷲ
كيرلس كامل محروس كامل
نهى سالم محمد جاب ﷲ
عبدﷲ اشرف احمد سليم
ايمان عويس اسماعيل ابراهيم
ندا عاطف امين احمد
نرمين عاطف احمد احمد
اماني ايهاب امين غالي
مارينا نصيف صليب يوسف
سمر احمد سيد المغربى
نورا عبد الﻼه عبد العال على
محمد محمود علي دهشان
مينا عزت صابر جرس
محمد احمد اسماعيل احمد
معتز رزق محمد احمد نجم
محمد صﻼح فاروق محمد
مصطفى اسماعيل كامل سالم الحفناوي
يارا احمد ماهر مراد محمود ابو زيد
هاجر عبدالرؤف السيد الجميعي
نرمين عزت زغلول فهيم عبد المﻼك
زينب محمد السيد على اسماعيل
عبد الرحمن سعيد عبدالعظيم قلمة
سلمي حسام احمد عبد ﷲ
بسامه محمد فريد سﻼمة عبدالعزيز
عمر خالد احمد ماهر حسين غيضان
انجي بهاء الدين هاشم عبد الﻼه حجازي

الكلية
تجاره دمنهور
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس
اداب بنى سويف
اداب اﻻسكندريه
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه طنطا
تربية ابتدائي بنى سويف
تربية اسوان
اداب انتساب موجه القاهره
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية قنا ج جنوب الوادى
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
معهد فني صحى اسوان
حقوق انتساب موجه القاهره
حقوق عين شمس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره الزقازيق
علوم رياضة المنصورة
معهد فني صحى امبابة
تجاره الزقازيق
تربية ابتدائي طنطا
تربية/رياضه اﻻسكندرية
رياض اطفال القاهره طالبات
تمريض شبين الكوم المنوفية
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حاسبات ومعلومات الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
295528
220805
654084
673119
473330
602084
753363
655371
673103
915509
597793
743122
377385
592464
753162
131010
399301
891862
151275
548735
137066
429172
113787
448360
217895
907846
316719
389343
162017
170316
904168
228641

اسم الطالب
ندى محمد محمد عبد الحكيم
محمد احمد عبد الغفار فرج
امل يحيى فتحى السعيد عبد ربه
محمد وحيد محمد عطيه على خطاب
اميره ربيع يوسف عبدالفتاح
سميرة محمود عبد الهادى محمد عفيفى
ايه اشرف وصفي عشري
اسﻼم الطحاوى تقى الدين حسنين
طارق عبد العظيم هﻼل مكاوى حسن
احمد سيد رفاعي كيﻼني
محمد مجدى لطفى أحمد شاهين
اسماء رفعت السيد بكرى
كريم طارق ابراهيم عبدالحميد
نورا عادل عبد المنعم البدرى
احمد السيد مصطفى سليمان الحصرى
هدير محمد هاشم احمد محمود
ايمان ممدوح مختار محمد الخضرواي
رانيا على السيد حسين
وفاء محمد عثمان عثمان
وليد جمال عبد السﻼم عبد العزيز محجوب
محمد ايمن ابراهيم ابوالحسن
نعمة حسين عبد العزيز محمد السيد
محمد الهادى محمود عيسى ابراهيم
نورهان عادل محمد فتحي محمد الششتاوى
ندى محمد فهمي محمود
اميره القذافى طلب محمد
عنايات عﻼء ابراهيم هاشم
نورهان سويلم محمود سويلم عواد
احمد محمد عويس محمد عباس
جهاد طه شعبان احمد
عﻼء السيد محمد عريان
مصطفى محمد رشاد ابراهيم

الكلية
كلية البنات آداب عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره طنطا
تربية كفر الشيخ
معهد فني تمريض الزقازيق
تربية ابتدائي بور سعيد
اداب المنصوره
حقوق المنصوره
علوم رياضة اسيوط
تجاره بور سعيد
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره بور سعيد
اداب انتساب موجه بورسعيد
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره اسيوط
حقوق القاهره
تجاره طنطا
حقوق القاهره
اداب دمنهور
علوم القاهره
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره سوهاج
تربية بنها
طب بيطرى بنها
علوم بورسعيد
طب بيطرى بنى سويف
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
104885
680978
139848
385320
233394
206007
211199
735198
464901
728205
549946
897643
382669
590476
730145
529354
819236
438050
114397
170309
591148
283548
913325
729675
321500
736970
683499
325237
520694
391631
606721
816231

اسم الطالب
مريم هﻼل طه السطيحة
محمود حسن احمد حسن السعدنى
رهف شوكت احمد محمد عامر
محمود عبدالحافظ محمود عبدالحافظ
اية محمد عبد اللطيف محمد فاضل
محمد عاطف سعد عبد المولى
وفاء جﻼل احمد محمد حافظ
رقيه رمضان حسن على
مراد محمد طلبة ابراهيم غزﻻن
جهاد محمد فتحى السيد محمد النجار
احمد ماهر مخلوف احمد مخلوف
امال كامل محمد عبد الحليم
محمود طارق صﻼح محمود
احمد مجدى زكريا ميالو
ايه هشام سعد سيد احمد
محمد فتحى محمد احمد الجروانى
سمر صابر خالد قاسم
انجى اسامه طلعت احمد
ساره احمد فاروق محمد
ايمان عبد الرحمن قرنى عبد الرحمن
سلمى محمود عبدالقادر محمود عتمان
عمرو ايمن يوسف محمد رشوان
سهام مهلل عبد العال حسين
توفيق محمد توفيق سعد الدين محمد
حسناء حسن محمد عيسى
محمد عبد الناصر العدوى اسماعيل
ميسره محمد محمد زينة
محمد عارف كامل عيسي
نورهان محمود احمد عبد الرحيم
نورا فتحى محمد سمير بيومى
سارة احمد ابراهيم يسرى زكى
ساره مصطفي عفيفي احمد

الكلية
كلية البنات آداب عين شمس
حقوق المنصوره
تجاره عين شمس
حقوق عين شمس
علوم عين شمس
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف/رياضة
تجاره بنها
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره بنها
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
معهد فني تمريض سوهاج
تجاره بنها
علوم جامعة دمياط
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تجاره دمنهور
اداب المنيا
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
دار العلوم ج القاهره
تجاره بنى سويف
اداب جامعة دمياط
تجاره جامعة السويس
تربية طفولة أسوان
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
معهد فني صحى بنها
تربية ابتدائي الزقازيق
اداب المنصوره
زراعة قنا ج جنوب الوادي
اداب دمنهور
زراعه القاهره
اداب الزقازيق
علوم المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
300763
112102
579958
582915
317826
591261
913087
674295
319166
844281
522681
445135
834810
236086
229819
135180
889472
242289
508436
614668
446039
369306
460284
151142
534115
109101
900238
207719
212373
393898
282775
127909

اسم الطالب
مها شهاب يوسف عرابى
ريم شريف احمد محمد اللبان
اﻻء محمد سعيدعبد الرشيد البدراوى
مريم ابراهيم محمد ابراهيم ابو شوشه
عبد ﷲ علي صبرى مصطفى زين
اسراء محمد المغاورى عزالدين
سيده محمود بكري احمد
اسماء سمير محمد ابراهيم طلب الحواجري
دعاء ابو السعود على حسن الصعيدى
عبدﷲ سيد فولى عبدالصبور
بسنت اشرف ثابت رفاعي سليمان
سلوى صﻼح صبحى رفاعى
دعاء جمال حسين على
اسماء محمد بحر درويش
فاطمه الزهراء احمد عبدالسميع محمود الشيخ
ادهم محى الدين عبد ﷲ قطب
بهاء صﻼح سيد احمد
مصطفى حمدى عبدالونيس مرسى
أﻻء السيد جابر السيد حسان
اسماء السعيد محمد السيد
محمود صالح طه زيدان الطنطاوي
عبير عبدﷲ عبدالخالق محمد
أسماء صﻼح مصطفى محمد تاج الدين
محمد عبد الجيد فرج عبد الباقى
صفية إبراهيم محمد عوض إسماعيل
اسامه اشرف عبد المنعم مسعود
رحاب ابو العباس احمد عبد العزيز
مارينا مدحت ميخائيل معوض
حسن طاهر سعد محمود
ايمان ياسر قاسم عبدالواحد
مريم محمد محمود حماد الحسينى
سلمى حسن علي احمد

الكلية
كلية البنات آداب عين شمس
حقوق القاهره
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تربية رياضيه  /بنات طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى بور سعيد
معهد فني صحى اسوان
تمريض الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه المنيا
علوم اﻻسكندريه
اداب طنطا
تربية قنا ج جنوب الوادى
بنات علوم رياضة عين شمس
زراعه القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
عالي هندسة بلبيس
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب دمنهور
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره طنطا
تربية ابتدائي بنها
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب دمنهور
اداب جامعة دمياط
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره عين شمس
تربية عين شمس
تجاره انتساب م .بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
361826
589763
355057
366101
156966
657289
806078
319199
533966
235009
803329
503243
465725
160746
611567
439677
355402
742951
237300
315724
454255
884935
367214
536185
809763
436602
151668
668655
878392
158418
591023
330881

اسم الطالب
اسماء خلف قرنى جﻼل
طارق موسى سعد عزب شرف الدين
كاترين ايليا عطيه سيداروس
احمد موسى فتوح عبدالعزيز
ايمان رجب ابراهيم محمد
نورهان محمد محمد على الجندى
اﻻء احمد عرفة محمود
ضحى نبيل محمد رشاد القصاص
دينا جمال محمد محمد خميس
دينا اشرف على محمد
مرقس مﻼك وهبه حنا
محمد جابر نصر شعبان نصر
آيه زكريا شعبان منصور
هبة شعبان رمضان بكر
سلوى محمود ابراهيم ابراهيم احمد
ساره محمود عبد الحى العمرى
ايه سعيد محمود عبدﷲ
ساندى حمدى عبد النبي عبد ﷲ خليفه
اية محمد يوسف محمد
المعتز مادح عبد الحفيظ زكى السيد
ريم فاروق النقراشى عبد القادر العكل
محمد محمود سيد جﻼل
ايمان ماهر عزت على على والى
دينا عبد الحميد عبد الفتاح مرسى حنفى
اسماء محمدعباس محمد حيدر
ضحى مصطفى خميس عبد الفضيل
مصطفى احمد محمد احمد سعد
اسماء محمد عبد الحميد ابراهيم عبد العاطى
ميرنا عادل جمال ناجى
عبد الرحمن خليفة حسب ﷲ عباس
سماح ناصر محمد اللبان
محمد نبيل محمد بدوى عامر

الكلية
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجاره طنطا
حقوق حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب بنى سويف
اداب المنصوره
رياض اطفال المنيا طالبات
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
اداب دمنهور
السن عين شمس
نوعية المنيا
فنون جميله عماره المنيا
تربية كفر الشيخ
تربية ابتدائي بنى سويف
اداب الزقازيق
فنون جميله فنون المنيا
علوم حلوان
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره بنها
تجاره طنطا
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه بنها
تربية ابتدائي دمنهور
علوم المنيا
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
سياحه وفنادق الفيوم
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية اسيوط
ك.ت .فني صناعى المطريه
تربية/رياضه جامعة دمياط
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
128836
654092
151105
672180
651622
292579
278271
233511
838236
805986
156539
745646
533201
209970
471959
152208
804387
659768
812603
577532
454211
355525
802101
749412
438896
355193
590594
463441
575066
618233
579907
807982

اسم الطالب
منه ﷲ سيد عبد الظاهر سنوسى
ايمان طايع السيد اسماعيل عيسى
مصطفى محمود على محمد
احمد عصام سيد احمد خميس محمد
اشرف محمد السعيد عبد القادر الموجى
نورهان اشرف محمد محمد محمد الصغير
رنا ايهاب حامد عبد السﻼم عيد
سلمي سعيد صبحي عبد اللطيف
محمد فؤاد ابو الحسن الطاهر
محمد ممدوح السيد ابراهيم
بكر شعبان بكر هاشم
محمد احمد عبيد محمد
ياسمين عبد الحميد شحاته محمد حبيبه
عمر اسﻼم مصطفي البقلي
مصطفى محمود شكرى احمد الديب
عبد الرحمن احمد حسن طه
وفاء احمد محمد محمود مدين
ياسمين كمال محمد شوقى
ضاحى ابو الخير مهران عويضه
هشام محمد الرفاعى عبد الحى الرفاعى
تقى احمد عثمان شعيب
مريم عاطف محمد مصلح امام
مينا سمير بشرى ناشد
مصطفى محمد على عشماوى
عﻼ ياسر محمود محمد السكرى
هاجر سﻼمه فتحى سﻼمه
محمود عﻼء الدين سامى عبد الستار بحيرى
اﻻء جمال ابراهيم مرسال
محمد عادل محمد عبد الرحمن سعفان
نورهان مصطفى محمود النبوى
هبه عبد الفتاح عبد الجواد عبد الفتاح
احمد عزت عبدالرازق ابراهيم

الكلية
زراعه القاهره
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
حقوق حلوان
معهد فني صحى رياضه المنصورة
حقوق المنصوره
زراعه القاهره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم حلوان
اداب كفر الشيخ
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
تجاره بنى سويف
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره بنى سويف
علوم طنطا
تربية طنطا
زراعه عين شمس
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره جامعة السويس
علوم رياضة بنها
حقوق حلوان
معهد عالي إدارة وحاسب ج بورسعيد
تربية كفر الشيخ
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية ابتدائي طنطا
اداب انتساب موجه المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
220464
890079
470816
523413
181737
668881
880847
304983
184832
824859
232694
613213
597712
755199
537077
444496
884736
356324
228063
311786
537538
467984
888365
317426
521040
463575
614448
613294
803099
458980
293024
526216

اسم الطالب
اسﻼم صبحي عبد الرحمن احمد صالح
عمر خالد ابو ضيف على
اسراء على البيومى محمد ابراهيم شريف
نور الدين حسين احمد محمد قنديل
نورا شريف عبد ﷲ ابراهيم
اميره صﻼح عبد العليم عطيه البدوى
احمد عبد الرحمن على عبد المجيد
سالي جابر عبد السﻼم علي عيطة
مصطفى بدوى سيد سعيد
رفقه كيرلس صادق حنا
بسنت عبدالوهاب احمد عبدالوهاب
عمر محمود محمد نسيم
محمد أسامة محمد عبدمناف موسى
رنا محمد سالم محمود
فيفي بهاء الدين عبد الحليم محمد عمر عبد العال
محمود صابر محمود الشيخ
رضا محمد على مرسى
انسام محمود رزق محمد
هادى سعيد محمد على سليمان
محمد هشام عبدالمنصف احمد ابو بكر
نعمه محمد عباس احمد رزق
هاجر عبدﷲ فهمى محمد خطاب
اسراء اسامه احمد سيد
نورا عبد المحسن عبد النبي محمود
آيه عبدالقوى عيد عبدالقوى
عزة عبدالمنعم علي محمد جناح
أسماء أحمدى السيد ابراهيم
اسماء عادل توفيق عواد
اسراء يركات كامل مسعد
هند جمعه يسن يسن ابوشبانه
هاجر عادل لبيب محمد محمود
باسم جابر ابراهيم عبد المجيد

الكلية
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق اسيوط
تربية طفوله كفر الشيخ
علوم طنطا
تربية ابتدائي الفيوم
رياض اطفال المنصوره
معهد فني صحى اسيوط
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره انتساب موجه بنى سويف
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم جامعة دمياط
اداب العريش
تجاره دمنهور
تجاره طنطا
معهد فني صحى اسيوط
تربية حلوان
حقوق عين شمس
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
معهد فني صحى اﻻسكندريه
علوم طنطا
علوم اسيوط
علوم شبين الكوم ج المنوفية
حقوق اﻻسكندريه
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
معهد فني تمريض الزقازيق
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
تمريض المنيا
تربية كفر الشيخ
علوم القاهره
زراعه اﻻسكندريه

Page 625 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
525971
828469
812068
897574
462176
103146
670034
597892
282106
659696
280229
683265
298966
832950
317168
305446
657827
149343
438711
583218
659657
240509
351949
810988
529801
730530
588208
891639
577929
589919
357603
518822

اسم الطالب
عمرو ابراهيم مرسى على حسين
فاطمة أحمد محمد عبد الرحيم
امير نادى فتحى سيد
رضوه ثروت حسن محمد عبد الرحمن
مي سمير السيد مرسي ابوطبل
مصطفى السيد صﻼح السيد
حسن طارق محمد حسن الجوهرى
فايزة محمد مسعد الدسوقى شعبان
سهام السعيد ابراهيم شبانه
رقيه البربرى شعبان عبد الغنى ابراهيم
منة ﷲ فوزي حسين محمد ابراهيم
هناء مؤمن السيد السعدانى
ايمان احمد ابراهيم نصرﷲ
امل صﻼح جهﻼن احمد
سارة احمد السيد عبد القادرماضى
سارة عبد الناصر عبده على جاب ﷲ
اسراء حمدى ابراهيم عبد الغفار الحداد
مصطفى سامى ربيع على
تسنيم عز الدين جابر طه النحراوى
مروه جﻼل محمد سابق
ايمان محمد حامد عبد السﻼم حماد
شاهيناز على عوض على احمد
ايسيزورس صفوت لمعى جرجس
ساره على محمد عبدالغنى
مصطفى ابراهيم خليل عبد العزيز النجار
امنيه جمال حسن السيد
ادهم طلعت الشحات حسين الشرقاوى
اميره سيد احمد محمد
اسراء ايهاب عبدالحميد الصافورى
مريم مصطفى علي عمر
محمود مجدى ذكى حبيب
يمنى ابراهيم محمد الجزيري

الكلية
علوم اﻻسكندريه
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
حقوق قنا جنوب الوادي
تربية كفر الشيخ
زراعه القاهره
حاسبات ومعلومات المنصوره
تربية جامعة دمياط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
طب بيطرى بنها
السن عين شمس/رياضة
اداب المنصوره
خدمه اجتماعيه حلوان
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية ابتدائي بنها
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تمريض المنصورة
معهد فني صحى امبابة
زراعه اﻻسكندريه
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
اداب المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
السن عين شمس/رياضة
اداب المنيا
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية الزقازيق
علوم رياضة بنها
معهد فني صحى اسيوط
معهد فني صحى طنطا
اداب جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية رياضيه بنات اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
129544
295798
112808
614198
122542
376345
291455
125949
459162
519488
610603
451382
227287
655963
656564
812698
506304
394318
899281
236285
288024
288679
825263
543462
520800
434430
437053
315636
434962
600763
669301
388097

اسم الطالب
ايهاب اشرف عادل سيد
هدير محمد ابراهيم عبد الجليل
اﻻء يحيي زكريا محمد
ايه محمد عبدالرحمن احمد عبد الرحمن
هاجر عصام علم الدين شحاته
عبدﷲ عصام عبدﷲ عليوه البرناوى
عمرو عماد فؤاد عوض
ندا فؤاد سيد حسن سالم
ايه رضا احمد احمد خطاب
تيسير السيد محمد محمود ابو احمد
محمد عاشور عبد الرحمن امين
محمد عصام محمد مختار السقا
اسماء عادل محمد ابراهيم
فادى هانى بنيامين مترى مرقص
ايه السعيد محمود حلمى عبد المنعم الحديدى
امانى مصطفى عبدﷲ مفتاح
امنية عﻼء الدين خليل عبد الحليم مصطفى
رانا عبدالمنعم سعيد نور الدين
اﻻء حسنى على عبد الرحيم
حسن محمد حسن محمد سليمان
عمر نبيل الشافعى عبد القادر
حسين مجدي سالم حسن عطا
على أشرف على محمود
محمد اشرف قمر الدولة حماد
ساره مجدى محمود كمال الدين ابراهيم جنيدى
ابراهيم احمد راشد عبد العزيز الطوخي
هاله ابراهيم حسن احمد الديب
احمد مجدي عبدالرءوف محمد شهيد
عمر عبد الكريم صالح عثمان يعقوب
هبه طلعت على عبدالدايم
احمد محمد عطيه الباز
عبدالعزيز صفوت عبدالعزيز مصلحي

الكلية
تجاره القاهره
تجاره عين شمس
تجاره القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب م .بنها
تجاره القاهره
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
نوعية كفر الشيخ
اداب دمنهور
تجاره الزقازيق
تجاره طنطا
تجاره طنطا
تجاره الزقازيق
تجاره المنصوره
اداب جامعة دمياط
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
نوعية عباسيه
تجاره سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق القاهره
تجاره سوهاج
تربية/رياضه اﻻسكندرية
سياحه وفنادق اﻻسكندريه
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تربية أساسي اسكندرية
تربية بنها
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
تربية رياضيه بنين المنصوره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
918433
592507
359494
147705
749521
533104
294114
451244
804657
455783
233066
545336
527238
146819
846546
826865
731112
537373
167661
278422
245016
918560
505771
459361
555396
808392
452641
533086
519132
138749
150788
664864

اسم الطالب
عمرو محمد حامد عمر
اسراء احمد محمود فلفله
حسام محمد عبدالوهاب محمد
سلمى ايمن فتحى محمد احمد
هاله السيد عبد الستار السيد
ايمان رجب ابو الفتوح حسين صالح
فادى ناجي حليم ابراهيم
اسﻼم منصور عتربى منصور حمادة
احمد جمال موسى عبد الحفيظ
احمد محمدرفعت علي محمود شعبان
هاجر محمد عبدالرحمن محمد
كيرلس جاب ﷲ متى منصور
نسرين حسن محمد علوان
نورهان طه عصام عبد الحفيظ
احمد السبع احمد ابوالوفا
محمود حمدان رمضان مصطفي
ريهام حسن محمود متولى مطر
آيه عادل احمد عبدالكريم الخولى
محمد خالد حامد السيد
هدير طارق حسني احمد
اسماء محمد عبدالمنعم جبرى
مريم مجدى جرجس شاروبيم
مصطفى احمد السيد محمد سيد احمد
نهاد كمال عبدالعزيز ابوزيد
عبدﷲ عادل صﻼح محمد شكر
مارجريت مدحت صموئيل بولس
ايه محمد السيد العريان
اميرة على شحاته على السقيلى
ميرنا عماد احمد القالع
اﻻء محمد عبد السميع احمد ابراهيم
احمد مجدى عفيفى حسن
كريم حسن حسن عطا العراقى

الكلية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
معهد فني صحى بور سعيد
اثار الفيوم
اداب القاهره
علوم رياضة جامعة السويس
تربية اسكندرية
تربية حلوان
علوم طنطا
حاسبات ومعلومات المنيا
علوم رياضة شبين الكوم
علوم القاهره
اداب اﻻسكندريه
زراعه اﻻسكندريه
طب بيطرى القاهره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
كلية تجارة ج أسوان
تربية ابتدائي الزقازيق
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره دمنهور
اداب كفر الشيخ
تجاره طنطا
تربية /رياضه المنيا
علوم طنطا
تربية اسكندرية
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره القاهره
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
601885
584362
611709
138113
370867
917692
311564
426009
508137
741444
456613
895900
434211
590990
812527
114471
153088
365295
131178
449080
122160
894626
524647
132138
303301
136408
146736
727657
732776
439604
156055
891228

اسم الطالب
احمد سعيد على عبدالرحمن
محمد حمدى الجميل العبد بحيرى
ايه احمد عبدالسﻼم عبدﷲ خليل
اسراء خالد يحيى نعيمى
ابراهيم عبدﷲ ابراهيم عبدﷲ
محمد على احمد حسن
عمر ايهاب شوقى شعير
امينة حمدي محمد خيري محمد همام
مصطفى عبد المؤمن وديع سليم ابراهيم
عمرو محمد صالح عبد ﷲ سليمان
جهاد محمد زهران حامد عمر
مارتينا مﻼك الفى غب﷼
عوض محمد تهامي عوض ابراهيم منصور
عزة مصطفى سعد فايد
حسام جمال محمود جبلى
اسماء سيد عبد الراضى احمد
شيرين نبيل حسن محمد
نورهان عصام حسن حسين
سمية جمال محمود كامل
منة ﷲ محمود عبد السﻼم محمد ابو كامل
اميرة عصام حمد مرسى
شيماء حامد ابوزيد السيد
محمد احمد احمد متولى ابوالنجا
حازم عبد النبي رمضان عبد السميع الفقي
اميرة صبحي عبد الوهاب الجزار
وﻻء خالد ياسين علي خليل
سلمى شحات عبد الجواد عوض عمرو
هاجر محمود يوسف محيسن
هبه رمضان محمد البيومي رمضان
هبه محمد عطيه محمد حسان
نهى جمال محمد على
زهره محمد محمد قطب

الكلية
علوم رياضة الزقازيق
اداب طنطا
تجاره الزقازيق
علوم القاهره
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره اسيوط
حقوق شبين الكوم ج منوفية
طب بيطرى فرع مطروح
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
نوعية موسيقيه طنطا
معهد فني صحى رياضه سوهاج
علوم حلوان
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره بنى سويف
تربية عين شمس
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية ابتدائي طنطا
علوم رياضة الفيوم
تربية طفوله سوهاج طالبات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
نوعية اشمون
تربية حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية الفنون التطبيقية ببنها
معهد فني تمريض الزقازيق
علوم اﻻسكندريه
معهد فني تمريض بنى سويف
تمريض اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
111912
382566
456266
210566
756783
116654
522639
464992
109342
728069
598310
825352
534594
214217
732024
500258
154146
168919
464679
279248
150691
664762
384206
748759
470930
363752
743351
819521
823054
650177
893368
679935

اسم الطالب
مرزوقة عماد عبد ﷲ عبد السﻼم
ساره ابراهيم حسن ابراهيم دﻻل
احمد سامى ابراهيم محمد شيحه
دنيا محمد محمد وفاء عبد الحميد
محمد منتصر با فيصل ابو المعاطى
محمود كمال عبد المعين امام
ام كلثوم عبد الهادى مرسى رجب الطوخى
احمد محمد ممدوح عبد الغني
ماجد عصام حسن احمد
مروه حسين محمد احمد حموده
ايه عبد ﷲ عبد المعطى عبد المطلب
فاطمه عبدالناصر عبدﷲ بكر
تسنيم عمرو حسن عبدالقادر عياد
فاطمه الزهراء محمد عبد الحميد محمد
صﻼح احمد عبد ﷲ فياض
يارا اشرف السيد نوح احمد
اميرة طه حسن احمد
محمود قطب محمد قطب
احمد عز الدين عبد السﻼم الشاذلى
ايمان ماهر محمد محمد اسماعيل
اسماء شكرى سيف حافظ
احمد ماهر جمال السيد الجبالى
محمود رشاد لطفى ابراهيم علي
فينيس فايق قسطندي سو﷼
هند حسام الشحات احمد خليفه
بﻼل يحى على سيد دسوقى
يمنى محمد محمود كشك
على محمود خليفة عبد النعيم
هند عاطف نسيم على
احمد هشام السيد عبد العزيز الدالى
جهاد عبد البارى على عبد اللطيف
حامد عبد الفتاح محمود حسانين

الكلية
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب شبين الكوم ج المنوفية
علوم طنطا
فنون جميله فنون حلوان
تربية/رياضه جامعة السويس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اﻻسكندريه
تربية/رياضه كفر الشيخ
تجاره انتساب م .بنها
تربية ابتدائي الزقازيق
اداب جامعة دمياط
نوعية موسيقيه قنا
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
اداب اﻻسكندريه
علوم رياضة بنى سويف
علوم الفيوم
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
زراعه القاهره
نوعية جيزه
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
زراعه بنها/رياضة
حقوق بنها
تربية كفر الشيخ
علوم رياضة حلوان
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
حاسبات ومعلومات المنيا
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره طنطا
تربية طفوله سوهاج طالبات
تجاره انتساب موجه المنصوره

Page 630 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
296384
312881
436585
502250
681574
465226
125273
676643
664868
278793
142153
465029
510344
223459
580904
814079
532934
600362
355044
664070
904451
106221
734091
661718
755307
311309
818038
760489
538857
655489
679289
353437

اسم الطالب
هدى يحيى عبده احمد غزال
ياسمين مبروك محمد بدر
دنيا جمال شحاته رزق النوام
منه ﷲ مصطفي عوض محمود
عبد الرحمن ثروت محمد جمعه الرفاعى
حسين ابراهيم محمود احمد زايده
ايه محمد عمر عبد المولى
ياسمين حلمى رياض محمد سعيد
مجدى محمود حسن عطا العراقى
سحر هشام سيد احمد
خالد محمد احمد محمد
احمد السيد عبد العليم السيد
عﻼء الدين متولى حسن متولى
نانسى رفيق سمير محمد زكى
احمد عبد السﻼم محمد عبد السﻼم مرزوق
ريهام جابر شحاته مساك
محمود زايد حافظ مبروك
ريهام جمال الدين حامد عبد ﷲ
فاطمه الزهراء اكرم عرفه الدمرداش
محمد عماد عبد الغفار جمعة
عاطف خلف واصف سيدهم
شهاب الدين عاطف ابراهيم محمد سند
صﻼح الدين جمال محمد محمود شاهين
احمد اسامه احمد العسال
ايه السيد عبدالرازق فاضل
يارا ايمن خيري قيقه
زينب فراج عبدالحميد ابو اليزيد
احمد ابراهيم طه عرفه عثمان
الهام منصور اسماعيل خلف
خالد عبد الخالق عثمان اسماعيل
نسمه محمد على محمد رمضان
محمد على عبدالعزيز سليمان

الكلية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية السادات
اداب اﻻسكندريه
علوم جامعة السويس
علوم المنصوره
تجاره كفر الشيخ
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
فنون جميله فنون حلوان
تجاره القاهره
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ
حقوق اﻻسكندريه
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه المنيا
زراعه دمنهور
معهد فني تمريض الزقازيق
كلية البنات آداب عين شمس
حقوق المنصوره
تجاره سوهاج
تجاره طنطا
حقوق الزقازيق
تجاره طنطا
علوم العريش
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
نوعية المنيا
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره كفر الشيخ
حقوق المنصوره
اداب انتساب موجه عين شمس

Page 631 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
293834
107192
529015
374226
381105
149605
759205
806784
315411
155433
317906
587403
451297
429510
235802
894088
312917
448864
523170
162751
663165
306740
906834
530560
890830
297597
162389
464510
455389
745366
391538
818248

اسم الطالب
اندرو رشدي مكين اندراوس
محمد شريف موسى احمد
يسرى يسرى سعد العش
نسمه السيد محمد احمدعطاﷲ
احمد حامد عبدالعليم حامد
محمد ابوبكر عبد الواحد عفيفى
اسﻼم جمال كامل عبداللطيف
شيرى شهير شكري سمعان
محمد سامي عفيفي علي عفيفي
ريم عبد الجليل محمد خليفة
امير محمد عبد العليم عبد العزيز عبد العال
هاجر صﻼح الدين زكى عبد الوهاب
عبد الفتاح رضا عبد الفتاح السيد الفقى
يارا عبد المنعم السيد عبد الحميد
عمر محمد عبد ﷲ عبد الجيد
احمد قناوى جادﷲ قناوى
سارة اسماعيل ابراهيم حشاد
الشيماء حمدي عبد الحميد أبو سالم
رشاد ابراهيم رشاد زكي
مى عبد الفتاح عبد الحميد حسان
ايه ﷲ طه عبد الوهاب عبد المجيد المنصورى
مصطفى عاطف مصطفى نصار
محمد اشرف احمد صابر
هادى ممدوح يوسف دعبيس
منى محمد على خلف
اميرة ناجي سالم اسطفان
ساره عمر علي عبد الباقي
حسن محمد محمود السيد الشريف
امجد عبدالوكيل ابراهيم يونس ابراهيم
ايه خالد محمد مصطفى محمد
نوران عادل عبدالفتاح قطام
اميرة عبدالجواد عبدالعزيز محمد

الكلية
تجاره انتساب موجه قاهره
حاسبات ومعلومات حلوان
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
اثار قنا جنوب الوادي
تجاره عين شمس
تجارة جامعة السادات
تجاره بور سعيد
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره عين شمس
تجاره سوهاج
نوعية اشمون
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
زراعه اﻻسكندريه
علوم الفيوم
اداب المنصوره
زراعه المنوفية/رياضة
تجاره سوهاج
تجاره دمنهور
علوم اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
نوعية الفيوم
ك.ت .فني منشات بحريه بور سعيد
تمريض طنطا
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره عين شمس
رياض اطفال القاهره طالبات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
128811
178792
321121
155994
524747
208258
521496
751622
577436
383818
148527
530522
829253
670332
431381
527117
444430
539287
548027
353565
300987
313991
918472
915478
468647
381646
592188
362355
603145
214375
578040
305031

اسم الطالب
داليا محمد ابراهيم حسانين
محمد شعبان محمد محمد
ندا محمد محفوظ النجار
ياسر مصطفى سلطان قرني
مينا شحاته زكى شحاته يوسف
ميار صﻼح بدر عبد الموجود
عماد السيد على صقر
روفان ابراهيم ابراهيم زيدان عبد الخير
يوسف حمدى احمد ابراهيم السمان
ريهام مجدى نعيم ابراهيم الدالى
شيماء امين احمد امين
محمد مفرح عبدالفتاح بيبرس
أسماء سيد محمد متولي
اﻻء محمد محمود احمد محمد فرج
سعيد أحمد سعيد عبد الباقى محمد
جهاد احمد احمد فرج
باهى محمد ابراهيم محمد الحناوى
نورهان شوقى عبد ربه محمد
احمد محمد انور عبدالحميد
عمر عادل اسماعيل علي
احمد محمد شحاتة محمد الوكيل
وسام مجدي عبد الكريم حماد
امال علي فهمي محمد
مارلين نبيل ميﻼد مسعد
محمود سامى زين العابدين محمد سﻼمه
حبيبه محمد عباس ابراهيم
ندي عبده محمود قنديل
ساره السيد سيد احمد جاب ﷲ
احمد محمد محمد طلبه أبو زيد
اشرف صابر نيازى سيد احمد
فوقية عزت شحاته قرواش
سمر محمود عبد الرسول أحمد مرزوق

الكلية
تربية ابتدائي عين شمس
كلية التعليم الصناعي جامعة بني سويف
تربية طفوله شبين الكوم
علوم رياضة بنى سويف
تربية أساسي اسكندرية
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره بور سعيد
طب بيطرى المنصوره
نوعية عباسيه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
طب بيطرى دمنهور
اداب اسوان
عالي هندسة بلبيس
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ
اداب اﻻسكندريه
حقوق طنطا
طب بيطرى دمنهور
علوم رياضة بنها
تجاره عين شمس
تمريض شبين الكوم المنوفية
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره سوهاج
تربية ابتدائي اسيوط
تربية/رياضه كفر الشيخ
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره طنطا
اداب المنصوره
اثار الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
206482
144187
671938
451347
239470
311420
539580
817806
330697
465239
133677
360572
104465
285445
585559
321593
351739
655795
732426
537422
899284
151662
314421
674184
313800
297194
850134
500235
888409
361439
580270
234610

اسم الطالب
ابراهيم محمد نشأت عبد ﷲ ابراهيم عبد ﷲ
خالد رأفت محمد محمد
ريم عبد الغفار اسماعيل عبد الغفار
محمد امجد محمد زيدان الديب
ايهاب طه محمد طه
محمد عطية محمد محمد مصطفى
ايمان عبدالقادر علي عبدالقادر قويس
محمود خالد فتحى محمد
ايمان محمد عبد السﻼم ابو شكر
عماد السيد حفنى السيد هﻼل
اسراء ابراهيم عبد السﻼم سيد
محمود طلعت سيد عبدﷲ
عمرو محمد حسن محمد
مؤمن اشرف احمد على
دعاء احمد السيد الصواف
فاطمة جمال سعد حنطور
ميرنا ناجى منير عبدالشهيد مقار
عبد الرحمن احمد مصطفى احمد عوض
ريهام على سعيد على النجار
سارة صﻼح حسن محمد حسن
اميره توفيق عبد الغفار محمد
هيثم عبد الحميد محمد محمود
اية حمدي اسماعيل عافية
ساره محمد طلعت ابراهيم محمود السحرتى
عايدة عادل ابراهيم بطرس
مروة اسامة محمود بيومى
احمد سيد احمد محمد
يمنى مجدى محمد حسن منصور
ريهام شعبان على نورالدين
منه ﷲ جميل ابراهيم كامل احمد طه
رانسى محمد صﻼح العباسى
يوسف ياسر مصطفى محمد محمود

الكلية
تجاره عين شمس
تجاره القاهره
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية ابتدائي شبين الكوم
تربية طفوله ج دمنهور
تربية /رياضه المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
زراعه عين شمس
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تجاره طنطا
طب بيطرى جامعة السادات
تربية عين شمس
تجاره المنصوره
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية دمنهور
اداب سوهاج
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تربية شبين الكوم
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية شبين الكوم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
اداب اﻻسكندريه
معهد فني صحى اسيوط
السن عين شمس
تجاره طنطا
تجاره القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
669118
165651
736629
325388
217675
206677
518066
801214
354618
584381
236727
125743
156274
126058
586386
896638
242275
168413
300295
544478
148070
222600
804393
127651
375021
596360
243539
440283
583821
388051
289770
295874

اسم الطالب
اﻻء عادل رجب حسين الخواجة
محمد رمضان علي عبد القادر
هبه حسين عبدالفتاح حسين عبد المعطى
ايناس رمضان محمد محمود حسين
اسراء محمد سيد عبدالجليل
ياسمين مصطفى كمال الدين محمد غازى
ايه السيد السعيد موسي سعيد
بيتر شادي حنا سمعان
روميساء وجدى احمد على
إيمان فوزى توفيق محمد الشاعر
احمد اسامه عبد الستار مصطفى
نورهان السيد العشرى سالم
احمد جمال ابوالعزم عبد الوهاب
سلمى محمد ايمن محمد الهواري
نورهان سمير احمد محمود البنا
محمد على محمد جعفر
محمود رضا محمد محمد عمر
محمد مصطفى احمد عبد الجواد
محمد مجدي محمد نصار
عبدالرحمن انس محمد محمد ابو عيسى
محمد اشرف عبد الكريم شعبان
اسامة خليل عبد المنعم عبد النبي
ياسمين محمد الشافعى طة
ضحي عصام محمود علي
انتصار مجدى محمد على
محمد ممدوح محمد عطية عبد المعطي
اميره زينهم سعد عبد الحفيظ
أسماء اشرف فتحي عبد المقصود
هبة هﻼل على الششتاوى على
محمد جمال متولى شاهين
ايمان احمد محمد محمد غدير
تقي محمد انور محمد حسن

الكلية
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تربية الزقازيق
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب القاهره
اداب سوهاج
تمريض المنيا
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
زراعه القاهره
علوم بنى سويف
فنون جميله فنون حلوان
اداب انتساب موجه المنصوره
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه عين شمس
طب بيطري المنيا
حقوق القاهره
تجاره بنها
حقوق المنصوره
تربية/رياضه حلوان
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
تجاره بنها
السن عين شمس
تجاره انتساب موجه قاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
747988
433998
522749
157081
445180
513779
245057
159246
610139
892236
297737
672404
379107
292235
219328
520552
532116
895527
582429
453327
898656
582931
429025
882462
395206
367984
755716
527988
603764
233062
743171
312107

اسم الطالب
هاجر خلف علي عبد العال
احمد عادل احمد ابوضيف مدين
شيماء خالد فايز سعد
مروة جمال عبد العظيم عمار
هاله محمد فتح ﷲ حبيب
منال عبد المجيد عبد الجليل عبد العاطى انبيو
هبة محمد حسين محمد ابو العﻼ
داليا مصطفى عبد العظيم محمود
ف﷼ محمد عطيه ابراهيم عطيه
مصطفي خلف محمود عبد العال
عمر محمد جابر محمد
امل خالد عيد رمضان
ساره سامى مصطفى عبدالمنعم المشتولى
اميرة سعيد سيد محمد العدس
اسراء شريف حفنى حمزه السيد
اسراء عبد المنعم احمد رياض
حمادة صدقى حمدى محمد الشطﻼوى
محمد محمد عبد الراضى احمد
محمد عبدالرحمن البدراوى بدوى
هند عبد الرحمن حسن الخضرى
سمر جمال طه احمد
مها احمد محمد فرج اﻻدوش
رانا طارق أحمد محمود على الشرابى
شيرى عوض صديق عوض
سلمى سيد حسن عفيفى
رويدا عبدالرازق حامد احمد
نسرين محمد سﻼمه فرج محمد
اسراء محمد صابر عبد الفتاح
احمد سعيد سالم عرفه محمد
نورهان خالد صابر يحيى
يمنى محمد فرحان محمد
احمد محمود عبدالجواد عبدالمقصود

الكلية
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية انتساب موجه بالسويس
تجاره اﻻسكندريه
حقوق اﻻسكندريه
اداب بنى سويف
اداب طنطا
حقوق اﻻسكندريه
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
علوم بنى سويف
تربية الزقازيق
علوم اسيوط
مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية
رياض اطفال المنصوره
تجاره عين شمس
رياض اطفال القاهره طالبات
بنات علوم رياضة عين شمس
حقوق جامعة السادات
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
طب بيطرى كفر الشيخ
اداب سوهاج
اداب طنطا
علوم اﻻسكندريه
علوم اسوان
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تربية نوعية بنها شعبة تربية فنيه
علوم العريش
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
علوم عين شمس
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
دار العلوم ج القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
548553
603296
364256
807800
605009
658523
667729
465830
431878
385990
746292
822503
875253
162863
752635
822814
682124
834917
735392
670284
300382
158137
470478
310835
599313
510768
436037
588256
828891
657962
806892
841109

اسم الطالب
محمد عبدالسﻼم كامل محمد البدوى
عبد ﷲ عاطف عبد ﷲ احمد الجاويش
منه ﷲ حسن محمد حسن
اسماء حسين احمد عبد اللطيف
اية ناصر السيد حسن
هاجر محمد رشاد ابراهيم خالد
كمال محمد السيد ابو الكمال عبد الهادى
رحمه عبد الرؤف محمد الحمراوى
مصطفى محمود السيد الدد
ريهام محمد نبيل رمضان عبدالرحمن
محمود سلمان على عمر
مارينا ماهر بطرس عبدﷲ
عبد الرحمن مصطفى راتب حسن
اميرة مصطفى عبد الفتاح جبر
كﻼرا رؤوف عزمى سعيد
صابرين نور حسن عبدالرحيم
امانى ابراهيم محمد ابو النصر ابراهيم
نوريهان قناوى عباس قناوى
ايه محمد شحاته السيد سليمان
اسﻼم الشحات محمد الدسوقى
فرحة سعد شفيق واصف
ايه طه محمد احمد
سعد محمد سعد حامد حجازى
اسماء احمد محمد غنيم
مادونا مجدى ايوب جبره
يوسف عبده الذهبى الحسانين
أسراء أبراهيم حسن على السخاوى
عمر مندوه مندوه حسن الجيزاوى
امانى عاشور نور الدين محمد
ابراهيم كامل الدسوقى احمد
نورهان عماد نجدى محمد
ميرنا اديب سامي غالي

الكلية
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
حقوق الزقازيق
تربية حلوان
تربية المنيا
اداب الزقازيق
تربية ابتدائي المنصوره
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
تمريض كفر الشيخ
علوم اﻻسكندريه
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
اداب بنى سويف
تربية بور سعيد
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
الفني التجارى بالمنصوره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية الزقازيق
طب بيطرى المنصوره
تربية حلوان
علوم بورسعيد
تجاره كفر الشيخ
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره الزقازيق
اداب انتساب موجه دمنهور
علوم طنطا
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
حاسبات ومعلومات اسيوط
حاسبات ومعلومات الزقازيق
حقوق بنى سويف
نوعية موسيقيه المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
530025
610551
366873
503710
545522
588702
836474
730101
897671
650028
755562
291360
605966
501234
390734
612467
891492
395629
454775
532501
428473
899205
386790
351316
453292
607986
577972
729094
578634
132126
122073
543501

اسم الطالب
محمود سامي محمود قمصان ماضي
كريم سرحان عبدالحميد ابراهيم شحاتة
محمد احمد على على فهمي
حازم خالد عبد الحميد خليل السنباطي
محمود احمد محمد عبدالمنعم جوهر
شريف عصام احمد الديب
مريم بدرى مجلى صالح
نهال علي أبراهيم محمد محمد عليان
انير صابر جاب ﷲ حكيم
محمد احمد يوسف طرابيه
اسماء سامى احمد ابوالعنين العبد
كريم عبد الغني عبد الفتاح محمد
محمد ياسر عبد الحميد عواد السيد
سارة احمد عبدﷲ حسن السماحى
ساره عﻼء مصطفى محمد سرحان
محمود محمد حامد محمد محمد حسن
اسماء سعد نفادى احمد
زينه عنتر همام ميهوب
هاجر صﻼح المحمدى اﻻبشيهى
عمرو عبد القوى عبد الحميد الحوفى
احمد رزق على احمد خليل
اسامه احمد هديه محمود
اسماء محمد مختار محمد
منى سﻼمه حافظ ادم
نورا السيد عبد الحليم البشبيشى
ايمان جﻼل احمد مصطفى
اية عﻼء عبد الغفور الموجي
عبد الرحمن حسين محمد حسين محمد زواده
عبد الرحمن جمال عطا عطية الدسوقى
احمد محمد حامد حافظ عمارة
مروة محسن فاروق حسن
احمد محمد حسن عمر درويش

الكلية
تربية دمنهور
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تربية/رياضه اﻻسكندرية
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
كلية تجارة ج أسوان
تجاره عين شمس
تربية رياضية بنين سوهاج
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية العريش
حقوق حلوان
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب موجه طنطا
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
تجاره الزقازيق
اداب اسيوط
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره دمنهور
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره سوهاج
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره عين شمس
تربية طفوله طنطا
تجاره الزقازيق
رياض اطفال المنصوره
زراعه الزقازيق
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
زراعه القاهره
تجاره اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
502096
509065
382479
428030
542020
755408
121202
318151
371087
535355
505376
428086
806754
737698
838003
392777
223505
208613
153756
127925
829035
848273
387757
609258
745512
459660
104445
309778
309963
587526
434158
315148

اسم الطالب
سلمى على مسلم احمد مسلم
تقى محمود محمد محمد حسن
على وجيه على عوض داود زيد
محمد خالد جمعه حسين جمعه
مصطفي ياسر محمد عبده محمد
مى حازم محمد سالم
احمد محمد صبرى محمد عبد الباقى
محمد همام عبد العزيز شاهين
احمد السعيد عبدالعظيم حافظ محمد
روزان ناجي محمد محمد البقلي
محمد حسن محمود خليفه
احمد محمد علي محمد على زايد
ساره أحمد حسين ابراهيم
منى محمد عبداالعال حسين خضر
إيمان سعد يوسف حسن
عبدالرحمن محسن سعيد علي
عهود هشام سيد خليفه
حسام شريف يوسف محمد
ندى عادل بشرى جرجس
عائشة عادل عابدين مرغنى
محمود سيد فكرى محمد
محمود عبدالراضى زكى محمود
ايمان عطا ﷲ حسانين احمد جبل
محمد محمد محمود السيد رمضان
ندى مجدى محمد السيد
اسﻼم احمد سعد حسن عوض
كريم عﻼء احمد احمد
ابراهيم معبد ابراهيم ابو هوله
محمود طه إبراهيم عبده
زينب إبراهيم عبد السميع عبدالحميد نهطاى
عبدالرحمن عمادالدين محمد القصاص
احمد حسام عبد الغنى فودة

الكلية
اداب اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية/رياضه حلوان
تجاره بنها
تجاره بنها
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تجاره بنها
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره اسيوط
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره سوهاج
تربية قنا ج جنوب الوادى
تربية ابتدائي بنها
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
زراعه كفرالشيخ /رياضة
اداب الزقازيق
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تربية ابتدائي بنها
اداب اﻻسكندريه
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
512481
367794
754006
614050
877915
317020
534961
431591
891671
528990
208514
310939
126307
240215
502482
387160
835383
236732
587769
114352
122017
655767
364998
240144
238940
511763
813648
283755
374530
296150
915280
733751

اسم الطالب
مريم محمود اسماعيل محمود دويدار
فاطمه امين محمود السيد سند
ايه عﻼء ابراهيم الحسينى محمد
صفاء جمال حسينى محمد الباز
ايمان حسن عبد الصبور نصار
اية عاطف عبد المنعم العايدى
ندى سمير محمود عبد المجيد شهاوى
محمد محمود محمد حافظ محمد
دينا اسماعيل محمد محمد
محمود مختار سعد سليمان ابوزيد
شهد احمد نهاد رمزى احمد رمزى
ياسمين عبد العزيز محمد ناصف
ريهام حسين محمود احمد علي
غادة حمدي حمزة سﻼمة
عمر محمد حنفي عبد الوهاب محمد
تقى هيثم مصطفى امين
محمد جمال محمد عبدالقادر
عبد ﷲ اشرف محمد بدوى دسوقى
عبد المنعم مجدى عبد المنعم عوض
اسراء محمد طه عبد الواحد
انجى ابراهيم دسوقى بدوى
اسﻼم فوزى السيد محمد الصبيحي
سمر السيد عبدالعزيز السيد واصل
مها مسعد عبد الرحمن سليمان
ابانوب ناصر نعيم غب﷼
لمياء سعيد محمد اﻻنجباوى
امانى عزايم محمد عمران
عمر احمد فؤاد محمد محمود عبد الخالق
فاطمه سﻼمه فتحى سﻼمه
اية جمال محمد محمد الخولى
منه ﷲ محمد انور محمد
محمود ابراهيم فرج الوكيل

الكلية
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية ابتدائي بنها
تجاره بور سعيد
مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة
تربية اسيوط
تربية رياضيه بنات شبين الكوم
طب بيطرى دمنهور
علوم اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
تجاره اﻻسكندريه
حقوق انتساب موجه القاهره
تمريض شبين الكوم المنوفية
اداب انتساب موجه الفيوم
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره اﻻسكندريه
اداب عين شمس
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
علوم عين شمس
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب القاهره
تربية ابتدائي المنصوره
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه المنيا
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي بنها
تجاره عين شمس
تربية اسيوط
السن عين شمس/رياضة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
303575
539733
470266
209504
667436
885341
524096
112841
883866
104920
383076
367221
824503
114755
822777
449046
833091
429835
159824
599905
822276
602566
228569
669965
650289
906543
921087
581439
503977
244379
245283
910492

اسم الطالب
مي ربيع إبراهيم محمد
ايه محمد عبد العزيز محمد الحلو
محمد عمر محمد عمر على السنور
عبد الرحمن محمد عمرو حسين محمد توفيق
ميرنا عبد الحميد احمد عبد الحميد سﻼمة
محمد ممتاز محمد على
سارة حمدى احمد وهبة مصطفى
زينب عبد القيوم عبد الرازق حمد
رانيا عبد التواب حمده عبد العليم
ميار اشرف عبد الفتاح الحصرى
محمود احمد صالح احمد
ايه عادل عبدالرحمن احمد احمد
كيرلس دكتور بشرى سليمان
جومنا منير اسحاق سرحان
جهاد هشام عبدالحميد محمد
فاطمة الزهراء محمود احمد امين عبد ﷲ
فيوﻻ فادي اسحاق محارب
نورهان عبدالوهاب على عبد العاطى
عبد الرحمن محمد سلطان جابر
محمد محمد محمد أحمد عبدالمقصود
امانى على اﻻبصيرى سليم
ابراهيم محمد محمد عبد الحميد بندارى
كريم حسام الدين انور رجب
ايه محمد فوزى موافى محمد
ساندى طارق حسن امين خليل
فادى كرم عدلى غالى
بيتر نظمي عادل سيف
عبد الرحمن المتولى محمود المتولى المرسى
مصطفى احمد عبد البارى أحمد المؤذن
جهاد سعيد حامد احمد
ريم هشام الدين عبد الغني محمد
رمضان محمد يوسف حسين

الكلية
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تربية طفوله ج دمنهور
اداب كفر الشيخ
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
علوم المنصوره
تربية/رياضه اسيوط
تربية اسكندرية
اداب القاهره
خدمه اجتماعيه اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
حقوق بنها
كلية تجارة ج أسوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب قنا ج جنوب الوادى
اداب طنطا
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم بنى سويف
اداب جامعة دمياط
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
علوم الزقازيق
اثار القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
السن عين شمس
تجاره سوهاج
اداب سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم رياضة حلوان
تربية اسوان

Page 641 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
750706
730896
879339
238406
613090
657074
304528
611899
613816
590801
876713
165769
515386
315580
896288
308313
162774
317139
296871
292407
461060
104815
316520
315224
536045
510288
443254
679633
381048
241431
167359
154356

اسم الطالب
احمد جمال فتحي عثمان نوفل
عبد الرحمن رضا محمود تهامي
ميرنا حنا عزمى نعيم
عبدﷲ محمد عبدﷲ عزب
اسراء عبد المنعم عبده بﻼسى
اميره فكرى محمد اسماعيل سليم
منى علي محمد موسى زعزع
ياسمين جمال محمد فتحى محمد زايد
ابو الخير راضى ابوالخير محمد
محمد طارق رمضان السيد شعبان
مينا صﻼح لطفى بشاى
محمد عاشور زايد عبد الجواد
عمار محمد مرسى على الصعيدى
محمد اسامة انور النحاس
ايه السيد عبد الغنى السيد
محمد حمدي السيد صقر
هبه رمضان محمد ابوالفضل
اية هشام ابوبكر فرجانى
مارينا هشام صبحي نسيم
شروق محمد محمد عبد السﻼم السنباطى
ابراهيم احمد ابراهيم محمد عماره
عمرو محمد سيد محمد حسن
داليا انور عبد الرحمن مصلحى
احمد محمود ابراهيم محمود
اسراء محمد محمد الجمل
عبد الرحمن احمد عبدة عباس على
نداء محمد امين البهى عيد
محمود محمد رفعت كامل
حسين عاطف حسن محمود خضر
سماء طه محمد احمد
ايه بكر ابوالسعود بكر
محمد سيد حامد عبد التواب

الكلية
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره الزقازيق
تجاره المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره الزقازيق
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجاره بور سعيد
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه بنى سويف
اداب دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية الفيوم
تجاره بنها
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
علوم حلوان
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب انتساب موجه بنها
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تربية ابتدائي دمنهور
حقوق اﻻسكندريه
نوعية موسيقيه طنطا
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره بنها
السن عين شمس/رياضة
زراعه الفيوم
معهد فني صحى بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
807178
751745
204956
825256
229320
430747
806605
500337
875231
889466
206659
326616
126193
206159
548138
526674
520265
371966
439621
920683
297374
741873
606101
682507
109373
311125
679923
613000
139926
524866
578876
118303

اسم الطالب
عمرو كمال عبد العظيم محمد
اسماء جمال عباس عثمان جوده
بيتر عادل غايث حنا
صديق محمد صديق جادالرب
اﻻء احمد عبدالحليم بخيت
سهيله بدوى محمد عبدالظاهر مشرف
هند حسن عبد العزيز محمد
روبرت اشرف فؤاد يس مقار
ساره عبود احمد الزهرى
اسﻼم حامد اسماعيل عباس
مارينا عماد محفوظ خله مرقص
ميادة عبد المحسن معوض محمد
سلمى رأفت كامل ابراهيم
شرين امام امين محمود
عبد الرحمن على مصطفى بطيشه
احمد ابراهيم انور خليل
أسراء عبدالعاطى عبدالرحمن ابوالخير عبده
ايه محمود على محمد
آﻻء زين الدين أحمد زين الدين
مينا بخيت عطا عبد السيد
مروة اسامة عبد الدايم محمد
عبد الرحمن فهمى خليفه القاسم محمد
الشيماء شعبان ابومسلم السيد عطيه
شيماء عرفات على محمد الزعره
محمد حسنى ابراهيم حسن
اسراء مصطفى مختار اللقانى
احمد السيد محمد احمد عثمان
اسراء عيد محمد ابراهيم
شريف اشرف عبد الحفيظ على مبروك
إسراء ابراهيم أحمد محمد عبد اللطيف احمد
محمد الرفاعى السعيد عطية الزياتى
اسماء مصطفى سعداوى مصطفى

الكلية
دار العلوم المنيا
معهد عالي إدارة وحاسب ج بورسعيد
فنون جميله فنون المنيا
كلية تجارة ج أسوان
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره دمنهور
حقوق بنى سويف
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
تجاره اسيوط
تربية/رياضه اسيوط
اداب عين شمس
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
علوم رياضة اسيوط
تجاره انتساب موجه عين شمس
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ
اداب اﻻسكندريه
اداب دمنهور
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره اﻻسكندريه
تربية ابتدائي سوهاج
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
زراعه قناة السويس/رياضة
نوعية الزقازيق
اداب انتساب موجه المنصوره
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية السادات
طب بيطرى القاهره
تربية الزقازيق
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
زراعه اﻻسكندريه
تجاره طنطا
معهد فني صحى امبابة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
157064
315428
893838
144824
475748
287313
895956
504258
610774
830527
544546
877118
509850
238827
153816
212827
301746
596541
455333
807071
532383
911565
142601
599827
891913
232705
661288
595096
747130
212685
451990
834567

اسم الطالب
فاطمه ممدوح اسماعيل محمد
حسام حمدي عبد الرحمن عبد الرحمن
على عبد العال يسين محمد
امنية عبد ﷲ عيد محمد
بيشوى اشرف ابراهيم يوسف
جهاد حسن سيد محمد جمعه
منه ﷲ عادل تمام محمد
محمد عبد المنعم محمد خميس
احمد حمودة محمد المصرى
محمد ابراهيم عبادى خليل
مازن احمد محمود احمد
ايه محمد عبد الرحمن عبد المحسن
محمد على محمد على شحاته
يوسف محمد محمود مبارك الحادى
نورهان ابو الخير وربى عبد الجواد
عبد الكريم حسنى عبد الغنى حسين
احمد سعيد عبدالفتاح عبد الواحدالزغبى
طاهر ماهر كامل حمزه
محمود عباس محمد مصطفي حراز
جورج صموئيل مريد ميخائيل
احمد عادل حنفى محمود العبد
مريم نصيف احمد حسن
صفية عبد الناصر حسن السيد عيسى
احمد محمد محمد السيد احمد
باسم جمال زكى سليمان
رحاب شربينى محمد جاد ﷲ
ايه سعد المتولى الزغيبى
ايمان على شعبان ابو المعاطى
احمد عشرى السيد محمد
محمود اسماعيل محمد احمد
احمد مسعد عرابى متولى عرابى
منى عبد الناصر ربيع محمد

الكلية
اداب بنى سويف
علوم بنها
تجاره سوهاج
تربية ابتدائي عين شمس
تجاره دمنهور
حقوق القاهره
اداب سوهاج
علوم رياضة كفر الشيخ
معهد فني صحى رياضه الزقازيق
حقوق قنا جنوب الوادي
علوم رياضة سوهاج
اداب اسيوط
تجاره دمنهور
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تربية بنى سويف
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
علوم رياضة شبين الكوم
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تجاره طنطا
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تربية دمنهور
اداب سوهاج
اداب انتساب موجه القاهره
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب اسيوط
حقوق عين شمس
اداب المنصوره
اداب جامعة دمياط
حقوق بنها
حقوق حلوان
اداب طنطا
اداب اسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
664338
661480
303240
323271
443075
461416
148599
285944
279766
811125
916913
802408
581804
542213
375609
467405
546515
235127
531214
281748
317322
895465
586551
500013
283287
465360
651061
373540
296489
464773
208523
602821

اسم الطالب
فيفى عاطف لطفى عطيه ابوالنجا
رحاب محمد يوسف محمد ابراهيم
رشا مصطفى عبد المنعم عبد الحميد عطيه
اسراء خالد محروس الجوهرى
ايه احمد عبد المعطى نصر
إيمان محمد فهمى القاضى
ايه رمضان احمد الكومى
ياسمين خالد شكرى غيث
عبد الرحمن جمال الدين مصطفى ابراهيم
تريزه عاطف ابراهيم خليل
ابانوب عاطف فخرى عبدالملك
اسراء محمد يوسف محمد
عبد الرحمن محمد مصطفى عبد العزيز الشيخ
عبد ﷲ مدحت عبد القادر السيد مبروك
حسام محمد عبدالسﻼم احمد
ريهام عابد رشاد عبد المقصود طوﻻن
آية حسين عبد الرازق حسين
دينا عبد ﷲ حامد مهدى
إسﻼم إسماعيل نصر إسماعيل النشار
سلمى عمر محمد امين البدوى
نرمين مصطفى محمد مصطفى صالح
عمرو ابراهيم يونس محمود
احمد صابر كمال اﻻشوح
شوقى على عماد الدين احمد على
ابانوب ناصف الفى جاد
احمد عبدالرحمن محمد فوزى محمد منيسى جﻼل
خلود خالد عبد المجيد خالد محمود عمر
محمود محمد احمد ابراهيم
سلسبيل هشام عبد العزيز عواد
محمد فريد سيد محمود جودة
نوران حاتم احمد خضر حسن
محمد ياسر فوزى زكي ندا

الكلية
اداب المنصوره
ك.ت .فني صناعى المحله الكبرى
تربية شبين الكوم
تربية شبين الكوم
تجاره طنطا
اداب كفر الشيخ
كلية البنات تربية عين شمس
اعﻼم القاهره
تجاره عين شمس
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
تجاره اسيوط
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره طنطا
علوم رياضة دمنهور
تربية رياضية بنين بنها
تجاره كفر الشيخ
علوم رياضة طنطا
حقوق القاهره
تمريض دمنهور
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية
تربية السادات
تجاره سوهاج
علوم بورسعيد
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
التكنولوجي العالي  10رمضان إدارة أعمال
تجاره طنطا
تجاره المنصوره
تجاره انتساب م .بنها
تجاره عين شمس
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
حقوق القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
376283
386275
589342
244823
731155
591432
450058
443774
321281
292083
312464
239232
454113
449426
118075
106318
449476
535058
842152
391716
518871
729594
890298
288071
749809
435740
545130
730483
461144
322564
287159
601546

اسم الطالب
ادهم سمير السيد العربى عامر
ضحى ابراهيم عبدالفتاح سيد
هدير سمير عبد الستار حبيب
محمد عصام على محمد على
ندى أنور رجب نصار
منه ﷲ محمد فؤاد عمر
بسمه على عاشور الشريف
هدير هشام محمد فهمي فتح ﷲ السرسي
نرمين ابراهيم جمال فتح ﷲ
مرفانا عبد الوهاب محمود واصل
محمد سعيد حسن عبدالعال
مصطفى محمد عبد الرحمن محمد
سهر عصام الدين محمد السعدنى
اسراء احمد رياض المنسى
ندى السيد محمد حسين صبح
فرح محمود محمد فتحى العتر
ساره جمال عبدالسميع الجمل
حنان عادل مبروك محمود سيد احمد
محمد ماهر عبد المحسن احمد
يارا السيد محمود عطيه طاحون
اميرة عبد العاطي عبد الجواد عبد الرازق
عبد ﷲ ايهاب سعد سليمان
انتصار حسن عثمان مهران
زينب حسين ابراهيم محمد
محمود محمد عبد العال احمد
مهيتاب فكرى احمد محمد سالم
عﻼء عمرو احمد محمد
ناريمان اشرف راشد حفناوى
احمد عبدﷲ محمد عبدﷲ غازى
يمني مسعد عبد الفتاح أبو العزم حجاب
محمود عبد المنعم حامد بسيونى ابو الحسن
آية مجدي محمد مهدي

الكلية
حقوق عين شمس
اقتصاد منزلى حلوان
تربية/رياضه طنطا
حقوق القاهره
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره طنطا
تجاره طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة شبين الكوم
اداب القاهره
نوعية طنطا
علوم طنطا
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره القاهره
تربية ابتدائي طنطا
تربية طفوله ج دمنهور
حقوق بنى سويف
اداب عين شمس
اداب دمنهور
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه الزقازيق
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
اداب شبين الكوم ج المنوفية
حاسبات ومعلومات عين شمس
اداب الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
435525
361222
681112
653187
313221
877302
746036
829117
390100
677101
118244
800506
394777
746760
297143
658392
878202
745358
595827
806789
130614
884105
757635
160543
664944
578706
575802
584294
374211
746699
607624
668282

اسم الطالب
مريم وفيق محمد عبد المنعم نعيم
منه ﷲ هشام ربيع عبدالحليم الموجى
هبه يحى احمد محمدابراهيم حبي
منه ﷲ مسعد محمد عبد ﷲ
مي السيد عفيفي السيد
اميره رمضان عبد الرازق سيد
دعاء محمدفؤاد حسن عﻼم
ايمان محمد خليل جادالكريم
اسراء رجب محمد عطية
محمد نبيل احمد عبد العال على
رضوى رفعت خليل محمد غريب
اسراء ياسر محمد زين العابدين عبد الغنى
محمد خالد توفيق الطوخي
محمد كمال عبدالحميد محمد
زينب اشرف محمد عبد الحكيم
صدقى صدقى صالح على الحداد
ايه حسام الدين محمد محمود قراعه
اميره محمد عبد ﷲ مصطفى
ياسمين احمد مصطفى ابو العﻼ ابو العز
شيماء عاطف محمد محمد
اميره عامر فراج عبد العاطى
داليا عبد التواب محمد محمد
ريهام عزت عبد الفتاح المنياوي
مريانة اشرف سعد عبد ﷲ
يوسف عوض احمد عبد الوهاب احمد
مصطفى رزق عاشور محمد رمضان
هاله عاطف يوسف مزروع
احمد عبدالعاطي حجازي محمد
ناديه صﻼح محمود احمدمحيسن
محمد عصام بسيونى غازى
محمد احمد محمد محمود
محمد ياسر ماهر عبد المقصود شعبان

الكلية
تجاره دمنهور
حقوق عين شمس
اداب المنصوره
رياض اطفال المنصوره
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب اسيوط
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
زراعه عين شمس
علوم المنصوره
زراعه القاهره
اداب انتساب موجه المنيا
تجاره انتساب م .بنها
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تربية حلوان
معهد فني صحى المنصوره
تجاره اسيوط
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
علوم جامعة دمياط
نوعية المنيا
خدمه اجتماعيه حلوان
معهد فني صحى اسيوط
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
نوعية الفيوم
تجاره دمنهور
تجاره طنطا
علوم طنطا
تربية/رياضه طنطا
زراعه مشتهر
حقوق الزقازيق
تجاره بنها
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
751669
464556
906057
587934
207613
302246
510191
430564
143775
220301
313760
243984
682870
238250
323967
146329
217635
352810
296286
539672
386727
373216
387716
575056
151353
168114
224070
543261
577070
666633
548534
221419

اسم الطالب
سميه احمد منصور احمد السلمتي
عمرو خالد ابراهيم ابو النجا
اﻻء اشرف عبد الستار عبد الرحيم
احمد ابراهيم احمد عطية السيد
رضوى محمود محمد امام
كريم طارق رفعت السيد بدر
محمد احمد عبدالهادي حسن علي
عمرو احمد عبدالمحسن احمد بهجت
اسﻼم عصام عباس محمد
رنا اشرف مصطفى محمد
دينا جمال عطيه انور
مصطفى محمد الشربينى محمد
محمد فتحى محمد السيد الجميعى
منه ﷲ رفعت عطيه عبدالحميد
هدير صابر ابراهيم ابو النيل
على جمعه محمد ابو حافظ
ماريا رفعت إدوارد ملك
ياسمين عادل صابر احمد
جنة ﷲ هشام محمد محمد شحته
فيفى عبدالغنى عبدالعاطى محمد حسين
اسراء خلف مبروك كامل محمد
اسﻼم طاهر عوض عواد عبدالحى
كريمه حسام الدين احمد عبدالمجيد جبل
محمد محمد عبد الستار محمدعلى خميس
احمد سعودى فهمى سليم
ياسمين ابراهيم على عبد المقصود
ندى مصطفى مرزوق عبد الشافى
مصطفى محمد على محمد عبدالغنى
مروه حسن حسين احمد النبراوى
محمد وليد عبد المقصود احمد الشاعر
محمد قاسم كامل عبدالوهاب عطوى
بسنت عادل محمد حسن القاضي

الكلية
تربية بور سعيد
طب بيطرى اﻻسكندريه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره اﻻسكندريه
تربية حلوان
تربية/رياضه عين شمس
تجارة جامعة السادات
علوم رياضة القاهرة
تجاره بور سعيد
اداب انتساب موجه حلوان
زراعة قنا ج جنوب الوادي
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
اداب طنطا
حقوق انتساب موجه عين شمس
علوم اﻻسكندريه
بنات علوم رياضة عين شمس
تربية رياضية بنين بنها
اداب الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية/رياضه الفيوم
حقوق القاهره
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تجاره المنصوره
معهد فني تمريض المنصوره
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
السن عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
279024
883065
363559
745807
431897
352728
831108
373058
581960
225253
114091
285226
842435
558156
105725
597511
466215
163478
728010
580134
544287
833324
575694
157853
164344
429154
578944
218073
670176
369079
597524
453074

اسم الطالب
هبة صفوت زكريا كامل عبد المجيد
رانيا رفعت ابراهيم شحاته
محمود احمد محمود موسي
اﻻء احمد عبدالكريم محمد مصطفى
محمود عطية ﷲ محمود حسن المالحى
هدير عادل صﻼح احمد تاج
عمرو صالح احمد حسين
وفاء ناصر كمال حسن نصار
اسراء محمد عبد العليم ابوزيد
احمد ايمن حماد حسانين
حسام حسن سيد بكر
منة ﷲ شادي محمود عبد الحافظ
بوﻻ سمير مارش لبيب
ميرهان عبد المحسن محمد حسين سالم
هالة محمد ممدوح سيد
شيماء الشربينى إبراهيم السيد خليفة
منال احمد عبد ﷲ سعد
احمد محمد عبد النبى خليل
دينا عﻼء الدين احمد زكى
فاتن محسن المحمدى ابراهيم ابوعيد
أحمد عبد العزيز لبيب زاهر محمد عطا
محمود المدثر ابو العدب محمود
تحيه رمضان احمد فوده
اسﻼم ابراهيم عبد الجواد طه
وﻻء صبرى مصطفى احمد حسن اسماعيل
منة ﷲ احمد رجب عبد الوارث
سامح وليد رضوان عبداللطيف
سميرة سيد عبد السميع سيد
سميه السيد محمد محمد منصور
اسماء السيد احمد السيد خطاب
مروه عبد الحميد محمد السعيد سريه
تقى هشام مصطفى الشيتى

الكلية
تجاره القاهره
علوم اسيوط
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية اﻻسماعيليه
تجاره اﻻسكندريه
اداب بنها
ك.ت .فني صناعى قنا
اداب انتساب موجه عين شمس
اداب طنطا
حاسبات ومعلومات القاهره
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره بنى سويف
كلية اللغات والترجمة سوهاج
تجاره بنى سويف
تجاره جامعة دمياط
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية قنا ج جنوب الوادى
علوم طنطا
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
علوم الفيوم
اداب اسوان
عالي هندسة بلبيس
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى المنصوره
طب بيطرى بنها
كلية الزراعة جامعة دمياط
علوم طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
683089
519542
727083
146964
591022
399335
661507
392412
893601
902890
613173
428318
516854
458560
522723
736418
459566
278182
137335
279353
321793
742646
295254
442560
809013
913708
834470
523927
322901
425800
177558
883256

اسم الطالب
ياسمين محمد يوسف ابراهيم يوسف
اية محمد حامد مسعود
احمد عبد ﷲ حفنى طنطاوى
خالد صبرى صادق حسان المليجى
سارة عادل وفيق الشعراوى
هدير السيد محمود موسى مصطفى
شيماء رضوان رضوان محمود عبد النبى
على محروس على احمد ابراهيم الجلفي
عﻼ عامر محمد محمد
نورهان سليم احمد على
الزهراء خالد احمد سيد احمد العزاوى
كريم هشام محمد حسن على البرادعى
محمد عبدالحميد محمد عبدالعزيز على
يوسف محمد محمد اسماعيل الفقى
سارة عبد الحكيم سليمان محارب
محمود ابراهيم محمد علي صالح النصيري
محمد حسنى عبد الغنى الشرقاوى
باكينام طارق محمد محمود متولى
احمد محمد عبد الفتاح محمد
يوستينا هاني فوزى نصيف
احمد ابراهيم مصطفى ابراهيم احمد
هدى محمد فتحى عبد السﻼم
اية ناجي عبد ﷲ عبد الغفار شربى
احمد رمضان احمد احمد ناصر
عمر جمعه مصطفي عبد الوهاب
هبه عبدالصادق عبد الجليل عبدالصادق
دعاء عبده محمد حسن
ندى مجدى عبدالعزيز عنبر
ميرنا ابراهيم ابو الحسن محمد المغربى
اميرة محمد عبد الحليم عبد الحليم خلف
مريم ناصر امام الخشنى
رحاب عماد الدين حسين فهمى

الكلية
تجاره بور سعيد
حقوق اﻻسكندريه
علوم الزقازيق
حقوق القاهره
تجاره جامعة دمياط
تجاره عين شمس
طب بيطرى كفر الشيخ
حقوق عين شمس
اداب سوهاج
اداب سوهاج
تربية ابتدائي الزقازيق
تربية أساسي اسكندرية
اداب دمنهور
حاسبات ومعلومات المنصوره
علوم اﻻسكندريه
تربية رياضيه بنين الزقازيق
تجاره كفر الشيخ
تجاره عين شمس
تجاره القاهره
فنون تطبيقيه حلوان
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تجاره جامعة السويس
حقوق عين شمس
علوم طنطا
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه قنا
تربية اسوان
تمريض قنا جنوب الوادي
تجاره اﻻسكندريه
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
الزراعة الصحراوية والبيئية بفوكة ج اﻻسكندرية فرع مطروح
علوم القاهره
تربية طفولة اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
598657
303936
901293
888851
223252
438929
218510
306450
131517
599114
138239
581239
431454
676179
583825
116577
428195
109659
613209
750981
841378
529216
660280
377698
875604
575407
534079
653034
667102
168062
130792
455369

اسم الطالب
هدير محمد بركات البيلى
اميرة اشرف على يحى
صباح راضى حسين دسوقى
مريانه فوزى جندى مالك
يارا ايمن احمد البدوى السيد احمد
ميران عيد حسن عيد ابراهيم
نيرى فريد ابراهيم عطية
احمد طه محمد طه
محمد هشام احمد نور
احمد محمد حسن عبدالعزيز
هبة ﷲ رفعت محمد محمد سالم
عبد العظيم محمد عبد العظيم محمد شرف الدين
مصطفي ممدوح محمد زكي ايوب
نورا نصر الدين محمد محمود عطيه
ياسمين اسامه ابراهيم عبد ﷲ شعيره
عامر شعبان سﻼمه سليمان
كيرلس سمير شوقى اسكندر
عمرو محمد زكريا بركات
خالد جمال محمد محمد على راضى
محمد احمد احمد الحداد
عﻼء جمال رشدى على
عبدﷲ فكرى احمد محمد ابوشادى
عمر عنتر شهاب احمد الشال
هند عصام على طه عمران
ميرا اسامه فوزى عازر
لمياء ابراهيم محمد ابراهيم الجندي
سماح حسن عبد الواحد حسن عﻼم
اسماء اشرف عبده الصديق
دينا عاطف محمد بركات شادى
دميانه مجدى مكرم كامل
سلمي عبد الغفار السيد محمود
احمد عبدالرحمن عبدالستار عبدالرحمن عمر

الكلية
تربية جامعة دمياط
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
معهد فني صحى سوهاج
اداب اسيوط
السن عين شمس
علوم رياضة طنطا
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم رياضة اسوان
أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب
تجاره الزقازيق
اداب القاهره
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
اداب دمنهور
زراعه المنصوره
نوعية طنطا
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب شبين الكوم ج المنوفية
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تربية ابتدائي بور سعيد
حقوق بنى سويف
تجاره دمنهور
علوم رياضة المنصورة
اداب عين شمس
إعﻼم ج جنوب الوادى
اداب طنطا
تربية طفوله ج دمنهور
اداب المنصوره
تجاره بور سعيد
تربية الفيوم
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
581447
899057
322422
455939
538841
743301
511740
575784
534977
163872
130639
744893
167178
320193
292634
428097
472002
503123
470858
731117
912586
668816
904137
204700
893257
907805
819704
380764
156627
323673
227889
748927

اسم الطالب
عﻼء محمد على حمودة
وسام احمد السيد عبد ﷲ
صﻼح شاكر حامد رمضان على
عمر ابراهيم فتوح زعفان
وﻻء محمد سيد احمد عبده ضحا
بسنت امجد ابو الحديد عبد اللطيف
شروق مصطفى احمد عبد ﷲ سباق
ندا محمد ابراهيم محمد الهمشرى
اسراء احمد فؤاد محمد بدرى بدر
احمد شرف الدين عبد الحليم محمد
ايمان على السيد حامد الخطيب
محمد ابراهيم امين مرسي
نشوى عمر محمود ابوالعﻼ
مؤمن احمد محمد الطحمودى
منال محمد مرزوق محمد
علي طاهر علي محمد احمد محمود
محمد عبدالعظيم محمد احمد على عبدالوارث
نور الدين احمد محمود احمد محمد
آيه ابراهيم الشهيدى محمد حسن
ساره عبد المولى عبد العزيز ابو النور
يسرا خالد محمود على
هدير ربيع عبد النبى عبد الهادي
حاتم محمد عبد الرحمن عبد النعيم
محمد ممدوح سيد على حسن
مارينا فريد شهدى روفائيل
نورا اﻻمير محمد عيد
رامز ماهر فخرى صبحى
ندى خالد على محمد سليمان
احمد عاصم احمد حافظ
اية حسن عيسوى السخاوى
مارينا فرج فايز ويصا
هدير كمال عبدالرحمن نورالدين

الكلية
تجاره طنطا
تجاره سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
زراعه دمنهور
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
تجاره طنطا
تجاره طنطا
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنى سويف
حاسبات ومعلومات حلوان
تربية/رياضه حلوان
علوم رياضة جامعة دمياط
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تربية ابتدائي الزقازيق
تربية طفولة أسوان
رياض اطفال المنصوره
حقوق سوهاج
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره سوهاج
معهد فني تمريض سوهاج
معهد فني صحى بنى سويف
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره بنى سويف
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره انتساب م .بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
548617
824745
890043
841668
460639
315903
725942
587855
323052
294647
210962
510054
823106
321223
505255
361679
115153
355179
847593
878742
880251
736252
206286
532422
378626
827753
606969
289140
802462
442516
738821
746805

اسم الطالب
حسين خالد حسين عبد القوىمطر
نهاد حمدى ابوالجود محمداﻻنصارى
احمد حسن احمد حسين
مجدى رمضان عبد الوهاب عبد الوهاب
رزق محمد محمود سيد احمد سعيد
حذيفة جمال لطفي محمد
وائل أيسم ابراهيم محمد
زهره شعبان محمد شعبان يوسف
مروة سعيد حسانين السيد السبعاوى
محمد علي ابراهيم الدسوقى محمد
سارة محمد محمد علي ابو العنين
أحمد حسن مفتاح خليفة حميد
محمد حمدان محمود علي
امينة احمد احمد الصعيدى
حسين رجب عبد العاطي محمد
اسراء خالد عبدالعزيز بهجت
اسراء حسن حسنى عبد ﷲ
نورهان ناصر محمد على
دعاء احمد محمد حفنى
عبد الرحمن محمد ماهر احمد
مايكل جميل بديع واصف
اسراء عبدالمقصود محمد دعبس
محمد سيد عبد اللطيف احمد
إسﻼم عبدالعزيز عزب إسماعيل المغربى
عمرو سيد عماره محمد
لطيفه سليم مصطفى احمد
اسامة زين العابدين محمد أحمد
حسن محمد حسن محمد شرف
وﻻء هشام احمد محمود
احمد اسماعيل محمد سيدأحمد المحﻼوي
وسام خالد علي محمد ابراهيم
عبد الرحمن محمد عبد العظيم خليل

الكلية
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
اداب اسوان
تجاره اسيوط
تجاره بنى سويف
حقوق اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تمريض بنها
تربية السادات
علوم رياضة عين شمس
السن عين شمس/رياضة
حقوق اﻻسكندريه
كلية تجارة ج أسوان
تمريض شبين الكوم المنوفية
حقوق اﻻسكندريه
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
حقوق القاهره
دار العلوم ج القاهره
نوعية موسيقيه قنا
علوم اسيوط
علوم جامعة السويس
نوعية فنيه الزقازيق
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
زراعه دمنهور
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
خدمه اجتماعيه حلوان
تربية رياضيه  /بنات المنيا
تجاره طنطا
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
تجاره جامعة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
283811
614809
453884
375483
389585
387233
580445
452305
532539
750095
438741
440213
585628
374310
678951
321134
677146
289987
881128
465539
899046
138533
608088
107802
731194
108294
144403
502844
122774
428103
369898
804570

اسم الطالب
مﻼك كسبان حسن عزب
منصور عبدالسﻼم منصور مبارك صالح
هدير ابراهيم علي عبد الستار رشوان
ابتهال السيد محمد حسن الشامى
مصطفى عيد راضى ابراهيم
نورهان عبدالرحمن احمد عبدالرحمن
اسراء حسنى سعد السيد يوسف
عبد الرحمن مجدى عبد الرحمن الصواف
محمد صﻼح لبيب محمد عيد
شريف سﻼمة احمد علي
سلمى ناصر محمد احمد البغدادى
نورهان اشرف جﻼل عبدالحميد بخيت
ميرنا ابراهيم شرقاوي امام
لمياء جمال محمد احمد سيد احمد الدوبى
اسماء محمد حسن حسن بحيرى
امنية اسامة عبد الفتاح القمحاوى
احمد محمد احمد محمد الهادى
اميرة امام محمد ابراهيم
اسماء ياسر مصطفى حمدان
مريم السيد محمد امين بركات
نيره مصطفي محروس حسانين
ايمان جمال احمد حسن العلمى
رشا حسن امين عبده
نادين احمد السيد عبد المجيد السيد خضر
شيماء السعيد محمد محمد ابو الحصين
اسراء ممدوح على رزق
شاهندا عبد النبى محمود على
احمد عبد الحليم عبد البديع حسين فرج
نور عبد الجليل عبد ﷲ عبد الجليل
محمد عبد الرازق محمود مصطفى
ايه محمد زين العابدين سالم
نورا محمد عبدالباقى محمد

الكلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
علوم طنطا
معهد فنى تمريض بنها
تجاره انتساب م .بنها
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم المنصوره
طب بيطرى كفر الشيخ
علوم دمنهور
زراعه قناة السويس/رياضة
زراعه اﻻسكندريه
اداب اﻻسكندريه
اداب المنصوره
علوم رياضة بنها
تربية ابتدائي المنصوره
معهد فني صحى بنها
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
اداب القاهره
اداب اسيوط
طب بيطرى كفر الشيخ
تجاره سوهاج
حقوق القاهره
تربية الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
زراعه الزقازيق/رياضة
تجاره القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اﻻسكندريه
خدمه اجتماعيه حلوان
علوم رياضة طنطا
علوم بنها
اداب المنيا

Page 654 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
602125
737690
823274
680741
212938
215087
505593
468552
126955
134104
818521
394438
473185
231031
534787
454221
608581
374405
138505
816600
440353
575792
501227
835334
316487
587742
652015
538264
833262
122658
914142
523616

اسم الطالب
رزق السيد عبدالهادى ابراهيم يوسف
منار عادل السيد احمد ابراهيم
وﻻء محمد حسين محمد
هدير محمد طه حسن احمد باشا
نورهان هشام عبد الحليم محمد
ابانوب سمير عبد المسيح ابو السعد
اسامه محمد احمد خميس عبد الوهاب
محمد مكرم محمد محمد منصور
اسراء صﻼح سيد علي
محمد اسامه عبد الحميد محمد البحر
خالد ابوزيد حسين محمود
محمد عادل مصطفى سويدان
عمر على على خليل
فاطمه طلعت فرج رسﻼن
زينب صﻼح رمضان عبد العزيز ابوحسين
داليا احمد محمد حسن
منى ناصر محمد عبد الجليل
باسمه حسين نجيب سالم
رانيا فتحى عطا طايل عبد ﷲ
فاطمه ابراهيم قاسم ابراهيم
ياسمين سامي رمضان رزق ابوعزيز
نصره سامى احمد محمد البلضم
شيماء السيد عبدالسﻼم السيد ابو العﻼ
على عبد الدايم محمود احمد
وسام احمد سيداحمد شلبى
ورده احمد حلمى احمد محمد عطا
عمر طه عبد الرزاق محمد السعيد
ريهام محمد سليمان حسن كشكي
جورج سفين نجيب ابراهيم
وﻻء سعد جمعه محمد
نرمين مصطفي بشير على
ميار محمد حسن فخر الدين حسن

الكلية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية الزقازيق
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب جامعة دمياط
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
تجاره القاهره
حقوق القاهره
تربية المنيا
حقوق بنها
تجاره كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب دمنهور
تربية طنطا
علوم الزقازيق
تربية ابتدائي بنها
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
اداب المنيا
تجاره اﻻسكندريه
تمريض طنطا
تربية رياضيه بنات اﻻسكندريه
تربية رياضية بنين اسوان
علوم رياضة بنها
تربية/رياضه بنها
علوم جامعة دمياط
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
اداب القاهره
معهد فنى تمريض اسوان
زراعه اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
502081
351317
512799
455731
125229
215260
598252
117404
609414
284744
905913
575468
737838
353933
148890
813909
583262
582217
817175
440058
211292
801341
523533
582048
244564
655081
900901
892124
735463
293131
152432
509016

اسم الطالب
رنا أشرف السيد محمد عامر
ندى سيد محمود على الغندور
ندى احمد توفيق احمد الشرقاوى
طه خالد عبد العاطى احمد ضبيش
اسراء محمد صالح صالح علوانى
فادى فايز لحظى شنودة
أيمن محمد أحمد متيرد
مها على عبد العظيم محمود
ابرار محمود محمد احمد
شروق ابو اليزيد اسماعيل عبدالجواد اﻷخوصي
محمود عادل حافظ محمد
عبد الرحمن ايمن حامد احمد السيد
اسراء ابراهيم على احمد
صالح محمد عمار كامل عبدالمجيد
اسماء حسن محمد عبد الغفار
فاتن ناصرالدين محمود خيرى
ندى عبدالستار محمد راشد
على يحيى على رمضان
ابراهيم ابوحسيبه محمد شحاته
إيمان مصطفى بسيونى رجب خطاب
عبدالرحمن ايمن حسن زهران
خالد محمد احمد محمد
رانيا السيد عاشور السيد اﻻباصيرى
مرح رمضان السيد أحمد موسى
شيرين ناصر كامل ابراهيم
عبد الهادى محمد عبد الهادى على السﻼمونى
يوستينا جرجس زكي جرجس
احمد محمود احمد عبد العال
احمد ماهر عبد الرحمن مصطفى خليل
عبير اشرف رفعت محمود
مصطفي محمد سيد سعد على
بسنت عيسوى سليمان غريب سعد

الكلية
اداب اﻻسكندريه
اداب القاهره
اداب انتساب موجه دمنهور
اداب طنطا
حقوق القاهره
علوم رياضة الزقازيق
حاسبات ومعلومات المنصوره
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب انتساب موجه الزقازيق
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
علوم رياضة سوهاج
اثار القاهره
علوم رياضة الزقازيق
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
حقوق انتساب موجه القاهره
حقوق بنى سويف
معهد فني تمريض طنطا
اداب المنصوره
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسكندريه
إعﻼم القاهره/رياضة
حقوق بنى سويف
اداب اﻻسكندريه
تجاره المنصوره
معهد فني صحى امبابة
معهد فني صحى رياضه المنصورة
تربية ابتدائي سوهاج
تربية رياضيه بنين اسيوط
زراعه الزقازيق
اداب انتساب موجه القاهره
تربية رياضيه بنين بني سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
368536
740539
303522
378192
837165
380532
540602
811721
318674
808378
805799
674437
359897
232609
749433
668280
517805
235041
433802
147003
233500
446091
328160
214537
224690
818711
212883
676119
910999
391196
455983
526653

اسم الطالب
ندى عبده عبدالكريم عبدالجواد محمد
فؤاد يوسف سﻼمه يوسف
نهال اسامة محمد عبد النبى
فاطمه هشام محمود لطفى خضر
هيام محمد محمود محمد
محمود بهاء محمد غنيم
حنان رجب حامد خﻼف الراوى
جون جوزيف نصيف عبد المﻼك
دنيا رضا شفيق عبدالرحمن صقر
علياء صبحى حينى حسب النبى
عماد عيد فهمي ذكى
هدى ابراهيم السيد عبد الحافظ السيد
مينا عادل ناثان اسكندر
محمد زاهر محمد زاهر ابراهيم
احمد محمد فتحى محمد عبد الخالق
محمد محمد السعيد عبد المجيد منصور
اسراء محمد ابو زيد هﻼلى
صفا ايمن سامي ذكي
ابراهيم سعيد مصطفى غباشى ابوجبل
محمود محمد فاضل جاد ﷲ
خالد وليد مختار محمد
زياد وليد محيى المصرى
محمد مصطفى السيد محمد سنبــل
حازم زكريا عبد الفتاح احمد عبد العال
مصطفى وائل حسين محمد الفيومى
هويدا محمد نجيب على
ريم احمد محمد عبد الغفور
شيماء صديق ابراهيم الصديق عطيه
الفريد رمسيس يعقوب يسى
محمد ياسر محمد سعيد
ابراهيم فتحى الدسوقى ابرهيم عبد ربه
حسين محمد اشرف حسين صالح ذهني

الكلية
تجاره بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تجاره بنها
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
حاسبات ومعلومات عين شمس
حاسبات ومعلومات عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
زراعه المنصورة/رياضة
تجاره دمنهور
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره انتساب موجه دمنهور
حقوق حلوان
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره طنطا
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق القاهره
تربية ابتدائي المنيا
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضة
علوم المنصوره
كلية تجارة ج أسوان
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم طنطا
زراعه سابا باشا اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
602938
363209
500682
152496
660261
533756
590805
140710
660562
323121
518780
807204
169482
902809
142748
670504
211571
535651
583390
729974
826968
380033
103299
886087
532393
613110
351998
835189
437351
434786
877480
128881

اسم الطالب
احمد سعيد عبده سليم صقر
عمر مصطفى غباشى محمدسليم
احمد اسامة محمد غتوري
محمد عبد الرحمن فوزى عبد الرحمن
رضا طارق سعيد عبد السيد
امانى محمد محمود حسن المزين
محمد عبد الرحمن فؤاد شتا
هبه محمد جاد محمد جاد
رحاب صﻼح محمد البيومى
اسراء عﻼء سليم مجاهد الجزار
مها حنفي محمود حجازي
محمود السيد مصطفي محمد
مها محمد يوسف محمود
كاترين محفوظ رشدى بقطر
سماح السيد طه ابوهديه
ندى عﻼء احمد امين ايوب
مصطفى اسامة عبد العزيز عبد الغنى
يارا عبدالناصر سعد الشربينى
ايه صادق صدقى عبد اللطيف رشوان
شيماء محمد علي مصطفى زقزوق
سارة جمال قناوي اسماعيل
امانى محروس سيد راشد
رنا حامد محمود سماحة
عبير احمد طه امين
احمد عيد عبدالعاطي عيد يوسف
اميره جمال محمد محمد قوره
عبدالرحمن احمد محمود عبدالحميد حجاج
احمد عبدالرحمن زكى الصادق
عبير شفيق محمد السيد على
مينا مجدى مكرم تامر سعيد
محمد عﻼء الدين وهمان خطاب
ايرينى نعيم شاكر فاروز

الكلية
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
تربية/رياضه المنصورة
تربية ابتدائي دمنهور
علوم رياضة جامعة دمياط
تربية/رياضه عين شمس
علوم المنصوره
تربية طفوله شبين الكوم
اداب دمنهور
تجاره اسيوط
استنفد الطالب رغباته
علوم بورسعيد
اداب القاهره
اداب انتساب موجه المنصوره
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تجاره دمنهور
معهد فني صحى طنطا
اداب عين شمس
اداب قنا ج جنوب الوادى
اداب جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية اسيوط
زراعه دمنهور
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم اسوان
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم رياضة طنطا
تربية اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
812162
297316
292419
597080
601653
542408
602142
360523
833678
441970
231736
651889
527144
577763
381163
503707
374092
801205
656712
280668
507884
810140
301350
469346
325229
683216
671273
542485
323462
597473
390723
468355

اسم الطالب
محمد صﻼح عنتر عبدالسﻼم
اسراء سمير عباس حسنين طه
نبيلة شكري احمد احمد
هاجر حسنى عبده عبدالحليم ماضى
ايمان فتحى سعيد مصيلحى رزق
يوسف صﻼح احمد صادق
اهداء حازم محمد ابراهيم طلبة
عبدالرحمن خالد عفيفى احمد
هند محمد عمران صديق
حسن محمد حسن احمد الكاشف
احمد نجدي احمد ابراهيم
يوسف مجدى لطيف عازر
نورهان احمد أمين عبد الحميد والى
اسراء عاصم عبد النبى عبد ﷲ
عبدالرحمن سﻼمه على حسن الجزار
احمد محمود محمد السائح حسنين
ايناس سعد عبدالباقى ابوجرة
محمد مصطفي محمد عبدالغني
اميره محمد دنيور مصطفى
احمد عﻼء الدين شهيب احمد محمد عبد ﷲ
احمد على محروس ياسين عبدالعال
آيه مصطفى سعيد خالد
اثر سعيد أبو الفتوح عرب
هناء اسماعيل عبد العزبز عبدﷲ عامر
عصام محمد ابوالمكارم بشلي
امينه خالد السيد محمد معوض
سهر سعد لطفى حسن ابوالعنين
اية عبد الفتاح محمد سيداحمد
زينب شحاتة أحمد أحمد عواض
آية محمد حامد حسن عبد الرحمن
اﻻء عبدالخالق محمد شرف نصار
عمر جمال محمود السماحى

الكلية
تجاره اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية حلوان
تجاره بور سعيد
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره دمنهور
اداب الزقازيق
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره طنطا
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب اﻻسكندريه
اداب كفر الشيخ
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
علوم بنها
تربية رياضيه بنين المنيا
علوم المنصوره
حقوق القاهره
تجاره دمنهور
تجاره اسيوط
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
علوم كفر الشيخ
تجاره جامعة السويس
اداب المنصوره
تربية المنصوره
تربية/رياضه اﻻسكندرية
حقوق شبين الكوم ج منوفية
معهد فني صحى بور سعيد
علوم بنها
تجاره كفر الشيخ

Page 659 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
385746
452968
662931
595414
845921
319581
600881
307208
607260
676470
306673
666620
678504
531900
503907
536096
239681
594488
512991
204765
317565
373125
314784
211600
477630
589592
322495
313397
243524
514817
330751
153581

اسم الطالب
احمد شعبان احمد اسماعيل
يونا نشأت ميشيل حنا سليمان
ياسمين عبد العزيز عبد العليم حامد
أيمن إبراهيم الشحات ابراهيم العبادى
آية صفوت حسين علي
منة ﷲ زكريا محمد حسيني رزق
منه ﷲ محمد طلعت السيد السيد ندا
منة ﷲ احمد محمد الزرقانى
ابراهيم هشام ابراهيم محمد
ليلى محمد محمدعبد الغفار فايد
احمد عماد محمد المزين
محمد صبرى الحداد هجرس
عبد الرحمن على على محمد على
محمود احمد محمود البسومي
باسل السيد فرج سليم
اميرة عبدالحكيم عبدالجواد عبدالحميد غالى
احمد عادل متولي عبد ﷲ
ربيع سعد السيد الخولى
سها عبد الحميد احمد عبد الحميد الحارس
احمد محمد جمال الدين ابراهيم صالح
سالي شريف محمد عطية بركات
ياسمين محمد الهندى محمد
احمد السيد محمدى السيد
فاطمه سامح احمد محمد
محمود اشرف محمد محمود الفش
جهاد خالد عبدالعزيز الششتاوى
محمد ابراهيم السيد السيد المقدم
ياسمين مصطفى سعيد عبد الهادى
مصرية سليمان السيد سليمان
أحمد محمد عبدالجيد السيد ابوصفيه
احمد ياسر بيومي ابو شرف
مريم هانى ساويرس ينى

الكلية
علوم رياضة الزقازيق
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره كفر الشيخ
معهد فني صحى بور سعيد
اداب قنا ج جنوب الوادى
تربية/رياضه بنها
اداب الزقازيق
حقوق شبين الكوم ج منوفية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم المنصوره
معهد فني صحى بنها
تجاره كفر الشيخ
السن عين شمس
تربية ابتدائي السادات
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
علوم اﻻسكندريه
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه دمنهور
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تربية/رياضه بنها
تربية عين شمس
حقوق بنها
دار العلوم ج القاهره
حقوق طنطا
تجاره انتساب موجه طنطا
ك.ت .فني منشات بحريه بور سعيد
نوعية اشمون
زراعه القاهره
اداب دمنهور
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
اداب بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
608326
113580
451875
211730
576036
739257
435850
545420
518705
537998
587610
917525
153388
278918
894852
121898
602053
250706
538826
680296
878649
900794
884713
447170
436343
737561
848199
454549
672123
600012
814369
357894

اسم الطالب
نورهان اسامه محمد فتحى محمود عيد
طه ابراهيم طه محمود
نور الدين امجد الحسينى العجمى
ريم مجدى عبدالعليم الشافعى
احمد سمير متولى محمد قنديل
خالد احمد ابوسريع حسين
ريهام احمد رمضان محمد جمعه هيكل
احمد حسن حسن على محمد سليم
جهاد عادل محمد سعد النحاس
عبير عبد ﷲ عبد العزيز المﻼح
ندى محسن محمد شاهين
حماده مسعود خلف سالمان
مانويﻼ خليل زكى فريد
محمد سامي محمد على احمد
شيماء عدلى محمد على
نورهان حسن يوسف حسن
محمود السيد ابو الفتوح سليم سمك
دينا ضيف عبد الفتاح شافعى
هدير ابراهيم زكريا ابراهيم شرف
محمد عزمى عبد الحميد سليمان موافى
عبد الرحمن محمود حسين فرغلى
نسمه ناصر ابو الحسن حسن
حسناء سالم عبد المنعم سالم
احمد جابر مراعى السيد الزهار
رضوى عبده حسن محمد شاطر
ايه محمد محمد علي
احمد عزب ابراهيم طه
ساره محمد صﻼح محمد الزيات
اميره صبرى احمد عبد العزيز
محمد سامى محمود عبدالغنى محمد
شيماء خالد موسي عبد الوهاب
منه ﷲ سعيد عبدربه محمودالجندى

الكلية
حاسبات ومعلومات الزقازيق
حقوق انتساب موجه القاهره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه دمنهور
علوم دمنهور
السن عين شمس
معهد فني صحى رياضه اسيوط
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تربية/رياضه عين شمس
تربية سوهاج
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم الزقازيق
حقوق حلوان
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره اسيوط
اداب سوهاج
اداب اسيوط
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية طفوله الزقازيق
دار العلوم المنيا
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تجاره طنطا
اداب الزقازيق
تربية المنيا
حقوق بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
655313
304092
816334
446391
906814
581981
388287
435931
315039
106803
894470
520393
755857
385429
473873
682754
667370
153411
738097
744781
884761
754881
480504
734572
280690
508102
231253
910130
311336
375361
211213
371428

اسم الطالب
نيره محسن محمد السيد
سجدة محمد خيرى السيد محمد حسن
مروه مصطفى احمد عبد العال
محمد ايمن محمد عبد الهادى
احمد عاصم الضبع احمد
علياء سامح عقل عثمان عامر
ياسمين السيد سيد احمد مسعود
ياسمين اسامة محمود قطب سﻼمه
محمد ابراهيم الدسوقى بركات
سارة على احمد مصطفى النمر
احمد عبد الرحيم سيد خلف
آيه الطيب محمد مصطفى أبو زيد
احمد حاتم حسين عبدﷲ النجار
محمد عﻼء محمد الشاطر
على محمد حامد على هويدى
نورهان محمد حمزه المتولى محمد صقر
ساره الموجى الحسانين محمد الحسانين
نورا عبد النبي قرني محمد
اسماء احمد رشدى على
ساره عبدالرحيم فاوي محمد
خالد سعيد عبد الستار اسماعيل
احمد ابراهيم عبد الخير سرور
احمد مجدى ابراهيم عبده
عمر عبدالرحمن محمد حسن الشرقاوى
محمد محمد محمد الظواهرى
احمد نصر احمد على عبد الحميد
عﻼ ممدوح حلمى ابراهيم
ابانوب رومانى زكى برسوم
خلود يونس محمد عفان
صبرى محمد عبدالكريم محمد حسب ﷲ
ابانوب قزمان القس داود
محمد السيد محمد طة

الكلية
نوعية المنصوره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية المنيا
زراعه طنطا
تربية سوهاج
تجاره طنطا
علوم رياضة الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
حقوق بنها
تجاره القاهره
تربية سوهاج/رياضة
اداب دمنهور
علوم العريش
تجاره عين شمس
تجاره كفر الشيخ
تجاره المنصوره
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره انتساب موجه بنى سويف
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية اﻻسماعيليه
تجاره اسيوط
علوم العريش
تجاره كفر الشيخ
تجاره الزقازيق
حقوق القاهره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق شبين الكوم ج منوفية
تربية اسوان/رياضة
تربية/رياضه شبين الكوم
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تجاره انتساب موجه حلوان
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
140010
658405
138138
472429
908707
578078
232255
739000
740747
427230
598702
679522
808031
879602
470446
745584
817144
279965
400415
895271
650041
374160
528936
754498
117657
531615
837420
840819
882025
433497
385433
666059

اسم الطالب
احمد سامى فتح ﷲ على
محمد احمد الباز حسن محمد
ايات على حسن احمد عبد العزيز
ايمان احمد محمد احمد بدوى
شيماء سيد حامد عبد الغالى
هاله فؤاد محمد الفقى
مهند مصطفي محمد حنفي
مرفت عزت السيد حسين
كريم محمد على عبد الكريم
رمضان عبد المولى فرج نصر ﷲ
محمد فهيم فهيم عسكر
احمد السيد على محمد
بهاء الدين عبد ﷲ عبد الصمد عبد اللطيف
بدور سعد محمود سيد
عبدالرحمن اسامه مصباح عبد الوهاب محمد بدر
صباح أكرم محمد موسى
معاذ عثمان محمد عبدالمجيد
مازن عﻼء الدين رمضان ابراهيم
همت سمير بدر سالم
ابراهيم ابو الوفا محمد ضياء الدين ابو الوفا
رنا عمرو شفيق خفاجى
شيرين رزق حافظ السيد جمعه
احمد محمد محمد عبدالقادر ابوطالب
احمد نورالدين نصر محمد محسن
ماهيتاب محمد السعيد محمد
السيد قطب السيد حسن القصاص
احمد أسامه أحمد عبد الرحمن
حسين جمعة محمد حسين
اسماعيل حامد فرج سيد
محمد على منصور السيد شحاته
محمود زين عبدﷲ مرجان
السعيد خالد السعيد وهبه فوده

الكلية
تجاره القاهره
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب كفر الشيخ
تربية رياضية بنات اسوان
نوعية طنطا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تجاره دمنهور
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
حقوق انتساب موجه بنى سويف
اداب انتساب موجه اسيوط
معهد فني صحى طنطا
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
حقوق سوهاج
تجاره المنصوره
كلية البنات علوم عين شمس
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تربية ابتدائي العريش
تربية/رياضه حلوان
تجارة جامعة السادات
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية بنها
تجارة جامعة السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
735016
882347
815220
589129
316640
240910
593156
660058
359330
803132
390795
593524
459946
917703
284480
142355
606414
374824
753196
744869
167738
601825
308299
804735
747900
460978
390078
679009
666164
522004
299738
307168

اسم الطالب
اميره ابراهيم امين ابرهيم حمدى
بسام ماهر عبد المسيح نصار
ربيكا رضا سامى مهنى
زينب كمال السيد يونس
سارة امين سعد عامر
دينا عربى على احمد
سماهر حسن محمد ابوحجازى
محمد رضا عبد البديع على الدين
احمد اشرف بكرى علي
جهاد ربيع فوزى محمد
احمد ياسر على على
ريهام السيد كمال حسن نجم
دعاء جمال جابر حسن الهلوتى
سهام محمود احمد حسن
رحاب محمد عبد السﻼم على
اسراء تاج الدين محمد عبد الخالق
دنيا ياسر ابراهيم السيد خزام
مشيره محمد معتمد عبدالعليم
محمود كمال يوسف يوسف السيد
محمد علي محمد ابراهيم
اسراء محمد محفوظ الشناوى
وسام عبد الرؤف سعد السيد عبد المجيد
حسن سمير عبدالقادر الحصرى
ايناس ابراهيم محمد عبد الرحمن
امنيه صﻼح احمد حامد
حماده سعد محمود ابراهيم سالم
شيماء محمد السيد احمد
منى عبد الرحمن على عبد الرحمن
هديل صﻼح احمد ابو العنين حسن
سميه مراد مصطفى شال
احمد احمد كامل احمد عبد الرحيم
رانيا سعيد سعيد زين الدين

الكلية
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره اسيوط
طب بيطري المنيا
اداب كفر الشيخ
تربية السادات
تجاره القاهره
تجاره بور سعيد
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
نوعية المنيا
اداب انتساب موجه بنها
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
معهد فني صحى اسيوط
خدمه اجتماعيه حلوان
حقوق حلوان
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
نوعية بنها
اداب انتساب موجه بورسعيد
تربية رياضيه بنين بور سعيد
تربية الفيوم
حقوق الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تمريض المنيا
تربية طفوله جامعة السويس
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تجاره عين شمس
حقوق المنصوره
تربية رياضية بنات المنصورة
اداب دمنهور
معهد فني صحى امبابة
نوعية اشمون
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
885506
374694
887555
735379
135035
206764
590054
465224
601480
821147
677488
660226
671354
679195
665670
520312
743614
161563
451386
150657
502051
612291
291679
578375
681475
377414
451138
438149
376750
676068
809733
658156

اسم الطالب
دميانه عصام سمير حنس
محمد سعيد عرفه بركات
تغريد حسانين ابراهيم محمد
امنيه السيد السيد محمد عطيه
محمد جمال محمد محروس
مونيكا عادل قديس عجيب
جويدان وليد عادل ذهني
حسام حسن محمد حسن يوسف
أمير مصطفى السيد عبيد
امل عبدالهادى محمود محمد
هدير السيد احمد على عبد الحميد
احمد محمد محمد عباس سليمان
ندا صﻼح خليفه المتولى خليفة
سها حمدى نصر على المكاوى
اسماء السيد الشربينى الشربينى محى الدين
إسراء عﻼء الدين احمد السماحى
محمد احمد عزازى محمد
احمد ممدوح السيد اسماعيل
محمد على مصطفى زويل
احمد فوزى احمد محمد عبد الحميد
ميريت هشام الدين سيد أحمد سالم سيد احمد
محمد حسنى منصور عبد السﻼم
ياسر السيد اسماعيل هنداوى
ساره عبدالحميد عبدالعظيم ابراهيم خضر
اﻻء رفيق مصطفى الحسينى شرف
محمود ابراهيم رضوان ابراهيم
ياسين عﻼء الدين ابراهيم خليل
ميار سمير فريد محمود ابو اليزيد
مى نصار الجيوشى احمد البﻼشونى
اسماء ماهر عبده احمد احمد سويلم
هاجر محسن ابراهيم محمد
اسماء عﻼء السعيد السيد البهنساوى

الكلية
تجاره سوهاج
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم اسيوط
تجاره الزقازيق
علوم رياضة القاهرة
اداب القاهره
حقوق المنصوره
تجاره سوهاج
تربية رياضيه بنين الزقازيق
اداب قنا ج جنوب الوادى
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره بور سعيد
تربية ابتدائي المنصوره
تربية رياضية بنات المنصورة
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب دمنهور
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
علوم اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
علوم رياضة القاهرة
معهد فني تمريض طنطا
حاسبات ومعلومات المنصوره
تربية عين شمس
حقوق طنطا
اداب اﻻسكندريه
نوعية عباسيه
طب بيطرى الزقازيق
حقوق بنى سويف
تمريض المنصورة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
477380
472539
224748
367336
803974
357993
682932
677234
132968
597939
824698
582209
471769
242606
121360
879561
439788
603463
814939
677024
212848
109848
224493
237858
380890
825683
237698
121377
152883
752407
151905
358163

اسم الطالب
ايه على احمد الشناوى الخولى
مريم السيد سليمان السيد
كريم محمد فتحى محمد بكر حبيب
اميره حمدان السيد محمد سعد حطب
اومانه عبد الرشيد محمد محمد
منه ﷲ رحيم العشري رحيم
عبد الرحمن محمد حسن ابراهيم مصطفى
محمد صﻼح صابر عز الدين
مارسلينو عادل بشرى ويصا
هاجر طارق عرفه على المﻼحى
الشيماء ثروت يوسف محمد
حسين ابراهيم عبدﷲ ابراهيم الشربينى
محمد مدحت عثمان احمد عثمان
طارق السيد فتحى السيد
علي عصام الدين علي محمد
ايه مجدى كامل محمد
باسنت عبد ﷲ حسن مصطفى شفطر
احمد اسامه محمد عبد المنعم مرسى
مصطفى احمد رفاعى محمود
ابراهيم محمد احمد ابراهيم حجازى
دينا محمد يوسف حسيب محمد
محمد اشرف محمد عبد الفتاح
احمد ممدوح السيد ابراهيم
ايمان محمد عبد ﷲ سند
احمد سمير عبدالستار رزق
اﻻء عبد الهادى محمد عباس
منى جمال احمد على
عمر خميس حسن قاسم محمد
محمود عبد الستار طه محمد
ميرنا ميشيل ابراهيم حكيم الجندى
احمد عزت صابر عبد العزيز
اميره نادى احمد قايد

الكلية
زراعه طنطا
تربية كفر الشيخ
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تربية ابتدائي بنها
حقوق بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب المنصوره
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
زراعه دمياط/رياضة
حقوق قنا جنوب الوادي
اداب طنطا
معهد فني تمريض طنطا
اداب القاهره
اداب القاهره
اداب اسيوط
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره طنطا
تجارة جامعة السادات
اداب القاهره
تجارة جامعة السادات
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالبات
حقوق انتساب موجه حلوان
اداب القاهره
تجاره بنى سويف
اداب جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
كلية البنات تربية عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
221651
313203
208869
296543
318465
456484
736024
527523
888293
180842
383277
167220
387470
529436
297594
369225
753353
608479
549640
143917
531838
159248
679711
223080
607627
177987
285002
284537
666283
156427
543384
460893

اسم الطالب
مارينا شاكر برنابا عطية
هبة محمد عيسوى محمد
ناريمان احمد عباس عطيه
هدير صﻼح عبد الحميد محمود
محمد فتحي حلمي احمد احمد عوض
ايمان السعيد محمد السيد المسلمانى
احمد السيد محمد محمد
جرمين فايز فرج عيسى
يوسف منصور عبد العال صالح
نورهان احمد صفوت سيد احمد
اسماء ريحان فاروق عبدالعال
محمد على محمود مهدى
ابراهيم محمد محمود محمد شقران
وليد عبد ﷲ يوسف محمد المنشاوي
اسماء صﻼح محمد احمد الشاذلى
اشرف مجدى عبدﷲ على
اريج عبده عوض موسى حجازي
حمدى السيد محمد الغريب عبدالوهاب
هدير اسامة محمد الشريف
اسﻼم سعيد عبد العزيز على على عيسى
احمد بدوى عبدالكريم عبدﷲ بدوى
دعاء عصام شعبان محمد
نورهان جمال نظيم الدسوقى ابراهيم
مها محمود حسين طة
محمد جمال محمد عبد الصمد
لطيفة عبد الناصر حمادة عبد الدايم
نرمين ناصر صبحى ابراهيم رزق
داليا طارق كمال الدين عادلي
مروه حامد اﻻلفى يوسف غنيم
هند طلعت فتحى ابو المجد
محمود سعد محمد علي نجم
محمد محمد مصطفى شوكت محمد ناجى دراز

الكلية
تمريض عين شمس
تربية شبين الكوم
اداب انتساب موجه حلوان
تربية ابتدائي عين شمس
تجاره انتساب م .بنها
تمريض طنطا
تربية/رياضه الزقازيق
تربية أساسي اسكندرية
معهد فني صحى اسيوط
تربية ابتدائي الفيوم
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره جامعة السويس
زراعه بنها/رياضة
تربية دمنهور
علوم رياضة عين شمس
تربية/رياضه بنها
تربية بور سعيد
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه دمنهور
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
زراعه دمنهور
علوم بنى سويف
علوم المنصوره
حقوق عين شمس
المجمع التكنولوجي المتكامل بالسﻼم
دار العلوم ج القاهره
معهد فني صحى امبابة
كلية البنات آداب عين شمس
كلية اللغات والترجمة سوهاج
تربية ابتدائي بنى سويف
تجاره اﻻسكندريه
حقوق طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
374432
592745
320467
894764
595320
156917
323600
579325
675312
245490
277165
587071
315287
240653
131557
302920
653215
532965
538283
667775
682350
668817
818221
829680
222884
391694
896279
242595
907315
664849
575701
356715

اسم الطالب
هناء راضى محمد محمد سيد احمد
اسﻼم محمد فتحى عبد الهادى
احمد محمد سعد الصباغ
وﻻء فتحي احمد احمد
مريم عبد الناصر عيد محمد عجور
مينا عياد ابراهيم خليل
منى شوقي عبدالباقى عبدالباقى نوح
آيه محمد احمد الدسوقى ابراهيم طه
احمد صالح السيد ابراهيم عبد السﻼم
ساره اشرف محمد عبدالجواد
محمد احمد صالح احمد المرسي
ياسمين احمد عبدالقادر محمد جمعه
مؤمن خالد احمد سﻼم
اسماء هديب عبد العزيز جاب ﷲ
خلود مصطفى شعبان عباده
مي شعبان عبد العزيز محروس عبدالنبى
بشرى حسين حسن يسن فارس
عون حمدي عون كامل
هاجر محمد اسماعيل مهدى الهميسى
عبد المنعم مصطفى محمد مصطفى العمراوي
ساره ناصف عثمان محمد عبده
هديل اسامه المتولى عبد المجيد السيسى
احمد جمال أحمد سليمان
مها هﻼل سليمان احمد
احمد عمر محمود حسان سالم
هند عبدالرحمن عبدالقوى على
امنيه رمضان عبد النبى ابراهيم
حسين محمد زكريا امين
غاده عزت احمد السيد
عﻼء منير عبد الغنى عبد الغنى النجار
خلود بديع عبدالفتاح عبدالدايم
محمود عبدالسﻼم مدبولى فرجانى

الكلية
تربية ابتدائي بنها
حقوق المنصوره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب سوهاج
معهد فني صحى بور سعيد
معهد فني صحى رياضه بنى سويف
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
حقوق طنطا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب طنطا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب القاهره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية المنصوره
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تمريض دمنهور
تربية رياضيه بنين المنصوره
اداب المنصوره
تربية المنصوره
تمريض المنيا
زراعة قنا ج جنوب الوادي
اداب عين شمس
اعﻼم القاهره
تربية رياضية بنات سوهاج
زراعه القاهره/رياضة
اداب سوهاج
اداب المنصوره
تجاره طنطا
اداب شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
604662
824514
503834
151052
132452
875489
660339
842407
891899
432146
159098
127504
170170
242803
750377
585058
512009
879214
742039
292124
278202
361179
217921
659968
123700
296730
801607
920277
378666
109542
385537
206427

اسم الطالب
منه ﷲ عطية دسوقى احمد
محمد عطيتو شحاته بكرى
روجيه بهجت وديع مسعد سو﷼
ايمن اشرف عبد المجيد سليمان
عمر عصام الدين ابو الوفا صادق
بسنت ايمن صبرى على
وليد سامى عبد الفتاح رياض السيد
بسمه خلف عبد الرازق حسين
نورا جمال معتوق السيد
محمد رمضان محمد محمود حجر
محمود الحسيني صابر متولي
اية فتحي حمدي محمد
عبد الرحمن حاتم سنوسى عبد الكريم
وﻻء احمد فوزى محمدين
احمد عادل عز الدين همام عبد الرحمن
محمد احمد عبدالمحى الشناوي
اسراء سمير قطب عبد العاطى
دميانه شنوده مكسيموس حبيب
اسراء محمد ابو علوان السيد
مي محمد قرنى جوده
دعاء محمد طه الدسوقي طويلة
مارى جمال عبدالمﻼك جندى
هدير حازم محمد وفاء الدين
سلمى حلمى السيد اسماعيل محمد
مؤمن محمد ابوزيد محمد
اسراء صالح نصيب احمد محمد
محمد حسن على توفيق
محمد انور محمود عوض
احمد عاطف السيد على حسانين
احمد ابراهيم اسماعيل محمود اﻻكوح
محمد شعبان محمد محمد
محمد ممدوح محمود احمد

الكلية
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره اﻻسكندريه
اداب بنى سويف
حقوق القاهره
اداب سوهاج
تجاره بور سعيد
نوعية المنيا
تربية اسيوط
علوم بورسعيد
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
نوعية جيزه
تجاره انتساب موجه بنى سويف
حقوق حلوان
علوم بورسعيد
معهد فني صحى طنطا
اداب دمنهور
اداب انتساب موجه اسيوط
اداب سوهاج
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه عين شمس
المعهد الكندى العالى لﻼدارة  6اكتوبر
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه عين شمس
طب بيطري المنيا
اثار قنا جنوب الوادي
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
315806
360831
606015
889482
920840
381186
824627
104287
543455
306425
366895
378602
165573
837201
506062
225456
205597
166833
233484
673823
666503
595170
151581
114511
901087
208997
456503
916635
394362
534610
748785
523931

اسم الطالب
عمر عبد الفتاح محمود عبدالفتاح
دينا حمدى حسن نادر
شريف خالد جودة الشحات دسوقي
طاهر ابوزيد على ابراهيم
محمد حاتم حسن الصاوى
محمد طه كمال ابراهيم محمد
عبدالرحمن حسين قناوى عبدالرحيم
نورهان الشافعى احمد عثمان
عمرو عاطف خليل السيد خليل
محمود كمال ابراهيم العشماوي
عبدﷲ عاطف عبدالرحمن عبدالرحمن
مصطفى اشرف صالح عوض ﷲ
زينب مصطفى ابراهيم حافظ
ضاحى حسن ضاحى مؤمن
ايات نصرالدين السيد عبدالملك
ندى طارق عوض ﷲ احمد
محمد مجدى محمد قطب البيومى
مصطفى محمد على محمد
محمد ماجد السيد راغب السعدني
احمد على محمد التهامى على بدوى
كريم هانى السيد عبد العزيز التليس
عاصم محمد علي الصاوي
احمد بدر حمدى حسن
داليا غريب صابر احمد غريب
ضياء الدين ايمن احمد محمد
احمد صبرى احمد جودة
خلود خليل السيد خليل راميه
ماريو صموئيل جمال ابراهيم
ابراهيم سمير محمد نجيب
ريم ياسر ابراهيم خليل ابراهيم
نرمين علي مصطفى عبد المطلب
نرمين حلمى محمد محمدغازى

الكلية
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
حقوق سوهاج
السن عين شمس/رياضة
تجارة قنا ج جنوب الوادي
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
العالي لﻼعﻼم وفنون اﻻتصال  6اكتوبر
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات حلوان
حقوق القاهره
طب بيطرى بنى سويف
تجاره جامعة السويس
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره جامعة السويس
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
حقوق بنى سويف
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
علوم سوهاج
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية ابتدائي طنطا
تربية ابتدائي اسيوط
تربية رياضية بنين بنها
فنون جميله فنون اﻻقصر
تجاره جامعة السويس
تجاره كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
374210
367044
526595
918453
374621
119386
476684
812161
388490
548886
286166
597405
754058
308635
539969
759126
229336
206653
305474
385505
330936
742755
356438
232430
671053
545728
601424
149577
539781
234484
160908
744528

اسم الطالب
نادين احمد ابراهيم الدسوقى عبدالقادر
محمد جمال على عبدالعزيز خليفه
محمد السيد محمد السيد المسينى
بوﻻ نشأت جيد رميس
مصطفى عاطف محمد مغاورى عفيفى
دينا احمد محمد عبد الحميد
مى محمود عبدالسﻼم محمد الشيخ
محمد رجب ابراهيم احمد
صدام كمال محمد العوضى ابراهيم
خالد أسامه خالد محمد خالد
الحسن عبد الرحيم عربى احمد
منار ايمن يسن محمد العيسوى
منى اسامه حامد احمد محمد الشريف
اسماء حمدي محمد عبد ﷲ
أمانى احمد الصاوى السيد على
نورهان طارق سيد حافظ عبدالقادر
اية خالد محمد فرج
كارين عماد جرجس صليب
كريمة صبحي محمد سيد احمد بردانه
عبدﷲ مسعد احمد على عامر
اميرة العشري عبد المنعم عبد الكريم
دعاء سمير عبد العزيز فرج محمد
نيره محمد رجب تهامى
حسام صبرى اسماعيل عبد الحميد
عماد صﻼح احمد طلبة
احمد عبد العاطى محمد عبدالعاطى كشك
محمود عﻼء عباده عبد الموجود
سلوى سعد السعيد بيومى
اميره محمد عبد المنعم عماره
مؤمن محمد فتوح ابراهيم
اسراء سيد عثمان محمد
محمد صادق رزق يوسف

الكلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
زراعه اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
تجاره طنطا
تجاره عين شمس
تجاره طنطا
تجاره سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية/رياضه دمنهور
زراعه القاهره/رياضة
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
علوم بورسعيد
تمريض شبين الكوم المنوفية
علوم دمنهور
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي شبين الكوم
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تربية بنها
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية حلوان
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره طنطا
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره طنطا
تجاره القاهره
دار العلوم ج القاهره
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية ابتدائي بنى سويف
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
576433
915363
886097
599306
164710
243238
443739
318741
216866
906996
756639
162170
448124
230909
540335
381576
661486
451637
838077
513853
122645
519255
237337
675493
252836
751178
816878
816464
610327
140984
214575
654313

اسم الطالب
امنيه اشرف عبد الحليم جعبوبة
سوسن احمد مصطفى حسين
مروه جمال حسن خليفه
ساندرا سمير سﻼمه داود
علياء احمد كمال على
اميره فيصل سيد دسوقى
اسراء احمد على الرشيدى
ريم ربيع عزيزالدين على
اسامه عبداللطيف محمد عبدالحكيم
كريم احمد ناصر سالم
احمد عبد المنعم حجاب حجاب
ايه حماد احمد محمد
عبدالحى السيد ابراهيم ربيعه
هادى حامد محمد السيد
مارى ميﻼد صليب عبده
شيماء مجدى عبدالنبى ابوشمة
ريهام ابراهيم يوسف ابراهيم
عبدالرحمن محمد محمد محمد عزب
ايه سعيد سليمان عبدالحميد
احمد محمد السيد عطيه الفخرانى
نصره ادم يوسف حسن
نسمة عبد ﷲ عبد المنعم الحوشي
سمية شمس الدين مختار حسن
نورهان محمد عبد الخالق مجاهد السيد
حسام حسن جودة فرج
محمد محمد شاكر عبد الرحمن خالد
فاطمه رمضان عبدالحكيم محمد
نداء محسن سيد محمد
رشا محجوب محمد السيد
يارا فرحات حسين ابراهيم
عبد العزيز فكيه عبد العزيز محمد
هبه عوض محمود عوض

الكلية
اقتصاد منزلى حلوان
معهد فني تمريض اسيوط
تربية/رياضه اسيوط
علوم الزقازيق
تربية الفيوم
اداب القاهره
نوعية طنطا
تربية ابتدائي بنها
تجاره انتساب م .بنها
تربية سوهاج/رياضة
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
اداب انتساب موجه الفيوم
تجاره طنطا
اداب عين شمس
تربية طفوله ج دمنهور
تجاره انتساب موجه عين شمس
زراعه المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
كلية علوم الوادى الجديد
حقوق اﻻسكندريه
اداب القاهره
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره بور سعيد
تربية المنيا
تربية /رياضه المنيا
تمريض الزقازيق
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد فني تمريض المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
830559
667446
683093
602267
353314
429539
128683
316959
383027
662604
161612
811445
459890
535400
154601
129206
214788
104067
297866
465592
296148
725421
122763
666062
548692
804354
383721
304008
206944
900569
584026
507568

اسم الطالب
حسام حسن حسان على
نور الهدى على كامل عبد العليم العايدي
اسﻼم ابراهيم احمد المسرى
آيه ياسر لطفى محمد كمال يوسف
خالد محمد شعبان فرج ﷲ
جهاد بسيونى على عبد الستار الفارسى
نور الهدى محمد رؤوف احمد سﻼمه
اشراق عبد اللطيف محمدى وهبه
باسل حسن عبدالغنى حسين
يوسف احمد الشربينى سﻼمه يوسف
محمود محفوظ عبد العظيم محمد
شريهان هاشم هاشم احمد
ياسمين محمود محمد علي بهنسى
اسراء عبده احمد عجور
محمد محسوب عبد ﷲ محمد
مريم سالم علي محمد
ادهم عصام الدين حافظ عطية
كيرلس ادوار راضى تادرس
محمد علي محمد احمد مصطفى
أشرقت ياسر السيد غازي
انجي شاكر حسنى صليب
امير محمد صابر جمعة
فاطمة عبد الرحيم احمد محمود
رزق خليل رزق خليل العدوى
محمود فيصل محمد محمود خليل
نورهان بدر الدين محمد فهمى مصطفى مقلد
احمد سمير سيد محمد السيسى
حسناء عاطف عبدالجابر ابراهيم
خالد ايمن امير حسني امين حسني
ساره عطا احمد عبد الرحيم
أمل المرسي المرسي الجخو
هشام على ابراهيم محمود عبد الرحمن

الكلية
معهد فني صحى سوهاج
تجاره المنصوره
حقوق المنصوره
نوعية الزقازيق
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية أساسي اسكندرية
تربية رياضيه بنات بالجزيرة ج حلوان
تربية السادات
فنون جميله فنون حلوان
تجاره بور سعيد
علوم رياضة بنى سويف
نوعية المنيا
نوعية كفر الشيخ
تربية دمنهور
تربية /رياضه بنى سويف
نوعية فنيه جيزة
علوم عين شمس
تجاره القاهره
تجاره عين شمس
نوعية كفر الشيخ
طب بيطرى القاهره
حقوق عين شمس
رياض اطفال القاهره طالبات
حاسبات ومعلومات المنصوره
حقوق طنطا
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية طفوله شبين الكوم
تجاره عين شمس
تربية سوهاج
اداب طنطا
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
311546
302327
306910
382548
123818
543858
745103
113377
473010
465129
679322
107029
545254
657865
746348
607346
466909
122136
292199
909957
366732
460962
112110
811776
429886
504076
521989
602980
655411
116320
826061
295671

اسم الطالب
حسين كمال الدين حسين الجميل
احمد ضياء الدين ابراهيم صابر الشرقاوى
هيا احمد جﻼل خيري منتصر
محمود طارق عبدﷲ سعيد
محمد صﻼح الدين محمد علي
فرح محمد عبدالرحمن امبابى ابو هندية
احمد عبدالناصر عبدالهادى محمد
عمر عيد سﻼمة محمود
عبد الرحمن رضا حامد عباس المهر
محمد عادل محمد عبدالعاطى عامر
محمد حمدى محمد الدسوقى مقبل
باسل عمرو محمد رشاد عيسى
سعيد محمد سعيد عبد الحفيظ عزام
ايناس محروس عبد ﷲ اسماعيل
ايه احمد على محمد
عبد الرحمن على السيد الهادى
شيماء مصطفى ابراهيم مصطفى
مارينا صبرى ايوب توفيق
ياسمين احمد سيد احمد
احمد جمال على موسى
سعيد محمد محمد مصطفى عبد ربه
محمد مبروك محمد حسن زعلوك
سماح خميس سنوسى عليوة
ليشع بباوى غطاس بباوى
منه ﷲ نبيل جابر سالم
أحمد محمد عبد الوهاب منصورنور
هاجر شعبان جمعه سعد ابوحسين
محمد جمال عبد الحميد على طه
مهاب عبد الرازق محمد سراج
احمد سيد على عبادى
امنيه فاوى على احمد
اسماء شاكر عبد المنعم الباجوري

الكلية
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره انتساب موجه قاهره
علوم رياضة دمنهور
تربية اﻻسماعيليه
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجارة جامعة السادات
تربية المنصوره
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية كفر الشيخ
فنون تطبيقيه حلوان
اداب اسيوط
كلية تجارة ج أسوان
حقوق بنها
تجاره كفر الشيخ
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه المنيا
اداب اﻻسكندريه
تجاره اﻻسكندريه
حقوق اﻻسكندريه
علوم جامعة السويس
تجاره انتساب موجه المنصوره
زراعه القاهره/رياضة
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
748676
252591
471790
753549
650111
520935
677977
438864
107058
107444
837470
394511
209585
753464
671718
895104
590651
537542
733964
118856
240427
801139
612004
525582
287306
807897
524790
453753
295768
287906
319100
664131

اسم الطالب
اسراء شاذلى عبدﷲ محمد
احمد خلف عبد البديع محمد
معاذ فؤاد عبدالحميد حسن ابو زيد
محمد محمود على قاسم على
مريم محرز منير تيسير محمد
مونيكا نادر جاد اسعد جرجس
فادى فايز عبد الباقى عبيد عوض
روان حسن حسن عبد المجيد جاد
مريم حسن عبده حسن عبده
زياد عمرو خليل محمد عزت خليل
مكاري مشيل عدلي غالي
ساره عصام محمد علي
نورا المعتز با حسين محمود احمد يونس
ساره ماهر شحاته سالم علي
احمد محمد عبد ﷲ محمد
زينب عيسى ابراهيم مسعود
احمد مجدى يحى محمد صياديه
نوران شريف عبدالعظيم الشريف
فتحى عاطف فتحى الهادى المحﻼوى
وﻻء سعيد اسماعيل عبد النبى
منال حسانين حسين حسانين
احمد محمود فؤاد علي
هديل السيد محمد محمد محمد صيام
يمنى أشرف عبد الفتاح عبد المنعم جمال
اية عرام مصطفى فرغلى
رفيق نبيل ثابت جرجس
محمد عبد الحميد سليمان عجيز
رنا سعيد رزق عبدالرحمن طلبه
ميرنا هاني سعيد أديب
نادر علي محمد على
الزهراء عبد ﷲ محمد هﻼل
اﻻء الوليد محمد جمعه

الكلية
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تجاره القاهره
علوم كفر الشيخ
معهد عالي إدارة وحاسب ج بورسعيد
طب بيطرى المنصوره
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم رياضة بنها
حقوق القاهره
اداب القاهره
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
كلية البنات آداب عين شمس
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
معهد فني صحى بور سعيد
معهد فني صحى المنصوره
السن المنيا
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره دمنهور
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تربية حلوان
اداب حلوان
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية اسكندرية
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تربية المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية طنطا
فنون تطبيقيه حلوان
حقوق عين شمس
اقتصاد منزلى حلوان
معهد فني تمريض المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
372724
528148
545294
229937
581357
822891
531485
162437
311187
205974
297172
899724
523216
578955
456886
728262
900498
525301
877351
743797
103440
205511
658516
470754
318505
316021
185188
111821
576205
804719
900230
465990

اسم الطالب
دنيا عادل حبشى سﻼمة
بسنت حسام عبد الحميد حسن زيدان
احمد حسنين ابراهيم حسنين موافى
جهاد عادل حسن عزالدين
احمد بهجت محمد طلعت الشربينى
فاطمة وافى محمود مرسى
محمد لملوم محمد مرسي عثمان
نرمين علي الدين عبد الصبور سعد
رنا احمد عبد المنعم بدر
حازم احمد جعفر محمد
فيبي ناجي شكرى فانوس
نشوى رشاد قاسم جوده
محمد عمرو حسن صالح عثمان
عمر حازم صبري محمد عبيد
روان عصام ابوالعزم ابوالعزم بسيوني
طارق محمد لطفى مصطفى حسن جاد
علي صبره ابوزيد عبد الرسول
ايمان عمرو فتحى ادم
رحاب عبد العواض محمد عبد العزيز
سلمى سعد ابو مسلم احمد
محمد صالح على محمد محمد
اية ﷲ محمد راشد عبدالرحمن
ندى مصطفى على عبد المقصود
فاطمه ادهم عبد الغني عبد الغني السيد
مصطفى عادل عبد الستار محمد ابراهيم
اية طنطاوي كمال البسيونى
وائل عبد اللطيف على عبد اللطيف
ريم جمال محمد على ابو العنين
الشيماء عبد المقصود عبد السﻼم الشرقاوى
اسراء عصام محمد على
جيهان نجم الدين احمد هريدى
نور محمد محمد مبروك العافرى

الكلية
اداب انتساب موجه بنها
تجارة جامعة السادات
اداب اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات القاهره
تجارة جامعة السادات
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
تجارة جامعة السادات
رياض اطفال الفيوم طالبات
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره القاهره
كلية اللغات والترجمة سوهاج
اداب سوهاج
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره طنطا
نوعية موسيقيه طنطا
تجاره بنها
حقوق سوهاج
تربية أساسي اسكندرية
علوم رياضة اسيوط
تربية طفوله اﻻسماعيليه
حقوق القاهره
تجاره جامعة السويس
علوم جامعة دمياط
تربية ابتدائي كفر الشيخ
طب بيطرى بنها
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
معهد فني تمريض بنى سويف
دار العلوم ج القاهره
معهد فني صحى طنطا
نوعية المنيا
تربية ابتدائي سوهاج
طب بيطرى كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
124176
229159
436721
457095
918177
592523
503077
385353
660106
727110
878779
355152
129368
675913
506045
320378
205339
458417
813518
110921
877350
677137
391249
652570
834573
158910
373230
379200
594677
104088
752881
119340

اسم الطالب
كريم محمد محمود محمد منصور
احمد عبد ﷲ غنيمى عبد العاطى
ساره احمد صدقى عبد الجليل
ريهام يسرى عبدالقادر المتولي سكر
نورهان عرفه حافظ عبد الخالق
امانى محمد احمد دويدار
مصطفى محمد عبد المجيد محمد نجم
بيشوى برسوم شفيق حبيب
احمد محمد نبيه رزق البيلى
اكرم مجدى محمد عيسوى
حسين محمد صبري حسن عبد الرحيم
نسمه انور عبدﷲ عبدالرحمن
دينا خالد عبد الهادى احمد سيد
اسماء على عبد ﷲ عبد الحميد على
اسماء محمد مصطفى اسماعيل
شادي طارق محمد السيد
انجى محمود عبد الحميد محمود
احمد جابر حامد أبوعيد
بيشوى نصحى بشرى عياد
برديس راضى بخيت متى
اسماء محمود محمد اسماعيل
احمد عادل عباس البسيوني
احمد ماجد محمود محمد
عبد الرحمن محسن مسعد محمد
ابتهال يسري عبد الكريم مكي
مروه جمال حسن عبد السﻼم
بﻼل السيد فرج عواد
مها على محمد على
اسراء حامد محمدعبد الرحيم شلبى
عبد ﷲ ماهر عبد الغفار محمد بكرى
ايمان شحاته السيد عبد الرازق عبدالرازق
دعاء حلمى سعد محمد

الكلية
حقوق حلوان
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب دمنهور
كلية الفنون التطبيقية ببنها
معهد فني صحى سوهاج
طب بيطرى اﻻسكندريه
تربية/رياضه اﻻسكندرية
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تربية المنصوره
علوم الزقازيق
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
معهد فني صحى الزقازيق
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
إعﻼم القاهره/رياضة
تجاره دمنهور
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
اداب انتساب موجه القاهره
حاسبات ومعلومات اسيوط
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تجاره عين شمس
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
نوعية قنا
تربية ابتدائي بنى سويف
حقوق بنها
تربية/رياضه بنها
تجاره جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه قاهره
نوعية فنيه بورسعيد
تجارة جامعة السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
384013
538953
660481
105288
282402
219729
141860
157431
382005
525929
131296
377872
109830
360885
106054
744498
225120
741829
464261
579693
530221
878227
461619
587220
819050
750800
575774
315688
501998
439019
104549
824757

اسم الطالب
زينب عادل عبدالكريم محمد زعيمه
رغده محمود لبيب ابوالفضل
سميره زغلول المرسى منصور
عبد ﷲ عمر ثابت احمد
ماركو باسم رشاد مينا
مارى صفوت فتحى عزيز
مصطفى عبد الستار مصطفى قابيل
مينا كريم اسحق اسكندر
ساره رجب عبدالقادر سيد
ديفيد عياد لمعى جاد الكريم
ليلى محمود محمد محمود
حسين محمد عبدالعال السيد
عبد الرحمن ابراهيم فهمى ابراهيم
شروق خالد صبرى موسى عيسى
يمنى حمدى يحيى الياس عﻼم
مايكل بديع لمعي عزيز
عبد الرحمن عصام موسى محمد
عبد ﷲ السيد العربي الحماحمي
مهند عادل محمد زكى حنبل
جهاد حمدى فوزى على ابو سبع
شهاب احمد فهمي صالح
عفاف نتعى محمد ابراهيم
إسراء محمد على محمد غانم
مريهان محمد عبدﷲ يوسف سعفان
ايمان احمد فاضل نعمان
محمد خالد السيد على عمر
منى فتحى سيد احمد احمد الشاذلى
محمد عبد الرحمن مصطفى عبد الرحمن قوره
نورهان رجب مرسى عبده محمد
رنا جمال محروس على إبراهيم
يمنى حسن محمد على
اسراء احمد بدوى همام

الكلية
تجارة جامعة السادات
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه المنصوره
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
اثار قنا جنوب الوادي
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى بنى سويف
اداب انتساب موجه بنها
علوم اﻻسكندريه
علوم حلوان
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه طنطا
اداب القاهره
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
اداب كفر الشيخ
اداب طنطا
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه بورسعيد
علوم بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجارة قنا ج جنوب الوادي
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
885616
322903
140672
166153
238776
373393
618964
470453
590238
835854
536352
614423
657889
503787
224159
831385
658960
299735
661529
294528
901471
142850
449686
216116
900307
578645
283474
454163
432894
671043
150038
167078

اسم الطالب
اﻻء محسن مصطفى احمد
نجﻼء ربيع محمود كنر
منال رشاد سعد السيد السيد
خالد محمد على عبد اللطيف
نهال اسامه فهمى احمد
عابد محمد عابد الصادق
أسماء جمال عبد الناصر متولى أحمد
محمد عبدالحكيم الحمادى موسى ارز
احمد محمد مصطفى ابو حشيش
ابراهيم احمد مهدى محمد
نوران محمد فتحى اﻻبيض
ايمان حمدى على محمود عوض
راندا رمضان رمضان ابو المعاطى
ابراهيم السيد ابراهيم حافظ على مطر
جهاد يحيى على احمد
رقية عبدالشافى احمد مرسال
رانيا احمد السيد العفيفي
مصطفى عبده عبد الفتاح سيدالخولى
مروه احمد سﻼم عبد ربه الشهاوى
سمير خالد السيد السيد
احمد جاد عبد العاطى عبد الوهاب
رقيه عبد ﷲ سليمان عبد ﷲ
اسماء غريب محمود جادﷲ
نعمة محمد سعد محمد
عبد الناصر احمد محمد عباس
عمرو اشرف عبدالسﻼم اسماعيل على
برناديت بيتر لمعى علم
ابتسام صديق بيومي ابراهيم صديق
جون عاطف بشرى يسى
تحيه السعيد الحسينى المرسى قنديل
احمد عصام الدين محمود احمد
هاني محسن محمد ابراهيم

الكلية
تربية اسيوط
معهد فني صحى بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
طب بيطرى بنى سويف
إعﻼم القاهره/رياضة
اثار القاهره
علوم الزقازيق
تجاره كفر الشيخ
تجاره بور سعيد
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
تجاره دمنهور
اداب الزقازيق
اداب المنصوره
علوم رياضة كفر الشيخ
تربية حلوان
اداب قنا ج جنوب الوادى
اداب المنصوره
حقوق القاهره
رياض اطفال المنصوره
علوم رياضة القاهرة
تجاره سوهاج
حقوق القاهره
اداب انتساب موجه طنطا
طب بيطرى القاهره
تربية رياضية بنين سوهاج
اداب طنطا
تجاره عين شمس
اثار الفيوم
اداب دمنهور
رياض اطفال المنصوره
حقوق القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
532961
896464
233183
753860
127838
210015
526127
910350
738500
593529
221781
460276
431749
524017
447465
384528
438215
878454
660976
581525
316929
388586
897419
351462
282131
233372
294101
241025
237887
593743
358670
735921

اسم الطالب
عمرو أنور محمد محمدعيسى
خلود محسن عبد الرزاق احمد
محمد منصور عﻼء الدين خلف
علياء مصطفى المعز لدين ﷲ احمد محمد احمد
يسرا احمد محمد احمد ابراهيم
شادى طارق ميخائيل فرج رياض
محمد ابراهيم محمد شتا
محمد محمود زكى محمود
السيد محمد محمد عبدالحميد
ساره محمود فهمى عيوشه
مارى رمسيس حبيب كامل
دعاء جمعه محمد رزق رمضان
احمد علي محمد احمد عبد الرحيم الشريف
اسراء احمد محمد حسنين اﻻشقر
أحمد على كمال الفخرانى
محمد احمد بيومى حسانين عبدالواحد
اميرة بسيونى على عبد الرحيم
حسن احمد حسن دسوقى
امل شعبان المتولى عبد المجيد شهبه
هانى فرحات عبد الحق الحوتى
بسمة اشرف عطا الدمرداش
ياسمين عبدالعليم فاروق عباس
بيشوى عاطف دميان سو﷼
محمود احمد كمال محمد بدر الدين
يمني عماد صالح أحمد ابراهيم سﻼم
حبيبه حاتم حسين عبد القادر
بيتر جميل صالح فهمي
ابتسام ايمن عبد الحليم نصر الدين
سلمى ماهر عبد الباسط عبد الرحمن
امين رضا وهبه وهبه علي
امنيه عادل على محمود
هبه محمد محمد عطيه

الكلية
زراعه دمنهور
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
تجاره جامعة السويس
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره عين شمس
طب بيطرى اﻻسكندريه
معهد فني صحى اسوان
تجاره بور سعيد
تجاره طنطا
حقوق القاهره
اداب كفر الشيخ
حقوق اﻻسكندريه
تربية اسكندرية
تجاره طنطا
علوم رياضة عين شمس
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
تجاره اسيوط
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره المنصوره
تربية/رياضه شبين الكوم
اداب الزقازيق
تجاره سوهاج
حقوق عين شمس
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم عين شمس
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تربية عين شمس
معهد فني صحى الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
445571
427598
331251
606852
454748
670298
159092
500399
459941
604281
144058
439231
910727
918521
425471
319541
373043
318140
163687
211697
465393
580173
229163
533520
152782
144650
208800
371257
172543
834149
455638
233400

اسم الطالب
مريم مجدى احمد ابراهيم ابوحمر
ثمار سﻼمة احمد السيد المصري
عمرو سامي سعيد احمد الشرقاوي
هاجر السيد زكى محمود
فاطمة طه عبد السﻼم الهلبي
ايمان حسن ابو بكر محمد محمد
علي سيد حسن علي
هشام اسامه احمد محمد المحبش
أيه عيسي فؤاد كرشه
شيماء طلعت احمد عبد الحميد
احمد مصطفى محمد على
اﻻء مصطفى احمد السيد احمد
اسراء احمد محمد حسين
اسراء طه رشاد الحداد
محمد محمد سيد احمد عمار
دنيا مرتضي فريد صبيحه
ندى مصطفى حامد مصطفى مرسى
محمد عبد الحليم عبد الرحمن عمار
احمد محمد عبد الرسول محمد سﻼم
احمد عاصم عبدالرحمن ابراهيم عوض
عريف كامل سعد محمد عبدﷲ
منة عادل ابراهيم السيد الغويط
ادهم سعيد فتحى محمد
امنية سعيد محمد محمد القرمانى
احمد رمضان فريد مقرب
ايمن شوقي محمد عبد الرحمن
مصطفى محمد رفعت سمير رفعت السيد محمد رفعت
اسامه ابراهيم ابراهيم خضر
نادر مصطفى صبحى امام
غادة الطيب احمد محمود
احمد وحيد الحسينى فرماوى بكر
سلمى محمود عبد الرحمن محمود حنفى

الكلية
تربية ابتدائي طنطا
تربية اسكندرية
تمريض شبين الكوم المنوفية
نوعية الزقازيق
تربية ابتدائي طنطا
تربية المنصوره
علوم رياضة بنى سويف
تجاره اﻻسكندريه
تربية كفر الشيخ
اداب جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب سوهاج
تربية اسوان
تربية سوهاج
اداب كفر الشيخ
تربية شبين الكوم
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
حقوق المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية طفوله اﻹسكندرية
تجاره بنى سويف
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
طب بيطرى بنها
حقوق انتساب موجه القاهره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
علوم طنطا
تجاره عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
355730
674578
503134
447599
808606
293811
447371
881496
204816
437252
234481
682733
162183
501817
376656
124538
528836
803708
658926
209826
896242
533882
899200
900879
211832
829217
885844
379640
380819
847842
581858
888093

اسم الطالب
منه ﷲ جمال كرم سليمان
منه ﷲ عبد المنعم المرزوقى عبد ﷲ جادو
ارساني روماني مرقس تاوضروس
حامد محمد حامد اﻻشقر
بيشوي عماد حبيب بباوي
احمد محمد عبدالحي مصطفى
يوسف ابراهيم عبد الواحد ابراهيم رمضان
مارينا جميل صدقى كامل
عﻼء محمد ثروت عادل ابراهيم على الوصيف
امانى عبد المعين احمد محمد عبدﷲ
اسﻼم ابراهيم محمد حامد حجازى
ندى محمد عبده احمد يوسف السري
جهاد حسن حسنى سعد
عبد ﷲ محمد احمد محمد محمدعبد العال
ايمان محمود عبدﷲ محمد حمودة
محمد اسماعيل موسى البحيرى
احمد على فتحى محارم
ديانا ناصر سمير مهنى
خالد هشام سعد محمد مصطفى
امنيه سيد عتريس ابراهيم سالم
سلمى عبد الجواد محمد ابراهيم
ايمان حمدي محمد عبد الرحمن شحبر
ابراهيم محمد محمد عبد المولى
مارينا مراد امين حليم
سلوي محسن صبحي مشرف
عﻼء محمد على برعي
عبد الرؤوف اشرف جاد الكريم على
كريم كرم لطفى كرم
هناء مجدى عبدالعزيز عبدالمجيد النجار
عمر حجاجي محمد حسين
محمد عبد السﻼم على صيدح
فاطمه الزهراء احمد كمال محمد

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم رياضة سوهاج
اداب كفر الشيخ
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
اداب انتساب موجه الزقازيق
علوم طنطا
علوم اسيوط
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق حلوان
تربية المنصوره
اداب انتساب موجه بنى سويف
تجاره اﻻسكندريه
نوعية عباسيه
تجاره القاهره
تجاره اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تجاره عين شمس
تجاره سوهاج
زراعه دمنهور
حقوق سوهاج
تجاره سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
زراعة قنا ج جنوب الوادي
حقوق اسيوط
حاسبات ومعلومات بنها
طب بيطرى بنها
معهد فني صحى سوهاج
معهد فني صحى رياضه طنطا
علوم اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
428480
458792
828617
653490
882452
732774
676454
543792
655860
464308
291310
133666
898727
288683
369005
753623
609755
393504
117676
596612
108250
804441
306396
508520
590842
547212
511813
599192
375869
508313
611517
368778

اسم الطالب
محمد رجب محمد البدرى السيد
آيه محمد سليمان جمعه
طه احمد عاشور محمد
هدير عبد المعطى محمد على عبد ﷲ كوهيه
دعاء حسن محمد حسين
هاله عماد ممدوح ذكى
سماح حسين يوسف محمود حسين
ندى رشاد عبد الوهاب رأفت محمد السبعاوى
محمد محمد المرشدى رزق القصبى
خالد السعيد احمد حسن حنفى
هشام احمد محمد سيد حسين
همس احمد عبد الحميد مصطفى
الهام محمد على محمود
حسين مجدي اسماعيل احمد بدران
محمود احمد محمد احمد الجحش
محمد احمد السيد حسن عبد العال
محمود السعيد المرسى عبدالسﻼم على
على اشرف على شويته
خديجه حسين ضوى عبد الصمد
ريم عبد اللطيف محمود عبد اللطيف سعد
على عاطف على احمد على
مريم اشرف جﻼل عبد العال
سامي محمد رشاد جادﷲ
أية طارق على بدوى
مصطفى سمير مصطفى الجمل
احمد بكر محمد عبدالحميد شاهين
نورهان سﻼمة محمد سﻼمة
عمر اسامه امين محمد
عبدالخالق احمد عبدالخالق السيد القرنفيلى
هاجر هشام عبد الحميد بدوي
ايمان اسماعيل عبدالحميد محمد حسن
محمد احمد صبيح محمد صبيح الدوله

الكلية
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
نوعية كفر الشيخ
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
اداب المنصوره
علوم اسيوط
علوم بنها
تربية الزقازيق
تجاره كفر الشيخ
تربية المنصوره
تجاره كفر الشيخ
تجاره انتساب م .بنها
فنون تطبيقيه حلوان
معهد فني صحى سوهاج
تجاره انتساب م .بنها
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره بور سعيد
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنها
تربية/رياضه حلوان
تجاره جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية/رياضه جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنها
اداب انتساب موجه بنها
حقوق اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
زراعه مشتهر
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
213731
659612
387224
905394
375676
511916
163126
161699
583029
294354
740366
299160
220959
542165
651356
672082
453580
317293
309729
383753
111891
819733
732712
365280
446119
184729
207389
806421
471875
800968
308086
920509

اسم الطالب
ندى سيد عثمان حسن
اسراء احمد ابراهيم عبد العزيز عبد ربه
ناديه محمد ﻻشين سعد
هاجر محمد عبد الكريم محمد
مصطفى زغلول ابراهيم ابوالمعاطي
أميره عبد الحميد مرسى عبد اللطيف ميز
شيماء عبد الهادي محمد جنيدي
سمية رجب احمد عثمان
اسراء صﻼح محمد محمد مسلم
عبد الرحمن حسن فتحي احمد محمد عﻼم
ابوالليل محمد عبدالفتاح احمد
شيماء محمد عويس عوض ﷲ
كريم سيد عبد الرؤف عبد المعطى
حسين مصطفى حسين عبد الحافظ محمد
مريم صﻼح عبد الرسول جاد
مصطفى محمد مصطفى السيد
مريم محمود مبروك محمود الديب
ممتازة عبد المنعم محمد محمودخليل
محمد ابراهيم عبد المحسن عطا ﷲ
معتز عبد رب النبى اسماعيل على راشد
ف﷼ حسام الدين مصطفي عبد الحميد
شيماء محمود عبد الحكم صادق
زهراء محمد صابر ابراهيم على
منه ﷲ اسامة محب الدين محمد
عمر عمرو فوزى عماره حجازى
رشا كامل عبد الرحمن ذكى
جون عماد جرجس لوقا
ايه محمد بيومى حسن
محمد عﻼءالدين السيد عبدالعزيز جعفر
اية حمادة سليمان عبد اللطيف
مارينا رضا بديع سعد
شيماء جمال جاد ﷲ محمد

الكلية
فنون جميله فنون اﻻقصر
علوم بورسعيد
علوم عين شمس
اداب سوهاج
زراعه بنها/رياضة
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب الفيوم
تربية ابتدائي بنى سويف
معهد فني صحى طنطا
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
حقوق الزقازيق
علوم القاهره
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره طنطا
تمريض المنصورة
اداب طنطا
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
تربية ابتدائي شبين الكوم
حقوق بنها
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب انتساب موجه المنيا
معهد فني صحى الزقازيق
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره طنطا
دار العلوم ج القاهره
اﻷكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة
حقوق بنى سويف
حقوق اﻻسكندريه
تربية المنيا
تربية ابتدائي السادات
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
912989
800400
559070
140190
889006
306439
526416
380514
230823
384141
547458
899521
215944
591500
599558
109340
438850
600328
281304
745816
530396
800792
119149
911345
455835
594876
366329
583016
136272
470382
157260
308067

اسم الطالب
محمد اشرف محمد احمد
حسام خلف ﷲ محمد خليفة
حازم المحمدى ابراهيم عاشور
محمد عامر امام حسان
محمود شحاته احمد هاشم
احمد محمد السيد عبدﷲ
مصطفى محمد عبد العزيز السيد عﻼم
عزت شفيق عزت عواد الشافعى
محمد سيد عبدالمنعم محمد
عمرو محمد محمود نصار احمد
مصطفي محمود محمد سيد احمد النهطاوى
ابراهيم عبد الباسط محمود معتوق
سماح محمد كامل محمد
نورهان يحيى عبدالقادر محمود عتمان
محمد صﻼح محمد عبدالجواد
مؤمن محمد احمد سليمان
جهاد سعيد السيد سيد احمد الجزار
ايمان محمد محمد فاروق عبده ابراهيم
مصطفى محمد سهيل احمد عبد اللطيف
ايمان محمد محمود علي سبع
محمد رضا محمد عبد الوهاب القاضى
سمية صﻼح محمد احمد
اسراء ايمن فتحى احمد
اسماء محمود رمضان محمود
وليد سعد محمد رشدان
اسراء سعد رجب عبد الفتاح غنا
محمد يوسف عبدﷲ ابراهيم
ياسمين محمد عبد السﻼم ابراهيم نجم
اسماء خلف عبد السيد عبد ﷲ
محمد حسن عبداللطيف عبدالهادى عبدالهادى
سحر احمد مصطفى سالم
تسنيم عبد المرضى عبدالمعز عبدالغنى

الكلية
علوم رياضة اسوان
اداب المنيا
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
اداب انتساب موجه حلوان
حقوق اسيوط
تمريض شبين الكوم المنوفية
المعهد الفنى للتمريض بالجونة
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب م .بنها
علوم رياضة الزقازيق
اداب سوهاج
بنات علوم رياضة عين شمس
فنون تطبيقية جامعة دمياط
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب انتساب موجه حلوان
فنون جميله فنون المنيا
علوم الزقازيق
تجاره جامعة السويس
تربية اﻻسماعيليه
تجاره دمنهور
علوم المنيا
تجاره القاهره
معهد فني صحى اسوان
تجاره طنطا
علوم جامعة دمياط
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب انتساب موجه المنصوره
زراعه عين شمس
تربية كفر الشيخ
تربية بنى سويف
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
726072
457010
224922
305354
448786
601378
352132
837326
580421
576531
672940
138277
131704
165124
742920
230684
212167
877277
600895
107467
309678
164021
737985
446728
524674
105063
138508
576005
467563
370681
364741
394434

اسم الطالب
اروى عابدين علي العيسوي
اميره جمال عبدالجواد احمد الشيخ
عبدالرحمن محمد حنفى محمد ابراهيم
اسراء جميل رشدى الجيار
زينب خالد عبد الحميد الششتاوى
يمني محمد رياض على عطيه غازى
احمد ضياءالدين احمد محمد احمد
محمد جﻼل سليمان عبد المعز
نهال متولى محمد ابراهيم عمر
رحاب دياب سيد احمد دياب
حامد احمد عبد الحميد احمد عبده
ايه عبد السﻼم عبد ﷲ قاسم رمضان
محمود اسامة عبد الحكيم متولى
محمد حسين محمد عبد الفتاح
سمر العربي احمد قناوي
احمد صﻼح عبدالعزيز على
شمس الحسيني احمد فتحي عرفة
وﻻء احمد عبد الحميد عبد الرحمن
ميسون محمد فاروق السيد
طاهر محمد عبد اللطيف على
ابراهيم احمد متولي بريقع
محمد محمود محمود احمد داهش
سعيد فتحى ابراهيم قطب
حازم عبد القوى ابراهيم عبد الجواد شطا
مصطفى محمد ابراهيم محمد احمد عمران
اميره صﻼح الدين احمد احمد
اسراء خالد اسماعيل ابراهيم
تقى على محمد الصعيدى
ماهر أحمد محمد عبد الغني
اسامه لبيب محمد عبدالمجيد
ميرنا اشرف ثابت تادرس
محمد صﻼح محمد مرسي

الكلية
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
نوعية فنيه طنطا
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
معهد فني صحى بنها
علوم طنطا
تجاره الزقازيق
كلية اللغات والترجمة سوهاج
تجاره اسيوط
حقوق المنصوره
معهد فني تمريض طنطا
تجاره طنطا
علوم القاهره
تجاره طنطا
حقوق بنى سويف
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره طنطا
حقوق اسيوط
تجاره الزقازيق
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجاره طنطا
زراعه اﻻسكندريه
تجاره القاهره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره طنطا
تربية كفر الشيخ
تجاره انتساب م .بنها
تجاره القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
812710
293718
453294
726501
682042
130654
517406
660100
659792
909249
533428
821481
106497
583365
892420
582597
876851
592543
236431
837404
681818
818488
672785
535681
680077
913502
241912
324354
836612
509172
433682
530506

اسم الطالب
بسمه اسحاق سعد ناروز
لؤي جمال السيد حجازي
نورهان اشرف لطفي محمد مصطفى
ايه اسامه محمد محمد عبد الفتاح
محمد احمد عبد ﷲ الصديق
ايه عبد الﻼه حلمى عبد الﻼه
امانى عوض حموده عبد الحميد بركة
احمد عبد الراضى السيد شلبى بعيبر
شروق السيد ابراهيم محمد سمك
نورهان احمد جاد الكريم سعد الدين
صفا محمود عبد النبى عباس بيومى
بسمه احمد سليمان محمد
مصطفى ايهاب مصطفى امين
أميرة ياسر معوض عبد الرازق درويش
ابتسام محمد محمد سيد
ساره خالد فؤاد محمد الدواخلى
عمرو ابو القاسم سيد خﻼف
تسنيم يحيى يحيى جميل
عمر احمد عبد المعطي عبد الموجود
عمرو سمير عبدالحافظ حسن
احمد فتحى محمد القعقاع عثمان
محمود سيد موسى حسن
عبد ﷲ محمد عبد ﷲ ابراهيم ابوالحسن
اسماء جمعه رمضان الحفناوى
احمد خالد احمد فريد السعيد
ايه عبد ﷲ رمضان سﻼمه
احمد محمد ابراهيم ذكى
طارق محمود عبد العليم محمود
محمد عمرو عبدالباقى محمود
هدير محمد عبدالكريم محمد
محمد سعيد جابر بكر عبدالرحيم
محمد عطا فهمي مقلد

الكلية
اداب المنيا
تجاره طنطا
السن عين شمس
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
حاسبات ومعلومات الزقازيق
اداب جامعة دمياط
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره طنطا
اداب جامعة دمياط
تربية اسوان
تربية اسكندرية
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه اسيوط
اداب كفر الشيخ
معهد فني صحى اسيوط
تربية جامعة دمياط
تجاره طنطا
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تربية رياضيه بنين المنيا
تجاره المنصوره
تربية طفوله ج دمنهور
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
تربية ابتدائي اسوان
اداب انتساب موجه حلوان
حقوق عين شمس
علوم رياضة اسوان
حقوق اﻻسكندريه
علوم رياضة اﻻسكندرية
معهد فني صحى اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
890370
583062
549655
666210
509926
751379
666044
528066
135481
538151
380790
235935
539539
282097
299379
501510
125846
147706
513321
653834
657797
882420
748209
613175
505719
587618
606319
164391
317270
239848
679394
733393

اسم الطالب
مريانه وجيه موريس يوسف
امنيه عﻼء فؤاد عبد الحى خليفه
سمر محمد السيد رجب حسن
محمد محمود السيد محمد الظريف المنير
هشام مجدى مصطفى محمد
عمرو محمد عبد الحميد عبده القطان
دعاء مدحت محمد عبد اللطيف العوضى
اميرة صﻼح حسب ﷲ محمد منصور
عبد المنعم محمد عبد المنعم احمد
ايمان عبدالرحمن مصطفى عطية
ايه احمد عبدالنبى احمد عز الدين
وسام السيد محمد عبد الخالق
ناهد محمد خليفه عبد القوىالناقورى
بانسية السعيد عبد الحميد عبده اﻻزهرى
سماح عبد العال صبحي عبد الحميد
بسنت مجدي عبد المحسن أبو الفتوح النمر
دينا عبد الجواد عبد الموجود عبد المجيد
سلمى صﻼح انور عبد السﻼم
جهاد أحمد محمد أحمد علي
عبد الرحمن محمود محمد محمود رامز
عبد ﷲ السيد محمد صقر سعده
رشا حمدى زكى عبد الموجود
عبد ﷲ محمود ابراهيم محمد داود
اميره عبد الحميد ابراهيم عبد الرحمن
محمد طارق شحاته محمد شحاته
نهال سامي عبد الشكور عبد ال مغنى الجوهرى
كريم اشرف عبد المولى حامد
ايه سيد محمود محمد
ميرنا رمزي ثابت عطا ﷲ
بافلى عاطف كامل ملك
اميره حمدينو محمد عبد السﻼم
جهاد احمد جاد السيد مغاور

الكلية
اداب اسيوط
تربية طنطا
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
تمريض المنصورة
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بور سعيد
علوم المنصوره
زراعه اﻻسكندريه
علوم رياضة القاهرة
معهد فني صحى اﻻسكندريه
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
اداب انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب عين شمس
اداب عين شمس
اداب اﻻسكندريه
علوم القاهره
اداب القاهره
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
علوم بورسعيد
نوعية المنصوره
اداب اسيوط
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
علوم الزقازيق
اداب انتساب موجه دمنهور
علوم طنطا
زراعه الزقازيق/رياضة
اداب الفيوم
علوم بنها
تجاره القاهره
معهد فني تمريض المنصوره
نوعية الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
463797
445336
745996
206797
533691
280574
837366
331277
462474
730525
727098
166143
683373
538097
299092
820798
117239
158740
357335
319193
502497
469139
580146
539014
449478
207621
451332
239712
170363
520795
366780
303639

اسم الطالب
ايه رمضان اسماعيل البزاوى
دينا شريف عاطف عبد الحميد المدوحس
ايمان مصطفى ابراهيم عبد الحليم
مادونا سامح موريس حنا
اسراء ياسر صﻼح حسين عوض
شروق امبارك حمدان على احمد
مصطفى انور حسنى عبدالموجود
سمية السيد أحمد ﻻشين
قدريه جمال السيد قطب
اسراء محمود محمد محمود فرج
احمد محمود محمد عثمان
احمد محمد طه عبد الحليم
امنيه محمد عيد مصطفى يوسف
هدير ابراهيم محمد ابراهيم الدخاخنى
امل عبد الناصر مصطفى عثمان
محمد عادل محمد حمدى
سهيله سيد مجاهد عيسوى
شيماء جمعه احمد محمد
مصطفى احمد كمال الدين عبدالرحمن
سهيلة محمد بيومي عبدالمنعم قنديل
مصطفى محمد على عبد الرحمن حسن
ايمان السيد ابو النصر عثمان
ليلى عﻼء محمد محمد السمنودى
شيماء سعد محمد قاسم
سعاد محمد طه محمد عبد الرازق
كارولين ماجد حنا جبرائيل جرجس
محمد احمد عبدالغفار الحلو
عمرو امير احمد بهي الدين محمد
ايمن محسن عبد التواب ابوبكر
رنا عبد الرازق كمال عياد
احمد محمد السيد على بدر
فاطمة فؤاد عبد الهادى اللهلوبى

الكلية
علوم جامعة السويس
تجاره طنطا
تربية طفوله اﻻسماعيليه
اداب انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي دمنهور
حقوق حلوان
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
علوم رياضة جامعة دمياط
تربية ابتدائي كفر الشيخ
دار العلوم ج القاهره
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني تمريض الفيوم
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره دمنهور
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية ابتدائي بنى سويف
تجاره بنها
تربية ابتدائي بنها
حقوق اﻻسكندريه
علوم كفر الشيخ
معهد فني تمريض طنطا
طب بيطرى دمنهور
تربية طنطا
فنون جميله فنون حلوان
ك.ت .فني صناعى المحله الكبرى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب دمنهور
تربية ابتدائي بنها
تربية شبين الكوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
660555
920130
534587
367817
813734
280806
476678
911575
878377
465800
670618
279588
678553
224726
830307
309948
150324
578421
909324
602387
664216
399427
898426
466570
376772
443762
452789
895695
580476
669271
204829
546309

اسم الطالب
ايه نفاد عبد السميع المغازى
نهله محمد عبدالعظيم محمد
ايه نبيل محمد عبد الغني فصاد
نسمه احمد يحى حسين احمد
اميره عصام نادى سيف
جنات خالد حسين سعيد حسين
غاده صﻼح سعيد حسين
هدي عبد المنعم صديق طلب
سميه رضوان عبد ﷲ يونس
ايمان محمد انور عبد العزيز الديب
امنيه حسن محمد قاسم
حياة شريف ابوالقاسم سيد
ماجد جمال ثروت ابو الفتوح
احمد محمد شوقى احمد
محمد محمد على محمد
محمد عادل احمد زهره
ايناس مجدى حسين عبد الحليم
محمد الدريني عبدالفتاح محمد الشيخ
عبد الكريم محمود ابو المجد احمد
اية جميل فريد عبدالفتاح
مى خالد زيدان محمود
فاطمه صبحى لبيب السيد كامل
ماركو نادى حلقه سعد
معانى يوسف طه حامد محمود
هدير السيد احمد لطفى
زينب عبدالفتاح محمد مرعى
آية خالد السيد العبد
رامز ثروت صداق فهمى
شيماء احمد ابراهيم عبدربه السيد
محمد محى احمد على مكاوي
فرح خالد حسنى محمد لطفى
ميار حسن السيد حسن رجب

الكلية
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره سوهاج
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية ابتدائي بنها
نوعية موسيقيه المنيا
اﻷكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم  6اكتوبر
اداب طنطا
تربية ابتدائي اسوان
علوم اسيوط
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
السن عين شمس
اداب القاهره
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم القاهره
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
معهد فني صحى بنها
فنون تطبيقيه حلوان
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
كلية تجارة ج أسوان
علوم جامعة السويس
اداب المنصوره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تربية ابتدائي كفر الشيخ
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب طنطا
اداب كفر الشيخ
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية ابتدائي طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق القاهره
اداب اﻻسكندريه

Page 690 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
214941
322919
556600
301511
885915
538532
661237
657452
141016
134852
883103
306138
121438
600786
298987
386692
361552
503232
209874
471289
207981
615235
237721
448890
237043
362973
132672
533560
737747
315772
886189
313126

اسم الطالب
احمد مجدي ابراهيم يوسف
هانم عاطف عبد الوهاب عقل سيد احمد
مينا كمال نجيب عطية
يسن ماهر شوقى عبد الجواد خطاب
مريم عزمى ابراهيم سفين
شيماء أحمد بيومى احمد عبد القادر
محمد رجائى عبد الحميد محمد مصطفي
اميره ايمن فوزى عطا ﷲ
خلود محمد كامل احمد عبد العاطى
ابانوب عدلى شاكر كراس
كريمه ماهر مصطفى عبد المالك
عبد العزيز صبحي عبد العزيز نجم
محمد جمال محمد خميس
اﻻء محمد على على عبدالمعبود
دينا امين احمد محمد طه
دينا خليل احمد محمد
نسمه عماد عبدﷲ احمد عبدﷲ
كريم طارق رجب ذكي احمد
يوستينا رضا فهيم صليب
رضوه سعد السعيد على الشاذلى
انجى جهاد يحيى لبيب
اﻻء مصطفى السيد مراد
ياسمين مجدى حسن السيد
ايمان احمد حسن عبد الوهاب
عبد ﷲ سيد عبدﷲ محمد
محمد جمال محمد عبدالمجيد
مصطفى عبد التواب حسين علي
شيماء محمد محمد عبدالحليم بحيرى
هبه عثمان محمد الشرقاوي
اندرو مجدي شوقي رفله
احمد يونس سيد علم الدين
رضا نجاح عبدالرازق سرحان

الكلية
تجاره القاهره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية أساسي اسكندرية
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
اداب اسيوط
السن عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية ابتدائي المنصوره
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية حلوان
دار العلوم المنيا
زراعه المنوفية/رياضة
السن عين شمس/رياضة
تمريض الزقازيق
اداب بنى سويف
علوم رياضة عين شمس
تجاره عين شمس
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب كفر الشيخ
اداب عين شمس
اداب انتساب موجه الزقازيق
حقوق حلوان
اثار القاهره
حقوق القاهره
تجاره عين شمس
حقوق حلوان
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
تربية الزقازيق
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تربية اسيوط
تربية السادات

Page 691 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
585063
231944
450904
296546
887105
500781
919954
738090
132047
607108
576798
369297
368140
725587
727406
388668
536717
106656
390327
309196
755586
812813
387683
677287
244686
224404
532049
153623
211261
677688
880970
746728

اسم الطالب
محمد بكر محمد بكر شومر
احمد حافظ احمد حسين
علي احمد علي احمد السعودي
اسراء عبد العاطي عبدربه محمود
وﻻء حازم محمد جعفر
ميرنا فتحى محمد على حسين
مينا صليب اسطفانوس صليب
عبدالرحمن مصباح محمد على
مصطفى عﻼء محمد رمضان
محمود نبيل محمد ابراهيم سالم
رغده حسن عبد الفتاح احمد النعناعى
داليا عربى محمد محمود
اﻻء شوقى عبدالمنعم السيد هاشم
محمد اسماعيل عبدالعظيم اسماعيل
محمود رافت احمد ابراهيم عجاج
كريم حمدى السيد عبدالوهاب
اﻻء عبدربه عبدالعزيز ابوسﻼمه
عمر محمد عبد السميع على
احمد عماد عبدالعزيز نبهان البكش
امنية مسعد رجب عبد الفتاح قناوى
تيسير محمد شاكر بهلول
يوستينه بولس لبيب كيرلس
ايه وليد شوقى متولى كعيب
اسماء محمد الحنفى محمد
احمد محمد محمد عبد الحميد مصطفى
يمنى ايهاب مصطفى عبدالفتاح
محمود خلف محمود يوسف
هناء محمد ذكي عبد الجابر
احمد محمد محمد احمد
منير طارق محمد حلمى هﻼل
داليا محمد مصطفى محمد قاسم
حسناء احمد عبد المنعم حسين

الكلية
تجاره طنطا
تجاره عين شمس
تجاره طنطا
تجاره عين شمس
تجاره اسيوط
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجاره القاهره
تجاره الزقازيق
تجارة جامعة السادات
زراعه مشتهر
تجاره بنها
علوم بورسعيد
تجاره الزقازيق
تجاره بنها
تربية دمنهور
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني صحى بنى سويف
اداب انتساب موجه بنها
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره انتساب موجه قاهره
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضة
زراعه دمنهور
طب بيطرى بنى سويف
اداب انتساب موجه حلوان
حاسبات ومعلومات المنصوره
تمريض اسيوط
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
599465
805221
659446
236092
157437
317099
544223
542743
523859
120928
161299
373687
911417
677160
584636
130314
910985
106005
311988
583164
313480
676669
281416
330768
244818
804171
875581
605441
907066
311495
538146
460012

اسم الطالب
مصطفى علم عزازى حسن عزازى
عمار هانى حسنى محمد
ايه عبد الهادى على السيد غربيه
نيفين ناجى محمد صديق
عمرو حسن على خليفة
اسماء اشرف عبد اللطيف محمد عامر
محمد احمد رمضان عبدالعال حامد
عزيزة محمد رشاد توفيق جاد ﷲ
لميس احمد محمد عبد الحكيم الشواربى
مصطفى يحيى محمد عبد الواحد
ريهام يحى عبد ﷲ عبد الستار
السيد مصلح السيد مصطفى
علياء مجدى محمد محمود
امجد مراد احمد توفيق يوسف
مجدى ابراهيم الدسوقى الدسوقى
اميرة رجب عبد التواب محمد
احمد محمد محمود على
احمد اسامة محمد ابراهيم
مصطفى محمد ابراهيم راتب
ساره جمال حسان الهلباوى
اية ايمن صﻼح حامد
نبيل ناجى جمعه احمد يونس
مصطفى عصام حمزه عبد القادر
مصطفى صبحي سعيد الديب
محمد جمال عبد الناصر شحاته
دعاء حسين اسماعيل محمد
نورهان اشرف احمد احمد
سارة حمدى عبداللطيف عبد العزيز رشيد
مريم سعد بطرس عويضه
محمد شوقي عبد الجواد الضليل
آية رضا عبد المعطى محمد السيد اﻷبراشى
دعاء عبدالمجيد كامل محمد الصعيدي

الكلية
علوم الزقازيق
اداب المنيا
تجاره بور سعيد
فنون جميله فنون المنيا
علوم رياضة بنى سويف
طب بيطرى بنها
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ
بنات علوم رياضة عين شمس
اداب اﻻسكندريه
معهد فني صحى امبابة
اداب بنى سويف
تربية/رياضه بنها
علوم اسوان
تجاره المنصوره
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
كلية تجارة ج أسوان
علوم القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني تمريض طنطا
اثار القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره القاهره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
حقوق حلوان
نوعية المنيا
علوم سوهاج
نوعية الزقازيق
معهد فني صحى سوهاج
نوعية اشمون
تجاره طنطا
تربية/رياضه كفر الشيخ

Page 693 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
318496
656947
391438
753061
880576
461714
211455
740888
125868
597501
215684
427516
838312
732601
215151
165975
575767
304489
734066
137811
372169
293038
384758
452500
596635
394920
913528
813988
321002
280867
888928
537981

اسم الطالب
محمد عبد الحكيم سالم عبد الغفار حجازى
ندى محمد عوض ابراهيم غازى
ايرينى جورج حليم يوسف
نورا محمد البدوى عبده زهران
محمد عصام محمد محمد
سلمى عيد محمد محمد الخادم
سلمى اشرف على محمد
اسماعيل محمد احمد اسماعيل
ساره مجدى نصيف صادق
سارة عﻼء عبد الوهاب على ابو السعود
ساندرا جمال راغب الياس
أﻻء فتحى عبد الوهاب أحمد
احمد سامي منصور سيد
مى رمضان فايز ابراهيم
امير لطفي حسن على
عبد الحكيم عامر عبد الحكيم الساعدى
مروى رمضان الحسينى إبراهيم
حنان منصور احمد زيدان
ايمان ابراهيم سعد فرج زيد
عمر هانى فتحى عبد الجواد
رؤى عبده احمد السيد
ربى حسين اسماعيل مرسى
محمود ابوالعزايم محمود اصﻼن
اسراء ابراهيم ابراهيم قطب هطل
عصماء السيد احمد المنير
اسماء حمدى حجاج ابراهيم
شاذلى عبد العال جبريل احمد
اميره جمال ابوسمره سلطان
منة ﷲ محمد عبده موسى
منال عطية عزيز عطيه حنا
سلمى عبد الرحيم عوض محمد
شيماء رزق سيد احمد عبد الغفار

الكلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم بورسعيد
تجاره عين شمس
زراعه قناة السويس/رياضة
تجاره اسيوط
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
تجاره عين شمس
اثار قنا جنوب الوادي
أكاديمية اخبار اليوم  6أكتوبر علوم إدارية إنجليزي
تجاره جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تجاره بنها
علوم رياضة الفيوم
تجاره بنى سويف
تربية ابتدائي طنطا
اداب شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة جامعة دمياط
حقوق القاهره
حقوق بنها
حاسبات ومعلومات حلوان
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
نوعية فنيه طنطا
علوم جامعة دمياط
كلية البنات تربية عين شمس
تربية ابتدائي اسوان
علوم رياضة المنيا
تربية ابتدائي شبين الكوم
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب اسيوط
تربية طفوله ج دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
522494
538549
535235
510205
751636
611486
444551
351175
462061
445793
518873
354723
831159
836290
614529
104953
735563
581718
585984
602367
439055
752082
579950
433276
921065
443368
731483
169988
306962
453320
674952
751444

اسم الطالب
محمود حمدى حامد الدسوقى عامر
مريم حسام بسيونى محمد دليور
ايمان سعد ابراهيم بلتاجي
محمد خالد محمد عبد ﷲ
اسراء محمود السيد صادق العزونى
اريج اسماعيل عبدالحميد محمد حسن
على عبد السﻼم محارب على الدخميسى
عﻼء محمد عزت محمد كامل
نيره احمد فتحى احمد مكى
غدير رمضان عبدالعاطى مصطفى ساس
اميرة عبدالفتاح محمد احمد عامر
بسمه على سيد حسن
اسماء عبدالحى طايع موسى
كريم عبد الناصر حماد احمد
وفاء أحمد عبد العظيم أحمد
خالد محسن محمد فرج
امانى عبدالفتاح محمد المراسى
هشام محمود حسن يوسف حسن
عﻼء صبرى بدير السامولى
اسماء شوقى ابراهيم عبدﷲ زيدان
مريم حسين جاد الكريم حسين عبد الدايم
حنان حسن عبد الﻼه حسنين عﻼم
اسماء وائل عبد الوهاب عبد الحى عوض ﷲ
شريف مجدى زكريا سلطان شاروبيم
مريم عبد الحميد علي محمد
مريهان أحمد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن
يمني اشرف محمود سيد احمد مصطفى
عائشة محمود محمد ابو زيد
ايمان السيد عبد ﷲ عيسى
هدي بصير احمد عبد القادر مصطفي
ايمان محمد السيد السيد سليمان
عمر محمد السيد محمد اسماعيل

الكلية
طب بيطرى اﻻسكندريه
علوم اﻻسكندريه
اداب دمنهور
تجاره دمنهور
تربية بور سعيد
تجاره الزقازيق
اثار القاهره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره كفر الشيخ
نوعية طنطا
اداب دمنهور
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية قنا ج جنوب الوادى
نوعية قنا
تمريض الزقازيق
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
نوعية الزقازيق
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب
تجاره طنطا
السن عين شمس
اداب انتساب موجه طنطا
علوم بورسعيد
تمريض طنطا
تربية/رياضه اﻻسكندرية
تربية سوهاج
علوم رياضة طنطا
السن عين شمس/رياضة
اداب الفيوم
معهد فني صحى بنها
علوم طنطا
علوم المنصوره
تجاره بور سعيد

Page 695 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
278791
518933
278121
432393
650736
733480
314836
150854
582544
458321
580444
809965
533833
674878
363500
671051
319986
606075
369543
516606
886661
907861
168090
908671
446669
727932
114846
239505
131375
579583
317860
601883

اسم الطالب
اميرة محسن راشد منصور
هاجر كمال زكى السمديسى
نوريهان حسام الدين محمد عبد المقصود
محمد صﻼح رشدى محمد خليل
ريم فتوح عبد الهادى عبد ﷲ
مروه محمد عبد المنعم عبد الحليم
احمد محمود احمد لبيب
مصطفى محمود كمال ابراهيم
ايمان على محمد عيد
وليد صﻼح احمد حسن ابوشاهين
نادر عبدالمنعم عبدالمطلب المتولى شهاب
الزهراء مصطفى رسمى عبدالمجيد
ايه رمزى مسعود عبدالرازق عبدالحميد
سماء صبرى رمضان موسى ابورمضان
عمرو كمال محمد على
حمزه محمد امين ابراهيم ﻻشين
مصطفى جمال الدين عبدالستار رزق
ابراهيم فوزي محمد عرفات سالم
فادى هانى عياد سﻼمة
اسﻼم مصطفى احمد بلتاجى مهينه
هاله مكاوى محفوظ رمضان
احمد عبد الناصر ثابت على
نهر خالد شعبان عبد العظيم
دعاء رمضان حسين على
موريس اميل يوسف خليفة
ياسمين محمود جوده محمود بطحيش
اﻻء عصام بركات محمد
عصام محمد سيد شرقاوى
غادة علي السيد علي
نورهان خالد محمود احمد الشماع
عمرو رمضان محمد عيسوى
هاجر محمد سعد الدين محمد عرفه

الكلية
اداب القاهره
اداب دمنهور
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
اداب انتساب موجه دمنهور
اداب المنصوره
اداب الزقازيق
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب كفر الشيخ
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
علوم حلوان
تجاره بنى سويف
تربية ابتدائي دمنهور
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره طنطا
تجارة جامعة السادات
طب بيطرى الزقازيق
حاسبات ومعلومات بنها
تجارة جامعة السادات
تربية ابتدائي اسيوط
حقوق سوهاج
علوم حلوان
تربية ابتدائي اسوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
اداب الزقازيق
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية/رياضه عين شمس
اداب انتساب موجه طنطا
تربية ابتدائي شبين الكوم
علوم الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
389254
378911
618930
125025
245168
735024
152222
432966
675639
283862
453009
291287
213675
283395
114231
661411
152501
612590
467903
908978
585653
587389
907076
125080
160254
454320
904331
530812
185034
130488
437540
429277

اسم الطالب
رضوى مجدى انيس محمد
نعمه سيد جبالى جاد الرب
محمود محمد شعبان احمد
محمود هشام العفيفى السيد
ايه عﻼء محمد على
ايه حلمي محمد عبدالحميد
محمد عبد العليم طلبة محمود
محمد سيد احمد طه احمد
حنان السيد عبد العزيز محمد غنيمى
عبد الرحمن سليمان رباح محمود شلدان
اسماء هاشم منصور الخلواني
محمد مجدي نصر ﷲ فرج
احمد سيد خضر محمد
نهير كمال عبد الفتاح ابراهيم حجازى
محمد عاطف ابراهيم متولى
محمد وائل عبد الستار عبد ربة
محمد مندي محمد علي احمد
محمد ابراهيم عبد العظيم على رضوان
آﻻء طارق ابراهيم السطوحى
نرمين فوزى فؤاد مترى
هند ابراهيم سيداحمد عبدالفتاح عجﻼن
عزه رضا عبداللطيف موسى عثمان
احمد عبد ﷲ عبدالغفار عبد الرحيم
احمد سعيد قرنى محمود عبد النبى
اسراء عبد ﷲ روبي عبد ﷲ
منه ﷲ حمدى محمد على ندا
ماريو ميﻼد صديق ميخائيل
احمد حسين ابراهيم صادق حسين
مروه فتحى عبد الفتاح عبد الغفار
نبيلة عبد العظيم ابراهيم احمد
دينا محمود السيد حسين على
رضوى قبارى محمد جاد الرب

الكلية
اداب عين شمس
حقوق عين شمس
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية رياضيه بنين حلوان
تجاره القاهره
نوعية فنيه الزقازيق
تربية /رياضه بنى سويف
تجاره اﻻسكندريه
علوم المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره المنصوره
معهد فني تمريض بنى سويف
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
تربية ابتدائي كفر الشيخ
كلية تجارة ج أسوان
طب بيطرى بنها
اداب طنطا
اداب سوهاج
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره انتساب موجه طنطا
تربية سوهاج
علوم دمنهور
رياض اطفال القاهره طالبات
دار العلوم ج القاهره
اداب اﻻسكندريه
تجاره اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
610094
501502
893382
453071
681563
453109
439533
585874
736183
814308
617326
578460
434570
527853
580039
893624
828752
752541
735289
130073
393820
113062
897511
578778
655442
898958
580946
304999
882516
144059
207519
158664

اسم الطالب
هناء الهادى محمود يوسف حجازى
أﻻء حسانين عبد المنعم حسانين
مادلين خلف لبيب حنين
تقى ابراهيم عبد ﷲ محمد جادو
خالد عبد ﷲ عبده الظريف موسى
رانيا السيد ابراهيم محمد الحريرى
مريهان مهند محمد علي احمد كراع
محمد رمضان على الوكيل
محمد عادل محمود مصطفى
محمد توفيق ابراهيم ابراهيم
معاذ ناصر يحيى عاشور
احمد محمد احمد العطار
عبد الرحمن احمد عبد الوهاب عبد السﻼم
مها ابراهيم احمد احمد محفوظ
خلود السيد حلمي الخولي
ياسمين احمد ثابت على
فاطمه عبدالستار النجار زرزور
اسراء محمد محمد علي محمد
اسماء محمد ابراهيم على السيد
عوض محمود علي محمد مطر
سها محمد عبدالرحيم بيومى
جمال احمد دياب فايز
داليا عاطف مناع محمد
محمد حمدى ابو سليمان جمعة ابراهيم
احمد فؤاد عبد المقصود مصطفى غزالة
رحمه علي ثابت عبد النعيم
السيد عادل السيد حفنى الراوى
اريج خالد احمد احمد فراج
ابرام عماد فكرى كامل
احمد هشام الحنفى محمد
ماريا ناجى مترى بغدادى
اميره صبيح مرعى عبد ﷲ

الكلية
نوعية موسيقيه الزقازيق
فنون جميله فنون المنيا
تربية سوهاج
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره المنصوره
اداب طنطا
تجاره اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تجاره الزقازيق
تربية /رياضه المنيا
اداب انتساب موجه جامعة دمياط
علوم اسوان
علوم رياضة اﻻسكندرية
علوم اﻻسكندريه
علوم المنصوره
اداب انتساب موجه سوهاج
اداب قنا ج جنوب الوادى
تربية بور سعيد
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
تجاره انتساب م .بنها
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره طنطا
تجاره سوهاج
تربية طنطا
تجاره بور سعيد
تربية سوهاج
تجاره طنطا
حقوق شبين الكوم ج منوفية
علوم بورسعيد
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
520040
592007
905910
378197
238554
223825
895419
316699
452148
802025
580468
140343
361306
464221
650774
429234
450158
452723
471561
818613
289704
146001
435504
544586
148016
214539
306777
659048
902409
894135
135623
394821

اسم الطالب
اسراء فرج فوزى ابو سيف سلطان
نورهان عماد الدين طه فرج
محمود رضوان حسانين رضوان
مى ايمن عبدﷲ عبدالدايم محمد
مؤمن احمد محمود سالم
اسماء عادل حسان محمود عابد
كيرلس قﻼده جرس اقﻼديوس
تريزة فيكتور فهيم بشارة
احمد محمد شاهين سعد العربي
بيتر سامى مﻼك ذكى
رشا عبدالغنى محمود حامد خضر
مصطفى مجدى جبر محمد
يارا جمال حسين السيد
محمد طارق جمال الدين عزت
منه ﷲ محمد ابراهيم محمد الخولي
اسماء عصام عبد العزيز عبد الحميد علي
رانا محمد رمضان محمد قنديل
اسماء محمد صادق الحوالة
اسراء صابر عبد الرحمن عبد القادر
شيماء حسام الدين احمد على
داليا نور عيسى ابراهيم
مى فؤاد عبد الحميد ابوعميره
آﻻء محمد محمد جابر محمد العونى
محمد حسنى محمد بكراسماعيل
محمد محسن عبد الحكيم محمد جبة
حسام فهمى فاهيم قاعود
غادة جﻼل راغب محمد الشامى
ايه سامى السيد رجب ورده
يحيى اسعد هاشم محمود
ايه افكار احمد همام
ايه عبد ﷲ احمد مختار
سلمى احمد محمود احمد

الكلية
اداب دمنهور
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
فنون تطبيقية جامعة دمياط
اﻷكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره سوهاج
معهد فنى تمريض بنها
تجاره طنطا
معهد فني تمريض المنيا
تجاره المنصوره
حقوق القاهره
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره كفر الشيخ
حقوق المنصوره
تربية اسكندرية
تجاره طنطا
تجاره طنطا
علوم كفر الشيخ
اداب المنيا
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه حلوان
نوعية فنيه اﻻسكندريه
تربية/رياضه اﻻسكندرية
حقوق القاهره
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب سوهاج
تربية المنصوره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب سوهاج
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
اداب انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
748438
132436
114081
599849
425912
516745
672789
426104
749481
539883
810202
302417
680102
527866
729074
455844
603704
577152
895945
587229
314442
207885
208812
469597
369148
875626
664652
609425
465821
283402
510036
613366

اسم الطالب
عبدالرحمن احمد عبدالغنى ابوالمجد
عبد الرحمن صابر قنديل علي حجازي
بوﻻ عايد الضبع توفيق
خالد احمد ابراهيم عبد الخالق
سلمي عﻼء الدين ابراهيم سيد
احمد حمدى على السيد ابوشويبة
على محمود عبد العزيز على هﻼل عبد الﻼ
فاطمة الزهراء محمد عبدالرحمن الحفنى بصل
نيره محمد عبد الحميد محمد سيد احمد
شيماء الشحات عبد العزيز عبد السيد
عبدالسﻼم ابراهيم عبدالقادر عبدالسﻼم
رمضان عصام حسن عبدالقادر عيطه
اسماعيل رزق الرافعى اسماعيل
وﻻء السعيد مجاهد محمد حسن
محمد احمد عبد الغنى محمد احمد الجزار
رأفت سمير خليفة عبد العال عسل
محمد السيد عبد المنعم ماضى
ندى عماد سالم محمود العتر
مادلين ماهر نعيم جادالرب
شروق وجيه السيد السيد سعد
شروق حسن أبو العز امبابي
محمد مدحت السيد السيد محمود
اية ممدوح سعد البكرى
وسام زغلول زغلول على اسماعيل
ابرار محمد عبدالحميد مرعى
زياد خالد حجاج ابراهيم
محمد السيد محمد عبد الفتاح السيد
سلمى طاهر رمضان اﻻمام
دينا حسام سليمان زكريا
عبد ﷲ ابراهيم محمد عبد الرازق علوان
مصطفى جمال محمد مهران عبد السميع
احمد اسماعيل عطية السيد معارك

الكلية
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجارة جامعة السادات
رياض اﻻطفال ج اﻻسكندرية فرع مطروح
تجارة جامعة السادات
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
طب بيطرى فرع مطروح
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره بنى سويف
علوم رياضة شبين الكوم
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية أساسي اسكندرية
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تمريض طنطا
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
زراعه المنصورة/رياضة
اداب سوهاج
تربية ابتدائي بنها
تربية ابتدائي السادات
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
اداب كفر الشيخ
تربية/رياضه بنها
كلية تجارة ج أسوان
تجاره المنصوره
اداب انتساب موجه الزقازيق
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
916972
209271
921032
105487
749387
458353
665354
362881
677472
668584
747360
654998
733265
657721
668319
670910
164096
132279
676443
133311
580459
472549
529746
758443
597448
458781
445809
596462
604462
884097
141231
664403

اسم الطالب
محمود حمدى عبدالوهاب محمد
عمرو محمد محمد جعفر
محمود عﻼء محمد محمود
ايه اسامه تامر ابراهيم
منه ﷲ سيد محمود سيد
عﻼء مندى ابوزيد المنفى
ندى ممدوح السيد محمد طه
احمد عبدالحميد ابراهيم السيد
ندى محسن محمد السعيد السيد
ناريمان محمود حسن محمد
ايات يحى محمد حسن
احمد فاروق عبد الفضيل على زايد
ندا ابراهيم احمد ابو نعمه مناع
خالد محمد لبيب محمد هﻼل
دينا محمد محمد ابراهيم الطويل
نسمه عبد اللطيف جمعه عبده الزمزمى
يوسف حسن مفتاح خليفة زيدان
عمر سيد عبد الموجود احمد محمد
روان احمد عبد العليم عوض ﷲ عوض
سهام محمد محمود احمد بدرى
أية سمير عطيه عبدالحميد
مى عبدالقادر السيد على سالم
احمد جابر سعد أبراهيم عطا ﷲ
هند سعيد امين محمد صابر
اسماء بكر محمد محمد عمر
اميره محمد كامل الشامي
هند شعبان ابراهيم عبد الرحمن عباده
عمرو جمال سﻼمه محمد الزميتى
محمد على خليل محمد السيد
ثناء محمد رمضان جبر
سمر محمد عبد المنعم محمد امين
حسين فهمى عبد العزيز عبد الجواد

الكلية
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
تجاره عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب القاهره
علوم رياضة جامعة السويس
تربية كفر الشيخ
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره عين شمس
اداب المنصوره
نوعية المنصوره
تجاره انتساب موجة جامعة السويس
تجاره المنصوره
اداب الزقازيق
تربية رياضيه بنين المنصوره
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره طنطا
حاسبات ومعلومات الفيوم
تجاره القاهره
تمريض الزقازيق
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية طنطا
طب بيطرى كفر الشيخ
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
تمريض المنصورة
حقوق اﻻسكندريه
تربية ابتدائي طنطا
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
معهد فني تمريض الزقازيق
تربية ابتدائي اسيوط
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
معهد فني تمريض المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
516600
736427
658790
306019
750231
305266
613766
308040
370417
296207
737057
292258
537827
297281
664994
235282
373340
543553
234884
740811
558175
575857
111493
726913
428651
379052
439151
605307
682901
376902
461066
295905

اسم الطالب
احمد فرج السيد ابراهيم الحداد
بسام حسن السيد دراز حجاج
حسام حسن ابراهيم حسن درويش
مصطفى عبد الفتاح عبدالعظيم شهاب الدين
احمد محمود عوض السيد كشك
نهى عﻼء الدين حسنين السلكاوى
كريم حسن عبدالفتاح متولى
نجﻼء فارس محمد فارس
طارق احمد جﻼل احمد
هبة ﷲ جمال عبد الحميد سيد احمد
احمد ممدوح محمد اسماعيل
بسمة حمادة سيد عبد ﷲ
ايمان سامى يوسف عبد الرحمن عبيد
مريم محمد على على الغول
حسن ابراهيم محمد عبد ﷲ حسين
امانى سيد فتحى احمد
محمود مصطفى محمود محمد سراج الدين
محمد فايز محمد مصطفى ابوريه
ميار اشرف انور محمد
حسن محمد حسين احمد
آيه محمود على محمد حمزه
احمد على محمد على صقر
مارينا لطيف روفائيل يوسف
احمد صابر عبد ﷲ مصطفى اﻻشرم
محمود ياسر محمود ابراهيم
فاطمه اشرف مصطفى احمد النقيش
ريهام محمود محمد صبحى الغريب
اسماء سعيد محمد محمود ابو زيد
احمد سمير محمد محمد عبد الرازق
اميره شكرى السيد محمد علوش
احمد رفعت حسن محمد القلينى
مادونا عماد صبرى شاكر

الكلية
حقوق جامعة السادات
معهد فني تمريض الزقازيق
تربية ابتدائي المنصوره
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره بور سعيد
كلية الفنون التطبيقية ببنها
معهد فني تمريض الزقازيق
تربية ابتدائي شبين الكوم
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
علوم القاهره
علوم رياضة جامعة دمياط
تجارة جامعة السادات
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره بنها
تربية المنصوره
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنها
تجاره اﻻسكندريه
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره بنها
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره بنها
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تربية بنها
علوم اﻻسكندريه
اداب الزقازيق
اداب المنصوره
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تجاره كفر الشيخ
اداب القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
602920
287241
154128
233743
883043
906411
520782
592660
231836
659535
455841
159095
454116
319537
210641
390983
296062
596548
103016
595927
162409
669668
526174
371777
358515
651066
598193
307362
727402
663154
575074
918220

اسم الطالب
هانم صبري عبد الحميد شكر عماره
دنيا احمد سعد عبد العظيم
هناء كمال احمد عويس
منى جمال لطفى عبد الرحمن
ايه رشاد صدقى عبد الرشيد
احمد ناصر رشاد عبد ﷲ
حكيمه عاطف حسين منصور
اميره الشربينى الشربينى بدر
سيف الدين وائل سيد عبد الغنى ابراهيم
ايمان ايمن احمد على صﻼح
أحمد عبدالفتاح عبدالسﻼم سلطان
محمد حمدى زيان عبده
شيماء محمد ابراهيم السنوسى
اية محمود عبدالشكور خلف
ايه ﷲ على حسن انيس
محمود جمال السيد محمد
ياسمين عماد الدين طه احمد
عمرو ابو المعاطى محمد مصطفى
يوسف الشريف السيد عبد الجليل
سماح احمد جﻼل يوسف
فاطمه محسن سيد فرج
احمد محمد عطيه السعيد على
على كارم احمد حافظ ابو النيل
مارى جرجس ذكى بخيت
زينب عبدالغنى حسن عبدالغنى
داليا صبرى محمد السيد عيد
إسﻼم حسن حامد سعيد
سندس ايمن ابراهيم دياب
محمود ابراهيم احمد احمد الشفتى
انتصار مصباح صبحى مجاهد
محمد اشرف فتحى محمد حسن
محمود شهاب الدين محمد مزيد

الكلية
اداب الزقازيق
حقوق القاهره
تربية بنى سويف
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره اسيوط
تجاره سوهاج
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
تجاره بور سعيد
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر
اداب انتساب موجه المنصوره
تمريض طنطا
تربية ابتدائي بنى سويف
السن عين شمس
تربية شبين الكوم
تجاره عين شمس
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تربية جامعة دمياط
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالبات
تربية الفيوم
اداب جامعة دمياط
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية عين شمس
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تربية شبين الكوم
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره انتساب موجه المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
843544
829119
916818
207461
581475
661140
214165
742227
151318
548467
609826
741019
527271
431822
548999
806656
371643
357342
450306
596368
594281
238020
750715
836190
168941
316680
116233
577375
594755
135633
160769
670597

اسم الطالب
محمود علي محمد سيد
ايه محمود أحمد محمود
نورهان فرج عبدالمنعم فرج
مارك يوسف يونان عبد اللـه
محمد أحمد صبحى عبد الحميد
محمد الدسوقى حامد الدسوقى خضر
محمد مصطفى عبد الخالق احمد عبد الرحمن
شروق محمد رمضان احمد
اسﻼم ادريس ابو حمد حسين
وليد اشرف عبدالفتاح احمد الجمل
وﻻء عراقى حافظ عراقى
عمر محسن احمد سليمان
آﻻء رمضان محمد اسماعيل
محمد احمد سعد الخطيب
محمود محمد عبدﷲ عبد الونيس
الفت عمر خيرى احمد
هبه مصطفى محمد صابر
نورالدين اشرف محمود صابر
ساره خالد حسين ايوب
امنية المتولى صابر السيد ابو العطا
خالد محمد محمد غمس
منة ﷲ طاهر ابراهيم محمد عامر
احمد عادل عبده محمد مسعد
حنان حسن محمد صالح
طه عبد الهادى محمد صﻼح
اسراء خالد سعد محمد
سيف الدين محمد حسن حسين
جورج ناصر فهمى بسطوروس جرجس
أحمد ﻻزم عبد الجواد مصطفى عصر
ايه هﻼل شعبان عبد الظاهر
علي مصطفى محمد حسن
الزهراء جوده السيد محمد سمره

الكلية
علوم المنيا
زراعة قنا ج جنوب الوادي
تربية ابتدائي اسيوط
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم جامعة دمياط
مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تمريض اﻹسماعيلية
معهد فني صحى امبابة
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
نوعية الزقازيق
ك.ت .فني صناعى المطريه
زراعه اﻻسكندريه
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
معهد فني صحى بنى سويف
اداب طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد فني صحى طنطا
معهد فني صحى بور سعيد
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
زراعه القاهره
نوعية بور سعيد
تجارة قنا ج جنوب الوادي
حاسبات ومعلومات الفيوم
تربية بنها
السن عين شمس
علوم طنطا
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
اداب بنى سويف
علوم المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
387455
585311
830644
304680
815305
526658
545823
369224
325284
386429
533048
583140
161206
838475
743844
107025
390601
231627
668088
166815
907880
437503
133088
160747
432451
804739
306508
126151
600802
296767
434376
461073

اسم الطالب
محمد السيد محمد عبدالفتاح عمر
آيه عصام مسعد المسدى
هاجر سﻼمة محمود احمد
ريم يوسف سليمان حشاد
مريم يوسف فرج لوقا
عبد الرحمن محمد الحسيني احمد مرعي
محمود اشرف المهدى ابراهيم
اسﻼم عونى احمد عبدالناصر
محمود توفيق عبد الوهاب توفيق
ساره صبحى سعيد ابراهيم
مصطفى رمضان حسنين محمد
رانا السيد شعبان الغمرى
شهيره كامل فارس اسماعيل
إيمان إبراهيم أحمد منصور
اميره ابراهيم محمد ابراهيم عامر
عبد الرحمن نبيل على سعداوى
احمد عبدالنبى يوسف محمد
فيرينا عادل شحاتة خليل
حسام ياسر ابو الفضل الحنفى الشيخ
عادل عصام محمد حسين
عماد الدين محمد مصطفى السمان
امل محمد حسين محمود عبدالجليل
بسنت مصطفي نصر شحاته
هبه سعد عويس عبد الرسول
مينا اشرف عبد المسيح فريج
رانيا جمال احمد عبد الباقى
عبد العزيز اسامة عبد العزيز الضرغامى
مريم كرم كمال الدين السيد
ايمان سمير على زين العابدين
ايمان سعيد حسين السيد
عمرو محمد ايهاب مصطفى محمد دغيم
احمد محمد ابراهيم عبدالغني حجاب

الكلية
معهد فنى تمريض بنها
اداب سوهاج
نوعية موسيقيه قنا
طب بيطرى جامعة السادات
تربية المنيا
تجاره كفر الشيخ
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
علوم رياضة بنها
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
كلية البنات تربية عين شمس
زراعه دمنهور
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
اثار قنا جنوب الوادي
معهد فني صحى اسماعيليه
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات حلوان
تجارة جامعة السادات
زراعه الفيوم
حقوق سوهاج
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات حلوان
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حقوق عين شمس
علوم اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
754960
279620
538933
821308
315507
316689
750076
613029
756021
735151
313101
299777
536608
297004
526986
814760
821540
320849
133942
730185
829209
682147
898763
468476
461175
302514
445342
282196
114130
168788
905901
367076

اسم الطالب
حسام الدين رأفت سﻼمه سالم
يارا ياسر حسن عبد الحميد
اروى طلعت حنفى احمد
مهدى ابوالنصر جادالرب عبدالمجيد
عمرو محمد جابر أبو العزم
امنية فارس السيد عواد
مريم صﻼح محمود مصطفى
احمد اشرف محمد صبرى عطيه جبل
احمد عبد الهادى زايد ابراهيم
اميره محمد محمد نصر
اية عصام يوسف اسماعيل علي
محمد احمد خليفه محمد عبد الحميد
أسماء سعيد مصرى عطيه
عصماء فتحي على تهامى على
هاجر محمد فؤاد محمد
كيرلس نبيل كمال لبيب
ايه صﻼح ابوالمجد عبدالكريم
اية محمد عبد العزيز الحنفى
منه ﷲ ماهر مصطفى محمد
ايه خلف محمد جاد المولى
محمد ابراهيم محمد ابراهيم
فاطمه احمد التميمى حامد محمد
منى محمد عبد اللطيف حسن
محمود احمد رمزى حماده
محمد عبدالفتاح معروف على حسان
احمد سامي محمد العشماوي
رحمه حسن محمد شوشه
خلود اشرف محمد عبدالعزيزالغالى
عبد العزيز يحي علي عبد العزيز
ندى اسماعيل السيد على
محمد عربي عبد العزيز عبد الحميد
احمد طارق السيد السيد حسن رمضان

الكلية
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
علوم حلوان
تجاره بنها
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
طب بيطرى الزقازيق
كلية البنات علوم عين شمس
معهد فني صحى امبابة
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
طب بيطرى القاهره
علوم حلوان
تجاره بنى سويف
تجارة قنا ج جنوب الوادي
معهد فني صحى بنها
اعﻼم القاهره
اداب عين شمس
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب جامعة دمياط
تربية طفوله سوهاج طالبات
تجاره كفر الشيخ
علوم طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي طنطا
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره القاهره
اداب الفيوم
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
653879
279684
511709
585122
810765
742524
658646
540515
756088
547475
600353
105062
597988
814367
891433
671611
473605
438092
321752
890580
206021
127401
549825
128238
596946
445694
667486
675023
331262
503422
678299
227241

اسم الطالب
نورهان اشرف عبد الفتاح احمد حجازى الزغيبى
ياسمن عاطف سيد أحمد محمد
زينب عادل محمد عبد اللطيف موسى
سالى عبد الفتاح الشناوى دراز
شنودة ناصف بولس جرجس
نشوى على عبد الجليل محمود
على هشام على اسماعيل على
اسماء خليفة الحسيني خليفة محمد
احمد حسين عبدﷲ سليمان
السعيد حسام محمد السعيد النجيلى محمد بلبوله
ذينب ابراهيم عبد الروؤف اسماعيل
اﻻء سامى احمد احمد
احمد اﻹمام محمد الشبراوى اﻹمام حمامه
سلوى سعيد عبد الحكم احمد
محمود جمال احمد محمد
ايه احمد على السيد على
رحاب مسعد غريب مرسى الدويك
روان علي عبدالعزيز محمد عامر
حسين حسن حسين إدريس
حسام جمال ابراهيم محمود
منه ﷲ حسن محمود حبيب
هبة احمد محمد محمد حسنين
ياسمين جمعه بسيونى الحبه
اسراء عاطف زكى مراد احمد
ياسمين ماهر عبد الجليل اﻻتربي عسل
غادة مجدى يوسف عبدالفتاح حراز
ايمان طه العبد السيد ندا
نيره ابراهيم ابراهيم محمد ابراهيم عفان
بسام مسعد محمد يوسف الدغيدي
بسنت حسن الدسوقى غريب العطار
على شكرى عبد الرازق الشربينى
مى حسين سيد سيد

الكلية
علوم المنصوره
اداب انتساب موجه حلوان
اداب جامعة دمياط
تربية طفوله طنطا
علوم المنيا
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني صحى المنصوره
علوم اﻻسكندريه
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
حاسبات ومعلومات اسيوط
معهد فني تمريض الزقازيق
اداب القاهره
معهد فني صحى بور سعيد
معهد فني تمريض المنيا
معهد فني تمريض اسيوط
تربية ابتدائي المنصوره
اداب كفر الشيخ
فنون جميله فنون اﻻقصر
معهد فني صحى بنها
تجاره اسيوط
كلية البنات آداب عين شمس
حقوق القاهره
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
زراعه القاهره
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
رياض اطفال المنصوره
معهد فني صحى رياضه المنصورة
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
علوم رياضة اسيوط
زراعه المنصوره
تجاره القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
682679
880279
365279
278380
150435
371341
358961
104662
597650
355568
598703
606088
666992
443158
304546
455644
236137
234339
295707
114336
538328
607593
125807
434414
320955
668523
504276
831702
832632
230267
887986
381941

اسم الطالب
سعاد محمد محمد عوض شهاب
رانا ماهر انور ملك
منال ماهر اسحق حنين
ميادة محمد اسامه محمد عبد الرسول
رمضان سعد محمود سعد
خالد محمد عبدالحميد عبدالرحمن
احمد خالد عبدالفتاح ابراهيم
مريم محمد محمد احمد مصطفي
محمد محمد السعيد إبراهيم القنيشى
نورهان خالد محمد ابوالفتوح
محمد فوزى محمد اﻻتربى
محمد احمد فتحى حسن
مها فتحى امين البرعى احمد
سارة سعيد محمد ناصر
هاجر حامد محمد عيد على سالم
عبدﷲ عطوه عبدربه صديق
معاذ احمد عبد السﻼم ابراهيم
عبدالرحمن حسام عبدالوهاب عبدالحميد
دنيانا كامل ثابت مسعد
اسﻼم محمد ابو السعود السيد
سارة عبدالرحمن رياض عبد الرحمن عوض
عبدالرحمن صﻼح فاروق عبده ابراهيم
ايه ﷲ احمد حسين يوسف ابو كوز
مروان كرم سعيد سعد
شيماء محمد احمد محمد
هدير السعيد محمد رضا يحى
نورهان محمد توفيق اليمانى
محمود مسعود محمد ابراهيم
نوران بهجت سيد عبد المنطلب
مريم ابراهيم سلطان ساويرس
دينا مظهر زيدان محمد
وﻻء سامح شافعى امين

الكلية
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره اسيوط
تربية حلوان
فنون جميله فنون حلوان
معهد فني صحى امبابة
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
السن عين شمس
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
اداب عين شمس
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه المنصوره
تربية طنطا
اداب شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى طنطا
علوم رياضة القاهرة
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب عين شمس
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تربية طفوله ج دمنهور
معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات
اداب القاهره
علوم طنطا
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
اداب المنصوره
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب اسيوط
كلية الفنون التطبيقية ببنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
837633
666002
666796
301705
650130
243241
302871
356521
594012
162432
436567
369464
302069
532956
901485
180650
829869
666752
590657
132049
370969
590482
316496
665404
364162
440265
814709
679993
602717
146404
390540
653558

اسم الطالب
ايه محمد زكى على
عمرو مسعد البيومى اﻻتربى سعده
احمد محمود السيد المتولى ابراهيم
مصطفى محمد عباس عبد الحميد اﻻسرج
يحيى احمد محمد ابو اليزيد احمد الدنبوقى
ايرينى سامي حسني موسى
ازهار امجد جاد السعودي
لمياء المرسى محمد فهمى
نورهان حسام سادات الخضرى
ندي سعيد رمضان سلطان اسماعيل
وسام فوزى محمود عبد العاطى
محمد عاصم عبدالحكيم محمد السيد مصطفى
اسﻼم محمد انور حندوقة
سﻼم رمضان ابراهيم عبدالحميد
حشمت مجدى فوزى توفيق
احمد عمر عبد الجواد يحى
رحاب جﻼل كامل حسن
محمد المتولى فاروق المتولى يوسف
احمد محمد كامل مردان
مصطفي محمد كامل رجب مهدي
هشام ايمن صابر عبدﷲ
احمد نبيل ذاكى المرسى ابوجﻼلة
الهام محمد محمد أبو السعود عبد العاطى
اسراء نبيل البسيونى سليم فرج ﷲ
ندى حمدى محمود عبدالوهاب
آﻻء محمود كمال عبد الفتاح محمد
شهاب محمد عبد المحسن مرسي
ايه بركات السيد محمد احمد حوريه
ايمن محمد نصر محمد السيد سالم الزرقانى
ماجى حشمت نص حكيم
ادهم احمد عبدالقادر مصطفى عرفة
محمد احمد عبد الجواد النحاس

الكلية
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب جامعة دمياط
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
علوم رياضة المنصورة
فنون تطبيقيه حلوان
تربية طفوله شبين الكوم
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
اثار الفيوم
زراعه اﻻسكندريه
تربية نوعية بنها شعبة تربية فنيه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم دمنهور
معهد فني صحى سوهاج
تربية رياضيه بنين بني سويف
تربية رياضية /بنات قنا
تجاره الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب باﻻسكندرية
تجاره القاهره
علوم رياضة عين شمس
دار العلوم ج القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم المنصوره
حقوق حلوان
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره اسيوط
علوم جامعة دمياط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
زراعه عين شمس
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
122040
218005
323766
734274
815549
448309
311383
451081
143889
588225
669261
308351
113817
614211
452717
882579
725476
468021
218961
609985
315487
317097
880282
210293
599805
892532
667712
513405
912197
666144
363307
579294

اسم الطالب
رنا كمال السيد عبده
كارولين ايهاب حنا عبدة
عبد ﷲ رمضان خضرى محمد
رانيا احمد فوزى غريب
اسماء صابر سيد ابراهيم
ريم أيمن عبد العليم عبد ﷲ البرعى
مصطفى عبد الخالق محمد منتصر
محمود مصطفى احمد السيد
حماده مختار حلفايه حسين
حمدى ايمن حمدى سعيد قنومة
على هشام على محمد فريد
عبد الرحمن جﻼل عبد العزيز نوير
محمود محمد محمود مرسي
حسناء يسرى كريم حامد
يارا نبيل محمد العبيسى
كريمه نادى حسنى عبد الراضى
ضياء الدين عصمت راتب فرج
اية بسيونى زيدان سافوح
محمود السيد محمد الدقوني
أمل صبرى عبدالسﻼم حسين
علي ايمن على احمد
اسراء مصيلحي عربي المصيلحي عربي
سهيله علي حسين محمد مصطفي سلطان
زينة عطا ابراهيم السيد زياده
ابوزيد احمد محمود احمد ابوزيد
رحمه محمد عبد الرحمن محمود
حسام مصطفى السعيد السيد مطر
آﻻء عصام محمود أبوكليلة
محمد عبد الوهاب فخرى مرسى
زهراء صﻼح محمد محمد ابو العطا
مصطفى محمد على محمود
هدير رضا على ابراهيم

الكلية
تجاره القاهره
كلية البنات تربية عين شمس
اداب قنا ج جنوب الوادى
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية المنيا
تجاره طنطا
حقوق جامعة السادات
تجاره طنطا
تجاره القاهره
علوم رياضة بنها
تجاره المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره القاهره
نوعية الزقازيق
طب بيطرى بنها
اداب انتساب موجه اسيوط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تربية كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
طب بيطرى بنها
تجاره اسيوط
حقوق عين شمس
تجاره طنطا
علوم اسيوط
هندسة المنصوره
حقوق اﻻسكندريه
تربية اسوان/رياضة
نوعية المنصوره
علوم رياضة عين شمس
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
547611
900282
582046
294436
228018
240067
756005
517463
452673
308055
466108
658638
576488
438200
535395
351888
311173
220533
606021
213191
737062
530605
225976
591337
352741
517729
433412
589125
679367
842182
829446
219693

اسم الطالب
محمود جمعه سرور منصور سرور
وﻻء احمد شيبه ابراهيم
فيروز شعبان فهمى أبو الغيط
احمد خالد محمد حسين شنقار
حسين محمد سيد حسين
بسنت منصور محمد منصور
مجدى عبد ﷲ نايف سليم
هدير الشحات شعبان سالم شقيدف
عﻼ عبد الرحمن محمود الذهبى
امنية انسان محمد عامر
امل عطية السيد محمد الجريدي
احمد عماد محمد الفرحاتى اسماعيل
مصطفى حسنى عبد ﷲ مهنا
آيه جمال محمد محمد
اسراء عبد الحليم جمعه عبد الحليم الفحل
هاجر مصطفى احمد يسرالدين احمد
دينا رجب احمد الزق
محمد خالد خميس عبد الحميد
يارا مصطفى عبدﷲ عبد السﻼم
احمد محمد نجيب احمد حلمى بحيرى
اشرف محمود سيد محمود صالح
اسامه محمد رجب الفراش
محمد حسين حسن حسين
رضوى السيد السيد الدبسى
كيرلس اسامه انور حنين
دينا عبد الحميد السيد محمد العبد
كريم محمد سعد محمود على
دينا محمد محمود البندارى سليمان
احمد محمود محمد فرج حموده
رباب مصطفى احمد السيد
سميه كامل محمود طلب
عبد ﷲ رجب محمد فهمى

الكلية
تربية/رياضه دمنهور
معهد فني صحى سوهاج
علوم المنصوره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تربية العريش
اداب دمنهور
تربية طفوله طنطا
تربية طفوله شبين الكوم
تجاره كفر الشيخ
تجاره المنصوره
اداب طنطا
زراعه كفرالشيخ /رياضة
تربية دمنهور
علوم رياضة عين شمس
تربية ابتدائي السادات
حقوق عين شمس
حاسبات ومعلومات المنيا
حاسبات ومعلومات القاهره
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
علوم حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره جامعة دمياط
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
اداب انتساب موجه المنيا
نوعية فنيه قنا
علوم رياضة جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
732270
543184
459999
875824
547958
536728
455660
323939
526549
754050
731125
449976
138064
209587
217099
732947
750364
320843
683113
375418
832806
309260
109180
658158
588431
677544
229116
741101
592753
527905
650487
600015

اسم الطالب
عربى حمدى عبدالعزيز محمود
زياد امين رمضان احمد عبدالعزيز
وفاء مبارك محمد دسوقي
احمد طلعت احمد محمود
محمد جابر عبدالتواب محمود سلمان
امل جﻼل كمال ابراهيم عبدالمعطى جاد
احمد محمد رفعت محمدالتهامى الطاهر
سميحة محمد صافي فتح الباب صالح
مؤمن محمود عبد الهادى السيد الفحام
ماريهام وهبه عبد الملك وهبه عبد الملك
سمر سمير محمد علي الغندور
مها عامر عبدالواحد محمد عامر
هاجر محمد اشرف فوزي حسين
نوران يحيى عفيفى غطاس
حسن سامح شكرى محمود
نورهان حسن لطفى حسن عبد المجيد
محمد جمال محمد السيد نوفل
اية عبد الرحمن محمود الباجورى
هند المرسى المرسى محمد طبل
محمود عزت سيد محمود مليحه
مارينا ميﻼد سعد عبد ﷲ
فاطمة عبد الهادي محمد عبد الهادي
حمدى سيد حمدى السيد
اﻻء شكرى فوزى السيد
اميره عبد الحكيم عبد الحميد عبد الباقى قشطه
صالح محمود صالح عبد الفتاح محمد
مصطفى عمرو فاروق محمد
محمد ايه ﷲ محمد فتحى
بﻼل احمد امين درويش
ايه سيف الدين السيد محمد عبد اللطيف
محمد خالد عبد البديع محمد
محمد عبدالرازق السيد عبدالحليم سﻼمه

الكلية
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق اﻻسكندريه
معهد فني تمريض اسيوط
علوم رياضة دمنهور
معهد فني صحى اﻻسكندريه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
اداب اﻻسكندريه
معهد فني صحى بور سعيد
علوم الزقازيق
تربية ابتدائي طنطا
اداب انتساب موجه حلوان
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تجاره الزقازيق
معهد عالي إدارة وحاسب ج بورسعيد
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي المنصوره
تربية بنها
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
علوم شبين الكوم ج المنوفية
دار العلوم ج القاهره
تربية المنصوره
اداب طنطا
تجاره طنطا
تجاره عين شمس
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
دار العلوم ج القاهره
اداب اﻻسكندريه
تجاره طنطا
تربية الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
139653
441584
210173
458501
204579
577332
659280
281721
430251
525087
811344
374593
227954
383842
281107
382352
243490
727399
206990
527709
583036
527863
388759
735622
877910
231464
305176
291102
305082
576998
209396
381031

اسم الطالب
ريهام احمد زين العابدين احمد
صبري خالد عبد ﷲ عبد الرحمن جاد
ماريا مراد نصيف تناغو
عمرو عبدالحميد احمد عابدين
ربا سامي عثمان سيد احمد الجندي
محمد ناصر صﻼح حسن الناغى
دعاء جمال عبده الباز
فرح خالد عبد العزيز عبد المجيد
مروان احمد حسن احمد محمد عزت
ساره محمد صابر عبد الجواد خضر
ناجى اوسام نبيه جوهر
فؤاد صبرى فاروق مهدى طعيمه
مريم عزت حلمى زخارى
ياسمين ممدوح محمد سالم ابوصايمه
محمد مجدي عباس صادق اسماعيل
عبدالرحمن محمد عبدالعزيز على
لبنى عبد العزيز محمود زيدان
محمد ناجى شحاته محمد
ميار وائل محمد نور الدين
ميريت عبدالمسيح فهمى سعيد
اسراء محمود عبدالحليم بدر
هالة عزام مسعود شكر
احمد عادل مصطفى ابراهيم
هيام عماد السيد ابراهيم
امانى بدوى خلف حسن
اسماء معروف خليفه احمد
الزهراء محمد المهدى متولى الشتيحى
محمود محمد محمود عبد الغني
ابتهال احمد محمد حسن خطاب
ايه عبد الرحمن عبد الحميد شعيشع
اميره عبد الحميد ابو زيد على خطاب
محمود عادل انور عبدالرحمن رضوان

الكلية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
حقوق طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب المنصوره
تربية ابتدائي المنصوره
اداب جامعة دمياط
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تمريض اﻹسكندرية
اداب المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب عين شمس
خدمه اجتماعيه حلوان
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تجاره عين شمس
زراعه القاهره
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
ع.كندى تكنو.اعﻼم ت.خامس
اداب اﻻسكندريه
علوم طنطا
علوم اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره الزقازيق
تربية اسيوط
اداب عين شمس
تربية ابتدائي شبين الكوم
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب شبين الكوم ج المنوفية
طب بيطرى كفر الشيخ
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب م .بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
367927
511626
151399
599089
730477
848254
317995
299808
502859
837865
110540
595344
822531
524088
157897
125554
731114
205073
536441
117936
465511
584541
469256
747403
727573
451198
500284
529747
206704
667273
293688
241148

اسم الطالب
سلوى عبدالمجيد خضر عبدالمجيد
اميرة حمدى جابر محمد
اسراء سامي عبد الباقي اسماعيل
شروق عبدالظاهر مصيلحى محمد خطاب
مريم السيد سليم سليمان
جهاد حامد حسن محمد
محمود جمال عبد المنعم احمد شهاب
احمد سعيد عبدالعزيز عبدالمجيد
زياد شريف محمود السيد ابراهيم
أسماء حمدى أحمد حسن
محمود يسرى مصطفى عبد الحميد
أحمد عماد الدين متولى محمد الجاويش
مونيكا عادل ابراهيم شنوده
روان طارق عطية محمد علي
محمد حسن احمد دياب
داليا بسام حسنى فاضل
زينا رفعت السيد سليم عيسى
تقى رضا احمد محمد
ميرنا جبر امين مطاوع خلف
اسماء ابراهيم على ابراهيم
اميرة ابراهيم عبد المجيد محمد صحصاح
ضحى نعمان عبد الحليم على عيسى
ندى ضياءالدين محمد الشناوى
شيرين محمود عبد الرحمن على العصره
ساره احمد حسين محمد محمد
احمد خالد محمد يس
نورهان محمود أحمد جادﷲ عباس
احمد خميس خيرﷲ عبد العاطى
ماريز مدحت سعد توفيق
اجﻼل فوزى فتحى المرسى شحاته
سيد محمد سيد حسن
دينا طه عزمي عبدﷲ

الكلية
علوم رياضة بنها
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية عين شمس
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
رياضيه بنات الزقازيق
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تمريض شبين الكوم المنوفية
تجاره القاهره
تجاره جامعة السويس
كلية علوم الوادى الجديد
علوم رياضة حلوان
معهد فني صحى رياضه بور سعيد
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تربية اسكندرية
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
اداب انتساب موجه الزقازيق
استنفد الطالب رغباته
تجاره القاهره
تربية دمنهور
حقوق القاهره
السن عين شمس
حاسبات ومعلومات المنصوره
اداب كفر الشيخ
تجاره جامعة السويس
تربية الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم اﻻسكندريه
زراعه دمنهور
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجارة جامعة السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
742770
114037
590508
295344
123939
233745
909887
811852
557955
317258
678145
608069
877227
740936
532033
883824
205107
659525
607088
812043
320514
596871
470891
581838
898370
141321
904079
427910
676632
821189
471834
889814

اسم الطالب
منه ﷲ محمد علي الدين محمد
احمد مجدى مصطفى عبيد
زياد احمد محمد مصطفى رخا
تقي هشام حسين محمود صقر
محمود صﻼح طه محمد
هدير باسم مختار الحارونى
مياده مجدى محمد بشير
ابانوب عادل شاكر عبدالسيد
دينا مجدى على احمد
اﻻء احمد عبدالعزيز عرابى
هناء محمد ابراهيم محمد احمد
دنيا وليد السيد عبد الهادى السيد
مايكل يحيي نادي رشدي
احمد محمد الشحات سليمان
محمد خيرى شعبان سالم نوفل
ايات علي يوسف محمد
مي احمد عبد الجواد عبد المجيد
امنيه عاطف ابراهيم احمد المحالى
محمد احمد محمد شرف الدين عبد الرؤف محمد سليمان
نبيل جميل جرجس حنين
عمرو سيد أحمد أحمدعطية
محمد عاطف الخميسى عوض حسنى
خلود احمد عبد الغفار على البرعى
محمد اسامة كمال محمد عزام
احمد عبد الحميد كامل سعد الدين
بسنت صبحى ابراهيم محمد خاطر
مريم نشأت شماس مجلع
حسن محمد حسن على
شيماء السيد شعبان احمد الطنطاوي
ناديه محمود محمد احمد
عبدﷲ محمد مصطفى احمد منصور
اميره فوزى خليف محمد

الكلية
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
حاسبات ومعلومات حلوان
علوم اسوان
تجاره بنى سويف
علوم دمنهور
كلية البنات علوم عين شمس
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره بنها
علوم جامعة السويس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
اداب اسيوط
تربية ابتدائي عين شمس
حقوق المنصوره
علوم الزقازيق
تربية المنيا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
تربية كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات المنصوره
علوم سوهاج
تجاره القاهره
تربية ابتدائي سوهاج
اداب دمنهور
تربية طفوله الزقازيق
تربية قنا ج جنوب الوادى
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
380159
683080
820562
886699
813455
668325
159623
177196
803659
210936
210581
838184
755073
363403
245160
524672
667013
387565
821570
301348
659839
452188
878018
244871
545373
445116
822254
897620
239706
831244
842926
669191

اسم الطالب
مصطفى على مصطفى حسن
فاتن محمد يعقوب السيد السيد اسماعيل
ضياء الدين أشرف زكى محمود
محمود صالح عبد المجيد عقيلى
ماجد نادى شهات عبدالمﻼك
خالد يسرى محى الدين ابو الكمال مصطفى
احمد هشام محمد عبد الجواد
محمد جمال عبد الجواد محمد
امال محمد محمد حسن
صالح محمد وجيه التونسي
نسمه محمد صدقى يوسف
عبدﷲ احمد محمد محمد
احمد رفعت احمد عوده
احمد شحاته محمد عبدالمقصود
اسراء محمد حسين عبدالعزيز
محمد عبد العال محمود محمد
اسراء محمد السعيد ابراهيم طافور
محمد رافت مصطفى محمد
مروه محمد عبيد احمد
ابراهيم محمد ابراهيم أحمد يونس
نوران السيد عبد الرحمن رزق نجيد
محمد السيد محمد اﻻبشيهى
منار عبد ربه زين الدين عبد ربه
محمد سيد محمود محمد حسانين
احمد محمود مبروك محمود سيد احمد الحداد
دينا صبحى اسماعيل محمد الصاوى
ايه اشرف عطاﷲ محمد
احمد ابو رحاب احمد ابو رحاب
عبد السﻼم محمد عبد السﻼم منصور
ياسمين سالم ابو الحسن رشوان
حمزة محمد ابراهيم يونس
نورهان ابراهيم زكى السيد عبيد

الكلية
تربية عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
حقوق قنا جنوب الوادي
دار العلوم المنيا
اداب المنيا
معهد فني تمريض المنصوره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب انتساب موجه حلوان
تربية ابتدائي المنيا
اداب عين شمس
السن عين شمس
حقوق اسيوط
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
زراعه القاهره
تجاره اﻻسكندريه
علوم جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
اداب كفر الشيخ
علوم المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
اداب اسيوط
اداب انتساب موجه الزقازيق
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
اداب انتساب موجه طنطا
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية سوهاج/رياضة
علوم رياضة اسوان
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية /رياضه المنيا
تربية المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
108640
595923
726685
114062
371618
672474
519851
231061
807826
585658
453965
323397
879269
812509
240548
754453
659139
920648
599154
378385
912849
113933
382241
837734
236413
162568
748689
146098
116842
878294
655987
742787

اسم الطالب
محمد ايمن عبد الشافى حافظ
دعاء مديح عبده عبد الرحمن موافى
منه ﷲ محمد هريدى احمد سﻼم
ادهم محمد عبد الستار حسين
ندى مصطفى على محمد
اسماء احمد منصور عبد الموجود
منار مجدى مصطفي حسين عبد الرازق
اسراء عاطف سعيد بيومى
احمد عبد الرحمن حسن عبد الرحيم
ياسمين طلعت الششتاوى ابوليلة
ايمان ثروت السيد ابو المكارم
عزة علي يوسف هﻼل
جوليانا ايمن موريس فرج
ندا محمود كمال محمود
ايه عاشور اسماعيل بدر
سحر عﻼء السيد العربي عبد الحليم الشرقاوي
زياد سعد سعد ابراهيم النجار
عبد الرحمن احمد خلف محمود
محمد كريم احمد هوانه
امنيه عبدالخالق محمد احمد
صالح زكى صالح سيد
عمر محمد ابراهيم مصطفي
سماح رضا محمود احمد
احمد حميد عبد العليم رغمان
عبد الرحمن اسامه عبد الﻼه محمد
رهف عبد التواب محمد جمال احمد
اﻻء سيد صالح احمد
امينه محمد محمد على ربيع
محمد مجدى عبد المنعم محمد
عمر ناصر محمد عبد البديع
محمود ايمن السعيد عبد الحميد الشافعي
اسماء ابراهيم محمد يونس

الكلية
حقوق بنى سويف
اداب انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره بور سعيد
تجاره القاهره
حقوق بنها
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
حقوق عين شمس
حقوق بنى سويف
تجاره المنصوره
اداب طنطا
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
معهد فني صحى اسيوط
نوعية المنيا
بنات تربية/رياضه عين شمس
تجاره بور سعيد
تجاره طنطا
حاسبات ومعلومات اسيوط
تجاره الزقازيق
تجاره عين شمس
تجاره سوهاج
إعﻼم القاهره/رياضة
تجاره بنها
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب انتساب موجه الفيوم
تربية ابتدائي جامعة السويس
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب انتساب موجه الفيوم
حقوق اسيوط
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
237842
825482
119398
212026
120972
307096
150007
676027
301463
213422
587765
317123
145018
548786
654305
473837
375024
446496
670282
533134
232042
242337
381687
901706
595955
738198
726058
220197
382274
292860
810757
166416

اسم الطالب
اسماء شعبان عبد البصير احمد
هند حسن عبد الرحيم دمرداش
سمر حسن السيد حسن
احمد حسن اسماعيل صبري حسن
محمد احمد عبد العزيز الصاوى السيد
لمياء لطفي زكى ابراهيم
اروى محمود عرفة دسوقى
ايمان ابراهيم محيى حامد ابراهيم
محمد عطية حسن عطيه قشور
انجى محمد طه ابراهيم الشاذلى
عبد الرحيم طارق عبد ﷲ العزب شاهين
امنية جمال عبد العاطي محمود كامل
رانا على محمد عبد الرحيم
باسل سعيد حافظ ابراهيم اسماعيل
نجاه عبد الفتاح المرسى عبد الفتاح
وسام بهجت حافظ عبد الحميد
ايمان مجدى محمد السعيد
احمد عصام عبد الحي السيد الشورى
احمد صﻼح صالح سليمان عبد المعطى
رحمه شعبان على محمد الوزان
احمد اشرف محمد عدلي
عبدﷲ احمد محمد عطية سالم
ياسمين صﻼح امام مراد
حمدى محمد حسن محمد
ايه ابراهيم السيد عيسى الرملى
كريم حمدى عبد الحميد احمد عبد الرحمن
اسراء طارق عبدالمعز محمد انور
فيروز ابراهيم عبدالهادى عطوة
اسراء احمد محمد شاذلي
هاجر مصطفى سعد ابوزيد
رافت عياد لندس عياد
اميرة سعيد عبد الموجود احمد

الكلية
تربية عين شمس
حقوق قنا جنوب الوادي
زراعه القاهره/رياضة
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
نوعية موسيقيه اشمون
تجاره القاهره
اداب كفر الشيخ
اداب شبين الكوم ج المنوفية
فنون تطبيقيه حلوان
اداب دمنهور
تربية ابتدائي بنها
تربية حلوان
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
دار العلوم ج القاهره
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تربية بنها
علوم رياضة الزقازيق
علوم جامعة دمياط
اداب اﻻسكندريه
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
زراعه عين شمس
زراعه عين شمس
حقوق سوهاج
تجاره جامعة دمياط
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب انتساب موجه عين شمس
كلية البنات علوم عين شمس
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
تمريض الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
536713
538275
583761
534086
588161
810791
108653
303459
730729
310028
602637
892577
600854
803934
676918
528878
675820
919295
847851
131911
742248
672270
821561
208891
653125
309656
500515
899490
909986
658717
159126
595565

اسم الطالب
اسماء محمد صبحي عفيفي
لمياء عبد الشافى عبد الجيد أبو الغيط
بسنت عبد الحميد عبد ﷲ عمر
سمية عادل نجيب راشد محمد
احمد محمد عبد العزيز احمد علم الدين
كيرلس نادى يوسف جرجس
كريم عماد الدين عبد العزيز عبد الوهاب
فاطمة عزت على عبدالعزيز علي
اسراء يحيى عبد الحي عليء
شادي محمد فضلي أبو أحمد
اية احمد نصر عبدالقادر
مروه عبد العزيز حسنى يونس
سحر رفعت توفيق عبدالجليل
مرفت مظهر محمد مهدى عمر
احمد حمدى السيد عبد العزيزالسيد
فرحات السيد محمد فرحات العدوى
بسام محمد محمد احمد العاصي
افراح محمد على محمد
محمد عبدﷲ ابراهيم امبارك
وسام جمال حسن السيد
ندى سمير نور الدين صالح
نهله محمود محمد حامد
غاده ابو المجد عبد القادر حامد
محمود عماد عبد اللطيف مندور
عبير محمود احمد محمود محمود سلمون
محمد كرم فؤاد الطباخ
محمد حمدى يحيى عبد الهادى الكنانى
رشا عبد الشافى محمد على
عبد الﻼه رفعت عبد الﻼه ابراهيم
شافيه مصطفى ابراهيم مصطفى
اميره شريف كمال محمد
أحمد أحمد السيد حسن البساطي

الكلية
تربية ابتدائي دمنهور
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تربية طنطا
تربية ابتدائي دمنهور
طب بيطرى المنصوره
علوم المنيا
تجاره بنى سويف
تربية شبين الكوم
علوم رياضة الزقازيق
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تمريض اسيوط
دار العلوم ج القاهره
اداب المنيا
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه طنطا
اداب سوهاج
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب انتساب موجه القاهره
تربية اﻻسماعيليه
رياض اطفال المنصوره
تربية قنا ج جنوب الوادى
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره دمنهور
اداب سوهاج
كلية تجارة ج أسوان
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه بنى سويف
معهد فني صحى بور سعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
311364
178155
369109
305461
583565
661475
316135
679159
666436
319254
887445
209125
370874
662698
162008
383367
179256
527611
527508
119988
902421
453761
455343
124768
727088
242800
516079
217704
216909
655040
510501
309858

اسم الطالب
حسن رشاد عبد العزيز عبد الصمد
محمد ربيع اسماعيل حسين
ساره حسن عبدالمنعم عبدالمحسن نوح
شيماء حنفي محمود على ابو حلوة
هند احمد المتولى على البحيرى
دينا السيد حامد عبد الكريم
اسماء صبحي عزب داود
سميه يسرى ابراهيم سليمان صقر
منى على على اﻻمام عبد الرحمن
ياسمين مجدي ابراهيم قوره
محمود عبد الحميد محمد احمد
يوستينا هانئ صبحى حبيب
احمد عﻼءالدين امين على
اسماء احمد عبد السيد شعبان
احمد ايمن مرسي محمد مرسي
هيﻼنه عادل جرجس حنا
مريان فهمى عزيز رزق ﷲ
نورهان محمد انور محمد عبد الواحد
اية سعيد احمد عبد العال شلبى
اسﻼم سيد عبد المعطى عطا
جهاد رياض احمد حسن
ساره اسامه احمد عبد الشافي
ناجي الدسوقي عبدالحليم على جاب ﷲ
اسﻼم ظريف مسعد علي
احمد كمال عبدالعزيز محمد السيد شويخ
هدير عادل عبد الفتاح محمد
عمرو طلعت محمد محمود خليل
ايرينى ابراهيم لطفى رياض
على رجب ابراهيم مدنى
محمود عز الرجال محمد زكى احمد
عمرو محمد حماد على حماد
محمود مكرم علي الفيومي

الكلية
نوعية اشمون
زراعه المنوفية/رياضة
حقوق بنها
طب بيطرى جامعة السادات
رياض اطفال المنصوره
تربية المنصوره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة المنصورة
تجاره المنصوره
علوم بنها
اداب انتساب موجه اسيوط
اداب انتساب موجه القاهره
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
دار العلوم ج القاهره
حقوق حلوان
تربية ابتدائي عين شمس
تربية بنى سويف
فنون جميله فنون اﻻقصر
تربية أساسي اسكندرية
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه سوهاج
تربية طنطا
تجاره طنطا
علوم رياضة القاهرة
تجاره الزقازيق
حقوق القاهره
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب م .بنها
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
587258
899113
309194
353241
602005
317192
373099
682691
235947
462095
515007
897781
356442
740626
168902
505741
849019
892459
728400
752131
375357
224634
672978
608529
296262
307238
659002
736683
427655
456748
164246
515257

اسم الطالب
ايمان علي يحى على شاهين
مريم سمير عياد عازر
اماني حسني السيد أحمد ابوعيد
احمد سامى احمد حسن
شيماء محمد السيد السيد عبد الغنى
لينة احمد سامى محمد فرج مصطفى
ايه اشرف فتحى جوده
عبير حسام الدين نصر شلبى القزاز
نيره شريف علي طميرة
يارا محمد عبدالغنى محمد عبدالعظيم
عماد رجب رمضان جمعه شاهين
محمود محمد عبد الﻼه محمد
هاجر محمد امين خليل
زينب السيد محمد محمد على
ضياءالدين عبد التواب حسين عبد الغنى
محمد مصطفى حسن على
هبه حجازى حلمى عبيد ﷲ
مارينا جميل خﻼف خليفه
عبدالرحمن خالد محمد امام
ندى محمد السيد محمد السيد
احمد محمد ابراهيم محمود ابراهيم شحاته
ماجد مجدى عبد الرحمن على محمد
معتز عبد الحى شوقى محمود المحﻼوى
احمد اشرف عبدالعزيز محمد
مي احمد محمد احمد ميهوب
هدير ناصر سعيد عبيد
سعد طه نافع ابراهيم
احمد محمد محمد احمد يوسف
يسر ممدوح حسن السقا
سماء سامى عواد فتوح دوسو
اسراء حسين قطب حسن
حسام مسعد هاشم ابو الفتوح

الكلية
تربية نوعية شعبة فنيه ميت غمر ج المنصورة
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره بنها
تجاره بنها
رياض اطفال المنصوره
عﻼج طبيعى القاهره
نوعية كفر الشيخ
اداب دمنهور
تربية سوهاج/رياضة
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره الزقازيق
علوم الفيوم
اداب انتساب موجه دمنهور
السن المنيا/رياضة
اداب اسيوط
علوم الزقازيق
تربية بور سعيد
حقوق بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنها
تجاره بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره طنطا
تمريض الفيوم
اداب كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
754580
425208
444586
296363
655273
669268
448898
322604
430448
732048
243496
612286
748077
381458
452299
160850
606401
130804
434112
575711
591076
517240
213253
734038
885679
555068
677352
360625
457896
135512
730253
372478

اسم الطالب
احمد فرج احمد حمدين
احمد على احمد على عتوم
محمود نصر حلمى حسين جادو
غادة رجب زغلول على
ايمان الشحات سرايه طه
محمد رمضان عبد اللطيف الخميسي
إيمان محمد على الششتاوى
خلود رضا محمد مسعد الدمرداش البعل
مصطفى محمد ابراهيم حسن على
محمد احمد محمود عبدالتواب
نادية محمد محمد سيد
محمد احمد يس احمد
هند احمد بصوص محمد
محمود على الدين شحات على العطارى
ايهاب احمد احمد جمال الدين
اسراء سامى ميهوب سيداحمد
بسنت نبيل السيد محمود
سنية على عبد الحميد على
مصطفى احمد عبدالمنعم ابراهيم
رانيا عادل محمود محمد سالم
مريم سامى صالح شوشه
محمود احمد جمعه محمد ابراهيم الخيوطى
فدوى حسن فاروق حسن محمد
ساره عﻼء صﻼح عبد الغني
رانيا محمدكريم عبد النعيم القوصي
نجﻼء جابر محمود محمد عامر
اسراء عاطف عمر هاشم ابراهيم
عمرو عصام محمود ابراهيم فرج
هدير عصام عباس حسنى الشيخ
اسراء اشرف عبد النبي عبد المنعم
احمد سمير حسن على محمد كامل
فاطمه سامح يوسف عمـــري

الكلية
معهد فني صحى اسماعيليه
طب بيطرى فرع مطروح
معهد فني صحى طنطا
اداب انتساب موجه عين شمس
علوم المنصوره
معهد فني تمريض المنصوره
تربية طنطا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
حقوق اﻻسكندريه
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب القاهره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية جامعة السويس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب طنطا
اداب بنى سويف
تجاره جامعة السويس
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجاره اﻻسكندريه
تربية طفوله طنطا
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
اداب دمنهور
تجاره القاهره
اداب الزقازيق
تربية ابتدائي اسيوط
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية ابتدائي المنصوره
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
اداب طنطا
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره سوهاج
اداب عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
442597
121759
166975
297204
596081
896557
312357
504029
829566
169360
650549
433389
374632
382729
370014
114227
911993
362978
600712
842947
366288
229094
206205
528809
432963
585947
812023
906894
308261
179067
216147
106892

اسم الطالب
فتحى عماد ابوالفتح بدر على بدر
اميرة محمد عبد اللطيف احمد
شيماء احمد مصطفى محمد
مريم محمد غزال عبد المعطي
هاجر مصطفي علي مصطفى المشد
هبه عبد الحمبد السيد عثمان
محمود حمدي ابو الحديد عبد المجيد
احمد جمال الدين احمد عطا
اسماء جمال سليم احمد
عبد الرحمن خالد خليفه حميده
ميرنا اشرف عبد المنعم عز الدين
سمير عبداللطيف عبداللطيف محمد
حماده اسماعيل محمد عبدﷲ
رباب سامى انور نصر
ساره محمود شريف احمد شريف
محمد طارق محمود يوسف
احمد صالح محمد ابراهيم
محمد سمير طلعت محمد
نور طارق عبدﷲ محمود عيد
محمد جمال محمد عبد الظاهر
احمد سامح عزالدين عدس
محمد صابر محمد عبد المقصود
محمد اشرف محمد محمد الجندى
محمد سمير امام احمد عبدﷲ
محمد جمال عبد الناصر على احمد فضل
احمد المتولى عبد العزيز حندق
مصطفى شحاته ذكى احمد
صابرين احمد محمود محمد
محمد ابراهيم محمد ابراهيم الشيشينى
جميله نجدى عويس عبد الجواد
مارينا ميﻼد صبحي هارون
عمر وجيه محمد محمد شمس الدين

الكلية
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية الفيوم
اعﻼم القاهره
تربية جامعة دمياط
تمريض سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة دمنهور
تمريض قنا جنوب الوادي
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنها
اداب انتساب موجه بنها
حقوق بنها
حاسبات ومعلومات حلوان
علوم اسوان
علوم حلوان
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
معهد فني صحى امبابة
تجاره بنها
تجاره اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
طب بيطرى المنصوره
تجاره بنى سويف
اداب سوهاج
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية /رياضه بنى سويف
اداب القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
166673
741648
218104
812895
431651
217980
595618
220274
127220
738201
365291
592684
105291
535706
908445
575696
223955
147783
117195
673390
597713
206187
385706
732937
298521
294055
745193
524607
841313
184662
739805
429895

اسم الطالب
اسراء ادريس ناجي عبد القادر
محمد صﻼح بشارى حسن طة
مروه جمال حسن على
اﻻء سماح شحاته مازن
محمد احمد حسن محمد خفاجة
مارينا مجدى كمال وصفى
شيماء أحمد محمد عبد العزيز الهريجى
رانيا عادل سيد محمد
دينا محمد عبد الرحيم علي حسني
محمد احمد عبد الرحمن احمد محمد
ندى نظمى فهمى عزالدين
عائشه محمد طه محمد فرج
احمد حسن احمد محمود
أميرة علي حسنين عبد الحميد الوكيل
ايه عادل احمد على
جهاد ابراهيم محمود عبد البارى شحاته
ساره ابراهيم شفيق ايوب
فاطمة الزهراء محمد حسن محمد
اية بشر محمود الضوي
سوزان موسى ابراهيم موسى ابوحليقة
محمد اشرف الدسوقى السيد حسونة
محمد اشرف محمد حنفى
احمد عﻼءالدين احمد حسن
ندا رفعت محمد على الجمل
محمد رأفت شكرى صالح
يوسف احمد عصام الدين محمد احمد
ايه حسن عبد الكريم سالم
اكرم اشرف احمد محمود محمد على
الطاهر عمر عثمان احمد
اسراء كامل السيد احمد عبد العزيز
اسماء عادل محمد عبدالدايم ابراهيم
هبه ابراهيم عبدالقادر علي على

الكلية
دار العلوم الفيوم
كلية التعليم الصناعي بجامعة السويس
اداب عين شمس
كلية التربية الفنية ج المنيا
علوم رياضة اﻻسكندرية
فنون تطبيقيه حلوان
معهد فني صحى بور سعيد
تجاره عين شمس
السن عين شمس/رياضة
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية عين شمس
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
اداب القاهره
تجاره دمنهور
علوم سوهاج
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تجاره عين شمس
زراعه القاهره
دار العلوم ج القاهره
تجاره طنطا
تجاره بور سعيد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية عين شمس
كلية الفنون التطبيقية ببنها
معهد فني صحى امبابة
تجاره انتساب موجه طنطا
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تجاره اﻻسكندريه
علوم المنيا
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
نوعية الزقازيق
اداب اﻻسكندريه

Page 724 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
523153
309464
818293
530962
600765
731234
311838
111084
604674
671846
456664
669645
367993
109963
838093
805485
287019
126077
316884
387337
161223
588922
150815
471806
666418
667046
585244
530393
669891
300877
321549
668696

اسم الطالب
احمد هشام محمد محمد
ندى احمد على محمد
نجﻼء انور عبدالباسط احمد
محمد عبدﷲ محمود عبد المقصود نافع
هديل احمد محمود احمد اسماعيل
احمد خالد عبد الفتاح سالم حسين
احمد محمد على الكاشف
منى عصمت حسين محمد
نرمين ابراهيم ماهر محمد عطية
غاده سعيد محمد عبد العال
هاجر محمد عبدالسﻼم حسن شعيب
محمود احمد محمود ابو العنين
سماح صبحى ابوالفتوح محمد مرسى
عمرو احمد اسماعيل احمد
ريهام جمال حافظ حسنين
عرابى حسن شحاته عرابى
سعيد سيد احمد عبد الرسول الشناوي
مروه يحيى سعد حسن جيوش
مريهان جمال فرج عبد الواحد
مارينا جابر ندهى لوقا
منار احمد مصطفى عبد الصمد
ايمان محمد محمود ابويوسف
محمد حامد حسين توفيق
احمد عبدالجواد عبدالمولى على منصور
وسام جمال رياض عبده الزفيتى
ايه محمد ابراهيم شعيب
اسراء محمد محمود غزالة
عبد الرحمن يسرى كامل العبسى
عزه السيد محمد ابراهيم
كريم محمد السيد محمد الجارحى
امل رضا على محمد سليمان
ايمان عبده مصطفى عبد السﻼم

الكلية
استنفد الطالب رغباته
اداب انتساب موجه طنطا
معهد فني تمريض المنيا
تمريض دمنهور
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حقوق جامعة السادات
تجاره سوهاج
تجاره جامعة السويس
تربية رياضية بنات المنصورة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب الزقازيق
معهد فني صحى امبابة
طب بيطرى فرع الوادي الجديد
تربية رياضيه بنين المنيا
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية بنى سويف
تربية ابتدائي بنها
حقوق حلوان
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
اداب المنصوره
علوم المنصوره
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا
علوم دمنهور
اداب المنصوره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
821880
370889
244164
521054
241308
171754
503050
238600
450229
666343
140634
518162
891790
220232
233468
600400
604605
430962
589043
680586
891623
845930
543317
659390
437543
652131
670246
233049
473792
900665
585246
875535

اسم الطالب
اسماء عبدالرحيم غريب احمد
بيتر ثروت بورتان جرجس
شيماء حسين عبدالجواد محمود
زهراء عبد الحكيم حسين صالح عبدﷲ
ناهد سيد عبدالفتاح محمد
محمد محمود احمد محمود
احمد عبد المجيد عوض عبد المجيد
اية ربيع محمد كمال
اميره سميح المحمدى محمد أحمد
محمد ناصر حامد احمد البطل
اميرة عبد الفتاح على عبد الصمد
سالى عماد حمدى شفيق عبد ﷲ
خلود محمد محمد عبد الحميد
نور سيد محمد عبدالرحمن
يارا احمد صﻼح حسن
ندى اكرم محمد بكرى احمد منصور
آيه اشرف احمد اسماعيل
اﻻء احمد عبدالمنعم محمود محمد
أسماء محمود فهر قريش
محمد ناجح محمد ابو الفتوح السيد
اسراء عصام عبد الرحيم على
سارة عبد الساتر محمد محمد
احمد ياسر عبد النبي على بدوي
مصطفى سامى السيد سليمان فضل
رحاب عبد الحميد محمد محمد سعفان
احمد امين العراقى احمد طه
شروق عاطف السيد احمد سليمان
مريم على محمد محمد يوسف
منار محمد عبيد عبد الشافى عبد المعطى
خلف محمد خليفه احمد
اسماء السيد عبد الجليل منصور
عبد العزيز حشمت عبد العزيز محمد

الكلية
اداب اسوان
السن عين شمس/رياضة
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب دمنهور
علوم عين شمس
تربية رياضيه بنين بني سويف
تجاره طنطا
اﻷكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة
تجاره سوهاج
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
كلية البنات تربية عين شمس
حقوق اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره عين شمس
تمريض الزقازيق
تجاره سوهاج
علوم اﻻسكندريه
علوم رياضة طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد فني صحى اسيوط
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية طفوله اﻹسكندرية
تجاره المنصوره
اثار القاهره
تجاره عين شمس
نوعية كفر الشيخ
تربية سوهاج
معهد فني صحى طنطا
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
501716
157442
659353
822129
300449
523559
425366
903542
532634
587364
754787
604727
523641
352704
211914
278175
152880
681350
385496
811233
133988
323385
279000
670874
291536
308748
503973
220870
109929
592930
240124
587799

اسم الطالب
فيلوباتير نبيل جرجس صليب ابراهيم
اﻻء محمود محمد محمود
احمد مصباح عوض محمود شعيب
ندى عﻼء سيد محمد
فاطمة شعبان جمعة حسن
فيروز عيسى حلمى محمد مقيدم
اسراء أحمد فوزى محمود
محمود عقيل محمد عقل
احمد صبحى عطية ابراهيم ابو النور
اسراء متولى السيد متولى عماره
محمد احمد محمد عيد حسانين
مريم هشام محمود محمد
أسماء صالح عبد ﷲ احمد
احمد محمد فريد ابراهيم خضيري
مصطفى احمد مصطفى ابو زيد
مي عصام محمد مصطفى
محمد شعبان عبد العال على
ايات محمد سعد حامد الجزار
سامح يسرى حسنى سعيد
نرمين سعد سعيد يسى
رنا نبيل محمد ابو الفتوح
ندى مجدي توفيق محمد نوح
نورهان عاطف عطية إبراهيم عبد ربه
منى عماد الدين عبد المنعم محمد عياد
محمد ابراهيم احمد سيد
يوسف حسن محمد اﻻبيض
محمود محمد محمود محمد سعيد
باسل حسن منصور محمود
حسين يحى فرج شرف
محمد اشرف محمد محمد المسلمانى
فاطمه حمدى محمود محمود النادى
آيه منير عبد المطلب عبد الرحمن عبه

الكلية
تربية اسكندرية
تربية رياضيه  /بنات بني سويف
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
فنون جميله فنون اﻻقصر
معهد فنى تمريض حلوان
تجارة جامعة السادات
طب بيطرى فرع مطروح
تجاره سوهاج
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
اداب طنطا
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اقتصاد منزلى حلوان
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره بنها
علوم حلوان
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره بنى سويف
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
علوم رياضة حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية المنصوره
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
حقوق جامعة السادات
تجاره كفر الشيخ
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره القاهره
تربية رياضيه بنين جامعة دمياط
اداب انتساب موجه حلوان
اداب طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
577035
733231
377321
666264
470824
825897
463097
600145
392178
298777
436587
594520
898683
472628
536740
578747
213884
317223
881973
746007
356259
282609
683500
242196
355527
547267
823193
442520
122596
441921
215727
426850

اسم الطالب
روان طارق مسعد مصطفى برايا
مهاب رجب مصطفى زكى زارع
اسماء جمال عامر على عبدالخالق
ريهام ابراهيم محمود محمد البدراوى
أسماء أحمد محمد مرعى محمد مخيمر
الفت كمال ملقى ابراهيم
محمد فوزي رشاد عبد ﷲ محمد
محمد وائل محمد محمد
دعاء احمد عبدالﻼه محفوظ
احمد عادل احمد محمود
دينا محمود محمد محمود
محمد كمال محمد اسماعيل
ناهد محمد احمد عبد الرحمن
ساره احمد علي الغريب الفيومى
اميره السيد ابراهيم ابراهيم شرف
حازم ايمن عبد اللطيف احمد عزالدين
فيرينا هانى نعيم رياض
نرمين هانئ عبد الرازق زكى الفقى
ابتهاج سامى عبد الظاهر عطيه
سمر كامل على محمدمرسى
رضوى نادر احمد محمد رضوان
محمد احمد سيد محمد اﻻباصيرى
هشام حامد عبد الرحمن حسين النبﻼوى
كيرلس سامى جرجس عوض ﷲ
مريم ماهر وهيب ميخائيل
اسﻼم جمال محمد محمد قيشة
ايمان محمد حماده حماده
احمد سعيد رياض محمد الرهوان
ايمان صالح ابراهيم عبد الباقى
احمد ابراهيم احمد محمود القصراوي
لورا لطفى لبيب اندراوس
هبه ﷲ حسن نياظ محمد

الكلية
تربية طنطا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
كلية البنات تربية عين شمس
رياض اطفال المنصوره
تربية كفر الشيخ
تجارة قنا ج جنوب الوادي
نوعية موسيقيه كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب انتساب موجه الزقازيق
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم رياضة اسيوط
تربية ابتدائي جامعة دمياط
اداب سوهاج
دار العلوم الفيوم
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى اسيوط
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اداب عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية رياضيه بنين المنصوره
تجاره انتساب م .بنها
تربية عين شمس
علوم رياضة كفر الشيخ
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره طنطا
اثار القاهره
تجاره طنطا
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
913674
656313
503025
148819
597487
429406
368529
808933
588144
282530
152072
549802
311768
388230
373447
580171
154926
153906
548101
584618
441573
678391
161573
548098
736645
659264
132255
540590
118970
321892
455851
454695

اسم الطالب
سحر عﻼء بكري محمد
شروق حسام الدين محمود محمود
عمرو سعيد محمد عبد الحميد عمار
محمد خالد يحي عبد النبي
دينا عابد عبد البارى عبد الحليم
نورهان محمد حسن محمد محمد
ميراى نادر عبدالرحمن عبدﷲ سرور
ايمان محمد محمد عبد الباقي
محمود حبيب محمد ابراهيم ابو يوسف
ادهم خالد عدلي ابراهيم
محمود خالد محمود حسن
آﻻء حمدى سعدون عوض
احمد شعبان محمد البوهى
غاده احمد حسين احمد
احمد خالد عبدالحليم صادق سليمان
منة ﷲ ميمي محمد ابو السعود
معتصم رجب قرنى عبد الوهاب
روضه ربيع شريف عبد العظيم
محمود محمد كمال عبد المقصود زايد
نورهان احمد محمد عبدالمطلب عامر
خالد احمد عبدالرحيم محمد
عمرو منير محمود على الشناوي
حمزة بكرى موسى عبد الستار
محمود محمد حسن الطنانى
شيماء حسن عبدالعزيز عبدالقادر
ايه ﷲ الحسين فتحى محمد البسيونى
صبري عبد الﻼه عبد العزيز احمد
اسماء عبدﷲ محمود محجوب
فاطمة اسماعيل ابو الفتوح على
عبد الفتاح خالد عبدالفتاح زايد
محمد أشرف فوزي الصفطي
ايه السيد ابراهيم الدسوقي

الكلية
تمريض أسوان
اداب جامعة دمياط
فنون جميله عماره المنيا
علوم حلوان
تجاره جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنها
معهد فني صحى بنى سويف
علوم حلوان
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
حاسبات ومعلومات حلوان
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره بنها
تجاره بنها
علوم المنصوره
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه بنى سويف
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب كفر الشيخ
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
ك.ت .فني صناعى المطريه
تربية/رياضه دمنهور
اداب الزقازيق
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره دمنهور
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم رياضة اﻻسماعيليه
تربية ابتدائي طنطا
معهد فني تمريض طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
286546
915450
531663
314815
891638
894940
470239
452923
730092
238169
510656
528181
445471
461590
427323
530220
547301
682430
136282
454179
590540
538395
651087
368201
355632
111673
321945
904022
377462
140969
595919
454645

اسم الطالب
شهاب محمد كمال محمد عبد الفتاح
الهام كمال احمد محمد
احمد عزت فؤاد محمد خلف ﷲ
ابراهيم جمال عبد الرحمن أبو الحسن
اميره سيد احمد طه
نورهان ناصر محمد يوسف
محمد جمال عبدالفتاح على محمد عبد السﻼم
نرمين السيد نسيم اﻻبشيهى
ميرا وهبه مهيب وهبه
ميرنا عيد فهمى تودرى
عبدالرحمن شريف جابر الصغير ابراهيم
مريم حسن حسن علي أحمد
امل فكرى محمد مكاوى
مى على على محمد خفاجى
محمود اسماعيل محمد محمد احمد
شادي رشدي نصيف ابراهيم حنا
سامى محمد عبدالمجيد محمد احمد سويف
محمد عرفات منصور العيسوي
اماني شعبان رمضان سعيد
اسماء محمد على صفا
عمرو مجدى عبدالمجيد السيد عبدالمجيد
رغده شوقي حبشي السيد الجمل
رنا مجدى سيد احمد ابراهيم سيد احمد
سهام جمال عبدالناصر عبدالمنعم الشحات
نانسى محمد رافت عبدالوهاب
اسراء صبرى محمد عبد السﻼم
صﻼح الدين محمد عبد الظاهر السيد عيسى
اسماء عبدالعظيم عبد العال موسي
مصطفى محمد عبدالحميد على الزرباوي
منى عبد ﷲ يوسف محمود محمود ندا
اميمه شحاته احمد شحاته
وﻻء محمد خليل عبد الجواد المعداوي

الكلية
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
اداب اسيوط
تجاره دمنهور
علوم رياضة بنها
تربية ابتدائي اسيوط
تربية سوهاج/رياضة
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
اداب طنطا
تربية الزقازيق
اداب انتساب موجه القاهره
حقوق اﻻسكندريه
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
معهد فني صحى طنطا
ك.ت .فني صناعى اسكندرية
حقوق اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات المنيا
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية حلوان
اداب طنطا
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
تربية المنصوره
حقوق بنها
بنات علوم رياضة عين شمس
معهد فني صحى رياضه امبابة
اداب جامعة دمياط
تربية ابتدائي سوهاج
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
اداب جامعة دمياط
اداب طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
310157
115148
812654
727575
451230
896125
658407
434758
529553
603981
807776
213644
829723
592486
587975
447960
300722
237152
505724
601662
822584
464759
361492
577647
599541
376040
661809
113313
277830
315095
677586
220238

اسم الطالب
محمد مأمون عبد المعطى الفرماوى
ياسمين يحيى محمد ضياء الدين
محمد رؤوف محمد فرحات
ساره خالد محمد عبد الوهاب ايوب
احمد محمود محمد محمد خليل
ندا محمد احمد عرفه
محمد اشرف يوسف يوسف احمد
مروان مدحت فتحي فهمى السيد
حاتم رمضان ضيف منصور ابراهيم
محمود عﻼء محمد ابراهيم هنداوى
فاطمة فتحي محمد محمد السيد
نورهان عادل عبد الحميد مهران
هند حجاج يوسف محمد
هدير فؤاد محيى الدين عراقى
حاتم احمد محمد محمد الفراش
احمد حمد ﷲ مصطفي المجدوب
منار احمد عبد العظيم سعد مرزوق
محمد مجدى حزين محمد
محمد عبد المنعم محمد ابراهيم
آية مصطفى محمد علي قاعود
شروق عبد الفتاح على الدين احمد
محمد حامد محمد رزق البرى
دميانه عياد نظير غب﷼
اياد محمد عبد الحميد محمد السقا
امانى فهيم سالم حسن
عبدﷲ محمد فتحى السيد السيد بركات
عبد العزيز السيد السيد عبد العزيز الغلموس
طارق عماد تمام قطب
احمد محمد عبد الوهاب دعبس
احمد انور بدر عوض
اسﻼم سمير محمد ابراهيم الحسانين
نورهان ناصر حسن عويس

الكلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق القاهره
معهد فني تمريض المنيا
اداب الزقازيق
تربية طنطا
تجاره سوهاج
معهد فني تمريض المنصوره
علوم رياضة بنى سويف
دار العلوم ج القاهره
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
حقوق بنى سويف
تربية رياضيه بنات بالجزيرة ج حلوان
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
تربية ابتدائي جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه طنطا
معهد فني صحى طنطا
تربية حلوان
حقوق القاهره
تجاره دمنهور
اداب الزقازيق
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
تربية/رياضه كفر الشيخ
تربية عين شمس
السن عين شمس/رياضة
تجاره الزقازيق
زراعه عين شمس
تجاره المنصوره
تجاره طنطا
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
علوم بنها
تجاره المنصوره
نوعية عباسيه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
580689
653518
443984
207997
818208
290024
906201
390129
139249
438553
371546
599103
227211
465188
368389
654889
160236
360180
136401
677400
518511
369113
208051
667183
393436
590687
749154
525531
681772
752029
353554
596183

اسم الطالب
نادية توفيق محمد لطفى احمد
احمد مجدى ابراهيم محمد اﻻلفى النجار
ايمان جﻼل هاشم احمد هيكل
بيير عماد مرقص مسيحه
احمد ضاحى حمدى محمود
اﻻء احمد فؤاد بركات
ياسمين عبد الشافى مدبولى احمد
باسنتى ناجح حنا جندى
ساره عبد الوهاب سيد بركات
رانيا محمد عبد العزيز على احمد
ساره وحيد محمد عبدالحليم
احمد ادهم عزت محمد دمرداش
ناريمان حسام على محمد
حسن شحاته عبد السيد احمد
دينا احمد عبدالمجيد محمد ابراهيم
غاده محمد زكى ابراهيم على
مصطفى عبد ﷲ على عبد ﷲ
محمد عبدالنبى احمد محمد
نيره وﻻء طاهر محمود
جهاد محمد وسيم محمود يوسف
سهيله محمد فوزى هنداوى نعيم
ساره محمد عبداللطيف عبدالدايم
عبد الكريم احمد توفيق عباس
ايمان على عبد السﻼم علي
احمد عبدالحميد محمد عبدالحميد اﻻسود
باهى احمد احمد البسيونى
اسماء كردى عبد السميع عبد الهادى
بسنت محمد محمد رشاد محمد
شيماء محمد محمد عبد الحكيم العانوسى
هند يوسف عبد الجليل ابراهيم فياض
بيتر مفدى نجيب تاوضروس
مريم ابراهيم عوض محمد عبد السﻼم

الكلية
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب انتساب موجه طنطا
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تجاره اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب سوهاج
علوم عين شمس
تجاره عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجاره الزقازيق
طب بيطرى القاهره
تربية/رياضه كفر الشيخ
اداب بنها
رياض اطفال المنصوره
تربية /رياضه بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره القاهره
حقوق المنصوره
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية بنها
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اداب المنصوره
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
علوم رياضة اسوان
تربية طفوله اﻹسكندرية
معهد فني تمريض المنصوره
نوعية بور سعيد
علوم عين شمس
تجاره بور سعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
840869
213880
656063
372446
388341
370653
307646
221003
279345
746030
113635
583786
539784
670068
811180
887589
681216
663986
820989
886910
243273
547732
462383
657310
162690
131515
677423
675322
670161
664929
399222
729917

اسم الطالب
محمود احمد محمود عبد الباقى
شيرين محمد محمد عبد الحميد
اسامه جمال محمد على عوضين حموده
دميانه نبيل ميﻼد رزق
حسام حسن العزب العزب سعيد
ابراهيم يسرى ابراهيم محمد
همت عبد النبي عبدالغفور عيد
عبد الحميد محمد عبد الحميد مصيلحى
مريم محمود سامح سعيد حفنى عز العرب
ايمان عزت محمد عبد الرازق
احمد محمد قاسم عفيفى
صفاء مسعد المتولى حجازى
آية رمضان عبد البارى محمود ابوشوشة
ايه محمد ابراهيم ابراهيم يوسف
كارولين صليب متياس صليب
ايمان شحاته عثمان محمد
زياد عادل احمد احمد يوسف
هبه محمد عبد العظيم الشربيني
محمود حسين امبارك حسن
وﻻء سعد زغلول عبد العزيز
مي اسامه محمد محمد اسماعيل
اشرف سمير عبد الفتاح حلمى ادريس
هديل محمود ابراهيم الروبى
دعاء خيرى كمال الدين ابراهيم حجازى
تقى محمد طلعت محمد
محمد اشرف محمد زكريا
ساره محمد احمد الحسينى محمد
انطون سامح جرجس عبد المﻼك عوض
ايه محمد السيد محمد
محمود وليد شعبان عبد الفتاح الحلو
محمد حسام احمد احمد عتريس
اسراء ابو غدير محمد ابو جامع

الكلية
نوعية المنيا
حقوق القاهره
علوم رياضة المنصورة
كلية البنات تربية عين شمس
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية طفوله شبين الكوم
زراعه عين شمس
علوم القاهره
تربية اﻻسماعيليه
اداب القاهره
معهد فني تمريض طنطا
تربية دمنهور
حقوق المنصوره
فنون جميله فنون المنيا
تربية/رياضه اسيوط
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
علوم المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
علوم اسيوط
فنون تطبيقية جامعة دمياط
علوم رياضة دمنهور
تمريض كفر الشيخ
حقوق المنصوره
علوم الفيوم
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضة
معهد فني صحى المنصوره
تربية/رياضه الزقازيق
معهد فني تمريض المنصوره
اداب جامعة دمياط
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تجاره عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
607998
148789
583428
600307
385719
322136
530856
228556
828576
322379
111209
896482
283833
287943
746663
744300
301056
296830
233636
884079
849316
826639
601222
372978
129988
669235
672650
134529
306646
746432
278902
828141

اسم الطالب
ايمان محمد رضوان علي رضا
مصطفى عبد الفتاح شرقاوي احمد
دعاء فتحى سﻼمه ابوالجود
اسماء محمد صﻼح ابراهيم الدسوقى سيد احمد محمد
عبدالغفار احمد محمد محمود
احمد سعيد سليمان عبدالغنى الشلط
اشرف مجدى حسن محمدعيسى
شريف عز الدين سعد حسن محمد
ابانوب صبرى فهيم سيدهم
محمد امين محروس عبد الحميد عﻼم
اسراء محمد سلطان فهيم
ساره احمد شكرى عبد الرحيم سليمان
مصطفى وحيد نجدى السيد
عمر صبحي عبد السﻼم احمد جبريل
مريم بهنسي متولي بهنسي
عمرو اسماعيل حسن خليل
حسين حسني حسين بدر
سندس حليم عبد الفتاح ابراهيم سعيد
محمد محمود عبد الجيد امين
ايمان عبد المحسن عبدالتواب عليان
اسراء عبد الجواد احمد حفنى
فادى اسحق ابرام متياس
محمود أحمد محمد نعمان المنير
ايه شحاته محمود سليمان
محمود علي فرج ﷲ علي متولي
احمد سامح عوض رجب عبد الرحمن
احمد خالد محمد عبد الفتاح محمد حسن الجوهرى
حازم عربي فرغلي احمد
علي خالد على المظالى
دميانه عياد أمين يوسف
مؤمن طارق جابر البرعى سيد احمد
ايات احمد يوسف محمد

الكلية
علوم الزقازيق
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
معهد فني صحى طنطا
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره عين شمس
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تجاره دمنهور
اثار القاهره
تجاره سوهاج
زراعه المنوفية/رياضة
دار العلوم ج القاهره
اداب سوهاج
تجاره عين شمس
تربية حلوان
زراعه اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
حقوق حلوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية اسيوط
نوعية موسيقيه قنا
علوم اسوان
تجاره الزقازيق
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره طنطا
اداب كفر الشيخ
تربية اﻻسماعيليه
حقوق حلوان
الزراعة والموارد الطبيعية ج اسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
608793
838067
228019
754878
500994
656685
666180
875015
310960
285133
374343
807273
154773
437267
732156
376506
521434
224366
315305
128032
368962
895649
383527
387143
740797
801490
160827
278505
831289
838094
579774
140000

اسم الطالب
عزيزه عبده محمد غانم
امنية سامى حسين عبد ﷲ حسين
حسين معمر القذافى عبد الستار محمد
ابراهيم عادل محمد ابراهيم سليم
بسنت محمد محمود عبد المجيد شاهين
اﻻء عبد الرازق عبد الرازق على الكنانى
احمد محمد حسنى محمد عبد الجليل
ياسمين جمال عبد المحسن محمد
اريج عطية محمد أبو عرب
ريموندا كريم موسى جيد
داليا على السيد عبدالرحمن الشيمي
صابر قطب عبد الباسط حسين
مريم ميﻼد راضي مجلي
ايمان رمضان الشحات عبد ﷲ
عﻼء ابو الفتوح مرسى عبدالفتاح
محمد اسماعيل محمود اسماعيل عمر
هند عباس صبحى على
سلمى خالد عبد المنعم محمد
يوسف منصور سيد محمد النجار
سميرة نبيل متى عوض
محمد مصطفى عبدالمنعم محمد السيد اللبودى
مايكل روماني جاب ﷲ عبيد ﷲ
ابراهيم محمد ابراهيم محمد محمد
ايه احمد عبدالحفيظ احمد
احمد محمد طايع العادلى
ابانوب اشرف انور رياض
مصطفى جمعه طه حسين
روضة احمد زكى عبدالﻼه حسين
فاطمه احمد عبد الرحيم محمد
ريهام ممدوح سيد زوام
شيماء محمد رأفت عبيد
محمود مصطفى سيف محمد سرحان

الكلية
اداب انتساب موجه الزقازيق
معهد فني صحى اسيوط
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية العريش
تربية رياضيه بنات اﻻسكندريه
تجاره طنطا
تمريض المنصورة
تجاره اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق حلوان
نوعية بنها
تجاره بنى سويف
طب بيطرى بنى سويف
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
اداب انتساب موجه الزقازيق
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه طنطا
اداب شبين الكوم ج المنوفية
علوم حلوان
معهد فني صحى بنها
معهد فني تمريض سوهاج
تجارة جامعة السادات
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنى سويف
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره طنطا
تربية قنا ج جنوب الوادى
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
تجاره طنطا
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
296229
291309
877622
114496
310261
593124
206148
436057
378982
911094
435672
600224
242244
502396
296211
532957
224030
323063
106072
576397
465387
357792
425474
164537
111611
120829
229912
803343
378267
115040
838026
602359

اسم الطالب
داليا ايهاب حسن مصطفى
مينا مسيحة فرج صبحى مسيحه
ايه عبد رب النبى احمد ضيف
ايه ابراهيم احمد عبد الوهاب
عاصم انور السيد هندى
علي احمد محمد عبدالغني
محمد عﻼء الدين محمد عبد الرحمن
روان ايمن محمد كامل محمد خليل
شرين محمود شعبان سعد
وجيه محمد احمد عبد الماجد
ساره محمد محمود خالد الشاعر
رضوى إبراهيم علي غريب على
محمد عادل حامد السيد
احمد حمدى محمود سالم سودان
ياسمين اسماعيل عبد الوهاب حافظ
عﻼء عبدالعزيز حسنين كروش
اسراء محمود شكرى رجب
ندا الشحات عبدالرؤف ابوالعطا الرفاعى
يوسف حسن لطفى محمد المهدى
على ابراهيم عبدالوهاب حبسه
عبد الرحمن محمود محمد رضوان
هاجر عاطف سيد محمد
محمد منيسى عبدالعزيز ابوبكر
اسماء سيد ربيع صالح
اسراء محمود مصطفى محمد
عمر محمد عبد الفتاح محمد
ميرنا نشات جميل ملسن
ساهر هانى لطفى بولس
محمد حسن محمد عبدالرازق
هدير خالد حنفي محمود
سحر كامل سيد محمد
محمد عبده عبدالمنعم عطية

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم اسيوط
اداب انتساب موجه القاهره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى رياضه بور سعيد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق اﻻسكندريه
حقوق بنها
علوم اسوان
تجاره اﻻسكندريه
تجاره بور سعيد
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره كفر الشيخ
اداب القاهره
علوم اسوان
حقوق حلوان
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
علوم عين شمس
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
اداب انتساب موجه حلوان
حقوق اﻻسكندريه
اداب الفيوم
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تجاره القاهره
تربية حلوان
حاسبات ومعلومات المنيا
حقوق بنها
تجاره القاهره
اداب فرع الوادى الجديد
تجاره الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
650045
387694
171789
912147
744987
212698
433433
740580
600795
521427
228267
162553
583547
438205
585702
875646
613796
231230
512155
158233
741794
597998
316174
744871
728376
501038
239972
726521
443596
429742
732149
282706

اسم الطالب
سلمى عﻼء عبد العزيز عبد العزيز فودة
زينب محمود سعد سالم همام
رباب عامر محمد ابراهيم
محمد خالد محمد احمد
مى فتحى مصطفى سيداحمد
محمود ياسر عبد العزيز محمد
محمود حميده نصيب صالح
ساره محمد على ضيف ﷲ
اميره عاطف محمد زينهم
غاده السيد عيد عليوه
اسﻼم طارق على العشرى
ايمان عبد العاطي محمود محمد
هاجر شعبان عبد الجواد احمد
اسراء احمد سليمان معوض محمد
احمد عبد ﷲ صديق محمد يعقوب
عبد الرحمن ابراهيم عبد الباسط حامد
محمد عمر السيد عمر محمد
سندس سيد رجب بدران
مارتينا ظريف رزق غب﷼ خليل
منار جابر احمد محمد
محمد مختار محمد سعد الدين محمد ابراهيم
محمد حسام محمد عبد الهادى عبد المقصود
اية اﻹمام عبد ﷲ اﻹمام مصريه
محمد محمد عثمان غريب
فهيمة مراد عبدالمعطى عﻼم
محمود احمد محمد احمد فشل
مصطفى عادل عبد الحميد عبد الوهاب
نورهان هشام شاكر ابو العﻼ
منى عبد الهادى ابراهيم عبد الهادى
امنيه بيومى ذكى حنفى
امجد السيد العربى الشحات محمد
تقي حاتم ممدوح الشيخ

الكلية
تجاره كفر الشيخ
حقوق بنها
اداب بنى سويف
تربية رياضية بنين اسوان
نوعية بور سعيد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق اﻻسكندريه
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اداب الزقازيق
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
حقوق حلوان
اداب انتساب موجه الفيوم
تربية طفوله طنطا
تجاره اﻻسكندريه
معهد فني تمريض طنطا
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره الزقازيق
اداب انتساب موجه طنطا
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية ابتدائي بنى سويف
تربية اﻻسماعيليه
معهد فني صحى بور سعيد
علوم رياضة بنها
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
نوعية الزقازيق
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره القاهره
السن عين شمس
تربية طنطا
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
علوم رياضة القاهرة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
372099
910606
154469
296759
527108
107242
664836
809980
669584
843865
400205
122412
375834
166995
597579
393827
746523
603248
361406
598626
844764
673642
467523
155260
295956
596566
803303
577490
807308
736444
673011
294249

اسم الطالب
اسراء سعد مصطفى سعد
سماح عبد الكريم وزيري زارع
انتصار صفوت صابر عبد المتعال
اية سمير على محمد على
أمانى حسن محمد الضوى
هدى نبيل بكر توفيق
عبد الرحمن محمد ممدوح البيومى على سمك
روان حسن محمود عبدالعليم
بهاء السيد محمد امين ابوالفتوح
نورهان حسنى عبد الصبور حسانين
دعاء زكريا احمد ابراهيم
ضحى سعيد هﻼل ابو زيد
اسماء عفيفى محمد عفيفى
مريم محمد احمد عبد التواب
احمد عبد الهادى رمضان منير عبد ﷲ
مها حسن عبدالرحيم سيد
بسنت بﻼل توفيق محمود
احمد محمد عياط بغدادى محمد
ايه مجدى محمد راتب محمد
ريهام عماد على ذكى محمد جوهر
سارة الريدى عبداللطيف عبدالوهاب
ساره صبرى عطيه حسن المﻼح
عمرو المرسى ابراهيم السيد المغربى
احمد عصام عويس احمد
اية اسامة حسين محمد الكردينى
هشام محمد مصطفى محمد السكرى
محمود منصور سيد حبشى
كريم ابراهيم البسطويسى عبد الحليم
محمد عاطف حسين صابر
محمود على محمود علي جاب ﷲ المقدم
ايمن سيد احمد على سيد احمد الصواف
انطونيوس مدحت حشمت يوسف

الكلية
حقوق انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى اسوان
رياض اطفال بنى سويف
حقوق انتساب موجه عين شمس
تربية أساسي اسكندرية
فنون تطبيقيه حلوان
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه قاهره
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
علوم جامعة السويس
اداب الزقازيق
تجاره عين شمس
تجاره جامعة دمياط
اداب المنيا
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
حقوق طنطا
تربية /رياضه بنى سويف
كلية البنات آداب عين شمس
حقوق المنصوره
تربية رياضيه بنين المنيا
معهد فني تمريض طنطا
حقوق اسيوط
طب بيطرى الزقازيق
زراعه المنصورة/رياضة
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
306012
524057
606732
299181
655491
582053
215258
539119
435449
663779
215328
443252
223646
733136
158553
805588
142645
318546
319348
503829
109075
611337
754709
882714
378622
116199
149555
220027
541587
529032
369332
388106

اسم الطالب
محمود محمد محمود نايل
ايه بسيونى محمد ريحان عبد ﷲ
سلوى سامي علي عبد الرحيم
منى جمال عبد الرحيم سيد ابو زيد
خالد على حسن محمد باشا
مى فاروق محمد نوفل
فادى ظريف نسيم اسرائيل
وفاء عﻼء الدين عبدﷲ هندي
ريهام عز الدين السيد محمود عبد الرحمن
احمد عبد الحميد توفيق يوسف المﻼح
محمد عﻼء الدين حامد محمد ندا
نانسي عصام عبدالرحمن عبد الغفار رمضان
دعاء بدران ابوالقاسم احمد
صفاء فوزى جوده احمد على هيكل
مروه حسين صفوت صبيح
احمد عصمت محمد محمد
هاجر احمد سعيد فرج اسماعيل
محمد عفيفي خيرت عفيفى
سماح انور فتحى محمد مهابه
براء هشام حسن حسن الديب
احمد محمد محمود احمد
ساره مدحت محمد عبد الفتاح
احمد عصام محمد الحسيني
محمد عبد الرازق عبد المجيد فولى
على محمد السيد على ليلة
هشام مجدى سامى محمد
ايمان سعيد محمد احمد
رضوه فوزي ابراهيم عبد الخالق
عبد الرحمن محمد السيد محمد محمد داود
ابانوب اميل اسعد سداروس اسعد
ابراهيم صﻼح محمود اسماعيل
محمد رزق جوده شفيق

الكلية
معهد فني صحى رياضه بنها
علوم اﻻسكندريه
علوم الزقازيق
اداب القاهره
اداب المنصوره
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
زراعه دمنهور
علوم رياضة الزقازيق
اداب المنصوره
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
اداب طنطا
كلية البنات آداب عين شمس
نوعية الزقازيق
دار العلوم المنيا
تجاره انتساب موجه بنى سويف
حقوق حلوان
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
نوعية اشمون
علوم رياضة جامعة دمياط
تجارة جامعة السادات
اداب الزقازيق
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
حقوق اسيوط
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم القاهره
علوم رياضة عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
758807
361836
882391
179299
461560
656914
760350
140584
596475
672771
120725
462370
383070
322404
279961
728734
224602
378908
175682
114050
596893
362964
211102
374118
320871
179563
901640
889097
906818
590425
745564
446617

اسم الطالب
عزه طارق محمد السيد حسين عجيبه
امنيه متولى محمد محمد امام
رانيا محمد عبدالتواب عبد الباسط
محمد احمد ماهر صﻼح احمد
امانى محمد عبدالوهاب احمد عياد
منه حلمى السيد محمود ابوحسن
سعد فتحى عبدالعال امين
عﻼ سيد على على ابراهيم
محمد هشام رجب بحيرى عيسى
بﻼل السعيد محمد احمد ابوحشيش
باسم جمال عبد الفتاح حسين
شرين احمد عبدﷲ الحبشى
محمد على محمد عبدالسيد
كريم محمد محمد عبدالباقى ماضى
زياد عادل عبد العليم مصطفى خليل بدر
احمد عمرو عبد الرحمن عبد المعطى
خالد عزت محمد محمد محمود
مياده محمد سﻼمه يونس
طارق محمد عبد ﷲ السيد
احمد محمد فاروق محمد
احمد وهدان السيد عبدالمولى معوض
كريم سعيد عبدالنبى سيد
ندى عماد رجب احمد
دعاء اشرف ابراهيم عبدالعزيز عطية
ايمان محمد على جنه
محمد عبد الحكيم نادي عبد الصمد
عبد ﷲ ابراهيم محمد احمد
رحاب عمر طنطاوى عبد المولى
امير عبد الهادى السيد احمد
محمد هﻼل حسن محي الدين
محمود عوض عبد العزيز شحاتة
محمد سليمان محمد ابوالفتوح سليمان خضر

الكلية
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب انتساب موجه عين شمس
اداب اسيوط
تجاره بنى سويف
تربية كفر الشيخ
علوم المنصوره
تجاره الزقازيق
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره القاهره
تمريض كفر الشيخ
اداب عين شمس
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره القاهره
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
دار العلوم ج القاهره
تجاره انتساب م .بنها
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
حاسبات ومعلومات الفيوم
تربية رياضيه بنين جامعة دمياط
تربية عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي بنها
تمريض شبين الكوم المنوفية
تربية ابتدائي بنى سويف
تجاره سوهاج
خدمه اجتماعيه اسيوط
تربية سوهاج
تربية جامعة دمياط
حقوق الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
429079
467421
658411
316607
524626
480721
372552
364369
528923
154996
680671
506861
473000
125835
753710
818463
909681
370045
528071
321686
305107
138232
812131
320466
457778
526966
656524
169452
732873
669983
303656
548643

اسم الطالب
اسماء غريب عبد العزيز عبد الكافي
سلمى محمود جيوشى محمود
محمد رمضان المتولى جمعه حموده
منار رأفت اسماعيل محمد على
عز الدين ابراهيم عبد المنعم شحاتة خفاجة
نيره عبدﷲ عبدالحميد خيرالدين
جهاد طه حسين سالم
تقى خالد زينهم ابراهيم
مؤمن عادل سيد احمد المصرى
رضوى احمد امام عبد العظيم
اسراء ابراهيم احمد سعفان
اﻻء احمد السعيد مرسى
السيد محمد السيد دعدور
دعاء ايوب على ابو رجيله
خالد حمدى السعيد سﻼمه كمالو
علي ابو الجود عبد الجابر محمد
ساره فايز سمير ناشد
ايمان السيد عزالدين السيد
تيسير محمد جمال محمد عبده
احمد عبد الجواد حسين الدقن
دينا ابراهيم السيد الجحش
نورا عيد محمد احمد
محمد هانى سيد سيد
احمد مجدي محمود نوفل
اسماء السعيد عبدالسﻼم يوسف ماجد
ندا محمد عبد المنعم عامر
نيفين احمد عبد الحميد عبد الحميد عبد الجليل
اميره غريب محمود جاب ﷲ
سحر محسن السعيد سعد
شروق محمد احمد عبد العزيز
هاجر اشرف محمود الدمليجي
على عاطف عبد الواحد البنداق

الكلية
اداب جامعة دمياط
تجاره كفر الشيخ
معهد فني تمريض المنصوره
تربية شبين الكوم
زراعه اﻻسكندريه
تجاره جامعة السويس
علوم عين شمس
كلية البنات آداب عين شمس
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب بنى سويف
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية كفر الشيخ
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب المنيا
تربية رياضية بنات اسوان
تربية نوعية بنها شعبة تربية فنيه
اداب اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره اسيوط
علوم شبين الكوم ج المنوفية
علوم شبين الكوم ج المنوفية
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم بورسعيد
اداب الزقازيق
معهد فني صحى المنصوره
تربية طفوله شبين الكوم
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية

Page 741 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
449142
602249
654494
159945
748908
545311
681539
672116
732044
280170
520194
520619
469252
433189
825896
136724
527744
598064
914223
599928
218088
229201
898322
656741
612516
453249
123109
152910
115767
285567
899368
298406

اسم الطالب
هاجر السيد طه عبد القادر السيد
نورهان ممدوح محمد محمد ابراهيم
اسﻼم محمد محمود المرسى احمد
فاطمه عﻼءالدين احمد على
منى عصام خليل مغربى
أشرف صبري عبد الحميد أمين الجندي
احمد ابراهيم السيد يوسف العشري
اسراء محمد جﻼل احمد منصور
مؤمن طارق عبد الصادق قنديل
كاترين ايمن زهير ظريف
ايمان سعيد حسين غالى
نورا عبد الغنى ابراهيم محمد الباجورى
ندا حماده السعداوى على
شريف ناصر السيد احمد محمد
اصاله عبد المرضى عبد العزيز خليفه
منة ﷲ حلمي شوقي محمد خﻼف
اميرة مسعود على مسعود
اميره محمد فؤاد الجيوشى
دينا عبد ﷲ بشير طاهر
مصطفى عبد الحميد السيد الصباح
مارتينا اكرم نصحى مشرقى
عمرو حسام الدين السيد عبد الخالق
محمود سﻼمه عبد الرحيم سﻼمه
ايه ماجد ابراهيم محمد
احمد محمد السيد حسن حسن
مها مجدى متولى متولى زلط
محمود محمد محمد على عزوز
اسراء جمال ابو القاسم عبد اللطيف
احمد جمال سيد حجازى
فهد صابر عبد الخالق السيد حجازى
لمياء عدلى مرسى بزيد
احمد اشرف حسن محمد غريب

الكلية
تجاره طنطا
اداب الزقازيق
تجاره طنطا
اداب بنى سويف
تربية جامعة السويس
تجاره اﻻسكندريه
تجاره بور سعيد
تربية المنصوره
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
اثار القاهره
نوعية فنيه اﻻسكندريه
اداب دمنهور
تربية كفر الشيخ
تربية اسكندرية
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية اسكندرية
اداب جامعة دمياط
تربية اسوان
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية عين شمس
تجاره عين شمس
تربية رياضية بنين سوهاج
علوم المنصوره
تجاره الزقازيق
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
حقوق انتساب موجه القاهره
حقوق بنى سويف
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
حقوق عين شمس
إعﻼم ج جنوب الوادى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
507859
293471
535664
660747
234286
544769
743296
807565
222411
680448
383449
212043
532088
353322
163573
810904
819603
756297
538375
461932
398404
809945
503342
829974
434721
505547
438666
472675
277862
214553
913202
105483

اسم الطالب
كريم محمد عارف محمود محمد
علياء عاطف عبدالمنعم عبدﷲ عبد الواحد
هايدى مجدي عبد الحليم عبد العزيز فرحات
محمد على محمد عبد السميع المرسى
محمد محمود محمد مدبولى
ابراهيم السيد عبد النبى ابراهيم
ساره محمد محمد البكرى احمد
ايمان مصطفى سيد على
محمد عﻼء مصطفي فضلون
ايه حسين عنتر دياب علي
احمد عبدالرحمن محمد حامد حسانين
ايه ﷲ احمد محمود عصام الدين
أحمد كمال احمد سعيد فضل
سعيد محمد سعيد محمد خليفه
محمد حسام الدين عبد المنعم علي
محمد على عبدالصمد احمد
مصطفي ابو بكر محمد على
ريم حسن سليم حسن
اميرة ماجد محمود محمد عبد ﷲ
رانيا عادل محمد محمد ابوسوسو
اسراء محمد حسين عبدالتواب
علياء محمود احمد طلب
مصطفى عماد الدين مصطفى عبد الجواد موسي
ايمان ابوالمجد محمد ابوالوفا
محمد مصطفى صالح محمود محمد
احمد جمال احمد محمد احمد
هبة عبد الناصر ابراهيم يوسف
صباح محمد بدير علي يوسف
مؤمن عصام الدين محمد حسين
سيف الدين سمير عبد الحفيظ عثمان
امل رمضان محمد احمد
ضحي محرم محمد السيد

الكلية
تجاره دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية طفوله ج دمنهور
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم رياضة اﻻسكندرية
تربية اﻻسماعيليه
تجاره انتساب موجه بنى سويف
حقوق عين شمس
معهد فني صحى المنصوره
تجاره بنها
اداب انتساب موجه عين شمس
اثار قنا جنوب الوادي
حقوق بنها
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
معهد فني صحى بنى سويف
تربية العريش
تربية ابتدائي دمنهور
تربية كفر الشيخ
تجاره بنها
اداب جامعة دمياط
تجاره اﻻسكندريه
المعهد الفني للتمريض بقنا
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب اﻻسكندريه
تربية ابتدائي كفر الشيخ
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية اسوان
اداب القاهره

Page 743 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
369146
753164
106922
882441
372435
148272
518181
681623
451797
533198
672178
521153
758469
160873
293840
209055
757196
426072
299426
162670
592110
244920
838519
211039
468555
368090
671386
476104
732415
218612
587887
589280

اسم الطالب
ياسمين مغاورى مغاورى محمود فوده
احمد عادل عبده احمد العشري
اية نبيل جابر عبد الحميد
منه ﷲ ابو العﻼ زكى ابو العﻼ
ايه عادل فتحى سيد عفيفى
ايمان شريف ابراهيم عكاشة
نورهان احمد على محمد عبد الرازق العبد
احمد سعد سعد محمود فرج العانوسى
محمد مصطفى درويش حموده محمد
هند فرحان صبحى حسين زيتون
احمد رضا عبد ربه السيد عبد ربه
اسماء عبدالمنعم السيد محمد الديب
سمير حسام الدين محمد هيكل
زينب عيد عبد المعتمد شعبان
انطون سامي وهيب فرج
مروه محمد حسام عبده
محمد فهمى حسن حسن عايش
رغده السيد حسن اليماني
وفاء ثابت رشاد عبد ﷲ تمساح
اميرة محمد حمدى مهدى
منة ﷲ نسيم مصطفى مصطفى التوابتى
عبد الرحمن ايمن احمد احمد شمس الدين
صفاء عبدالحليم عبدالحي عبدالحافظ
اندرو ابراهيم سمير ابراهيم
محمود حسنى محمود محمد على عمران
فاطمه مصطفى محمود عليوة
رضا ماهر فتحى عبد العزيز
رضوى محمد ذكى علم الدين
دينا رفعت احمد السيد الحلوانى
فاطمه سامح محمد عباس
عبد المنعم عصام عبد المنعم محسب خطابى
احمد مسعد محمد فخر الدين

الكلية
علوم بنها
تربية رياضيه بنين بور سعيد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب اسيوط
تربية عين شمس
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره المنصوره
تجاره انتساب موجه طنطا
تربية اسكندرية
مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة
اداب دمنهور
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره اسيوط
تجاره طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجارة جامعة السادات
طب بيطرى فرع مطروح
علوم حلوان
تمريض الفيوم
تجاره جامعة دمياط
علوم حلوان
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
حاسبات ومعلومات عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجارة جامعة السادات
اداب المنصوره
تجارة جامعة السادات
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
علوم حلوان
علوم رياضة جامعة دمياط
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
743193
656945
590229
878323
656874
184822
542616
361687
220866
455827
657592
613293
577860
308863
115470
313789
650043
577342
579493
223489
234991
303477
882634
152210
452103
296288
651702
162829
235893
145092
904363
429034

اسم الطالب
سلمى شامل السيد محمود
ندى على منصور على عبد الرحمن
احمد محمد اسعد السيد زهره
ميرنا عماد امين جرجس
فرح ايمن حافظ عبد ﷲ
عمرو مصطفى ابو ضيف حامد
سماء صافي السيد محمود خليل
اميره عبدالوهاب محمد السعيد مندور
اسﻼم عاطف محمد حسن
محمد وجدى أحمد السمنودى
تقى محمد احمد عبد العزيز احمد
اسماء السيد اسماعيل عطية
اشرف عادل ابوالفتوح العباسى
توفيق محمد توفيق رسﻼن
داليا السيد عبد الحميد تمام
هند محمد رجب محمد
ريم حمدى محمد صﻼح الدين على
محمود محمد السيد احمد سالم
دانا احمد حسن نافع محمد
اية زغلول فتحى الهلباوى
سندس سامى محمد سعد
منى السيد فهمى السيد بدر
احمد محمد حمدان جمعه
عبد الرحمن طلعت عبد المنعم حسن
كريم محمد محمد الجروى
خلود محمد عبد اللطيف محمد
محمد عبد ﷲ السعيد ابراهيم
محمد احمد سيد محمد
عبد ﷲ طارق عبد الواحد محمود نصار
محمود صابر ابوالخير خالد
مكاريوس عزت شفيق مجلع
فاطمة صالح محمود محمد القرش

الكلية
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
طب بيطرى بنها
اداب جامعة دمياط
علوم اسيوط
حقوق المنصوره
تجاره اسيوط
علوم رياضة اﻻسكندرية
علوم رياضة حلوان
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره طنطا
اداب المنصوره
طب بيطرى الزقازيق
تجاره طنطا
علوم رياضة شبين الكوم
اداب القاهره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
طب بيطرى المنصوره
حقوق المنصوره
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية السادات
تجاره اسيوط
تربية /رياضه بنى سويف
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه بنى سويف
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
اداب انتساب موجه حلوان
علوم سوهاج
تجاره اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
177021
908780
373350
116251
533371
536626
447686
543527
650818
609639
816228
177002
904076
559708
296793
292160
519241
322288
324034
731157
745117
377550
137856
110213
146301
117487
154763
750037
378411
105382
611154
116953

اسم الطالب
مصطفى ابراهيم عيد محمد ابراهيم البشبيشى
تسنيم عمر عبد العزيز ابراهيم
مصطفى يحى عبدالصمد عمر عبدالواحد
محمد عﻼء الدين سعيد مطاوع
بسمة بكر احمد ابوعبدﷲ
آيه السيد عبد السﻼم حسان
محمود عبد الحليم عبد العليم محمد معوض
عﻼء الدين احمد على سيد على
هدير محمد عبد الحميد عباس عبد ﷲ
ورده عادل ابووردة عبدالبارى
ساره فتحى محمد عبد الباقي
نورهان محمد امين احمد
مروه سعد احمد محمد
ناصر عبد الوهاب محمد محمد ناصر
دينا عصام سعد الدين احمد
نورهان عبد المنعم محمد محمد ابراهيم
منى خليفه حسن سﻼمه
احمد محمد محمد درويش غانم
محمد فوزي مبارك منصور
ندى رضا محمد خضرى زايد
حسام الدين احمد عبدالعزيز ابراهيم
ساره عادل صالح سليم
مرام محمود احمد حسين
شريف عبد الحميد السيد حماد
محمد وحيد صﻼح محمد
اسراء احمد السيد ابراهيم
امنية سرى سامى محمود
رزان اشرف محمد على حسن
اسراء محمد محمد حسينى يونس
بنيامين سامى سعد جرجس
محمد السيد محمد احمد
توماس صﻼح مملوك صديق

الكلية
تجاره انتساب موجه عين شمس
كلية تجارة ج أسوان
تربية نوعية بنها شعبة تربية فنيه
زراعه القاهره
تجاره اﻻسكندريه
علوم اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه طنطا
علوم رياضة اﻻسكندرية
اداب انتساب موجه المنصوره
رياض اطفال القاهره طالبات
نوعية المنيا
خدمه اجتماعيه حلوان
اداب سوهاج
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه القاهره
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
علوم جامعة دمياط
حقوق انتساب موجه عين شمس
اداب الزقازيق
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية عين شمس
علوم القاهره
علوم رياضة شبين الكوم
تجاره القاهره
زراعه القاهره
اقتصاد منزلى حلوان
ع.دولى اعﻼم مدينةالشروق
تربية ابتدائي عين شمس
حقوق القاهره
تربية الزقازيق
علوم عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
229694
304103
245068
425410
231621
456495
379871
280074
587005
502886
505361
803919
549093
530140
584653
298785
916947
748081
151540
323695
226459
665528
316247
600061
513239
317616
887845
739524
838127
210340
468762
120037

اسم الطالب
ميار حسام الدين محمد فهمى
سلمى محسن جمال سعفان
اسماء عبد العظيم محمد محمد نصر
احمد عبدالحميد عبدالسﻼم كريم
عبير خالد عبد الفتاح محمد
ايه عيد محمد البدوى
امل السيد عبدالسﻼم امين عليوه
عمرو جمال مدبولى حمزة
مصطفى ابراهيم عبدالحميد محمد حماد
عمر محمد عبد العال محمد
محمد اسامه عبد المنعم عبد ربه ريان
اميره محمد محمد توفيق
عمرو أسامه عبد الرحمن حسن المكاوى
ماهر جمال عبد العزيز النجار
أمنيه عبد اللطيف ابراهيم الهﻼلى
اسﻼم حاتم نبيل صاوى
محمد معروف صادق عبدالمنعم
وﻻء محمود هاشم محمد
اميرة طلعت خيري عثمان
سارة عزت على ابراهيم
مصطفى محمود السيد امام الغزولى
زينب السيد عطيه حسن عوض
نورهان هاني عبد الغفار أحمد رضوان
احمد محسن عبد السﻼم عبد العزيز حسانين
ميريام ثروت تادرس سليمان تادرس
هادي محمد محمد سالم
ابانوب حشمت لبيب جيد
احمد عبدالعظيم على محمد جعفر
هند صابر احمد سيد
ريهام احمد حسين احمد محمد سرى
احمد محمد عبد المجيد ابراهيم فراج
حازم عبد الفتاح عبد الحميد محمد

الكلية
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق انتساب موجه القاهره
حقوق اﻻسكندريه
علوم رياضة القاهرة
علوم طنطا
زراعه عين شمس
حقوق عين شمس
علوم رياضة طنطا
علوم رياضة اﻻسكندرية
حقوق اﻻسكندريه
اداب المنيا
حاسبات ومعلومات المنصوره
علوم اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
السن المنيا
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تربية حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره المنصوره
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
حاسبات ومعلومات الزقازيق
نوعية فنيه اﻻسكندريه
نوعية اشمون
معهد فني صحى اسيوط
تجاره الزقازيق
معهد فني صحى اسيوط
تجاره عين شمس
اداب كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
302820
377934
728402
204264
226126
439619
600045
436472
472376
665551
160476
156304
606765
244772
598065
331294
469979
657822
738601
163964
186967
386888
904048
114367
657765
903193
136964
848402
659506
654357
297595
883803

اسم الطالب
محمد صﻼح الدين فتح ﷲ ابو عياد
مصطفى محمود عبدالحميد مصطفى عبدالمنعم
محمد حسام محمد حسين
اندرو وحيد ذكي باخوم ذكي
على سيد على محمد
يمنى محمد محمد احمد ابراهيم
احمد سامى على على
آيه عﻼء عبد العظيم سيف النصر السيد
ابتسام محمد السيد أحمد محمد قنيش
شروق عبد الوهاب صديق عبد الوهاب النادى
حنان حنفى عبد الونيس عبد الجواد
راضى خالد راضى محمد
ماريان حلمى فهمى ابراهيم
مينا انيس جرجس غالى
أميمه جمال عبد الحميد كرم ﷲ
مها فوزي عبدالفتاح أحمد حسن
زياد احمد محمد على الكرداوى
مصطفى يسن محمد عبد الحميد الحارون
احمد عادل زكى محمد محمود دياب
عبد ﷲ سﻼمه سيد مصطفى
نورهان رمزي بهي الدين بدر
صفاء فايز احمد محمد
روان خليفه صدقى محمد
انجى ابراهيم كردى ابراهيم
فاطمه ابراهيم سعد ابراهيم مناع
عبد الباسط اسماعيل عبد الحميد احمد
ساره صﻼح الدين احمد محمد
خضري اسعد محمد خضري
فاديه السيد حامد البارودى
محمد صدقى محمد معاطي
اﻻء عباس حسن سيد أحمد
اﻻء سالمان كامل محمد

الكلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
تجاره الزقازيق
تجاره عين شمس
حقوق القاهره
تجاره اﻻسكندريه
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية اسكندرية
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
رياض اطفال المنصوره
علوم بنى سويف
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
نوعية الزقازيق
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تربية جامعة دمياط
تربية طفوله شبين الكوم
علوم بورسعيد
تمريض المنصورة
اداب انتساب موجه الزقازيق
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب سوهاج
تجاره انتساب موجه قاهره
نوعية المنصوره
اداب سوهاج
تجاره القاهره
حقوق قنا جنوب الوادي
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه المنصوره
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
اداب انتساب موجه اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
371065
654389
914261
554368
665996
679425
673116
462200
543771
546553
581358
297135
526874
306029
313613
533436
311199
283681
896160
324200
368182
878601
432009
749209
681840
915516
164485
227146
586712
514726
317181
884170

اسم الطالب
محمود اشرف مرزوق محمد
احمد محمد احمد ابراهيم
ابو الحسن جابر عابدين طه
بسنت محمود صالح السيد احمد
حسن منصور محمد حسن ابو الدهب
محمد ابراهيم السيد احمد محمد
محمد عاطف محمد بسيونى الشامى
ضاويه اسامه عاطف غنيم
ميار عاطف محمد احمدى على
هاجر محمد أحمد محمد سليمان
احمد جابر عبد الجليل عياد
رحاب محمد السعدى عبد الوهاب
خلود خالد محمود عبدالمجيد ابو النصر
نور الدين ايمن صﻼح محمدعلي النطاط
ايناس حسني ابراهيم عبد الدايم
كريمان طه محمد مرسي
زينب مصطفى محمد العشماوى ابوعلى
عبد الرحمن محمد عبد الرحمن محمدالشامى
خلود محمود عبد اللطيف ابراهيم
سماح كارم رمضان زايد
دنيا محمد عبدالغنى محمد الشناوى
ايمان حسين محمد مصطفى
عبدﷲ أحمد سالم حسن ابو شعيره
بسمه احمد فؤاد مصطفى
عبد المنعم عاطف عوض عبد اللطيف قداح
اسماء عاطف فرج محمد
مى محمد سلطان رياض
سماء ثروت ابو السعود شطا
شهاب ناجح زكريا جاب ﷲ
محمد زين العابدين علي احمد فليفل
شروق محمد حلمى محمود القلشى
شيماء عبد الجواد عبد التواب بهنساوي

الكلية
تجاره بنها
معهد فني تمريض المنصوره
كلية تجارة ج أسوان
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره طنطا
اداب كفر الشيخ
بنات علوم رياضة عين شمس
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
علوم المنصوره
تربية ابتدائي عين شمس
زراعه اﻻسكندريه
تربية/رياضة جامعة السادات
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية اسكندرية
علوم شبين الكوم ج المنوفية
السن عين شمس/رياضة
علوم سوهاج
تجارة قنا ج جنوب الوادي
حقوق بنها
حاسبات ومعلومات اسيوط
فنون جميله عماره المنيا
تربية ابتدائي جامعة السويس
تجاره بور سعيد
معهد فني صحى اسيوط
العالي للغات  6اكتوبر
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره طنطا
تجاره دمنهور
تربية ابتدائي بنها
تجاره اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
538331
737803
443202
507647
115440
318947
582175
604704
459051
585504
906659
236077
599136
729353
318252
357292
611556
523412
394739
736091
470787
148428
143145
670811
921063
897936
601924
106589
908918
881495
660650
827070

اسم الطالب
مروة محمد مسعد محمد بدر
سمر حسن على عبدﷲ الفقى
علياء اسماعيل مصطفي عامر
ابراهيم عياد خله قﻼده خليل
مونيكا سعيد سمعان ميخائيل
ايمان عاصم زينهم خليل
عبدالهادي عبدالشافى عبدالهادي حجاج
آية التهامي أبو زيد التهامي
نهله رأفت ابراهيم شافع
نهال عﻼء فوقي محمد سعيد
مريم محفوظ عزمى ابراهيم
ريم محمود على مبارك
عبد الرحمن سامح عبدالرشيد عبدالعظيم
هند خالد عيد جمعة حسين
محمد كرم عرفة ابو سالم
عمر حسن احمد محمود
ريهام اسﻼم عبدالعليم النادي عطيه
مينا مخلوف فهمي حنين
قمر كامل ابراهيم محمد
شروق ابراهيم عبدالكريم عبدﷲ
منه ﷲ عبد الستار السيد محمود حسن المنطاوى
ايناس سيد سيد زيدان عبد ﷲ
نرمين رأفت راتب غيط
صفاء الهادى احمد محمد
شاديه عبدالفتاح ابوالمجد محمد
امانى صابر محمد سيد
أحمد مصطفى فؤاد فهمي
دينا سعيد عبد الحميد عبد العزيز عزام
فاطمه محمد عبد الحميد على
مارتينا كامل ويد ملك
نورهان احمد شوقى توفيق اسماعيل ابراهيم
ميرنا جاب ﷲ داود سليمان

الكلية
تجاره دمنهور
تجاره الزقازيق
رياض اطفال المنصوره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية ابتدائي عين شمس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
البنات شعبة اقتصاد منزلى عين شمس
نوعية كفر الشيخ
تربية طنطا
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
السن عين شمس
السن عين شمس
معهد فني صحى الزقازيق
تربية شبين الكوم
تجاره انتساب موجه حلوان
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
اداب جامعة دمياط
نوعية الزقازيق
تربية كفر الشيخ
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
السن عين شمس
تربية المنصوره
تربية سوهاج
اداب سوهاج
اداب جامعة دمياط
تجاره القاهره
تجاره سوهاج
تربية اسيوط
تجاره كفر الشيخ
تجاره اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
736550
372346
511569
681882
122214
605840
436054
178625
145122
736828
120500
603860
149845
830046
811730
244993
589329
162163
661967
607870
896096
595855
442738
294539
729253
152703
578584
114726
539796
837847
886473
538316

اسم الطالب
اسراء حلمى حسن حسين شاهين
ساره عادل جمعه مرســــى
شيماء عبدالحكم احمد رضوان
خالد ابو المكارم المرسى الدسوقى عبد ربه
دنيا محمد عطا احمد
ياسمين على محمد عطية السيد قادوس
رغدة طارق عباس حسن
محمد رمضان محمد سيد
سامح احمد عبد الصمد حميده
احمد سعد احمد فؤاد عبدالحليم
احمد رياض رياض محمود عبد ﷲ
عبد الرحمن اشرف عبد العزيز محمد القط
محمد محروس يحى هاشم
فاطمة محمد مصطفى محمد
خالد عصام مصطفى طه
محمد عماد ابراهيم محمود
بسمة مجدى السيد حواس
اميره محروس كمال عرابى عبد اللطيف
داليا على مصطفى محمد محمد احمد
نورا رضا الباز عبد الحميد
مريم جاد ﷲ عبيد ﷲ ارميس
خيرى ضياء عز الدين عبد الشافى سعده
آﻻء السيد محمود عايد
عبد الرحمن عصام سيد مصطفى
ندا سامى حسنى عبد الغنى عبد ﷲ
محمود ربيع عويس محمود
هشام عزت عبدالعظيم ابوالنجا الديب
امنية منير بيومى على
رضا عبدالمجيد محمد عبدالمجيد
ايمان عادل سيد محمد
نورهان حسنى كامل شكر ﷲ
يارا نصر احمد عبد الحميد شوشه

الكلية
تربية طفوله الزقازيق
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره انتساب موجه دمنهور
علوم المنصوره
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
زراعه القاهره
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم رياضة اسوان
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره اسيوط
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
علوم رياضة الزقازيق
نوعية فنيه الفيوم
علوم المنصوره
رياضيه بنات الزقازيق
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
حقوق المنصوره
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره طنطا
كلية البنات تربية عين شمس
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
إعﻼم ج جنوب الوادى
تربية ابتدائي دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
432330
140278
506252
756436
240497
540485
606833
371325
318238
815659
302766
289571
814627
107355
836585
607298
616749
108291
523579
833266
659151
438345
161203
812953
430854
139057
118717
235707
104729
843389
144438
473722

اسم الطالب
عبد ﷲ عماد ابو مسلم احمد
ابراهيم محمد ابراهيم السيد جليل
إسراء أحمد محمد أحمد
ساره حسن مسلم ابراهيم
اميره سيد عبد العال متولى
بسمة صﻼح عبد المولى السيد
نهاد سامى الشافعى الشحات متولي
اسﻼم سمير محمد على
محمد سعيد مسعد الجمل
مارينا صبحي عطا غني
ايمن جﻼل بيومى رمضان
نورا مجدي محمد عبد الرحمن فوده
ابرام عاطف ابراهيم شحاته
يوسف وائل محمد توفيق
السيد عبدالحميد السيد احمد
اسحاق امجد اسحاق فريد صالح
بسنت شريف عبد الرحمن عطا ﷲ
روان صبرى حسن احمد
ندى مصطفى حسن جاد الرب احمد
جيروم جوزيف عبدالمﻼك بخيت
محمود احمد السيد محمود احمد
رنا عﻼء كمال سيد احمد محمد
شهد حمدي على عقيلي
مرثا عادل بباوى ذكى
سالى جمال صالح ابراهيم السيد
شهاب احمد محمد احمد عبد الرحمن
سلمى سامح ابراهيم عيد
دينا اسامه ابراهيم مصطفي
امنية محمد ابو عبد الﻼ حسن محمد عبد الﻼ
اسراء محمود محمد حماد
مها محمود محمد عبد الواحد
أميره عبدالتواب محمود محمود جعوان

الكلية
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فني صحى اسماعيليه
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
علوم حلوان
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات عين شمس
تربية بنها
معهد فني صحى بنى سويف
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تربية حلوان
طب بيطري المنيا
إعﻼم القاهره/رياضة
كلية تجارة ج أسوان
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب طنطا
تجاره القاهره
تجاره دمنهور
معهد فني صحى اسوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية ابتدائي بنى سويف
نوعية موسيقيه المنيا
حقوق اﻻسكندريه
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
اداب انتساب موجه القاهره
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة
اداب القاهره
معهد فني تمريض المنيا
اداب انتساب موجه القاهره
تربية ابتدائي كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
464482
390520
738534
583468
121298
355275
381137
525465
843710
893874
374217
237971
206757
236965
313929
455982
310057
106467
309282
154130
881610
524281
383859
277612
292522
321006
752099
899470
114982
441614
676288
671992

اسم الطالب
احمد محمد السيد محمد على حسن
نورهان حسن امين محمد البكش
محمود جمعه محمود محمد صالح
شوق على ابراهيم ارواش
سيف الدين احمد صبرى احمد
فاتن محمد محمود احمد الغرباوى
اسﻼم محمود محمود صويره
اسراء عبد الحميد عبد السﻼم عبد الحميد نور ﷲ
احمد ظافر احمد عبدالمقصود
مصطفي مزيد ابراهيم احمد
ندى السعيد ابراهيم ابراهيم السيد
بسنت عاطف محمد رجب محمد
كاترينا نادر نعمت حنا
محمود محمد عباس محمد
ريهام احمد السيد جاب ﷲ
ابراهيم عبدالعزيز احمد خليل
مصطفى محمد رجب زايد
محمود فخرى عبد الرحيم عبد المجيد
ميرنا عبد الشهيد كرم الجمل
هند مجدي سيد عبد الرحمن
سعاد مصطفى شوقى عبده
ميرنا طارق على زين العابدين ابراهيم
زينب عبدالهادى مصطفى فرج بحيرى
محمد عبد المنعم عبد العزيز احمد
هاجر حمدي حسين ابراهيم
منى محمود معوض نصر
سميه احمد السيد البدوى حسن ابراهيم ريان
اسراء عبد الحفيظ غيطانى ناصر
ساره هاشم جوده محمد
محمد أحمد حسان قطب محمد الفقى
محمد مصطفى عبد الغفار مصطفى عطوه
هاجر حامد عطيه جاد المرسى

الكلية
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
علوم بنها
علوم رياضة جامعة السويس
اداب طنطا
زراعه عين شمس/رياضة
اداب عين شمس
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تربية أساسي اسكندرية
حقوق بنى سويف
علوم سوهاج
اثار القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره عين شمس
حاسبات ومعلومات الفيوم
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
معهد فني صحى طنطا
نوعية اشمون
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي السادات
تمريض بني سويف
اداب اسيوط
تجاره اﻻسكندريه
علوم بنها
علوم عين شمس
اداب القاهره
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب سوهاج
اداب القاهره
تجاره سوهاج
العالي للدراسات اﻻدبية كنج مريوط
تمريض المنصورة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
364685
380747
601577
291511
819283
455040
727378
651229
156373
680116
667295
803769
557701
314463
145160
377570
134434
524900
825858
802952
657404
806490
466880
599852
801232
669622
513117
317638
735728
651631
656234
875206

اسم الطالب
دينا جﻼ ل احمد ابوخضره
زينب قطب محمد قطب
ندى عمر ابراهيم دسوقى
احمد وليد عبد الحليم عبد اللطيف
نادية وردانى محمد هاشم
ايمان محمد السيد بكر
محمد صبحى حميد عامر رويحل
هبه صالح محمود عبده نور
فداء عبد الناصر سيد عبد المجيد
صﻼح عبد العظيم محمد محمد
امانى محمود عبد النبى عبد الحى
فاطمه طاهر عبد النبى حسن
احمد عﻼم أحمد عﻼم
منار نجم على ابو الحديد
اسﻼم جميل محمد عبد الباسط
زينب طاهر محمد ابراهيم
يارا بدوي محمد حافظ
اية ابراهيم محمد وزير
محمد عاصم فرج رضوان
اميره على عبدالظاهر على
مروه السيد زهانه المصرى محمد
شروق عبد الجواد عبد الوهاب عايد
بسمه محمد رجب جاب ﷲ اﻷبيض
ذكى عبد الحكيم ذكى مسلم
داليا جمال محمد علي
محمد سﻼمه يوسف سﻼمه
اسراء عصام عبداللة محمد
عﻼء عادل محمد محمد عبد العاطي
محمد صبحى عبدالعظيم محمد سليم
حسام ابراهيم احمد محمد الجمل
يوسف نبيل شاكر ابراهيم راشد
سيد رافت عبد المعتمد زارع

الكلية
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
كلية البنات تربية عين شمس
نوعية موسيقيه الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية المنيا
تربية طفوله طنطا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
رياض اطفال المنصوره
اداب انتساب موجه بنى سويف
علوم رياضة المنصورة
علوم بورسعيد
علوم المنيا
تجاره دمنهور
تربية ابتدائي شبين الكوم
اداب القاهره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب اﻻسكندريه
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
اداب المنيا
علوم جامعة دمياط
حقوق بنى سويف
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تجاره جامعة السويس
رياض اطفال القاهره طالبات
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية رياضيه بنات اﻻسكندريه
معهد فني صحى بنها
معهد فني تمريض الزقازيق
اداب انتساب موجه المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
683547
664892
370326
911798
908333
308189
580875
105220
909612
103962
587415
507891
305938
583452
746332
439889
443260
619021
579831
590642
280888
503900
591197
598116
546167
883590
357472
351644
883603
428525
187742
150756

اسم الطالب
محمد رمضان شحاته احمد علي
محمد سالم منصور ابوزيد بدر
عبدالرحمن عبدالفتاح عبده عبدالفتاح
كريمه عبد الفتاح احمد عثمان
عبد الرؤف رأفت عبد الفتاح احمد
سلمى اسامة حمد حمد امبابى
نور الدين رمضان نصر السيد خليل
دينا عصام عبد الرازق بيومى
مريم حسن عبد ﷲ عبد الهادى
سلسبيل محمد على يوسف
اسراء السيد عبدﷲ عطيه الشندﻻتى
خالد محمود احمد منصور احمد
ايهاب حلمي محمد زنفل
ريهام عبد السﻼم مصطفى سويدان
مارينا ادوارد بخيت بشير
منة ﷲ ابراهيم محمود ابراهيم جعفر
ندى عاطف محمد الغرباوى
محمد حسنى السيد على عبد العال
منى احمد ابراهيم الغريب شاهين
احمد طه طه شنشن
اسراء محمد إبراهيم حسن على
احمد محمد معراج ابراهيم ابو العﻼ
نبيله احمد محمد محمد ابوشهده
هدير مصطفى مصطفى عبده
ندى أحمد محروس محمد على
طاهر صﻼح عبد التواب مصطفى
شريف حلمى ابراهيم محمد
كيرلس فلبس شوقى عياد
عﻼء شعبان فراج عبد السند
عبد الرحمن ابراهيم كامل ابراهيم سيد احمد
سيد مختار سيد سليمان
شرين عبد القادر عبد الحليم عبد القادر

الكلية
تربية المنصوره
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
علوم عين شمس
تربية اسوان
تجاره سوهاج
حقوق شبين الكوم ج منوفية
اداب كفر الشيخ
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية اسوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية طنطا
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي طنطا
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية ابتدائي طنطا
تجاره الزقازيق
تجاره طنطا
نوعية جامعة دمياط
تجاره عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية جامعة دمياط
نوعية جامعة دمياط
علوم رياضة طنطا
تجاره اسيوط
تجاره عين شمس
تجاره عين شمس
تجاره اسيوط
اداب دمنهور
تجاره انتساب موجه بنى سويف
معهد فني صحى امبابة

Page 755 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
386543
595208
733059
228425
891788
741358
240161
807309
377357
233801
531634
815284
664599
813741
157337
134938
214981
156823
155537
726524
138514
113751
808375
582213
175575
831162
680164
900178
142690
220542
372969
207572

اسم الطالب
وفاء جمال عبدالرحمن السيد
عﻼ محمد عبدالعاطى محمد
وفاء محمد عبد ﷲ عبد الحميد
محمود محمد مصطفى عطا على
اميره عصمت محمد محمد
محمد مصطفى محمد عبد الجواد
نورا ابراهيم عبد الحميد عبد الوهاب
محمد عرفات غالب احمد
خلود عبدالمحسن محمد هاشم
ابراهيم محمد السيد احمد
مصطفى احمد لملوم احمد سالم
ماريان فضل عدلى شحاتة
على محمد عبد ﷲ محمد السنافيري
ايمان على انور على
ميرا ميﻼد كمال عياد
بيشوى ناصر فكرى عطاﷲ
علي محمود علي حماد حسن
عمر على محمد محمد
رانيا خﻼف احمد سيد
هدير صبرى عبد الخالق على
رضوى عصام عبد المنعم مصطفى حسين
عبد الحليم نور الدين عبد الحليم عبد العزيز
عزه عمر عبدﷲ عبدالعال
عبدالرحمن ابراهيم ابراهيم رزق حويش
عبد الرازق احمد عبد الرازق حسن
ايمان عبد الفتاح احمد محمد
هشام فواز محمود على الصياد
مارينا رومانى انيس معوض
اسراء السيد شاكر حمزه
محمد صﻼح امام احمد
يارا محمد عبدالخالق عودة
ندى احمد يحيى احمد

الكلية
تربية عين شمس
تربية جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات الزقازيق
حقوق انتساب موجه عين شمس
تربية/رياضه اسيوط
تجاره جامعة السويس
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره بنى سويف
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره بنها
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب انتساب موجه المنيا
تجاره بنى سويف
تربية ابتدائي عين شمس
زراعه عين شمس/رياضة
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حقوق القاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
إعﻼم بنى سويف
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
علوم رياضة عين شمس
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب
اداب سوهاج
اداب القاهره
تجاره انتساب موجه عين شمس
بنات علوم رياضة عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
904639
661494
575280
735773
103154
533878
162884
819037
314766
603962
730181
515227
578783
540544
885666
652100
803935
919247
601123
593522
818556
162240
460812
594859
233206
825915
479893
205296
682266
547445
583446
669430

اسم الطالب
عماد حربي خليفه نورالدين
ساره صﻼح الشحات احمد على
اسراء صبحي ابومندور العياري
اسراء على احمد محمد عطيه
عمر خالد عبد ﷲ محمد
ايمان حافظ ناجى خليف
وﻻء محمود محمد رياض
اميره سيد على احمد
محمد ضياء الدين حسن الحسانين
محمد عماد محمد امين
ايمان خالد احمد محمد حماده
احمد محمد طنيخي محمدعامر
محمد عبد الفتاح عبد الفتاح الشوحه
دينا ياسر محمد عبدالقادر حسبو
حسناء احمد حسين ابراهيم
محمود محمد متولى رمضان حسن
مروه عبدالعال فؤاد عبدالعال
محمد عنتر محمد ابراهيم
كوثر سﻼمه عبد المنعم عطوه
ريم عبد العزيز ابراهيم عبد العزيز الجمل
ابسخرون اسحق يعقوب اسحق
ماهى طارق ادهم ابراهيم
وليد عصام محمد مصطفى زعلوك
احمد محمد محمد محمود الحفني
ميادة جمال عبد الستار هاشم
ايمان عبده السيد محمود
اسراء على عبدالمجيد اسماعيل
مينا عاطف لبيب وسمن
احمد على عبد الستار على زرمبه
مصطفى احمد محمد عبدالحميد السﻼمى
رنا ربيع محمد بسيونى ابراهيم
احمد نصر عطيه محمود سليمان الحداد

الكلية
زراعه سوهاج
علوم المنصوره
نوعية فنيه طنطا
اداب الزقازيق
تجاره القاهره
تجاره دمنهور
دار العلوم الفيوم
حقوق اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
حقوق اﻻسكندريه
علوم المنصوره
تجاره دمنهور
تربية اسيوط
معهد فني تمريض المنصوره
نوعية موسيقيه المنيا
طب بيطرى سوهاج
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم جامعة دمياط
تربية /رياضه المنيا
اداب انتساب موجه الفيوم
علوم طنطا
اداب جامعة دمياط
اداب عين شمس
حقوق قنا جنوب الوادي
علوم كفر الشيخ
حقوق حلوان
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
تجاره انتساب موجه دمنهور
علوم المنصوره
تمريض المنصورة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
757390
748325
312374
592035
727240
912231
375855
611141
549168
880993
576867
114221
538377
432729
317401
314290
244716
678937
681765
460742
674211
544210
535430
676281
601646
672994
470742
118255
113762
144771
293454
615282

اسم الطالب
دينا حسن محمد عبد ربه
يمنى فتحى محمد فكرى عبد الجواد
اسﻼم محمد اسماعيل محمد
ياسمينا احمد التابعى اللبان
احمد اكرم محمد ممدوح عبد الرحمن
شيماء موسى احمد محمود
مياده على السيد احمد
نيره فؤاد وجدى محمد
بيشوى نجيب عزمى حكيم
نسمه حلمى جاد الكريم مسعود
نيره جﻼل محمد عبدالرؤوف سلطان
محمد سمير عبد الباسط ابراهيم
اميرة محمد عبد ﷲ محمود ابو جبل
محمد عبد السﻼم حميدو حميدو محمد
ريم رمضان لبيب بﻼبل
مي عثمان حامد الشافعى
محمود محمد سعد محمد
مصطفى ابوالفتوح ابراهيم محمد حموده
ايه وجدى ابراهيم الدسوقى صالح
نورالدين رضا محمد سعد الخطيب
ياسمين محمد احمد محمد احمد
اسﻼم سمير رشوان حسين سليمان
امل صبري ابراهيم عبدﷲ
محمد صبرى عطيه محمود على
أمنية نبيل فتحي فرج هوانة
احمد على عطيه متولى الدنديطى
شيماء ماهر عبد الوهاب سلطان
شيماء علي حسنين علي
عز الدين محمد سعيد محمد
حازم سالم كامل رسﻼن
رحاب محمد رشيد احمد
نورهان محمد عبدالخالق احمد مرواد

الكلية
اداب الزقازيق
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تربية/رياضه شبين الكوم
اداب جامعة دمياط
علوم رياضة الزقازيق
تربية ابتدائي اسوان
معهد فني صحى رياضه بنها
رياض اطفال القاهره طالبات
فنون جميله عماره المنيا
تربية ابتدائي اسيوط
حقوق طنطا
اداب حلوان
معهد فني صحى اﻻسكندريه
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
تربية ابتدائي شبين الكوم
السن عين شمس
اداب عين شمس
طب بيطرى المنصوره
معهد فني تمريض المنصوره
حقوق طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
علوم رياضة اﻻسكندرية
علوم جامعة السويس
حاسبات ومعلومات المنصوره
تربية الزقازيق
علوم رياضة المنصورة
طب بيطرى كفر الشيخ
علوم القاهره
اداب القاهره
معهد فني صحى امبابة
زراعه عين شمس
اداب انتساب موجه الزقازيق

Page 758 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
651145
147704
613991
432152
727522
898071
382611
539637
386226
216283
834816
597193
278277
842429
577873
576216
306836
668307
815716
580271
500354
375780
672975
385405
666592
505167
603481
537209
131399
305901
532561
579692

اسم الطالب
فتحيه عبد العزيز عمر عبد العزيز قرمد
سلمه صﻼح على مسعود
اسراء اسماعيل صدقى سيد احمد
مصطفى حامد عبد الناصر محمد
امنيه اشرف احمد شفيق سيخه
محمد محمود محمد حسين
هند صﻼح عبدالشكور محمد مرعى
داليا عبدالونيس عبدالقادر عبدالونيس شراره
جهاد عبدالعاطى احمد علي
يمنى مجدى محمد مرسى
رؤي محمد محمود عبدالحليم
ندي زكريا حسنى محي الدين
مريم محي الدين أمين النجدي
احمد عاشور محمد محمد
عادل عصام يوسف حمد
شيماء محمد احمد الجمل
اية صﻼح عبد الفتاح اﻻخوص
محمد مجدى اسماعيل عبد ﷲ
هدى ابو المجد صﻼح أحمد
رنا شريف عبد الجليل محمد حمام
عبدﷲ اشرف مصطفى محمود
ايه محمد محمدى على
مصطفى عادل محمد عبد العزيز مرسي
حسام حسن احمد عبدالرحيم
عبد ﷲ السيد عبد ﷲ محمد النجار
احمد راشد السيد فتحى المحتسب
احمد فتحى عيسى محمد
دينا على عبد المنعم على خطاب
امنية عادل محمد محمد ابو العنين
ياسين حامد شفيق شهاب الدين
محمد يسرى عبدالحميد السيد شلبى
تقوى عاطف حمدى ابو زيد

الكلية
طب بيطرى القاهره
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره طنطا
نوعية الزقازيق
اداب سوهاج
نوعية عباسيه
تربية دمنهور
نوعية عباسيه
كلية البنات آداب عين شمس
تربية قنا ج جنوب الوادى
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره طنطا
تجاره طنطا
تربية طفوله شبين الكوم
تجاره الزقازيق
نوعية المنيا
تجاره طنطا
تجاره طنطا
تربية بنها
تجاره المنصوره
تجاره عين شمس
تجاره المنصوره
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تربية/رياضه حلوان
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
علوم حلوان
تجاره المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
613798
360186
371256
163069
385136
740334
383096
600492
743344
800020
579227
447922
377685
537232
910138
737998
388282
590753
479133
917572
581102
667747
520779
885133
669779
446363
129865
652280
683626
444474
244888
674021

اسم الطالب
محمد محمود محمد محمود
محمد عمرو عبداللطيف محمد حماد
احمد هاشم محمد على
ساره فتحى عاشور عبد الفضيل
مصطفى محمد عبدالعال عواد
سمر جمال محمد سالم
مصطفى سامى عيد سعد
ايه جمال محمد السيد
ندى احمد بدوى احمد
اسماعيل محمد أحمد محمد
دينا المنتصر فوزى المنتصر
اسامة ابو زينه محمد ابو زينه
رانيا حسين حنفى ابراهيم
سلمي عمر عبد العزيز الفقي
احمد محمد رضا انور عبد القادر
انجى على محمد على
مريم امين عبدالعزيز عبد ربه
عمر عبد الرحمن السيد العقاد
مى ابراهيم عبد الحميد عبدﷲ القمحاوى
عبد الحميد عبدﷲ محمد عبدالرحمن
محمود خالد يوسف عبده الزناتي
مصطفى اشرف عبد الحميد محمد سعيد
جهاد احمد قنديل عطا خليفة
اسراء جمال حميده محمد
محمد ابراهيم محمد ابراهيم رجب
شريف رضا محمد مصطفى فودة
شيماء عمران دسوقى حجازى
احمد محمد عطيه عبد القادر الشربينى
احمد سعد الدقناوى محمد السيد
محمد خليفة حلمى بسيونى سﻼمة
هشام عبد العاطى محمد الدمرداش
اسراء خالد عدلى محمد المدابغى

الكلية
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
علوم عين شمس
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
علوم رياضة الزقازيق
تربية طفوله الزقازيق
تجارة جامعة السادات
اداب الزقازيق
زراعه اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنى سويف
رياض اطفال المنصوره
تجاره طنطا
حقوق بنها
اداب دمنهور
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب الزقازيق
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
طب بيطرى كفر الشيخ
معهد فني تمريض اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره دمنهور
اداب اسيوط
تجاره المنصوره
علوم طنطا
حقوق القاهره
زراعه المنصورة/رياضة
تجاره بور سعيد
حقوق طنطا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
كلية الفنون التطبيقية ببنها

Page 760 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
667719
296985
908059
740386
373748
433829
387886
115430
324611
669784
207956
548032
518940
360624
514617
587037
744712
835147
125968
595339
312998
806503
326776
508884
751438
452646
813043
469130
390091
615005
357413
738234

اسم الطالب
صﻼح عادل نصر السيد
اسراء يحيى صادق محمد
شهاب محمد مصطفى السمان
محمد ابراهيم محمد احمد غازى
محمد محمود احمد محمد غالى
عبدالرحمن على خلف محمد سعد
ايه احمد محمد اﻻمام
ضحى مصطفى عبد الفتاح محمد على
طارق احمد يوسف خليل
محمد خالد عنتر قنديل النمر
عمرو سيد مسعود عثمان
احمد مصطفى محمد عبد ﷲ
هبه السيد خالد جفﻼن
عمرو عزالدين سبتى محمد حسنين
مصطفى عبد الخالق محمد عبد الحليم برجل
اماني ابراهيم محمد عبدالخالق مدكور
بﻼل حربي محمد سليم محمد
السعدي فراج السعدي احمد
نور جمال احمد عبد العليم
هند جﻼل محمد حسن صالح
اية سمير الليثى حجاج
صفاء حسن سيد محمد
اية تحسين متولى احمد بريقع
دنيا ممدوح احمد لطفى الشيمى
احمد محمد حسن محمد زيان
جهاد خالد بدوي علي الدين
دميانه فايز عبدالشهيد واصف
أميره صابر عبد الرازق محمد عبد العال
نورا محمد امين محمد
شيماء أحمد محمود أحمد
عمر ربيع عبدالحميد سيد
احمد ابراهيم عبد الرحمن عبد العال

الكلية
الفني لترميم اﻵثار باﻻقصر
حقوق عين شمس
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره جامعة السويس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب اسوان
معهد فني صحى امبابة
حقوق قنا جنوب الوادي
الفني التجارى بالمنصوره
علوم القاهره
علوم رياضة اﻻسماعيليه
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب دمنهور
اداب طنطا
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
تجاره سوهاج
اداب القاهره
حقوق المنصوره
علوم رياضة شبين الكوم
حقوق بنى سويف
رياض اطفال القاهره طالبات
حقوق اﻻسكندريه
تمريض بور سعيد
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تربية المنيا
تربية كفر الشيخ
علوم عين شمس
معهد فني صحى الزقازيق
تربية عين شمس
نوعية الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
669342
280379
152942
671926
801082
508035
307224
535039
542007
843608
108211
726036
601067
358265
816513
895328
118834
802787
385902
379638
351624
654434
378107
589068
658046
742809
530038
467965
386677
653232
900603
181126

اسم الطالب
عمرو عماد محمود حسن
هاجر غاندي بدر الدين عبد الرحمن
دنيا عبد التواب محمد سيد
دعاء محمد محمود المتولي
حازم جمال توفيق هرون
محمد عزت ابراهيم شاهين محمود
نهال عصام انور احمد
ايمان السيد محمد عبد المعطي
محمود محمد عبد السﻼم سالم الطيار
آيه جمال عبدالواحد محمود
دينا حسن عبد العزيز الشربينى
ميار ماهر ممدوح عبدالحفيظ ابو موسى
احمد يحى محمد محمد سليمان
فاطمه ابراهيم حسين دياب
سﻼمه رمضان أبوالليل جاسر
محمد عصام احمد محمد
مروه عرفه خليفه خليفه
ماركو عصمت انيس لبيب
امنيه احمد والى والى عبدالعال
عمرو جمال السيد امام الخالع
اسراء عاطف سعيد متولى
اميره حسن حسن على عليوه
دينا عبدالحميد احمد محمد عفيفي
سعد احمد عطيه وكوك
شاهر محمد عبد اللطيف عبد الجواد
منه مجدي السيد ابراهيم
مصطفى احمد ابراهيم متولى أبو علي
مرفت محمد محمد سرور
ايه سعيد على طه الخولي
ليلى فوزى صﻼح عباس معاطى
حسام رأفت عبد المولى عبد النعيم
اميمة على محمد عثمان

الكلية
تربية رياضيه بنين المنصوره
السن عين شمس
اداب انتساب موجه بنى سويف
تربية المنصوره
تربية المنيا
اداب جامعة دمياط
السن عين شمس
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تجاره اﻻسكندريه
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنها
اداب عين شمس
معهد فني صحى بنى سويف
حقوق سوهاج
زراعه القاهره
تجاره بنى سويف
حقوق بنها
حاسبات ومعلومات بنها
فنون جميله فنون المنيا
علوم المنصوره
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
تجاره جامعة السويس
حقوق المنصوره
علوم رياضة اسوان
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية كفر الشيخ
اداب عين شمس
تربية ابتدائي المنصوره
تربية رياضية بنين سوهاج
اداب الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
526600
132435
367928
909136
230934
434914
675596
578908
317837
588288
502864
593861
293862
225392
612919
327433
828102
537730
524730
735909
883021
229599
913504
310721
595737
384791
433078
601442
918235
158134
358318
393871

اسم الطالب
محمد ماهر سعيد محمود الفقى
عبد الرحمن حسين محمد محمد
شروق اشرف ذكى احمد
محمد ثروت محمد على
احمد عبدالمنعم محمود محمد الصعيدى
عادل عصمت محمد محمود شعت
نصر بﻼل نصر عبد الهادى البربري
هشام محمد ثروت عبد العزيز سيد احمد
محمود رضا فوزى محمد حسن
محمد رضا أبوالعﻼ جمعة
مازن مصطفى محمد محمود حسن طه
رانيا السعيد يوسف عياد
حسين محمد عبدالشافي السيد
ايمان محسن محمد مصطفى
محمد السيد محمد متولى حسن
ياسمين كرم ابراهيم خﻼف
ساره محمود على محمد
اسراء عيد مسعود حمدﷲ
فاروق احمد حسين رضوان عبده
نانسى محمد السيد على عبدالنبى
اسماء محمد على احمد
سلمى جمال امين مصطفى
رجاء احمد يوسف مكى
اميرة المراكبي عبدﷲ تمراز
عبد الرحمن محمد عبده محمد اﻻمام الصعيدى
هشام سعيد عبدالسميع عبدالمجيد
على محمد الصغير على محسب
اسراء رضا ابو بكر محمد حفناوي
جهاد ابوضيف عباس ابوضيف
ايه ربيع محمد حسن
اسماء اشرف حنفى محمود
احمد محمود عبدالسميع محمود

الكلية
تجاره دمنهور
اداب الزقازيق
علوم رياضة بنها
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف/رياضة
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره طنطا
علوم رياضة المنصورة
تربية طنطا
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية/رياضه اﻻسكندرية
زراعه دمياط/رياضة
حقوق حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره الزقازيق
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تمريض دمنهور
اداب اﻻسكندريه
نوعية الزقازيق
تربية اسيوط
كلية البنات آداب عين شمس
تربية اسوان
تربية ابتدائي السادات
نوعية جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق اﻻسكندريه
تمريض الزقازيق
معهد فني صحى سوهاج
تربية بنى سويف
حقوق عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
605930
589356
451743
920741
374209
500364
226231
729014
433593
467557
441009
532978
379383
292888
120724
205307
814685
655880
537277
114989
596405
658649
663891
905476
229123
748022
250632
209683
320257
378525
329662
825065

اسم الطالب
احمد محمد رجب محمد
احمد محمد عبد السﻼم محمود
محمد حمدان محمد حسن الصباغ
مارتينا حشمت شفيق منتياس
مياده صبحى عبدالصادق نايل
فارس تامر سعيد رياض محمد رياض
احمد عبد العزيز مختار ابراهيم
مريم حسين السيد السيد
محمد شوقى عبدالفتاح عبدالسيد محمد
عبد الحليم عرفة عبد الحليم عبد الفتاح
هبه مصطفى محمد محمد
محمود عادل احمد محمد
اسراء مصطفى ادم امين
ليلى خالد محمد محمد
باسل عبد الناصر انور سيد احمد
اندرو عاطف كامل مسعد
خالد رمضان على محمد
مصطفى حمدى سعد علي
هند محمد حامد يوسف الصيحى
مي عبد الرؤوف محمد ربيع رزق
احمد ناصر على عبد السﻼم
عمر مختار السيد حافظ محمد فرج
محمد على زكى زكى عبد ﷲ
رنده وجيه خلف داود
احمد محمد خالد عبد الحميد
بسمه احمد ابو الحجاج زهرى
احمد عصام احمد صﻼح الدين
زينب خالد عبد القادر ابراهيم
محمد ايمن محمد عودة
حسن شربينى حسن سيد
رانيا اشرف احمد انور محمد حجازى
ايه حسين بدوى سليم

الكلية
تجاره الزقازيق
تجاره طنطا
علوم رياضة جامعة دمياط
اثار قنا جنوب الوادي
زراعه مشتهر
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره القاهره
نوعية الزقازيق
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تربية ابتدائي كفر الشيخ
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
طب بيطرى دمنهور
كلية البنات علوم عين شمس
تربية حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره بنى سويف
تجاره المنصوره
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
ك.ت .فني صناعى بور سعيد
حقوق المنصوره
تربية المنصوره
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
اثار الفيوم
حقوق حلوان
فنون جميله فنون المنيا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه طنطا
علوم عين شمس
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
278235
808899
459906
879882
650931
585985
319586
578319
599338
310583
323085
758089
425026
358540
530109
109533
449528
544206
216152
157290
659040
103412
600711
501772
606902
674112
895887
525006
833148
130319
125625
308521

اسم الطالب
ناريمان خالد علي حافظ
احمد محمد مصطفى احمد
اسماء محمد محمد عمر
محمد حسن سيد محمد
نورهان محمد صالح احمد عبد الرحيم
على إبراهيم على أبو عبده
هاجر عبد ﷲ محمود عجور
احمد عبدﷲ عبدالمنعم إبراهيم
بوﻻ وهبه جرجس حمايه
اهلة خالد السيد الديب
شروق خالد محمد عبدالعزيز الوحش
اسامه عاطف حسن حسين عامر
حبيبة محمد رجب طه محمد
كاترين سامى سركيس حنا
احمد اشرف محمد ذكي سالم
يوسف علي تمساح حموده
هند محمود ابراهيم شهاب
احمد هشام محمد عبد المقصود إبراهيم
مريم ماهر عبده رزق
فاطمة محمد احمد محمد
اميره ناجى محمود المكاوي
هايدى عادل محمود احمد سالم
نهله حسنى طلعت حسنى السيد
محمد مجدى مهدى محمد الفقى
ايمان وجيه عبد المؤمن عبد المعطى
كرستين مراد معوض قﻼده اسعد
شيماء احمد محمود احمد
منة ﷲ حافظ ابراهيم حسين محمد
امير فرح عوض ﷲ شنوده
انغام اسماعيل فتحى على
ناريمان خالد محمد كردى
جيهان سمير عبدالعزيز ابو دنيا

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حاسبات ومعلومات المنيا
نوعية كفر الشيخ
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه طنطا
علوم المنصوره
تربية/رياضه بنها
تربية طنطا
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تمريض شبين الكوم المنوفية
علوم رياضة شبين الكوم
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
اداب اﻻسكندريه
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره دمنهور
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
معهد فني صحى طنطا
علوم رياضة الزقازيق
فنون تطبيقيه حلوان
علوم بنى سويف
معهد فني صحى المنصوره
تجاره القاهره
اداب الزقازيق
طب بيطرى اﻻسكندريه
علوم رياضة اسيوط
السن عين شمس
طب بيطرى سوهاج
علوم طنطا
تجارة قنا ج جنوب الوادي
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
527138
526684
667247
395450
651197
157150
312894
287482
823679
318960
150674
806688
675489
682450
323366
884607
382909
897966
733300
310603
204581
610168
381233
323008
118437
227693
208273
884296
373888
377564
385173
154748

اسم الطالب
فاطمة ابراهيم جابر خليل
عمرو محمد ابراهيم رمضان احمد
ناديه مصطفى على على عبد العال
حنان مرسى صالح مرسى والى
ندى سمير كامل صبحى جنيدي
اسماء سعيد عبد الحكيم احمد
عﻼ سليمان محمد محمد
منة ﷲ كمال ابراهيم حافظ
علياء عبد الصبور شلبى محمد
دينا فرج طه فرج
محمد حسن محمد احمد
ايه ناجى كامل حجاج
نادين يسرى محمود متولى اﻻمام
امل سمير مختاررضوان حسن
ياسمين عادل محمد الشحات بدرحويت
صبرين عبد الوهاب محمد عبد الجابر
محمد سالم رمضان احمد حسن
نعمه حنفى عبد العال عبود
وسام محمود حسن عثمان دوبان
حنان فوزي شبل شحاته
فرح ياسر محمد شبل
جهاد السيد محمد مرسى عيسى
محمد اسامه محمد ابراهيم
اسماء محمد احمد محمد حرحش
منة ﷲ محمد ابراهيم محمد
عمرو ابراهيم عبد السميع ابراهيم
احمد نبيل محمد محمود
وﻻء محمود محمد عبد الوهاب
خلود السيد محمد حسين محمد
ياسمين عادل سﻼمه عبدالرحمن
ايهاب اسامه احمد خيرى
محمود ثابت ابراهيم مصباح

الكلية
تربية أساسي اسكندرية
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب بنى سويف
تربية طفوله شبين الكوم
تجاره القاهره
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره القاهره
حقوق بنى سويف
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب كفر الشيخ
اداب اسيوط
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب سوهاج
علوم رياضة الزقازيق
معهد فني صحى بنها
تجاره عين شمس
تربية/رياضه الزقازيق
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
تربية طفوله شبين الكوم
اداب القاهره
حقوق القاهره
تجاره عين شمس
حقوق اسيوط
نوعية بنها
علوم عين شمس
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
664584
816274
327183
389423
115094
518689
215850
728590
670730
306330
533347
156529
737939
292051
384996
295095
132029
666997
387261
586184
877162
902648
147037
502520
745595
121507
743177
833438
468805
369931
806657
502541

اسم الطالب
احمد فهيم فريد فهيم
فاطمه حسن محمد محمد
هدير عبد الفتاح عبد الخالق السيد
احمد محمد احمد عبدالمجيد
زينب ابو السعود محمد احمد
ايمان محمود محمد زين
مونيكا عباس يوسف تاوضروس
منار عبد الرؤف حسانين محمد سالم
دينا عبد المجيد عبد السﻼم عبد المجيد
حامد عبد المرضي حامد زيدان
أمانى أشرف حسن محمد الصباغ
احمد فراج عبد الوهاب طلب
السيد حسين احمد اسماعيل
سوزان مصطفى محمد محمد جاب ﷲ
احمد بهاءالدين محمد عبدالقادر
احمد جمال عبدالسﻼم شرف الدين
محمد احمد عبد القادر عبد الحليم
نبيهه السيد ابراهيم يوسف الجندى
ايرينى اندراوس نسيم اندراوس
اميرة بن بيﻼ محمد يسن
اسراء حسن محمد مصطفى
الزهراء مصطفى علي عبد الرحيم
عبد الفتاح سالم عباس سالم
ميرنا محمد قبارى حسن جعفر
هالة رأفت عبد الرحمن حسن
محمد ياسر احمد حسن
اﻻء سامح محمود عبد الرازق
مصطفى عبدالمتعال طواب العبد
صبري أحمد محمد عبد الغفار الطويلة
رندا عبدالهادى بيومى عبدالجواد
الهام حسن على أحمد
نهال اسامه احمد بدرالدين محمد سيد احمد

الكلية
تجاره بور سعيد
تجاره اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب م .بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب دمنهور
تجاره القاهره
استنفد الطالب رغباته
علوم المنصوره
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
علوم بنها
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره الزقازيق
حقوق حلوان
علوم رياضة بنها
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب عين شمس
تربية ابتدائي طنطا
طب بيطرى اسيوط
اداب سوهاج
تجاره طنطا
اداب اﻻسكندريه
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حاسبات ومعلومات القاهره
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات بنها
كلية البنات علوم عين شمس
علوم اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
821288
509761
891105
206093
577922
117033
726227
321352
107412
443664
675950
549144
159901
206061
659611
809774
888574
126846
671394
668230
363150
812320
304786
608248
544502
545994
228271
330722
614153
809325
544633
559624

اسم الطالب
احمد اسماعيل بدوى جود
عمر سمير محمد السيد السواح
احمد حماده محمد احمد
ميرنا حسني فخري حناوي
مصطفى محمد محمد عيد
عمر ياسر عمر محمد شندى
محمد هاشم السيد زكى
اﻻء محمد السيد محمد خليفة
ميادة خالد اسماعيل السيد
هدير محمد عبد الحميد صقر
شيماء حموده محمد على محرم
محمد جمال عبدالجواد عبدالفتاح
محمد سعيد محمدين محمد
اسراء خالد سمير زكى رمضان
اسراء ابوالحسن عبد الحميد ابراهيم الكيال
ايريني عيد صادق ابراهيم
يوستينا ممدوح عدلى ساويرس
نورا هشام محمد جمال الدين
ايمان عمار عبد الفتاح بهجت ابراهيم
سامح محمد محمد محمد عبد ﷲ
سيد راضى عبدالعظيم عبدالعظيم
اسﻼم خلف احمد محمد
هاجر حسني عبدالحميد الواعر
هاله رشاد عبد الفتاح عبد الرحمن خليل
عمر شريف ابراهيم مجاهد
اﻻء درويش مصطفى حسن الخضرى
باسم ايهاب محمد نبيل
اية ﷲ عبد الحفيظ احمد خلف ﷲ
امانى حفناوى طه منصور
فاطمه مصطفى شحاته محمود
محمد كامل سعد عارف اسماعيل
احمد سعيد عبد الواحد محمد جميعى

الكلية
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق اسيوط
علوم القاهره
علوم المنصوره
اﻻكاديمية الدولية للهندسة وعلوم اﻻعﻼم )شعبة ادارة اﻻعمال(
زراعه اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب انتساب موجه طنطا
اداب المنصوره
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره انتساب موجه بنى سويف
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية ابتدائي المنيا
معهد فني صحى اسيوط
اداب انتساب موجه حلوان
علوم جامعة دمياط
زراعه المنصوره
تجاره عين شمس
اداب المنيا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي الزقازيق
علوم رياضة اسوان
تربية/رياضه اﻻسكندرية
حقوق حلوان
تربية ابتدائي شبين الكوم
زراعه الزقازيق
زراعه الفيوم/رياضة
تجاره اﻻسكندريه
دار العلوم ج القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
893225
448381
822933
908708
155327
185460
301510
324029
463413
836582
156805
106533
612159
281683
730565
813682
589976
530267
658922
755416
907895
120818
529155
287706
810031
365845
381689
161360
678830
457301
468148
369917

اسم الطالب
معاذ محمد احمد محمد
ايه احمد ابراهيم احمد الفخرانى
عبدالرحمن احمد مصطفي احمد
شيماء شمندى محمد محمد
عمر محمد سلطان حسن
مروة سيد محمد محمد
ياسر منصور محمد شهاب الدين
محمد سيد ابوعبيد احمد
ابتسام محمد على محمد
احمد مصطفي محمد محمود
بدوي محمد بدوي محمد
رنيم اسماعيل عبد النعيم على
هند اشرف سعيد محمد عليوه
عمر عﻼء الدين عبد المنعم الهجان
شيرين عادل احمد السيد المنسى
امانى محمود عبد الرازق حمزه
فاطمه الزهراء مسعد مسعد الغرباوي
محمود جمال محمد غزال
احمد مجدى احمد محمد مصطفى
ميرنا عبد ﷲ كامل عبد ﷲ
احمد عبد الواحد احمد محمد
عمر اشرف عصام الدين محمد
جمال اشرف جمال قطب حسن
اسﻼم عماد السيد محمد احمد
عبد الشافى سعودى عيد محمد
ايمان مطراوى صالح جﻼل
اسراء سيد مرسى حسن شافعي
فاطمه رأفت محمد مرسى
ندا محسن محمود السيد رمضان
حنان حسن على داود
رحاب رضا عبدالحميد احمد
ندى محمد عبدالحميد على

الكلية
حقوق قنا جنوب الوادي
طب بيطرى بنها
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجارة انتساب موجه اسوان
تربية /رياضه بنى سويف
حقوق بنى سويف
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية رياضيه بنين حلوان
تربية طفوله كفر الشيخ
الزراعة والموارد الطبيعية ج اسوان
حقوق بنى سويف
حقوق القاهره
تجاره الزقازيق
علوم عين شمس
تجاره عين شمس
معهد فني تمريض المنيا
تربية جامعة دمياط
اداب دمنهور
تجاره طنطا
تربية العريش
تجاره سوهاج
تجاره عين شمس
زراعه دمنهور
تجاره طنطا
تجاره سوهاج
كلية البنات تربية عين شمس
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره بنى سويف
تربية/رياضه المنصورة
زراعه طنطا
اداب كفر الشيخ
تجاره بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
220085
457820
431527
681520
526247
236612
157877
390051
612360
748865
380936
390712
920577
605379
285488
133965
515676
449736
841732
607226
673722
917179
473767
501257
802692
607267
615305
918701
106490
316312
208451
612972

اسم الطالب
اسراء عماد احمد الضوى
منى يوسف علي الدالي
عمر محمد عبد اللطيف السيد
على عصام على عبده العﻼوى
بيتر اميل فوزى غب﷼ ميخائيل
محمود حسين عبد اللطيف محمد
عبد الرحمن مفتاح محمد محمد
امنيه محمد خيرى محمد
احمد سعد لبيب النجدى
ساره حسام عبد الفتاح السيد
عبدالرحمن طارق عبدالفتاح محمد خضر
اسراء ابراهيم محمد مصطفى
مها احمد حفنى احمد محمد
اية هشام احمد عبدالمجيد
حسن فؤاد ابراهيم فؤاد حجازى
مرام محمد عبد الفتاح عبد الرؤف
محمود مصطفى مصطفى فهمي
رانيا مصطفى يوسف يوسف
شروق عﻼء فتحى عبد الرازق
محمد رمضان محمد عبد ﷲ محمد
اسماء سمير عبد ﷲ على قابيل
اسﻼم محمد عبدﷲ مهران
ضحى حمدى عبد المولى محمد الدعدر
اسراء محمد محمود ابراهيم البحيري
محمود احمد حسن محمد
احمد حسين ابراهيم احمد الحطيبى
اسماء حسينى محمد محمد مرسى
محمد احمد احمد ابو الذهب
محمد حاتم حامد اﻻطروش
شيماء صﻼح عبد ﷲ محمد فراج
منار احمد على محمد على عبد الفتاح
اميره رمضان محمد عبدالعاطي

الكلية
حقوق حلوان
علوم طنطا
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
السن المنيا
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره دمنهور
اداب طنطا
تربية ابتدائي المنيا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
رياض اطفال المنصوره
معهد فني صحى رياضه اسيوط
تربية كفر الشيخ
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب سوهاج
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية طفوله الزقازيق
تجاره سوهاج
حقوق القاهره
علوم بنها
حقوق القاهره
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
846337
834055
880958
364912
602028
533885
537239
139912
538600
591673
738469
892149
116865
831165
294288
220093
501555
663636
446570
311941
428253
585902
826831
148087
834360
125546
527735
466869
744773
756712
754459
746537

اسم الطالب
تيسير محمد لطفى ابراهيم
اسﻼم سيد الطيب حسن
امل محمود رستم ابراهيم
اسماء محمد عبدالرحيم بكري
احمد ابراهيم عبد الرازق عبد الحليم
ايمان سمير رجب محمود زهران
شرين عبد المولى قطب احمد الفوال
احمد عبد السﻼم عبد الحفيظ احمد الفقى
اسراء شوقى عبد الحميد محمد الحاوى
خالد محمد أحمد حليمه
هند اسماعيل مصطفى كمال ابراهيم
محمد هشام على هاشم
مختار احمد مختار احمد
ايه عبد النعيم محمد رضوان
محمد اكرم محمد محمد محمود
اسماء ناصر على سالم
أميرة عيد محمد ابراهيم
ميرنا حلمى عبد القادر محمد الشربينى الديب
عﻼء الدين محمد يوسف عياد
محمود علي عبدالحميد الجندى
مصطفى جمال عبد المنعم احمد
رامى محمد حسين ﻻشين
على جادﷲ زكى محمد
يوسف صﻼح الدين محمود زهران
اسﻼم على عبد البارى على
ايه عﻼء عبد ﷲ عثمان
اسماء فهمى فؤاد خفاجى المعطاوى
ايمان فوزي ابراهيم أحمد متولي
ايه شعبان فتحى محمد
مصطفى احمد مراد ناصف
منه ﷲ محمد فهمي احمد فوزى الغباري
نهلة داؤد محمود مسلم

الكلية
تربية قنا ج جنوب الوادى
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
تربية اسيوط
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره بنها
تربية ابتدائي دمنهور
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجارة جامعة السادات
تجاره جامعة دمياط
نوعية الزقازيق
نوعية موسيقيه اسيوط
تجاره طنطا
تربية قنا ج جنوب الوادى
حاسبات ومعلومات عين شمس
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
تربية/رياضه المنصورة
تجاره طنطا
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب المنصوره
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
تجاره انتساب موجه طنطا
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم اﻻسكندريه
تمريض كفر الشيخ
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره جامعة السويس
تجاره بور سعيد
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
685134
119187
390340
916076
657863
313151
146526
469275
126351
156502
500374
145148
650016
166326
679500
908958
310345
544513
315102
547294
878347
114084
219389
523208
363355
433761
802627
500024
827620
816209
591565
449236

اسم الطالب
نفين حسن كامل الشربينى
مريم ناصر صﻼح ذكى
محمود محمد على على العايق
حسام خالد عبدالمالك عبدالبديع
ايمان ناصر عبد الرحيم عبد الباسط جريده
صدقية مجدي زين الفتوح على
احمد عامر محمد عبد الرحمن
هدى محمد ياسر رشاد محمد
ميرنا عاطف محمود بغدادي السيد
نرمين محمود محمد احمد
مازن محمد حسن محمود بهنسى
محمود عماد محمد عبد الفتاح
ياسمينه نشأت احمد محمد عوض القرمة
عمر ناصر عبد العليم حسين
سلوى عبد الحى عبد البصير عبد الجليل
منه ﷲ سمير حسن رسﻼن
احمد شعبان محمد ابراهيم
عمر نور عبد الهادى ابو احمد
مصطفى محمد الشحات منسى
خالد اسامه عبدالحميد السيد السجينى
هبه ﷲ احمد محمد مسعود
جورج شريف سﻼمة يوسف
محمد ابراهيم مهدى ابراهيم
محمد عبد الرحمن محمود مسلم عبد ﷲ
سعيد سعد عفيفى كامل
محمد كمال عبدالحميد ابراهيم بلتاجى
سراج الدين احمد فتحى محمد
مازن محمد هشام اسماعيل حسنين
بسام حمدان بكري احمد
رحاب عبد المالك محمد عبد المالك
منه ﷲ اسماعيل محمد كامل البسيونى
لبنى رمضان محمد عبد القادر

الكلية
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب القاهره
علوم بنها
تمريض اسيوط
طب اﻻسنان المنيا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى امبابة
تجاره كفر الشيخ
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اداب بنى سويف
علوم رياضة الزقازيق
معهد فني صحى امبابة
فنون جميله فنون المنيا
طب بيطرى بنى سويف
رياض اطفال المنصوره
كلية تجارة ج أسوان
تمريض شبين الكوم المنوفية
علوم رياضة اﻻسكندرية
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره اسيوط
تربية/رياضه عين شمس
تجاره عين شمس
طب بيطرى اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب اﻻسكندريه
تربية رياضيه بنين المنيا
تجاره دمنهور
اداب اسوان
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
علوم رياضة طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
897631
143075
527673
804943
888702
527281
370835
896466
742963
436171
833384
549806
538709
501717
327366
320567
301944
431875
235804
319231
889470
805416
578888
392960
206736
280512
460306
809973
882011
292997
895879
754492

اسم الطالب
لمياء زكريا احمد محمود
ياسمين محمد هادى عبد الحميد
ريهام السيد ابراهيم عبد النعيم ابوالحسن
مرثا مراد حنا حبيب
زينب جعفر مختار احمد
إيمان أحمد شعبان عبدالحميدالجزار
احمد عبدالفتاح محمد عبدالرحيم
دعاء عادل السيد اسماعيل
هدى هشام علي حسين
نادين محمد إبراهيم مصطفى إبراهيم
حسام جمعه السنوسى عبد الحكيم
علياء منير محمود محمد على
دعاء فرج عبد الفتاح يونس
كيرلس سعد سمير سعد جريس
محمد محمد قطب عبد الخالق
عبد العزيز احمد عبدالعزيز عماره
مصطفى فتحي محمد زهران
محمد مصطفى احمد على ابوالعﻼ
محمود ناجي عبد الحميد عبد العزيز
نرمين شريف محمد شريف الطوخي
ايهاب رأفت فهيم اندراوس
عبد ﷲ حسين حامد عبد ﷲ
محمد محمدى فتوح بدوى حسن الوزان
اسﻼم عرفه عرفات ابراهيم
مارينا هانى عزت مهنى
مروة احمد محمد مهدي التهامي سالم
منال أحمد سعد خليل بحبح
جهاد كمال حسين محمد
منال ممدوح رونى شاكر
رانا شريف سمير عبد الكريم
اسراء حسانين عطيه حسانين
احمد سعيد حسين سليمان

الكلية
اداب سوهاج
دار العلوم ج القاهره
تربية أساسي اسكندرية
نوعية المنيا
اداب سوهاج
اداب اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم سوهاج
تمريض اﻹسماعيلية
علوم اﻻسكندريه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
معهد فني صحى اﻻسكندريه
علوم اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
علوم شبين الكوم ج المنوفية
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
تجاره اﻻسكندريه
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تربية/رياضه اسيوط
تربية المنيا
تجاره طنطا
حقوق بنها
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية طفوله كفر الشيخ
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
استنفد الطالب رغباته
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم اسوان
تربية العريش
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
740121
122893
532681
592428
725850
445457
533186
393337
537608
818201
742604
728098
745110
734837
501800
297148
597428
523223
135327
527345
898549
205940
836615
535079
742291
146036
472793
452620
727299
471130
379431
386944

اسم الطالب
ايه محمد محمد حسين
مي حسام الدين جابر شواط
عبد العاطي عوض عبد العاطى نعيم
منه ﷲ ثروت الدسوقى ابوالعزم
احمد جمال السيد محمد
ياسمين خالد محمد اسماعيل النجريدى
نورهان أحمد محمد فرحان الغول
ريموندا جرجس اديب جرجس
أميره محمد محمد سليمان بيومى
كريمة حسن عبد الولى سلمان
فاطمه محمد عبد العزيز عبد الغنى
ندى عﻼء عبدالمنعم عباس زويد
احمد سليمان محمد محمد
عبد الرحمن محمد عبد الرحمن السيد
مهاب حمدي مصطفي محمد الرمﻼوى
سارة طارق السيد محمد
هدى عبدالناصر محمود يوسف عبدالعزيز
محمد ياسر فتحي محمد الصباغ
محمد عاطف محمد عثمان
ناردين ايهاب ميشيل بنيامين حنا
حسن مصطفى خلف احمد
انجى ابو العﻼ حسن احمد
محمود الحفنى ابراهيم عبدالكريم
رجاء عبد المنعم نوار عبد المنعم مبروك
دينا مصطفى عﻼم دجلة
غاده رجب عبد الجواد محمد
وﻻء وائل مصطفى إسماعيل عبد ﷲ
اميره عبدالغنى على سﻼم
سعيد محمد عبد الرحمن حموده
أمانى عبدالحليم ابراهيم اسماعيل
احمد جوده عبدالحميد محمد الدبركى
ندى سليمان فوزى سليمان

الكلية
نوعية الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
زراعه دمنهور
اداب جامعة دمياط
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
تربية طفوله طنطا
تربية اسكندرية
تجاره انتساب م .بنها
تربية طفوله ج دمنهور
تربية /رياضه المنيا
تربية اﻻسماعيليه
اداب الزقازيق
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
معهد فني صحى الزقازيق
اداب اﻻسكندريه
كلية البنات تربية عين شمس
تربية رياضية بنات المنصورة
علوم طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اﻻسكندريه
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه اسيوط
تجاره القاهره
حاسبات ومعلومات اسيوط
تربية دمنهور
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب م .بنها
تربية كفر الشيخ
معهد فني صحى طنطا
تجاره الزقازيق
نوعية كفر الشيخ
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
205593
510405
369693
536274
513854
377117
508024
822001
593155
382410
519019
282854
437864
431779
828266
368933
600225
242796
235742
128700
290459
594825
830070
615348
387057
225363
522730
158399
314202
456512
828217
593926

اسم الطالب
فيليب يوسف رزق بدوى
طارق محمود عبد العظيم بهيج نوار
رندا عادل السيد محمد
فاطمة الزهراء محمد ابراهيم يونس
احمد محمد عبد المنعم المنياوى
اسراء احمد حسين عبدالحميد جميل
فتحى عوض محمد جبريل
اريج اشرف محمد محمد
سارة فرج محمد شومان
منى محمد سيد عبدالرازق
مى عبد الغنى محمد الخراش
مريم محمد جوده محمود محمد
رضوى سعيد مصطفى كمال ابراهيم
معتز على خلف بدوى محمد
اميرة احمد حسين محمود
هشام محمد محمود رمضان
رضوى ماهر محمد السيد محمد
هاجر السيد على محمد
سمر سعيد احمد خليل
هبه محمد حسن عبد الرؤوف
عمرو سيد احمد سيد ابو النجا
ســالى حسنين حسنين كحﻼ
خالد عبد الشافى عبيد ﷲ على
خلود محمد ابراهيم محمد
عزه ايمن انسى اديب
منه ﷲ ايهاب سهيل الجيزاوى
سلمى عاطف عبد ﷲ الحصرى
احمد سيد عبد العزيز ابراهيم
اسراء ايمن وهبه محمود سلطان
رنا عبدرب النبى احمد تمراز الخولى
احمد عبد الحميد احمد سليمان
هدير محمد عبد المحسن العباسى

الكلية
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تربية ابتدائي بنها
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تربية رياضيه بنين اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات بنها
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية قنا ج جنوب الوادى
تربية/رياضه جامعة دمياط
اداب انتساب موجه عين شمس
نوعية فنيه اﻻسكندريه
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تجاره بنها
رياضيه بنات الزقازيق
اداب انتساب موجه حلوان
معهد فني صحى امبابة
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
حقوق حلوان
تربية جامعة دمياط
كلية تجارة ج أسوان
كلية اللغات والترجمة سوهاج
كلية البنات آداب عين شمس
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
علوم اﻻسكندريه
تربية /رياضه بنى سويف
نوعية اشمون
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
749618
822691
390802
165562
730078
312573
581306
658007
369122
507982
655431
918655
607828
556303
612036
449729
835769
440200
605445
607176
472355
754690
596651
598346
754801
508987
430573
152397
157267
610395
434271
125643

اسم الطالب
رغده محمد محمد رجب
نهى عبد الرحيم يوسف محمود
محمد احمد محمد ابراهيم
حسناء حسن عبد العظيم عبد الرحمن
فاطمه سيد ناجى احمد ابراهيم
عبد ﷲ احمد محمود مبروك
محمد فتحى ناصف الحنفى
محمد طلبه عبد الغنى محمود
فاطمه عبدالعزيز محمد عبدالعزيز اﻻشهب
ماركوس سامح فوزى جريس خليل
احمد رأفت عبد الحميد سعد بركات
سوسنه يونان يعقوب بطرس
ريم حسن احمد عبد المعطي
هند محمد علي رمضان القرش
ساره سعد عبدالسﻼم صديق حسين
دنيا السيد سعد الجوهرى
شيماء ناصر محمد عبادى
ندى وحيد محمد درويش
ساره غريب السيد عبدالعال محمد
خالد احمد على السيد
هاجر السيد عبدالمنعم السيد ابراهيم على
احمد اشرف احمد حمدى الكاشف
ميرنا عﻼء محمود محمد الشاذلى
دعاء محمد عوض محمد الروضى
محمد عبدالرحمن عبد العزيز محمد سعد
اسراء احمد محمد حسنين
محمود احمد محمود عبدالحميد الحناوى
مؤمن لطفي عبد المحسن عبد اللطيف
سميه عبد الرحمن سيد عبد اللطيف
محمد على محمد عبدالحميد
محمد عبد الحليم محمد على عﻼم
هايدى ابراهيم موسى ابراهيم

الكلية
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
السن عين شمس
علوم الفيوم
تجاره جامعة السويس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات.
تجاره المنصوره
معهد فنى تمريض بنها
اداب دمنهور
اداب جامعة دمياط
تجاره سوهاج
اداب الزقازيق
زراعه اﻻسكندريه
اداب الزقازيق
اداب طنطا
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب الزقازيق
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تجاره جامعة دمياط
تجاره جامعة دمياط
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تجارة جامعة السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
819197
531886
536741
581912
844793
291616
537694
915458
373866
881021
470911
895827
115670
612100
823082
166096
887392
356153
579632
589229
285018
676916
219446
378003
303739
371248
881717
833548
452736
455760
374818
531071

اسم الطالب
ايمان عمر محمد صديق
احمد عادل محمد منصور
أميرة سامى عبد الحليم محمد حماد
هيثم سعيد عبد العزيز عبد الرحمن محمد
محمد جارحي عبدﷲ على
كيرلس عاطف شحاته خليل جرجس
قدرية صبرى محمد محمود العتر
وﻻء ثابت محمد عثمان
ايمان ناجى محمد خليل محمد
امال على مطر حسين
نورهان فؤاد السيد محمد حجازى
ساره جرجس بسطاوى بشاى
عمر خالد محمود محمد
ليلى محمد محمد عبدالحليم
عادل أمين محمود محمد
امل رشاد عبد الوهاب علواني
سناء ناجى محمد على
نورهان رمسيس نجيب سليم
اﻻء احمد الشحات احمد اﻻختيار
دعاء مجدى عبد السﻼم عبد السﻼم ابو النجا
خلود خالد محمد بهيج عبد الرحمن ابراهيم
احمد السيد ابراهيم سلطان
امنية محمد عبد الخالق على عمارة
زينب محمد عبدالهادى خطاب الريس
رانيا محمد عطا عبدالحميد جوده
احمد سﻼمه حنفى مدبولى
هناء صﻼح زيد شعيب
عبد الرحيم رمضان مهيوب محمود
اسراء اشرف عبدﷲ عطية السقا
احمد طلعت نجيب خليفة
شروق محمد محمد عنبر
محمد السيد ابراهيم السيد زعزوع

الكلية
معهد فني صحى بنى سويف
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تمريض المنيا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية دمنهور
تربية طفولة اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب اسيوط
تمريض كفر الشيخ
معهد فني صحى سوهاج
علوم رياضة عين شمس
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
اداب الفيوم
اداب اسيوط
حقوق حلوان
تربية طنطا
علوم طنطا
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضة
تجاره انتساب موجه المنصوره
فنون جميله فنون حلوان
كلية البنات آداب عين شمس
اداب انتساب موجه طنطا
طب بيطرى بنها
تربية اسيوط
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب طنطا
تجاره طنطا
تربية ابتدائي بنها
اداب دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
754987
149184
746589
170343
223523
896591
887127
210603
558359
446859
147035
739911
464015
837111
121266
585509
587705
362785
672402
603091
452008
732591
750843
282043
916995
212825
534875
252237
600544
375143
229172
140646

اسم الطالب
احمد محمد خليفة ذكى
نورهان فرج محمد عمر
محمد جمال عبده عبدالرحيم
الشيماء عزوز احمد عيد
نورهان سعيد عبدالسﻼم على
ريموندا راضى مقار جيد
حسام بدري محمد محمد
ميرنا ادوار حنا عطيه
آﻻء كامل محمد اسماعيل
شهاب عصام عبد الحميد ابراهيم قاسم
عبد الرحمن مصطفى محمد عبد التواب
مى محمد محمد السيد
نرمين رجب محمد بيومي محمود
ناهد صابر عفيفى اسماعيل
حازم محمد غياض عبد الجواد غياض
هبه بركات الغريب العاصى
اسراء هﻼل عبد ربه محمد حويشى
محمد حامد احمد فؤاد حامد
الماس رضا لطفى احمد اسماعيل
مروه ابراهيم محمد محمد حسن
عبدﷲ ماهر عبدﷲ عراقيب
مريم محسن حسن على حسين
مصطفى طارق عطيه عطيه بيومى شعﻼن
ريم عمرو محمد شوقى ابراهيم شقرف
هشام عبد الحميد محمد عبد الحميد
عبد الرحمن جمال علي عبد السﻼم
غاده رجب محمد رياض احمد
محمد مصطفى ابراهيم حسين
عزيزه أحمد بركات الطاهر
شادى محمد فتحى السيد
بيتر مجدى دانيال بطرس
جهاد سيد ابرهيم عبد الحميد

الكلية
تربية العريش
اداب انتساب موجه طنطا
تربية اﻻسماعيليه
تربية ابتدائي الفيوم
نوعية عباسيه
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
نوعية اﻻسكندريه
اداب طنطا
حقوق القاهره
تجاره الزقازيق
تمريض كفر الشيخ
كلية علوم الوادى الجديد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية ابتدائي بنها
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
نوعية الزقازيق
اداب انتساب موجه طنطا
رياضيه بنات الزقازيق
تربية رياضيه بنين بور سعيد
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
زراعه دمنهور
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
اداب انتساب موجه الزقازيق
دار العلوم ج القاهره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
373087
236411
438077
208279
363947
128961
591274
802097
157858
181295
535918
583930
544741
890662
158282
502219
430914
889186
578865
280213
887314
661582
593811
828055
878589
429676
141594
214333
667895
525418
243058
525102

اسم الطالب
ميرنا ابراهيم فارس ابراهيم
عاطف صدقي احمد الراوي
دينا اكرم بسيونى محمد حنيطه
عمر محسن كيﻼنى عبد الغنى
محمد عوف عبدالرحمن عفيفى
ورده سيد مسعد على
امانى محمد حسين عيسى
مينا اشرف بشرى اسكندر
اسﻼم علي ماهر قايد
محمود رشاد موسي عبد العليم
جهاد رمضان محمد الزناتى
إسﻼم نبيل فهمى شحبر
نديم أحمد محمد فراج العشماوى
محمود جمال طاهر عبد النبى
اسماء مصطفى عبد ﷲ طه
ياسمين هشام بدر الدين كامل محمد
ايه جابر جابر ابراهيم الشامى
عمر كتبى عبد النعيم ابو العﻼ
على محمد سميح عبدالعزيز شليق
همت هشام مصطفى عبد الحميد
محمود نايل سقاو نايل
ايمن محمد محمد العرفى
وﻻء يسري مرزوق عياد
احمد عوض محمد على
هبه حسين محمد عبد المحسن
مروه مرسى بدوى بدر عبدالرحيم
اسﻼم عرفات عبد الهادى السيد
عبدالوهاب اوسام محمد الحسينى
محمد السيد عبد الباسط عمران
ساندى جورج وهيب شاكر خليل
شيماء رزق محمد رفعت
مروه محسن احمد محمود عزوز

الكلية
حقوق بنها
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية اسكندرية
علوم رياضة الزقازيق
تجاره انتساب م .بنها
تربية رياضيه بنات بالجزيرة ج حلوان
علوم جامعة دمياط
تمريض المنيا
علوم رياضة بنى سويف
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اثار القاهره
علوم رياضة طنطا
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه اسيوط
تربية /رياضه بنى سويف
فنون جميله فنون المنيا
تجاره اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
علوم المنصوره
فنون تطبيقيه حلوان
اداب اسيوط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تربية جامعة دمياط
كلية تجارة ج أسوان
تمريض اسيوط
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره القاهره
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر
معهد فني صحى المنصوره
طب بيطرى اﻻسكندريه
اداب القاهره
تجاره اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
916326
168860
904536
842869
749690
593752
898028
593494
150088
611378
313721
374408
680496
301928
581688
893450
443707
894665
148536
584213
119186
581689
683399
897390
209577
324610
318051
171926
825393
576766
444784
602338

اسم الطالب
ابراهيم مصطفى ابراهيم محمد
عبد الرحمن ايوب على احمد
شيماء احمد مطاوع احمد
محمود احمد محمد على
ايه ابراهيم البحيرى يوسف
محسن رضا محمد عباس الغريب
نوره محمد محمدين محمود
امنيه كامل عبد الفتاح السعيد بيضون
كمال محمداﻻمير كمال امين
نهاد ابراهيم ابراهيم أحمد
هبة اشرف رمضان مرسى
خلود رافت عبدالفتاح عبدالهادى
مروه محمد حافظ محمد المتولي
هاشم محمد هاشم جوده
محمود احمد عبد الجواد اﻻشقر
محمد محمود محمد محمد
نصرة حمدى عبد ﷲ ابراهيم البنا
احمد صابر السيد خلف ﷲ
فتحية سيد ابراهيم ابوطالب
احمد محمد السيد الشاعر
مريم احمد عيد عبد الحميد
محمود السيد عبد الشافى شرف الدين
ايثار محمد محمد عبده المتبولى
مارى ابراهيم جاد مﻼك
يوستينا ثروت راشد يوسف
رائد حمدي المصلحى المصلحى فاضل
مصطفى جميل حسن احمد زهران
تسبيح بدر عبد الفتاح الصاوى
ساره حسام الدين ابو الفضل محمد
بسمه ايمن عبد المنعم عشماوى ابوحصوه
عبدﷲ محمد محمد سليم ابورامون
ندا عبدالعزيز محمود عبدالعال

الكلية
تجاره اسيوط
اداب الفيوم
اداب انتساب موجه سوهاج
تمريض المنيا
السن عين شمس
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تربية ابتدائي سوهاج
فنون تطبيقية جامعة دمياط
حقوق القاهره
علوم الزقازيق
اداب شبين الكوم ج المنوفية
علوم جامعة السويس
تربية المنصوره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تجاره سوهاج
تربية ابتدائي طنطا
تربية رياضية بنين سوهاج
تربية حلوان
تربية ابتدائي طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
السن عين شمس/رياضة
تجاره بور سعيد
تربية سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي الغردقه جنوب الوادي
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره القاهره
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
اداب كفر الشيخ
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
323670
150451
204958
445789
751380
514949
745953
658582
133716
372904
382936
228372
318569
223121
878549
460942
672159
911120
503419
222327
755765
588420
675409
452703
224712
744656
282305
832706
231587
464484
524713
832932

اسم الطالب
اميرة حسن عبد القوى خضير
عبد الرحمن نبيل احمد عبد الظاهر
حسام الدين احمد حامد محمد
شرين أحمد عبدالمجيد اسماعيل ناصر
كامل محمد الطاهرى فهمى عبد الرحيم
اسامة محمد رمضان محمد قمح
عبد الرحمن مصطفى احمد مصطفى
معاذ محمد السعيد المرسى زياده
اسراء محمد حنفى سلطان
فاطمه احمد محمد ابوزيد
محمود مجاهد محمود مجاهد
محمد خالد شعراوى حسن
عبد ﷲ حسني عبدﷲ ابو ذكرى
سميرة ماجد اسماعيل زكى
الشيماء رفعت عبد البصير سيد
خالد محمود محمد محمود فايد
نشوى السيد محمود خلف
احمد ممدوح فتحى عبد الحميد
تقى سﻼمة محمد سﻼمة محمد
عمرو اشرف فاروق حسن
سمر اشرف محمد عبدالوهاب محمد
محمد عبدالجيد فتحي اسماعيل غانم
ايه محمود عبد الفتاح محمد عبد العال
نهال فوزى هاشم الشريف
كريم مدحت سيد حسونه
ندى رفاعى عوض ﷲ محمود
يارا صﻼح عتريس عبد ﷲ طنطاوى
جهاد محى محمد احمد
امانى سيد ابراهيم محمد سليمان
احمد محمد عبد العزيز على جبريل
احمد شريف احمد التيجانى عبد القادر
يسرا موسى منسي محمد خير

الكلية
تربية السادات
تجاره القاهره
علوم رياضة القاهرة
نوعية طنطا
العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد
اداب دمنهور
تجاره جامعة السويس
تجاره طنطا
علوم رياضة حلوان
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى اسيوط
حقوق طنطا
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره سوهاج
علوم رياضة بورسعيد
تجاره عين شمس
علوم العريش
تجاره طنطا
حقوق المنصوره
تجاره طنطا
علوم القاهره
زراعه اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اعﻼم القاهره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
حقوق عين شمس
تجاره كفر الشيخ
علوم اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
356247
152972
380853
907674
436739
596805
518771
905987
803679
500500
538317
433129
382667
361295
666925
321886
383004
285932
677413
124378
244221
245031
291594
170370
160192
917068
450154
208772
163286
308302
816814
614472

اسم الطالب
ايه عﻼء عبدالغنى احمد
فاطمة سيد عبد ﷲ راسخ
دعاء ايمن عبدالنبى امين ابوسالم
شاديه احمد احمد اسماعيل
سلوى طارق سعد ابراهيم خليل
محمد رمضان محمد ابراهيم
مريم محمد احمد الكاتب
فاروق اسماعيل فاروق اسماعيل
اية حسن محمد عبد الحكيم
شاهر مجدى ابراهيم السيد عاشور
ياسمين صﻼح احمد عبد الصمد طه
محمود السيد محمود السيد
محمد عزت شلبى احمد الحشاش
هبه جمعه عبدالسﻼم يونس
محمد كمال المكاوى عباس محمد
جمال سمير جمال احمد اﻻبناسى
احمد سعد محمد بيومى عويس
فاطمة شعبان عبدالمنعم محمد
ريهام احمد عبد الحميد السيد
رومانى رشيد حزين صليب
اسماء امين عبد النور امين
زينب سليمان حسن سﻼمة
عبد الرحمن خالد سامى صالح
الهام عادل عبد التواب السيد
حمادة ممدوح سيد احمد
سحر عبدالرحمن احمد محمد
دعاء السيد محمد عبد الرؤف الجندى
عمر عبدالعزيز محمود عبدالعزيز
كرستينا سعد يوسف ايوب
ضياء خالد السيد الربيعى
مها على عبدالعاطى خليل
ايناس احمد فتحى عبدﷲ

الكلية
تجاره بنها
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
حقوق سوهاج
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
حقوق سوهاج
طب بيطري المنيا
تجارة جامعة السادات
تربية ابتدائي دمنهور
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
تربية/رياضه بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي عين شمس
اداب انتساب موجه حلوان
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
حقوق بنى سويف
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم
تجاره اسيوط
علوم طنطا
زراعه عين شمس/رياضة
اداب الفيوم
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
حقوق اسيوط
نوعية الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
680910
306797
437164
829557
609937
581527
674070
540471
322166
657835
207959
114954
681976
895312
235705
121236
910278
668868
240888
451407
611668
657295
815674
902400
540218
451595
805601
478116
577037
823062
125348
245230

اسم الطالب
السعيد محمد محمد السعيد خليل
ياسمين حمدي عبدالحافظ عبدالوهاب
منه ﷲ جابر ابراهيم محمد مصطفى
اسراء سامى محمد ابراهيم
مي السيد نورالدين عبداللطيف
وسيم احمد احمد محمد الموصل
دينا حسنى سعد السعيد الليمونى
أسماء جمال محمود علي هليل
ايهاب ايمن احمد عبداللطيف اﻻسريجى
اسماء حسن عبد الوهاب حسن
اسر ايهاب حسنى عبد الوهاب
نوران كمال عبد المجيد السيد الحلو
لميا السعيد محمد ابو المكارم السيد
فادى يسرى تامر نصرﷲ
محمد فوزي الشحات نصر
اسﻼم محمد حسين احمد
مروه قاسم احمد محمود
يارا بﻼل طلبه شحاته
امنيه مصطفى حامد محمد
محمود احمد شحاتة غنيم
أسماء صبحى إبراهيم أحمد
اسماء محمد على حبيب مجاهد
مريم فوزى كامل عبد الشهيد
محمود جمال السيد عبد الكريم
ايه سعد محمد علي
حسام الدين ابراهيم محمد محمود سليم
جمال محمد محمد شحاته
احمد السعيد عبد الرحيم داود
روان عيد احمد خضرسليمه
احمد ابراهيم على شحاته
ساره عبد الواحد عبد العظيم احمد
منة ﷲ احمد عبد العال محمد

الكلية
تجاره انتساب موجه المنصوره
نوعية فنيه اشمون
تجاره كفر الشيخ
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
نوعية الزقازيق
علوم طنطا
اداب المنصوره
تربية دمنهور
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
رياض اطفال المنصوره
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب سوهاج
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية تجارة ج أسوان
تربية رياضية بنات المنصورة
تجاره عين شمس
تمريض طنطا
نوعية الزقازيق
اداب المنصوره
تربية المنيا
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
زراعه دمنهور
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
حقوق بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اثار الفيوم
كلية تجارة ج أسوان
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
919960
527929
322995
589015
733722
883494
459698
308327
322868
602069
113116
466930
138450
608567
748524
459908
244861
117708
142434
131566
432370
755045
606870
456621
315139
520777
221182
884223
355502
427627
526996
837506

اسم الطالب
اندرو نبيل الزقم حنا منسى
روان محمد احمد محمد ابراهيم
نورا اﻷلفي عبد الغني شحاتة الغمرى
عصام إبراهيم إبراهيم سليمان عينر
محمود محمد ابراهيم الدسوقي
ايناس سارى عبده صالح
هشام احمد محمد محمود رجب
محمود خالد محمد عبد الحميد شلبى
غادة عادل زكى عبدالواحد السيد
أمانى عبد ﷲ على على السواح
محمد حسن حسن صديق حسن
هدير يوسف صابر متولى جبر
ايه خالد محمد السيد الطحان
ايه مدحت حسانين محمد حسانين
عبدﷲ ابراهيم عبدﷲ طنطاوي
اسماء يسرى عبد الحليم غازى
على احمد على عبد الحميد على
هاجر السيد ابراهيم عبد العزيز
مروة سامح كمال السروجى
سوزان محمد مجدي عبد الجواد
محمد جابر محمد رمضان ابراهيم
عمر سعد عبد التواب عبده
وداد السيد فاروق اسماعيل
دينا يحيى ابوالفتح ابوالخير
محمد طه عبد الحميد شهاب
تقى محمد فتحى عبد السﻼم زهران
كرستينا اديب نجيب سند
ماريز فوزي سعد رزق ﷲ
فاطمه نوح سعيد احمد
مريم الصاوى عبد السﻼم محمد عبد الكريم
هناء مجدى عبدالحليم عبدﷲ السيد
اهداء جمال صديق مصطفى

الكلية
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه طنطا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
معهد فني تمريض الزقازيق
معهد فني صحى اسيوط
زراعه كفرالشيخ /رياضة
علوم شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
نوعية الزقازيق
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم كفر الشيخ
كلية البنات آداب عين شمس
تربية الزقازيق
علوم رياضة جامعة السويس
علوم كفر الشيخ
حقوق القاهره
تجاره عين شمس
زراعه القاهره
تجاره القاهره
اداب دمنهور
تمريض اﻹسماعيلية
نوعية الزقازيق
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية بنها
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية اسيوط
تجاره عين شمس
اداب اﻻسكندريه
علوم اﻻسكندريه
تربية طفولة فرع الوادى جديد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
664336
142448
389998
303143
653771
503960
818032
885948
805729
682233
432961
664945
158498
133711
429878
371063
391277
521197
512737
737912
667783
585634
147992
809591
365245
891388
904151
449459
375743
325231
878358
320528

اسم الطالب
فاطمه محمود عبد السميع محمود السيد
نورا جمعه حسين مطره
نورهان خالد صفوت معروف
نورهان سمير توفيق ابو العﻼ خميس
محمد يسرى محمد محمود محمد العبسى
محمد بكر خضيري بكر احمد
ايرينى عزره ابراهيم صالح
مارينا فايز بشرى برسوم
دعاء جمال ابراهيم محمد
سهيله محمد محمد حسن يوسف الشحنه
كريم عﻼء الدين حافظ محمد حافظ
يوسف ممدوح الحسانين الحسانين ابوالدهب
مروة حسن توفيق حسن
ياسمين حمدي عبد المجيد رجب
غادة عادل محمد عمار عباس
محمد محمد احمد امام
محمد حسام حامد السيد
مريم ثروت زكرى وثيق
سلمى السيد حفنى ابراهيم عبد الحافظ
ساره السيد حسن بيومى
فهمى عبد الوهاب محمد العراقى السواح
نجوى محمد عبد الهادى المنشاوى
محمد السيد صابر السيد
هيا كمال حسن حلمى ابوالليل
ساره محمد عبدالعزيز علي
اسﻼم احمد جمال الدين احمد
شريف نبيل مصطفى محمد
حنان احمد السيد ابو عمر
منى اشرف جاد محمد
عمر احمد محمد محمد
اروى محمد محمود عبد الحفيظ
محمد رسﻼن خليل محمدالدبور

الكلية
تربية ابتدائي المنصوره
اداب القاهره
حقوق عين شمس
تربية شبين الكوم
اداب المنصوره
حقوق اﻻسكندريه
تربية المنيا
طب بيطرى اسيوط
تربية ابتدائي المنيا
اداب المنصوره
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره طنطا
اداب بنى سويف
اداب القاهره
استنفد الطالب رغباته
اداب بنها
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
اداب دمنهور
نوعية اﻻسكندريه
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره طنطا
معهد فني صحى طنطا
اداب انتساب موجه القاهره
رياض اطفال المنيا طالبات
اداب عين شمس
تجاره اسيوط
تجاره سوهاج
تربية ابتدائي طنطا
نوعية بنها
معهد فني صحى اسيوط
طب بيطرى اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
104263
681197
885281
443163
323527
204640
161415
382710
316042
160680
110261
318108
812079
169780
878415
830147
510630
435845
901863
543653
373284
800685
123307
377319
107827
883583
109328
591612
595585
754438
159071
126912

اسم الطالب
ناردين عزمى عطا ﷲ هابيل
وﻻء محمود محمد احمد سﻼمه
مريم سامي جوده بطرس
ساره كامل على ابوالفتح معوض
شيماء ابراهيم حامد ابراهيم برغوث
يوسف عﻼء يوسف محمود
عبد الحميد حسين احمد عبد الحميد
مينا فرج حبيب فرج
جهاد عمرو نصر ابراهيم محمد صابر
زينب رجب احمد احمد
عمر محمد عبد الحميد عبد الرسول
عمرو حامد عبد الحميد محمد مصطفى
حسام محمد شحاته بيومى
احمد صوفي احمد امام
سلوى محمد احمد عبد الحافظ
فاطمة عبيد محمد الصغير
كريم هيمن السيد حسن السيد
بسمة محمد احمد جابر عدوى
اسراء عبد الراضى البدرى عبد الراضى
شروق محمد قبيصى حسنين
محمد جمال الدين محمد محمد كريم
سندس اشرف عبد المنعم محمد
اسامة مصطفى علي محمد
اسراء رأفت محمد طه مرسى
علياء طارق حسين محمد
حسن على كامل محمد
كريم عادل عبد اللطيف عبد المولى
احمد ممدوح محمد اﻻنور
إيمان عاطف أحمداحمد حسن العبد
اسراء عباس احمد السيد فرحات
باسم عزمي سليمان ابوسريع
مريم سمير فريد بطرس

الكلية
اداب حلوان
تجاره المنصوره
تمريض اسيوط
تجاره طنطا
تربية ابتدائي شبين الكوم
تجاره عين شمس
تجاره اسيوط
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجارة جامعة السادات
تربية بنى سويف
حاسبات ومعلومات القاهره
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
علوم اسيوط
اداب انتساب موجه اسوان
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات بنها
حقوق سوهاج
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنها
تجاره القاهره
تجاره اسيوط
اداب انتساب موجه حلوان
تربية جامعة دمياط
معهد فني صحى بور سعيد
تجاره جامعة السويس
كلية التعليم الصناعي جامعة بني سويف
تربية حلوان

Page 786 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
150108
126718
800842
145831
141694
547181
898163
138169
743091
877476
456165
311114
159635
472039
459730
303405
295302
164676
361477
672058
753889
544432
442494
876876
610027
151380
453948
901280
752872
158820
165863
230327

اسم الطالب
محمد مختار حنفى ابراهيم
فاطمة سيد عبد الحميد طه
رفيده اسامه محمد طه
محمد محمد عبد الفتاح المرسى
محمد عبد العظيم سﻼمة عثمان
محمد سعيد محمد محمد خليل
نورهان علي علي احمد
رحمه عربي عبد التواب محمود
رنين محمود ياسين مرغني
عبد الرحمن اشرف محمد حسين
احمد محمد محمد احمد سالم
اسراء جمال الدين محمد ابو سعده
عبد المنعم خالد محمد هيكل
محمد جمال محمد ابراهيم
احمد سعيد رياض المعزاوى
اية محمد عزب غﻼب
اماني حسام ابوالمجد حسين
سلمى سيد عبد الرحيم اسماعيل
اسراء محمد فتحى السيد
محمود محمد عطيه عبد الخالق
ندى اسامه محمد عبد القادر الريس
صهيب عبد العزيز عبد الحليم محمد
عبدالمنعم عبدالعظيم عبدالمنعم مصطفى العريان
ايمان محمد عبد ﷲ جمعه
احمد السيد محمد عبد البر
ايه رمضان ربيع احمد
اسراء محمود رشاد مهنى همام
زينب خلف عبد اللطيف عبد الﻼه
امل اشرف يونس الغيطانى
احمد عاطف محمد احمد
اسراء ممدوح عاشور عبد العليم
ميرنا نسيم لمعى سيدهم

الكلية
خدمه اجتماعيه حلوان
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب المنيا
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
السن عين شمس/رياضة
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
خدمه اجتماعيه اسيوط
كلية البنات تربية عين شمس
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
علوم اسيوط
معهد فني صحى طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية /رياضه بنى سويف
تجاره كفر الشيخ
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق انتساب موجه عين شمس
اداب الفيوم
زراعه عين شمس
تجاره الزقازيق
تجاره جامعة السويس
علوم رياضة اﻻسكندرية
علوم طنطا
اداب انتساب موجه اسيوط
طب بيطرى الزقازيق
خدمه اجتماعيه حلوان
اداب طنطا
تمريض سوهاج
اداب انتساب موجه بورسعيد
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
اداب الفيوم
تجاره القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
449921
136312
289879
471250
511699
905201
750686
676965
891465
592405
118942
732449
382157
460645
114925
614129
235382
208537
357138
449808
114725
470854
582314
357781
520683
917401
834124
806792
388484
733031
755111
901422

اسم الطالب
سارة مجدى السيد محمود المصرى
تيسير حمدى مهدى ضاحى
ضحى احمد عبد السﻼم احمد عبد الرحمن
دعاء محمد عزت محمد سالم
رنا عماد الدين عطية أحمد حسين
مارينا عاطف ونس حكيم
محمد سعد على اسماعيل حجازى
عبد الرحمن محمد احمد على الجابري
احمد عزام عبد العال حسانين
فاطمه حسن مسلم سليمان محمد
ايمان احمد فوزى احمد
شروق حسام اسماعيل عبد الخالق
ناديه فرحات فرحات عبدالرحمن
محمد قطب جمعه رمضان العزب
هاجر عرابى سيد عرابى محمود
اسراء منصور اسماعيل عبدﷲ
محمود احمد سليمان ابراهيم داود
منه ﷲ عبد اللطيف سيد عبد اللطيف
عبدالرحمن نادر مخلوف احمد
مها حمدى رمضان محمد طلبه
امنية خميس ابو اليزيد عبد الرحيم
اميره محمد سعد الصاوي صالح
محمد مسعد الشناوى عبدالنور
نورهان جﻼل صابر ابراهيم
دعاء محمود عبيد احمد
شيماء قطب عبدالرحيم احمد
الشيماء العزب احمد على
صباح حمدي محمد محمد
احمد عبدﷲ دسوقى محمد
تقى ماجد محمد محمد محمد حسن
محمد نصر السيد على نصر فرحان
محمد احمد ابراهيم حسانين

الكلية
اداب طنطا
علوم القاهره
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر
علوم كفر الشيخ
اداب كفر الشيخ
تربية ابتدائي سوهاج
حقوق المنصوره
تجاره بور سعيد
المجمع التكنولوجي المتكامل بالسﻼم
اداب جامعة دمياط
حقوق القاهره
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
كلية البنات تربية عين شمس
تربية كفر الشيخ
علوم عين شمس
السن عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب القاهره
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب طنطا
تربية حلوان
تربية كفر الشيخ
علوم المنصوره
حقوق حلوان
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية اسيوط
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تربية المنيا
حقوق بنها
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
حاسبات ومعلومات الفيوم
تربية رياضية بنين سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
899509
294017
818453
138218
277547
750120
286635
590022
277242
242815
122547
235501
448505
281813
375690
388232
399066
658022
392272
683114
539537
471847
841457
593190
549053
661682
653616
318633
138148
278328
604928
236455

اسم الطالب
دعاء عليو عبد العال محمد
مراد كرم محمد ثروت
حازم عادل صابر عبد العزيز
منى عبده درويش عبده
هادي اشرف محمد احمد شعراوي
رانيا احمد محمد حسن
اسراء محمد ناجى عبدالرحمن حسين
عبد الرحمن محمد محمد المرسي النجيري
يوسف عمرو فهمي محسن
اسماء عماد الدين لطفي مرسي
اسراء حسين محمد حنفى
هشام محمود محمد عيداروس
آيه أحمد سعدالدين عزوز على
ديانا عزت عطا رزق
امنيه عطيه رزق سيد احمد
مارينا يوسف سليمان سركيس
ايات زكريا عبدالعزيز عبدالمنعم
امانى محمد صﻼح الد ين الحسينى يوسف
محمود جمال عبدالغنى عبدالرازق
اﻻء احمد محمد عبد العزيز احمد شرباص
ميادة محمود على عبد الهادى محمد الحبيبى
محمد فايز علي خليل
خالد عبدﷲ السيد توفيق
منار عبد المنعم بركات علي حسين
حسام عبدالزين عبدالزين احمد غنيم
اسﻼم محمد احمد محمد
احمد مجدى محمود محمد السلكاوى
محمد حسن حسن سالم
ايه سيد حسين شندي حسن
نيرة محمود عبد الفتاح خليل الجمل
محمد عبدالحميد عطيه السيد
محمد أيهاب فتحى زكى

الكلية
معهد فني صحى سوهاج
تجاره انتساب موجه طنطا
اداب المنيا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس
تربية ابتدائي جامعة السويس
اداب انتساب موجه طنطا
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
فنون جميله فنون حلوان
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
اداب انتساب موجه طنطا
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره بنها
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
اداب انتساب موجه بنها
تربية/رياضه المنصورة
تجاره بنها
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
زراعه دمنهور
معهد فني صحى رياضه طنطا
علوم حلوان
تربية جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره طنطا
تجارة جامعة السادات
ك.ت .فني صناعى قويسنا
تربية حلوان
علوم رياضة عين شمس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب م .بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
500263
154496
750796
594689
298458
505245
734567
732857
827200
812407
583924
366204
153174
204989
454537
324780
673978
659362
508419
231291
823020
303144
836063
516948
916646
817664
395462
154351
612022
294529
614913
526907

اسم الطالب
جورجينا عادل حلمى فرج حنا
نجﻼء عبد الوهاب سعيد عبد الحفيظ
محمد حسام سمير ابراهيم محمد
رضا محمد ابراهيم ابراهيم مرعى
محمد عرفات عزوز صديق
حسام على محمد على حسن
سامح مجدى احمد عبدالحميد الخشن
رنا رضا عبد الخالق احمد
بيتر باسم لطفى مينا
فلوباتير يعقوب عبد جرجس
هاله محمود عبد الستار السعودى
احمد مصطفى ابوالفتوح صابر محمد
منة ﷲ جمال زكى احمد
روفائيل نبيل ذكي فرنسيس
هدير سمير عبد العزيز زيان
همس محمد عبدالعزيز اسماعيل
ماجده احمد سامى السيد راغب الدهتورى
سامح محمود ابراهيم محمد سنجاب
ميرنا عبد الناصر مبروك رحومه
مروه محمد هوى سرحان
اسماء مبارك حسن على
هاجر صابر محمد ابو العﻼ قبال
وفاء محمد على جاد الكريم
أحمد مصطفي كامل مرسي
فهمي مالك فهمي ثابت
شيماء محمد رمضان عبد العزيز
رنا عﻼء عبدالحكيم محمود على
كريم حسبو كمال عبد العزيز
ايه هشام عبدالغني نور ابراهيم عساكر
سيد ياسر السيد اسماعيل
جهاد جاسر عبده الشبراوى
سارة عبد المجلى عبد الرحمن صديق

الكلية
علوم طنطا
تربية ابتدائي بنى سويف
حقوق المنصوره
علوم جامعة دمياط
معهد فني صحى رياضه امبابة
تجاره انتساب موجه دمنهور
تربية رياضيه بنين الزقازيق
تجاره الزقازيق
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية ابتدائي طنطا
حقوق عين شمس
اداب المنصوره
حاسبات ومعلومات المنصوره
تربية رياضيه بنات اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه حلوان
اداب قنا ج جنوب الوادى
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف
معهد فني صحى اسوان
تجاره دمنهور
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه اسيوط
زراعه المنيا
حقوق بنها
تربية ابتدائي بنى سويف
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
زراعه عين شمس/رياضة
رياض اطفال المنصوره
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
107682
114166
109896
458237
379040
895751
674041
825845
741199
215337
382862
281850
897038
578082
530339
178460
585472
543785
889591
314028
284568
318401
834484
302969
514573
370027
672957
814845
599128
656931
322432
547247

اسم الطالب
اميره الهامى محمد عصام محمد عﻼم
عمر مجدى امين محمد
احمد عصام احمد صبرى
احمد فهمى عبدالمجيد ابوطاحون
ايه محمد اسامه محمد دكتور محمد يوسف
ايريني جورجيوس لبيب عبده
اميره محمد متولى السيد الرفاعى
ايمن منصور محمد خيامى
محمود عرفه محمود عبده
محمد هانى عبد الغفار عبد البر
حامد محمد عبدالحميد محمد
هاجر احمد ذكى احمد
دينا خيرى على سﻼم
هدير عبدالعزيز محمود ابو العﻼ
عمرو محمد وهبة العصار
مصطفى رضا فضل مرعي
حسناء أحمد الشحات احمد المنوفي
يارا عادل محمد احمد عبد السﻼم
ساره سمير رجب حسن
اسماء اسامة محمد الحلفاوى
اﻻء عصمت محمود المسيرى
احمد رجب بد ر السيد
سماح ناصر عبدالعزيز احمد
اية محمد احمد سﻼمة
يحيى مصطفي حسن محمد مهني
محمود سامى جوده عبدالعال
فوزى محمد فوزى يوسف جعفر
ناصر محمد محمد عبد الباقى
خالد عﻼء عزت على سعود
ميرنا ممدوح يسن محمد احمد
محمود احمد محمد زقزوق
احمد فوزي محمد على نصار

الكلية
تجاره القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره القاهره
تجاره دمنهور
اداب عين شمس
اداب سوهاج
علوم المنصوره
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية عين شمس
تجاره سوهاج
تربية طنطا
تربية دمنهور
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره طنطا
فنون جميله عماره المنيا
تجاره اسيوط
علوم شبين الكوم ج المنوفية
زراعه عين شمس
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
دار العلوم ج القاهره
اداب دمنهور
تجاره انتساب م .بنها
تجاره المنصوره
علوم المنيا
تجاره الزقازيق
علوم المنصوره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس

Page 791 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
134025
829590
305243
676828
232125
324948
734206
391310
591369
379981
474166
157678
603624
312853
813798
740937
654845
226311
511795
543851
169417
806175
524253
821805
602594
103369
282084
468974
379189
391287
611886
654377

اسم الطالب
عماد الدين صﻼح قاسم محمد
ايه عبد ﷲ احمد عبد ﷲ
عﻼ صبحي على سليمان
سمر احمد محمد احمد شاهين
عبد الرحمن مصطفى محمد عبد الرحمن
نيرة محمد سعد محمد النادى
محمد السيد العربي عبدالمنعم مصطفى
عبدالرحمن محمد فهمى عبدالقادر
ساره كريم ابوالمعاطى القنيلى
احمد قاسم احمد الوكيل
محمد عبدالفتاح إسرافيل عيسى
عبد الحميد سيد محمد محمد
معاذ اسامه صابر محمد يوسف
زينب سعيد عبد المجيد منتصر
مارينا وجيه يوسف حنين
احمد محمد عباس محمد
حوريه محمد احمد الباز محمد
مصطفى محمد ابراهيم ابراهيم
ناردين عزت هابيل جريس شنودة
سميه محمد عبدالمجيد عبد ﷲ محمد
صباح عبد العظيم احمد حسان
نبيل رضا مندور صادق
ايمان على بدوى جابر
جهاد حسن محمد مصطفي
محمد السيد محمد عبد العال سالم
هبة ﷲ محمد منصور محمود منصور هيبه
نانسي خالد امان ﷲ محجوب
يارا حماده محمد عبدالغنى
شيرين اشرف عبدﷲ سعد
احمد سعيد محمد فتحى
همت مصطفى السيد محمد شلبى
مروه سعد الدين محمد المتولى

الكلية
زراعه القاهره
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
تربية/رياضه حلوان
اثار قنا جنوب الوادي
علوم رياضة جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره جامعة دمياط
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
طب بيطرى فرع مطروح
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
علوم حلوان
اداب انتساب موجه المنيا
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب المنصوره
علوم رياضة حلوان
تربية نوعية موسيقية اسكندرية
اداب اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه الفيوم
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تربية اسكندرية
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تجاره الزقازيق
اداب القاهره
حقوق عين شمس
كلية اللغات والترجمة سوهاج
اﻷكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب الزقازيق
نوعية المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
307559
376008
678282
235670
131125
526099
310991
679931
680040
524966
658227
317640
650892
838022
536880
436120
321010
140825
177060
901820
538524
393874
229554
679240
883468
578092
285463
663921
380999
356152
591360
131184

اسم الطالب
سندس سامي عبدالعزيز جعفر
احمد حسن رشدى منصور
مى سمحى محمد السيد العدوى
محمد مبروك عبد المجيد محمد
ياسمين محمود محمد محمود
بيشوى يسرى زكرى زكى
سماح عبد العزيز عبد الحافظ يس
احمد وﻻء عبد العظيم الغندور
منى ماجد السيد ابراهيم الحسينى
بسنت ماهر عبد السﻼم محمود نجم محمد
ياسمين عادل السيد الشربينى سيف الدين
محمد ايمن عبدﷲ محمد
ضحى شريف عمر ابراهيم البرعى الجمل
رفيده عبد المنعم فرغلى عبدالﻼه
مرام محمود غنيم راغب بيطح
مريم هانىء محمود الجوهرى محمود
مي احمد عبد الفتاح سﻼمه
اسراء سعيد حسين احمد
جهاد منصور فتحى حسين
عﻼ عامر احمد علي منصور
ريم عاطف توفيق الفيل
اسﻼم اشرف السيد محمد
داليا السيد محمد ابراهيم
اسماء المتولى عبد الرازق سالم محمد
دعاء محمود صابر عبد الباقى
احمد شريف محمد حجازى
عبد الحميد يوسف محمد يوسف على
ايمان جمال عبد الرحمن الطنطاوى
امين سمير سليمان محمود خضر
نوران صبره منصور عبدﷲ
ريهام مراد عبده فايد
شروق عﻼء الدين عبد ﷲ زكي

الكلية
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب عين شمس
تجاره كفر الشيخ
تجاره طنطا
حقوق القاهره
تجاره دمنهور
طب بيطرى جامعة السادات
علوم المنصوره
زراعه المنصوره
تربية اسكندرية
معهد فني تمريض المنصوره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب المنصوره
اداب فرع الوادى الجديد
زراعه دمنهور
تجاره اﻻسكندريه
معهد فني صحى بنها
تربية حلوان
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
اداب سوهاج
علوم دمنهور
حقوق بنها
اداب انتساب موجه حلوان
تمريض المنصورة
دار العلوم المنيا
زراعه المنصورة/رياضة
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة
نوعية المنصوره
حقوق بنها
حقوق حلوان
علوم جامعة دمياط
اداب القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
908624
224773
212724
663918
168376
169529
605400
515863
358453
457528
834807
917032
139992
673956
838047
515219
107230
282248
455767
668233
369088
305195
431687
618248
427583
148207
454327
429303
729871
220236
587462
735354

اسم الطالب
مها عبد الوهاب رجب مصطفى
رمضان عبدالمنعم فهمى شحاته
رودى مدحت شفيق بطرس
اميره يوسف المعصراوى محرم
عبد الرحمن عيد شعبان عبد الهادي
عبد الرحمن محمد سيد حميدة
داليا عبد الحميد عيد ابراهيم
ايهاب حمدي محمد احمد عقرب
هاجر سمير محمد عبدالتواب
امل متولى محمد متولى بﻼل
داليا عبد الرحيم حسن حسين
نسمه ممدوح هاشم همام
محمد عﻼء عبد المنجى محمد عياش
سلمى رضا احمد متولى الشهابى
هاجر صبحي احمد مرسي
احمد على أحمد حسب ﷲ
ياسمين احمد محمد عبد الراضى
دينا محمد مصطفى عطيه محمد
كريم محمد احمد محمد عوده
عبد ﷲ احمد السعيد اﻻمام سيد اﻻهل
اﻻء ناصر مصطفى محمد ابوالخير
اية محمد رضا سيد احمد نجم
فادي فهمي جورج فهمي جرجس
عمرو عادل محمد سعيد محمد رزق
أميرة رضا على ابراهيم على
محمد عبد المحسن محمود عبد المحسن
ميريهان احمد عبد ﷲ الجبالى
شيرين عادل احمد عبد الرحمن محمد
سماح حمدى على محمود على
نورهان صﻼح خلف محمد
ايمان الدسوقى محمد هﻼ
ايمان غريب محمد الزهيرى

الكلية
تربية نوعية فنية اسوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية المنصوره
تربية ابتدائي الفيوم
علوم الفيوم
زراعه الزقازيق
حقوق اﻻسكندريه
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
المعهد الفنى للتمريض بالجونة
علوم اسوان
معهد فني صحى رياضه اسيوط
حقوق حلوان
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب فرع الوادى الجديد
اداب دمنهور
اداب القاهره
تجاره القاهره
معهد فني تمريض طنطا
علوم المنصوره
تربية بنها
معهد فني صحى بنها
تجاره اﻻسكندريه
تجاره جامعة السويس
دار العلوم ج القاهره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره طنطا
اداب اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
اداب انتساب موجه حلوان
علوم طنطا
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
140643
575697
311745
584212
670723
913256
237789
754090
746082
131017
162804
357486
736359
238286
461557
881096
523959
880836
834110
204953
805366
452308
120336
673588
151406
683623
743125
658162
433037
611677
356428
299956

اسم الطالب
ايه منتصر طلعت محمد عبد المقصود
جهاد ايمن عبد المنعم عﻼم
اسماعيل علي اسماعيل على
احمد كامل سيداحمد سبع
دنيا وائل السيد حسن البندارى
التهامى عبد المنعم حسن يونس
ساره يوسف عبد الصبور انس
احﻼم شرين عبد الرحمن المرشدى
بغدادى عبد العال بغدادى على
هند مجدى بسيونى محمد
اسماء هاشم رمضان عبد المنعم
عبدالرحمن عبدالعال محمد عبدالعال
رحمه ممدوح على احمد المراكبى
اسراء كامل رمضان السيد
اﻻء رمضان محمد العبد
عمر محمد سيد على
هاجر محمد سبع يونس متولي
محمد محمود يس محمد
فاطمة عبدالرحيم فتحى ابراهيم
باهر مجدى فايز شاكر
جاكلين جرجس ثابت ناشد
عبد ﷲ محمود ابو العز غلوش
محمد عصام رجب محمد ابراهيم
خالد حماده محمد عطيه جاب ﷲ عوض
اميره محمود فتحى سالم
محمد محمد السيد حسن
اﻻء طارق اسعد حافظ محمد
امنيه ابراهيم السعيد محمد الدسوقى
حازم صﻼح مرتضى توفيق
اﻻء جعفر محمد السيد
ندى صﻼح حسن على
روماني سعد عبد ﷲ لبيب عطية

الكلية
اداب القاهره
السن عين شمس
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
ك.ت .فني منشات بحريه بور سعيد
تجاره المنصوره
دار العلوم المنيا
تجاره القاهره
كلية أداب بورسعيد
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره انتساب موجه حلوان
رياض اطفال الفيوم طالبات
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
تربية الزقازيق
تربية حلوان
علوم كفر الشيخ
تمريض اسيوط
تربية أساسي اسكندرية
اداب سوهاج
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية ابتدائي المنيا
تربية طنطا
حقوق عين شمس
تجاره طنطا
تربية حلوان
حقوق المنصوره
تربية اﻻسماعيليه
علوم المنصوره
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره الزقازيق
طب بيطرى القاهره
تجاره انتساب موجه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
165864
450207
577290
297521
473091
597611
530829
738441
615196
527700
303971
152117
362528
592122
668405
887971
886284
669094
378786
669054
603168
674774
500646
578732
387406
316298
373217
222956
301689
739246
117558
352499

اسم الطالب
اسﻼم احمد فتحى محمد
هدير ابراهيم نعمه ﷲ سليمان الجندى
عبد ﷲ عبد ﷲ سعد محمد نسب
سارة احمد السيد أحمد هنداوي
وليد ابراهيم عبد العليم ابراهيم رجب
رضا حسن السيد عبد المنعم خضر
احمد محمد ابراهيم الدخاخنى
روان عدلي محمد سليم
الهام محمد الصادق سليم الشاعر
منة ﷲ سعد احمد سليم حسين
اية عبد الفتاح محمد سعيد الجيار
احمد محمود محمد عباس
رضوى صﻼح محمد مصطفى
ميرنا نبيل توفيق المنياوى
ايه بدوى السعيد عبد المنعم عمر
ايمان احمد خليفه خلف
يونس حسن يونس حسين
ابراهيم محمد الدسوقى محمد زاهر
احمد عصام يوسف عواد المشتولى
ريهام رمضان نصر محمد نور
محمد ابراهيم طه ابراهيم
محمد وجدى عبد الوهاب الشلتاوى
موحد عمر مصطفى سالم حسنين
احمد على الشناوى مصطفى البندراوى
عبدالرحمن عبدالفتاح عباس موسى دياب
دعاء عبد الحفيظ احمد محمد الشيخ
اسﻼم عادل عبدالعظيم محمد عمران
محمد حسنى حسن محمد
محمود جمال رشدي ابراهيم السيد
ناصر ابراهيم عبدة محمد
ياسمين محمد على محمد
سلمى احمد عبدالواحد محمد عرفه

الكلية
تربية الفيوم
تربية طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره القاهره
حاسبات ومعلومات الزقازيق
اداب جامعة دمياط
حقوق اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
نوعية الزقازيق
علوم اﻻسكندريه
تربية السادات
اداب بنى سويف
علوم رياضة عين شمس
تجاره بور سعيد
تجاره طنطا
تجاره اسيوط
معهد فني صحى اسيوط
تجاره المنصوره
تجاره بنها
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
معهد فني صحى رياضه الزقازيق
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم المنصوره
تجاره بنها
تربية ابتدائي بنها
تجارة جامعة السادات
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجارة جامعة السادات
تربية حلوان
تجاره بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
585452
433935
220755
462359
380524
892056
432414
801505
606364
503133
327371
239872
181141
450284
747902
594157
301935
305413
459957
166733
818656
477324
232302
726757
505272
583319
609884
750982
606418
594576
547251
734828

اسم الطالب
أسماء حمادة بدوي امام عجور
محمود عبدالقادر حسن على حجازى
جورج عاطف ناروز يس
ايه احمد محمد البدراوى
محمد عادل خليل محمود الوكيل
الحسينى هاشم حلمى هاشم
محمد وفدى عبد الغفار عبد القادرالمليجي
احمد عامر محمد حسن
الشيماء اشرف أحمد عبدالعظيم
احمد هانى حسن الشيخة
وليد محمد موسى الفخرانى
احمد محمد انور محمود احمد
نورهان مصطفي رياض حمد
امنيه جمال على السيد ايوب
امنيه محمود غزالى عبد الموجود
آيه عصام حامد عرفه
احمد جمال عﻼم مصطفى
بسمة ابراهيم محمد خليفة عبد القدوس
ريهام نصر الوردانى محمد رمضان
شيماء محمد محارب دهمان
اسماء عبدالرحيم امين احمد
اسماء عاطف عباس ابو حسين
خالد محمد محمد ابراهيم
امير اشرف احمد سليمان محمد
سعيد حمدي سعيد زكريا
وفاء رأفت مرزوق غالى
اسﻼم ابراهيم أحمد ابراهيم البحراوي
محمد احمد احمد صالح احمد
دينا عبد ﷲ محمود محمد برعى
غاده محمد عمر محمود محمد متولى
احمد محمد السيد زيدان على
رفيق ناجى حنا ابراهيم

الكلية
علوم المنصوره
اداب دمنهور
تجاره بنها
تربية ابتدائي كفر الشيخ
اداب عين شمس
تربية رياضيه بنين اسيوط
حقوق اﻻسكندريه
تربية ابتدائي المنيا
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
علوم رياضة اسوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم القاهره
تربية ابتدائي الفيوم
معهد فني تمريض طنطا
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
اداب جامعة دمياط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية طفوله شبين الكوم
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
اداب الفيوم
علوم المنيا
علوم طنطا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره بور سعيد
تجاره دمنهور
رياض اطفال المنصوره
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره بور سعيد
اداب انتساب موجه الزقازيق
اثار قنا جنوب الوادي
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
163849
735619
353698
218129
356688
430678
679998
601364
653234
814804
461005
736016
593226
105467
586407
230818
163397
208703
445212
115065
661111
126466
443040
132081
537115
360069
324212
278059
324923
367009
600851
812739

اسم الطالب
كيرلس رفعت اسرائيل اسحق
نورهان علي حسين مصطفى
ابراهيم عادل محمد عطية
ندي محمد انور ابراهيم
وائل خالد على سلطان
إسراء احمد فهمى يوسف عفيفى
بسمه ابراهيم محمد منصور الحبشى
ميار عبد الفتاح عصام الدين عبد الفتاح
مروه احمد فخر الدين احمد عويضة
محمد هاني محمد فتحي عبدالحكم
حسام احمد عبدالحى حسين
محمد احمد على وهبه
محمد احمد محمد خيال
محمد رضا زكي سيد احمد محمد
شيماء عزت عطيه علي عبود
محمد خالد طنطاوى السيد
محمد اﻻمين عماد محمد السيد
هاله بركات عبد الفتاح بركات
ايه فهمى عبد الفتاح محمد الشيشينى
اﻻء اسامه صﻼح محمد
احمد محمد الشربينى يوسف
تسنيم عبد المنعم امين يوسف احمد
اميره ابراهيم محمود سعد على سﻼم
عبد العزيز عبد النبى محمد محمد
ياسمين ابراهيم ابراهيم صقر
خالد محمد كمال ابراهيم
نهال عبد الحميد عطيه اسماعيل
ريم علي سيد محمد احمد
منة ﷲ احمد عيسي احمد الديب
محمد طلعت محمد ابراهيم عبدالنبي
ساره هشام احمد احمد الغندور
ناديه خلف على ابراهيم

الكلية
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
تربية/رياضه حلوان
كلية البنات علوم عين شمس
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
اثار قنا جنوب الوادي
تربية المنصوره
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية ابتدائي طنطا
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
حقوق بنى سويف
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره طنطا
حقوق القاهره
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
اداب انتساب موجه القاهره
تربية ابتدائي طنطا
زراعه القاهره
تربية طفوله ج دمنهور
تجاره انتساب م .بنها
تجاره جامعة السويس
كلية البنات تربية عين شمس
تربية قنا ج جنوب الوادى
معهد فنى تمريض بنها
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
اداب انتساب موجه المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
754317
118238
472538
428277
319882
128848
800567
352781
671453
451481
609950
112036
432962
465228
836627
449024
427653
372852
426099
669690
606277
542469
158803
313646
447270
896278
214403
288163
205592
110467
365265
236327

اسم الطالب
سهر سند على سند
داليا عبد المجيد مسعود عبد المجيد
مروه كامل حسن عيسى الشرقاوى
احمد محمد عبد الغني علي محمد
هاجر عنطر ابراهيم نويشى
نيره رجب عبد الراضى عمران
شيماء اشرف مصطفى محمد
كريم حسام محمد كمال محمد الشاذلى
اسراء الزعيم سعد زغلول عباس
محمد مجدي محمد مقرب
احمد ابراهيم كمال محمد
اسراء رمضان محمد مدنى
كيرلس نبيل امين حكيم
رشاد عصام رشاد عبد الموجود خليل
اسماء حجاج محمد الصغير مدنى
سهيلة القطب عبد العظيم على العياشى
يارا احمد سعيد ابراهيم النني
نورهان محسن عبدالمنعم احمد
عزة يحيى فتحى سعد الحويطى
محمود صبرى محمد عبد الهادى حليمه
سارة زكريا عبدالمنعم محمد صالح
بسمة عادل محمود علي احمد
عادل احمد شاكر محمد
وفاء غيث فهيم غيث
محمد مسعد حامد العدوى
امجاد جمال ونيس مكارى
كريم محمد عبد الحليم رمضان
اية محمد محمد محمد يونس
عمر محمد سﻼمه محمد جاد عبيد
محمد احمد ابو العزم احمد
فاطمه خالد عبدالواحد السيد محمد
ابراهيم سليمان ابراهيم عبد الغنى

الكلية
تجاره بور سعيد
علوم القاهره
تربية كفر الشيخ
تربية أساسي اسكندرية
تمريض شبين الكوم المنوفية
تربية عين شمس
اداب انتساب موجه المنيا
حقوق عين شمس
اداب المنصوره
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
حقوق حلوان
علوم رياضة المنيا
تجاره كفر الشيخ
حقوق قنا جنوب الوادي
اداب طنطا
تجاره اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره دمنهور
تربية رياضيه بنين المنصوره
زراعه الزقازيق
علوم رياضة اسيوط
علوم بنى سويف
تربية شبين الكوم
اداب طنطا
خدمه اجتماعيه اسيوط
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
حقوق القاهره
تجاره انتساب موجه حلوان
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
دار العلوم ج القاهره
حقوق القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
680378
439728
156188
168786
902464
144007
464632
833282
885016
292346
450625
364678
681929
130460
520458
182982
451324
836708
588946
907451
220768
301863
519121
209689
227955
211670
654109
241520
320534
473730
151798
323279

اسم الطالب
هدير رضا سليمان ابراهيم
ياسمين عبده سالم عبده سيف
اسﻼم احمد سيد عبد السﻼم
ندا رجب قرني محمود
مها محمد عبد العال محمد
شيماء عطيه السيد خالد
محمود محمد ذكى حسونه
طه عبد الحق عبد الباسط اسماعيل
بيشوى مرزوق عوض عبد المﻼك
نورهان محسن زينهم محمد اسماعيل
رشا عبدالسﻼم اﻻسمر عبدالحميد سعيد
تقى فايق اسماعيل عبدالحميد
ايه يسرى عبد القادر محمد المتبولى
مروة سعيد سيد مدبولى
غاده عﻼء على محمد عﻼم
مصطفى خالد مصطفى محمود
مارك وجدى نبيه رياض حنا
هاجر السيد احمد محمد
ساره صﻼح ابراهيم حسن
عفاف راضى رمضان رجب
طاهر روؤف محمد سمير محبوب
محمد اسامة احمد مدكور
اية عبدالمنعم صبحي الدقاق
رنا مدحت فتحى على
منة ﷲ محمد احمد الفولى
يوسف ابراهيم اسماعيل محمد اسماعيل
حنان وحيد محمد الزكرى حرفوش
احمد طارق سيد يوسف
محمد عبد المنعم محمد اﻻقرع
ايمان محمود عبد الستار على مراد
مصطفى عامر حسين جوده
اية رشاد شناوى الجمال

الكلية
اداب جامعة دمياط
علوم رياضة اﻻسكندرية
تربية ابتدائي بنى سويف
علوم الفيوم
اداب سوهاج
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
زراعه كفر الشيخ
علوم اسوان
تربية اسيوط
حقوق القاهره
اداب انتساب موجه طنطا
تربية حلوان
تربية المنصوره
خدمه اجتماعيه حلوان
اداب انتساب موجه دمنهور
حقوق اﻻسكندريه
علوم طنطا
حقوق قنا جنوب الوادي
تربية طنطا
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره دمنهور
تجاره عين شمس
تربية حلوان
تجاره عين شمس
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية كفر الشيخ
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
تربية ابتدائي السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
586421
206399
473119
431050
307325
741380
301881
158253
433267
900538
875800
679465
310590
206808
377422
757282
533449
842365
215431
457679
892646
753837
427733
126969
828671
589114
386968
751376
579175
678126
682070
516210

اسم الطالب
نسمة رضا ماهر عبد القادر سيد احمد اﻻفندى
ايمان محمود حسن محمد احمد
علي محمد عبد العزيز السماحي
ايه جابر حميدو محمد ياسين
رنا حسين محمد ابو حصوه
احمد حسن محمد عبدﷲ موسي
محمد عﻼء محمد عبد العاطى حنفى
نورهان احمد محمد احمد
حازم محمد احمد شيخون
مارلين اشرف فوزى ذكيان
احمد عبد الرحمن رجب عباس
احمد سامى يحى البنداري
ايمان اشرف محمد بدوي
يوستينا هانى ميشيل فهمى
احمد عادل محمد محمود القلماوي
ريهام محمد عبد الحميد ابراهيم
ميرنا ماجد حسين ابراهيم عثمان
روفيدة جمال حسن محمد
محمد حامد عبد اللطيف حامد
شيماء محمد محمود البسيونى
حسام الدين مصطفي زكي فريد
روان ابراهيم ابراهيم التابعى عبد ﷲ
اميره منصور قاسم سالم
اميرة سمير عبد الحفيظ عبد المجيد سيد
أميرة جمال عبدالعزيز عمر
ايه فرج محمد السعيد الفقى
هاجر قدرى راشد رشيدى
عمر عابد عمر سالم جبريل
ميرفت رجب مظهر محمود
منار احمد شحاته محمد عقل
ايه حسام الدين ابوالغيط محمد حبيب
احمد رمضان عبدالمنعم محمد البندارى

الكلية
علوم طنطا
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره كفر الشيخ
علوم رياضة اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية بنى سويف
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
اداب سوهاج
تربية رياضيه بنين اسيوط
تجاره انتساب موجه المنصوره
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
حقوق عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية اسكندرية
رياض اطفال المنيا طالبات
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية طنطا
حقوق اسيوط
تجاره بور سعيد
تربية اسكندرية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه بورسعيد
اداب طنطا
طب بيطرى الزقازيق
حاسبات ومعلومات المنصوره
اداب دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
654953
376455
316790
739230
118365
126323
304368
594451
130021
439649
315348
103564
577741
813445
751322
605508
425032
287117
131346
659246
667060
535686
459498
679619
130301
901878
453012
385205
297008
129142
830007
160453

اسم الطالب
نورهان ايهاب فتح ﷲ محمد على
محمد عماد محمد احمد خضر
سمراء صﻼح بيومى محمد احمد
محمد احمد ابراهيم الصادق
منى على حسن عبده
شيرين عصام محمد صبري
خلود عاطف عبدالحليم عﻼم
بسمه معتز ابراهيم الفار
احمد محمد معوض محمد
جهاد اسعد ابو العباس محمد
ابراهيم محمد ناصف السيد
رانيا حسين عبد الرحيم احمد
محمد عادل شحاتة ابوطالب
عادل مرعى صالح محمود
احمد ابراهيم السيد على العشرى
ميرنا عادل ناجي أديب
مرام نبيل السيد زكى المﻼح
احمد محمد حزين عبد العزيز
عائشة اشرف محمد طه
اسماء محمد عبد الجواد رزق سمره
رانيا مسعد محمد البرعى احمد
أسماء هشام فاروق محمد النوام
سعد محمد أحمد احمد التلبانى
حسام السيد محمد منصور
اﻻء اسامه عبد الوهاب محمد عمر
ايرين محفوظ فهمى شاكر
آﻻء حمدى أحمد السيد زويل
محمد خالد محمد عبدالهادي
ليزا يوحنا تقي اقﻼديوس
احمد حسن سليمان زيد
سارة عبدالناصر مصطفى محمد
ايه محمد حسين احمد

الكلية
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تربية/رياضه بنها
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره جامعة السويس
زراعه القاهره
حقوق القاهره
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
معهد فني صحى بور سعيد
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم رياضة اﻻسكندرية
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه المنصوره
حقوق بنى سويف
نوعية بور سعيد
نوعية الزقازيق
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
اداب القاهره
تجاره القاهره
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره المنصوره
تربية طفوله ج دمنهور
زراعه كفرالشيخ /رياضة
طب بيطرى الزقازيق
خدمه اجتماعيه حلوان
علوم اسيوط
تجاره طنطا
تربية/رياضه بنها
علوم عين شمس
العالي للغات  6اكتوبر
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف
علوم بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
834047
803633
311518
121535
119277
577163
880199
520253
608926
428078
152350
311840
439840
669780
883425
516494
896152
282156
322341
380134
443817
104539
307502
204118
278272
296911
378847
746704
317585
368439
530218
369179

اسم الطالب
احمد جمال سيد عباس
أيمان جمعه تونى عبد الحميد
احمد حسن كامل العطار
مروان صفوت محمد على
ميار ابراهيم فتحى ابراهيم
احمد حسنى عبد اللطيف الحماقى
محمود نبيل محمد سويفى
هدير ربيع محمد الفيل
هشام محمد عبد ﷲ محمد ابراهيم
احمد جابر الورداني احمد
احمد محمد ثروت محمد
باهر انيس عبدالمنعم حمامه
سمر سمير عزت محمد
محمد احمد احمد العوضى شحاتة
احمد رفعت احمد موسى
مختار أحمد مختار عوض
انجى صﻼح قديس قلينى
نور ناجي عبد الخالق عبد الخالق ابراهيم
اسﻼم محمد ربيع على شحاته يوسف
محمود حسن محمود عبدالخالق
امل محسن جوده سليمان حبش
ريتا ميﻼد عدلى عبد المﻼك
مرام فتحي عبد المعبود الباجة
ميار خالد محمد امام المقدم
سارة احمد عشري حسين
نبيلة اشرف كرم عبد المسيح
طارق محمد جوده محمد
حازم عبد الﻼه محمد حفنى
اسﻼم عبد السﻼم سليمان عبدالسﻼم الصيفى
وسام زغلول محمد عبدالسﻼم نصر
سعيد محمد السعيد عبداللطيف
محمد على حامد على

الكلية
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
إعﻼم ج جنوب الوادى
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
طب بيطرى القاهره
تجاره طنطا
تجاره اسيوط
اداب دمنهور
تجاره الزقازيق
علوم رياضة طنطا
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بور سعيد
معهد فني صحى اسيوط
اداب دمنهور
تجاره سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب م .بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره القاهره
علوم رياضة شبين الكوم
تجاره عين شمس
علوم رياضة عين شمس
اداب انتساب موجه عين شمس
تجارة جامعة السادات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنها
تجاره بنها
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
153827
366393
432879
362515
523284
500710
540035
118813
114756
169315
581712
614361
727942
546584
117336
578016
366958
364742
310629
595163
430766
613628
908869
112851
525987
221918
654937
806017
659693
237547
447356
317415

اسم الطالب
يمنى مهدى عبد الحميد عطوه
محمد فوزى فاروق السيد ابراهيم
مصطفى السيد ابراهيم دسوقى
ندى محمد محمود على
احمد محمد عبد ﷲ محمد ابراهيم
بيشوى وجدى ماكنزى ابراهيم
زينب مبروك مسعود قريطم
ايه محمود عابد على
خلود نبيل بدر فضل منصور
احمد سعد عبد الحليم عبد المجيد
مصطفى محمود السعيد المرسي
نورهان عادل عبدالرحيم السيد
اسراء ماجد حسن عباس موسى
يارا عمرو عبد الرحمن محمود عبد الرحمن
بسنت محمد محمود عوض ﷲ
سالى موسي ابراهيم احمد الشوربجي
رائد جمال عبدالغنى خاطر
ميرنا صفوت جميل فهيم
منة مصطفى كمال محمد ابوسيدأحمد
جمال محمود السعيد محمد نعمان
مريهان جمال فاروق بكر حسين
ايه محمد عبدالسﻼم سعد
رؤى محمد فاروق حسن
شيماء محمود احمد الجندى
كريم يسرى احمد عبد الغنى
سميه اشرف عبد العليم عبد الجواد
ياسمين عماد مصطفى رمضان حسين
انوار على ناعس على
دينا هشام محمود الفرجانى جاد ﷲ
منة ﷲ محمد هاشم محمد
محمد صبحي سيد احمد بدوي علوش
مروة رمضان فتحى على

الكلية
معهد فني صحى بنى سويف
اداب انتساب موجه بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنها
علوم جامعة السويس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره دمنهور
دار العلوم ج القاهره
معهد فني صحى طنطا
اداب الزقازيق
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تربية ابتدائي شبين الكوم
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
حقوق اﻻسكندريه
تربية ابتدائي الزقازيق
كلية تجارة ج أسوان
السن عين شمس
زراعه اﻻسكندريه
دار العلوم ج القاهره
معهد فني صحى المنصوره
اداب المنيا
طب بيطرى اسيوط
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
ك.ت .فني منشات بحريه بور سعيد
تربية ابتدائي شبين الكوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
526953
682068
166440
323198
545839
143840
577459
458955
206564
667071
667510
473813
531689
323124
104904
304142
662351
228676
381090
817264
371446
753685
297416
316117
889761
529165
214770
653199
580170
229224
137886
611761

اسم الطالب
منى احمد عبدالحميد محمد
ايمان محسن ابراهيم ابراهيم مسعد
فاطمة عطية احمد عبد الرزاق
مها رضا محمد ابو الروس
احمد وليد يسري اسماعيل سﻼمه
صﻼح اشرف صﻼح السيد حسانين
اسﻼم اسامه عبد السﻼم حسنين عنب
ندي محمد محمد طليس
عمرو نبيل محمود بدوى
فاطمه حمدى ذكى جوهرعسكر
ساره محمد العادلى محمد العادلي
نرمين محمد احمد محمد احمد حموده
الحسن محمد لطفي عبدالجواد الحوفى
اسراء وجيه عبد الرحمن عمر الجزار
خلود على مصطفى صالح ابراهيم
علياء رضا احمد عبداللـه
ياسر ابراهيم مصبح مقبل
حسن سعد ابو الحسن عبد العزيز
عبدﷲ محمد صبحى توفيق
عبد الرحمن محمد احمد علي
اسراء جﻼل فتحى محمود
محمد اشرف زكى احمد خليفة
خلود عبد الفتاح ابراهيم عبدﷲ
عﻼ عادل حسين محمد
مونيكا سيدهم صليب سيدهم
خالد عصام مصطفي علي محمد عبدﷲ
محمد على عبد الغنى على
اسراء رزق عبده رزق شهبة
منة ﷲ محمد محمد أحمد زكى
محمد عادل عبد المقصود عبد المقصود
ايه رضا ذكر ﷲ سيد
رنا محمد محمود محمد زيد

الكلية
علوم اﻻسكندريه
زراعه المنصورة/رياضة
رياض اطفال الفيوم طالبات
تربية شبين الكوم
علوم رياضة دمنهور
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
علوم المنصوره
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
علوم رياضة حلوان
معهد فني تمريض المنصوره
اداب انتساب موجه المنصوره
علوم كفر الشيخ
اثار القاهره
تمريض شبين الكوم المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية المنصوره
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
علوم المنيا
اقتصاد منزلى حلوان
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تمريض اسيوط
علوم طنطا
تجاره القاهره
تجاره المنصوره
زراعه المنصوره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره انتساب موجه عين شمس
نوعية الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
163212
510674
372799
596013
284462
659086
522439
307616
657340
575529
375409
511352
615307
825870
535809
684957
289141
463501
319725
373835
442389
126017
451017
885734
673740
292550
662429
829157
526130
503893
611873
750529

اسم الطالب
اسﻼم عادل سالم محمد
احمد محمد جابر حسين محمد
هاجر عماد عبدﷲ الصادق
طارق يحيى أحمد سالم
اميرة يوسف سيد يسن
مريم ابراهيم محمود ابراهيم
عمر ماهر عبدالعزيز محمد ابراهيم
رانيا احمد احمد محمد حسين
مى اشرف السيد زكى الويشى
محمد زكريا عبدﷲ خضر
عبدﷲ ماجد احمد محمد خليل
بسام محمد محمود محمد بهيج
اسماء عبدالهادى محمد محمود
محمود حسن على حسن
مارينا صدقى ميخائيل عطا
احمد رضا عبد العزيزابراهيم المكاوى
حسني محمد حسنى ثابت
ايمان محمود محمد زكى التﻼوى
ايمان محمود جبر محمد عبد الرازق
اكرام بشر بشير مصطفى رشوان
احمد محمد طه رياض هواري
اسماء شهاب الدين رضا مصطفى
محمد عصام السيد محمد هاشم
فاطمه حماده محمود محمد
بدور عبد المنعم ابراهيم فرج
رحاب خالد كمال حسن
عبد الحكيم عبد الحكيم عباس ابوالعﻼ على
محمود عطيه حسن الزقيم
محمد احمد حسان احمد خليل
احمد محمد السيد على اسماعيل
نيره جمال فؤاد النجدي سالم
احمد هشام حامد طاهر حامد اﻻسمر

الكلية
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
حقوق حلوان
اداب المنصوره
علوم اﻻسكندريه
تربية ابتدائي شبين الكوم
اداب انتساب موجه المنصوره
علوم طنطا
اداب بنها
حقوق اﻻسكندريه
علوم بنها
ك.ت .فني صناعى نجع حمادى بنين
اداب دمنهور
كلية التعليم الصناعى جامعة حلوان
تجاره انتساب موجه طنطا
تمريض كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب طنطا
تربية/رياضه طنطا
علوم القاهره
اداب طنطا
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
زراعه القاهره
علوم رياضة المنصورة
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
تربية أساسي اسكندرية
تجاره اﻻسكندريه
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
524126
889269
512951
540608
542366
804458
154013
159839
548532
104722
367068
650330
150149
457662
362116
362715
455311
448016
235405
661094
385341
376759
579934
442104
500406
810697
889082
312331
459681
534484
810887
832839

اسم الطالب
صفية عبد العزيز محمد عبد العزيز معوض
ساره جمال عبد الناصر محروس
داليا ايمن عبد الغفار محمد غريب
سارة عويس سيد عويس
محمود يسرى محمد يس كلوده
وﻻء على يوسف على
اميره احمد ابراهيم احمد
سيد هﻼل سيد عبد ﷲ
محمد علي محمد عبد العاطي على
ياسمين ايهاب انور حسن سعد
احمد ابراهيم محمد محمد زين
هايدى محمود عزت الباز محمد
شهاب حسين حسن قاسم
حنان ابراهيم احمد احمد شهبه
ريهام بكر السيد محمد بﻼل
عبدالرحمن سعيد عبدﷲ على
محمد طارق عبدالعال محمد عبدالعال
احمد مجاهد محمود ابو اليزيد ابو المال
منة ابراهيم محمود عبد ﷲ سلطان
يارا ياسر محمد ذكي
نورالدين مهنى نورالدين السيد
نورا سمير احمد فؤاد
اسراء ابراهيم ابراهيم محمد ابو عمو
ابراهيم محمد ابراهيم كامل السقا
جمانة احمد جابر احمد جابر
مدحت موريس نصحى عبد المسيح
اميمه محمود ابو زيد حسن
عبد الحكيم ياسر عبد الحكيم اﻻودن
محمد عبد الناصر عبد الهادى على جاد ابو احمد
عبير صبحي سعد احمد سعد
ميﻼد خلف اسحق طوبيا
نادين ثروت شرقاوى محمود

الكلية
علوم طنطا
تربية ابتدائي اسيوط
اداب كفر الشيخ
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
علوم رياضة اﻻسكندرية
علوم رياضة المنيا
طب بيطرى بنى سويف
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
اداب القاهره
تربية رياضية بنين بنها
تجاره المنصوره
المعهد الفنى للتمريض )مستشفى قصر العينى التعليمى الجديد -الفرنساوى(
نوعية طنطا
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب طنطا
علوم رياضة اسوان
السن عين شمس
علوم المنصوره
اداب الزقازيق
نوعية عباسيه
تجاره المنصوره
زراعه طنطا
تجاره اﻻسكندريه
اداب المنيا
تجاره اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
اداب اسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
394791
514583
450984
651734
577762
461014
756113
734065
361979
518897
305483
303617
429882
453847
807659
576619
309916
658743
677108
547554
209822
876199
279923
448460
681472
654056
511855
511605
114676
355771
537283
805585

اسم الطالب
دنيا محمد عفيفى السيد
خالد أحمد علي أحمد حجازي
محمد حمدي شعبان سعدﷲ
مصطفى محمد عبد الفتاح عبد العظيم محمود
اسراء طارق محمد حمد
نبيل محمد عبداللطيف عيسى
اسراء ابراهيم احمد السيد احمد
اميره عبد ﷲ السيد عفيفي
منه ﷲ سعيد محمد احمد
اسماء صبري احمد حسب النبي الشريف
منار كامل الطيب ابراهيم الناظر
دﻻل ابراهيم عبدالونيس زايد
مريم محمد احمد على حسن
منى جابر يونس عوض اللة
صﻼح رضا محمد السيد
اسماء ابراهيم جﻼل اﻻبشيهي
احمد سامي عبدالسﻼم ملده
عبد ﷲ صﻼح عبده عبد ﷲ
محمود مجدى السيد ابو الرايات
محمد محمود عبدﷲ محمود خليفه
فاطمه محمد محمد على ليلة
ايه محمد محمود عبد الوارث
اندرو عبد الهادي عطية شانودى
اسراء رمضان جميل رمضان عفيفى
ندا بكر السيد محمود حسن جبل
هناء محمد صﻼح السيد علي
ايه طارق جﻼل احمد سالم
اسماء رمضان عبدالحميد عبدالقوى محجوب
داليا هشام مصطفي اﻻهواني
اسراء صبحى عبدالفتاح محمد
ياسمين لطفى حامد محمد زيد
احمد خالد عطية عبد المولى

الكلية
كلية البنات آداب عين شمس
حقوق اﻻسكندريه
تجاره طنطا
حقوق المنصوره
تجاره طنطا
تجاره طنطا
تربية العريش
علوم رياضة الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب دمنهور
تربية طفوله شبين الكوم
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
زراعه اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اسيوط
اداب طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى رياضه المنصورة
تجاره المنصوره
علوم رياضة الزقازيق
تجاره سوهاج
زراعه اسيوط
تجاره عين شمس
اداب اسيوط
تجاره المنصوره
اداب المنصوره
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
141836
444650
435592
457617
233220
676157
109377
815309
727368
894193
840121
112334
597804
651084
118082
535543
661170
233640
383911
515262
809670
662595
757440
239249
729490
148662
527202
241422
546318
282148
240938
289275

اسم الطالب
محمد اسماعيل صالح اسماعيل
محمد خليفه شيبات الحمد العجان
رانيا احمد جابر نور حسن
نورا عثمان ذكى عرابى
احمد سعد محمد عبد السميع
امل ابراهيم حسن سيد احمد حسن
محمد خالد محمد عمر
منة ﷲ اسامه عبد المغنى دياب
محمد جمال حمدى نجيب تهامى
رنا احمد محمد عطيه
احمد محمد جﻼل احمد
هدى كامل احمد عبد الرحمن
محمود ياسر بهى الدين برهام الباز
رنا احمد طه عبد اللطيف حجازى
ندى محمود برهوم محمود
سمر رجب عبدالجواد علوانى
زينب على محمد موسى محمد
محمود محمد مطراوى اسماعيل
عبدالرحمن رضا عيسى السيد
زياد عادل محمد نبيل ابو علو
حسناء خالد فاروق راضي
محمد عبد الناصر رزق السيد حسين
محمد سمير عبدالعزيز سعدالدين
عصام على صبرة صابر محمد
احمد جمال ابراهيم عبد الحميد عبدربه
داليا سيد احمد ابراهيم
ساره الصاوى ابراهيم الطراوى
دينا طارق محمد عبد الهادى
بسمله يحي محمد ماهر للو
اية ﷲ عبد العظيم عصام الدين عبد العظيم حجازى
لمياء محمد احمد ابراهيم
احمد عبد الرحمن ابراهيم عبدالرحمن

الكلية
تجاره انتساب موجه قاهره
علوم رياضة شبين الكوم
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره اسيوط
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب سوهاج
تجاره بنى سويف
علوم القاهره
زراعه دمياط/رياضة
طب بيطرى كفر الشيخ
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات الزقازيق
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره سوهاج
اداب المنيا
تجاره كفر الشيخ
دار العلوم الفيوم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم الزقازيق
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجاره القاهره
علوم رياضة المنيا
تجاره عين شمس
اداب القاهره
اداب انتساب موجه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
458950
168959
151704
361714
535769
204964
371887
756213
471263
914211
581695
657445
529199
893187
433866
313977
306386
354811
666792
278782
805600
322930
673797
581088
613125
430791
295466
309541
457498
331147
217346
389413

اسم الطالب
نانسي احمد احمد السايس
اذهار محمد يوسف جوده
محمد صﻼح سالم غيضان
مادونا سمير وسيع تناغو
سارة عبدﷲ عبدﷲ سعادة
مؤمن عيد عبد الحميد محمود
كرستينا عادل جرجس زكي
سليمان نصرﷲ نصرﷲ حسين
صباح ناصر عبدالمطلب صادق متولى
اﻻء صﻼح الدين عبده محمد
محمود عزت محمد عبد النبى شهبه
الشيماء احمد نزار وهبه
عبدالرحمن صﻼح عوض السيد جاب ﷲ
وﻻء محمود حافظ محمد
وليد الحسن محمود مرسى ابراهيم
نورهان عاطف عبد ﷲ اﻻنصاري
خالد احمد عبدالمرضي عبدالوهاب
اسراء مجدى صبحى سيد
احمد سعد محمد مروان شهاب
هبة ﷲ طارق احمد يوسف محمد
جمال محمد سعد محمد
وﻻء مصطفى عبدالفتاح مصطفى صالح
نورهان عبد الحميد محمد احمد ابراهيم عيسي
محمد مجدى عبد العظيم شيمى على
سحر أحمد عبد الرازق احمد
نعمت عادل بدوى محمد احمد
مريم مصطفى محمد مهنى
اسماء صبحي حسن حسن على
منه ﷲ منتصر احمد البهوار
وحيد فريد عبد المنعم السيد زين
مى حسن حماد محمد عبد الواحد
نوال خالد محمود احمد

الكلية
تربية كفر الشيخ
اداب الفيوم
تجاره اسيوط
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تجاره دمنهور
تجاره القاهره
تجاره عين شمس
اداب العريش
رياض اطفال المنصوره
تربية اسوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
زراعه المنصوره
تجاره دمنهور
اداب سوهاج
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه طنطا
اداب جامعة دمياط
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
اداب المنصوره
دار العلوم ج القاهره
تجاره انتساب موجه بنى سويف
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
حقوق المنصوره
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية السادات
اقتصاد منزلى حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق القاهره
تجاره عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
890218
652576
509233
581491
206095
390181
460109
157578
225122
110291
544832
110374
459479
468439
366792
386271
610592
218494
534394
592413
120053
745041
588092
876522
726183
503587
332353
321601
310843
308319
231068
912801

اسم الطالب
محمود سيد محمود جابر
عبد العزيز كمال طاهر الشبراوى عبد الرحمن
سناء محمد احمد هريدى محمد
محمد صبرى عبد المنعم شرف الدين
ميرنا نشات شوقي حبيب
مريم ميﻼد جرجس اسحاق
اميره محمد محمد محمد جودة
دعاء سيد فتحى السيد
على سيد على حسن
محمد احمد عاشور محمد
زياد علي عاطف علي عبد ﷲ
مصطفى مجدى احمد تهامى
احمد سعد احمد الصياد
حسن عﻼءالدين حسن محمود سﻼمة
عمرو رافت عبدالمؤمن غالى زهران
سناء كمال مبروك احمد خضر
احمد محمد حمدى حسينى يوسف
نسمه عادل عبدالرحيم عبد الكريم
اسراء فتحى رمضان احمد عاشور
مارينا صادق اسكندر ابو كحيله
حسن محمد على حسن
رضوى فيصل على محمد
احمد اشرف مسعد حافظ عيسى
فاطمه محمد احمد محمود
ساره يوسف محمد يوسف
هبه ﷲ وليد نعيم شعبان
اريج عبد المحسن عبد الحميد السعيد وهبه
مودة محمد عبد السﻼم حنطور
اكرام مبروك محمد عبد الﻼ
محمد طارق محمد اسماعيل
اسراء محمد عبد الستار على
محمد ياسر عبد البارى سليمان

الكلية
تجاره اسيوط
حقوق المنصوره
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره طنطا
علوم عين شمس
كلية البنات تربية عين شمس
حقوق اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
حاسبات ومعلومات القاهره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
علوم رياضة جامعة دمياط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حقوق حلوان
تربية ابتدائي دمنهور
تربية جامعة دمياط
تجارة جامعة السادات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية ابتدائي طنطا
تجاره اسيوط
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
معهد فني صحى بنها
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
خدمه اجتماعيه حلوان
كلية تجارة ج أسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
522758
887770
461183
668864
170673
580164
325425
755376
439374
669173
213569
374291
454367
244582
666051
305183
666663
219274
384975
207803
600195
468067
739031
468473
426676
883541
286257
377289
531501
380138
389023
128182

اسم الطالب
عﻼ رمضان احمد العبد
مريم نصحي سمعان سعد
محمود محمد عبدالحميد عزت محمد حماده
ايه السعيد مصطفى السعيد عوض
رضوى هشام احمد رمضان
منار عصام عبد المنعم عبد ﷲ
نورهان عمر الصغير احمد
صبا عماد الدين احمد الشريف
اية شريف على مصطفى النجار
ايه الدسوقى العوضى عرفات منجود
سهيلة ايمن محمود محمد محمد
ايه زكريا معوض فرج اﻻعرج
ياسمين محمد الصاوي سيد احمد المعداوي
احمد عادل احمد عنتر
هاجر محمد عبد العزيز رزق احمد
اميرة صبري محمود عطية أبو صقر
احمد عادل لبيب محمد السيد
رحمه احمد محمد احمد
محمد عبدالنبى السيد عبدالعزيز
ميرنا نصري فوزي نصر رزق
اية الصاوى على الصاوى درويش
وﻻء جمال محمد عبدالحميد الصباغ
تيسير محمود ابوهاشم متولي
محمد محمد رياض غازى
زكريا مصطفى زكريا محمدعبد ﷲ
سلوى عمران عبد الحكيم احمد
هالة اسماعيل أنور عبد العال
تريفينا عاطف حنا حنا عوض
محمود اكرم هﻼل سالم شهاوي
مصطفى حامد حسن على
محمد ماهر محمد كامل
منة ﷲ مختار احمد عبد العزيز

الكلية
زراعه اﻻسكندريه
نوعية اسيوط
تجاره كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه المنصوره
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
علوم طنطا
اداب قنا ج جنوب الوادى
تربية العريش
علوم طنطا
معهد فني صحى المنصوره
اداب انتساب موجه حلوان
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية ابتدائي المنصوره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
حقوق القاهره
تربية ابتدائي بنها
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة
اداب الزقازيق
اداب كفر الشيخ
معهد فني تمريض الزقازيق
زراعه كفر الشيخ
الزراعة الصحراوية والبيئية بفوكة ج اﻻسكندرية فرع مطروح
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره انتساب موجه عين شمس
نوعية بنها
طب بيطرى دمنهور
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
613356
592820
237251
748339
674485
386627
313921
808384
433085
608837
668551
534638
652078
315990
681244
671800
740019
460074
242169
104120
296149
282556
896556
145253
130965
437549
661407
841743
678168
675980
445549
453486

اسم الطالب
محمد جوده عبدﷲ سليمان
محمد ماهر السيد قناوى
محمد خالد عبد المعين عبد المجيد
احمد محمد شعبان احمد
اسراء حمدى محمد منصور سليمان
منه ﷲ عبدالعزيز محمد حسين
جهاد عيد فاروق ابو خليفة
نورهان صفوت عبدالحكم عبدالوهاب
عمرو عادل عباس اسماعيل ناصح
محمود عبدالعزيز عبدالسميع احمد
ايه عبد الحميد مصطفى البسيوني
غاده عبد الحميد عزت محمد على سالم
محمد عبد اللطيف ابراهيم شادي
هاجر ابراهيم محمد ابراهيم
اسراء مجدى حسين السيد على
ايمن محمد رمضان منصور
محمود محمد عبدالرحمن عبدالعال
ساره حسين محى الدين ابو حسين
عمار احمد حسن احمد
على احمد عبد الﻼه محمود
اية اشرف محمود عبد المنعم محمود
يوسف عمرو محمود الغزالى
هبه ﷲ ذكريا محمد على
اسماء موسى عبد الفتاح ابراهيم
نوران طارق عبد الحافظ احمد
رنا ماهر ابراهيم محمدين
محمد ذكى السعيد مصطفى القيران
نجﻼء فتحى على سيد
عمر عبد العزيز السعيد ابراهيم المتولى
نور محمد سيد احمد هﻼل عبيد
ايمان مصطفى محمد العباسى
ايمان وفيق محمد ابراهيم

الكلية
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة
تربية طفوله الزقازيق
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
زراعه المنيا
حقوق اﻻسكندريه
معهد فني صحى رياضه الزقازيق
فنون جميله فنون اﻻقصر
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية المنصوره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
كلية التعليم الصناعى جامعة حلوان
تجاره كفر الشيخ
اداب الزقازيق
نوعية كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه حلوان
زراعه عين شمس/رياضة
اداب القاهره
حقوق حلوان
تمريض سوهاج
زراعه عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
زراعه اﻻسكندريه
تربية ابتدائي المنصوره
تربية المنيا
حاسبات ومعلومات الزقازيق
اداب المنصوره
تربية رياضيه  /بنات طنطا
اداب طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
597412
603652
881133
804337
229045
305067
847777
222575
125299
818216
520565
153762
374596
207539
392362
837669
664897
539180
753362
671502
428713
829007
677759
124893
829475
237274
875492
819210
139776
119613
730610
654427

اسم الطالب
مي مصطفي صبري سعفان
احمد عبد الناصر محمد منصور
امل عصام شلبى محمد
ندى ابراهيم اسماعيل ابراهيم
منصور مجدى منصور نسيم
اية اشرف عبد المعبود عبد الستار
سماح لطفى محفوظ يوسف
محمد حامد محمد نور الدين
دعاء احمد مدبولى مصطفى
محمد عبدالتواب عمر مناع
اﻻء محمد سعدالدين عبدالموجود
نورهان مجدى عبد ﷲ عبد ﷲ
محمد احمد على عثمان
هايدى السعيد ماهر محمد السعيد
علياء اسﻼم احمد عبدالغنى
شيماء صابر فهمي حسين
محمد شريف السيد الشربينى العدوى
آيه احمد ابراهيم حسن
ايمان رمضان محمد عبد الصادق
عبد الرحمن سﻼمه محمد سﻼمه
محمد عبد المنعم ابراهيم عبد المنعم
محمد احمد حماده احمد
ندى حسنى السيد السيد الدهشان
عمر ايمن ابراهيم ابراهيم الفﻼل
فاتن نور ابو شنب حسين
احمد كمال الدين السيد عبد الرحمن
احمد ناصر دسوقى محمد
رانيا سمير محمد عبدالمالك
فاطمة الزهراء نصار امين محمود
بسنت يسري ابراهيم محمد ابراهيم
دينا اشرف محمود السيد
اسماء نبيه نبيه توفيق سليمان

الكلية
تربية جامعة دمياط
تجاره الزقازيق
اداب اسيوط
نوعية المنيا
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره اسيوط
اداب انتساب موجه دمنهور
اداب بنى سويف
تجاره طنطا
تجاره عين شمس
السن عين شمس
طب بيطرى فرع الوادي الجديد
تجاره طنطا
حقوق جامعة السادات
تربية بور سعيد
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
اداب انتساب موجه المنصوره
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
حاسبات ومعلومات عين شمس
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره بنى سويف
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره جامعة السويس
رياض اطفال المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
367357
581995
153503
143990
512440
682708
167360
916484
109992
207542
283703
277619
895188
303474
809506
306706
458278
153995
356711
283782
439789
118962
303249
735215
753024
815821
582096
894511
320550
309186
159963
880805

اسم الطالب
دعاء محمد حمدى محمود حسانين
احمد عبد الماجد عبد الرحمن االشهاوى
خديجه عبد ﷲ حسين عبد ﷲ
ياسمين عادل محمد حبيب
سارة طاهر سعد ناجى سالم
منه ﷲ السعيد بكر السيد امين
ايه عمر محمد محمد
عﻼء محى الدين ابوحسيبه صالح
محمد سيد مغازى رسﻼن
ياسمين محمد ابراهيم عبد الرحمن
محمد ياسر محمود مراد نجيب
محمد عمرو محمد سمير السيد عثمان
ايه عبد الناصر عبد الحميد عبد الرحمن
مريم هاني عبد السيد كامل
طارق حسنى على محمد
اسﻼم ايمن احمد يوسف
محمد منير فتحى عطا ﷲ
اسماء حسن عبد ﷲ محمد
محمد طارق عمر محمدين
عبد الرحمن سيد محمد حسيب
بسمه سعيد محمد السيد احمد
سلسبيل صبحى كامل عبد العزيز
سارة فوزي محمد اﻻعصر
سلمى حسام انور حلمى
ياسمين محمد صالح عتمان حسن
فاطمه عماد الدين محمد خليل
مسعد وجدى مسعد شحاته
اميره على كامل احمد
محمود هانىء شاكر الغزالى
الشيماء جمال عبد الفتاح قنديل
شروق ابو الخير احمد جنيدى
نهال كمال محمد محمود

الكلية
كلية الفنون التطبيقية ببنها
علوم المنصوره
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
حقوق اﻻسكندريه
تربية المنصوره
تربية الفيوم
اداب اسيوط
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
تجاره سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تربية بنى سويف
تجاره انتساب م .بنها
حقوق عين شمس
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق القاهره
تربية طفوله شبين الكوم
تجاره الزقازيق
علوم بورسعيد
تجاره اسيوط
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب سوهاج
تربية السادات
تربية السادات
تربية بنى سويف
معهد فني صحى اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
507819
240994
517794
167553
368516
364452
669967
524665
114912
500654
105683
439417
165790
157140
533036
801122
557669
463550
813242
746276
666188
238516
381043
375846
319004
664978
546260
591651
398906
670247
452281
466008

اسم الطالب
حسن احمد حسن محمد حسن
دينا عبد ﷲ صابر حسن حسنين
اسراء جمال احمد حسن إبراهيم
زينب احمد محمد عبد العظيم
كريستنا ابراهيم عياد تاوضروس
دينا عصام سمير نصيف
حسناء احمد مختار محمد على
الحسين السيد حسن السيد معوض
ندى محسن عبد القادر عبد التواب
محمود سمير حسن شبل محمد خليل
منة ﷲ جمال امين احمد بطران
آينور بهجت مملوك سﻼمة فودة
عبد ﷲ صﻼح ضيف ﷲ عبد الستار
اسراء عبد الهادى عبدالحميد عبدالهادى
اسﻼم عبد اللطيف كمال عبد اللطيف
محمود حسن شحاته خالد
محمود مسعود عبد الهادى صميده
سارة انور احمد ابراهيم الخرقانى
اسراء مجاهد محمد عبد الكافى
عبد الوهاب صﻼح عبدالرازق حسن
خالد وجيه عبد الحليم محمد اسماعيل
مي ايمن الجيوشي عبد العاطى
احمد مجدى محمود عبدالتواب
دينا فتحى نعمه ﷲ محمد عويس
اية غزال عبدالستار عبدالدايم يحيى
احمد محمد المهدى عماره
مروة محمود محمد المتولى فودة
أحمد أسلم محمد يونس
احمد سيد انيس السيد
فتحيه عطيه رمضان غريب
مصطفى محمد مصطفى سمية
هاجر عبد المنعم عبد اللطيف الطواب

الكلية
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب دمنهور
تربية ابتدائي الفيوم
تجاره بنها
اداب انتساب موجه عين شمس
تمريض المنصورة
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب القاهره
تجاره دمنهور
تجاره بنى سويف
زراعه اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
معهد فني صحى بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
زراعه دمنهور
تمريض كفر الشيخ
رياض اطفال المنيا طالبات
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
تمريض المنصورة
حقوق القاهره
حقوق بنها
اداب بنها
تربية/رياضه بنها
تجاره جامعة السويس
علوم رياضة طنطا
معهد فني صحى بور سعيد
اداب عين شمس
تجاره بور سعيد
اداب انتساب موجه طنطا
طب بيطرى اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
107201
678942
153134
367739
668500
502594
653635
291643
754802
464383
753413
657479
514862
452560
209696
837624
367826
462111
904934
314639
208411
603247
241303
577493
222449
315670
451781
225951
379158
732495
882572
752050

اسم الطالب
عبد الرحمن محمود محمد عثمان
اسراء احمد جمعه ابراهيم عوض
ندى مصطفى محمد محمد عبد الرحمن
ايه فرج على عبدالعزيز
ايه محمود السيد ابراهيم فرج
مريم مرتضى محمد احمد الدمهوجي
عبد ﷲ الشحات شعبان السيد الفولى
محمد مجدي عبد الحفيظ غالب
محمد عبدالعزيز الديب سﻼمه
محمد طاهر محمد رمضان
اﻻء حسن حسونه محمد شرف
دعاء فوده احمد محمود البحقيرى
عبد ﷲ محمد محمد عبد الجليل مرعى
شرين محمد حامد عمار
مريم محمد محمد حسين الوكيل
اهداء علي خضر محمد
هاله صﻼح الدين معوض محمد
ايه الشحات سعد محمد الحاج
احمد عاطف احمد محمود
ايمان محمود فوزى قطب اﻻودن
اسراء مصطفى محمد عبدالغنى محمد
احمد محمد عبد الحفيظ سعد قزون
مريم عرفه كامل على
كريم محمود محمد احمد عيد
محمد كمال صديق عبد الجليل
كريم رشاد عبد العاطى محمود
محمد عماد اسماعيل مصطفى
عمر طارق سعيد محمد
يمنى مصلح محمد محمد البراشى
ورده السيد غيث اسماعيل
روزالين عيد ملك يسي
اﻻء نبيل احمد عوض طعيمه

الكلية
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تجاره طنطا
تربية بنى سويف
علوم بنها
اداب المنصوره
علوم اﻻسكندريه
تجاره المنصوره
فنون جميله فنون اﻻقصر
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تجاره كفر الشيخ
تجاره بور سعيد
تربية ابتدائي المنصوره
اداب جامعة دمياط
اداب انتساب موجه طنطا
بنات تربية/رياضه عين شمس
اداب فرع الوادى الجديد
اثار القاهره
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
حاسبات ومعلومات اسيوط
تربية/رياضة جامعة السادات
حقوق القاهره
تجاره الزقازيق
زراعه القاهره
علوم المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي بنها
علوم رياضة اسيوط
تجاره انتساب موجه عين شمس
نوعية بنها
اداب الزقازيق
نوعية اسيوط
معهد فني صحى بور سعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
749881
357470
162187
131501
751544
448767
132705
913909
235051
455766
591607
288688
843488
144241
597250
368231
283163
745426
748511
384033
536428
806875
230016
134079
146358
904390
666550
103654
166050
321902
312585
527852

اسم الطالب
مهند حسن فؤاد السيداالمنشاوي
سيد محمد السعيد السيد سيد
حسناء حمدي عبد العليم على
احمد محمد عبد السميع محمد
اﻻء محمد محمد ابراهيم الطوار
ياسمين طارق مصطفى خطاب
احمد يوسف حربي احمد
سناء احمد محمد احمد
اسراء محمد سعيد صديق
على طه على حسين الرميسى
احمد محمد شحاتة الديب
خالد محمود مصطفى حنفي
محمد عماد جمال الدين بكر
على سيد احمد السيد بكر
احمد عصام فتحى عبد العزيز فرج
ندى رأفت على محمد على
جاسمن احمد حسين احمد
اسماء ابراهيم احمد ابراهيم
عبد الرحمن على اسماعيل محمد عبد ﷲ
شيماء ياسر محمد محمد عبدالرحمن
حسناء حسين رمضان شامه
ندى رمضان محمد السيد
سلمى منتصر امام ابراهيم
نورهان محمد سيد محمد
زينب محمد محمد ابو بكر
ايهاب احمد عبد العال بكرى
احمد صفوت عوض فؤاد الفلو
محمد ايمن احمد طه
امل يوسف احمد عبد اللطيف
محمد رمضان احمد مصطفى الطلى
احمد حجازي إبراهيم صيرى
منة ﷲ مصطفى عبد الفتاح عﻼم مصطفى

الكلية
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
نوعية بور سعيد
اداب طنطا
حقوق حلوان
تربية اسوان
حقوق حلوان
معهد فني صحى طنطا
تجاره جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنى سويف
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره جامعة دمياط
اداب انتساب موجه بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد فني صحى اسماعيليه
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره بنى سويف
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
حقوق سوهاج
معهد فني صحى المنصوره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
علوم الفيوم
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
836489
735160
226550
425906
323736
509444
170248
364193
612123
527067
376749
119379
147958
659859
895495
911452
919506
322123
905892
134912
884423
538845
659249
313769
825526
455258
233610
590287
324097
747792
243397
664299

اسم الطالب
احمد عبدالسميع السيد احمد
ايمان عيد السيد احمد
احمد اشرف عبدالعاطى محمود ابراهيم
ساره حماده عبدالفتاح السيد
ياسمين خالد عبد النبى شاهين يحيى
ريم نعيم رجب عزب
احمد قرنى عبد ﷲ احمد
زينب عبدالنبى محمد زين ابراهيم
محمد نبيل عطيه سليم
عزه جمعه شوقي احمد فراج
مى طارق السيد سند سنجر
ايه عماد محمد محمد
حلمى ابو سريع فهمى ابو سريع السيسى
بسنت هشام شاكر على عبد الرحيم
اسﻼم صﻼح الدين ابراهيم سليمان
ناهد كمال عليان ابراهيم
امنيه نصرالدين صادق بكرى
ابراهيم عبد الحميد عبد الحكم غانم
علي هاشم حامد عبد الرحمن
محمد عماد حسين محمود
محمد سيد جمعه محمد
ياسمين محمد عبدﷲ القاضى
اﻻء فؤاد معوض السعيد بدوى
عزيزة سعيد يوسف محمد
هاله ابراهيم ثابت محمد
احمد محمد متولى شرف
احمد محمد احمد رشيد
خالد بكر عبده الغباشى
اسراء احمد عابد عجب
رضوى حلمى هاشم احمد
ندى عز الدين عمر محمود
اميره عصر الدين عبد الحافظ عبد الغفور

الكلية
علوم اسوان
تجاره الزقازيق
اداب انتساب موجه القاهره
اداب كفر الشيخ
اداب شبين الكوم ج المنوفية
حقوق اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب عين شمس
تجاره الزقازيق
تربية أساسي اسكندرية
كلية البنات آداب عين شمس
علوم رياضة القاهرة
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
اداب المنصوره
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
تربية اسوان
تربية ابتدائي سوهاج
علوم رياضة شبين الكوم
حاسبات ومعلومات اسيوط
معهد فني صحى امبابة
اداب اسيوط
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
اداب المنصوره
تربية ابتدائي شبين الكوم
زراعة قنا ج جنوب الوادي
تجاره طنطا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره بور سعيد
تربية الغردقة جنوب الوادي
تربية جامعة السويس
رياض اطفال القاهره طالبات
معهد فني تمريض المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
892734
383153
659109
656501
351068
158126
446007
587650
124595
674188
663896
549410
532243
815126
466364
182962
728220
669361
752917
468097
161652
881802
472461
500246
602133
140018
391512
680809
374085
758570
894105
664139

اسم الطالب
هبه سيد احمد حسن
ريناد ابراهيم عواد محمد
شوقى على عبد الجواد رجب عﻼم
مها محمد فتحى محمد زهران
رقيه اشرف خليل محمد
ايفلين عزمى عازر مجلى
عبد الحليم محمد عبد الحليم سيد احمد البلتاجي
هدير طارق جﻼل أحمد طلبه
بيشوى ممدوح نجيب يوسف
سهام وحيد عبد الخالق حسن حسين برق
محمود رضا يوسف احمد حامد
ندى فتح ﷲ عجمى فتح ﷲ دراز
محمد عبدﷲ سعيد حامد فتح الباب
ميرنا ظريف لطفى دميان
رانيا صالح عبدﷲ الشربينى النمر
عمرو سيد فراج كامل
منه ﷲ محمد عبد المجيد عبدﷲ
محمد عصام فتحى محمد بدر
شيماء عبد العليم عبد العليم محمد الوهيبى
عبير عصام ابراهيم محمد النوبي
عادل حسين عبد العظيم عبد الفتاح
عبد الرحمن شحاته فؤاد عمر
حسناء ابو اﻻسعاد زغلول ابو اﻻسعاد
لبنى محمد سعيد محمود عمر
اسراء احمد محمد الصادق غنايم
عبد الغنى عماد عبد الغنى عبد ﷲ
هند مصطفى ابراهيم حسين
ضحى اسماعيل صبرى طه معوض
ايمان عبدالناصر اصﻼن بيومى البربرى
كريمه عبدﷲ سعيد حسن
انور محمد محمد انور
دعاء عطيه السيد ابو زيد

الكلية
تجاره اسيوط
حقوق بنها
حاسبات ومعلومات المنصوره
اداب المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم بنى سويف
حقوق طنطا
تربية ابتدائي بنها
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجاره بور سعيد
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
تجاره انتساب موجه دمنهور
اداب انتساب موجه المنيا
تربية ابتدائي كفر الشيخ
حقوق بنى سويف
علوم الزقازيق
اداب المنصوره
نوعية بور سعيد
تربية ابتدائي كفر الشيخ
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
تجاره اسيوط
تربية ابتدائي كفر الشيخ
اداب اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره بور سعيد
تربية ابتدائي بنها
تجاره الزقازيق
علوم رياضة سوهاج
معهد فني تمريض المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
834126
665356
165028
548213
373600
429813
238087
525426
507678
655548
138765
360378
428345
155751
291684
467551
532291
354273
917258
210830
213394
437651
580623
243190
303260
578875
109949
241315
215805
587604
132858
159471

اسم الطالب
الهام جمال متولى حسين
نرمين سمير عبد الحافظ على الحجلة
ساندرا نبيل فايق بشاى
احمد حمدى ابراهيم محمد عبد اللطيف
محمود محمد محمد الشحات
منه ﷲ عيسى غريب عيسى على
نورهان رجب محمد عباس
سيمون اسحاق راغب غبرس معوض
عمرو عبد الفتاح يوسف محمد
محمد ابو بكر على ابراهيم قابيل
دعاء خالد محمد المليجى بدر
محمد جمال موسى احمد
مصطفى احمد جابر محمد بخيت
انتصار عواد سيد على
يوسف مصطفى شحاته عبدالجواد
حازم السعيد السيد عباس
كريم محمد عبدالعظيم عامر عوض
عاصم خالد هﻼل عواد
باسم رفعت خليفه محارب
ريم هشام على شحاته
محمد مدحت صالح عز الدين علي
نيفين على حسن السيد
مى محمد محمود اسماعيل الشعراوى
نورا حسن رشاد حامد
غادة رجب عبد العزيز محمد عامر
محمد البسيونى احمد عبدالواحد رضوان
عبد الرحمن على يوسف يمانى
همسة هشام احمد عبد الغفار
هدى خالد سيد عبد الحليم
ندا محمد هﻼل متولى البهوتى
احمد السيد عبد العزيز محمد
ايه محفوظ حسين احمد

الكلية
علوم اسوان
اداب انتساب موجه المنصوره
السن عين شمس
اداب دمنهور
اداب طنطا
حقوق اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم طنطا
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره طنطا
طب بيطرى القاهره
تربية حلوان
تربية اسكندرية
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم كفر الشيخ
معهد فني صحى اﻻسكندريه
حقوق عين شمس
معهد فني صحى اسيوط
تجاره عين شمس
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تربية اسكندرية
اداب المنصوره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
طب بيطرى بنها
زراعه عين شمس
السن عين شمس
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية ابتدائي بنها
تربية عين شمس
تربية بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
607902
352670
664971
287896
832707
453390
445733
591506
661448
227236
431813
747532
279350
240003
180294
303831
822851
305182
319596
898560
221656
291411
537956
113232
667731
306266
131480
239920
297213
122297
681179
729614

اسم الطالب
ندى احمد عبد الفتاح محمد عبد الفتاح
منه عبدالغفور عبدﷲ عفيفى
احمد عبد السميع احمد عبد المولى شبكه
مصطفى سيد عامر عبد الرحمن عامر
جهاد موسى احمد يوسف
ميار ايمن حلمي المنسي
اميره محمود ابوزيد الباجورى
هاديه محمد السيد ابوالنور
ايه احمد فتحى احمد
امنيه على محمود امبابى
شهاب ابراهيم اشرف محمد سليمه
ريهام رضا السيد احمد
نورهان زكي عبد الحميد زكى
مصطفي احمد جابر عبدالرحيم
نعمه علي عوض علي حسن
ندى ايمن سعيد محمد حندوقة
هاجر سعد احمد شعبان
اميرة صبحي سليمان منصور
اسراء وحيد رشاد حداد صقر
عمر عبد العزيز محمد عطيه
رانيا عادل جابر جابر
حسين سيد شافعى احمد
ساره عبد العظيم ابراهيم صالح
احمد محمود محمد محمود قاسم
محمد السعيد عبد العظيم زاهر
احمد صﻼح عبدالحميد نصر
احمد مجدي حسين عواد
رمضان حنفى محمد عبد المقصود
مي عبد الحكيم احمد جمعه محمود
اميرة حسن هاشم محمد
مى احمد محمد المتولى البغدادى
محمد كمال حسين مصطفى شحاته

الكلية
حقوق الزقازيق
اداب عين شمس
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
تجارة قنا ج جنوب الوادي
حاسبات ومعلومات المنيا
نوعية فنيه طنطا
معهد فني صحى بور سعيد
اداب المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم رياضة جامعة السويس
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
اداب القاهره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب انتساب موجه الفيوم
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
فنون تطبيقيه حلوان
علوم طنطا
حقوق انتساب موجه القاهره
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية/رياضة جامعة السادات
حقوق عين شمس
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
فنون تطبيقيه حلوان
اداب انتساب موجه طنطا
حقوق المنصوره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
434313
376288
606613
614716
682884
239159
141295
833962
304946
308872
473904
502605
669207
614480
167901
676282
653607
378272
895014
216622
444797
393791
464765
911378
752180
809580
237764
157450
320316
379856
435713
539048

اسم الطالب
احمد محمد محمد مكي ادريس
حسين عماد الدين حسينى سيد
اسراء عبد الرحمن ابراهيم مغاورى
عماد مدحت محمد احمد حسن
محمود امين طه محمود سالم اللبان
محمود جابر عبد الحفيظ احمد
هاله صبرى سيد عبد اللطيف
هدى سلطان قاسم حسين
سماء محمدي محمد قطب منصور
رامز سعد لبيب نقوﻻ
احمد احمد عبدالعزيز ابوعامر
رنا خالد احمد احمد عزام
عبد العظيم مصطفى عبد العظيم محمد عجيزه
رانيا حسن رمضان حسن اﻻمام
على صايم امين عبد الحميد
محمد صبرى نصير عبد الفتاح السيد
احمد ابراهيم احمد على الجيار
محمد ناجح محمد صالح الطرقى
مريم حسام الدين احمد حسن
سيف عﻼء الدين عبد البديع داود
احمد حسن احمد ابراهيم يوغرى
محمد عربى حسين محمود عنبه
محمد خالد محمد مصطفى الزفتاوى
جاكلين اميل صموئيل شنوده
اسراء مجدى سويفى جابر سويفي
غاده سلطان محمود عبد الرازق
اية عبد المنعم السيد محمد
صابرين فولى معوض عبد الناصر
محمد سعيد عبد الستار أبوحسن
نوران اشرف محمد عليوه عيسى
يارا منصور حيدر محمد على
اسماء محمد عبدالمقصود عبد الرحمن الدستاوى

الكلية
تجاره اﻻسكندريه
اداب الزقازيق
اداب الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
اداب انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه حلوان
علوم اسوان
علوم شبين الكوم ج المنوفية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه المنصوره
تمريض الزقازيق
حقوق حلوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية المنصوره
حقوق عين شمس
اداب سوهاج
علوم القاهره
نوعية طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية/رياضه كفر الشيخ
تربية اسوان
علوم رياضة بورسعيد
رياض اطفال المنيا طالبات
اعﻼم القاهره
اداب بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
طب بيطرى بنها
تجاره اﻻسكندريه
اداب دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
103175
113103
323243
663948
450935
731501
235319
889764
437939
759291
317758
546050
118399
154033
611258
438649
213432
143869
899974
131144
378702
318079
297536
236351
910339
736874
659550
896554
136283
527549
161395
467550

اسم الطالب
احمد جمعه عبد ربه عبد الرحمن
كريم عادل شعبان صبره
زينب فتحي ابراهيم السيد الجنش
سعاد عبد الكريم الباز جاد
لؤي طارق أحمد عبدالحميد حلمى
احمد صﻼح سيد احمد السيد سبع
سلسبيل حماده عبدالعزيز السيد
ناهد رفاعى صبره على
مريم سعيد عبد الحميد حسن علي
اسﻼم عبده مختار عبدالهادى
مايكل عماد ميخائيل سعد
مارينا يعقوب ابراهيم يعقوب ايوب
منه مامون محمد شبل
تغريد حسين محمد شعبان
نورهان شعبان حسينى سالم
ندى محمد موسى محمد موسى
غادة جمال رضوان محمد رضوان
وليد اسعد حسين محمد جمعه زويده
مها هديه مصطفى محمد
ايمان احمد بسطاوى محمد
عمرو طارق احمد احمد البيلى
اسﻼم العجمي ابراهيم عبد الوهاب
اماني سيد ابراهيم محمد اسماعيل
احمد على حسان على
فادى مجدى ابراهيم يؤنس
انس محمد ممدوح عبدالستار عطيه
جيهان محمد الغريب على احمد
هاله سناده سامى عوض ﷲ
امنية اشرف فكرى السيد
سارة صبحى منصور على
احمد ماهر عبد العظيم مسعد
باسم قطب ابراهيم قطب يونس

الكلية
تجاره القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره بور سعيد
تجاره طنطا
كلية اﻻثار ج اسوان
تجاره عين شمس
معهد فني صحى اسيوط
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بور سعيد
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية طفوله اﻹسكندرية
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره اسيوط
اداب الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
تجاره القاهره
دار العلوم ج القاهره
تربية سوهاج
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تجاره انتساب موجه عين شمس
دار العلوم ج القاهره
تجاره القاهره
حقوق القاهره
فنون جميله فنون اﻻقصر
نوعية الزقازيق
حقوق المنصوره
تمريض سوهاج
تجاره القاهره
علوم اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه بنى سويف
نوعية كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
231175
664606
378724
682929
539450
676100
530709
316356
429756
245202
592657
659020
374649
463437
466737
206901
377077
592189
455586
281878
749318
814499
655676
512501
103877
602649
732387
744165
296174
428310
658309
313743

اسم الطالب
دعاء مصطفى محمد مصطفى
محمد احمد احمد السيد قشتى
ممدوح محمد ابراهيم السيد الجمل
عبد الرحمن ابراهيم الصديق محمد ابو العنين
اية محمد سعد النجار
رحاب السعيد محمد السيد فرج
محمود عمر محمود نعيم طايع
وﻻء السيد محمود زايد
ايه حامد حسين محمد
هدير لطفي بشرى زكيان
امنيه محمد احمد راغب عرنسه
محمود وليد محمد سامى الجوهرى
محمود عبدالناصر محمد ربيع محمد
اسماء مصباح خليفه فضل الفاضلي
كارولين ماجد حليم فليبس ميخائيل
اسامة زكريا سعد بهجات
وسام ابراهيم السيد عواد السيسى
ندى عﻼءالدين أحمد الفداوي
ابراهيم الحسينى ابراهيم محمد فايد
نادين احمد محمد وهبي أحمد عامر
مريم يوسف محمد ابوبكر
شريف خطاب عبد ﷲ عبد الرحمن
خالد حسن محمد ابراهيم جاب ﷲ
مياده احمد محمد عبد السﻼم جابر
دينا احمد سليم عليوه
تقوى احمد السيد عطية
اميره احمد محمد احمد
شريهان السيد ذكي احمد
سلمى هشام محمد السيد
على هانى محمد محمد حسن
محمد عبد الحميد عبد الرؤف عطا ﷲ
اسراء عادل على حسن

الكلية
حقوق القاهره
تربية رياضيه بنين المنصوره
تجاره انتساب م .بنها
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
تربية ابتدائي دمنهور
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم حلوان
تجاره جامعة دمياط
اثار قنا جنوب الوادي
تجاره بنها
علوم حلوان
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره بنها
تجاره بنها
تجاره جامعة دمياط
اداب طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية/رياضه جامعة السويس
اداب المنيا
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره القاهره
تربية الزقازيق
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية حلوان
نوعية اﻻسكندريه
تجاره المنصوره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
368215
123802
909725
659221
149429
470064
236992
613296
503953
833998
316023
728794
455865
151755
833441
317383
353182
377933
226153
438887
546399
363681
911317
455640
242440
436088
280571
213283
476577
546534
662263
351384

اسم الطالب
مروه محمود صﻼح محمد سالم
محمد زينهم شحاته محمد حموده
اسماء محمود الطاهر مسلوب
عبد الرحمن محمود الهنداوى حسن
نورا سيد هاشم سيد
حامد محمد عباده حامد
احمد شعبان جابر محمد
اّﻻء ابراهيم فريد محمد درويش
مازن سامح محمد منير درويش
محمد محمود يوسف عبدالفتاح
اية عصام زينهم عبدالهادى
محمد مرغنى عبد العزيز محمد
أحمد عبدالمنعم عبدالسﻼم عبدالخالق السيد
طارق محمد محمد عبد اللطيف
مينا عاطف عياد جيد
اشرقت هاني عبد الرازق وهدان
عبدﷲ وائل الصاوى محمود
مصطفى محمود صﻼح محمد
محمد احمد محمد السيد السمنودى
سيدة احمد عبده محمد
ايناس عبد الحميد حسين عبد الحليم
احمد خالد محمد المغاورى السيد
هبه خالد بركات خليفه
سامح السيد المصلحى رخا
محمود احمد محمود عبد العظيم
ندى خالد حسن على سودان
مؤمن مصطفى غريب اسماعيل على
كارين اشرف لمعي شحاته
محمد ابراهيم احمد مصطفى البسيونى
سهيلة محمد علي محمد أبو يوسف
عبد الحكيم احمد عبد الحكيم قمبر
خالد على محمد محمد شلبى

الكلية
تجاره انتساب م .بنها
حقوق القاهره
اداب قنا ج جنوب الوادى
تربية المنصوره
تربية حلوان
تجاره كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات الفيوم
تربية ابتدائي الزقازيق
سياحه وفنادق اﻻسكندريه
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية ابتدائي بنها
تجاره الزقازيق
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية /رياضه بنى سويف
كلية تجارة ج أسوان
علوم بنها
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
حقوق عين شمس
اداب اﻻسكندريه
تجاره اﻻسكندريه
علوم رياضة اسيوط
تربية ابتدائي اسوان
اداب طنطا
علوم القاهره
تجاره اﻻسكندريه
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب طنطا
فنون جميله فنون اﻻقصر
علوم المنصوره
تجاره عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
382147
802047
471735
877497
744888
223617
891127
283024
214571
383124
277286
283360
654275
118168
888666
581480
226306
297253
285574
599963
315254
600820
609897
146287
232946
670753
221798
386041
523407
617309
456213
326950

اسم الطالب
ساره مصطفى حسن عبدالعظيم محمد
طارق حسين عيد على
على ماهر السيد على صابر سليمان
احمد هشام محمد سيد
ايهاب رزق عوض مرقص
رضوى رضا رمضان ابراهيم
محمد عامر حامد محمد
عبد الرحمن محمود عبد العزيز احمد الغمرى
عبد الرحمن محمد ابو الوفا نظير
ايه خالد رمضان محمد محجوب
احمد جمال بديع حسن حسنى عبد العال
روان رشاد عبد المطلب مصلحى الشربينى
امل حسن ابو زيد محمد المتولى
منار محمود احمد حسن
وجدى مجدى مكرم ابراهيم
محمد السيد السيد الرجبى
محمد جمال ابراهيم عبد الغفار
ياسمين زين عبد الجيد قناوى
محمد حسام الدين مصطفى عبد اللـه صالح
احمد محمد احمد محمد حسونه
احمد جاد ﷲ عوض عطيه
تقي سعيد عبد الستار هاشم
محمد سمير محمد سالم محمد
احمد على عبد الفضيل على
بسنت محسن محمود محمد موسى
رنيا رضا عبد الرازق حسانين
ابتسام نصر محمود شحات
عفاف راضى صالح جاد ﷲ
مؤمن احمد سعد عبد الحليم محمد
محمد ابراهيم امين عبد الغنى قاسم
احمد عبدالفتاح احمد الشرقاوى
ياسمين ناصر على باظــه

الكلية
اثار الفيوم
تمريض المنيا
اداب كفر الشيخ
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية اﻻسماعيليه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب اسيوط
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق القاهره
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره انتساب موجه طنطا
معهد فني صحى اسيوط
تربية ابتدائي طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم عين شمس
حاسبات ومعلومات الفيوم
تربية رياضيه بنين الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
معهد فني تمريض الزقازيق
زراعه القاهره
حقوق انتساب موجه عين شمس
حقوق المنصوره
اداب عين شمس
حقوق عين شمس
زراعه اﻻسكندريه
استنفد الطالب رغباته
حقوق طنطا
اداب شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
595174
318334
466009
300297
843118
455488
293015
516555
664936
123084
824611
883244
601104
921027
321279
875508
452976
820952
750549
103212
596472
580539
666755
454387
817978
730698
377048
530989
360525
431392
312837
885605

اسم الطالب
محمد عبد الدايم عبد الفتاح أحمد
عمر فتحي محمد خﻼف
هاجر ماهر حسين محمد سالم
عﻼء حسني عبد الجواد محمد
الزهراء معتمد عبد القادر محمد
ابراهيم على ابراهيم خطاب
منار سامي عبد السﻼم امين
محمد عبد الرءوف عباس باشه
مينا نبيل حناﷲ روفائيل
محمد ممدوح ابراهيم محمد
اسﻼم رشاد محمود صديق
امانى جمال عبد الوهاب زايد
ايمان سعيد عبد الرحمن محمد
فاضل عبدالحميد فاضل عبدالكريم
ناريمان علي على زلط
محمد بهاء الدين سعد ﷲ حسين
رانيا حسينى ابراهيم حسينى الطنوبى
كريم نصارى امبارك عاشور
عبد الرحمن جمال متولى محمد عبد ﷲ
مهند شريف حسين حسنى ابوالسعادات
محمد طارق يحى كامل
عبدﷲ محمد عبدﷲ ابراهيم عسكر
محمود ايمن السيد محمد المتولى
نورهان شعبان عبد الغني محمد شعبان
رامز اشرف ماهر سعد
قطوف محمد امين سﻼمه
نهله حاتم مصطفى رشدى محمد منصور
محمود وجيه محمد محمود الزهيرى
عبدﷲ احمد كمال مصلح
عمرو احمد غريب عبد العال عوض
اماني صابر سعيد على
اسماء حامد ريان محمد

الكلية
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تجاره كفر الشيخ
زراعه القاهره
تربية رياضيه  /بنات المنيا
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
اداب القاهره
تربية رياضيه بنين جامعة السادات
تجاره انتساب موجه طنطا
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره سوهاج
تجاره اسيوط
طب بيطرى الزقازيق
تجاره سوهاج
تمريض شبين الكوم المنوفية
تجاره سوهاج
تجاره جامعة السويس
تجاره سوهاج
معهد عالي إدارة وحاسب ج بورسعيد
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
علوم رياضة طنطا
تجاره طنطا
علوم رياضة طنطا
تجاره اسيوط
التكنولوجي العالي  10رمضان إدارة أعمال
تجاره عين شمس
اداب دمنهور
علوم رياضة بنها
تجاره اﻻسكندريه
تربية شبين الكوم
تربية اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
575586
502472
448879
819824
287727
439121
296176
465518
446595
676846
448186
675665
533820
151930
185094
675266
182946
899242
164242
370313
879873
674981
599327
442506
500549
801310
130528
116007
426097
313898
292489
210582

اسم الطالب
رانيا عزت فريد ابراهيم
عمر محمد احمد فؤاد محمد سﻼمه
امنيه محمد صﻼح محمد عبد الحافظ
محمد مجدي عبد الحميد محمد
يحيى عبد الناصر عوض احمد جبل
اصاله محمد عبد العظيم فهمى دحروج
شروق سمير محمد السيد
بشرى سمير حامد محمود زايد
كريم فوزي احمد يوسف
احمد عماد ابراهيم محمود حسون
احمد ابراهيم صابر ابراهيم اﻻحول
محمود سامى شوقى مهدي
ايه ﷲ ربيع صافى جمعة شعيب
عمر احمد عبد العزيز عوض ﷲ
منى فتحى ابراهيم عبد الباقى
ايه محمد احمد المغاورى احمد
اسﻼم مصطفى عبد السﻼم جاد الحق
حازم عطيه عبد الرحمن السيد
يمنى صادق احمد صادق
اسﻼم جﻼل جبر منصور
فادي ماجد برتي حنين
ساره صبرى يونس على العيوطى
ميران صبرى محمود مبروك زايد
محمد مصطفى محمد احمد زيتحار
امنية شريف شعبان محمد
احمد محمد حبشى عيد
هدير سيد تكال حسنين
احمد سيد محمد امام
عائشة منصور فتح ﷲ صابر
اسماء احمد ابراهيم عبدالرحمن
سارة يوسف عبد الظاهر حسين
نورهان ياسر عبد الرحيم مصطفى محمد

الكلية
معهد فني صحى طنطا
تجاره اﻻسكندريه
علوم طنطا
تجاره بنى سويف
اداب حلوان
علوم اﻻسكندريه
اداب عين شمس
علوم كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
حاسبات ومعلومات المنصوره
اداب دمنهور
علوم بنى سويف
تربية بنى سويف
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه الفيوم
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه الفيوم
اداب بنها
علوم اسيوط
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره الزقازيق
تمريض طنطا
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
حقوق انتساب موجه حلوان
حقوق القاهره
طب بيطرى فرع مطروح
نوعية اشمون
زراعه القاهره
اداب عين شمس

Page 829 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
529458
537092
751670
597545
755429
212145
376833
165953
168715
823676
751367
584109
216235
308609
602199
231491
149026
433815
883348
320978
529520
324842
527019
107287
657813
662307
733560
453507
654172
161608
139191
446605

اسم الطالب
احمد مسعد بدر حامد خضر
ناديه نصر الدين جمعه على عشرى
شروق ايمن محمد محمد محمود
نوريهان احمد ابراهيم أحمد عماشة
نورهان محمد حسن جﻼل الدين
ابراهيم سامى ابراهيم محمود
فاطمه محمد صوابى محمد الديب
اسﻼم اكرم عاشور عبد اللطيف
سارة حسن محمد حسين
صفيه طلعت يونس السيد
عبد الرحمن بﻼل حسن سليمان حسين
فتحى مصطفى فتحى البدراوى
ابراهيم حسام الدين ابراهيم عصران
وﻻء السيد فهيم فايد
امنية خالد عبدﷲ ابراهيم حجازى
دينا احمد عبد العليم جاد
فاطمه ناصرﷲ عيد امام سيد
احمد يحى عبدالوهاب ابراهيم حنتيرة
اسماء محمد عبد الحافظ خليل
فاطمة عبد الحميد عبد الستار مرعى
يحيي عبد الرحيم عبد السميع علي عبد الرحيم
اية عبده سليم نصر ﷲ
امانى محمد جمعه محمد
بسنت اشرف محمود عبد العال الزغبى
محمد رمضان سعد محمد السبع
محمد السيد محمد جمال الدين اسماعيل
حسام حسن ابراهيم محمد بدر
دنيا وائل السيد عبد العال
هند السيد السعيد السعيد ريحان
محمود سمير عبد العظيم عجمي
امل محمد نجيب مهدى
محمد ايمن احمد عبد السﻼم الشرقاوى

الكلية
تجاره طنطا
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره بور سعيد
معهد فني صحى بور سعيد
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
معهد فني صحى بنى سويف
معهد فني صحى بنى سويف
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره بور سعيد
اداب طنطا
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
تربية طفوله شبين الكوم
تربية ابتدائي الزقازيق
تربية حلوان
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تجاره دمنهور
تربية ابتدائي اسيوط
تربية شبين الكوم
تجاره دمنهور
تجارة قنا ج جنوب الوادي
زراعه اﻻسكندريه
فنون جميله فنون حلوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره كفر الشيخ
السن عين شمس/رياضة
اداب انتساب موجه طنطا
تربية المنصوره
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
حقوق انتساب موجه القاهره
حقوق طنطا

Page 830 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
530420
239168
400357
605760
160588
800000
323884
587444
750692
386039
146494
153051
116337
841770
517222
756665
885602
678684
500731
726114
592287
314102
878690
290147
209940
122598
354466
755387
359911
304312
586033
377308

اسم الطالب
احمد رمضان محمد عبد الرسول ابراهيم
مدحت محسن على عبدالرحيم
ماجد محروس شحاته بولس
اسراء حمادة عطية غندور
ياسمين اشرف عبد ﷲ اسماعيل
لبنى احمد حسين أحمد
فاطمة احمد عبد ﷲ احمد
أمانى مجدى احمد عبدالفتاح المصرى
ابراهيم احمد محمد محمد عبده الغرباوي
ضحى طارق عجمى ابوالعز
مصطفي عربي امام محمد
اية على محمد مرسى
صﻼح عطية عبد اللطيف عبد السميع
اسراء احمد عبداللطيف يوسف
اسﻼم اشرف مصطفي محمد
شيماء حسن محمد فريج
اسراء ممدوح عبد الموجود متولى
ياسمين محمد احمد عوض خريبه
محمد اشرف احمد خليل علي
عمر ممدوح زكى عبدالحميد
اﻻء عاطف عطيه بزوم
شروق طارق هاشم حسين الشريف
جرجس حربي عزيز امين
سارة خالد حامد محمد
احمد عصام محمد حسنى
ايه خالد رجب سيد
عبدالرحمن محمد امام محمد
فيروز وائل حسنى محمود الشوربجى
احمد سعيد جﻼل على
ساجدة وليد يوسف سﻼمه رحمه
احمد فوزى ابو الفتوح قاسم
نهاد صﻼح محمود مهدى سعد

الكلية
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية/رياضه عين شمس
علوم الزقازيق
حقوق بنى سويف
علوم رياضة اسوان
تربية الغردقة جنوب الوادي
السن عين شمس
كلية أداب بورسعيد
حقوق بنها
خدمه اجتماعيه حلوان
رياض اطفال بنى سويف
تجاره القاهره
حقوق بنى سويف
تجاره دمنهور
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس
تربية طفولة اسيوط
اداب المنصوره
تجاره دمنهور
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
اداب جامعة دمياط
اداب شبين الكوم ج المنوفية
علوم اسيوط
حقوق انتساب موجه القاهره
حقوق عين شمس
طب بيطرى القاهره
علوم رياضة عين شمس
علوم العريش
تجاره انتساب موجه عين شمس
كلية الفنون التطبيقية ببنها
حاسبات ومعلومات المنصوره
زراعه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
204307
607951
682865
612514
371716
389497
126105
608531
672506
672913
278557
844075
894343
578335
213209
122548
812602
309821
460535
913733
462705
681273
654947
122716
588609
802046
728109
369569
533907
289407
613643
557474

اسم الطالب
دنيا عﻼء الدين محمود عبد الفتاح
امانى ابراهيم عبده زهرى
محمد ضياء مصطفى محمد عبد الوهاب
احمد محمد احمد سمير عبد العزيز محمد
ايه مدحت على النجار
مصطفى سيد عبدﷲ السيد حسن
نورهان اسامه عبد العزيز مصيلحى
احمد عطيه سالم احمد
شيرين المرسى عبد الشكور المرسى
محمد على محمود السيد عبد ﷲ الوزان
اميرة محمد محمود محمد عيد
مصطفى وجيه أنور محمد
حسناء عبد العاطى عبد المنعم حسن
مجدي سامي علي يوسف دوالي
محمد مجدى عبدالمنعم احمد جاد
اسراء محمد فهمي قاسم
حسين عﻼء فهمى ابراهيم
عادل رمضان السيد البطل
محمد مرشدى محمد التميمى حجازى
ابراهيم عبد الرحيم على عبد ﷲ
احمد مجدى أحمد عباس عتمان
ايه محمد محمود ابو العز اسماعيل
ساره محمد عبد الكريم رزق
اسماء محروس سﻼمه اسماعيل
شيماء محمد محمد رشدي أبو العزم
ضياء محى الدين فتحى محمد
نوران عمر السيد عبد ﷲ عﻼم
الزهراء محمد امين عفيفى
بسمة جمال محمد احمد جﻼل
احمد عﻼء الدين كامل عوض
وائل السيد على احمد
اسامة محمد طه محمد طه

الكلية
طب بيطرى القاهره
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بور سعيد
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
زراعه عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب القاهره
تجاره الزقازيق
حقوق المنصوره
اداب المنصوره
تجاره عين شمس
تجاره اسيوط
تجاره سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره بنها
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره بنى سويف
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
حقوق اﻻسكندريه
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره دمنهور
اداب جامعة دمياط
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
دار العلوم ج القاهره
اداب سوهاج
زراعه المنيا
نوعية الزقازيق
اداب انتساب موجه بنها
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
205456
282272
381761
109360
734465
583149
748594
831765
885284
148326
540222
586943
443247
749766
756624
731646
666095
292243
899360
876131
909138
294139
672672
651347
837270
812141
472227
361209
205678
814550
114871
432501

اسم الطالب
احمد ياسر حسن عبدالمنعم عبدالخالق
باسنت عمرو صﻼح الدين احمد مصطفى
ايه رجب احمد احمد
محمد احمد محمد عبد الحميد
احمد عبدالعزيز عبدالعزيز يوسف
رنا وحيد عبد العزيز محمد جادو
ميخائيل ماهر راغب فلتاؤوس
ساره جريو حسين حميد
مريم نادي راشد عبد المﻼك
ساره محمد ربيع ابو العﻼ على
آيه شوقى عيسى احمد
اسﻼم حمدى محمد المغير
مي ممدوح اسماعيل محمود حجازي
محمد مجدى محمد الشرقاوى
امنيه سمير عبد الفتاح قنديل
اسﻼم شعبان شبانة عليوة
عبد ﷲ مسعد محمد محمد عبد الخالق
اية ابراهيم احمد محمد
سالى رمضان فتحى السيد
احمد على محمد محمد عليان
محمود حسن عبد الجليل محمد
احمد سﻼمة محروس عبدالعزيز
ايمن محمد السيد على سليم
مروه محمد محمد فوزى المهدى
احمد عبدالخالق عيد حسين
مصطفى حجاج نعاس حسانين
اسماء موسى عبدالعاطى اﻻلفى موسى
منه ﷲ حربى محمد قطب
محمد عبد السﻼم عبد المنعم مسلم
محمد حمادة صﻼح يوسف
رانيا محمد احمد الطويل
عبد الرحمن سعيد محمد حسين

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق عين شمس
بنات تربية/رياضه عين شمس
حقوق انتساب موجه القاهره
معهد فني تمريض الزقازيق
طب بيطرى كفر الشيخ
إعﻼم القاهره/رياضة
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تمريض اسيوط
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية دمنهور
تربية ابتدائي بنها
تربية ابتدائي طنطا
تجاره سوهاج
رياض اطفال بورسعيد
تجاره الزقازيق
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية سوهاج
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
ك.ت .فني صناعى اسوان
تربية عين شمس
علوم المنصوره
علوم المنصوره
كلية تربية رياضية بنين الوادى الجديد
علوم رياضة المنيا
اداب كفر الشيخ
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تجاره بنى سويف
علوم حلوان
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه

Page 833 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
152161
676959
589572
613069
602991
155239
126353
467977
516382
154483
502232
225855
727496
537484
897167
232097
535438
136444
309738
744226
876556
207919
593816
279155
614135
472485
548820
536510
529953
222514
206040
530492

اسم الطالب
اسﻼم سيد محمد عبد الوهاب
عادل طارق حامد ابراهيم
خالد رضا ابراهيم عبد الحليم
محمد ايمن محمد على وفا
محمد محمد صابر عبد ﷲ شحاته
محمد وائل فؤاد احمد
نادين محمد صالح خليفة ابو سيف
نهال ابراهيم عبد الفتاح السيد
محمد عبد الفتاح محمد عرفان خضير
سهام رمضان طه محمد
مريم طارق فتحي عباس عبد النبى
محمد هشام محمد مطر
اسراء سليمان محمد سالم حمد
فاطمه على ابراهيم مصطفى
احمد محمد احمد مهران
حسام سيد عبد الحميد مخلف
اميرة رؤوف محمد عبدالرحمن ابوالعزم
علياء حسام محمد صابر
محمد رشدي عبد السﻼم سمك
عﻼ عصام عبد ﷲ بيومى
تغريد عصام علي محمد
رنا رياض السيد محمود
محمد خالد سادات عبد الرازق
احمد يسري محمد مدبولى على
اسماء عبدالسﻼم محمد محمد عبدالحليم
روضه وحيد سالم حسن
محمد عصام صﻼح الدين جنيدى
تقى هشام احمد المسيرى
رامى سعيد صالح عبدالخالق
اسﻼم خالد عبد القوى على محسن
مارينا عماد وسمن فخرى
صبرى محمد محمد رمضان

الكلية
علوم حلوان
تجاره طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجارة جامعة السادات
اداب الزقازيق
تجاره بنى سويف
حقوق انتساب موجه القاهره
نوعية كفر الشيخ
تجارة جامعة السادات
معهد فني تمريض بنى سويف
تجاره اﻻسكندريه
حقوق انتساب موجه حلوان
نوعية الزقازيق
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره سوهاج
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية دمنهور
اداب القاهره
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تربية اﻻسماعيليه
علوم رياضة اسيوط
تجاره عين شمس
علوم جامعة دمياط
زراعه القاهره
تجاره الزقازيق
تربية كفر الشيخ
علوم رياضة المنيا
تجاره انتساب موجه دمنهور
ك.ت .فني صناعى اسكندرية
علوم القاهره
تجاره عين شمس
طب بيطرى دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
393705
904870
753883
438192
598447
466751
318166
746206
587714
532126
523629
880580
518634
804748
913694
668556
114835
103184
919054
526181
473835
208323
457858
590375
752080
893527
886070
587614
594595
119922
323443
446685

اسم الطالب
اسﻼم شعبان محمد مصطفى
حشمت فوزى حشمت محمد
مى محمود عبد الحميد الشيخ
ياسمين احمد ابراهيم النجار عطيه
احمد فؤاد جبر بشتو
هدير شكرى عبد الهادى عبد اللطيف هاشم
مصطفى عبد العزيز عبد السميع عبد الهادى
صادق عادل صادق عبده
جهاد محمد ابراهيم محمدالسباعى فايده
علي محمود رجب مرسي
إسراء سمير السيد عبد العال احمد
محمود عبد النعيم محمد حموده
اسراء محمود عبد المنعم خليل اﻻعرج
كرستينا موسي عزيز سعيد
فاطمه محمد توفيق على
جهاد محمد عبد المنعم الشريف
وﻻء اشرف ابوبكر معوض
باسم خالد شاذلى محمود
احمد مختار محمد عبد العزيز
مصطفي فوزى محمد عبد العزيز
هند موسى السعيد عبد الخالق ابوالنور
ماريا ماجد حلمى لبيب
أميره محمد العزب علي سالم
محمد السيد السيد حجازى
بسنت على صالح صالح خليفه
ابانوب كمال شحاته شحات
ياسمين عبد الرحمن جابر محمد
نرمين هانى صﻼح البسيونى العساسى
سحر الحسينى سعد محمد مرسى
احمد عادل شافعى على
اسراء احمد عباس شحاتة حشكيل
يوسف مكرم يوسف إبراهيم

الكلية
حقوق بنها
تربية سوهاج
اداب انتساب موجه بورسعيد
اداب اﻻسكندريه
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
اداب كفر الشيخ
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
علوم رياضة اﻻسماعيليه
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
علوم دمنهور
زراعه اﻻسكندريه
علوم جامعة السويس
تجاره دمنهور
رياض اطفال المنيا طالبات
معهد فنى تمريض اسوان
زراعه المنصوره
معهد فني صحى امبابة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
طب بيطرى اﻻسكندريه
تربية ابتدائي كفر الشيخ
السن عين شمس
اداب طنطا
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تربية ابتدائي بور سعيد
معهد فني صحى سوهاج
اداب اسيوط
تربية ابتدائي بنها
زراعه دمياط/رياضة
دار العلوم ج القاهره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
675602
279104
825075
913603
125314
229532
227815
594447
456746
278879
512014
530023
125669
394560
308563
596246
319937
816412
361498
539914
313377
229844
884058
879803
362749
306486
918272
601597
462866
321711
293617
591470

اسم الطالب
ايمان بهاء السعيد متولى السيد رخا
احمد مصطفى احمد شوقى محمد الغزالى
شيماء حمدان عبد الجواد جابر
احمد عبد ﷲ السيد احمد
رانيا قنديل احمد ابوالحسن
ايمان ممدوح عبد المنعم عبدالحميد
محمود يحيى حسن احمد
ايمان حمدينو اﻻمام الفار
سعاد محمد شاهين عبده
ميرام هشام حسن محمد زهران
زينب فايز عطية على العبد
محمود احمد موسي موسي عزام
الشيماء جمال حمدى محمد عوض
اسماء دسوقى محمد الدسوقى
فاطمة احمد محمد اﻻحول
عبد الرحمن عﻼء السعيد محمد خليفة
احمد عبد المنعم محمد المصرى
هاجر عاطف زين علي
ريهام خالد جوده عراقى
هاجر إبراهيم عبد العزيز غانم
سارة سعيد نصر عيسى
اسماء عادل سعد على
امنيات حماده فوزى محمد
مريم محمد يوسف عيسى
عمرو احمد محمود بخيت
احمد ايمن فتحى أبو محمود
محمد شيخون محمد شبانه
إسﻼم جمال عز الرجال عبد العزيز محمد
كريم محمد محمود عبد الرحمن
محمد عبد المنعم السيد عطية
عبد الرحمن عبد ﷲ حسين السيد
ندى السيد العربى السيد ابوعبدﷲ

الكلية
حاسبات ومعلومات الفيوم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
علوم رياضة اسوان
حقوق انتساب موجه القاهره
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية جامعة دمياط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
استنفد الطالب رغباته
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تربية طفوله شبين الكوم
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اسيوط
تجاره عين شمس
تربية دمنهور
تربية السادات
تجاره عين شمس
تجاره اسيوط
حاسبات ومعلومات اسيوط
تجاره الزقازيق
تجارة جامعة السادات
السن المنيا/رياضة
دار العلوم ج القاهره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
311083
597453
523918
376270
746598
810638
375535
468816
916775
103972
450175
443967
121956
739810
361342
535584
888214
655618
431740
677624
154937
358198
375719
226658
221896
234370
299075
302142
521137
503815
360578
473563

اسم الطالب
مروة عبد السﻼم احمد ابو عارف
اﻻء مهند عبدالرحيم المتولى سليم
نجﻼء حلمى فتحى محمد
مصطفى محمد جاد محمد جاد
بوﻻ سمير رمسيس مرقص
حسين سيد نجيب رمضان
اسراء محمد عمر محمد على الحسينى
ياسر سعد محمد حسن داود
وﻻء خالد محمد محمد
اميرة نبيل داود اسحاق
شروق السيد محمد سيد احمد شاهين
اسراء محمد مصطفى محمد الجمال
ناديه يحيى نصر حسين
اﻻء محمد احمد عطيه
رشا العربى اسماعيل الخواصه
منه ﷲ عمر فهمى محمود عمر
محمد مجدى شاكر عثمان
محمود محمد البرعى مأمون الليثى
محمد ماجد محمد خليل البردان
ابراهيم عماد محمد محمد المرسى
عمر احمد ربيع عبد اللطيف احمد
ايات محمد فوزى يوسف
ريم جابر محمد جمعه عمارة
مصطفى مجدى احمد حافظ
منار ماهر محمد احمد
محمود محمد محمد محمد الطويل
اسماء سعيد حسين بكر
احمد ممدوح محمد السيد فرج
نسمة نبيل عمر عبداللطيف
مصطفى محمد انور احمد بدر
مصطفى ابراهيم على عبدالعليم
آﻻء ابراهيم محمد عبد الفتاح السحراوى

الكلية
اداب انتساب موجه طنطا
كلية الزراعة جامعة دمياط
تربية أساسي اسكندرية
حاسبات ومعلومات عين شمس
علوم رياضة اﻻسماعيليه
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
حقوق اﻻسكندريه
تربية اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية طنطا
نوعية فنيه طنطا
تجاره طنطا
تربية الزقازيق
اداب عين شمس
علوم اﻻسكندريه
اداب سوهاج
حقوق المنصوره
حقوق اﻻسكندريه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجاره بنى سويف
علوم حلوان
اداب انتساب موجه بنها
حاسبات ومعلومات حلوان
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه قاهره
علوم حلوان
تجارة جامعة السادات
تربية ابتدائي دمنهور
حاسبات ومعلومات حلوان
حاسبات ومعلومات عين شمس
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
241403
681791
153695
155086
459113
316294
132301
728403
611090
575848
913505
303438
353245
735987
895157
364319
746588
613227
388100
501516
834846
313021
606416
679921
238539
529550
383110
379053
827056
829541
111362
164509

اسم الطالب
ناريمان حسن وحيدالدين عفيفى
عماد عبد الرؤف محمد ياسين سعده
ياسمين عادل مامون فرج
دينا طارق محمد يوسف البنا
ايمان احمد حسن ابوعثمان
ايناس عماد الدين حسن الكيﻼنى مسلم
محمد شاكر محمد محمود
محمود رضا محمد الهادي محجوب
اسامة محمد احمد عطيه
احمد سعد عبدالحميد الحﻼج
ريهام المصرى محمود على
سارة هواري احمد الخليفة
احمد سميح طلبه غنيمى
وﻻء معتز خضر صقر
دينار محمود رفعت محمد
حنان عصمت محمد راغب
محمد احمد محمود محمد
احمد حسام عبدالحليم حسن
محمد احمد على بيومى علي
ريهام السيد سعيد حسن حمودة
سلمى محمود عبد الفتاح محمد
حسناء سليمان بيومى احمد
دينا خالد محمد زكى
ابراهيم المتولى ابو شرف عبد ﷲ
امنه ياسر احمد توفيق
السيد ياسر عبد المنعم فتح ﷲ النجار
امنيه احمد سيد احمد
مريم رضا محمد محمد شربج
شيماء محمد على خليل
آﻻء خالد محمد طايع
هاجر رفيق خيرت عفيفى حسن
اروى سيد عثمان عبد الجواد

الكلية
تربية/رياضه حلوان
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
السن المنيا/رياضة
علوم كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة اﻻسماعيليه
معهد فني تمريض الزقازيق
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية اسوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية ابتدائي الزقازيق
إعﻼم بنى سويف
كلية البنات آداب عين شمس
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
حقوق بنها
اداب اﻻسكندريه
استنفد الطالب رغباته
نوعية فنيه اشمون
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
علوم المنصوره
تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالبات
معهد فني صحى اﻻسكندريه
دار العلوم ج القاهره
كلية الفنون التطبيقية ببنها
اداب قنا ج جنوب الوادى
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
دار العلوم ج القاهره
اداب الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
228478
396011
538416
121482
818763
463584
309374
465012
824615
209927
664109
304773
208549
673869
180665
833156
671776
815352
533867
827430
518014
660989
373620
152392
900768
586668
816954
159079
147642
156355
321772
360696

اسم الطالب
عمر ظريف عبد الرازق السيد
فاطمه عبدالنبى محمود فريد
ملك اسماعيل عبد الفتاح شلبي
محمد عبد العليم عبد الوهاب علي
احمد فتحى شحاته سليم
فوزية احمد محمد احمد غريب
وسام سمير المغازى احمد سويد
محمد السيد محمد احمد المهدى
حسام عﻼءالدين سليم عبدالعزيز
كرستينا ايهاب رشدى ابراهيم
اسﻼم محمد ابو المعاطى الحسينى اسماعيل
ندى محمد حسن مرسى المشد
يوسف خالد عبد العزيز على
محمود كمال محمد عبد الغفار الفقى
اسماء عطيه رمضان عبد الجليل
جورج كرم فرح سيدهم
على السيد على عبد ﷲ
هدى خالد حسن فؤاد
اية مصطفي فتحى هاشم احمد
نورهان عبد الرحيم كمال حسن
مريم حسن إبراهيم عبدالمقصود على
ايه حمدى بدير محمد
محمود مجدى عبدالسميع السيد طلبه
فادى نصيف صليب رميس
ريهام صبرى رجب عبد ﷲ
احمد طارق عبد الوهاب عبد العال عمر
سمر صابر فؤاد صالح
حسن عبد العاطى حسن فرج
اسراء محمد سيد محمود
دعاء مجدى عبد الحليم عودة
محمد فتحي عبدالرازق ابراهيم عبد الرازق
ساره حسن سليمان على سليمان

الكلية
زراعه عين شمس
دار العلوم ج القاهره
علوم طنطا
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تجاره اسيوط
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ
معهد فني صحى سوهاج
تجاره عين شمس
علوم المنصوره
تربية شبين الكوم
تجاره القاهره
معهد فني صحى رياضه الزقازيق
اداب الفيوم
حقوق قنا جنوب الوادي
علوم رياضة المنصورة
علوم المنيا
تجاره دمنهور
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب انتساب موجه دمنهور
معهد فني صحى المنصوره
علوم بنها
تجاره انتساب موجه بنى سويف
اداب سوهاج
علوم رياضة الزقازيق
تربية ابتدائي المنيا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
زراعه عين شمس
اداب بنى سويف
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
حقوق انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
455948
835652
815937
314412
548816
310403
907083
122516
367906
673306
362586
129573
595553
895177
445366
667149
468748
453972
588715
915965
660023
672059
741689
599884
876927
812181
296768
449152
665886
227893
801227
875200

اسم الطالب
محمد طه عبد الفتاح عينر
دينا عبدالمطلب عبدالسﻼم اسماعيل
رغده محمد يوسف محمد
اﻻء محمود فوزي عصر
محمد عادل مصطفي شلبي
رانيا عاطف محمود الخولى
ايهاب سيف ﷲ شكرى محمد
وﻻء السيد طه مصطفي
روضه رضا محسوب النبى محمد
اسراء رأفت عبد المنعم محفوظ مشعل
اسﻼم محمد احمد محمد
احمد جمال على شيبة الحمد
شيماء رزق رزق اﻷمام
محمد احمد مصطفى شبيب
شيماء الشافعى خليفه احمد الديهى
شيماء شكرى محمد على الدخاخنى
صﻼح جمال عيد اسماعيل
تقى السيد مبارك عوض الشرقاوى
محمد عبدالغفار عبدالمهيمن حارون
رحاب محمد معتوق محمد
ايمن السعيد على السعيد عبد العظيم
مصطفى عبد الحاكم ثروت العدل
اسماعيل محمد اسماعيل محمد احمد
محمد ايمن احمد اسماعيل ابراهيم
فاطمه حسن جمعه سيد
مروة عبدﷲ محمد مهنى
ايمان عبد الكريم محمد عيسى الصياد
هبه شريف احمد المراكبي
مروه حمدى السعيد ابو زيد رئيسه
نرمين عصمت محمد عبد الرازق
آية عاطف شعبان عبدالباقي
محمد حسين صﻼح محمد

الكلية
اداب طنطا
اداب سوهاج
اداب انتساب موجه المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
حقوق شبين الكوم ج منوفية
تربية رياضية بنين سوهاج
اداب انتساب موجه القاهره
اداب بنها
طب بيطرى المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تربية جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات اسيوط
زراعه طنطا
تجاره طنطا
تربية/رياضه كفر الشيخ
اداب طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تربية طفولة اسيوط
تجاره طنطا
تجاره كفر الشيخ
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره الزقازيق
تربية اسيوط
اداب انتساب موجه المنيا
حقوق حلوان
تربية ابتدائي طنطا
حقوق المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه المنيا
حقوق اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
278612
575394
127855
728288
835932
806374
375764
800155
464237
524853
237779
511097
279189
883326
583840
528182
384640
801117
360204
580506
230130
752057
534382
608246
809895
239866
580088
294969
164286
237666
436220
241287

اسم الطالب
محمد حسام محمد وهبه توما
سوسن محمد حسن محمد خضر
امانى يوسف محمد ابو اليزيد
ندى ماهر السيد حفنى
سيداحمد مصطفى عبد الكريم صديق
آيه هشام ممدوح محمد
اسماء طارق رجب محمد طه
آية طه محمد أحمد
زياد عبد الكريم ابراهيم سعد
شاهيناز ماهر ابراهيم فتحي عبد العزيز
دعاء محمد حسن على
مروان يسرى عبد الحفيظ السيد نجم
محمد محمد احمد محمد حميده
جمال قاسم فاروق قاسم
امين صﻼح احمد السبع
مريم سمير فؤاد غالي خليل
احمد عبدالناصر عبدالعليم قاسم
محمد مدحت محمد جمال الدين عبد العليم
محمود حمدى مصطفى درويش
هدير سامى رمضان مصباح
مريم محمد مصطفى محمود
امنيه عبد المنعم محمد عبده حسين
يمنى إبراهيم حسن جويدة
نيهال شريف عبد الرازق موسى
ياسمين خالد عبد السﻼم اسماعيل
محمد سيد محمد زكى
ريم عبد الغنى حمدى عبد الغنى الجدى
محمود امام محمد امام
راندا محمد احمد حسن شندى
روان محمود محمد مصطفى
نرمين ناصر فؤاد احمد السيد
ساره نبيل سليم احمد

الكلية
علوم عين شمس
اداب كفر الشيخ
نوعية فنيه جيزة
حقوق الزقازيق
نوعية قنا
اداب المنيا
معهد فنى تمريض بنها
كلية علوم الوادى الجديد
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
تربية أساسي اسكندرية
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره القاهره
حاسبات ومعلومات اسيوط
حقوق طنطا
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه عين شمس
السن المنيا
حقوق عين شمس
تجاره طنطا
حقوق حلوان
تجاره بور سعيد
علوم اﻻسكندريه
معهد فني تمريض الزقازيق
السن المنيا
حقوق القاهره
تجاره طنطا
علوم عين شمس
تربية الفيوم
حقوق القاهره
علوم بورسعيد
علوم القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
223169
816382
608166
578012
593436
840714
388886
359942
471894
675586
300450
223581
668606
288861
103075
531693
615238
825072
236517
165546
359772
600811
434129
882937
236870
521179
125753
591236
160931
307340
516451
161703

اسم الطالب
وﻻء طه ابراهيم مهران
نجﻼء صديق ابراهيم حسين
صباح عبد ﷲ متولى على محفوظ
سارة رفعت عبد الرحمن احمد البنا
ايه اشرف حسانين السنباطى
محمد مصطفى سلطان عبد الكريم
محمد حسن جوده جفﻼنة
عبدالرحمن حمدى احمد سيد على
هشام على محمد امام خليفه
محمود اشرف مصيلحى الهجرسى الخولي
كريمان احمد عبد الفتاح حسين
خلود خالد فؤاد احمد
محمد احمد البندارى محمد ابو المجد بنه
مصطفى سليمان محمود احمد
فاتن على عيد رمضان
باسم مهدى رشاد محمود الطحان
اميره محمود ابراهيم محمد بسيونى
رهام محمد عبد اﻻه عبد الرحمن
مصطفى جمال فرغلى على
ايمان محمد احمد عبد المقصود
مصطفى احمد لطفى محمد
ايه خالد صابر محمد محمود
احمد حسن تهامي سيف برده
كيرلس ناصر فريد يوسف
ايهاب سامي فكري فريد
رحاب جمال الدين شعبان محمد
هدير محمد عبد العال عبد الفضيل
يارا كريم احمد عمر
ريهام حسين عبد الفتاح رشدي
سارة صابر عبد الفتاح عيد
أحمد بيومى محمد بيومى سعيد
زينب مبروك عبد الحميد عبد النبي

الكلية
تجاره عين شمس
نوعية المنيا
تجاره الزقازيق
تجاره المنصوره
تربية جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات المنيا
علوم عين شمس
حقوق عين شمس
علوم اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية حلوان
تربية حلوان
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب
المعهد الفنى للتمريض )مستشفى قصر العينى التعليمى الجديد -الفرنساوى(
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره دمنهور
نوعية فنيه الزقازيق
تجارة قنا ج جنوب الوادي
حقوق القاهره
معهد فني تمريض الفيوم
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم الزقازيق
تجاره دمنهور
تربية/رياضه اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية دمنهور
علوم القاهره
تجاره بور سعيد
تربية بنى سويف
تربية ابتدائي السادات
اداب دمنهور
علوم رياضة بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
756429
919133
284882
166694
670437
113180
438738
600213
542758
744413
682411
538796
676486
517470
843693
805630
295667
220001
753538
207189
362988
158123
304823
114252
880984
883409
207128
472215
601220
531935
440059
366992

اسم الطالب
محمود سليمان حليدس سليمان
مريم اكرم نجيب خليله
اسماء رمضان رمضان محمد لويزو
دعاء سليم على عبد الحميد
ساره خليل بﻼل خليل
احمد انور سيد عامر
سلمى عدلى سﻼمه حسن عبدالسﻼم
خلود سند غالب احمد ابو النجا
مى محمد الحسانين على عبد ﷲ
احمد ايمن محمد عبد الجواد
نورا غانم محمد زين العابدين غانم
ندى عﻼء محمد رشاد سﻼمه
نورا محمد محمود محمد محمد
يمنى محمود درويش مصطفى مونس
هاجر محمد سعد محمد
محمد ممدوح حسن مفتاح
اسراء حمدان عبد الحميد عبد العزيز عامر
هبة ﷲ سمير محمد حافظ
محمد شريف حسن محمد صالح
مازن ايهاب عبد المنعم صالح
محمود صﻼح الدين حسان مدبولى
امينه ماهر ابراهيم عباس
اريج صﻼح الدين عبد الفتاح حجازى
محمد ناصر صﻼح الدين عبد العزيز
كاترين ناشد حلمى ناشد سﻼمه
عمر احمد محمد سيد
ليلى عبد المحسن محمد مرسى
اسماء السيد محب على محمد منصور
محمد نعيم محمد أمين فريد جاويش
حسام عاشور عبدالفتاح عشرى
ايمان جمال عبد الناصر ابراهيم محمد احمد
اسﻼم حلمى عبدالعزيز حسن الغريب

الكلية
معهد فني صحى رياضه اسماعيلية
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
بنات تربية/رياضه عين شمس
اداب الفيوم
تربية رياضية بنات المنصورة
حقوق القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه الزقازيق
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
تجاره جامعة السويس
تربية المنصوره
تربية دمنهور
تربية ابتدائي الزقازيق
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
رياض اطفال المنيا طالبات
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تربية حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره بور سعيد
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره القاهره
تربية بنى سويف
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
تجاره القاهره
تربية اسيوط
تجاره اسيوط
اداب عين شمس
اداب كفر الشيخ
تربية رياضيه بنين الزقازيق
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية اسكندرية
معهد فني صحى بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
900625
804676
895070
539298
106113
377057
479301
726159
502588
805949
609972
307555
547561
207314
530101
585200
153451
744698
427553
542586
434235
226084
284580
138682
456247
549621
729113
243213
662950
220170
305351
651511

اسم الطالب
كيرلس اشرف صبحى عطيه
أمال محمد مخلوف محمود
امنيه بهاء امين محمد
هند احمد محمد محمود
ميرنا محمد المتولى محمد
هاجر عبدالناصر احمد سيد احمد عيد
ساره عﻼء الدين سليمان عبد ﷲ محمد
احمد محمد عبد الحكيم مطر
ياسمين على عبد المنعم شيمى على
محمد شعبان رشاد احمد
احمد على أحمد إبراهيم
سارة عبد الباسط عبدالحليم عثمان عبدالحميدسعد
مصطفى على احمد محمد حماده
ريم محمد رمزى محمد
محمد شحاته حميده ابراهيم
سالى جمال رشاد نجم
اسراء عيد زكريا عبد اللطيف
شاهين السيد عبد الحليم احمد
نهال عبد الباقى محمد فتح ﷲ الشيخ
ثراء عبد ﷲ فرغلى عبد ﷲ مصطفى
حسام مجدي مرسي بسيوني داود
جمال الدين عامر مصطفى محمود علي
رنا عليمي سالم العليمى
امانى محمد يحى عبد الرؤوف
محمد عصام حسن الشيخ
اﻻء حسن محمد حجر
احمد ايهاب احمد عبد الحليم
صباح ابو دهب محمد احمد حسن
خالد اسامه خالد محمود حسن غانم
سمر خالد محمد حسن
اسراء ابو الحسن حسن نور الدين
ايه مدحت محمد عبد الرحمن سليمان

الكلية
تربية رياضية بنين سوهاج
اداب المنيا
زراعه سوهاج
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
اداب القاهره
اداب عين شمس
تربية طفوله كفر الشيخ
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
معهد فني صحى بنى سويف
تمريض الزقازيق
تربية ابتدائي السادات
علوم رياضة جامعة دمياط
اداب عين شمس
اداب دمنهور
تجاره طنطا
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
السن عين شمس
زراعه القاهره
اداب انتساب موجه طنطا
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
تربية حلوان
تجاره المنصوره
حقوق حلوان
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
449831
282493
651109
164563
675766
559763
805539
320815
756567
593620
463714
536621
842450
373212
242995
608803
442939
136264
898304
430366
356703
675286
109898
604537
834812
729457
811551
729480
909259
610060
606518
322810

اسم الطالب
هالة على ابراهيم بدوى على
ريمون ميشيل رءوف عازر
سلمى مصطفى محمد جعفر
اميرة كمال الدين مصطفى محمد
سمير ابراهيم احمد احمد على
إسﻼم جمال أبو قرع عفيفى
هاجر احمد محمد محمد
امل صﻼح عيد حموده
راندا محمد شحده ماضى
مجدى طه عبد الوهاب عبد الوهاب حواس
آﻻء محمد عبد العليم حجاج
أميره خليل حنفى محمود القاضى
بيشوى برسوم منقريوس يوسف
احمد نوح محمد احمد حسين
ساره شعبان سليمان سالم
محمود حشمت محمود عطيه
نيره اشرف محمود محمد اﻻشقر
اسراء عبد السﻼم محمد عبد السﻼم
محمد ابراهيم جﻼل هريدي
محمد محمود احمد فؤاد إبراهيم
عمر ابراهيم عبدالسميع احمد
عبير انور محمود احمد الخولى
احمد محمد ابراهيم احمد
السيد لطفي عبد ﷲ محمد
دنيا العزب يوسف أحمد
بيشوى صﻼح حبيب بقطرسﻼمه
هدى طارق خلف محمد
محمود محمد عبدالعظيم ابراهيم
منه ﷲ حسام الدين عدلى محمد
احمد طارق محمد ابراهيم
منه ﷲ معتز محمود عبد العزيز
تسنيم عصام محمد رشاد محمد منصور

الكلية
تجاره طنطا
حقوق عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه بنى سويف
علوم رياضة جامعة السويس
ك.ت .فني صناعى اسكندرية
اداب انتساب موجه المنيا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية العريش
اداب جامعة دمياط
علوم كفر الشيخ
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
علوم حلوان
تجاره بنها
نوعية موسيقيه طنطا
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
حقوق سوهاج
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم حلوان
تجارة جامعة السادات
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حقوق بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية اسوان/رياضة
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
اداب الزقازيق
معهد فني صحى بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
470003
822427
205894
307127
358181
108026
522715
223591
661045
380097
610037
818637
278491
884649
603837
317248
427682
450101
114218
456298
892531
375534
889178
894741
737687
509884
597871
277573
352890
834334
661246
278720

اسم الطالب
محمد السيد السيد ابراهيم الصعيدى
رنا حسين محمد حسين
مارينا نبيل عياد حبيب
اسراء جمال السيد نعيم
سوزان جمال صالح يحيى
حبيبه شريف جنيدى على
زينب حسنى خضر عبدالعزيز
ندى احمد مصطفى كمال
لبنى شاكر مصطفى ﻻشين
وسام ايمن عبدالرازق ابراهيم سالمان
محمد حسن عبدالمعطي محمد
همت عباده ابوالحسن محمود
مروة جمال عبد الحميد محمد حجازى
فاطمه عوض عبد النعيم احمد
حمدى محمد محمد ابراهيم محمد
يارا ابراهيم سيداحمد مصطفى
ندى عاصم حسن محمود قاسم
هنادى جابر السيد الشناوى الجندى
محمد سامى محمد احمد
محمود احمد عبدالواحد ماضى
رحاب عبد الجابر عبد الكريم مكى
يمنى حسن جﻼل ابراهيم ابوزيد
صﻼح الدين محمود ريان محمد
شهيره محمود عبد الرحيم ابو طالب
مريم مجدى بشرى قﻼده
مروان محمد سيد طه سليمان
اسراء محمد محمد شوقت باشه
عبد الرحمن محمد فؤاد محمد فوزى الدلجمونى
حبيبه احمد عبدالرحمن ابراهيم
عماد محمد احمد الضوى
محمود اشرف الشنهاب السيد الشنهاب
احمد عمرو سيد احمد عبد العال

الكلية
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تجارة قنا ج جنوب الوادي
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية أساسي اسكندرية
زراعه عين شمس
معهد فني صحى المنصوره
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
معهد فني تمريض الزقازيق
تربية رياضيه  /بنات المنيا
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
تربية اسيوط
حاسبات ومعلومات الزقازيق
اعﻼم القاهره
تربية/رياضه اﻻسكندرية
اداب طنطا
علوم رياضة عين شمس
علوم طنطا
تمريض اسيوط
علوم بنها
اداب انتساب موجه اسيوط
تربية رياضية بنات سوهاج
علوم جامعة دمياط
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فني صحى بور سعيد
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
فنون جميله فنون حلوان
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه المنصوره
حقوق انتساب موجه القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
911819
659962
891159
677907
153726
434194
728086
304461
726124
819903
603194
890189
654176
155961
919470
549250
881260
322736
158658
114509
128633
304679
880239
229764
728967
243426
305440
431441
659014
444911
904830
214128

اسم الطالب
مصطفى احمدالبدرى محمد صالح
اميره سامح السيد محروس حسن
على عبد المنعم على محمد
ندى ممدوح المتولى مجاهد
ريم خليفة احمد خليفة
مهند لؤى خميس احمد عويس
مى محمد يحيى عبد الوهاب محمد
امينة احمد محمد نورﷲ
عبد الوهاب حمدي عبد الوهاب عبد الرحمن فتيح
ريحاب حسن احمد حسين
اسراء سعيد محمد محمد متولى
محمد ممدوح محمد محمود
ياسمين فتحى ماهر محمود
مصطفى محمود سلطان قرنى
اسﻼم عنبر محمد عمر
محمد عبد الحميد محمد علي
ابتسام جمال مبارك سليمان
اسراء محمد عبد العزيز عبد الحميد يوسف
امل محمد جوده احمد
خلود عﻼء الدين عطا حسنين
منار عﻼء على السيد شعبان
ريم ايهاب راشد عبد المعطي محفوظ
جورج سامح يوسف غطاس
ياسمين احمد حسنى عمارة
ايه محمود الشحات محمد حمدون
تغريد رضا توفيق عبد الراضي
سارة اسامة محمد السيد الجلبة
مازن عﻼء الدين أحمد لطفى سرحان
محمد جمال محمد عبد السميع
مؤمن سامى عبداللطيف الغرابلى
محمود حازم مكرم عبد اللطيف
شريف يسرى احمد حسن

الكلية
تربية ابتدائي اسوان
نوعية المنصوره
تمريض اسيوط
علوم المنصوره
اداب اسيوط
تجاره دمنهور
تربية الزقازيق
رياض اطفال القاهره طالبات
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
دار العلوم المنيا
تربية/رياضه الزقازيق
علوم رياضة اسيوط
تربية ابتدائي المنصوره
تربية بنى سويف
معهد فني صحى سوهاج
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب اسيوط
تربية ابتدائي شبين الكوم
اداب بنى سويف
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اسيوط
حقوق انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
طب بيطرى جامعة السادات
تجاره طنطا
معهد فني تمريض المنصوره
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تجاره سوهاج
حقوق القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
837759
682060
875290
298941
652575
211537
386323
449439
116665
307913
529830
449616
511750
152144
448690
437555
603525
913833
829247
737335
883688
376395
666426
124971
820752
595527
668236
233966
586791
464734
740790
906353

اسم الطالب
هيثم اسعد محمد محمود
محمود نبيل ابراهيم على البقري
ساره ياسر حسن عﻼم
اسراء شحات يونس احمد
عبد العزيز ايمن عبد العزيز عمر درويش
سلمى هشام احمد وهبه
اسراء الشحات عبدالمطلب عبدالعظيم
الشيماء مصطفى احمد فرجان
موسى مجدى موسى قلدس فلتس
وفاء عبد المرضي خطاب محمد
احمد عادل حامد سالم
رانيا موسي ابو العنين ابراهيم احمد
فاطمة الزهراء يسري فاروق أحمد عبد اللطيف
محمد فايز عبد الرحمن علي
نادين فتحي موسي مصطفي عيسي
ريم كمال محمد السيد منصور
سعيد طارق محمد ابو هاشم محمد
محمد رضوان محمد حسن
محمود عبد الرضى محمود على
شيماء محمد جمال ابوبكر السيد
عبد الوهاب محمد عبد البديع عبد المجيد
محمود عيد فتح الباب احمد المريجى
اسراء محروس عبد المنعم محمد غانم
محمد طارق ابراهيم احمد
عمر سيد احمد محمد طه
احمد وائل حامد عوض العصفوري
مؤمن محمود السيد مصطفى المرساوى
احمد عادل شاهين محمد
جهاد الشحات عباس سعيد
فادى ماهر فهيم جرجس يوسف
ابراهيم عز الدين على محمد
ايه صبرى فاروق محمد

الكلية
طب بيطرى فرع الوادي الجديد
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
رياض اطفال القاهره طالبات
حقوق المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
طب بيطرى بنها
معهد فني صحى طنطا
حقوق القاهره
تربية شبين الكوم
تربية دمنهور
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
اداب دمنهور
اداب انتساب موجه بنى سويف
تجاره طنطا
تجاره اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
تمريض أسوان
حاسبات ومعلومات اسيوط
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره اسيوط
تربية عين شمس
تجاره المنصوره
تجاره عين شمس
تمريض قنا جنوب الوادي
تجاره طنطا
تجاره المنصوره
تجاره عين شمس
تربية بنها
نوعية كفر الشيخ
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اداب سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
285611
438246
676869
357338
508256
589962
818490
806945
604502
884643
511919
370126
549868
740177
239987
666368
319922
351528
451633
383954
427679
453130
512574
287008
354445
208896
387170
740788
368854
584924
549562
514564

اسم الطالب
اسﻼم محمد فؤاد بديع محمد صادق
فاطمة حسن عبد الكريم حسن
ماجده عبد الحميد عباس عبد الحميد عطية
مصطفى عصام عبدالﻼه محمد
رودينا محمد السيد محمد احمد
اميره محمود لطفي مؤمن
محمود عصمت ثاني عبد الهادي
رحاب سيد مصطفى رياض
ريهام السيد ابراهيم السيد
سميه محمد عبيد فولى
ايه احمد محمد محمد على الفقى
احمد محمد محمود الشافعى
هدير خيرى عبد الجواد محمد
جاسر احمد عبدالقادر محمد
احمد عبده مسعد مسعد القشاوى
احمد عﻼم حمدى محمد التقاوي
عبد المنعم عبد المحسن إبراهيم النجار
اوليفيا عادل وديد توفيق
عبدالرحمن عادل السيد محمدعبد ﷲ
وليد صبرى عبدالمجيد محمد ناصر
مارينا اسحق ناجح ناجى
سارة احمد محمد العبد
اميرة ابراهيم السيد ابراهيم بيكاري
بﻼل احمد عبدالعزيز محمد
حسن ماهر عبدالملك عبدالغنى
عبد الرحمن عصام عبد اللطيف محمد
رانا احمد ابراهيم سليمان
مينا جورج سيد توما
بثينه طارق سعيد عبدالرشيد الشيخ
احمد حمدﷲ احمد الخولي
آيه وجيه عبدالمنعم يوسف محمد
مصطفي نشأت محمد احمد سعد المﻼ

الكلية
تجاره عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
تجاره طنطا
تجاره انتساب م .بنها
تجاره دمنهور
علوم جامعة دمياط
اداب انتساب موجه المنيا
علوم رياضة المنيا
تربية ابتدائي الزقازيق
تربية اسيوط
اداب اﻻسكندريه
حقوق بنها
تجارة جامعة السادات
علوم الزقازيق
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تجاره بور سعيد
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره بنها
بنات علوم رياضة عين شمس
علوم طنطا
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية ابتدائي بنها
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
اداب دمنهور
تجاره دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
660324
826888
821725
164555
679131
834693
909227
137381
880997
358404
304909
279293
900185
817260
510776
838372
745019
312077
737896
425942
391729
242924
107620
314052
745097
524072
535278
607000
672418
903993
808758
544228

اسم الطالب
محمود منير محمود محمود جبر الجافى
احمد عبد الصبور احمد يوسف
منال محمد حسن أحمد
امل مجدى محمد كامل
رغده سليمان محمد سليمان الشوربجى
لبنى كامل احمد سﻼم
سحر عبده عبد القادر احمد
مصطفى السيد عطيه السيد
نورهان عبد الناصر محمد سيد قاسم
عصماء سيد كمال محمد
بسمة محمد عبدالحميد عطيه
سندس هشام احمد فهمى
نرمين احمد محمد ابوزيد
عبد الرحمن عبد الجابر على جمعه
محمد رمضان محمد محمود قاسم
شروق محمد عبوده حافظ
امنيه صميده محمد عوض
محمد عبد الناصر الخشن احمد
اﻻء ابراهيم السيد محمد حسين
ميرنا فتحى نجيب مجلع
احمد عبدالغني جمال الدين عبدالغنى عيسى
ناريمان وليد نور الدين عبدالظاهر
حسين محمد فتحى زكى
اية حمدي الدبركى نصر
محمد محمود شعيب طنطاوي
داليا سعد محمد احمد عبد المجيد
فاتن سمير عبدالجواد طه النجار
محمد السيد محمد كامل محمد
بسمه مصطفى عبد الحميد السيد
علياء انور احمد نور الدين
على ممدوح على احمد
محمد عادل جودة محمد المخراطى

الكلية
علوم رياضة المنصورة
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
طب بيطرى بنى سويف
تجاره المنصوره
اداب اسوان
تربية اسوان
طب بيطرى القاهره
تربية اسيوط
تجاره انتساب موجه حلوان
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه قاهره
نوعية فنيه قنا
طب بيطري المنيا
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
رياض اطفال المنصوره
رياض اﻻطفال ج اﻻسكندرية فرع مطروح
علوم رياضة بنها
تجارة جامعة السادات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية شبين الكوم
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية طفوله ج دمنهور
تجاره الزقازيق
معهد فني تمريض المنصوره
اداب سوهاج
حاسبات ومعلومات المنيا
علوم رياضة اﻻسكندرية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
228871
615295
504605
218056
907387
593746
366683
319984
308289
292959
112217
205773
810774
744606
436864
888025
141087
593547
185919
277076
534568
588924
380973
132850
205596
445222
450806
536542
232274
576277
672305
891591

اسم الطالب
يوسف محمد يوسف بيومى
ياسمين السيد محمد ابراهيم احمد
ابراهيم فرغلى مصطفى ابو زيد
رحمه طارق فهمى محمدين
اماني السيد عبد الحليم ودنان
خالد رشاد عبد العليم هﻼل
محمد رضوان ابراهيم عاطف محمد رضوان
محمود محمد محمود الشاذلى
احمد ماهر بدوى عﻼم
نورهان احمد محمد محمد حسين
غاده اسامه السيد ابوالعنين
محمد احمد بيومى منصور
عبدالرحمن فتحى احمد حسين
اسماء صﻼح السيد عبدالرحمن
ايه محمد اسماعيل عبد اللطيف عبدالرحيم
هاجر عادل عامر احمد
بسمه ناصر جاد احمد بطران
مريم محمد معوض عبد المقصود الزغبى
ايمان ربيع عبد العظيم حافظ
احمد محمد احمد على الراعى
ايمان السيد احمد السيد
آيه احمد اسماعيل على فراج
محمود على عبدﷲ محمد السعدنى
محمود ممدوح عبد القادر يسن
محمد سمير شكرى طلبه
مى حسن عبد العال حسن الجارية
السيد احمد السيد عبد العزيز بركات
رنين احمد حسين حسن شاهين
احمد عبد الرحمن احمد عبد الهادى
امتثال ابراهيم رمضان ابراهيم القسط
حنان حمدى يوسف عطية
منى رمضان حسن على

الكلية
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
نوعية موسيقيه الزقازيق
حقوق اﻻسكندريه
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة
السن المنيا
تربية رياضيه بنين جامعة دمياط
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره القاهره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
حقوق انتساب موجه القاهره
السن المنيا
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
زراعه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه اسيوط
علوم القاهره
تربية جامعة دمياط
اداب بنى سويف
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
اداب دمنهور
السن عين شمس
حقوق بنها
دار العلوم ج القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب طنطا
حقوق طنطا
تجاره دمنهور
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
علوم طنطا
حاسبات ومعلومات المنصوره
حقوق اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
812490
313837
608046
161149
674098
501287
595459
111279
314787
893895
679044
364011
751192
803636
280020
833853
322218
916924
177849
435908
385549
475729
458521
321301
746544
351519
887148
749679
824845
909594
502538
533603

اسم الطالب
ساره محمد خلف على
سمر ناجي محمد بيومي
حسناء رمزي محمود محمود غباشى
اية خليل محمد خليل
سهام حلمى محمد صدقى السيد على
نور جمال الدين خميس محمود
شيماء احمد مجاهد حسن الدهرانى
روضه محمود احمد محمود
احمد خالد عبد المجيد تركى العليمى
فهد اشرف محمدالطاهر محمود
عزت محمد السيد محمد الحسينى
عبدﷲ كرم عبدالعزيز سعد
محمود محمد ابراهيم حسن المتولى رمضان
ابتسام فتحى محمود اسماعيل
ادهم محمد زين العابدين عبد الرحيم محمد
اسماء احمد محمد طه
محمود ابراهيم محروس عرفه دياب
توماس مرقس راغب جورجى
ايه معوض محمد عبد الرحمن
ميار اشرف عطية محمد
محمود محمد على شرف الدين
السيد محمد السيد احمد اسماعيل
محمد فتوح أبو النضر الرفاعى
شيماء عبد الحميد عبد الفتاح محسن
حسناء محمد ابراهيم عبدﷲ
مروه سعيد فتحى سعيد
بيشوي معين امين جيد
محمد جهاد محمد درويش
نوره عبدالعاطى عبدالمجيد بكري
ايه رأفت مصطفى حسين
منار عصام محمد السيد عبد الحميد
اسماء سعيد علي الزعفراني

الكلية
علوم المنيا
اداب شبين الكوم ج المنوفية
نوعية الزقازيق
تربية بنى سويف
علوم جامعة السويس
اداب دمنهور
طب بيطرى المنصوره
حقوق انتساب موجه القاهره
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تجاره سوهاج
حاسبات ومعلومات الفيوم
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره بور سعيد
تربية ابتدائي المنيا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تجاره اسيوط
حقوق القاهره
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تربية/رياضه بنها
حقوق اﻻسكندريه
تجاره كفر الشيخ
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه/رياضة
معهد فني صحى رياضه اسماعيلية
فنون تطبيقيه حلوان
معهد فني صحى اسيوط
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تربية ابتدائي اسوان
علوم اﻻسكندريه
علوم اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
282777
732922
218919
457554
359471
751122
842385
729158
128722
316727
537264
747599
582246
530194
533380
457127
233735
741049
890087
299913
448598
502514
662316
138836
752677
210559
754338
602681
909190
241908
209276
241274

اسم الطالب
منار طارق عبد الكريم الغباشى
منه ﷲ انور احمد مصلحى
عاصم سمير على محمد
دعاء هاشم عبد الغفار سعد
عبدﷲ احمد محمد القاضي
عمرو عﻼء فتحى على عوض
على محمد عبد الرؤف محمد
ايه محمد مأمون عرابي سعد
ياسمين عبد المؤمن عبد المحسن عبد العاطى شاهين
مرثا عطا جرجس داود
نرمين يسري عبده محمد عرفه
ياسمين نبيل محمد عبد ربه
احمد السيد اﻻحمدى الهنداوى
احمد يوسف السيد يوسف صالح
جهاد رمضان سعد هنيدي
شيماء عاطف شفيق المزين
نوران ايمن عبد الظاهر محمد
معاذ احمد السيد محمد
محمد سيد صالح على
احمد محمد احمد محمد عبدالقوى
سلمى احمد ابراهيم عبد العال يوسف الصياد
ايمان أبو القاسم بدوى علي
محمد سامح عبد السﻼم عبد الوهاب
اﻻء ابو المجد احمد ابو المجد
ندى عصام محمد احمد بﻼل
نورهان باسم محمد عزت الطويل
عبد الرحمن ابو بكر عبده محمد منصور
فاطمة حبيب محمد محمود مكاوى
هاجر حسن سليمان حسن
احمد سﻼمه عبد اللطيف على
احمد صابر ابراهيم معوض
حنان خليفة خليفة محمد

الكلية
فنون جميله فنون حلوان
تربية الزقازيق
معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات
تربية طنطا
علوم عين شمس
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه بنى سويف
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اداب جامعة دمياط
تربية بنها
علوم بنها
علوم جامعة السويس
حقوق طنطا
تربية دمنهور
تربية أساسي اسكندرية
اعﻼم القاهره
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
علوم رياضة اﻻسماعيليه
اداب اسيوط
تجاره عين شمس
اداب طنطا
تجاره اﻻسكندريه
حقوق المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية بور سعيد
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره بور سعيد
علوم الزقازيق
تربية ابتدائي اسوان
حقوق شبين الكوم ج منوفية
تجاره عين شمس
معهد فني صحى امبابة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
468708
730430
308546
112270
144205
373704
148474
209363
654773
303486
428561
515475
461856
397845
603500
905027
913492
120298
753720
594492
835758
479780
585175
603182
432232
892617
671460
464493
133922
880261
677811
886617

اسم الطالب
صبرى طارق صبرى محمد المصرى
محمد فتحى ابراهيم منصور
سلمى عبد المجيد محمد حجاج
روميساء احمد يحيى احمد
محمود رجب عبد النور محمد
محمود عبدالعزيز عبدالفتاح هﻼل
اسراء سيد محمد عبد اللطيف
عمرو محمد احمد كامل محمد فهمى
اسراء جمال محمد احمدحسن ابراهيم
نهى محمد احمد حسن نصار
محمد محمود عبد الفتاح محمود
احمد ممدوح محمد عقده
امانى خميس سعد عبدربه سعدون
اسراء صبرى محمد حمدان
اسامه محمد عبد الحميد محمود مصطفى
عزه كمال عبد التواب محمد
الزهراء محمد سيد رمضان
محمد رضا عبد العظيم احمد
محمود احمد محمد محمود خميس
كريم السيد ناصف الطحان
سالى رجب عبدالفتاح عبدالجليل
عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز فرغلى
احمد المحمدى احمد ابو جمعة
محمد محمد عبد الرحمن محمد عبد المجيد
محمد الحسن عبد العاطى عبد العال عبد الﻼه
رانيا زياده فريد قطب
اميره محمد حامد حسين
اسﻼم محمد احمد رجب احمد
اﻻء محمد عمر عبد الكريم حمدان محمود
جورج ايهاب كمال سليم
ايمان احمد محمد عبد اللطيف
وﻻء عبد العزيز مصطفى عبد الحليم

الكلية
تربية/رياضه كفر الشيخ
تجاره عين شمس
تمريض شبين الكوم المنوفية
تربية حلوان
علوم القاهره
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
فنون تطبيقيه حلوان
حقوق عين شمس
تجاره المنصوره
تربية ابتدائي شبين الكوم
حقوق اﻻسكندريه
حقوق اﻻسكندريه
تربية ابتدائي كفر الشيخ
حقوق عين شمس
طب بيطرى الزقازيق
اداب سوهاج
علوم اسوان
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره بور سعيد
معهد فني صحى رياضه بور سعيد
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تربية رياضيه بنين المنصوره
علوم رياضة الزقازيق
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تربية/رياضه اسيوط
معهد فني تمريض المنصوره
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
فنون تطبيقيه حلوان
حاسبات ومعلومات اسيوط
رياض اطفال المنصوره
اداب اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
157178
537635
147075
662730
731065
514337
590782
323950
471807
533533
607035
879984
147660
386766
229920
583497
531605
425838
800690
466063
229875
280882
390477
316029
102451
895310
356781
211885
595842
388350
466132
659119

اسم الطالب
اميمه محمد اسماعيل عبد اللطيف
ريهام جمعه محمد رياض عوض
ابراهيم يحي ابراهيم محمد ابراهيم
ايه محمد صالح المتبولى
امل حسن محمد حسن مصطفى زويد
حذيفه سعد محمد قمرى
محمد اسامة ذكى نقطه
مارينا عماد وهيب تاوضروس
احمد عبدالحميد محمد حسن عبدﷲ
ايمان عبد الرؤف سعد عبدالرؤف النحاس
احمد جمال كساب السيد
احمد محمود حسن عبد السﻼم
ايمان عيد شلبي سيد
امنيه محمد صابر فريد عبدﷲ
هبه على حسنى سالم
مروه اشرف محمد شوقى احمد عوض
أحمد السيد عيسى حماد
نرمين أحمد على باشا غنام
شيماء ربيع محمد محمد
ساره المغاورى بسيونى محمد محمد طه
رضوى على سيد احمدعلى
هايا معتز محمد المصرى
رضوى احمد عباس محمود الصغير
اية محمد لبيب عبد المجيد
محمد نصر الدين عبد الحميد همام
فادى البير تادرس صموئيل
مصطفى صﻼح رشاد سيد
زينة فوزي محمد محمد عبد الفتاح
رانيا كريم رفيق حسين عسل
عمر طوسون شديد خاطر
ايه صبحى عبدالحميد محمد عياد
محمد سامى عبد المحسن جندى

الكلية
تربية بنى سويف
تربية طفوله ج دمنهور
زراعه القاهره
رياض اطفال المنصوره
اداب الزقازيق
تجاره دمنهور
حاسبات ومعلومات المنصوره
علوم عين شمس
تربية/رياضه كفر الشيخ
تربية طفوله اﻹسكندرية
كلية اللغات والترجمة سوهاج
تجاره اسيوط
علوم القاهره
إعﻼم القاهره/رياضة
علوم عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
زراعه دمنهور
تمريض فرع مطروح
نوعية المنيا
تربية/رياضه كفر الشيخ
كلية البنات تربية عين شمس
حقوق عين شمس
تربية بنها
رياض اطفال القاهره طالبات
حقوق اسيوط
تجاره سوهاج
تجاره عين شمس
حاسبات ومعلومات حلوان
تربية/رياضه جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات بنها
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
608149
516590
593900
841893
165792
679114
429043
667738
152809
470179
530838
815521
381104
438396
899799
909895
367451
597920
472431
830078
465311
113479
537753
292435
549422
436154
154294
532001
665581
732714
890424
321840

اسم الطالب
شرين احمد عبد ﷲ عطيه
يحيى زكريا محى الدين محمد فرج
آية قدرى على عسكر
رضا محمد يحي متولي
محمد صابر محمد عواد
اسماء السيد محمد منصور ابراهيم
نوران عماد شريف محمد اﻻبيض
محمد مبارك فتحى عباس
عبد الرحمن عادل فتحى كيﻼنى
رشاد محمد رشاد محمد الحبشى
احمد مصطفى احمد عبدالمجيد عبد ﷲ
نسمه اشرف حسن عبد الحميد
احمد جمال على خليل
منة ﷲ سعيد السيد شحاته احمد
هاله احمد محمد احمد
ايه محمد احمد محمود
دعاء طارق فتحى محمد حسن
عمار رجب محمد إبراهيم الفﻼحجي
ايمان السعيد عبدالعظيم محمد احمد
محمد سعيد محمد تمساح
طارق ابراهيم جمعة السيد قطب
محمد نبيل عبد العزيز سيد احمد
اسماء صﻼح شبل محمود الجيار
هيام بكر رشوان محمد
ياسمين بكر محمد عبد الحليم الزقم
ميرنا مجدى محمد الشاطبى رزيقه
منى محمد اسماعيل محروس
احمد محمد محمود على
فاطمه محمد البدوى البدوى العراقى
زينب محمد السيد حمزه عطيه اﻻسود
ايه حسانين عبد المجيد حسان
طارق السيد خليل السيد ديب

الكلية
نوعية الزقازيق
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
تمريض الفيوم
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
ك.ت .فني منشات بحريه بور سعيد
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
معهد فني تمريض طنطا
تربية ابتدائي دمنهور
اداب انتساب موجه المنيا
تربية/رياضه بنها
حقوق اﻻسكندريه
تربية ابتدائي سوهاج
علوم اسوان
تجاره انتساب م .بنها
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تجاره سوهاج
دار العلوم الفيوم
اداب انتساب موجه القاهره
تربية طفوله ج دمنهور
تربية حلوان
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
علوم بنى سويف
تربية السادات
تربية المنصوره
علوم الزقازيق
علوم اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
608708
431583
159321
211683
545730
913303
282236
391757
821465
207131
429754
185014
218493
576674
545644
112335
815828
185084
184606
504095
383316
599033
129052
755898
427222
575268
136146
530202
548739
676377
216588
682022

اسم الطالب
اسراء مجدى امين ابراهيم
عمر خالد شحاتة شحاتة حسن
هدير محمد عصام الدين عبده قرنى
فادى خالد مصباح محمد
احمد فتح ﷲ السيد فتح ﷲ
محمد موسى سيد حسين
مروة احمد محمد محمود محمد
ميار اكمل اسماعيل عبدالغفار
ابتسام سعد ابوالمجد محمد
ايمان محمد ابراهيم احمد
ايه السيد عطية القطب على
ريهام احمد عبد ﷲ على
نرمين على السعيد السعيد
ساره رشاد محمد عبدالفتاح السنباطى
عمر على السيد على محمود
هدى محمود عبده على
ابانوب اميل موسى كيرلس
شروق عبد الرحمن احمد السيد
محمد جمال طه حسن
منة ﷲ عصام محمد محمود عبد الوهاب
زينب هشام محمد صالح
رانيا احمد كمال محمد عبدالحميد التوني
ندى محمد عبد ﷲ جاد الحق
يحيى سليمان رشيد سليمان
يوسف شعبان احمد عبد ﷲ
محمود محمد احمد عمر الضنين
سارة سامى حنا فريج حنا
الشناوى خالد الشناوى عبد الكريم
احمد بهنسى محمد عبد المنعم غﻼب
ايه محمد محمد طلبه حسين الغريب
محمد عصام محمد عبد الحليم
اشرف احمد ابراهيم عبده حسانين

الكلية
اقتصاد منزلى حلوان
تجاره اﻻسكندريه
تربية بنى سويف
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره سوهاج
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب قنا ج جنوب الوادى
علوم عين شمس
اداب دمنهور
اداب بنى سويف
حقوق القاهره
تجاره طنطا
تربية/رياضه اﻻسكندرية
زراعه القاهره
تجاره اسيوط
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه بنها
تجارة جامعة السادات
كلية البنات علوم عين شمس
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات عين شمس
معهد فني صحى اسماعيليه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
حقوق عين شمس
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
144531
505148
594626
733457
744075
378769
583289
889166
828536
366419
830656
755346
744316
580653
466388
229847
104160
657783
817319
660725
242183
308033
727193
301789
288050
613198
822902
438690
591720
739797
445250
532772

اسم الطالب
فاطمه محمد سعد محمود
ابراهيم محمد ابراهيم حامد اسماعيل
محمود حمدينو مختار مختار خفاجى
عبد الرحمن محمد سعيد داود النجار
رنا يحي دكروني محمد
حسام جمال الدين ابراهيم احمد فريد الروينى
هاجر السيد عبدالحميد عامر الكورانى
ناديه عاطف عطيه كامل
فاطمه عبد الرحيم كحول محمد
احمد كامل السيد محمود خلف ﷲ
ايمان عبد الهادي عبد السميع صبره
ريم حسام شاهين منسي
اميره اشرف رمضان حسين
هبة حامد محمد مصطفى على فياض
سلمى رشاد يوسف مرسي النجار
اميره عبدالعزيز صبحى عبدالعزيز
رنا صبرى عبد ﷲ ابراهيم
احمد رضا رمضان فتوح
محمد طه عبد الحفيظ ابراهيم
ف﷼ العربى عبد الوهاب عبد الرحمن
عمرو ماجد محمد زيدان
فاطمة محمد محمد الضوى
محمد محمود ابراهيم حسنين
بدر عبد الجواد عبد السﻼم دياب
مصطفى ناصر حسين سالم
يمنى سمير على محمد عطا
اسﻼم عزت سليمان محمود
اسماء محمد سليمان عبد العزيز زهرة
مروه السيد السيد ابو جمعه
اسراء محمد على ابراهيم
اسماء لطفى محمد ابراهيم الدسوقى
يوسف شحات عبد الكريم على

الكلية
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس
تجاره جامعة السويس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
السن عين شمس
علوم اسيوط
اداب قنا ج جنوب الوادى
تربية رياضية بنين بنها
تمريض قنا جنوب الوادي
اداب العريش
تجاره جامعة السويس
اداب انتساب موجه طنطا
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
اداب عين شمس
اداب انتساب موجه حلوان
تمريض المنصورة
تجاره اسيوط
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
اثار القاهره
تجاره الزقازيق
تربية/رياضه شبين الكوم
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
نوعية الزقازيق
اداب قنا ج جنوب الوادى
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالبات
اداب الزقازيق
تجاره طنطا
علوم جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
377120
465917
814075
130788
594493
110056
537759
602933
527427
218291
737033
527431
365346
604064
519365
901703
606896
815209
434650
469389
837380
361886
902581
664300
304681
579854
122817
898295
670108
110394
606933
103195

اسم الطالب
اسراء عبدالحميد السيد عبدالحميد على
فاطمه السيد ابوالفتوح عبد العاطى
دعاء كامل احمد دسوقى
سلسبيل صﻼح الدين محمد عبد الفتاح
محمد اشرف عبد الرؤف جمعة
بوﻻ رأفت بطرس مقار
اسماء محمد احمد عبد اللطيف محمود
احمد راضى محمد عبدالعزيز احمد
عبير عبد الهادى ابراهيم عبد الجليل
ساره ماهر عبدالعاطى عباس
احمد ايمن حسن محمد سالم
فاطمة صبحي محمد علي حسن
رضوى محمد عبدالحميد محمد
حسن عمرو عبد العزيز مرسى على
سهام رمزى عبدالمنعم محمد رشدى
بيتر ناير فكرى عوض
أمل حسام إبراهيم محمد اسماعيل
دعاء عبدﷲ على رضوان
محمد اسامة محمد عبد ﷲ
بتول محمد عبد الموجود أحمد أبو خوات
احمد شيبة عبد العال عطا
دنيا محمود عبدالعظيم محمد
على احمد السيد احمد
اميره محمد السيد محمداﻻمام
ريهام جﻼل ابراهيم شعﻼن
ناديه محمد على عجوره
هاجر احمد انور محمود
عمر احمد هاشم احمد على
شيماء يحى عبد الحى السيد
احمد ابراهيم محمد كامل على
هيام محمد عﻼء عبد ﷲ دسوقى مراد
فاروق شعبان فاروق حامد زيدان

الكلية
علوم رياضة بنها
علوم طنطا
اداب المنيا
اقتصاد منزلى حلوان
مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية
تجاره القاهره
علوم طنطا
علوم الزقازيق
علوم جامعة السويس
كلية البنات آداب عين شمس
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
زراعه اﻻسكندريه
حقوق عين شمس
نوعية موسيقيه الزقازيق
اداب جامعة دمياط
تجاره سوهاج
علوم رياضة الزقازيق
رياض اطفال المنيا طالبات
علوم رياضة اسيوط
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
تربية فرع الوادى الجديد
حقوق انتساب موجه عين شمس
تربية سوهاج
معهد فني صحى المنصوره
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
تجاره طنطا
اداب القاهره
تربية رياضية بنين سوهاج
معهد فني صحى المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب الزقازيق
علوم رياضة القاهرة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
890482
448327
122856
139842
144310
513021
814828
678190
452535
513066
725316
133061
145915
365655
730913
464752
727104
535294
429224
731617
746838
667996
672694
728283
114294
849023
657551
576290
841523
522886
532235
817916

اسم الطالب
ماريان صﻼح حلمى ابراهيم
بسمه باسل سيد عبدالعزيز
امير عبد الناصر عبد المجيد شعراوي
مريم عبد الجليل شحاته عبد الجليل
اسماء صابر عبد العزيز شرف
منة ﷲ وحيد عزمى عبدالظاهر
مصطفي علي محمد سيد
نجاه اسامه محمد ابراهيم الشايب
بسيمه طارق بركات الخياط
امل زيدان فهمى احمدفريد
ميرنا محمد حمدى محمد
اسماء عبد الخالق محمد منصور
عماد جمال محمد عبد البر صالح
مارينا ادوار انور ناشد
محمد رفعت محمد بيومى جبر
محمد السيد سيد احمد سيد احمد عماره
اسﻼم اسعد ابراهيم مصطفى الجيزاوى
هبة دسوقى السيد محمد ابو المكارم
اسراء محمد اسماعيل السيد داود
منار ابراهيم السيد الشوا
محمود منير محمد ابو اليزيد
رحمه محمد على الوكيل
عمر محمد احمد مصطفى الشريف
شيماء حسن عبد ﷲ حسن سليمان
معتز مجدى محمد ربيع
وﻻء الراوى احمد حسين
هبه ﷲ محمد ابراهيم حافظ
وفاء عﻼء الدين عبد الغفار النجار
محمد سامى خميس محمد
ايمان محمد عبد السميع عبد الفضيل
محمد زغلول ابراهيم نصرﷲ بﻼل
شنوده يوسف حنا اسكاروس

الكلية
تربية اسيوط
علوم طنطا
حقوق القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم المنيا
زراعه المنصورة/رياضة
اداب طنطا
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
دار العلوم ج القاهره
اداب القاهره
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب الزقازيق
تربية طفوله ج دمنهور
تربية أساسي اسكندرية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره جامعة السويس
رياض اطفال المنصوره
كلية الفنون التطبيقية ببنها
دار العلوم ج القاهره
علوم رياضة حلوان
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره المنصوره
معهد فني تمريض طنطا
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تربية أساسي اسكندرية
تجاره دمنهور
تجاره اسيوط

Page 860 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
373605
381038
322661
905606
887343
734872
454911
133665
393608
608995
465022
674427
886339
518647
131369
882605
910553
603821
607247
816691
547444
118418
218947
591486
129673
677871
891879
166988
596253
102363
169074
672061

اسم الطالب
احمد عادل محمد توفيق غيث
مصطفى محمود ابراهيم عبدالفتاح عبدالجواد
ياسمين فوزي على شقير
يحيى شعبان خليل الجيﻼني
احمد سليمان محمد سليمان
محمود محمد احمد عبد الرحمن
محمد السيد محمود محمد الفضلى
هدير عبد القادر محمد محمود الشقرى
محمد حسين رفاعى محمود
طارق محمد عبد الحميد مصطفى الشناوى
محمود صﻼح محمد محمد برغوث
فاطمه سمير فاروق الشحات على
احمد محمد حلمى حسن
اﻻء أشرف جمال الدين البسيوني
دينا احمد عباس احمد عثمان
رانيا نجيب فؤاد محمود
حمدى احمد محمد على
اندرو عياد وديع صليب سعيد
مصطفى السيد محمد السيد عشماوي
اسماء سﻼمة عبد العليم حسن
محمود نصر محمد عبد المحسن بخيت
ايمان عصام بيومى الشافعى
محمد حمدى محمد محمود
نسرين جﻼل نادى احمد
نوران فتحى ابراهيم شحاته
شروق رضا عبد العزيز عبد الحميد
مروه اسماعيل خليفه هاشم
مارى جرجس عزيز جرجس
عثمان عبد الفتاح رزق عبد العزيز الجمال
مصطفى محمد كمال الخمرى
هدير هنادى عمرو على
يحى فيصل على العتبانى عقل

الكلية
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
طب بيطرى جامعة السادات
تجاره سوهاج
حقوق اسيوط
تجاره الزقازيق
حقوق طنطا
تجاره عين شمس
حقوق عين شمس
تجاره الزقازيق
تربية/رياضه كفر الشيخ
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
علوم اسيوط
اداب دمنهور
رياض اطفال القاهره طالبات
علوم اسيوط
اداب اسوان
حاسبات ومعلومات الزقازيق
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تربية ابتدائي المنيا
حاسبات ومعلومات حلوان
حاسبات ومعلومات القاهره
تجارة جامعة السادات
علوم جامعة دمياط
تجارة جامعة السادات
اداب المنصوره
اداب اسيوط
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
اداب انتساب موجه عين شمس
زراعه الفيوم
تجاره انتساب موجه المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
922250
838415
584610
742014
229579
374435
321993
232852
676541
108039
450195
916168
682257
725890
324540
146821
826509
811762
141962
665921
593477
316854
578675
229569
516155
473125
727939
445449
465860
469174
375069
458562

اسم الطالب
اسماعيل بدرى محمود حسن
محمد عبد العزيز سعد عبد العزيز
شروق عاصم حسين السيد اﻻعصر
مارينا فوزى عزيز زخارى
ريهام ابراهيم عبد الرشيد محمد
اسماء صﻼح عبدالسﻼم احمد الشربيني
احمد ابراهيم موسي موسى العبد
روان عبد السﻼم عيد عبد السﻼم
اسامه نبيل عبد الحى على سنبل
محمد بهاء الدين عبد السميع ذكي
نسرين حمادة السيد المزين
صموئيل مﻼك صموئيل حكيم
هناء ناصر مسعد احمد ابراهيم
كريم فخري ابراهيم محمد
احمد ناجي ابراهيم خليل
هند احمد محمد ابوزيد
جورج ميخائيل بشير مينا
عصام صﻼح الدين عبدالتواب مهدى
احمد شريف احمد سيد علي مكرم
فاطمه السيد محمد محمد رمضان
نيره مجدي عبد الرحمن ابراهيم عسيلي
بدور محمد عبدالحميد احمد
محمد عبدالعال على رمضان السكرى
رضوى خالد محمد عبدالواحد
محمد مصطفى السيد محمد محمد أبو شحيمة
احمد لل الشحات عياد
اسراء حسن متولى عبدالعزيز ابو العﻼ
هيام محمد انورعبيد الشاذلى
ساره طلعت عيسى احمد خليفه
داليا عبد الوهاب الشاملى الجيزاوى
هاجر رضا السيد محمد
ابراهيم محمود ابراهيم فضل

الكلية
معهد فني صحى رياضه اسوان
زراعه اسوان/رياضة
معهد فني صحى طنطا
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
علوم رياضة بنها
علوم شبين الكوم ج المنوفية
فنون تطبيقية جامعة دمياط
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
علوم رياضة عين شمس
تربية ابتدائي طنطا
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
معهد فني صحى المنصوره
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره جامعة السويس
كلية البنات تربية عين شمس
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب انتساب موجه المنيا
علوم رياضة حلوان
تمريض المنصورة
تربية جامعة دمياط
طب بيطرى بنها
تربية رياضيه بنين طنطا
حقوق حلوان
تجاره طنطا
تجاره كفر الشيخ
نوعية الزقازيق
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تجاره كفر الشيخ
نوعية كفر الشيخ
علوم بنها
تجاره كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
438563
224157
884215
582089
667433
300703
889288
241264
517246
452133
752567
503498
613730
465921
214911
651438
530508
444079
727018
801522
383418
211307
725820
308175
283240
652511
813893
749698
612673
315203
679836
842896

اسم الطالب
روان حسام رشدى محمد
تقى طارق انور صالح
مادونا نصر عبد المﻼك فهيم
محمد حسن السيد البدوى
مى عاطف عبد الرازق الشبراوى
دعاء ماجد قرنى عبد العليم
ابرام عادل فايز عزيز
اية ناصر محمد عبد اللطيف
مصطفي محمد عبد النبي محمد درويش
معتز عبدالحميد ابراهيم احمد الخبيرى
ايه جمال حافظ احمد مصطفى
ريم محمد محمد كامل حسن خليفة
احمد محمد عبد المجيد محمد على
كريستينا عادل منير سامى ابراهيم يوسف
مينا ميشيل اسعد بطرس
ميرنا الحسين ابوالمكارم عبد المطلب
محمد على فؤاد سليمان منصور
روحيه ابراهيم حسن على عاشور
محمد عبد الجواد عبد الﻼه ابوزيد
احمد ياسر نصر الدين محمد
شيماء عبدالكريم عبدالحليم محمد
محمود عماد محمود سعيد
فادى فريد فؤاد حنا
يحيى عادل السيد البطرنى
رامز اسعد عجيب عبادى
يوسف وحدوه عبد المجيد العراقى الشافعى
ساره عصام شفيق سعيد
ميرا محمد مصطفى محمد علي
احمد فكرى محمد محمد عوض ﷲ
محمد طارق ابراهيم اسماعيل
اسراء على منير ابراهيم عبد العال
عبد الرشيد طه ذكى على

الكلية
اداب اﻻسكندريه
تربية عين شمس
تجاره اسيوط
علوم رياضة الزقازيق
حقوق المنصوره
كلية البنات تربية عين شمس
اداب اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره دمنهور
تجاره طنطا
تجاره بور سعيد
تجاره اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره طنطا
دار العلوم ج القاهره
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنى سويف
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
تربية/رياضه المنصورة
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
509167
512637
382453
241500
751015
910934
156360
120838
159290
110653
680831
912103
739606
277900
748122
828674
671075
464663
658494
211692
231723
516108
372068
753492
454845
121473
442522
729042
670228
220269
369903
531135

اسم الطالب
هاجر جمال عبد الحميد محمد احمد الخطيب
وﻻء رمضان جابر محمد حسين
ابراهيم نصر محمد عبدالغنى الجمل
احمد سيد محمد بهلول
احمد عصام محمود محمد عرنوس
محمد علي سعيد احمد
رحاب محمد عبد التواب سعد
كيفين جوزيف شوقى يوسف
مروه محمد عبد الفتاح محمد
احمد لطفى معروف حسن
منار محمود على شحاتة
هبه احمد محمد رفاعي
احمد فكرى دياب احمد
دينا مجدي محمد احمد خليفه
منار على محمد حسن
إيمان مصطفى محمد يوسف
ايه سمير احمد الموزى الشحات
احمد اشرف عبد الرازق احمد حسن
ضحى طﻼل عطيه محمد ابراهيم
عمرو محمد سمير عويضه
ابانوب هانى ذكرى نصرى
محمد رجب محمد محمد عبدﷲ محجوب
شيماء رجب سعيد بهنساوى
اسامه احمد احمد السيد موسى
همسة احمد عبد الفتاح ابو الفتوح ابراهيم
محمد عادل عبد الفتاح عبد الجابر
احمد محمد حسان حسن ابوحشيش
وﻻء عبدالباسط محمد محمدحسن
محمد عبد العزيز حسين ابراهيم
اية كمال الدين جعفر محمود حسن
ساره مسعد احمد عبدالمقصود
شعبان ناصر شعبان محمد مرسى بدر

الكلية
تجاره انتساب موجه دمنهور
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره بور سعيد
تربية ابتدائي اسوان
اداب بنى سويف
علوم القاهره
اداب بنى سويف
خدمه اجتماعيه حلوان
اداب المنصوره
كلية تجارة ج أسوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
فنون جميله فنون حلوان
تربية/رياضه جامعة السويس
نوعية موسيقيه قنا
نوعية المنصوره
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية ابتدائي المنصوره
زراعه القاهره
حقوق حلوان
اداب انتساب موجه طنطا
معهد فني صحى امبابة
تجاره بور سعيد
اداب طنطا
تجاره القاهره
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره المنصوره
اداب عين شمس
اثار القاهره
علوم جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
880059
113672
221805
161188
585564
586219
826235
122103
655007
465847
466890
428319
451246
662753
458930
881694
395493
501775
726225
881374
444655
154125
908930
737173
204166
544552
892129
813609
582151
614074
465836
607156

اسم الطالب
ارينى يوسف نوار ايوب
عمر شريف عاصم فريد
ميار جمال محمد سعد الدين
ساره تمام الروبى محمد
رحاب هشام المدبولى بوبو
دينا عبد المجيد على ناصف
منه ﷲ اشرف طه زكى مدحت
نعمات ياسين احمد احمد
حسن العجمى شحاته ابراهيم موسى
ريم رضا زكى ابراهيم فايد
رحاب رضا عبد الحميد السويسى
مؤمن اشرف محمد على البريدى
اسﻼم يحيى بندارى شرف الدين غازى
ساره عطيه السيد جادﷲ
غاده عصام فهمي الشاعر
سهام طلعت محمود بهجات
وﻻء حسن عبده حسن الديب
محمد هشام عبد الحميد نصيب
حسين محمود عبد ﷲ عبد الماجد
شيماء عطيه احمد حسن
محمد رمضان محمد عبدالواحد
هدير ابراهيم حسن دياب
كيرمينا ميﻼد عياد عبد المﻼك
احمد رمضان عبد المطلب محمد
هلبيس ممدوح فؤاد عبد المسيح
محب عونى حسنى فلتاؤس شحاته
ايهاب عبد المعز سيد محمد
سماح محمد ابراهيم السيد
محمد محمود عبدالحميد المزين
نداء عﻼءالدين عبدالباقى طه
رنا رأفت يوسف محمد فراج
اسماعيل عطية ابراهيم بيومى سليمان

الكلية
طب بيطرى اسيوط
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره عين شمس
حقوق بنى سويف
علوم المنصوره
تربية ابتدائي طنطا
السن المنيا
زراعه القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب كفر الشيخ
تربية ابتدائي كفر الشيخ
علوم بورسعيد
علوم طنطا
تربية المنصوره
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تجاره اسيوط
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اداب اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تجاره اسيوط
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
تربية بنى سويف
اداب اسوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
اداب المنيا
حقوق طنطا
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره كفر الشيخ
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق

Page 865 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
753217
365073
587311
132131
242224
140312
592894
220256
818355
239830
353725
307692
145354
731502
368850
660438
389427
242018
228783
215138
288496
119177
239881
887725
580147
575880
532519
656462
234537
426526
102303
379833

اسم الطالب
محمد زغلول احمد محمد الزناتى
نها حسن محمود صبرى على
علياء السيد محمد السيد لبيب
احمد مصطفى السعيد محمد فوده
محمد حسن حسنى محمد ابراهيم
فاروق احمد ابراهيم السيد
هشام احمد احمد مسعد الدعدع
ياسمين سعد عبد الحميد النعمانى
كريم اسامة صادق عبد الغفار
محمد ابو الظاهر سﻼمة محمد
احمد محمد زيدان ابراهيم
امنية عزت جابر عبد العزيزعﻼم
احمد عبد المنعم حامد الشورى
احمد ماهر محمد نجيب الشوادفى
اسماء محمد عبدﷲ السيد شرع
مصطفى محمد عبد الوهاب مصطفى خضره
شاهر صﻼح عدلى حبيب
مصطفى اشرف محمد خلف ﷲ
خالد جمال عبد العظيم عبد النبى
احمد هانى مصطفى عبد الرحيم
زينة احمد ماهر احمد ماهر صالح
عنان على سيد محمد
مروان مصطفى السيد محمد محمود
داليا ابراهيم فرغلى ثابت
ليلى محمد حسن على الرخ
طارق عبد المقصود فؤاد عطية متولى
محمد ايمن على عثمان الرمسيسى
علياء عبد المؤمن شعبان الوكيل
محمد ايهاب محمد عبدالكريم
هناء سليمان مسعود سليمان
محمد احمد محمد يونس
رحمه عبده محمد احمد ابوطالب

الكلية
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حقوق القاهره
اداب كفر الشيخ
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
حقوق حلوان
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره جامعة دمياط
اداب انتساب موجه عين شمس
حاسبات ومعلومات المنيا
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره عين شمس
رياض اطفال القاهره طالبات
تمريض القاهرة
تجاره الزقازيق
طب بيطرى بنها
تجاره بور سعيد
اداب انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه عين شمس
حاسبات ومعلومات حلوان
حاسبات ومعلومات عين شمس
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
علوم حلوان
اداب حلوان
اداب سوهاج
طب بيطرى كفر الشيخ
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
كلية اﻻثار ج اسوان
اداب المنصوره
تجاره القاهره
الزراعة الصحراوية والبيئية بفوكة ج اﻻسكندرية فرع مطروح
اداب انتساب موجه حلوان
اداب عين شمس

Page 866 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
843612
594720
210835
669770
363287
650493
678777
150712
460757
581337
208259
804699
664530
598162
162278
513390
104520
800031
887936
204397
320637
136338
607325
808895
461630
532831
237195
576557
822936
296317
379396
832607

اسم الطالب
الشيماء محمد ربيع محمد عبد الرحمن
عبد المجيد صالح الشربينى صالح مصطفى
نورهان اشرف محمد خليل
السيد محمد عبد الغفار سﻼمة
محمود عبدالمجيد عبدالقادر عبدالمجيد
محمود عبد القادر على عوض غويبه
مريم محمد صالح عثمان
شيماء احمد شوقى عبد العزيز
اشرف عبده بسيونى عبده الشيتانى
معتز السيد ماجد مصطفى العالم
يارا عادل محمد على
فاطمه عبد التواب على عبد الكريم
امانى ابراهيم ابراهيم الدسوقى حامد
هاجر ربيع أحمد التمامى
هدي جمال مرتضي محمد
هايدي بن بيﻼ رضوان عبد المجيد رضوان
كاترين رضا بشرى حنا
الحسن مصطفى محمود مصطفى
مقار طلعت اسحق بشاى
مارى فكيه فهمى حنا
محمد عبد الفتاح محمد الغزالى
سارة صابر عبد الحافظ على
خالد حسين عبدالرحمن احمد حسن
احمد اشرف عبد الغني خلف
امانى توفيق ابراهيم توفيق عبدﷲ
محمود عبدالمنصف محمد مامون
رائد سيد عبد القادر عبد الحكيم
نهال عبد العال احمد فتوح حجاج
محمد احمد محمود مبارك
اسماء ابو العزم عبد ﷲ ابو العزم
رحاب عادل صابر محمد المغربل
مارينا مجدى ميﻼد فؤاد

الكلية
تربية المنيا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره المنصوره
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
معهد فني صحى المنصوره
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره جامعة السويس
تجاره طنطا
اداب القاهره
اداب المنيا
علوم جامعة دمياط
معهد فني صحى بور سعيد
دار العلوم الفيوم
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب القاهره
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
علوم رياضة اسيوط
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
زراعه القاهره
نوعية موسيقيه الزقازيق
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
اداب كفر الشيخ
زراعه دمنهور
زراعه القاهره
معهد فني تمريض طنطا
اداب قنا ج جنوب الوادى
كلية البنات آداب عين شمس
علوم عين شمس
كلية تجارة ج أسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
581551
125750
428646
428635
204965
591304
524065
511654
817977
673321
735146
819503
906970
725614
160274
544585
385464
837935
395952
681776
880857
822142
661117
804229
117608
118681
733427
607835
735577
894564
523207
213401

اسم الطالب
احمد شريف على مهنى
هبه حربى السيد ابراهيم
محمد عمرو جمعة طه
عبد العزيز محمود ابراهيم محمود
ماركو ميﻼد نسيم فارس
ايه صﻼح رزق الهﻼلى
تقى ايمن حسن مرسى
ايمان محمد نافع كمال عبد المتعال محمد
ديفيد ذكي لقي عزيز
اﻻء عماد احمد عبد العزيز عبد الخالق
اميره عاطف عبدالحفيظ السيد
احمد سيد عبد العليم سيد
احمد محمد علي عبد الموجود
احمد اسامه عبد الحي احمد
امل لويس حبيب حنا
محمد حسن محمد محمود نعمان
احمد جهاد عبدالسميع عطوي
فاروق سنوسي فاروق سنوسي
ندى فتحى عبدالعاطى السيد
ورده السيد اسماعيل السيد قريع
علي عبد الموجود درويش حسين
نورهان مصطفى كمال مصطفى
اسﻼم محمد عبد الرسول يوسف
سوسنة صفوت ناصف اسحق
ندى فهمى محمود سنوسى
ايه فتحى السيد على
احمد رجب عبد الوهاب عبد الوهاب
ساره محمود عبد العظيم عبد الحميد
ايناس سعد السيد كريم
احسان عبد المعز حداد حسنين
محمد عاطف حسن احمد مرسي
اسراء خالد فؤاد محمد

الكلية
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
كلية البنات تربية عين شمس
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
علوم رياضة اﻻسكندرية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
معهد فني صحى بور سعيد
تجاره اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية /رياضه المنيا
علوم المنصوره
معهد فني صحى الزقازيق
حاسبات ومعلومات المنيا
تربية ابتدائي سوهاج
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب بنى سويف
علوم رياضة كفر الشيخ
السن عين شمس/رياضة
زراعه فرع الوادي الجديد
اداب سوهاج
زراعه المنصوره
تربية اسيوط
تجارة قنا ج جنوب الوادي
علوم رياضة المنصورة
اداب المنيا
زراعه القاهره
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره الزقازيق
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
طب بيطرى الزقازيق
معهد فني صحى سوهاج
تربية أساسي اسكندرية
حقوق القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
539280
821989
608992
218482
836015
534169
243007
881339
304256
594567
364399
228761
650317
244810
179832
114356
323439
449469
540367
214076
661818
160144
605411
886383
881106
734731
468660
211300
319595
726027
390194
662739

اسم الطالب
نور الصباح عﻼء الهادى عبد المقصود
آيه احمد محمد احمد
خالد هشام محمد عبده
ميار محمد قطب محمد
دعاء عبد السﻼم محمد السيد
ماريه عاطف منصور جودة جورجيوس
مرام سيد محمد على
مصطفى بركات عبد الفضيل حلمى
نورهان سعيد محمد صالح فياض
آيه سمير محمد جاد حبلص
اسراء عوض عبدﷲ محمد شمس
احمد محمد احمد على
ندى على عيد على قنديل
عمر هاشم الحسيني عليوة
عزت محمد محمود احمد
اﻻء حسن احمد على
دنيا صابر محمدمحمد الشابورى
رباب احمد نبية العشري
ندي عﻼءالدين عبدالفتاح عبدﷲ
نورين عبدﷲ عبدالمعطى سيد
امانى ابراهيم حمدان السيد الشناوى
محمود عثمان محمود عبد الحميد
رانيا عاطف على عبدالعزيز على
اسراء مصطفى عبد السﻼم سﻼمه
مصطفى محمود عبد العال عبد السميع
هند عبدالهادى محمد الصادق خيال
جمال عبد الناصر عبد العزيز مصطفى
محمد خميس سيد احمد
اسراء محمود ابراهيم علي رضوان
مرام محمد على عيسى خطابى
هاجر كمال محروس حسين
دنيا يحيى طرابيه صبرة

الكلية
زراعه دمنهور
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره سوهاج
معهد فني صحى اسوان
اداب دمنهور
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره اسيوط
كلية الفنون التطبيقية ببنها
معهد فني تمريض المنصوره
حقوق انتساب موجه عين شمس
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضة
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
حقوق القاهره
حقوق اﻻسكندريه
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
زراعه المنوفية/رياضة
علوم طنطا
استنفد الطالب رغباته
تجاره القاهره
تربية المنصوره
اداب بنى سويف
تربية الزقازيق
اداب اسيوط
تربية رياضيه بنين اسيوط
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره دمنهور
اﻷكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية اﻻسماعيليه
تربية عين شمس
تربية المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
209569
738762
383390
602173
278258
531954
431693
506444
356562
510392
893896
217158
308967
156654
303141
895684
737238
581509
170250
320239
103965
666525
731604
434908
354451
222578
755868
439481
539246
667689
743065
103018

اسم الطالب
شيرين على برهان الدين امام
اسراء حسن السيد ابراهيم عماره
مروه حافظ محمد على
طارق ابوالخير السيد حسانين
اية ماهر أحمد علي اﻷشهب
احمد محمود محمود عبد الرحمن المشﻼوى
باسم عصام السيد احمد الخشاب
سهير اشرف عزت محمد عبد الحليم
احمد يحيى متولى شبل
مروان محمد عبد الفتاح السيد محمد
كريم مجدى ولسن شاروبيم
ايمان محمد ابراهيم عبد الرحمن
محمد محمود محمد عطية السباعى
عادل ناجى ثابت زاخر
نرمين بسيوني السيد قطب محمد حسين
ابانوب وجيه ظريف روفائيل
اﻻء كمال احمد ابوعكر
محمد وائل فريد محمد اسماعيل
جمعه عبد التواب على محمد
احمد مصطفى عبد الرحيم عمران مطر
مريم محمد على اﻻنصارى
محمد نبيل على عبد الهادى سليم
ساره محمود عبدالكريم ابراهيم اسماعيل
جمعه خليل جمعه خليل ابوزهره
رمضان على رمضان محمدى
محمد عبد الكريم عبد الفتاح متبولى
احمد مضعان عبدﷲ محمد
ساره عﻼء عبدة احمد
غاده رجب محمد عبد الفتاح
نيره نبيه ابراهيم مصطفى ابوالمجد
ناهد عبد الحليم حسين عبد المجيد
احمد وحيد امين ابراهيم احمد

الكلية
كلية البنات علوم عين شمس
علوم الزقازيق
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي الزقازيق
حاسبات ومعلومات حلوان
تجارة جامعة السادات
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه حلوان
تجارة جامعة السادات
معهد فني صحى بنى سويف
تربية ابتدائي شبين الكوم
اﻷكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم  6اكتوبر
تجاره جامعة السويس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات.
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
علوم الزقازيق
تجاره سوهاج
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم العريش
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تربية طفوله ج دمنهور
تمريض المنصورة
تربية طفوله اﻻسماعيليه
فنون تطبيقية جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
445556
549824
294314
588858
240251
673858
599710
753631
540707
464447
745035
580485
740829
288881
844603
125718
743331
110963
425520
367670
544816
295815
842684
745028
433870
595499
547778
363857
886623
286052
224715
468848

اسم الطالب
حنان عادل خليفة محمد قنديل
يارا محمد محمود حربى
احمد ابراهيم محمد ابوسريع عبدالعزيز
امين انيس على على النجار
اميره محمود احمد عبد النعيم
محمد محسن حامد احمداللبودى
حنان جمال جﻼل محمد ابراهيم
محمود يحيى عبد المنعم طاهر
هادى محمد على البطاط
احمد الشحات سعد ابراهيم
تراجي السيد احمد احمد
فاطمه عادل ابراهيم محمد خضر
عمر مدثر السيد صالح
عمر احمد ابراهيم ابراهيم
دعاء محمد مرعى محمد
مروه احمد محمد احمد البهنساوى
سلمى احمد حسن محمد ابراهيم
رحمه عبد الرحمن محمد امام
حسين غانم عبدالقادر عبدالعال
نورا محمد محمد عبدربه
بﻼل احمد محمد على حسن
اية عبد العزيز محمد همام على
محمود سيد محمد ابراهيم
ايه ابو المجد حسين على
احمد السيد عبدالرازق عثمان
علي أحمد جودة محمد البسطويسي
نور محمد زكي محمد الغرباوي
خالد عﻼء محمود حافظ
اسماء احمد سمير عبد السميع
اية اسماعيل اسماعيل ابوالوفا
محمد صفاء محمد وحيد كامل
محمود عبدالجليل ابراهيم ابوشهاوى

الكلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
تجاره عين شمس
تجاره طنطا
رياض اطفال القاهره طالبات
علوم رياضة المنصورة
اداب الزقازيق
زراعه قناة السويس/رياضة
اداب دمنهور
تجاره طنطا
تربية اﻻسماعيليه
تجاره طنطا
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
تجاره اسيوط
علوم حلوان
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
طب بيطرى فرع مطروح
اداب انتساب موجه بنها
علوم رياضة جامعة دمياط
تربية/رياضه حلوان
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حقوق اﻻسكندريه
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه المطرية
علوم رياضة دمنهور
حقوق حلوان
علوم اسيوط
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
548161
472960
367604
351456
594765
746426
824927
654165
882198
169560
741826
125897
519669
470100
659690
449905
816692
876944
843452
751206
661263
587090
330841
655588
598525
456803
827782
297549
504179
209641
437028
316330

اسم الطالب
اسﻼم أسامة محمد كمال الدين
محمد صبرى عبد الرازق أبوالعنين حجازى
اﻻء احمد حسين محمد احمد
محمد صالح فتحى عبدﷲ
ضياء الدين اشرف زكى خليل الطوخى
ايه ابراهيم سليمان احمد
دميانة شحاتة ملقي بسادة
هبه على احمد السيد عبد ربه
مارتينا طلعت كامل جرجس
محمود عبد الحليم عويس عبد الحميد
حسن عماد الدين محمد حسن خليل
فيرا مجدى عزمى ناشد
هبه ﷲ طه مرسى محمد موصلى
محمد خالد عبدالحليم سلطان عبدالقادر
دينا شريف فهمى عبد العزيز السيد
رانيا سامى ابراهيم محمد الرفاعى
خضرة محمد عبد العظيم محمد
احمد عبد المنعم عبد الحميد محمود
محمد صﻼح عبد الحميد احمد
نور عصام على محمد الهندى
الزهراء السيد يوسف عبد الحميد الديب
سماء عبدالسﻼم محمد الفاتح عبدالسﻼم طاحون
اماني رمزي نعيم قطب الشنوانى
محمد مجدى ابراهيم محمود
محمد ثروت ابراهيم شهده
ياسمين عﻼء عطا أمين طمأن
سارة كامل نورالدين حسين
مارتينا جرجس فرج ﷲ جرجس
نور عبد العزيز سعد ابو سعده
محمود محمد صﻼح الدين محمد عامر
ندى محمد محمد خليل احمد
منار عبد الحميد محمد عبد الحميد خليل

الكلية
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تجاره كفر الشيخ
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق المنصوره
تربية ابتدائي اﻻسماعيليه
تجارة قنا ج جنوب الوادي
علوم المنصوره
تجاره انتساب موجه اسيوط
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره كفر الشيخ
اداب المنصوره
تربية طنطا
تربية ابتدائي المنيا
اداب اسيوط
حاسبات ومعلومات المنيا
تجاره بور سعيد
اداب المنصوره
تربية بنها
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تربية طفوله طنطا
إعﻼم ج جنوب الوادى
اداب عين شمس
فنون جميله فنون اﻻقصر
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية اسكندرية
تمريض بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
585437
736798
320403
908954
579769
381648
818522
151012
677149
387788
109665
903045
876622
736057
534231
804329
894921
533250
330883
820999
918738
112931
159773
614857
131370
525863
524559
822818
117778
288463
164946
429401

اسم الطالب
هالة مصطفى عبدالعزيز العباسى
حلمى محمد احمد حلمى محمد العدوى
محمد نجاح محمد قابل
منار احمد ونان محمد
سهيلة وائل احمد رمضان الزﻻط
دعاء صبرى عبدالشافى احمد
رامى ميﻼد عزيز مهني
مروة محمود عبد الجواد ابوطالب
احمد محمد السيد محمود على
ساره شحته فوزى سعد
كريم سعيد رمضان خليل
طه محمد احمد فرغل
ميرنا اشرف ابراهيم عبد السيد
ريهام عبدالعزيز محمد عبدالعزيز
ميادة محمد حسن محمد رزق
ميرنا منير فريد مجلي
رانيا ابو الدهب محمد خليفه
مي حمادة محمد محمد زيتون
محمد عبد الفتاح بحيرى بحيرى
مصطفى عبدﷲ عباس مرسى
عبد الرحمن محمد على محمود
يارا رشاد احمد عبد الحليم
شروق ماجد احمد طه
عبدالعظيم محمود عبدالعظيم قناوى
دينا عبد القوى احمد محمد صالح
عمر محمد السيد محمد الجزار
مينا وجيه عزمى جاد الرب جرجس
علياء عبدالرازق محمد موسى
جاكلين يوسف مقار ساويرس
محمود جعفر ابراهيم محمد جعفر
ماجى ميﻼد صبحى عبد السيد
نورهان السيد توفيق حسن علي

الكلية
نوعية فنيه طنطا
حقوق الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم اسوان
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
اداب عين شمس
تجاره اسيوط
تجاره القاهره
حاسبات ومعلومات الفيوم
علوم جامعة السويس
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم المنيا
تجاره اسيوط
اداب الزقازيق
تربية طفوله ج دمنهور
علوم المنيا
اداب سوهاج
معهد فني صحى اﻻسكندريه
علوم رياضة شبين الكوم
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره القاهره
رياض اطفال بنى سويف
زراعه الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية اسكندرية
طب بيطرى اﻻسكندريه
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب انتساب موجه حلوان
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم رياضة اسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
612619
588239
878452
910552
154254
366456
671613
205150
670494
208527
807968
236555
737849
593136
911004
112644
314279
137495
672509
905086
467947
329418
327978
655815
308470
608814
884875
577002
897772
889334
546525
826432

اسم الطالب
محمد صبرى محمد سيد احمد
عبد الحميد راشد عبد الحميد امام
بكر على محمد محمد
حماده محمد على اسماعيل
اسراء احمد سيد عبد ﷲ
عبدالفتاح مصطفى عبدﷲ محمد الشربينى
ايه زغلول فتحى السيد حرب
محمد ايمن احمد عيد
مى رضا حسن محمد
ساره جمال ابو الفضل عطية
مينا سامي عياد توفيق
احمد جمال عبد السﻼم محمد حسن
رويدا السيد عبد العال محمود
محمد سامي حسين شتيوي
بولس ناجح وهبه شحاته
ندى ناصر حسنى جمعه
سارة السيد ابراهيم السيد
محمد احمد مصطفى كمال هﻼلي
شيماء عماد احمد محمد
امانى حمام سعد عبد العال
سناء بسام سعد عويضة
علياء سيد حسنى زايد هﻼل
سارة السيد محمود محمد
كريم على عبد العزيز محمد على
يسرا عﻼء احمد ابو حجازى
إيمان حسام عبدالمقصود محمد
حسام عادل عارف يوسف
ايه محمد السعيد على ابوراضى
محمود احمد محمد عبد الحميد
عمرو على محمد احمد
روان إبراهيم البرقي محمود
ميرنا ممدوح صدقى تادرس

الكلية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم رياضة اسوان
تجاره اسيوط
تربية نوعية اسوان
علوم بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق المنصوره
السن عين شمس
علوم رياضة المنيا
اداب انتساب موجه حلوان
تربية/رياضه الزقازيق
معهد فني صحى رياضه بور سعيد
تجاره سوهاج
حقوق القاهره
تربية شبين الكوم
تجاره عين شمس
تربية المنصوره
تجاره سوهاج
اداب كفر الشيخ
تجاره طنطا
حقوق حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره اسيوط
تربية طنطا
تجاره سوهاج
تجاره اسيوط
تجاره اﻻسكندريه
السن المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
735823
152509
223466
287608
432511
222159
593344
583711
472742
655750
894396
605603
371729
880224
876348
903853
459975
754763
216878
207215
164982
748731
547192
917546
611238
145788
539787
661228
279571
126053
140997
908897

اسم الطالب
نجﻼء محروس فتحي عبدﷲ محمد
مصطفي محمد غانم عبد الحميد
نورا مجدى عبدﷲ عبدالحليم
داليا احمد على سليمان
عمار ياسر محمود عبد المطلب صالح
ساره سمير فؤاد مراد
أمل السيد عيسى طرابيه
سارة فتحى مرسى عيسى
غاليه صﻼح ابوالعنين السيد
احمد محمود احمد ابراهيم محمد مجاهد
عبد الرحمن جميل عبدالراضى ابراهيم
يمنه جوده محمد حسن الطهراوى
حوريه مخلص كمال الدين محمد عبدالهادي
سما عﻼء محمود محمد
اميره عبد المحسن محمد عثمان
ساره السيد محرز عبد الﻼه
غادة على عبده ابو عثمان
عبدﷲ توفيق حمدى عبد ﷲ
ايهاب على محمد على مرسى
ميسرة محمود صالح عابدين
مﻼك صبحى كامل معوض
ساره طارق جودة بيومى
احمد كمال عبده محمد شتله
عبد الناصر عبدﷲ محمد صالح
شاهنده جمال عبدالناصر عبدﷲ محمد
محمد مسعود حسن مسعود الصعيدى
ايمان سامي معوض ندا
عبد ﷲ عماد الدين عبد ﷲ محمد حراز
دنيا سيد امام حسن
ساره عمر سالم سالم
اسماء سعيد شعبان حسن ادريس
سالى عادل رشدى بطرس

الكلية
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية بنى سويف
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره القاهره
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه حلوان
اثار قنا جنوب الوادي
الفني التجارى بالمحله الكبرى
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه المنصوره
حقوق انتساب موجه سوهاج
تجاره الزقازيق
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره اسيوط
تجاره اسيوط
تربية سوهاج
تربية كفر الشيخ
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
دار العلوم ج القاهره
حقوق انتساب موجه القاهره
حقوق بنى سويف
تربية ابتدائي جامعة السويس
تجارة جامعة السادات
اداب اسيوط
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب انتساب موجه القاهره
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب انتساب موجه حلوان
طب بيطرى القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية تجارة ج أسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
538738
220147
654269
533493
365029
240467
587762
145261
445499
144178
676125
208547
592601
667979
436950
313301
122777
591340
611294
740878
392510
506505
548841
504047
121163
432928
170258
452159
116848
121021
378703
897309

اسم الطالب
ساره ابراهيم محمد مصطفى منصور
دينا احمد انور احمد
اسراء محمد محمود السيد
ابتسام ربيع احمد محمد الطيار
فيروز مصطفى فتحى محمد
داليا رجب طه احمد
حمدى ابراهيم طاهر سﻼمه
دعاء فرحات منصور معتمد
اسراء طاهر حامد مصطفى البنا
احمد طاهر احمد محمد
فاطمه متولى حسن امين حسن
طارق محمد فتحى قرنى
منى محمود عوض الخليفه
ايه ناصر سرور على المرسى
ريم عادل محمد علي متولى
اسماء حمدي عبد الحليم بدير
نيفين جمال زكى على
رقيه نبيل يوسف النجدى
أميرة محمود احمد موسى
ابراهيم صﻼح الدين ابراهيم محمد
محمد حمدى محمد محفوظ السيد
مى صﻼح ابراهيم محمد ابراهيم
عبد الستار اسماعيل عبد الستاراسماعيل خليفه
خالد طارق فهمي محمد بكر
احمد رائف على عزت على
مينا نادر يعقوب شنودة جرجس
مصطفى محمد سيد محمود
السيد ابراهيم عبد الستار حسب ﷲ
محمد مصطفى محمد محمد
حسين محمود ابراهيم الفرغلي
عمرو طاهر حسين حماد محمود
اميره عبد الصبور عمر سهيل

الكلية
حقوق جامعة السادات
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
معهد فني صحى المنصوره
تربية أساسي اسكندرية
حقوق القاهره
طب بيطرى القاهره
اداب طنطا
طب بيطرى القاهره
اداب جامعة دمياط
تجاره القاهره
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره القاهره
علوم جامعة دمياط
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
تمريض شبين الكوم المنوفية
نوعية جيزه
فنون تطبيقية جامعة دمياط
نوعية الزقازيق
معهد فني صحى اسماعيليه
اداب انتساب موجه بنها
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجارة جامعة السادات
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
معهد فني صحى رياضه طنطا
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
803662
540020
754060
383327
128436
545509
310362
605766
432069
359701
449477
894056
586766
377545
115251
908648
227317
511021
726359
469602
390606
841675
515153
586382
317596
237185
465106
427707
503154
905949
907466
609595

اسم الطالب
امل خالد صابر محمد
رحمه عبد المنعم موسى عبد اللطيف مطر
مونيكا فهمي حليم مرزوق موسى
شروق كمال عبدالحكم محمد
منه ﷲ سيد على قاعود
محمد فوزى عقل سليمان ابراهيم
محمد عبد الستار شبل أبو الحمد
امانى ابراهيم محمد السيد
محمد رزق حسن عبد العظيم
على حسن على العايدى
سعاد ارميح محمد عقل
اميره فتحى احمد عبد ﷲ
حاتم مجدى حسين حسن اغا
ايه حسين عبدالكريم محمد
سندس عنتر ابوالفتوح راغب
ايمان حسين فتحى صادق
نورهان هشام محمد عبد النبى
محمد علي عبدالحليم محمد خاطر
كريم على ابودهب ابورحاب
هبه زلع السيد بيلى
احمد نورالدين صﻼح صالح
ايمان عاطف احمد احمد
محمد عبد المنعم محمد كمال حسين الششتاوي
مى رشدى لطفى محمد رضوان
محمد سامي عبدالعليم جاد
محمد يوسف حمدون حامد
محمد مصطفى السيد محمد اﻷتربى
ميار مجدى رجائى حلمى
مازن رضا السعيد عبد الحليم غانم
احمد جمال عمر احمد
منال منصور عبد الحليم مرسى
اسماء متولى ابراهيم محمد عبده

الكلية
تجاره بنى سويف
تجاره دمنهور
تربية بور سعيد
تجارة جامعة السادات
حقوق حلوان
ك.ت .فني صناعى اسكندرية
طب بيطرى جامعة السادات
اداب الزقازيق
اداب انتساب موجه طنطا
السن عين شمس/رياضة
تربية ابتدائي طنطا
اداب سوهاج
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
زراعه عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية رياضية بنات اسوان
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
اداب انتساب موجه دمنهور
علوم رياضة جامعة السويس
تربية/رياضه كفر الشيخ
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب انتساب موجه المنيا
تجاره دمنهور
اداب طنطا
تجاره انتساب م .بنها
تربية حلوان
تجاره دمنهور
طب بيطرى اﻻسكندريه
تجاره طنطا
علوم سوهاج
معهد فني صحى سوهاج
نوعية فنيه الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
651198
660557
373047
434317
387488
605456
596278
454763
657004
300424
588103
395675
577475
451866
362073
670232
121987
103200
527243
479105
513375
591345
324925
445483
596504
655907
368471
734224
882786
740228
283486
106771

اسم الطالب
ندى صابر محمد عبده بدر
داليا رأفت فتحى عبد الفتاح ابو السعود
نورا حربى يوسف جبره
احمد مصطفى عبد الرزاق سﻼمة حسن
اسﻼم رمضان امين مدنى
شروق ابراهيم محمد ابراهيم
محمود محمد محمود عباس جاد
مياده السيد محمد ابو غطفة
هند احمد ابراهيم مندور
فاطمة امين محمد مصطفى
اسامة حسنى محمد محمد شراقى
هدى رأفت محمد معوض رخا
طه محمد طه الرفاعي عطيه
مينا سمير ناجى جرجس
ايه خالد احمد محمد مسلم
اﻻء ايمن عبد العزيز احمد محمد
عﻼ جمال جابر على عثمان
محمد اشرف محمد البحيرى
هاجر احمد كمال عثمان فرج
صفاء اشرف محمدعبد الستار ابو خﻼية
ميرنا عاطف حسين أحمد حسين
رنا محمد محمود عباس
مي خليل السيد محمد خليل
سمر رضا عبد الغنى طايل طوطح
منه ﷲ حمدى السيد عز الرجال توفيق
احمد تامر ممتاز عبد الخالق سﻼمه
ايه عامر محمد فرحات
محمود حسنى عبدالحميد على
احمد ناصر محمد احمد
دعاء ابراهيم على عبدربه
يوستينا اشرف حنا عبد السيد
مؤمن عﻼء الدين محمود حافظ

الكلية
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
علوم جامعة دمياط
حقوق بنها
تجاره اﻻسكندريه
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره بور سعيد
تربية طفوله طنطا
حقوق المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
زراعه المنصوره
تربية نوعية بنها شعبة تربية فنيه
علوم المنصوره
علوم رياضة شبين الكوم
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره طنطا
تربية حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم اﻻسكندريه
تربية كفر الشيخ
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
رياض اطفال المنصوره
اداب جامعة دمياط
السن عين شمس/رياضة
كلية الفنون التطبيقية ببنها
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب سوهاج
زراعه الزقازيق
تجاره عين شمس
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
655104
675475
533709
531293
297548
675779
351482
900303
207371
748974
912097
819223
221670
128608
602577
911722
658063
606630
543738
363007
169677
313636
657804
351610
280568
326421
448029
143854
140885
504962
219941
730770

اسم الطالب
يوسف حموده يوسف السيد
ايه جمال السعيد ابراهيم سعفان
اسماء عزت منصور محمد القط
احمد عبد المنعم محمد عمايم
كارمن كرم عبدالكريم محمد عبدالكريم
محمد احمد متولى حسن سليمان
عبدﷲ خالد سيد عبدالسﻼم
ذكريا محمد محمد مراد
اندرو ايهاب وهيب وهبه
مروه عبد المعبود جوده ابراهيم
علياء يحى على محمد
زينب حمدي راتب سيد
دعاء محمد سمير محمد
كرستينا رضا زكى عطيه جرجس
احمد محمد احمد سليم
احمد يسن مصطفى عثمان
ايه اشرف عثمان عبد الحميد
آﻻء السيد محمد عبد العاطى
إيمان صﻼح كامل حسانين عبد الرحمن
يوسف حماده حسن يوسف رفاعي
على شعبان علي ابو طالب
لمياء محمد عبدالمنصف ابوالجود
عمرو عثمان عثمان مصطفى قلبه
اسماء ميدى السيد حسنين
محمد فوزي محمود ابو بكر عبد المطلب
ابراهيم حسن ابراهيم حسن
مؤمن محمد محمود النقيب
محمد شكل عبد الونيس احمد
هاجر اسامة هارون محمد شريف
نور حسين محمد مبروك السيد
مى اسامه محمد عبد القادر
احمد عز الدين عثمان محمد درويش

الكلية
الفني للفنادق المطريه
اداب المنصوره
علوم اﻻسكندريه
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
فنون تطبيقيه حلوان
حاسبات ومعلومات المنصوره
تربية/رياضه عين شمس
تجاره سوهاج
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
علوم رياضة جامعة السويس
علوم اسوان
تجاره اسيوط
تربية عين شمس
حقوق انتساب موجه القاهره
معهد فني تمريض الزقازيق
كلية الطب البيطرى جامعة أسوان
نوعية المنصوره
طب بيطرى الزقازيق
تجاره اسيوط
علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه بنى سويف
طب بيطرى جامعة السادات
معهد فني تمريض المنصوره
كلية البنات تربية عين شمس
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق طنطا
تجاره طنطا
علوم رياضة القاهرة
اداب اسوان
معهد فني صحى امبابة
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
127813
611846
325365
155753
605507
517571
656554
303827
575012
457959
501311
277161
501691
473040
737982
579021
145551
575793
305194
142418
217004
278022
164999
426515
382211
532281
160056
662990
903765
611398
524961
875572

اسم الطالب
هدير فتحي فرغلي احمد
ندى عبدالسميع علي محمد عبد السميع
ياسمين حسن محمد ابراهيم
رضا رمضان حسن جنيدى
ميادة سعيد عبد الحميد خليل
اسماء محمود فتحي اسماعيل
اسراء فايز سعد ابراهيم
نجاة عصام الدين فتحى حيدر
محمد أحمد فتح ﷲ أحمد فتح ﷲ
نورهان محمد عبد الشافى السيد سﻼمة
رنا يسرى محمد خميس عطيه
عبد ﷲ اشرف رفاعي محمد خاطر
محمود محمد محمود محمد هاشم
احمد حمدان ابراهيم أبراهيم محمد
بﻼل محمد السيد متولى
احمد اسامه على احمد حجاج
ساره جمال محمد نصار
نهال أحمد محمد محمود خضر
اية صبري نبوى نور الدين
رحمه محمد عياد على
محمد ناصر عبدالستار سليمان
غادة محمد عبد التواب صالح
نادى مجدى فام توفيق
بسمه طارق حامد محمد
اسماء رأفت ناصر فرج امام
احمد محمود فتحى على رحيم
يوسف ناصر عبد التواب موسى
امل ماجد ابوشعيشع على موسي
مهند محمد عبد الرحيم رامى
هند مصباح عبد العال الديدامونى
آيه محمد احمد مراد
يارا عصام ابو الفتوح حسن الصراف

الكلية
حقوق القاهره
تجاره الزقازيق
تربية الغردقة جنوب الوادي
تربية بنى سويف
تربية ابتدائي الزقازيق
اداب دمنهور
طب بيطرى الزقازيق
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
تجاره اﻻسكندريه
تجاره كفر الشيخ
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
تجاره القاهره
طب بيطرى كفر الشيخ
تربية ابتدائي السادات
علوم عين شمس
تجاره عين شمس
كلية اللغات والترجمة سوهاج
تجاره بنى سويف
طب بيطرى فرع مطروح
اداب انتساب موجه عين شمس
تربية دمنهور
تجارة جامعة السادات
تجاره طنطا
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
تجاره بنها
تربية أساسي اسكندرية
السن المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
912621
594981
376838
745631
736490
156859
447787
576207
578018
445234
815408
806276
168080
234871
306829
360233
549029
211666
310147
223592
575410
304159
538887
126878
666823
549754
607768
294236
818021
587546
736575
289926

اسم الطالب
ايه صفوت محمد زكى محمود
ياسمين إبراهيم السيد السيد المصلحى
مريم احمد عبدﷲ عبدالواحد
مصطفى خالد مصطفى احمد
محمد فوزى السيد محمود محمد
بيشوى ممدوح محروس عبد النور
على جوهر رمضان احمد القاضى
امانى عبد الﻼه فتوح خﻼف
سماح جودة محمد العدل
اسراء محمد عبد الرحمن محمد الكريونى
اسراء عطا عبد الرشيد احمد
اسراء شعبان محمد حسن
عﻼ محمود محمد محمد
يارا مرسي عبد العال ثابت
اميرة السيد فرج سليمان الفار
مصطفى محمود عبدالرازق محمد الرفاعى
محمد عبدالفتاح ابراهيم عبدالفتاح ابوخليل
هشام فتحي اسماعيل مرسي
محمد احمد ابراهيم حمزة
ندى محمد سيد محمد بيومى
مديحه احمد عبد الستار يوسف الهمشرى
فاطمة نبيل عبدالجليل عبدﷲ سالم
دنيا محمد سعيد محمود عبده
تريزا عياد حنا ميخائيل
محمد حمدى محمد حسن خليفه
آيه حميده محمد حميده النقرود
اﻻء السيد احمد الشحات
احمد عبد الرحيم صبري ابراهيم عبدالفتاح
مريم فايز نبية فهيم
شروق حشمت صالح ابوجندى
ايمان عبدالباقى رمضان عبدالسميع
صفاء عبد المنعم عبد الحليم عابد

الكلية
كلية تجارة ج أسوان
كلية الزراعة جامعة دمياط
كلية البنات تربية عين شمس
حقوق الزقازيق
تجاره جامعة السويس
تجاره بنى سويف
تجاره طنطا
تجاره طنطا
علوم المنصوره
تربية طفوله طنطا
اداب المنيا
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
علوم الفيوم
السن عين شمس/رياضة
تربية ابتدائي شبين الكوم
اداب انتساب موجه القاهره
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية حلوان
اداب كفر الشيخ
تمريض شبين الكوم المنوفية
تربية ابتدائي السادات
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره عين شمس
اداب المنيا
تربية ابتدائي بنها
تربية طفوله الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
388332
742433
670770
731601
157302
828449
659315
445049
682904
226635
144761
293466
549113
534379
523867
218180
915755
400421
277610
160025
223225
125671
538877
315066
516684
311253
369504
297301
505270
451339
361910
213107

اسم الطالب
احمد محمد على محمد عويضه
ياسمين شعبان محمد عبدالمقصود
ساره على عبد الصبور على عيد
ساره السيد سيد احمد السيد سبع
مارى ميﻼد سمير فهيم
اسماء بسطاوي محمد بسطاوى
شيماء السيد عبد الرازق الباز
اﻻء ابراهيم محمود سيد احمد النجريدى
احمد قطب السيد اسماعيل حراز
محمد اشرف حلمى عبد الحميد
معتز عبده حامد ابراهيم
اية عبد الحميد عبد المجيد خليل شعيب
احمد محى الدين عفيفى ابوالنوم
ياسمين عويس محمود محمدعويس
مارينا حلمي شحاته صادوق سرجيوس
ندى احمد فايز حسن
راندا محمد على محمد
محمد فوزى احمد رضوان
محمد احمد محمد عقل
عبد ﷲ محمد اسكندر عبد ﷲ
منة ﷲ ابراهيم عبد الواحد ابراهيم
انجى محمود محمد الداخلى
آيه صﻼح على صالح
احمد هشام عبد المقصود احمد رضوان
محمد ناجى محمد فريد ابراهيم
مروة رشاد عبد الحميد عبد الغفار
محمد نور محمد الهجرسى
سارة محمد فؤاد مصطفى
سالم مصطفى سالم مصطفى
محمد البيومى محمد محمد النبيرى
ساره بدوى عاشور عبدالحميد يوسف
عمر اسامه عبدالعزيز العوامرى

الكلية
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
علوم المنصوره
تربية الزقازيق
علوم بنى سويف
تربية قنا ج جنوب الوادى
رياض اطفال المنصوره
اداب انتساب موجه طنطا
حقوق المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
تجاره دمنهور
علوم اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات المنيا
معهد فني صحى اسيوط
اداب انتساب موجه بنها
علوم حلوان
تجاره بنى سويف
علوم حلوان
علوم حلوان
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات بنها
تجارة جامعة السادات
علوم حلوان
علوم بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره دمنهور
اداب طنطا
خدمه اجتماعيه حلوان
حاسبات ومعلومات القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
581816
308932
437722
756489
672296
210115
369351
677771
603040
529382
893038
842593
730518
822352
652318
666334
305043
103426
728380
470484
430506
457515
544452
743664
673061
516370
354623
379098
306688
846573
307813
531005

اسم الطالب
عمر صﻼح عمر على عبد ربه
هشام احمد السيد قطيط
سارة محمد احمد محمد حموده
محمد محمود متولى صالح على
محمد خالد عثمان على
اميرة عبد النعيم على السيد
محمد حسين عبدالوهاب عبدالحميد
وﻻء محمد صديق احمد
آيه عزالدين محمد خليل ابراهيم
محمود علي محمد حامد على عزاز
احمد اسامه عبد الحميد محمد
فاطمه احمد عبدالوهاب ابوالعﻼ
هدير عبد الحليم فتحى عبد الحليم
أمانى أيمن محمد محسن
حسام هشام عبد العليم احمد الحديدى
فتحى احمد عبد الباقى محمد النفراوي
ناهد منصور عبد الرسول احمد مرزوق
فاطمة الزهراء احمد عبد المنعم محمود
يسريه على احمد محمد
عبدالحميد حمدى مصطفى محمد الخشاب
محمد فتحى مصطفى عبده السبحى
إسراء عبدالمنعم محمد مصطفى عيد
عبد الرحمن سمير عبد الغني ابراهيم عبده
يوسف احمد شعبان احمد
محمد عمرو عبد المولى عبد ﷲ عماره
محمد جمعة محمد رشاد عامر
ساره محمد عبده امام مخاليف
رحمه سمير نبوى حسن بندق
محمد اسماعيل مطاوع النجار
طارق محفوظ احمد محمد
شيماء عزت ابراهيم ابراهيم ابوشربى
سمير جمال ابراهيم رشاد عبدالمجيد

الكلية
علوم رياضة المنصورة
تجارة جامعة السادات
علوم رياضة طنطا
تربية العريش
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
دار العلوم ج القاهره
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره الزقازيق
تجاره دمنهور
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره بور سعيد
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب القاهره
نوعية الزقازيق
حقوق طنطا
حقوق اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حاسبات ومعلومات المنصوره
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
اداب دمنهور
حقوق عين شمس
كلية البنات تربية عين شمس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
طب بيطرى جامعة السادات
اداب دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
132758
151259
283893
240601
313360
821093
357387
428007
682258
827325
434131
315786
735980
471059
207705
843382
364644
128416
579217
114790
545157
453188
211340
537549
295592
673277
530699
601323
294859
324250
457744
580881

اسم الطالب
كريم محمد حمدي حسن عبد العال
سماح عمر خيرى عمر
محمد عاطف فوزي كامل
مارينا صبحي جورجي جريس
اﻻء اشرف مروان طاحون
محمد عبد الفتاح محمد محمود محمد
مصطفى جمال طلعت عبدالكريم
طارق معوض ابراهيم معوض
هويدا عابد احمد السيد السيد
خالد عشرى جاد على
احمد طارق احمد محمود عبدالعال
شهاب حسني ابراهيم احمد
نهله رجب عبدالحميد السيد
منار رضا احمد عبد الوهاب
روان محمد احمد عوض سﻼمه
رانيا محمد فخري مسلم
فاطمه عبدالمنعم ابراهيم محمد
سلمى جابر محمد حسانين
بسمة على محمد إسماعيل
عايده محمد عبد القادر زكى
مازن هشام ابراهيم سيد احمد محمد
فاطمة ابراهيم زين فرج
ساره مجدى السيد احمد
نيفين ممدوح ابراهيم الفراش
اية شريف عبد العظيم عبد العال
شيماء شوقى فرج محمود سنجاب
محمد ايمن محمد عاشور
رشا باسم مجدى رياض عطا ﷲ
عمر طارق رمضان الصيفي
ندا احمد محمد محمود
زينب محمد ابراهيم محمد الشناوى
يوسف نبيل يوسف ميخائيل عوض

الكلية
حقوق القاهره
تربية حلوان
تجاره عين شمس
السن عين شمس/رياضة
تربية ابتدائي السادات
كلية تجارة ج أسوان
زراعه عين شمس
اداب دمنهور
نوعية المنصوره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم رياضة الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم الزقازيق
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تجاره عين شمس
نوعية موسيقيه المنيا
كلية البنات تربية عين شمس
حقوق القاهره
زراعه المنصوره
تربية عين شمس
علوم رياضة طنطا
تربية طفوله طنطا
تجاره القاهره
تربية دمنهور
علوم عين شمس
اداب المنصوره
تمريض دمنهور
اداب الزقازيق
تجاره جامعة السويس
زراعه عين شمس
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
665338
912099
679083
737819
368727
289384
381994
674330
671857
740603
672075
881388
907999
656460
672011
590825
206086
605340
437486
351211
734119
584857
890711
278444
922357
230116
604762
228483
353261
908188
736148
608968

اسم الطالب
مها مدحت صبرى رياض السيد
مروه عبد الظاهر حمدان حامد
هانى محمد على حسن
منى السيد عطوه موسى اسماعيل
هدير رضا محمد علي
فادي نعيم بشاى عبدربه
دعاء عماد عبدالحميد صالح
ليلى محسن محمد محمد ابو حسونه
احمد شحته زغلى عثمان
الهام محمد سليمان ابراهيم
مى عادل عبد المنعم حسانين
ياسمين جمال عبد الحميد احمد
جهاد السمبسى محمد القط
عفاف ايمن حسن زكى شهبو
احمد عبد الصمد محمد حسن
محمد مصطفى مصطفى عبدالكريم
كارولين نشات ذكري بسيط
اميرة عبد العزيز مجاهد عبد العزيز
آيه محمود حموده البيومى البهنسى
عمر جمال عبدالمنعم محمد
محمد عﻼء الدين حسن النجار
سالى محمود على حسن
رندا الفولى محمد خليفه
مي محمد خالد احمد حسن بدير
مﻼك خليل جورجى حنا
دينا على صفاء الدين سيد على
أسماء عايش عبدﷲ حسن
محمود عبد العزيز عبد العزيز على
احمد مجدى محروس مرسى
مروه كليب فهمي محمد
احمد محفوظ محمد جمال عبدالقادر
احمد محمد السيد متولى

الكلية
اداب المنصوره
حقوق اسوان
تجاره بور سعيد
طب بيطرى بنها
معهد فنى تمريض بنها
تجاره القاهره
حقوق عين شمس
اداب المنصوره
تربية المنصوره
تربية طفوله الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
اداب اسيوط
علوم جامعة السويس
تربية رياضية بنات المنصورة
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
اداب القاهره
تربية الزقازيق
تربية أساسي اسكندرية
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
اداب طنطا
اداب اسيوط
ع.كندى تكنو.اعﻼم ت.خامس
تمريض أسوان
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تربية الزقازيق
اثار القاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
حقوق سوهاج
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
السن عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
811876
234956
591280
735580
602689
148480
599158
824696
148226
237018
436151
368289
314094
141921
681827
653892
450114
238775
679395
471726
816108
585899
681231
242511
240553
132085
322215
876408
577235
608236
369046
678618

اسم الطالب
احمد مخيمر احمد حسن
علياء فهمى عبده مصطفى
اميره حامد بشير الموجى
ايه محمد احمد ابراهيم
نداء حجازي السيد علي
اسماء سعيد عباس جمعه
مصطفى عﻼء الدين مصطفى نصر ابراهيم شعير
اﻻء عبدالصمد عبدالحكيم يونس احمد
معاذ محمد فتحى محمد
محمود مجدى نصر خير ﷲ
سارة عبدالوهاب إبراهيم الدسوقى عبداللطيف
تقى عاطف ابراهيم مصطفى
سمر احمد سعد عبدربه
محمد احمد عبده عثمان
خالد محمد محمد يوسف ابو العز
روفيده على محمد محمد العجمى
اسراء مخلوف سعد ابوالعﻼ ابوالنصر
ندى كمال الدين محمد الحفناوى
اميره محمد سعد عبد المولى
عبد ﷲ عادل محمد احمد الفار
اﻻء على عثمان بكر
جمال رضا محمد ناروز
محمد عبده محمود بدير
مصطفى خالد راضى احمد
تقى اشرف احمد عبده
عمر خالد كمال الشريف
محمد مصطفى محمد موسى شرف الدين
غاده بدرى عبد المحسن حسن
محمود جمال حسن محمد صادومه
نورا محمد على محمد جاد
ضحى عبدالحكيم عبدالرحمن احمد محمد
خلود محمد محمد اسماعيل

الكلية
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره جامعة دمياط
تربية الزقازيق
تجاره بنها
تجاره القاهره
تجاره بنها
اداب اسوان
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره القاهره
اعﻼم القاهره
تربية نوعية بنها شعبة موسيقية
تربية السادات
معهد فني صحى امبابة
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
اداب المنصوره
علوم طنطا
تجاره القاهره
معهد فني تمريض المنصوره
علوم كفر الشيخ
تربية المنيا
تجاره طنطا
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه/رياضة
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
اداب اسيوط
تجاره انتساب موجه المنصوره
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
238288
599914
842668
469255
218801
663934
233278
156495
281337
207260
606778
583147
231224
371930
663730
675369
822073
597987
667460
739822
139549
445496
234356
884857
548782
842834
473819
438587
825515
133215
759214
606488

اسم الطالب
اميره محمد متولى عزب احمد
محمود احمد على محمد
احمد مصطفى صالح عبدالغنى
ندى ابراهيم السيد بسيوني صقر
رانيا صﻼح الدين عبدﷲ محمد
خلود عبد الرسول عبد المنعم عبد الغفار
عمر سيف اﻻسﻼم محمد يوسف عامر
رحاب عبد الناصر عبد المنعم محمود
عبد ﷲ ثروت عبد الرحمن عبد السﻼم صميدة
هشام صفوت امين عطيه
مريم بشرى عبده عبد المﻼك
رقيه اشرف رزق حافظ سﻼم
سلوى سيد احمد يوسف
اسراء صﻼح محمد احمد
محمد جمال عبد ﷲ اسماعيل اﻻتربي
مارى جرجس فؤاد عبد الكريم ميخائيل
ساره سﻼم عبدالعاطى محمد
إبراهيم أحمد عبد العزيز محمد درغام
هبه ربيع ابراهيم ابراهيم يونس
اميره عبدالبديع كامل على
محمد عصام ابراهيم فرحات
هند السيد السيد عثمان شتا
خالد احمد محمد محمد خورشيد
احمد مصطفي محمد محمد
اسﻼم ناصر جاب ﷲ نانه
اسﻼم عيد توفيق محمد
نيره الششتاوى عبد الجليل الششتاوى زيان
سلمى محمد عبد العزيز محمود
سناجق شبراوى سليمان محمود
هبه مجدى بدوى ابراهيم
محمد اشرف احمد البراوى
فاطمه عبده محمد عبد العزيز

الكلية
اداب حلوان
اداب الزقازيق
علوم المنيا
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تربية ابتدائي المنصوره
السن عين شمس/رياضة
خدمه اجتماعيه الفيوم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره طنطا
زراعه الزقازيق
علوم المنصوره
خدمه اجتماعيه حلوان
نوعية عباسيه
تجاره بور سعيد
معهد فني صحى رياضه الزقازيق
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
معهد فني صحى بور سعيد
تربية المنصوره
تجاره الزقازيق
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
زراعه كفرالشيخ /رياضة
دار العلوم ج القاهره
تجاره انتساب موجه اسيوط
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
حقوق بنى سويف
علوم المنصوره
تربية أساسي اسكندرية
معهد فني صحى سوهاج
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
288627
526647
675566
833079
164628
832654
589517
144263
307265
300335
382338
314165
842674
138251
587627
738796
240611
605572
899462
754308
279344
527792
210130
665351
603396
805074
881295
746198
239883
379573
881763
605464

اسم الطالب
ابانوب وليد رزق يونان
أحمد شلبى محمد متولى حرموش
كريم يسرى صابر حسن النشار
سهيلة عطيتو سري عطيتو
دعاء شعبان سليمان عبود
اسراء سهرى الجبلى لبيب
بسيمه رضا عبدالفتاح بدر
محمد صبحى فتح ﷲ احمد
امل احمد عباس على الكوع
استير كمال نسيم جرجس
محمد عبده صﻼح عبده صالح
وجيدة سﻼمة جابر عبد المجيد
بﻼل حسن شبيب عبد الرحيم
ياسمين شفيق عبد اللطيف ابراهيم
نورا يحى السيد عبد النبى مدكور
ساره محمد احمد احمد عمارة
دينا سيد احمد محمود احمد
هدى وائل ابراهيم بخيت السيد
احمد عبده عمران عبد الرحيم
هبه جمال عبد التواب محمد
فاطمة ايمن عبد الحميد حافظ الشيوى
مروة محمود منصور احمد جاد الكريم
نوران مصطفى صديق احمد
ندى اشرف حامد محمود صبح
اسﻼم اسامه ابراهيم فوزى محمد
عبد الرازق محمود عبد الرازق عبد العزيز
بثينه عبد المجيد دردير على
اسﻼم محمد احمد محمود اليمانى
احمد حسام محمد محمود
محمد خليل سعيد خليل سعد
ياسمين فتحى سﻼمه عبد اللطيف
شيرين طارق محمد حسن

الكلية
تجاره انتساب موجه طنطا
علوم طنطا
تجاره طنطا
تربية قنا ج جنوب الوادى
حقوق بنى سويف
علوم اسوان
تربية بنها
تجاره القاهره
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
تربية حلوان
حقوق عين شمس
حقوق جامعة السادات
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تربية حلوان
تربية بنها
تربية ابتدائي الزقازيق
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب الزقازيق
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره بور سعيد
تجاره القاهره
اداب اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
اداب جامعة دمياط
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تمريض المنيا
تربية اسيوط
تجاره جامعة السويس
تجاره القاهره
تربية بنها
اداب انتساب موجه اسيوط
تجاره الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
209611
153156
211282
587510
811249
307676
890169
848389
589957
741172
150866
392426
445253
160860
591408
613532
755981
681939
440693
903158
832542
734357
163732
216790
436398
386144
386574
904611
848531
120652
288414
447238

اسم الطالب
احمد خالد عبد المعطى محمد
هند نصر يسين عويس
احمد ضياء الدين احمد اسماعيل
دينا كرم عبد الرحمن سليمان السنيتى
هاله حماد احمد حماد
فيروز عادل علي ابوالنور
يوسف محسن سفين غالى
ياسمين توفيق جمال توفيق
اروى خالد عزت اﻻمام
كريم متولى محمد متولى
خالد عبد ﷲ سيد عبد المنعم
كريم احمد بيومى ابراهيم
اسماء محمد عبد المولى يوسف خليفه
امانى على ربيع عبد العظيم
مايان شاكر على ابوالعيله
احمد مصطفى السيد الشعراوى
هبه محمد سلمي مسلم
رشا جمال عبده ابراهيم حسن الشحات
شرين طه عبد الصمد سيد احمد
محمود اشرف منصور محمد
ايه محمود ابراهيم علي
ايمان على عبد الفتاح محمد ابراهيم
عادل سامح عيسى رجب
نور محمد عثمان محمد
مها عادل محمد محمد رزق
هاجر حمدى ابراهيم شحاته
ايمان انور عبدالخالق محمود
عادل احمد عثمان احمد
هبه عبد الرحيم عثمان سليم
محمود يوسف محمد الدمرانى
ميادة جمال عبد القادر أنس
عبد العزيز مسعد عبد القادر قنصوه

الكلية
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية بنى سويف
علوم رياضة عين شمس
تجاره طنطا
تربية ابتدائي المنيا
تربية السادات
تجاره اسيوط
تجاره سوهاج
كلية الزراعة جامعة دمياط
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية/رياضه بنها
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره جامعة دمياط
تجاره الزقازيق
تربية العريش
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية سوهاج/رياضة
اداب انتساب موجه اسوان
اداب الزقازيق
تجاره بنى سويف
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
حقوق عين شمس
علوم عين شمس
تجاره سوهاج
إعﻼم ج جنوب الوادى
زراعه عين شمس
السن عين شمس/رياضة
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
283426
652093
150772
884076
910224
679581
228382
739374
749393
520770
527753
740117
245375
472198
652943
385994
471766
899661
441759
875485
507628
375038
317979
737223
683602
663455
431871
365322
369395
315033
244044
822577

اسم الطالب
يوسف حسام الدين محمد سرحان
محمود حمدى صديق حامد البيار
هبه محمود محمد عبد ﷲ
ايﻼريه توفيق ساويرس بشاى
محمد حمدى العبد احمد
اسراء صﻼح محمد محمد
محمد سيد محمد توفيق
حنان حمدى على حسن
احمد اشرف همام امين
ايمان محمد انور عبدﷲ
باسنت اسماعيل ابراهيم سيد احمد نعيم
ايمان محمد حسن عبدةالحديدي
صابرين كرم حسن ابراهيم
نجﻼء عبد العزيز عمر صالح
مصطفى رفيق عبد السﻼم محمد
ساره احمد السيد محمد
محمد فريد على على الصاوى
عاطف السيد محمود نبوى
سعيد عبد البديع السيد محمد الشوربجى
ريم بكر احمد على
حازم حسين محمد منصور على
دنيا ناصر محمدى امام
علي عرفة على عمران
اسماء ابو بكر سليم عبدالرحمن
محمود محمد محمود راغب الجيار
شيماء عباس محمد احمد
عمرو خالد عبد المنعم حرب
دنيا حنفى محمد حنفى
نورهان صﻼح الدين رمضان عبدالفتاح
احمد نجيب احمد اﻻمام
وهبة وجدى يواقيم وهبه
ايه عﻼء الدين محمد على

الكلية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره المنصوره
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تربية اسيوط
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره الزقازيق
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية انتساب موجه بالسويس
تجاره دمنهور
فنون جميله فنون المنيا
تربية الزقازيق
اداب انتساب موجه حلوان
علوم رياضة اسيوط
اداب المنصوره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
زراعه كفر الشيخ
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
زراعه طنطا
فنون جميله فنون اﻻقصر
تجاره دمنهور
تربية بنها
علوم شبين الكوم ج المنوفية
رياض اطفال القاهره طالبات
علوم رياضة المنصورة
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
علوم رياضة اسوان
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
طب بيطرى بنها
زراعه عين شمس
فنون جميله فنون اﻻقصر
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
235115
586234
469352
603779
231351
828977
132993
455802
500163
204943
132346
919365
891663
380264
653242
752401
828160
529771
678782
544531
382276
374974
592825
752702
524019
381149
549395
366722
114116
667940
126674
672347

اسم الطالب
ياسمين مصطفى عمر شفيق
ساره عﻼء الدين محمد صالح
سنية خالد محمد سليمان مصباح
احمد عفيفى السيد حسن على
نهال عبد الغنى محمد الصفتى
ابو الحسن اشرف حمزة عبد السﻼم
مصطفي رأفت بخيت احمد
محمد احمد عبد الحكيم على عامر
عمر المعتز با رضا زين العابدين جمعه
احمد حسن كامل محمد عبدالعليم
عبد ﷲ محمد محمد محمد عراقى
شنوده عماد فهيم عطيه
ايه نور الدين عبد الحميد حسن
سامح عﻼء بربرى فهمى محمد
مياده محمد سﻼمه البربرى
مى محمد احمد خلف ﷲ
عبدالمنعم اسعد حسين ابوعايد
عبدﷲ محمد رمضان حسين
منه ﷲ ممدوح عبد الحميد محمد نعمه ﷲ
كريم على حسن احمد حسن
اسماء صابر عبدالعال محمد عاشور
امانى عبدالعال صالح عبدالعال
محمد يوسف فاروق عبده أبو خليفه
هدى على محمد الحسينى يوسف
إسراء الصاوى السيد عبد الحميد خير ﷲ
حسن اشرف حسن سليم محمد
سوزان عبد الباسط محمد عطافي
يوسف مسيحه عبدالسيد اسكندر
عبد الرحمن احمد محمد محمود كحيل
اسراء اصﻼن عبد العزيز البرعى
هدير عرفات جاد الكريم امين
رضوه رمضان حسين منصور

الكلية
دار العلوم ج القاهره
علوم المنصوره
تربية/رياضه كفر الشيخ
اداب الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب اﻻسكندريه
تجاره القاهره
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
علوم سوهاج
معهد فني تمريض اسيوط
اداب انتساب موجه الزقازيق
رياض اطفال المنصوره
تجاره جامعة السويس
كلية تجارة ج أسوان
معهد فني صحى اﻻسكندريه
علوم المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
تربية نوعية بنها شعبة تربية فنيه
اداب انتساب موجه جامعة دمياط
تربية بور سعيد
تربية اسكندرية
حاسبات ومعلومات المنيا
تربية/رياضه دمنهور
علوم رياضة بنها
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
نوعية المنصوره
حقوق القاهره
تجاره المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
891843
883378
228475
137799
394335
234821
726144
281862
155496
439994
529506
232837
819662
616675
612098
367844
526396
157067
118474
223411
461084
917561
315067
575032
277509
650236
133295
301600
909040
162497
152956
673949

اسم الطالب
اخﻼص عثمان محمد ضاحى
محمد عبد الراضي محفوظ محمد
على عبد الرؤف طه على
احمد محمد عبد المنعم محمود
جهاد محمود حسن محمود محمد
نرمين عﻼء عبد العزيز عبد اللطيف
سلمى ايمن سيد مصطفى محمد
يارا محمد محمود محمد توفيق
اسماء ناصر زارع سنوسي
اية رشاد سعد عبدالمولى سلطان
محمد عبدربه محمد عبدربه
هدير اشرف احمد محمد
ندى عبد المنعم محمود احمد
مروة محمد محمد عرول
فاطمه بشير سعيد على
افنان احمد عبدالحكم محمود منتصر
إبراهيم يوسف محمد حسن أبو كليلة
كالورينا رياض اسحق رياض
مروه احمد فؤاد محمد احمد
اسماء حسين محمود محمد
امجد محمد احمد محمد العبسى
عبير مصطفى اسماعيل عبدالعظيم
احمد هشام محمد الديساوى عثمان
ندى محمود السيد حسن سالم
كامل احمد كامل عبد المجيد البوهي
وليد عبد الحليم عبد المنعم محمد هجرسى
ريهام ايمن احمد عبد المجيد
عبد الرحمن محمد فريد الفخرانى
ساره عادل عزمى بشير
سارة كمال عبد العزيز عبد العزيز
سلوى عصام حسين محمود
ريهام محمد احمد عبد القادر الشاذلى

الكلية
تجاره اسيوط
معهد فني صحى اسيوط
معهد فني صحى امبابة
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
كلية البنات آداب عين شمس
علوم عين شمس
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
علوم القاهره
نوعية الفيوم
تربية أساسي اسكندرية
علوم اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه المنيا
تجاره طنطا
حقوق الزقازيق
نوعية بنها
تربية أساسي اسكندرية
رياض اطفال القاهره طالبات
بنات تربية/رياضه عين شمس
كلية البنات آداب عين شمس
حقوق طنطا
تجاره اسيوط
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
تجاره طنطا
حقوق عين شمس
تجاره المنصوره
تجاره انتساب موجه قاهره
تجارة جامعة السادات
السن المنيا/رياضة
تربية/رياضه الفيوم
تجاره بنى سويف
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
456308
110635
814897
593602
439841
808966
920273
241875
314425
458666
373323
212832
875612
127390
534043
547162
451651
216976
304617
535397
285758
902563
437108
548166
835521
148593
325377
514388
916954
877076
229098
227328

اسم الطالب
معتز محمد محمد الشيخ
مصطفي جمال محمد ربيع
ضياء الدين على محمود على
محمد عادل السيد السيد كيره
سمر صبري احمد اسماعيل
الحسن محمد محمد احمد
مايكل بنيامين ويصا جورجى
مروه ابو الحسن حسن محمد
ايمان اشرف عبد الفتاح السيد
أسماء ايمان حامد مرعى
محمد هاشم عطيه احمد اﻻكشر
محمد احمد حامد حسين
محمد كمال الدين حسن محمود
نورا عرفة عبد الرحمن عبد اللطيف
سارة محمد اسماعيل حسنين شرف الدين
يوسف عبد الحميد يوسف عبد الحميد البليهى
عﻼء سﻼمه محمد سيد احمد سﻼمه
محمد عبدالغنى عاطف عبدالغنى
اميرة عبد المنعم عبد الرحيم عبدالهادى
اسراء عبد ﷲ مصطفى الجندى
رنا عﻼء الدين عبد القوى عبد العزيز
مصطفى حسن بدوى ابراهيم
اميره عبد العزيز زكى عبد العزيز خليل
عبد الرحمن محمد رياض الصعيدى
رامى أحمد جاد محمد حسن
اسماء محمد عبد التواب محمد القمبشاوى
الشيماء فهمي حسن يوسف
محمود مسعد ابراهيم الحشاش
معتصم سيد محمد رضوان
لؤي عبد الوهاب مصطفى احمد
مهند ياسين عبد الغفار محمد
اسماء ممدوح محمد رزق

الكلية
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
تربية /رياضه المنيا
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
تربية سوهاج
دار العلوم ج القاهره
كلية البنات علوم عين شمس
اداب جامعة دمياط
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره القاهره
كلية تجارة ج أسوان
رياض اطفال القاهره طالبات
علوم بنها
علوم رياضة طنطا
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تجاره القاهره
تربية ابتدائي السادات
طب بيطرى دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي سوهاج
علوم رياضة دمنهور
تجاره دمنهور
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
اقتصاد منزلى حلوان
علوم جامعة السويس
اداب دمنهور
علوم اسوان
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
علوم القاهره
زراعه القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
321433
730267
653524
584765
182433
144543
164709
727820
828777
500301
140689
173286
500370
306082
543109
294580
453752
587465
755271
429577
465767
886706
898755
354571
390371
463189
473793
837832
531379
440977
363201
879950

اسم الطالب
هبة حامد سعد تعيلب
محمد حسين عبد الرحمن محمد
احمد ناصر نبيه مهران على
كامليا احمد احمد محمد عدس
مصطفى عبد الحميد عبد المعطي سيد
مياده سامح عبد الباسط ابراهيم
عﻼ محمد احمد عبد الرازق
ساره حسن محمد محمد المصرى
وفاء عﻼء الدين شربينى حسين
احمد ايهاب احمد على المصرى
اسراء ايمن صديق عبد العزيز
الهام محمدالمختار احمد معوض
مارك ماهر منصور اسكندر نخله
احمد عبد السﻼم محمد السيد بدر
عمر محمد سﻼمة محمد
فادى عادل عوض ﷲ جورجي
رضوى رضا محمد سرحان
ايمان علي عبد ﷲ عبدالفتاح خير الدين
اسراء ابراهيم محمد ابرهيم المالح
منه ﷲ محمد عبد المنعم محمد السيد ندا
أشرقت محمد سالم محمود عوض الزواوى
مينا مرزق مسعد غالى
غيداء محمود عبد الرحمن احمد
مينا كرم فهمى اقﻼديوس
محمد مسعد عبدالحميد شاهين النجار
محمد شوقي حسن يونس
منار يونس السيد عبد المهدى يونس
يوسف مبارز عبدالرحمن محمد
صبرى شحاتة محمد محمد اسماعيل
منة ﷲ خالد محمد الهادى عبد القادر
عمر احمد سعيد عبدالمقصود على
عبد الرحمن سيد توفيق ثابت

الكلية
تربية ابتدائي شبين الكوم
حقوق عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
معهد فني صحى طنطا
حقوق انتساب موجه القاهره
كلية البنات تربية عين شمس
تربية ابتدائي الفيوم
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
علوم رياضة كفر الشيخ
علوم رياضة اسوان
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تربية/رياضه اﻻسكندرية
تمريض شبين الكوم المنوفية
علوم رياضة دمنهور
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية طنطا
علوم طنطا
تربية العريش
اداب اﻻسكندريه
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تجاره سوهاج
تربية ابتدائي سوهاج
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
تربية كفر الشيخ
طب بيطرى فرع الوادي الجديد
دار العلوم ج القاهره
اداب كفر الشيخ
السن عين شمس/رياضة
تربية/رياضه اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
891235
437104
900172
514887
653545
231084
317690
461738
678647
351671
668658
159689
897042
582614
603171
813311
361508
833267
464590
111515
726317
310941
443688
804254
905807
436570
523543
452187
611217
671573
875283
610409

اسم الطالب
فاطمه كمال محمد عثمان
امل صﻼح حسين طه حسين
عبير صابر ابراهيم الدردير
وائل عاطف رمضان متولى جمعه
عبد القادر خالد عبد القادر حسن محمد
اﻻء السيد عبد الحميد عبد الكريم
مارك مﻼك رزق عطيه
فاطمه اسامه محمد جمعه قطب القشﻼن
منار محمد احمد راشد ابراهيم رزق
عمر خالد عبدالفتاح حسن رفعت
نجوى ابراهيم عبد الحميد ابراهيم عبد العاطي
رحاب حسين عباس مكاوي
ريهام اسماعيل محمد سلمان
شروق سند منصور الكنانى
محمد اشرف محمد مرسى محمد مباشر
دميانه شهير منير حنا
سلمى طارق محمد حسنين
حسن محمود حسن عرابي
محمد سمير طه محمد عبد الرحمن
نهى حسين حسن حسين
محمد مهدي محمد حسين
شروق خالد محمد فتحى الزينى
جهاد ايمن محمد ابو سمرة
فاطمة محمود عيسى عليوه غﻼب
محمد صابر سليم على
ياسمين يسرى شحاته ابو الفتوح
زينب عبدالسﻼم مصطفى محمد عقيل
محمد السيد على حمود
ايمان ايمن محمد ابراهيم
عبد الرحمن حسين ابراهيم صالح
ميداء مجدى عبد الفضيل حسن
مراد محمد ربيع احمد محمد خليل

الكلية
تربية طفولة اسيوط
علوم رياضة طنطا
تربية رياضية بنات سوهاج
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه المنصوره
حقوق حلوان
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
اداب المنصوره
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب بنى سويف
اداب انتساب موجه سوهاج
اداب المنصوره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب المنيا
اداب عين شمس
كلية الطب البيطرى جامعة أسوان
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
اداب القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
نوعية طنطا
حقوق بنى سويف
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تربية اسكندرية
اداب اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره المنصوره
تجاره اسيوط
تجاره بور سعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
726643
877683
352382
154462
231386
304389
651929
676173
446206
155510
650072
804948
331177
527231
519232
730544
502034
103374
433439
886236
111483
383938
278739
733628
464592
220743
108245
598718
890665
537399
541543
281072

اسم الطالب
احمد محمد على مرزوق
احمد طارق صﻼح محمدين
بهاء محمد عبدالفتاح ابراهيم
الشيماء صبحي حلمي عبد الوهاب
هبه محمد فتحى حسين
علياء شريف محمد جمال الدين نصار
احمد محمد حلمى الحديدي
اﻻء محمد محمد عنانى محمد
رائف رءوف عنتر فؤاد على الحو
اية ﷲ سعيد محمد حسن
نوران محمود احمد مجاهد
دينا محمد خليل دكرورى
سارة عباس ابو الفتوح طه
مها عاطف محمد بريقع
صباح السعيد محمد فراج
بسمه عبد الرحمن ابراهيم عليوه
ليليانا وسيم وديد صليب
رؤى ناصر شعبان شحاتة
محمود على عبدالحكيم حامد
كيرلس مجدي سعيد عبد المسيح
لليان ارسانى صموئيل قريصة
مروان عادل صابر احمد
اندرو يسى اندراوس بطرس
خلود حاتم محمد فتحى محمد الهادى
محمد شعبان بسيونى عبد القادر عماره
اسﻼم هشام حسين احمد
يحى محمد يحى زكى
ساره منتصر محمد عطيه بدران
ابتسام لطفى محمد مرسى
دعاء اسماعيل ابراهيم احمد الدبياوى
اسﻼم زغلول عبد الهادى حسين
فارس وسام عبد ﷲ عبد الحميد سويلم

الكلية
تجاره بور سعيد
تجاره اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية بنى سويف
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره المنصوره
تجاره طنطا
تجاره طنطا
تربية بنى سويف
تجاره المنصوره
نوعية المنيا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية اسكندرية
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
علوم الزقازيق
اداب اﻻسكندريه
تجاره القاهره
اداب دمنهور
تجاره اسيوط
فنون تطبيقيه حلوان
حقوق بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
زراعه الزقازيق
اداب كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات عين شمس
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
علوم رياضة جامعة دمياط
حقوق اسيوط
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
علوم رياضة سوهاج
حقوق القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
121002
164492
439444
667253
749398
614654
524783
241989
164273
526408
206127
601382
472510
888699
900231
122661
751659
675897
730032
465807
352631
844572
431061
674589
217777
661213
818511
830418
219781
297551
285392
283440

اسم الطالب
احمد محمد عرابي عبد الحكيم
اليس عاطف ميﻼد جرجس
دنيا محمد عمار الضوى محمد
نورهان حسن عبد الرازق على عبد الرازق
احمد محمد رشوان حامد رشوان
روان محمد ابراهيم محمد حسين
مازن السيد امام محمد حسن
محمد رضا احمد ابراهيم محمد ناجي
ايه عادل عبد العظيم حسين
محمد أحمد حسين مراد احمد
محمد حسام الدين محمد عبد ﷲ
ابراهيم طارق عبد العاطى غريب عﻼم
شيماء رمضان فرج سليمان احمد خليفه
رانيا محمود محمد محمود
دعاء عدلي ذكي محمد
يوستينا الهامى فؤاد عوض
رانا طارق محمد فرغلي محمد عمار
هدير عصام شكرى محمد هاشم
ايه سيد حسن فايق
تقه احمد ايهاب مصطفى احمد الزاهد
نورا عادل محمد ابراهيم
اشواق ابراهيم سيد محمد
نورهان محمد عبداللطيف عﻼم مراد
ندى عبد الرحمن محمد البكرى عبد الرحمن الصعيدى
ساره مجدى شفيق عطا ﷲ
احمد عاطف السعودى السوداني
ابراهيم على عبدالعزيز عبدالعليم
ياسر ممدوح خير محمد
ايمان محمود محمد احمد ابو ذكرى
مارتينا لمعي وجيه عطا ﷲ
شهاب رأفت محمد توفيق
اسﻼم محمد محمود احمد

الكلية
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب المنصوره
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حقوق الزقازيق
تجاره بنها
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره بنى سويف
زراعه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه طنطا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
طب بيطرى اﻻسكندريه
نوعية فنيه اسيوط
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره القاهره
كلية أداب بورسعيد
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب عين شمس
تربية كفر الشيخ
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره اسيوط
علوم رياضة اﻻسكندرية
تربية الزقازيق
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
معهد فني تمريض المنيا
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
اداب عين شمس
حقوق عين شمس
تجاره جامعة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
594913
823709
211691
169766
117053
114822
155596
736153
307296
726156
104083
604632
609891
292928
287499
306736
614010
427614
376895
729290
530621
252856
837109
129001
117457
376322
103435
217463
292317
478558
819343
464521

اسم الطالب
رضوى اسماعيل جودة إسماعيل شرف
ياسمين محمد احمد عباس
عمر حمدى حسب النبى محمد الشورى
محمود عيد السيد عبد اللطيف
محمود عبد المنعم جابر عبد المنعم
نسمة رأفت خالد توفيق
هاله محمد طاهر رشاد
اسﻼم حسن خليل السيد
براء عماد حمدى كمنه
احمد ايمن كامل محمد غريب
طه وجيه السيد عرفات
روان يوسف السيد على جبر
عبد العزيز السيد عبد العزيز محمد
رحمة عثمان احمد عبد الرحيم سيد
زينب محمد على حسن خليل
محمد علي محمد حشيش
ايمان نبيل عبدالعاطى عبدالمنعم
سهير رمضان ناجى محمدسليم
امنيه حسين محمد عبدالعزيز الطنطاوي
نادر حمدى محمد دسوقى شيحه
احمد ابراهيم محمد السعودى
محمد خالد عبد الغفار ابراهيم
ميار محمد حسن سعد
نورهان عبد اللطيف عبد الجيد محمد
اميرة عصام سعد الدين كريم خليل
مصطفى صبحى احمد رزق محمد دياب
عبد الرحمن صبحى خليل عبد الحليم
رانا طارق محمد ابراهيم
منة مجدي احمد محمد خليل
حمدى محمد نديم محمد عرجاوى الطواجنى
احمد حربي مدني عبد الصبور
سمير عبد المغني السيد عبد الغنى موسى

الكلية
معهد فني صحى بور سعيد
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
حقوق عين شمس
حقوق حلوان
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى ببنى سويف
كلية اللغات والترجمة سوهاج
تربية شبين الكوم
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب الزقازيق
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره القاهره
علوم رياضة القاهرة
ك.ت .فني صناعى قويسنا
اداب الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
تربية ابتدائي بنها
تربية الزقازيق
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية علوم الوادى الجديد
اداب القاهره
اداب انتساب موجه حلوان
اداب سوهاج
حقوق شبين الكوم ج منوفية
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره كفر الشيخ
تجاره اسيوط
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
234808
287997
539045
891795
103185
446650
732660
918400
165874
285602
208098
524219
119903
882428
116747
594846
662306
233266
386436
159037
124837
279580
605275
387553
801533
390729
316925
544460
222797
134761
220249
162719

اسم الطالب
نيفين اشرف عبد المنعم محمد
احمد عيد محمد رجب عباس
إسراء محمد عبدﷲ مصطفى أبو زيد
نعمه فتحى حسين حسانين
بﻼل جمال حامد على احمد
محمود صﻼح ابوالفتوح شريف
انهار احمد سعيد ابراهيم
محمد طارق محمود السمان
رانيا رمضان محمد اسماعيل
احمد علي محمد احمد فهمى
محمد ممدوح احمد علي
اسماء محمد ابو اليزيد عبد الوهاب الشيخ
احمد سامي سعيد فرج الجندى
ياسمين عبد المنعم احمد عبد الرحمن
سعيد سمير يحيى خليل محمد
هاجر إبراهيم عبد المجيد ابراهيم بدوى
محمد السيد صابر عطيه
اسر كمال الدين عماره السباعى حجازى
سلمى مصطفى محمد الحلوانى
عﻼء طه احمد طه
شادي فتحي عبد الرحمن محمد
وﻻء حسن اسماعيل على حموده
رنا ماجد سامى كامل المسلمى
اسﻼم محمود عبدالشافى عبدﷲ
بيتر عماد غايس اسكندر
بثينه محمود سعيد محمود
نهى عبد العظيم احمد مصطفى احمد
عبد الرحمن محمد ابو البهى حسام الدين النجار
احمد محمد عبد المطلب محمد
حسن مجدى شوقى حسن
هدير سيد محمد عبدالوهاب
سارة مصطفى احمد سيد

الكلية
تجاره عين شمس
تجاره القاهره
تربية السادات
تجاره اسيوط
تجاره القاهره
تجاره طنطا
نوعية الزقازيق
تجاره سوهاج
تربية الفيوم
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تجاره عين شمس
تربية اسكندرية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اسيوط
تجاره انتساب م .بنها
تربية جامعة دمياط
تمريض المنصورة
السن عين شمس/رياضة
تجاره عين شمس
علوم بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
تربية/رياضه بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
523457
295843
912257
224661
651406
277315
282915
284804
751399
438689
164850
579268
543486
443671
725493
219272
321570
577732
741088
130178
653386
611673
590691
215695
441005
219161
682115
160662
459514
536334
661038
611061

اسم الطالب
محمد احمد السعدانى فارس بكير
شروق محمد سيد احمد عثمان
ابتسام عبد الباسط تمنى محمد
نبيل رزق على عبد الرحمن
نورهان عماد الدين محمد رفعت السعيد محمد
محمود العباس احمد عباس مصطفى جاد ﷲ
ياسمين احمد السيد عبد الحميد الطنباري
عائشة ابراهيم محمد ابراهيم
محمد عﻼء الدين السيد محمد ابو النصر
اسماء مجدى محمد ابو الفتوح عبد ﷲ
يمنى احمد محمد عبد السﻼم
مروه حماده السيد صالح
هشام فرج جابر عبد الحليم احمد
اسماء ابراهيم على ابراهيم ابو شبانة
يوسف احمد مرسى خميس
اﻻء ياسر على الدين ابراهيم الدسوقى
اسماء فرج ابراهيم فرج
محمد الباشا محمدالسعيد نصار
عمر سيد ابراهيم محمد
اسﻼم صالح صديق مرسي
رانيا السيد محمد موسى
اسماء محمد عطيه حامد
حازم محروس مسعد التوتنجى
سلمى احمد عبد المقصود عبد الوهاب
هاجر محمد عبده احمد ابو الحسن
اسراء احمد محمود المهدى ابراهيم
عرفات اشرف السيد احمد
شرين رمضان فتحى عباس
محمد ابراهيم نور دياب
نجوى عبدالعال جازن فتيح
ضحى طاهر السيد عبد الرازق حسن
رامى عبده عبدﷲ عبدالمعطى

الكلية
تجاره طنطا
حاسبات ومعلومات حلوان
علوم اسوان
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره المنصوره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
فنون تطبيقيه حلوان
تربية حلوان
اداب انتساب موجه بورسعيد
علوم اﻻسكندريه
اداب الفيوم
نوعية طنطا
علوم رياضة اﻻسكندرية
اثار الفيوم
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره القاهره
تمريض شبين الكوم المنوفية
اداب انتساب موجه المنصوره
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
تجاره القاهره
اداب المنصوره
رياض اطفال المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب باﻻسكندرية
نوعية عباسيه
اداب انتساب موجه دمنهور
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب انتساب موجه بنى سويف
حاسبات ومعلومات المنيا
تربية طفوله ج دمنهور
علوم المنصوره
نوعية الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
321731
912590
355295
435551
146991
292943
579947
139816
544749
913374
886911
813836
365473
658175
578610
604981
456648
759987
286420
445469
503351
306459
662924
433514
838438
913999
899252
837130
221561
108251
450286
662327

اسم الطالب
احمد محمد سليمان القلشى
اسراء حمدى مصطفي احمد
نوسه محمد رفعت عثمان
ردينة خالد عطية عيسى محمد
محمد عبد اللطيف جمال عبد اللطيف
شيماء سمير محمد جعفر
اسماء عبدالباسط سند عطية
شيماء محمد سيد عبد الرؤف
هشام مجدى اسماعيل على جمعة
زينب على محمود حسن
ياسمين احمد حامد عبيد
اسراء احمد صﻼح الدين عبد الحكيم
ايمان عبدالسميع عبدالحق عبدالسميع
ايمان وجدى عبد الوهاب عبد القادر اﻻمام
احمد مسعد مسعد السيد الفارسى
عبد الرحمن محمد محمد عطية مصطفي
مروه محمود عبد الحليم خليفه
مها صابر على مصطفى
سارة محمود ابراهيم عبد الرحمن
اسماء مجدى محمد اسماعيل صالح
أحمد طارق عدلي عبد ﷲ
محمد احمد محمد هدهود
هبه جهاد عبد العزيز احمد
احمد صبحى السيد محمد شلبي
منى ذكرى محمود محمد حجازى
الشيماء شعبان على محمد
عمار جمال محمد معتوق
كرم جميل السيد محمد
اسراء احمد شحات دكرونى
عمر الحسينى عبد ﷲ صالح
اميره ايمن مصطفى مليجى على
محمد محمود عبد العزيز محمود برعى

الكلية
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجارة قنا ج جنوب الوادي
زراعه عين شمس
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب القاهره
علوم طنطا
تربية عين شمس
اداب اﻻسكندريه
علوم اسوان
تربية اسيوط
نوعية المنيا
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اثار القاهره
حقوق طنطا
علوم الزقازيق
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره الزقازيق
كلية بنات شعبه طفوله عين شمس
زراعه كفرالشيخ /رياضة
تجاره اﻻسكندريه
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
اداب جامعة دمياط
علوم اﻻسكندريه
كلية علوم الوادى الجديد
اداب اسوان
تجاره سوهاج
كلية تربية رياضية بنين الوادى الجديد
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره القاهره
معهد فني صحى طنطا
تجاره بور سعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
756411
603627
661112
125683
116163
351200
673117
506167
281988
842355
110494
673758
232802
543460
452201
893539
597594
529935
441798
842521
609467
120201
223317
320488
393825
750387
434518
595627
819186
151094
658089
529476

اسم الطالب
امال ناصر على رشيد
مهاب نبيل حسين على حسين
احمد محمد رأفت محمد نصار
حسناء احمد محمد السيد
محمود احمد محمد علي
باسل يوسف محمد عبدﷲ
محمد عاطف محمد عبد العال
ندا عادل ابراهيم يوسف
سلمى حمدي السيد حجازى
سامح عصام عطا منصور
محمود ناصر سعد زغلول
ساره عاطف فوزى مصطفى خليفة
دعاء محمد نجيب عبد الباسط
مارك انور حليم زكى غب﷼
محمود بسيونى ابواليزيد الجميل
محمد بكري محمد محمد
اﻷمير سمير بركات بركات عامر
البدرى سمير غريب توفيق
محمد السيد كمال عبد القادر حزين
مارينا ممدوح رشدى حنا
صوفيا مﻼك سليمان عطيه
عمر نبيل سيد محمد
اية احمد عبدالحميد درويش
سعيد خطاب كمال خطاب
فاطمه صﻼح الدين السيد ابراهيم المصرى
عبد الرحمن طارق حميلى عبد الراضى رضوان
باهر امجد ميﻼد زكرى تادرس
مروة أحمد أنس أحمد الحسينى دهينه
ايات صﻼح احمد عبدالرحمن
محمود سعد عبد الشافي عبده
احمد حلمى شعبان كامل على
سعيد عيد عبد الحميد رفاعي شعبان

الكلية
تربية العريش
تجاره الزقازيق
تجاره بور سعيد
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره المنصوره
تجاره عين شمس
علوم رياضة كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره سوهاج
تربية جامعة دمياط
تربية دمنهور
اداب طنطا
نوعية المنيا
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه طنطا
معهد فني تمريض اﻻسماعيليه
تجاره اﻻسكندريه
معهد فني صحى بور سعيد
تربية المنيا
اداب انتساب موجه حلوان
تمريض المنصورة
تجاره دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
305939
671550
664723
109295
754810
533806
303881
363349
742785
658357
750217
810073
533406
877908
822730
396155
829207
157477
673311
237862
292355
884952
376290
760022
503592
283199
802623
459464
748666
670588
918421
448365

اسم الطالب
حسام الدين كمال محمد موسى
راندا السعيد عبد الحميد السيد
محمود بدير بدير عبد الهادى
عمر محمود محمد فهمى
محمد ماجد مسلم حسين
اميمة سامي انور شحاته محمد ابو السعود
اسراء ابراهيم معتمد عبدالمطلب
احمد وائل عبدالعليم حسن
وفاء نبيل عشرى فراج
هويدا ياسر احمد عبد السﻼم مقلد
احمد محمد السعيد محمد عبدﷲ جﻼل
احمد صبحى عبد الرازق عبد الحليم
زينب يس احمد محمد المالحى
اﻻء سيد حسن على
اسراء وافى احمد محمد
رحاب لطيف عبدالرازق ابراهيم
عمر بخيت عبدالغنى حسين
ابانوب ممدوح خليل جرجس
اسراء عﻼء محمد همام على عامر
بسنت حسينى عبد الظاهر السيد
هاجر نبيل سعد عبد الفتاح
معاذ على محمد سالم
سامح خالد صﻼح شمس عجوه
منى السيد علي البنا
ياسمين محمد محمد محمد مصطفي حال
شيرين اسامة محمد زيدان
رامى زكريا نان بولس
مجدى عادل مجد الشناوى
محمد عيسى عثمان عيسى
اﻻء حسن مسعود عبد الهادى
احمد راضى يوسف محمد
مي احمد محمود علي شلبى

الكلية
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
نوعية المنصوره
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
حقوق حلوان
ك.ت .فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء
تربية طفوله ج دمنهور
علوم شبين الكوم ج المنوفية
حقوق عين شمس
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
تربية رياضية بنات المنصورة
اداب انتساب موجه بورسعيد
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف/رياضة
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية اسيوط
اداب قنا ج جنوب الوادى
حقوق بنها
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
تجاره بنى سويف
اداب المنصوره
اثار الفيوم
حقوق انتساب موجه القاهره
حقوق اسيوط
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
حاسبات ومعلومات القاهره
تجاره بنى سويف
تجاره كفر الشيخ
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس
علوم المنصوره
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
533222
754354
611843
211621
671783
207065
536660
545841
583777
125825
444892
514628
154520
284969
279981
512593
152776
300402
286397
533745
309487
303224
454720
830085
602895
680478
207223
288165
466575
282034
234419
586602

اسم الطالب
خديجه محمد محمد عبداللطيف
نبيل نبيل ابو اﻹسعاد على السروى
ندى سعد عبدﷲ عبدالعال زويد
مصطفى احمد فؤاد مصطفى
محمد حسن جبر سالم
محمد ممدوح محمد عزالدين عبدالسﻼم قطب
سعاد عتمان عبد المطلب حسن صقر
انس محمود محمد محمد
سحر ايهاب احمد ابراهيم شمس
جهاد حامد على فارس
كمال ابراهيم كمال عامر
احمد عبد الناصر سعد ابوالغيط الجزار
اسامه جمال معوض قرنى
مي اشرف سيد عبد السميع
محمود يوسف محمود يوسف
دينا خالد محمد محمود اسماعيل
محمد حسين عبد الفتاح عبد الولى
لبنى محمد محمد محمد كامل
عمر محمد محمد محمد أبوعجور
الشيماء سامى عبد الباسط محمد على
فاطمة يحي السيد مشحوت
اية محمد علي نصر الدين
سارة السعيد محمود التﻼوي
مصطفى جبر مصطفى حسن
شيرين صابر ابراهيم محمد بيومي
سمر محمد مصطفى السيد الصياد
ساره محمود دياب قاسم على
ايمان سامي صﻼح عبد الكريم منصور
نهال عبد ﷲ فتحي احمد المنسي
نورهان احمد حازم خلوصى
احمد محمد نجيب عبد المنعم
آيه عزت متولى عطيه غالى

الكلية
تربية طفوله اﻹسكندرية
اداب انتساب موجه بورسعيد
تجاره الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم رياضة المنصورة
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره دمنهور
علوم رياضة دمنهور
اداب طنطا
تجاره القاهره
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تجاره دمنهور
تربية رياضيه بنين بني سويف
اداب انتساب موجه الزقازيق
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه بنى سويف
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
تربية دمنهور
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية طفوله شبين الكوم
علوم طنطا
حقوق قنا جنوب الوادي
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية ابتدائي المنصوره
كلية البنات آداب عين شمس
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره كفر الشيخ
فنون جميله فنون حلوان
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
اداب طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
240491
661229
367341
537775
454726
589385
801351
289808
185032
748945
388775
104234
591713
462082
585059
609835
676438
311908
232378
669620
731594
531448
121720
501469
584656
662895
546556
533727
730177
893612
431458
464532

اسم الطالب
اسراء عبد الناصر السيد محمد
عمار ياسر عزت البدراوى ابراهيم
ايمان عليمى السيد عليمى محمد
آﻻء مجدى احمد محمد الجزار
سعاد مصطفي سعد عياد
محمد عبدﷲ احمد حسين
سهيل طاهر عبد القادر محمد الشريف
شروق عماد سيد على
مديحه حمدى سلطان محمد
امل عادل جادالرب جوده
جمال اسامه احمد احمد
سلمى مصطفى مرزوق احمد
اسماء محمد محمد صابر عيطه
هبة ﷲ فتحى عبدالحكيم احمد صومع
محمد السعيد عبدالغني ضهر
سعد محمد سعد زغلول يسن
حنان ابراهيم احمد محمد ابراهيم عثمان
محمد احمد عبدالعزيز بيومى
سيف اﻻسﻼم طارق محمد محمد السيد
محمد ايمن السعيد جبر يوسف
ايه امام صﻼح فتحي حماد
محمد خميس عبد المولي ابوبية
اميره ابراهيم احمد مجاور
مصطفى احمد محمود احمد محمود
ايمان صبحى ابراهيم مندور
اصاله محمد محمد ابوالعز
إسراء عادل عبد ﷲ علي عمر
اﻻء رجب سعد حسن خليفة
اسراء عبدالعظيم جمعه ابوالمعاطى
منار عاطف سيد محمود
احمد جمال عبد الهادى جاد الكريم احمد
عبد الرحمن رضا بسيونى الشهاوى

الكلية
اداب حلوان
تجاره طنطا
تربية ابتدائي بنها
السن عين شمس
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره جامعة السويس
حقوق اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه بنى سويف
علوم رياضة جامعة السويس
تجاره جامعة السويس
طب بيطرى القاهره
تربية جامعة دمياط
علوم كفر الشيخ
معهد فني صحى طنطا
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تمريض الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق عين شمس
حاسبات ومعلومات المنصوره
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره دمنهور
تجاره طنطا
علوم اﻻسكندريه
اداب جامعة دمياط
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب اﻻسكندريه
تربية دمنهور
تجاره عين شمس
اداب سوهاج
تجاره دمنهور
تجاره كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
601983
299072
836413
434344
471391
824734
381898
440989
604673
594450
224760
670496
607275
544706
353779
438218
445079
669272
833958
603587
653740
603251
240909
819048
138083
512962
166085
537394
163750
742216
433864
683613

اسم الطالب
آﻻء أيمن فايز حسن خاطر
اسراء محمد سعيد عبد الغني حسنين
اسماء منتصر عبد الرحيم محمد
طاهر ابوزيد ابوزيد ابراهيم عبدالغنى
نورا خالد مصطفى حسين ابو طبل
فاتن مجدى على خليل
داليا سﻼمه محمد مدكور
ندى محمد فتحى محمد احمد
ندى محمود شحاته مجاهد
آية ممدوح سﻼمة أبو الروس
مصطفى محمد ابوالعباس محمد
مى محمود الشحات محمد درغام
احمد سمير محمد حسين
مصطفى احمد محمد محمود على سيد احمد
عبدﷲ السيد عبدﷲ السيد
جاﻻ ياقوت محمد هاشم ابراهيم
ايمان جمال احمد الفرس العقده
محمود صالح بدر محمد بدر
نورهان احمد سمان توفيق
محمد شاكر سعد ابراهيم
محمد السيد على على المنشاوى
احمد مهدى محمد محمد
دينا حسين سيد عبد الكريم
اية محمد احمد محمد
نسمه صابر عبد السميع محمد عزب
رضوى محمد بكر محمد
منى عصام تمام حميده
حسناء رمضان ناجى محمد على رمضان
عبد ﷲ محمد على امين
رضوى محمد احمد محمد
هادى محمد عبدالحى احمد اللقانى
عاصم حمدى السيد محمد عبده

الكلية
اداب انتساب موجه الزقازيق
علوم القاهره
اداب اسوان
تربية اسكندرية
اداب اسوان
حقوق قنا جنوب الوادي
كلية البنات تربية عين شمس
حقوق اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية جامعة دمياط
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره الزقازيق
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
تجاره عين شمس
تربية طفوله اﻹسكندرية
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره المنصوره
تجاره سوهاج
تجاره الزقازيق
تجاره طنطا
تجاره طنطا
تجاره عين شمس
تجاره اسيوط
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم حلوان
تربية ابتدائي دمنهور
زراعه الفيوم
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
علوم رياضة جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
744284
725412
287001
121789
278017
206209
166437
608672
875462
604324
323118
366476
756623
119089
612114
148909
389534
537419
230340
473655
749311
243966
670166
654683
745012
657239
378074
469832
459907
207494
132107
318602

اسم الطالب
عبدالرحمن سليمان السيد سليمان
محمود احمد محمود حسن الشمبكي
احمد محمد عبد الﻼهى عبد اللطيف
خلود خالد خضيري عﻼم
اية علي محمد البيلى
محمود معتز عزت عبداللطيف
شريهان السيد ابراهيم عبد العزيز
هبه محمد ابراهيم السيد
امنيه محمد على عثمان
هاجر محمود محمد عاشور محمود
اسراء صابر محمد زين الدين المصليحى
محمد اسﻼم محمد عبده حسن
همس عبدالمؤمن عبدﷲ احمد
ندا سعد عبد العزيز الصادق
امير شوقى عطيه محمد المهدى
ايمان كامل على بيومى
خالد اسامه عبدالمحسن على
ريهام ربيع ابو اليزيد على جاد
داليا عبد الغنى احمد عبدالغنى
نجاه الحمادى عبد السميع الحمادى
سها السيد محمود رضوان
محمد عادل محمد فؤاد
رانيا رضا محمود القزمازى
علياء عبد العزيز نفاد جمعه
اسراء صﻼح احمد سيد
هبه مصطفى على محمود على
امل محمد عبدﷲ احمد عقل
احمد محمد عبدالحى محمد غازى
أسماء محمود أحمد الشربيني
نادين لطفى احمد حمزه
الحسين على ابوزيد حسين مسامير
محمد صﻼح حامد يوسف

الكلية
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره عين شمس
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره بنى سويف
تجاره الزقازيق
أكاديمية اخبار اليوم  6أكتوبر علوم إدارية إنجليزي
تجاره انتساب موجه الزقازيق
معهد فني صحى بنها
حقوق بنها
اداب العريش
نوعية جيزه
معهد فني صحى الزقازيق
خدمه اجتماعيه حلوان
اداب انتساب موجه الزقازيق
اثار القاهره
علوم رياضة اسوان
اداب كفر الشيخ
علوم رياضة جامعة السويس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني تمريض المنصوره
تربية المنصوره
تمريض اﻹسماعيلية
اداب انتساب موجه المنصوره
تربية عين شمس
تجاره كفر الشيخ
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية عين شمس
اثار الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
500058
358046
656958
382613
430906
360103
355846
653850
538612
130854
162828
216485
284112
104724
137105
746110
438497
531553
825390
207240
518450
428633
296809
110283
450329
244629
436544
440506
295846
542583
207533
363702

اسم الطالب
فايزة أشرف عزت عبده بخيت
ايه حمدى رجب محمد
نهير محمد مختار احمد على
اسراء محمود عبدالحفيظ مسلم حسن
اسماء محمد محمد احمد على
عبدالقادر احمد عبداللطيف محمد
وﻻء على عبدالعزيز على
اسراء مجدى عبد الحليم محمد زايد
أسماء عصام عبد ﷲ عبد المعطى
فاطمه سمير احمد محمد
حسام احمد عبد الستار خلف يوسف
احمد حسين محمد حسين
حسام ناصر عويس السيد
تقى مجدي حسن احمد حنفي
نور الدين عبد اللطيف محمود حسنى
محمد عبد الصبور سعد احمد
اﻻء حسن احمد محمد العشرى
عمر أشرف فتح ﷲ العفرى
امل الضبع حسن عساوي
ساره ايمن محمدرشاد محمدخليفه
جيهان سعد عبد المنعم غازي ابو شناف
عبد الرحمن ايمن محمد محمد ميﻼد
زينب محمد حسن عبد الوهاب
مايكل عادل كامل اسكندر
نورا ابراهيم السيد محمد عطيه
امين سعيد حداد سيد
نانسى محمود محمد كمال محمد
حبيبة سامى الباز احمد عبد اللطيف
مارولينا ريمون مكرم راغب
آيه محمد شحاته محمود مبارك
مونيكا بولس عبد المسيح يوسف
محمد ضاحى فتحى كامل

الكلية
حقوق اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره المنصوره
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تربية طفوله اﻹسكندرية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق عين شمس
تجاره المنصوره
تربية طفوله ج دمنهور
حقوق القاهره
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره عين شمس
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
حقوق الزقازيق
تجاره طنطا
تجاره دمنهور
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
تجاره عين شمس
اداب دمنهور
اداب اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم رياضة الزقازيق
تربية طفوله طنطا
تجاره طنطا
تجاره اﻻسكندريه
فنون جميله فنون المنيا
اداب عين شمس
فنون جميله عماره المنيا
فنون تطبيقيه حلوان
حقوق القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
593140
472587
906047
828552
367945
104624
553271
331405
585486
362943
281029
655164
104651
358633
449763
597829
121257
669580
147458
375634
317315
682764
313465
732980
176680
533957
501553
430671
214804
294002
583956
168393

اسم الطالب
محمد محمد عبد الفتاح اﻻسﻼمبولى
ياسمين احمد يوسف سليمان
ندى عبد الباسط عبده محمد
حنان علمى محمد على
اريج احمد يسرى سعد الجيار
احمد ماجد محمود محمد
نادين محمود ابراهيم محمود الجارحى
اسراء فتحي جاد دردير
سارة عبدالمجيد عبدالحكيم عبدالقادر حجاج
سعيد هشام سعيد رزق
عمر طارق سعد زغلول المرسى سليمان
رواء طارق احمد محمود على
عمر ايمن الدسوقي طلبة
فاطمه عماد صالح عبدالعزيز
سلمى صابر محمد محمد اللمعى
اسراء محمد عبد الحميد المرسى الجزار
بسام على محمد محمد حسن
السيد محمود السيد رزق
ساره عبد الحافظ طه صديق
محمد مصطفى محمدى عفيفى سكر
جهاد يسري السيد رفاعى يوسف
هبه اسماعيل محمد على احمد
وفاء مجدي السيد محمد
ايه عبده عبد الحميد عبد الحميد محمد
اسراء زين العابدين احمد عبد السميع
دعاء عماد مراد عبد الواحد على
اسراء احمد ابراهيم محمود شومان
بسنت ابراهيم السيد احمد القمرى
مينا ممدوح صبرى فرنسيس
محمد واعر حسين السيد
عمر راشد ابوشادى الشرقاوى
كيرلس نادى القمص ميخائيل

الكلية
ك.ت .فني منشات بحريه بور سعيد
تربية ابتدائي كفر الشيخ
اداب سوهاج
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالبات
اداب بنها
تجاره القاهره
اداب اﻻسكندريه
حقوق قنا جنوب الوادي
تربية طنطا
زراعه عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
نوعية المنصوره
اداب القاهره
اثار القاهره
اداب انتساب موجه طنطا
تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالبات
تجاره القاهره
تجاره المنصوره
حقوق انتساب موجه القاهره
معهد فني صحى بنها
تربية بنها
تربية المنصوره
دار العلوم ج القاهره
اداب الزقازيق
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
طب بيطرى دمنهور
تمريض اﻹسكندرية
علوم رياضة طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه عين شمس
حاسبات ومعلومات المنصوره
العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات  6اكتوبر
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
746542
122148
135764
595801
918095
676620
377249
825134
153284
651428
673041
125742
303638
238984
613712
604771
204164
608196
809698
209171
549003
671193
459504
804868
750048
672724
682844
911443
907645
650307
455732
304772

اسم الطالب
اسراء احمد ابراهيم حسن
ايمان مجدى السيد مصطفى
سلسبيل احمد صبحى ابراهيم
محمد اشرف عبد السﻼم عثمان دويدار
حازم مصطفى كمال عبد اللطيف
اميره حامد عبد الحافظ حامد عبد الﻼ
شيماء اسامه سليمان يوسف محمود
كيرلس نبيل فوزى جرجس
رانيا رمضان احمد احمد
يمنى محمد ابوالنجا احمد اﻻمام
عمرو عبد الفتاح عبد القادر طعمه
نوران محمد احمد زكى درويش
فاطمة عبد الرازق عبدالرازق عبدالعزيز
اسﻼم وجيه فتحى احمد
احمد السيد عبدالقادر ابراهيم
اﻻء اشرف على ابراهيم
ميرنا ايمن لطيف يوسف
منه ﷲ خالد سﻼمه احمد سالم
فاطمه محمد محمد محمد
حسن احمد محمد جمال الدين
احمد عبد الرؤوف مصطفى محمد الشال
ابراهيم هشام حسنين طه على
عبد الرحمن محمد عبده الشرقاوى
احمد اسامه فؤاد محمد
مروه محمود عبد السميع احمد
ياسر مدحت محمد يونس
على على على عبد العال عيد
منار ربيع حمزه ياسين
وليد السيد محمد عبد المجيد
مى محمود عبد الحميد الشربينى
على مسعد عبد المقصود ابو غانم
ندا فتحي جابر سراج

الكلية
علوم رياضة اﻻسماعيليه
اداب القاهره
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
علوم جامعة دمياط
تجاره سوهاج
تجاره المنصوره
رياض اطفال القاهره طالبات
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية بنى سويف
تجاره انتساب موجه المنصوره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني تمريض الزقازيق
علوم الزقازيق
تجاره عين شمس
رياضيه بنات الزقازيق
اداب انتساب موجه المنيا
تجاره عين شمس
علوم رياضة دمنهور
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجاره كفر الشيخ
تجاره اسيوط
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه المنصوره
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
تجاره سوهاج
حقوق المنصوره
تجاره طنطا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
667326
600044
309321
445215
887900
577587
467553
893010
669339
534500
531888
512015
164847
842956
431571
443096
312993
577510
106119
506850
761295
681214
300215
893693
165940
540305
111524
122545
331517
678276
226235
513452

اسم الطالب
ايه محمد الطنطاوى يوسف
احمد سامى احمد السيد
دعاء محمد محمود حداية
رضوى محسن عبد النبى ابراهيم الغرابلى
مينا بركات عبد المﻼك ميصائيل
محمد حلمي مصطفى حلمي الشريف
زين الدين السيد زين الدين عبدالوهاب
سامح محمد اسماعيل ابورحاب
على ابراهيم مصطفى محمد مصطفي
منى عمر عبد القادر محمد بركات
احمد محمود ابوالمحاسن ﻻشين
سعاد سمير قطب عبد العاطى
ياسمين محمد قرنى معبد
حسام محمد احمد حسن
بيتر اسحق ناشد سليمان
آيه مصطفى احمد مبروك حمدان
نها علي المغاورى محمد عطيه
محمد على عبد الحى البدرى
نيرة طارق وجدى محمد
ياسمين عادل عبد الرحيم محمد على
ديانا وهيب سويفى مسعود عبدالمسيح
خالد السيد احمد يسن
عﻼء محمد محمد عبد الحفيظ
احمد محمد جﻼل محمد
محمود هاشم حمد عبد الوهاب
عفاف عادل قدرى طلبه
هاجر احمد سيد على
ايمان حشمت عبد الحميد ابوالعز
سلمى جﻼل احمد رشدي عبد العزيز
عفاف عبده السيد علي
اسﻼم اسامة محمد سيد
ايه محمد السعيد منير محمد

الكلية
علوم المنصوره
تجاره الزقازيق
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
تجاره اسيوط
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
علوم طنطا
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية دمنهور
علوم طنطا
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم الفيوم
علوم المنيا
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
علوم طنطا
تربية السادات
علوم المنصوره
أكاديمية اخبار اليوم  6أكتوبر علوم إدارية إنجليزي
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية حلوان
تجاره سوهاج
حقوق حلوان
تربية ابتدائي دمنهور
زراعه القاهره
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
السن عين شمس/رياضة
نوعية المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
213331
399194
583416
532469
464392
239874
838239
208781
586973
296228
922203
237415
607062
750388
229914
466194
147547
383247
446405
741782
137531
594864
544275
598687
216458
594489
894782
465274
533368
652450
745031
287603

اسم الطالب
سلمى ايمن سيد محمود الهلوتى
محمد ابرهيم كمال عبدالغنى عوض
جهاد ماهر على حماد
عبد الرحمن عبدالقوى منصور عبدالقوى الناقورى
محمد مجدى محمد متولى الشاذلى
عبد الرحمن محمد شحاته محمد قنديل
أسامة محمد عبد ﷲ حسين
معتز مجدى محجوب مكى
هدى رضا صابر ابومسلم
خلود عثمان صالح عثمان
هنا احمد عبده حسين
اميره احمد محمد رشاد احمد بكر
خالد مصطفى احمد محمد ثابت
عبد الرحمن كمال علي علي السقا
نورا فتحى ابراهيم محمد
علياء سليمان موسى سليمان الجمال
هاجر عبد الفتاح سيد محمد
يمنى اسماعيل محمد ابراهيم
محمد مصطفى مصطفى عبد اللطيف
عبد ﷲ مصطفى الشبراوي محمد علي
مصطفى محمد حسن السيد رسﻼن
فارس نبيل عبد الوهاب عبده الدكروري
احمد سامي عطية حسن على
عبدالرحمن محمد حسن المنسى
عمر محمد مسعد عبد الحميد
ساهر فهمى فهمى الخولى
اسراء السيد عبد الشافى عويضه
محمود رضا السيد قطب العشري
آيه محمد السيد محمد الخميسى
محمد محى محى عبد ﷲ زايد
ايه عبد الرحيم عوض رجب
اسراء علي كريم منصور

الكلية
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى طنطا
زراعه دمنهور
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
علوم القاهره
معهد فني صحى اسيوط
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
اداب المنصوره
علوم رياضة حلوان
تربية اسوان
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره الزقازيق
تربية ابتدائي بور سعيد
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره كفر الشيخ
كلية البنات آداب عين شمس
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره طنطا
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
كلية الزراعة جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
895979
746551
584039
299081
663906
277562
238642
755193
505107
310401
294344
902652
280589
673282
656152
103461
160051
746265
425968
901277
370760
215118
450039
425205
826288
672262
883044
682631
730856
226462
296154
446575

اسم الطالب
مى طارق محمد محمد
احمد خالد محمد مرسى
سماح خالد عبد العزيز حاتم
اعتماد فتحي محمد ابراهيم حسن
اسراء محمد توفيق الطنطاوى
خالد احمد محمد عبد الحليم غراب
مريم محمد احمد توفيق
راندا حافظ جبريل العبد
احمد عادل جابر عبد الباسط
خلود رضا فوزى البدوى
حسن محمد جمال محمد سمير محمود قطب
امينه جمال عبد الحميد عبد اللطيف
ايهاب سليمان السيد على
مريم عﻼء سعد عبد الحميد محمد حطبه
محمد ابراهيم جميل عبد ﷲ
ياسر رضا حسن محمد
محمود محمد معوض شحات
احمد جﻼل احمد عبد التواب
وسام احمد محمد منازع
ريهام السيد محمد حسن
محمود محمد متولى شرف
احمد عبد الرؤوف محمد على
اسراء محمد وهبه عبد المقصود جاب ﷲ
عادل بكور احمد بكور
سمر ابوالمجد ابراهيم ابوالفضل
ساره طلعت عبد الوهاب احمد
ايه سعود عبد الحكيم مهنى
ايه عادل السعيد محمد اﻻمام
كريم محمد عبدالمنعم احمد سالم
هانى راشد اسحق ابراهيم
ايناس ايمن محمد عبد الحميد بدوى
عمر ابراهيم عبد السميع خليفه

الكلية
حقوق سوهاج
حقوق الزقازيق
اداب طنطا
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
علوم المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم رياضة عين شمس
تربية ابتدائي العريش
تجاره دمنهور
حقوق شبين الكوم ج منوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب سوهاج
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب انتساب موجه المنصوره
حاسبات ومعلومات المنصوره
علوم حلوان
اداب بنى سويف
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
رياض اﻻطفال ج اﻻسكندرية فرع مطروح
معهد فني صحى سوهاج
حقوق عين شمس
تربية/رياضه حلوان
اداب طنطا
اداب دمنهور
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
معهد فني صحى المنصوره
علوم اسيوط
علوم جامعة دمياط
تجاره الزقازيق
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
علوم عين شمس
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
600800
105916
501443
829238
875034
231017
293121
156288
306339
243217
205966
369518
651226
140291
522825
322822
503440
577759
218086
653541
677073
584444
526118
457118
465435
310494
841282
372612
323382
140836
503994
669492

اسم الطالب
ايمان احمد السيد هيكل
ندى محمد حسين عبد الحسيب
جورج عادل فرج توفيق
محمد كمال محمد يسين
اسراء محمد فوزى نصر
عمار فتحى حسن شاذلى
رنا هشام حسن عبدالقادر
احمد حمدى سيد زيدان
محمد سعيد محمد حريبه
مرام مصطفى محمد ناصف
احمد سعيد محمد سالم
احمد توفيق عبدالعزيز على
هاله هشام امين الششتاوى محمود
اسﻼم محمد كمال محمد عبد الحافظ
نورهان عبد الفتاح عبدﷲ غيضان عﻼم
رانيا صبحي جابر السيد منصور
آيه احمد ابراهيم أحمد احمد عبيد
اسراء احمد عبد العزيز الصفطى
مادونا حمدى حنا شلبى
عبد الرحمن حسن على عبد الحميد الشافعى
عمر السيد جاد محمد راغب
اميرة السيد السعيد ابوالمعاطى ابو خيال
عمر السيد رزق اسماعيل الحنفى
شروق وجيه محمود قنصوه
ياسين طاهر محمد مسلم ياسين
عبير عماد احمد عﻼم
إسراء خالد محمد عبد الرحمن
دينا عصام الدين عبدالفتاح محمــــد
فاتن احمد عزيز احمد حويت
جهاد عبد الحكم محمود عبد العال
يحيى خالد عبدالرحمن السيد محمد السلخ
محمد رجب محمد عبد الحليم شعبان

الكلية
زراعه الزقازيق
تجاره جامعة السويس
السن عين شمس
تجارة قنا ج جنوب الوادي
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
علوم رياضة حلوان
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
معهد فني صحى بنها
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب المنصوره
اداب انتساب موجه حلوان
السن عين شمس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة اﻻسكندرية
نوعية فنيه طنطا
فنون جميله فنون حلوان
تربية رياضيه بنين المنصوره
تجاره المنصوره
علوم المنصوره
زراعه اﻻسكندريه
تمريض طنطا
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
تربية طفوله شبين الكوم
تربية /رياضه المنيا
تجاره انتساب موجه عين شمس
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
تجاره القاهره
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
طب بيطرى المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
460823
747785
107808
294825
877757
283746
814894
738035
399139
524264
309609
517113
510783
806039
320968
668497
366900
611281
803246
299768
126597
240878
733486
896175
288355
316613
678538
523214
436549
905222
809987
752160

اسم الطالب
عبدﷲ محمود محمد عبدالجواد نورج
دعاء عبد الغنى احمد سليم
احمد مجدى نجيب عبد السﻼم
اسﻼم حامد عبد الحى عبد الرازق
نجﻼء احمد عبد ﷲ احمد
حسين عطية علوان ابراهيم
زياد اشرف عبدالظاهر اسماعيل
امانى محمد عبدالعزيز محمد
محمد على مهدى على قنديل
نيرة عادل محمد عبد القادر محمد
احمد محمود السيد الخرخيسى
محمد عادل محمد زاهر
احمد ابراهيم على على السخاوى
سوسن راضى محمد عبداللطيف
عهود محمود محمد ابو حجر
ايمان احمد السيد السباعى حسن
فهد محمد محمد كساب عبدالﻼه
أسمى مراد مصطفى صديق
هدير ناصر محمود محمد
عبد ﷲ احمد عبدﷲ خضرى
مريم وائل محمد سمير محمد صبحي
اسماء عصام محمد عبدالعزيز
نرمين السيد احمد مزروع
مارتينا ايهاب ضيف غطاس
عبير صﻼح كمال حجاج
ندى شريف محمود السيد غنيم
هدى مصطفى مصطفى محمد النادى
محمد على محمد نصير علي
ندى احمد عبدالفتاح رمضان
ميرا عبد النور رياض عبد النور
شذا على جمعه على
اسراء السيد محمد محمد

الكلية
تجاره كفر الشيخ
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تجاره القاهره
حقوق انتساب موجه عين شمس
اداب اسيوط
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
تربية الزقازيق
كلية الفنون التطبيقية ببنها
اداب اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب دمنهور
تجاره دمنهور
اداب المنيا
تربية ابتدائي شبين الكوم
اداب المنصوره
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره الزقازيق
تربية المنيا
معهد فني صحى امبابة
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم القاهره
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره سوهاج
طب بيطرى القاهره
تربية ابتدائي بنها
اداب المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
طب بيطرى اﻻسكندريه
طب بيطرى سوهاج
تربية المنيا
تربية بور سعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
436896
137590
898895
531882
391254
177355
674558
736262
480506
319771
112911
805636
160375
179992
311234
463650
602780
675903
837888
661143
437256
818557
465272
577365
217241
590498
921606
120896
559182
613846
310645
154780

اسم الطالب
انجى رمزى جاب ﷲ اسكندر حنا
شريف ناصر محمد رشاد
اسماء عادل احمد قبيصى
ياسر عرفات عبدالمنعم الديب
طارق هشام ابراهيم على هﻼل
نرمين محمود مسعود محمود
شيماء سليمان السيد سليمان العجرودى
امنيه عادل الهادى محمد
محمد جمال محى الدين القصيف
لمياء محمد عبد الحكيم محمد عقل
عائشة رأفت فتحى على
محمود ناجى احمد عبد المجيد
مريم كمال عبد العظيم حسن
مصطفى احمد ذكى عبد الحفيظ
عﻼ عثمان عبد السﻼم الجندى
سارة مصطفى محمود احمد مكرم
السيد أحمد محمد رفعت محمد حسن
اسراء عبد ﷲ احمد على نصير
نانسي عمران صالح عمران
محمد رمضان محمود عبد الفتاح
امنيه احمد محمد ابراهيم زلط
احمد جمال سعد عبدالمعز
محمود السيد على محمد سيد
احمد مدحت مسعد الدسوقى العدوى
اية محمد احمد محمود حجاب
جورج رزق نجيب رزق
زينب الشافعى محمد ميرغنى
محمد ناصر عبد التواب محمد
عبد ﷲ عبد المجيد عبد ﷲ عبد المجيد
عمرو اسامة محمد عبد الوهاب
نهال احمد ربيع زايد
نوران احمد على محمد

الكلية
تربية اسكندرية
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تربية سوهاج
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
زراعه القاهره
تجاره المنصوره
اداب الزقازيق
تجاره كفر الشيخ
تربية شبين الكوم
زراعه عين شمس
اداب المنيا
تجاره انتساب موجه بنى سويف
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تربية طفوله شبين الكوم
تربية/رياضه كفر الشيخ
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
طب بيطرى بنها
البنات شعبة اقتصاد منزلى عين شمس
حاسبات ومعلومات المنصوره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
إعﻼم ج جنوب الوادى/رياضة
تجاره طنطا
تجاره المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره بور سعيد
تجارة انتساب موجه اسوان
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
875488
590019
591447
885285
582415
597527
376932
147229
461139
584872
835514
614558
579615
355551
834699
223707
131937
577246
672887
433547
575267
148935
739251
680782
207995
120664
892614
298381
323611
543278
288894
367031

اسم الطالب
مصطفى محمود محمد محمود
عادل ابراهيم محمد إبراهيم زعتر
مى محمود احمد صﻼح البوهى
نانسي عادل عبد المﻼك مرزوق
اسامه محمد ابراهيم ابوهيش
منار هشام السعيد على صقر
بسنت على عبدالفتاح اسماعيل بدر
محمد عبد الحميد محمد حسين
احمد خالد الشاذلى محمد الشاذلى
السيد ماهر ابوالفتوح نملة
احمد علواني سيد احمد محمد
اسامه حسينى عبدالمجيد على
اسراء احمد هاشم حافظ ابراهيم
ندا خالد نصر مبارك
مريم عبد الفتاح قناوى احمد
ساره سمير ايوب زكى
بﻼل عادل مرسي احمد
نور محمد السيد حامد الحوراني
عبد المنعم احمد عبد المنعم ابو النجا درويش
فارس ناصر السيد احمد
محمود فرج محمد الشلقامى ابو السيد
ساره حسن سيد جابرى
احمد ابراهيم موسى مرعى
تغريد السيد عبد الرحمن احمد
ايمانويل ايمن ابراهيم جوهر
ابرام فيليب حلمى كراس حنا
دينا يوسف يوسف عوض
محمد عباس عبد الحليم مبروك
اسراء محمد عبدالشافى عوض ﷲ هيبه
اسﻼم عطية عبدالحميد محمد اﻻسرج
مصطفى عبد الفتاح سيد مصطفى
حسام خالد صﻼح محمدى

الكلية
حقوق سوهاج
تجاره جامعة دمياط
تجاره جامعة دمياط
تربية طفولة اسيوط
حاسبات ومعلومات بنها
كلية الزراعة جامعة دمياط
اثار القاهره
علوم حلوان
كلية اﻻثار ج اسوان
نوعية طنطا
المعهد الفني للتمريض بقنا
تجاره بنها
تربية طنطا
تربية حلوان
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
اداب عين شمس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره طنطا
زراعه اﻻسكندريه
حقوق طنطا
اداب انتساب موجه حلوان
علوم الزقازيق
تجاره المنصوره
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية اسيوط
معهد فني صحى امبابة
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
علوم رياضة طنطا
السن عين شمس/رياضة
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
894300
238582
878685
209917
668532
752640
904527
579468
304450
477524
527539
137921
901847
386522
443961
105028
822520
602063
535786
313198
748650
466610
806921
373150
841311
670731
600030
543217
734854
138764
815266
733856

اسم الطالب
مارلين اشرف سليم مسعد
محمود احمد فرحا ن اسماعيل
احمد صﻼح سيد عاشور
روان سمير محمد مصطفى
على حاتم على محمد رجب
مرفت محمد حسن عبده شطا
رحاب عبد الوهاب محمدرشاد على
ايناس عبد ﷲ مصطفى حمزة
اماني اسامة عبد الحميد جعفر
بدريه رمضان ابراهيم الشافعى الشاعر
رقية محمد صبحى احمد إبراهيم الخنيزى
شيماء رضا محمد عبد الرحمن
نوره صفوت جاد الرب جاد السيد
نورهان محمد كامل السيد
نسمه السيد مندور فودة
احمد جﻼل الدين زهدى محمود
منار أحمد عباس أحمد
اسراء محمد رضا سليم حافظ
سندس مسعد محمد عبدالعزيز البسومي
شيماء مجدي أبو زيد مصطفي
عبدالرحمن عبده هلهول عبده
رباب محمد ابراهيم محمد
يارا عمار محمد عمار
ساره محمود محمد رشاد سعد
احمد خالد سليمان ماضي
دينا وليد عبد العزيز المهدى عبد الغني
هشام حسين عبدالمنعم حسين
اسﻼم مصطفى محمود احمد بدر
محمد صابر عبد الحميد عبد القادر
خلود خالد محمود ابراهيم الشايب
فاطمه محمد بكري سليمان
فاطمه محمد ﻻشين محمد

الكلية
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره اسيوط
اداب عين شمس
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
كلية أداب بورسعيد
اداب سوهاج
تجاره طنطا
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه طنطا
تربية أساسي اسكندرية
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اداب سوهاج
كلية البنات تربية عين شمس
اداب طنطا
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تربية الزقازيق
اداب دمنهور
معهد فني صحى بنها
علوم رياضة اسوان
تربية ابتدائي كفر الشيخ
رياض اطفال المنيا طالبات
تجاره عين شمس
فنون جميله فنون المنيا
معهد فني تمريض المنصوره
تربية الزقازيق
علوم رياضة الزقازيق
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره القاهره
تربية ابتدائي المنيا
اداب الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
513851
897957
904024
659760
674091
455174
212635
155036
241812
459300
105039
587778
280586
355883
468465
728576
893598
452108
210660
367006
904162
756542
885643
471057
209307
454677
132923
471033
914041
360646
527409
443542

اسم الطالب
وليد نزيه فؤاد شعبان
كريمان عبد الهادي محمد مرسي
اماني جاد عبد الحميد عبد الحليم
هند عبد العظيم محمد فتحى ابو هانى
سلمى حمدى محمد حسن البنا
ماهر محمود عبدالمولى الشرقاوى
داليا محمد عﻼء الدين محمد احمد ابوزيد
شروق اشرف فهمى سيد
عبير على محمود على
نجاح عبدالمنعم عبد المنعم تاج الدين
مصطفى سعيد هاشم على
محمود اسامه محمود عبد الغنى طلبه
ندى خالد رمضان أحمد
خلود ماهر السيد محمد خليفة
محمد عبدالﻼه محمد عبدالواحد
بسمه السيد ابراهيم مصطفى محمد
شيماء رأفت محمد غانم
محمد ايمن محمد الهلبى
ساره هشام مصطفى تمام
محمد جمال عبدالحميد عزب
عبد الرحمن على نورالدين ابراهيم
ايه حسن عياد عودة
انجى قيصر وهبه فرج
مريم السعيد حامد أحمد
هند محمد عبد المنعم عبد الرحمن
اميره محمود احمد الدباوي
احمد جمال محمد علي الخضري
رانيا عاطف ابراهيم المنشاوى
ايه محمد عبد الطالب محمد
مينا بولس يوسف بشارة
رقية السيد أحمد عبدالرحيم
آﻻء طارق سيداحمد السيد عبداللطيف

الكلية
تجاره دمنهور
اداب سوهاج
تربية ابتدائي سوهاج
تربية ابتدائي المنصوره
رياض اطفال المنصوره
تجاره طنطا
تجاره القاهره
حقوق بنى سويف
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
اداب دمنهور
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره جامعة السويس
تجاره انتساب موجه حلوان
زراعه كفر الشيخ
طب بيطرى بنها
اداب سوهاج
معهد فني تمريض طنطا
تجاره عين شمس
طب بيطرى بنها
اداب سوهاج
معهد فني تمريض اﻻسماعيليه
تجاره اسيوط
تربية طفوله كفر الشيخ
تربية عين شمس
تربية ابتدائي طنطا
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
معهد فني صحى طنطا
معهد فني صحى اسوان
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
تجاره اﻻسكندريه
تربية ابتدائي طنطا

Page 919 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
807655
660594
919122
740315
668918
447535
227222
292118
594530
226032
605694
292927
219302
522107
315306
164487
106987
205886
593100
218164
586524
537555
887873
367949
537276
524951
519253
431378
615174
291463
736643
447491

اسم الطالب
احمد حسين احمد احمد حافظ
مى محمد ابراهيم متولى
ميرنا وحيد نعيم بباوى
مني ابراهيم طلبه السيد
مروان ايمن مروان مروان عيد
محمود عبد ﷲ محمود البوريجى
امل ابوزيد حسن احمد
مي ابراهيم محمد على
أميرة أشرف نبية محمد كراوية
ابراهيم حافظ عبد الرازق عبد الحافظ
منير عبدالرحمن يحيى بهجت
رجاء خالد عبد الرحمن عبد الحميد
ماريا بدر منير عبد السيد
اسمهان خالد احمد متولى حنيش
احمد السيد بسيونى صبرة
ميرا طارق نسيم فرج
محمود خالد مصطفى سليمان سمرة
ندى شريف اسعد على
ندا على على عبد النور
رانيا رشدي حسن عبد المجيد خطاب
نورا عمر بكر سالم شاهين
هالة تامر يحى شكر حسن صوار
على نصر على حسن
ايه مجدى عبدالرحمن امام
هدى محمود عبد الواحد محمد اﻷبحر
انعام محمد سعد محمد احمد الخولى
ندى حسين محمد ابراهيم الغراوى
رامى احمد صادق محمد
خالد محمد محمود محمد عبدالعزيز
محمد مجدي محمد يوسف
رانيا محمد فتحى على حسن بدر
محمد على عبد الجليل على امامو

الكلية
ع.كندى تكنو.اعﻼم ت.خامس
تربية ابتدائي المنصوره
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره بور سعيد
تربية ابتدائي طنطا
استنفد الطالب رغباته
تجاره جامعة السويس
تربية جامعة دمياط
حقوق القاهره
تجاره الزقازيق
علوم عين شمس
علوم عين شمس
حقوق اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره بنى سويف
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات عين شمس
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره اسيوط
حاسبات ومعلومات بنها
تربية ابتدائي دمنهور
زراعه اﻻسكندريه
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره الزقازيق
زراعه عين شمس
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
352269
360274
738765
601278
810072
292992
111320
389341
753210
324108
151110
360435
359932
831674
898165
367796
540180
374201
653712
664601
144744
471745
755358
651799
133674
460775
838306
170288
308390
821838
144878
594759

اسم الطالب
هاجر ايمن حسن حسين مصطفى
احمد محمود جبر مجاور
اسراء علي احمد سيد احمد محمد عيد
ادهم ياسر محمد شفيق العزازى
ابانوب طلعت رزيق مرقس
دنيا اسامة رجب عباس
ماجي مدحت ابراهيم بخيت
نوران ياسر رشدى محمد يوسف
احمد الصبرى ابراهيم رطب
تبارك احمد عبدالـله يسن
هشام عبد الحميد زكى محمد
محمد رفعت عبدالمرتضى مهدى
خالد احمد شرف على
محمد جمال خضرى احمد
هدير ابراهيم احمد محمد
فيفى ابراهيم محمد ابراهيم
الهام عبدالهادى محمد عبدالسميع
مها صبرى حامد محمد ابوضيف
باسم محمد عبد الحق احمد العوضى
عمرو السيد الشربينى على شتا
نشوى الدسوقى عبد الخالق ابراهيم
ماجد جورج وديع عبدالمﻼك
سعاد الشاذلى محمود عبدالمنعم ابوآل
ايمن اشرف عبد الفتاح حسن احمد
ياسمين ماهر فكري محمد
فتحى سعد فتحى سليط
مروة سيد محمد سيد
ريهام عﻼء ابراهيم حسن
وليد فوزي عباس ابوالمجد
دينا عبدﷲ زوين عبدﷲ
عﻼء الدين عبد الرحمن محمود عبد الحافظ
امير شريف عبد البديع عوض الشرقاوي

الكلية
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
اداب الزقازيق
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم رياضة المنيا
كلية البنات تربية عين شمس
اداب انتساب موجه حلوان
زراعه عين شمس
علوم بورسعيد
تربية طفولة الغردقة
تجارة جامعة السادات
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
كلية تجارة ج أسوان
تربية رياضية بنات سوهاج
اداب بنها
زراعه دمنهور
زراعه مشتهر
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره القاهره
علوم كفر الشيخ
تربية العريش
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
اداب القاهره
حقوق اﻻسكندريه
اداب فرع الوادى الجديد
اداب انتساب موجه الفيوم
تربية/رياضة جامعة السادات
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
اداب القاهره
تجاره جامعة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
112596
310840
359933
668563
539083
751514
665084
875013
153006
577657
441508
128299
920783
233185
581301
281848
800023
431896
204382
500071
457816
307262
598198
362311
512379
389129
814412
462013
178159
321563
650221
652444

اسم الطالب
غفران الطيب سيد ابراهيم
اسماء مبروك ابراهيم عشيبه
خالد عادل عبدﷲ احمد عبدالعاطى
رغده رضوان معوض رضوان على
امينه محمد احمد ابو زيد دياب
محمد عبده محمد احمد ابو سمره
احمد ماجد ابوسمره عبد الرؤف النجار
تسنيم مكارم جابر زكى
نيفين حمودة عبد الحميد حسن
عمر محمد محمد الزغبى المله
كريم عماد مصطفي مصطفى راشد
فاطمة اشرف محمد حسن
اسﻼم ناجى محمد محمد
محمود عيد عبد الحفيظ عيد موسي
محمد على حسن عويضه
سارة حسين أحمد كمال الدين حسين
عمر محمد عزت توحيد مكادى
محمود حنفى محمود ابراهيم عبد العال
ياسمين ضياء الدين صبحى صالح عبدالرحيم
روان هشام مصطفى السيد عارف
مرنا وائل عبدالمنجى عبد السميع نصار
اﻻء عاطف على صقر
عبد الرحمن رفعت فتحي السنباطي
ياسمين يوسف محمد ابراهيم
امنية حمدى فتحى احمد
امنيه عبدالمنعم محمد عبده
احمد اسامه فتحى عبدالناصر
مريم اشرف محمد ابراهيم سليمان
الهام شرقاوي ابراهيم محمد
ابتسام عبد الناصر على حنطور
محمد ايمن محمود محمد موافى
محمد محمود بدير خليل سليمان

الكلية
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
اداب الزقازيق
علوم المنصوره
اداب دمنهور
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
طب بيطرى اسيوط
تجاره سوهاج
زراعه المنصورة/رياضة
علوم طنطا
علوم رياضة حلوان
طب بيطرى سوهاج
تربية/رياضه عين شمس
تربية طنطا
دار العلوم ج القاهره
حقوق بنى سويف
تجاره اﻻسكندريه
حقوق عين شمس
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
تربية ابتدائي شبين الكوم
تجاره بور سعيد
تربية ابتدائي عين شمس
اداب دمنهور
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره اسيوط
تربية كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
طب بيطرى جامعة السادات
حقوق المنصوره
حقوق المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
730137
356323
823550
183836
650172
589781
888552
103177
294345
893387
330878
831836
243288
431478
454668
529475
211416
442917
291534
147071
510600
593152
432114
843554
661036
613571
651679
800964
681567
141613
138809
111720

اسم الطالب
اسراء محمد عبد المعطي الجنيدي
اميره محمود محمد احمد
دعاء مهدى عبد الﻼه عبد المطلب
نوال احمد ابراهيم محمد
احمد محسن عبد الفتاح ابراهيم عبد الفتاح
عبد الرحمن سمير كمال مصطفى اﻻجهورى
امانى حسن محمد سيد
احمد رفعت على امام
حسن محمد علي علي هنداوي
مريم جرجس شهدى عزيز
عبد المحيي جمال عبد المحيى القهوجى
رقيه فتحى احمد على
يارا شاكر محمد المليجي
عبد الرحمن محمود فتحى محمود العوينى
اماني عبد الرحيم ابو ربع النحاس
سعيد العمده محمد محمد سالم
نور نبيل جاد عزمى
ندى مصطفى عبدالحكيم على البرعى
كريم محمد حسن محمد
هيثم على حسن عبد المعطى
يوسف حسن مرسى محمد
آيه احمد محمد فهمى عبده على الزاهد
مازن محمود جابر حسين احمد
اسﻼم عبد الرحيم مخلوف عبد العال
سهير احمد محمدالمتولى يوسف
حنان محمد محمد على
ماركو ابراهيم فتحى ابراهيم باخوم
هيماء شوقى محفوظ موسي
خالد محمد عبد ﷲ عبده الشال
عمر مصطفى على عبد الواحد
اسماء محمد طلعت عبد الحليم
اﻻء رجب محمد محمود

الكلية
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
كلية البنات تربية عين شمس
اداب اسوان
دار العلوم ج القاهره
طب بيطرى المنصوره
اداب كفر الشيخ
تربية طفولة اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
معهد فني صحى سوهاج
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
اداب حلوان
علوم اﻻسكندريه
نوعية طنطا
علوم اﻻسكندريه
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تربية رياضيه  /بنات طنطا
حقوق القاهره
حقوق حلوان
تجاره انتساب موجه دمنهور
معهد فني صحى رياضه بور سعيد
حقوق اﻻسكندريه
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
نوعية المنصوره
نوعية الزقازيق
اداب جامعة دمياط
اداب المنيا
تربية المنصوره
تربية عين شمس
تجاره القاهره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس

Page 923 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
238008
157347
130045
439726
439283
127697
146954
317127
428156
154560
145785
591507
104958
162918
506792
390411
740909
390425
597661
159491
464578
434330
504154
515019
399985
364955
918139
592570
118322
746903
279948
475776

اسم الطالب
ياسمين طه سيد طه
نسمه احمد زكى احمد
رامى نبيل السعيد السيد
ياسمين جمال السايح عبد المطلب السايح
روان محمد ابراهيم همام محمد
مريم على عبد ﷲ احمد
احمد محمود سيد محمود
اهداء رمزي فتحي ابراهيم بدر
باسم عادل توفيق ابراهيم السيد
احمد عﻼء عبد المنعم محمد
محمد عثمان على خليل بدويه
هانيا محمد على القرمه
لؤى يحى سعد حسن
عهد عاشور عبد ﷲ سعيد
ميرنا محمد رمضان حسن
شيماء مسعد محمد محمد عبدالهادى
عمرو ابراهيم محمد احمد النورى
اسماء عبدالعاطى احمد عبداللطيف
مصطفى ياسر عبد الهادى عبد المنعم
مريم عيد عويضه روفائيل
محمد بسيونى السيد يوسف الشهاوى
بيشوى طلعت سعيد مجلى
ندى محمود سعيد عبد الغنى الطحان
محمد عبدالمحسن عبدالغني هاشم قنديل
محمد سعيد عبدالعظيم ابراهيم محمد
بدور محروس اسماعيل سعيد
احمد عﻼء محمد محمد
سوزان سعد محمد عبده السبع
جيهاد صبرى محمد على
مهند ابوالعباس محمدين جادالرب
محمد ابراهيم عبد الراضي محمد
احمد محمد ابراهيم عبدالفتاح

الكلية
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات عين شمس
زراعه الفيوم
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه بنها
معهد فني صحى اسماعيليه
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اداب جامعة دمياط
علوم بنى سويف
تربية كفر الشيخ
علوم اﻻسكندريه
تجاره اﻻسكندريه
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
حقوق القاهره
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
حقوق المنصوره
تربية حلوان
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
128590
812670
317539
144258
298020
585959
156534
309786
452347
517799
289281
214611
745804
312864
584189
429533
162859
842932
729272
582227
182889
816619
533918
801008
328674
160831
154547
453563
459243
595926
537823
435986

اسم الطالب
عﻼ السيد محمد عبد الظاهر
احمد عبد المجيب عثمان عبدالحميد
سهى البيومي المحمدي عبد العال
محمد راضى حلمى محمود
سلمى محمود فرج سليم فرج
احمد مدحت عبد العظيم الدقن
احمد مصطفى سيد حسن
احمد سﻼمة احمد عيسي
محمد عبد العزيز ابراهيم غلوش
اسراء عربى حجازى عبد العليم النجار
احمد ربيع ياسين جابر
كريم ابراهيم محمد الباز العجمى
اسماء سليمان على محمد
صفاء عربي السيد متولى
خالد السعيد محمد شحاته
ايناس صابر مصطفى سلطان
اسماء حامد محمود احمد
محمود فولى احمد جبر
مى احمد محمود محمد الشوربجى
محمد عبدالحليم محمد بدر
اسﻼم محمود محمد محمد
محمد رجب داخلى عبد الناصر
بسنت حمدى أحمد السيد أحمد فاضل
احمد رضا طه محمد
محمد مجدي احمد عارف
معوض عماد عيسى معوض
محمد طة احمد طة
فيوﻻ فوزى فهيم ذكى بقطر
منال محى الدين محمد زرزوره
ساميه على محمود على رجب
ايمان حسان عبدالحكيم عبد ﷲ عبدالجواد
جمانة ايهاب محمد السعيد شفيق

الكلية
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره بنى سويف
تربية ابتدائي بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
كلية البنات آداب عين شمس
تربية ابتدائي طنطا
تجاره بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا المنسوجات بالمحلة الكبرى
اداب دمنهور
معهد فني صحى امبابة
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية اﻻسماعيليه
تربية ابتدائي شبين الكوم
تجاره المنصوره
اداب اﻻسكندريه
اداب بنى سويف
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
علوم رياضة الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد فني تمريض بنى سويف
اداب اسيوط
معهد فني صحى اﻻسكندريه
حقوق بنى سويف
حقوق انتساب موجه حلوان
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره بنى سويف
نوعية موسيقيه طنطا
تربية كفر الشيخ
اداب جامعة دمياط
معهد فني صحى اﻻسكندريه
طب بيطرى اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
891860
151748
453513
546129
576834
808927
219973
163163
170051
677482
675074
617200
137863
359948
840831
913706
368378
209627
321887
278965
533629
683092
464005
362342
313350
594430
876618
660230
354428
360564
757208
910069

اسم الطالب
دعاء على فهمى عبد الرجال
حاتم عبد الحميد سليمان اسماعيل
رانا مصطفى امين العيسوي عبدالخالق
اية ماهر احمد حسين شاهين
منى امين عبد الباسط المقدم
وﻻء ربيع مصطفي ابراهيم
سلمى السيد عبدالنبى حسن
احمد محمد احمد عبد الحليم
حلمى عماد حلمى محمد
هاجر عبد ﷲ محمد القصبى الصعيدى
محمد امين محمد على الباجورى
عبد الرحمن عونى الرفاعى محمد ابو زيد
اسماء مجدى فكرى توفيق
عمر اشرف احمد فضل
محمد سيد مصرى رزق
هاجر محمد عبد ﷲ احمد
ايه سعد عبدالهادى السيد هﻼل
احمد محمد رأفت محمد سعيد اسماعيل
خالد محمد ابراهيم ابراهيم خطاب
احمد ايمن السيد ابراهيم
اﻻء صبحي محمداحمد الرشيدي
احمد محمد ابو السعود عبده عبد الحليم
لبني محمد فتحي محمد ابوسمرة
جﻼء محمد السيد محمد
هدير عبد الواحد مغاورى محمود
عاصم أحمد محمد محمد الرملى
مريم ملهم توفيق بولس
احمد منتصر طلعت ابراهيم الحداد
اندرو اشرف لبيب منصور
محمد صابر محمود يوسف
محمود عماد الدين محمود محمود
حسام الدين احمد قناوى محمد

الكلية
اداب اسيوط
حقوق بنى سويف
اداب انتساب موجه طنطا
علوم رياضة اسوان
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب المنيا
تربية عين شمس
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره طنطا
تجاره المنصوره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية جامعة دمياط
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم المنيا
تمريض أسوان
علوم بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حاسبات ومعلومات المنيا
اداب اﻻسكندريه
تجاره المنصوره
تمريض كفر الشيخ
تربية عين شمس
تمريض شبين الكوم المنوفية
معهد فني صحى بور سعيد
علوم اسيوط
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب عين شمس
تجاره جامعة السويس
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
579272
674164
443004
741393
125751
380763
583933
810840
885301
751411
666450
813873
457612
357967
472186
136177
473372
514445
803605
590603
741198
500927
739699
827220
837031
277502
303994
225361
752078
285442
205986
835641

اسم الطالب
مى ربيع راشد محمد
هند مصطفى اسماعيل عبد الغنى ابونشوق
اسماء عبدالحليم عبدالمنعم عبد الحليم حسان
احمد محمد محمود حسن
هبه محمد عبد المنعم حسن البشبيشى
ندا عبدالمعطى محمد عبدالمعطى
أمل محمد فتحى أبو حلوه
احمد ممدوح جمال طلب
مريم صموئيل زكرى بطرس
محمد ممدوح محمد محمد على الجيار
محمد جمال الدين محمد محمد الناهى
ايه فرج محمد احمد
نهال صبحى محمد محمد عبد العال
نورا سمير سعيد عبده
نسمه زكريا ابراهيم محمود
فريدة عبد الجواد محمد عبد الجواد
ايه على حسن عبد العزيز العشماوى
أحمد بهاء منصور احمد عبده
هاله صﻼح انور محمد
مصطفى محمد محمد صومع
محمود عبداللطيف عبدالمجيد محمود
نورهان عبد السﻼم احمد صدقى
رحاب نشأت عبدالحميد على
محمد على خليفة محمود
دعاء شعبان خليفة حسن
رامي ممدوح فايق فريد
بثينة وليد محمد حافظ
منار عﻼء الدين صابر متولى
بسمه محمد عطا محمد
محمود محمد صﻼح الدين محمد احمد محسب
عمر محروس محجوب بكر
الشيماء عاطف محمود ابراهيم

الكلية
زراعه المنصوره
تجاره انتساب موجه المنصوره
رياض اطفال المنصوره
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اداب القاهره
علوم عين شمس
معهد فني صحى طنطا
تجاره اسيوط
تربية/رياضه اسيوط
حقوق المنصوره
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية المنيا
تمريض طنطا
تربية حلوان
تربية ابتدائي كفر الشيخ
نوعية عباسيه
اداب كفر الشيخ
العالي للسياحة والفنادق باﻻسكندريه إيجوث
اداب المنيا
علوم جامعة دمياط
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره دمنهور
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب فرع الوادى الجديد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية رياضيه بنات شبين الكوم
حقوق حلوان
رياض اطفال بورسعيد
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم رياضة حلوان
حقوق قنا جنوب الوادي
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
908021
757996
752637
728472
526896
235366
682690
559762
837730
890053
134217
327041
240477
133376
457610
121508
139629
388258
599234
601326
429887
228495
581937
230747
323605
537893
385333
133300
320959
452658
285640
736084

اسم الطالب
كالورين ادور جورج سمعان
حسين محمد عبد الفتاح خليل
مارى ميشيل خلف شنودة
هبه رافت سليمان محمد
روان مصطفى محمد عبد الرحيم اسماعيل
محمد نبيل عبد العزيز فرج
عبير ابراهيم ابراهيم عوض عوض الجمل
احمد عصام الدين محمد زاهر عاشور
منار محمد السيد خليل
احمد نادى ابراهيم عبد الرسول
بهاء الدين جمال محمود حسن
عبد الحميد عبد الغني محمود عبد الغني
مى عصام ابراهيم محمد
نورهان يونس سيد يونس
نفيسه عبدالفتاح السيد سﻼم
محمد ياسر سيد على
امنية صﻼح الدين احمد عيسى
هيام حسن محمد ابرهيم
عبدالرحمن سامى عبده على رمضان
ريم محمود مرسى عمار
مى محمد احمد حسين رزيقه
احمد عبد ﷲ محمود عبد المقصود
عاطف عماد عبد السميع الجزار
باسم على عبدالﻼه سفين
هايدي جمال ابراهيم حسن شيحه
جهاد احمد محمود محمود الشرقاوى
مصطفى محمد الجيد امبارك
زينب نصر على بريك
صباح صﻼح محمد الديب
زينب السيد ابراهيم الحوفى
مصطفى ياسر جمال الدين احمد
دينا وهبه فرج محمد

الكلية
تربية سوهاج
تربية رياضيه بنين الزقازيق
تجاره بور سعيد
تجاره الزقازيق
تربية أساسي اسكندرية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي المنصوره
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
كلية علوم/رياضة الوادى الجديد
تربية رياضيه بنين اسيوط
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
اداب انتساب موجه طنطا
فنون تطبيقيه حلوان
رياض اطفال القاهره طالبات
معهد فني صحى طنطا
تجاره القاهره
رياض اطفال القاهره طالبات
طب بيطرى بنها
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره الزقازيق
طب بيطرى اﻻسكندريه
حقوق عين شمس
تجاره طنطا
حقوق انتساب موجه عين شمس
السن عين شمس
تمريض دمنهور
حقوق بنها
اداب انتساب موجه حلوان
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب طنطا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
324391
807958
366674
751269
745113
214799
731715
546417
165713
380492
204045
583309
294951
304478
674072
833183
809498
881958
913445
219110
725428
754926
503263
312986
732710
155976
378775
236881
363556
299802
295085
446267

اسم الطالب
مصطفى محمود محمد ابو الوفا
محمد محمود ابراهيم محمد
عمرو طارق محسن رمضان على
محمد اشرف عبد الغنى على عفيفى
احمد محمد سالم على
محمد مجدي عيد علي
محمود أمام الحسينى محمد امام
روان وجيه جمال ا لدين مصطفى السيد
امل جمال جمعه محمود
محمود وجدى الطاهر على عماره
فيبى سمير عدلى حبيب
هدير جمال محمد محمود الغنيمى
احمد محمد سيد محمد رزق
بدور محمد محمد رمان
رانيا احمد محمد احمد شريف
فادي عماد خليل انجلي
اسماء فتحى ياسر مسعد
منى مهنى طلبه مهنى
حسام ممدوح عنتر عباس
محمد جهاد محمد مصطفى
محمد مجدى عبدالحميد عبدالسميع
محمد ماهر اسماعيل عبد ﷲ
مهند ابراهيم احمد على ابراهيم
سماح انور محمد أدريس
ريهام صﻼح محمود السيد
عبد الرحمن رفعت محمد سليمان
محمد عصام محمود محمد الخولى
خالد محمد توفيق محمد
محمد يحى ابو الفضل احمد
معتز احمد محمد كامل
مصطفى محمود محمد محمد زايد
محمد منتصر سرى عبدﷲ محمد

الكلية
تربية الغردقة جنوب الوادي
تجاره اسيوط
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حاسبات ومعلومات الفيوم
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
طب بيطرى القاهره
السن عين شمس/رياضة
تجاره اﻻسكندريه
اداب الفيوم
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب المنصوره
اداب عين شمس
حقوق شبين الكوم ج منوفية
اداب المنصوره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره اسيوط
اداب اسيوط
اداب اسوان
السن عين شمس/رياضة
تجاره انتساب موجه عين شمس
كلية العلوم الزراعيه بيئيه بالعريش
تجاره اﻻسكندريه
معهد فني صحى بنها
تمريض الزقازيق
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
السن عين شمس/رياضة
حقوق عين شمس
معهد فني صحى امبابة
تجاره عين شمس
حقوق طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
733342
355276
372275
285100
392825
304339
875703
907928
596843
323036
279888
390048
315850
534877
162435
378593
359124
588219
140865
829545
537904
112654
809433
756262
429187
356372
154702
829336
316731
607059
151076
501991

اسم الطالب
محمد حسن صبحى حسن مصطفى
لبنى عبدالعزيز ربيع محمد
هند اشرف محمد محمد
امنية علي ابراهيم محمد البيومي
عصماء احمد فوزى فؤاد
هاجر رمضان جابر محمود شلضم
مادونا رومانى يوسف رميس
محمود صﻼح محمود احمد
طارق عﻼء الدين محمد صبحى احمد دياب
رحمة حمدي محمود عثمان دويدار
محمد محمود محمد محمود السيد
امال عزت نصير ابراهيم
محمد ناصر شعبان صادق
ماريهان جمال عبد الفتاح احمد عشيبة
ندي محمد صﻼح محمود
عمرو سمير سيد محمد عبدالعال
احمد ابراهيم المغاورى ابراهيم
جودة احمد جودة احمد ابراهيم
هاجر خالد السيد شعبان
أمنيه محمد فوزى عبدﷲ
خلود عوض امين سالم محمد
هاجر ابراهيم السيد ابراهيم
رباب عاشور كامل عبد المجيد
شيماء ابراهيم كليب كلوب
هدير محمد احمد عبد السﻼم علي جاويش
ساره صفوت فايز حبشى
سحر حمدى مبروك ابراهيم
نسرين سمير أحمد يسن
ندا سامح عبدالحميد السحيمى
حسام عطية محمد امين
محمد جمعه ابراهيم محمود
منة ﷲ ممدوح محمد السعيد مصطفى ابراهيم

الكلية
اداب الزقازيق
معهد فني صحى امبابة
تجاره انتساب موجه عين شمس
كلية البنات آداب عين شمس
اداب عين شمس
تربية ابتدائي شبين الكوم
إعﻼم بنى سويف
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
طب بيطرى جامعة السادات
حقوق عين شمس
زراعه عين شمس
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
معهد فني صحى اﻻسكندريه
طب بيطرى بنى سويف
اداب عين شمس
حقوق عين شمس
علوم رياضة الزقازيق
تجاره القاهره
علوم اسوان
علوم شبين الكوم ج المنوفية
حقوق القاهره
اداب المنيا
تربية العريش
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي بنى سويف
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
نوعية بنها
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره طنطا
تجاره اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
575825
387174
846928
386449
295758
457143
369767
823077
206690
803589
733214
465062
906386
577890
834756
452290
166352
736343
739862
576964
374564
819625
300483
549836
891072
279311
107340
657802
436163
434760
545115
159931

اسم الطالب
احمد نعيم عيد الزغبى
روان عبدالناصر ذكى عيد
اسﻼم ابوالوفا ابراهيم عسران
شوق مصطفى عبدالعزيز محمد
منة ﷲ خالد عبد الحفيظ سيد
فاطمه محمود ابوالعينين محمود السمنودى
محمود عاطف محمد عبدالحميد
خالد محمد عبد الزاهر محمد
رنا تامر عادل عيسى
نرمين شعبان محمود احمد
احمد محمد عبد ﷲ حسين محمد
رجب ممدوح عبد الحميد محمد العطار
ايه محمد محمود خليل
محمد حاتم حسيب شبند
اسماء حسن صالح السيد
احمد عبد الحميد محمد زيدان
محمد نبيل محمود احمد
ايه احمد محمد احمد محمود
رشا محمد محى الدين احمد مصطفى
وفاء السيد عبد الغفار يونس
اسراء عبدالحميد محمد العراقى ابراهيم
اميرة محمد عبد العظيم عبد الوهاب
دينا سامي محمد محمود
اميرة احمد على سعد ماضى
عفاف عصمت احمد حسانين
رغد رياض مصطفى حامد البرلسى
عبد الرحمن ضياء عبد الصمد غريب
عمر محمد عبد الوهاب عبد الحميد كشك
رنين حسن نصر حسن نصر
مصطفى احمد عوده اسماعيل احمد
عبد الرحمن عيد حسن حسين على
اسماء حسن سيد على

الكلية
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
كلية البنات تربية عين شمس
تربية قنا ج جنوب الوادى
اداب عين شمس
تجاره عين شمس
نوعية طنطا
حقوق بنها
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
السن عين شمس/رياضة
اداب المنيا
كلية التعليم الصناعي بجامعة السويس
تربية كفر الشيخ
تربية سوهاج
تربية طنطا
علوم اسوان
معهد فني صحى طنطا
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
نوعية الزقازيق
علوم الزقازيق
تربية طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
اداب المنيا
اداب بنى سويف
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
تربية طفولة اسيوط
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره القاهره
نوعية المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
علوم رياضة الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
اداب بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
240687
589469
595410
909483
148604
827059
303991
467340
459622
465401
136142
656936
366704
894292
167997
521099
828737
187743
587410
114044
182961
128328
601602
516098
131091
576338
430226
500229
277663
169531
153630
354489

اسم الطالب
ايمان ابراهيم خليل ابراهيم عمرو
هناء عاطف عبد الوهاب سند حماده
احمد عزت عيد السيد
جمال رافت كمال الدين عبد القوى
جهاد محمود عوض ﷲ محمود
عائشة على نور الدين محمود
ايمان محمود عبداللـه نورالدين
محمود محمد فاروق احمد عبد الغفار
كريم ابراهيم سعد حافظ فرحات
عمرو محمد عوض بسيونى ابراهيم
زينب امام محمد احمد
ندا محمود حسين محمد بدر
محمود محمد مغربى السيسى
فوزيه سﻼمه صادق محمد
ايه بدر طلب عبد الوهاب
ايه عيسى محمد علي درهاب
سهير منصور فضيل محمود
على عاصم على احمد
نوال محمد فوزى حسن
احمد محمد زين العابدين عبده
عمر رمضان عبد الجواد محمد عبد الجواد
ساره ممدوح حسن محمود
بدر سعيد محمد عبدالشافى البرماوى
محمد السيد محمد ابراهيم عطاﷲ
عنان عادل اسماعيل سﻼمه
دعاء عصام عبده عباس
عمر اشرف عبدالجليل ابوالحسن
فاطمة صﻼح محمود حسين
عمر علي محفوظ خليفة احمد
محمود احمد على سيد
ياسمين محمد سعد امين
عمر عادل احمد حسن

الكلية
حقوق حلوان
اداب كفر الشيخ
طب بيطرى اﻻسكندريه
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تربية قنا ج جنوب الوادى
تربية ابتدائي شبين الكوم
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
طب بيطرى كفر الشيخ
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تربية ابتدائي المنصوره
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
معهد فني صحى سوهاج
اداب بنى سويف
عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش).نظم معلومات( ك 47ط اسكندرية
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة حلوان
تجاره جامعة السويس
حاسبات ومعلومات عين شمس
علوم الزقازيق
اداب دمنهور
اداب انتساب موجه حلوان
نوعية موسيقيه طنطا
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه المطرية
تجاره بنى سويف
حاسبات ومعلومات القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
160799
681800
133724
149018
471917
461936
128169
240109
676836
301659
229375
745333
319593
370913
503204
383426
888024
728760
126695
105348
911772
920345
213351
205306
291804
442722
385391
444541
433577
800666
535389
736458

اسم الطالب
رمضان عبد الهادي روبى عبد اللطيف
محمود محمد مصطفى حبسه
رضوى ابراهيم محمد ابراهيم
خلود خالد عبد الباقى عبد المنعم
محمود عماد محمد على عبد الدايم
رضا ابراهيم عزت سالم المﻼح
كريمة عز الدين عيسى احمد
سميرة عبد العال مهران عبد العال
فاطمه محمدعبد الفتاح ابراهيم الطنطاوى
محمد عاطف حسن سليمان
ساره عبدالمنعم محمد عبدالمنعم
شريف احمد عيسى احمد
اسراء محمد احمد محمد عثمان
حسين سﻼمه عبدالرحمن ابراهيم
حسام الدين مصطفى على خليل
مريم اشرف مندى بحر
نورهان صﻼح محمد متولى
عادل عبدﷲ عبدالمنعم محمد عيسى
انجي جمال عبد الناصر زكي حمد خطاب
هانيا وليد السيد محمد
هاجر مصطفى الليثى احمد
طاهر حسن علي محمد
عبدﷲ اسامه عبدﷲ محمد سليمان
امير اسحق ادوارد غالى
اية صادق على عباس على
اسراء عبد القادر على الخشن
احمد ابراهيم سليمان ابراهيم
عبد الرحمن أحمد بسيونى محمد النشار
احمد محمد السيد علي
رحمه عبد المجيد عطا ﷲ عبد المجيد
اسراء حسن محمد الخوالقه
احمد مصطفى منصور حسن علي سالم

الكلية
تجاره بنى سويف
تربية/رياضه المنصورة
إعﻼم القاهره/رياضة
زراعه القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره كفر الشيخ
تجاره القاهره
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
زراعه المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه عين شمس
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
نوعية اشمون
تربية/رياضه بنها
علوم رياضة اﻻسكندرية
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
حقوق اسيوط
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي اسوان
زراعه سوهاج
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
اداب انتساب موجه حلوان
اداب طنطا
تربية عين شمس
تجاره طنطا
زراعه اﻻسكندريه
رياض اطفال المنيا طالبات
تربية دمنهور
معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات

Page 933 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
743132
371807
744980
674666
749511
149697
587910
525294
838033
510075
847402
473044
596647
534131
166667
322531
672806
293040
530441
578713
746192
743648
222809
877775
306674
352529
580498
879150
827580
299698
591407
212008

اسم الطالب
دعاء صابر فارس عرابى
نورا على احمد عﻼم
عفاف صبحى محمد البكرى
السعيد ابراهيم السعيد ابراهيم شريف
رانيا عاطف عبد العزيز ابوزيد
رنا رأفت غزالى صديقه
اسﻼم فتحى محمد موافى على
اسراء محمد محمد عبد الرحيم احمد
صابرين مصطفي كامل سيد
احمد محمد جاد احمد جاد الرب
ميرنا طلعت فكرى فرج
احمد مسعد محمد عبدالفتاح
منه ﷲ محمود عبد الهادى ابو العنين
غادة فوزى عبد الستار على القطورى
شعبان رمضان صالح رمضان
ابتهال احمد السيد أحمد بليطى
محمد احمد عباده ابراهيم اسماعيل
سلسبيل محمد محمود عبد القادر
احمد محمد طه علي زهير
ممدوح ناصر محمد حسن قنديل
احمد حميد عيد حميد
اسماعيل احمد محمد محمود
على حسين عبد الكريم عطاﷲ
رنا اشرف على على
احمد محمد عبدالحميد الجخة
سيف الدين احمد فرج احمد
ندى جهاد سعد محمد فرج
وﻻء راتب حسين ثابت
نورهان سعيد سيد تمام
عبد الرحيم مصطفى محمد عباس محمد
مايا محمود ابراهيم العدوى
احمد طارق على مصيلحى سرور

الكلية
تربية اﻻسماعيليه
اداب بنها
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية الزقازيق
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
نوعية فنيه قنا
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره جامعة دمياط
تربية ابتدائي دمنهور
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه المطرية
نوعية موسيقيه اشمون
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات القاهره
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
حقوق طنطا
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف/رياضة
تمريض شبين الكوم المنوفية
دار العلوم ج القاهره
تربية طفوله طنطا
تربية ابتدائي اسيوط
تجارة قنا ج جنوب الوادي
حاسبات ومعلومات الفيوم
فنون تطبيقية جامعة دمياط
استنفد الطالب رغباته

Page 934 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
322782
898457
221382
527477
902736
104362
655929
613300
500236
590033
824920
588798
751370
915988
140428
166204
745254
822514
517882
147741
840623
445225
108181
908952
434420
377567
163151
759306
905478
736996
518099
366583

اسم الطالب
اية السيد عبد الموجود دياب
مينا شكري صبحي شنوده
نورهان نادر سيد طه
إسراء خالد على السيد القاضى
ايه عادل كمال عﻼم
رامز مدحت ميخائيل توفيق
باسل ايمن محمد عثمان السعيد
امل السيد عبدالعاطي محمود
امنية ايمن مصطفى علي شكرى
محمد فهمي فهمي فرج
معاذ محى الدين محمد عبدالﻼه
حفصة البهنسى البهنسى سيد احمد النجار
عبده جمال محمدين الموافى شتيوى
ياسمين عبد الهادى حسن مصطفى
نادر شريف سمير جرجس
دعاء سيد يونس عبد اللطيف
احمد محمد الصادق حسن شاهين
مريم غطاس فخرى باسيلوس
سما أحمد حامد عبد الغنى الخباز
هبة حسن ابراهيم عبد المنعم يونس
احمد نبيل سيد حسانين
يارا جمال احمد عبدالسﻼم بخاتى
راندا صبرى حسين محمد
مريم عادل شكرى لويس
مهاب حازم محمد عبد الوهاب الطباخ
ايمان كرم محمد على برغوث
هند محمد فتحى عبد الحفيظ
ممدوح محمد عبدالعظيم محمد عبدالصمد
زمزم فوزى صابر احمد
نادر عﻼء اسماعيل محمد
نسمه محمد على عبدالقادر الشرقاوى
عمر امير محمد مطاوع

الكلية
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
علوم سوهاج
حقوق عين شمس
اداب اﻻسكندريه
علوم جامعة السويس
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
حاسبات ومعلومات المنصوره
تربية ابتدائي الزقازيق
اداب اﻻسكندريه
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب طنطا
نوعية بور سعيد
إعﻼم بنى سويف
علوم رياضة القاهرة
اداب انتساب موجه الفيوم
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
اداب دمنهور
فنون تطبيقيه حلوان
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
حقوق القاهره
كلية تجارة ج أسوان
طب بيطرى اﻻسكندريه
كلية البنات تربية عين شمس
اداب الفيوم
تجاره بور سعيد
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره جامعة السويس
اداب انتساب موجه دمنهور
حقوق بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
292310
143786
135677
682879
828943
580880
288168
466315
817184
747610
233361
758040
172532
804632
304441
800942
106704
908771
122662
663528
427518
585768
231262
808015
220891
204270
296088
614365
366221
465427
106200
510941

اسم الطالب
فاطمة محمد سيد محمد
اسﻼم الصغير ابراهيم محمود
دنيا خالد احمد عبد العظيم
محمد منصور منصور معاطى التوتنجى
اسامة عرفه عبد السﻼم اسماعيل
يوسف محمود جاد ابو العﻼ محمد
ايمان محمد على صادق
ايه اشرف بدوى مصطفى النجار
احمد عادل عبد الستار عبد العال
اسراء فوزى محمود احمد
نور احمد عادل مصطفى ابو العﻼ
اميره محيى حسانين محمد
محمد مجدى محمد عطيه
طارق مصطفى محمد عبد الحى
اسراء رضا محمد الحناوى
اسﻼم محمد على عبد العزيز
مونيكا ميشيل القمص صليب توفيق
اسراء ناصر عبد المنعم سيد
ايناس عبد الرازق محمد حسنين
ميرنا محمد توفيق الشرنوبى
اميرة عصام احمد محمد
نصر خالد على مصطفى ابو الجمل
فاطمه محمد عبد الفتاح سالم
احمد محمد عبد الصمد السيد
محمد مجدى رجب حسن
سامر نادر سمير يوسف
هدير اسامة فتحى سيد على
نوسه احمد محمد على احمد
صهيب السعيد الجندى عبدالعزيز
محمود خالد عبدالﻼه زايد
تقى محمود عثمان السيد
احمد محمد رمزى عبده الشهابى

الكلية
اداب انتساب موجه حلوان
حقوق القاهره
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره بور سعيد
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
اداب المنصوره
تجاره طنطا
علوم كفر الشيخ
تربية المنيا
علوم رياضة جامعة السويس
ع.دولى اعﻼم مدينةالشروق
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تمريض المنيا
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب المنيا
فنون جميله فنون حلوان
كلية اﻻثار ج اسوان
تجاره القاهره
حقوق المنصوره
اداب دمنهور
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
دار العلوم ج القاهره
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره عين شمس
علوم القاهره
معهد فني صحى الزقازيق
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
زراعه القاهره
اداب انتساب موجه دمنهور

Page 936 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
681477
545145
324454
579805
891709
619112
665895
446980
576252
678211
430290
318958
366596
521097
220886
463712
674524
652471
893890
731590
540406
673704
753378
890800
595824
214362
601451
578422
317479
603552
234558
668702

اسم الطالب
ايمان شحته مسعد السيد مصطفى
عمرو احمد سليمان احمد سليمان
فاروق عﻼء فاروق احمد
مروه عطيه محمد عبده الزناتى
شيماء عبد السميع محمد سيد
مهاب ابراهيم السيد ابراهيم
احمد محمد على على ابراهيم
محمد ثروت عبدالعزيز احمد
مسعد محمد مسعد محمد قنديل
مالك مكرم مصطفى الباز
احمد ممدوح تقى صادق
داليا محمد سليمان محمد
احمد وائل محمد السيد كامل
ايمان ناصر مرسي محمد السيد قريطم
محمد ابو الغيط جنيدى محمد
إعتماد ابوالمكارم على على عطيه
ثريا ايهاب رفعت سليمان
محمود عبد الرءوف عبد الحميد محمد عسكر
حماده زكريا عبد الغنى حسن
اسماء رأفت احمد عيد البشارى
ياسمين إبراهيم جاب ﷲ عبد الهادي
محمد عبد الحميد فرحات عبد الرحمن حسن
ريهام اشرف عبده احمد نورالدين
ايه عوض سلطان السيد
هاجر ماهر عوض احمد الشبكى
ابراهيم اشرف ابراهيم عفيفى
رندا ممدوح عبد ﷲ محمد على
محمد رزق البسيوني الهليس
صفا سيد احمد السيد البنا
عمر طارق عبد الوهاب احمد سليم
محمد جمال محمد على
ايه محمد محمد سليمان سيد احمد

الكلية
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه/رياضة
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تربية سوهاج
علوم المنصوره
تربية طفولة اسيوط
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه طنطا
تربية رياضيه بنين المنصوره
زراعه اﻻسكندريه
تربية ابتدائي بنها
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره دمنهور
حقوق عين شمس
معهد فني صحى طنطا
تجاره طنطا
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تجاره سوهاج
نوعية الزقازيق
زراعه دمنهور
معهد فني تمريض الزقازيق
تربية ابتدائي بور سعيد
تربية طفولة اسيوط
معهد فني صحى بور سعيد
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تمريض الزقازيق
تجاره طنطا
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره الزقازيق
تربية عين شمس
اداب المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
311231
454356
365954
588093
530265
284452
595852
468685
527398
594382
451890
472120
910735
588418
107771
155249
385296
614244
431818
521231
451185
514683
735157
304750
600107
518949
480565
377093
520178
583345
548888
880069

اسم الطالب
عبير اسامة محمد سالمان
هاجر محمود عطية محمود عطا
امير سامى ابراهيم محمد
احمد جمال محمد حسين المرسى
محمد محمود محمد محمود سﻼمه
ود ناجي مصطفى اللطف
اسامه السيد السعيد بهجات
احمد محمود حسن شحاته
آيه محمد حامد محمد عليوه
أحمد أحمد محمد الشربيني الداودى الزميتى
احمد محمد عبدالمعطى رزق عيسى
دينا منصور عبد السﻼم عطيه
اشرقت يوسف طه محمد
محمد احمد عبدالخالق ابراهيم
عمر عادل فوزي احمد
احمد سامى زارع محمد
مايكل عاطف حلمى يوسف
رنا ايهاب كمال احمد جاب ﷲ
عمر عبد المحسن عبد الغفور السمان
هاله هشام عبدالسﻼم زين العابدين
احمد ابوبكر ابراهيم الحشاش
جمعة ابراهيم عبدة سعدجادو
ايمان صبرى محمد ابوزيد
مريم سمير رزق حنا بشارة
كريم احمد مصطفى احمد محمود
ياسمين جابر حسين الجويلى
منى عبدالسﻼم عبدالسﻼم القمرى
اسماء السيد محمد فتحى عبدالفتاح
امانى حاتم عبدﷲ سﻼم
اسماء اشرف احمد صالح
صموئيل عزيز منير عزيز شنوده
دينا جمال على عرابى

الكلية
تربية طفوله شبين الكوم
تربية طنطا
حقوق بنها
تجاره طنطا
علوم اﻻسكندريه
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر
حقوق المنصوره
معهد فني تمريض طنطا
علوم اﻻسكندريه
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
حقوق طنطا
اداب كفر الشيخ
السن المنيا
تجاره طنطا
تجاره القاهره
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تجاره الزقازيق
تجاره طنطا
اداب جامعة دمياط
معهد فني صحى طنطا
تجاره دمنهور
رياض اطفال المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حاسبات ومعلومات الزقازيق
اداب دمنهور
اداب كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
نوعية فنيه اﻻسكندريه
تمريض طنطا
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تربية اسيوط

Page 938 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
684469
155208
579547
313074
319762
291834
530929
539571
230516
885610
654076
902517
549556
613683
740933
442292
672425
593322
525507
162012
601447
657103
315299
501771
387692
154001
165224
660209
390467
104584
361496
823595

اسم الطالب
غاده عوض مختار احمد
عماد الدين هانى بدوى قرنى
مريم محمد ابراهيم ابراهيم مدكور
اسراء اشرف بشرى السيد عبدالواحد
شيماء كرم حسن السمري
سمر هشام مصلحى محمد
محمد اشرف محمد محمد السيسى
هيام ماهر محمد محمد عرفان
نورهان عبد العال محمد عبد العال
اسماء محسن فتحى عبد الحميد
اسماء السيد السيد عمر البطه
عبير دياب السيد يوسف
اسراء حسن عبد الجواد قرقر
عمر احمد خيري احمد ابراهيم
احمد حسن فهمي حسن
مصطفى محمود ابوالفتوح عبدالحميد خلف
فاطمه محمد عرفه على موسى
هبه محمود محمد خليل
مارينا عاطف بخيت شحاته سليمان
احمد شعبان احمد عشري
اية السيد ابراهيم السيد محمد
رضوى اسماعيل الشحات اسماعيل صالح
محمد صابر عبدالعزيز عبدالنبى سلومه
محمد عناني محمد كمال محمد عبيد
ريهام فيصل حافظ سالم سالم
الزهراء سليمان حسين محمود
شروق صالح عبد التواب محمد
احمد اشرف عبد الحكم محمد جاد
اميره نجم الدين بيومى احمد حﻼوة
عمرو محمد سامى عبد الرحمن
رحاب ربيع رجب زيدان
هدى خلف ﷲ ابراهيم محمد

الكلية
رياض اطفال المنصوره
تربية بنى سويف
نوعية فنيه طنطا
تربية شبين الكوم
تربية السادات
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره دمنهور
تربية طفوله ج دمنهور
حقوق حلوان
تربية اسيوط
تمريض المنصورة
تربية سوهاج
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
تجاره بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره بور سعيد
تجاره اﻻسكندريه
تمريض الفيوم
تمريض الزقازيق
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره بنها
تجاره اﻻسكندريه
نوعية بنها
طب بيطرى بنى سويف
طب بيطرى بنى سويف
تربية/رياضه المنصورة
تربية بنها
اﻷكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم  6اكتوبر
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
886364
362146
658440
293561
676809
374096
656481
296735
209678
443263
373094
125001
382522
352661
381012
207615
240054
440206
815542
317566
745317
105402
660788
537752
205818
589010
310642
462780
744450
439764
124021
386396

اسم الطالب
احمد محمد من عمل شئ له محمد
شهيره سيد سعد رضوان
اسراء جمال محمد السعيد اﻻعصر
سلمى هشام محمد حسن
اميره خالد حلمى موسى عبد ﷲ
ايه ﷲ مجدى عواد محمد حﻼوة
مرنا مصطفى عبد ﷲ مصطفى محمد
اسراء علي نور الدين توفيق
اميره عبد الحميد عبد الفتاح ندا
ندى كارم عبد الﻼه محمد الورورى
اميره العربى عبدالسﻼم قطب
محمود اشرف محمد يوسف ابراهيم
مصطفى مجدى عبدالعزيز عبدالجليل
هدير امين محمد كامل امين
عزالدين عبدالرازق يس عبدالرازق
ساندى ميشيل شوقى اسحق
ايه عصام توفيق قطب
نهى أحمد عطية محمد احمد
اسراء خالد ابراهيم الدسوقى
غادة صﻼح عبد العزيز حسن حمد
علي ابراهيم عبدالفتاح صالح
على مدحت محمود احمد
عبد العزيز رمضان حميده محمد الخياري
اسماء صقر امين مصطفي طايل
محمد ايمن منصور الشوادفى
رضا عوض احمد السباعى الشحات
نرمين سيد احمد عبد الرحمن عبد الﻼ
محمد وفا أحمد منير عبد القادر خلف ﷲ
احمد السيد عبد الفتاح عبد الحميد
اسماء ابو بكر محمود محمد سايح
مهاب احمد عباس شندي عبد ﷲ
خديجه خالد محمد ابراهيم

الكلية
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
تجاره انتساب موجه طنطا
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره القاهره
تجاره طنطا
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
حقوق انتساب موجه القاهره
طب بيطرى القاهره
علوم طنطا
تجاره عين شمس
اداب القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب م .بنها
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه طنطا
تربية اسكندرية
اداب المنيا
تربية/رياضه بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه قاهره
علوم رياضة جامعة دمياط
السن عين شمس
أكاديمية اخبار اليوم  6أكتوبر علوم إدارية إنجليزي
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجارة جامعة السادات
تجاره كفر الشيخ
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
كلية البنات تربية عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
537008
902878
752985
159131
323290
605257
591001
398671
890889
739856
733442
376497
451517
591712
280712
804423
454730
110544
594860
370292
809664
618395
532390
450215
660927
436532
836675
810852
815730
822739
742450
509946

اسم الطالب
ايمان السيد جابرالسيد البص
ندى اشرف محمد صادق
اميره مسعد محمد سالم سالم
ايه عبد النبى سيد عبد الفتاح
دينا جمال محمد ابراهيم الجبالى
هبه محمد كمال احمد السيد احمد
ندى شكرى محمد ابو رخا
خيره صفوت السيد حسين
احمد خليفه عبد الرحيم حسين
رانيا ابوالقاسم على محمد
امين اشرف هاشم امين
على رائد على احمد غنيه
احمد رضا محمد السيد احمد
اسماء رمضان حسين سيد احمد
كريم عصام عبد الحليم الجمل
رانيا فادى فايز قلدس
سمر يوسف محمد سعده
نادر عبد الحميد حامد عبد السميع
احمد محمد ياسين شحاته ابراهيم
مصطفى خالد مصطفى مصطفى
اية محمد عبدالفتاح شعبان
احمد محمد ممدوح محمد نصر الدين
أحمد عربى محمد صبرة أبو مريم
فاطمه عادل السعيد شهاب
السيد حسان السيد حسان
لؤى أحمد محمد على رجب
عفاف توفيق طاهر توفيق
حسام رمضان جمال طلب
اسماء رجب كمال احمد
الشيماء سيد محمد ابو الحسن
اميره عطيه عبد الرحمن عارف
احمد رمضان فرج ﷲ محمد

الكلية
معهد فني صحى اﻻسكندريه
حقوق سوهاج
علوم بورسعيد
تجاره بنى سويف
معهد فني صحى بنها
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية جامعة دمياط
اداب بنها
تمريض اسيوط
تربية طفوله الزقازيق
نوعية الزقازيق
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره طنطا
حقوق المنصوره
إعﻼم القاهره/رياضة
تربية /رياضه المنيا
تجاره طنطا
علوم رياضة القاهرة
حقوق المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية التربية الفنية ج المنيا
تجاره الزقازيق
علوم دمنهور
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
علوم المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
تربية رياضية /بنات قنا
حاسبات ومعلومات المنيا
تربية /رياضه المنيا
تجاره سوهاج
تجاره جامعة السويس
تجاره انتساب موجه دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
532781
535169
583501
580910
890001
835462
304702
809871
368451
534800
244349
671129
655080
112578
651987
529547
304153
837381
103971
669679
379881
323879
734036
613632
612255
314613
471749
891977
442839
448918
375431
180717

اسم الطالب
احمد حمدى عبد المنصف بسيونى البوريدى
ميادة خليل السيد عطيه عيسي
مروه محمد عبد الرحمن سمرى
احمد على احمد على الكوش
رومانى خيرى خليل جاد بسطا
مها عبدالرحيم محمد أحمد ابراهيم
سلمى سمير ابراهيم حشوه
ميرنا غالي خلف ﷲ بولس
اسماء احمد على محمد الشيخ
شيماء رفعت حميده احمد ابو حسين
فاطمه بدوى عمر قرنى
ريهام ابو الحسن محمد الغريب
عبد الستار مجدى عبد الستار السيد عبد العال
ساره عبد الفتاح محمد يوسف
صﻼح الدين ايهاب يوسف شتيه
اسامه بدر جمعه على محمد الجمل
فاطمة حمدي عبدالعظيم سالم
احمد عصام محمد جعفر
هايدى ايهاب مكرم سعد
عمر اسماعيل محمد اسماعيل سيد احمد
ايه محمد سيد على محمد
سلمى حمدي محمد أبو زيد حسن
ساره امين الهادي على كامل
كامليا ثروت محمد متولى
عادل جمال سليمان عمر سيد احمد
مريم مرقص جرجس ميخائيل
محمد احمد شاكر محمد مصطفى
ساره عبد العال محمد على
روضه محمود نور الدين عبد الجواد البلتاجى
برديس مسعد محمد محمود عزام
سامر رضا كمال احمد بدوى
وليد جمال مختار خليل

الكلية
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تمريض دمنهور
طب بيطرى كفر الشيخ
حقوق المنصوره
تجاره اسيوط
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
السن عين شمس
علوم المنيا
تربية بنها
تجاره دمنهور
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تربية المنصوره
حاسبات ومعلومات المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
طب بيطرى الزقازيق
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية ابتدائي السادات
طب بيطرى فرع الوادي الجديد
فنون تطبيقيه حلوان
دار العلوم ج القاهره
طب بيطرى بنها
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
طب بيطرى الزقازيق
معهد فني تمريض الزقازيق
اداب الزقازيق
تربية ابتدائي شبين الكوم
تجاره كفر الشيخ
نوعية فنيه اسيوط
اداب طنطا
تجاره طنطا
ك.ت .فني صناعى بنها
تربية/رياضه الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
119320
429244
835991
429335
223152
110178
903368
517257
530473
734875
810151
587844
878972
514061
665598
427546
121019
466579
387991
675646
594634
614975
761833
733563
892216
837415
678347
751264
209210
386025
609748
894210

اسم الطالب
روضة احمد عبد العزيز حسن
اميره خالد محمد محمد محمد حسانين
امل جمعه حسنين مصطفى
ميار ابراهيم محمد قباري حسن
مادونا نبيل نصيف لوندى
ايمن حسنى بسطا عبد السيد
اسماعيل احمد محمد محمد
راجى السيد ناجى عبد اللطيف
حسام جودة عباس السيد حمادة
مروان عبدﷲ محمد عاشور
فاطمة محمد صادق على
ايمان ابراهيم احمد بيومى عبه
اسراء عبد الناصر محمود عليوه
شروق خاطر شمس الدين محمد مصطفى
منال الشربينى توفيق عبد ﷲ القاضي
مروه اشرف عطيه الطودى
بهاءالدين احمد ابراهيم محمد عبد ﷲ
اية رمضان عباس السيد ابراهيم
مى مصطفى عبدالعزيز محمد عبدالمقصود
فاطمه منير عوض محسوب
اميره حلمى محمد الجداوى
رانيا صﻼح محمد احمدى
محمود مدحت انور محمد يوسف
محمد سعيد ابراهيم عبد الوهاب
محمد اشرف عبد الستار عبد ﷲ
محمد فتحي عمر محمد
رانيا ايمن حسنى مسعد
عمرو عبد اللطيف مصطفى مصطفى عبد الكافى
نوران محمود ذكى ابراهيم
شيماء احمد محمد مصطفى طه
محمد عادل لطفى عبدالرؤف
مريم روميل وصفى بشاره

الكلية
تجاره القاهره
تربية أساسي اسكندرية
تمريض قنا جنوب الوادي
اداب اﻻسكندريه
علوم عين شمس
علوم رياضة القاهرة
تجاره سوهاج
تجاره دمنهور
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
تربية المنيا
تربية ابتدائي بنها
السن المنيا
حقوق اﻻسكندريه
تمريض المنصورة
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب عين شمس
تربية/رياضه كفر الشيخ
تربية ابتدائي بنها
اثار القاهره
تربية جامعة دمياط
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره انتساب موجه الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره اسيوط
حقوق اسيوط
رياض اطفال المنصوره
تجاره بور سعيد
حقوق عين شمس
اداب انتساب موجه الزقازيق
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
281542
816962
166441
363232
735476
451593
526760
600265
234838
659310
614461
463610
911404
559078
901102
825710
548214
227085
376342
535245
445576
105043
370407
762086
152869
664168
104190
438999
549287
432386
509628
675050

اسم الطالب
احمد ناصر عطيفى عبد ﷲ
نسمة حمدى عبدالحى مهنى
فاطمه محمد عبد الرحمن عاشور
مؤمن محمد فوزى احمد احمد هﻼل
شادى صﻼح احمد ابراهيم
جﻼل محمد عبدالباري محمد الدلتوني
ساره جمال شندى سعد عبد الرحمن
ميار امين محمد عبدالمجيد ابراهيم
علياء طه محمد عاصم طه
شاهندا ابراهيم عبد الحميد محمد يوسف
أميره بهاء محمد عبداللطيف
نيره محمد على على اﻻختيار
سهيله احمد عبد الرازق سيداحمد
محمد جابر المدنى سليمان على
محمد عبد الﻼه حسن خضيرى
مادونا ماركو متياس تادرس
احمد خميس حسنى محمد الديب
منه عﻼء الدين حسين حسن
عادل عادل منصور على منصور
بسمة محمد عبد الحميد عبد القادر
موده محمود يوسف عبد المجيد ابو ليمون
امير زغلول السيد غريب محمد خليفة
خالد محمد ابوضيف اسماعيل
محمود عبدالرحمن عبدالحميد عويضة
عبد ﷲ عاطف عبد الفتاح محمد
أبانوب كمال فتحى بشاى
مارينا سليمان جرجس ميخائيل
تيسير محمود عطية مصطفى
آﻻء يسري عبدالقادر محمد شتا
محمد سعد عبدالعزيز محمود علم الدين
احمد السيد عطيه يوسف
احمد محمود بكر احمد الحسانين ابوعيطة

الكلية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية المنيا
اداب الفيوم
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
علوم الزقازيق
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
علوم جامعة دمياط
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية حلوان
اثار القاهره
علوم الزقازيق
تربية كفر الشيخ
كلية تجارة ج أسوان
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
علوم سوهاج
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره بنها
تربية ابتدائي دمنهور
نوعية موسيقيه طنطا
حاسبات ومعلومات حلوان
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنى سويف
تربية/رياضه المنصورة
أكاديمية اخبار اليوم  6أكتوبر علوم إدارية إنجليزي
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية/رياضه اﻻسكندرية
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق اﻻسكندريه
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
653422
223451
167973
731087
184611
908993
148243
204635
576823
225030
753830
356663
125327
310390
680171
310953
533367
659018
305892
304987
682224
356725
827813
469283
319052
821510
674606
672752
506814
543371
671359
233847

اسم الطالب
لمياء نادر عبد المعبود المصرى شادى
مريم حسنى مكى حسن
محمد عبد الحميد محمد عبد الواحد
بسمه صﻼح محمود عبد الرحمن محمد الطويل
محمد نصر جمعه جبر
هدى جمال عبد الناصر محمد عزالدين
محمد حمدي محمد داود
محمود محمد محمود حسين شرقاوى
مروه عاطف عبدالعال صديق
عبد الرحمن اسماعيل عيد ابوريه
راويه احمد احمد محمد زيد
محمد جمال عبدالحافظ عبدالحليم
رضوى محمد عبد المجيد محمد على
الزهراء اشرف امين الديب
امل طارق المتولى محمد رزق
ماروﻻ عاطف صبحي ابراهيم السقا
آيه فرج فرج محمد ابوعجين
محمد ياسر عبد الفتاح حامد
محمود اسماعيل محمود منصور
عﻼ عﻼء السيد الفخرانى
رضا ابو السعود السيد السيد حجازى
مينا اسعد بقطر اسعد
حسني محمد السمان محمد
ياسمين نبيل ابو الفتوح ابو الفتوح بهنسي
سمر صﻼح محمود بدر
مروه رفعت عباس بدوى
هدى محمد عبد المعين محمد العجرودى
احمد محمد عبد العظيم النبوى قرطام
نوران محمود السيد محمد محمود
محمد زكى محمد زكى حمد
احمد محمد حسام الدين عبد العاطى ابراهيم
محمد كرم سعد محمد

الكلية
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
نوعية فنيه عباسيه
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
اداب الزقازيق
تجاره القاهره
تمريض أسوان
علوم رياضة عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب جامعة دمياط
علوم رياضة القاهرة
اداب انتساب موجه بورسعيد
حقوق حلوان
اداب انتساب موجه حلوان
حقوق شبين الكوم ج منوفية
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب
اداب كفر الشيخ
علوم اسوان
تمريض المنصورة
علوم رياضة شبين الكوم
حقوق شبين الكوم ج منوفية
علوم المنصوره
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره سوهاج
اداب كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب قنا ج جنوب الوادى
تربية ابتدائي الزقازيق
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
اداب دمنهور
اداب اﻻسكندريه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
443065
677850
805059
242615
894167
161793
215650
837250
822416
737164
238215
612625
383149
842388
162438
298021
112835
107309
243537
230664
756937
911634
292692
828032
161153
597300
114144
231678
180458
281417
672369
527222

اسم الطالب
ايمان رجب فهيم ابراهيم الشافعى
ريم محمد حسام الدين زاهرابراهيم
وليد صﻼح عبد المعز عبد الغني
عبد الرحمن مدحت مصطفى رضوان
بدور جابر طه عبد الكريم
ابو بكر رمضان احمد حسين
دميانة جرجس جيد قدوسى
محمد سيد حسين احمد
دميانة عماد عوض ﷲ دميان
هانى جمال محمد محمد
دنيا صﻼح حافظ اسماعيل
محمد عنتر محمد صابر بيومى عبد الرحمن
رحاب عصام محمد زكى
محمد احمد امبارك السيد
نهله سمير عبد التواب بكر
فاطمة عادل مصطفى عثمان
دينا عبد المجيد عبد الصمد محمد عفيفي
يمنى ايمن عبد الرحمن هواش
ساره ابراهيم عبد العزيز ابراهيم
مرام عبد المحسن محمد دسوقى
محمد ابو اﻷنوار السباعى محمد يحيى
شيماء محمد ابراهيم بهيج
اسراء محمد عبد العظيم على
ابراهيم ابوالحمد حسين على
ايمان حسين نعمان عبده
مروه السيد احمد احمد عيسى
عبد المنعم اسماعيل عبد المنعم علي
هديل محمد مصطفى احمد
عمرو عبد العليم عبد السﻼم عبد القوى
مصطفى محمد احمد احمد العوضى
محمد رمضان حسين على عقل
فوزية محمد مراد محمد

الكلية
تربية ابتدائي طنطا
رياض اطفال المنصوره
اداب جامعة دمياط
السن عين شمس/رياضة
تربية سوهاج
تربية رياضيه بنين حلوان
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تربية/رياضة فرع الوادى الجديد
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
حقوق انتساب موجه القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
حقوق بنى سويف
علوم الفيوم
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر
اداب القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية حلوان
زراعه عين شمس
تجاره انتساب موجة جامعة السويس
كلية تجارة ج أسوان
اداب بنى سويف
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى ببنى سويف
تربية جامعة دمياط
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجاره انتساب موجه حلوان
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
812796
382482
436846
897140
904872
359596
351613
896778
127030
596996
465750
386581
455681
321463
650815
812809
829337
545901
729200
505298
894218
436533
880849
390737
748907
166269
912348
662146
802885
372268
374539
114855

اسم الطالب
مها مﻼك شفيق حنا
كامل طه كامل سالم
هند خليل مصطفي خليل ابراهيم
رامي جاد فهيم بخيت
رأفت عطا صابر عطا
محمد احمد عبدالراضى على
سمر ياسر عبدﷲ محمود
محمد عبد الحميد محمد احمد
ميار رجب عبد الرحمن عميش
مروه محمد احمد الزاكى احمد بدوى
إسراء عبده عبداللطيف عبده حميده
ايه عبدالعزيز شلبى العشماوي
احمد عبدالمعطى عبدالحق البحيرى
سحر محمد مصطفى نصر
هدير سامى كامل سليمان شراب
وفاء شعبان محمد كامل حسن
ياسمين احمد عبد الرحيم حامد
احمد شريف على حسن ابو عمر
امينه احمد عيسى محمود
عبد الرحمن علي حسن عبد الرحمن السيد
اﻻء محمد حسام الدين انور
ماجده محمد عبدالحميد محمود الصعيدى
تادرس عبده مسعد عبيد
شيماء حسين احمد حسين
مني احمد ابو زيد علي
فاطمه محمد سيد محمد
مرام محمود صالح محمد
فاروق عادل فاروق محمدالباز
فاروق خالد فاروق حسين
هدير عادل محمد حسينى على
ندى مهنى عبدالمنعم ابراهيم
ايمان اسامة احمد هريدى

الكلية
رياض اطفال المنيا طالبات
حقوق بنها
تربية رياضيه بنات اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
تربية سوهاج
تجاره عين شمس
السن عين شمس
تجاره سوهاج
تجاره القاهره
السن عين شمس
تربية كفر الشيخ
تربية عين شمس
تجاره طنطا
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب المنصوره
نوعية المنيا
حاسبات ومعلومات اسيوط
علوم رياضة كفر الشيخ
خدمه اجتماعيه الفيوم
اداب دمنهور
اداب سوهاج
تربية طفوله اﻹسكندرية
معهد فني صحى اسيوط
تربية بنها
تربية جامعة السويس
تربية الفيوم
تربية ابتدائي اسوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره اسيوط
تجاره انتساب م .بنها
تربية ابتدائي بنها
تربية حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
584627
463083
582485
383639
532922
222874
725545
301774
824315
726698
822158
522572
137981
893977
731534
529086
585840
910187
115531
163852
310587
109383
519883
150868
437627
368373
472772
594074
603059
657047
726431
128425

اسم الطالب
ادهم عبدالعزيز محمد المحمدي الشرقاوي
احمد عبدالرحمن انور عبدالرحمن
ساره صﻼح عبد الخالق عز
امل منجد عبدالشافى عبدالقادرالحاج على
عمر جمال محمد بدر
خالد محمد عبد النبي غريب
منه ﷲ محمد علي جمال الدين يوسف
ادهم طارق صﻼح الدين شاهين
وفاء عبد الﻼه الغول حران
ميران محمد عبد المنعم شعبان
شروق على جاد احمد
محمد حسن احمد حسن
امانى سعيد جﻼل مراد
بيتر جاد عطا كيرلس
محمد عاطف يوسف محمد السيد يوسف
احمد فتحى عبد السﻼم عبد الوهاب
سمر سلطان صابر ابويوسف
مصطفى احمد جمعه احمد
اﻻء ياسر سامي محمد
احمد مجدى عمار عبد التواب
اية مليجي لملوم مدين
محمد سامح عبد المنعم حسن
اسيل رفعت حسن شبل فصاد
محمد عاطف زغلول مبروك
ميريام نبيل نجاشى كراس كيرلس
ايمان عبدالسﻼم مبروك محمد
إيناس أحمد محمد محمد
حنان محمود القطب محمد شجاع
ريهام نبيل احمد حسن الحفناوي
مى محمد محمد مصطفى
محمد ممدوح محمد محمود
كرستين وجيه حلمى محارب

الكلية
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
علوم طنطا
دار العلوم ج القاهره
تمريض دمنهور
تربية عين شمس
استنفد الطالب رغباته
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره بور سعيد
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره اﻻسكندريه
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تربية سوهاج
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
طب بيطرى دمنهور
علوم المنصوره
كلية تجارة ج أسوان
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
علوم الفيوم
معهد فني صحى بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب طنطا
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره دمنهور
تربية ابتدائي بنها
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تربية ابتدائي الزقازيق
تربية/رياضه المنصورة
تجاره جامعة السويس
حقوق انتساب موجه القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
896584
160740
826056
742438
754067
546113
365171
676199
803846
449960
210066
139787
748341
544640
679218
541908
134023
676636
280522
105019
894153
584451
303219
351367
181444
134226
842669
139442
729829
461146
607799
613132

اسم الطالب
بسمه فوزى فتحى لبيب
ساره محمد حافظ جبر
اسراء نور محمود سليم
اسراء زكريا السيد العربي العجمي
ميرنا وليد عبد المجيد حسين عبد الموجود
سلمى عادل مرتضى عبد الجليل
هاجر عبدالمنعم عبدالعال ابوزيد
ايمن ابراهيم السيد محمد عبد ﷲ
نورهان حسن عزات السيد
مريم ابراهيم مصطفى محمد مشعل
عمر حسن محمد النبوي يوسف مفتاح
نهله عبد الفتاح احمد عبد ﷲ
امير محمد احمد حسين
محمد محمد عبد ﷲ على حسن
عماد حمدى عيد محمد ابراهيم
عبد اللطيف حسن عبد اللطيف محمد
نزار نبيل فتح ﷲ عبد العزيز
مرسا داود عبد المﻼك حنا داود
نورا خليفة عبد القادر عريشه
عمر سعيد سيد احمد
احمد جابر احمد دياب
آيه عبدالجواد عبدالسﻼم محمد ناصف
اميرة ناصر محمد سبيكه
بيشوى نصرى لبيب رشيد
محمد محسن عبد الفتاح احمد
عبد الرحمن عمرو امال محمد عبد الباسط
احمد ممدوح احمد على
يوسف محمود شعبان عبد المقصود
اسراء وليد رشيل عبد الوهاب جبر
احمد غريب إبراهيم بسيونى فرحات
ايه رمضان محمد حامد
منى مجدى السيد احمد مصطفى ايوب

الكلية
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تربية بنى سويف
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية بور سعيد
بنات علوم رياضة عين شمس
تربية عين شمس
تجاره طنطا
اداب المنيا
تربية طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره القاهره
تربية جامعة السويس
علوم رياضة كفر الشيخ
تجاره بور سعيد
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره انتساب م .بنها
تجاره طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم حلوان
تجاره سوهاج
تجاره بنها
استنفد الطالب رغباته
علوم حلوان
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم
تجاره بنها
السن المنيا
علوم حلوان
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
علوم كفر الشيخ
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب انتساب موجه الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
534934
310944
823216
578969
906929
726234
546487
578612
447555
382431
579830
520305
673385
428038
241314
606399
318721
681319
679545
364764
877389
916197
437928
111620
675317
825725
585817
664669
831811
595018
121160
436906

اسم الطالب
ريهام حامد عوض سليمان حمد
ايمان صبحي عبدالمطلب بقريه
اسراء عبد الشافى محمد ادم
ماهر هشام ماهرالسيد الكفراوي
مارتينا قدسى عبد الباقى معوض
شادى ايمن كمال نصيف
سيمون سمير نعيم شكرى بسطا
ادهم ابراهيم احمد عبدالفتاح عوف
ابراهيم مبروك السيد عبد العال عبد العال
ليلى على منصور على
منى ابراهيم السعيد اﻻسناوى
هدير عمر الخطاب عبدالمجيد على الحبشى
سمر جﻼل سعود عبد ﷲ سعود
محمود سمير عبد المنعم مكاوى
هدير احمد عبدالعزيز محمد
بسنت طارق احمد عبدﷲ
اية ماجد عبدالعزيز الهدهد
اسراء السيد عبد الغفار ابو العنين الصدى
محمد عادل المغاورى عبد الرازق
حسناء جمال عبدالمنعم عبدالعال
كريم محمد ابراهبم مرزوق
تسنيم موسى محمد موسى
مارينا سامح الباشا ذكي
انجي عماد فايز بدواني
اشرف عزت سعد عطيه عزمي
ميراي اشرف وهيب مكسي
اسراء اسامة حسين دويدار
اﻻء ابراهيم نبيه الشحات مصطفى
احمد عبدالناصر تهامى حفنى
شادى ياسر محمد ربيع محمد
احمد خالد شوقى حافظ
بركسام عياد شوقي سعيد

الكلية
تربية ابتدائي دمنهور
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره المنصوره
تربية سوهاج
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
تجاره طنطا
تجارة جامعة السادات
طب بيطرى بنها
تجاره طنطا
تجارة جامعة السادات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
استنفد الطالب رغباته
تجارة جامعة السادات
فنون تطبيقية جامعة دمياط
مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
اداب القاهره
تجاره اسيوط
تجاره اسيوط
نوعية فنيه اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية/رياضه الزقازيق
اداب اسوان
حقوق المنصوره
معهد فني تمريض المنصوره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
علوم اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
233403
542637
522913
877699
361730
655509
612949
218419
146973
547077
354188
322644
674989
580757
732546
891633
365542
213372
375793
650566
291479
823912
280230
365398
326821
734929
128757
680612
299424
591692
359649
887821

اسم الطالب
شيماء احمد عبد البر احمد
مارينا رافت فوزى يعقوب بطرس
نسمة جمال محمد احمد
محمود احمد محمد فراج
نيفين حسام محمد عبدالفتاح
طارق محمد احمد على
نهال عبدالنبي محمد سعد
رحاب طه محمد عبد الحليم
على عبد ﷲ عبد التواب محمد محمد
حسن السيد مبروك حسن طقيشم
محمود مصطفى سيد عبدالفتاح
مروة ناجي محمد السيد أحمد هيكل
سمر صﻼح البهى المتولى فرج
أمير عصام حسين مصطفى السروجى
دينا حسين محمود ابو العﻼ
امانى عاطف بهنان امين
نجوى محمد محمد مرسى
احمد عادل عبد الفتاح محمد
زينب سعيد محمد عفيفى
على محمد حسن محمد حسن
احمد مصطفى محمد عبدﷲ عمر
محمود مصطفى محمود محمد
مي عصام الدين عبد المنعم سالم
ايه حسن بكرى اسماعيل
احمد حسن محمد فرج
شريف اشرف فاروق محمد
رضوى صﻼح عباس حفنى
ناديه محمود محمد احمد الغورى
هدير شلبي محمد قرني عبدﷲ
احمد ضياء حامد السعيد
اسﻼم ابراهيم موسى رمضان
على بدوى عبد الوهاب حسين

الكلية
علوم عين شمس
تجارة جامعة السادات
علوم اﻻسكندريه
علوم رياضة اسيوط
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره كفر الشيخ
تجاره بنها
حقوق حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة طنطا
تجاره انتساب م .بنها
تربية ابتدائي السادات
رياض اطفال المنصوره
حقوق طنطا
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
علوم اسيوط
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف
تربية ابتدائي المنصوره
تربية ابتدائي عين شمس
حقوق قنا جنوب الوادي
حقوق عين شمس
حقوق انتساب موجه عين شمس
اداب شبين الكوم ج المنوفية
حاسبات ومعلومات الزقازيق
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
اثار الفيوم
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
علوم رياضة بنها
اداب اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
144871
390254
654655
582971
472583
655413
278168
440162
587894
282312
451434
368107
508969
358164
219725
661364
815752
469994
736361
287297
679125
912906
457524
145136
502113
653296
575251
750960
292479
912352
824658
369854

اسم الطالب
احمد محمود عبد الفتاح محمد
ميرنا جرجس رشدى بخيت
محمد محمد عبد السميع ابو نيل الدسوقى
نعمت علي العشري ابراهيم فليفل
وفاء المهدى عبدالبارى المهدى
مهند محمد عبد الفتاح بسيونى
دينا سعيد محمد صبرى احمد
ماريان مجدى صديق عبد ﷲ
محمد السيد زكى السيد
ملك احمد شوقي بدران
مصطفى مجدى ابراهيم عبد ﷲ سﻼم
هند ممدوح محمد على
هاجر حافظ احمد حافظ
انجى يسرى عبدالحميد حسين
خلود عطا عبد المعين عبد الحافظ
ناهد عبد العزيز محمود عبد العزيز المغازى
طه عيسى محمد حسن
عمار الدسوقى السيد يوسف على
رضا ابراهيم طلب عطوه
امنية محمد احمد محمد نور
جاﻻ السيد عبد الحميد صالح
احمد مصطفى عبد الفتاح محمود
اسماء مصطفى احمد صالح
محمد انور محمد محمد
نانسى اسامه احمد يوسف
ايمان محمد صﻼح على شبانة
عماد احمد حسن محمد البندراوى
حسين احمد عطيه محمد عوض
رحاب عبد الجواد حجازى عبد الجواد
هاجر اشرف مكي صالح
محمود سيد عبدالرحيم احمد
ايه عبدالجواد عبدالرحمن احمد

الكلية
طب بيطرى القاهره
تربية/رياضه بنها
معهد فني تمريض المنصوره
اداب طنطا
تربية كفر الشيخ
تجاره طنطا
السن عين شمس/رياضة
علوم اﻻسكندريه
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق طنطا
تربية ابتدائي بنها
اداب انتساب موجه دمنهور
السن عين شمس
اداب انتساب موجه حلوان
اداب المنصوره
اداب المنيا
تجاره كفر الشيخ
اداب الزقازيق
نوعية جيزه
حقوق المنصوره
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
معهد فني صحى طنطا
علوم القاهره
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه طنطا
دار العلوم ج القاهره
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تربية ابتدائي اسوان
زراعة قنا ج جنوب الوادي
اداب شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
827986
617312
881822
437354
149253
654347
214304
204042
896908
612569
680673
142420
317296
599063
913922
295426
380285
227165
831394
376482
749337
149288
366501
540100
829369
127959
156238
438773
431992
731512
286289
205204

اسم الطالب
رجبية محمود مراد حسن
محمد مدحت حسن محمد خليل
محمد محمود احمد على
عﻼ احمد شبل عبد الجليل غباشى
مروة جمال محمد احمد
احمد عبد الفتاح حسن محمد الشعراوى
اية عماد سعد الدين عبد المجيد
ايﻼريا شريف شهاب فخرى
ممدوح جورج زاخر جندى
عبد ﷲ السيد عادل صﻼح الدين السيد
اسراء محمد البدوى محمود محمد يحى
ساره طارق محمد العفيفى
ندى سعيد فتحى على ابراهيم
ميرنا احمد محمد الحسينى محمد صابر
منى ابراهيم عوض ﷲ محمد
فاطمة محمد سيد عبد العال
محمد عرفات سيد بيومى
نها محمد حسن عطيه
صفاء محمد ضيفى احمد
اسﻼم محمد عبدالصادق السيد شحاتة
احمد عصام محمود جابر
محمد رضا سالم محمد
مصطفى حسين دسوقى احمد ابراهيم
هدير عزمى محمود مصطفى
الشيماء دسوقى على خليل
ناديه سامى صالح عبد المحسن
ياسمين شاكر عويس حسن
منة ﷲ محمد محمود عبداللطيف طبليه
عمرو محمد على البدوى
ابراهيم زكريا مصطفى محمد الصحصاح
تقي حسن احمد السيد
عادل حسنى فضل مرسى

الكلية
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
حقوق اسيوط
حقوق اﻻسكندريه
زراعه عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم عين شمس
اداب عين شمس
تمريض سوهاج
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب المنصوره
علوم القاهره
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تربية طفوله الزقازيق
علوم اسوان
اقتصاد منزلى حلوان
حقوق عين شمس
حقوق القاهره
اداب اسوان
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنها
اداب انتساب موجه بنها
كلية البنات علوم عين شمس
نوعية فنيه قنا
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد فني صحى بنى سويف
معهد اﻻسكندرية العالى لﻺعﻼم بسموحة
علوم اﻻسكندريه
زراعه الزقازيق/رياضة
تربية عين شمس
حقوق حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
128927
735025
303643
466728
843848
502556
728833
501541
603227
438033
822494
292438
889527
112220
896325
601868
734873
588408
662207
210327
806124
362876
139952
311342
160169
583046
384493
383480
898108
815470
592125
132677

اسم الطالب
ماريهام رفعت شاكر بطرس
ايه سمير السيد محمد
كوثر احمد محمد الصعيدي
حسناء ابراهيم سعد احمد ابو الفضل
لمياء عماد الدين عثمان محمد
ريم ابراهيم عامر ابراهيم عامر
ايمان صبحى السيد السيد غريب
بسنت حازم محمد محمود ابو السعود
احمد خالد احمد مرسى موافى
الزهراء على سعد مسكين
ماريت شهدى ناشد حبيب
اريني رشدي صادق بخيت
وليد صﻼح مرسي حسانين
فاطمة صﻼح محمد عبد المهيمن
شروق حاتم على يسن
شروق محمد خيري غالي موسى
محمود هشام على عبد اللطيف محمد
زكريا منصور فضل ابراهيم منصور
ابراهيم احمد محمد محب البنا
بسنت تامر احمد مصطفى على
مروه على محمود احمد
يوسف مسعد السعيد محمدوالى
محمد ممدوح كمال السيد محمد خليل
سلمى حامد طه سلمان
احمد رجب عبد الحليم ذكى
اﻻء السيد عبدالجواد ابوشنب
على بيومى على سيد
محمود احمد محمود احمد بدر
محمود احمد طه على
شيماء حسن مرعى حسن
ندى إبراهيم محمد عبد العزيز
مصطفى مختار سلطان عباس

الكلية
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية شبين الكوم
نوعية كفر الشيخ
فنون جميله فنون المنيا
تربية اسكندرية
اداب الزقازيق
تربية اسكندرية
اداب الزقازيق
اداب اﻻسكندريه
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
زراعه عين شمس
معهد فني صحى رياضه اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية رياضية بنات سوهاج
تجاره الزقازيق
تجاره الزقازيق
اداب طنطا
تجاره المنصوره
اداب عين شمس
تربية المنيا
تجاره انتساب م .بنها
اداب انتساب موجه القاهره
تربية/رياضه شبين الكوم
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
معهد فني صحى طنطا
زراعه عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تمريض سوهاج
اداب المنيا
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
اداب انتساب موجه القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
575481
728108
827058
604882
117607
376125
235753
828483
308821
235137
547497
674139
321824
432673
520323
844716
658885
812149
280950
308831
461868
444631
751537
544754
165893
657708
209473
800504
226443
434590
607084
889705

اسم الطالب
معاذ منير عطية الديب
نورا سمير مجدى عبد القادر جميل
ضحي رافت حسن شحاته
هند طلبه مرسى طلبه
ندى صبرى سعيد السيد
مصطفى ماهر محمد احمد الروبيجى
مي مجدي زين العابدين عمر
عبدﷲ محمد على حنتور
يوسف عادل يوسف احمد سليمان
اسراء حماده غنيم محمد
احمد حمدى ابراهيم عبد الحميد برغش
ندا نصر الدسوقى موسى رابح
محمود عزت السيد محمود زيان
عبد المنعم احمد عبد المنعم احمد
آية عبد العال محفوظ محمد حتحوت
احمد حسين مسعد حسين
ياسمين الصديق اﻻمام الصديق العشماوى
مينا عماد ناجى فوزى
منة ﷲ محمد عبد العزيز احمد
احمد حسن أحمد حسن عامر
اميره حسن عبدالجابر مبروك محمد
عبد الرحمن محمد عطية الصاوى
محمد عﻼء الدين محمد عبد ﷲ بدران
يحيى اسامة احمد محمد شاهين
دعاء جمعه مخلف جوده
محمد متولى شحاته متولى حسين
وسيم محمد صﻼح على جنينه
اسراء على عبد الحميد ابراهيم
مازن عرفة سيد ابراهيم حسن
عبد ﷲ السيد احمد عبدالعال
فادى توفيق منير توفيق ذكي
جهاد السادات مصطفي عبد ﷲ

الكلية
علوم طنطا
تربية الزقازيق
تجاره سوهاج
تربية طفوله الزقازيق
تربية حلوان
ك.ت .فني صناعى بنها
زراعه عين شمس
كلية تجارة ج أسوان
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
تربية عين شمس
اداب دمنهور
تربية ابتدائي الزقازيق
معهد فني صحى رياضه بنها
علوم رياضة الزقازيق
حقوق جامعة السادات
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
معهد فني تمريض المنصوره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره طنطا
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تربية ابتدائي كفر الشيخ
علوم رياضة طنطا
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
علوم رياضة اﻻسكندرية
تربية الفيوم
أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
اداب المنيا
دار العلوم ج القاهره
علوم رياضة كفر الشيخ
علوم الزقازيق
إعﻼم بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
547204
220031
144552
679236
822386
466945
549593
677335
112752
378636
518132
528977
611659
167187
680434
277916
502013
138056
147572
581194
892000
456683
727105
679441
454711
673001
312234
733196
451819
658372
139953
158119

اسم الطالب
ابراهيم احمد عبدالمنعم محمود محمد قاسم
شيماء سعيد السيد صبره
هاجر خضر حسين حسين
ياسر رضا وهدان وهدان عبيد
ايريني اميل شاكر ارتين
نهى رمضان مصطفى غلوش
تسنيم محمود محمد الفرحاتى
مياده الشحات عطيه الدسوقى
هدى سيد محمد مصبح
محمد جمال محمد امبابي
اسماء كرم محمد ابو المعاطي عبد اللطيف
محمد عوض سعد عبدالحميد العساوى
اسراء محمد صبرى محمد السيد ايوب
سمر عادل السيد محمد
اميره مروان فهمى عجيزه
سلمى اسامة صديق عبدالغفار
بسنت رمضان محمد حافظ
نورهان عوض على عوض
اسراء يحيى عبد العزيز على فرج
احمد مسعد اسماعيل سيد احمد غنيم
ايه بدرى يسين عبد الخالق
اسراء عبد اللطيف توفيق الجلداوى
اسﻼم حسن على عطيه نافع
كريم عبد الحميد على عوض
دينا مصطفي احمد الجارية
احمد محمد محمود محمد نصر سليمان
حمد مصطفى محمد عبد الواحد
سامح ناصف حمدى طه محمد
محمود السيد عبد الفتاح النادى
احمد عﻼء احمد رمزى بحبح
محمود بكر محمد عفيفى البنا
اميره جمال على عبد الوهاب

الكلية
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
تجاره عين شمس
كلية البنات تربية عين شمس
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره سوهاج
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
تربية طفوله ج دمنهور
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
زراعه عين شمس/رياضة
تربية رياضيه بنات اﻻسكندريه
علوم اﻻسكندريه
علوم بنها
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تمريض المنصورة
زراعه عين شمس
تجاره طنطا
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره طنطا
معهد فني تمريض اسيوط
معهد فني صحى طنطا
نوعية الزقازيق
تجاره انتساب موجه طنطا
طب بيطرى بنها
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني تمريض الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
تربية المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
311167
607301
822077
878927
732849
584382
601541
525152
584275
313054
293973
890938
300967
307348
535248
298242
557647
389579
378005
318491
593870
104077
213436
892374
663028
913269
382293
653134
677375
438162
472768
657353

اسم الطالب
دعاء ماهر عبد الحكيم المهدى
اسﻼم على السيد على السيد
ساره محمد عبد الوهاب عوض
شاهيناز شاهر محمود شكرى عبد الحميد
دينا محمد صابر محمد
آيه أيمن قريش على إبراهيم
إيمان مصطفى عثمان سيد احمد عبدالمحسن
أمانى محمد محمود احمد الداكر
حازم السعيد محمد شحاته
يارا محمد صﻼح محمود
محمد سعيد محمود عبدالمقصود ابوحمده
ياسين لطفى محمد اسماعيل
محمود شكري محمود الشمندى
سلمى عبد الناصر محمد التريسى
خلود رسﻼن عبد العزيز محمد قاسم
ابراهيم نصر محمد سليم
اسﻼم ربيع دسوقى فرجانى
محمد محمد عبدالمعطى ابراهيم
ساره مصطفى محمد على العاصي
شريف اشرف سعيد محمود بدر
احمد رضا احمد الشافعي
احمد محمد عبد الفتاح محمود الرملى
مى محمد تهامي هنداوي
اسﻼم مختار ثابت سليمان
فاطمه سﻼمه عبد اللطيف سﻼمة
محمد سليم عوده محمد
مروه سيد قاسم محمد حسان
مها محمود محمد حسن صلى
اميره مجدى احمد رمضان
نورهان اشرف سﻼمة على حسن
السيدة حسنى عبدالجيد إسماعيل
ندى يحيى زكريا على نصر

الكلية
معهد فني صحى بنها
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره اسيوط
تربية الزقازيق
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب الزقازيق
تربية اسكندرية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تمريض اسيوط
ك.ت .فني منشات بحريه بور سعيد
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق اﻻسكندريه
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
معهد فني صحى اﻻسكندريه
حقوق انتساب موجه عين شمس
دار العلوم ج القاهره
معهد فنى تمريض بنها
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تجاره القاهره
كلية البنات تربية عين شمس
تربية ابتدائي اسيوط
اداب المنصوره
تمريض أسوان
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
معهد فني تمريض المنصوره
تربية اسكندرية
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
554316
888710
756814
296746
436410
321444
739441
436963
882337
656848
538656
883024
895785
140867
167855
361603
536241
459857
449552
729468
383868
753613
245422
237019
282550
108299
367575
507786
180747
611610
808992
747774

اسم الطالب
نهاد محمد صابر عبد الحى
شيماء عﻼم عصمان احمد
بسمه جمعه عواد مبارك
امل هشام ذكرى مهدى
نفين عبد ﷲ محمد السيد عبد ﷲ الجمال
وﻻء ربيع عبد الرسول عيسى
اسﻼم اشرف على حسن السيد
ساميه محمد حسن السيد
ابو بكر محمد مهنى محمد
شيماء محمود محمد الشرقاوى
اميره على محمد هرماش
اﻻء محمد عبد الرحيم محمد
هند محمد يونس حسن
هبه محى محمد حسين
ايه حمدان ابراهيم احمد
ندى عادل فرح محمد ابوالنور
سندس احمد محمد الطايفي
صباح سمير عبدالسﻼم رزق شومان
اميره عبدالباسط ابراهيم ابوفرج
عبد ﷲ عادل مرسي علي الدربي
مروه مسعد راضى احمد غانم
عبد الرحمن احمد خلف محمد احمد
عﻼ جمال علي احمد
مصطفى طارق زكريا عبد المقصود
محمد عزت محمد عبد العاطى
سلمى عمرو مصطفى حسنين
نوران سامح عبدالمنعم ابراهيم غنيم
انس اسامه عبد المجيد السيد
حسين جمال حسين ابوالغيط
نورا عبد المنعم حسن على سالم
عبد العظيم صﻼح محمد محمود
ايمان عبدالسميع جوده منصور

الكلية
حقوق اﻻسكندريه
اداب اسيوط
تربية ابتدائي جامعة السويس
حقوق انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق جامعة السادات
تجاره الزقازيق
تربية أساسي اسكندرية
تجاره اسيوط
تربية ابتدائي المنصوره
تربية ابتدائي السادات
تربية اسيوط
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره القاهره
تربية ابتدائي الفيوم
حاسبات ومعلومات المنيا
تربية طفوله ج دمنهور
تجاره كفر الشيخ
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم بنها
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه/رياضة
خدمه اجتماعيه حلوان
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
دار العلوم ج القاهره
تربية ابتدائي بنها
تجاره دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
300214
610313
447448
157294
603491
458301
812651
378295
755492
602221
899996
529754
752634
432692
663572
373994
303598
121766
278314
730536
315071
106431
322775
820722
453008
164156
151639
102541
357280
364894
580864
427098

اسم الطالب
عادل محمد عبد العليم عبد المجيد
اسماء دسوقى شلبى راشد
محمد يحيى محمد عبد الرحيم أحمد
فيبى داود غطاس ايوب
احمد محمد محمد البيومى ابراهيم
ساهر محمود محمد هﻼلى
كيرلس مجدى صدقى شحاته
اسﻼم رضا حسينى مصطفى
وفاء محمد مصطفى ابراهيم ابوسلمة
نجﻼء احمد علي ابراهيم الجاويش
شريف محمد احمد محمد
إسﻼم مبروك كامل إبراهيم الطنيخى
فيرونيا فائز عطيه شحاته عبد المﻼك
عمر ممدوح محمد انور ابو عوف
هدى كمال حسين ابراهيم
نها ناجى الحسينى ابراهيم
اية احمد على الصعيدى
ايرينى رفعت صموئيل عبد الملك
امنية عﻼء الدين عبد الرحيم منصور
ايمان ناجى يسين عبدالغفار
علي ابراهيم عطوه بدوى الجيزاوى
ريم عبد المؤمن عبد الوهاب محمد الهباء
امينة اشرف صبحى السيد غانم
حسام حسين مبارك عطية
اسماء محمد محمد رمضان
امال احمد محمد اﻻمير هاشم خﻼف
محمد علي محمد سعيد عبد العليم
احمد سامح سعد زغلول طلعت
عبدالرحمن خالد على محمد
ندى منار محمد رجب
محمود عاشور محمد دسوقى
على عبدالرازق على مرق

الكلية
تمريض القاهرة
تمريض الزقازيق
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تجاره بنى سويف
علوم الزقازيق
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره بنى سويف
تجاره عين شمس
تربية/رياضه العريش
تربية ابتدائي الزقازيق
حقوق سوهاج
تربية دمنهور
تربية بور سعيد
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية المنصوره
حقوق بنها
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
اداب انتساب موجه حلوان
اداب القاهره
البنات شعبة اقتصاد منزلى عين شمس
عالي هندسة بلبيس
تجاره القاهره
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره طنطا
اداب الفيوم
حقوق بنى سويف
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره طنطا
علوم طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
140668
132598
374117
390937
278234
809461
904698
824616
357414
747936
305288
355624
813583
280564
681645
754083
129166
518900
212054
393489
812780
842031
457121
360850
679478
534978
231954
366313
353020
801371
739587
826980

اسم الطالب
عهد فتحي محمد محمود
علي صديق النور محمد حسن
داليا رضا طه محمد خليل
مهاب سعيد عبدالعزيز محمد
كريمة احمد سيد عبدالخالق
إيمان محمد ربيع أحمد أحمد
مروه احمد عبد اللطيف برعى
حسن سليم محمد سليم
عمر عﻼء عبداللطيف زيدان
سمر احمد حلمى احمد
هند صبحي على سﻼمه
ساره عبدالعزيز محمود عبدالعزيز
ايمان عبد الحافظ حسن عبد الحافظ
احمد محمد على عرابى
احمد مجاهد محمد حجازى سعد
هاجر رضا سعد محمد الدﻻش
كريم موسى محمد موسى
أمنية مصطفى سعد محمد حفنى
رغده شريف السيد احمد شاكر اﻻزهري
محمود صابر محمود عبدﷲ الشيمى
فيرونا سمير ميﻼد سيحه
ماريو مجدي فخري حنين
شيماء ابوالنجا طلبه ابوالنجا دنيا
روان عﻼء محمود محمود على
محمد جمال صبحى محمود
اسراء اسماعيل محمود محمد رزق
خالد احمد حسين عبد ﷲ
كريم احمد عنتر عبدالهادى خليل
نادين احمد محمد شلبى
عبد الغنى حسن عبد الغنى عبد الحكيم
محمد عثمان احمد محمد العوضى
منار عصام الدين محمد أبو زيد

الكلية
زراعه القاهره
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم بنها
حقوق عين شمس
تجاره عين شمس
علوم المنيا
تربية ابتدائي سوهاج
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب عين شمس
تربية المنيا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تربية ابتدائي بور سعيد
تجاره القاهره
تجاره دمنهور
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
نوعية المنيا
تجاره اسيوط
تجاره طنطا
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره المنصوره
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
تجاره عين شمس
تجاره اسيوط
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
نوعية فنيه قنا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
379979
140640
139553
113410
817067
374948
215885
237173
293169
745493
607842
676498
451454
371668
163022
544811
356488
432421
163854
662498
822463
808632
883037
216995
676423
452659
731749
234788
911299
527949
463590
600997

اسم الطالب
محمد يونس عبدالرحمن عطا ﷲ
ايمان رمضان قطب احمد
محمد مجدى سرور ابوالمجد
محمد احمد سيد احمد
ديفيد ناصر فهمى فؤاد
على السيد السيد احمد
ماريا نبيل اسكندر سامى
مصطفى عبد اللطيف سيد مختار
رحمة طارق زكريا حسن الجندى
فاطمه السيد ابراهيم سﻼمه
صفاء عاطف محمد عبد المجيد
ياسمين يوسف ابراهيم يوسف العشرى
يوسف امين محمد حسن سالم
ياسمين عبدالمجيد السيد السيد
اسﻼم اشرف ذكى حسن
ايمن السيد عبدالمقصود السيد شدره
هاجر حسن كمال عبدالفتاح
محمود بكر بدري حسن على
ابانوب عماد صادق حماية
محمد نصر على على عبد الهادى
عنان خطاب محمد محمد
عبد الرحمن عاشور محمد عبد الغنى
ايرينى ميشيل وديع توفيق
شريف حسن عبدالسﻼم على الخولى
امينه ياسر عبد الخالق محمد احمد
زينب محمود المليجي النشرتي
عمرو صالح السيد البﻼشونى
اسماء ربيع عويس عبد المولي
نجوى جمعه عبد الرازق محمد
عﻼ عمرو محمد عمرو عطا ﷲ
مروه كمال الدين حسين عبد القادر ابو سن
محمود محمد عبده محمد عبدالعال

الكلية
اداب انتساب موجه عين شمس
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنى سويف
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
تجارة جامعة السادات
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب الزقازيق
اداب المنصوره
اداب طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
علوم رياضة اﻻسكندرية
علوم رياضة عين شمس
حقوق اﻻسكندريه
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجارة قنا ج جنوب الوادي
علوم المنيا
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
علوم عين شمس
علوم المنصوره
تربية رياضيه  /بنات طنطا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
زراعه القاهره
تربية ابتدائي اسوان
اداب اﻻسكندريه
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
حقوق الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
727002
887877
503847
157423
547803
602685
586065
168078
317144
310626
842845
547534
601908
910797
133332
388255
678970
911442
150882
580492
809521
206761
165560
428703
527497
843872
285620
580094
750226
232805
737450
308573

اسم الطالب
محمد احمد محمد صﻼح محمد احمد
كيرلس عاطف فتحى لوقا
عمرو محمد حبشي جمعة خميس
اسﻼم عبد الرحمن سالم السيد
احمد مسعد احمد حموده
مريم محمد حسن المسلمى
محمد صبرى سعد على حسنين
صفيه راغب هاشم عبد الرحمن
بسمة عصمت سعيد محمود
عﻼ امين محمد رشاد الثلث
جرجس كميل محروس بانوب
مجدى يعقوب إبراهيم رزق خليل
محمد مصطفى عبدﷲ محمد
نهى محمد حسن سعيد
فاطمه محمد عثمان امين
هاجر محمد السيد عبدالغنى
ايمان يحى الشربينى حسن مريوح
مريم عياد رزق ﷲ سيفين
ابتهال احمد قرنى عبد المجيد
منى ايهاب عبدالفتاح اسماعيل شرف
محمد رجب عبد اللطيف ابراهيم
مريم سمير سامى غطاس
جهاد السيد ايوب سالم
حازم عاطف جابر محمد أحمد
أمنية صابر عبد الرحمن احمد
هاجر عواد سعد مسعد
عبد ﷲ مصطفى عبده محمد
ساره ربيع السيد محمود الغريب
احمد محمد فوزى عباس البغدادى
رنا مصطفى عبدالونيس مصطفى
اسراء السيد ابراهيم حسيني عليوه
منى عبده جابر نوار

الكلية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره اسيوط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب باﻻسكندرية
معهد فني تمريض بنى سويف
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ
علوم الزقازيق
اداب المنصوره
تربية الفيوم
علوم بنها
علوم شبين الكوم ج المنوفية
نوعية المنيا
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
حاسبات ومعلومات الزقازيق
كلية تجارة ج أسوان
دار العلوم ج القاهره
حقوق بنها
تربية ابتدائي المنصوره
اداب قنا ج جنوب الوادى
خدمه اجتماعيه حلوان
تربية ابتدائي طنطا
تجاره انتساب موجه بنى سويف
زراعه عين شمس
علوم الفيوم
علوم رياضة شبين الكوم
تجاره اﻻسكندريه
تربية المنيا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية طنطا
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تجاره عين شمس
علوم الزقازيق
تمريض شبين الكوم المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
128076
385045
837369
729097
209513
301836
305035
453064
312784
881854
677648
829415
166463
119070
204111
286569
528157
461533
910740
743379
806384
584623
324930
204127
431398
206313
539715
108374
755860
586459
466867
216634

اسم الطالب
اسماء محمود عبد الفتاح فرج
عاصم خالد احمد كامل
مصطفي محمد حسين محمد
محمد احمد عبد الحميد عيد حامد
محمد عادل عبد المنعم جمعه
عمر اشرف على جوده شرف الدين
شرين محمد صبحي عبدالجواد صالح
بسنت اشرف احمد حسن البطاوى
ايمان عبد ﷲ ابراهيم محمد
عﻼء امام عبد النبى جفﻼن
طه نبيه احمد السعيد
رباب محمود ربيع محمد
احمد عادل عبد الشفيع معتمد
لمياء ايمن احمد محمد
ريم احمد ابراهيم الدسوقي احمد الدفراوي
احمد خالد مصطفى السيد الجبالى
رضوى رشدي زكي محمد محمد يوسف
لمياء محمد رجب متولى زيدان
امانى محمود حسن اسماعيل
مؤمن حسن محمود علي حموده
اسراء عبد الحافظ احمد عبد الحافظ
احمد طارق لبيب عبدالعزيز هﻼل
ميرنا منصف شوقى شحات
رقية حسن محمد حسن خطاب
محمد احمد محمود محمد سعيد
فاطمه عادل اسماعيل على
سارة حسام محمد عبد الرحمن الخولي
عبد الرحمن مصطفى فؤاد مصطفى
احمد سمير عبد اللطيف سليم
محمد موسى سيد احمد عوض حجازى
ايمان عبدالمنعم متولي جبر
على ابراهيم على الجندى

الكلية
السن عين شمس
تربية/رياضه بنها
اداب فرع الوادى الجديد
معهد فني تمريض الزقازيق
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تربية السادات
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
نوعية اشمون
تمريض اسيوط
حاسبات ومعلومات المنصوره
اداب قنا ج جنوب الوادى
اداب الفيوم
حقوق حلوان
تجاره عين شمس
حقوق حلوان
تربية طفوله اﻹسكندرية
تجاره كفر الشيخ
تربية اسوان
تربية اﻻسماعيليه
اداب المنيا
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
علوم عين شمس
حقوق حلوان
مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية
تجاره انتساب موجه عين شمس
اثار القاهره
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
علوم العريش
تجاره طنطا
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
علوم القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
898021
834375
876228
540148
545149
207521
733148
597206
285719
877692
827940
744668
451921
902694
519530
878318
279850
814285
209733
286834
229610
750149
671684
301414
319881
543883
361122
878496
214932
134007
364100
760775

اسم الطالب
منى حنفى بهنساوى احمد
احمد فراج محمد احمد
هبه محمد سليمان احمد
اسراء فرج فؤاد السيد
عمرو عنتر ادهم ابراهيم
مارينا عادل عبد المﻼك سليمان
نورهان ابراهيم سليمان عبد العزيز الدرس
احمد يحيى عبد السﻼم البساطى
عبد الرحمن احمد محمد عبد الﻼه
محمد ذكى محمد حلمى فرغلى
عبدﷲ محمد احمد عبدﷲ
ريم محمد عزب حسين
محمد سعد رشاد محليس
نرمين جميل فليب حكيم
هوانم محمد على محمد الحيلة
دينا عصام محمد عبد الواحد
احمد حسن محمد مصطفى عفيفى
زكي خليل زكي ميخائيل
ضياء الدين محسن محمد ابو القاسم
محاسن شعبان فتحى حامد
سهيله خالد عبده محمد
ساره محمد عبدالعزيز عبدالقادر
نجيب حامد محمد السيد خليل
علي عزت عبد اللطيف ابراهيم
نعيمة محمد عبدالحميد حسن شبل
رضوى محمد على سيد سعيد
ريهام عزت همام رفاعى
مينا ثروت جادالرب جبره
احمد ايهاب حسن سيد
هدير اشرف عباس عبد المقصود
هبه عمر محمد محمود
محمد عﻼء خليل عودة

الكلية
تربية سوهاج
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
تربية اسيوط
زراعه دمنهور
تجاره اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
نوعية الزقازيق
تجاره بور سعيد
حقوق حلوان
حاسبات ومعلومات اسيوط
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
زراعه قناة السويس/رياضة
تربية طنطا
تجاره سوهاج
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
تجاره اسيوط
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره بنى سويف
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنها
تربية جامعة السويس
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
دار العلوم ج القاهره
معهد فني صحى اسيوط
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره جامعة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
218002
736073
209435
584254
814855
115034
353004
461307
583772
682218
747478
537068
825317
602561
284671
140750
280388
836692
235694
381934
353018
282785
802884
293986
322939
751437
523922
425696
354704
529036
603863
595875

اسم الطالب
سلسبيل احمد عبد العال احمد
اسماء محمود على محمد
دينا محمد محمد حسين النبراوى
محمد محمد عبد الوهاب رجب
يوسف لملوم صدقى عطا ﷲ
نهى نبيل خليل ابراهيم
خالد السيد ابراهيم السيد ابوالنجا
يوسف عصام الدين محمد محمد الشيتانى
ريهام رفيق محمود ابو الخير
ايه رضا نور الدين محمد على
اسراء ناصر عبدالحسيب شحاته
عﻼ محمد سﻼمة البنوانى
هشام سليمان محمد احمد
هدى عبد الحميد عبد الحليم أبو الخير
مريم حمدي السيد محمد
رانيا عاطف اسماعيل جاد اسماعيل
رنا سمير محمد عبد ﷲ
مروه محمد محمود ابراهيم
ابراهيم صابر علي شرف
هاله سعيد محمد سالم
نورهان احمد محمد شلبى
بسنت عادل فوزى مصطفى على
عمرو جمال إسماعيل سيد
محمد عايد احمد قناوي
اية ناصر عبدالمحسن عبدالقادر
احمد عيد عبد الرحمن جالس احمد
ندى عادل فرج عبد الرازق
اسﻼم منير النفادى محمد الجزار
اﻻء مجدى يوسف عزالدين
ابراهيم خالد محمد على سالم
عبد الرحمن ربيع احمد محمد الحيانى
اسﻼم حافظ جابر علي موسي

الكلية
كلية البنات علوم عين شمس
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي طنطا
نوعية المنيا
علوم رياضة القاهرة
تجاره عين شمس
طب بيطرى كفر الشيخ
علوم طنطا
تجاره المنصوره
علوم جامعة السويس
تربية دمنهور
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب القاهره
بنات تربية/رياضه عين شمس
اداب سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم عين شمس
علوم عين شمس
تجاره القاهره
حاسبات ومعلومات المنيا
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم رياضة شبين الكوم
تمريض بور سعيد
تربية اسكندرية
تمريض فرع مطروح
حقوق حلوان
علوم اﻻسكندريه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
544988
162104
379561
430513
453804
681801
895009
505944
548585
148768
680316
540265
293548
837295
555575
593151
110044
753009
470260
525145
734676
165842
604807
596814
455243
366621
588974
111535
319707
912750
155780
230271

اسم الطالب
مصطفي خميس عبد الرحمن عبد الحليم
محمد رمضان يسى عبد ﷲ محمد
احمد عبده محمد عمرحﻼوه
محمد هوارى محمد مهران حمودة
فاطمه الزهراء محمد محمد ابراهيم نصار
نادر احمد محمد حسن الغيطانى
فاطمه عﻼء جﻼل ابراهيم
عبد الرحمن عادل صدقي خليل ابراهيم
ابراهيم محمد نورالدين محمد السيد رحال
محمود احمد عبده فرغل
امنيه محمود عبد العظيم على شوشة
روان احمد عبدﷲ قطب عرجان
رضوة رأفت عبده عثمان
احمد محمد حسن محمد رمضان
ابراهيم فازع خليفه عيسى
ايمان كمال عطية العلمى
احمد عاطف على السيد الشريف
منه ﷲ محسن احمد عبد العزيز
محسن شاكر الصديق رزق فراج
إسراء على محمد مصطفى
نرمين مدحت عوض يوسف
فاطمه كرم عبد الواحد عثمان
دعاء أنور عبداللطيف انور
أحمد محمد محمد على السيد أحمد
احمد رمضان ابراهيم اليماني سويلم
مصطفى حسين حسين عز الدين
مياده على عبدالعظيم على سالم
ياسمين مفتاح عبد القادر ميهوب
اية اشرف رفعت عفيفى مخلوف
احمد حسين محمد حسين
كريمة رفعت محمد محمد
نور الهدى محمد اسامه ابراهيم يوسف

الكلية
علوم رياضة جامعة دمياط
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
علوم عين شمس
تجارة جامعة السادات
تربية طنطا
تربية/رياضه المنصورة
اداب سوهاج
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
فنون جميله عماره المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تجارة جامعة السادات
تجاره جامعة دمياط
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تربية ابتدائي بور سعيد
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
اداب اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب انتساب موجه الفيوم
اداب الزقازيق
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
اداب انتساب موجه طنطا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية طنطا
معهد فني صحى امبابة
تربية بنها
تربية ابتدائي اسوان
تربية /رياضه بنى سويف
اداب القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
587870
681096
377682
121116
462371
506668
661826
366790
736344
463973
593655
283907
104736
226210
603919
312376
142936
675057
549768
590778
809480
602597
881549
542598
359857
148691
438524
380107
826192
651688
105352
301624

اسم الطالب
نوال عزب عزب محمد الجندى
ساره محمود السيد محمود محمود
نورهان سيد كمال عبدالرازق
مصطفى حسين جابر سيد
عﻼ عبدالحق احمد عبدالمعطى دراز
تقي مجدى عبد القادر محمد ابراهيم
ايه بدير السيد حافظ
عمر جوده ابراهيم جوده العشراوي
ايه اشرف حسن عبدالحميد
اسماء يونس حسن محمد موسى
ندا يحيى محمد فايد ابو بكر
بيتر رأفت فكرى جورجى
انجى صدقى صﻼح ابراهيم
معتز نادى جمال الدين محمد
محمد اسامه عبد الحميد رشيد
بيتر رفيق شفيق جرجس
اميره صﻼح عبد ﷲ عبد الحكيم
ايهاب السيد محمد احمد مسعود
يمنى محمد عبد المنعم سيد احمد القﻼوى
مجدى محمد إبراهيم عيسى
عزه عبد النعيم عبدالعزيز محمد
محمد عبدالمنعم محمد عبدالمنعم
اسامه صفوت جارح عبد العظيم
رحاب عادل عبد الراضي محمد محجوب
فادى عادل وهيب عزب
احمد محمد فاروق محمد
ايمان السيد عبد الخالق على احمد
هند ثروت سيد احمد
مارى منقريوس بشاره بسله
محمد جمال قدرى ابراهيم رمضان
مرام ماهر محمد على
كريم محمود حاتم محمد عبد المنصف احمد خلف

الكلية
تربية ابتدائي بنها
تجاره انتساب موجه المنصوره
حقوق بنها
تجاره عين شمس
تربية كفر الشيخ
تجاره دمنهور
معهد فني صحى المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب الزقازيق
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
تجاره انتساب م .بنها
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تربية/رياضه دمنهور
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
نوعية المنيا
علوم الزقازيق
تربية اسيوط
علوم رياضة اسوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية أساسي اسكندرية
بنات علوم رياضة عين شمس
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره القاهره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
437535
606010
123632
889435
662689
280805
666901
159265
437129
453218
222422
880319
522623
154046
369442
726729
548798
302367
352312
919374
655997
876044
149289
899945
209985
578963
431568
825278
915703
593565
740851
654337

اسم الطالب
دنيا السيد نور رمضان
احمد عبدﷲ عبدﷲ محمد عوض ﷲ
عمرو احمد عبد الحميد على مصطفى
محمود عيد محمود عبد الجواد
مصطفى عوض مصطفى محمد
تقي ابو بكر محمود جمعه
السيد حسنى السيد احمد يوسف
ساميه احمد محمد عويس
رشا طارق عبد القادر حسن الخواجه
ماهيتاب اشرف احمد العماوى
اسﻼم خالد السعيد احمد على ابو الخير
اسماء ابو بكر عبد العزيز حسين
اسماء حسن دياب عثمان عبدالعال
رشا سعيد محمد محمد
طه حمدى شوقى طه
فريدى رؤوف زخارى عبد الملك
عبد العزيز محمود عبد العزيز عبدﷲ
محمد طارق محمد على
ديانا ادوارد راغب عوض سمعان
محمد خلف فهيم احمد
هانى محمد محمد جمال الدين الدسوقي
عمر عبد الحميد عبد العظيم عبد الحميد
محمد سعد عبد الخالق ابوبكر
ايه احمد بخيت عبد الجواد
امير ايمن محمد محجوب
عمر محمد محمد على العباسى
اسامة ابراهيم حسن ابراهيم
محمد عبدالهادى جمعه حامد
ساره عادل ميﻼد وهبه
هاله ربيع عبد الفتاح الحسانين
محمد محمود فؤاد انس
فاطمه محيسن السيد شلبى السيد

الكلية
تجاره اﻻسكندريه
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد فني صحى اسيوط
تجاره بور سعيد
حقوق القاهره
حاسبات ومعلومات المنصوره
علوم جامعة السويس
تربية/رياضه اﻻسكندرية
تربية ابتدائي طنطا
حقوق عين شمس
تجاره اسيوط
طب بيطرى اﻻسكندريه
تربية بنى سويف
تربية رياضية بنين بنها
تجاره بور سعيد
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم عين شمس
تجاره سوهاج
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره اسيوط
حقوق القاهره
تجاره سوهاج
حقوق عين شمس
تجاره طنطا
علوم اﻻسكندريه
تجارة قنا ج جنوب الوادي
علوم اسيوط
تجاره جامعة دمياط
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية/رياضه المنصورة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
149753
162476
590096
113293
217166
285311
367810
178888
429595
381617
827951
729665
501776
137430
282352
513406
651751
221877
125173
309563
225078
392053
508336
204809
352072
445685
674963
602113
594193
292130
379241
672906

اسم الطالب
ساره راضى عبد الحليم بشير
اسراء جمعه احمد عبد العال
هاجر محمود محمد عوض ستيت
حسين مخلوف السيد خليفة
رانيا ممدوح محمد غلنجى
فاطمة الزهراء محمد عبده توفيق عبده
موده وعد عبدالعظيم محمد
هدير مجدى محمد ليثى
الشيماء محمود حسن محمود حسنين
يمنى رضا حسنى عبدالفتاح
محمود اسماعيل علي احمد
احمد محمد تهامي عبد العزيز
محمود عصام محمد السيد رحال
اسامة محمود محمد محمد
نرمين معتز احمد حسين الحضرى
آﻻء يحيي عبد اللطيف محمد
يحيى عمر يونس محمد ابوعموه
ايريني وجدي فخري قلدس
راماج عادل نوفل محمد
غادة اسماعيل صابر احمد عرفه
احمد سعد احمد رشدى محمد
محمد رجب عبدالمجيد على
مى مدحت فاروق عبده شاهين
عمرو محمد المليجى حافظ السنباطى
ندى محمد محمود حسن
سمر محمد محمد جبريل
جهاد حامد احمد ابراهيم يوسف زاهر
عماد نادر صبح ابراهيم محمد
هدير يوسف محمد حسان
ميرنا حسن محمد حسن
منه ﷲ محمد منصور محمد
محمد طه الحسينى على طه

الكلية
علوم حلوان
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
اداب انتساب موجه عين شمس
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره بنها
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه عين شمس
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات حلوان
طب بيطرى القاهره
نوعية فنيه اﻻسكندريه
حقوق المنصوره
اقتصاد منزلى حلوان
حقوق القاهره
تربية ابتدائي السادات
علوم رياضة عين شمس
تجاره انتساب م .بنها
حقوق اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
علوم عين شمس
تربية ابتدائي طنطا
تجاره طنطا
علوم رياضة سوهاج
تربية جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه طنطا
حقوق المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
451387
897486
309345
807088
461694
223538
543905
209568
848268
314625
537141
446890
163695
816352
164460
460308
321127
752343
801920
540271
301323
395699
307792
662646
800322
886780
752292
513852
282870
890201
557181
535301

اسم الطالب
محمد عمر محمد محمود محمد
حسناء جمال عبد الناصر عبد اللطيف عبد الحليم
اسراء نادر العوضى غنيم
منةﷲ محمد امين عبداللطيف
رحمه محمد ابراهيم محمد قنعر
مروه عماد حسين محمد
آية شريف أحمد محمد على
ساندى عﻼء امين عبد الحميد
محمد سعيد حسين عبدالرحيم
هبة رمضان عبد الفتاح خليف
أسماء السيد محمد عبد العظيم منيسى
محمد كمال ابراهيم سليمان ابوخضر
اسﻼم ايمن فاروق محمد
مريم يحيى شحاته عبد الرحمن
ندى محمد فتحى محمود
ندى سعد الشاملي سعد الفار
اسراء خميس قطب اسماعيل
سلمى السيد فؤاد ابراهيم ابو حشيش
احمد صﻼح فرج محمد
ريم عﻼء ابراهيم السيد
محمد ابراهيم عطيه شرف
اسراء جمال الهادى عبدالعزيز جاد
دعاء جميل محمد صابر السيد
هاجر رضا سعد عبد ﷲ على
هادى محمد ايهاب محمد ربيع خليل
اسماء ناجح عبد الﻼه عبد ﷲ
ايه احمد محمد الغريب الباسطى
ابراهيم جابر سعيد سالم سعيد
ساندرا ظريف قديس توفيق
اسﻼم عبد ﷲ يونس محمد
ايمن صبري محمود زكي محمد
هند سعيد حميده عبد القادر

الكلية
طب بيطرى كفر الشيخ
تجاره سوهاج
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب انتساب موجه المنيا
اداب كفر الشيخ
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب اﻻسكندريه
علوم عين شمس
تجاره سوهاج
طب بيطرى جامعة السادات
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
اداب طنطا
تربية الفيوم
تربية ابتدائي المنيا
اداب الفيوم
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تربية ابتدائي شبين الكوم
اداب انتساب موجه بورسعيد
تربية رياضيه بنين المنيا
علوم دمنهور
معهد فني صحى رياضه بنها
اداب طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره سوهاج
خدمه اجتماعيه اسيوط
اداب انتساب موجه بورسعيد
اداب انتساب موجه دمنهور
السن عين شمس/رياضة
تربية رياضيه بنين اسيوط
تجاره انتساب موجه دمنهور
زراعه دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
438819
667592
575873
681660
593670
161274
133648
885316
176513
433553
370149
309946
210890
906460
531572
426450
459021
305153
365666
522930
352381
921741
727711
916660
657266
279585
211265
601831
735103
580275
322547
206488

اسم الطالب
اشرقت عبد الهادى محروس القصاص
احمد محمد محمد ابو المعاطى
بيشوي عوض لويس عوض فهمى
حسام محمد كمال مصطفى عبده
اسراء السعيد طه اسماعيل الحنفى
فاطمه رمضان محمد عبد الجواد
فاطمة محمد عبد الرحمن احمد
عبدالتواب عادل محمد عبد الوهاب
احمد عبد الفتاح سليمان على فرغل
محمد حسن على محمد موسى
اسﻼم فتحى امام محمد
محمد رضا مليجى عﻼم
هايدى سامح فتحى محمد عامر
رغده فوزى الضبع احمد
احمد رمضان حميدة رياض
عبدﷲ عبدالكريم عبدﷲ محمود
اسراء سعيد مسعود فتح ﷲ شكر
ياسمين سمير محمد العتريس محمد
رضا حمدان شعبان عبدالرحمن
ايه فخري عبد الفتاح احمد زرد
اياد محمد عمرو نجيب دويدار
مارينا تامر نبيل صليب
يمنى ايمن محمود محمد راغب
احمد معتمد ابو جليل معتمد
ايمان محمد عبد القادر الدرينى لطفى
اسراء اسامة عبد الرشاد ابراهيم
عمرو سليمان محمد سليمان
احمد على رضا السيد محمد عوض
اروى على محمد نورالدين
ساره عﻼء كمال امين الحباك
سلمى محمود عبدالوهاب أحمد شرف
عبد الرحمن ماهر محمد محمد معتوق

الكلية
اداب اﻻسكندريه
علوم المنصوره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حاسبات ومعلومات المنصوره
معهد فني صحى بور سعيد
تربية /رياضه بنى سويف
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تجاره اسيوط
علوم القاهره
تربية اسكندرية
اداب انتساب موجه عين شمس
طب بيطرى جامعة السادات
حقوق عين شمس
حقوق قنا جنوب الوادي
معهد فني صحى اﻻسكندريه
حقوق اﻻسكندريه
تربية ابتدائي كفر الشيخ
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
زراعه اﻻسكندريه
حقوق عين شمس
إعﻼم بنى سويف
حاسبات ومعلومات الزقازيق
حقوق اسيوط
حقوق المنصوره
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تجاره طنطا
تربية الزقازيق
تجاره الزقازيق
تربية طفوله طنطا
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
127448
740576
726254
595954
739159
535381
530534
245486
604520
461879
754003
314711
303870
731187
592605
753387
592637
892438
591065
215771
383155
324185
322931
438683
513696
446490
878555
304551
446301
600388
614643
321915

اسم الطالب
اﻻء حمدى محمد عبد ﷲ
رانيا ابراهيم كمال ابراهيم
احمد هاني حمدي مهدي محمود
ايمان هاشم هاشم فايد
جهاد يوسف ابراهيم يوسف
ياسمين صﻼح عبد العزيز النجار
محمود عبده أحمد محمد الجندى
رحاب نبيل انور احمد
نيرة عبدالعظيم على سعيد على
ايه يوسف خليل احمد عيسى
ايه زكريا محمود اسماعيل مناع
حسنين محمد حسنين محمد خميس
شريهان محمد عبدالرحمن الشعار
ايمان سامي عبد الحليم تهامي عمارة
مى حمدى فوزى هجرسى
سميه جمال ابراهيم محمد الوصيف
وداد عصام منصور العدوى
جهاد احمد ابراهيم على
هدير سﻼمه ابو زيد سﻼمه سالم
مى عبد الرحيم وهبه عبد الوهاب
ريهام شوقى محمد منير
اية علي احمد اسماعيل
ياسمين صبري فاروق صبرى بخيت
اسراء خميس على على فوده
دينا هشام خميس أحمد
احمد سمير محمد مصطفي الجرف
ايمان عبد النبى حسن عبد الدايم
هبة محمد احمد عبد الجواد الشنوانى
احمد محمد ربيع محمد السيد الديهي
مريم جمال ابراهيم الدسوقى ابو الفتوح
امنيه الهادي شحاته ابراهيم
هشام عبد الحميد عبدالمقصود نيده

الكلية
اداب انتساب موجه حلوان
اداب الزقازيق
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
اداب الزقازيق
تربية دمنهور
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
اداب الزقازيق
فنون جميله فنون المنيا
تجاره بور سعيد
علوم رياضة الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
نوعية الزقازيق
تربية جامعة دمياط
علوم بورسعيد
تربية جامعة دمياط
اداب انتساب موجه اسيوط
تربية جامعة دمياط
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
كلية البنات آداب عين شمس
اداب قنا ج جنوب الوادى
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تجاره اﻻسكندريه
اداب دمنهور
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره اسيوط
نوعية اشمون
تجاره طنطا
نوعية الزقازيق
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
236726
807340
244843
319167
521991
372215
837570
318333
832712
112837
504543
606464
544494
515212
322170
664972
294197
286811
285418
110492
876736
738471
293045
296789
390431
881632
578736
304988
371354
304943
451156
671754

اسم الطالب
يوسف عبدالمؤمن عبدالمقصود ابوابراهيم
احمد اشرف احمد امام
احمد محمد احمد بكر
دعاء جمال مأمون احمد
ندا سعيد منصور عبد الغنى
فاتن مسعد فتحى عبدالحميد
نسرين عطا ﷲ قرنه عطا ﷲ
عمار حسني عمار محمد عمار
حبيبه سيد حسين حسن
رضوى حسام محمد احمد كرم ﷲ
مصطفى سعيد جبريل مراجع جبريل
سمر محمود احمد محمد
على عبد الحميد محمد خميس
احمد عادل عبد المطلب يوسف
باهي حسانين قنصوه السيد قنصوه
احمد عبد السميع محمد يوسف
كيرلس طلعت بخيت ويصا
اسراء سيد ابو العزم فرحات
عمرو احمد عبدالرحيم السايح
محمود مرسى محمود حسنين على
مينا رأفت انور رزق ﷲ
وسام الباز احمد اسماعيل منتصر
فاطمة نبيل السعيد على
دنيا محمد عبد العاطى محمد السيد
ايمان رشاد متولى احمد جاد
منال احمد عبد الحكم خلف ﷲ
احمد محمد مصطفى عبدالغنى عبدالهادى
علياء مجدي عبد المجيد امين عفيفى
عمر شريف محمد عبدالخالق
سارة عبد العزيز علي علي عمر
احمد مبارك حسن مبارك
فاطمه ممدوح هﻼل ابراهيم هﻼل

الكلية
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
نوعية المنيا
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه دمنهور
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر
زراعه المنوفية/رياضة
اداب قنا ج جنوب الوادى
زراعه عين شمس
اداب انتساب موجه دمنهور
اداب الزقازيق
علوم رياضة اﻻسكندرية
اداب انتساب موجه دمنهور
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
معهد فني صحى المنصوره
تجاره عين شمس
تجاره عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم رياضة الفيوم
تجاره اسيوط
تربية الزقازيق
زراعه القاهره/رياضة
دار العلوم ج القاهره
تجاره انتساب م .بنها
نوعية فنيه اسيوط
تجاره المنصوره
نوعية اشمون
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي شبين الكوم
تجاره طنطا
تجاره الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
606128
316875
316163
670824
293783
305447
515261
594006
142269
920016
533749
281786
455489
653244
375661
682447
830411
472689
452072
896749
729500
500899
650718
810054
603236
440474
662348
106102
500143
530057
539090
433162

اسم الطالب
يمنه مجدى لطفى ابوطالب
فاطمة ابراهيم محمد ابراهيم الدسوقى
منة ﷲ خالد جمعة موسى الشيخ
علياء على السعيد على السيد البرعى
احمد جمال علي السيد قنديل
سارة عبده ابراهيم عبده الحداد
خالد ابراهيم محمد العسكرى
منار محسن محمد محمد عماره
ايمان علي محمد شنن
محمود بدرى محمد عبدالمبدى
امانى ابراهيم عبد العزيز علي فيالة
احﻼم محمد رشدي عبد الحكم حسن مرعى
احمد ابراهيم احمد سميح محمد ابوزيد
ناردين نبيل رياض حليم
عطيه عادل عطيه عبداللطيف
الهام عباس حمزه عباس اﻻزهري
محمد يوسف أحمد علي
ياسمين عبدالسﻼم عبدالعزيز السيد شادى
اسامه المراعى عبد الغنى الغراب
اسﻼم عادل محمد محمد
عبدالرحمن احمد عبدالحميد عنتر على
هدير على رشدى حسن على المانجو
خديجه احمد ابراهيم عوض
حمادة محمد راشد محمد
احمد عصام الدين احمد محمود
ميار عزت احمد حسن فرج
مﻼك جورج صبحى لبيب ميخائيل
منار معتز محمد طلعت
احمد محمد حسام ابراهيم صالح المعيطى
هشام سالم حلمى على عمار
ايمان صﻼح عبد الموجود يونس
يحيى اسماعيل احمد محمد يوسف

الكلية
تمريض الزقازيق
تربية طفوله شبين الكوم
كلية الفنون التطبيقية ببنها
طب بيطرى بنها
حقوق عين شمس
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
حقوق اﻻسكندريه
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية سوهاج/رياضة
علوم دمنهور
تجاره عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
حاسبات ومعلومات بنها
نوعية المنصوره
تربية قنا ج جنوب الوادى
تربية كفر الشيخ
تربية طنطا
اداب سوهاج
معهد فني صحى الزقازيق
اداب سوهاج
نوعية المنصوره
معهد فني صحى بنى سويف
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
تربية المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
معهد فني صحى اﻻسكندريه
طب بيطرى جامعة السادات
تربية رياضيه بنين اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
532288
849399
594952
159300
384176
135925
746634
299107
124394
590049
733275
519095
731212
505589
546484
651728
825216
584558
508831
885933
737647
354812
282096
141131
130327
596707
205764
234432
224915
368654
301097
594019

اسم الطالب
عمرو اشرف محمد أبوالمشط
احمد جمال ابوالمجد ابراهيم
منه ﷲ صالح صالح المليجى عوض
ميسون محمد شكرى طلبه
احمد محمد احمد ابوالعﻼ
مي حسين احمد محمد السيد
ريهام محمد ابراهيم سالم
ايمان محمود عبد الحميد سيد احمد
عبد الرحمن فوزى رشاد كامل القصبجى
ميرا احمد مسعد بصل
اسماء محمد عبدالرحمن عبد العظيم هيكل
شيماء على احمد غنيم
محمد عبدالهادى محمد رفاعى عبدالهادي خﻼف
احمد يحيى السيد عبد الحميد
داليا عبدالوهاب جبريل عبد الوهاب
محمود محمد حمزه الطوخى
مارينا عادل ثابت جاد
عمار زكي عبد المنعم الصباحي
منه ﷲ محمد على احمد السيد
اسماء محمد سيد سيد محمد
شيماء امام ابراهيم امام الحيوان
اسراء مجدى عبدالفتاح سﻼمة
ايمان سعد الدين محمد سعد الدين احمد
ابتسام حربى ابوالسعود ابراهيم
ايمان احمد السيد محمود خطاب
حازم عزت محمود الطنطاوى
يارا محمد احمد محمد احمد رزق
كريم عمرو سعيد محمد
عبد العظيم هانئ عبد العظيم محمد طه
عبدﷲ صبرى عبدﷲ محمد
ايمن سعيد سليمان مقلد
يمنى ايمن محمد عبد ﷲ لبن

الكلية
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تربية بنى سويف
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
اداب اسوان
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة جامعة دمياط
طب بيطرى بنها
اداب دمنهور
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
كلية تجارة ج أسوان
تجاره طنطا
اداب دمنهور
علوم اسيوط
تربية الزقازيق
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية عين شمس
حقوق القاهره
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
علوم رياضة اسوان
علوم رياضة بنها
علوم شبين الكوم ج المنوفية
فنون تطبيقية جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
436463
659954
316900
454715
676359
726269
145514
681331
658893
751480
316992
599115
890427
236153
302082
103942
664542
881988
665397
668496
680602
480579
759944
152949
152521
127046
434639
913995
822667
368530
431926
316442

اسم الطالب
أسماء محمد السيد احمد حسن
يارا ممدوح صﻼح ابراهيم ابراهيم جمعه
نورهان عﻼء الدين توفيق ابراهيم
رضوي مسعد محمد بغاغو
عبد الخالق جابر ابراهيم عبد المنعم
احمد عاطف عبدالعزيز محمد
ايمان امبابي السيد فايد
اسماء كمال احمد ابراهيم داود
عثمان طارق عثمان المنسى على ابو النجا
احمد محمد عبد السﻼم محمد
اسراء منير محروس محمود يونس
احمد محمود احمد حامد
ايه سامى سيد احمد
فاطمه ناصر محمد محمود
عبد الحميد حازم عبدالحميد دياب
محمد يحيي محمد احمد
ساره صﻼح السيد محمد يوسف
ايه سيف محمد عبد العليم
اسراء عبد القادر ابراهيم عبد المنعم
اميره عبد المنعم حجازى عبد الرافع
امجد محمد احمد قشطه
سلمى عمر محمد على عمر
رفعت جمال مصطفى مرسى المكاوى
روضة محمد عيد حسن
محمد حسام على انور
نيرة رشاد محمد علي مشرف
محمد ابراهيم احمد على بدوى
محمود عبد الفتاح عطيتو طه
علياء عبد الحميد محمود يوسف
نانسى امجد محمد صبرى محمد
عمر مازن احمد محمد فتح ﷲ
زينب صﻼح ابراهيم حسيبو ابراهيم

الكلية
تجاره اﻻسكندريه
علوم جامعة دمياط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية طنطا
معهد فني تمريض الزقازيق
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
معهد فني صحى امبابة
تمريض المنصورة
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات اﻹدارية
كلية أداب بورسعيد
نوعية اشمون
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية اسيوط
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره القاهره
تمريض المنصورة
تجاره اسيوط
تربية المنصوره
نوعية المنصوره
تجاره كفر الشيخ
اداب كفر الشيخ
تجاره الزقازيق
اداب بنى سويف
تربية بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
حاسبات ومعلومات حلوان
معهد فني صحى رياضه اسوان
نوعية فنيه قنا
زراعه مشتهر
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
125262
360611
451192
557492
157549
376255
506275
216823
815192
234437
651849
477368
285301
529937
580035
226606
218580
114101
141631
534430
208010
317934
288460
606806
741643
893103
588630
684499
837573
599469
294346
678083

اسم الطالب
ايه حسنى محمد محمود
شريف احمد محمد احمد
احمد السيد امين محمد عثمان
احمد محمد محفوظ خطاب
محمد عبد ﷲ جودة ابورية
محمود عادل رمضان ابراهيم شحاته
إسراء محمد عبد المنجي يوسف
محمد سمير على احمد
ايفا يوسف فهمي ايوب
يوسف محمد مصطفى عبد الحميد شرف
محمد حسن محمد حسن زيدان
عفاف عبدالقادر عبدالظاهر سالمان
اسماء مسعد الحسيني سيد احمد
انس صﻼح عبد المنعم محمد على
حسناء عبدالنبى الدمرداش مصطفى
محمود حشمت زهرى بخيت
منار شوقى محمد نوح
خالد رمضان كامل منصور
محمد هشام عبد الحميد حسين
إيمان عمرو محمد عبد الحافظ محمد عماره
يوسف اسامه يحى سلطان
محمد حسني عبد الكريم سﻼم
عمر هشام محمود السيد عبد الفتاح
ميار علي عبد الحميد اﻷسطى
محمد حازم فؤاد مصطفى حموده
هاجر رفعت محمد احمد خليل
نفيسة على محمد على سﻼم
علياء عصام عبد الفتاح محمد
نفين شكرى رميس فارس
عمر رزق عبد المعبود السيد راس
خالد محسن عادل محمود
ايمان محمد محمد السيد عبد العال

الكلية
تجاره انتساب موجه قاهره
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجارة جامعة السادات
علوم المنيا
حاسبات ومعلومات عين شمس
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
دار العلوم ج القاهره
معهد فني تمريض طنطا
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي دمنهور
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حقوق سوهاج
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
تربية ابتدائي المنصوره
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تجاره الزقازيق
تربية/رياضه حلوان
تربية ابتدائي المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
456182
505227
211360
103600
728449
529008
463706
107680
312422
223073
919730
152777
111981
358714
605421
888761
219030
826604
752071
144519
327146
296046
306400
663767
104199
294936
167294
285625
603809
215304
583925
608716

اسم الطالب
محمد جمال محروس محمد مسلم
ايمن السيد احمد سليمان محمد
انجى بهجت محمد عبداللطيف
نيرة حسن محمد احمد
اسماء فارس السيد علي
محمد احمد محمد السيد هنيدي
نيره التهامى زناتى محمود نصير
نوران وليد يوسف صديق
احمد محمد ماهر عبد الجواد
مريم حمادة محمد ابوالمجد
سميه ناصر السيد عز العرب
محمد ربيع حنفى محمود
نورهان سعد جرجس شنوده
رقيه ابراهيم سيد احمد
روضة صﻼح عبده محمد
انجي حمدى غب﷼ عطاﷲ
محمد عاطف محمد عمر
بوﻻ طلعت ميﻼد راغب
ايه على حسين مصطفى
سلمى محمد كمال عبد المقصود
امل احمد محمد شلبي
ندى خيري عبد المنعم دياب
محمد فوزي عبدالدايم أحمد
مجدى ادرى محمد البسيوني
بسمة محمد عبد الرؤف محمد
عمر خالد عبد الفتاح عبد الحميد
خلود اشرف ابراهيم عبد الرازق
عمر سعيد على مصطفى
اسﻼم ايمن محمود شمس الدين محمد نور الدين
محمد السعيد ربيع السيد
هدى ربيع عبد الرؤف أبو الغيط
اﻻء عسكر محمد عسكر

الكلية
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
تربية طفوله الزقازيق
تربية اسكندرية
تربية رياضيه  /بنات كفر الشيخ
طب بيطرى القاهره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره سوهاج
تجاره اسيوط
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اداب عين شمس
اداب الزقازيق
تجاره اسيوط
زراعه القاهره
تجاره سوهاج
زراعه اﻻسماعيليه ج قناة السويس
فنون تطبيقيه حلوان
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
حقوق حلوان
تربية ابتدائي عين شمس
حقوق بنى سويف
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم المنصوره
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
877324
585670
320065
355324
228096
744669
317281
677104
678042
679817
455423
596860
383325
148570
235024
238235
284723
903346
437484
358171
207826
918222
448770
596621
225851
658934
453499
165563
549502
227087
378970
169423

اسم الطالب
نها مختار محمدين احمد
أمل عوض ﷲ ياسين صديق
اسﻼم حمدي امين محمود قطب
رجاء جمال عبدالناصر سيد
احمد ممدوح درويش مقلد درويش
شروق ناصر محمد السيد
ايلين فخري ابراهيم سليمان
محمود رجب حجازى عبد الحميد ابراهيم
عماد محسن عبد السميع محمد سراج
محمد محمد كامل هانى حسن على
على فتحى على شحاته جاب ﷲ
زياد محمد صﻼح عبد الفتاح اﻷلفى
شروق حامد محمود عبدالحميد
هاجر عصام فتحى سيد
نوران عمرو امين الحفناوى
سندس جمال الدين عبد المهدى محمد
رحاب محمد بشير عبده امين
مصطفى على ضيفى على
أيه محمد زكى محمد على
رحاب سليمان السيد سليمان
اندرو اشرف ساويرس يوسف
دريه سعد عز الدين عبدالرحيم
ياسمين محمد زكريا عبدالقادر
سماء طلعت محمد الصياد
محمد جميل شاكر محمد
فؤاد السيد فؤاد السيد ابونار
جهاد رأفت عبد الستار اسماعيل احمد ندا
حسناء فتحى منجود محجوب
آية ابراهيم مطاوع الزيات
منى يسن طه احمد
رانا ذكى محمد محمد طلبه
مارتينا كمال موسى خليل

الكلية
تربية ابتدائي اسيوط
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
ك.ت .فني صناعى قويسنا
اداب القاهره
حقوق حلوان
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
علوم رياضة شبين الكوم
تمريض المنصورة
تجاره كفر الشيخ
اداب المنصوره
علوم طنطا
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
فنون تطبيقيه حلوان
تربية عين شمس
اداب القاهره
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره سوهاج
علوم اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
اداب سوهاج
تجاره طنطا
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية رياضيه بنين المنصوره
اداب طنطا
اداب الفيوم
علوم رياضة دمنهور
اداب انتساب موجه حلوان
نوعية عباسيه
خدمه اجتماعيه الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
905683
215830
288142
527918
473171
365922
599748
378079
901808
229867
161183
213975
375614
737954
288245
529339
808696
807161
470088
519262
292597
383391
434303
288448
672912
807930
544394
893657
448401
144836
450325
131751

اسم الطالب
صﻼح الدين حسين احمد شحاته
ساندرا سمير عوض ﷲ عطيه ﷲ
اسماء محمد ابراهيم بدر محمد مصطفى
دينا سعيد عباس مصطفى السيد
احمد سيد احمد محمد الشحات سيد احمد
احمد اشرف عبدﷲ السيد
عمر خليل محمد خليل ابراهيم
ايات محمد فتحى بدر محمد
زينب على مراد ابوكريشه
حسناء عمر محمد على عمر
رحمة خالد رمضان عبد العظيم
عاصم صﻼح جاد سيد
شاهر السيد قاسم محمد قاسم
محمد رجب محمد ابراهيم
نورهان عرفة عبد العال حفنى
محمد عبدالحميد محمد عبدالحميد عبدالعال
هشام طه علي علي
عبد الرحمن احمد ماهر السيد
عمر مصطفى احمد السيد البيلى
نيره عماد الدين محمد ابراهيم السيد نوفل
هدير اسامة حمد ﷲ حسن
مروه مصطفى ابراهيم السيد
احمد رفيق نور محمد عبد الباقي
محمد هيثم عبد المنعم محمد
محمد على فهمى القبانى
هشام سﻼمه صابر عبد اللطيف
حازم عصام محمد رمضان على
سهير نصحى صدقى سويحه
ميراى طارق كمال نجيب ابادير
ريهام سعد عبد ﷲ علي
مى محمد يوسف بحيرى
احمد مدحت احمد محمد

الكلية
تجاره سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية اسكندرية
علوم كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
زراعه عين شمس
اداب سوهاج
تربية حلوان
تربية بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
طب بيطرى بنها
اداب الزقازيق
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
زراعه دمنهور
إعﻼم بنى سويف
حقوق بنى سويف
تجاره طنطا
اداب دمنهور
علوم رياضة القاهرة
كلية البنات تربية عين شمس
اداب اﻻسكندريه
حقوق حلوان
تجاره طنطا
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
اداب اﻻسكندريه
معهد فني صحى سوهاج
تجاره طنطا
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية طفوله طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
219966
920962
305000
389628
354266
230266
452268
528856
541557
745380
536999
919112
137065
104665
810694
451715
531588
356707
738294
592016
451831
117227
810660
472467
476743
378628
650200
880382
674871
669263
380658
384192

اسم الطالب
ريموندا عماد نظمى واصف
محمد على عبدالعال على
اسراء جمال لبيب مصيلحى السايس
عبدالرحمن جمال ابراهيم سيد احمد
رامز فرح رزيق سعيد
مريانا نعيم جرجس حنا
محمد عبد السﻼم على بسيونى
شهاب الدين سعيد على سعيد يونس
بﻼل فتحى نصر عبدالغنى السيد
دنيا عبد القادر عفيفى محمد
أميره محمود سعد حامد ابوغنيم
نورا عبدالعال السيد عبدالعال
محمد السكرى يوسف محمد مراد
نجاة خالد سيد احمد
محمود ماهر محمد فرج
محمد احمد على عبدالرازق حسن
محمد خيرى محمد يوسف القعيد
محمد احمد عطيه محمد
السيد محمد صﻼح الدين احمد محمد غبيش
هايدي محمد رجب الغباشي
محمود محمد مصطفى رجب
ريم هشام محمد حسن
كريم محمد متولي محمد
خلود عامر حسن محمد عامر
مروه محمد رشاد حسن سالم الديب
فتحى عزت فتحى عبده
عمار احمد شوقى احمد الشيخ
مريم اشرف رسمى عجايبى
روان محمد عبد الحافظ على
فتحى عبد الغنى فتحى عبد القادر المﻼح
ايمان منصور احمد السيد
عبدالعليم معروف عبدالعليم حجازي

الكلية
تجاره عين شمس
إعﻼم ج جنوب الوادى/رياضة
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية عين شمس
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب طنطا
تجاره اﻻسكندريه
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق شبين الكوم ج منوفية
اداب اسيوط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره طنطا
حقوق عين شمس
علوم رياضة الزقازيق
تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالبات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اﻷكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم  6اكتوبر
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره كفر الشيخ
تربية/رياضه طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق المنصوره
علوم اسيوط
اداب اسوان
حقوق المنصوره
حقوق عين شمس
علوم رياضة عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
540503
311853
104142
596995
168373
803680
901094
244355
369561
530255
165521
610154
817055
527790
433716
470316
457451
427407
469519
431358
283052
583363
324325
898854
161584
130326
358473
153849
467347
324171
160425
437240

اسم الطالب
هناء رجب عبد الجواد منصور
مصطفى احمد منصور محمد مبروك
وليد احمد صﻼح عبد المقصود
كوثر وهبي فهيم وهبه سنان
عبد الرحمن اسماعيل احمد عيسى
اية خالد بكر طة
علي بخيت ابو ضيف محمد
نسرين شعبان فتحى عبد العزيز
محمود محمد محمد السيدغنيم
محمد رجب محمد على عامر
اسراء حسن رمضان على
احمد محمد الصاوى محمد عبد ﷲ
باسم عوني فؤاد فرنسيس
مروة على حسن مرزوق حسان
احمد خالد محمد عبدالدايم محمد
محمد يوسف غازى السيد محمد
اسراء حسام الدين محمد الخطيب
اﻻء عبد السﻼم عبد السﻼم على سراج الدين
شيماء ابو بكر محمد الدمرداش منصور
يوسف هشام اسماعيل على عبد ﷲ
امجد احمد عبدالمجيد هاشم محمد
اميرة مسعد طلعت محمد ابو جبل
احمد جمال فوزى ابرهيم سماح
نسمه على حافظ حسانين
على حمدى كمال الدين محمد
ايمان ابراهيم سليمان موسى
ياسمين رمضان على سﻼمة
امانى حسن احمد محمد
عز الدين السيد احمد السيد عبد الﻼ
زهرة احمد شعبان حمدان
الهام محمد عبد الحميد السيد
اسراء ثروت احمد محمد المصرى

الكلية
تربية ابتدائي دمنهور
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره جامعة دمياط
معهد فني صحى بنى سويف
علوم المنيا
معهد فني صحى سوهاج
علوم رياضة حلوان
معهد فني صحى رياضه بنها
طب بيطرى دمنهور
علوم الفيوم
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
نوعية موسيقيه المنيا
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
علوم رياضة الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
اداب انتساب موجه طنطا
زراعه اﻻسكندريه
تربية كفر الشيخ
تجاره دمنهور
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية طفوله طنطا
حقوق عين شمس
اداب سوهاج
تربية /رياضه بنى سويف
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه بنى سويف
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف/رياضة
علوم بنى سويف
اداب انتساب موجه دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
309249
364046
443617
599777
827682
652462
291442
105141
126324
608010
891034
674156
579046
507550
915340
448187
740377
306618
813883
317993
737807
306371
438769
909644
653820
527587
680533
897400
610575
454156
285794
663878

اسم الطالب
عﻼ رزق عرفة الشيخ
امنيه محمد محمد صالح
هبه ابراهيم عبدالمنعم البﻼكوسى
احمد محمد عشري السيد احمد
علي خالد محمد احمد
محمود اسامه حافظ عبد القادر عبد الرحمن
حسن عبد الصمد حسن عزيز
مها محمد السيد محمد النجار
شيريهان اشرف صﻼح امين سعيد
ايه جمال حبيب محمد الحفناوى
ايمان صالح احمد عبد الرحمن
هاجر بكر متولى قاسم حسن
احمد محمد محمد على غالي
عبدالرحمن مصطفى محمد محمد محمد خميس
اسﻼم أشرف سيف النصر محمد
احمد ايمن عبدالخالق محمد فلفله
سليمان احمد سليمان محمد عبدالصمد بدر
عبد المنعم فريد عبد الحميد حماد
دميانه ماجد خليفه برسوم
محمد يوسف محمد ﻻشين
شيماء جمال غريب حامد
محمد مختار مصطفى سليم
منة ﷲ احمد محمد على رجب
كريمه عبد الرازق محمد طاهر
احمد عبد الناصر رمضان العيسوى الخولى
مونيكا اسحاق بخيت شحاتة
وفاء صﻼح منصور محمد بدوى
مها عبد الظاهر صديق حسين
محمود مصطفى السيد سيد احمد
ايه عمر سعد متولي اغا
سلمى صﻼح محمد كمال عبد الملك
كمال الخميسى كمال المتولى

الكلية
تربية ابتدائي السادات
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره القاهره
حقوق القاهره
حقوق انتساب موجه القاهره
معهد فني صحى الزقازيق
تمريض اسيوط
علوم جامعة دمياط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره اسيوط
تجاره اسيوط
تربية/رياضه طنطا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
نوعية موسيقيه اشمون
نوعية المنيا
علوم بنها
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف/رياضة
علوم اﻻسكندريه
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف/رياضة
حقوق المنصوره
تربية أساسي اسكندرية
معهد فني تمريض المنصوره
تربية سوهاج
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
رياض اطفال المنصوره
بنات تربية/رياضه عين شمس
اداب المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
158900
661214
663421
502123
555509
908874
834714
113660
204686
146827
364117
212961
875843
227259
614273
171525
231902
580095
155938
224207
662716
137160
808947
679724
841150
659120
886225
245251
431377
323296
666377
657401

اسم الطالب
رحمه مجدى رمضان محمد
احمد عبد الجليل فؤاد محمود حامد خيره
ساره محمد عبد الحميد محمد الحديدى
نورهان احمد محمد عبد الحميد الشواربى
احمد محمد سعد عبد الحميد الجارحي
رانيا يسرى عبد ﷲ عثمان
نورهان بصرى مصطفى عبد الجليل
عبد الرحمن مدحت محمد كامل
مارشللينو حنا شكرى سامى
جهاد مسعد عبد ربه محمد
اسراء سعيد احمد سالم
عمرو حازم احمد المليجى ابراهيم
محمدالهادى محمود طلعت محمد
ايمان محمود ابراهيم على
سلوى محمد محمد امين
هناء خالد احمد بشير
سيد عيد سيد محمود
سارة شهير يعقوب معوض يعقوب
لمياء جمعه محمد عبد المجيد
اﻻء عبد الباسط عبداللطيف عطوة
ايمان فتحى محمد محمد
عبد ﷲ عبد الحميد السيد عبد الرازق
شيماء عاطف أحمد منتصر محمد
احمد سامح السيد محمد محفوظ
سلمى سراج الدين محمد نبيه عبد الحميد
محمد صﻼح محمد الشربينى سمرة
عبد الكريم احمد فرغلى عبد الحافظ
ايه فوزى ابراهيم محمد الجوهرى
ديفيد وجيه وديع حلمى حنا
ريهام عبد الحكيم محمد ابراهيم سالم
محمد فؤاد مصطفى عبد الجواد مجاهد
كوثر طارق عبد الرحمن السيد يوسف

الكلية
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية المنصوره
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
حقوق طنطا
علوم اسوان
اداب قنا ج جنوب الوادى
اداب القاهره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب اسوان
تجاره القاهره
معهد فني صحى رياضه اسيوط
حقوق حلوان
نوعية الزقازيق
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره عين شمس
اداب طنطا
علوم رياضة بنى سويف
حقوق عين شمس
نوعية المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق بنى سويف
تجاره المنصوره
اداب المنيا
نوعية المنصوره
معهد فني تمريض اسيوط
تربية عين شمس
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره بور سعيد
تجاره المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
836774
465205
445389
736767
151731
366012
376026
516807
539807
502858
154011
651307
132894
108257
238586
118439
528827
322196
828893
459462
214299
155954
139852
304623
837605
233073
656921
232191
472690
732214
362764
156397

اسم الطالب
عائشة حسن عبد الجليل سليم
احمد عبدﷲ عبدالفتاح عبدﷲ
كارمن شعبان خميس السيد
محمود طة على امام
احمد رجب محمد فتحى سيد
محمد حسام الدين محمد غريب
بكر ماهر محمد كامل الشامى
محمد عبدﷲ معوض ابوشحاته
علياء محمد عبدالفتاح سعيد
حازم عبدﷲ عبدﷲ محمد عبدﷲ
اميرة صﻼح محمد عبد العزيز
ريم محمد عبد الخالق حسين اليمانى
عبد الرحمن احمد عبد الفتاح عبد الوهاب
عﻼ عمر ابوالفتوح بدير
احمد هشام احمد حسن
منى فوزى عبد الغفار محمد
احمد ابراهيم احمد مختار الفرس
محمد احمد محمد عبد الحليم عوض ﷲ
بسمة ابوالوفا ضاحى معوض
على أحمد حسين حسين أبو طالب
ساره ادهم احمد بهاء الدين
عبد الحميد سعيد عبد الحميد حسن
امينه ايمن محمد رشوان
اية خالد ابراهيم الدسوقي
اﻻء عاطف ملك أحمد
دنيا محمد عبد الرحيم ابو زيد
مها هشام رشدى محمد تاج الدين
محمد حسن صﻼح جمعة
ياسمين فتوح على علي دهبيه
مصطفى عصام حسين سﻼمه ابراهيم
كريم السيد محمد سليمان
اية سيد محمد قرني

الكلية
نوعية قنا
اداب كفر الشيخ
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه الزقازيق
علوم رياضة بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب بنها
اداب دمنهور
تربية دمنهور
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تربية ابتدائي بنى سويف
تجاره المنصوره
علوم رياضة اسيوط
حقوق القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
السن عين شمس/رياضة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة اسوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره كفر الشيخ
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
إعﻼم بنى سويف
علوم رياضة القاهرة
علوم شبين الكوم ج المنوفية
طب بيطرى فرع الوادي الجديد
السن عين شمس/رياضة
تربية ابتدائي المنصوره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره الزقازيق
رياض اطفال بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
576356
585283
659977
430328
185243
378807
230967
355368
443770
302698
678975
733391
750772
668538
447206
328806
389627
387047
877541
592789
591655
905963
318123
805968
580791
373373
590369
168627
671258
538122
131267
593880

اسم الطالب
ابراهيم يوسف ندا محمد البنا
نورا العدوى عبد الرحيم طه
ندا رمضان جمال على شعيب
محمد محمود احمد مصطفى عبدالرازق
لمياء حمادة صبحى محمد
مؤمن محمد حسنى عبدالسميع المشتولى
عبدﷲ عبدالرحمن عبدالمنعم عبدالرحمن
اسراء سامى على محمد
نجﻼء فتحى عثمان خالد
احمد اسماعيل لطفى محمد عبود
ايه محمود انور محمد هﻼل
ايه محمد احمد عبد ﷲ نجم
علي فؤاد علي العنتراوي برغوت
معتصم عصام عبد المنعم شريف
احمد سامى احمد عبدالهادى سيد احمد
حازم خالد محمد فرج
صﻼح محمد ابراهيم احمد
سلمى رجب محمود عثمان
محمد محمد عبد الحميد على
كريم السيد على السلومى
محمد السيد المتولى اللواح
عبد ﷲ محمود عبد الﻼه على
محمد السيد حسن تركى
السيد محمد السيد محمد
عادل عبد الوهاب محمد المسلوت
احمد نعمان احمد عبدالرافع حماده
محمد احمد محمد عبيد
اسراء عبد السﻼم شعبان علي
امينه عبد الباسط محمود محمد دندش
ياسمين عوض السيد اسماعيل شاهين
رحاب علي كامل ابوبكر
عبد الرحمن كمال صابرعطيه حسن

الكلية
اداب طنطا
معهد فني صحى طنطا
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
اداب انتساب موجه بنى سويف
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره القاهره
تربية حلوان
تجاره طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
تجاره الزقازيق
تجاره بور سعيد
تجاره المنصوره
تجاره طنطا
تجاره عين شمس
تجاره عين شمس
تجاره انتساب م .بنها
تجاره اسيوط
تربية جامعة دمياط
تجاره بور سعيد
تجاره سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اسيوط
تجاره طنطا
زراعه مشتهر
تربية جامعة دمياط
معهد فني صحى بنى سويف
تربية المنصوره
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
819735
292596
299947
576228
134519
373331
158844
672908
367321
615243
662902
285122
584207
662252
801882
382198
582012
584657
392828
543111
437916
810553
116354
120768
730311
680808
597958
885190
169460
230738
527049
669316

اسم الطالب
فاطمة عبد الستار دقش عبد الستار
هدى محمود على بيومى
اسﻼم طه عبد الوهاب عناني
هبه مصطفى ابوالوفا الطاهر على عمر
امير مجدي امين سامي
محمود شعبان محمد عليمى
امنيه احمد شلقامى احمد
محمد عاطف كمال توفيق سيد احمد
اسراء سعيد محمد احمد يوسف
ايمان محمد محمد عبدالسميع مرواد
ايمان سالم عبد الحكيم محمد سالم
دعاء رمضان جمال عبدالحليم
ابراهيم عادل شفيق عمر عبد الفتاح
حسين محمد عبد اللطيف خليل
بيشوى موسى شارلى موسى
سارة فتح ﷲ محمد محمد الحسينى
اميره رفعت السعيد عبد الوهاب
اية محمد احمد عبد الفتاح السمنودى
ندى محمد شعبان محمد الطويل
فاروق محمد عبد السﻼم محمد مصطفى
عزيزه ابراهيم خميس فراج
ايمان عبدالقادر على عبد الباقى
عمرو علي احمد عبد الرحمن
شهاب الدين عماد محمد عبد المجيد
محمد السعيد ابراهيم منصور حنفى
صفاء الحسينى السيد سليمان سعد
امانى سامى البسيونى السيد رزق
عنود محمود على جمعه
ايه يسين رجب حسين
اسﻼم فتحى توفيق محمد
دولت عادل فتحي أحمد نوفل
حسين ممدوح السيد عبد ﷲ رجال

الكلية
اداب المنيا
حاسبات ومعلومات حلوان
تجارة جامعة السادات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه قاهره
نوعية بنها
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره طنطا
تجاره بنها
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره كفر الشيخ
تجاره بنها
تجاره طنطا
تجاره كفر الشيخ
اداب المنيا
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
تجاره طنطا
اداب المنصوره
السن عين شمس
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
اداب دمنهور
ك.ت .فني صناعى اسوان
حاسبات ومعلومات عين شمس
حقوق عين شمس
تجاره جامعة السويس
زراعه المنصوره
تربية جامعة دمياط
اداب اسيوط
تربية ابتدائي الفيوم
حقوق انتساب موجه عين شمس
تربية أساسي اسكندرية
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
836648
304351
178776
833563
598694
878859
605547
820522
478417
440748
357368
676229
752133
108121
731913
902460
316012
144473
581465
663355
297870
155514
580619
584240
295717
737519
912190
279266
581206
177831
165193
351652

اسم الطالب
ريهام عبدالمنعم محمود الحفنى
اسماء محمد سعيد محمد الحناوى
عمر اشرف عبد الستار احمد
محمود عبادى محمد احمد
كريم جمال محمد محمد مجاهد
احمد صابر محمد على
نورهان جمال متولي عبد العظيم
احمد محمد احمد على
محمود عبد المهيمن ابو الفتوح عون
نجوى احمد محمد حسن
عمرو اكرم عبدالصبور عبدالحكيم
عزالدين محمد ناجى محمد متولى
ندى محمد مرسى محمد عويضه
محمد مدحت مطاوع مطاوع
محمد ابراهيم بسام عطيه عبد المطلب
مريم جرجس عبد المسيح خليل
امنية محمود يسرى محمد السيد ليلة
هند جمال كامل احمد
كريم محمد عبد الفتاح احمد عثمان
ايه ربيع محمد رشاد محمد
مينا امير متى خليل
اية وجدى محمد عبد الغنى
فاطمة عبدالخالق السيد عبدالخالق
على ايمن رجب المنشاوى
سارة سيد محمد احمد عبد الحليم
ايات ابراهيم حسين السيد
احمد محمد احمد عثمان
انجي عطية جرجس بشاى
اسﻼم محمد السيد الموزى
هيام محمد اسماعيل اسماعيل
امنيه عيد امين مرسي
عمرو محمد عبدالفتاح ابوالمجد

الكلية
حقوق قنا جنوب الوادي
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه/رياضة
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
الزراعة والموارد الطبيعية ج اسوان
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
علوم الزقازيق
تجارة قنا ج جنوب الوادي
علوم بورسعيد
حقوق اﻻسكندريه
اداب عين شمس
علوم المنصوره
تجاره بور سعيد
تجاره القاهره
علوم الزقازيق
اداب سوهاج
تربية ابتدائي بنها
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره المنصوره
تربية المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية بنى سويف
تربية طنطا
حقوق المنصوره
تجاره عين شمس
نوعية الزقازيق
كلية تجارة ج أسوان
حقوق القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره القاهره
طب بيطرى بنى سويف
اداب عين شمس

Page 988 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
895160
352332
242484
282222
665810
830215
728368
577500
354603
818419
448050
233542
511666
315320
680453
235725
313314
500178
604635
827036
877925
651663
670634
207172
370264
375077
653737
588336
514037
589210
816528
917522

اسم الطالب
مريم احمد محمود يوسف
احمد سعد سيد ابراهيم
عﻼء الدين على سيد عبد المجيد
نوران عﻼء الدين على ابو العﻼ
مروه جمال ابوالفتوح عبد الهادى عماشة
احمد عبد الفتاح محمد احمد
اسماء محمود محمد الصغير حميدة
محمد خالد محمد زكى حمزة الحلو
تقى عبدالعزيز عبدالعزيز محمد
نرى احمد يسرى سرحان ابراهيم
اسﻼم لملوم عبدالعزيز عبدالرحمن العربى
ساره سليم رشدى حنين
جهاد جابر محمد محمد سلطان
احمد ايمن فؤاد طعيمه
تغريد السيد السيد محمد محمد ابراهيم
اسراء عبد الناصر محمد احمد
اية سمير محمد حسن
مانويل نجيب بشرى نجيب
زينب عيسى جوده دمسوس
دعاء جابر محمد عوض
شيماء عصام على حسن
عﻼء الدين على محمد حسب محمد
اميره عبد الرازق فرج محمد فرج سليمان
ادهم محمد عباس مبارك
محمد محمود حامد عبدالوهاب
ياسمين اشرف عبدالعظيم محمد
كريم حسن يوسف يوسف جبر
وليد محمد عبد الرازق محمود محمد
محمد ناصر عبد المنعم مصطفى الجويلى
اميره كامل عبد العظيم عطيه زهره
وائل مرعى محمد عبدالمجيد
عمر فتحى نجيب عبدالحليم

الكلية
تربية سوهاج
علوم عين شمس
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
كلية البنات آداب عين شمس
تربية المنصوره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره الزقازيق
معهد فني صحى طنطا
حقوق عين شمس
تجاره اسيوط
اداب كفر الشيخ
حقوق عين شمس
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى بنها
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجارة قنا ج جنوب الوادي
معهد فني صحى اسيوط
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية المنصوره
حقوق عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب بنها
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
السن عين شمس
معهد فني تمريض المنيا
تجاره اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
916274
245419
837207
429706
526293
381363
524050
313663
609504
206524
602959
528757
879939
739631
618910
581374
316836
682895
664566
465624
545590
733743
613678
528747
401981
612859
731726
601315
838499
819825
154114
814533

اسم الطالب
شيماء محمد احمد عبدﷲ
سماء ناصر عبد العزيز ابو زيد
محمد احمد عادل حميد
منى عصام جابر محمد على كامل
محمد محمود ابوالمجد محمود حزين
عبدالرحمن عمرو السعيد عبدالرحمن علي
اية سعيد مندور نصر مندور
سماح اشرف عبد الرؤف محمد
ابتهال عيد فؤاد على
ابانوب وجيه سليمان عبد السيد
عبد الرحمن اسامه سليم سليمان اسماعيل
عبدﷲ مجدى مصطفى ابراهيم زيتون
محمود صﻼح سيد محمد
محمد عزوز اسماعيل سباعى
هبه زكريا محمد محمود عماره
احمد عبد العزيز عبد العزيز ابراهيم عواره
اماني عادل صبحى عطية
احمد السيد شلبى شلبى عبد الجواد
محمد العربى عبد السميع محمدموسى
رنا خالد ابوشعيشع ابوالخير
محمد مصطفى السيد مصطفى
كريم جمال جابر عبد الجواد
عبد الرحمن عنتر محمد محمد على
شادي سليمان فتح ﷲ الرجال
ياسمين عبدالنبى مصطفى شافعى
احمد عبدالشكور عبدالرءوف محمد حسن شعﻼن
احمد عبدﷲ عبدالخالق سليمان
نادر جمال مهدي مرسي عثمان
عبدﷲ سعد عبد السﻼم منصور
محمد نور الدين محمد علي شرف الدين
نورهان محمد على عبد النبى
كيرلس الديب زغلول ابسخرون

الكلية
تربية اسيوط
حقوق القاهره
اداب فرع الوادى الجديد
استنفد الطالب رغباته
تجاره اﻻسكندريه
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
زراعه اﻻسكندريه
علوم رياضة شبين الكوم
عالي هندسة بلبيس
تجاره القاهره
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
علوم طنطا
تربية/رياضه اسيوط
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم المنصوره
تربية ابتدائي بنها
علوم المنصوره
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
نوعية موسيقيه كفر الشيخ
تجاره دمنهور
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره انتساب موجه الزقازيق
معهد فني صحى اﻻسكندريه
حقوق بنها
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب الزقازيق
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية فرع الوادى الجديد
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
433590
591947
364266
899065
734456
378735
591490
284035
221156
120657
534032
237522
545821
152262
585612
738062
121872
742475
748388
670008
232829
151187
611250
817944
234768
594323
300362
588252
897934
665192
919129
581070

اسم الطالب
عمرو حسن محمود محمد ابوهيسه
عﻼ عزت عبده التابعى الشال
اسماء محمود احمد عباس
ياسمين صديق حلبى عبد الخالق
محمود ابراهيم على محمد حسن نوار
احمد اشرف محمد لطفى السيد الجمل
نوران ادهم محمد محمد قطاريه
اسامة موسى على موسى
وهبه محمد على مرسى على
يحيى سرحان صديق حسن
سارة سمير خليفة شاكر جرجس
فيرنا اسامة وديع ناروز
محمد على محمد على حسن
حازم خالد محمد محمد محمد منصور
منة ﷲ اشرف عبد العزيز سﻼمة
ايمن محمد احمد محمد
منه ﷲ مدحت عبد ﷲ عبد الحميد
رحمه محمد احمد السيد
عمر ناصر سعد حامد
مياده مهدى محمد مصطفى القلش
ندى محمد احمد بهجت
ساميه على رياض بدوى
ناديه حسينى عبد ﷲ محمد خليل
شنودة اسحق صديق عبد ﷲ
عزه ناصر السيد محمود
محمد أسعد السعيد رزق زهيرى
رويدا صﻼح سيد ابراهيم احمد حرب
على محمد على السيد الشبكيه
الحسناء فؤاد جاد الكريم محمد
احمد سمير احمد ابراهيم عطوان
ساره وجيه وهبه مكارى
محمد عادل عطية امين ابوحمامه

الكلية
علوم اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تربية ابتدائي عين شمس
حقوق سوهاج
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
تجاره جامعة دمياط
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
تجاره بنها
تجاره القاهره
تربية دمنهور
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اداب انتساب موجه القاهره
اداب سوهاج
تجاره جامعة السويس
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره عين شمس
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
حقوق الزقازيق
علوم المنيا
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره بور سعيد
تجاره القاهره
السن عين شمس/رياضة
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره سوهاج
حقوق طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
211352
279168
739914
323449
899687
446499
670683
519236
206997
823413
288145
300600
302791
380036
527342
652426
584705
234848
158962
670237
836800
520843
576555
373799
838476
583504
103113
726825
827661
277902
303189
666733

اسم الطالب
روان طارق يسرى حافظ
عبد العزيز عبد الرحمن محمد عبد الرازق الوصيفى
نانى محمد السيد على
اية مصطفى محمد مصطفى عيد
بسنت صﻼح السيد محمد
احمد كمال الدين احمد محمد طه
ايه خالد السيد رفعت السعيد
عﻼ عاطف محمد عبدﷲ عبد السميع
ياسمين خالد محمد نور حسن
مياده عطاء مختار محمود
اﻻء ابراهيم على اسماعيل
هبة محمد فتحى محمد
مصلحي جابر نبوى الحجار
ايه سعيد ابراهيم ابراهيم محمد
مى عصام محمد منير أحمد اسماعيل
محمد طارق محمد عبد ﷲ مبروك
اشرقت محسن المحمدي عبدﷲ
هبة عبد الناصر محمد عبد اللطيف
جمال عبد الناصر عبد الستار علي
اميره محرم ماضى حامد قنديل
هويدا حسين السيد محمود
ياره السيد عوض عبدالعليم
ناهد سمير زكريا حبق
كريم شعبان احمد عبدالقادر معوض
دينا على محمد احمد
منار رجب محمد الشعراوى
بوﻻ ناجى عريان واصف
احمد هاشم محمد عطيفي
رقية عبدالكامل عبدالنبى محمد
رنا اشرف حنفى محمدعلى
مي محمد عبد الواحد جبريل
مصطفى صﻼح محمد حلمى شحاته

الكلية
زراعه عين شمس
تجاره القاهره
علوم الزقازيق
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب سوهاج
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب قنا ج جنوب الوادى
اداب انتساب موجه حلوان
تربية حلوان
معهد فني صحى بنها
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم المنصوره
اداب عين شمس
تجاره اسيوط
معهد فني صحى المنصوره
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
حقوق طنطا
تربية طنطا
اداب بنها
كلية علوم الوادى الجديد
علوم المنصوره
حقوق حلوان
حقوق المنصوره
اداب قنا ج جنوب الوادى
حقوق عين شمس
حقوق شبين الكوم ج منوفية
تربية/رياضه المنصورة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
382848
368217
680852
511879
835131
843245
294605
153384
754077
675789
157698
909041
208790
741252
386570
907376
606254
324561
661320
448777
650036
234630
603457
588155
828830
669005
431938
602162
592647
321753
308770
741134

اسم الطالب
احمد يوسف صﻼح عبدالعال الصعيد
ملك محمد السيد عبدالفتاح
نورهان ابراهيم محمد متولى
عﻼ عمرو على مجاهد
هدير احمد محمود شحات
أزهار عبد الغني عبد الرازق عبد الغني
ماريو جرجس كامل فهيم
مارسيل يوسف فهمى كرلس
ياسمين أمين السيد الصواف
محمد صبرى احمد ابراهيم امين
عمر ناصر سيد احمد
ساره عصام حسانى عبد الوارث
عمر عصام سيد محمد عثمان
عبدالرحمن احمد محمود محمد
اميره محمد مصطفى حسن
اسماء حسان عبد ﷲ محمود
اﻻء حسينى عبد الحليم السيد
احمد عبد القادر مبارك احمد
سرين سامى حسن محمود
ايه طارق السيد مرسي
محمود وليد ابراهيم العدروسى محمد
بسام عبد الناصر محمد محمد القطان
يوسف احمد رفعت عبد الفتاح محمد
منصور عبدﷲ عبدالعظيم شداد
دينا محمود عبادى عبدﷲ
محمد على محمد احمد الخميسي
محمود محمد محمود احمد احمد
احمد بشري كامل حسن
اخﻼص عبده ابراهيم عبده مقلد
خالد علي البيومى محمد عيسى
خالد بهاء الدين عبد الحميد عمران
مصطفى احمد محمد فارس

الكلية
تجاره بنها
اداب انتساب موجه بنها
تربية ابتدائي المنصوره
اداب انتساب موجه دمنهور
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
معهد فني صحى بنى سويف
علوم رياضة الفيوم
تجاره بنى سويف
علوم جامعة دمياط
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره بنى سويف
كلية تجارة ج أسوان
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم عين شمس
تربية ابتدائي سوهاج
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره جامعة السويس
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية ابتدائي طنطا
علوم المنصوره
تجاره جامعة السويس
علوم الزقازيق
طب بيطرى المنصوره
كلية تجارة ج أسوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
حقوق الزقازيق
تربية/رياضه جامعة دمياط
علوم شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
800065
614497
385381
661968
511799
386401
436077
810635
908929
306211
161117
590240
370490
838358
210954
233091
125268
155138
877075
607407
374478
436514
438782
282657
296025
125879
666146
280899
584753
306586
429581
250206

اسم الطالب
محمد ايمن محمد احمد
صابرين السيد ابراهيم محمد
مصطفى ابراهيم محمود امين
دعاء السيد عيد عبد الحميد عبد الرازق
ندى محمد عبد العزيز غازى الزيات
دعاء مرسى عبدالمعتمد مرسى
منة ﷲ احمد حسنى عبده بسيونى
حسام محمد عبدالسميع احمد
كيرمينا مﻼك كامل ميخائيل
هشام سعيد سطوحى عرفه
اخﻼص جابر عبد العظيم عابدين
احمد محمود محمد فكري سرحان
مصطفى محمود عبدالحامى السيد
احمد عبد الرازق احمد محموداحمد زهره
اميره خالد علي محمد ظاظا
زينب خالد احمد زكى
ايه عبد الرؤف زكى على
علي جمعه علي عبد اللطيف
عمر محمد ضياء الدين احمد محمد
محمد سمير محمد مصطفي
صفيه عبدﷲ محمد احمد
سمر عبد القادر عبد السﻼم عبد الرازق الواعر
ناهد محمد عبد العاطى ابراهيم محمد
سيف الدين محمود فارس عبد المنعم حسن
شيرين رضا شحاته عطيه الشناوى
سندس شريف محمد حسينى
ساره محمد عبد الحليم محمد البياع
ندى سامي محمد سعد الدين حسن هيبة
شروق احمد الطرفاوى محمد الطرفاوى
ابراهيم حسن محمود شحاته
ميار محمد محمد احمد موسى
محمد ادهم محمد علي مصطفي علوب

الكلية
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تمريض الزقازيق
اداب انتساب موجه عين شمس
علوم المنصوره
حقوق اﻻسكندريه
تمريض عين شمس
علوم اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
اعﻼم القاهره
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
علوم رياضة بنها
حقوق اسيوط
تجاره عين شمس
علوم رياضة عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب سوهاج
تجاره اسيوط
حقوق الزقازيق
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
علوم اﻻسكندريه
تربية اسكندرية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره عين شمس
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
تربية أساسي اسكندرية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
108079
311762
312020
830789
142632
110092
913130
613406
124946
448486
831500
388366
545972
378550
538081
312988
736714
428509
152492
650895
549692
727448
360759
460516
744972
145471
653510
895236
913118
178063
310995
559101

اسم الطالب
نور الدين اشرف عبد الفتاح محمد
محمد فهمي سعد محمد المﻼح
عبد ﷲ مصطفى وهبة عبدالرحمن
رحاب عنتر محمد احمد
ناريمان صابر حسن سعد بركات
محمود ناصر شكرى عطا
سندس احمد محمد السيد
السيد محمد السيد صالح محمد
محمد اشرف محمد ماهر
امنيه عبد القادر عبد الفتاح عرفه
محمد حربى محمد صديق
محمود احمد عبدالبارى الشحات
مصطفى شحاته عبد الحافظ محمد سالم
محمد عاطف محمد محمد
نورهان سعد عبدالقادر صحصاح
شيماء حمدي عبدالحميد محمود
سعيد ابراهيم على سعيد
باسم ياسر السيد عبدالحميد حسنين
محمد طارق فاروق ابوسريع
فاطمه احمد وجدى احمد قاسم
أميره أحمد محمد شلبى
ايمان عبداللطيف بندارى عبداللطيف
اسراء طارق حافظ السيد عطيه
محمد ابراهيم عبدﷲ خليل الشاعره
رنا محمد محمد حسن
هدير محمد قطب الجزيري
احمد ابراهيم فوزى السيد الرفاعى
ابراهيم مصطفى محمد عبد اللطيف
هدى محمد محمد على
سيد منتصر سيد محمد ندا
صفاء محمد حسان قمرهم
كريم ابراهيم انور محمد عبد المعبود

الكلية
تجاره القاهره
تربية شبين الكوم
علوم رياضة الزقازيق
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة اسوان
تجاره الزقازيق
تربية/رياضه عين شمس
اداب انتساب موجه طنطا
اداب قنا ج جنوب الوادى
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
علوم رياضة اسوان
حقوق انتساب موجه عين شمس
تربية طفوله ج دمنهور
تربية السادات
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب اﻻسكندريه
تربية بنى سويف
اداب انتساب موجه المنصوره
تربية طفوله ج دمنهور
اداب الزقازيق
حقوق عين شمس
تجاره كفر الشيخ
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
حاسبات ومعلومات المنيا
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
تجاره القاهره
تربية ابتدائي شبين الكوم
علوم رياضة طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
455464
114453
185582
579899
363584
294011
133259
469495
520914
218208
581112
576598
357773
304249
670175
523741
391006
447476
455653
609431
377548
538489
547220
452067
476924
478782
726663
453403
744462
215910
659854
155767

اسم الطالب
محمد نبيل عبدالرازق الليثى
هبه ﷲ عادل رشاد ابراهيم والي
احمد عثمان محمد احمد
هاجر محمد ابراهيم شهاب
مينا معوض عطيه حنا معوض
محمود عفت عبدالمجيد عبدالحليم
اميرة اشرف عبد الستار عباس
اميمه سعد محمد عفيفى
عبير باتع فهمى محمد عبدالعال
جهاد صالح مرغنى محمد
محمود محمد حسان عطيه الفخرانى
ايمان نصر محمد ندا
نورا سعيد السيد عيد
نهى احمد محمود جودة داود
سماح عطيه احمد الشربينى
جمانة اشرف حسن كريم محمد
هدى عﻼء على عبدالرحيم حلوه
حماده سعد سعد محمود
محمد عبدالفتاح محمدعبدالخالق عبدالسﻼم
مى عﻼء فتحى محمد
خلود وليد السيد محمد
آيه ماهر على احمد قاسم
احمد خالد جمال محمد دراز
احمد رضا عبد المجيد ابو خطوه
محمود عزت أحمد العبد
فاطمه ابراهيم فتحى محمد زعير
نيره محمد مسعد عبده جبر
اﻻء اسامه عبدالمنعم محمد نمر
خالد هويشل فرج هويشل
هدير هشام عدلى عبد الرحمن توفيق
ايه الهادى عيد محمد
ياسمين محمد احمد حسان

الكلية
اداب طنطا
اداب انتساب موجه القاهره
حقوق بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب موجه الزقازيق
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تربية كفر الشيخ
حقوق اﻻسكندريه
فنون جميله فنون حلوان
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه طنطا
اداب انتساب موجه حلوان
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية المنصوره
علوم اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره طنطا
معهد فني صحى طنطا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم عين شمس
تربية دمنهور
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
تجاره طنطا
تجاره طنطا
طب بيطرى دمنهور
تجاره بور سعيد
اداب طنطا
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
اداب القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
443176
912496
878102
578689
366719
732093
237275
277525
313647
439676
326301
128145
291561
456823
297385
160406
204655
206379
241642
309571
387891
549372
522411
161737
500326
472653
351641
208077
735723
810272
666672
228120

اسم الطالب
سناء رآفت ابراهيم عبد الرؤف فايد
الزهراء صﻼح حسن احمد
مارينا رشيد ملك نوس
محمد مصطفى الزاهى احمد حماد
يوسف على السعيد ابراهيم على
احمد فوزى كيﻼنى ابراهيم
اسراء ايمن احمد محمد خليل
احمد محمد عبد الباقى عبد العزيز
يارا محمد عبد الصمد عبد اللطيف
سارة محمد جابر محمد محمد
ابتسام محمد توفيق زينهم
سلمى رمضان احمد عبد الغنى
احمد كامل محمود محمد كامل
اسراء حماد المصلحى محمد حماد
نهال كمال حسنى محمد
ازهار عبد الباسط عشري سيد
بفنوتى هانى فتحى جرجس
مريم مصطفى محمد فؤاد
معتز احمد السيد نصر
وفاء مرعي عبدالحميد عبد الغنى امام
ايه محمد احمد محمد الهواري
اميرة حمدي محمد عباس محمود
احمد عماد مفيد صالح الكبتى
دينا عيد عبد القادر عبد الكريم
جورج يوسف سامى يوسف
نيره احمد ابراهيم محمد ابراهيم
احمد السيد عطيه عبدالفتاح قنديل
احمد ابراهيم اسماعيل عبد الفتاح
محمد السيد خيرى بدوى
سهام محمد مبروك علي
اسامه سامى كامل يوسف المنسى
عبد الرحمن محمد احمد محمد عثمان

الكلية
تربية طفوله طنطا
تربية ابتدائي اسوان
اداب اسيوط
تجاره طنطا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره طنطا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
علوم رياضة الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب القاهره
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تربية رياضيه  /بنات طنطا
اداب عين شمس
تربية ابتدائي بنى سويف
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره سوهاج
تربية ابتدائي السادات
تربية نوعية بنها شعبة تربية فنيه
اداب دمنهور
تربية اسكندرية
تربية رياضيه  /بنات بني سويف
علوم رياضة اﻻسكندرية
حقوق اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم الزقازيق
اداب المنيا
علوم رياضة الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
111203
238208
321009
305902
322234
656089
577982
596947
470306
802636
736432
652147
502107
543880
578758
730016
228531
605023
153983
678072
322314
913402
595206
114416
453590
312212
608699
425905
899847
436082
579149
679499

اسم الطالب
اسراء توفيق ابراهيم السيد الجمل
جهاد عادل محمد يوسف
مها عبد الهادي ابو الفتح الغزالى
ياسين نصر اسماعيل الفﻼحة
مهند احمد عبد المولي اﻻمام موسي
جورج ايمن جورج مسيحه غب﷼
تقي ايهاب حسن حباظة
ياسمين ياسر عبد الفتاح شبل
خالد هشام على محمد سليمان
عبدالرحمن اشرف احمد محمد
عبد ﷲ مصطفى محمد احمد قنديل
اسﻼم على محمد احمد عبد الواحد
مونيكا ماجد فكري بخيت جاد ﷲ
دنيا عبد النعيم أحمد محمد محمد نجا
عبد الرحمن اسماعيل سعد صحصاح
هند محمد عبد المنعم زويد
مصطفى عبد المجيد عبد الكريم عبد الكريم صالح
فاتن اسماعيل محمدي علي
اسراء جمال سالم عبد العليم
اميره محمد على حسن الشربيني
عبد الرحمن احمد جابر ابراهيم
مها احمد يوسف احمد
شيماء فؤاد السيد ابراهيم
فرح اكرم اسماعيل عبد الظاهر
منه ﷲ محمد السيد عواد خليفه
محمد صبحي محمد الغزولى
محمد كمال محمد السيد سليم
ساره حسام الدين محمود اسماعيل ابو غنيمه
جرجس مجدى الطويل جورجيوس
ميار عﻼء سعيد عبد الفتاح
اية ايهاب احمد على
سعديه محمود عبد القادر محمد

الكلية
كلية البنات آداب عين شمس
خدمه اجتماعيه حلوان
طب بيطرى جامعة السادات
علوم رياضة شبين الكوم
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره طنطا
حقوق المنصوره
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه بنى سويف
زراعه الزقازيق
تجاره المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
تجاره كفر الشيخ
تجاره طنطا
اداب الزقازيق
تجاره عين شمس
معهد فني صحى الزقازيق
تربية بنى سويف
تربية المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية اسوان
تربية جامعة دمياط
تربية رياضيه بنات بالجزيرة ج حلوان
تجاره طنطا
نوعية اشمون
تجاره الزقازيق
اداب كفر الشيخ
تجاره سوهاج
تربية اسكندرية
تجاره طنطا
تربية المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
466887
239408
653059
437631
240153
683251
837640
231905
753377
216712
429513
354298
669419
671554
434507
288926
677150
878727
118468
365817
594897
527881
242215
377412
650835
746044
210292
133858
828438
730712
208698
580952

اسم الطالب
دعاء عبد المنعم زكي الشامي
احمد حلمى محمد محمد
نهى ممدوح محمد الشربيني
ندا محمد عبده حسين محمد
ندا هاشم حسن السيد
نادين ممدوح عبد الرحمن حسين النبﻼوى
حسناء سيد حسن سيد
عبد الرحمن سعد عبد ﷲ حسين
ريم السيد ابراهيم حافظ شحاته
محمد سمير عبد الرحمن عبد الحميد
اسراء محمد رشوان محمد رشوان
محمد مصطفى عبدالحفيظ مصطفى
احمد مجدى السيد صالح امين
سماسم مجدى احمد محمد
اﻻمير احمد محمود محمد سالم
سيد انور محمد حسن
احمد محمد صابر محمود السيد
احمد سعد محمود سليمان
سارة خالد عاشور سيد
ياسمين هشام محمد السيد كيﻼنى
ايمان عبد العليم حامد محمد
اسراء اشرف ابراهيم محمداحمد
محمد انور سﻼمة عيسوي
محمد رزق يوسف حسنين كلوب
اسراء خالد محمد حسنى بكر
فاطمه هاشم محمد اسماعيل
زينب عماد الدين احمد محمود
رنا عصام محمد عبد المقصود
ميار حسين أحمد حسين
هاجر هشام سيد احمد ابراهيم
مريم محمد احمد محمود الديب
باهى ناصر على خليفة

الكلية
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
اداب كفر الشيخ
اداب كفر الشيخ
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب جامعة دمياط
تجاره اسيوط
تجاره عين شمس
علوم بورسعيد
تجاره عين شمس
اداب اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
حقوق المنصوره
اداب جامعة دمياط
فنون جميله عماره المنيا
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تجاره اسيوط
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه حلوان
تربية جامعة دمياط
تربية اسكندرية
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية بنها
اداب المنصوره
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
كلية البنات آداب عين شمس
حقوق القاهره
تربية رياضية /بنات قنا
اثار القاهره
تجاره القاهره
نوعية موسيقيه طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
527843
758412
611235
659866
363827
369531
280277
240609
743311
841162
429457
372627
732298
544386
885827
228293
221762
107684
680761
893446
842085
462879
879568
157644
153713
307130
371327
735502
210105
559420
584841
522562

اسم الطالب
سمر اسماعيل فرغلي عبدالرحيم
عمر احمد فؤاد مرسى عايديه
سالى محمد محمد حفيظ
زينب عبد ﷲ عبد ﷲ ابراهيم عبد ﷲ
مينا فرج كامل خله
ايهاب هانى سعد عايد
مها محمد عبد الرافع محمد الحديدى
اميره اشرف بيومى سيد
شيرين حسام فؤاد سعيد احمد
منه ﷲ هانى محمد شلقامى
روجينا مجدى فؤاد هرمينا بولس
فيروز فتحى حفنى منشــــاوى
محمود خيرى امين عبد النبى
جاك جورج موريس حنا عبد الشهيد
ابرام جميل حنا ميخائيل
شادى سيد امام محمد
اسماء شلبى عبد العزيز اسماعيل
راندا محمد ربيع محمود صيام
الشيماء محمود احمد عبد الحى حامد
محمد عبد الناصر محمد احمد
اسﻼم جمعه سيد محمد
احمد على محمد على المالكى
رانده محمد رمضان سيد
احمد محمد محمد صميدة
ايه سمير محمود احمد
اسماء السيد صﻼح السيد الفار
اسﻼم عصام سﻼمه سويلم
احمد مبروك مصطفى عطيه
هدير حاتم على احمد
ابراهيم سمير مسعد ابو جهل
ايمان ابراهيم احمد ابو شادى
عبد ﷲ محمود عبد ﷲ محمود حماد

الكلية
اداب اﻻسكندريه
اداب الزقازيق
اداب المنصوره
اداب انتساب موجه المنصوره
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
تجاره بنها
اداب انتساب موجه عين شمس
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم رياضة الزقازيق
تجاره بنها
علوم رياضة جامعة دمياط
اداب اسيوط
اداب انتساب موجه عين شمس
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره القاهره
السن عين شمس
تجاره سوهاج
حقوق بنى سويف
اداب كفر الشيخ
حقوق اسيوط
تجاره اسيوط
اداب بنى سويف
تربية ابتدائي شبين الكوم
حاسبات ومعلومات الفيوم
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حقوق شبين الكوم ج منوفية
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
اداب انتساب موجه المنصوره
تربية أساسي اسكندرية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
596154
832743
449854
591428
440201
680971
431729
294537
877886
910495
140283
107727
657728
885623
602264
311868
167814
371268
885309
612493
187526
212728
179282
524147
607594
217589
897500
457182
357142
597744
162042
510004

اسم الطالب
دعاء ابراهيم الدسوقى محمود عبد الغفار هاشم
ساره عماد طنيوس بقطر
اسراء خﻼف مصطفى حجازى خﻼف
منه ﷲ أمين أحمد سلطان
نسرين محمد فراج هﻼل
محمد ابوالنور محمد ابوالنور حجازى
محمد مدحت على محمد السبكي
عبد الرحمن عاطف حسن احمد
ساره احمد سيد احمد
عبد الرحمن احمد سيد محمد
احمد فراج محمد على
بتول محمود حسن سيد
مؤمن عبد السميع فتحى عبد السميع
اماني عبد الباسط فرغلي حسانين
إيناس بكرى عبدالمعبود ابراهيم
سامح السيد عبدالغفار عبدالجليل
علي رجب احمد عبد المهدي
حسام محمود سعد عبدالرحمن سالم
اسﻼم محمود احمد عبد الغفار
احمد رجب محمد عبد الباقى
عبد الرحمن محمد على رفاعى
محمد مدحت عبدﷲ سﻼم
محمد خميس بكري امين
مريم محمد السيد عبوده سلطان
عبدالرحمن محمد السيد حافظ أمين
منه ﷲ بهاء الدين رمضان محمد
نرمين فايق فهيم معوض
نورا احمد عبدالهادى احمد سكر
عبدالوهاب محمد محمد موسى
احمد محمد محمد صادق الدسوقي الصايغ
محمد ايمن عبد الغفار محمد ابو هجار
محمد عبده خميس علي محمد

الكلية
علوم جامعة دمياط
اداب قنا ج جنوب الوادى
اثار الفيوم
تجاره بور سعيد
اداب اﻻسكندريه
علوم المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب اسيوط
كلية الطب البيطرى جامعة أسوان
تجاره انتساب موجه حلوان
زراعه القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره اسيوط
تمريض الزقازيق
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السﻼم القاهرة
طب بيطرى بنها
حقوق اسيوط
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
حاسبات ومعلومات حلوان
اداب سوهاج
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره جامعة دمياط
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
534362
390348
512328
159226
728644
814056
280523
171869
445455
293796
515535
237259
300447
815562
465984
529237
601667
137929
730899
881730
819652
442199
883881
369965
103508
658850
391286
156224
163567
112842
163114
460781

اسم الطالب
يارا عادل عرفة عبدالحميد دغيدى
احمد طه الحسينى حسن عبدالهادى
ندى عطيه مسعود عطيه شحاته
اميره احمد سعد الدين على
محمود سعيد محمد احمدبلح
محمود محمد محمود عبد العال
هبة ﷲ امين يوسف احمد سلوم
محمد عبد المطلب عبد ﷲ عبد المطلب
ياسمين ابراهيم عبد العزيز ابو دياب
احمد عبد الناصر جاب ﷲ سعيد
عمر سعد محمد الحنون
محمد فريد محمد احمد
رشا محمد احمد عبد التواب عزوز
اماني كمال كامل قاصد
ندي وليد اسماعيل سالم
علي عاطف علي تركي
خلود أحمد السيداحمد سليم عزيزة
فاطمه عامر علي حسن حسين
عبد العزيز حمدى مرسى السعيد عبد ﷲ
اسماء محمد فتحي عبد المعطي
شيماء عنتر فاروق عثمان
احمد ابوبكر على ابوعجاجه عبدالخير
روناء حسن رمضان احمد
خالد نشأت السيد معارك
احمد فاروق عبد الوهاب على
ساره احمد عثمان محمد درويش
احمد سامى محمد صبحى
مروة عبد المنعم خﻼف احمد
محمد احمد انور عبد العليم عبد القادر احمد
زينب عشرى على جوده
زهراء عيد ابوالنيل محمد
محمد بهجت سعد محمد الخطيب

الكلية
علوم اﻻسكندريه
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
نوعية المنيا
تربية رياضيه بنات شبين الكوم
حقوق بنى سويف
تربية ابتدائي طنطا
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه دمنهور
حاسبات ومعلومات الفيوم
تربية حلوان
تمريض المنيا
تربية كفر الشيخ
علوم دمنهور
اداب الزقازيق
حقوق القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب اسيوط
اداب المنيا
طب بيطرى بنها
اداب اسيوط
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره القاهره
معهد فني تمريض المنصوره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم المنيا
تجاره انتساب موجه بنى سويف
اداب القاهره
تجاره جامعة السويس
علوم جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
123911
430450
352294
605866
681146
677962
653746
212234
665213
322505
828872
103581
364109
580460
651353
107302
222911
428543
209129
352628
531207
233207
750958
442139
178062
670204
594661
216217
212617
503332
428254
659314

اسم الطالب
محمد يوسف محمد منير
ابراهيم محمود ابراهيم ابوالعينين الضبع
محمد طوخى محمد احمد عيد الخولي
أبتهال سعيد ابراهيم الكردي ابراهيم
حنان محمد عبد الرازق ابو المعاطي
احمد صالح عرفه السعيد نجم
محمد عبد القادر محمد عبد القادر محمد
ندى عادل محمد بيومى
اﻻء محمد احمد حسن السيسي
يوسف فتحي عبد المقصود مساور
مى محمد نبيل مصطفى
نوران محمد عبد المحسن ابراهيم
دنيا عادل محمد حسن
ايه محمد السعيد المتولى شهاب
مريم السيد حسن مسعود الفار
منة ﷲ خالد محمد عثمان عبد الرحيم
اسﻼم على احمد ابراهيم
محمد ابراهيم على احمد عطيه
نورهان عبد ﷲ صابر احمد
شيرين صﻼح عبدالعظيم نوار
محمود حسن إسماعيل عوض الشيخه
اسراء سعيد محمد علي
جوزيف ناصف اسحق حنا
اسﻼم خميس فرج عبدالفتاح القاضى
محمد سيد كمال سيد ابراهيم
احمد عبده حامد عبد الفتاح
مياده عفيفى محمد الحادق
الفونس هانى واصف صليب
نورهان محمد محمد السيد
محمد احمد محمد محمد سليمان
مصطفى حسين عبد الفتاح شلبي حسين
شيماء السيد عبد الحميد ابراهيم عابدين

الكلية
حقوق القاهره
اداب دمنهور
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
تجاره الزقازيق
علوم المنصوره
تجاره بور سعيد
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية البنات آداب عين شمس
علوم المنصوره
تجاره الزقازيق
تجاره القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره دمنهور
كلية البنات آداب عين شمس
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره دمنهور
بنات تربية/رياضه عين شمس
علوم بورسعيد
تجاره طنطا
المعهد الفنى للتمريض )مستشفى قصر العينى التعليمى الجديد -الفرنساوى(
تجاره طنطا
تربية جامعة دمياط
تجاره انتساب م .بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره اﻻسكندريه
تجاره دمنهور
تربية المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
167933
886092
368635
473347
284865
466775
472413
893772
453515
549006
651611
885760
728991
478583
811316
434274
731345
386080
453085
555296
209783
545873
912553
816547
156234
522943
507739
526226
466350
212981
752616
119363

اسم الطالب
عبد ﷲ احمد محمد حسين
نجوي صابر حسن محمد
حسين محمود حسين ياسين
سماح عبدالمطلب كمال الدين عبدالجليل صﻼح
اية امام عبد السﻼم شحاته
سمر حسين عبد الرحمن حسين على مرجان
اميره جﻼل عطيه احمد
احمد حسنى عبد الجابر محمد
رانيا محمد عبد القادر سيد احمد
صﻼح محمود عبد الحميد على قنديل
احمد ممدوح محمد عبد ﷲ السيد
مروه عبد الحليم فارس فرج
ساره سعيد احمد عطيه سالم
اسماء سامى فؤاد عبد العال
محمد خلف بيومي أحمد
محمد عﻼء عبد المجيد عبد الدايم دسوقي
الشيماء ثروت حسن محمد سالم
منه ﷲ امين احمد على
حسناء طارق عبد الفتاح عبد المنعم محمد
محمود موسى محمود حسن الجمال
احمد هشام احمد محمد
محمد سمير حلمى احمد حسن
فاطمه عبد الرحيم محمد احمد
زينب عبدالفتاح محمد حسين
وﻻء محمد رمضان سعيد
نعمة شوقى عبدالمحسن حسن
محمد مجدى محمود شحاتة الشيخ
احمد خميس حسن مصطفى سيداحمد
خلود خليل طلحه السيد صقر
مهند محمد محمود حامد
سلمى على محمد نورالدين الفرماوى
نيره اشرف منير فرج

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية اسيوط
علوم بنها
تربية كفر الشيخ
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
معهد فني صحى طنطا
تربية كفر الشيخ
تربية رياضية بنين سوهاج
اداب كفر الشيخ
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
اداب سوهاج
نوعية اسيوط
نوعية الزقازيق
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه دمنهور
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب انتساب موجه عين شمس
علوم طنطا
تجارة جامعة السادات
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
اداب انتساب موجه اسوان
اداب انتساب موجه المنيا
معهد فني صحى بنى سويف
تربية أساسي اسكندرية
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية اسكندرية
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه قاهره
علوم بورسعيد
اداب القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
123247
319804
587968
148554
204984
122120
579098
320893
112583
581489
528122
329854
471970
889534
880865
113061
911744
378919
169111
730117
377871
740358
121498
233921
112762
733345
128897
739087
359167
161324
320579
753848

اسم الطالب
احمد مجدي محمد حامد
اسراء رمضان احمد الحويطى
أندرو أشرف عوض بشاى عوض
مها محمد احمد محمد بكير
انس خالد صالح اسماعيل
اسراء عبد ﷲ احمد مصطفى
محمد حسن حامد سالم حسن
دينا خليفة حميده تمتام
سلوى سليمان ابراهيم حسين
محمد سمير شبل داود
هند احمد طه عبد الدايم
احمد حسين موسى حسين
محمد شكرى محمد سليم ربيع
اسماء حسن احمد ابراهيم
مينا مرزوق شحاته مرزوق
جﻼل محمد جﻼل عبد الحميد عمر
محمد يسرى محمد احمد
احسان شعبان عبدالعظيم عبدالحليم
محمد مصطفى احمد عبد السﻼم
هدير محمد توفيق محمد صﻼح
حسين ابوالمكارم حسين محمد محمد
طحاوى نصر عبدﷲ مفتاح
محمد محسن عبد ﷲ محمد محمود
محمد مجدى محمد عبد الستار
ياسمين عامر عبد الرؤوف حسن
محمد على عبد القادر ياسين
دميانه ظريف موريس جابر
احمد عبدالمنعم محمد سﻼمه
باسل محمود محمد مصطفي
اسماء محمد حمدان معوض
اسﻼم السيد احمد غنيم
ساره محمد رمضان اسماعيل رمضان

الكلية
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية ابتدائي شبين الكوم
تجاره طنطا
تربية حلوان
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
كلية البنات تربية عين شمس
اداب المنصوره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
حقوق القاهره
زراعه المنصوره
تربية طفوله اﻹسكندرية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم كفر الشيخ
اداب اسيوط
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية اسوان/رياضة
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية طفوله الزقازيق
تجاره عين شمس
حقوق الزقازيق
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
حقوق حلوان
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية عين شمس
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجاره انتساب م .بنها
تربية بنى سويف
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره بور سعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
215638
728273
439989
154655
811709
303694
582774
390578
230531
727629
157075
746879
524548
747024
149470
838405
467870
427615
904372
386395
592561
137707
753062
804126
613590
216131
607369
890738
323408
391493
123423
894406

اسم الطالب
بتول وحيد محمد منصور
اميره خالد رجب دياب
آية محمد عبد الغنى هاشم محمد
هدي عبد الباسط محمد احمد
باسم محسن عبدالجابر حسن
الشيماء اشرف محمد فتح الباب عماره
امنيه فريد مبروك عبدﷲ حسان
مروان وائل عبدالفتاح على محمد
اسراء عبد الناصر محمود سيد
ناريمان صﻼح الدين مطيع السيد خليل
مارينا ايهاب نجيب ابراهيم
كريم صابر مصطفى حسن
هاشم عبد المرضي هاشم بدر
محمود جمال مصطفى درويش
مصطفى عبد العظيم عمر محمد
محمود مصطفى سيد احمد
منار عادل لطفي ابو الفتوح
شريفه ضيف ﷲ محجوب عبدالعاطى
يوسف ابوالحجاج حميد مصطفى
جهاد محمد حسن يوسف
زهراء كريم عبده نعمان
خالد محمد صﻼح الدين محمد
هاجر نصر توفيق مصطفى
اﻻء عبد الرحمن محمد البدر عبد المحسن
مرفت اسماعيل احمد سالم
رقية صابر محمود محمد
كريم عصام عبدالرحمن محمد مصطفى
شيماء محمد عبد الحميد احمد
داليا السيد عبد الوهاب محمد خضر
بسنت ايمن ابراهيم محمد
خالد جﻼل انور سليمان داود
مؤمن محمد ابراهيم محمد

الكلية
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية اسكندرية
تربية رياضيه  /بنات بني سويف
اداب المنيا
اداب كفر الشيخ
اداب كفر الشيخ
تجاره بنها
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنى سويف
اثار قنا جنوب الوادي
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
كلية البنات علوم عين شمس
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تمريض عين شمس
علوم جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات حلوان
علوم رياضة بورسعيد
زراعه المنيا
نوعية الزقازيق
السن عين شمس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب اسيوط
اداب كفر الشيخ
علوم القاهره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
529281
659009
181284
364823
659263
358220
154630
844100
530026
287518
241232
886397
125688
587581
593874
502550
731062
730962
442067
813533
279336
127004
367898
444045
155699
239143
370535
279483
749657
375624
608090
591350

اسم الطالب
محمد احمد عرفه شعبان الجمال
عيد نبيل عيد شتا البيومى
اسﻼم عبد السﻼم عمار عبد ﷲ
هدير حاتم عبدالمنعم عباس
ايه السيد صلحان عبده محمود
شروق ابوالخير العوضى ابوالفتوح
رانيا جمال عبد السﻼم محمد
احمد توفيق عبد الباقى ابراهيم
محمود سعد رمضان عبد ﷲ
شروق طارق سعيد ابوزيد
اسراء محمد عمارة السيد
رضا سالم محمد سالم
دينا السيد غالب رياض
مريم محمد عبدالقادر ابراهيم النمس
السيد عبدالعزيز السيد المحجوب
اﻻء هشام محمد ابراهيم يونس
الشيماء محمود محمود محمد الفواخري
ايمان حسينى محمد الحسينى سعد
احمد سمير السيد حامد حسب ﷲ
آيات سعد خلف عﻼق
نغم محمد سرور الدولتلى
سهيلة حلمي متولي احمد ابو حسين
هند محمد السيد عراقي
اسماء صﻼح عيسى مصطفى الشيخ
وائل محمد عبد الظاهر حرزﷲ
عمر حمدى محمد سعيد
باهر عماد عبدالمحسن عبدالرحمن
حازم محمد محمد احمد السيد حسن
ندى عبد الحميد يوسف عطيه
كمال مرتضى محمد عطيه ابوالخير
رضوى رضا عبد الخالق عبد الدايم
روان سمير أحمد على

الكلية
معهد فني صحى اﻻسكندريه
معهد فني صحى المنصوره
تربية/رياضه الفيوم
السن عين شمس/رياضة
تربية ابتدائي المنصوره
فنون جميله فنون حلوان
اداب بنى سويف
حقوق بنى سويف
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية حلوان
اداب اسيوط
تربية عين شمس
علوم طنطا
تربية ابتدائي جامعة دمياط
علوم جامعة السويس
تربية ابتدائي الزقازيق
اداب انتساب موجه الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب باﻻسكندرية
اداب انتساب موجه المنيا
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره القاهره
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة
تجاره طنطا
تربية /رياضه بنى سويف
حقوق حلوان
حقوق انتساب موجه عين شمس
حقوق القاهره
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس
تربية بنها
تجاره الزقازيق
فنون تطبيقية جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
875203
300632
166344
605045
113687
315644
300794
296751
459047
303914
669007
380477
809809
392290
591348
876783
611902
387609
154076
314211
819331
743850
533569
905525
425537
224989
321497
729216
906732
322940
882463
802444

اسم الطالب
محمد عادل مرعى صديق
بثينة محمد محمد احمد منصور
عبد العزيز نادى عبد العزيز ابراهيم
السيد نبيه محمد الشامى
محمد حسن عبده حسن عثمان
اسﻼم احمد فريد الشافعى
ناهد مشهور محمد محمد
اميرة ايهاب امير عجيب
ناديه سعد ابراهيم عاصى
اﻻء حمدي السيد الزغبى
محمود ممدوح محمود حامد الجويلي
محمود اسامه محمد فريد الهامى
سارة اشرف فؤاد عبدالمنعم
محمود اشرف قاسم احمد ربيع
روان ابراهيم ابراهيم عاصى
مريم اليون يوسف مينا
ياسمين عمر محمود السيد حماد
احمد السيد بشندى محمد
علياء محمود عويس حسن
ياسمين طارق على عبد العليم
سلمى سيد حسن محمود
ايه السيد رمضان ابراهيم الشافعي
لميس ابراهيم على على ابواسماعيل
مروه محمود عبد الحميد بكر
عبدالرحمن فرج مفتاح السيد
محمود على محمد على حماد
بسمة سعيد سيد احمد بدر
دينا سعيد حنفى محمود عبد العال
احمد عبد الجواد احمد عبد المطلب
ايمان جﻼل عبد الخالق والى
شيماء سيد صابر زمقان
فاطمة شحاته محمد إبراهيم

الكلية
تجاره اسيوط
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية/رياضه الفيوم
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية بنها
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
كلية البنات آداب عين شمس
علوم دمنهور
تربية ابتدائي شبين الكوم
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية/رياضه عين شمس
رياض اطفال المنيا طالبات
كلية الفنون التطبيقية ببنها
علوم جامعة دمياط
اداب اسيوط
تربية الزقازيق
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية بنى سويف
نوعية اشمون
تجاره اسيوط
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره اﻻسكندريه
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
معهد فني صحى بنها
تربية ابتدائي الزقازيق
اداب سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني تمريض اسيوط
اداب المنيا

Page 1008 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
123376
314009
324531
205952
461563
747553
737984
124446
185026
911736
679280
549108
445372
167172
740439
391256
283083
601598
538126
363616
548497
241368
876175
157692
385165
655737
379372
234534
469953
835237
149023
890475

اسم الطالب
بيتر سمير سامى سليمان
ابتسام ابراهيم عبد المنعم العقباوي
معتز مصطفى رفعت مسعد
دينا سيد احمد محمود
إيمان سعد سعد متولى المظالى
فاطمه محمد احمد مصطفى
حازم صبرى عبدالستار مطلق
محمد حمدى صابر محمد
فاطمه جﻼل جارحى حفنى
محمود محمد على جندى
ليلى خالد محمد احمد الطنطاوى
احمد زكريا عبد الجليل سبيتة أبو سيف
صبرين محمد قطب احمد صروه
مروه صﻼح عبد العظيم احمد
ريم عبدالعال محمد محمد موسى
عبدالعزيز حامد عبدالنعيم عبدالعزيز
ضحى محب الدين قصى محب الدين الخطيب
السيد علي مصطفى منصور
بسنت محمد ابراهيم عبد العزيز أحمد الزينى
مينا جرجس نظير قليد
توفيق سﻼمة توفيق على الشريف
نورهان علي صﻼح نصر
رضوى جمال الدين على حسنين
على محمد الياس ابوسيف
احمد محمد محمود رشدى مصطفى
احمد على احمد محمد بدوى
شرين حسن عبدالمولى محمد
حسام اشرف المصرى الدمرانى
احمد محمد احمد عبدالحليم محمد
محمد احمد السعدى جاد الرب
سماح فهمي عبد النبي محمد خليل
كاترين نان موسى عبد المﻼك

الكلية
تجاره طنطا
تربية شبين الكوم
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
نوعية كفر الشيخ
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه بنى سويف
تجاره سوهاج
تربية المنصوره
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تربية طفوله طنطا
تربية الفيوم
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره الزقازيق
تربية طفوله ج دمنهور
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
علوم القاهره
اداب اسيوط
اداب بنى سويف
تربية/رياضه بنها
حقوق المنصوره
كلية البنات تربية عين شمس
علوم عين شمس
تجاره كفر الشيخ
تمريض قنا جنوب الوادي
علوم القاهره
معهد فني صحى اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
141367
902865
819475
501485
660575
156555
829297
533780
176493
306524
912711
430866
592653
425919
667495
457125
324075
510222
591666
117417
180039
369384
896971
597298
754687
440291
241329
159895
533654
471920
592241
108287

اسم الطالب
ياسمين عماد متولي عبد المجيد
ميرنا لطفى شوقى ﻻوندى
محمد فتحى على محمد
عمر ناجى أحمد كامل أبو هشيمة
سمر احمد فؤاد طلب
صﻼح كمال عبد العظيم محمد
اميره بدرى عطيتو مخلوف
امنيه يحيى محمد محمد فياض
عمر انور عبد العزيز محمد
محمد عبد الكريم شحاته قاسم
ميرنا ميﻼد جندى غطاس
شيماء محمد عجمى احمد عجمى
امانى احمد عزيز جمعه
سهيلة محمد عبدالمنعم حافظ شحاته
غاده احمد السيد الشرقاوي
شيماء شوقي حامد محمد الكيﻼنى
الحسين بهاء الدين أحمد حسن
محمد محمد عبد المحسن ابراهيم
اسﻼم صديق صديق عطايا المغربى
ندى ربيعى محمود عبد الرحيم
يوسف على عبد ﷲ عبد ﷲ
سماح عبدالرحمن نصار منصور
الرومانى رشاد الكسان ابراهيم
ليلي طارق محمد نصرعطية
ابراهيم عبده ابوالفتوح عبدالسﻼم المرسى البيلى
تسنيم أنس محمد يوسف الغريب
اية السيد شاهين محمد
عمرو جنيدي احمد جنيدي
اسراء السيد كامل مصطفى الحصري
مصطفي علي محمد صادق عبد العليم
محمد مجدى محمد عيسى
داليا خالد محمود سيد

الكلية
حقوق القاهره
تجاره سوهاج
معهد فني تمريض المنيا
تجاره طنطا
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره اسيوط
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب دمنهور
حقوق شبين الكوم ج منوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجارة انتساب موجه اسوان
اداب دمنهور
علوم رياضة جامعة دمياط
تربية ابتدائي فرع مرسى مطروح
تربية/رياضه المنصورة
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه قاهره
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه بنها
السن المنيا/رياضة
تجاره جامعة دمياط
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره بنى سويف
تربية ابتدائي دمنهور
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حقوق المنصوره
تجاره القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
104044
662286
530448
734022
896531
594065
380000
225792
901688
119366
206319
670728
162415
282850
533724
283799
438084
542490
236315
234146
613093
152994
747972
836473
438374
677111
822694
914160
526038
680851
281160
358763

اسم الطالب
جان عادل دانيال شنيد
كمال اشرف كمال عباس متولى
احمد محمود السيد محمد كامل
اﻻء صﻼح تهامي محمد عبد العال
منى جمال حسن مصطفى
آﻻء عبد المحسن عبدالمحسن محمد الغيطاني
احمد محمد حنفي محمود ياسين
ميرا جميل عزيز حنا
نادر محمد حسن على
اسراء ابراهيم سعيد ابراهيم
مى محمد عبد الرحمن احمد
دينا رضا عبد الرازق حسانين
منار حسن مصطفى عبد القوى
رضوى احمد جمال الدين عبد الرحمن
اﻻء احمد فرج متولى عبدالهادى
محمد حسني محمود جمعه عوض
رضوي ابراهيم ابو العباس احمد
خلود على الطاهر علي
محمود سعد حسن الليثى
دينا وجيه صفوت نبيه
أسماء ابراهيم السيد عمر أحمد ابراهيم
ندا حسام الدين يوسف محمد
مهرة محمود محمد محمود النوسانى
لمياء منصور على صالح
شيماء حسين احمد فراج احمد
مصطفى مجدى مصطفى السيد سليمان
نورهان احمد محمد حسين
كمال ركابى عبد العزيز سليمان
محمود محمد على محمد سعد
نسمه ابراهيم محمد ابو العز
احمد خالد محمد رشاد سيد احمد
خلود احمد محمد عبدالفتاح

الكلية
اداب انتساب موجه الفيوم
تربية ابتدائي المنصوره
اعﻼم القاهره
نوعية الزقازيق
علوم سوهاج
اثار القاهره
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
فنون تطبيقيه حلوان
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
علوم الفيوم
اداب عين شمس
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية أساسي اسكندرية
علوم رياضة اسوان
حقوق القاهره
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اداب انتساب موجه بنى سويف
تربية طفوله جامعة السويس
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
اداب انتساب موجه دمنهور
معهد فني صحى المنصوره
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
كلية الطب البيطرى جامعة أسوان
السن عين شمس
معهد فني صحى المنصوره
حقوق عين شمس
حقوق حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
238227
288268
129002
752173
237875
753388
674153
664870
836509
450310
603344
902144
302885
384293
676801
133127
206770
833080
887561
388621
383196
391285
754019
391550
125711
575471
359533
241374
206259
659375
836723
433739

اسم الطالب
زينب مصطفى سيد محمود
اسماء حسين جمعه عبد الونيس
هاجر محمد خليل محمد خليل
منى مصطفى متولى فوزى عطيه
رضوة محمد محمود بسيونى
صابرين عبد اللطيف السيد عبداللطيف اسماعيل
نورهان وحيد عبد العال احمد ابو حجاره
محمد ابراهيم محمد رشاد الديب
خالد رمضان بدوى محمد
سهر جمال ابراهيم الرفاعى
محمد عبد الحميد عبد ﷲ عبد الحميد
سمر قدرى بخيت جعلوص
ايمان سامي على جويلى
نورهان نزيه يوسف احمد خالد
اسماء ابراهيم محمد المتولى الهوارى
ساره عطا حسين محمود
ياسمين اشرف احمد محمد
شيرى رافت شوقى رفق
ريهام احمد ثابت احمد
فاطمه الزهراء السيد محمد محمود مندور
فاطمه الزهراء سعيد محمد على
احمد سامح احمد عبداللطيف
رضوى محمد زكريا على المغﻼوى
هبه ﷲ صﻼح الدين فؤاد محمد عيسى
شيماء طارق احمد عبد الرحيم
محمد احمد رمضان الخليفة
خالد مصطفى محمود على
هند سعيد حسن عبد الحافظ
الفاروق احمد هاشم احمد عيد
محمد رشاد حمزه ابراهيم الصباغ
اسراء مصطفى محمدالحفنى أحمد
عبدالرحمن سعيد السيد عبدالغفار

الكلية
حقوق عين شمس
تجاره القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية بور سعيد
تجاره طنطا
اداب جامعة دمياط
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب سوهاج
معهد فني صحى بنها
زراعه عين شمس
طب بيطرى الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره عين شمس
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالبات
تجاره اسيوط
معهد فنى تمريض بنها
تجاره انتساب م .بنها
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
علوم بورسعيد
فنون جميله فنون المنيا
تربية ابتدائي عين شمس
تجاره طنطا
زراعه عين شمس
اداب حلوان
حقوق انتساب موجه عين شمس
حاسبات ومعلومات المنيا
علوم اسوان
علوم رياضة اﻻسكندرية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
734176
471020
908772
584640
136881
302886
731680
234800
736274
901140
588650
356948
907140
161263
129357
667267
477312
324946
843034
445115
837797
141165
906111
327406
666295
681803
164515
612208
318018
912387
663518
302852

اسم الطالب
احمد محمد عبد الغفار السيد
آيه شعبان السيد على عثمان
الهنوف محمد ابراهيم جﻼل
محمود السعيد محمود على الحبيبى
رضوى محمود عباس محمد
ايمان شكري حامد الحبشى
محمد دسوقى عبد المحسن دسوقى
سالى احمد محمد مغربى
ايه محمد السيد احمد حسن
عﻼء الجمل ابراهيم السيد
اسماء بﻼل السيد محمد طراد
على محمد احمد السيد
احمد عبد الرحمن عثمان عرابى
اسماء سمير عبد التواب مراد
اسراء طارق علي حافظ
وﻻء جمال عيسى اسماعيل النجار
خلود محمد عبد الحميد الديب
نورهان ابراهيم عبد المعطى ابراهيم
عبدالرحمن احمد انور ابراهيم
دينا رضا عبدالستار بدر
سارة رجب عبد الجليل آدم
شروق اسﻼم عبد المنعم عبده بحيرى
محمد احمد صديق احمد
اية سيد ابراهيم طبور
هدى عبد القادر محمد نبية
احمد محمد محمد موسى خاطر
اسراء ربيع ميزار احمد برعى
احمد خالد محمد السيد رضوان
عبد الرحمن سامي هنداوى محمد درويش
راضيه عبد ﷲ جمال محمد
مى خالد فتحى عباس متولى
ايمان نبوي فتحى عبدالرحمن المشاط

الكلية
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
معهد فني تمريض طنطا
تمريض أسوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب القاهره
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
نوعية الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب الزقازيق
علوم رياضة سوهاج
تربية ابتدائي بنها
تجاره انتساب موجه حلوان
زراعه سوهاج
كلية التعليم الصناعي جامعة بني سويف
السن عين شمس/رياضة
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب طنطا
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
حقوق بنى سويف
اداب طنطا
تربية فرع الوادى الجديد
اداب القاهره
طب بيطرى سوهاج
اداب شبين الكوم ج المنوفية
زراعه المنصوره
اداب المنصوره
حقوق بنى سويف
اداب الزقازيق
السن عين شمس/رياضة
تربية اسوان/رياضة
اداب المنصوره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
663677
436470
878670
455180
654419
238952
848218
803626
440157
297847
904177
433045
725556
817020
685127
527079
833035
438117
440016
525180
748545
536455
587477
740127
801808
745850
612322
428027
730348
119290
434855
507649

اسم الطالب
دينا هاشم محمود هاشم المنير
آيه سعيد حسن مغازى
زياد عبد الحكيم عبد الحليم شحاته
محمد سامح شبل النويهى
يوسف صﻼح يوسف يوسف سليمان
احمد عبد الرؤوف صﻼح على
عبد المؤمن سعيد رضوان محمد
آﻻء يونس عثمان علي
ﻻرا محب ميشيل لبيب
عبد الرحمن محمود السيد احمد على
عمرو محفوظ ابوالسعود محمود
سعيد حسن سعيد محمد زيد
رجاء عصام بركات محمد
فاديه احمد عيسى محمد
خديجه عماد عبد ﷲ احمد
مى مصطفى ابو الحسين نعناع
امانى محمد محمود حسن
شاهندة محمد السيد محمد حمدتو
إسراء محمد على محمد على حسن الدرمللى
ريهام جمعه عبد السﻼم جمعه محمد
ماركو مجدى سعيد سعد
أمنية حمدى احمد احمد القرش
آيه حسين عبد الرحمن خضر
رانيا محمد عبدالجواد محمد
محمد كامل متولى محمد
لميس محمد السيد محمد سعيد
محمد مصطفى الشبراوى ابراهيم السيد النبوي
محمد حسن عبدالمنعم محمد
عز الدين عاطف زغلول احمد مصطفى
نورهان طارق كمال محمد
كريم سﻼمه محمد ابراهيم عيسي
احمد خالد احمد محمد السيد جوده

الكلية
رياض اطفال المنصوره
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
حقوق اسيوط
تجاره طنطا
حقوق المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
علوم المنيا
تربية أساسي اسكندرية
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تجاره سوهاج
حقوق اﻻسكندريه
علوم عين شمس
اداب المنيا
معهد فني تمريض المنصوره
تربية اسكندرية
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره اﻻسكندريه
علوم اﻻسكندريه
علوم اﻻسكندريه
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
حقوق اﻻسكندريه
تربية طنطا
معهد فني صحى الزقازيق
فنون جميله عماره المنيا
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات الزقازيق
علوم القاهره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
159827
238376
230352
278829
658264
120543
908075
683375
506079
443222
836149
449332
444476
809043
518741
896917
113402
902759
545002
388090
211805
448874
377602
611581
666728
515942
899359
584637
752998
826293
293573
651317

اسم الطالب
محمد دياب مجاور سلطان
منه ﷲ عبدالرحمن عمر احمد
ايمان محمود محمد الخضرى السيد
سليمان سعيد فرج السيد
هشام نبيل عرفان محمد احمد يوسف
محمد جمال محمد عراقى
محمد عبد الصبور محمد فرغلى
زينب صابر فاروق عثمان
بسنت اشرف الدسوقى موسى المغربى
مريم عبد العزيز محمد مختار عبد ربه
سحر عبدالدايم على محمود
بسنت السيد محمد الجزار
محمد خيرى محمد هﻼلى خلف
سارا وهيب ذكى يوسف
ساره بﻼل عبدالعزيز محمد هﻼل
يوسف عبد الﻼه هاشم محمد
كمال محمد ابوهدية عبد المجيد
دينا اميل انور نصيف
شادى محمد محمد احمد النحاس
حسام جمال عبدالفتاح احمد
محمد هشام حسني عبد ﷲ
امنيه السيد محمد سعيد ابو رياح
طاهر محمد نهايتو عبدالعزيز
ﻻميس محمود حسيني محمد علي
محمود فريد محمد البيومى سليم
عمرو كمال احمد محمد
ساره ناصر محمد على
محمد عادل عمر عمر عبدﷲ
ساره عبد النبى عبد الخالق على
عبير حسين عبدالسميع حسن
يارا عﻼء سعد الدين محمود
سلمى احمد محمد مهران

الكلية
تجاره بنى سويف
تربية/رياضه حلوان
حاسبات ومعلومات حلوان
اداب القاهره
تربية/رياضه المنصورة
تجاره جامعة السويس
حقوق سوهاج
تربية/رياضه المنصورة
حقوق اﻻسكندريه
تجاره طنطا
اداب اسوان
علوم طنطا
تجاره انتساب موجه طنطا
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب دمنهور
تربية سوهاج
حقوق القاهره
تجاره سوهاج
اداب اﻻسكندريه
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تربية طنطا
حقوق بنها
تجاره الزقازيق
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حقوق طنطا
معهد فني صحى سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي بور سعيد
نوعية موسيقيه قنا
تجاره القاهره
تجاره المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
111506
129215
748296
279494
151243
755161
125945
234067
725852
600663
282393
204660
681802
280187
205923
433968
596029
520151
209038
293962
208072
671808
318687
546061
743719
834753
746393
611339
733205
899032
148142
240283

اسم الطالب
منى فتحى سيد محمد
فريدة اشرف الدسوقى شحاتة
رحاب محمد عليوه عزب
احمد وحيد ذكى سالم محمود
اميره محمود حسان ابراهيم
ايه سعيد فتحى محمد
نادين نصرالدين احمد محمد
ريهام سامي محمد السنهابى عبد الجواد
احمد خالد ابوبكر عبد القادر
رحاب عاطف محفوظ عبدالرحمن اسماعيل
بيتر جمال لطفى ميخائيل
دانيال حشمت صدقى مدلع
احمد احمد محمد السيد فوده
مريم مجدي بهنان ميخائيل
انجى اسامة عبد المسيح عزيز
عمر محمد عمر تغيان موسى
اسراء عرفات امين سيف
سمر ابراهيم حسن حامد محمد حامد
داليا نبيل فاضل عراقي
محمد احمد محمد عبدالعزيز
محمد احمد سليمان حسن
محمد السيد محمد سليمان
مي صبحي محمد عجمى
نورهان عمرو محمد عبد العاطى
شيماء سيد صالح اسماعيل
اسراء محمود حسن محمد
ريهام عبد السﻼم عبد المجيد السيد
سحر مصباح أحمد محمد
احمد السيد محمد عبد الهادى
ميرنا كامل ابراهيم صليب
عبد الرحمن سيد محمود اسماعيل
ريهام عاطف محمد جمال على

الكلية
علوم عين شمس
كلية بنات شعبه طفوله عين شمس
تربية جامعة السويس
حقوق عين شمس
تربية حلوان
تربية العريش
تربية ابتدائي عين شمس
حقوق عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره عين شمس
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
اداب كفر الشيخ
طب بيطرى القاهره
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تجاره كفر الشيخ
اداب جامعة دمياط
حقوق جامعة السادات
تجاره عين شمس
حقوق عين شمس
تجاره القاهره
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة سوهاج
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
تربية اﻻسماعيليه
معهد فني تمريض الزقازيق
علوم رياضة اﻻسماعيليه
تربية ابتدائي سوهاج
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
اداب انتساب موجه الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
364829
244501
294940
306242
178638
310782
744855
534939
671211
587600
884297
243497
376462
449497
612257
428002
523769
145917
120195
613820
829400
600414
351494
110440
208166
291200
456568
731857
309449
301753
165010
457529

اسم الطالب
يمنى ياسر حسين البربرى
اميره مجدى محمد مهدى
محمد حمادة عبدالمجيد احمد عمار
مصطفى عبد الجليل مصطفى هيكل
اسماء مختار احمد امام
اﻻء طارق فتحى معوض
محمد حسن محمد حسن مشرف
سمر عبد المنعم عبدالحميد بدوي عوض
اسماء عابد محمد محمود محمد
ميسون محمد محمد اليمانى على الفوال
وﻻء محمود مصطفى على
نورا حسنى محمد شحات
محمود محمد محمود عبدالجواد احمد
فاطمة شريف ماهر عطا
عبد الحميد وسام كمال عبد الحميد عبد المعطى
اسﻼم محمود عباس مرسي
راندا حسين عيد محمد حسنين
محمد مسعد حواش عبد السﻼم غنيم
عمر محمد كمال قرني
احمد انور السيد محمد ابراهيم
جهاد مغازي محمد مغازي
هدير عبدﷲ عبدالعزيز عليوه عبدﷲ
ساره طارق احمد حسن
عبد الرحمن عاطف عبد الرازق عبد ﷲ
اسراء ناجي سيد موسي
اسﻼم طارق على على
هاله محمد محروس الزفتاوى
احمد ابراهيم عيسي عبد العزيز
جهاد محمد عباس السيد على
احمد عادل محروس ابو الغيط
جرجس عبده جرجس عبد ﷲ
أميرة ابراهيم أحمد حربى

الكلية
اداب عين شمس
علوم رياضة القاهرة
اداب عين شمس
تمريض شبين الكوم المنوفية
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية ابتدائي شبين الكوم
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تربية طفوله ج دمنهور
نوعية المنصوره
تربية طنطا
تربية اسيوط
تربية ابتدائي عين شمس
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
معهد فني تمريض طنطا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية/رياضه حلوان
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره بنها
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تجاره بنها
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تربية/رياضه حلوان
حاسبات ومعلومات القاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره طنطا
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة الفيوم
تربية طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
144807
842862
727994
669461
354154
875484
425472
875279
315398
876057
657513
520855
240272
508676
185531
891950
844069
438323
650977
319851
438140
604135
887580
803875
372185
355095
469279
500310
454770
540466
581746
587648

اسم الطالب
زينب السيد عبد السميع السيد
كيرلس سمير نصيف حنا
بسمه السيد جوده عطيه الصوالحى
عادل عابد نبيه عبده مصطفى
محمد عادل حسن على
مارينا روميل وهبه ميخائيل
محمد مختار عبداللطيف موسى
سلمى عاطف هاشم احمد
حسن منصور أبو الحسن مرسي إبراهيم
احمد اسامه محمد على
شرين محمد السعيد حمزه الجندى
أمل سامي محمد عبد الوهاب شاهين
جهاد محمد علي سيد
مها على ابو الوفا عبد ﷲ خﻼف
هشام عادل ربيع سليمان
هرمينا ادور بشرى لوقا
محمد على برايا على
بسنت احمد محمد احمد حماده
اﻻء محمد الدسوقى ابراهيم الدسوقى الجميعى
اسراء محمد عثمان عبد العزيز
مريم عبد ﷲ سعد احمد ابوطالب
محمد طارق محمد عبد الرازق عسكر
نرمين هﻼل ابوزيد عبد ﷲ
يارا همام جمال ابوبكر
زينب سعيد محمد حمزة
منار مراد عبدالحميد مجاهد
وﻻء ياسر علوانى حسن
ادهم ايهاب محمود رياض على زهدى
نور ابراهيم نصر ابراهيم
مرفت اشرف تقي عبد الملك
احمد زيدان محمد عيد بكر
هدى محمد محمد على اﻷقرع

الكلية
اداب انتساب موجه حلوان
نوعية المنيا
تجاره الزقازيق
تجاره المنصوره
تجاره طنطا
تجاره سوهاج
اداب دمنهور
السن المنيا
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
حاسبات ومعلومات اسيوط
دار العلوم ج القاهره
اداب دمنهور
اداب انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية ابتدائي بنى سويف
معهد فني صحى اسيوط
تجاره اسيوط
اداب دمنهور
رياض اطفال المنصوره
تربية ابتدائي شبين الكوم
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
طب بيطرى اسيوط
زراعه المنيا
حقوق انتساب موجه عين شمس
دار العلوم ج القاهره
تربية ابتدائي كفر الشيخ
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
تربية ابتدائي طنطا
اثار الفيوم
علوم رياضة شبين الكوم
تربية طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
384831
678163
458915
458851
880124
356360
103256
736561
458038
914159
355807
355987
156344
879231
462854
840891
543433
107446
455201
306729
434647
210850
285786
371352
827916
542177
586027
590473
307573
233463
800292
810946

اسم الطالب
على ابوالمجد على ابوالعينين
احمد منير محمد عبد الهادى
ساره عبد الحميد محمد جابر
اسراء ماهر محمد المسماري
اميره عماد عبد العظيم كامل
دينا مصطفى احمد مغربى
محمد فهمى شفيق فهمى
اسماء عبدﷲ محمد محمد حسن
ايه فتحي عبد السﻼم محمد شيحه
عمران عبد الحفيظ احمد خليل
زينب حسن على ابراهيم
اميره خالد السيد احمد
الشيماء بدوى عبد السﻼم محمد
مونيكا كريم فنجرى رزق
عيسي محمد عيسي محمد عصر
حفصه خلف فتحى عبدالعظيم
اندرو يوسف فوزى صموئيل
عبد ﷲ محمد سعد يوسف شهدى
مصطفى السيد محمد المزين
احمد مصطفى سعيد عيد
محمد احمد فهيم المهدى السيد
هادى هشام امين رزق
سلمى محمد عيد السيد على
عمار وصال السيد الجاكى
سمير شكرى مصيلحى على
سعيد احمد سعيد ابراهيم محمد حسن
احمد جادو فوزى عبد العال
احمد عبده سليمان الشعراوى
نورهان غريب محمد الدسوقى
هاجر احمد محمد دياب الصفتى
حسناء عبد المحسن ابراهيم عبد العال
ايه ﷲ جمال عبدالحكيم محمد

الكلية
حقوق بنها
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم كفر الشيخ
تربية كفر الشيخ
تجاره اسيوط
اداب القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية الزقازيق
اداب طنطا
معهد فنى تمريض اسوان
تجاره انتساب موجه الزقازيق
كلية البنات آداب عين شمس
تربية رياضيه  /بنات بني سويف
اداب اسيوط
تجاره دمنهور
نوعية المنيا
علوم رياضة دمنهور
حقوق القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف/رياضة
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
حقوق عين شمس
تجاره عين شمس
علوم رياضة بنها
تجارة قنا ج جنوب الوادي
علوم رياضة طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية رياضيه بنين جامعة دمياط
تربية طفوله شبين الكوم
السن عين شمس/رياضة
تربية رياضية /بنات قنا
تجاره انتساب موجه بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
240371
471332
368856
583630
654834
669655
227345
678157
131968
136738
531635
666433
468841
915378
163491
918076
547429
295799
440890
683029
301882
807580
675300
313139
212035
376929
761911
671627
383458
392360
501157
384892

اسم الطالب
ايمان رجب عبده محمد
أسماء رشدى عوض محمد أحمد النشيلي
تقى محمد طه مسعد عبدﷲ شرع
اسراء عبد الرحمن رمضان احمد عبد الرؤف
ايه عبد ﷲ ابراهيم امين
مصطفى سليمان فتحى محمود
ايمان مصطفى عبد الحميد محمود
احمد حماده السيد عبد النبي
يوسف محمد سيد عبد المجيد
مى اسماعيل محمد عبد التواب
مصطفى عادل مصطفى رجب السعداوى
شروق رزق الشحات محمد الشرباصي
محمد ابوالمكارم حسن ابوالمكارم نشوان
منى سليمان محمود على
اسﻼم عاطف انور عبد القوي
كيرلس وصفى نعيم صابر
محمود انور شفيق عبد السميع عبد ﷲ
وﻻء حلمي عبد الباقى حسانين
بسنت سامح السيد منصور عبدالفتاح
محمود السيد الشافعى احمد زهيري
محمد عﻼء الدين محمد عبد البر
رقيه محمد مرعى مهنى
نورهان عبد الفتاح محمد الجوهرى السيد حوطر
سماح محمد شعبان محمود
محمد رفعت عبد الستار العناني
ايه محمد صابر حسين
اماني محمد عبدالسﻼم ابراهيم
سلمى قنديل محمد قنديل اﻻلفى
حسن محمد شعبان عبدالمطلب سليمان
سميه هشام محمود بدير
مصطفى عاطف سليمان ايوب
عمرو فايد عبدالمولى الدمرداش

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية طفوله كفر الشيخ
علوم اسوان
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره انتساب موجه المنصوره
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
السن عين شمس/رياضة
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
حقوق عين شمس
اداب بنى سويف
معهد فني صحى اﻻسكندريه
علوم المنصوره
تجاره كفر الشيخ
تربية اسيوط
حقوق بنى سويف
علوم سوهاج
علوم رياضة دمنهور
تربية عين شمس
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
اداب المنيا
اداب المنصوره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
اداب عين شمس
اداب انتساب موجه الزقازيق
معهد فني تمريض المنصوره
نوعية عباسيه
السن عين شمس
حقوق اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
299227
756143
679963
531396
828724
431959
514718
652542
122163
592980
878903
734954
827168
445098
134367
311943
661726
893244
308736
837558
507589
442517
425890
756893
474520
142458
899636
756258
611494
376170
908083
590009

اسم الطالب
ريهام علي حسن عبدالجيد
الزهراء ابراهيم محمد خالد
اسراء محمود شحاته بكر
عبدﷲ احمد عيد عبدالعاطى عقل
رحاب محمد عباس محمد
عبد ﷲ مجدى مرسى طلب عبد ﷲ
محمد اسماعيل منجود اسماعيل قنصوه
اسﻼم خالد محمد الحسانين عيد
ايفون عبد ﷲ فهيم فرج ﷲ
محمد هاشم محمد عبدﷲ
ايه محمد جمعه حسانين
محمد عاطف محمد علوان
حسن عبدالحميد محمود عبدالمجيد
ايه محمد محمد الدقله
محمد حاتم محمد السيد مصطفى
مصطفى طارق مصطفى احمد
خالد جمال محمد شعبان خليل
هشام محمد فتحي محمد
محمود عاصم عبدالعليم ﻻشين
مها عنتر عبد الوارث خلف
على ابراهيم عبد الخالق السيد
احمد اشرف محمود عبدﷲ القفاص
دنيا محمد مصطفى محمد
هاجر ايمن محمود محمد غانم
عمرو سالم عبدالمالك ماضى
وﻻء السيد بنداري عفيفي
محمد عادل عبد ﷲ محمد
تغريد محمد حسان حسين
اسراء يسري السيد علي احمد قادوته
المعتصم با صبرى رزق محمد سالم
مصطفى زيدان محمد احمد
احمد اكمل سعد الجمل

الكلية
تجاره عين شمس
تربية العريش
تربية المنصوره
تجاره طنطا
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره اﻻسكندريه
اداب دمنهور
تجاره المنصوره
تجاره عين شمس
تربية جامعة دمياط
تجاره اسيوط
تجاره الزقازيق
تجاره سوهاج
تجاره طنطا
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره بور سعيد
تجاره سوهاج
تجارة جامعة السادات
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فني صحى رياضه طنطا
تربية ابتدائي فرع مرسى مطروح
معهد فني صحى اسماعيليه
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد فني تمريض سوهاج
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم رياضة جامعة دمياط
حقوق سوهاج
تجاره جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
471190
243509
464218
437667
819587
576022
323304
242677
243050
426084
443827
243977
606692
216837
220624
815988
672829
158677
453472
280209
390595
433487
375888
590568
162322
515658
278981
653505
283753
583926
512162
507583

اسم الطالب
اﻻء عبدﷲ اسماعيل السيد عمار
ايه محمد اﻻصمعى ابراهيم
كيرلس شكرى حنا حنين
ياسمين محمود نشات محمود محمد امام
محمود احمد فؤاد احمد فؤاد عبد الوهاب
لينا سعيد محمد قطب شكر
سماح محمد السيد بركات
محمود احمد عوض عبد الجليل
ايه محمد كامل توفيق
ساره سامى عبدالحميد محمد على عثمان
ريهام عاطف محمد رفعت العبد
محمود حسين سعد حسانين
جونير عوض اسحق يونان سيداروس
نورالدين احمد محمد امين ابراهيم
عمر حسين ابوالعﻼ محمد
فاطمه عاطف محمد احمد
محمد مصطفى عبد الفتاح عبد ﷲ عليم
رحاب محمد عبد الحميد محمد
اميره على كامل عبد المجيد
ندى مدحت جﻼل الدين عبد الرحيم
محمود اشرف عبدالرحمن محمود حسانين
فتحى خليل فتحى عبدالسﻼم
احمد ابراهيم حسن هليل رفاعى
محمد صابر عبدالجواد سالم
اسماء محسن اسماعيل هديب
محمد شعبان رمضان حسن شامه
حسناء محمد حسن حسن
محمد محمود احمد عبد اللطيف السيد
عبد ﷲ مراد كمال الدين عمر دياب
هدى مسعود السعداوي جريش
منة ﷲ امين محمد عبد الهادى ابو الغيط
شادى عمرو ابراهيم احمد محمد

الكلية
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
زراعه القاهره
علوم طنطا
زراعه اﻻسكندريه
حقوق اسيوط
تجاره طنطا
تربية شبين الكوم
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تجاره دمنهور
تمريض طنطا
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تربية الزقازيق
اداب انتساب موجه حلوان
زراعه عين شمس
اداب سوهاج
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه بنى سويف
تجاره طنطا
تجاره القاهره
زراعه مشتهر
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنها
تجاره جامعة دمياط
زراعه الفيوم
تجارة جامعة السادات
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تجارة جامعة السادات
حقوق انتساب موجه حلوان
تربية طنطا
اداب كفر الشيخ
اداب انتساب موجه دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
127443
605299
738182
500655
324701
108575
144908
381054
737339
149361
286841
150204
509912
139356
609898
137086
361932
388947
388690
549611
214659
124643
465279
610452
214004
224151
883126
155159
381424
818011
893053
472404

اسم الطالب
اسماء مجدى فوزى مصطفي
اسراء مصطفى قرنى محمد
السيد مجدي السيد متولي
مصطفي علي حسن احمد مصطفي
ريهام متولي حسن ابراهيم
عبد الرحمن محمد محمد السيد مغبون خطاب
مصطفى عبد النبى فاروق مصطفى
على سعد محمد بهجات
عﻼ عماد السيد هنداوى
محمد عبد الحكيم على ابراهيم السعدى
ميار اسامة محمد محمد السيد
اسراء سعيد احمد محمد
مؤمن محمد حامد ابراهيم عباس
احمد ابوالحمد قاسم فاوى
محمد صبري عبدالعزيز صديق
محمود شريف محمد على
شيماء حسين محمد احمد
احمد طارق عبدالكريم محمد
ايه احمد ابراهيم قابيل
هاجر رضا اسماعيل السيد
محمد عصام محمود سليمان
فرج حلمى جمعه فرج عوده
محمود نبيل عبد المجيد مصطفى عثمان
عمر السيد محمد صبري عبد المقصود
فاطمه محمود عبد المجيد محمود
اﻻء خميس حسين خميس
منه ﷲ عادل زكى عبد المالك
محمد نادى على محمد
احمد سﻼمه حسن عبدالخالق
سهير على محمد اسماعيل
على محمد على احمد
الشيماء يسرى عامر يونس

الكلية
اداب انتساب موجه القاهره
طب بيطرى الزقازيق
تجاره جامعة السويس
تجاره دمنهور
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى رياضه امبابة
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
اداب الزقازيق
السن عين شمس/رياضة
فنون جميله فنون المنيا
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد فني تمريض الزقازيق
حقوق القاهره
حقوق عين شمس
علوم رياضة عين شمس
معهد فنى تمريض بنها
تربية/رياضه دمنهور
حقوق عين شمس
زراعه القاهره/رياضة
اداب كفر الشيخ
اثار الفيوم
تجاره طنطا
اداب عين شمس
تربية اسيوط
تجاره انتساب موجه بنى سويف
حقوق عين شمس
تجاره اسيوط
طب بيطرى سوهاج
علوم كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
106232
470290
598169
151256
384275
305292
755573
591171
232595
537052
458911
906589
212150
511841
841199
575479
677832
287043
321501
594754
526769
460672
238307
586255
460231
523567
447775
670395
878716
654697
607235
321605

اسم الطالب
يوسف تامر فاروق محمد
عمرو عبد المنعم محمد محمد
ياسمين عبد الحميد السيد قيسون
ريهام حامد شفيق عبد الوهاب
اسراء عﻼم اسماعيل امام خاطر
ياسمين ابراهيم عبد الرحمن الصبرى
ايمان البسيونى السيد الجندى
مريم منتصر عزت حافظ
عماد عادل موريس صادق
سماح انور محمد محمد ربيع
رنا ايهاب محمود عاشور
عبد المسيح عزت شوقى ديمترى
محمود حاتم محمود سلطان
اسراء هانى انور محمود
احمد ربيع احمد موسى
محمود صبري مصطفى عمارة
حنان حمدى احمد عطيه السيد
محمد مصطفى محمد مصطفى صبح
دعاء القطب المرسى البحيرى
احمد كامل ابراهيم محمد الغزالى
صفاء شاهر على جوير عثمان
ناجى فيصل ناجى سيد احمد كشك
نجﻼء مكاوى احمد محمد
فاطمه الزهراء ياسر محمد هندى
مريم مصطفى احمد عبدالعال ابو سيف
مريم جورج شوقى ناروز
عبد الرحمن عبد الظاهر محمد اباصيرى مصطفى
ايمان مجدى محمد ابراهيم
محمود محمد العربى محمد احمد
عبد ﷲ احمد محمد عبده الكنانى
محمد عماد سعيد بخيت حماد
نورا عبد المهدي عبد المهدى عماره

الكلية
تجاره القاهره
تجاره كفر الشيخ
معهد فني صحى بور سعيد
تربية حلوان
اداب بنها
معهد فني صحى بنها
علوم العريش
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
اداب عين شمس
تجاره دمنهور
تربية كفر الشيخ
تربية سوهاج/رياضة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه دمنهور
اداب انتساب موجه المنيا
علوم طنطا
تجاره المنصوره
اداب انتساب موجه حلوان
تمريض شبين الكوم المنوفية
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
علوم اﻻسكندريه
اداب كفر الشيخ
اداب حلوان
تربية طنطا
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تربية رياضيه بنات اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره اسيوط
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
886468
654855
832040
751619
163620
596357
230715
754701
619196
361467
595413
727475
456311
139648
741091
888456
456865
588919
449994
880473
662173
844368
533932
667468
525559
127301
814093
827507
464498
106183
582752
684326

اسم الطالب
نبويه على محمد على
رانيا عاطف على محمود
منصوره حسانى مصطفى عبدالعزيز
دنيا ناصر الدسوقى محمد ابو جبل
مصطفى عادل عبد الرحمن محمد
محمد رزق عطية عبدالقادر الديسطي
احمد رمضان اسماعيل ربيع
احمد سليمان مسلم فراج
فتحيه أحمد سالم سليمان
وﻻء محمد احمد همام ابوالعﻼ
اسﻼم الشحات محمد جاد ابراهيم
مى عمرو سعودى حسن
هاني محمد عامر يونس
دنيا ايمن حسنى عبد العظيم
عمرو ايهاب خضر عمر
وﻻء خلف موسى مصبح
بسمه عبدالعال محمود العطار
ايمان عبدالمجيد مصطفي يوسف البيه
نورهان مجدى عبد الستار طاهر إسماعيل
اسامه حسن جمعه عبد الوهاب
محمد حمدى حمايه عبد الخالق
مريم مهنى مسعود مهنى
جهاد احمد رجب مرسى حمدة
هدير محمد ابراهيم احمد الحناوى
دنيا عاطف عبد العزيز رضوان
رحمة محمد البكرى محمود
مكادة مختار محمد محمد
مادونا عاطف سعيد عبد المسيح
امجد فتحى محمود اسماعيل مصطفى
عمر محمد احمد مخيمر
اسماء محمد مصطفى مصطفى درويش
باكينام عادل محمد جﻼل محمود زايد

الكلية
تربية ابتدائي اسيوط
رياض اطفال المنصوره
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
دار العلوم الفيوم
معهد فني صحى بور سعيد
تجاره انتساب موجه حلوان
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
طب بيطرى الزقازيق
اداب عين شمس
معهد فني صحى بور سعيد
ع.دولى اعﻼم مدينةالشروق
تجاره طنطا
دار العلوم ج القاهره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
معهد فني صحى اسيوط
نوعية فنيه طنطا
علوم طنطا
تربية طنطا
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب المنيا
طب بيطرى دمنهور
علوم جامعة دمياط
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
حقوق القاهره
اداب سوهاج
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تربية كفر الشيخ
تربية حلوان
اداب كفر الشيخ
حقوق المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
427413
595017
513099
614788
432024
674022
207828
157677
894948
108460
151611
731633
288669
304296
238397
896433
429523
548605
669697
392181
232626
652009
432486
436887
355304
218004
372488
502159
542653
324789
827506
651848

اسم الطالب
مارينا امجد وهيب كامل حنين
سالم محمد سالم غانم عوده
ماجى محمود محمد محمود
طﻼل جمال زكى على ابراهيم
يوسف حازم فتحى حسن فؤاد
اسراء سامى عاشور على ياسين
بوﻻ رأفت عبد المسيح يوسف
شادى حسين قرنى احمد
اسراء احمد فرج محمد
كريم هانئ حسن علي
عبد الرحمن حسين قرني امين
دينا عبد ﷲ محمد مسعود منسي
جورج ناصر رشدى رزق ﷲ
ياسمين خالد فتحى محمود سالم
محمد مجدى منصور امين
انتصار يسين حسن سيد
آﻻء عبده احمد حسن محمد
احمد نبيل عبد المنعم نعيم ونس
احمد حمدى عبد العليم عبد التواب
دينا يسرى ابراهيم محمد
مصطفى محمد صبرى لبيب
عبد ﷲ محمود فهمى الباز على الشوربجى
جوزيف جورج زكى ناشد
امنية السيد جابر السيد احمد
يارا خالد فوزى عبدالعاطى
شيماء محمود عبد المؤمن عبد الموجود
مريان صبرى فهمى برسوم
زهوه محمد هشام صﻼح الدين ابراهيم بركات
منة ﷲ محمد السيد خضر السيد
اسراء عبد الباعث السيد يوسف
ليديا بركات وليم مرجان
محمد جمال عبد النبى محمد عفيفى

الكلية
تجاره اﻻسكندريه
حقوق المنصوره
اداب كفر الشيخ
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره اﻻسكندريه
علوم المنصوره
ع.دولى اعﻼم مدينةالشروق
اداب بنى سويف
اداب سوهاج
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب بنى سويف
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره القاهره
علوم جامعة دمياط
تربية طفوله اﻹسكندرية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
تجاره انتساب م .بنها
تجاره عين شمس
تجاره المنصوره
تجاره طنطا
استنفد الطالب رغباته
تجاره عين شمس
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
علوم رياضة اﻻسكندرية
حقوق حلوان
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
تربية رياضيه بنين المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
318629
578844
580481
449858
355136
277898
372635
117001
544369
296485
371592
577281
134269
831056
885296
156615
449993
303165
479386
583314
583838
306408
460220
137595
889213
121175
898635
892399
239957
111383
826478
677541

اسم الطالب
شوقي حسين شوقى حسن
بيشوى مكرم زاهر قديس ميخائيل
ضحى نشأت علي علي
اسراء مصطفى ابراهيم محمد وهدان
ندى حسن على اسماعيل
حنان سعد احمد هدهود
مياده محمود احمد محمد
احمد محمد محمود عباس
باسم مأمون محمد عبده الحاج شاذلى مطاوع
دنيا جمال محمد احمد محمد
مريم عبدالهادى حسنين عبدالعال
حسين حمدي عبد الرحمن عبداللطيف غديه
يارا محمود محمد شطا
نهى الشاذلي احمد موسى
ساره اشرف محمد فﻼح
يوسف محمد حلمى حسن
نورهان ربيع بدير محمد العربى
اية احمد فتحى غراب
ياسمين محمد مصطفي عبدالنبي
هند احمد منجد مصطفى خليل
احمد زكى زكى ابوسعده
اسﻼم احمد محمدكامل جادﷲ
صفا حمدى على محمود مرسال
عبد الرحمن حسين سيد صالح
فراج حمدى عباس طه
احمد سيد حسن حسين
ايه ابراهيم محمد احمد
صفاء السباعى سعيد عبد العال
محمد سعد عثمان عبد الحميد أيوب
ياسمين كمال عفيفى محمد
أبانوب مجدى لبيب تكﻼ
خالد جهاد متولى على موافى

الكلية
تربية/رياضه بنها
اداب المنصوره
معهد فني صحى طنطا
معهد فني تمريض طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
زراعه القاهره
تربية/رياضه عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه بنها
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره القاهره
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
حقوق اسيوط
تجاره انتساب موجه بنى سويف
معهد فني تمريض طنطا
تربية رياضيه بنات شبين الكوم
علوم كفر الشيخ
تجاره المنصوره
اداب المنصوره
علوم رياضة شبين الكوم
تجاره كفر الشيخ
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تجاره اسيوط
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
اداب انتساب موجه سوهاج
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه اسيوط
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
حقوق القاهره
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
679952
223568
373074
889749
319481
908976
120806
147767
606716
513181
438797
748312
595760
208778
322812
180133
537835
304665
591231
584820
907713
435558
670954
906801
240862
536793
578772
920734
821614
160592
106090
434089

اسم الطالب
محمد عبد العزيز على على ابو الليف
ضحى ناصر رمضان حسن
سلمى وحيد محمد محمد المهدى
مارينا ميﻼد توفيق عبد المﻼك
ريهام جمال عفيفي سليمان
ندى الطيرى ابراهيم محمد
على عزالدين امين نبوى
ايه مصطفى محمود ابراهيم
ريهام محمد نويهى محمد ابراهيم
بسنت محمد سعد عبد المجيد الكريونى
هند على محمد جمال الدين محمد
منه ﷲ احمد عبد الحليم ابو بكر
محمد جمال محمد البسنديلى
محمد طارق عبد الحميد ابراهيم الدسوقى
جهاد اسامة عبد المحسن عبد القادر عثمان
عبد الرحمن عمر السيد بركات
ايمان فايز عبد الحكيم أمين عبيد
دعاء شوقي الشحات على
هدير عاصم محمد الكردانى
محمد الطنطاوى عبد الوهاب نصار
هناء ناصر ابوالمجد عبد القادر
ريهام محمد عبد الغفار حسانين
هند محمد عطيه ابراهيم
مصطفى عمر محمد حسانين
رغده عبد المنعم سليمان نوح
خلود محمد احمد عبد الحميد رزق
مؤمن رفعت عبد السﻼم كعبو
ابانوب لورانس لويس توفيق
عادل ابراهيم توفيق محمد
ياسمين محمد كمال ابراهيم
مريم على حلمى محمد حلمى عباس
كريم محمود يونس عبدالحميد عبدالكريم

الكلية
تربية المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اقتصاد منزلى حلوان
تمريض اسيوط
نوعية موسيقيه اشمون
تجاره سوهاج
علوم القاهره
فنون تطبيقيه حلوان
علوم الزقازيق
نوعية فنيه اﻻسكندريه
علوم اﻻسكندريه
تجاره جامعة السويس
تربية جامعة دمياط
هندسة اسيوط
طب بيطرى جامعة السادات
تجاره انتساب موجه بنى سويف
علوم دمنهور
تمريض شبين الكوم المنوفية
اداب جامعة دمياط
تجاره طنطا
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تربية أساسي اسكندرية
تربية المنصوره
تجاره سوهاج
طب بيطرى القاهره
دار العلوم الفيوم
تربية طنطا
تجاره سوهاج
علوم بورسعيد
الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى ببنى سويف
كلية البنات آداب عين شمس
علوم رياضة اﻻسكندرية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
389908
142109
606301
884581
524520
810141
185387
509719
390634
124361
467626
746163
154358
370740
240093
826983
740911
375081
742500
437784
387429
295145
153137
755785
536042
106343
281954
352581
244219
909508
289814
455810

اسم الطالب
داليا ابراهيم ابوالحجاج سليم
محمد فتحي حسن حبيب فرج
احمد خالد محمد محمد
اسماء صﻼح سنوسى سنوسى
خالد أيمن عبد المنعم موسى أحمد
اسماء حمزة محمد كامل
اسﻼم احمد محمد منير تمام
عبد الحميد بسيونى عبد السﻼم شبل
محمد فتحى محمد طه اﻻكشة
بيشوي ماهر لطيف ميخائيل
فوزى على عبدالعزيز محمد بدوى
عبد الرحمن ابراهيم حسن ابراهيم
محمد طه سعد جوده
محمد عبدﷲ محمود احمد
ريهام هشام يحيى ابراهيم شل
نجاة بدرى صابر محمد
كريم فولي ثابت على
ايمان رضا مصطفى ابراهيم
مروه رضا فارس علي
اسراء ابراهيم فتحى عبد ﷲ
مصطفى عبدالمطلب ابوالعنين ابراهيم
مايكل منير فتحي بباوي
نسرين كمال اديب صليب
مروه محمد احمد خليل
اسراء محمد عبدالحميد سرحان
نهى على عبد ﷲ احمد قوره
ساندرا هاني محمد عبد الدايم
ماهينور ﷲ محمد بهى الدين محمد جاد ﷲ
اسراء مصطفي محمد احمد اسماعيل
محمد جابر محمد جمعه
نورهان سعيد ابراهيم السيد
احمد عصام عبدالمنصف شكل

الكلية
كلية البنات آداب عين شمس
حقوق حلوان
علوم رياضة الزقازيق
اداب سوهاج
زراعه اﻻسكندريه
اداب المنيا
حقوق بنى سويف
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
معهد فني صحى اسماعيليه
علوم حلوان
تجاره بنها
اداب انتساب موجه عين شمس
نوعية فنيه قنا
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب انتساب موجه بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات حلوان
معهد فني صحى بنى سويف
تربية ابتدائي العريش
تربية ابتدائي دمنهور
السن عين شمس/رياضة
تجاره عين شمس
تجاره عين شمس
تجاره القاهره
حاسبات ومعلومات اسيوط
اداب القاهره
حقوق طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
317990
464598
157507
157336
558303
314872
114500
369963
910866
665643
612968
113721
548992
754094
671864
903757
662253
878982
440516
113966
119404
672134
538463
133589
906724
311123
743212
607608
677189
456180
893943
383258

اسم الطالب
محمد فتحي حسانين على جمعه
محمد عبد الهادى محمد السيد نصار
محمد رمضان عاشور السيد
ميار سعودى عبد القادر محمد
ايمان السيد نبوي علي الزمرانى
محمد مصطفى احمد مصطفى عطوة
ايه محمد طه محمد
احمد رياض احمد عزب
احمد منصور حامد احمد
هدى محمد عبد الباقى مصطفى كامل عبيه
اسراء محمود عبدﷲ عبدالعزيز عبدالواحد
احمد عبد الباقى حماد عبد الباقى
احمد محمد اسماعيل محمد
اسمينا محمد احمد محمود العيسوى
الجوهرى عبد المقصود الجوهرى عبد المقصود
محمد ياسر احمد عبد الرازق
خالد ايمن محمد عبد الرؤف
اﻻء محمد عبد الحليم عبد المحسن
ندي محمد قطب غنيم
محمد على فرغلى احمد
علياء محمد عبد العال على
جنات مختار عبد الحق عبد البارى
امنيه ابراهيم محمد عبدالرحيم عبدالحميد الرامى
ندى محمد عبد الونيس على
احمد حفنى احمد حسن
اسراء محمد سعيد لبيب عامر
اﻻء رضا محمد على
فادى مﻼك ابراهيم غالى
عﻼء محمد ابراهيم محمد السيد المشد
محمد ابراهيم محمد عبدالقادر خطاب
احمد حسين محمد حسن
سلسبيل سيد يوسف على يوسف

الكلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تجاره اسيوط
تربية ابتدائي بنى سويف
تمريض دمنهور
علوم رياضة بنها
اداب انتساب موجه طنطا
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
تجاره سوهاج
علوم المنصوره
اداب الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق جامعة السادات
تربية ابتدائي بور سعيد
معهد فني صحى المنصوره
تربية سوهاج/رياضة
تجاره كفر الشيخ
اداب اسيوط
تجاره دمنهور
علوم رياضة سوهاج
اداب القاهره
رياض اطفال المنصوره
علوم اﻻسكندريه
زراعه عين شمس
حقوق قنا جنوب الوادي
تربية ابتدائي السادات
علوم رياضة اسوان
علوم رياضة الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تمريض طنطا
تربية سوهاج/رياضة
تجاره انتساب موجه الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
677841
743027
727910
527769
899025
593273
278174
307160
913081
443079
665232
534009
601357
304412
843450
536754
113885
739700
384094
127322
670698
365222
320454
377161
612248
169247
118881
510383
103567
849472
294681
666530

اسم الطالب
رانيا عاطف عبده على المرشدى
ايه محمد منصور عبدالعظيم
هبه احمد فهمى احمد عليان
زهوة عصام عباس ابراهيم
مشيره حلمى فؤاد محمد
ايه احمد السيد يوسف الديب
مريم ابو بكر عبد العظيم محمد
جيهان عبد الخالق سرحان أبو سيف
زينب محمد بشير محمد
آية ﷲ أحمد فاروق محمد اﻷشوح
ايمان ابراهيم احمد عبد المجيد علي
رويدا جمال عوض عبد الجواد
علياء عطوه محمد عطوه العوضى
ندا رفعت عبدالفتاح البى
عبد الرحمن محمد عزمى عبد الجليل
ايه رضا عبد ﷲ محمد حسين
احمد محمود محمد محمد عبد السﻼم
رحمه عبدالرحمن السيد محمد السيد
منار ماجد صﻼح ابراهيم عبدالعزيز
سحر محمود تمساح على احمد
ايه محمد فتحى حسين ابو الخير
داليا سمير احمد عبدالعليم
احمد خالد منير عبدالحميد الرفاعى
ندى مصطفى حامد سويلم خفاجي
خالد عبد العليم محمد على ابراهيم
ندى محمد صوفي محمد سالم
كريستينا عبد ﷲ مرزوق عبد ﷲ
عبد الوهاب محمد فهمي محمود الجمل
سلمى عادل عبد العزيز ابراهيم
عﻼء محمد عمران بسطاوى
مهاب ماجد غريب ابراهيم
محمود هانئ امين عبد الحق المكاوى

الكلية
رياض اطفال المنصوره
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
اداب الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
علوم اسيوط
تربية ابتدائي جامعة دمياط
فنون تطبيقيه حلوان
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية اسوان
علوم طنطا
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية طفوله ج دمنهور
تجاره الزقازيق
بنات علوم رياضة عين شمس
تربية /رياضه المنيا
تجاره دمنهور
علوم رياضة القاهرة
اداب الزقازيق
دار العلوم ج القاهره
حقوق القاهره
اثار القاهره
تربية عين شمس
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
زراعه عين شمس/رياضة
اداب الزقازيق
علوم الفيوم
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
فنون تطبيقيه حلوان
معهد فني صحى اسوان
علوم رياضة الزقازيق
حقوق المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
603123
379095
309300
524808
170388
515723
532011
612445
435719
832582
240918
367910
901498
324239
226047
127131
685074
161244
323273
911655
803730
385011
438336
307482
822111
727306
665777
510614
883388
748989
903366
589951

اسم الطالب
هند خالد حسينى محمد زعبل
دعاء على حسين على
هاجر معاذ محمد صﻼح الدين محمد حسن
جاك عزت عبده متري تاودروس
داليا فاضل محمد احمد
سعد عبدالعزيز عبدالحفيظ العكازى
حسن جمال حسن مصطفى
محمد عبد الرحمن عبد الرحيم عطيه
آﻻء محمد مجدى محمد محمد كريم
شادن محسن عبد الفتاح اسماعيل
سمر احمد السيد احمد محمد على
اﻻء حسين محمد كمال حسين
محمد احمد عبد اللطيف احمد
عﻼ محمد عبد ربه عبد الـله
احمد شريف فتحي الخطيب
رقية محمود عبد الحليم السروي
ماجد احمد محمد رمضان
هاجر مصطفى احمد حسين
اسماء عبد ﷲ متولى متولى عمارة
ميرنا نبيل صبحى ابراهيم
ريهام عزت محمود على
احمد عبدالرحيم احمد حبيب
خلود مسعد سﻼمه غريب محمد قاسم
دعاء احمد عبد الغفار عبد العزيز محمد الديب
مروه محمد امين نصرالدين
طارق محمد محمد السيد شويخ
اسماء مختار ابوصالح المتولى صقر
بﻼل خالد السيد ادريس احمد
ابرام داوود صديق فهيم
ندا محمد محمد يونس
اسحق عياد جادالكريم سﻼمه
محمد عبد الفتاح يحيى عبد الوهاب ظافر

الكلية
علوم الزقازيق
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تربية السادات
علوم جامعة دمياط
تربية ابتدائي الفيوم
تجاره جامعة السويس
السن عين شمس
علوم الزقازيق
علوم رياضة دمنهور
اداب اسوان
طب بيطرى القاهره
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
علوم سوهاج
زراعة قنا ج جنوب الوادي
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره عين شمس
معهد فني تمريض المنصوره
رياض اطفال بنى سويف
تربية شبين الكوم
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية ابتدائي المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
دار العلوم المنيا
تربية/رياضه الزقازيق
زراعه المنصوره
اداب دمنهور
اداب اسيوط
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس
علوم اسيوط
تجاره بور سعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
600925
313177
459149
436076
595454
804403
748104
109832
390054
134193
539315
454353
321093
162717
390338
310819
381561
734405
211902
548985
387435
912958
531714
597160
510897
360413
745793
667346
235207
825479
813037
897123

اسم الطالب
هند عادل محمد عبدالعزيز عباس
هدير احمد عبدالحميد احمد
هدى سعيد عبد القادر رزق
مريم عصام توفيق عبد الوهاب فودة
زينب عادل محمود عبد العزيز الزواوي
ساندى نسيم جاد السيد صالح
ريهام عبدالهادى السيد حسن
عبد الرحمن احمد مهلل احمد
ايمان رضا احمد حسين
محمد ضياء محمد طلبة
ايمان ايهاب عبد الجليل مصطفى
هاجر جاد ابراهيم جاد ابو راشد
ريهام شاكر فؤاد شاكر
سارة رياض كمال الدين رياض
محمد مجدى عبدالنبى حسن عبدالهادى
سوزان فوزي محمد الفاضى
ايه محمود عبدالحميد محمد
ميادة عصام السيد عبدﷲ عزب حامد
احمد محمد بيومى محمد
محمود بغدادى نوبى حامد
احمد السعيد احمد فائق طه
عثمان هاشم محمود احمد
صﻼح محمد احمد راضى ابوعلى
منه ﷲ محمد إبراهيم أبو الفتوح الهوارى
محمود احمد احمد محمد على
ميشو نتعى عبدالمﻼك ميخائيل
هند مجدى حسين سعد
دنيا محمد سعيد المهدي
بسمة عادل عبد العظيم علي
نسمة حمد ﷲ عبد الفضيل محمد
خلود على فولى عبدالعاطى
اسراء سيد محمد عبد العليم

الكلية
زراعه الزقازيق
تربية السادات
علوم رياضة المنيا
اداب اﻻسكندريه
تجاره بور سعيد
فنون جميله فنون المنيا
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس
تجاره انتساب موجه طنطا
معهد فني صحى امبابة
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تربية السادات
تربية طفوله طنطا
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية الفيوم
تربية بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية البنات آداب عين شمس
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره طنطا
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تربية بنها
دار العلوم المنيا
زراعه دمنهور
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات اﻹدارية
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
علوم المنصوره
حقوق انتساب موجه عين شمس
اداب قنا ج جنوب الوادى
تربية المنيا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
834135
808960
279921
803255
535103
599861
753213
439440
464475
231893
383576
677817
375974
836204
601619
452232
585521
534167
461481
321688
125789
822727
155435
616898
549458
731423
361905
677852
886000
232948
206636
524230

اسم الطالب
دعاء حجاج السعيدى محمد
امل محمد على عبدالرحيم
اسامة محمد معيد عبد القادر
وﻻء عﻼء ابراهيم احمد
سامية زكريا عبدالسﻼم محمد عبدالقوى
عبدالرحمن محمد عبدالحى امين طعمه
حسن سعد مسعد حسن الوهيدى
خلود خالد شوقي القشﻼن
احمد فتحى محمود طه معبد
اسﻼم مصطفى صﻼح توفيق
محمود مصطفى محمود على سعيد
ايمان فايز محمد عبد الرازق
مصطفى فرج عبدﷲ حسن الدبيسى
ألفريد اسحاق كامل حبيب
محمد حسن محمود حسن عماره
رضا صبحى هاشم الصعيدى
أسماء إبراهيم أحمد القط
مارينا عماد سعد جرجس خليل
ندا ظريف عبدالرؤف برهامى
احمد عبد الرحمن ابراهيم سمري
امنيه مجدى عبد الحسيب ابراهيم
اسراء فتحى عبد الراضى ابو المجد
زينب رمضان احمد سيد
علي متولي محمود متولي حلوه
سعيدة محمد احمد محمد ابراهيم عقل
امير محمد على السيد الشامي
رغده محمد ممدوح محمد محمد
ريهام مصطفى عبد الهادى محمد
هيام امير يواقيم فؤاد
تقي احمد مصطفي محمدابراهيم
دعاء حلمى الصديق محمد على الدين
هبة ناجح ياسين احمد

الكلية
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
اداب المنيا
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
علوم المنيا
علوم طنطا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
كلية أداب بورسعيد
تجاره اﻻسكندريه
علوم كفر الشيخ
تجاره القاهره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تمريض المنصورة
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
نوعية الزقازيق
حقوق طنطا
نوعية طنطا
علوم طنطا
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
زراعه المنوفية/رياضة
تجاره القاهره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب بنى سويف
تجاره طنطا
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
رياض اطفال المنصوره
اداب اسيوط
حقوق عين شمس
تجاره عين شمس
دار العلوم الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
367582
595374
370376
595356
377053
122066
205067
750395
879751
728170
589038
539765
438624
841534
465542
585671
733834
556389
302990
447024
326998
464334
114301
886106
282146
823230
808856
213664
139108
726837
361044
831181

اسم الطالب
يمنى مهدى محمود عمر
اميره بسطام لطفى عبد ربه
احمد محمد ايوب عبدالحميد
محمود محمد الشرباصى سليمان سليمان
نورهان منصور سعيد حسين الصفتى
فاطمة الزهراء رجب دسوقى ابراهيم
اسراء محمد عبد المقصود السيد
محمد فوزى متولى خليل ابراهيم
ريهام محمد محمد احمد
رحمه حماده سعيد احمد شعت
وحيد ايهاب محمد ابراهيم البربرى
هدير محمد نوفل محمد رجيعه
منة ﷲ على مصطفى السيد على عامر
إسﻼم جمال حسنى عبود
منه ﷲ حسام محمد ابراهيم خضر
بنان إبراهيم على ﷲ محمد أبو همام
امانى احمد عبد السﻼم عبد الحافظ عطيه
سارة محمد عبد الفتاح محمد
ندى علي محمد ابو النصر
محمود محمد عبدالخالق صفا
اية جمال ذكى مرسى
عبد اللطيف ناصر عبد اللطيف عبد اللطيف محمد
نادر هانى عبد المنصف عبد العزيز
احمد رجب عبد الموجود سعيد
يارا احمد ابو العينين احمد
رانيا فكرى عبدالمنطلب محمود
محمود حسن عبد ﷲ عوض
محمود عادل محمد حسين
ندى جﻼل محمود المليجى
يمني ابراهيم عبد الحميد ابراهيم
امنيه عماد صالح عبدالرحمن
وفاء سعدﷲ احمد على

الكلية
علوم بنها
تربية جامعة دمياط
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
معهد فني صحى رياضه بور سعيد
اثار الفيوم
زراعه القاهره
علوم عين شمس
تربية بور سعيد
اداب اسيوط
تجاره الزقازيق
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
اداب دمنهور
علوم اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تربية ابتدائي الزقازيق
تربية اسكندرية
علوم شبين الكوم ج المنوفية
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تربية السادات
اداب كفر الشيخ
تجاره عين شمس
اداب سوهاج
السن عين شمس
اداب قنا ج جنوب الوادى
اداب المنيا
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره القاهره
السن عين شمس
نوعية عباسيه
تربية قنا ج جنوب الوادى
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
458912
595844
288044
280787
524051
600301
725729
366644
233505
321342
904284
127246
537424
523622
875579
666708
877198
169262
834910
181741
448760
110032
387950
288097
514334
227886
584749
357408
598711
130522
289042
300536

اسم الطالب
رنا سعيد محمد بشير
مياده محمود عبده السيد الديسطى
محمود احمد عبد الشافي محمد احمد
عبد الرحمن جمال عبد الناصر احمد حسين
اية محمود عبد الصمد ابراهيم حسن
أسراء حسن شعبان أبوالعﻼ
منه محمد محمود لطفي السيد علي
اسﻼم اشرف جمعه السيد حشاد
يحيى رضا حسن عبد الوهاب
هدير محمد محمود محمود دغيش
صﻼح عبد العال محمد عبد العال
اسماء حمدى محمد عبد الفتاح
سارة عبد الغني عبد السﻼم محمد النويهي
هاجر سعيد محمد عبد الرحمن السيد
على السيد على عمر
محمد حسام محمد السيد عبد الهادى
جوزيف مدحت يوسف هابيل
ابراهيم حسين السيد السيد
نعمه عدلى محمد خليل
محمد سيد محمود محمد
يارا هشام حسنى طه الجندى
هيثم حماده طه ابراهيم
ايه اسامه عبدالقادر حسن
ايات مجدي فهمي السيد
اكرم احمد عبد الحميد عبد الهادى الفﻼح
كريمه محمد اسماعيل بيومى
سميره سعد عبدﷲ الحارتي
طارق عبدالحميد عبدالمجيد عبدالحميد
خلود ناصر عبدالرحيم الشرباصى
هايدى خالد محمد مصطفى عمار
رضوان صﻼح عبدالصادق عوض
شيماء عايد محمد مجودة

الكلية
تربية كفر الشيخ
علوم رياضة جامعة دمياط
معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره اﻻسكندريه
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
علوم رياضة الزقازيق
اداب شبين الكوم ج المنوفية
حقوق سوهاج
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية ابتدائي دمنهور
اداب اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
نوعية موسيقيه اسيوط
تربية رياضيه بنين حلوان
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه بنى سويف
اداب انتساب موجه طنطا
اداب القاهره
تربية ابتدائي بنها
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه عين شمس
رياض اطفال المنصوره
تربية حلوان
زراعه دمياط/رياضة
حقوق القاهره
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
كلية البنات تربية عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
109077
669067
876448
750237
375522
682039
674908
434720
583088
115038
365249
893004
817539
658107
376324
881847
223661
831701
753684
840992
169009
832723
360441
602236
748422
445651
885909
732202
845793
215660
310706
593542

اسم الطالب
احمد محمد مصطفى اسماعيل
مصطفى عبد الحميد طه محمود عرفه
اسراء احمد محمود عبود
اسامه السيد على محمد الجندى
نجﻼء على محمود ابراهيم نعيم
مجدى نظمى محمد ابراهيم على عبد ﷲ
ايهاب اسماعيل اسماعيل محمد ذكيبه
محمد مرعى محمد عبد المجيد
ايه جمال حجازى الصباغ
هاله جمعه السيد اسماعيل
سماح السيد عبدالستار جاد
احمد خالد محمد امين
ابانوب فرح فضيل جبران
حسن كمال الماظ محمد
احمد السيد محمد عبدالمقصود
شهاب لملوم الثانى منصور وافى
سلمى عبدﷲ شحاتة عبدﷲ
محمود عبدالمعز عبده بكر
محمد اشرف احمد مرسى
محمد فاروق فتح الباب ابراهيم
ناردين مجدى سليمان سليم
رانيا مجاهد الشاذلى النجار
مينا رومانى فهمى عيسى
وجدي ابراهيم محمد وجدي محمد إسماعيل
احمد عبدالحافظ عويس عبدالحافظ
هاجر مصطفى مبروك الغزولى
فاطمه عرفه فوزى مصطفى
محمد عادل محمد عسكر
شاروبيم عدلى فرج جورجى
رانيا علي عكاشة علي
اميرة حسن عبد المقصود المسلوت
مروه السيد رمضان محمد سليم حسن

الكلية
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم المنصوره
تجاره اسيوط
تجاره بور سعيد
علوم بنها
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
زراعه المنصوره
علوم رياضة اسيوط
معهد فني صحى طنطا
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
زراعه عين شمس
تجارة قنا ج جنوب الوادي
نوعية المنيا
معهد فني صحى المنصوره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية اسيوط
تجاره سوهاج
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تربية /رياضه المنيا
اداب بنى سويف
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية ابتدائي عين شمس
تجاره الزقازيق
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
اداب طنطا
اداب انتساب موجه اسيوط
طب بيطرى الزقازيق
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب انتساب موجه القاهره
نوعية اشمون
فنون تطبيقية جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
591504
896984
126057
233524
731017
456108
813895
538422
374177
226083
116269
753728
317014
457004
513026
318461
446379
596507
584638
527963
386433
466781
368948
915247
745175
908073
425310
754735
843809
208364
888048
231596

اسم الطالب
هاجر على طه العدوى
بيتر صالح عزمى رزق ﷲ
سلمى خالد مصطفي عبد ﷲ
ديفيد ايهاب ابراهيم بطرس
منى احمد منصور حسن موسى
محمد فتحى صديق غنيم
ساندى سمير شحاته جرجس
هبه محمد عيسي عبد السﻼم البيهي
عزيزه خالد احمد عزب الجهنى
جعفر احمد سليمان على
احمد اشرف ابو المجد الشاذلى
احمد السعيد عبده محمد النبﻼوى
اميرة مجدي محمد قطب على
امل صابر فتحى عبدالكريم
ميرنا جرجس عزمى شكرى
محمد سعيد محمود يوسف
عمرو محمد عﻼء الدين السيد أحمد الضرغامى
مى عادل محمد العشرى
محمد عبدالرازق عبدالمعطى الصاوى
مياده احمد محمد احمد زغلول
ساندى ماهر ابراهيم راغب
مريم اشرف لبيب جرجس
عبدالرحمن سعيد فاروق محمد ياسين
ازهار عبد الحكيم محمد عبد البصير
ايه فتحى محمود حسين
محمد احمد حسن حمادلى
أمانى سمير عمر أحمد
حسين اسامه احمد طه
امنيه جمال محمد عيسى
احمد اسامه احمد ماهر عبدالحميد حسين
امل عماد محمد على
اية عبدالفتاح عبدالتواب على

الكلية
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تجاره سوهاج
علوم القاهره
تجاره عين شمس
اقتصاد منزلى حلوان
تجاره طنطا
نوعية المنيا
علوم اﻻسكندريه
كلية اﻻثار ج اسوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
تجاره بور سعيد
تربية طفوله شبين الكوم
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
تجاره سوهاج
حاسبات ومعلومات بنها
معهد اﻻسكندرية العالى لﻺعﻼم بسموحة
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره بنها
اثار قنا جنوب الوادي
معهد فني صحى اسماعيليه
حقوق سوهاج
تربية ابتدائي فرع مرسى مطروح
فنون جميله عماره ج حلوان
تجاره بنى سويف
حقوق حلوان
علوم اسيوط
تجاره انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
313608
117854
111525
375088
668442
280897
614181
231316
323685
606999
213003
880778
317561
500171
455197
826015
681397
601414
382218
366787
886375
362327
457523
584908
132161
386122
205519
458397
463904
576556
813500
749385

اسم الطالب
ايمان عادل حسن السيد
فايزة سعد عبد العظيم سيد
هاجر عبد المحسن عبد المقصود فرج
مى طارق عبدالنبى ابراهيم
مريم محمد عبد المنعم محمد فايد
مريم وجيه بردويل خليل
ايمان عبد الحميد احمد عبد الحميد
مى عادل احمد محمد
تسنيم مصطفى محمد شﻼطه
محمد ابراهيم مصطفى عبد الخالق
محمود عبد العزيز محمود حمزة شلش
ايه عثمان مصطفى احمد
اية احمد مسلم حسن الشامي
كريم اسامة نبيه ابراهيم جرجس
محمود سمير احمد محمود الجناوى
هاجر محمد عبدالذاكر ابراهيم
ساره محمد محمد عيد عبد الﻼه
ندى عبد البديع السيد يوسف
اميره احمد محمود سيد ابوالدهب
عبدالعظيم صبحى عبدالعظيم منصور
عمرو موسى همام محمد
اميره حماده محمد احمد محمد
أسماء محمد بدوى محمد راشد
لمياء السيد السيد بدره
عمرو حاتم سعد ابو زيد احمد
نورا صﻼح ابراهيم محمد
مريم محمد فاروق جبريل
عﻼء مندى عبده محمد شاهين
الهام محمد محمد احمد المكاوى
نسمة اسعد محمد البنا
عماد مكرم انور كامل
فاطمه توفيق عبد العزيز شريف

الكلية
رياض اطفال القاهره طالبات
حقوق حلوان
طب بيطرى القاهره
تربية/رياضه بنها
تجاره كفر الشيخ
اداب القاهره
تجاره الزقازيق
حقوق القاهره
تربية شبين الكوم
تربية رياضيه بنين الزقازيق
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تربية اسيوط
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
زراعه اﻻسكندريه
معهد فني تمريض طنطا
اداب اسوان
تربية ابتدائي المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
حقوق بنها
علوم بنها
علوم رياضة اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم طنطا
اداب المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تربية/رياضه كفر الشيخ
تربية كفر الشيخ
رياض اطفال المنصوره
معهد فني تمريض المنيا
علوم رياضة جامعة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
605830
800640
228320
531662
155790
805566
731099
330497
447811
380502
803865
890955
308594
321417
383880
510998
725414
754004
816561
297207
354810
755610
731193
373860
131488
322779
547054
747271
104418
667890
453197
292325

اسم الطالب
شيماء عبدﷲ اسماعيل حسينى حمد
ايمان شادى محمد عبدالمنعم
عبد ﷲ احمد محفوظ عفيفى
أحمد عزت جبر أحمد حسن
احمد محمد صاوى احمد
فاطمه ربيع محمود عبدالحميد
رانيا عاطف كمال احمد مرسى شومان
احمد عبد العليم عبد المنعم عبد الباري
محمود محمد احمد على ابو قوره
احمد عﻼء فؤاد عبد ربه عطيه
هند محمد محمد سيد
محمد عبد الباسط عبد المنعم على
نورهان نبيل محمد شطيه
منار محمد عبد الفتاح على عامر
هند محمود سيد منصور عبدالكريم
احمد جمال السيد خليل عبيد
يوسف احمد عبد الرحمن الفقي
ايه صﻼح السيد صادق العزونى
نورا عبدالتواب محمد امين
منار محمد السيد سليمان
اسراء كريم سيد عبدالعال
فاطمه حسين عمر احمد سالم
شروق كمال السيد مهدى سكر
ايمان صﻼح عبدالحليم صادق سليمان
محمود احمد عدلي عبد المجيد
اية اشرف عبد الغفور الحفني عمر
محمود العربى حماده السيد نمير
احمد حمدى عبد الحميد فرج
امنية محمد احمد سيد
محسن خالد عبد الغفار الحلو
فبرونيا اشرف عبده توفيق
منى عبد الوالي احمد محمد

الكلية
اداب انتساب موجه الزقازيق
علوم المنيا
تجاره طنطا
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه بنى سويف
اداب انتساب موجه المنيا
اداب الزقازيق
اثار الفيوم
زراعه المنصورة/رياضة
علوم رياضة عين شمس
نوعية المنيا
تجاره اسيوط
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية طفوله شبين الكوم
طب بيطرى بنها
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية بور سعيد
رياض اطفال القاهره طالبات
استنفد الطالب رغباته
حقوق انتساب موجه عين شمس
علوم العريش
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
دار العلوم الفيوم
كلية اللغات والترجمة سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
تجاره جامعة السويس
علوم القاهره
تجاره المنصوره
طب بيطرى كفر الشيخ
اداب انتساب موجه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
662518
584004
893136
751705
595110
541818
462439
212445
207614
315890
446779
916231
156508
907243
578275
678373
389097
836264
354033
750398
157823
168538
916167
309764
916940
612460
448814
216825
379447
166421
304079
800915

اسم الطالب
مصطفى جمال عطيه ابوالعنين الجميعى
احمد رضا الشحات شنب
اسﻼم صﻼح احمد محمود
ايثار حسن البدوى السعيد كردوشة
منال احمد السعيد عبد الرحمن شهاب الدين
ابانوب صبرى فايق قزمان
ايمان شيبون رسﻼن محمود العربى
احمد سامى فوزى عبد السميع
ساندرا جورج صبحى عطا
يوسف احمد السيد محمود
محمد جمال محمد حذيفة
اسماء محمد حامد محمد
دينا جابر محمد احمد
اسماء محمد عمر احمد
هشام اشرف معوض اسماعيل
نورا ياسر الصديق غندور
ليلى محمد راغب شعبان
بيشوى عاطف منير سابا
حسام محمد على عبدالعزيز
احمد على على على الحمامصى
محمود جمال احمد محمدحزين
رباب احمد مصطفى رف ﷲ
رائد عاطف سعد سعيد
محمود يحيى زكريا مسعود
محسن جمال عثمان عبدالمحسن
محمود احمد مسلم عبد البر حسن
ميسره طارق فاروق حسن رمضان
محمد عادل فوزى مصطفى
حسام الدين حسن حجاب على حﻼوه
ايمان محمد السيد عبد الرازق
سارة عبد الستار على مصطفى هجرس
ايمن ماهر تونى محمد

الكلية
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تربية ابتدائي طنطا
تربية رياضية بنين سوهاج
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
تربية جامعة دمياط
علوم رياضة اسيوط
تربية ابتدائي كفر الشيخ
علوم عين شمس
تجاره عين شمس
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره طنطا
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه اسيوط
تربية ابتدائي بنى سويف
اداب سوهاج
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
نوعية المنصوره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
كلية تجارة ج أسوان
تجاره انتساب موجه الزقازيق
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات.
تجاره انتساب موجه بنى سويف
اداب الفيوم
حاسبات ومعلومات اسيوط
نوعية اشمون
معهد فني صحى اسيوط
تربية الزقازيق
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية الفيوم
تربية طفوله شبين الكوم
طب بيطري المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
542470
747307
387335
549408
440630
598108
124789
549331
506489
451372
163902
666628
534330
143220
138071
657424
736555
600419
584024
528914
663637
237899
537747
657076
115353
518489
389176
207222
387293
579560
735207
392691

اسم الطالب
دعاء عبد المنعم عبد القادر شخلوت
محمد احمد عبد الرحمن احمد
كرستينا بخيت وليم راضي
منار محمد عبد العزيز احمد الفقي
ثريا مصطفى رجب محمد
نيره أسعد وهبه محمد التمامى
بجاد باسم بيومى مصطفى
انغام على على حسن السيد طقيشم
منار محمد عبد الكريم عبد الرحيم محمد
محمد عادل محمد الدسوقى نصر
احمد نبيل امين عبد الجواد
محمد محمود عبد العظيم حسن سليمان
هبة صبحى عبدالفتاح عبدالحميد القماح
زينب على كمال على ابراهيم
هدير محمد الدسوقى محمد
هدير نادر فؤاد رضوان
اسراء محمد على عطيه عوض ﷲ
ياسمين عبد الخير الشحات احمد
اسماء محمد محمد جرمون
محمود عبده ابراهيم ابراهيم ابو خديجه
نجاه عبد ﷲ السيد احمد ابراهيم
شيماء مصطفى شاكر ابو الحمد
أسماء رافت حسانين محمد العسيلى
ايمان ايمن ابراهيم احمد السيد
سندس ياسر سعد احمد
منى سمير مصطفى عبد الجليل
سلوى كمال عبدالمﻼك يوسف
رضوى اسماعيل محمد بسيونى
منال محمد سليمان سليمان
مها عادل محمود السيد المسيرى
ساره السيد شحاته محمد
ندى عصام فتحى عبدالفتاح

الكلية
تجارة جامعة السادات
تجاره جامعة السويس
حاسبات ومعلومات بنها
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات حلوان
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
زراعه طنطا
علوم رياضة الفيوم
معهد فني تمريض المنصوره
تربية طفوله ج دمنهور
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم المنصوره
نوعية الزقازيق
تربية الزقازيق
تجاره طنطا
ك.ت .فني صناعى بور سعيد
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب طنطا
اداب المنصوره
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر
حقوق اﻻسكندريه
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
حقوق انتساب موجه عين شمس
تربية بنها
اداب انتساب موجه طنطا
طب بيطرى الزقازيق
اداب عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
185484
810285
822146
654240
469353
576463
279736
294659
389937
243337
800686
115410
822541
593243
835600
725732
128267
655072
666929
387366
103856
817595
600005
285545
379419
438658
277240
913901
595211
730925
755684
732172

اسم الطالب
احمد شعبان حماد احمد
ايناس محمود حماد عبد السميع
هاله صﻼح عطا محمد على
ندا عصام السيد ابراهيم متولى خالد
مروه نشأت اسماعيل محمد اسماعيل
احمد محمد المهدى مطر
احمد سليمان احمد شادى
محمود احمد محمود محمد
سمريه ميخائيل امين جرجس
يمنى اسامه محمد احمد محسن
سندس ناصر محمود عطيه
دعاء خالد فرحات امام
ميريت ممدوح اسرائيل اسكندر
خالد حجاج احمد صيام
ريهام رمضان عبد الغفار برسى
نسرينا ايمن احمد محمد
هاجر ممدوح ابراهيم شعبان
حسام محمد مسعد صادق ابراهيم
محمود حسن اسماعيل ابراهيم النجار
مروه محمد عبدالرؤف رشاد
عمر اسامة حسنى محمود
اسماء محمود عبد الرحيم عبد العليم
محمد ابراهيم فوزى ابراهيم حسن
جمال خالد جمال الدين احمد بهجت هندى
رحاب سعيد محمد السيد السمين
نورهان عبد ﷲ عبد الرحيم احمد محمود
نور الدين احمد عبد الحميد سيد أحمد المهدي
جهاد هاشم ابراهيم خليل
نهي احمد السعيد ابراهيم سالم
محمود عبد الحميد محمد عبد ربه محمد خليل
ايه بﻼل نصر عطيه
ابانوب حليم عبدالملك الياس ابراهيم

الكلية
تجاره اسيوط
تربية ابتدائي المنيا
زراعة قنا ج جنوب الوادي
اداب انتساب موجه المنصوره
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
تجاره طنطا
علوم رياضة عين شمس
اداب جامعة دمياط
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي المنيا
علوم القاهره
تربية قنا ج جنوب الوادى
تربية رياضيه بنين جامعة دمياط
معهد فني صحى اسوان
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره القاهره
تجاره طنطا
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
علوم رياضة بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية التربية الفنية ج المنيا
نوعية الزقازيق
تجاره عين شمس
زراعه عين شمس/رياضة
تربية اسكندرية
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تمريض أسوان
تربية جامعة دمياط
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
السن عين شمس
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
882386
834417
243530
896118
431799
302197
517435
531682
355695
449638
829319
533177
237245
425891
581190
879655
594479
149078
579638
728107
512806
297465
911359
293052
473020
892575
306531
215301
666109
121151
241391
586074

اسم الطالب
محمد هاشم بسيونى على
شروق احمد عبدﷲ محمد
نور مصطفي احمد احمد
ميرنا سامى برسوم لبيب
محمد سعد خميس سعد سامح
مصطفى حمدي بيومى الصبرى
شيماء عبد الوهاب سليمان محمودعابدين
أحمد مهدى محمود محمد
زينب عﻼء ابراهيم ابوالمجد
مها شعبان سليمان الطوخى
فايزه احمد محمود احمد
مريم عبد ﷲ ابراهيم محمد زيتون
عمرو حسام عبد العزيز محمد
دينا امام محمد عكيله
احمد محمد محمد سيد أحمد الدمنهورى
تسنيم محمد جاد بيومى
أمير ناجح الباز الطحان
محمود فريد زيدان عكاشه
اماني عبد العزيز احمد يونس الحايس
نور سعد الدين احمد محمد عبد الرحمن
نرمين بهجت حلمى مهنى الجارحى
سارة اسحق ابراهيم دانيال
اميمه حسن ابراهيم محمد
اسراء محمد حمدى محمد مدنى
محمد ابراهيم عبد النعيم ابراهيم
مروه طلعت عباس محمد
محمد ناجي عبد الهادى ابو قاسم
محمد احمد محمود على رزق
محمد مجدى محمد عبد الفتاح عاشور
احمد جمال عزمى نجيب
رحاب حسن محمود نور الدين
محمد مروان عبد الرحمن الصبان

الكلية
علوم رياضة اسيوط
حقوق اسوان
زراعه عين شمس
علوم سوهاج
زراعه اﻻسكندريه
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه دمنهور
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب عين شمس
تربية طفوله طنطا
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره انتساب موجه قاهره
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
تجاره اسيوط
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره انتساب م .بنها
تربية ابتدائي طنطا
تجاره بنها
تجاره جامعة السويس
اداب انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى اسوان
تربية/رياضه حلوان
طب بيطرى كفر الشيخ
تربية اسيوط
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
علوم رياضة القاهرة
حاسبات ومعلومات المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
824403
661004
556651
448424
317629
526961
237930
883072
208633
302224
210739
382898
666541
540529
113140
239116
674975
614258
231463
652433
223163
382272
389903
748576
876953
374509
594277
527879
892447
358973
889748
455958

اسم الطالب
ابوالنجا عبدالرسول محمود عثمان
خلود محمد احمد احمد كريم الدين
ايناس عادل عبدالجليل السعيد
ايناس محمود محمد سالم الغول
اسﻼم السيد معوض السيد
ميار مدحت محمد حسنى على رحومه
ندا مصطفى على عبد الحليم
روزالين فايز سليمان عبد المﻼك
احمد حسن امين خطاب
احمد مصطفى الهلباوى الشيخ
مريم محمد اسعد عبد الحميد محمد
محمد ابراهيم عبدالمتجلى ابراهيم
احمد اشرف منصور ابو سعدة
اية يسري الششتاوى حامد سعد
محمود صابر عبد السميع مدكور
احمد خالد عبد اللطيف عبد المعطى
رضا فؤاد محمد على خليل
ريهام محمود محمد محمد عطيه
اسماء عبدالحميد السيد زكى
محمد عبد الرحمن عبد العزيز ابو عريضه
مى احمد محمد شحاتة
هدير احمد مصرى حسان
جهاد مجدى اسماعيل حسن
محمد هشام محمد سيد
حازم صﻼح عبد الرحمن محمد
اسماء عبدالحق حسن شريف
خالد عبدالحميد عبدالحميد الباز
ياسمين زكى محمد زكى محمد رجب
سهام محمد محمد عثمان
عبدالمؤمن محمد محمد صبرى نصر
مارينا مجدى عايد رسل
ابوالمجد فريد فرج ﷲ شمخ

الكلية
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه المنصوره
زراعه اﻻسكندريه
حقوق طنطا
تربية بنها
تجاره اﻻسكندريه
تربية حلوان
علوم اسيوط
حاسبات ومعلومات الفيوم
علوم رياضة شبين الكوم
علوم عين شمس
اداب طنطا
طب بيطرى المنصوره
زراعه دمنهور
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد فني تمريض المنصوره
طب بيطرى الزقازيق
اداب عين شمس
تجاره المنصوره
السن عين شمس
دار العلوم ج القاهره
حقوق عين شمس
تربية/رياضه جامعة السويس
تجاره اسيوط
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات المنصوره
اداب اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
السن عين شمس
علوم اسيوط
اداب طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
652012
906912
896198
576852
292496
745827
507028
240211
546413
539079
747773
512236
531558
837786
163102
817024
506123
361946
120467
616741
662617
610958
558741
148440
575589
303414
278091
669193
911988
666085
444606
157201

اسم الطالب
على ابو طالب على اسماعيل منصور
اميره عاصم حامد داود
بستيس ناصر انجليزى محفوظ
ندا خالد رفعت رمضان الجناينى
شروق احمد محمد ابراهيم
رنا علي احمد احمدعبدالقادر
بسمه حموده عبد الصادق فتح ﷲ
ساره عويس احمد عبد الفتاح
دينا اسامه محمود محمد البنا
أسماء ناصر حموده أحمد رزق
اميره عﻼء الدين عبد الجواد محمد
اسراء السيد عبد القادر ابراهيم
محمد فتحى عبدالرحيم فتح ﷲ محمد
منى على محمد مرشد
ايناس عاصم مصطفى عبد الفتاح
فاطمه منصور اكرام عرفان
شروق خلف محمد عبد المولى
غاده حمدى احمد احمد
معتز سامى عبد المنعم ابراهيم
محمد ابراهيم عبد الهادي عبد النبي
ايه السعيد السعيد محمد رخا
احمد عادل السيد الصاوي مصطفى
محمود حسن امين ابراهيم حسن
دعاء سعيد رمضان قاسم
رقيه جمال صﻼح رمضان دياب
تهاني جمال محمد الشيخ
عﻼ احمد فؤاد محمدي سلبم
هانم عبد الحميد عبد الواحد محمد شعيب
موسى السيد مازن على
سامح محمد ابو الفتوح عبد الغنى سالم
احمد محمد احمد محمد التراس
ايه محمد محمد حسن

الكلية
حقوق المنصوره
تربية ابتدائي سوهاج
علوم رياضة سوهاج
تجاره انتساب موجه طنطا
علوم القاهره
تربية اﻻسماعيليه
حقوق اﻻسكندريه
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية السادات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تمريض الفيوم
تربية /رياضه المنيا
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس
تجاره انتساب موجه قاهره
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
تجارة جامعة السادات
كلية البنات علوم عين شمس
تربية ابتدائي شبين الكوم
اقتصاد منزلى حلوان
معهد فني صحى المنصوره
تربية ابتدائي اسوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
حاسبات ومعلومات المنصوره
تربية ابتدائي بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
587662
808321
514908
895459
896146
207307
910465
156072
585798
913853
501864
318831
434988
310757
605514
586094
324216
918476
148779
217993
739706
185328
205659
879384
305317
535571
358263
138319
309291
581701
240474
911265

اسم الطالب
يمنى ايمن عبد الرحمن عبدالناصر الدنديطى
فيبى الفنص اسحق شحاتة
محمد احمد خيرى الصافى الغنام
عبد الرحمن حماده عبد الﻼه عكاشه
يوستينا عياد بخيت الجندى
ربا يس مصطفى يس
محمد صﻼح الدين سيد طه
صفاء سيد خليفه محمد
احمد اشرف السيد فنجر
اميره عبد الراضى عبدالوهاب حامد
دنيا الحاج على احمد
افنان سعيد على الغورى
ابانوب منير فخري مقار متي
مروة محمد عيد الشاذلى
نجﻼء احمد سعيد ذو الفقار سليمان
اسراء عبد القادر محمد ابو زهرة
هاجر يسن محمد سعيد
ايريني روماني وديع بنيامين
محمود عدنان محمد فرج الحمزاوى
هاجر كرم عاطف عبد الغنى
روقيه فتحى احمد ابراهيم
اميرة مبروك محمد احمد
ابراهيم محمود ابراهيم محمود الصعيدى
محمود محمد مدني همام
اية السيد جابر محمد النيدانى
فرح علي نشات محمود بعيص
سمر محمد عبدالفتاح عبدالحميد
نسمه السيد فوده محمد السيد
نهى عادل عبد الحميد محمود ابوعلى
محمود محمد حسن عبد العال
شرين ممدوح خلف يوسف
سحر رمضان خير نصر ﷲ

الكلية
علوم طنطا
اداب انتساب موجه المنيا
تجاره دمنهور
علوم سوهاج
تربية سوهاج
اداب عين شمس
اداب اسوان
تربية /رياضه بنى سويف
علوم المنصوره
تربية ابتدائي اسوان
اداب اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب جامعة دمياط
تربية شبين الكوم
حقوق الزقازيق
اداب المنصوره
تربية الغردقة جنوب الوادي
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
حقوق القاهره
فنون جميله فنون حلوان
اداب الزقازيق
اداب بنى سويف
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
حقوق اسيوط
نوعية فنيه اشمون
تربية دمنهور
علوم رياضة اسوان
تجاره القاهره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم القاهره
تربية ابتدائي اسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
528928
652291
456703
308460
580280
301704
824544
124798
801145
137359
365152
383537
304580
815343
162281
883296
615361
226408
118183
543797
803709
162651
155631
213557
283121
318438
613992
461046
730653
584467
678804
656877

اسم الطالب
احمد اسماعيل محمد الدالي
احمد محمود محمد جﻼل محمود عبد الباقى
ايمان محمد ابوالعزم فتوح الحفنى
هايدي هشام عثمان الدويك
علياء سمير اﻻمين على كريم الدين
مصطفى محمد حافظ خفاجه
سماح رشاد حلمى جرجس
جون نبيل تكﻼ سليمان
الحسن احمد حسن احمد
على محمد حسن محمد
مهجه محمد ابراهيم محمد السبكي
احمد عمادالدين محمد محمد على جمل
اسراء حسين عبد الرازق عبد السﻼم السباعى
نورهان سامي رجائي محمد
هدير سامي جمعة عبد المهدي
ياسمين عبد السميع احمد عبد السميع
ساره السيد عبدالعزيز السيد محمد
احمد حسني محمد سعيد
هاجر احمد حنفي عبد الرحيم
ايه صﻼح محمود محمد عبد المولى
دينا عاكف عمر شحاته
اسماء خميس شعبان توفيق
ماريانا ثابت عبده يعقوب
محمد حنفى محمود عثمان
ابرار حسن محمد محمود حسن
اسﻼم حامد محمد حامد
اسراء خالد عبدالغفور عبدالرحمن احمد
طارق جمال عبدالمجيد القرش
احمد عﻼء محمد حسن
سارة خالد البيومى درويش
نيره السيد عبد العزيز السيد احمد
فيفى عادل عبد الحميد العدلى احمد

الكلية
علوم بورسعيد
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تربية طفوله طنطا
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
زراعه المنصورة/رياضة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية قنا ج جنوب الوادى
حاسبات ومعلومات الفيوم
علوم رياضة المنيا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم عين شمس
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
تربية شبين الكوم
علوم المنيا
اداب انتساب موجه الفيوم
علوم اسيوط
نوعية الزقازيق
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
خدمه اجتماعيه حلوان
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
رياض اطفال المنيا طالبات
علوم الفيوم
كلية التعليم الصناعي جامعة بني سويف
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
إعﻼم القاهره/رياضة
حقوق شبين الكوم ج منوفية
اداب انتساب موجه الزقازيق
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره طنطا
تربية المنصوره
تجاره المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
449233
529493
581382
896310
437608
243892
369590
581736
227944
600215
140491
596673
146863
473471
397421
875288
751001
453379
528104
605124
595848
534577
283283
838367
507573
223381
308357
280245
597235
109790
534313
726302

اسم الطالب
فاطمه عبد العاطى احمد عبد العاطى
محمد احمد سعيد سليمان الطرينى
احمد فتحى عبد العاطى السجاعى
روفيده عطيه احمد محمد
منه ﷲ سعيد احمد محمد على
محمد جمال اسماعيل محمد
رحاب السيد رزق عبدالعال
احمد امير المنسوب عبد النبى جاد
شيماء كرم سيد محمد
دنيا مسعد محمد عزت
محمد حامد زينهم عبد الستار
يارا مصطفى ابراهيم عبد السﻼم
محمد ممدوح حسن محمود
ايه ايهاب ابراهيم عبد الرحمن احمد
محمود عاشور محمود حسن
رودينا ياسر حلمى عبد الوهاب
محمد مصطفى البدرى جاد عبد النعيم
كرستين عاطف ذكى مترى فرج
رحاب رضا محمد محمود حسنين
آيه محمد حسن السيد
احمد حامد احمد نعمان الوصيف
ايه جمال محمد احمد السيد
كيرلس اسحاق يواقيم وهبه
حلوتهم احمد عبد الحميد احمد
احمد عطية احمد على
اسماء عبدالعزيز فاروق عبدالعزيز
عمرو عصام بكرى سﻼمه
مي عصام الدين عبد الواحد محمد الديب
ساره محمد ابو مسلم السيد عطيه
سليم رجب احمد محمد
هاجر ابراهيم مصطفي سعد ابراهيم
ندى اشرف محمود احمد

الكلية
نوعية طنطا
تجاره طنطا
تربية ابتدائي طنطا
اداب سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره القاهره
تربية نوعية بنها شعبة تربية فنيه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
طب بيطرى القاهره
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تجاره القاهره
تجاره بور سعيد
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
السن المنيا
تربية بور سعيد
علوم رياضة طنطا
تربية أساسي اسكندرية
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
علوم حلوان
حاسبات ومعلومات عين شمس
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه عين شمس
تربية/رياضه شبين الكوم
حاسبات ومعلومات عين شمس
اداب انتساب موجه جامعة دمياط
تجارة جامعة السادات
علوم اﻻسكندريه
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
504264
122991
548659
428233
303330
371160
380391
460944
578622
306340
242198
391198
658408
606294
610661
435641
309801
283065
651052
914189
129548
113491
666464
387976
328667
448195
165090
470211
918951
449789
111751
281086

اسم الطالب
محمد حنفى على الجمال
سعد ﷲ ناصر سعدﷲ سعد
محمد حمدى عبدالحميد احمدالقونى
محمد يسرى توفيق محمد
سلمى رسمي شديد عبد الﻼ
عمرو محمد على محمد
شريف محمود عبدالنبى عمر الصيفى
عبدﷲ سﻼمه عبدالغنى محمد حويله
بيشوى عازر عياد زكى عبده
محمد طارق محمد محمود شعبان
مايكل انيس حبيب حنا
مدحت شعبان رمضان الدبوس
محمد السيد فوده فوده شميس
نورا محمد احمد الحلوجى
ايمن احمد ابوالمعاطى حسين
امنيه فاروق ابراهيم السيد مصطفى
اسﻼم نبيل فاروق متولي
سان جورج ذكى ميخائيل
تقى خالد محمود بدوى دومه
سهيله محمد محمود محمد
عمر عﻼء الدين احمد محمد الدريدى
محمود خالد ابراهيم على
ابراهيم ياسر ابراهيم زاهر الرفاعى
سهام غنيمى صبح غنيمى
احمد علي محمد حامد
عبدالرحمن محمود عبد الحليم هاشم
نورا احمد علي عوض
محمود السعيد يوسف حسن السخاوى
ايمان محمد محمد حسن
فاطمه امير احمد سﻼمة
اية محمود سيد داود
احمد محمد احمد يمانى بدوي

الكلية
علوم رياضة دمنهور
اداب بنى سويف
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
نوعية اشمون
اداب انتساب موجه عين شمس
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
تجاره دمنهور
اداب كفر الشيخ
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية/رياضه عين شمس
تجاره بور سعيد
دار العلوم ج القاهره
معهد فني صحى الزقازيق
تربية أساسي اسكندرية
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
اداب القاهره
تجاره المنصوره
كلية تجارة ج أسوان
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب المنصوره
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اعﻼم القاهره
اداب كفر الشيخ
تربية سوهاج
اداب انتساب موجه طنطا
حقوق انتساب موجه القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
655207
464250
370846
681920
812773
734903
358783
311620
302800
114497
443515
380587
740600
445603
728070
731814
877271
811133
733119
323044
599829
733797
224148
233071
810095
503491
379300
448966
588398
673737
119396
672329

اسم الطالب
محمد شفيق فهيم ابراهيم
محمد عادل محمد عبد المجيد حجازى
عبدﷲ رمضان عبدالسﻼم حسن
ايمان مصطفى مختار الدسوقى مجاهد
سمر خالد ماهر شعيب
احمد عبدالعاطى عبدالحليم غنيم
مى موسى محمود حسانين
احمد اشرف سعد عبد القادر
انس اسامة فوزى حنفى
ايه سﻼمه عبد ﷲ عبد الكريم
نرمين محمودعبدالغني ابراهيم ابوالعنين القط
رحاب رافت على عبدالرحمن السيسى
اسراء ماجد عبد الجواد ابراهيم
اسماء يوسف محمد الجوهرى
مروه سعيد بغدادى بغدادى
محمد محمد محمود الدسوقي ابراهيم
نورهان صﻼح كامل فرج
دعاء أحمد فرج مرعي
امل سيد احمد عبد الفتاح سيد احمد
سلوى الدسوقي عبد ﷲ محمد ماضي
احمد مصطفى محمود عزت مصيلحى بندارى
رنا احمد محمد طنطاوى
هند محمد مصطفى امين
افنان مجدى محمد بيومى فرج
تهاني سيد السيد أحمد
بسنت ناصر محمد محمد محمد الشايب
سنيه محمد عباس عبدﷲ الكاشف
رضوى محمد ابو اليزيد متولى
احمد خيري عبدربه عفيفي شاهين
ايه خالد محمد عبد الفتاح سيد احمد
سلمى حاتم محمد محمود
محمد السيد السعيد السيد

الكلية
حقوق المنصوره
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
زراعه عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية ابتدائي المنيا
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
اداب انتساب موجه حلوان
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره اسيوط
اداب كفر الشيخ
نوعية عباسيه
طب بيطرى الزقازيق
اداب طنطا
تربية الزقازيق
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب اسيوط
رياض اطفال المنيا طالبات
نوعية الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب جامعة دمياط
اداب حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب المنيا
السن عين شمس/رياضة
كلية البنات آداب عين شمس
تربية ابتدائي طنطا
تجاره طنطا
تربية الزقازيق
اداب القاهره
معهد عالي إدارة وحاسب ج بورسعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
890868
368461
661654
749986
154065
103522
817905
520802
381262
849471
237788
887482
608042
754038
447100
887649
539097
836040
216209
536246
307418
880390
670827
357795
736772
471796
651780
592491
238127
447974
656001
453133

اسم الطالب
رياض حمدى رياض صالح
امنيه محمد محمود عبدالحكيم
روضه زيدان حسن معوض على
تقى على حسن محمد
سومه سيد شعبان احمد
دنيا احمد جمال الدين ابوسيف
جرجس بولس يوسف حنا
سمر عبد الناصر سليمان عطا ﷲ ابو خلعه
احمد مجدى فرج عبدالعزيز محمد
عبد ﷲ محمد محمد عبد ﷲ
ساره كامل محفوظ حسين
احمد محمد ثابت محمد
تغريد محمد احمد سالم محمد
شروق ياسر احمد عبد الوالى
محمد ياسر ابو الفتوح الدسوقى عﻼم
ماجده سليمان مظهر محمد
دينا ابراهيم جاد ابراهيم الزيات
عزيزة يوسف محمد احمد
يوستينا عادل فايز نقوﻻ
شاهنده السيد محمد محمد الصعيدى
هاجر جمال عبد العزيز ابو غريبه
ميرى ماجد بشرى جرجس
غاده السيد عبده الوصيفى
هاجر محمد ابراهيم حامد
مروان محمد رمضان عبدالفتاح السيد
ابراهيم حسن ابوالعنين القناوى على
احمد محمد صﻼح ابراهيم
هنزاده ايمن احمد ابو العطا
اسماء احمد كامل حسين
السيد ابراهيم السيد متولي المغربي
يسرى يحيى عبد السﻼم ابراهيم
سارة خالد محمد الشريف

الكلية
تجاره اسيوط
علوم بنها
اداب جامعة دمياط
تجاره جامعة السويس
علوم بنى سويف
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
سياحة وفنادق المنيا
اداب دمنهور
حقوق عين شمس
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره القاهره
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
نوعية الزقازيق
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره طنطا
تربية اسيوط
تربية السادات
تمريض قنا جنوب الوادي
تجاره عين شمس
اداب دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اسيوط
تجاره المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
تربية جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات حلوان
تجارة جامعة السادات
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
301258
529800
905876
835165
232668
661577
363176
592152
804227
436043
385651
428083
815221
380978
211664
813394
519006
915969
618407
352507
804256
678185
804166
179219
534345
879644
894795
278173
880021
654403
806135
324399

اسم الطالب
مصطفى حامد محمد الربعى
محمود ناصر كامل محمد حسن
حسام حسن السيد حمدان
كيرلس منتياس منسى بسادة
هبه ﷲ حسن احمد حسن محمدداود
السيد سعد فراج محمد
عبدالعظيم اشرف محمد على الخولى
يارا محمد محمد ندا
سهيله طارق زكريا احمد
اﻻء عادل عبد السﻼم عبد الجليل
محمد عصام محمد عبدﷲ
احمد على احمد غريب احمد
رحاب عصام سﻼمة احمد
مصطفى احمد مصطفى حنفى محمد
سمر سيد عبدالفتاح محمود
عادل صليب جرجس عطية
سهيله محمد عبد الفتاح فايد
دينا عبد الموجود جاد الكريم على
محمد احمد ابراهيم امام محمد
هاجر منصور عبدالبصير زغبى
فجر مدحت محمود حسانين
اسراء احمد عبد ﷲ حسن الشربينى
جوى شهير يوسف حنا
دعاء عيد صﻼح شحاته
هيام يحيى محمود احمد الدفراوى
ايمان حسن صالح عبد الحليم
اﻻء عمر حلمي ابو الغيط
غدير حلمي عبد السﻼم السيد السخاوى
هدير نبيل احمد طه
عمار ممدوح فتوح احمد الرفاعى
نسمه احمد محمد انور
اسﻼم محمد عبد ﷲ اسماعيل

الكلية
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية ابتدائي دمنهور
حقوق سوهاج
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
اداب انتساب موجه عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب باﻻسكندرية
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره جامعة دمياط
طب بيطري المنيا
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنها
تجاره طنطا
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره انتساب م .بنها
علوم رياضة عين شمس
تربية المنيا
اداب دمنهور
تربية/رياضه اسيوط
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب بنها
تجاره اسيوط
علوم رياضة اسوان
علوم المنيا
حقوق بنى سويف
اثار القاهره
تجاره اسيوط
علوم سوهاج
فنون جميله فنون حلوان
اداب اسيوط
تربية المنصوره
علوم المنيا
تربية الغردقة جنوب الوادي
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
732121
671717
158012
908440
652122
586053
596699
814310
906210
383081
598104
146126
295870
212577
435904
672828
900576
471327
903893
278051
594919
583367
300116
515263
508671
600003
683278
899884
828285
444646
575385
610330

اسم الطالب
محمد على محمد المغاورى سالم
نيره عادل احمد محمد محمد
سوسن محمد عبد ﷲ عبد اللطيف
اسراء احمد رفاعى احمد
كريم ناجى عبد اللطيف علي
عﻼء ابراهيم محمد حاجين
احمد وجدى فاروق القشاوى
محمد سيد عبد الصمد رياض
اسماء السيد خلف ﷲ محمد
محمود محمد عبدالحكم عبدالحكيم
نهال وسيم محمد الموجى
امل صبرى فاروق محمد حافظ
اية ﷲ احمد محمد جمال احمد محمد
كريم وائل حامد عبد الفتاح
سارة نصر محمد احمد الحرونى
محمد مصطفى احمد مصطفى الطامى
مرنا صبحى فهمى مسعود
وﻻء مصطفي المعداوي أحمد الصاوي
سحر صﻼح صبرى محمد
اية ياسر محمد نور الدين عبد الحميد عبد الرحمن
زوزو عاطف ابراهيم سليمان براوي
ايمان احمد محمد فؤاد شوشه
عبد ﷲ محمد سيد محمد
سمير حسن صبحى جﻼل
صفاء عبد الكريم احمد عبد الجواد
عمار محمد احمد محمد
اﻻء حمدى الغريب السيد الملهاط
محمد احمد محمد على
دعاء اسماعيل ابراهيم حسن
محمد بسيونى عبدالستار محمد زقزوق
ريهام وجيه محمد حامد النجار
ساره محمد محمد نصر

الكلية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب المنصوره
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية سوهاج
علوم المنصوره
تجاره طنطا
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
تربية /رياضه المنيا
تربية سوهاج
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية جامعة دمياط
دار العلوم ج القاهره
السن عين شمس/رياضة
تجاره القاهره
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
تربية ابتدائي سوهاج
نوعية فنيه كفر الشيخ
تجاره سوهاج
اداب عين شمس
معهد فني صحى بور سعيد
تربية طنطا
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره دمنهور
تربية الزقازيق
اداب المنصوره
علوم رياضة سوهاج
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه طنطا
نوعية الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
744875
877454
218049
321042
581632
595548
537329
212646
379860
318534
746079
875811
207267
376519
535412
451842
470057
234612
295004
650442
804670
324807
553382
151968
226553
144829
548665
434866
545787
900943
161838
539406

اسم الطالب
محمود عبدالعزيز احمد عبد العزيز
ماركو عماد عفت عباس
دينا احمد سالم مصطفى
ايمان عبد الجليل حاتم الخولى
كريم أحمد مرسى أحمد مرسى
ديانا السيد إبراهيم على النجارة
الزهراء رجب محمد السيد
هايدي حسن امين محمد حسن قنديل
يارا جمال احمد محمد العدوى
عبد الحميد عبد ربه عفيفى عبد السﻼم
احمد محمد محمد حموده
محمد احمد عبد الفتاح دردير
فيلوباتير سامى عزمى نسيم
محمد عنتر عبدالوهاب احمد محمد
اسماء علي محمود منيسي
مصطفى عادل محمد مرجان
احمد محمد احمد يوسف
محمود ياسين محمد حسن
كيرلس ايوب لطفى كامل
ساره انور محمد عبد الرازق الشرقاوى
محمد احمد محمد اسماعيل
اسراء منصور عبد العزيز مصطفى
محمد محمود محمد الحوشى
احمد زين العابدين محمد الزعيرى
احمد رافت عبده محمد
ايمان مصطفى محمد بركة
محمد سمير فهمى اسماعيل سالم
محمد شريف محمد فريد محمد علي
يحيى محمد عبدالغفور محمد
بطرس ميخائيل جورجى الياس
اسامه محمد شوقي عبد ﷲ
اسﻼم حماده منصور زكى احمد جاد

الكلية
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية اسيوط
طب بيطرى القاهره
تربية شبين الكوم
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره طنطا
تجاره القاهره
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
حقوق اسيوط
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية دمنهور
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة عين شمس
حقوق المنصوره
حاسبات ومعلومات المنيا
تربية طفولة الغردقة
حقوق طنطا
تربية /رياضه بنى سويف
حقوق القاهره
معهد فني صحى امبابة
تربية/رياضه دمنهور
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فني تمريض سوهاج
علوم رياضة الفيوم
تربية ابتدائي دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
579510
741459
136258
813979
434167
739387
305079
242943
510613
240270
584344
536709
749484
204482
204180
240408
611064
749738
745975
398871
135277
513862
427191
677461
894187
535518
473727
445442
803888
453821
125902
112504

اسم الطالب
سلمى محمد سعد محمد الخﻼوي
محمد امان ﷲ محمود حسن
هاجر محمد عبد المنعم رضوان
ياسمين ايمن حسن شحاته
فوزى محمد فوزى السيد
سمية اسماعيل ابراهيم اسماعيل
هاجر معروف علي محمود العشري
نور عماد الدين جودة محمد
باسم محمد محمود محمد لبيب
تقي اسامه فتحي محمد
امير محمد الصباحى سعد عامود
اسماء لطفى عبد الحميد محمد مبروك
ايمان جمال توفيق عبد الكريم
فريده خالد ابراهيم يسن
يوستينا باسم فاروق يوسف خليل
ساره سمير سعد يوناى
عثمان مجاهد فهمى عثمان
شريف محمد منير احمد الطنبولى
احمد على السيد حسين
محمد خالد زكى عباس الزيات
كريم محمد سيد محمود
محمد عيد عبد العزيز مسعود محمد
أحمد سمير محمد عبد الحميد حسن
منه ﷲ محمد مختار محمد محمد
ايه عﻼء محمد عبد العال
رحمه عادل ممدوح البكاتوشي
ايمان سعيد محمد عبد الرحمن محمد
هدى محمد امام ابراهيم ابويوسف
نورهان احمد خليفة احمد
مارينا سامى حنا بسطوروس
لمياء محمد عبد العزيز المدنى
ايمان وليد عبد الحميد صديق

الكلية
تجاره طنطا
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنى سويف
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره بنها
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
تربية طفوله ج دمنهور
علوم جامعة السويس
علوم القاهره
فنون جميله فنون حلوان
طب بيطرى القاهره
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره جامعة السويس
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره دمنهور
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
رياض اطفال المنصوره
اداب سوهاج
تجاره دمنهور
علوم كفر الشيخ
تربية ابتدائي طنطا
تجاره اسيوط
تربية طفوله طنطا
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
534310
127359
745390
612060
575872
355431
876367
728670
532276
600364
892358
536255
583414
734900
130595
594830
655126
900331
577378
500121
211335
754722
577596
808287
156298
242955
376314
151488
439864
666400
915866
755581

اسم الطالب
نيرة احمد عوض ابراهيم شاهين
مريم ايهاب ابراهيم فهمى
شيماء النميرى عبدﷲ محمد
يمنى احمد فوزي احمد السيد
بهاء بسيونى عبد ﷲ الصردى
دينا رضا محمد محمد
ايه محمود عبد ﷲ طلبه
خالد احمد السيد احمد
مصطفى محمد عبدالمنعم محمد السقا
زينب اشرف محمود حسن عبيه
عبير احمد فتحى مهران
شيماء عبد العزيز على موسى عرجان
تقى عمرو مصطفى احمد ابوزيد
احمد عبد الفتاح محمد عبد الفتاح احمد
امنية حامد على عبد ﷲ
سناء محمد محمد شهاب الدين
خالد على محمد السيد شاهين
احمد مطاوع حسن السنوسى
خالد عبد الفتاح السيد الحماقى
فيرينا عزيز زكى عطيه
راندا احمد مصطفى كمال عبدالمقصود
احمد هانى فوزى عبد ﷲ
محمد مجدى اسماعيل محمد القلشى
اسماء محمد حسن عبدالعظيم
اسﻼم صﻼح شاكر على
هاجر محمد محمد سعيد
محمد عصمت عبدالسﻼم محمد سالم
حمادة رضا صالح مهدى
فاطمة الزهراء عبد السﻼم عبد السﻼم حسين خفاجة
ريهام محمد على عبد الحميد الشهاوي
عبد الرحمن محمود عبدالعظيم ثابت
ايه ايمن مصطفى احمد عيسى

الكلية
تربية دمنهور
اداب اسوان
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
نوعية الزقازيق
علوم رياضة طنطا
علوم عين شمس
اداب اسيوط
تجاره الزقازيق
علوم طنطا
تربية ابتدائي الزقازيق
اداب اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حقوق القاهره
تربية جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تربية سوهاج
علوم المنصوره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
فنون تطبيقيه حلوان
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تجاره المنصوره
رياض اطفال القاهره طالبات
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه المنصوره
تربية اسيوط
علوم العريش
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
371680
893869
461715
889152
747031
754524
444782
318711
457752
360224
613814
832020
810149
451276
103606
232310
533451
808220
903120
154747
892023
605639
535555
471373
296050
354148
468437
104002
537604
738776
585288
613265

اسم الطالب
اسراء ماهر فوزى بهنساوى
محمود محمد محمود دياب
سلمى محمد ابراهيم حسن جاويش
سمر مصطفى محمد محمد
محمود محمد على محمد عيسى
محمد اشرف محمد محمد
صﻼح الدين حسنى صﻼح مرسى عياد
امنية طارق ابراهيم على الدالى
عزة عبد الحميد السيد الكنز
مصطفى حنفى سيد حنفى محمود
نادر محمد احمد السيد احمد
ايه حسن بكرى موسى
عبير محمد رشاد محمد
حسين محمد فتحى مصطفى
زينب سمير عبد المولى شحاته
عز الدين ممدوح صديق حسن
نادية عبد الحليم خميس أحمد الحماقي
محمود عبد الرحيم احمد عبد الجواد
اسﻼم عبد الناصر نور الدين رضوان
محمد طلعت عدلى ذكى
احمد محمد عبد العال صديق
ريهام محمد محمد عبد النبى صبره
شيماء حسن على محﻼب
بسمه بسيم كمال المرسى عبد الدايم
نرمين احمد سليمان محمد
محمد خالد عبدالراضى ابراهيم
احمد عاطف فؤاد سالم
احمد محمد ايمن على حسين
امانى على عبدالفتاح يوسف وهيبة
اميره عبد ﷲ فريد عبد ﷲ
هبه أشرف محمد ابو مايله
احمد سليمان الهادى صالح

الكلية
زراعه عين شمس
تجاره سوهاج
تجاره كفر الشيخ
تجاره اسيوط
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تربية العريش
حقوق طنطا
تربية بنها
اداب كفر الشيخ
حقوق عين شمس
تجاره الزقازيق
اداب قنا ج جنوب الوادى
معهد فني تمريض المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب القاهره
علوم رياضة عين شمس
تربية طفوله اﻹسكندرية
حقوق بنى سويف
علوم رياضة سوهاج
حقوق بنى سويف
حقوق اسيوط
علوم رياضة الزقازيق
علوم اﻻسكندريه
اداب سوهاج
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره كفر الشيخ
حقوق حلوان
تجاره دمنهور
تربية الزقازيق
دار العلوم ج القاهره
نوعية الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
213259
906424
137917
111116
132802
909649
732846
449171
470861
806565
387820
359563
236906
292481
294989
579897
294277
608773
813618
118320
827277
559654
656073
811706
371763
284802
592062
676388
605351
386873
669132
531570

اسم الطالب
مياده مصطفي علي عبدالجواد
محسن حمدى امين عبد الجواد
شروق احمد علي احمد السايس
ندى عﻼء طلعت عبد الرحمن
اسامه محمد كمال عبد الحميد
سلمى خالد النوبى احمد
دنيا عبد الحكيم محمد عيسى
يمنى محمود الحسينى حسن
آيه الشحات عبد الحميد على ديه
مونيكا اسعد رياض ابراهيم
ندى احمد عبدالمنعم احمد مصطفى
احمد شعبان محمد عبدالعزيز
عمر جمال احمد محمود جعيصة
رضوى محمد صابر محمد
انطونيو عادل رمزى توفيق
نورهان ناجى عبد التواب محمد عبد الواحد
عمر فريد ابراهيم عبدالرحيم
احمد رمضان توفيق محمد
لبنى محمد عبد المجيد لملوم
تقى حمدى عبد الرحيم عبد الرحمن
رضوان ابوالقاسم محمد على
محمد اشرف احمد اسماعيل السكرى
اسﻼم محسن مختار عبد الحميد حسن
انور ضاحى انور احمد
شيرين احمد محمد عثمان
سماء محمد محمد حسين
ايه نسيم مصطفى مصطفى التوابتى
وفاء عبد الرحمن على على عبد الﻼ
إيمان السيد عبد الحليم عبد العزيز
سارة يحى شحاته المرسى
سحر محمد سالم محمد علي
احمد السيد أحمد السيد ابوالعﻼ

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب سوهاج
العالي للغات  6اكتوبر
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم رياضة اسوان
دار العلوم ج القاهره
السن عين شمس
تربية كفر الشيخ
اداب المنيا
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره بنها
كلية البنات علوم عين شمس
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
كلية البنات علوم عين شمس
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
تجاره بنها
نوعية المنيا
تجاره القاهره
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
علوم رياضة جامعة دمياط
اداب المنيا
اداب عين شمس
تجاره عين شمس
تجاره جامعة دمياط
اداب المنصوره
علوم الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه المنصوره
علوم طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
532087
447305
735529
549074
823031
833420
725982
446515
806136
880094
320595
832729
361208
883421
893075
913664
817409
120432
607183
324943
210388
903009
368561
128090
374234
307137
305748
741655
387157
729517
466674
543118

اسم الطالب
مصطفي عزت ابراهيم مصطفي مفتاح
احمد ابراهيم محمد محمود خطاب
وليد صﻼح محمد عبدالمقصود
محمد محمد فؤاد النجار
دعاء احمد عبد القادر محمد التهامي
محمد خالد احمد حسن
انجى مرسى السيد محمد عزيز
آسر أحمد ابراهيم الشاعر
نها لطفى فرحات حسان
مروه زكريا اسماعيل على
احمد جمال على جمعة
رقيه عبدالصبور احمد على
منه ﷲ اشرف محمود جاد ﷲ
مصطفى شعبان عبد الغنى عبد المتجلى
محمد احمد خليفه احمد
رحاب احمد عبد العزيز عيسي
عبد الرحمن خالد عبدالعزيز محمود
مصطفى جمعه قرنى محمد السيد
طارق على برايه زاخر نعمان
نوران خالد منصور حسن
سهى احمد عبد الوهاب سند
احمد على محمود محمد
رانيا محمد فتوح ابراهيم هاشم
اميره عماد محمود محمد
نورا جعفر سيد احمد هﻼل
اميرة ناصر عبد النبى زيد
محمد ابراهيم حسن السحلي
محمود احمد حسين محمد
بسمه سعد محمد احمد
مروان مبروك احميدان عابد
ميرفت رجب السيد احمد البساطى
محمد محمود فاروق محمود عبدالرازق

الكلية
علوم اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
تجاره دمنهور
تجارة قنا ج جنوب الوادي
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
استنفد الطالب رغباته
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تربية ابتدائي المنيا
حقوق اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره اسيوط
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
كلية الطب البيطرى جامعة أسوان
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
تجاره انتساب موجه حلوان
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجارة قنا ج جنوب الوادي
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
طب بيطرى بنها
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي شبين الكوم
العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس
علوم عين شمس
زراعه عين شمس
تمريض كفر الشيخ
تجاره جامعة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
372080
376992
368927
809682
842386
288760
533107
887430
887734
658784
886170
297177
463865
730097
127519
163649
146062
380546
239385
613649
912319
526895
534112
575960
734931
158730
596148
373619
592126
367026
527064
891024

اسم الطالب
يمنى اسامه غريب محمود
صفاء وجيه عبدالرازق عبدالعزيز داوود
محمد على اشرف عزت على متولى
زينب علي صﻼح مرسي
فكرى محمد فكرى امين
محمد محمد رزق خليفة
ايمان محمد حسين محمد نمير
حماده جﻼل عمار سيد
نوره رمضان محمود محمد
اسﻼم محمد ابراهيم محمد
محمود نصر سيد جاد الرب
ليديا عماد الويز جبرائيل
ايمان نظمى بدير محمد على
ندى خالد اسماعيل محمد اسماعيل المصرى
بثينة جمال محمد عباس
اندرو نبيل عياد يونان
رحاب احمد على احمد فرج
اسراء سعيد محمود على نوار
عبد العزيز احمد ربيع عبد العزيز
احمد السيد احمد محمد
محمد ابراهيم محمد ابراهيم
روان محمد السيد محمد مرسى
شيماء مسعد أحمد أحمد جميعى
امال عيد فهمى ابراهيم عابدين
عادل عبد العاطى محمد اسماعيل
دينا محمد احمد محمد
تسنيم السيد محمد محمد على عطيه
محمود عبدالراضى السيد تهامى
ندى خالد خالد المطرى
احمد محمد عبدﷲ احمد عبدﷲ
شروق ايمن خالد السيد سيد احمد
اميره حسن طايع ونتنى

الكلية
تربية بنها
علوم عين شمس
حقوق بنها
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
اداب انتساب موجه اسيوط
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره اسيوط
تربية حلوان
تربية كفر الشيخ
تجاره عين شمس
حقوق انتساب موجه القاهره
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
اداب طنطا
نوعية عباسيه
السن عين شمس/رياضة
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية ابتدائي اسوان
تربية اسكندرية
علوم بنها
نوعية فنيه طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تربية ابتدائي بنى سويف
اداب جامعة دمياط
تجاره بنها
تجاره جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات بنها
تربية أساسي اسكندرية
تمريض اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
909206
300025
371270
142087
154606
437716
434077
390450
110302
241928
539919
136626
610122
218393
451170
906449
880631
231005
658455
373844
460882
207341
677963
888118
658762
673437
743431
593887
462718
537842
728150
470157

اسم الطالب
عبير رجب صادق حامد
محمد طه محمد احمد سويلم طه
سيد عبدﷲ السيد عبدﷲ
كريم عبد النبى السيد عبد اللطيف
مصطفى رجب عبد الخالق ابراهيم
ريموندة رافت هنري رزق ﷲ يوسف
سعيد محمود عبده حجازى
نسرين عبدالحميد ابراهيم السعداوى
محمد حازم سيد فراج
احمد يوسف عيد عبدالعال
وفاء محمد عبدﷲ عبدالعاطي احمد
تقي صابر علي احمد
ايمان عبدالحميد عبدالمنعم احمد سﻼمه
ايمان محمد احمد عبدالنبى
محمد مصطفى محمد على مبارك
اسامه احمد هيبه محمد
ابادير اسامه صابر عزيز
مصطفى اسعد حامد عبدالﻼه
امنيه ايمن محمد عوض بدوي
امانى محمد عبدﷲ جاد
محمود احمد احمد حسان
مينا ماجد موسى مسعد
احمد صﻼح عبد الحميد محمد السيد
مروه سيد عبد النعيم عبدالقادر
احمد اسماعيل ابراهيم اسماعيل حسونه
نعمات طارق المتولى مصطفى دياب
منه ﷲ فتحي محمد اسماعيل احمد
محمد سامى فهيم عسكر
محمد احمد محمود حسن هراس
ايمان محمد محمد كامل المهدى
ايه محمد عبد الرحمن محمد المليجى
ابراهيم احمد ابراهيم المتولى

الكلية
اداب انتساب موجه اسوان
تجاره انتساب موجه قاهره
زراعه عين شمس
تجاره انتساب موجه قاهره
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
علوم رياضة كفر الشيخ
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره بنها
تربية/رياضه حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية ابتدائي دمنهور
حقوق حلوان
طب بيطرى الزقازيق
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
المعهد الفنى للتمريض بالجونة
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
معهد فني صحى رياضه اسيوط
علوم رياضة اسوان
تجاره كفر الشيخ
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
طب بيطرى دمنهور
حقوق القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره اسيوط
اداب المنصوره
تجاره المنصوره
حقوق المنصوره
تجاره طنطا
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
معهد فني صحى اﻻسكندريه
عالي هندسة بلبيس
تجاره كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
219972
278397
902710
145640
651678
672638
439474
308038
330511
890570
831799
533386
378109
892089
808667
281362
445547
374186
389741
663284
815224
126600
838074
756974
730106
285771
299135
919832
614132
886287
748411
432109

اسم الطالب
سلمى اسامة غنيمى طنطاوى
يارا مصطفى محمد رسﻼن
اسراء حربي عبد المنعم عبد الحميد
احمد ابراهيم علي ابراهيم محمد
كريم محمد محمد حسين شعﻼن
محمود سامى السيد عبد العزيز السباعى
ريم جابر سالم محمد عبد العال
مي خالد محمد فارس
اسامة عبد الدايم سليمان الطوخي
احمد ماهر احمد عمر
على محمد عبدالراضي مغربي
دعاء علي عبد العليم الشبيني
دينا محمد عبدالرازق على درويش
الهام محمود محمد ابراهيم
محمد شحاتة عثمان محمد
محمد ايهاب ابراهيم محمد ابراهيم الليثى
ايمان رجب عقاد غريبة
ليلى احمد محمد عبدالجواد عبدالفتاح
محمد ماهر محمد عبدالفتاح
اسراء محمد السيد عبد الرازق السيد كريمه
روان ناصر محمد ياسين
منة ﷲ حسين عباس علي
ايمان حسن احمد حسن
ايه ناصر عادل السيد
هاجر مجدى محمد السيد ابراهيم
نيرة علي عبد التواب على
زينب محمد عبد الجواد محمد
اسامه احمد نور الدين عبدالرحيم
اسماء ايمن محمد امام احمد
احمد عيد فرغلى محمد
مصطفى محمد صبحى مصطفى عبد ﷲ
عبد المنعم حسن عبد المنعم عبد الواحد

الكلية
تجاره عين شمس
اداب عين شمس
تربية سوهاج
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره اﻻسكندريه
تربية ابتدائي السادات
علوم رياضة اﻻسماعيليه
اداب اسيوط
تجاره سوهاج
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
كلية البنات تربية عين شمس
تربية اسيوط
علوم المنيا
حقوق عين شمس
تربية طنطا
نوعية بنها
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره كفر الشيخ
نوعية المنيا
حقوق انتساب موجه القاهره
تمريض اسيوط
تربية جامعة السويس
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره عين شمس
فنون تطبيقيه حلوان
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
معهد فني صحى الزقازيق
حاسبات ومعلومات اسيوط
ع.دولى اعﻼم مدينةالشروق
تجاره انتساب موجه دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
673280
666468
586974
753959
727387
304459
827587
732274
215883
599044
875459
147580
526310
386843
906677
880373
103410
291851
307674
381924
225479
128885
388879
835697
204918
449491
301594
592983
210637
756243
903676
448389

اسم الطالب
عﻼ عبد الرحمن مصطفى عبد الرحمن اسماعيل
احمد حسن عبد العزيز محمد عبد الﻼ
سلمى ايهاب عبد الصبور فرغلى فضل ﷲ
شهدان احمد ابراهيم عبد الحميد على
محمد عبد العزيز محمد احمد حبشن
اميرة سعيد السيد أبو الخير
وفاء حماده عبد السﻼم محمد
عمرو عبد الفتاح عبد العزيز عبدالنبي
مارتينا ممدوح لطيف مقار
شيرين محمد عبدالمطلب الجوهرى
اسراء عبد المنعم جابر محمود
جهاد اشرف درويش محمد
هشام حسن محمد محمد عنان
تقى محمد رمضان عبدالمقصود
هبه احمد خليفه احمد
ليديا عادل فاضل امين
مهيتاب حمدى سعيد ابراهيم محمد
منة ﷲ هشام رفاعى محمد سيد
عالية فهيم عبدالوهاب مدينه
ماريا محسن سعد حميد
ايه عادل امام سيد
ايمان صبحى فكرى ابو الخير
شنوده شحاته فايز شحاته
آﻻء محمد الصغير سلطان مغازى
انطونيوس يعقوب تامر زخارى
علياء محمد حسنين الجمل
سيف الدين ناجي عثمان عاشور
هشام أحمد أحمد اﻷتربى
ساره خالد عبدالقادر عكاشة
صفاء موسى اسماعيل عباس
خالد عبد الكريم عبد اللطيف محمد
روان عصام عبد العزيز محمد شبير

الكلية
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية ابتدائي بنها
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اﻷكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم  6اكتوبر
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب سوهاج
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره اﻻسكندريه
كلية البنات آداب عين شمس
معهد فني صحى سوهاج
تجاره اسيوط
تجاره القاهره
حقوق حلوان
تربية طفوله شبين الكوم
اداب بنها
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره القاهره
تجاره عين شمس
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره عين شمس
تربية طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية جامعة دمياط
كلية البنات آداب عين شمس
تربية العريش
تجاره سوهاج
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
508928
166992
594582
842176
607045
179988
800773
908036
154298
352633
529836
159170
534829
510509
458055
432549
599889
804322
726250
681856
612323
214919
365561
801518
369191
681381
388951
751653
317109
895894
529397
179415

اسم الطالب
نورهان جمال بدرى همام والى
مريم السيد عبد التواب عﻼم
ناهد عادل محمد جاد حبلص
محمد مكرم محمد عبد اللطيف
احمد عصام احمد السيد احمد
محمد عوض محمد حسين
امنيه عﻼء الدين توفيق عبدالرحيم
هاله اشرف السيد محمد
ندى محمود عطيه محمد
احمد جمال احمد عبدالهادي
إسﻼم سمير عبدالحميد عمر الشرقاوى
عبير مختار محمد محمد
نورهان ماهر عبدالحليم محمد عطيه
كيرلس حليم فكرى يعقوب
مى السيد محمد غنيم الدسوقى
محمود محمد عبد الﻼه احمد علي
محمد رمضان يوسف عطيه محمد
ميرا هانى سدراك برسوم
مادونا سمير زكى نصرﷲ
اسراء السيد الرفاعى شحاته محمد
محمد ممدوح محمود نصار
يوسف حبيب منير حبيب
اسراء احمد غريب زيدان
احمد مصطفى على اسماعيل
ابراهيم محمود عبدالظاهر عبدالحميد
رحاب محمد السيد ابراهيم قردش
احمد محمد ابراهيم محمد محمد
دعاء عبده ابراهيم لطيف الشوا
اﻻء امان ﷲ بيومى ابراهيم نصار
نورهان مهران عزوز مهران
مصطفى ابراهيم محمد عبد الغنى اﻷقرع
عماد لطفي محمد مراد

الكلية
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية الفيوم
تجاره جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حاسبات ومعلومات الفيوم
تجاره بنى سويف
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره بنى سويف
تربية طفوله ج دمنهور
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
تجاره الزقازيق
تربية ابتدائي عين شمس
علوم حلوان
تجاره بنى سويف
معهد فنى تمريض بنها
تجاره المنصوره
تجاره بنها
تربية بور سعيد
تجاره بنها
تجاره سوهاج
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
121211
732771
130359
373958
210193
432815
468590
660778
456162
672403
800687
291399
527697
212361
761251
823860
287724
128064
458348
240323
836023
309118
882430
527618
732625
435985
739851
542383
607970
427418
673775
368061

اسم الطالب
احمد محمود محمد عثمان
هاجر ابو مسلم السيد سعد المصرى
بسنت محمد عبد الرازق سيد رجب
فاطمه ناصر فكرى عبدالوهاب
احمد اكرم احمد عبدالجواد
حسن السيد عبد الحميد إمام حماد
ماجد فتحى مسعد عبدالجواد شهاب الدين
احمد محمد عبد الوجيد عبد اللطيف
احمد محمد السيد البيومي
امل اسماعيل السيد اسماعيل
سوسنه عادل حليم حنا
هشام محمد علي عباس
مريم عادل محمود عمرعبدﷲ
احمد عبد الفتاح عبد الهادى عبد الفتاح حماد
ابانوب صبرى خلف غطاس حسب ﷲ
محمد عبد الحليم شرقاوى محمد
حازم محمد على عبدالحفيظ
ياسمين سيد احمد الحناوى
طارق حمادة حامد فليفل
نورهان احمد عبد المقصود عبد الرسول
رحمه عبدالناصر زكى محمد
فاطمة مصطفى حسين ابراهيم الشرشابى
منيره نبيل زكي نصار
هبه مصباح السيد مهنى
اسراء طلعت محمد سليمان ابو رجيله
بسنت حسام محمد خليل سﻼمة
دعاء عيسى عبدالهادي محمد عميرة
مصطفى عصام محمد عبد القادر
اميره محمد عطا منتصر
نورين علي حسن علي محرات
فاطمه محمد عبد السﻼم فهمى النجدى
تقى عزت ابراهيم ﻻشين

الكلية
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره الزقازيق
تجارة جامعة السادات
نوعية بنها
حقوق عين شمس
تجاره انتساب موجه دمنهور
حقوق المنصوره
حقوق المنصوره
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
معهد فني تمريض المنصوره
علوم المنيا
حقوق حلوان
علوم اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره اسيوط
علوم القاهره
زراعه القاهره
علوم كفر الشيخ
رياض اطفال القاهره طالبات
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
نوعية اشمون
تربية/رياضه اسيوط
طب بيطرى اﻻسكندريه
علوم الزقازيق
حقوق اﻻسكندريه
تربية ابتدائي الزقازيق
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
علوم بنها
علوم اﻻسكندريه
علوم المنصوره
كلية الفنون التطبيقية ببنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
752585
244297
386588
846892
742272
601805
676653
753730
204559
663390
599569
301188
321569
447856
826813
310177
745104
143154
142181
312143
651448
115111
446287
755326
281446
650796
529597
656410
581041
610729
375641
162502

اسم الطالب
جومانا عاطف شوقي انيس بشاي
فاطمه محمد عبد الحق على
جهاد صبرى محمود فرج
أكرم أحمد عبدالشافى عﻼم
ميرا رضوان عبد الفتاح على
ريهام رمضان عطيه محمد قاعود
يمنى عماد عبد الوهاب على ابو ليله
احمد السيد محمود فويلة
محمد عمرو نصر حنفى متولى
دينا عبد الحليم السيد احمد صالح الشربينى
رنا ناصر محمد محمد محمود
عبد القادر محمد عبد القادر محمود
اسماء خيري عبد الحميد عيد
احمد عاطف احمد حنيش
عمر حشمت صابر محمد
ايهاب رجب اسماعيل شهاب
السيد ناصر سيد مصطفى
هند صﻼح محمد يوسف
مصطفى محمود عبد الحميد السيد
محمد عبد المرضي لبيب جبريل
ايمان ناجى عثمان محمد مهادل
شيماء عاطف خميس ابراهيم
مصطفى محمود أحمد السيد حسين
حنين عدنان محمد محمود
مهيب شريف حسن قاسم
نور الهدى حسن محمد حسن عجوه
محمد اسماعيل بشير الشاذلى
بسنت محمد على حسن الشملول
محمد اشرف عز العرب امام طباجه
سلوان محمود ضاوى محمود مفتاح
ابانوب مجدى عوض ﷲ وهبه
فاطمة مبروك حلمى على

الكلية
علوم بورسعيد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي عين شمس
إعﻼم ج جنوب الوادى
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
رياضيه بنات الزقازيق
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تربية ابتدائي بور سعيد
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره المنصوره
تجاره الزقازيق
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
معهد فني صحى بنها
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
تجارة قنا ج جنوب الوادي
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب القاهره
اداب القاهره
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة المنصورة
حقوق القاهره
اداب طنطا
تربية العريش
حقوق عين شمس
اداب انتساب موجه المنصوره
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب المنصوره
نوعية الزقازيق
تربية/رياضه بنها
حاسبات ومعلومات الفيوم

Page 1067 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
652741
444083
103164
369112
680864
738671
583066
806911
456488
580611
533455
289741
913691
301094
579881
512715
129292
881411
584899
456776
168668
162265
614493
838105
384870
894586
602694
237234
742177
368355
364453
736734

اسم الطالب
مينا كميل رسمى غب﷼
ساره عبد اللطيف ابراهيم الشنتوري
احمد اسماعيل السيد سليمان الشاعر
ساره عواد جﻼل عواد حسين
اسماء فايد عبد المنعم محمد عبد الهادي
محمد السيد حسن عبدالحميد شلبي
اميرة السيد مصطفى العراقى كامل
هناء نظير مصطفى حسن
ايمان عبدﷲ محمد متولى الجزار
رقيه عبدالرؤف محمد اسماعيل
نجوى محمود صابر شحاته
هاجر عارف عبد المهدى عارف
فاطمه صالح حسن احمد
احمد عبد الرازق عبد الفتاح دياب
نورا السيد ابراهيم السيد
خلود العربى عبد الحميد زغلول
طارق عماد طارق محمد
شيماء قاسم عبد الساتر عبد المجيد
رنا فتحى محمد الشيخ على
منار اشرف عبد الرازق عبد السﻼم محمد
ايه حسين حسن عبد العزيز
نوره ناجى امين احمد
سعاد عبدﷲ حفنى حسن منصور
غادة احمد محمد رفاعي
احمد ابراهيم محمد ابراهيم
ايه خالد عبد الباسط احمد
هبه ﷲ محمود جميل السيد جاد
رجب ابراهيم رجب عرفات
ندى ايهاب خليفة احمد
ياسمين رافت على محمود عاصى
دينا محسن على حسن
محمد ابراهيم محمد عوض ابراهيم

الكلية
تجاره طنطا
معهد فني تمريض طنطا
تجاره القاهره
اداب بنها
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
معهد فني صحى الزقازيق
اداب المنصوره
تربية المنيا
تربية طنطا
نوعية طنطا
فنون جميله فنون المنيا
حقوق انتساب موجه حلوان
تمريض أسوان
معهد فني صحى بنها
معهد فني صحى طنطا
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره القاهره
اداب اسيوط
تربية طنطا
اداب طنطا
اثار قنا جنوب الوادي
اداب بنى سويف
اداب الزقازيق
تربية فرع الوادى الجديد
تربية عين شمس
علوم سوهاج
علوم الزقازيق
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
كلية أداب بورسعيد
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
دار العلوم ج القاهره
تجاره بور سعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
240090
740223
727555
367751
521160
230014
452271
528115
664036
277389
366102
590958
444202
889049
675717
383291
738254
323330
753632
208629
304200
681896
661864
157025
906018
525047
658624
884154
285834
293352
429603
816179

اسم الطالب
رنا سالم عبدالعظيم علي حماد
اميره عبد الغني عبد الرؤف محمد شمس الدين
خلود عصام عبد الغنى احمد الشبراوى
جهاد اشرف عبدالعاطى عطيه
اميمه عادل السيد عبدالمطلب
ساندرا سامى منصور خليل
محمد عيسوى راغب ابو اللبن
مرح ماهر عبد الحميد عيسوى الطوخى
احمد عبد الفتاح مصطفى عبد الفتاح
احمد عصام محمد محمد عبد الرحمن
احمد نبيل عبدالكريم عبداللطيف
همسات اسامة يوسف العشماوى
احمد صبحي سليمان علي خاطر
اسامه ميﻼد صدقى شاروبيم
نبيل السيد نبيل السيد عبد الحميد
ايه سالم ابراهيم سالم
عمرو صفوت احمد عبد المجيد
ايمان عبد الغفار محمد الفقى
مصطفى محمد سعودى داود على
معاذ اشرف السيد السيد
منى عبد الحليم أبوالنور عبدالجليل
مصطفى محمد ابراهيم ابراهيم البرعي
احمد الكحﻼوى جحا عبد الواحد الطاهر
سمر صفوت عزت عبد الرحيم
مارينا جرجس خلف سليمان
أمنيه حسن السيد احمد عوض
هدير عطيه اسماعيل عطية
سلسبيل يحيا ذكى موسى
تقي عارف عبد الرؤف ابراهيم
سماح يحي سعد عيد حسان
سارة محمد احمد محمد اسماعيل
بسمه عاطف عزت جرجس

الكلية
اداب انتساب موجه حلوان
اثار القاهره
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تربية ابتدائي بنها
اداب دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب جامعة دمياط
تجاره طنطا
زراعه المنصوره
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
علوم بنها
تربية جامعة دمياط
اداب انتساب موجه طنطا
تربية اسيوط
تجاره طنطا
تربية عين شمس
تجاره الزقازيق
تربية/رياضة جامعة السادات
تجاره بور سعيد
السن عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اثار القاهره
تجاره الزقازيق
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب سوهاج
تربية طفوله اﻹسكندرية
اداب جامعة دمياط
إعﻼم بنى سويف
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
زراعه كفرالشيخ /رياضة
تربية المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
557605
524942
468125
736470
289378
734267
589269
738027
541995
803859
675490
595136
806625
180185
898328
302281
876036
909152
362420
311843
532694
505590
752692
732536
368310
827032
597935
162712
372408
727441
677129
538518

اسم الطالب
بدر عزالدين السيد حسن فرغلى
إسراء أيمن حامد محمد ابراهيم
صباح طه احمد على
عبدﷲ ابراهيم طه خليل اسماعيل
عبد الرحمن محمد سمير محمد مهنى
حسناء محمود محمد محمود سابق
احمد السيد مأمون السيد عبد اللطيف
ابرار محمد عبدالرحمن محمد حسن العزازى
محمود ابو النجا عبد الرحمن خليل علي
نيرة سعد احمد محمود
ندا محمد محمد عبد الرازق حجر
ايه عطيه محمد احمد بدر
آيه نور اسماعيل حسن
خضر عبد الرحمن احمد جاب ﷲ حسانين
مصطفى عتمان احمد عبد الرحيم
مينا هاني نجيب فهمى
مصطفي سيد سيد محمد
اسماء احمد عبد الحميد حسانين
ساره اشرف عبدالحفيظ محمد مرسى
عبد الغفار انور عبدالغفار الجزيرى
عماد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن
ادهم طارق عبد الكريم السيد محمد
نورهان محمد السعيد السيد خليل
تقى اسامه محمد اسماعيل
شروق مغربى مغربى عراقى عامر
تسنيم محمد الشهير احمد حسن
ماجدة رضا أحمد رمضان على
رندا محمود سيد احمد
اسراء سعيد حسين عبدالحليم
اﻻء اشرف عبدالخالق محمد الربع
محمود كمال احمد محمد ريان
رميساء الحسينى فوزى خيرالدين

الكلية
زراعه دمنهور
طب بيطرى اﻻسكندريه
تربية كفر الشيخ
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
اداب انتساب موجه الزقازيق
ك.ت .فني صناعى المحله الكبرى
معهد فني صحى الزقازيق
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
تربية نوعية شعبة فنيه ميت غمر ج المنصورة
كلية الزراعة جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
اداب سوهاج
علوم رياضة جامعة دمياط
اداب اسيوط
تربية طفولة أسوان
اداب عين شمس
تجارة جامعة السادات
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية ابتدائي بور سعيد
حقوق الزقازيق
تجاره بنها
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
دار العلوم ج القاهره
تجاره بنى سويف
اداب عين شمس
نوعية فنيه الزقازيق
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
157180
741573
531460
279774
150090
664863
222532
225762
355762
502800
226576
449056
438263
575281
607194
122797
283905
444425
527147
744749
887423
287344
598470
210647
659393
920629
682389
661779
671681
353258
603878
822470

اسم الطالب
انجى محروس حبيب عبد المﻼك
عبدالرحمن فتحى محمد العربى
محمد سمير سﻼمة السباخى
احمد صﻼح محمد محمد اﻻبراشى
مجدى رمضان نادى هاشم
كرم المتولى الشربينى المتولى
محمد خالد خليفة عوض
اشجان عادل سعد محمد احمد
وﻻء حسن محمد محمد
محمود محمد صدقي محمود بخيت
عبدالرحمن احمد محمد عواض محمد
لبنى ايمن محمد حامد المكاوى
نور الهدى حمدى محمد عﻼم رضوان
اسماء رجب عبدالمقصود العباسى
عبد ﷲ سعيد عبد ﷲ عباس محمد
خلود محمد سيد حنفى
امجد اسامة عبد الحميد طنطاوي
اسﻼم بدر ابراهيم حسين بركات
ياره مجدى موسى علي موسي
فاطمه بﻼل عبد الفتاح عبد العزيز
غاده ناصر محمود عزقل
سلمى ممدوح عبد السﻼم محمود
عبد الرحمن محمد عباس امين عبد ﷲ
ساره ضياء الدين مصطفى فهمى
وليد ابراهيم احمد الصعيدي
عمرو محمد ابو المجد البدري
ايه نجاح طعيمه محمد سليمان
احمد محمد عبد الرازق محمد يوسف
محمد محمد السيد ابراهيم العوضى
احمد على محمد رشاد
عبد ﷲ عصام سعيد عبد المقصود
فاطمه رمضان جاد حسن

الكلية
تربية ابتدائي بنى سويف
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
المعهد الفنى للتمريض بالجونة
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب المنصوره
طب بيطرى القاهره
اقتصاد منزلى حلوان
اداب القاهره
علوم رياضة بورسعيد
تربية رياضيه بنين حلوان
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب طنطا
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
زراعه عين شمس
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب انتساب موجه طنطا
تربية اسكندرية
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
تربية/رياضه اسيوط
حقوق عين شمس
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
علوم عين شمس
تجاره طنطا
تجاره سوهاج
تربية ابتدائي المنصوره
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تجاره الزقازيق
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
نوعية الزقازيق
اداب قنا ج جنوب الوادى
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
880380
452617
836008
728450
164848
682813
833338
223351
749695
290037
511592
545533
581705
891051
437096
152057
509889
805647
838209
507540
445017
289303
365465
885262
208218
741592
166644
543835
801646
216501
809840
593219

اسم الطالب
مارينا يعقوب مﻼك عبده
امنيه محمد سعيد الشيمى
تيسير على عبدالغنى حسين
اسماء محمد السيد حسن سليمان
يسرا جمال احمد حسن
احمد فتحى العزازى اسماعيل الخريبي
مينا عادل الويز ويصي
ندى محمد مختار محمد
ضحى فرحات ابراهيم ابراهيم
سلمى طلعت صابر مرسى
رانا عاطف حسني احمد
محمود يسرى محمود مرسى
مروان احمد السعيد فرج الشبراوى
رندا عبد الناصر احمد محمد
اسماء يوسف عبد الوهاب جمعه احمد
محمد عﻼء الدين احمد عاطف احمد جمعه
مصطفى سليمان على داود سليمان
احمد محمد شحاتة على
هبه احمد محمود احمد
احمد فؤاد سعد سعد سيد احمد الصيفى
فاطمه يوسف عبد الرازق يوسف طه
احمد رأفت محمد عباس حسين
اسماء اشرف محمد عبدﷲ
سمر عبد المولى محمد عبد المولى
احمد محمد حمدي عبد الغني
ابراهيم ياسر ابراهيم محفوظ
محمد حسن محمدالمهدى حسن
نهى فوزى فوزى عبد القادر
محمود محمد فتحى محمد
احمد محمد محمد فهمى
مادونا رافت نجيب سيدهم
احمد علي حسن ابو سمره

الكلية
تربية ابتدائي اسيوط
تربية طنطا
تمريض قنا جنوب الوادي
تربية الزقازيق
السن عين شمس
تجاره بور سعيد
فنون جميله فنون اﻻقصر
تجاره عين شمس
تجاره جامعة السويس
كلية البنات تربية عين شمس
اداب دمنهور
علوم رياضة طنطا
تجاره طنطا
معهد فني صحى اسيوط
تربية/رياضه اﻻسكندرية
تجاره انتساب موجه بنى سويف
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
نوعية موسيقيه طنطا
تمريض القاهرة
اداب انتساب موجه عين شمس
علوم حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنى سويف
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
148523
837879
468378
439398
163548
292730
130861
167804
147150
835490
671276
735567
102306
308941
655147
525946
277741
727532
615414
232242
673899
432743
677960
393435
306523
387298
598695
890467
833620
295103
380570
436976

اسم الطالب
شروق احمد الطحاوى عبد العظيم
رانيا حسني احمد اسﻼم
محمد حفناوى سعد محمد عثمان
أسماء خالد يـس طـه إبراهيم
عمر محمد رجب محمود
زهور ممدوح عبد الموجود محمد حسن
فاطمه محمود محمد ابو النور
محمود احمد محمد احمد
احمد محمد سيد محمد علي
منال مدحت امام عبد الرحيم
شيماء محمد مصطفى عامر
امل محمد احمد محمد
يوسف محمد احمد درويش
محمد حسام الدين محمد يونس
محمود حسن عطيه عبد الواحد
عبد الرحمن ايمن احمد مصطفي عطية
علي وائل حسن شحاته
ايمان على محمد حفنى على
نيره شحته محمد السيد الخولى
محمود محمدين احمد عطيه
زينب محمد عبد الرحمن على هدهد
محمد موسى عبد الوهاب طلب
احمد رضا عبد العزيز عبد العزيز
احمد طارق رضا احمد عبداللطيف حسين
محمد عبد الغني عبد السﻼم عبد الغنى
نورهان جمال عبدالغنى ابراهيم
محمد امين محمد الهامى
صفاء حسين محمد بركات
فاطمه مصطفى خليفة مهلل
احمد مدحت عبدالقادر سيد حجازي
ايه جمال صﻼح الدين عزب
شاهنده سعيد على أبو الفتح زيان

الكلية
اداب القاهره
تربية فرع الوادى الجديد
تجاره كفر الشيخ
تربية اسكندرية
اداب انتساب موجه بنى سويف
حقوق حلوان
دار العلوم ج القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
علوم جامعة دمياط
معهد فني صحى الزقازيق
تربية الغردقة جنوب الوادي
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية رياضيه بنين المنصوره
طب بيطرى اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
نوعية الزقازيق
تجاره الزقازيق
علوم رياضة حلوان
اداب انتساب موجه المنصوره
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى بنها
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد فني صحى اسيوط
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
اداب القاهره
حقوق بنها
طب بيطرى اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
126935
149477
885329
157690
517188
822806
311152
145490
733295
679390
322137
502939
604900
580368
889741
225896
130862
366461
515918
886707
911380
357389
472447
224114
677843
822400
590412
744674
576413
106811
537058
750128

اسم الطالب
نوران عاطف احمد قطب
وحيد عبد ﷲ محمد محمود
محمد فوزى محمد نعمان
على سمير على حسن
عبد اللطيف خميس محمد صقر
سمر ايهاب الدين صادق الشاعر
بسنت بسيوني مصطفى هيكل
اسماء ماهر عبد الحميد شاكر
مياده طه احمد ابراهيم
محمود محمد عوض السيد
احمد سعيد عبدالمجيد علي عامر
مى روشن ابراهيم اسماعيل
رضوى محمد مجدى احمد فرج
محمد رضا عبدالباقى عبدالحميد ابوالنجا
مارلين نشأت عدلى نان
احمد نجيب محمد امين
فاطمه يحيى فتحى مبارك
عمر حمدى ابراهيم ابراهيم غريب
عمر عثمان على أحمد خطاب
نادر جمال يعقوب عياد
جهاد جابر احمد الطاهر
مصطفى محمد مصطفى سيد الفقى
ايه عبدالوهاب عبدالعليم عبدالوهاب حامد
مريم زكريا مصطفى صابر
رشيده محمد عبد العزيز عبد العزيز
ايه محمد مجدى أبو الحسن مصطفى
محمد محمد رفعت حامد الكيكى
احمد محمد عبد الواحد عبد القوي الطحاوي
على يوسف السيد العشرى
داليا ابراهيم كامل احمدابراهيم
شيماء اسامه محمود محمد عيد
ليلى ناصر مراد احمد مصطفى

الكلية
تجاره القاهره
تجاره القاهره
تجاره اسيوط
تجاره اسيوط
اداب جامعة دمياط
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية حلوان
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف/رياضة
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
اداب الزقازيق
اداب كفر الشيخ
معهد فني صحى اسيوط
تجاره انتساب م .بنها
اداب انتساب موجه حلوان
حقوق بنها
تجاره دمنهور
اداب سوهاج
تربية اسوان
تجاره القاهره
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه طنطا
رياض اطفال المنصوره
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
حقوق الزقازيق
اداب طنطا
اداب القاهره
طب بيطرى دمنهور
تجاره انتساب موجة جامعة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
128054
135252
503906
745158
240836
142382
106709
601635
460578
309706
393901
596319
354106
141856
179009
383852
654869
817348
284109
536667
894253
391431
586056
469055
303968
237227
530881
594380
466991
289703
401024
742243

اسم الطالب
نهى نصر محمد ابراهيم
عبد ﷲ شعبان ابوالوفا طه
أندرو ماجد جرجس نجيب اسكندر
مرفت سعد محمود محمد
هدير محمد محمد عبد الهادى
هيام مصرى احمد بخيت
نور محمد فاروق مصطفي
إسراء عادل عبد القادر عبد الجليل هزاع
احمد عبدالوهاب على عبدالوهاب السحماوى
حسام حامد حامد عبدالمنعم
حنان محمد فتحى حبيب
اسماء عبداللطيف راتب عبداللطيف
كريم احمد حسن حافظ
محمود مصطفى السيد محمد عبد الجواد
محمد حسن عبد العزيز اسماعيل
ايه احمد عبدالحميد محمد غنيم
ساره عﻼء محمد عبد الواحد السيد
مصطفى جمال طه يوسف
اسﻼم معتمد عبد العزيز محمد
ضحي علي سعد الشبراخيتي
بسمه راغب عبد الهادى حسن
هدير مجدى سيد محمود
على محمد على المزين
شيماء السيد محمود عبد الهادى رسﻼن
اية رضا احمد عبدالعزيز
اسﻼم خالد سالم حافظ
رضا محمد عبد الرحمن محيسن
نرمين يوسف حسن متولى أبو العطا
فاطمة عبد المجيد ابراهيم ابو زيد سليم
خديجة محمد عبد الرحمن محمد
محمد عدوى احمد ابراهيم
منى نبيل احمد السيد

الكلية
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
حقوق حلوان
علوم رياضة اﻻسكندرية
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية طفوله الزقازيق
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالبات
حقوق عين شمس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية /رياضه بنى سويف
علوم بنها
معهد فني صحى المنصوره
حقوق بنى سويف
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم طنطا
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حاسبات ومعلومات المنصوره
اداب كفر الشيخ
علوم شبين الكوم ج المنوفية
السن عين شمس/رياضة
تجاره دمنهور
تربية جامعة دمياط
تجاره كفر الشيخ
اداب طنطا
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية اﻻسماعيليه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
580321
170104
153999
669147
601398
831364
134488
528258
519173
902180
656643
226674
804086
515892
592242
318502
876998
142683
309491
216071
114642
181139
734666
656382
898017
754430
535470
657984
669517
479337
209352
604690

اسم الطالب
سميه عﻼء عبد البديع يوسف محمد
اريج عزت ابو القاسم عبد العال
اسماء محمد صﻼح احمد
ياسمين رجب عبد الرحيم احمد الشيخ
أحمد عمرو ابراهيم محمد سيد أحمد
محمود محمد احمد حسن
احمد حسن عبد المنعم حسن
ميرنا زكريا عطا ﷲ عبد المسيح
اميرة رضا عبدالمنعم عبده ربعة
اسماء نشأت جابر عباس
وﻻء احمد رمضان الهنداوى رسﻼن
عمر عربى عكاشة محمود
هبه حسن محمد حسن
محمد خالد سالم على عبد الواحد
اﻻء محمد كامل عطا
محمود رأفت عبد الموجود خليل
احمد طه عبد الرحيم سيد
مروه سعد السيد السيد ابو نعامه
نورهان محسن عبد ﷲ شاكر عبدﷲ
مونيكا جرجس ممتاز واسيلي
يسرا محمد عبد العزيز محمد
مريم محمد محمود عبد القادر
صباح عماد جوده محمد
اميره رمضان محمد الحسينى
مريم سند ابوالخير عبد المسيح
ندى معتز فاروق السيد محمد
ايمان طارق السيد السايس
عبد الرحمن السيد الباز عبد الهادى
محمد ياسر عبد الهادى جوده
بسمة خميس محمود احمد شحاته
خالد حسن محمد محمود حسين
ياسمين عبدالحليم احمد محمد

الكلية
علوم رياضة المنصورة
اداب الفيوم
علوم بنى سويف
اداب المنصوره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه عين شمس
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية سوهاج
علوم جامعة دمياط
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضة
سياحة وفنادق المنيا
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية جامعة دمياط
تربية بنها
علوم اسيوط
اداب انتساب موجه القاهره
تمريض شبين الكوم المنوفية
طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى
حقوق القاهره
تربية ابتدائي الفيوم
اداب الزقازيق
تربية رياضية بنات المنصورة
تربية طفوله سوهاج طالبات
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
علوم اﻻسكندريه
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
زراعه المنصوره
تربية كفر الشيخ
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
نوعية فنيه الزقازيق

Page 1076 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
288859
313973
317390
374650
887013
457661
670231
730243
920886
728261
905741
665778
244962
220795
287340
666950
435928
361491
659569
208696
208141
506184
898986
671750
813967
530235
142412
502555
545390
536688
754279
823761

اسم الطالب
مدحت محمد كمال عبد العزيز
ندا محمود محمد حماد
اية مجدي عبد ﷲ مغاورى
محمود على السيد حسانين
مصطفى جمال دياب عبد الجليل
توحه ربيع حسن حجاب
اسماء زينهم بكر كامل
محمد خالد محمد شحات على
ايمان احمد محمد اسماعيل
اسﻼم اشرف عبد ربه عبد ﷲ
احمد عشرى السيد حسن
اشرقت سعد ابوالفتوح على البعطيطى
اسﻼم خالد عبد اللطيف فتوح
كريم ممدوح عبد الفتاح خليفة
سارة اسماعيل زينهم خالد
امنيه مجدى عبد الوهاب السيد حميدة
شروق السيد محمد محمد الزغبي
خلود فتحى محمد صالح
سعاد هشام مسعد حمزه رسﻼن
فاطمه عادل عبد العزيز محمد
يمني سعيد احمد محمد
نورهان عبد الحميد ابراهيم عبد الحميد الشيخ
صفيه صابر السيد حسن
شاديه السيد عبد الرحمن مصطفى
ندى محمد عونى مرسى
عمر هشام محمد عبد الرازق عبد الكريم
دعاء فتحي حسين حلمي
روان ابراهيم عبد العزيز اسماعيل
محمد محمود ابو الفتوح قنديل
اسراء حسن ابراهيم محمد السقا
جهاد حسن رمضان محمد مندور
شريف احمد صﻼح الدين محمد حسين

الكلية
زراعه القاهره
نوعية اشمون
علوم شبين الكوم ج المنوفية
علوم بنها
حقوق اسيوط
اداب طنطا
تمريض المنصورة
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم اسيوط
علوم رياضة الزقازيق
معهد فني صحى سوهاج
رياض اطفال المنصوره
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
تجاره انتساب موجه عين شمس
نوعية عباسيه
اداب انتساب موجه المنصوره
اعﻼم القاهره
تربية عين شمس
اداب جامعة دمياط
طب بيطرى القاهره
اداب انتساب موجه القاهره
حقوق اﻻسكندريه
معهد فني صحى سوهاج
معهد فني تمريض المنصوره
اداب المنيا
تجاره دمنهور
تجاره القاهره
علوم جامعة السويس
علوم رياضة شبين الكوم
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
دار العلوم الفيوم
حقوق قنا جنوب الوادي
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
901009
744191
132325
840588
906670
245188
427154
885246
301540
428712
748051
117791
301544
837080
471269
130113
878268
438889
301245
598087
673202
732932
673787
894825
747476
457838
218110
540637
220978
356042
158204
153645

اسم الطالب
احمد سعد اسماعيل ابراهيم
ابرار محمد امين سعيد
معتز على عبد السﻼم محبوب
كيرلس نادى لبيب غب﷼
سمر محمد السيد محمد عبد الرحمن
منه ﷲ الحسينى محمد الباز محمد حسين
محمد إبراهيم بدران أحمد بدوى
بسمه كمال مسعد عبد المﻼك
ابراهيم سعيد السيد عبدﷲ السيد
محمد عاطف محمد عامر
عﻼ عﻼء غريب جمعه
دنيا مصطفى على مصطفى
احمد ابراهيم محمد الحنفى
اميرة ابراهيم مصطفى عبد ربه
فادية احمد فوزى عبدالعاطى احمد
محمد ياسر مصطفي شمس
ياسمين محمد احمد محمد
شروق جابر محمد عبد الراضى محمد
محمود ابراهيم محمد محروس
سالى محمد طلعت عبدالعليم السنباطى
منى شعبان احمد رمضان ابو هميله
ميرنا محمد عبدالعال السيد
مى عبد الصادق متولى عبد الصادق
دعاء عبد الحميد احمد محمد
اسراء عمار حباشى طايع
هند اشرف رافت عبد ربه اسماعيل
مريم عصام عبد الحميد حسن
اسراء عادل محمد البهنسى على حسن
مصطفى اسماعيل احمد اسماعيل الخولى
دنيا عبدالرازق عبدالفتاح عبدالرازق
صفاء فراج سعيد على
فاطمة الزهراء محسن بكرى محمد

الكلية
اداب سوهاج
تربية اﻻسماعيليه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب المنيا
تجاره سوهاج
علوم عين شمس
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ
تربية ابتدائي اسيوط
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
تربية/رياضه اﻻسكندرية
تجاره جامعة السويس
تجاره انتساب م .بنها
تربية ابتدائي شبين الكوم
طب بيطرى فرع الوادي الجديد
طب بيطرى دمنهور
تجاره انتساب م .بنها
تجاره اسيوط
تربية/رياضه اﻻسكندرية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية جامعة دمياط
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تجاره الزقازيق
تجاره طنطا
تجاره سوهاج
تربية جامعة السويس
تجاره طنطا
علوم حلوان
تجارة جامعة السادات
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
314822
515316
527283
729970
735605
383567
533784
908811
613706
430797
531784
362977
663440
895086
526954
302032
445111
431436
834625
375410
128389
654302
321769
311498
281508
366453
468626
677280
665454
150417
391785
294719

اسم الطالب
احمد خالد محمد ابراهيم
محمد اشرف شعبان السيد برنوجي
آيه خليل إبراهيم إبراهيم حمودة
شروق خالد احمد احمد شريف
فريدة عبدالمطلب محمد اسماعيل
محمد سﻼمه حسن حسنين خليل
اميره جابر احمد احمد سليمان
اسراء محمود محمد على مبروك
نادر محمد مصطفى محمد شعبان
هاجر مسعد شفيق محمد سليمان
محمد عﻼء عبد الفتاح غنيم
محمد خيرى الجميل محمود
شروق عبد الرحيم عبد العال عبد الرحيم على
بسمه عﻼء ابو ضيف خليل
منى حسن عبدالحميد حسن
خطاب محمد خطاب محمدى السباعى
دنيا جمعه ابو الفتوح بصل
عبد الرحمن السيد عبد الرحمن محمد الصياد
اميره العذب خضر احمد
على احمد على احمد
ايمان ذكى محمد ذكى محمد على
مى عباس عبد المنعم رجب
محمد صبري لبيب طلخان عبد البارى
محمد عبد الهادي محمد الفيشى
محمد هشام عويس امين صالح
عبدالرحمن ابراهيم محمد كامل ابراهيم
محمد نزيه ابوعلى عبدالحميد على السيد
اسراء محمد محمد احمد
ايمان حسن عبد العال المتولى الشويمى
عبد ﷲ عبد العزيز توفيق عبد العزيز
شريف على جﻼل علي
مصطفى يحيى حلمي إمام

الكلية
تجاره بنها
تجاره دمنهور
تربية أساسي اسكندرية
كلية البنات علوم عين شمس
علوم الزقازيق
تجاره بنها
دار العلوم الفيوم
علوم اسوان
تجاره بنها
تربية رياضيه بنات اﻻسكندريه
حقوق جامعة السادات
تربية ابتدائي عين شمس
تربية المنصوره
معهد فني صحى سوهاج
تجاره اﻻسكندريه
السن عين شمس/رياضة
اداب كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه دمنهور
كلية تجارة ج أسوان
اداب بنها
حقوق انتساب موجه القاهره
نوعية المنصوره
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
اداب شبين الكوم ج المنوفية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب الزقازيق
نوعية كفر الشيخ
اداب المنصوره
علوم المنصوره
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره انتساب موجه طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
278854
217708
735781
667776
737544
522872
105703
309887
127009
529126
159602
295803
680842
145056
650408
235692
283743
319886
662977
558199
474343
375998
231581
532252
819560
608568
324252
519703
542494
662712
655206
150272

اسم الطالب
سارة عصام عبد العظيم السيد
ايمان على صﻼح على عفيفى
اﻻء محمدحسن السيد سليمان الدويرى
عصام حسن ابراهيم سﻼمه
ايه صﻼح احمد عبد اللطيف عنان
الزهراء محمود حمدى عبد الجابر رشوان
نيرمين حسام الدين احمد مرسى
حسام طارق فتحي حامد
شروق علي عبد الحميد عبد العال محمود
اسامه محمد احمد محمود موسي
على سيد على احمد
ياسمين يوسف علي حماد
مى احمد احمد نافع نافع
خالد جميل عبد العظيم عبد العزيز
اﻻء فتح ﷲ على يوسف علي
محمود عبده احمد محمد
السيد عبد الحكيم السيد حسين
وجدان جمال محمد حسن ادريس
اسراء حسين محمد مصطفى حبيب
أميرة صافى ابراهيم الشريف
رضوى محمد احمد محمد اليمنى
محمد طه حسين مصطفى قاسم
اسراء نبيل منصور عبد اللطيف
محمد ناجى عبدﷲ مؤمن محمود
اسﻼم احمد حسن محمد
بشرى محمد صﻼح محمد
ندى احمد محمد احمد
آيه متحد ابراهيم على خنيزى
روان محمد احمد معبد دهشان
ايمان ابو اليسر محمد على
شعبان رضا الباز احمد
مارجريت ناصر حلمى يعقوب

الكلية
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه القاهره
اداب الزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب اﻻسكندريه
حقوق بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب القاهره
تجاره دمنهور
حقوق بنى سويف
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق المنصوره
زراعه القاهره
تجاره انتساب م .بنها
تربية شبين الكوم
اداب المنصوره
تربية دمنهور
اداب اﻻسكندريه
تربية ابتدائي بنها
تجاره عين شمس
علوم اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب دمنهور
علوم رياضة دمنهور
تمريض المنصورة
حقوق المنصوره
تجاره انتساب م .بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
547257
430810
324953
525375
308023
558349
666328
461279
609463
651284
225076
660123
281288
837082
679749
376712
531336
576504
533975
502480
519939
908006
535839
462105
229926
156698
371431
432835
532024
673483
469596
232410

اسم الطالب
احمد محمد محمد عبدالحميد القونى
اسراء نصر شعبان عبدالعزيز متولى
هالة ربيع مبارك سﻼم
منة ﷲ السيد محمد ابراهيم الحلفاوى
اية امين السيد الدبر
نورهان علي محمد مرعى
على عبد الكريم ابراهيم المتولى سالم
احمد السيد بسيونى السيد جعدر
سلفانا مجدى مكرم سليمان
ايه عبد ﷲ ابراهيم احمد النجدى
احمد حامد عبدالحليم باشا
خالد السيد محمد رزق السعيد
احمد حسن شريف احمد حسن
اهداء أسعد محمد احمد
محمود صﻼح محمد محمود
زينب عبدالباسط عبدالصمد على شلبى
اسﻼم صبحى يونس السيد خلف
الشيماء محمد احمد عبدالمجيد
دينا محمد إسماعيل إبراهيم الكومى
كريم السيد محمد السيد الكحكى
علياء محمد محمود عبد ﷲ الصعيدى
روجينا حلمى جرس جرجس
نسمة رضا حلمي محمد ابوزيد
يمنى خميس عارف عارف حجازى
يمنى نبيل صابر ندا
مصطفى محمد زكى جنيدى
محمد عوده سالم عوده
عبد ﷲ ممدوح محمد محمد ابراهيم
عصام عبداللطيف محمد حسين
دينا ابراهيم عطيه ابراهيم الكومي
هدير هاشم ابراهيم محمد سيد احمد
احمد عبد ﷲ فكرى عبد ﷲ

الكلية
علوم رياضة دمنهور
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
زراعة قنا ج جنوب الوادي
تجاره اﻻسكندريه
تربية ابتدائي السادات
تربية طفوله ج دمنهور
حاسبات ومعلومات الزقازيق
حقوق طنطا
استنفد الطالب رغباته
تجاره المنصوره
علوم رياضة اسوان
تجاره بور سعيد
تجاره عين شمس
طب بيطرى فرع الوادي الجديد
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
نوعية عباسيه
تجاره دمنهور
معهد فني صحى طنطا
دار العلوم ج القاهره
تجاره اﻻسكندريه
تجاره دمنهور
تربية سوهاج
تجاره دمنهور
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تمريض عين شمس
معهد فني صحى بنى سويف
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تجارة جامعة السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
156766
804811
238492
547840
134228
602676
108062
207381
676674
137218
657640
214860
376794
680180
458594
105260
598653
292635
800337
736047
323490
103539
220725
304599
727156
526251
211984
315531
908979
168539
209726
601633

اسم الطالب
محمد حسنى ناجى عبد الجيد
ريمون رأفت موسى جرجس حنا
حور عادل فتحي دردير
عمار السيد ابو زيد الﻼيط
عمر حسن عبد اللطيف عفيفى
عبير فوزى محمد محمد عبد اللطيف
باسل اشرف مختار سيد احمد
جورج اميل بشرى يوسف
احمد محمد عبد الوهاب ابراهيم الزيات
محمود سيد غاذى سيد
منه ﷲ احمد محمد امين محمد
عمر سيد محمد على بدر
ايمان صبرى محمد السيد الدسوقى
سلسبيل اسﻼم محمود عبد الفتاح خليل
مصطفى السعيد عبد العزيز مرشدى الشال
نهى احمد عبد الرازق احمد
هاجر خالد طه محمد الخميسى
نورا حازم محمد احمد
زياد احمد محمد الطيرى
الشيماء شعبان محمد منصور
اسراء عبد النبي أبو سريع على
نورهان سعد الدين فؤاد السيد محمود
احمد خالد على عبدﷲ
اﻻء اسامة محمد سمير سﻼمه
عمر شريف عبد الوهاب محمد داؤد
حسام حسن محمد عبد المجيد محمود
ساره حسام هدايه منصور
محمود السيد عبد الستار محمد
نسمه فراج عبد النعيم محمد
رحاب رجب محمود شاكر
محمود احمد عبدالمطلب الطناني
إسراء سعيد محمود فرج رشيد

الكلية
تجاره بنى سويف
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره دمنهور
حاسبات ومعلومات القاهره
نوعية فنيه الزقازيق
حاسبات ومعلومات حلوان
حاسبات ومعلومات القاهره
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه المنصوره
علوم عين شمس
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم اﻻسكندريه
تجاره القاهره
تجاره جامعة دمياط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حاسبات ومعلومات اسيوط
رياضيه بنات الزقازيق
تجارة جامعة السادات
حقوق القاهره
تجاره عين شمس
السن عين شمس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب اﻻسكندريه
اداب عين شمس
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
اداب الفيوم
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
علوم الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
240276
209649
118048
468108
240355
312933
244900
886609
575631
508455
902743
891708
918315
243521
729892
352478
878232
363095
363120
158197
735132
104968
316572
585276
818389
310575
385629
317150
833065
599949
751012
801877

اسم الطالب
دعاء محمد خالد بن الوليد محمد
مارك اشرف رزق غالى
فاطمة الزهراء صﻼح محمد عبد الصبور
اسماء الزناتى حسن خليل
اسماء عبد الحميد على على
ايمان محمد محمود مشحوت
معاذ عبدالعزيز محمد عبدالعزيز
هاله محمد عبد الحافظ متولى
اسراء محمد رفعت لبن
رضوى على فؤاد نور الدين محمد
بسمه جمال كامل سليم
شيماء عبد الباسط عطيه زيد
ندى صالح عبدالمفدى محروس
كرستينا اسحاق غالى حنا
ندى عادل عزمى العفيفى
يارا عبدالعزيز الحفنى السيد عبدالفتاح عبدالعزيز
مادونا حزقيال جرجس نخله
احمد مجدى عبدﷲ عبدالغنى
امير اشرف عبدالحفيظ البابلي
شيماء ابراهيم معوض حسن
الشيماء جمال شفيق احمد
كريم عمرو عبد القادر محمد ابراهيم
اﻻء عادل السيد بشر
مريم عبد الرحمن عبدالحليم الشبكى
هاجر على مليجى حسين
امنية محمد أحمد مطر
رمضان محمد عويس عزوز
جيﻼن مجدي عبد المرضى محمد عزب
رضوه عادل فضل حسن
احمد اشرف السيد ابراهيم عبدالحميد
احمد حسن السعيد عبد الحميد شيخون
ابانوب ناجى يعقوب منسى

الكلية
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم طنطا
تربية عين شمس
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره اسيوط
طب بيطرى كفر الشيخ
تجاره دمنهور
معهد فني صحى سوهاج
معهد فني تمريض اسيوط
معهد فني صحى سوهاج
اداب القاهره
حقوق انتساب موجه عين شمس
العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس
تربية اسيوط
زراعه عين شمس/رياضة
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
علوم بنى سويف
تربية الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اثار الفيوم
معهد فني صحى طنطا
اداب المنيا
معهد فني صحى بنها
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب بنها
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
السن عين شمس
تجاره جامعة السويس
حقوق بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
109272
111946
126021
358534
122389
443371
897625
208468
741589
354135
321022
818640
357390
530355
431004
297831
460763
438288
609777
883462
660283
662769
238469
465392
802973
181594
882559
367227
164059
162354
905889
613426

اسم الطالب
علي سيد عبد ﷲ نصر ﷲ
مي طارق كامل امام
اﻻء خالد احمد قاسم
علياء عصام محمد عطية
سحر عبد الرحيم احمد على
منة ﷲ احمد عبد الحي شعبان الشرقاوي
محمد الحسين سيد هريدى
عمر جمال سعيد مجاهد
محمود مجدي ابو خضير ابوخضير
محمد احمد محمد جمال البطل
نورا محمد حافظ عثمان
هناء مختار مسعد احمد
نادر شريف محمد شحاتة
محمد السيد عبد الحميد زايد
نورهان عادل ابراهيم محمد الجعفراوى
احمد محمد المغاورى محمد رمضان
شريف السيد محمد ابوالنصر محمد ابوخضره
اسراء مصطفى الشربينى على
رشدى محمد رشدى عثمان
محمد ممدوح عبد البديع طوسن
كريم محمد مخيمر الشحات خضر
فاطمه زيدان زيدان على
احمد هشام زكريا محمد سليم
عثمان احمد عثمان احمد عبد الحميد ابو العز
دينا عادل بشرى بشير
شيماء السيد محمود على
محمد سلطان عبد العزيز احمد
بسمه سعيد محمد المصيلحى غنيمى
مصطفى محمد طه درويش
ايه عادل محمود عبد الرحيم
عبد ﷲ حمدى خلف ﷲ عبد الحافظ
محمد جمال انور سليمان

الكلية
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب عين شمس
اداب انتساب موجه عين شمس
رياض اطفال القاهره طالبات
نوعية طنطا
تربية سوهاج/رياضة
حقوق عين شمس
زراعه قناة السويس/رياضة
تجاره انتساب موجه حلوان
نوعية اشمون
اداب المنيا
اداب القاهره
علوم طنطا
تربية أساسي اسكندرية
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
علوم كفر الشيخ
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
علوم رياضة اسيوط
حقوق المنصوره
تجاره طنطا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم رياضة كفر الشيخ
رياض اطفال القاهره طالبات
علوم الفيوم
تربية/رياضه اسيوط
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تربية/رياضه الفيوم
تربية الفيوم
كلية التعليم الصناعي جامعة سوهاج
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس

Page 1084 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
316663
880822
110758
892542
139812
664081
527415
580205
827025
682603
890206
356237
610587
809758
120762
667342
907411
470174
297816
607606
815935
905813
372569
888606
916442
599916
518244
527292
819802
355060
307313
437019

اسم الطالب
سارة محمد حسن الجنيدى
اسﻼم محمد حسن عبد الغنى
مايكل عماد فوزى جابر
سالمه حامد على جمال الدين حسن
دينا جمال قاسم احمد
دينا عطيه على عبد السﻼم على
ريهام السيد إبراهيم توفيق مبارك
نهال كمال احمد محمد زايد
ايمان حسن على حسن
اموره محمد نجيب ابراهيم الخياط
حسن محمد عبد الصادق حسن
اسراء عصام عبدالحكيم السيد
مهند محمد على محمد عماره
اسراء محمد احمد محمود
سيف الدين ايهاب حسين عباس
خلود محمود محمد حسن عبد الرازق
ايه محمود الخضيرى احمد
اسﻼم جمعه عبدالهادى جمعه السنباطى
كيرلس ممدوح كامل قلدس
عمرو صفوت نور الدين محمد
رشا مسعود علي احمد
محمد عادل احمد محمد
فاطمه محمد محمود يوسف
منتصر عبد الحميد حسن محمد
اسﻼم جمال مبروك عبد الباسط
محمود السيد العربي حسين على جاب ﷲ
نورهان مهدي أحمد عبدربه السماحي
جهاد محمود محمدمحمود رجب
محمود احمد محمد عبدالحميد
لبنى عبدالعزيز مصطفى عبدالعزيز
دعاء عبد ﷲ سعيد بشره
مي مجدي خليل اسماعيل

الكلية
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اداب انتساب موجه اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
اداب القاهره
نوعية المنصوره
تربية أساسي اسكندرية
تجاره المنصوره
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تربية المنصوره
تجاره اسيوط
زراعه القاهره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
نوعية المنيا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية المنصوره
تجاره سوهاج
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات اﻹدارية
تجاره عين شمس
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
اداب المنيا
تجاره سوهاج
السن عين شمس
حقوق اسيوط
معهد فني صحى اسيوط
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب دمنهور
تربية أساسي اسكندرية
تجاره اسيوط
حقوق انتساب موجه عين شمس
تربية السادات
تربية طفوله اﻹسكندرية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
160830
472434
307044
601702
503366
906549
228695
371819
535477
465161
662311
299216
443733
680128
896956
165200
807382
662686
464214
736751
604860
734514
444103
523819
503172
157165
508618
651902
437310
882142
314642
580643

اسم الطالب
مصطفى فاضل خميس مفتاح
ايمان انور شعبان طلبه عبدالعزيز شعبان
اسراء حسين محمود جادو
هبة ﷲ خالد محمد عبد القادر هزاع
مؤمن محمود بدر الدين ابراهيم عيد عبد العزيز
كيرلس رفعت عزيز ايوب
عمر محمد جمال الدين رشاد محمد
هبه اشرف سعد سيد احمد
آية حسني حنفي بحيري
محمد ابراهيم عبد العزيز السيد
محمد المغازى عبد القادر المغازى محمد
ابتسام عبد الفتاح امين جمعه
ماجده ماهر محمود ابوطالب
محمد ابراهيم عنتر عوض احمد
بيتر كميل شكرى سعيد
ايثاب نبيل جمعه محمد محمد
عماد عﻼء محمد يونس شحاته
محمد محمود رمضان محمد
صﻼح احمد فرج قاسم
محمد طارق عبدالستار حسين
منى محمود حسام الدين محمد الشاعر
رحاب احمد عبدالفتاح محمد الميتكناني
لوسى ميخائيل رمزى يوسف فرج
سماء عبدالسﻼم احمد ابراهيم
هاشم محمد سعد امين محمد
امانى صالح على احمد
شيماء احمد عبد الرحمن احمد على فائق
احمد ايمن عبد ربه ابراهيم عبد ربه
روان مجدى صﻼح الدين عبد ﷲ مندور
مينا جميل شوقى زكى
سهام صﻼح نصر الخولى
محمود صﻼح السيد المتولي

الكلية
تربية بنى سويف
تجاره طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره الزقازيق
علوم رياضة كفر الشيخ
تجاره سوهاج
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره جامعة دمياط
تربية/رياضه حلوان
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
علوم حلوان
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنها
تجاره بنها
تمريض طنطا
تربية أساسي اسكندرية
علوم رياضة دمنهور
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره المنصوره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات اسيوط
تربية طفوله شبين الكوم
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
908236
606977
878466
369510
537748
592972
676278
379073
167461
456542
602850
429139
508943
514359
118541
295486
681687
239055
438129
537927
115667
142185
604514
291483
106055
577659
360292
213353
381783
445419
210906
890223

اسم الطالب
مارينا مراد يونس مشرقى
رامى حامد شوقى احمد
احمد عمر ابراهيم محمد
مصطفى السيد محمد عبدالعليم زهره
اسماء رشاد مهنا اسماعيل شاهين
كريم حسن محمد غزال
محمد رضا لطفى ابو المعاطى الدسوقى
امانى على نصر ﷲ محمد
احمد حسين احمد عيد احمد
مروه السيد عطيه سالمان
امانى محمد صالح احمد
شيماء محمد على عبد الرازق
اية عادل محمد على موسي
محمود محمد جمعه محمود الفش
دنيا ابراهيم حرباوي عبد المعطي
مها مصطفى ابراهيم مصطفى
محمد سلمى السيد سلمى ابو زيد
محمد عادل محمد احمدعلى
غاده عﻼء الدين اسماعيل محمد عبده
رانيا مبروك حمزه عطيه حلفايه
خالد عاصم موسى حسين
ابراهيم رجب حسن تاج الدين
مى رضا السيد صالح
سيد احمد محمد رجب
ايه خالد محمد محمد عبد الدايم
كريم احمد عكاشه البندارى عطية
بوﻻ مجدى سليمان بطرس
محمد محمد ايمن حمدي جودة
عﻼ ابراهيم محمد المنشاوى
ندا مجدى الدرغامي عبدالرحمن بدر
نور احمد لطفى السيد عبد العظيم
نادر صﻼح بدرى ابراهيم

الكلية
تجاره سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اسيوط
تربية بنها
تجاره طنطا
تربية جامعة دمياط
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية طنطا
اداب الزقازيق
حقوق اﻻسكندريه
حقوق اﻻسكندريه
حقوق اﻻسكندريه
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى رياضه المنصورة
تجاره انتساب موجه عين شمس
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
علوم طنطا
تجاره القاهره
علوم رياضة القاهرة
معهد فني تمريض الزقازيق
زراعه القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره انتساب موجه طنطا
اداب انتساب موجه الفيوم
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
علوم طنطا
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضة
تجاره اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
357393
316374
475830
138060
447772
878386
138215
165882
370701
438780
804924
398668
746994
476100
907804
739729
650601
911460
899228
610126
548760
526988
455219
319566
533424
747717
736348
238028
682605
725927
670820
443301

اسم الطالب
يوسف طارق عبدالمنعم السيد
مريم عاطف عبد المنعم زايد
مارك ناصر منير عبدالملك
هاجر ابراهيم حلمي مصطفى
زياد صﻼح محمد فهمى حسن
مادونا جمال سعيد فرج ﷲ
مريم صﻼح حامد رمضان على
شيماء الوردانى عبد العظيم اشعت
حسام الدين عبدالمحسن معوض عبدالعزيز
ميرنا محمد مصطفي محمد فرج نصر
آمنه احمد فتحى احمد
اسماء حسنى الشحات ابراهيم احمد
مؤمن مظهر سيد عبدالرحمن
شيرين شريف ابراهيم محمد عبد العزيز
دينا جمال علي دياب
شيماء محمود السيد رمضان
ياسمين ايهاب توفيق امين محمد
نها محمد فراج مكى
مصطفى خلف ﷲ السيد عمر
آيه محمد محمد عبد العاطى
ابراهيم على ابراهيم عبد المعطى نجا
هالة السيد مصطفى الشيخ
عمرو عبد المنصف السيد عبد الحميد طلحه
نورهان ممدوح محمد خطاب
شهنده محمود محمد سيد احمد السمكرى
عبير حسنى خليل ابراهيم
ايه محمد ابراهيم احمد سيد احمد
امنية شعبان احمد محمد
اميره شريف عبد العال محمد على
يوسف السيد عبدالمنعم عطيه
عزه مجدى احمد ابراهيم الهباب
هاجر سامح محمد حسنين عوض

الكلية
تربية ابتدائي عين شمس
علوم رياضة الزقازيق
تجاره طنطا
حقوق القاهره
علوم رياضة شبين الكوم
معهد فني صحى اسيوط
علوم عين شمس
تربية ابتدائي الفيوم
تجاره انتساب م .بنها
علوم طنطا
تمريض المنيا
معهد فنى تمريض بنها
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية أساسي اسكندرية
تربية ابتدائي سوهاج
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره الزقازيق
إعﻼم ج جنوب الوادى
تربية رياضية بنين سوهاج
علوم بنها
تجاره دمنهور
تربية أساسي اسكندرية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
معهد فنى تمريض بنها
زراعه اﻻسكندريه
تجاره جامعة السويس
علوم الزقازيق
تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالبات
تجاره المنصوره
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تربية ابتدائي المنصوره
اداب طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
578071
371130
876186
216924
133574
603841
526147
140887
288920
458931
217940
430324
111473
391767
142655
298937
655796
754309
142166
155475
520567
818821
598123
651108
279515
893220
137288
903995
612641
814267
672664
502849

اسم الطالب
نورا محمد بكر السكري
حلمى احمد حلمى السيد احمد
اسماء حسن حسين محمد
محمد احمد عبدالحميد محمد
غاده على عبد العظيم على نعمان
زياد محمد جبر مصطفى
محمد مصطفى ابراهيم عبد العاطى بشادى
اسراء حجازى شحات حجازى الشاهد
حسين محمد عبد المنعم حسين صالح حسن
غاده نعمان نعمان عثمان
يوستينا سامح يعقوب نصر
مروان محمد مصطفى محمد الطنطاوى
فاطمه رمضان جابر قايد
محمد مدحت محمد عبدالرحيم حسين ابراهيم
هند السيد طه كامل حمد
احﻼم سيد ابراهيم الدسوقي عبد العظيم
عبد الرحمن جمال فتوح عبد الحافظ
يارا عادل السيد الغباشى السيد الريس
محمد ايمن طه العدوى
هاجر حسام احمد عبد ﷲ
امانى انور محمود راشد
نعمه نسيم لوندى زكى
امال خالد محمد مصطفى الدعدع
سلمى محمود صﻼح السيد احمد
عمر محمود محمد مصطفى
محمد حارس محمد احمد
حسين حسن سليمان حسن
مارينا جرجس شطبى سعيد
محمود رضا محمود النجدى عبد الستار
مجدي محمد حسن صالح
اسﻼم حمدى ابراهيم منصور عريبه
احمد يسري احمد محمود

الكلية
دار العلوم ج القاهره
حقوق انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى اسيوط
تربية رياضيه بنين حلوان
اداب القاهره
حاسبات ومعلومات الزقازيق
طب بيطرى اﻻسكندريه
اداب القاهره
ك.ت .فني صناعى شبرا
تربية ابتدائي كفر الشيخ
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
تربية عين شمس
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
دار العلوم ج القاهره
دار العلوم ج القاهره
تجاره المنصوره
تربية بور سعيد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب بنى سويف
دار العلوم ج القاهره
رياض اطفال القاهره طالبات
فنون تطبيقية جامعة دمياط
رياض اطفال المنصوره
تجاره القاهره
تجاره سوهاج
تجاره عين شمس
اداب سوهاج
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجاره اسيوط
تجاره المنصوره
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
362484
673256
147337
670353
355401
585604
888961
579819
471207
813032
474573
668601
430664
158410
821891
467610
382022
589173
465158
888430
895762
356252
752930
886882
883292
287447
602860
130744
584374
583085
464769
213573

اسم الطالب
امنيه فرج خضرى فرج
تقى بكر احمد عبد الهادى ابراهيم
اسامة سيد فكرى ابوالمعاطى
مى زكريا ابراهيم محمد
ايه رضا عبدالمنعم محمد
مروة محمد السيد نصير
عبد الرحمن حسين يوسف خلف
منه ﷲ اشرف يونس يونس الجندي
سارة عبدالفتاح محمد محمد شريف
جهاد عبدالمنعم سيد عبدالغنى
نعمه مستور يادم ادريس
خالد مجدى محمد الطنطاوي
روان على عبده عبدالوهاب
حماده شعبان رمضان سليم
ايمان محمد عبد المطلب قاسم
محمد احمد السيد احمد يوسف
منار اسماعيل محمد احمد ضيف
عبد ﷲ محمد جمال عبد الهادى هواش
حمادة محمد طه احمد
مارينا بطرس وديع بطرس
سمر ناجى صادق حمدون
دعاء احمد ابراهيم عباس
ميرفت محسن احمد ابو النور السيد
صابرين حلمى سامى نخله
هايدى اشرف يوسف شحاته
اسراء محمد عبد الخالق عبد القوى
ايمان عفيفي محمود ابراهيم الجمال
روان احمد علي عبد ﷲ
اسماء شكر عبده السيد عبد ربه
ايه ابراهيم ابراهيم بدوى
محمد شعبان ابراهيم على جبريل
منه ﷲ شعبان جابر حسين

الكلية
تجاره عين شمس
تجاره طنطا
زراعه القاهره
السن عين شمس
اداب عين شمس
اداب المنصوره
تجاره اسيوط
معهد فني صحى طنطا
تربية رياضيه  /بنات كفر الشيخ
تربية المنيا
اداب سوهاج
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تجاره اﻻسكندريه
علوم رياضة بنى سويف
اداب قنا ج جنوب الوادى
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
اداب سوهاج
ك.ت .فني منشات بحريه بور سعيد
اداب كفر الشيخ
تربية ابتدائي اسيوط
اداب سوهاج
تجاره القاهره
معهد عالي إدارة وحاسب ج بورسعيد
تربية اسيوط
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره القاهره
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية رياضية بنات المنصورة
نوعية طنطا
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تجاره انتساب موجه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
447130
310818
352087
674986
466148
358437
583189
225299
886421
746582
310456
319876
884900
307593
103919
736903
128077
605659
379695
756176
816827
650789
387617
729760
125143
209989
463197
736149
427464
366176
466041
821413

اسم الطالب
اسﻼم اشرف البطال المغزالى
سارة صديق السيد حسن الجنزورى
مهاب سليمان محمود على
سلمى السيد محمد حسين ابوزينة
حسناء اشرف محمد متولى مصطفى
ندى اسامه فتحى السيد
شيماء عادل عبد العزيز محمد جادو
اسراء صﻼح شعبان عبد العزيز
اسراء زكريا هاشم عبد المطلب
يوسف محمد بخيت محمود
اميرة عبده عبد الحليم عبده
مريم اشرف كمال احمد منصور
عبد ﷲ حسين عبد الرحيم عبد النظير
امل قطب محمد محمد شرف الجزار
اسامة احمد بدرى احمد
عبد السﻼم رشدي موسى دياب
اشرقت عبده عبد العزيز السيد احمد
هاجر صﻼح الدين عبد السﻼم مسلم
خلود محمد ابراهيم محمد عضمه
سميه سامي نوفل ابراهيم
آيه رشدى احمد عبدالحكيم
ندى شريف السعيد ابراهيم خليل
احمد عبدالواحد سليم عبدالواحد
اميره محمد محمود زويده
الهام عبد الرحيم فواز احمد
احمد طارق احمد صبرى
أحمد رجب محمد أحمد لفا
احمد محمد فرج عبدﷲ
فاطمة الشامى عبد الرازق الشامى
عمرو محمد عبدالبديع سعد
يمنى محمد محمود العتربى
امين ابو السعود توفيق احمد

الكلية
نوعية طنطا
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية ابتدائي الزقازيق
اداب كفر الشيخ
تجاره انتساب م .بنها
تربية طنطا
اداب انتساب موجه القاهره
تربية اسيوط
تربية رياضيه بنين بور سعيد
تربية شبين الكوم
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
معهد فني صحى بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
نوعية الزقازيق
اداب القاهره
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
نوعية عباسيه
تمريض اﻹسماعيلية
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
اداب الزقازيق
كلية البنات آداب عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره كفر الشيخ
السن عين شمس
زراعه اﻻسكندريه
اعﻼم القاهره
علوم اسوان
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
752564
655778
138151
822959
887769
472463
729056
163883
294091
879510
611662
220846
373626
577918
365495
371075
847635
653035
284579
243802
882803
537391
299866
910289
360043
726815
313083
360215
653796
205257
539474
669762

اسم الطالب
ايمان وليد محمد اﻻلفى
حبيب مجدى كامل عازر
ايه محمد توفيق ابراهيم ابوغطا
محمد ابو الحسن احمد الصاوى
مريم ظريف كمال يوسف
حنان عبده محمود على
رنا ابراهيم محمد ابراهيم
احمد عماد حمدى بليدى
ابانوب يوسف الكس بشاي
سيد على سيد على
اسﻼم عادل سويلم مصطفى
مهاب خالد محمد عبد الجواد
حميده عبدالمقصود حميده عبدالمقصود
محمود معاذ محمد محرز
راندا رافت احمد عمر
مصطفى حسين احمد حسن
آيه موسى اﻻمير خلف ﷲ
اسماء السيد محمود احمد سليمان
رشا السيد عبد الرحمن محمد الخضري
احمد اشرف توفيق على
على حامد شحاته رياض
جهاد مصطفى السيد ابراهيم السقا
محمد عبد المعطي عبدالحميد محمد عمار
هبه محمد سامي عبد الرحيم
اشرف مجدى ابراهيم ابراهيم
ايثار احمد محمد فوزى احمد على
اسماء عبد السﻼم محمد عبد المعطي
محمود محمد خليل ابراهيم
عمرو حسن فتحى حسن يسن
يارا ياسر محمد زكريا محمد
بسمة سعيد محمود غضابي شرارة
احمد وليد عبد الجبار محمود النمر

الكلية
تجاره بور سعيد
طب بيطرى الزقازيق
تجاره القاهره
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه قنا
تجاره اسيوط
السن عين شمس
عالي هندسة بلبيس
حاسبات ومعلومات الفيوم
تجاره القاهره
علوم اسيوط
اثار الفيوم
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم بنها
تربية طنطا
اداب انتساب موجه طنطا
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
حقوق قنا جنوب الوادي
اداب المنصوره
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
العالي الفندقى باﻻقصر إيجوث
معهد فني صحى اﻻسكندريه
حقوق القاهره
حاسبات ومعلومات اسيوط
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة بورسعيد
تربية شبين الكوم
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
حقوق عين شمس
تجاره دمنهور
معهد فني تمريض المنصوره

Page 1092 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
502095
576579
537778
589216
307233
370339
733171
106106
441110
284343
580232
525354
161012
472409
500537
600390
232563
124430
213581
443873
379642
822874
532584
906481
296560
397786
216563
526200
677005
447434
135593
738425

اسم الطالب
سلمى السيد ابراهيم السيد عمر
عنتر السيد قطب ابو عيد
أﻻء مصطفى ابراهيم محمود المدبولى
ايمان كمال العزب ابوالمعاطى هواش
نيللي طارق علي المقدم
كريم محسن عطيه مرسي
احمد محمد سعيد طنطاوى موسى
حبيبة احمد عابدين محمد
محمد عصام مصباح سعيد بﻼل
سامح محمد حامد ابراهيم
هبة هاشم سعد ابراهيم عشرين
اية ﷲ محمد مصطفى عبد اللطيف متولى
محمود نشات تحيف مبروك
امل داهش عوض محمد مبروك
رودينا مصطفى جمعة يوسف شرف
منار محمد عبد الحميد محمد عبدالمقصود
مصطفى كمال احمد محمد
ماهر احمد ذكى اسماعيل
ياسمين خيرى جودة عزب
هدير اشرف محمد ابو عبد ﷲ
محمد احمد محمد على السيد معوض
نهى محمود عامر محمد
مصطفي حسن علي سعد
ايمان جابر محمد عبد ﷲ
سارة سامي ابراهيم عبد الرسول
مصطفى حميده منازع حسن
كريم ممدوح سيد توفيق
محمد حسام عبد العظيم ابراهيم
محمود احمد محمود القدادي
محمد شبل سبع مرزوق ابوسند
اية ايمن على سليمان
ايه خضر زغلول مصطفى ابراهيم

الكلية
فنون جميله فنون اﻻقصر
اداب طنطا
اداب دمنهور
تربية ابتدائي بنها
تربية ابتدائي السادات
حقوق عين شمس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم القاهره
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
حقوق عين شمس
تجاره طنطا
تربية اسكندرية
حقوق بنى سويف
السن عين شمس
تجاره دمنهور
تجاره الزقازيق
علوم رياضة اسوان
اداب عين شمس
حقوق حلوان
اداب طنطا
تجاره عين شمس
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تربية دمنهور
معهد فني صحى سوهاج
تربية عين شمس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
حقوق حلوان
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه المنصوره
زراعه المنوفية/رياضة
كلية البنات آداب عين شمس
تربية ابتدائي الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
225141
311647
670772
146515
877077
730508
302485
146207
508300
209888
383956
213590
588712
748626
361502
472325
281893
472919
128292
875249
663188
608560
534664
357786
606402
547680
432958
430672
437826
673690
543741
672524

اسم الطالب
محمد محمد سيد ابراهيم
خالد اشرف كمال ابو سنه
ساره محمد ابو الخير احمد عوض ﷲ
محمد ناصر عبد الحميد محمد
محمد عادل عزت زينهم
غاده عصام عباس عبد المتعال
محمود محمد عبد الفتاح صالح
ساره احمد عبد الظاهر عبد الوهاب
منار السيد احمد عبد القادر
شيرى عماد ادوارد دوس صليب
يوسف مجدى احمد عفيفى
سماء رضا اسماعيل زكى
محمد اشرف توفيق شهاب
امير صالح عبد العال فرغلى
ساره سعيد جعفر عثمان
فاطمه السعيد جمعه محمد سليم
سما سامح مصطفى عبد الجواد
احمد محمد سيد احمد سيد احمد ابو زيد
سلمى ايمن محمد بدوى
محمد احمد عمر على
رانيا السعيد سعد احمد
ايه احمد عبدالمطلب الموجى
نضال مصطفى إسماعيل محمد
نورهان هانى سيد محمد
بسنت نصار ابوالفتوح محمد حسن
عبدﷲ صبرى عبدالغنى قطب فريج
عبد ﷲ يس ابراهيم احمد مصطفى
روان مصطفى محمود زكى ابراهيم
ايمان محمود ابراهيم احمد المنشاوى
احمد محمد على احمد عزب
بانسيه على صبحى على حسن
السيد محمود السيد محمد

الكلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تجاره المنصوره
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره اسيوط
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
بنات تربية/رياضه عين شمس
اداب دمنهور
تجاره عين شمس
تجاره عين شمس
كلية البنات تربية عين شمس
علوم رياضة طنطا
تربية جامعة السويس
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره كفر الشيخ
تجاره القاهره
تجاره اسيوط
اداب انتساب موجه المنصوره
علوم بورسعيد
تجاره دمنهور
اداب انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه الزقازيق
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره طنطا
علوم رياضة اﻻسكندرية
تربية/رياضه المنصورة

Page 1094 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
603648
590042
285227
673765
305953
110105
748055
661215
116190
162931
737133
534243
844684
532912
509621
532544
455523
822998
432245
905923
606705
140706
379049
584964
840579
804295
456997
169869
537433
834393
280877
655705

اسم الطالب
احمد سالم محمد سالم ابو زيد
نورالدين عبدالجليل طه الجﻼد
ميار محمود محمود حامد
شروق عماد سليمان عزب
صﻼح يحيى مصيلحي المشطاوي
احمد عادل السيد محمد
فاطمه محمد غريب فرغلى
احمد عبد الناصر عبد العزيز عبد العزيز
مهاب اشرف عبد الفتاح المﻼح
ياسمين صﻼح سيد سليمان
محمد عبد السﻼم محمد محمد
ناردين فايق بطرس عطا ﷲ واصف
محمود عبد الرحيم زناتى عبد الرحيم
سعد يسري سعد عبد الﻼه
ابراهيم محمد مهدى بﻼل
محمد عبدﷲ محمود سليمان
على نبيل على يوسف شلبى
منه ﷲ مصطفى محمد كمال مصطفي
هشام ظافر حسين محمد البطشى
مصطفى محمد اسماعيل محمد
راليا مدحت عبدﷲ حامد عبد ﷲ
مها محمد حسن احمد عطيه
ساره على حسين على
محمود ابراهيم محمود عبد ﷲ الحﻼج
يمنى طلعت مصطفى مشهور
مريم نادى عبدالحميد خلف
اﻻء عبدالحميد محمود طبره
سميرة سعيد ثابت بريك
ساره محمد احمد فرج احمد
اميرة عادل ابو السعود احمد
ميريت عادل يوسف ذكى
محمد مجدى محمد الطنطاوى عبد ﷲ

الكلية
تجاره بنها
تجاره جامعة دمياط
كلية البنات علوم عين شمس
كلية البنات علوم عين شمس
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
علوم حلوان
تجاره اسيوط
علوم بنها
تجاره دمنهور
تجاره دمنهور
علوم رياضة شبين الكوم
حقوق قنا جنوب الوادي
علوم رياضة كفر الشيخ
تجاره سوهاج
تجاره الزقازيق
بنات تربية/رياضه عين شمس
تجاره عين شمس
تجاره طنطا
السن المنيا
نوعية المنيا
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه الفيوم
تربية ابتدائي دمنهور
نوعية قنا
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
453726
212870
317143
614618
299208
911235
595405
162334
451514
890097
319351
244665
279366
432411
834494
380001
455575
803741
457799
366229
148962
575748
607589
241012
478166
323508
677446
383976
818487
883106
386814
612096

اسم الطالب
تقى طارق احمد محمد الصاوي
هايدي مصطفى محمد احمد
بسمة عباس عبدالفتاح عطية
اﻻء محمد حسن السيد
وفاء عادل فضل سيد
ايمان رجب احمد محمد
ابراهيم محمد ابراهيم عبد الخالق البطوطي
اميره ماهر حسن محمد حسن
احمد خميس محمد احمد بركه
مصطفى جادالكريم توفيق اسماعيل
شيماء اسماعيل عبدالعاطى محمد عباس
شادى جمال هاشم التونى
اية احمد محمد رشاد محمد
محمد مصطفى كامل سليمان محمدين
فاطمه عوض احمد محمد
بﻼل عبدالعليم صبحى نايل
مصطفي رفاعي عبدالهادى رفاعي كساب
سلمى حسن حسين عبدالرحمن
جيهان رجب السيد شبانة
عبدﷲ اسﻼم مصطفى شكرى
قدرية رضا عبد الناصر يوسف الحمزاوى
سلمى السيد مصطفى حبيب
طارق هشام شعبان عبد الحميد
نورهان ابراهيم على وافى احمد
عﻼء ابراهيم السيد حموده
بسمة مجدي حامد حامد جبريل
عزه السيد عبد الرحمن احمد ابو العز
محمد محروس منصور محمد
محمد مصطفى محمد سليمان
مادونا نصر امين ميخائيل
ايمان خالد محمد محمد عوض
عفاف شحاته محمد محمد عطيه

الكلية
معهد فني تمريض طنطا
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي بنها
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم القاهره
تربية ابتدائي اسوان
تجاره جامعة دمياط
اداب الفيوم
زراعه المنوفية/رياضة
تربية رياضيه بنين اسيوط
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
طب بيطرى القاهره
حاسبات ومعلومات الفيوم
تربية رياضيه بنين اﻻسكندريه
الزراعة والموارد الطبيعية ج اسوان
ك.ت .فني صناعى بنها
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تمريض المنيا
تربية ابتدائي طنطا
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره طنطا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم رياضة القاهرة
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية المنصوره
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
تربية رياضيه بنين المنيا
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
حقوق عين شمس
اداب انتساب موجه الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
549467
651091
510071
844316
510334
584813
614058
165254
650000
670947
581185
905485
582893
885755
672096
585353
744531
451258
653614
426006
876188
143362
204569
299238
285030
880628
914233
527200
427114
128642
674210
818043

اسم الطالب
اﻻء محمد نجيب عبد اللطيف زيد
زينب محمد توفيق محمود حسن
احمد مجدى على عطية حسين
بيتر ماجد صليب زاخر
أحمد مصطفى ذكى جمعه
عادل عبد السﻼم احمد عطيه
فايزة جمال فوزى محمد محمد عارف
روان حسين محمد راوى
محمود محمد احمد محمد عزب
هدير السيد محمد سعيد سعد
احمد محمد حامد داود
ساره زكريا محمود محمد محمود
شيماء ايهاب محمد مصطفى الششتاوى
مارينا وليم حكيم سو﷼
عفاف حسن جوده حسن
اماني يوسف عبد الحميد عز الدين
محمد عصام عبدالمنعم موسى
إيهاب محمد نور الدين أحمد جاب ﷲ
احمد فرج السيد فرج السيد
اميرة عبد القادر عبد الروؤف محمد محمد
امانى محمد بيومى محمد
محمد حمدى سﻼمه عبد الحميد
منه ﷲ محمد فتحى مرموش
ميرنا فؤاد عياد غب﷼
اﻻء محمد على محمد عيسوي
مينا عادل شفيق طانيوس
عهد عبد ﷲ محمد جاد
سارة السيد كمال احمد بطيقة
محمد عبدﷲ عبدالغنى عبدالمولى
منه ﷲ محمد عبد الحليم احمد
هدير اسامه رءوف محمد مدكور
صفاء فايز لبيب سعد

الكلية
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تربية المنصوره
حقوق اﻻسكندريه
علوم المنيا
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق المنصوره
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
حقوق المنصوره
تمريض المنصورة
معهد فني تمريض طنطا
اداب سوهاج
اداب انتساب موجه طنطا
إعﻼم بنى سويف
اداب جامعة دمياط
اداب انتساب موجه المنصوره
حاسبات ومعلومات المنيا
علوم طنطا
تربية المنصوره
دار العلوم ج القاهره
تمريض اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره القاهره
تربية/رياضه عين شمس
تمريض اسيوط
تربية ابتدائي اسوان
علوم طنطا
تربية اسكندرية
دار العلوم ج القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
رياض اطفال المنيا طالبات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
504396
527010
129320
507812
161032
291739
233340
374227
368581
913677
124685
454100
465930
150721
682479
656704
385247
142178
292547
610420
286394
288686
153809
285495
593417
549494
161251
224900
738208
536962
809089
811280

اسم الطالب
كيرلس يوسف ضلف اسداروس
اسراء سمير منصور أحمد
سلسبيل فريد فوزي محمد خليل
يوسف احمد على السيد الشاذلى
عمرو عبد العاطى السعدى متولى
محمد رضا محمد محمد صادق
دينا اشرف محمد عمر احمد
نسمه مصطفى عبدالرحمن محمدقرطام
تقى محمود متولى رزق محمود
سهام محروس حسين سعد
مصطفى احمد عرفه صالح
نورهان محمد على حسن الحلوانى
مرام مصطفى عباس عبدالمقصود مصطفى
مروه سعيد عبد العظيم احمد
خيريه السيد احمد حسن ابراهيم
اميره المعتز زين العابدين محمد ابراهيم
احمد محمد السعيد وفا
محمود محمد احمد الزمر
تسبيح خالد زينهم على
احمد سعيد السيد حرزﷲ
عبد الرحمن حسن فوزى حسين على
خالد زكريا عبد العظيم عبد العزيز
مريم عمر محمود حسن
مروان محمد لطفى احمد الرباط
ايمان محمد محمد معروف
اسراء عﻼء احمد ابو طبل
هبه نادي عامر درغام
شادى عصام شكرى ميخائيل
محمد جمال محمد سليمان
ياسمين جمال عبد اللطيف حسن منصور
شرين ممدوح احمد علي
لمياء نادى رضا فرج

الكلية
علوم اسوان
اداب اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اداب انتساب موجه طنطا
علوم رياضة بنى سويف
علوم رياضة القاهرة
حقوق حلوان
فنون تطبيقية جامعة دمياط
زراعه بنها/رياضة
تربية اسوان
علوم رياضة حلوان
اداب طنطا
علوم طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب المنصوره
اداب المنصوره
اداب الزقازيق
تجاره القاهره
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
نوعية الزقازيق
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تربية/رياضه جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره بنى سويف
تربية/رياضه حلوان
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
434844
237572
150448
608982
386042
312100
374414
317318
218779
673573
458937
736584
586501
213395
158421
837878
887584
904218
129219
281842
615332
664949
449619
545837
603131
379872
466291
814986
429874
738616
653588
442891

اسم الطالب
عمر حسام محمد محمود جاد
ندى يحى فرج محمد عبد ﷲ
سعيد محمد سعيد ابراهيم
السيد عبد الغفار السيد عبد الغفار
فاطمه اسماعيل محمد شفيق
مصطفى عزت محمود طاحون
زينب سالمان محمد ابراهيم الشرقاوى
ريهام رشدي عبدالمحسن احمد طه
مونيكا مدحت وصفى نصيف
حسام قدرى عبد العزيز ابو السعود
مرام وليد سعيد فضل
تسنيم مجدى ابراهيم عبد الرحمن
دينا عبد العليم توفيق عبدالنبى
محمود مدحت صالح عز الدين علي
عفيفي ربيع محمد عفيفي
دعاء سليم محمد علي
هدى عبد العال محمود محمد
مصطفى صﻼح رياض نورالدين
ياسمين محمد عبد الحميد يونس
نور الهدى حسين غريب سالم عبدالعال
ايه كمال عبدالفتاح مهدى
ابراهيم السيد منصور محمد سﻼمه
ساره على عبدالسﻼم ابوالروس
احمد محمد السيد عبد السﻼم اسماعيل
ياسمين مرسى مهدى مرسى
اميره على حسن محمود عمر
امل محمود ابراهيم طلحة رضوان
محمود اصيل عثمان عبدالوهاب
سلمى خالد صﻼح محمد مندور
محمد حسن عبدالعال محمد
ممدوح محمد الطاهرى محمد بندق
مريم احمد جﻼل على ياقوت

الكلية
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية/رياضه حلوان
حقوق الزقازيق
حقوق بنها
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
زراعه مشتهر
تربية ابتدائي شبين الكوم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم رياضة المنصورة
علوم جامعة السويس
تجاره الزقازيق
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره انتساب موجه قاهره
علوم رياضة المنيا
تربية فرع الوادى الجديد
طب بيطرى اسيوط
تجاره سوهاج
دار العلوم ج القاهره
تجاره بنها
تربية الزقازيق
زراعه المنصوره
السن عين شمس
علوم رياضة اﻻسكندرية
زراعه الزقازيق
اداب بنها
علوم كفر الشيخ
دار العلوم المنيا
تجاره اﻻسكندريه
تجاره جامعة السويس
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
725734
303845
151811
504401
374949
667817
245347
683354
298283
883401
374042
668423
378685
384201
579663
658710
902476
163257
589045
808720
587619
169467
822288
604702
107659
436144
308099
588550
231197
806628
327158
429828

اسم الطالب
نشوى مصطفى علي سالم
هاجر اشرف محمد ابراهيم الوراقى
احمد على محمد جمعه
اسراء محمد احمد محمد النجار
على عبدالعليم محمد السيد
خلود محمد على ابوغنيمة
مروه شعبان احمد محمد
نهال حسن السيد محمد حجاب
سعد محمد سعد محمود
اسﻼم مصطفى عبدالحفيظ عبد ﷲ
اسراء صبحى عبدالمجيد ابراهيم خميس
ساره بدير السيد بكر عقيل
شادى احمد حسن حسن
محمد محمد سيد محمد رشيد
ايمان هشام محمد حسن ابراهيم
دينا عبد المحسن السيد المتولى
هاله رفاعي القاضي احمد
زوبه محمود حسين محمود
امنية شكر محمد محمد عبد ﷲ
اميل نصحى حبيب حنا
نهال ياسر كمال ابراهيم عجينه
ريهام السيد عبد العزيز مرسى
حسناء صﻼح الدين محمود يوسف
ايثار محمد ماهر احمد
اسﻼم محمد احمد محمد العزيزى
فردوس إبراهيم أحمد حامد عبدالسﻼم
هاجر محمود قابل عبيد
محمد منصور محمد جمعه البربرى
رحاب كامل على عبد الكريم
اروه خالد عبدالرازق صابر
فاطمة عربي مرسي عبد الصادق
نيفين فؤاد فايز متري

الكلية
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تربية رياضيه بنات شبين الكوم
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
اداب اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات اسيوط
نوعية المنصوره
اداب انتساب موجه حلوان
معهد فني صحى المنصوره
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره سوهاج
تربية ابتدائي بنها
معهد فني صحى المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب عين شمس
المعهد الفنى للتمريض بالجونة
تجاره المنصوره
اداب سوهاج
اداب الفيوم
علوم رياضة سوهاج
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف/رياضة
علوم طنطا
تربية ابتدائي الفيوم
اداب قنا ج جنوب الوادى
اعﻼم القاهره
تجاره القاهره
حقوق اﻻسكندريه
تربية شبين الكوم
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
كلية البنات آداب عين شمس
حقوق اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
887620
613096
241250
833965
520771
810261
523259
800881
815092
539862
150276
211148
809918
875027
670267
731820
434735
544942
140679
604535
153075
900783
756321
305018
146423
536299
611499
835647
165102
748114
506867
840928

اسم الطالب
مها مساعد كامل محمد
أسماء السيد عبد العزيز السيد عمر
اميره عطا احمد عطا
أميرة علي شحات علي
ايه عبدﷲ عبدالرحمن عبدالحميد كشك
أمنيه رمضان سعيد أحمد
محمد شريف عادل السكرى
فايزه ابراهيم على فرحان
كريمان صبحي نجيب حمد
جهاد محمد رجب محمد على
مريم فوزى عبد المعبود محمد
اسﻼم هشام السيد ابراهيم
اﻻء سيد على محمود
معاذ قدرى جادﷲ احمد
عادل محمد ابراهيم اصﻼن
مصطفى ناصر محمد كامل
محمود شريف توحيد المرسى
معاذ كمال عبد الفضيل عبد اللطيف محمد
هاجر عربى امين عبد المجيد بدير
اسﻼم محمود سعدون السيد
رنا عصمت صﻼح قرنى
مارينا سامى مهنى سامى
عبد الهادى فرج عبد الهادى سالمان
ايمان ناصر عبد الصادق عيد
احمد سعيد سيد مصطفي
منار رضا محمد عبد ﷲ عثمان
اشرقت هشام يوسف محمد ابراهيم
تريفينا ارميا وهبه متياس
احمد خالد محمد احمد
علياء علي عبد اللطيف محمد
بسمة محمد مصطفى محمد سالمان
هند حسن حسين حسن

الكلية
اداب انتساب موجه اسيوط
اداب سوهاج
استنفد الطالب رغباته
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب دمنهور
اداب المنيا
علوم اﻻسكندريه
اداب المنيا
اداب المنيا
تربية دمنهور
اداب بنى سويف
تجاره عين شمس
اداب المنيا
تجاره سوهاج
تجاره طنطا
تجاره سوهاج
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
نوعية فنيه قنا
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية ابتدائي دمنهور
تجارة جامعة السادات
نوعية فنيه قنا
زراعه الفيوم
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تربية /رياضه المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
372483
285261
443729
295204
896637
828803
104298
654074
754692
153473
507388
683543
500685
168284
385687
842770
912208
501550
210522
153582
284313
579423
737945
653911
358929
131146
731312
355530
526548
587802
230415
654763

اسم الطالب
فاطمه الزهراء عبدالفتاح محمد عبدالجــــواد
فاطمة الزهراء شريف نادي أبوالليل
خلود احمد ابو زيد عبدالجواد الجمل
سارة لطفي ابراهيم على مشاق
محمد صﻼح محمد احمد
اسماء صﻼح سالم السمان
ميار مصطفى مجاهد ابراهيم
اسراء على عوض ﷲ على زيدان
احمد حسن على حسين
اميرة صﻼح عبد السميع دياب
دنيا متولى حسن احمد
محمد احمد محمد السيد فياض
احمد عبد الكريم سﻼمة سليمان محمود
عادل محمد امين خيرﷲ
عمر عبدالعزبز سالم ابوزيد
مريم رزق ﷲ انور حنا
اﻻء محمد صالح محمد
ريم أحمد محمد عبدالرؤف
محمد وليد محمد عبدﷲ دياب
منة ﷲ احمد عبد ﷲ عبد المنعم
احمد عادل محمد شمس الدين الشيخ
هاجر محمد حسين الغمرى
حمدي احمد عبدالمنعم محمد
هاجر ابراهيم مسعد عبد الحافظ احمد
مى عبدالرازق حسين حنفى
ايمان عبد المنعم حسن محمد
ساره حسن السيد حسن البنا
ملكه محمود احمد محمد
مﻼك جمال نصرى راغب
بسمه جمال محمد محمد على
محمد سليمان عبدالعاطى سليمان
نورا فايز حسين عبد العزيز

الكلية
دار العلوم ج القاهره
كلية البنات تربية عين شمس
حقوق طنطا
دار العلوم ج القاهره
تجاره سوهاج
نوعية قنا
السن عين شمس/رياضة
علوم جامعة دمياط
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اثار قنا جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
تربية ابتدائي اسوان
اداب اﻻسكندريه
اداب عين شمس
تربية بنى سويف
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره طنطا
تجاره الزقازيق
تجاره المنصوره
تربية عين شمس
اداب القاهره
اداب الزقازيق
تربية عين شمس
اداب اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه طنطا
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
اداب المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
591521
212874
164626
540431
456491
233944
466561
500338
728897
466400
517489
663745
448111
322990
115138
444085
461289
549061
748394
891495
116169
676558
129289
801304
657509
737328
906026
902366
650335
610557
738080
887739

اسم الطالب
يارا محمد حسن الشربينى
يمنى محمد فريد كمال
دعاء خالد محمد نصار ابراهيم
فريدة حسيب محمود محمد مندور
ايه اسماعيل احمد محمود رمضان
ابراهيم جﻼل ابراهيم الشناوى
شروق عبدالرحيم حسن طلحه حسن
روبرتو انطونيو روللو ايمانويل
نرمين محمد يوسف السيد يوسف
شروق صﻼح محمود مصطفى اﻻشوح
ايه ﷲ عبده اسماعيل عبد الحميد عبد النبى
بسمه جمال المتولى السيد موسي
مصطفي رضا محمد ابو اليزيد الخواجة
مي السيد عبد اللطيف الدسوقي زين
هاجر حمدى عبده صالح
سالى سامى حسن عبدالحميد اللبده
طﻼل ابراهيم محمد ابراهيم غراب
عمر عبدالفتاح محمود عوض حمد
محمد اشرف درويش على درويش
اسماء محمد سيد يوسف
محمود رجب معبد مسعود
عبد ﷲ صﻼح احمد فرج عبيد
احمد مدحت احمد عبد الغنى
احمد عربى احمد احمد
سماء اشرف عبيد دردير محمد عبد الرحمن
سلمى محمد نبيل كيﻼنى محمد سليم
اﻻء ضاحى زكى محمد
علي عبد الهادى علي عبد الهادى
هند خالد ابراهيم محمد مهدى بدوى
محمد ابراهيم عباس ابراهيم محمد
محمود حسين على حسين
اسماء ناصر قطب رفاعي

الكلية
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
علوم القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره دمنهور
معهد فني تمريض طنطا
زراعه القاهره
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه
علوم رياضة اسوان
تجاره انتساب موجه الزقازيق
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
اداب انتساب موجه دمنهور
رياض اطفال المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب طنطا
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
علوم طنطا
تجاره كفر الشيخ
ك.ت .فني صناعى اسكندرية
تجاره جامعة السويس
اداب اسيوط
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تجاره القاهره
كلية التربية الفنية ج المنيا
زراعه المنصوره
اداب انتساب موجه الزقازيق
معهد فني صحى سوهاج
علوم سوهاج
فنون جميله فنون المنيا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب الزقازيق
تربية ابتدائي اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
213305
522585
732985
658140
383344
827218
593359
727165
308248
205051
209591
812000
878665
800627
894340
441986
373357
392427
318944
877337
847846
237151
726766
205088
671708
670381
749626
746222
882849
295046
618976
602479

اسم الطالب
محمد طارق سيد داود ابو شنب
مؤمن أحمد سلطان أحمد حسان
جهاد السيد محمد مهدى رمضان
محمود مجدى عبد الغنى الجندي
منار ناصر حسين محمد
محمد حسن عبد العزيز حسين
دينا محمد سعد ابو حجازى
كريم محمد عبد السﻼم محمد عطيه
احمد متولي عبد الغفار جاد
اسراء عادل حلمى عبده
اسﻼم محسن محمد طلبه
محمد ناصر احمد محمود
احمد محمد دياب توفيق
امل حسن عبد الراضي خضراوي
اﻻء محمد عبد العليم حسين
عبد الرحمن محمد محمود حسن مرعي
احمد جمال الهادى عبدالعليم خلوى
محمد عزت عبدالعال احمد غنيم
اية محمد فتحى احمد جريش
رحمه رمضان عبد الرحيم صديق
معتز رمضان حمدان محارب
محمد كمال عبد الفتاح علي شحاته
محمد مجدى صالح عبد المقصود الحربى
ياسمين مدحت منير عبد اللطيف
فوزى السعيد لطفى السعيد
اميره حمدينو السعيد زيدان
شروق محمود سيد على
محمد محمود محمد حسين عﻼم
البير نبيل بشرى سليمان
عبد العزيز محمود محمد محمد الجلوي
شاهندا خالد ابراهيم محمد سيداحمد
احمد محمد مهدى محمد الشهيدى

الكلية
علوم القاهره
تجاره طنطا
علوم رياضة الزقازيق
تجاره المنصوره
علوم عين شمس
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تربية جامعة دمياط
علوم الزقازيق
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
علوم القاهره
معهد القاهرة الجديدة للعلوم اﻻدارية والحاسب اﻻلى بالتجمع اﻻول )شعبة ادارة(
نوعية المنيا
حقوق اسيوط
علوم المنيا
تجاره سوهاج
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
استنفد الطالب رغباته
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
تربية بنها
علوم اسيوط
تجاره سوهاج
حقوق القاهره
تجاره بور سعيد
اعﻼم القاهره
تجاره سوهاج
حقوق المنصوره
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
حقوق المنصوره
علوم اسيوط
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
تربية طفوله الزقازيق
تجاره الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
440412
528904
609543
520686
479753
228705
470941
366092
525160
896595
529631
372770
301297
603849
146658
428088
674154
594048
278369
312870
754298
353215
902530
217824
371730
377826
394925
894625
283445
468668
584192
740718

اسم الطالب
نوران محمد رمزى محمد ابو العينين
محمد محمد السيد السيد مندور
شادية محمد منير عبدﷲ
رحمه رشاد محمود عبد الﻼه
احمد فوزى عبدالعزيزعلى البحراوى
محمد امين المهدى المناوى
رنا ممدوح محمد احمد العشماوى
احمد عزت احمد السيد
آية مساعد صادق عبدالمجيد محمد
ساره نبيل زكريا جرجس
محمود محمد فريج ابراهيم قاسم
مى اشرف الغريب عبدالعزيز
جابر احمد جابر الديب
شهاب احمد محمد عبد الرحمن خميس
شروق عيد صابر محمد
احمد محى الدين الحبشى حسن
نورهان ياسر حسن على محمد
ايمان عادل علي على الشربيني
اﻻء محمد محمد حسن السيد
مها ابراهيم عبدالسﻼم الخولى
مارينا جورج القمص يوسف زكي
محمود محمد محمود قريشى
نهال احمد محمود محمد
فيبى فرج ﷲ غطاس بطرس
خديجه فوزى احمد خليل
محمد عادل ابراهيم عبدالحليم بحيرى
منيره عبدالفتاح محمد الشريف
شولميث مﻼك شوقى تامر
مينا بلبل رفعت فارس
عبد الرحمن نصر عبدالفضيل محمد
عبدالرحمن عمر السيد عبدالعال البنا
امين سيد امين مصطفى

الكلية
حقوق اﻻسكندريه
تمريض دمنهور
معهد فني تمريض الزقازيق
اداب دمنهور
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
علوم رياضة عين شمس
تجاره طنطا
معهد فني صحى بنها
تجاره طنطا
تمريض سوهاج
تربية دمنهور
حقوق بنها
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
حاسبات ومعلومات الزقازيق
اداب انتساب موجه القاهره
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
تجاره طنطا
تربية جامعة دمياط
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره بور سعيد
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية ابتدائي عين شمس
تربية عين شمس
فنون تطبيقيه حلوان
علوم سوهاج
حقوق حلوان
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
معهد فني صحى طنطا
تجاره جامعة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
284300
664776
902063
130606
651338
897536
353318
233958
738148
671661
658387
814798
614735
530908
884294
131343
502024
662681
243351
810006
677275
357685
244930
918226
838490
740238
470762
323007
536908
457923
153739
680115

اسم الطالب
عمرو جميل محمد عبد ﷲ
اسﻼم احمد السيد محمود اﻻسود
ايمان ابراهيم عبد المجيد ابراهيم
اميرة حسن احمد محمود دياب
كرستين ناجى سمير رياض بسطوروس
اسراء رمضان حسين محمود
ديفيد لطيف شلبى سويحه
كريم عادل مصلح غنيم
رويدا عادل عباس حسن
احمد الشرنوبى توفيق محمد حسين
حسام محمد اسماعيل سيد احمد كراته
محمد مدحت زغلول عبد الفتاح
احمد محمد السيد ضيف ﷲ محمد
عبدﷲ السيد احمد ابراهيم سعد
وﻻء فكرى عبد المالك حسانين
رضوى ابو سريع احمد عبد الرحمن
روان ايهاب فوزى عبد الحميد المصرى
محمد السادات احمد حسن
امنيه شوقي محمد ابراهيم شاهين
مريم اشرف كامل عبدالعزيز
محمد السيد فرحات محمد شحاته
حسنيه فوزى حسن عبدﷲ
تامر ابراهيم محمد خليفة
اسماء ضيف ﷲ صديق ضيف ﷲ
احمد فتحى ابراهيم عبدﷲ
منى السيد محمد عبدالحميد
فوزية السيد محمد يوسف عبد العاطى
اسﻼم رضا محمد عبد اللطيف المغربى
نادية مصطفي عبدالحميد رستم
آيه محمد العزب النمر
ليزا مرقس موسى جرجس
شعبان محسوب شعبان محمد عبده

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تربية سوهاج
دار العلوم ج القاهره
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
معهد فني صحى سوهاج
تجاره انتساب موجه عين شمس
زراعه القاهره
تربية ابتدائي الزقازيق
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
معهد فني تمريض المنصوره
زراعه المنيا
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره دمنهور
تربية اسيوط
اداب عين شمس
تجاره دمنهور
اداب المنصوره
دار العلوم ج القاهره
نوعية المنيا
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
حقوق حلوان
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تجاره سوهاج
تجاره اسيوط
معهد فني صحى الزقازيق
تمريض كفر الشيخ
علوم شبين الكوم ج المنوفية
علوم دمنهور
تربية طنطا
تجاره انتساب موجه بنى سويف
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
601002
543746
461649
175105
112751
429314
216534
604685
239151
161571
827685
536495
663035
594234
452667
467867
892584
605130
367937
819433
613341
428045
213145
654996
451323
364618
545227
905705
726050
894556
746705
681738

اسم الطالب
إسراء مسعد إبراهيم على
رحمة على احمد عبدالسميع علي
ايمان ايمن رفعت عبده القليوبى
ايهاب محمد محمد احمد
هدى احمد سيد متولى
فاطمة على عبده على احمد
رامز جوزيف ايليا حبيب
هبة صبحي عطية سالم
محمد سعد زكى سعد حسن
حسن سمير حسن ابراهيم
محمد صبري حمدي محمد
هدير حسن سعد السروي
مروه محمد عبد الحكيم محمد
ايه عادل كارم بدوى
سمر محمد الجوهرى الخارجه
ف﷼ فتحي عبد الجواد مصطفي
نانسى اسعد زاخر مسعد
تسنيم محمد عبدالحميد سﻼمه الغنام
نهاد عبدالعظيم حسن حسن
باهر ناصف اسكندر برسوم
يمنى صبري عبد الرحمن علي حسين
مصطفى محمود محمد خليل
محمد عﻼء الدين على محمد
احمد حسين محمد عبد الهادى عيد
كيرلس نعمان زكى نعمان خليل
سيمون عطا ﷲ تاوضروس بدروس
مينا ناصر جاب ﷲ بشاى
محمد رجب صبري كامل
هنا يحيى هاشم خليل عثمان
نهله احمد على احمد
حسن على محمد فرج
محمد احمد يوسف المهدى خاطر

الكلية
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية/رياضه اﻻسكندرية
اداب كفر الشيخ
تجاره عين شمس
حقوق حلوان
زراعه اﻻسكندريه
حقوق حلوان
اداب الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم رياضة بنى سويف
اداب سوهاج
تجاره دمنهور
تربية المنصوره
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
رياض اطفال المنصوره
اداب كفر الشيخ
تربية طفولة اسيوط
اداب انتساب موجه الزقازيق
علوم رياضة بنها
تربية المنيا
تربية الزقازيق
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه حلوان
تمريض المنصورة
علوم حلوان
تربية حلوان
علوم رياضة جامعة دمياط
اداب سوهاج
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب سوهاج
معهد فني صحى اسماعيليه
تجاره انتساب موجه المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
816927
834461
518838
897497
812394
880228
583432
449868
449182
731126
758049
371104
132389
662743
660664
219311
389968
437573
752798
118049
537799
827442
539586
728654
807770
661568
293521
386983
393172
149232
828746
801826

اسم الطالب
رانيا نبيل بشرى متوشلح
الهام كامل محمود محمد
رجاء خليل عبدالمنعم ختعن
لبنى يمنى احمد احمد
ابراهيم عبد اللطيف سيد عيد
مارينا مجدى توفيق فهيم
دينا السيد سعد ابراهيم الجمال
اميره ابراهيم سعيد على ابوبكر
دريم محمد جابر طه سﻼمه
سميحه ناصر محمود السيد محمود
رانيا صﻼح يوسف يوسف
احمد عصام عبدالعليم محمد
مهند محمد حسن محمد عباس
رحاب هانى انيس محمد الشحات
احمد عادل المتولى عبد المجيد
مى احمد محمد ابو الفتوح
مارينا سعيد جاد حنين
سلمى نبيل محمد عبد العزيز شمس الدين
سما عادل احمد متولى شعبان
فاطمة حسين ابراهيم الدسوقى
أميرة عماد على السيد الشرقاوى
اسراء حرب انور محمد
رندا وحيد عبيد سعيد
احمد عبد الفتاح عطيه نوح
سميحه خالد عبد العظيم محمد
احمد حسنى الشربينى احمد ابو الغيط
محمود مجدي احمد حسن بكر
هيام وجدى محمد نبية
رحاب اشرف سعيد مرسي
عزة يوسف عبد العزيز عزام
عزه عبدالجواد عبادى جعيدى
مروان طارق حلمى احمد

الكلية
تربية رياضيه  /بنات المنيا
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب دمنهور
اداب سوهاج
علوم رياضة المنيا
تجاره اسيوط
معهد فني صحى طنطا
معهد فني تمريض طنطا
السن عين شمس/رياضة
علوم الزقازيق
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره كفر الشيخ
زراعه عين شمس
حقوق عين شمس
زراعه اﻻسكندريه
علوم رياضة بورسعيد
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره بنها
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تربية/رياضه المنصورة
حقوق القاهره
اداب انتساب موجه بنها
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
علوم حلوان
تجارة قنا ج جنوب الوادي
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة

Page 1108 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
543168
215659
130956
156594
166041
891429
750470
294001
107477
877686
577470
380105
596678
140612
539297
235697
752063
242311
524770
671114
732372
463867
143222
103219
747361
894101
534608
462934
361418
320765
232433
309306

اسم الطالب
احمد ايمن جﻼل محمد
دينا وائل يواقيم يعقوب
نهى محفوظ كامل سعيد
محمود احمد محمود حسن
اسراء جابر نجاتى خليفه
محمد نصار صﻼح فرغلى
محمد مجاهد محمد مجاهد البهوتى
محمد هشام عبدالعظيم محمد السيد
مهند احمد محمد صبرى السيد
حسن محمد حسن محمد
رؤف سعد طاهر احمد غنيم
فاطمه احمد ابراهيم احمد يوسف
نهى محمد محمد سﻼمه
نوره صابر شحات محمد
هدير صﻼح حسن مكى محمد
عبد الرحمن محسن عبد العال دحروج
اميره عﻼء على شلبى الدبوس
هادى يحى محمد الصغير
ريمون جابر بشرى عبد المﻼك
اسماء مصطفى محمد عبد البديع على
اسماء حمدى فتحى شلبى
خديجة حلمى سراج الدين السيد عصر
سمر خالد احمد ابراهيم
احمد شريف محمد عبد العزيز
ايمان احمد علي حسن جبريل
فادى جريس سامى موسى
روضه مصطفى محمود سليم
احمد محمد السيد قاسم الطنجة
ساره حبيب فاروق حبيب
ايمان رضا محمد الفيومى
رامز وجيه عدلى جبران
هند احمد احمد خليل حمزة

الكلية
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه عين شمس
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجاره بنى سويف
معهد فني تمريض الفيوم
تجاره اسيوط
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره انتساب موجه حلوان
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
حاسبات ومعلومات اسيوط
حقوق المنصوره
بنات علوم رياضة عين شمس
حقوق طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
طب بيطرى جامعة السادات
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية بور سعيد
تجاره انتساب موجه حلوان
اثار الفيوم
تجاره المنصوره
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية كفر الشيخ
زراعه القاهره
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تجاره جامعة السويس
تربية سوهاج
اداب دمنهور
تمريض كفر الشيخ
فنون جميله فنون حلوان
اداب شبين الكوم ج المنوفية
حقوق عين شمس
علوم شبين الكوم ج المنوفية

Page 1109 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
613177
458920
356973
734888
590413
532006
581429
132093
597601
468379
312548
471995
428284
245535
455308
244218
739157
219297
301554
473442
531425
120646
894797
817900
181204
847895
307090
742326
740008
663213
651360
728341

اسم الطالب
ايمان جمال حسن ابراهيم على بدر
سماح طلعت شلبى خليفه
احمد سيد محمدى محمد
احمد جمال ابراهيم حسن
محمد محمد طه الصعيدى
جمال الدين محمد عبد العاطى عرفة
سعد ضياء سعد مصطفى النجار
محمد سمير رأفت مرسى
بﻼل السعيد علي عطوة الفتورى
محمد حمدى حامد احمد جاد
كرم احمد عبدالغفار احمد
احمد محمد عبدالفتاح ابراهيم نصر الدين
اسﻼم جمال جابر مغاوري عطيه
مصطفي احمد محمد محمد
محمد رافت ابراهيم شحاته بطه
اسراء مصطفى على احمد
ايه محسن جاد محمد خليل
مادونا جرجس مهنى غب﷼
احمد عادل فرحات عبدالمجيد باشا
اسراء اسماعيل نصر اسماعيل عثمان
محمد احمد عبدالحميد بسيوني
محمود اشرف عبد الحميد بيومى
امانى عبد الجابر عنانى عبد المتجلى
بيشوى بلبل متوشالح حنا
ياسر حمدى عبيد مهدى
ايه عبيدﷲ على عيد
شيماء عبده اسماعيل نافع
اميره محمد عبدالحميد محمد البدري
محمد حسن احمد السيد
شيماء احمد محمد عوض السعودى
منه ﷲ السيد محمد محمود
محمد عماد خيرى السيد

الكلية
تجاره الزقازيق
طب بيطرى كفر الشيخ
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
علوم دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
زراعه القاهره
اداب جامعة دمياط
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
زراعه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره طنطا
علوم القاهره
علوم الزقازيق
تربية عين شمس
كلية الفنون التطبيقية ببنها
علوم طنطا
اداب دمنهور
علوم جامعة السويس
اداب سوهاج
تجاره اسيوط
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حقوق قنا جنوب الوادي
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
حقوق الزقازيق
اداب المنصوره
طب بيطرى بنها
علوم رياضة الزقازيق

Page 1110 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
450085
122100
549246
681733
145331
727179
461274
445150
277341
392829
543302
463196
431658
888385
310987
589551
615280
357987
825240
158141
600810
516457
133338
734946
597281
381807
534152
881831
150122
884855
751240
352496

اسم الطالب
فاطمه محمد محمد حامد جاب ﷲ
ندى عاطف محمد حسن
شعيب زكريا عبدالمحسن محمد العمريطى
السيد سمير حسن سليمان رفاعى
مصطفى عادل خليفة كريم
محمد جمال حسن الصوى
مصطفى على محمد على موسى
لميس محمد فؤاد فؤاد النحراوى
امجد اشرف عمادالدين محمد مصطفى
نورا صفوت محمد ﻻشين
محمود صالح حسين حسن حسين
احمد رجب رمضان ابراهيم صالح
محمد صبحي محمد ابراهيم السايح
ايمان بخيت صاوى احمد
رضوى حامد السيد ميز
نهله فؤاد على عصر
نسمه جمال سعيد احمد محمد السحلى
سعديه خطاب السيد خطاب
يوستينا ممدوح شماس مجلع
ايه فضل ﷲ عبد المنعم محمد
ايه السيد عبداللطيف السيد
أحمد محمد أحمد عامر الشيخ
مارينا عادل شوقى هﻼل
محمد اشرف عبد الحميد ابراهيم صيام
خلود فكرى امين على عطا ﷲ
اميره احمد حسن درويش
فيوﻻ ميﻼد طاهر نصيف جرجس
محمود وجدى زين العابدين علوان
مصطفى احمد فهمى قرنى
احمد محمد عبد الناصر طه
روماني عماد فاروق جاد
تغريد سعيد حسن محمود

الكلية
حقوق طنطا
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
زراعه المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حقوق اﻻسكندريه
اداب طنطا
حقوق حلوان
علوم بنها
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره دمنهور
تجاره اﻻسكندريه
تربية اسيوط
معهد فني صحى بنها
تربية طنطا
اداب الزقازيق
علوم حلوان
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره الزقازيق
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه قاهره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
كلية الزراعة جامعة دمياط
اداب انتساب موجه بنها
تربية ابتدائي دمنهور
تربية رياضيه بنين اسيوط
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره اسيوط
علوم رياضة جامعة دمياط
علوم بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
116968
303375
298530
612609
296523
441776
470753
658501
107408
437613
751690
661374
307987
875851
133246
297227
881030
233435
356032
740533
662180
814948
314782
109864
545508
578874
522798
510012
668038
368085
597413
472988

اسم الطالب
عبد ﷲ ناجى احمد حافظ
اﻻء صابر عبد الحليم الشايب
عبد الرحمن محمد عبد الحميد عبد النبى
محمد حسن احمد حسن الهيهاوى
سهيلة سمير منير عليوه عطيه
عطيه احمد عطيه احمد زلط
فاطمه احمد عبد الرحمن محمد حسن
مروه عماد عبد المولى احمد ابو النجا
نوران سامى السيد حسانين
مني حمدي يوسف حسين حسن
نوران محمود جمال محمد عبد الرازق
وفاء حامد محمود حامد على النقتوف
ندى صبحي عبدالقادر عمر
شاين عبد المﻼك جرجس صليب
اسماء حسين محمد محمود
ندى محمد عبد الغنى عبد العزيز
هبه غريب رمضان مصطفى
نورهان عز الدين عبد الرحمن محمد
جهاد ابراهيم عبدالمعز عيد
راضى السيد محمد ابراهيم
محمد عبده محمد عبده احمد
هشام محمد محمود عبدالﻼه
ابراهيم خالد فهمى عبد المنعم ابراهيم
محمود طارق محمود محمد
محمد فتحى محمد مصطفى
محمد ابراهيم عبد العزيز رزق النجار
مني اشرف علي خليفة عبد النعيم
محمود حسن احمد حسين منصور
مى عبد الفتاح العدوى العمراوى
شيماء طارق عبدالمجيد عبدالعزيز
نجﻼء منصور ابو العز منصور أبو العز
احمد عبد الناصر عبد المولى جبر حجازى

الكلية
زراعه القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة القاهرة
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب عين شمس
معهد فني تمريض طنطا
تمريض كفر الشيخ
طب بيطرى المنصوره
حقوق القاهره
زراعه اﻻسكندريه
تربية ابتدائي بور سعيد
تجاره انتساب موجه المنصوره
نوعية اشمون
إعﻼم بنى سويف/رياضة
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب عين شمس
اداب انتساب موجه اسيوط
علوم القاهره
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد فني تمريض الزقازيق
تربية رياضيه بنين المنصوره
حاسبات ومعلومات المنيا
السن عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم رياضة دمنهور
تجاره المنصوره
تربية اسكندرية
حقوق اﻻسكندريه
تربية المنصوره
تربية بنها
تربية جامعة دمياط
اثار القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
729349
588096
330851
893227
395632
612040
145269
205569
737576
899663
158724
458702
233971
288532
888371
803880
466602
219748
314301
741079
678985
742813
808890
802902
299377
243023
284954
120564
318306
123208
369371
362547

اسم الطالب
نرمين محمود محمد محمد السعداوى
احمد صﻼح عبدالمنعم السعيد خيرالدين
محمود عبد الخالق حافظ الشيحي
ميﻼد معوض فكري معوض
لمياء دسوقى حسين اسماعيل
فاتن السيد فتحى احمد صقر
سارة هﻼل علي مرسي
اية محمد عطاﷲ حامد
جهاد عبد الغفار حسن سليمان
محمد اسماعيل محمد ابراهيم
بسمه عبد الرحمن عبد العليم محمد
ميرام أحمد سعيد عميرة
حسام صبري هاشم عبد العاطي
نور محمد متولي علي متولي
اسماء خضر تمام فراج
يوستينا جمال ذكى عبدﷲ
اميره عماد فتحي حسن كساب
اسماء احمد عبدالصادق محمد
وﻻء عبد المحسن عبد الفتاح غباشى
عبدالرحمن صﻼح الدين احمد صالح
رندا رضا محمد حافظ فوده
مها طارق حسينى ابراهيم عيادة
محمود عمار رمضان عبدالفتاح
محمود كمال الدين اسماعيل خليفة
انوار محمد تمام محمد
هاجر عبد المنعم سعد عبد المنعم
زينب خالد محمد حسن الطويل
حازم حمدى على محمد المداخل
احمد محمد عبد ﷲ حشيش
احمد شكرى عبد الرحمن ابراهيم
اسراء اسماعيل امين اسماعيل
ندى حموده احمد محمد

الكلية
تربية طفوله الزقازيق
تجاره طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره سوهاج
كلية البنات آداب عين شمس
تجارة جامعة السادات
علوم حلوان
تجاره عين شمس
تجاره الزقازيق
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تربية بنى سويف
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
حاسبات ومعلومات عين شمس
اثار قنا جنوب الوادي
علوم اسيوط
معهد فني صحى بنى سويف
تربية كفر الشيخ
اداب انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي السادات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية المنيا
علوم رياضة المنيا
تربية حلوان
تربية حلوان
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه طنطا
علوم رياضة شبين الكوم
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق بنها
بنات علوم رياضة عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
290830
216553
655016
811009
148401
242142
291655
119057
544428
892446
587490
324735
376968
543932
218238
672875
882364
747482
602209
908215
130585
154111
515939
356165
461136
663352
665268
529955
153033
122690
510023
667521

اسم الطالب
سارة حسين ابراهيم عبدالغنى
عمر عمرو فاروق محمد على عثمان
عمرو سعد عبد السﻼم ابراهيم على هجرسى
كريمة محمد على عيد
هند اشرف حسين ابوالفضل
عبد الخالق عصام عبدالخالق حسين
محمود خالد محمد اسماعيل
شروق حسام الدين محمد سعيد
شادى احمد السيد عدوى
سمر حسين عبد الرحمن محمد
آيه مصطفى محمد وهبه عبدالغنى
كرستين شوقي يعقوب زكى
زينب ابراهيم رزق عبدالفتاح عﻼء الدين
يوستينا فؤاد اسكندر فؤاد ميخائيل
مارينا منير جرجس عبد الملك
حمدى بليغ حمدى السيد عبد الغنى
محمود سمير ابراهيم عبد ﷲ
اسماء محمد سيد فرغلى
داليا محمد محمد السيد متولى
دميانه شحاته عزمى ناشد
اﻻء رضا عبد الباقي عبد القادر
نورا سامح عطا اللة اسكندر
شريف عبدالمنعم سعيد ابوسعيد
هاجر محمد جابر محمد
احمد ابراهيم جمعه ابراهيم غزال
ايه الطاهرى محمد عبد السﻼم
خلود خالد شعبان رمضان
سالم حمدى سالم عبد المقصود
اسراء ماهر جمال محمود
دينا حمدي محمد موسي معوض
مؤمن ابراهيم السيد جابر
احمد عبد ﷲ عبد المطلب الطنطاوي

الكلية
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره انتساب م .بنها
طب بيطرى الزقازيق
اداب المنيا
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره سوهاج
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه حلوان
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
اداب اسيوط
تجاره طنطا
تربية الغردقة جنوب الوادي
علوم بنها
اداب اﻻسكندريه
اداب القاهره
حقوق المنصوره
اداب اسيوط
تربية جامعة السويس
تمريض الزقازيق
تجاره سوهاج
اداب اسوان
تربية بنى سويف
حقوق اﻻسكندريه
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره كفر الشيخ
تجاره المنصوره
حقوق المنصوره
حقوق اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
تربية/رياضه حلوان
حقوق اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
535765
352134
454682
240151
105079
165734
739201
545707
363629
596522
113841
582180
429680
658218
436068
904544
595970
214912
734166
138785
612033
742206
296611
384224
389823
660816
233412
431990
595770
595670
577088
535957

اسم الطالب
سارة السيد فؤاد اﻻبيض
احمد محمد سميح محمود حنفي
ايمان ايمن السعيد القرانيني
ناهد احمد سيد سﻼمة
ليلى سالم محمد سالم
دينا مهدى محمد عجمى
احمد السيد محمد محمد
عبدالرحمن سعد محمد حسين حسن
اسﻼم ياسر سيد سيد
احمد حمدى عبده اﻻعصر
هشام رمضان محمد محمد عبد ربه
محمد حجاج عبدالنبى احمد درويش
مى محمد فهيم احمد خليل
هاجر سمير عبد الحميد ابو النجا
غدير احمد صفوت ذكي محمود اسماعيل
مارلين نبيه بشاره محارب
مريم احمد الشحات ابراهيم عيسى
مينا ناجى يوسف صالح
احمد سمير عبدﷲ عبد ﷲ موسى
مريم محمد عبد ﷲ عبد الوهاب
ريهام محمد علي السيد محمد عماره
ايه محمد حسين رضوان
اية محمد علي درويش
ايه عبدالفتاح كمال عبدالفتاح
شروق طلعت يوسف احمد
حسام ربيع محمود ابوالفتوح محمد
ندى يحى مصطفى عطيه
عبد الرحمن عمرو محمد أحمد
هارون فتحى محمد سيف
هشام ياسر أحمد محمد جاد ﷲ
ندا مسعد مرتضى شبراوى كنزى
وداد علي سعد اسماعيل القويعي

الكلية
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
علوم عين شمس
معهد فني تمريض طنطا
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم رياضة الفيوم
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم رياضة جامعة دمياط
تمريض عين شمس
تجاره جامعة دمياط
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره طنطا
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
فنون تطبيقية جامعة دمياط
علوم عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم القاهره
نوعية الزقازيق
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية انتساب موجه بالسويس
زراعه عين شمس/رياضة
العالي خدمه اجتماعيه بنها
دار العلوم ج القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
تجاره بور سعيد
حقوق المنصوره
زراعه المنصوره
تربية دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
830176
312109
662903
212962
464278
293908
306544
885632
590714
235014
756929
897020
131685
390718
611895
806812
543511
308949
382046
298011
816390
299100
545785
801577
582918
527451
321653
618102
214991
830019
229146
668284

اسم الطالب
ريم النميرى محمد حسن
ايهاب جمال سعد غيته
ايمان سعد مخيمر احمد
عمرو محمود ابراهيم عوض الصيفى
احمد شريف احمد حامد جادو
عمر احمد امين اسماعيل
اسﻼم سﻼمة عبد الفتاح أبو موسى
اميره صابر هﻼل حسين
رامى محمد عوض شعﻼن
غاده عبد الكريم سليمان حمزة
احمد صﻼح عبدالرحمن عثمان
مصطفى محمد على احمد
ماجد بدوي عبد المنعم محمد بدوي
اسراء مصطفى احمد السيد
وﻻء مسعد عبد الرحمن البندارى
فيبي عماد صادق موسي
حسام متولي عبد الرزاق متولي عبد الكريم
احمد ماهر محمد خيري ياسين
ياسمين ابراهيم انور محمود السايس
كيرستين مجدي شكرى يوسف برسوم
ندى يحى ثابت صياد
اية سيد فهيم عبد اللطيف
محمد صبحى محمد مطاوع
عمرو سعيد عبد الحميد سيد
مريم عاطف عبد النور ايوب
هاجر خالد السيد عبد الفتاح حجازى
احمد عﻼء محمد عبد اللطيف
خالد عصام الشبراوى محمد على
مارين رفعت صموئيل جبره
فاطمة عادل محمد احمد
ابانوب مراد داود نصر
محمود اشرف محمد عبد الكريم فايد

الكلية
تجارة قنا ج جنوب الوادي
معهد فني صحى بنها
تجاره طنطا
تجاره القاهره
اداب سوهاج
تجاره انتساب م .بنها
نوعية اشمون
تربية اسيوط
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
تجاره القاهره
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني تمريض سوهاج
تجاره انتساب موجه قاهره
زراعه مشتهر
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه عين شمس
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره بنى سويف
تمريض القاهرة
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تربية نوعية موسيقية اسكندرية
معهد فني صحى بنها
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره القاهره
زراعة قنا ج جنوب الوادي
تجاره عين شمس
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
739298
161349
908650
525228
739266
651523
360865
682715
889594
225125
548664
306132
383853
674538
145235
891664
441528
734356
387469
161692
812098
516087
603393
387803
222794
658386
660304
596644
288775
586749
283593
843813

اسم الطالب
اسراء حسن ابراهيم ابراهيم
زينب عيد محمد محمد
ايناس حميده على محمد
نوران السيد جابر يونس مرسى
محمود عبد ﷲ سليمان عيسى
سلمى حسام حلمى عبد المجيد على
ساره محمود محمد كمال
منى المرسى ابراهيم المرسى عبد الفتاح
ساره ناجي ابراهيم اسكاروس
عمر طارق محمد مدبولي
محمد سعد محمود اسماعيل عمار
اشرف اسماعيل مصطفي اسماعيل
ايه اشرف محمد على النخاس
رقيه جﻼل عبد المنعم اسماعيل قلقيله
نعيمة سعيد كمال الدين محمد
بسمه دياب عبد الرحيم عبد ﷲ
احمد جابر عطية ابو زينة
ايمان عبدالباسط عبدالفتاح محمد على النجار
ابراهيم محمد السيد ابراهيم شعت
انتصار ربيع جابر عبد ﷲ
على محمد عبدﷲ على
محمد ابراهيم محمد ابراهيم طه
احمد منتصر محمد عبد الحميد
علياء على مصطفى على عزام
يوسف محمد صابر السيد
امير سامح طه اﻻمام عبيد
محمد صبحى محمد الباز محمد
مريم عصام مختار جاد ﷲ صقر
محمود محمد احمد احمد
عبير اشرف محمد محمد جمعه
فادي عصام منير سليمان
ايمان محمد حنفى محمد

الكلية
حقوق الزقازيق
تربية بنى سويف
اداب اسوان
تربية اسكندرية
حقوق الزقازيق
حاسبات ومعلومات الزقازيق
حقوق عين شمس
تربية المنصوره
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
تربية/رياضه شبين الكوم
كلية البنات تربية عين شمس
اداب المنصوره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى اسيوط
حقوق طنطا
معهد فني صحى الزقازيق
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تربية بنى سويف
اداب المنيا
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية ابتدائي بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره كفر الشيخ
تجاره المنصوره
اداب جامعة دمياط
تجاره طنطا
تجاره طنطا
السن عين شمس
نوعية المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
295213
522775
663980
152304
538745
104256
729545
104576
128162
890648
752245
382858
450011
804722
893819
313920
443732
901948
662345
671332
216865
667882
449205
507563
307825
448973
584235
606934
652237
217512
295686
732000

اسم الطالب
فاطمة عاطف لطفى عبد الصمد
لينه صﻼح عبد اللطيف محمد جمعه
نوران زغلول مسعد عبد السﻼم
احمد عرفات حسن مندى
سماح عبدالعزيز عبدالرازق عبد القوى جوهر
رحمة سيد سرور عبد الهادى الدولتلى
محمود فرحات محمد عبد العظيم
احمد عوض خضر رواش
عائشة شوقي فهيم محمد
مجدى بطرس عبد المسيح الياس
يارا عزت مصطفى احمد بدوي
باسل طارق عطوه حسين
هدي محمد السيد علي غنيم
اسماء اشرف محمد جاب ﷲ
بساده مجدى عزيز كراس
جهاد عزت محمد رمضان
سوزان ذاكى محمد ابوالمحاسن البدرى
شرين مصطفي اسماعيل احمد
مصطفى محمد عبد الرحيم محمد احمد
نسمه منصور محمد عبد السﻼم هيكل
احمد مختار عبدالباسط محمد الشافعى
عمرو احمد احمد السيد رزق
آيه محمد حسين علي حسين
مصطفى صبحى السيد عبد الغنى
منى محمد عبد ﷲ المالكى
رنا مجدى عبد المنصف كشك
عبد العظيم محمد عبد العظيم الناظر
يارا أيمن محمد المغازي محمد على
احمد ابراهيم السيد العجمى عبد الرازق
ناريمان عبد الرحمن ابراهيم عبد ﷲ
اية حسين محمد عبد ﷲ
احمد صﻼح الدين فكرى حمودة على

الكلية
حقوق انتساب موجه عين شمس
تمريض اﻹسكندرية
علوم جامعة دمياط
تربية بنى سويف
معهد فني صحى اﻻسكندريه
زراعه القاهره
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
معهد فني تمريض اسيوط
اداب انتساب موجه بورسعيد
دار العلوم ج القاهره
تربية ابتدائي طنطا
نوعية المنيا
علوم سوهاج
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه طنطا
تربية سوهاج
حقوق المنصوره
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه طنطا
تربية المنصوره
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تجاره دمنهور
تربية السادات
زراعه طنطا
تربية طنطا
علوم رياضة اسيوط
زراعه المنصورة/رياضة
كلية البنات تربية عين شمس
زراعه عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
316971
387753
684683
281245
540345
608552
162283
457503
814116
436996
594088
901313
127132
429024
738255
746458
389652
316620
104733
834897
168764
469127
882936
585185
374943
816519
387445
141602
222434
207007
802195
460305

اسم الطالب
شروق علي محمد مصلحى
اميره اشرف عبدالفتاح ابوالفتوح
منى اسماعيل المحمدى السيد
عﻼء عصام الدين عبد العزيز ابراهيم
مريم مسعد معوض ابراهيم
اﻻء طه طه محمد شريف
هند محمد عيسي حسين
هدى ابراهيم الدسوقى أبو عيسى
رحاب محمد عرابى حافظ
ماجده رؤوف عبد العزيز عباس
همس محمد محمد موسي العجيرى
يارا صفوت محمد فوزي
زهرة محمد عادل بسيوني عبد النبي
جهاد على مصطفى على احمد
كريم احمد محمد ابراهيم حسن عمران
اسماء عبدالستار سعد مصطفى
محمود عصام محمود حسين
نيرة فؤاد ابراهيم الديساوى
نور يسري عبد الشافى راوي
مريهان حسن العزب محمد
مروة رجب ابو بكر خليفة
اميره الشوادفى الشوادفى عبد الفتاح
كيرلس مجيد سميح صالح
كريم ياسر ابو المعاطى الجزيرى
صﻼح محمود صﻼح السيد
محمد عادل حلمى سيد
رضا محمد عبدالفتاح على زغارى
سيف الدين احمد السيد عبد الحليم
على مدحت على ابراهيم
ساره احمد محمود احمد برل
محمد صﻼح محمد يوسف
كريمه محمود محمد كريم

الكلية
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي بنها
تربية ابتدائي المنصوره
علوم القاهره
تربية دمنهور
اداب الزقازيق
اداب الفيوم
نوعية فنيه طنطا
تربية ابتدائي المنيا
اداب اﻻسكندريه
علوم جامعة دمياط
تربية سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
علوم رياضة بنها
علوم بنها
اداب القاهره
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
اداب الفيوم
اداب كفر الشيخ
تربية/رياضه اسيوط
اداب المنصوره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
نوعية المنيا
علوم بنها
زراعه القاهره
تجاره جامعة السويس
فنون جميله فنون حلوان
اداب المنيا
تربية ابتدائي كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
663929
457200
664757
298439
235326
581939
534142
288103
506474
501538
374206
392959
215888
746819
919270
580405
159853
368737
894801
505197
388567
179688
916928
606210
880943
385020
501663
809642
538935
131350
470376
531901

اسم الطالب
ايه على اسماعيل على احمد
هبه محمود عبدالمهيمن شاهين
احمد عبد العزيز عبد الحميد محمد الصعيدى
عبد الرحمن محمد مصطفى احمد محمد
اسماء احمد محمد عثمان
عبد المنعم مسعد السنوسى على
فاطمة عويضه رمضان عويضه
حنين محمد علي حسن
مادونا عاطف بشرى محارب خليل
يارا احمد توفيق احمد
مى محمد عبدالسﻼم منصور علوان
احمد حمدى عبداللطيف محمد حسن
مريم طارق عازر نخله
محمد اشرف حسن جودة
ياسمين احمد محمد موسى
شيرين صبحى صابر احمد محمد
دينا وائل عبد الرحيم توفيق
احمد مصطفى سيد محمد حسن
اميره احمد عبد العال محمد
احمد محمد عبد القادر حموده
رضوه بهاءالدين عبدالفتاح عبدالمجيد
دينا سﻼمه عبد الفتاح عبد المقصود
طه مصطفى عبدالسميع محمد
امنية احمد فتحى عبد الحميد
اسراء عبد اللطيف هاشم خلف ﷲ
احمد ياسر محمد محمود
عمرو عادل ابراهيم ابراهيم السيد هيبه ملوك
ياسمين احمد امين محمد
إسراء عبدالناصر سليمان موسى
مروه شوقي عبد الغفار عبد العليم
رشاد رضا رشاد على طه
محمود صﻼح محمد حرحش

الكلية
رياض اطفال المنصوره
نوعية طنطا
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره المنصوره
تجاره دمنهور
ع.كندى تكنو.اعﻼم ت.خامس
تجاره دمنهور
تربية اسكندرية
تربية ابتدائي بنها
اداب بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره جامعة السويس
تربية سوهاج
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب سوهاج
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية نوعية بنها شعبة تربية فنيه
تربية بنى سويف
طب بيطرى اسيوط
رياضيه بنات الزقازيق
تمريض اسيوط
زراعه عين شمس/رياضة
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تربية عين شمس
تجاره كفر الشيخ
تجارة جامعة السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
895506
242675
155031
750454
663169
133848
298897
109338
598126
211188
879316
587580
439439
110006
890761
742285
168899
728756
586100
735416
461870
322405
131005
670289
358520
841540
211639
914236
834515
233643
753721
324643

اسم الطالب
كيرلس جاد رياض ايوب
محمد مصباح فتحى لملوم
سارة محمد جمال محمد محمد السكرى
عمر هاشم السيد بخيت محمد
ايه على ابراهيم على خليل
اميرة هشام محمود حنفى سالم
اسﻼم محمود شعبان محمود
كيرلس عاطف راغب ابوحلقه
ايمان سامى محمد الطنطاوى
اسراء يسرى محمد عبد العال
مريم سامي كامل راغب
مريم ابراهيم محمد الجوهرى
حبيبة محمد محمود محمد خليل
محمود عادل فهمى الشربينى
مروه جمال البدرى احمد
باسنت سيد حسن محمد
حمدان عبد الفتاح على عبد الفتاح
سعيد احمد محمد عبد الفتاح حسين
اسﻼم محمود على الدميرى
صفاء سعيد محمد محمد
اميره محمد جاد السيد زناته
محمد سمير اسماعيل احمد بدر
هدير عادل عبد المحسن عبد المقصود
محمد الراعى العايدى العايدى
ساميه السيد الحسينى عزب
حسام محمود نصر الدين علي
محمود الحسين ابراهيم الخميسى
فاطمه جمال باغر منصور
ايه طلعت محمد الصغير احمد
هشام ناصر حسن على
مهند رفعت عبد الجليل عبده الرازقى
ابتسام محمد حسن احمد

الكلية
علوم رياضة سوهاج
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره بنى سويف
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
اداب انتساب موجه الفيوم
تربية/رياضه حلوان
حقوق القاهره
تجاره جامعة دمياط
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
علوم اسيوط
علوم طنطا
علوم اﻻسكندريه
معهد فني صحى امبابة
دار العلوم المنيا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
معهد فني تمريض الفيوم
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
اداب انتساب موجه المنصوره
علوم الزقازيق
تجاره كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية المنصوره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
حقوق بنى سويف
علوم رياضة عين شمس
تربية اسوان
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تجاره بور سعيد
تربية الغردقة جنوب الوادي
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
180251
309105
124800
808399
215478
808694
146518
355005
351408
307474
535071
678757
838201
910363
362172
446095
738289
588218
453146
439669
323433
229575
302625
446435
533358
653885
592403
822054
734642
179784
907767
311295

اسم الطالب
محمد احمد على عبد المقصود على
سلمى متولي السيد متولى الدمﻼوى
حاتم محمد راشد محمد
اسراء شوقى خليل هاشم
محمد ايمن خطاب سيد احمد
ناثان رضا عطية فهيم
محمود ابراهيم محمود محمدالجيزاوي
شروق محمد على عبدالغنى
شيماء محسن احمد محمد محمد
اسراء عبد العزيز منير شهاب الدين
دينا امام جابر امام محمد
صابرين حمدى السيد احمد مسعود
ايه ماهر فؤاد احمد
ازاد منصور مكى منصور
مارينا جمال جرجس شنوده
محمد عباس ياسين سعد مرجان
احمد مصطفى محمد مصطفى
جمعه ابراهيم عوض رزق المدمس
سلمى منير عبد المنعم عبد الشافى عيد
روان مهنى شحاتة عبد الحفيظ شعبان
نورا مجدي ابراهيم محمد مدكور
روفيدا مسعود سعيد مسعود
محمد رضا محمد خليل
زياد طارق محمود شحاته
ايمان محمد ابراهيم حسن زعزع
اميره عبد المنعم عوض عوض غزى
فاتن ابراهيم احمد العراقى
حسناء محمد احمد عبد الغنى
اسراء عبدالهادى محمد السيد احمد
اروة ابراهيم علي محمد
اشرف ويصا سمير عزيز
هالة عماد أنور متارد

الكلية
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
حقوق جامعة السادات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه حلوان
بنات علوم رياضة عين شمس
تربية ابتدائي دمنهور
معهد فني تمريض المنصوره
نوعية فنيه اسيوط
زراعه اسوان/رياضة
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره طنطا
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية/رياضه بنها
زراعه طنطا
فنون جميله عماره المنيا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تجاره اﻻسكندريه
حقوق المنصوره
تربية جامعة دمياط
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية بنى سويف
تربية ابتدائي سوهاج
تربية السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
827520
311590
353891
744911
532696
233013
678390
129920
523452
807587
731131
882590
603031
244049
369646
317670
221790
461662
887151
754111
151782
384282
501624
614641
151363
456593
230634
843991
745571
117537
888095
319439

اسم الطالب
ميرنا ايمن عدلى فتح ﷲ
محمد محمود عبد المجيد عوض
بيتر بدروس حلمى جرس
خالد صبرى أمبارك على
عمار ياسر ابراهيم عبدالفضيل
ميادة محمد عبد المنعم على
عماد على عبد الحميد زين الدين
احمد ابراهيم فاروق هزاع
احمد عبد العزيز ابراهيم عبد العزيز العطار
سارة رجائى محمد محمد
شيماء عصمت حسان يماني احمد الشامى
نوره عزت عبد الحفيظ ابوبكر
امنيه عطوه عطوه احمد المعاملى
احمد خالد كمال محمد
اسراء السيد محمد عطوه
اسامة عادل حامد جبر
نورهان ممدوح محمد ذكى
ايه محمد عبدالمؤمن عبده فليس
ريمون بخيت حنا بخيت
رؤى احمد صابر ابراهيم رخا
محمد جوده محمد عبد العليم
رانيا جمال سيد دسوقى
نادر حسن محمد صالح احمد
اسراء السيد ابراهيم محمد على
عبد الرحمن صﻼح ابوالفضل على
امينة عبدالعاطى عبدالهادى يس كريم
مصطفى شريف حسن محمود
محمد عادل عبد الجواد محمد
اسماعيل حلمي محمد علي السيد
مارينا مﻼك فهيم حنسي
فاطمه عبد البديع شحاته قطب
جهاد صابر يوسف سعده

الكلية
علوم اسوان
علوم جامعة السويس
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
حقوق القاهره
تجاره طنطا
حقوق بنى سويف
طب بيطرى الزقازيق
تجاره اسيوط
معهد فني تمريض الزقازيق
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تربية بنها
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
حقوق انتساب موجه القاهره
نوعية كفر الشيخ
معهد فني صحى اسيوط
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
تربية بنها
اداب اﻻسكندريه
علوم الزقازيق
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
اداب طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية المنيا
زراعه قناة السويس/رياضة
تربية عين شمس
معهد فني صحى اسيوط
تربية/رياضة جامعة السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
542272
106520
130501
204745
466305
661808
228353
370961
903242
613107
456729
673305
221286
291927
462091
548084
736543
740914
229623
683229
756393
755937
116295
656188
532901
745891
360077
837849
609885
218767
116341
232195

اسم الطالب
محمد احمد حسن احمد على
مادونا جرجس عريان جرجس
نورا سعيد عبد الفتاح مسعود
فالن مدحت هﻼل بولس
امينة مصطفى زكريا عبدالكريم
عبد الحى عبد السﻼم عبد العزيز رمضان القصبى
كريم صبحى يوسف بغدادى عبد الحميد
محمود ماهر عبدالعليم محمد
اسراء محمد السيد محمد
امنيه الشحات فهمى عبد السﻼم
دينا منير جمال ابراهيم عامر
اسراء السيد يوسف عبد الحميد محمود
ايه ياسر محمود محمد حموده
امنية مصطفى عبد الفتاح احمد
وﻻء ابراهيم احمد ابراهيم الفرماوى
محمد محمود محمد حسن
نيره عاطف عبده محمد على صباح
محب مدحت مﻼك عطاﷲ
ضحى عﻼء الدين سيد فرج
دينا محمد حسن محمد الدبوسى
شيماء حسن عطيه محمد
اسماء محمد احمد ابراهيم العزازي
محمد سعيد عبد الستار عثمان
محمد نبيل حامد محمد سالم
أحمد حسني عوض فرج
احمد سامي حافظ ابو الفرج
سامى احمد محمد صبحى
تهاني رزق رشاد دسوقي
اسﻼم توكل محمد منيرشحاتة
مارينا سامى رزق ﷲ رزق ﷲ
عبد الرحمن على احمد عبد المهدى
محمد حمدي احمد امين عماره

الكلية
اداب اﻻسكندريه
تجاره القاهره
حقوق انتساب موجه القاهره
السن عين شمس
زراعه كفر الشيخ
تربية المنصوره
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
علوم رياضة الزقازيق
اداب سوهاج
اداب الزقازيق
تربية طفوله طنطا
تربية الزقازيق
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تربية كفر الشيخ
علوم رياضة بنها
اداب الزقازيق
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب المنصوره
تمريض اﻹسماعيلية
اداب العريش
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية/رياضه المنصورة
تجارة جامعة السادات
معهد فني صحى اسماعيليه
تجارة جامعة السادات
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه قاهره
علوم رياضة الفيوم
حاسبات ومعلومات حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
380992
650187
308783
817897
758644
115993
902792
824478
750765
452824
539164
836400
376424
302156
586214
661295
389354
224585
104708
283536
745064
683127
677258
650801
458411
659481
669775
600901
519347
544999
381523
735174

اسم الطالب
احمد عزت احمد عبدالمنعم
حمدى مجدى حمد عبده الحنفى
علي حمدي على الشاذلى
باسم حكيم نجيب حكيم
شيماء سليمان حسن احمد سﻼمة
احمد ابراهيم يوسف حسن محمد الحيطي
سلمى محمد احمد عبد المجيد
اسراء صبحى الطيب عبد الرحيم
عبدالرحمن جمال احمد محمدعبد الموجود
رضا محمد زكى محمد رضوان
آمال عﻼء سيد محمد علي الجمال
هاني أحمد عمار محمد
محمد طاهر سليمان خفاجى
عبد الحميد محمد عبد الحميد أحمد داود
دعاء عبد العزيز عبد العزيز البحيرى
جهاد محمود امين عبد اللطيف القصبى
هناء محمد عبدالسﻼم سليمان
احمد اشرف احمد صديق
ماهينور سمير شحاتة محمود خليل
اسﻼم محمد الدسوقى عبدالمقصود
ايمان احمد سليمان عبد الرشيد
محمد محمد حسن محمد موسى
محمود اشرف السيد محمود محمد خلف
نورهان ابراهيم احمد يوسف عبد الرحمن
مصطفي مصطفي كامل حمص
نعمه ايمان محمد على سعدون
عصام مصطفى كمال محمد عبد الرحيم السيد سليمان
ندى محسن احمد تمراز
ايمان عبد اللطيف عوض دويدار
جمال رمضان على على اﻻصﻼبى
نشوه عبدالرحمن محمد عبدالرحمن
ايه محمد صفوت الهادى سويلم

الكلية
تجاره بنها
صيدله المنصوره
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
تربية ابتدائي سوهاج
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره بور سعيد
اداب انتساب موجه طنطا
تربية السادات
علوم جامعة السويس
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية طنطا
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب عين شمس
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد فني صحى رياضه المنصورة
حقوق المنصوره
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب الزقازيق
دار العلوم الفيوم
تربية/رياضه اﻻسكندرية
اقتصاد منزلى حلوان
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
753077
374909
136391
674491
284356
598700
464845
456374
674543
434500
735760
597813
614819
304822
667965
524800
726745
159306
618545
539818
452700
229027
105790
829669
105636
816523
320018
811170
116430
321293
659918
511694

اسم الطالب
اسﻼم اشرف عرفات عرفات الغندور
محمد صبرى السيد عبدالباقى
نهال عزت عبد الرحمن عبد العزيز
اسراء يوسف محمد احمد النورى
مصطفى محمود عبد العاطى محمود
محمد عزت الحسينى موسى خميس
محمود فكرى عبدالحفيظ جابر الحجر
محمود محمد امين ابراهيم الجنيدى
ريهام يوسف محمد محمد اﻻدغم
اسﻼم عادل محمد احمد حسان
عمر خالد سﻼمة محمود متولي
احمد عاطف وهبه عبد الدعدع
ايه على عبدالرازق على
يوستينا القس غب﷼ منير عوض
اميره نصر الحسينى ابو طالب
يحيى نبيل محمد خطاب خطاب
رنيم اسامه السيد محمود سليمان
نورهان جمال طه سيد
عﻼء علي عامر علي محمد
وفاء محمد ابراهيم زايد
مياده اسماعيل احمد الصاوى
محمد محمود محمد فضل
مي هشام سيد قرني
مرام محمد حسن محمود
ابانوب كمال مﻼك بطرس
محمود عبدالنبى حزين محمد
احمد محمد عبد العزيز ابو عمر
علياء محمود ابراهيم الجارحى فتح الباب
خالد جمال فهمي مصطفى
اﻻء جمال الدين عبدالستار رزق
زينب السيد يوسف المرسى رزق
رحمة السيد راضى محمد سﻼمه

الكلية
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
معهد فني صحى بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى الزقازيق
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
حقوق اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم المنصوره
علوم رياضة الزقازيق
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تجاره بور سعيد
اداب الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني تمريض المنصوره
علوم طنطا
حقوق المنصوره
علوم بنى سويف
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب طنطا
تجاره جامعة السويس
إعﻼم بنى سويف/رياضة
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
نوعية المنيا
معهد فني صحى بنها
علوم المنيا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية/رياضه شبين الكوم
علوم المنصوره
اداب دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
888956
471166
516070
390726
460928
676085
749512
503264
281205
156232
578408
137947
830745
470012
382132
744464
128244
299816
164261
809909
581653
606879
115376
660920
120353
461452
825213
425406
303660
220128
534305
733032

اسم الطالب
ايمن ناجح حمدى درويش
نورهان محمد حسن محمد على
على محمد على محمد الهضبى
انصاف سمير عبدالحميد احمد
مختار اشرف يوسف فراويله
امينه محمد محمود احمد روميه
رودينا احمد عبد الرحمن على محمد خير الدين
مهند اسامه عبد المنعم عبده مهنى
عمر عبد المنعم محمد صبرى محمد محمد النبراوي
هبة عبد الناصر عبد الغنى اسماعيل
يمنى اشرف عزت محمد دياب
نرمين نادى فهمى بشاى
محمد احمد اسماعيل رسﻼن
محمد رضا محمود ابراهيم خليل
هبه ﷲ اسامه خليل حسين شاهين
عبد الرحمن جمال محمود سعيد
اية عبده محمد ابراهيم يوسف
عزيز نادي عزيز اسعد عوض ﷲ
امنية فتحى حسن علي محمد
وﻻء محمد احمد سليمان
محمد اشرف فتحى ابو العﻼ ابو امنه
ياسمين على محمود عبد المطلب
ياسمين حمدى عبد الفتاح يوسف
احمد ماهر الظريف ابراهيم لبن
محمد مجدي محمد حفني
الفت السيد عبدالمجيد القاضى
مارينا راءوف ايوب ابسخرون
احمد خميس الحسينى على
هدير يونس عبد الستار أبو رية
تسنيم عبد الحليم حافظ حسن
نورهان مختار عبد العال عبد الحليم قتاية
جهاد احمد عبد الهادى عبد الفتاح

الكلية
اداب اسيوط
علوم طنطا
اداب جامعة دمياط
علوم بنها
حقوق طنطا
تجاره طنطا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية بنى سويف
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
اداب انتساب موجه حلوان
تمريض قنا جنوب الوادي
علوم المنصوره
حقوق بنها
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
كلية اﻻثار ج اسوان
معهد فني صحى رياضه امبابة
اداب الفيوم
نوعية المنيا
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تربية طفوله الزقازيق
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره كفر الشيخ
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
حقوق اﻻسكندريه
تربية شبين الكوم
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
282532
153843
134345
427103
152289
376059
131981
464927
599129
352106
390957
221567
587540
381047
106551
514381
322000
653224
583727
890907
231711
540535
898318
289171
146531
520270
522404
379020
457976
603436
117440
504144

اسم الطالب
مازن محمد سيد فهمي
اسماء محمد كامل محمد
سرين رؤوف محمد محمد رضوان
عمرو سامى عبدالعال غريب السيد
محمد ناصر عبد الحميد محمد
محمد احمد عثمان احمد خفاجى
حسام حسن محمد ابراهيم
أشرف قطب عطية حماد
زياد سامى خيرت عيسى الفقي
محمد عبدالناصر احمد عبدﷲ
امير بهجت وهيب وهبه
امنيه عبد الغنى شحاتة يوسف
سماء مازن محمد شرف الدين
حسن على حسن على حسن
محمد جمال حافظ ابراهيم سيد احمد
محمد خالد احمد ابراهيم احمد
احمد عبد الظاهر محمد نصر سنبل
روجينا فايز فؤاد سمعان
مى السيد مختار خليل
طارق محمود احمد عبد العال
عبد الكريم مصطفى توفيق عبد الرحمن
جهاد احمد عبدالحميد عبدالعزيز
محمود اسماعيل طلب محمود
عبد الرحمن شعبان حسين سالم
عبد الرحمن عباس عبد السيد عباس
أسماء ربيع عبدالسﻼم راشد
احمد السيد عبد اللطيف حسن محمد مسعود
هبه زكريا نصار جمعه عوض
جهاد ابراهيم عامر البهنسي الحلموشي
محمد احمد عبد القادر احمد محمود
هايدي احمد محمد عبد الرحمن
اسراء سمير فتحى على الدﻻل

الكلية
حقوق عين شمس
اداب بنى سويف
اداب القاهره
علوم اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
زراعه عين شمس
حقوق القاهره
نوعية كفر الشيخ
تجاره الزقازيق
حقوق عين شمس
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
حقوق حلوان
تجاره طنطا
اعﻼم القاهره
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية المنصوره
اداب اسوان
معهد فني صحى اسيوط
حقوق حلوان
حقوق اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم القاهره
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
علوم اﻻسكندريه
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
زراعه كفرالشيخ /رياضة
تجاره الزقازيق
حقوق القاهره
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
534109
296372
907966
500157
238445
105438
521080
880962
738460
360055
821792
834228
138688
307827
310176
214462
207169
316300
167042
543373
207411
754118
813738
672643
671358
457755
313801
811777
505325
538025
211930
352509

اسم الطالب
شيماء عﻼءالدين محمد حسن سليمان
ندى احمد صابر محمد
شرين كليب عبد العزيز على
سيف رفيق يوسف حنا يوسف
محمد ايمن احمد حمدي
نورهان اسامة رجب قناوى
اسمه جابر عبد العزيز عبد الرازق
اميمه بدرى محمد على الطماوى
ميرنا امين السيد طلبه الجندي
جرجس ايوب نجيب ملك ايوب
اسماء عبدالحميد ابراهيم محمد
احمد حفني شاكر حفني
ايه خالد محمدى عبد المجيد
ندا احمد حامد نورالدين
اسﻼم مجدي رمضان زرزور
ابانوب سالم لبيب بخيت
احمد رأفت سيد احمد
دينا مجدي عبد العزيز بيومى
طاهر محمد سعيد السيد
محمد عادل رمضان محمد سليمان
مارك صفوت نجيب اسعد
ساره السيد محمد ابراهيم قصقص
اوليفيا هﻼل وديع يسى
مينا هانى شفيق جرجس شنوده
احمد بهاء عبد الغنى عطيه
ف﷼ احمد محمد سليم
عبلة محمد عبدالكريم أبوالحديد
ماريو محسن صبحى كامل
عمرو ايهاب السيد عبدالغفار بيومي
مروه ابراهيم محمد أحمد ابراهيم حسنين
عمر محمد عبدالوهاب عبداللطيف
مى اشرف عبدالفتاح منصور

الكلية
تربية دمنهور
كلية البنات آداب عين شمس
اداب سوهاج
تجاره اﻻسكندريه
تجاره القاهره
السن عين شمس
اداب سوهاج
تربية اسيوط
تربية الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية قنا ج جنوب الوادى
السن المنيا
تجاره القاهره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
تجاره بنها
دار العلوم الفيوم
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم رياضة بورسعيد
تجاره بنى سويف
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تجاره كفر الشيخ
اداب انتساب موجه طنطا
تربية ابتدائي السادات
طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات اﻹدارية
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم طنطا
حاسبات ومعلومات عين شمس
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
115735
472769
815339
578640
750931
892660
371529
738651
523397
308551
387596
449475
291771
916398
600592
814947
586020
913569
605429
365883
152140
321404
309719
430805
508964
659037
910452
670501
533082
733360
278401
172569

اسم الطالب
مريم ياسر احمد خيرالدين
اميره مهنى إبراهيم السيد احمد الشريف
نهي عﻼء الدين حسن عبد النبي
على خالد على محمد ابو جمال
احمد اشرف محمد مسعد العزبي
مصطفى زناتى عبد الساتر عوض
رانيا اسامه كامل عبدالعزيز
اسامه عبدالقادر فهمي حسن الشعراوي
مروان محمد على حسن محمد
سمر سمير السيد زهران
عبدالرحمن محمد عبدالبديع عبدالفتاح
زينب الرفاعى احمد محمد ابو المال
يوسف طارق محمد احمد الفار
ايمان انور عبدالراضى جاد
محمد جﻼل صﻼح زين احمد موافى
هشام محمد اصنعى محمد
وليد عبد الحي محمد الغندور
سامر ممدوح حامد محمد
ريهام عبدالمنعم رفعت صادق
ايمان مدبولى محروس قطب
محمد عبد الحميد صالح عبد الحميد
عزة علي محمد ابو زيد
عبد الرحمن محمد مصطفى عبد العال
اسراء خميس حسن ابراهيم البيه
شمس محمود السيد محمود محمد
اميره عزمى جمعه رمضان
رضوان فتح ﷲ اسماعيل محمد
نجوى شريف ماجد محمد خليل
أميرة السيد حسين حسن علي
ايمان السيد محمود احمد دنيا
اﻻء ايهاب عادل حامد رضوان
ريمون نشات فوزى شفيق

الكلية
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
علوم المنصوره
إعﻼم بنى سويف
تجاره طنطا
حقوق المنصوره
علوم جامعة السويس
حقوق بنها
تجاره الزقازيق
علوم اسوان
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
نوعية بنها
علوم شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة القاهرة
طب بيطرى اسيوط
تمريض الزقازيق
تربية /رياضه المنيا
تجاره طنطا
معهد فنى تمريض اسوان
اداب الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه بنى سويف
تمريض شبين الكوم المنوفية
تربية ابتدائي السادات
تجاره دمنهور
تجاره دمنهور
اداب المنصوره
تربية ابتدائي اسوان
حقوق المنصوره
معهد فني صحى اﻻسكندريه
نوعية فنيه الزقازيق
فنون جميله فنون المنيا
تجاره القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
371246
157957
306898
134061
134124
445313
605360
605897
124370
207739
460861
800614
741411
368716
742013
742363
811981
533853
157191
385232
544385
121097
138158
805861
232096
363853
163370
672621
426666
662016
308867
312156

اسم الطالب
ابراهيم احمد حسين حسن ابوالحسن
ايمان فرج محمد محمد
منة ﷲ محمود محمود محمد الحلفاوى
اﻻء همام محمد همام
محمد انور عبد الحي عبده
ايه عماد توفيق ذكى عبد العال
آية أشرف عبد اللطيف منصور
سلوى السيد شعبان محمد
حسام خالد عبد الفتاح عبد الحميد
فيرونيا اﻻمير عبد الملك بضابا
محمد عبدالعزيز عبدالوهاب الشافعى
اسراء عمر عبدالمنعم محمد
حسين محمود حسين محمود
سميحه عنتر عبدالرؤف عنتر
مارينا عبد المسيح تامر جرس
روان خالد عبدالرحمن مصطفى يوسف
محمد اشرف نادى حسن
اية فتحى ابراهيم سعد فيالة
ايه ربيع عوض عبد العليم
احمد جمال محمد حسن
جابر عبد الباقى حسان عبد الباقى
محمد ناصر السيد عبد ﷲ حسن
دعاء محمد على حماد ابراهيم
خالد جمال أحمد السيد
حسام الدين جمال كامل علي
حسن عبدﷲ حسن محمود
امنيه كمال احمد ابو سيف
روفائيل رشدى رزق صليب ابراهيم
احمد سعد ربيع السيد
رحاب رضا ابراهيم جاد العشرى
حسن ادريس حسن محمد
اسامة اشرف عبد اللطيف بكر عطية

الكلية
زراعه عين شمس
اداب بنى سويف
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
تجاره القاهره
تجاره القاهره
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تربية الزقازيق
تربية الزقازيق
تجاره القاهره
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
اداب كفر الشيخ
رياض اطفال المنيا طالبات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربيه شعبة تربية فنيه اﻻسماعيلية
تجاره بنى سويف
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات عين شمس
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره بنى سويف
تربية/رياضه حلوان
اداب اسوان
علوم حلوان
تربية نوعية شعبة فنيه ميت غمر ج المنصورة
طب بيطرى فرع مطروح
تجاره كفر الشيخ
زراعه المنوفية/رياضة
تربية/رياضه شبين الكوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
729723
577536
156892
822828
877255
231045
559796
678125
114429
222601
445666
578751
128348
887519
243934
726437
279931
298922
306705
470177
837945
429869
433820
452997
211493
920478
534260
833794
801221
880625
110164
157122

اسم الطالب
محمد عبد المجيد عرفات احمد
احمد اسامة الحسينى عبد الحق رزق
احمد محمد نزﻻوى محمد
ليلى سعد محمد احمد
رحمه ظريف كامل سيد
نورهان نبيل سيد موسى
عماد شوقي محمد عبد المجيد
مريم عبد العاطى عبد العاطى عبد القادر السيد
ميرنا اشرف سعيد عبد الحميد
اسﻼم شوقى حنفى محمود
اسماء محمد ابراهيم الجوهرى
حسام محمد عبدالحميد ابوالعﻼ بسيسه
نهله حسام الدين يوسف حسن
سمر رضوان بسيونى محمد
حسن خالد عبد ﷲ هندي
احمد هيثم عبد الجواد محمود
سامي ايمن سامى رزيق
ياسر خالد حسين فيصل الكفراوى
اسﻼم السيد على الكردى
جمال عبدالناصر على أحمد
محمد عبدﷲ سيد علي
ريتا اشرف فوزى مشرقى
باسم نسيم عبدﷲ جاد جرجس
اسراء محمد محمد مهنا
احمد عماد محمد النجار
ايه اشرف مرسى احمد
ندى سعد على محمد اﻷكرت
محمد احمد محمد رشيدى
طارق وجيه سﻼمة سليمان
مصطفي عزت مصطفي فراج
اسﻼم السيد سالم سعدالدين
هدير جمال احمد ابراهيم

الكلية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية/رياضه طنطا
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات.
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
حقوق اسيوط
دار العلوم ج القاهره
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
معهد فني تمريض المنصوره
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
تربية طفوله طنطا
معهد فني تمريض طنطا
علوم رياضة عين شمس
خدمه اجتماعيه اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم رياضة شبين الكوم
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تربية كفر الشيخ
زراعه فرع الوادي الجديد
تربية اسكندرية
تجاره دمنهور
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب سوهاج
نوعية اﻻسكندريه
اداب اسوان
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
تمريض اسيوط
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
اداب بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
387892
314591
206038
455551
167192
662705
457603
152035
736997
440116
224011
279749
285995
157817
821150
469223
384291
323716
136840
219391
876712
291196
818542
379989
662701
828353
611614
580725
393881
458484
109973
299215

اسم الطالب
ايه محمد محمد سيد احمد الدرغام
رحاب سمير احمد القطقوطى
دينا عماد الدين على احمد
محمد طلعت احمد حموده
ابراهيم كمال علي احمد
الهام طه حسن طه
مى أحمد سليمان عبد العاطى
عمرو امير سلطان محمد
هيثم علي محمد حسن
سحر ياسر حمودة محمد السيد
محمد اسعد درويش سويلم
مصطفى بكري مصطفى بكرى
زينب وائل محمد عبدالمنعم حسن منصور
محمد عزت شاكر شحاته
اميره عبدالعاطى احمد احمد
صفاء عبد الهادى على عبد الهادى عبد ﷲ
ناهد سيد سيد احمد ابراهيم ابوليله
نرمين ماهر عبد العظيم يوسف السماحى
منه ﷲ ياسر ابراهيم عثمان
مينا عادل ايوب زخارى
مايكل نصر بشاى عبد السيد
ادهم رمضان احمد محمد عويضه
محمد مطاوع محمدعشرى احمد
عمرو محمد سعيد محمد المراكبى
اسماء بدر عبيد عبد الصادق
رقيه محمد سالم محمود
نورهان خالد توفيق جمعه على
احمد صالح محمود عبد الحميد المداح
محمد اسماعيل عبدالمطلب الدوه
موسي احمد موسي الزعيقي
مؤمن مصطفى محمود حمدى
يثرب احمد ابراهيم سﻼمه

الكلية
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تربية ابتدائي شبين الكوم
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره بور سعيد
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره طنطا
إعﻼم بنى سويف/رياضة
تجاره الزقازيق
تربية اسكندرية
تجاره انتساب موجه عين شمس
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
علوم رياضة الزقازيق
تربية بنى سويف
اداب سوهاج
تجاره دمنهور
اداب عين شمس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره اسيوط
اداب انتساب موجه القاهره
علوم المنيا
اداب بنها
اداب المنصوره
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تجاره جامعة السويس
تجاره طنطا
تجاره انتساب م .بنها
تربية كفر الشيخ
علوم القاهره
تجاره القاهره

Page 1133 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
361011
526825
652060
362278
883027
586396
138803
219039
371006
472216
596556
880349
660667
399131
747787
162089
662501
837284
375134
430529
511821
578534
669306
356280
381093
521250
662370
437788
538301
132480
366625
240523

اسم الطالب
اسراء السيد السيد عليوه
آﻻء اشرف عبد العزيز مصلحى
محمد السيد على محمد خضر
رضوى هشام طه ابراهيم عبدالقادر
امنه اشرف حنفى محمد
ايمان عماد عبدالموجود عزب مليجى
هدير عبد المنعم محمد حسن
بيشوى فادى نجيب توفيق
احمد مصطفى فؤاد محمد
اسماء جمال السيد يوسف حسنى
محمد سعد احمد طه عبد الواحد
ايات سيد على خلف ﷲ
حاتم محمد سامى عبد المعطى احمد
محى شكرى احمد ابراهيم
رانا محمد محمد عبد الرحمن
عادل حمدي ابوبكر طلبة
محمد وليد محمود عبد الحليم الزلوعى
احمد محمود محمد راشد
اسﻼم خيرى محمد محمد
احمد طارق عطيه سﻼمه عطيه
هالة احمد محمد عبدالمطلب أحمد
احمد عﻼء احمد فرغل
امجد عوض السعيد على محمد
ندى صﻼح خليفه السيد
محمد حنفى سعيد محمود
مي عبدالحليم عبدالمالك منصور
احمد حسن محمد حسن البطراوى
اسراء طارق فوزى محمد النزهى
دعاء على احمد محمد الجمال
محمد يسري احمد حسن
مصطفى محمد عبدالواحد محمد السيد
مى ممدوح رياض درويش

الكلية
حقوق عين شمس
تربية اسكندرية
طب بيطرى بنها
تجاره عين شمس
تربية اسيوط
علوم طنطا
تجاره القاهره
علوم رياضة القاهرة
تربية/رياضه عين شمس
اداب كفر الشيخ
علوم جامعة دمياط
تربية اسيوط
تجاره انتساب موجه المنصوره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم جامعة السويس
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تجاره بور سعيد
اداب فرع الوادى الجديد
كلية الفنون التطبيقية ببنها
اداب دمنهور
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره طنطا
تجاره الزقازيق
تجاره عين شمس
تجاره عين شمس
اداب دمنهور
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
524947
438295
147246
218867
754974
372475
588546
240896
164798
744065
379753
234966
661302
614369
671993
155367
650418
319693
741566
659821
740584
111784
388275
231561
288321
152902
369859
316765
463588
304729
883435
888611

اسم الطالب
إسراء محسن حمدى محمد محمد
اﻻء جمعه جاد احمد الغزولي
عبيدة ربيع سيد محمد
احمد سمير محمد السيد
محمود محمد سليمان عبد العزيز
علياء محمد عبدالحميد صديق
محمد علي عباس عﻼم
اية ﷲ محمد محمود مصطفى
نهال عنتر احمد السيد
نورهان طه حنفي بربري
يارا عادل الصاوى محمد عقل
مى نشأت ابراهيم حسن
رانيا محمد محمود محمد السيد احمد
نيره لطفى السيد احمد
هبه سمير محمود السيد موافي
محمود عاشور محمود عاشور
خالد محمد احمد احمد ابو المجد
اسماء مصطفى عبد العليم احمد جاب ﷲ
ايمن محمد محمد محمد غريب
ريناد طلعت ابراهيم محمد حسين
علياء نصر السيد محمد
حنان فيصل محمد احمد عبد الرحمن
ايه محمد ابراهيم الشافعى
همس احمد نورالدين ابوطالب
اية احمد محمد احمد نوار
مها كمال محمد على
رشا محمد عبدالشافى محمد
اميرة صابر ابراهيم السيد على
مروة محمد طلعت احمد على مشرف
عﻼ كمال عبد الفهيم عبد القوى
حسني محمد حسني عيدالنظير
ابراهيم احمد ابراهيم سيد

الكلية
تجاره بنها
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
علوم رياضة القاهرة
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم عين شمس
تجاره بنى سويف
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب انتساب موجه بنها
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية طفوله الزقازيق
تمريض المنصورة
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب باﻻسكندرية
طب بورسعيد
تربية شبين الكوم
تربية ابتدائي اﻻسماعيليه
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب الزقازيق
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي بنها
فنون تطبيقيه حلوان
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
اداب بنى سويف
تربية رياضيه بنات شبين الكوم
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب كفر الشيخ
تربية ابتدائي شبين الكوم
معهد فني تمريض اسيوط
تمريض اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
380469
900518
891721
299190
898971
428647
128100
425430
899373
206275
586473
908428
279558
443298
307032
885745
243160
319663
823341
598400
657970
234829
473230
543603
305172
204576
285309
355299
586052
878217
725999
138553

اسم الطالب
محمد احمد سعيد مصطفى خضر
اسماء صﻼح محمد عبد الرحمن
فاطمه عصام الدين عبد العليم الزهرى
نجوى رجب على سيد
ساره محمود احمد محمود
محمد محمد العربي احمد علي
ايمان محمد رمضان محمد
صﻼح مجدى احمد ابراهيم الملط
مها جمال عبد الحفيظ عبد الحليم
مهاب فوزى سيد ثابت
محمد احمد عبد المنعم عبد الهادى محمد
مروه حشمت نور الدين بطيخ
محمود فهيم هاشم عبد السﻼم
هاجر خالد محمد صﻼح عماره
منة ﷲ عبد المحسن محمد فائق عثمان
ليلي عيسي محمد احمد
تقى حسن محمد كمال حسن
نيفين محمد السيد خليل
بيتر ممدوح بولس اسطفانوس
سعيد فايز عبدالعظيم حبلص
احمد مجدى انور ابوالمعاطي
ايه خالد حميده خفاجى
فتحي عوض ﷲ فتحى الشحات شرشير
شيرين شوقى حسين سليمان محمد
اسماء صﻼح ابراهيم قرطام
دعاء عادل اﻻمير السيد محمد عامر
فاطمة نادي محمد عبودى
هبه سمير عبدالعزيز جعفر
عبد ﷲ طارق عبد ﷲ حمزه
رضوى اسامه عبد ﷲ احمد ملماط
ساره سعد لطفى سعدالدين
شذا ابراهيم عبد الحفيظ ابراهيم

الكلية
تجاره عين شمس
اداب سوهاج
تربية اسيوط
معهد فني صحى امبابة
تربية ابتدائي سوهاج
تربية/رياضه اﻻسكندرية
زراعه القاهره
حقوق اﻻسكندريه
تربية سوهاج
حقوق عين شمس
تجاره انتساب موجه طنطا
اداب سوهاج
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
حقوق طنطا
اقتصاد منزلى حلوان
علوم اسيوط
حقوق حلوان
نوعية اشمون
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تجاره بور سعيد
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجاره عين شمس
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تربية/رياضه اﻻسكندرية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
إعﻼم القاهره/رياضة
تمريض القاهرة
علوم رياضة طنطا
تجاره اسيوط
تربية اﻻسماعيليه
حقوق القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
144682
377731
672918
291563
453029
598050
746251
277128
580795
242658
376858
309392
533715
114849
736866
426463
657042
167526
814971
307929
315382
588730
879960
379452
891676
106204
809002
179672
735859
605010
677531
913144

اسم الطالب
كريم بدوي حلمي حافظ
احمد السيد محمد عبدالعاطى ميزون
محمد نبيل محمود السيد حسونه
احمد مجدي سيد وهبه
امينة الحسيني محمد حفور
محمد زكريا محمد الرفاعى الموافى
ابراهيم سليمان ابراهيم محمد
شريف حسين محمد حسين
عبد الرحمن عبد القادر عبد الرحمن زهرة
محمد حمدى سيد سعيد
هبه جمال السيد سﻼمة
اية سعيد احمد مبروك
اسماء مجدي عبد السﻼم جاب ﷲ
اية اشرف محمود ابوبكر
السيد على السيد على عبده
احمد زكريا عبدالحميد عبدالرحمن
لميس عمر احمد محمد جمال الدين
اسراء يوسف محمد حنفى فرحات
حسين جابر عبدالهادى عباس
شيماء علي مبروك المسيدى
محمد وائل ابراهيم السيد
الحسينى عادل محمد منصور
معتز جمال الدين احمد مرسي
عبدﷲ منير عليوه محمد
راندولينا الطاف عبد العال حسانين
لبنى ياسر احمد نصر العفيفى
ابرام عازر قلدس جرجس
محمد جابر محمد عبد ﷲ
اميره محمد عبدﷲ محمدعبدالهادى
بسمه صﻼح احمد محمد
اسﻼم ناصر منصور محمد الجوهرى
احمد سعد السيد محمد

الكلية
تجاره عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية
تجاره طنطا
تجاره بور سعيد
تربية اﻻسماعيليه
حقوق القاهره
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه قاهره
كلية البنات علوم عين شمس
تجارة جامعة السادات
تربية ابتدائي دمنهور
تمريض القاهرة
تجارة جامعة السادات
طب بيطرى فرع مطروح
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
زراعه الفيوم
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره طنطا
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره بنها
السن المنيا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تربية /رياضه بنى سويف
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية طفوله الزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
125976
884983
594572
277543
805449
539332
115263
602370
578811
815905
674342
671967
821703
549256
894228
908810
144479
828822
239493
918232
827001
519370
832668
448859
401223
136467
740969
245340
239052
584692
157464
576161

اسم الطالب
نورهان فؤاد سيد احمد
احمد الطاهر محمود السيد مهدى
سارة على الشحات محمد عماشه
مهاب طارق محمود الدمهوجي
شيماء عﻼء نجدي سليمان
نهله فرج عبد العزيز عوض حتواش
عبير سعيد احمد محمود
اسماء عﻼء محمد ابراهيم
ياسر صبرى عبد النبى حسن ابراهيم
ايه كمال سعد جاد المولى
هند الشحات احمد خليل الليسى
فاطمه محمد عبد الرحمن متولى
اسماء سيد حساني مصطفى
احمد فايز ابراهيم اسماعيل
اسماء على محمود محمد
اسراء محمود محمد رشيدى
ياسمين حمدى محمود عبد الجليل
بسمه محمود محمد حسين
عبد الرحمن شاكر عبد الرحمن شاكر
ايه حشمت عبدالنعيم محمد
أمل عبد الودود حسن دردير
شيماء رجب محمد زردق
اﻻء مصطفى محمد عبد الرحيم
آﻻء سيد احمد سيد احمد راضى
امل ابراهيم عطيه محمد
حسناء عبد الباسط السيد احمد
مصطفى نصرالدين عبدالقادر حسن
سماح رمضان محمد عبدالﻼه
محمد سمير شعبان بهنساوى
هبة محمد محمد الدسوقى نوير
تغريد عيد سنوسى خليفه
عبير اشرف ابراهيم السعيد

الكلية
تجاره القاهره
علوم اسيوط
تربية جامعة دمياط
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تربية المنيا
تربية السادات
اداب اسوان
تربية الزقازيق
تجاره طنطا
دار العلوم المنيا
علوم المنصوره
تربية ابتدائي المنصوره
اداب قنا ج جنوب الوادى
السن عين شمس/رياضة
علوم سوهاج
تربية اسوان
اداب انتساب موجه القاهره
علوم اسوان
تجاره انتساب موجه الزقازيق
معهد فني صحى سوهاج
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره دمنهور
تجارة قنا ج جنوب الوادي
علوم طنطا
اداب سوهاج
اداب القاهره
تجاره جامعة السويس
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
حقوق حلوان
تجاره انتساب موجه طنطا
تربية ابتدائي بنى سويف
اداب كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
461178
245308
900196
377274
540041
919420
743195
384216
911825
386255
884174
759940
678651
841357
819914
279574
837699
884813
818376
376731
214021
149825
526913
165329
302907
518684
526772
323574
468956
677888
388504
302968

اسم الطالب
محمد محمود عبدالرحيم عبدالعزيز عطا ﷲ
مياده اكرم بسيونى على
اﻻء دهيس سليم عبد الرحمن
اسراء محمد صالح حامد حسن علي
سالمين شحات على السيد عبد الدايم
ريهام عبد الفتاح محمد عجور
سماء محمد ناجي عبد المحسن
اسماء السيد عبدالفتاح محمد
الحسن عبد ﷲ مصطفى محمود
ساره سعد ابراهيم محمد
شيماء موسى عبد الحميد سيد
هند جميل هاشم محمد
مى احمد محمود ابراهيم
محمد اشرف سيد عبد الحسيب
حسن يرقى جمال عبيسى
سلمى محمد مصطفى عبد العزيز
ندى محمد حسين محمد رضوان
مارينا شكرى بشرى سيف
زينب محمد كامل عبد الستار
صفيه عبدالفتاح حامد محمود عاشور
خلود خالد عبدالرافع ابراهيم
عبد ﷲ محمد عبد البارى محمود
سلمى عبد العزيز احمد محمود
محمود عماد سلطان محمد
شروق حمدي محمد محمد مبروك
إيمان عبد الفتاح كامل بهنسي
غادة عبد الفتاح قطب السيد برعى
اسراء سعيد عبدﷲ على الشنتورى
رحاب محمد السيد سليمان شرف
ليلى عادل طاهر محمد سليمان
مصطفى عماد عبدالستار سﻼمة
اية فوزي سعيد سالم ابو النصر

الكلية
حقوق طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى سوهاج
علوم عين شمس
علوم بنها
تربية ابتدائي سوهاج
تربية اﻻسماعيليه
نوعية عباسيه
معهد فني صحى اسوان
اداب اسوان
معهد فني تمريض اسيوط
تجاره جامعة السويس
اداب جامعة دمياط
تربية /رياضه المنيا
اداب المنيا
حقوق انتساب موجه القاهره
طب بيطرى فرع الوادي الجديد
اداب اسيوط
اداب سوهاج
حقوق بنها
فنون تطبيقيه حلوان
اداب انتساب موجه القاهره
تربية أساسي اسكندرية
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تمريض شبين الكوم المنوفية
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
تربية أساسي اسكندرية
تربية طفوله شبين الكوم
علوم بورسعيد
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره طنطا
تربية السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
810281
178653
459032
366779
812392
117436
508627
287161
120832
369659
674927
161963
597455
671588
322082
151272
529185
915286
914195
308641
455426
365352
391525
380214
431899
595789
295604
453918
675246
320401
208625
583175

اسم الطالب
ورده حسين السيد جاد الرب
محمد اشرف قرنى احمد
دعاء عبد الناصر عبد المجيد البيلى
احمد عماد محمد محمود مكاوي
يوسف على فرج حمد
هاجر ابراهيم محمد ابو العﻼ
منة ﷲ مجدى شعبان احمد نعمان
هشام صﻼح انور محمد عبد الرحمن
عمرو ايمن عبد ﷲ سيد احمد
اميره بدران عبدالمطلب السيد
محمود سالم محمد محمد ابوسبع
عبد الرحمن عبد التواب نجيب احمد عرفة
أمنيه أحمد عبد الحليم عبد الحليم عبد الرحمن
محمود اسماعيل ربيع اسماعيل
محمد كامل محمد نصار الصيفى
هاجر ابراهيم سعد احمد
عبدالرحمن اشرف احمد على عﻼم
محمد مصطفى احمد ابراهيم
عﻼ عبد العاطى محمد على
اماني مجدي على الصباغ
عمر طلعت عبدربه السيد سعده
ساره طارق خلف حسن
ايه احمد فؤاد على سراج
مروه محمود عبدالمجيد عبدالهادي
مهاب حمدى محمد محيلبه
ساره محمد معوض ابو الخير مصطفى
سماء حسام الدين السيد عبد الرحمن غانم
سلمى محمد محمد ابراهيم سعفان
اسماء عﻼء فوده ابو هوله فوده نجم
محمد محمد يوسف حبلص
محمود خليل فؤاد محمد
ساره مدحت مصطفى محمد ياسين

الكلية
تجاره انتساب موجه بنى سويف
حاسبات ومعلومات عين شمس
علوم حلوان
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات القاهره
علوم حلوان
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
كلية الزراعة جامعة دمياط
علوم المنصوره
تجارة جامعة السادات
تربية حلوان
تربية ابتدائي دمنهور
حقوق اسيوط
تربية ابتدائي اسوان
علوم شبين الكوم ج المنوفية
طب بيطرى بنها
اداب القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
اثار القاهره
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره عين شمس
اداب طنطا
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات اﻹدارية
اداب طنطا
حقوق القاهره
تربية ابتدائي طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
322546
676092
654644
152225
728038
212224
734188
209575
513063
746640
122784
443673
809359
842588
882006
353361
150977
455466
131246
584323
524046
527581
364937
743450
758454
756677
291828
602761
581454
754953
443240
453360

اسم الطالب
سارة ناصر محمد السعيد زعير
ايه محمود السيد سالم روميه
احمد محمد عبد العاطى سالم
محمد فتحي عبد الوهاب مرسي
سمر على محمد سالم باشا
مصطفى هشام محمود نعيم
ايمن رضا محمد ذكى
ياسمين عصام عبد العظيم مصطفى
أشرقت رفيق سعيد عبد الصمد
شروق محمود مرسى عمر
ياسمين سعيد محمد رياض
اسماء محمد زين العابدين عبد الحميد عمران
محمد شوقى عبد الحميد السيد
راجيه جمال محمد شحاته
صفاء محمد عبد الحميد احمد
على محمد ابراهيم محمد
ابتسام ياسر عزيز على
محمد ياسر محمد الجندى
اميمه محمد عرفه محمد
مصطفى السعيد رزق اﻻجه
اية حسن السيد السيد عبد ربه
مريم جورج حنا فرج
ايمان على سرحان جودة
نديرة محمود السيد العيسوي
ايهاب محمد عبدالباقى محمد سعدون
احمد محمود ابراهيم فايد
سارة محمود مهدى عبده
هاجر أحمد فهمى عبد السﻼم أحمد
عمر محمد السيد عوض ﷲ اﻻشقر
احمد فتحى مسلم صابر
مونيكا ناجي زاهي جرجس حنا
دعاء مسعد محمد عطيه العبد

الكلية
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
تربية ابتدائي المنصوره
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
تجاره الزقازيق
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اعﻼم القاهره
اداب دمنهور
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اداب انتساب موجه حلوان
طب بيطرى بنها
تجاره اسيوط
فنون جميله فنون المنيا
تمريض اسيوط
حقوق عين شمس
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تجاره طنطا
تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالبات
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم اﻻسكندريه
اداب اﻻسكندريه
كلية البنات آداب عين شمس
علوم رياضة اﻻسماعيليه
تجاره انتساب موجه الزقازيق
حقوق المنصوره
حقوق القاهره
علوم رياضة الزقازيق
تجاره المنصوره
علوم العريش/رياضة
تربية ابتدائي طنطا
تربية/رياضه طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
443258
536807
601501
477138
214807
592793
308974
536501
461910
520928
146610
219853
888760
221979
673434
120242
664167
448857
375287
581706
908857
744497
809371
208738
581809
756948
473191
578565
131194
446719
325540
225333

اسم الطالب
ندى رمضان عبدالمنعم عبدالوهاب محمد
دينا موسى محمد موسى أبو الحمائل
عمرو محمد أحمد محمد السنهوتي
ماجد محمد سليمان النجار
ابانوب رفيق حكيم صالح
كريم محمد احمد عيسى
حسن هﻼل سيد هﻼلى
بسنت حامد ناصف عيساوى داود
بشاير محمود عبدالمحسن على ابوغنيم
اعتماد نجيب اسماعيل محمد النجار
اية سيد عبد ﷲ ابوالسعود
كوكب بدر ابراهيم على
اميره نصرالدين محمد حامد
منه ﷲ اشرف عبد السﻼم اسماعيل
ندى عصام عبد المنعم البحراوى
مؤمن سيد انور مهران
ياسمين محمد عبد المحسن عبد الغفار
اﻻء جابر السيد عبد الرحيم حسن
ريهام فتحى محمد محمد ابراهيم
مصطفى أحمد على السيد ندا
تسنيم جمال عبد الجواد على
عمر احمد محمود سليمان
احمد عﻼء عبد العال محمد
احمد فريد محمد السيد
عز الدين رجب عبد ﷲ السيد سليمان
مؤمن كمال محمود جودة
محمد سعد زغلول غباشى ابو حسين
محمد خالد جابر محمد الشاذلى
مريم عبد العزيز سعيد عبد العزيز
اسﻼم رافت محمد اسماعيل الجارحى
زياد مجدي حسن كمال الجندى
ساره احمد محمدى محمد

الكلية
اداب طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
اداب عين شمس
تربية جامعة دمياط
علوم شبين الكوم ج المنوفية
حقوق طنطا
تربية ابتدائي كفر الشيخ
اداب دمنهور
دار العلوم ج القاهره
حقوق عين شمس
طب بيطرى اسيوط
اداب عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق القاهره
علوم المنصوره
اداب طنطا
تربية بنها
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
نوعية المنيا
اداب القاهره
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تربية/رياضه جامعة السويس
زراعه كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه المنصوره
زراعه القاهره
تجاره طنطا
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
535753
235510
214103
219766
652487
373437
442022
739747
439651
527533
122149
908786
728672
239738
142951
315833
614742
907012
138245
464429
678248
212785
670551
307005
503922
543702
433153
300932
546040
318634
875908
221184

اسم الطالب
دنيا محمد علي مصطفي العايدي
نيفين اكرم جمال الدين السيد حماد
يارا مصطفي حسن مصطفي
اميره سيد اسماعيل محمد
مروان عصام اسماعيل عثمان اسماعيل
عماد رزق مصطفى مهدى الشيمى
احمد محمد اسماعيل القليني
منال عبدالعاطي محمد علوان
جولي عياد ابراهيم عياد
دميانة صبرى حبشى بشارة حبشى
ايناس عبد ﷲ محمد عبد ﷲ
سيلفيا عماد نان فرج
رزق مدبولى متولى شبانه
محمد نبيل عبد القادر محمد
ايه عماد الدين كامل محمد
محمد طارق عبد التواب محمد
بوﻻ ذكى عزيز موسى
رانيا خيرى عبد العزيز احمد
هند عامر قرنى عامر
منير عبد العزيز منير سليمان الجمال
اميره صبحى جميل محمد
هند عﻼء عزالدين منصور
اسراء رجب طلبه عوض ﷲ
امنية محمد عبد الفتاح البدوي
طارق عمرو السيد عبد المجيد مشالى
ساره محمد حسن السيد حسان
مهند مدحت عبد اللطيف عبد الرحمن
محمد عبد العاطي عبد اللطيف مشيجن
عائشة عبدالغفار محمد ابوعلى
محمد حمدينو احمد السيد
احمد علوان احمد عطيه
لميس عﻼء الدين على توفيق

الكلية
تربية طفوله ج دمنهور
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره انتساب موجه طنطا
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره المنصوره
علوم رياضة الزقازيق
اداب طنطا
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره دمنهور
تربية اسكندرية
السن عين شمس/رياضة
تربية اسوان
نوعية الزقازيق
حاسبات ومعلومات الفيوم
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة بنها
معهد فني صحى الزقازيق
اداب سوهاج
السن عين شمس
نوعية كفر الشيخ
نوعية المنصوره
تجاره القاهره
تربية المنصوره
نوعية اشمون
تجاره اﻻسكندريه
تجاره اﻻسكندريه
تجاره جامعة السويس
معهد فني صحى بنها
فنون جميله عماره المنيا
علوم رياضة بنها
تجاره اسيوط
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
671566
658780
679597
214848
890716
669787
882051
661470
457328
129621
659609
828103
880047
744841
812636
815426
105900
605911
378253
466924
361527
359143
225956
174621
279338
136737
433609
876308
390210
370118
579453
425975

اسم الطالب
احمد مهنى رشاد محمد
احمد اشرف عبد النبى محمد البسطويسى ديوان
مريم عيسى عبد الهادى سليمان
رمزى انطونيو عزيز فرنسيس
ساره صالح كمال على
محمد صالح على رزق سالم
فادى رباح موسى مفتاح
دعاء بدر رمضان عبد النبى قطيشه
اسراء محمد حامد احمد بكر
رنا فايز محمد شمس الدين
ايه عصام محمود محمد الزينى
شرين جويد احمد البسيونى
ندى اشرف محمد فرغلى
خالد سيد متولى احمد
بافلى شحاته بشرى شحاته
ايفلين رضا رمزى بنيامين
نيرمين فايز فهيم داود
نريمان سمير محمد امين
عز حماده احمد محمد
ندي محمد محمد الشامي
كريستينا جرجس نسيم اسرائيل
احمد عمادالدين حسن عباس
عمرو عبد المنعم محمد محسب
لوجين اشرف عمر محمدعبد الرحيم
اﻻء محمد عبد الحميد على
مودة اشرف احمد بيومي
نورالدين ايمن ابوالفضل احمد
محمود سيد عبد ﷲ عبد الﻼه
مريم كمال اسحق غالي
احمد محمد حامد محمد
اﻻء محمد رزق ﷲ محمد ابو النجا
ابتهال سعد حسن سعد يونس

الكلية
معهد فني صحى المنصوره
معهد فني تمريض المنصوره
اداب المنصوره
زراعه عين شمس
حقوق اسيوط
طب بيطرى المنصوره
حقوق اسيوط
تربية ابتدائي المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر
تربية ابتدائي المنصوره
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تربية المنيا
اداب المنيا
تجاره جامعة السويس
معهد فني صحى الزقازيق
تربية بنها
نوعية كفر الشيخ
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره بنها
تجاره انتساب م .بنها
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره القاهره
تجاره جامعة السويس
طب بيطرى اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق المنصوره
طب بيطرى فرع مطروح
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
152514
392605
446062
355561
243808
311669
461734
135712
537069
539626
297012
304402
668993
384285
589764
824808
666637
477256
277687
517081
502471
332456
360314
654338
614994
147210
576010
539092
821753
463529
427719
371530

اسم الطالب
هيثم احمد سعد فرج ابراهيم
ساره طاهر احمد اسماعيل
علي سامح عبد القوي دنيا
نسمه عبدالفتاح عبدالغنى الغريب
احمد عبد المؤمن علي عبدالمؤمن
محمد صابر عبد الصادق محمود
عﻼ عزت مصطفى قطب عبدالكريم ابوزيد
رحاب فتحى عبد العزيز عفيفى
علياء سعد محمد حسن داود
ايه مجدى محمد عبدالمجيد عبدﷲ
مروة سعيد بدوى عبد السﻼم
منار مجدي عبدالحى الوكيل
نيره مصطفى عبد الحكيم عيطه
ساره يوسف رشاد محمد تمام
محمود ابراهيم حسن الصعيدى
سيمون موريس عبدالسيد هواش
محمود طلعت صﻼح المتبولى
احمد عبدالفتاح مصطفى سعفان
محمد عماد عبد الحميد عمر الهوارى
محمد احمد محمد كمال مبروك
عمر ايمن حسن بلبع
ابراهيم احمد سعيد احمد
على عادل سيد اسماعيل
ندى محمد محمد مصطفى عبد الوهاب
ساره جمال عبدالمنصف محمد
احمد سيد يوسف عبد الجليل
ريهام ابراهيم منجى حسين أبوجاموس
آية محمود السيد على شاهين
محمد سيد احمد ابوالوفا احمد
داليا عادل ابراهيم خميس خلف
دعاء مصطفى احمد احمد
رحمه احمد عبدالحكم نصار

الكلية
معهد فني صحى بنى سويف
اداب انتساب موجه عين شمس
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره انتساب موجه قاهره
حقوق حلوان
تربية/رياضه شبين الكوم
تجاره كفر الشيخ
اداب انتساب موجه القاهره
علوم دمنهور
تجاره دمنهور
علوم القاهره
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا
معهد فني صحى المنصوره
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
حقوق طنطا
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
علوم المنصوره
معهد فني تمريض طنطا
حقوق عين شمس
تربية رياضيه بنين اﻻسكندريه
تجاره اﻻسكندريه
تربية/رياضه بنها
تجاره انتساب موجه عين شمس
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
اداب المنصوره
تجاره طنطا
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية كفر الشيخ
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
594578
680349
886702
365831
445553
674096
817598
285043
585572
181817
671097
123859
380410
311883
226970
362392
671770
750824
204402
529518
876217
661879
358013
662764
534294
538609
829409
753361
119940
151635
153158
303937

اسم الطالب
فدوى محسن حامد محمد عوض
سماء السيد حسن محمد على
محمود هﻼل يونس سيد
شيماء محمد عبدالهادى عبدالغفار
آيه عبدالمجيد محمود طه طلحه
سلوى يوسف عبد المنعم حسن القط
الهام رجاء محمد سليمان
هدى السيد بخيت عبد المنعم
رنا هانى محمود الحنفى
احمد حامد سيد محمد
زكريا عبد الهادى عبد الغنى شعير
محمد علي عبد المنعم عبد السميع
محمد اسامه عبدالعظيم عطيه
احمد ايمن سعيد عبده
ديانا مجدي حسن حسين
هاجر هانى عزت فريد
يارا احمد السيد الصادق
محمد محمود محمد عبد الموجود
نادين احمد محمد المهدى عبد ﷲ
مصطفى محمد عبد الحليم عبد الفتاح القراجى
فاطمه محمد بكر زيان
محمد السعيد توفيق ابراهيم
كوثر اسماعيل عبدالنعيم زيدان
شيماء عبد اللطيف صادق سليمان
نورالهدى أحمد عبدﷲ حسان عطاﷲ
أسماء سامى عبد النور البنوانى
دينا محى الدين عبد الفتاح عبد المريد
اميره عماد مصطفى مصطفى الطوبجي
احمد فراج توفيق محمد
محمد حسن جمال حسن
وفاء رجب سعيد على
اميرة رجائي عبدالستار طه نوار

الكلية
تربية جامعة دمياط
اداب المنصوره
تجاره اسيوط
تربية ابتدائي عين شمس
زراعه طنطا
معهد فني تمريض الزقازيق
اداب المنيا
بنات تربية/رياضه عين شمس
اثار القاهره
حقوق بنى سويف
تجاره المنصوره
حقوق حلوان
تجاره عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره القاهره
كلية البنات تربية عين شمس
تربية المنصوره
تجاره بور سعيد
اﻷكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم  6اكتوبر
اداب دمنهور
تربية اسيوط
حاسبات ومعلومات الزقازيق
بنات تربية/رياضه عين شمس
تجاره بور سعيد
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
تربية دمنهور
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
152159
610105
531082
508977
282580
829237
388277
678383
807274
879226
160045
224538
292089
166259
125516
596725
455498
453179
229782
905098
534119
242652
115425
818628
470868
897246
591041
279977
212489
180014
216115
308053

اسم الطالب
احمد محمد عبد الوهاب محمد
محمد مصطفى محمد حسن على
محمد عبد الحليم محمد عبدالحليم ابو حى
اﻻء محمد علي نوفل
مصطفى عادل محمد على محمد
محمد فرغلى عباس محمود
دعاء على السيد علي
السيد سعد السيد عيد
طارق سيد ربيع عبد الرسول
مارينا بهجت فخرى سليمان
محمود اشرف فاروق محمود
كريم هشام خليل عبده
مريم خالد عبد العزيز المالكى
تقوى محمد محمود مخلوف
ياسمين مسعد محمد صالح
عبد الرحمن عصام طاهر سعد
احمد طارق بسيونى احمد خليل
عبير صبحي حامد السطيحه
زينب محمد السيد اسماعيل
ايرينى عادل نعيم بطرس
عﻼ احمد مصطفى محمد احمد
محمد احمد محمد عبد الموجود
سنيه السيد السيد عبد العاطى جاد ﷲ
مهجه محمد محمد محمد
أيه عرفات عبدالحميد عبدالعزيز سالم
كيرلس نشأت عزيز حناوى
محمد أحمد أحمد عبد الواحد
محمد احمد عبد الوهاب عثمان
احمد عبد العال محمد احمد
احمد ماهر لطيف كامل
فاطمه الزهراء على عبد الرازق على
اسماء لطفي محمود الخولى

الكلية
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره بنها
تربية ابتدائي دمنهور
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره انتساب موجه قاهره
السن المنيا/رياضة
حاسبات ومعلومات بنها
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره بنى سويف
نوعية موسيقيه اسيوط
تجاره اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية البنات آداب عين شمس
تربية الفيوم
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره بور سعيد
تجاره طنطا
تربية طنطا
تجاره عين شمس
تربية سوهاج
تربية دمنهور
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
كلية البنات تربية عين شمس
اداب المنيا
تجاره اسيوط
تربية رياضية بنين سوهاج
اداب جامعة دمياط
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
حاسبات ومعلومات الفيوم
اداب انتساب موجه الفيوم
اداب القاهره
معهد فني صحى بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
366994
302752
674957
675491
136356
727014
461241
887744
882829
594780
890144
448634
539530
892321
611520
734028
306965
355063
548474
576518
169263
739365
752786
502233
730325
545920
876475
584221
220695
848441
752652
816343

اسم الطالب
حامد رجب حامد رجب حسن
احمد علي موسى على الشاعر
ايه تامر ابراهيم البونى السيد
ندى ايمن السيد متولى ابوزيد
فاطمه الزهراء جمال السيد امام
محمد رجب عبدالوهاب الشحات
احمد عبدالعزيز حسنى الحسينى البحراوى
اميره احمد عبد الحميد زكى
منصور احمد على رياض
محمد طارق محمد السعيد خلف
عمر جمال جمال عبد الرحيم
عنان حسام الدين عبد الجواد عبد الرحمن
ميرفت رمضان عبد الحليم محمدعزب
احمد حسن عبد السميع احمد
ايمان خالد احمد محمد
داليا سمير السيد احمد محمد
بسمة محمد محمد عبد المطلب
ليلى سيد السمان احمد
احمد اسامة رجب جاد
ايه جميل رزق السخن
ابراهيم حسين السيد عبد العال
اميره محمد رضا محمد
دينا محمد محمد محمود حسن الزند
منةﷲ حازم محمد رجب مرسى
احمد طارق ابراهيم عبد العزيز خليل
عمر فؤاد السيد محمد محارم
ايه صﻼح عبد الحكيم عبد المجيد
المصطفى محمد وليد شوكت محمود
صموئيل رجائى فتحى ابراهيم
اية حمادة ﻻبد عيسي
منه ﷲ محمود غريب ابراهيم الباز
مريم عاطف كامل حنين

الكلية
تربية ابتدائي بنها
معهد فني صحى بنها
اثار القاهره
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب القاهره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب كفر الشيخ
تجاره اسيوط
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
معهد فني صحى اسيوط
اداب طنطا
طب بيطرى دمنهور
تربية/رياضه اسيوط
اداب الزقازيق
نوعية الزقازيق
تربية ابتدائي شبين الكوم
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره دمنهور
اداب طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
طب بيطرى الزقازيق
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
تمريض اسيوط
علوم المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
363514
740907
131312
303238
518463
609087
466451
734128
456853
283714
891445
534949
736242
528783
659466
216710
525041
901588
549275
351850
666131
450275
367157
464452
377311
471169
245507
233275
244719
125898
449420
735320

اسم الطالب
ماجد سمير غب﷼ جاد
عمر محمد محمد نور الدين محمد مصطفى
ندى حسن محمد حسن
رانيا عادل محمد عزيز
ساره جمال عبد الفتاح محمدى غنيم
ياسين مصطفي محمود عبد الواحد
مي مكرم محمد محمد مصطفى عسل
ناجي سمير عبدالمنعم احمد الشع
ايناس عبدالقادر محمد توفيق دوسو
يوسف احمد ابو بكر عبد الجواد
مصطفى ممتاز عبد الرحمن مهران
فيروز زكريا شحاته عيسي
محمود جمال احمد محمود
محمد عبداللطيف شعبان كونه
سمر صالح محمد اسماعيل
كيرلس وفيق حبيب غالب
اسماء على على على زياده
مصطفى جمال محمد كامل
حسن ناصر حسن عبد الحليم
احمد ايمن حسنى عبدالجواد
ايمان سامى فؤاد المتولى محمد النفراوى
اسراء جمال ابواليزيد اليمانى
احمد عبدالرؤف عبدالغنى عراقى سويلم
احمد جمال سعد ابراهيم
نورهان حمدى سعيد محمد اسماعيل
هاجر عامر يوسف محمد مرعى
زينب مدحت محمد ابراهيم
عبد الرحمن هشام محمد كمال
مصطفى ممدوح رمضان عبد العزيز
فيرينا شريف سمير لبيب
نورا ابو الوفا السيد البهى
حسن علي ابراهيم حسن محمد

الكلية
اداب انتساب موجه حلوان
تربية اﻻسماعيليه
اداب حلوان
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره دمنهور
تجاره الزقازيق
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره طنطا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره دمنهور
عالي هندسة بلبيس
طب بيطرى اﻻسكندريه
معهد فني صحى المنصوره
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تربية طفوله اﻹسكندرية
تجاره سوهاج
علوم رياضة دمنهور
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
رياض اطفال القاهره طالبات
اعﻼم القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره كفر الشيخ
زراعه القاهره/رياضة
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
اعﻼم القاهره
حقوق طنطا
معهد فني تمريض الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
612404
358391
306830
296177
821673
208413
909686
129097
879133
588198
389648
897161
460129
544849
375836
586580
747454
324621
908154
315589
651617
124949
452687
316043
534387
155340
380948
515274
233844
530169
130422
883050

اسم الطالب
شريف منير ابراهيم موسى الشرقاوى
شروق السيد محمد راضي
اميرة سيد احمد محمد ابوموسى
شيماء محمد زين العابدين حسين الفقى
عبير منصور محمود خليل
امينه حسن احمد مصطفى
شروق شمس الدين محمد عرابى
ايناس ابراهيم حسن عبد الرحمن
بسمه زهرى حسن عبد الهادى
احمد على عبد المتعال على عبد ﷲ
عبدالرحمن عادل عيسى مصطفي
عبد العال شحاته محمد عبد العال
رانيا ابراهيم خليل خليل الشربينى
عبد الرحمن سعيد مصطفى عبد العزيز بدوى
الشيماء سعيد ممدوح علي
احمد محمد احمد عبدالحق الجوهرى
هاجر احمد خليفة ابراهيم
مؤمن اسماعيل محمد احمد يوسف
اميره حمدى سعدالدين حمدى
محمد عبد الحليم مختار سعد
اسﻼم السيد حسانين احمد
محمد ايمن عباس السايح
مجيبه محمود محمد عكر
حنان سامي السيد قلوب
يوستينا داود يوسف داود يوسف
محمد اشرف محمود اسماعيل
فرحات عبدالفتاح فرحات عبدالرحمن
عبد الرحمن ممدوح محمد عمار
محمد طارق عيد يوسف
احمد اشرف احمد رحومة
شاهنده حسن عبد الرحيم مرسى
ايه محمد حسين محمد

الكلية
تجاره الزقازيق
حقوق عين شمس
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره عين شمس
اداب اسوان
حقوق القاهره
اداب اسوان
حقوق القاهره
علوم اسيوط
تربية/رياضه طنطا
علوم رياضة عين شمس
معهد فني تمريض سوهاج
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
علوم رياضة كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره المنصوره
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تجاره عين شمس
اداب سوهاج
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه المنصوره
علوم رياضة الفيوم
علوم طنطا
تجاره بنها
علوم اﻻسكندريه
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
اداب انتساب موجه عين شمس
حقوق اﻻسكندريه
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره دمنهور
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
119058
526476
668056
470236
613097
457394
810293
885174
515800
803684
449813
322008
659296
352903
105312
216039
323737
610243
105802
283388
163926
809112
597853
285744
728762
894233
471922
893662
152446
222850
358185
666995

اسم الطالب
شروق عماد عبده محمد
مؤمن الشحات السيد محمد الصاوي
هبه ابراهيم المتولى منصور
كمال ياسر كمال حامد شادى
أسماء السيد محمد السيد محمد سالم
ايمان محمد صﻼح الروينى
هند محمد صﻼح الدين كامل
رشا ميﻼد فخرى حنا
السعيد شعبان محمد محمد على جرابيع
ايمان حامد محمد حامد
ميادة السيد الوهيدى احمد نصر
احمد محمد محمود سالم
زينب حمدى احمد احمد عمرو
محمد محمود محمد عباس حفنى
رضوى هانى عباس عبد الغفار عبد الحميد
غرام مصطفى عبدالفتاح مصطفى
يمني محمد المهدي محمدعطيه
مريم عبدﷲ سليم حسين
ايناس ربيع صﻼح مهدلى
دنيا خالد سمير عبد المجيد دراز
حمزه على حسن رزق حسن
وﻻء محمود شحاته محمود
احمد صفوت عبد الغفار إمبابى عامر
عمر عبد الغني عبد الحى عبد الغنى
عبد الرحمن احمد محمد عبدالباقى
اﻻء رفعت كامل عبد الﻼه
ابراهيم محمد ابراهيم على ابراهيم ابو شامه
فاطمه على عبد الواحد على
بﻼل محسن عبد العزيز محمد
عمر ممدوح حسن زين الدين
مروه محمد راشد احمد
ميرون مصطفى محمد على الدين

الكلية
حقوق انتساب موجه القاهره
زراعه اﻻسكندريه
تربية المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب الزقازيق
حقوق طنطا
تربية المنيا
اداب اسيوط
حقوق اﻻسكندريه
رياض اطفال المنيا طالبات
اداب طنطا
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تمريض المنصورة
حقوق بنها
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضة
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب شبين الكوم ج المنوفية
نوعية الزقازيق
طب بيطرى بنى سويف
تجاره عين شمس
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
معهد فني تمريض المنيا
تمريض المنصورة
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
عالي هندسة بلبيس
معهد فني صحى سوهاج
حقوق المنصوره
تربية سوهاج
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره انتساب موجه عين شمس
السن عين شمس
اداب جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
583717
663916
652559
728133
896048
812227
229788
320356
380121
369935
187591
653844
212780
447380
144012
679049
366388
725592
516471
243409
806863
479244
844589
299015
677635
538471
297100
307443
809537
803307
368660
726674

اسم الطالب
شروق شحاته فرحات حجاج
اميره عبد الناصر عبد اللطيف مصباح
ريمون رياض غالى صالح غالى
هدير مصطفى لبيب محمد ونس
سما خالد محمد عبد الﻼه
حسام صيام عبدالفضيل محمود
منةﷲ عابد محمود عابد البقلى
احمد بسام محمود عفيفى عماره
عبدالعليم حمدى عبدالعليم عبدالفتاح
منار السيد محمد عزت محمد عرفه
عبير عبد النبي عبد الفتاح ابراهيم
اسامه الحسينى الدسوقى زين الدين
ميرنا محمود حسن محمود
عمر بركات بركات البيومى
منةﷲ عماد صﻼح محمد
محمد المتولى على ابو الوفا
محمد عادل محمد عبدالمنعم
عمر محمد عبد الواحد السعيد
محمد صبرى رمضان شلبى
هند عاطف احمد ابراهيم
ميراى سمير شنوده قنديل
احمد السيد احمد حسين
رانيا زهرى اصمعى حسانين
فاطمة عبد الوهاب حميد عطية
احمد محمد عبد الفتاح محمد السترى
أيمان عادل عبدالعظيم حسين
اية عمر عبد السﻼم عبد الخير
اسراء اشرف ذكى الكوع
وائل رمضان كامل عبد الرازق
اندرو مجدى ثابت مهنى
محمد محمود ابوالوفا عبدالحليم
دينا صبرى محمد مصطفى المكاوي

الكلية
تجاره طنطا
تربية المنصوره
تجاره الزقازيق
تجاره الزقازيق
تجاره سوهاج
تجاره اسيوط
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات بنها
اداب بنى سويف
تجاره جامعة دمياط
تجاره القاهره
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجاره بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه الزقازيق
طب بيطري المنيا
مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية
تجاره اسيوط
كلية البنات آداب عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية السادات
علوم القاهره
تربية طفوله شبين الكوم
معهد فني تمريض المنيا
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تجاره بور سعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
820730
751133
732407
280003
549915
464903
663901
670694
244186
322970
540234
221593
133584
352159
304245
822461
834747
214473
427482
125121
589331
732920
427513
527389
111245
503598
380958
376071
388640
283444
536226
578287

اسم الطالب
عبد الرحمن صﻼح محمود احمد
كريم مسعد محمد محمد الجهينى
تقى سمير عبدالحميد عبدالمتعال
احمد زمراوي حساني حمدنا ﷲ
ياسمين صالح عبد ﷲ ابراهيم مشعل
مصطفى محمد عبد السﻼم عبدالوهاب الشعراوى
وائل صﻼح ابراهيم عبد العاطى
ايه محمد ابراهيم حبيب
ندى محمود مصطفى قناوى
اية وجيه نورالدين عبدالمقصود حسين
تهانى منصور بيومى بيومى
سماح السيد أبراهيم محمد
مها طلعت زكى العميرى
محمود سامى عبدالحميد على ابوالعﻼ
نرمين وهيب يوسف حنين
عائشه عبدﷲ محمد محمد
اسراء النوبى حمزه النوبى
ابراهيم وجدى سيد شحاته
اسراء محمد محمد عبدالرازق رمضان
محمود حسنى اسبتان جمعه اسبتان
جهاد مجدى احمد محمد باشا
منار محمد السيد عبد الوهاب
إسراء محمد سيد احمد يونس
انتصار مهنى حسن أحمدحسن
بثينة محمود عبد اللطيف محمود
تسنيم ياسر محمد خالد
محمد صبرى مصطفى محمود
محمد عبدالمقصود محمد عبدالباقى العزالى
نورا محمد سامى عزازى
محمد مدحت يونس حجازى
سعاد محمود عبد المجيد محمد
عبد ﷲ فتح ﷲ عبد الهادى خليل

الكلية
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره بور سعيد
اداب انتساب موجه الزقازيق
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم رياضة دمنهور
تجاره طنطا
تربية المنصوره
معهد فني صحى المنصوره
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم دمنهور
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب القاهره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية السادات
تربية قنا ج جنوب الوادى
علوم اسوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية اسكندرية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حاسبات ومعلومات المنصوره
علوم الزقازيق
اداب كفر الشيخ
تربية اسكندرية
حقوق القاهره
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
حقوق بنها
علوم بنها
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
علوم عين شمس
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
814541
879196
740784
549145
322127
229056
239645
650825
894421
532546
576000
453707
220068
733266
528111
155180
535739
752664
104108
653038
827235
883316
111049
606711
546324
227303
905519
536560
600432
433749
517004
601094

اسم الطالب
ماركو كامل زارع حنا
مريم اسامه امين رزق
مصطفى محمود عبده مصطفى
محمد رمضان احمد محمد موسى
احمد الوصال محمد السيد خليل
يوسف محمد حماده عبد الوهاب
محمد هشام محمد ابوالفتوح
يارا محمد شحاته عبد الرحمن حسين
مصطفي صبري صادق احمد
محمد عبدالناصر محمود فرج تعلب
امينة الشوادفى رمزى ابراهيم عابدين
اميره رمضان محمد سعيد عبد ﷲ
شروق هشام على بشير
نرمين صﻼح احمد ابراهيم احمد
سلمي محمد سعد محمد المهدي
احمد محمد نجيب عبد العال عبد الفتاح
حنان شوقى محمد خليل
ميرنا عادل السيد السعيد صبح
احمد عﻼء الدين فاروق على
ايمان عادل سعد عبد الحميد ليلة
اسﻼم عﻼء الدين سعيد عبد الفتاح
محمد عبد الفضيل على بابرس
ماريان نشات فام رزق ﷲ
رنا اشرف عبد الفتاح لطفي محمد
دنيا عبد الباسط عبد العزيز سيد احمد
علياء ايهاب طه محمد
مايسه محمد اسماعيل احمد
ماهى ممدوح عبداللطيف محمد عياد
عبير كيﻼنى عطية عطية على
محمد احمد محمد حشمت نعمان
عمر عصام صابر حميد
أشرقت سعيد محمد بيومى

الكلية
اداب المنيا
تجاره اسيوط
تجاره جامعة السويس
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
علوم رياضة اسوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
زراعه عين شمس
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره سوهاج
تجاره دمنهور
تجاره طنطا
تربية ابتدائي طنطا
دار العلوم ج القاهره
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية اسكندرية
حقوق بنى سويف
تمريض دمنهور
معهد فني صحى بور سعيد
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
اداب المنصوره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره سوهاج
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
علوم الزقازيق
اداب اﻻسكندريه
حقوق القاهره
زراعه سوهاج
تجاره دمنهور
نوعية الزقازيق
اداب اﻻسكندريه
تجاره دمنهور
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
902810
209898
463256
921061
673601
244304
827590
380789
527317
292300
517581
662676
137912
358137
586411
281593
397478
899054
577613
521045
453768
593706
817474
750627
302744
126990
430695
368931
305382
358195
879168
909507

اسم الطالب
كاترين هانىء نور سو﷼
مارينا اسامه ادوارد حليم عريان
هاشم حاتم هاشم موسي المهدي
راشا عادل عدلى محارب
محمود محسن فتحى على السيد
مى مسعد محمد السعيد
ياسمين محمد محمد الدسوقى
ايمان شهدى مهدى حسن
شروق محمد محمد أحمد الجزار
ضحى محمد عبد العاطى عبد المنعم
اميره حمدي يوسف اباظه
عمرو محمد المتولى عطية
سلوان فرج احمد جوده
مريم هﻼل عطا توفيق
عبير اشرف عزيز على موافى
احمد محمد محمود عبد المنعم المهدى
مؤمن احمد ابورحاب احمد
هدير اشرف عبد الرحيم محمود
مصطفى السعيد عبد الفتاح يونس
جهاد على ابو بكر عبد الجيد عبيد
ساره عزت حسن السقا
احمد عصام مسعد مصطفى مسعد
احمد شاكر محمد زكى
ابراهيم محمد ابراهيم ابراهيم اﻻلفي
احمد السيد نصر زهران
تقى محمد ليثي عبد الباقي
ايات عبدالناصر عبدالرسول محمد صالح
محمود حسين السيد عفيفى نصار
اميرة توفيق السيد شريف
هدى عبدالرازق محمد كامل محمد
ماريو مجدى يونان رزق
محمد بهلول محمد عثمان

الكلية
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب كفر الشيخ
تربية ابتدائي سوهاج
اداب انتساب موجه المنصوره
استنفد الطالب رغباته
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تربية ابتدائي بنها
تربية اسكندرية
اداب انتساب موجه القاهره
تربية طفوله ج دمنهور
تمريض المنصورة
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية ابتدائي طنطا
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره سوهاج
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
اداب انتساب موجه دمنهور
طب بيطرى كفر الشيخ
زراعه دمياط/رياضة
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تربية بور سعيد
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب القاهره
سياحه وفنادق اﻻسكندريه
حقوق بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب عين شمس
علوم بورسعيد
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
225083
800825
351962
666222
549001
510488
356346
747875
606834
133653
226518
612482
315280
608528
141561
166458
369644
918247
208622
322748
351795
544434
590057
213563
899363
308962
580401
236734
878960
317261
452203
455882

اسم الطالب
الحسن ابراهيم حسن محمد عنايه
اسماء احمد عباس محمد
نهله محسن محمد سعيد عبدالحليم
احسان هشام طلبه السيد المنير
احمد احمد فكري علواني مناع
على طارق على محمد على
ايه محمد عثمان محمد
اسراء ادم عبد ﷲ ادم
نهال خالد السيد محمدى محمد
منة ﷲ ايمن احمد سليمان
رامى عمر على عمر
احمد ابراهيم احمد رشاد السيد بيومى
محمود شعبان عبدالصادق على
ابراهيم الشحات حافظ على
محمود اشرف حامد القزاز
اسراء احمد محمد احمد
ابتهال عبدالشافى امين عفيفي
مى عبد الحكيم بدوى مزيد
محمد عادل السيد على
اسماء محمد محمد محمد عبد المنعم
نسمة محمد بهى الدين الحسينى حجاب
طارق احمد الرشيدي حسن احمد
سلمى ربيع محمد فريد عبد الحميد
ممدوح اشرف سمير يوسف
شيماء ابراهيم محمد ابراهيم
محمد جمال توفيق خضر
سحر السعيد محمد عبدالعزيز
عز الدين كمال نصر خير ﷲ
اماني سيد محمود محمد
امل عزت محمود حسن عبده
محمود مصطفى ابراهيم القصاص
محمد المرسى عبدالسيد المرسي عبدﷲ الشيخ

الكلية
زراعه القاهره/رياضة
تمريض المنيا
تجاره عين شمس
تجاره المنصوره
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تربية رياضيه بنين اﻻسكندريه
تربية ابتدائي عين شمس
تجاره جامعة السويس
طب بيطرى الزقازيق
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
حاسبات ومعلومات الفيوم
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره جامعة دمياط
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
معهد فني تمريض سوهاج
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره القاهره
علوم جامعة السويس
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
تربية/رياضه طنطا
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
591326
304554
655789
127657
286259
297182
534957
399639
205489
576477
243418
327239
169389
299127
892150
907085
179049
726436
908213
725956
656666
587427
886443
367326
307894
580372
539160
614225
105120
215682
461043
366556

اسم الطالب
خلود عادل ابراهيم محمد حميد
هدير عﻼء الدين محمد عبد المنعم حسن الحويزى
زياد محمد محمد السيد العﻼمى
فاطمة ايمن حسن عبد ﷲ
هدير سالم سعد طه
ماري كمال بشرى مسعود
مى ابراهيم عبد العليم ابراهيم زويل
محمد يحى رمضان حسن
عبدالرحمن جمال احمد عبدالفتاح
محمد توفيق محمد فرج
ايه خالد عبد الغفور عبد الﻼهي
رويدا سعيد احمد الشعراوي
اسماء بدوي عبد الحليم حسان
روجينا مطر جرحس سعد
محمود احمد يعقوب محمود
حسانين محمد همام احمد
امل عبد الرازق سيد عبد اللطيف
احمد ممتاز عبد ﷲ حسن
دعاء عبد الحكيم محمد محمد
سهيله على حسن محمد سعد
اسماء احمد فوزى احمد محمد ابوالخير
اسﻼم اسامه حسنين محمود عبدالمعطى
رانيا سعد ذكى فرج
اسماء اسعد عبدالمقصود شعبان
حنان احمد محمد ابو عامر
محمد على عبدالفتاح احمد البدوى
اسماء مصطفى احمد على جاد
دينا احمد محمود احمد محمد
احمد سعد الدين عبد السميع احمد
ساره منير فكرى عبد المسيح
اسامه عادل راغب خفاجى
رامز رائد نسيم يوسف

الكلية
تربية جامعة دمياط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره المنصوره
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد فني صحى امبابة
ك.ت .فني صناعى قويسنا
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره القاهره
زراعه طنطا
اداب انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اداب جامعة دمياط
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تجاره اسيوط
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه بنى سويف
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
زراعه سوهاج
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
رياض اطفال المنصوره
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
معهد فني صحى اسيوط
اداب بنها
حقوق شبين الكوم ج منوفية
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية ابتدائي السادات
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية البنات آداب عين شمس
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
طب بيطرى بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
377838
523868
435161
885996
153540
283446
129009
463822
741757
657476
894882
434624
221799
809599
834663
553720
316287
546121
278372
538060
532791
885354
606889
464736
910907
213685
440120
451080
910146
324878
745365
659716

اسم الطالب
احمد ابوالحمد محمد محمد على شافعي
مارينا وجدي ناصر فؤاد حنا
محمد احمد عبد السﻼم السيد
منى حسني عاطف ثابت
سوزى مكرم عبد ﷲ ابراهيم
استيفان ايهاب رمسيس لبيب
انجى عيد على عيد داود
نورهان طارق السيد الزق
محمد على احمد حسين
داليا عمرو على سامى عبد الحميد
مياده اشرف محمد على
عمرو خميس احمد محمود ابراهيم
اسراء مصطفى عبد البديع على
على ايمن على عبد الرحمن
شرين خالد طايع محمد
منة ﷲ محمد على حسن غنيم
ايمان السيد بدر غنيمى جاب ﷲ
أمنية حسني حسن محمد شرابي
اهلة سراج الدين اسماعيل احمد ميره
ندى جمال محمد توفيق عبد الباعث شداد
اسﻼم جمعة محمد عبدﷲ حسنين
فاطمه عبد الرحيم احمد عمر
اسراء نبيل سيد احمد على
كريم احمد السيد عبد الحميد شلبى
على حسن عبيد محمد
عمرو محمد فتحى العيسوي
سماء محمد الصافى محمد موسى
محمود محيى قطب عثمان الجندى
الحسن ممدوح حسن عبد الحليم
سعاد ابو الحسن محمد مبارك عوض
ايه حسان عبد العظيم اسماعيل
سمر نهاد محمد محمد مجاهد

الكلية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجاره دمنهور
اداب انتساب موجه اسيوط
حقوق بنى سويف
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي كفر الشيخ
حقوق الزقازيق
تجاره المنصوره
طب بيطرى سوهاج
علوم رياضة كفر الشيخ
اداب عين شمس
اداب انتساب موجه المنيا
اداب اسوان
اداب انتساب موجه دمنهور
دار العلوم ج القاهره
تربية/رياضه اﻻسكندرية
السن عين شمس
تجاره دمنهور
زراعه دمنهور
اداب اسيوط
علوم رياضة اﻻسماعيليه
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
تربية ابتدائي اسوان
السن عين شمس/رياضة
تربية أساسي اسكندرية
تجاره طنطا
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
زراعه عين شمس
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
240219
732428
432575
591372
125731
822797
585924
471701
108271
227933
235482
321834
449592
240051
449809
818513
671867
885544
733595
896791
321539
113218
520285
754603
898951
812685
434572
821378
310929
236641
228242
556117

اسم الطالب
مريم ابراهيم احمد محمد
زينب صﻼح فتحى محمد
احمد حلمى امين سيد احمد مروان
ساره محمد على الخميسى
منه ﷲ جمال السيد محمود
زينب عبد الناجى رمضان محمود
محمد عبد القادر الرفاعى المنشاوى
احمد محمد محيى الدين السيد على
غادة عﻼم محمد محمد
دينا ميﻼد ايوب فﻼح
عبد ﷲ مصطفى احمد محمد حربيه
احمد فوزي السيد سعيد ابوراشد
ايناس عبدالسﻼم عبدالسﻼم اﻻشقر
انجى سمير حليم فهيم
مى احمد محمود مسلم
احمد خليفه نظيف علي
السيد عطيه السيد العدروسى
فاطمه الزهراء هاشم عبد العليم عبد الوهاب
مها مجدى توفيق عبدالخالق
مصطفى محمود حسن محمد
نورهان ياسر احمد ابوشاهين
احمد محمد احمد احمد اسماعيل
بسمة السيد محمد الشاذلى
حسام احمد حمدى احمدالعيسوى
دوﻻجى عادل سمير فريد
كيرلس مينا سيد لبيب
عبد الرحمن احمد مرسي محمد علي
احمد سيد نجيب مصطفى
مها فايز محمد صهيون
حسام الدين مصطفى كمال سيد محمود وهبة
احمد عامر كمال عبد اللطيف
هبه عبدالمنعم عبدالسﻼم عبدالمولى

الكلية
اداب انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه الزقازيق
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
اثار القاهره
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره جامعة السويس
تربية كفر الشيخ
السن عين شمس/رياضة
تربية عين شمس
اداب القاهره
نوعية اشمون
زراعه طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب طنطا
تجاره اسيوط
تمريض المنصورة
اداب اسيوط
تجاره طنطا
تربية رياضية بنين سوهاج
تمريض شبين الكوم المنوفية
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق جامعة السادات
كلية العلوم الزراعيه بيئيه بالعريش
السن المنيا
حاسبات ومعلومات المنيا
تربية/رياضه اﻻسكندرية
زراعة قنا ج جنوب الوادي
طب بيطرى جامعة السادات
تجاره عين شمس
حقوق عين شمس
اداب دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
526203
908656
170159
162894
829208
465966
891697
825279
370841
674635
832613
294778
752681
352492
730309
837673
204525
283452
884825
583073
754579
234759
728966
219169
307194
137810
585886
662810
288936
806646
130599
150653

اسم الطالب
محمد صبري مجدى محمود
ايه عبد الناصر مصطفى محمد
مروة احمد عبد الفتاح محمود
اميرة كمال على حسن
عمر بدرى عبدالحميد عبده
ميار زين العابدين محمد على الرفاعى
سماح عزت خليفه بولس
محمد عبده فريد محمد
خالد جﻼل عبدالرازق عبدالمقصود
هدى حسن محمد حسن قدور
مريم مراد وهيب يوسف
محمد سيد عبد الكريم مرزوق
ندى محمود السيد مرسى سﻼم
نوران فتحى عمر عبدالفتاح
عمر فؤاد محمد حسن الدواش
فاطمة ماهر عيد بخيت
نور ﷲ علي محمد علي ثابت
عبد الرحمن عدلي سعد سيد
اميره عاطف محمد محمود
اميمة مجدى محمود اسماعيل
احمد عﻼء الدين عطوة نصر الدين زعبل
تقى حسام الدين اسماعيل عبدالعزيز
ايه محمد منصور جمعه
امنية عيد احمد عطا ﷲ
شرين رزق حسن حلوة
عمر عبد ﷲ ربيع عبد ﷲ محمد
احمد حمادة عبد الحكيم بدرة
عبد الرحمن فوزى عبد العزيز شلبى زغلول
عمر اشرف عبد الباقى السيد
اسماء جمال سيد فرغلى
امنيه اسماعيل عبد الفضيل محمد
ياسر ابراهيم فتحى ابراهيم منصور

الكلية
علوم اﻻسكندريه
اداب اسوان
تربية الفيوم
طب بيطرى بنى سويف
تجاره سوهاج
تجاره كفر الشيخ
معهد فني صحى اسيوط
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره عين شمس
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره سوهاج
حقوق عين شمس
علوم بورسعيد
علوم عين شمس
علوم عين شمس
طب بيطرى فرع الوادي الجديد
حقوق القاهره
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تجاره اسيوط
تجاره المنصوره
تربية العريش
حقوق عين شمس
تربية الزقازيق
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره القاهره
تجارة جامعة السادات
تربية/رياضه المنصورة
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد فني صحى امبابة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
170364
812878
580560
122686
650304
145175
109098
594969
320244
659250
231210
204232
121671
319313
235847
303652
432004
904054
670952
459734
225105
117205
377975
205184
880472
601237
324093
232441
734202
366157
357617
211629

اسم الطالب
عبد الرحمن سيد امين عثمان
مريم كامل مﻼك جرجس
ياسر عصام عبدالفتاح مجاهد
اﻻء محمد عبد المنعم محمود
منه ﷲ عبد الغنى الصاوى عبد الغنى الصاوى
محمد حسن فرج محمد
احمد يسرى عبد المحسن محمود
هاجر حسن محمد سﻼمة سليمان شرف
احمد ايمن محمد محمود حسن طوﻻن
الزهراء صﻼح حلمى عبد العزيز ابو زيد
زينب محمد على عبد الحميد
مريم سمير عدلى قلينى
شادى حسام الدين عبد العزيز عبد البارى
اميرة عبد الحكيم احمد محمد ندا
غادة جابر زيدان محمد
نرمين ناصر عبد المعبود الميضى
سمير هيثم سمير عبد المجيد حفينة
شدا ابراهيم كامل ابراهيم
هناء طه عبد الفضيل السيد البندارى
اسﻼم صﻼح سليمان ابو طبيخ
احمد خالد على شحاتة
تقى جمال محمود محمود سطوحى
ايه احمد عبدالعاطى علي
هدير محمد كامل عطيه
اسامه ابراهيم يوسف احمد
محمد رضا مصطفي مصطفي مصطفى النجار
مصطفى خالد احمد حامد
طارق محمد عبدالرحمن السيد
عمر عبدالغفار عبدالمجيد عبدالفتاح عفيفى
مؤمن سمير عطيه احمد محمد
هشام محمد ابراهيم عطية
مهند محمد محمد عبد المعبود

الكلية
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه المطرية
معهد فني صحى بنى سويف
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية/رياضه حلوان
علوم المنصوره
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه المطرية
تجارة جامعة السادات
علوم جامعة دمياط
تجارة جامعة السادات
علوم المنصوره
اداب اسوان
اداب انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي عين شمس
تربية السادات
تجاره دمنهور
إعﻼم بنى سويف
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه حلوان
نوعية عباسيه
زراعه القاهره
حقوق اسيوط
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم رياضة حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة الزقازيق
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
920609
439441
672111
292966
736741
739742
665493
316528
242344
393911
651597
916134
547599
427180
160478
681934
155351
390487
245374
598600
891901
676661
912006
126228
378431
678874
307954
370148
578884
540088
205132
671964

اسم الطالب
ماريو ميﻼد جابر جيد
داليا عصام عبدﷲ سيد احمد جاهين
محمد ممدوح عبد العزيز ابراهيم
هدير علي عبد الساتر شحاته
محمد السيد محمود طنطاوي
مريم عبدالعزيز السيد حسانين
حسناء ابراهيم حسن محمد ابراهيم
رضا ربيع محمد محمد قمر
كيرلس اشرف رزق حبيب
فاطمه عبدالفتاح صﻼح محمد شافعى
احمد محمد السيد عطيه اللبودى
ابانوب سمير شحاته عبدﷲ
عبدالعزيز احمد ابوبكر عبدالعزيز عبد النبى
محمود محمد محمود موسى
دعاء عنتر ابو الخير محمد
دعاء عبده مصطفى محمدين اﻻمير
محمد رمضان محمد علي
فاطمه ابراهيم محمود على مسعود
سها ممدوح محمد فريد
ابتسام العدوى محمد الﻼوندى
ياسمين منتصر يوسف محمد
احمد عادل عبد العزيز علي
محمد سليم محمد حسن
هند محمد عبد المنعم احمد
هبه رشدى محمد محمد عامر
خلود صﻼح محمود محمد السيد
همت محمد شعبان العبد الشبشيرى
اسﻼم صبحى حامد احمد
محمد عزت عبد العزيز السيد البرعى
ندى عصام جابر ضيف ﷲ
مينا ونس مرقس جندى
فاطمه حسين حلمى حسين

الكلية
تجاره انتساب موجه سوهاج
اداب اﻻسكندريه
معهد فني تمريض المنصوره
تربية حلوان
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق انتساب موجه عين شمس
حقوق المنصوره
علوم بورسعيد
تربية/رياضه دمنهور
حقوق اﻻسكندريه
تربية بنى سويف
علوم المنصوره
تربية /رياضه بنى سويف
تربية ابتدائي بنها
حقوق القاهره
تربية جامعة دمياط
تربية ابتدائي اسيوط
علوم جامعة دمياط
تجارة قنا ج جنوب الوادي
بنات تربية/رياضه عين شمس
تربية ابتدائي عين شمس
اداب المنصوره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
حقوق عين شمس
تجاره المنصوره
تربية طفوله ج دمنهور
اداب حلوان
تمريض المنصورة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
222646
726693
314090
232498
287513
501545
889637
613601
745538
905370
108304
731105
304032
813105
737633
659567
373200
428585
735165
138313
152153
239875
845592
835596
663946
651056
389119
802726
823630
296133
160640
669104

اسم الطالب
محمد اشرف حماد عبد الفتاح
وداد فوزى محمد احمد العتر
سارة يسري عبد الستار رضوان
شهاب الدين السيد محمد السيد
رحاب زكريا سليمان احمد
ميار ابراهيم محمد ابراهيم
مريم عنتر فوزي مينا
هناء منصور يوسف شحاته
منى محمد سليمان محمد حسن
فاطمه ممدوح حسان ابراهيم
احمد اكرم عبد المنعم حسين
روان هيثم صﻼح عبد ﷲ سليمان
دينا هشام على جاويش
نجﻼء على عبدالوهاب ابراهيم
سعاد محمد كيﻼني محمد محمد
سحر صبرى محمد محمد عبد العال
احمد عبدالمنعم محمود عبدالمنعم
حسين حسن السيد حسين
ايه رجب سالم منصور
مريم احمد عبد العظيم السيد
احمد خلف لبيب رضوان
عمرو سمير فتحى حفظ ﷲ
محمد حسن محمد محمد محمد
جهاد محمود أحمد عبد المعطى
ساره لطفى زغلول عطيه خالد
حفصه عبد المنعم عبد الموجود عبد المنعم
اسماء صالح ياسين احمد
احمد حمدى انور محمد
ايه خلف عبدالغفار محمد
هاجر مجدي جاد محمد
محمود محمد مصطفى محمد
عمرو المتولى محمد المتولى عمرو

الكلية
اداب حلوان
علوم بورسعيد
تربية شبين الكوم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم رياضة حلوان
علوم طنطا
نوعية فنيه اسيوط
نوعية الزقازيق
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
اداب سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
رياض اطفال المنصوره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
نوعية المنيا
اداب الزقازيق
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب اﻻسكندريه
نوعية الزقازيق
زراعه عين شمس
تربية بنى سويف
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تجاره سوهاج
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره طنطا
علوم المنصوره
حقوق بنها
نوعية المنيا
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره عين شمس
تربية رياضيه بنين بني سويف
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
731057
354017
121004
804105
541824
585708
675248
139741
575562
363162
464495
836753
921128
907660
729268
882609
321456
308791
578967
532899
152760
215546
391750
822305
669223
300268
366576
594288
390676
670877
508751
506959

اسم الطالب
اشرقت نجيب احمد السيد شحاتة
بوﻻ ذكى حليم ذكى
احمد مصطفى حافظ نصر الصباغ
أﻻء سيد ابراهيم سيد
احمد السيد احمد فتيحه حسن
احمد مصطفى محمد الحارتى
اسماء ياسر ابوعتاب راغب ابو عتاب لويزه
فاطمه ياسر عبد المنعم علي
اميره ابراهيم بسيونى محمود شرف الدين
عبدالرحمن السيد ابراهيم محمد
اسﻼم وليد على عبد الرحمن مصطفى المصرى
رنيه عبدالرحمن محمد على عبد الكريم
وفاء عﻼء الدين خلف محمد
ايه احمد محمد على
اﻻء محسن جوده عبد الحميد سيد احمد
سلوي ممدوح عبد الصبور امين
انجي رمزي عبد العزيز الشاذلي
محمد اشرف محمد حسن ناصف
فتحى محمد اسماعيل عبد اللطيف ابو الركب
ابراهيم رفعت حسين الشرقاوي
ايمن احمد محمد محمود
محمد محمود عبدالرحمن عثمان
مها صابر احمد محمد احمد
سالى عياد منتياس فام
معاذ عبد الفتاح عبد الوهاب السعيد على
رمضان سالم عبد ﷲ عبد اللطيف
محمد هانى عادل محمود خليفه
عﻼء سامى محمد يوسف البرمبالى
شهد سيد محمد حسين
مها اشرف محمد محمد سيد احمد
ياسمينا يسرى صالح عبداللطيف صالح
اسراء سالم محمد سالم حسين عمار

الكلية
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب القاهره
اداب المنيا
علوم رياضة اﻻسكندرية
علوم المنصوره
الفني لترميم اﻵثار باﻻقصر
حقوق انتساب موجه القاهره
معهد فني صحى طنطا
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
اداب كفر الشيخ
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تربية سوهاج
اداب سوهاج
نوعية الزقازيق
تربية اسيوط
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات بنها
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنها
نوعية فنيه قنا
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
تجاره جامعة دمياط
تجاره بنها
علوم المنصوره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
358667
240510
753554
449652
580163
320610
159298
578725
669598
479757
600368
547499
153168
846071
726472
508746
660366
581154
449079
755099
324605
606608
751307
382194
107692
377707
606664
577932
656854
584029
671045
593797

اسم الطالب
اسراء احمد ابوالفضل عبدالسيد
شروق كامل عبد الخالق محمود رزق
محمود احمد محمود ﻻشين
دعاء درباله السيد عبد ﷲ درباله
منار رضا ابراهيم الشهاوى
حماس مهاب حلمى أبوالعﻼ
مى محمد رجب شحاته
آثر نبيل فهمى الجندى
عادل محمد السيد غريب
جمال عبدﷲ عبدالمجلى ابراهيم عبدالقادر
سلمى ايمن السيد عبد المعطى الشال
احمد رضا فتحى اسماعيل سﻼمة
بسنت حسام الدين فراج محمد
احمد محمد حمدﷲ ابراهيم
محمد مصطفى بدر محمد
هاجر ايهاب صﻼح الدين محمد حسن
على عبد الحافظ على البنداري
احمد اشرف محمد راغب المنسى
منة ﷲ محمد ممدوح محمد الشرمه
عبد ﷲ نادى احمد سليمان
ايمن محمد عبد ﷲ عبد ربه
اسراء حمدى امام طنطاوى
كريم الداودى حميدة محمد عثمان
دولت عبدالناصر احمد الخرقاني
عمرو جميل عبد القادر عبد القادر
دارين جمال عبدالرحمن النقيب
آيه خالد محمد ابو الهدى عنانى
اسراء محمد ابو الفتح عبد الرحمن
عايده عﻼء محمود طوسون هﻼل
آيه رشاد مظهر عوض
شرين محمد فتحى السيد عبد الرحمن
منه ﷲ السعيد عبده الحناوي

الكلية
علوم حلوان
اداب القاهره
تجاره بور سعيد
تربية/رياضه طنطا
رياض اطفال المنصوره
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
علوم المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تربية/رياضه كفر الشيخ
اداب الزقازيق
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه/رياضة
تجاره بنى سويف
تجارة قنا ج جنوب الوادي
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس
اداب كفر الشيخ
زراعه المنصوره
المعهد الفنى للتمريض بالجونة
علوم طنطا
تربية/رياضه العريش
علوم عين شمس
تربية الزقازيق
تربية رياضيه بنين بور سعيد
تربية/رياضه عين شمس
اداب القاهره
تجاره عين شمس
اداب الزقازيق
تربية طنطا
تجاره طنطا
تربية ابتدائي طنطا
تجاره طنطا
تربية جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
366451
739908
587164
549351
739216
597284
891717
600862
380390
607613
746068
843449
896784
549605
323617
680643
666743
651475
448206
286540
391255
918479
238706
500287
529252
749550
733320
122849
363893
228849
520645
511307

اسم الطالب
طاهر كمال محمدى محمد عماره
منى مصطفى محمد محمد
احمد رمضان عبدالقوى زيدان عبدالسﻼم
مي مسعد حمدى يوسف البدوي
السيد محمد السيد حسن
رانيا السيد البدوي عبده العش
عﻼ حسن محمد حسن
شروق على امين ابراهيم
حلمى رمضان حلمى محمد فارس
كيرلس يوسف غطاس ابراهيم
احمد سالم على سالم
عادل منتصر فرحات زاهر
محمود على محمد على
ميرنا محمد عبدالحميد علي قريطم
نرمين مسعود السيد السيد بكر
محمد محمود محمد الباز
اسماعيل نبيل عبد الرحمن اسماعيل
مريم يحى محمد اسماعيل عنب
محمد محمد السعيد احمد اسماعيل
بوﻻ هاني نجيب حنا
عبدالرحمن احمد عبدالكحلوت
حسناء السيد محمود محمد
احمد سميح جابر احمد غيضان
علياء حسنى محمود عبد المجيد
عمرو مصطفى ابو اليزيد على شحاته
احمد غريب مختار مسعد حمود
احمد سعيد جمال عودة
محمد فاروق عبد التواب صميدة
محمد يوسف محمد يوسف على
محمود خالد فاروق السيد محمد
سحر بخيت البدري احمد
ابراهيم نصر مبروك عبد الغفور عامر

الكلية
تجاره طنطا
تجاره الزقازيق
تجاره طنطا
تربية/رياضه اﻻسكندرية
تجاره الزقازيق
معهد فني تمريض المنصوره
معهد فني صحى اسيوط
تربية طفوله الزقازيق
اداب عين شمس
حاسبات ومعلومات الزقازيق
حقوق الزقازيق
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه المنصوره
نوعية فنيه المنصوره
تجاره طنطا
علوم رياضة القاهرة
اعﻼم القاهره
تجاره سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم اﻻسكندريه
علوم دمنهور
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
حقوق حلوان
تجاره جامعة السويس
تربية/رياضه عين شمس
اداب دمنهور
اداب كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
654570
809088
319715
368411
367390
284369
893796
289376
454377
595378
901699
847952
537660
370396
811068
530287
529755
455645
888834
162607
309969
133018
881041
230985
470278
468801
443208
600318
900820
823229
457900
674972

اسم الطالب
دينا بكر خفاجى ابراهيم خفاجى
شذا عمر حسين عبد الوهاب
اية عادل عبد الخالق حجاب
فيرونيكا رؤوف فارس عزيز غالى
نرمين اسامه عابدين ابراهيم
احمد ياسر محمد عبد العزيز يسن
طارق منصور حافظ الزهري
صﻼح الدين سيد محمد راغب
سهر ايمن محمد عبد الجواد حميده
اية محمد محمد رزق عيد
ابانوب عادل عدلى عبده
ايمان ابو الحسن عبد النبي محمدين
منى جمال محمد محمود ريحان
بوﻻ عياد عبده ميخائيل
أميرة يونان عبد الملك مخائيل
مصطفى محمد على الغرباوى
حسن السيد محمد الصاوى عبدالهادى
عزت مجدى عزت عبد العال الخولى
محمود فوزى محمد عبد ﷲ
نعمه ﷲ احمد فاروق على
مصطفى سعيد عبدالواحد قنديل
امير اسامة عبد العزيز محمد
احمد عاطف عبد الرازق عبد الصابر
محمد سمير وجيه مصطفى
جمال الشحات حمودة محمد النجار
أنس سمير عبدالجواد مسعود جابر
فاطمه عبدالمجيد احمد عبدالمجيد الطنطاوى
امنية فخرى حسيب السيد احمد
الزهراء صابر ابو ضيف احمد
رانيا سيد حمدان عبد الرحيم
إسراء أشرف أبو الفتوح سرور
رباب محمود محمد عيد العبد

الكلية
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره اسيوط
تربية شبين الكوم
طب بيطرى بنها
فنون تطبيقيه حلوان
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره سوهاج
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
تربية جامعة دمياط
تجاره سوهاج
اداب سوهاج
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
نوعية المنيا
معهد فني صحى اﻻسكندريه
زراعه دمنهور
علوم طنطا
تجاره اسيوط
اداب انتساب موجه الفيوم
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره اسيوط
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية كفر الشيخ
معهد فني صحى طنطا
تربية طنطا
نوعية الزقازيق
تربية سوهاج
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تربية طنطا
معهد فني صحى الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
289728
749003
531257
588438
304856
908257
619091
655532
661500
652185
227217
356195
303722
677042
366681
432989
141125
216180
604517
600430
456085
238765
137770
678499
822620
543315
154579
585527
579536
452223
738767
391748

اسم الطالب
نادية رائد محمد محمدالشنوانى
اسراء سمير حسن محمد
احمد ابراهيم رزق محمد النمر
جهاد عﻼء لطفي محمد عبدالرحيم
ايات حسن سعد عبد الواحد
اسامه بشري ثابت فهمي
وﻻء اشرف سباعى محمد
عمر مراد محمود صابر
ساره منصور ابراهيم ابراهيم البلقاسى
محمد المحمدى كمال السيد عثمان
هدير وليد ابراهيم يسن
امنيه ياسر سيد دسوقى
ايمان محسن جوده الـقـط
احمد محمود محمد عبد السميع
محمد اشرف على خليل صدفه
نادر فريد فخرى عبده
هدى عبد الرسول محمد مفتاح خضير
برهان عادل على محمد
نهلة حسين عثمان سعيد
اية محمد بهجت محمد
مصطفى محمد شوقى ابراهيم خيال
ساره عبد الخالق ابو زيد على
عمر احمد يسرى محمد
هاله المتولى المتولى اسماعيل شريف
اميره احمد عبد الراضى عبد الرحيم
احمد محمود عبدالسﻼم محمد الخليفة
احمد جودة محمودالعجمى ابو سيف
اﻻء اسامه محمد فرج رزق
فاطمة محمود المحمدي ابراهيم ابوعيد
اسامه ابراهيم عبدالعزيز وهيبه
اسماء محمد محمد عبدالعال علي
سلمى عمرو متولى معوض مليجي

الكلية
حقوق حلوان
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تمريض دمنهور
اداب طنطا
بنات علوم رياضة عين شمس
تجاره سوهاج
تجاره جامعة السويس
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره المنصوره
تربية ابتدائي المنصوره
تربية حلوان
تجاره القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
طب بيطرى المنصوره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية/رياضه اﻻسكندرية
تجاره القاهره
علوم رياضة حلوان
السن عين شمس
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
معهد فني صحى طنطا
تجاره القاهره
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب قنا ج جنوب الوادى
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
علوم المنصوره
اداب كفر الشيخ
تجاره طنطا
علوم الزقازيق
فنون تطبيقية جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
756979
608989
746520
120840
658705
523733
884778
153565
287531
277467
238108
471725
318163
589573
528727
529063
738081
355049
323163
509055
580410
214858
351663
311600
748868
884658
120176
503345
527194
390615
466060
113482

اسم الطالب
سعاد محمد عبد الحليم عباس
حسن محمد حسن عشري
ايه خالد على عبدﷲ
مارك شنودة حزين ميخائيل
خديجه لطفى الفرحاتى شحاتة
بسنت محمد عبد السﻼم احمد حمام
فهيم سامح فهيم جاد السيد
مارجريت منير شكر ﷲ قلدس
اسراء سعيد عبدﷲ صالح
ابراهيم مصطفى ابراهيم مصطفى
فاطمه عبد المنعم محمود بشندى
عادل السيد عبدالمعطى متولى احمد
مصطفى حسين فرحات امبارك
عبد ﷲ رمضان عبد الفضيل الجوهرى
احمد محمود محمد عبدالعزيزعشرة
احمد سامح محمود محمود عبدﷲ
محمود رمضان حسينى خليل
فاطمه عصام السيد احمد
دينا اشرف محمد السيد العبد
نوران احمد محمد عبد الجواد حشيش
فاطمه الزهراء ابراهيم احمد جمعه الدسوقى
على عماد فتحى عبد المجيد
شريف خالد عبدﷲ هاشم شعﻼن
مصطفى حامد محمود زنون
ساره علي احمد عبد الرحيم
وفاء مصطفى فهمى معبد
عمر جمال علي عبد الحميد
أحمد سامى عباس محمد مقلد
راندا محمدنجيب محمود عيسوى
عبدﷲ حسين احمد حسين عمر
روان عباس محمد الشراكى
محمد يحيي عبد النبي ابراهيم موسي

الكلية
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
نوعية الزقازيق
تربية اﻻسماعيليه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
رياض اطفال بنى سويف
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
زراعه كفر الشيخ
اداب شبين الكوم ج المنوفية
زراعه المنصورة/رياضة
اعﻼم القاهره
تجاره دمنهور
تجاره الزقازيق
دار العلوم ج القاهره
معهد فني صحى بنها
اداب دمنهور
اداب انتساب موجه طنطا
علوم عين شمس
علوم رياضة حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
معهد فني صحى اسيوط
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم رياضة اﻻسكندرية
اداب اﻻسكندريه
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تجاره كفر الشيخ
حقوق القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
448146
326307
455905
323482
125950
280398
593708
665823
363850
536622
368013
515940
596146
312643
430540
815153
881022
680160
158922
881905
661918
884237
899395
468715
297079
830922
428654
911081
908661
370887
164934
376773

اسم الطالب
معتز خالد رجب احمد السنوسى
اماني زغلول احمد ابراهيم
احمد سليم ابراهيم الكومى
هند محمد حسين على حسين
ندى ابراهيم عبد الرحيم ابراهيم
اسراء اسامة محمود حسن
خالد محمد محمد السعيد الفره
احمد وحيد ربيع يوسف عبد العزيز
جون ماجد شاروبيم لوقا
اميره فتحي محمد مصطفي خفاجي
مروه السيد صبحى حسن
عاصم ياسر عوض اسماعيل غراب
بدريه محمد ابراهيم عزب عريضه
اسﻼم السيد شحات عبد المؤمن
محمود عبد القاسم انور محمد خلف ﷲ
إسراء أحمد على أحمد
اميره ابوحسيبه راغب سيف
معتصم احمد محمد محمود الدماصى
وفاء السيد محمد محمد
اسماء فزاع تهامي محمود
محمد السيد كمال حنفى
مروه عبد المنجى كامل محمد
باسم كمال محمد عمر
محمد سعد عبد السميع محمد سعد
اسراء محمد صﻼح احمد
عمر محمود احمد محمد
مصطفى عيد محمد محمود
محمود عبد الباسط محمود قناوى
ايه هارون حسن عزالدين
باسم عادل عوض عبدالغنى
هند حسنى عباس اسماعيل
هدير عاطف محمد الور

الكلية
تجاره طنطا
اداب القاهره
اداب طنطا
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب القاهره
العالي للغات بمصر جديده
تجاره جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره بنها
تربية ابتدائي دمنهور
اداب انتساب موجه بنها
حقوق اﻻسكندريه
كلية الزراعة جامعة دمياط
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
زراعه المنيا
حقوق اسيوط
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
نوعية فنيه اسيوط
تجارة جامعة السادات
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره سوهاج
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
علوم رياضة اﻻسماعيليه
تمريض أسوان
اداب اسوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
سياحه وفنادق الفيوم
نوعية عباسيه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
556597
811580
677691
519902
755971
288762
120753
665438
446005
117977
589272
207378
535446
277274
741806
391176
471638
472502
883051
733336
436167
215445
162101
132533
539033
612429
244707
359534
581692
310697
277431
296912

اسم الطالب
محمد حامد عدلي حامد عبدالحميد
شيماء محمد فتحى محمد
يحى محمود شوقى السيد الجد
إيمان أيمن عبد المولى بازينة
غاده عبدالمنعم عبدﷲ الكﻼوي
محمد محمود حسن الحسيني
ريمون بطرس مكرم بطرس
امنيه محمد عبد الغفار عبد السﻼم البنهاوي
عبد الرحمن محمد بكر عرفة طايل
ايه عيد كمال محمد
احمد عبد ﷲ محمد عبد الفتاح شاهين
بيشوى عادل لطيف أبادير
أميرة نجيب محمود رمضان
احمد اسامة محمد على
عمر خالد تاج الدين عباس حلمى
عبدالرحمن محمد عزت عزوز
عبد الحميد ممدوح عبد الحميد يوسف نيل
سهام حمدى لطفى المليجى
ايه محمد عباس رشوان
عمرو محفوظ حسين حامد منتصر
ماجى وصفى شاكر عوض
احمد محمود ابراهيم الحسينى
ماركو صليب امين سليمان
احمد محي الدين شكري محمود
نهال بيومى إبراهيم النحال
كريم احمد مصطفى اسماعيل
عمر محمد هانى محمد حسين
دانيال اسحق قلينى شاكر
محمود سامى محمد سليمان الكومى
نور رضا عبدالقوي طايل
احمد طارق احمد عزت فريد
نجوى ممدوح عبد المنعم محمد

الكلية
تجاره دمنهور
نوعية المنيا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تربية رياضيه  /بنات طنطا
تربية العريش
حقوق القاهره
تجاره القاهره
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره انتساب م .بنها
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تجاره دمنهور
حقوق حلوان
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
ع.دولى اعﻼم مدينةالشروق
تجاره كفر الشيخ
اداب كفر الشيخ
علوم اسيوط
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
علوم اﻻسكندريه
حقوق حلوان
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
تربية الزقازيق
حاسبات ومعلومات الفيوم
تربية عين شمس
علوم رياضة الزقازيق
السن عين شمس
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
ع.دولى اعﻼم مدينةالشروق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
166005
891984
317693
234076
296137
352764
205344
655191
595056
844043
609221
282630
395405
524945
849387
301483
754750
612336
830834
104385
145659
304370
581682
501755
668100
204477
756409
283303
814358
533738
607272
519825

اسم الطالب
رغده نصر الدين حمى ﷲ سليمان
منى رفعت عبدالصبور عبد الرحيم
محمد بدر عبد العاطي بدر
شيماء يحى عبدالرازق عوض
وﻻء هشام محمد عوض ﷲ
دنيا محمد عبدالمؤمن محمد
اسراء محمد حلمى عبد الحميد
حامد ياسر حامد مسعد
أميرة محمد عبد المنعم ابراهيم ابو الخير
حازم مصطفى حسن سعد
محمد ابوهاشم فتحى ابوهاشم عمر
محمود علي محمود خليل حسنين
عبدالحميد محمد عبدالحميد عبدالعال الجيوشى
إسراء فتحى احمد سﻼمه احمد
احمد محمد عبد ﷲ محمد
محمود عزت محمد محمد البسطويسى
عبد الرحمن حسين زارع حسن محمد
محمود عبد العال ابراهيم عبد العال
رحاب عبد الرازق محمود احمد
عبد الرحمن عزالدين عبد الفتاح عبد الوهاب
احمد فتحى رمزى على
روان اسامة محمد عبدالرحمن الجمل
محمد محمد عدروس خاطر
عمر عبد النعيم محمد احمد
عمرو محمد العيسوى يوسف عامر
خلود عﻼء الدين فريد عوض
محمود نصرﷲ حسين سالم
احمد رضا عطيه ابراهيم
ايه على اسماعيل محرم
اﻻء محمد عبد ﷲ علي موسي
احمد سعيد عبد الوهاب على
ايمان مكين توفيق أحمد خليفه

الكلية
اداب الفيوم
خدمه اجتماعيه اسيوط
علوم رياضة جامعة دمياط
اداب انتساب موجه عين شمس
علوم حلوان
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره بنها
تربية/رياضه المنصورة
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره بنها
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجارة جامعة السادات
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
نوعية فنيه قنا
تجاره القاهره
حقوق القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حاسبات ومعلومات بنها
زراعه اﻻسكندريه
علوم رياضة جامعة دمياط
السن عين شمس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم رياضة عين شمس
اداب المنيا
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
اداب الزقازيق
حقوق طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
738367
212407
460990
432602
310050
660193
221532
575948
369842
386043
471609
234401
896775
368945
311996
465250
827585
824918
528252
311229
533922
221809
313352
242016
156136
320452
324064
549821
670347
881239
466319
459496

اسم الطالب
ساره عبد العزيز محمد اسماعيل عبد العزيز
ريم ياسر سامى فرج
محمود عبده محمود ابراهيم سالم
احمد محمود محمد خليل
محمود جمال عبد السميع دويدار
يوساب يوسف سيدراك نسيم
ساره رمضان محروس على اسماعيل
حلمى محمد حلمى محمد سند
امل جمال محمد علي
فاطمه حسين احمد عيسى
احمد سعد احمد عبدالمقصود
محمود عماد حسن حسن
محمد عابدين دياب احمد
السيد صابر السيد احمد جمعة
محمد مصطفى عبد الهادى ابراهيم
كريم طارق السيد ابراهيم السيد
هدير عنتر رزق ﷲ محمد
عمرو عبدالحكيم عبدالعزيز حسن
مريم خميس محمد عطا
شيماء مصطفى السيد ابو عامر
بسنت مصطفى خميس بيومي محمد
وسام نصر محمود شحات
هند محمد مصطفى نافع
محمود مدحت ابراهيم احمد
محمد سعيد محمد خليل
احمد حلمي على ضحا
احمد حمدي جمعة عبدالسﻼم
مها رجب عبد المقصود جانب
روان عبد الناصر محمد عبده ابو زيد
احمد سيد جوهر السمان
ايه رزق عبدالوهاب السيد المصرى
رشاد فايز سعد زغلول

الكلية
اداب الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
تجارة جامعة السادات
تمريض شبين الكوم المنوفية
علوم جامعة دمياط
زراعه عين شمس/رياضة
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره انتساب م .بنها
تجاره كفر الشيخ
تجاره انتساب م .بنها
تجاره سوهاج
تربية بنها
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره كفر الشيخ
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تربية أساسي اسكندرية
تمريض شبين الكوم المنوفية
علوم دمنهور
زراعه عين شمس
تربية ابتدائي السادات
خدمه اجتماعيه حلوان
علوم رياضة بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم رياضة شبين الكوم
حقوق المنصوره
اداب اسيوط
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
تربية/رياضه كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
146513
450271
528835
681138
362179
669593
105197
321806
236763
654142
593692
728808
224738
655620
742795
583707
738735
471778
665495
155980
895379
318702
150269
731520
368569
849519
291275
655794
918013
594080
679453
728920

اسم الطالب
محمد عبد النبي سيد مبروك
هبه فوزى حسين مصطفى سليمان
احمد عطيه عبد الهادى الشيخ
اميره مصطفى ابو النصر على خلف
مروه ياسر ابراهيم احمد
خالد محمد محمد رمضان
عمر يحيي عبد الحليم فهيم
جرجس عادل سعد جرجس ميخائيل
احمد محمد محمود على
عزيزه ابو السعد ذكى ابو السعد
نهال محمد محمود عطيه
مصطفى السيد محمد على عثمان
عبد ﷲ محمد نبيل محمود
محمود محمد رضا موسى مزروع
دعاء عﻼء الدين عبد العظيم محمد
دعاء محمد العيسوى محمد
ايه محمد محمد عبدالعال علي
محمود اشرف عطيه عبد المقصود
حنين جﻼل السيد المهدى ناصف
على محمد سيد صاوى
احمد كمال ابو الحسن عبد السميع
اسراء حاتم مختار برعى
فاطمه احمد عبد الحليم علي
احمد عﻼء محمد سعد شرباش
مريم ميﻼد عياد تادرس
محمد أحمد سيد أحمد على
محمد شريف نبيل على
عبد الرحمن احمد عوض احمد محمد
احمد عثمان عز الدين عبدالرحيم
ريهام محمود كامل الشاوي
اسراء ابراهيم احمد محمد الباجورى
اسراء سعيد كامل منسى بدوى

الكلية
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
اداب طنطا
تجاره اﻻسكندريه
علوم المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
السن عين شمس/رياضة
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية/رياضه شبين الكوم
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
طب بيطرى الزقازيق
معهد فني صحى بور سعيد
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
زراعه القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
اداب كفر الشيخ
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية ابتدائي كفر الشيخ
علوم المنصوره
علوم رياضة بنى سويف
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
اداب بنى سويف
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
السن عين شمس/رياضة
كلية الطب البيطرى جامعة أسوان
حقوق شبين الكوم ج منوفية
تربية المنصوره
تجاره سوهاج
تربية جامعة دمياط
اداب انتساب موجه المنصوره
تربية ابتدائي الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
589960
351423
652033
279125
674982
351564
466176
391842
538750
304271
681643
588678
831512
184051
134332
432828
504665
395648
319890
457322
609695
578966
480515
446035
381910
365593
303498
677578
435423
389012
819258
609735

اسم الطالب
اﻻء علي لطفي سالم
شيرين عماد محمد صﻼح الدين سيد
كريم محسن طه محمود
فاروق اشرف محمد ابراهيم خورشيد
ساره صﻼح محمد ناصر
عمر محمد جمال الدين محمود
سهيلة محمد رجب عبدﷲ شهاب الدين
احمد مصطفى ديساوى ابوزيد
سميحه ابراهيم رجب ابراهيم شعت
هالة خالد عبدالمجيد عامر
احمد فكرى حسن محمد مصطفى
ميار محمد عباس العزب البحراوي
احمد ضاحى محمد مصطفى
شروق عبد النبى عريان احمد
هنا خالد احمد ادم حسنين
عبد الرحمن السيد لطفى السيد ابراهيم
محمد حسين محمد السيد محمد
كريم عواد عبدالمنعم فرج
ياسمين عبد السﻼم نوراﻻسﻼم احمد
اسراء امجد عبيد احمد الشاعر
شيماء سمير عبد المؤمن عبد العاطي السمري
عمرو محمد عبد الحميد محمد التركي
اسﻼم ابوالكرام توفيق القمري
محمد ابراهيم السيد سعد
شيماء نجم عبدالفتاح حسن
مروه فرج احمد حسين
هانم جعفر سليمان عجﻼن
احمد مجدى احمد محمد مصطفى
دينا يسرى السيد أبو القاسم
محمد امين عبدالسﻼم يوسف
فاطمه محسن على ابو العﻼ
شريف محمد عبدالرحمن عبدالهادى شريف

الكلية
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
طب بيطرى المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية طفوله الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب كفر الشيخ
تربية رياضية بنين بنها
تربية دمنهور
تربية شبين الكوم
تجاره المنصوره
تجاره طنطا
إعﻼم بنى سويف
كلية البنات آداب عين شمس
حقوق القاهره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية شبين الكوم
علوم طنطا
تربية طفوله الزقازيق
تجاره طنطا
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ
تجاره طنطا
طب بيطرى بنها
كلية البنات تربية عين شمس
تربية ابتدائي السادات
علوم المنصوره
تربية اسكندرية
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي المنيا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
210990
734734
601405
879267
317776
155689
454491
153292
387873
751915
206484
583331
592129
286861
682909
165340
587162
153180
537911
443676
577689
438252
221807
214730
671830
243570
379082
142074
820580
139601
390660
657772

اسم الطالب
احمد ماجد محمد السيد سالم
حنان عصام محمد مرسى
عمر احمد مرتاح احمد
ايرينى نشات وليم اسرائيل
احمد ناجي عبد ﷲ محمد طلبه
طارق مصطفى على عبد المجيد
احسان أبو اليزيد عبد الباري أبو فرو
شيماء عبد الرحمن محمد جاد الحق
اسماء السيد مختار السيد محمد
نهى محمد السيد محمدالسافورى
مهند محمد احمد فؤاد حسين القصبي
ياسمين هشام بدير موسى
نرمين اسامه فتحي نواره
رحاب محمد محمود محمد مصطفى
احمد ناصر على على الخياط
احمد جمعه رمضان خطاب
ابراهيم عبدالقادر ابراهيم الشهابى
اسماء احمد عبد الحميد احمد
دعاء عثمان كامل عثمان
امل ابراهيم عبد الوهاب شحطيط
محمود محمد مليجى السيد الجزار
منة ﷲ رمضان عوض خلف ﷲ عوض
نور محمد حسن عبده
ابراهيم عصام محمد الشاهد
ايه محسن احمد السيد
اسامه احمد بكرى مرسي
ايمان فتحى سعيد احمد ابراهيم
على محمد على رفاعى
عبدالكريم محمد حامد عبدالكريم
فيروز محمد السيد احمد
اﻻء معوض عبدﷲ محمد
نرجس جمعه الهﻼلى رزق

الكلية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم رياضة الزقازيق
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية ابتدائي اسيوط
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تربية /رياضه بنى سويف
اداب طنطا
تربية ابتدائي بنى سويف
تربية نوعية بنها شعبة تربية فنيه
اداب انتساب موجه بورسعيد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي طنطا
علوم جامعة دمياط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم المنصوره
معهد فني تمريض الفيوم
تربية/رياضه بنها
رياض اطفال بنى سويف
تربية طفوله ج دمنهور
تمريض طنطا
السن عين شمس/رياضة
تجاره دمنهور
فنون تطبيقيه حلوان
اداب عين شمس
نوعية فنيه المنصوره
حقوق القاهره
تربية ابتدائي بنها
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
اداب قنا ج جنوب الوادى
حقوق انتساب موجه القاهره
نوعية بنها
حقوق المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
548100
502199
547529
677452
821028
807278
826898
293400
585811
654424
304632
277534
658812
615186
292991
802130
661886
322967
535414
611356
536893
451391
330725
683520
233724
754373
169474
508705
662827
228810
748123
169520

اسم الطالب
محمود محمد عبد السﻼم أحمد الصيرة
ميار وائل محمد على شحاته
قدرى سمير محمد علوانى الشاذلى
فاطمه ناجى عبد الحافظ مصطفى
عبد ﷲ نصر محمد محمد حسن
طارق مصطفى فخرى السيد
بيتر قطان فيلبس عجبان
ندى نصرالدين سامي احمد بيومي
مصطفى صﻼح صابر ابو يوسف
اسراء السيد محمد ابوزيد
اية محمد سعد الرقباوي
عبد الرحمن عصام جﻼل حافظ عبد الوهاب
محمود شفيق السيد شفيق القولنجيلى
ابرار محمد عبدالغنى محمدالهادى
داليا مصطفى احمد قرني
حسام محمد طه بيومى
ايناس جمعه شعبان جمعه
اية رضا حامد عبد الوهاب عيسى
اسماء عيد ابراهيم الشرقاوى
فريده عﻼء الدين احمد محمد
منة ﷲ السعيد محمود ابراهيم عمر
محمد مجدى ابوالفتح بدر
هدير محمد نبيه صﻼح الدين مجاهد
بﻼل سﻼمه حسن سﻼمه البهائي
سميه عبد السﻼم عبد الحميد عبد الرحمن
عمر محمد السيد محمد فايد
غاده ربيع على عبد الحليم
امنيه ابراهيم محمد اسماعيل السدودى
محمود السيد طه حسن يحى
عمرو شوقى محمد رزق
ندا السيد حسين احمد
محمد نادي شعبان محمود

الكلية
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
علوم اﻻسكندريه
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تمريض المنصورة
حاسبات ومعلومات المنيا
تجاره اسيوط
تجارة قنا ج جنوب الوادي
حقوق حلوان
تجاره المنصوره
معهد فني تمريض المنصوره
تربية شبين الكوم
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره بور سعيد
اثار القاهره
علوم عين شمس
تجاره اسيوط
حاسبات ومعلومات المنصوره
اداب كفر الشيخ
تمريض دمنهور
نوعية الزقازيق
تربية دمنهور
تجاره طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره المنصوره
تجاره عين شمس
تجاره بور سعيد
تربية الفيوم
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
علوم رياضة جامعة السويس
تجاره انتساب موجه بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
473036
684347
580341
668201
878175
678302
204488
472999
816033
238630
364771
460126
323591
289860
320034
831912
683260
300201
526346
833524
738416
289716
221930
288042
760083
895059
612129
605241
877807
879204
880615
578780

اسم الطالب
مصطفى محمد عبد العليم ابراهيم رجب
نورهان محمد عبد العزيز محمد شاهين
نهى ممدوح يوسف ابوالحسن عبيد
محمد عبده اﻻمام اﻻمام سيد اﻻهل
نسرين كمال الدين حسين عبد القادر
محمد احمد عبد الموجود احمد سرحان
نورهان خالد على على
السيد عابد محمد الشارود
ناديه وحيد سيد عبد ﷲ
رضوى سعيد سيد عبدالحفيظ
جاسمين سامح سمير شحاته
دينا عبده سعد ابو مصطفى
سلمى محمود ابراهيم حفنى خطاب
رحمة رمضان سيد عبده
سامح محمد عبد الفتاح المليجى
مكاريوس عادل بشرى زكى
هبه ﷲ محمد على على الشامى
محمود محمد احمد قرنى
معتز محمد بهجت محمد المستكاوى
محمود عزت أحمد شرقاوى
اسراء محمد عبد ﷲ محمد سالم
سما سمير سالم على
مونيكا ادوار صموئيل سيف
محمد محمود سامي محمد سعيد محمد
احمد محمد احمد عبدالرحمن حفناوى
اسماء محمد صفوت عبد الكريم مبروك
امل احمد الشبراوى على
نورهان هانى عبدﷲ محمد احمد الجمال
محمد نادى محمد احمد
ميرنا نبيل نسيم طانيوس
محمد جمال علي حمدان
محمد خالد السيد حافظ

الكلية
علوم اسيوط
اداب المنصوره
تربية/رياضه طنطا
اداب المنصوره
إعﻼم بنى سويف
معهد فني تمريض المنصوره
اعﻼم القاهره
تجاره كفر الشيخ
اداب المنيا
علوم القاهره
تربية/رياضه عين شمس
اداب كفر الشيخ
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
حقوق حلوان
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب سوهاج
اداب جامعة دمياط
اداب بنى سويف
تجاره اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تربية الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
السن عين شمس
تجاره القاهره
علوم الزقازيق
تربية سوهاج
معهد فني تمريض الزقازيق
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب سوهاج
علوم بورسعيد
معهد فني صحى اسيوط
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
512623
223138
357886
893570
746526
667815
674532
376994
587184
141328
108222
381870
537913
609417
657473
681301
542171
666428
895403
824706
800604
448398
453702
216487
880200
454536
439562
143265
828629
466288
323346
283403

اسم الطالب
نانسي اسﻼم محمد محمد ابراهيم المنسى
ايه شوقى احمد محمد
عائشه محمد نورالدين حسن
اسماء محمد عبد الرحيم سيد
ساره السيد ابراهيم محمد
ايه حمدين العراقى السيد ابو زيد
رانيا صﻼح عثمان عبد الخالق الدرعى
عفاف زكريا هﻼل قطب هﻼل
محمد خيرى ابراهيم محمد السباعى
راندا خالد علي عبد النبى احمد
عمر احمد محمد السعيد
ياسمين على السيد محمد شداد
دعاء محمد عبد المنصف محمد خليفه
اسماء محمد على عبد المجيد
جوليا رزق صبحى ايوب ميخائيل
ندا مجدى ابراهيم البيومى الصادى
زياد محمد عبد المحسن ابراهيم
ايه احمد عبد السﻼم محمد غﻼب
شادى اميل شفيق حبيب
اميره احمد ناصر مكى
هبه صﻼح حسانين محمد
مروه خالد حامد عطيه خليل
امنيه ناصر عبداللطيف عبدﷲ الدح
احمد سامي عبد الحكيم السيد
مصطفى عبد العال احمد عبد العال
هاجر عﻼء علي عبد العزيز عﻼم
مي محمود محمد علي الخطيب
عبد الرحمن السيد طه كامل حمد
على محمد عبد السﻼم هﻼل
امانى عبدالغفار زكى بسطويسى شعيب
هاجر رزق فرج شبل
ميسرة جمال محمد شعبان بخيت

الكلية
اداب دمنهور
تجاره عين شمس
حقوق انتساب موجه عين شمس
اداب سوهاج
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
نوعية المنصوره
اداب المنصوره
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
زراعه القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
معهد فني صحى اﻻسكندريه
دار العلوم ج القاهره
تجاره المنصوره
اداب انتساب موجه المنصوره
علوم رياضة كفر الشيخ
علوم المنصوره
تجاره سوهاج
حقوق قنا جنوب الوادي
اداب المنيا
تجاره طنطا
علوم طنطا
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره اسيوط
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تربية أساسي اسكندرية
حقوق حلوان
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
تربية ابتدائي كفر الشيخ
علوم رياضة الزقازيق
طب بيطرى جامعة السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
587481
114163
212142
153221
746273
163252
425112
354660
667011
306809
180600
682040
677933
307259
833805
811007
384110
435440
820552
534303
353655
676578
598448
530391
830332
660348
663496
734353
878381
598013
753961
437906

اسم الطالب
آيه زاهر سليمان محمد الروينى
عمر طارق احسان محمد
نورهان جﻼل رشاد عبد الحليم
اية صابر محمود على
صﻼح محمد سالم عايش
ايه جويد احمد جويد
فرح عثمان محمد منير عنان
منه ﷲ محمد متولى محمد
اسراء السيد حسن موسى
اسراء سعيد ابراهيم اللطف
فريده عبد الوهاب على محمدالطيب
محمد ابراهيم محمود على على عبد العال
اسراء ابو سليمان العدل العدل جمعة
اسماء يحيى الدسوقى سالم أبو فرو
نبيل محمود حسانى حسن
كرستينا محروس جرجس رومان
ايمان حسانين نصر حسانين نجم
نورين محمد أحمد عبدالرحيم السخاوى
حسين سيداحمد احمد ناجي
نورهان عصام رجب حامد عبدربه
عبدالرحمن كمال احمد عبدالجواد
محمد عزمى احمد احمد عﻼ
احمد محمد سﻼمه احمد عيد
عبد الرحمن جمال عبد الرؤف حسن
محمود محمد عبد النبى عبد ﷲ
عبد الرحمن السيد عبد المغنى حسن
مروه محمد شديد حسن خليل
ايمان السيد أمين السيد عيسى
شروق شوكت صابر ثابت
إيمان ابوالعباس المرسي عبدالقادر البحيري
عزه وجدى السيد حسين ألماظ
شروق على حسن سيد احمد محمد

الكلية
تربية بنها
حاسبات ومعلومات الفيوم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه بنى سويف
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تربية ابتدائي الفيوم
اداب اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم المنصوره
تمريض شبين الكوم المنوفية
اداب انتساب موجه الفيوم
تجاره بور سعيد
علوم رياضة المنصورة
نوعية اشمون
كلية تجارة ج أسوان
سياحة وفنادق المنيا
تجاره عين شمس
فنون جميله فنون المنيا
اداب قنا ج جنوب الوادى
تربية طفوله ج دمنهور
زراعه عين شمس/رياضة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
علوم دمنهور
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
تجاره طنطا
رياض اطفال المنصوره
علوم الزقازيق
تجاره اسيوط
معهد فني صحى بور سعيد
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
اداب جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
743875
230597
455274
238000
588487
317560
110077
379660
132714
149556
802977
384746
515788
610477
727176
729086
682883
537952
745151
543642
430560
891373
595291
613087
230303
816760
434343
821321
384495
653839
752916
809795

اسم الطالب
منار حسن عبد الرحمن احمد
اية حسن حامد حماد
طه عبدﷲ طه عباس الشيخ
نورهان مجدى ابراهيم عثمان
ساره حمدي عبدالفتاح محمد حجازي
اميرة السعدني محروس محمد السعدني
كيرلس سامى نصحى مريد
يوسف السيد عبدالدايم عبدالدايم
جوفانى جرجس يوسف فهمى جبرة
جهاد نبيل حسن عبيد
رباب سيد اسماعيل على
محمد عصام حسن محمد
احمد السيد احمد عبد الرؤف شكر
محمود احمد عطيه محمد على عياد
محمد احمد كامل محمد الصادق
انس محمد عبد اللطيف عبد الغفار حسبو
محمود السيد حسن غزال
ساره السيد فؤاد محمد عصفور
حسناء عيد حسن احمد حسين
روان احمد على عبد العال زوين
احمد محمد سعيد محمد الطلخاوى
احمد جمال محمد احمد
رحاب سمير شوقي عبدالمقصود
اسراء السيد محمد حسن ابراهيم
امنيه محمد سيد ابراهيم
حسام حسن عبدالصبور على
طارق احمد محمد احمد حامد
جهاد قرنى شحتو قرين
كريم ابراهيم عبدالنبى محمد على
محمد وائل صفوت يوسف راشد
شروق محمد مسعد محمد البكرى
دينا عادل يسى كامل

الكلية
تربية اﻻسماعيليه
دار العلوم ج القاهره
تربية رياضيه بنين طنطا
تجاره القاهره
تربية ابتدائي بنها
معهد فني صحى رياضه بنها
تربية عين شمس
عالي هندسة بلبيس
حقوق حلوان
تربية حلوان
اداب المنيا
تجاره انتساب م .بنها
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
تجاره الزقازيق
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره الزقازيق
تجاره جامعة السويس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية طفوله اﻹسكندرية
تجاره جامعة السويس
تمريض اسيوط
معهد فني تمريض المنصوره
اداب اسوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
زراعه الفيوم/رياضة
علوم اﻻسكندريه
تجارة قنا ج جنوب الوادي
علوم عين شمس
حقوق المنصوره
حقوق المنصوره
تجاره بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
215918
320380
315216
207702
311824
145897
238320
310475
135034
146738
601946
355352
609017
616176
831601
235907
810922
579035
285077
661975
312824
665539
468018
522457
516909
305401
737971
666475
579747
231365
758942
465838

اسم الطالب
يوستينا مﻼك عازر عبد الشهيد
عبد الحفيظ ناصر عبدالحفيظ سليمه
احمد السيد محمد محمد منصور
اية خالد حميده محمد حميده
عبد الصمد محمد عبدالصمد درار
مصطفى صالح محمود محمود ضاهر
اية سيد محمد عبدالتواب
ايمان محمد عبدربه ابوراضي
محمد جمال سيد محمد
شيماء ابو سريع جمعه موسى خضر
احمد عبدالقادر احمد عبدالقادر
هاجر محمد احمد عبدالحكيم
محمد احمد الشحات السيد
احمد محمد فرج ابو عمر
سمية سعد احمد محمد
كريم نبيل فهيم محمد سيد احمد
اسراء محمد محمد عرابى
احمد عبدالخالق احمد الصاوى شلتوت
اسراء سيد سليمان السيد
ساره صﻼح محمود حلمى محمد
مريم خالد عبدالمنعم محمد
سحر احمد حسن صبرى عبد الوهاب
امانى محمد على عبدالخالق طوﻻن
محمد مصطفى محمد محمد عبد الحميد
محمود عبد الحميد عبدالروءف عبد الحميد
ايمان اسماعيل عبد العزيز الننة
محمد ابراهيم عبده ابراهيم
احمد محمد فوزى محمود قاسم
ساره ايمن محمد نعمان القليوبى
نيرة سمير صبحى سيد
رانا ابراهيم محمد ابراهيم شراقى
رنا وجدى محمود الشربينى

الكلية
علوم حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره بنها
السن عين شمس
تجارة جامعة السادات
تربية/رياضه حلوان
تربية حلوان
علوم شبين الكوم ج المنوفية
معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات
اقتصاد منزلى حلوان
تجاره طنطا
رياض اطفال القاهره طالبات
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
تجاره طنطا
اداب قنا ج جنوب الوادى
اداب عين شمس
سياحة وفنادق المنيا
تربية/رياضه طنطا
خدمه اجتماعيه حلوان
تربية المنصوره
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اداب المنصوره
علوم طنطا
تجاره اﻻسكندريه
تجاره دمنهور
علوم شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره جامعة السويس
تربية طنطا
نوعية عباسيه
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
457034
596180
245183
536381
293007
241327
210721
162011
157552
677925
670507
434226
911753
513040
151084
807291
370944
305885
515182
907751
321708
677498
429282
158746
727632
746786
231449
877642
523632
596966
239805
307172

اسم الطالب
ايه حسين احمد حسين خليفة
غاده عبد الرحمن يوسف نافع
مروه عاطف صﻼح على حسين
هبة محروس رجب عثمان
شروق عبد العزيز محمد محمد
اميره حسن عبد الحكيم طه
بسمة احمد اسماعيل محمد
احمد ربيع عبد ﷲ عبد الحميد
مصطفى محمد طه حسن
هدير السعيد عبد العزيز احمد شيحه
ندى محسن عبد العظيم عيد عوض ﷲ
احمد عماد حمزة احمد النجار
ايمان عبد الرازق على احمد
نورهان على محمد احمد
محمد عبد العظيم عبد ﷲ ابراهيم
عماد سيد عبد الحكيم حسن
محمد سعيد محمود محمد
محمد خليل سمير نايل
محمد محمود محمد ابو رية
محمد ياسين رياض محمود
محمد صبحي يوسف نصار
يمنى احمد عبد الشكور علي
ريتا سامح سيدهم يوسف عبد السيد
لبنى عيد زكى شعبان
ندى عبد المالك حسن على محمد سعيد
احمد عبدالرحيم محمد محمد
ياسمين احمد محمد صبح محمد
محمد عثمان صابر محمد
إسراء محمد السيد حسن
محمد محمد القطب طه حمامه
مصطفى ممدوح حمدى قاسم
رضا عصام جمعه عبد الفتاح

الكلية
كلية البنات علوم عين شمس
كلية الزراعة جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
علوم حلوان
السن عين شمس
تجاره بنها
علوم حلوان
تجاره بنى سويف
تجاره جامعة دمياط
رياض اطفال المنصوره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية ابتدائي اسوان
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
طب بيطري المنيا
تربية/رياضه بنها
تربية/رياضه شبين الكوم
تجاره دمنهور
حقوق قنا جنوب الوادي
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره المنصوره
طب بيطرى اﻻسكندريه
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
تجاره الزقازيق
تجاره جامعة السويس
زراعه عين شمس
معهد فني صحى اسيوط
علوم طنطا
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
حقوق القاهره
تربية السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
311344
127344
905333
813422
431905
834916
578166
577497
830395
898900
234371
213208
815356
594529
534285
149608
375133
462442
832730
579919
231246
821906
660572
519697
672040
546307
815547
318220
219135
386387
209216
614317

اسم الطالب
سها مديح محمود قمح
عبير ابراهيم عقيلي درويش
اميره جادالرب احمد عثمان
مصطفى عبد الفتاح ابراهيم زيان
احمد وليد السيد مطر
نورهان محمود عبد الوهاب يوسف
إيمان عبدالهادى يوسف ابراهيم
محمد الدسوقى الغريب القليوبى
عمر محمد عبدالراضى عبدالظاهر احمد
اشرقت مصطفى عبد العال على
موسي حسن موسي محمد
محمد سعيد لطفى محمد سيد احمد
وفاء محمد عبدالحسيب مهنى
الشيماء محمد عبده نور الدين
نهى احمد عبد الحى احمد على
محمد شاهين محمد على
احمد مسعد رمضان محمد
ايمان محمود احمد حامد البستاوى
روﻻ راجي عياد حكيم
يارا عادل زين العابدين حسن حسين
شيماء رفعت جابر بسيونى
دينا رفاعى عبدالرحمن عبدﷲ
ساره محمد احمد ابراهيم سﻼمه
ايمان عبدالمعطى رجب عبد المعطى خليف
محمد رضا محمد محمد حسن
منى محمد جابر درويش مصطفى
اسراء يسرى عبدالحكيم بدران
خالد عبد الناصر عبدالعزيز الصعيدى
مصطفى محمد امين حامد
بسنت سيد ابراهيم محمد
ساره عبد السﻼم احمد محمود
منى خالد عبد العظيم احمد

الكلية
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب سوهاج
المجمع التكنولوجي المتكامل بالسﻼم
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
كلية تجارة ج أسوان
اداب سوهاج
تربية ابتدائي طنطا
الزراعة والموارد الطبيعية ج اسوان
إعﻼم ج جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية ابتدائي المنيا
تربية جامعة دمياط
تجاره دمنهور
حقوق القاهره
معهد فنى تمريض بنها
اداب كفر الشيخ
السن المنيا
رياض اطفال المنصوره
حقوق عين شمس
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
علوم المنصوره
اداب دمنهور
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
علوم رياضة كفر الشيخ
اداب المنيا
علوم بورسعيد
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تربية عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
284827
283375
583260
132372
802696
615466
659454
740916
388279
502834
156531
587057
848422
381066
752229
604706
912073
375261
523739
206227
313373
150117
903223
838061
307916
358526
596200
614976
284051
434134
603462
503004

اسم الطالب
رانيا مرتضي راشد عبد ﷲ
نورهان مجدي احمد حسين
ندى رضا محمد البسطويس
شهاب الدين احمد حسن المهدى احمد
محمود جﻼل محمد محمود
امانى محمد امين على خميس
حنان حميده المتولى عبد الفتاح حامد
محمد العربي وجدي محمد عبد السﻼم
ريهام صفوت شفيق محمد سالم
عمر مصطفى احمد محمود حماده
احمد محمد خليفه عيد
منار نبيل عبدالفتاح مرسي النجار
احمد عاصم محمود السنوسي
محمود محمد نجيب محمود ابوطالب
رضوى عبده محمد فهيم فرح
ايه ايهاب عبد العزيز عبد الباقي
اسماء مصطفى محمد عبد ﷲ
اميره عادل صابر احمد الفقى
تقي محمد السيد عطية شحاتة
مريم محمد خليل محمد حسن
اية كمال على السهيتى
محمود محمد عبد الفتاح عبد اللطيف
عمرو حازم يوسف محمد
اسراء صﻼح الدين كامل محمود
اية رشاد عﻼم السيد عﻼم
شيماء اشرف محمد عبدالخالق
نها محمد فتحى حسن بﻼل
رنا عادل اﻻحمدى محمد
سليمان جﻼل يحى كامل احمد
احمد علي حسن على سيد احمد
احمد ابراهيم مجاهد ابراهيم
عبد الخالق محمد عبد الخالق محمد عبد الخالق

الكلية
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
نوعية طنطا
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
اداب المنيا
علوم الزقازيق
تربية المنصوره
تربية ابتدائي اﻻسماعيليه
علوم رياضة بنها
علوم رياضة اسوان
تربية رياضيه بنين بني سويف
اداب طنطا
تربية قنا ج جنوب الوادى
تربية عين شمس
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية اسوان
معهد فني صحى بنها
تجاره اﻻسكندريه
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه القاهره
تربية ابتدائي سوهاج
تربية فرع الوادى الجديد
تجارة جامعة السادات
حقوق عين شمس
تجاره جامعة دمياط
معهد فني تمريض الزقازيق
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره طنطا
تجاره الزقازيق
علوم رياضة اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
584178
163827
462783
135231
543273
734545
354669
911075
831575
678123
664847
604492
911173
579269
151023
672660
505663
374294
235259
510677
141129
581612
225988
233826
877067
919120
545237
920952
680666
614215
155991
660605

اسم الطالب
مصطفى ماهر مصطفى مدين
مينا بيباوى توفيق كامل
محمود ابراهيم محمد على سعد
شريف اشرف امين محمود
احمد عادل سعيد محمد زيد
ساره محمد عبد الجليل محمد حسن
ندى عصام فاروق محمد
محمد ناصر عبد العال نمر
اسماء عزت محمد محمد
مروه جمال ابراهيم محمد الراجحى
عبد المنعم سمير احمد عبد ﷲ موسى
بسمه الطاهر مصطفي سليمان
عبد الرحمن مصطفى سيد احمد حسين
منال عادل اسماعيل موسى
امل احمد عبد العزيز مصبح
احمد محمد مصطفى محمد الحكش
على هشام على الحديدى عبد الرازق محمد
تقى احمد محمود احمد البقلول
سندس عادل سعيد منصور
احمد محمد عبدالرازق احمد محمد عبيد
ياسمين عباس فوزى عباس تليمه
عبد الرحمن مصطفى مصطفى أمين
محمد عادل محمد احمد امين
عماد سعد محمد ابراهيم
احمد محمود على محمد
مادونا كمال جوده مجلع
احمد خميس رمضان سالم
شنوده عادل عبيد صليب
ياسمين زكريا طلبه طلبه مصطفى
خلود محمد حفيظ اسماعيل
محمود شعبان على على
نيرفانا جمال السيد يوسف

الكلية
اداب المنصوره
تجاره بنى سويف
تمريض كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره سوهاج
نوعية فنيه قنا
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره الزقازيق
تربية اسوان/رياضة
رياض اطفال المنصوره
تربية/رياضه عين شمس
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه دمنهور
زراعه بنها/رياضة
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره طنطا
علوم القاهره
علوم رياضة المنصورة
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
إعﻼم ج جنوب الوادى/رياضة
علوم سوهاج
تجاره جامعة السويس
تجاره سوهاج
معهد فني صحى المنصوره
كلية الفنون التطبيقية ببنها
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
معهد فني صحى المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
887259
435673
303950
291375
205098
606696
608302
443243
594346
671640
675200
154992
657361
512388
390261
383071
756479
805925
652412
464007
183025
662258
526775
607199
731948
654409
819756
168613
302202
909932
241090
601615

اسم الطالب
حسام الدين مصطفى عبده عبد العال
سلمى اشرف سعيد امين محمد
اميمة فؤاد توفيق محمود
محمد عبد ﷲ ابراهيم الدسوقي
بسنت جمال فولى ابو زيد
داليا عبد الغنى احمد عبد العزيز
ايه عاطف عبد المنعم محمد
مى سعيد قطب سليمان عرقوب
نيره عبده حسن حسن الحسينى غربيه
لمياء السيد محمد غريب
دينا سعيد السيد الجندى
اية جمال احمد محمد
هبه ﷲ هانى ابراهيم السعيد العدروسى
اية محمد ابو زيد مكى
هبه مسعود عواد مسعود
محمد عمران محمد محمود
محمد احمد محمد حماد
خالد خميس محمد عبدالمنعم
محمد السيد احمد محمد احمد سليم
مروه سالم فتحي حسن بدوى
محمد محمود محمد السيد محمد
سيف ﷲ معتز محمود صالح هانى
فاطمه يحيى ربيع عبد العاطى عطيه
علي يوسف احمد جمال الدين عبد الرحمن
احمد السيد يوسف رضوان
محمد صابر المتولى عبدربه على شبانة
نورهان محمد احمد عبد المجيد
يمنى متولى فتحى احمدى
وليد هانئ توفيق السيد الشاذلى
شادي حسن مختار خليل
منار عبدالﻼه عبدالفتاح عبدالﻼه
على محمد على شلقامى محمد

الكلية
تربية اسيوط
تجاره اﻻسكندريه
طب بيطرى جامعة السادات
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
تجاره الزقازيق
نوعية الزقازيق
تربية طفوله طنطا
تربية جامعة دمياط
نوعية المنصوره
اداب المنصوره
اداب انتساب موجه بنى سويف
اداب المنصوره
اداب انتساب موجه دمنهور
حاسبات ومعلومات الفيوم
علوم رياضة جامعة دمياط
معهد فني صحى اسماعيليه
معهد فني صحى بنى سويف
تربية/رياضه المنصورة
معهد فني تمريض طنطا
علوم رياضة الفيوم
تجاره جامعة دمياط
كلية البنات علوم عين شمس
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
معهد فني صحى المنصوره
تجاره بنى سويف
رياض اطفال القاهره طالبات
تجارة جامعة السادات
تربية رياضية بنين اسوان
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد فني تمريض الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
911454
281633
665847
682241
671925
515301
744461
231023
282829
304157
877917
473074
146628
681427
435735
318362
533994
822144
876353
448204
161165
549674
351081
549823
514514
118079
116592
372888
117334
433965
670991
232325

اسم الطالب
ندا بدوى محمود عﻼم
هشام عبد الحميد محمد على حمزه
مصطفى احمد عبد السﻼم احمد الشحات
فداء السيد محمد على غنيم
داليا عبد ﷲ لطفى محمد
كريم حامد محمد علي عياد
حسن جمال عبدالعظيم محمد
اميره محمود مسعد محمد حسانين
ناريمان عبد الرحمن حسن عبدالغني
فاطمة مروان احمد يونس
ايه محمد على محمد
محمد محمد عبد الحميد محمد عيسى
بسمه هاشم حلمى عبد العزيز حسن عودة
مروه مصطفى ابو العز ابو العز
فاطمة حسام الدين محمد ابراهيم النجار
محمد طلعت عبد الحميد جعفر
رقية خالد محمد السعيد النجيلى بلبولة
هاجر رجب رفاعى محمد حسن
ايمان عبد الباسط على محمد
محمد حسين محمد رشاد حسين
تقوى اسامة احمد محمد
سها جمال محمود محمد حسن البيلى
احمد سمير احمد حسن
ندى سمير زكريا العيونى
عمر عصام عبدالستار محمد سعيد
ندى كرم انور احمد
عز الدين سيد عز الدين محمدين
ساره مشمش حبشى رسله
بسنت حسن سعد رمضان
عبدالعزيز محمد عبدالعزيز محمد حموده
روان طه طلعت طه احمد
محمد إيهاب عبدالمطلب السيد

الكلية
معهد فني صحى اسوان
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية المنصوره
تربية ابتدائي المنصوره
تربية رياضيه بنين اﻻسكندريه
تربية ابتدائي اﻻسماعيليه
حقوق انتساب موجه عين شمس
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره كفر الشيخ
اداب انتساب موجه القاهره
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تجاره اﻻسكندريه
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
تربية طفوله ج دمنهور
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب اسيوط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
حقوق بنى سويف
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
حقوق عين شمس
تربية/رياضة جامعة السادات
تجاره دمنهور
حقوق حلوان
حقوق انتساب موجه القاهره
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
زراعه اﻻسكندريه
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
243556
895028
613072
180450
444610
288206
530462
114297
595586
431610
917137
833041
579274
126901
279751
668182
672389
543015
580662
434358
529923
907625
664352
738881
675081
514530
230819
663293
618968
832867
431718
355534

اسم الطالب
دينا عبدﷲ محمد يسن
ندى شريف عشرى محمد
محمد سعد عباس عبد المقصود
فريده اسامه محمد محمد
اكرم سعيد ابو زيد الغايش
شيماء محمد سيد حفنى
اسﻼم اشرف حسن محمد جمعه
معتصم محمد محمد احمد حسنين
حنان عبد المحسن طه محمد
احمد محمد عبد المنعم ابراهيم ابراهيم عبدة
نجوى ابراهيم جاد تادرس
امينة ممدوح هاشم الناصح
نانى عزت عبدالعال عثمان
شيماء محمد سعدي احمد جمعة
حسام منير عامر ابراهيم سالم
عبد الحميد مصطفى حمزه عبد الحميد خضر
ايه مصطفى محمود جمال
سعيد محمد سعيد زكى ابراهيم
محمد سيداحمد شعبان غازى
عبد ﷲ محمد السيد احمد على الشرقاوى
احمد منصور سعد عبد ﷲ
منتصر عبد اللطيف احمد حسن
هاجر السيد صالح سليمان
احمد السيد رمزى زكى على
محمد خيرى المتولى المتولى ابو الروس
محمد خالد محمد عبدﷲ خضر
محمد خالد محمد اسماعيل
اسماء رمضان عبد العزيز محمد ابو السعد
اميره محمود عثمان مجاهد
هدير محمد احمد السمان
أحمد شريف محمود محمد جمعه
منار عاطف حسين القطب البدري

الكلية
تربية/رياضه عين شمس
اداب انتساب موجه سوهاج
تجاره انتساب موجه الزقازيق
خدمه اجتماعيه الفيوم
تجاره انتساب موجه طنطا
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره دمنهور
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
علوم جامعة دمياط
تجاره اﻻسكندريه
تربية/رياضه اسيوط
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
معهد فني تمريض طنطا
كلية البنات تربية عين شمس
حقوق عين شمس
تجاره جامعة السويس
نوعية المنصوره
علوم رياضة الزقازيق
تجاره المنصوره
علوم اﻻسكندريه
تجاره دمنهور
اداب سوهاج
اداب المنصوره
تجاره الزقازيق
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره طنطا
تجاره المنصوره
نوعية الزقازيق
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
تربية/رياضه اﻻسكندرية
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
815974
155640
282527
827829
478263
516774
132820
818055
108093
301042
212921
585115
388933
206651
284195
657955
889146
603417
322688
657714
453171
219316
894607
850117
880624
130679
742682
466326
680064
355425
208890
433505

اسم الطالب
شيماء جادالكريم ممدوح عبد العليم
نورهان ايمن عوض عوض
علي هشام احمد معروف
اسراء عبد الباسط احمد علي
جهاد فاروق المرشدى المرشدى حمامه
حسام مجدى احمد شوقى هندى
احمد حاتم محمد محمد فوده
مريم سام سوستانيس بولس
دينا عﻼء عبد الوهاب عابد
احمد سعيد صبري عبد العليم الشايب
سلمى عبدﷲ محمد عبدﷲ
دعاء السعيد سﻼمه فوده
مصطفى خالد محمد عبدالفتاح
شيرى زكريا حليم توفيلس
مهاب محمد رمضان أبو سعدة
وﻻء عباس السيد محمد ابراهيم
خلود محمد خلف حسن
عبد ﷲ السيد عبد ﷲ محمد خاطر
تقي نور الدين محمود نور الدين
احمد حسان خليل اسماعيل
شيماء محمد مصطفي رمضان
ندى محمود اسماعيل الشاذلى
ريهام خليفه ابوزيد محمود
صفاء عاطف محمود محمد
مصطفى عبد الناصر حمدان عبد ﷲ
تقى محمد عبد المجد رزق
ايه محمود محمد عرفات
ايه عبدالرحمن عبد الفتاح عبد الرحمن طه
وسام ابو الفتوح ابو الفتوح ابراهيم محمد
دنيا ايمن كرم سليمان
باسل عصام الدين انور خميس
محمود محمد نجدى محمد الضوى

الكلية
اداب المنيا
إعﻼم ج جنوب الوادى/رياضة
اﻷكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالبات
اداب سوهاج
حقوق طنطا
تجاره عين شمس
تمريض المنيا
تجاره القاهره
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
اداب طنطا
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
علوم عين شمس
تجاره عين شمس
اداب المنصوره
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره الزقازيق
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية رياضيه بنين المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم عين شمس
تربية ابتدائي سوهاج
طب بيطرى فرع الوادي الجديد
علوم اسيوط
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية اﻻسماعيليه
اثار القاهره
رياض اطفال بورسعيد
تجاره عين شمس
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
888005
118533
587811
430497
829320
356801
828365
127618
596885
733589
609764
364585
610702
661559
748575
887989
149574
127426
904957
727315
469249
382985
824584
612941
428116
730330
806611
742630
250472
729978
455328
361134

اسم الطالب
كريستينا صبرى رشدى جرجس
جيهان محمد فتحى عبد الغنى حسن
شيماء نهاد يوسف الزعفرانى منصور
محمد اشرف محسن حسن عمر
مروه سعد محمود على
يحيى محمود عثمان مصطفي
نجﻼء عبد الستار ابو المجد همام
سما سيد السباعى السيد
احمد اسامه عبد ﷲ محمد الخولى
سمر رشدى فتحى مسلمى
حسناء جمال محمد صبرى عطيه فوده
هدى احمد عبدالعزيز مصطفى
آيه عبد ﷲ عبد العزيز عبد ﷲ السيد
هدير فتحى عبد الحكيم شعيب محمد
محمد ناصر محمد احمد غزالى
ريهام عادل منيتي ثابت
امانى عثمان عبد المنعم عبد الحليم
اسراء عبد ﷲ صﻼح صالح
محمد بدوى عبد النعيم محمود
عبد الرحمن محمود محمد احمد صيام
ميرنا فايز إبراهيم الجيزاوى
محمد حمدى عبده عبدالعال السيد
محمود ابراهيم محمد ابراهيم
انجى ايهاب سعد ابراهيم
ابوالعﻼ عبدالناصر ابوالعﻼ عثمان
احمد محمد فتحى عبد المجيد
يسرا محمد عبد القوي عبد الوهاب
ندى سالم السيد سالم
حسام مصطفى سعيد محمد
عﻼ عﻼءالدين محمد محمود
محمود ابراهيم محمد قطب محمد عيد
ساره عبدالسيد محمد حامد احمد

الكلية
تجاره سوهاج
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب طنطا
اداب انتساب موجه دمنهور
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
زراعه القاهره/رياضة
تربية قنا ج جنوب الوادى
حقوق القاهره
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه الزقازيق
علوم رياضة الزقازيق
حقوق عين شمس
نوعية الزقازيق
تربية ابتدائي المنصوره
علوم رياضة سوهاج
اداب انتساب موجه اسيوط
اداب حلوان
تجاره انتساب موجه حلوان
إعﻼم ج جنوب الوادى/رياضة
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
تجاره كفر الشيخ
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تربية رياضية بنين اسوان
تجاره بنها
تجاره دمنهور
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره اسيوط
تربية اﻻسماعيليه
حاسبات ومعلومات عين شمس
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
اداب جامعة دمياط
حقوق انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
673411
756721
537640
388595
742825
531398
816425
138769
660192
381275
884829
221417
387212
374773
899419
750997
303137
849284
469295
893580
518642
679242
319376
305686
603697
243506
131232
522627
880948
105880
535742
526312

اسم الطالب
فاطمه كامل محمد كامل الرزاز
احمد عادل اسماعيل علي
ساميه سامى محمود اسماعيل جاد ﷲ
اسماء على بكر محمد
يسرا سيد محيى الدين الخضرى
عبدﷲ دسوقى على العمرى
هدى عبد العزيز عبد الحميد احمد
روان مصطفى محمود محمود طاحون
هشام حمدى محمد نبيه على عقل
حامد ابراهيم حامد نجم
ساره محمود عبدالتواب عبد الرحمن
اميره ابراهيم محمد ابراهيم
مريم عﻼءالدين محمد السيد
احسان محمد حمدان محمد
محمد عبد الراضى عثمان جادالكريم
محمد على محمد على عﻼم
منى عبد العزيز محمد عبد الحميد الصاوى
رضوى فراج محمد احمد
شيماء محمد شعبان محمد حامد
بسمه احمد محمود غانم
اسماء محمد زكريا محمود الخولي
اسماء محمد عبد الغنى ابراهيم شكر
هدير عبد الرحيم عبد المحسن على ابو عياد
عبد الرحمن شريف جابر شعبان
مؤمن محمد جمال الدين محمد عبد ﷲ شلبى
ايمان امين جادالرب محمد
اسراء محمد عبد الرحيم هاشم عبد الرحيم
اسماء محمد علي موسي
اﻻء احمد يوسف محمد يوسف
مدثر احمد فتحى احمد قاضى
خلود محمد عبد السﻼم ابو زيد
ياسر كمال احمد حسن بدران

الكلية
تربية طفوله الزقازيق
معهد فني صحى اسماعيليه
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تربية ابتدائي المنيا
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
طب بيطرى الزقازيق
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تجاره اسيوط
تجاره عين شمس
تجاره عين شمس
اداب بنها
ع.دولى اعﻼم مدينةالشروق
تربية بور سعيد
تربية شبين الكوم
الزراعة والموارد الطبيعية ج اسوان
تربية ابتدائي كفر الشيخ
اداب سوهاج
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
تمريض المنصورة
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اداب كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات الزقازيق
زراعه عين شمس
زراعه القاهره
اداب اﻻسكندريه
معهد فني تمريض اسيوط
تجاره بنى سويف
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
115160
111415
536533
678542
117557
744730
298244
140331
841078
578184
808347
806764
392292
755897
299035
471768
107980
470186
399418
662885
478830
317419
726160
878089
807409
446909
369520
661437
351058
282677
296806
233877

اسم الطالب
اسراء عبد ﷲ كساب محمود
اسراء صالح شراقه شريعى
آﻻء محمد عبد اللطيف حسن شحاته
احمد صالح مصطفى عبده البﻼسى
هيﻼنه عصام جمال فخرى
ايمان محمود احمد محمود السيد النميسى
احمد احمد محمد ابو سريع
محمد عيد محمود السيد
اﻻء اشرف عبداللطيف جابر
محمود احمد السيد احمد ابراهيم
ياسمين منيسى سنوسى على
ساره معوض قرني حسن
مصطفى عبدالخالق عبدالغنى عبدالرازق
نور مصطفى ايوب سلمى
ندا سعيد محمود عويس
محمد مدحت ابراهيم احمدالبهنساوى
نهير احمد على محمد جوده
عبدالمحسن محمد عبدالمحسن عبدالمقصود
اسﻼم عبدﷲ السيد عبدﷲ ابوشنب
محمود يحى عبد العزيز اسماعيل
آيه صبرى هنداوى محمد شهاوى
منة ﷲ عبد السﻼم محمد خضر
احمد يوسف ابو دهب محمد
نرمين ابو السعود صابر ابو السعود
محمد عماد عباس محمد
ابراهيم عبدﷲ محمد رشدي المعداوي
احمد حسام رسﻼن حسين
اميره البدوى محمد قاسم الصاوى
ياسمين احمد محمد عبدالرحيم
يوسف سيد رجب سيد حسانين
ريهام عادل محمود عبد ربه متولى
احمد محمد قبيسى عبد العزيز

الكلية
اداب انتساب موجه عين شمس
تمريض القاهرة
علوم حلوان
تجارة جامعة السادات
علوم حلوان
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
حقوق انتساب موجه حلوان
تجاره بنى سويف
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه المطرية
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
معهد فني صحى اسماعيليه
حقوق حلوان
كلية اﻻثار ج اسوان
تجاره القاهره
علوم كفر الشيخ
زراعه عين شمس/رياضة
تجاره كفر الشيخ
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تربية السادات
تجاره جامعة السويس
إعﻼم بنى سويف
تجاره اسيوط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية ابتدائي المنصوره
اداب عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق عين شمس
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
526959
461072
748618
671691
439980
754120
277343
220373
669912
832779
461609
540213
115936
671183
153561
463962
446870
609290
383225
353731
148398
366428
738682
320996
162870
664604
205497
671862
601867
460237
601961
671984

اسم الطالب
ميار محمد حنفى محمود
احمد فريد ابراهيم علي خﻼف
مايكل يوحنا صبحى فؤاد
مريم محمود السعيد حامد عمر
آيه رفعت عبدالطيف عبد الواحد
ساره محمد صابر البسيونى ضيف
عبد الرحمن محسن يحى حامد
عمر محسن امام امام
المعتز با ابراهيم يوسف محمد البحراوى
فرونيا سيفين محفوظ سابا
بسمه فاكر عبده احمد نصار
ايه ابراهيم يوسف عبدالواحد
محمد مجدي ابو العﻼ السيد
اسماء حسن السعيد محمد
لميس صﻼح محمد يسن
ميادة عبد اللطيف بسيوني عبدالرحيم عجﻼن
عبدﷲ محمد يوسف شبل
خالد محمد مرسى عبد الرازق مرسى
نورا على اسماعيل محمد عبدﷲ
احمد مدحت محمد حماد
هناء صﻼح رجب تركى
السيد ربيع رجب عبدالهادى شعﻼن
محمد نبيل منصور محمد سالم دياب
منار صالح عبد العزيز صالح
دعاء جمال محمد عبد الباقى
كامل ماهر السيد عبد الفتاح غازي
محمد عبدﷲ ابراهيم احمد
احمد محمود عبد العظيم احمد
شروق صﻼح مصلحى زردق
نجوى سعيد السيد سيداحمد شيحا
ماجد شعبان سليم سيداحمد نصار
نشوى السيد عباس احمد

الكلية
علوم اﻻسكندريه
تجاره كفر الشيخ
تجاره جامعة السويس
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب اﻻسكندريه
علوم رياضة بورسعيد
تجاره الزقازيق
حقوق عين شمس
معهد فني صحى المنصوره
علوم جامعة السويس
تربية/رياضه كفر الشيخ
تربية طفوله ج دمنهور
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تربية رياضية بنات المنصورة
تربية بنى سويف
اداب كفر الشيخ
تربية ابتدائي طنطا
عالي هندسة بلبيس
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
علوم رياضة حلوان
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره انتساب م .بنها
تجاره الزقازيق
معهد فني صحى بنها
اداب انتساب موجه الفيوم
تجاره كفر الشيخ
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تمريض المنصورة
تجاره الزقازيق
تجاره طنطا
تربية رياضيه بنين الزقازيق
علوم جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
479786
138131
809815
211121
731130
659858
606652
591005
314278
362314
738507
835113
389551
144586
652354
207555
459667
305352
225542
910525
321543
322236
519093
667172
388002
811728
125719
295839
579404
502242
557619
457945

اسم الطالب
يحيى كمال عبدالغنى عبدﷲ
امانى محمد ذكى عزب
سلمى محمود فتحى حمادة
احمد شحاته حموده حماد
شهندا محمد عبد الواحد عبد الرحمن الشعيرى
ايه متولى احمد متولى
أنغام مجدى إبراهيم عبد الغنى
نيرة محمد طه الطرابيلى
سارة احمد ابو الحديد البصلى
اسراء عبدﷲ عطيه احمد
عمرو ابراهيم عبود عبدالحميد
هند عبد الصبور النوبى احمد
عﻼء سيد محمد حسن
احمد ربيع ابوالمكارم حسن
عبد الوهاب محمد محمد زايد
ليديا اسكندر جميل اسكندر
طارق محمد حسن سﻼم
اسراء احمد سامى ابوذكرى الجزير
مروه حسام الدين حامد شعبان
سيد حسب ﷲ محمد سيد
هبة ناصر احمد شعبان
هادي ياسر مسعد عليوه محمود
شروق محمد ابراهيم التونى
امنيه ايمن ياسين البيومى عبد الجواد
هند هاشم عبدالعظيم محمد
خالد جمال خلف حسين
مروه محمد محمود كامل احمد
دنيا اسامة عبد المحسن يوسف قاسم
ندى محمود عبد الحفيظ ابو اليزيد
عﻼ خالد صﻼح ابوالفتح القيعي
محمد ابو بكر سعدﷲ ابوبكريادم
مريم بشير إبراهيم مولد

الكلية
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تجاره القاهره
تربية ابتدائي المنيا
حقوق القاهره
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب الزقازيق
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات.
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب عين شمس
حقوق الزقازيق
معهد فني صحى اسوان
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه حلوان
حاسبات ومعلومات المنصوره
السن عين شمس/رياضة
حاسبات ومعلومات المنصوره
طب بيطرى جامعة السادات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية اسوان/رياضة
تمريض شبين الكوم المنوفية
علوم رياضة شبين الكوم
اداب انتساب موجه دمنهور
اداب جامعة دمياط
طب بيطرى بنها
تربية رياضيه بنين المنيا
زراعه القاهره
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
تربية رياضية بنات المنصورة
علوم اﻻسكندريه
طب بيطرى دمنهور
زراعه طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
399730
834214
591646
807952
435580
756642
449928
668561
382235
103822
803089
525049
666966
319136
107194
160276
292469
119258
835862
611289
314559
605417
594827
111431
442548
614817
910581
360954
751109
821115
544772
824823

اسم الطالب
محمود محمد كارم محمود
عبد ﷲ عادل سيد ابو بكر
محمود مختار عبده عيسى
كيرلس ارميا كمال عبدالسيد
هبة عبد الرحمن عصام عبد الرحمن عرفات
محمد احمد ابراهيم حسانين
سلمى مصطفى عبد الحميد عبدالرحمن عبد الباقى
رحاب اسماعيل السعيد عبد الرازق
ريهام ممدوح مصطفى سيد مصطفى
عائشة ماهر عبد العزيز عبد الرؤف
أيه محمد ناجى أحمد
اميره اشرف ابراهيم حسين محمد
ريهام احمد كمال احمد المسلمانى
الشيماء ابراهيم ابراهيم الشيخ على
محمد هشام حسن مرسى
اميرة جابر ابوزيد امام
تقي ماجد احمد عبد العاطى
شروق عصام عبد الوهاب محمد
احمد صابر عبد ﷲ ابراهيم
الهام سامى محمد ابراهيم حتحوت
اسراء عبد الفتاح عبدالفتاح ابواليسر
رنا محمد عبدالعظيم ياسين ابراهيم
سامية اشرف كامل جعفر
ايه سامى صبحى عبد الغنى
خالد على مصطفى عدس
آﻻء عصام علي محمد
ايه محمد عوض ﷲ محمد
ندى سيد محمد محمد رفاعى
عبدالرحمن محمود احمد عرفان
محمد حمدى طليحى حسن
احمد السيد حلمى محمد يوسف
مارينا جميل شفيق نقدى عجايبى

الكلية
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
اداب جامعة دمياط
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
علوم العريش/رياضة
اداب طنطا
علوم المنصوره
تجاره انتساب م .بنها
السن عين شمس
علوم المنيا
تربية أساسي اسكندرية
رياض اطفال المنصوره
طب بيطرى بنها
تجاره عين شمس
رياض اطفال القاهره طالبات
فنون جميله فنون حلوان
اثار الفيوم
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره الزقازيق
نوعية اشمون
علوم الزقازيق
اداب انتساب موجه جامعة دمياط
تربية حلوان
اداب طنطا
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية نوعية اسوان
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره اﻻسكندريه
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
233249
662129
820637
678846
207530
116635
443218
516355
671603
278200
834227
739410
378376
909398
382039
821191
654105
435905
735625
171425
614904
450304
135928
841967
163121
104360
749133
741004
133530
180934
739086
156193

اسم الطالب
عبد ﷲ طارق امين فاروق محمد فهمى
عبد العاطى فوزى عبد العاطى احمد
مصطفى امين محمد احمد
اسﻼم احمد احمد محمد سليمان
منه ﷲ طارق سيد احمد حسن الجيار
محمد عصام محمود على
مروه محمد العربي عبد الغنى عماره منصور
عبد ﷲ محمد عبد المجيد محمد جمال الدين
اسماء محمد محمود محمود ابراهيم
اميرة عبد الحليم علي عبدالرحيم
احمد حسان طاهر حسن
نور عبد المجيد عبد الرحمن محمد
هبه ﷲ محمد احمد اسماعيل
بيتر عاطف عبد المﻼك حبيب
هدير جمال محمد حامد الغنام
هبه محمد حسن مصطفى
بسنت العيسوى جمعه احمد الدرباوى
كارول ايهاب ثروت ميخائيل
ياسمين صﻼح محمد اغا
سليم بركات سيد سليم
اية احمد محمد سليمان عبدالعال
ريم فتحى محمد فؤاد الشناوى
مى عبد الفتاح كامل عبد الفتاح
محمود حمدى راضى محمد
سمية على عبد الحافظ على
مصطفى احمد قرنى محمود
منه ﷲ رمضان كامل حسين
رامز محمد محمود محمد
اسماء ناصر ابراهيم ابراهيم دياب
صفاء عبد الحميد محمود عبد الحميد
احمد عادل على احمد مصطفى
امانى رمضان احمد قرنى

الكلية
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره عين شمس
حقوق انتساب موجه القاهره
نوعية طنطا
ع.دولى اعﻼم مدينةالشروق
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره انتساب موجه طنطا
تربية قنا ج جنوب الوادى
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب اسوان
نوعية عباسيه
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تربية المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
نوعية الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
نوعية الزقازيق
اداب طنطا
حقوق حلوان
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تربية الفيوم
تجاره القاهره
تربية جامعة السويس
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
كلية البنات تربية عين شمس
تربية ابتدائي الفيوم
السن عين شمس/رياضة
تربية بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
575089
160948
733884
284282
657427
733561
364426
726646
831089
300294
385130
532120
284800
752476
292282
383312
819588
534210
134381
451668
356530
303162
657148
122564
681708
542448
520592
301655
679109
331404
526373
118019

اسم الطالب
مصطفى احمد فاروق الحسنى
نرمين خالد محمد احمد
سمر محمد احمد البدوى محمد عثمان
محمد حمدي عبد المنعم شبل الليثى
اسراء المتولى ابو الحسن المتولى
محمد رضا محمد سليمان عفش
ايمان عادل السيد سيد
محمود ابراهيم عبد العزيز ابو الحديد
محمود حسن محمد حسن
حمادة صبحي سيد حسن
مصطفى اشرف حامد محمد
سامح عبدالقادر عبدالرحمن عبدالخالق
رضوى عبد الهادي عبد المنعم صادق البيه
رحمه عادل محمد بدر الزغبى
سلمى سعيد حسن حسن يوسف
رضوى احمد ابراهيم عبدالحميد امين
محمود حسن محمد عبد الوهاب
منى فرج أحمد فرج موسى
شروق هانى صﻼح جلول
عمرو السيد على السيد الخولى
هبه ﷲ هشام مهدى عيسى مهدى
اعتماد ابراهيم محمد المغربى
منه ﷲ عاطف محمود محمود شبانه
داليا ابوزيد احمد الصاوى
ياسر نشأت المرسى محمد المرسى
أحمد خالد ابراهيم السيد مرسى
دينا عيد فوزي عبدالحميد
محمد صبحي احمد زقزوق
محمد حسين عبد ﷲ محمد
مصطفى احمد مصطفي احمد
عبدالعزيز محمد عبدالعزيز محمد يونس
سارة سعيد موسى ياقوت

الكلية
تجاره طنطا
تربية بنى سويف
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره طنطا
تجاره المنصوره
إعﻼم القاهره/رياضة
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره بور سعيد
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
زراعه دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
نوعية عباسيه
زراعه عين شمس
تجاره اسيوط
تربية طفوله ج دمنهور
علوم القاهره
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
اداب القاهره
نوعية اشمون
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره القاهره
تجاره بور سعيد
علوم رياضة طنطا
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية اﻻثار ج اسوان
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
كلية البنات آداب عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
539720
317675
510185
141510
374162
650411
206122
674411
370927
610260
670257
206238
523500
390976
612918
294546
179630
736296
140375
895167
679368
546112
457485
536666
372868
432817
665304
127556
810099
595421
670174
882867

اسم الطالب
اسراء هشام عبد المجيد محمد عبد الغنى
ايمن سعد محمد سعد
محمد ابراهيم محمد الطير
على حامد على رحيم الحمرى
شيماء احمد حجازى مرسى خليل
احمد ايهاب سمير صادق عبد الرحمن
ايمن ممدوح كامل على السيد
اسماء بسيونى حسن حسن عبده
كيرلس جميل ذكرى بسطا يوسف
اسﻼم احمد محمد نور الدين احمد
احمد السيد خضر حماد السيد
مريم عماد لويز صموئيل
اسماء محمد عبدالرحمن عبد ﷲ
عبدالرحمن جمال احمد محمد
عمرو عبد الصبور محمد احمد
عبد الرحمن هشام عبدﷲ ابراهيم
احمد محمد عبد الحليم زيدان
علياء عﻼء عبد الرحمن ابراهيم
محمود محمود عبد الﻼه خليفة
ريهام مؤمن محمد محمد
اسﻼم حلمى السيد ابو حﻼوة
بانسية طارق احمد خبيرى ابراهيم
سلوى سمير السيد ابو العزايم محى الدين
صفاء محمد كمال الترعاوى
اسماء حمدى فهمى موسى سالم
حسين محمد فتحى احمد خليفة
سالى محسن محمد احمد العدوي
ديانا جورج ماكن غالى
رشا سليمان ابو جرابيع محمود
محمود أشرف محمود محمد الغيطاني
سلمى احمد مقبول محمود
عبد الرحمن محمد سيد مرسى

الكلية
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه قاهره
نوعية بنها
تجاره المنصوره
تجاره بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره بنها
عالي هندسة بلبيس
تربية عين شمس
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حقوق عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
اداب الزقازيق
تجاره القاهره
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب اﻻسكندريه
تربية رياضيه  /بنات طنطا
اداب دمنهور
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره دمنهور
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب المنيا
تجاره بور سعيد
تربية المنصوره
السن المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
900312
669530
179454
846064
150085
838263
601466
107310
847415
730371
534183
159057
577925
663300
385168
758605
164354
811738
831051
510211
743963
838223
502769
392683
317158
457955
382609
549363
390146
511792
185667
445393

اسم الطالب
محمد عبد الرحمن فهمي احمد
مختار طارق سعد عثمان عوض
حسام حسن علي جوده
هالة حسن محمد احمد رشوان
عمرو نادى عقل احمد
آية عادل محمد عمران
احمد شكر حسان شكر حسان
امنة رأفت عبد ﷲ السيد
فيفيان سمير حنين شرقاوى
احمد حسام محمد احمد حسب ﷲ
مريم خليل شرنوبى يوسف البلحى
احمد رجب عيد حسين
هشام محمد عبد الونيس مشرف
اسمه نصحى ابراهيم على صﻼح الدين
اسﻼم جمال احمد طعيمة
على محمد على فرج ﷲ
ندا نافع فتحى محمد
ريمون فرنسيس كامل صليب
مروة على زين العابدين محمد
محمد عاشور عبد ﷲ بخيت ريحان
الشيماء احمد صالح حسن
سماح على مبارز محمد
منار امين محمود محمد
بسنت مرسى ابوالعباس حسوه محمد
دينا عبد ﷲ منصور سويلم
نرمين ابراهيم ابوالفتوح عبدالعال
مياده ياسر مسعد على خفاجى
أسماء صبحي حسني مالك
ساره راضى هارون سوسى
ميار جمال قصد الكريم محمد المزين
عبد الناصر حسن كمال حسن
مروه السيد مصطفى مبروك شعير

الكلية
تجاره سوهاج
تجاره المنصوره
تربية بنى سويف
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه قاهره
اثار قنا جنوب الوادي
تجارة جامعة السادات
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تجاره جامعة دمياط
تجاره بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
زراعه الفيوم
تجاره بنى سويف
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
حقوق انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية فرع الوادى الجديد
تجاره دمنهور
تجاره عين شمس
علوم بنها
اداب طنطا
كلية البنات آداب عين شمس
علوم رياضة شبين الكوم
اداب عين شمس
معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات
معهد فني تمريض الفيوم
تربية ابتدائي طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
506120
357602
293363
205903
581421
315006
911793
395604
905801
162704
123533
818634
751761
800827
137569
889623
311679
805727
309467
216828
435495
383283
119314
447145
526643
180988
575068
312427
821460
352252
374795
220997

اسم الطالب
شروق احمد توفيق محمد احمد
محمود فوزى احمد حسن
نهى عبد الحليم عكاشه احمد
كرستين جورج ناشد غب﷼
حسن حسن محمد شريف
محمد نبيل الديساوى محمود جمعة
عبير محمد احمد محمد
امينه فؤاد على محمد
محمد ابو القاسم عبد الفتاح عبد الﻼه
دينا ايمن محمود محمد
عبد ﷲ احمد عبد ﷲ عبد الﻼه
هايدى ممتاز منسى دانور
اﻻء عادل السيد علي الشرقاوي
اسماء صديق خلف ادريس
اسﻼم احمد عبد الحميد عبد العزيز مكى
مارينا فنس عطا زخاري
محمد مصطفى محمد بيوضه
حنان رمضان جمعة ابراهيم
ازهار عماد حمدي اسماعيل محمد
محمد ماهر عبدالمرضى مصطفى
وﻻء طارق محمد رافت على
امنيه احمد شعبان عبدالمؤمن
امال شريف محمد سلطان
محمد صبحى البهى عبد الرحمن الصعيدى
محمد ناصر احمد نور الدين بخيت
عبد الرحمن ابراهيم علي جاد
ابراهيم محمد ابراهيم محمد الحباك
بيومي احمد بيومى احمد
محمد محمود محمد أسماعيل
سلمى مجدى حسن عبدالوهاب
بسمه السيد عبدالرب عبداللطيف
محمد فؤاد احمد العراقى

الكلية
تجاره طنطا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حقوق حلوان
تجاره القاهره
تربية ابتدائي طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية تجارة ج أسوان
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تربية سوهاج
تربية الفيوم
حقوق حلوان
سياحة وفنادق المنيا
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تمريض المنيا
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
اداب اسيوط
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
علوم المنيا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
حقوق حلوان
علوم اسوان
زراعه عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
زراعه طنطا
تجاره اﻻسكندريه
تجاره جامعة السويس
السن عين شمس/رياضة
حقوق شبين الكوم ج منوفية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
السن عين شمس/رياضة
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تجاره عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
808753
827133
610164
749431
581753
751029
432001
538184
472823
438139
812036
677493
669662
322108
898947
832865
463255
120933
833703
883893
527887
848000
326956
670441
605893
518053
149757
610123
140774
908419
666167
837904

اسم الطالب
عبد ﷲ محمود ثابت محمد
عبد الرحيم رفاعى عبده محمود
محمد يوسف محمود احمد العزب
احمد كمال بشير على
احمد عادل محمد صابرالجمسى
محمد عادل السيد ابراهيم تعيلب
أدهم عبد الوهاب الحنفي عبد الوهاب
شيماء عبد العاطى صبحى محمد قطب
محمد حسن محمد حسن اسماعيل
مريم اشرف عبد الفتاح مصطفى جاهين
مينا عادل تاوضروس ناشد
وسام السعيد عبد الكريم عبد الباقي
ابراهيم حلمى يوسف السيد
مهاب عادل حسن الحسينى قنصوه
دنيا جمال محمد جاب ﷲ
هدى محمد هاشم احمد
محمود جميل الشافعى احمد الشافعى
موريس مدحت وليم مسيحه
محمد عثمان عباس فارس
سحر حمدى صادق نعمان
أسماء محمود أحمد عبد الفتاح
آﻻء حسام فتحى أمين
نورهان ابراهيم حجاج حسن
سالمين حسن عثمان حسن
رندا فوزى محمد عطيه
اﻻء ياسر حامد احمد علي الصعيدى
شيماء محمد محمود فهيم
ايه احمد مصطفى جبر
صباح عبد العظيم خليل مصطفى
صابرين القرشى احمد عبد المقصود
يارا محمد ايو الفتوح السقا عوض
بيتر عادل فكري فرح

الكلية
تربية /رياضه المنيا
كلية تجارة ج أسوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس
تربية/رياضه طنطا
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم رياضة اﻻسماعيليه
تربية طفوله ج دمنهور
تربية/رياضه كفر الشيخ
علوم اﻻسكندريه
حقوق بنى سويف
دار العلوم الفيوم
تجاره الزقازيق
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
معهد فني صحى سوهاج
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره كفر الشيخ
علوم عين شمس
اداب اسوان
اداب اسيوط
علوم اﻻسكندريه
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اقتصاد منزلى حلوان
اداب المنصوره
تمريض الزقازيق
نوعية فنيه اﻻسكندريه
اداب القاهره
نوعية الزقازيق
حقوق القاهره
اداب انتساب موجه سوهاج
اداب المنصوره
حقوق اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
508736
506005
817459
240577
672760
659220
157088
315707
529300
530816
660560
507595
241406
352750
305470
447381
381657
468001
376507
530175
818018
909740
323280
669875
727970
205599
830981
457798
755479
734475
882532
590915

اسم الطالب
ميار ابراهيم محمد مصطفى على
الشيماء محمد السيد محمد
مينا نبيل فايز فرج
نيره مدحت محمد محمد
اسﻼم انور احمد الرفاعى الحاكمى
عبد الرحمن محمد عبد العزيز احمد النجار
مستوره عبد الجواد عطيه عبد الكريم
محمود محمد احمد عبد الغفار احمد
محمد جمال سليمان محمد الوداد
احمد رضا أحمد المغربى
رحاب اسعد فتحى عبد الرحمن اﻻديب
محمد ممدوح عبده هندى احمد
ندا حمدي محمد عبد النبي
محمد عاطف محمد المحروق
فاطمة حمدي فتحى ابو زيد
كريم محمد احمد غنيم
ضحى ابراهيم محمد احمد
الشيماء عادل محمد هنداوى
محمد السيد احمد عبدالجواد
احمد جمال النوبى احمد حسان
مارينا خلف مكرم مهنى
خديجه عبد الرضى متولى حسن
اية شوقي عبدالرحمن السيد نوفل
ايمان عزت رمضان سﻼمه شمس الدين
اميره محمد سعد محمد البنا
احمد اسماعيل توفيق السيد
رانيا حامد فاروق موسى
جهاد محمود عامر جبر
سما احمد عبدالمجيد جلبانه
محمد صبحى عبدالحميد احمد
مارك كرم مقار تاوضروس
مريم محمد احمد المصرى

الكلية
تجاره اسيوط
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
إعﻼم ج جنوب الوادى/رياضة
زراعه القاهره/رياضة
السن عين شمس/رياضة
تجاره المنصوره
اداب بنى سويف
حقوق بنها
تربية دمنهور
تجاره دمنهور
اداب المنصوره
حقوق اﻻسكندريه
تجاره القاهره
تجاره عين شمس
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه
تجاره طنطا
طب بيطرى بنها
تربية/رياضه كفر الشيخ
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
زراعه دمنهور
سياحة وفنادق المنيا
اداب اسوان
تربية شبين الكوم
اداب انتساب موجه المنصوره
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب م .بنها
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تمريض طنطا
إعﻼم القاهره/رياضة
تجاره الزقازيق
علوم اسيوط
تربية جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
821146
603636
231037
158715
577897
130403
128146
912532
155122
178768
313865
877400
243256
124532
354687
671894
302893
608070
734075
220518
680846
526472
222793
397752
900864
744352
887628
665894
828879
212606
525973
732007

اسم الطالب
امل عباس محمد محمد
ياسر محمد السيد احمد شاهين
مها عﻼء الدين امين احمد
اميره جمال محمد محمد
محمد رشاد رشاد رزق
زينب رضا رمضان رمضان
سلمى شريف حسنين سالم
ريم عبد القادر سيد سليم
توفيق سيد محمد توفيق
محمد ايمن حسن حسانين
خلود رزق سعيد عبدالحليم
عبد الرحمن احمد محمد احمد
سلمى امجد عبد الحميد السيد
عبد ﷲ مراد عبد الفتاح يوسف
هناء عادل موسى خليل
اسماء محمد فوزى عبد الغفار
دعاء عرفة ابراهيم محمود عيد
دينا بهاء عبد الستار خالد
احمد السيد يوسف احمد مرسى
كريم عاطف انور عبد المقصود
نجوى سامح عبد المجيد عبد الكريم
مصطفى حسنى صبحى علي عبدربه
يوسف احمد محمد عبد ﷲ
ابانوب ناجى صليب كامل
صابره شعبان وهب ﷲ رجب
ايمان ابراهيم فوزى ابراهيم
اسراء صفوت فتحى عبد الحافظ
احمد فكرى احمد محمد عبد العال
هاجر عبدالمنعم محمد محمود
مصطفى احمد محمد احمد نصر
عمرو اشرف احمد على موسى
احمد محمد محمود خيري محمود عاشور

الكلية
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره الزقازيق
حقوق حلوان
رياض اطفال بنى سويف
تجاره طنطا
حقوق القاهره
اعﻼم القاهره
تربية رياضية بنات اسوان
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تمريض بني سويف
نوعية اشمون
اداب اسيوط
اداب حلوان
تجاره القاهره
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تمريض المنصورة
معهد فني صحى بنها
تربية الزقازيق
حقوق الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
رياض اطفال المنصوره
تربية أساسي اسكندرية
كلية التعليم الصناعى جامعة حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى سوهاج
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
طب بيطرى اسيوط
تمريض المنصورة
علوم اسوان
تجاره القاهره
تجاره اﻻسكندريه
عالي هندسة بلبيس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
818524
461847
471851
243880
284043
302040
143104
665770
730433
604986
437026
544939
593759
502172
683553
233621
653103
155305
286701
579904
205810
737751
807125
664919
319557
680963
595978
881344
669649
651666
289724
611290

اسم الطالب
عبد الرحمن ابراهيم صﻼح ابراهيم
اﻻء طارق السيد عطيه رخا
محمود حمزة صالح حسن صالح
حسام الدين احمد زين السيد
احمد ساهر عيسى عبدﷲ عبدالوهاب
محمد السيد عبد المقصود حشاد
اسماء خلف الليثى امام الفقى
محمد مجيب عبد السﻼم حسن غنيم
محمد مدحت حسنى سيد عبد الوهاب
محمد عبدالرازق عبدالسﻼم احمد
ندا سعيد محمد حسين محمد
مصطفى محمود عبد العزيز محمود بكر
مصطفي محمود انيس الشربيني ماضى
ضحى حسن حامد محمود ابراهيم
محمود محمد فهمى اسماعيل محمد
عبد الرحمن محمد طلعت عبد الحميد هﻼل
دنيا السيد مجاهد مجاهد الكرارجى
طه محمد نعامه محمد
شريهان يسري على السيد
هاله مسعد حبيب محمد المسيرى
شادى مجدى خليل اسماعيل
هدير محمد احمد محمدزيد
اسﻼم رجب على عبد الهادى
محمود الشربينى الشربينى الشربينى سعده
مادونا مجدي صبحي عبد الملك
خالد على صبرى طه معوض
هناء جمال اسماعيل احمد اسماعيل
احمد محمود محمد ابراهيم
محمود محمد ابواليزيد محمد
على محمد ابو الفرج السيد على الشرقاوي
منة ﷲ سيد محمود سيد
اميره السيد محمد احمد عبد المقصود

الكلية
تربية المنيا
تجاره كفر الشيخ
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم القاهره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية حلوان
تمريض المنصورة
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية الزقازيق
علوم اﻻسكندريه
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
علوم اﻻسكندريه
معهد فني صحى المنصوره
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
اداب جامعة دمياط
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
السن عين شمس
تربية طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره الزقازيق
اداب المنيا
اداب سوهاج
اثار القاهره
علوم بورسعيد
تمريض المنصورة
السن المنيا
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق القاهره
تجاره الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
371192
305219
910864
470245
595012
220647
134368
606869
733194
167580
292811
303218
466529
319385
677961
308062
726710
606880
591374
245540
823614
450377
138398
211462
734562
740557
305515
680771
294551
670343
135772
594112

اسم الطالب
محمود اشرف السيد الغنيمى
خديجة عبد الخالق عباس تعلب
احمد محمود عبد القادر احمد
محمد على كمال على عثمان
حسام سعد على احمد عيسى
بﻼل شعبان حسن بخيت
هشام رجب عوض اسماعيل
هند محمد عز الدين فهمى احمد
اسﻼم عبد الفتاح جوده عبد الفتاح محمد
حسناء عبد التواب حسين عبد التواب
زينب ايهاب عبدالحميد حسين
اميرة كمال مرسال أبو القمصان
اسراء احمد اسماعيل علي الرفاعى
امنية حسني حسان حسان عمر
احمد رضا فاروق البيومى البصراطى
اية مرزوق محمد خليل
اسﻼم محمود محمد عبد اللطيف محمود
ياسمين عمرو عبد الحميد عبده
ساره مسعد يوسف ابوسمره
محمد يسري فاروق رضوان
الزهراء عتمان عبدالرحمن خلف ﷲ
رفيده ابراهيم محمد عبد الحميد الشناوى
الشيماء وجيه ابراهيم امين
اية يحي جمال عبد القادر
هيام عبدالعظيم فضل ابراهيم جيرةﷲ
محمود حامد محمد السيد
وسام صبري جابر البنبى
ايمان جمال محمد عبده البيومى
عبد ﷲ رضا عطا متولي محمد
علياء ادهم حسان عبد الفتاح
سماء محمود على عبد الحافظ
احمد ربيع مصطفى السؤالى

الكلية
تجاره انتساب م .بنها
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه اسوان
حاسبات ومعلومات حلوان
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره عين شمس
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره الزقازيق
علوم الزقازيق
علوم رياضة الفيوم
تجاره جامعة السويس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
كلية البنات علوم عين شمس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجارة جامعة السادات
تمريض شبين الكوم المنوفية
تجاره بور سعيد
اداب الزقازيق
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تربية حلوان
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره طنطا
بنات علوم رياضة عين شمس
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
علوم رياضة الزقازيق
نوعية الزقازيق
معهد فني صحى بنها
تربية ابتدائي المنصوره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
حقوق المنصوره
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
378420
231818
745862
320668
662934
230177
545928
535856
453835
912264
204814
578216
846048
367439
650316
610481
674668
680582
450196
301378
553327
877528
730967
217252
537436
532070
615154
320475
292536
829599
449041
389468

اسم الطالب
رنا سيد محمود حسين
احمد اسماعيل احمد اسماعيل
اﻻء صبحى عبدالحليم عثمان محمد
احمد محمد عبدالفتاح دبش
ابراهيم عبد الحكيم عبد السميع احمد يوسف
دينا ثابت احمد محمد
محمد أسامة يوسف محمد يوسف
هبة عيسوي شعبان عيسوي
منار اشرف محمد سيد احمد علي
امانى على محمد عليان
على عمرو احمد سعيد حسنين
فاطمة سﻼمه محمد عبد السﻼم
عمر الدسوقي أحمد محمد
وسام صبحى عبدالرازق عفيفى
ندى السيد عبد القادر محمد سيداحمد
محمود عمر عبدالسﻼم مكاوي
حسام الدين مجدى سﻼمه محمد احمد
محمد محمود ابراهيم محمد على
نعمه محمد عبد الصمد محمد الجران
اسماعيل الدسوقي عبد الحميد الشنوانى
مريم مجدى مختار خميس الشاعر
زياد احمد حسين محمد
ايه صﻼح كمال الدين جعفر
بسنت عبد اللطيف عبد الغفار اسماعيل
سحر محمد صابر حسن العجمى
محمد سيد محمد محمود
شيماء خالد عبدالمنعم السيد الشامى
اسامة وحيد عبدالستار خضر
اسراء وحيد ابراهيم عيد
حسناء حماده الهندي ابراهيم
علياء عاطف رمضان ابواليزيد عبد الكريم
عادل سعدالدين محمود محمود

الكلية
اداب عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم رياضة اﻻسماعيليه
علوم رياضة شبين الكوم
تجاره المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره دمنهور
تربية ابتدائي طنطا
تجاره سوهاج
زراعه عين شمس
رياض اطفال المنصوره
تجاره سوهاج
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه
تجاره بور سعيد
تمريض الزقازيق
طب بيطرى المنصوره
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية أساسي اسكندرية
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
اداب الزقازيق
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
معهد فني صحى اﻻسكندريه
زراعه دمنهور
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
زراعه القاهره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية طفوله طنطا
حقوق عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
297061
393611
807288
588583
666052
655906
120303
206491
908191
910135
575861
212816
460303
610390
433374
650849
893789
804066
161935
655791
357496
401124
749665
611986
224784
549164
512276
299697
520470
426646
168468
181264

اسم الطالب
ندا رمضان بربرى عبد المطلب
محمود محمد عبدالمطلب خلف
على السيد محمود عبد العزيز
محمد طارق عبد الحكم عبد الشافي القهوجى
ياسمين احمد الباز محمود فرح
احمد ايمن السعيد عوض الدسوقى
محمد زكريا شاكر عبد المقصود
يوسف مجدى عبد الرحمن جﻼل قدرى
مياده الضبع حمدى حسين
احمد عادل نصر مكى
احمد محمد أحمد محمد عبدﷲ خضر
يوسف السيد بسطاوى محمود
فاتن علي محمد علي بصل
محمد احمد عبد المجيد احمد
احمد يسرى على محمد
اميره مصطفى المرسى صالح البشبيشى
معتمد جمال خلف حموده
ناديه رمضان حسن محمد
مصطفى حسين محمد هاشم عبد العزيز
صﻼح محمد ابراهيم ابراهيم الشهاوى
على السيد على عﻼم
عائشه حسين اسماعيل ابراهيم
احمد ياسر احمد محمد الحريرى
ندا احمد محمد محمد
محمد سعد السيد محمد محمد
ارسانى صموئيل القمص ميخائيل منصور
روان محسن أحمد محمد حماده
عبد الرحمن احمد رمضان محمد جاد
ابتغاء سعد عبد العزيز الديب
عبدالرحمن صبرى محمود عبدالعال
ماجد امير محروس خليل
حسين فارس عبد الستار عبد الحميد

الكلية
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تجاره بور سعيد
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حقوق سوهاج
حقوق اسوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه المنصوره
حقوق سوهاج
نوعية موسيقيه المنيا
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
تجاره كفر الشيخ
حقوق عين شمس
دار العلوم ج القاهره
تجاره جامعة السويس
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية حلوان
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
تجاره دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق جامعة السادات
تجاره اﻻسكندريه
تربية/رياضه الفيوم
معهد فني تمريض الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
368097
391510
739477
514580
670391
880284
369918
437538
229918
213130
378061
469409
679092
828138
242216
537978
315288
130611
358159
594117
159108
531496
578322
829410
145210
104073
217580
451191
210216
513414
362348
608723

اسم الطالب
مى عبدالحميد خضرى سليمان
نورهان ياسر محمد السيد على
محمد حسن عبدﷲ محمود عوض
بهاء محمد كمال عبد الحميد ابراهيم
ايمان خالد محمد الهادى المتولى
شيماء محمد محمود نصير
نهى على السيد محمد
دينا عاطف فتحى زكى
هاله عباس السيد عبدالمجيد
مى احمد حمدى عبداللطيف
اسراء سيد سعد صالح
اسراء لطفى ابوشعيشع محمد
روضه محمد محمد عبد ﷲ
وﻻء عبدالرحيم محمد عبدالرحيم
محمد ايهاب محمد على
شيماء احمد سعيد محمد أبو العﻼ
هيثم سامي محمد صبرى عبدالحليم
اميرة محمد على عبد العزيز
اسماء مصطفى احمد عباس
احمد محمد عبدالرحمن بدرالدين
يوسف ميﻼد جرجس واصف
محمود احمد السيد عطيه الصفطى
احمد نحمدﷲ أحمد عبدالشافى
دينا مقبول قاسم محمد
تيسير ياسر محمد مرسى
احمد رامى ماهر احمد
ليلى محمد على محمد
احمد السيد أمين السيد الخياط
احمد خالد حسن احمد حسن شبريه
روان جمال عبد الناصر السيد محمد السيد
دينا يسرى يوسف يوسف
ايه احمد محمد ابراهيم

الكلية
اداب بنها
علوم عين شمس
تجاره بور سعيد
تجاره جامعة السويس
نوعية المنصوره
حقوق اسيوط
علوم بنها
تربية أساسي اسكندرية
اقتصاد منزلى حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية البنات تربية عين شمس
دار العلوم الفيوم
حقوق المنصوره
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
اداب انتساب موجه القاهره
علوم طنطا
علوم رياضة الزقازيق
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
اداب عين شمس
تجاره بور سعيد
تربية /رياضه بنى سويف
السن عين شمس
تجاره طنطا
اداب قنا ج جنوب الوادى
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
اداب دمنهور
كلية البنات تربية عين شمس
اداب الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
543309
891398
169850
134391
595754
585610
298005
389640
322111
208879
738380
902764
596057
361420
210448
375166
881037
165426
237962
285431
285534
278574
538664
911899
577014
230081
651530
580933
726788
464625
279310
449248

اسم الطالب
احمد حسين محمد محمد عبد النبى
سمير رمسيس مكاري أيوب
خيرية حسام ثروت محمد
احمد اشرف ابراهيم رضا
عبد الرحمن صفوت عبد المرضى الحسانين السبع
منار محمد طه محجوب
يوستينا مجدي كمال كامل
محمود حمدى محمد ابراهيم
ميسرة محمد إبراهيم الخنيزى يوسف
محمد طارق عبد المنعم توفيق
مني متولي محمد متولي عثمان
رشا رجب محمد عبد المجيد
شرين رضا النجار محمود
ساره مجدى حلمى محمد السيد
مينا ماجد شفيق روفائيل
محمد مهدى صبره محمد
صفاء كمال حسين موسي
محمد عبد النبي خطاب عبد الفضيل
اية ﷲ عصام مصطفى محمود بليطة
علي الدين علي محمد عبد الفتاح غيث
احمد طه سيد طه على
رانيا يسري صﻼح سعد الدين
آيه طارق محمد عبد العزيز الديب
شيماء محمدصالح حامد على
حنان عبد المنعم عبد الباسط احمد المقدم
غاده عبدالباقى شاكر عبدالباقى
لميس عﻼء الدين فوزى السعيد على
ادهم محمد جابر السيد الشرقاوى
صالح محمد احمد محمد الشاذلى
محمود صبرى محمود ابو المعاطى عبد ﷲ
دينا ياسر محمد بريقع عثمان
ميرنا عبد الجليل مسعد أيوب

الكلية
تجاره اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
حقوق بنى سويف
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره بور سعيد
زراعه المنصوره
تجاره عين شمس
تربية عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية ابتدائي سوهاج
تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالبات
زراعه عين شمس
السن عين شمس
معهد فني صحى بنها
تربية اسيوط
علوم رياضة بنى سويف
تجاره بنها
علوم رياضة الفيوم
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجارة جامعة السادات
تربية ابتدائي اسوان
كلية البنات علوم عين شمس
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية كفر الشيخ
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا المنسوجات بالمحلة الكبرى
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
208449
457749
381379
293141
351706
277042
311432
244484
655443
732885
813848
901453
214167
235832
532207
546244
615362
800221
461862
244845
575295
878949
725718
679812
121643
597773
111369
579018
885565
557808
538088
680579

اسم الطالب
دينا وسيم محمد صبرى عثمان الديب
شيماء احمد محمود نعيم
نعيم شاكر نعيم عواد النقيب
نادين محمد محمود محمد
احمد محمد عواد صالح
هبة ﷲ عبد السﻼم جمال ابراهيم
اسامة حامد محمد حامد
منال صابر عبد الخالق عبد الحميد
احمد قدرى احمد جبر احمد
شروق محمد السيد عراقى
امانى على انور محمد
محمود محروس البدرى حسن
محمود مرسى امين مرسى ابوخلعه
زينب اشرف شكرى حسن ابو زيد
عصام محمد قطب فايد فايد
روان محمود محمد حسين محمد
ساره توفيق احمد فوزى عبداللطيف
منار ضاحي محمد جﻼل
أمل وزير عزوز مصطفى يوسف الدناصورى
احمد نشأت حسن محمد
ايه نسيم السيد ناصف
دعاء محمد بخيت محمود
ايه محمد متولي حسن الغتيت
محمد سليمان عبد الحليم سليمان
مصطفى محمد كمال محمد دسوقى
عماد محمد احمد محمد الحسينى
هبة باهر ابراهيم محمد مسعود
ابراهيم اسامة احمد ابراهيم الشرملسى
مى محمد سيد على
اسماء صبحى اسماعيل على الخولى
نيرمين محمود حموده ابراهيم النجار
محمد عﻼء عبد الفتاح سليمان حجازى

الكلية
تجاره القاهره
نوعية موسيقيه طنطا
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
اداب انتساب موجه حلوان
حقوق القاهره
تجاره انتساب موجه عين شمس
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
تربية حلوان
حقوق المنصوره
السن عين شمس
تمريض المنيا
تجاره سوهاج
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
حقوق حلوان
تجاره دمنهور
السن عين شمس/رياضة
تجاره الزقازيق
تربية رياضيه  /بنات المنيا
علوم كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه حلوان
نوعية فنيه طنطا
اداب اسيوط
تجاره الزقازيق
تجاره جامعة السويس
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه اسيوط
تربية طفوله ج دمنهور
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره بور سعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
802590
362416
160456
916144
356509
153378
680805
656211
844359
670675
532225
660687
848174
539483
733255
150362
611598
316431
300912
210030
610472
583190
752658
158612
500880
138528
836465
757028
108743
368296
466178
669828

اسم الطالب
احمد شوقي فهيم عثمان
ريهام جمال محمد فهمى
ايه نادي عويس محمد
بيمن بادى عدلى حنا
رحمه محمد ذكى اسماعيل
فاطمة انور محمد مناف
سهير طارق صﻼح الدين احمد الخليجي
محمود محمد السعيد محمود توفيق
اسﻼم فتحى يس حسن
ايه اشرف عبد السميع ابراهيم
محمد جابر مصطفى السيد عثمان
منى ممدوح حامد رمضان عايد
معتز محمد محمد احمد
دعاء صبحى ابراهيم مصطفى حجازي
ساره نبيل حامد خليفه
شيماء عصام حسب ﷲ احمد
ندى السيد عبدالسﻼم احمد النبتيتي
اية سعيد سليمان عبد الرازق
جمال عبد الهادي خطاب ابراهيم
مايكل ايمن امين إسكندر
محمد على رشاد السيد الشهيدى
شيماء فاضل ابو العﻼ درويش
منى محمود مسعد حسن عزام
عبد ﷲ جمال عبد التواب عويس
رضوى أحمد محمد شحاته ابو نافعة
اسراء حامد يسين يونس
صفاء عبدالسﻼم رمضان السيد
محمد حمدى عبد العليم حسن شامة
نسمة عبد الهادي احمد عبد الرازق
دهب اشرف حسانين محمد عثمان
شروق حمدى ابو الفتوح حسن السماحى
محمد مصطفى ابو الفتوح عبد القوى

الكلية
كلية التربية الفنية ج المنيا
اثار الفيوم
الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى ببنى سويف
تجاره اسيوط
علوم رياضة حلوان
اداب بنى سويف
اداب المنصوره
تجاره المنصوره
اداب المنيا
اداب المنصوره
تجاره طنطا
نوعية المنصوره
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
معهد فني صحى اﻻسكندريه
العالي خدمه اجتماعيه بنها
تربية عين شمس
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية شبين الكوم
تمريض شبين الكوم المنوفية
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تمريض الزقازيق
تجاره المنصوره
حقوق المنصوره
تربية بنى سويف
تجاره انتساب موجه دمنهور
حقوق القاهره
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره بور سعيد
طب بيطرى بنى سويف
اداب اسوان
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
811509
122068
605203
725567
829932
539767
104956
912436
236047
541646
122899
397842
432367
815993
542402
675241
543683
457360
733412
219595
748820
453322
533800
590248
815227
760001
467816
665549
817903
142696
446992
899100

اسم الطالب
الزهراء فتحي سعد ابراهيم
ليلى ياسر سيد احمد
منار حسن محمد حسن
يارا عبدالعزيز محمد اﻷنورالمناوي
هند عادل محمدالصغير بغدادي
وﻻء محمود احمد عبد الرؤف
علي محمد السيد عبد ربه
امنيه احمد ابراهيم حسن
عبد الرحمن اشرف محمد الجنزورى
فاتن زكريا محرم عبد الرازق محمد
بسنت سعيد محمود محمد
مالدينى مجدى اسطفان قسطندى
محمد السيد المرسي محمد ابو عثمان
كارن ماهر زكريا رزق
ياسر خميس احمد حسن الهوارى
اثار محمد السيد موسى على محمد
الشيماء مصطفى أحمد محمد حجازى
رئيسه رضا مصطفى محى الدين الشيخ
فايقة السيد محمد السيد احمد نجم
فادى فوزى ابوطويله بطرس
اسماء عصام احمد محمد
هدير طارق كمال الدين المحروق
اميرة مسعود السيد عبد الجليل حسنين
اسﻼم السيد كامل الغراز
ريهام كامل مصطفى كامل خليفة
عبد الفتاح حسن عبد الفتاح حسن
الزهراء عبد المنعم ابراهيم الشوادفى
سهيله اشرف ابراهيم احمد العزب نور
بيشوي عبد المسيح عرفان عبد المسيح
اسراء سمير سعد عبد المعطى
محمد سامي محمد السيد
شيماء عبد الباسط محمود عبد العزيز

الكلية
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
علوم حلوان
تجاره بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
نوعية فنيه قنا
تربية ابتدائي دمنهور
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تربية اسوان
حاسبات ومعلومات عين شمس
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره القاهره
تجاره بنها
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
رياض اطفال القاهره طالبات
تجارة جامعة السادات
رياض اطفال المنصوره
السن عين شمس/رياضة
تربية طفوله طنطا
علوم الزقازيق
حقوق عين شمس
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اثار الفيوم
علوم دمنهور
حقوق المنصوره
نوعية المنيا
نوعية الزقازيق
تجاره كفر الشيخ
علوم المنصوره
تجاره اسيوط
زراعه القاهره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
علوم سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
906858
824737
896481
464589
125712
150680
442714
245424
373919
740998
537472
658597
126715
678587
906076
121770
361516
730473
387270
152173
320912
284155
296602
544509
681795
463732
381364
280946
458861
887904
824703
744447

اسم الطالب
مايكل عادل محروس صابر
لبنى مبروك مرسال محمد
زينب محمد احمد ابراهيم
محمد سعد احمد محمد بسيونى
شيماء محمد عبد الهادى حامد
محمود عبده قرنى ابراهيم حمد
اسراء ابراهيم عبدﷲ ابراهيم
فاطمه احمد عبد الرحمن احمد سلطان
زينب مصطفى محمد محمود
اسﻼم ابراهيم عبدﷲ رجب
علياء اثامه على عبدالسﻼم شمخ
هشام محمود محمد المتولى الموافى
عائشة طارق محمد محمد احمد
اسﻼم ممدوح محمد المتولى سليمان
احمد عاصم على عبد الﻼه
ايه احمد عبد الحميد محمد
سهيله عماد عيسى حسن الزهيرى
فاطمه الزهراء عاطف محمد جوده مصطفى
جميله حمد ﷲ ابراهيم ابراهيم
عمر هاشم محمد هاشم
روزان مصطفى عبد المنعم عمران اللواتى
محمد حسام الدين مصطفى انور محمد
فاطمة طه محمد محمد عبد ﷲ
عمر محمد حنفى محمد شريف
محمد احمد محمد احمد سعدة
دعاء فوزى ابراهيم عثمان
عمر اشرف رفاعى عيسى الجلفى
مريم احمد محمد زكريا الخواص
اسماء فخري عبد العليم الدناصوري
مينا هﻼل مكين لبيب
امانى محمد عبدالعظيم شمروخ
ايمان محمد عبد الملك محمود

الكلية
تربية سوهاج/رياضة
حقوق قنا جنوب الوادي
تربية سوهاج
تجاره كفر الشيخ
زراعه عين شمس
معهد فني صحى رياضه امبابة
تجاره طنطا
اداب سوهاج
اداب الزقازيق
علوم رياضة اسوان
تربية دمنهور
اداب المنصوره
حقوق القاهره
اداب انتساب موجه المنصوره
طب بيطرى سوهاج
اداب انتساب موجه حلوان
اداب عين شمس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب عين شمس
علوم بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم عين شمس
زراعه عين شمس/رياضة
علوم رياضة دمنهور
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تربية ابتدائي كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات الزقازيق
حقوق عين شمس
طب بيطرى كفر الشيخ
علوم اسيوط
تربية رياضية /بنات قنا
تجاره جامعة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
461591
515002
737753
581555
297319
368084
158870
669783
377925
593832
370680
392342
364381
317452
608612
586813
151596
900777
239691
441693
119252
836479
911751
827110
229781
453852
434162
460252
318389
907637
215047
180329

اسم الطالب
ندى بسيونى عطيه عبده بحيرى
رجب سﻼمة رجب عفيفي
هدير محمود محمد على
احمد طارق على محمود شوق
اسراء محمد يوسف ضاوي
شيماء صابر محمد سيد احمد
فاطمه حسن محمد عبد العزيز
محمد حسن محمد موسى الشربينى
محمود جمال عبداللطيف رفاعى الجزار
هاجر محمد عزت عوض الغزنوي
احمد يسرى العزب حفناوى
رنا الطيب عبدالوهاب الهباء
منار صالح جﻼل محمد
اميرة ماهر حسن المصيلحي محمد عفيفي سليم
مصطفى جابر سليمان محمد
وﻻء بهاء الدين احمد جوده
الحسن علي حسن سيد
كرستينا عاطف كنزى حكيم
احمد هشام عبدالفتاح حسنين
مصطفى محمد عبدالمنعم رجب القراقصى
ساره محمد عبد الخالق السيد حسن
وفاء صالح محمد مصطفى
ايمان احمد محمد حسن
ابراهيم عبدالواحد عبدالفتاح السمان
دينا احمد على مصلح
مى اشرف احمد فرج ﷲ
على مصطفى على مصطفى زقزوق
ياسمين يوسف حامد يوسف غراب
مصطفى عادل عباس عبد الرازق السيد
عبد ﷲ احمد عبد الحميد محمد
عبد الرحمن هشام يحيي زكريا
بسمه احمد محمد عبد العليم

الكلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب دمنهور
تجاره بنها
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره جامعة دمياط
اداب انتساب موجه بنها
تجاره بنها
اداب انتساب موجه عين شمس
اداب شبين الكوم ج المنوفية
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
كلية البنات علوم عين شمس
حقوق بنى سويف
نوعية فنيه قنا
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا
علوم القاهره
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تربية ابتدائي اسوان
اداب قنا ج جنوب الوادى
حقوق عين شمس
تربية ابتدائي طنطا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية طفوله كفر الشيخ
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
تجاره سوهاج
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
نوعية فنيه الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
514314
842882
213546
473726
469011
370114
166950
295688
650291
538995
732823
218172
453082
172739
652026
662299
149320
801265
461484
322118
577942
903877
282119
913153
728215
579647
432579
585153
289779
106807
875828
472788

اسم الطالب
اسﻼم عبدالستار صالح سالم محمد الطنطاوى
ابانوب وجيه صغير توفيلس
احمد ايهاب اﻻلفى محمد
أميره مظهر احمد على سالم عميره
آيه ﷲ حمدين سعد محمد يوسف
احمد فتحى عبدالستار محمد
جهاد رفعت عوض عبد ﷲ
اية مجدي ابراهيم حسين
سلمى نايل محمد حسب النبى الشورى
أمينة عامر محمد عامر الشيخ
ايمان محمد الشافعى عبدالعال
مرام محمد عبدالمنعم محمد
جوسيان رأفت حبشى غب﷼ ملطى
اسماء شحاته سيد عبد ﷲ
فتحى سمير ابوالفتوح احمد النجار
محمد احمد زكى محمد المغازي
عبد ﷲ عبد الهادى صﻼح حسن
مريم مجدي مكرم نخلة
نورهان عزت محمد الفخرانى
يوسف سمير فهمي عبده حنا
اسماء محمود جﻼل جوده
نسمه حماد مطاوع على
مي محمد عبد العزيز صبحي جوهر
مصطفي ابراهيم محمود حامد
شروق ابراهيم محمود السيد
اميرة عبد النبي عطيه السعيد رجب
احمد ربيع احمد حسن
نعمه رضا محمد عبد الرازق العنترى
روان صﻼح شحاته حسين
اﻻء محمد عبد العزيز عبد العظيم
خالد حسنى احمد عبد ربه
فاطمه هﻼل علي إبراهيم

الكلية
تجاره دمنهور
حاسبات ومعلومات المنيا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية كفر الشيخ
نوعية فنيه كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم الفيوم
تجاره القاهره
تجاره المنصوره
تجاره دمنهور
علوم الزقازيق
السن عين شمس/رياضة
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
اداب جامعة دمياط
معهد فني صحى المنصوره
اداب المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني تمريض المنيا
علوم كفر الشيخ
معهد فني صحى بنها
تمريض طنطا
علوم اسيوط
تجاره عين شمس
تربية اسوان
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم رياضة الزقازيق
علوم اسوان
تجاره القاهره
اداب القاهره
تجاره اسيوط
علوم كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
114718
610008
138574
278685
735907
671678
656805
538495
224714
518659
231590
226246
523835
509231
515272
443442
281857
673705
115008
580189
320236
368106
891922
293452
206279
878763
752764
117586
445403
730533
580014
731359

اسم الطالب
اسماء شريف عبد السﻼم نصر
محمود مقبل السيد مقبل
يارا سمير السيد عبد العال
يارا ايمن عيسى محمد حسين
مى ادهم احمد مسلم احمد السنجرى
محمد سيد عبد العليم السيد
روان جمعه اسماعيل عبد الغفور
آيه محمود سعيد الزلطه
محمد خالد محمود عوض
امنية محمد على زغلول
اميمة محمد محمود محمد وراد
محمد حنفى حسن محمد
شيرين مصطفى محمد جبر مرسي
سلمى نادر مرسى محمد السيد
عبد الرحمن محمد حسن البسيونى
رانيا علوان ابراهيم مصطفى الشريف
سلمى معتز عبد العزيز محمود زكى
محمد نصرت محمد احمد جبر
ايمان يحيا على متولى
نانا عصام توكل محمد الديب
ابراهيم محمد محمد هير
هدى محمد حسب ﷲ عيسى
ضياء الدين محمد مخبطلى احمد
اماني خلف عبد الظاهر رضا
محمد اشرف مصطفى محمد
محمود حسين محمود عبد الراضى
نهى حسين حسين سيد احمد العتمة
سلمى خالد محمود عبد العزيز
منه ﷲ صﻼح عبدﷲ اﻻقرع
ايمان جبر محمد جبر
ايه مصطفى حسين السيد ناصف
بسمه اشرف محمد خضرى شورب

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم رياضة الزقازيق
حقوق القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
زراعه الزقازيق
حقوق المنصوره
رياض اطفال المنصوره
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره القاهره
تجاره دمنهور
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تجاره القاهره
تمريض اﻹسكندرية
حقوق اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره المنصوره
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره المنصوره
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
اداب اسيوط
تجاره عين شمس
تجاره عين شمس
تمريض اسيوط
السن عين شمس
زراعه القاهره
تربية طنطا
اداب عين شمس
تربية طنطا
نوعية الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
919435
105135
660414
444498
906188
225743
843801
209510
760131
592808
367410
243538
179341
587713
756582
167386
294882
351185
130651
548696
436617
375043
549525
739725
684941
168575
351308
384599
502691
466106
801840
919096

اسم الطالب
صفاء محمد رمضان خليفه
نهال عادل عكاشه عبد العزيز
عمر خميس على غريب
محمود على احمد الهنداوى
مروه السيد محمود عبد الﻼه
احمد سالم امام محمود
اريج صﻼح محمد عيسى
مازن نبيل محمد عبد الحليم الصواف
معتصم صديق الشوادفي محمد العناني
محمد رجب عبد المقصود العاصى
ايه السيد عبدالعزيز محمد حسن
امنية طارق ابوالفضل عبدالرحيم
خديجه ابو طالب سيد ابو طالب
جهاد قدرى السيد على أبواحمد
عاصم محمد على عبدالسﻼم
نجاح خالد رشاد لملوم
محمد سيد يمانى عبد الرسول
مصطفى محمد مليجى محمد
ايه حسين علي فرحان
محمود محمد على مصطفى على
نورهان شعبان عبده محمود طلبه
رنا مجدى عبدالبديع محمد
نورهان عبد الحميد محمد دعبيس
شيماء جمال محمد محمد مطاوع
نهله عبد الغنى محمد عبده عبد الرحمن خليل
فاطمة قرنى على عبد الكريم
ماريا لويس فريد ابراهيم
ساره محمد على السيد عامر
يارا عماد محمد عبدالسﻼم كامل بيومى
أمل جمال عبدالرؤف بيومي سرور
موسى مجدى يونان ابراهيم
محمد عبد السﻼم حجازى احمد

الكلية
حاسبات ومعلومات اسيوط
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجاره جامعة السويس
اداب سوهاج
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
رياض اطفال المنيا طالبات
تجاره عين شمس
علوم رياضة اﻻسماعيليه
اداب جامعة دمياط
تربية بنها
بنات تربية/رياضه عين شمس
علوم رياضة بنى سويف
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تربية الفيوم
حقوق حلوان
تجاره عين شمس
كلية البنات آداب عين شمس
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
تربية/رياضه اﻻسكندرية
اداب بنها
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
حاسبات ومعلومات الزقازيق
اداب بنى سويف
تجاره عين شمس
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
اداب كفر الشيخ
تجاره اسيوط
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
503095
815194
881181
537473
584083
585739
310486
650491
365620
725835
916378
322293
599518
826854
468002
351648
305920
542019
749732
284528
355379
533723
473723
226456
320970
658672
902234
453815
293241
887412
846225
610128

اسم الطالب
على مصطفى عبد الغنى عبد الرحمن
ايه ابو العﻼ محمد احمد
امال بشاي متري بشاي
علياء صﻼح على اسماعيل زايد
عﻼ عصام سعد الشندﻻتى
احمد عبد المنعم ابراهيم زهران
سارة رضا محمد حمد
محمود احمد صبرى محمد عمار
غاده عبيد احمد السيد محمد
محمد ملهم محمد فتحى
رانيا صبرى شوقى واصف
احمد ابراهيم محمد عبدالسﻼم ضيف
محمد سعيد عبد ﷲ محمد مهيب
كريم يسري صدقي عبدالرحيم
إيمان لطفى عبد ﷲ عليوه
هشام محمد محمد الهادى هاشم
احمد فتحي ابراهيم بصل
مصطفي محمود محمد عبد الكريم
حازم على احمد امين
هدى عبد الفتاح عبد المقتدر ابراهيم
اﻻء رجب السيد مصطفي
اﻻء احمد عطية محمود السيد صقر
اميره عبد الحليم مصطفى ابراهيم بدير
مصطفى محمد ابراهيم حسين
غادة عبد الحميد السيد ابوسليمان
اسراء ايهاب السيد محمد الشيخ
نجاه حمدى محمود عبد الرحمن
ليلى خالد عزت محمد مصطفى
رانيا سمير محمد ابو الفتوح
صفاء حسين عبد المجيد ابوالعﻼ
ايات عبد المنصف عسر عبد الرحيم
جهاد السيد احمد محمد ابراهيم

الكلية
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تربية المنيا
معهد فني صحى اسيوط
تربية دمنهور
ك.ت .فني منشات بحريه بور سعيد
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اثار قنا جنوب الوادي
تجاره جامعة دمياط
علوم عين شمس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره اسيوط
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تجاره بنها
علوم جامعة دمياط
علوم رياضة جامعة دمياط
علوم حلوان
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب انتساب موجه عين شمس
علوم عين شمس
تربية ابتدائي دمنهور
تربية كفر الشيخ
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
السن عين شمس
معهد فني تمريض المنصوره
تربية سوهاج
تربية طنطا
علوم القاهره
تربية اسيوط
تجارة قنا ج جنوب الوادي
نوعية الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
144794
127517
313365
752061
526183
588357
442573
505178
667727
592576
758821
376880
614030
149485
459899
886292
476056
286478
312359
229342
821480
141842
449318
390482
833411
582559
233762
362980
359321
610511
137818
378260

اسم الطالب
احمد مرزوق علي خطاب
ايناس مجدي عبد الفتاح محمد
اميرة سعيد محمد الدهشان
امنيه مصطفى محمد محمود على
احمد جمال احمد عبد الباسط الباهى
محمد امجد محمد حسن نصار
محمود عطيه مصطفى زايد
احمد عاصم عبد الخالق فؤاد
عمرو محمد محمد احمد
شيماء سمير عبد الوهاب شباره
عبدالحميد توفيق عبدالعال يوسف
اسماء صبرى سعيد منصور
دينا صﻼح السيد حسن
عصام محمد السعيد محمود
اسماء سعد محمد الشحات الحلواني
الحسين على امين دياب
اميره على محمد على
بيتر نصر اسحاق برهام
ابراهيم سامي ابراهيم احمد ابو سﻼمة
اية محمد محمود احمد خﻼف
ايه محمد حربى محمد
محمد زكى عيد زكى
اسماء محمود احمد حسن
شيماء محمد عبدالفتاح محمد دريهم
ماجد ممدوح عبد الجواد محمد
ايه مسعد فتوح عبد الحميد داود
عمر هشام محمد محمود
محمد سمير محمد عبدالمقصود
يوسف خالد محمد بيومى
احمد محمد هشام عبدﷲ عمر
محمد حسام محمد همام
احمد رضا حسنين السيد

الكلية
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي السادات
تجاره بور سعيد
تجاره دمنهور
تربية/رياضه بنها
معهد فني تمريض طنطا
تجاره دمنهور
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تمريض المنصورة
دار العلوم ج القاهره
اداب عين شمس
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات اسيوط
فنون جميله فنون اﻻقصر
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
حقوق القاهره
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم طنطا
علوم بنها
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
اداب كفر الشيخ
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم رياضة عين شمس
تجاره انتساب م .بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
586336
657394
445704
671877
896653
165439
737629
316001
500978
454019
589530
304807
589034
885048
134312
135794
539051
607507
670259
601672
288140
154774
387971
315490
401663
461454
532474
662353
227184
104235
661028
809458

اسم الطالب
نرمين السعيد محمد السداوى
ريم احمد مصطفى احمد ابراهيم
مها رمزى محمد زيدان
محمد على عبد الفتاح ابوالوفا
اسامه حمدى احمد هارون
اسراء سلطان تونى عبد السﻼم
ساره محمد ابراهيم محمد
يمني حسن عبدالسﻼم حسن
نوران صالح حافظ محمد
فاطمه عصام حسن غالى
ريم أيمن سعد خليفة
هدير محمد عبدالحميد بدر
مصطفى عزت ابراهيم سليمان الوحش
كيرلس فتحى وهبه بطرس
عمرو السيد مختار السيد
شروق محمد مغاوري محمد
اميرة محمد احمد محمد سليمان
محمد عادل السيد محمد
محمد اسماعيل عطيه السيد
رانيا ابراهيم الدمرداش أحمد شرف
اسماء عصام عبد الحكيم متولي
منة ﷲ اشرف عطية عبد التواب
سحر محسن طاهر النادى
محمد السيد محمد عبد الفتاح
عصام الدين عادل عبدالفتاح محمد ابوالعﻼ
امال محمد محمد زمره
عبد الرؤف عمر عبد الرواف عبد الحميد
يوسف احمد عبد العزيز محمد العيسوى
ياسمين محمد كامل لبيب
سلمى نادى امين محمداسماعيل
ساره مجدى رشاد على حﻼوة
آية ابراهيم راضى محمد

الكلية
مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة
علوم المنصوره
علوم طنطا
تمريض المنصورة
تربية سوهاج/رياضة
اداب الفيوم
تمريض الزقازيق
نوعية بنها
اداب انتساب موجه دمنهور
اداب انتساب موجه طنطا
تربية ابتدائي بنها
طب بيطرى جامعة السادات
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
طب بيطرى اسيوط
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
دار العلوم ج القاهره
اداب دمنهور
علوم الزقازيق
تجاره كفر الشيخ
اداب الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق بنها
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
زراعه دمنهور
تجاره انتساب موجه المنصوره
حقوق انتساب موجه القاهره
فنون تطبيقيه حلوان
علوم المنصوره
رياض اطفال المنيا طالبات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
437097
456783
466562
295921
543070
469408
234985
285019
667836
579401
577867
656586
503743
217690
470283
890429
278273
444647
221480
456947
598427
119114
307289
523200
893384
889815
323315
379154
367786
846836
287047
433499

اسم الطالب
اشراق ايمن سعد على العراقى
نورا ابراهيم عبدالعظيم محمد غاليه
عزة محمد مرسي محمد مرسى خضر
ميار عصام على ربيعى
مصطفى محمد ابراهيم على اسماعيل
اسراء السعيد محمود محمد الشاذلي
مرام فهمى فتحى السيد سليمان
مريم عماد حنفى محمد حسن
احمد الغريب فوزى محمد الغريب
ندى عادل امين حسن سيد احمد
خالد عبدالناصر محمود الدسوقى عامر
رواندا نادر لويس عبد المﻼك
محمد نبيل محمد محمد خليل
امانى حبيب ابو زيد عبد النبي
عبد الحميد محمد عبد الحميد محمد السنور
ايه شنوده على محمد
سندس محمد محمود أحمد زكى
محمد حسام محمد عبد الحميد فتح ﷲ
نادية حسين عبد الباقى حسين
نيرمين عﻼءالدين السباعى السيد محمد
حسام الدين محمود محمد البيطار
اسراء مجدى احمد حسين
ايمان صبحي محمد عبد السﻼم شعبان
محمد جابر محمد حسين احمد
مرفت سامى بيباوى بشاي
اميره نيازى احمد حسن
منار عبد الحميد عيسوى احمد داود
يوستينا رافت لويس كامل
شروق محمد مهدى محمد
ابانوب بركات زاهر سدراك
محمود حمدي حسن محمد المنياوي
محمد فتحى جودة طه قابيل

الكلية
السن عين شمس/رياضة
معهد فني تمريض طنطا
تجاره كفر الشيخ
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
اداب اﻻسكندريه
نوعية فنيه كفر الشيخ
طب بيطرى القاهره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تمريض المنصورة
اداب المنصوره
تجاره المنصوره
علوم المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره كفر الشيخ
معهد فني تمريض اسيوط
تجاره عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم القاهره
اداب طنطا
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد فني صحى بنها
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تربية سوهاج
اداب اسيوط
تربية ابتدائي شبين الكوم
اداب عين شمس
تربية بنها
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
663045
738930
662961
108143
147745
918045
577381
303176
312838
138728
584345
546380
319426
888786
826684
295851
882908
609969
285377
459194
658260
748264
803408
893418
820875
380087
901506
358695
117781
156507
682651
157993

اسم الطالب
مى محمد غازى عبد الحميد
اسماء ابراهيم محمد صابر
محمد ابراهيم عباده الشربينى
جيﻼن عصام حنفى محمود
هدير محمد محمود حمزة سليمان
محمد عبدالحميد سليمان عبدالﻼه
سمير صبري محمود احمد العناني
سمر سعيد محمد السيد اللحلح
اماني عبد الرحمن عبد التواب احمد
موده مصطفى صﻼح قطب
حازم حسنى حجاج الحسينى قاسم
مريم اشرف احمد حسين عيسى
هويدا محمد عبد المنجي زيد
ساره محمود محمد سيد
مرقس جرجس شهيد اسكندر
نورا عادل محمد امام عبد الرحمن
يحيى احمد يحيى عثمان
هاجر السيد ابراهيم اسماعيل
احمد حاتم حشمت فرج
مى عبدالناصر عبدالصمد العباسى
محمود سعيد السيد ابو الفرح زغلول
منه ﷲ محمد شوقى جاد على
أحمد حسام عبد الفتاح توفيق
اﻻمير اشرف شعبان ابو الحمد
احمد بركات رمضان أحمد
مياده احمد محمود احمد عبد ربه
محمد على جادالرب محمد
نورهان ماهر محمد عبدالجواد
جهاد نادى عراقى عبد القادر سبل
ايمان عبد الوهاب محمود امام
خلود السيد اسماعيل احمد سالم حسن
ريهام حسين محمود احمد

الكلية
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
اداب الزقازيق
تجاره المنصوره
تجاره القاهره
زراعه القاهره
تربية سوهاج/رياضة
حقوق طنطا
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب القاهره
تجاره طنطا
سياحه وفنادق اﻻسكندريه
تربية السادات
طب بيطرى اسيوط
استنفد الطالب رغباته
بنات تربية/رياضه عين شمس
تمريض اسيوط
نوعية فنيه الزقازيق
حقوق انتساب موجه عين شمس
اداب دمنهور
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
تجاره اسيوط
تجاره سوهاج
تجاره اسيوط
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره سوهاج
تجاره عين شمس
تجاره انتساب م .بنها
تربية بنى سويف
تجاره المنصوره
تجاره سوهاج

Page 1223 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
759573
651677
426051
474726
108597
384010
731143
587459
674515
225625
533069
829579
536638
657810
593414
579610
439887
114001
810740
535649
615408
545781
896485
150366
281152
922082
158409
228837
296940
834466
457836
239809

اسم الطالب
جورج ميخائيل ابراهيم ميخائيل
كريم السيد الشحات السيد نجم
خلود ابراهيم محمود يوسف
محمد ابراهيم محمد عراقى
خالد ايهاب زكى الهضيبى
ريهام عيد ابودوح الشاطر
مروه رضا عبد العزيز على الخرباوى
اميره صابر محمد السيد ونس
ايه محمد حافظ حافظ عمر
فاطمه ممدوح محمد راضى
اسماء السيد محمد احمد كوزو
ايمان تاج الدين محمود حامد
ايمان صﻼح ثابت صهوان
محمد حسن عبد الوهاب يوسف شﻼطه
امل محمد محمود شطا
ياسمين ايهاب عبد المنعم مرسي اسماعيل
مريم ممدوح السيد محمد محمود
يوسف محمد عثمان محمود
اسامة محمد رضوان عبد الحافظ
يارا احمد محمد مختار على عزام
نورا محمد توفيق عبدالفتاح رمضان
سيف عبدالقادر عبدالقادر عبدﷲ الششتاوي
ساره جمال فهيم زخارى
مادونا لينين حلمى يعقوب
مروان تامر يحيي عبد ﷲ السيد
زينب عبدالقادر محمود محمد
حسين عماد سيد حسين
محمد مجدى فوزى ابو مسلم
نورهان طارق سليمان نعيم سليمان
تقي محمد النجار محمد
هايدى طارق السيد السيد البيومى
مينا رمزى فوزى انيس خليل

الكلية
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم رياضة جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات القاهره
اداب انتساب موجه بنها
زراعه الزقازيق
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
اداب المنصوره
اداب انتساب موجه حلوان
تربية ابتدائي دمنهور
إعﻼم ج جنوب الوادى
تربية ابتدائي دمنهور
دار العلوم ج القاهره
تربية/رياضه جامعة دمياط
اداب انتساب موجه المنصوره
تجارة جامعة السادات
تربية/رياضه حلوان
علوم المنيا
علوم دمنهور
تربية ابتدائي الزقازيق
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تربية ابتدائي سوهاج
تربية حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب اسوان
تربية /رياضه بنى سويف
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
اداب انتساب موجه حلوان
معهد فني صحى اسوان
اداب طنطا
خدمه اجتماعيه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
735351
876280
375949
518253
322129
153461
585640
592965
756631
204744
536370
455989
302231
231105
532012
822540
909219
322391
306237
479243
529177
327063
351594
358551
654522
755601
454009
542600
596288
728499
827881
614572

اسم الطالب
الشيماء حمدي محمد حسن محمد
هادي محمد مصطفى محمد
محمد رضى السيد على عامر
إسراء على محمد محمد مقاوى
احمد جمال محمود عبدالحليم عطوه
الزهراء احمد رمزى عبد ﷲ
نهى خالد عبداللطيف الخولى
بﻼل مجدى طه الزاهد
اسﻼم محمد احمد علي قاسم
اية خالد جمعة احمد
هاجر عبد الفتاح سعيد المسارع
احمد جمال حسين عطاﷲ السادات
باهر جمال الدين قابل محمد قابل
اميره حسن شعراوى حسن
حسن علي دسوقي علي
ميريت روماني حلمي رزق ﷲ
ايه رمضان محمد صابر
محمود صبحي زكى محمد بدر
محمد عبد المنجي عبدالفتاح محمد مخلوف
محمد مسعود إبراهيم الزمزمى
شريف مهدى عطيه سعد متولى
احمد ماهر عبد الحى أبو العطا
مشاعل حسن جابر احمد الشابورى
منه ﷲ جمال كمال محمد
ايه حسن على حسن عوض
ساره ممدوح سلمان ابراهيم
شروق طه محمد محيى الدين شندى
رقية احمد انور السيد الزنكلونى
ايمان جابر السيد رزق شرشيره
صالح محمد محمد صالح الشرقاوي
كريم سعيد احمد محمد
اية ابراهيم محمد موسى سليم

الكلية
حقوق الزقازيق
اداب اسيوط
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره دمنهور
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف/رياضة
تربية بنى سويف
تربية ابتدائي طنطا
تربية جامعة دمياط
تجاره جامعة السويس
علوم عين شمس
تجاره دمنهور
تربية ابتدائي طنطا
حقوق شبين الكوم ج منوفية
حقوق حلوان
زراعه دمنهور
تجارة قنا ج جنوب الوادي
كلية تجارة ج أسوان
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
تجاره كفر الشيخ
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق عين شمس
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره طنطا
علوم العريش
اداب كفر الشيخ
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
السن عين شمس/رياضة
طب بيطرى بنها
تجاره اسيوط
اداب الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
657150
220185
592098
219331
656817
399567
115095
575676
878064
538281
885677
544402
428085
312154
363550
278391
503802
657510
278299
598574
604510
398233
731394
389845
670983
892724
610586
303356
582345
830308
437605
222228

اسم الطالب
منه ﷲ مدحت منصور جمعه على
علياء عامر حسنى ابراهيم
مريم احمد حسن طافح
بتول عمرو سيد محمد
ساره العيسوى محمود زوال
محمد صفوت محمد باطه
زينب بكر محمود عبد اللطيف
ايمان محمود عبدالحميد ابوصفية
ابراهيم عادل فرغلى سالم
نهاد هشام ابو اليزيد محمد علي
رانيا محمد الحسيني ابراهيم حسين
حسام محمد عبد المنعم عبيد محمد
احمد محمد عبد الغفار محمد عيسي
احمد محمد عبد الدايم حجازى طة
محمد محمود عاشور حسان
سماء ايهاب احمد عباس عبد الجواد
كريم عبد العليم طلعت قنديل
سناء ابوحﻼوه الصاوى المرسى
نادين محمد مؤمن حسين محمد جﻼل
نهاد خيرى محمد شوقى محمد
ف﷼ صﻼح السيد ابراهيم احمد
محمود سعد حسين عبدﷲ
هاجر عبد اللة فتحي ابراهيم
منه ﷲ عصام يوسف محمد
امانى جمال محمد السيد موافي
مارينا نسيم كرمى دهايبى
مفيد ايمن واصف واصف
يمني صابر عبد العزيزاحمد اﻻشمونى
اميره بكر عبدالرحمن ابوالنور
محمد محمود حسين محمود
منه ﷲ ايمن محمود احمد عبدالحميد
فيرينا سامح لبيب رزق

الكلية
تجاره بور سعيد
كلية البنات آداب عين شمس
اداب جامعة دمياط
تجاره عين شمس
تمريض المنصورة
دار العلوم ج القاهره
حقوق القاهره
تربية طنطا
تجاره اسيوط
تربية طفوله ج دمنهور
السن المنيا
علوم رياضة بورسعيد
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره عين شمس
حقوق اﻻسكندريه
تجاره طنطا
حقوق عين شمس
تربية جامعة دمياط
معهد فني تمريض الزقازيق
حقوق حلوان
تربية/رياضه الزقازيق
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية اسيوط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
نوعية اشمون
تربية طنطا
اداب قنا ج جنوب الوادى
تربية اسكندرية
فنون جميله عماره المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
549799
672076
809388
370411
681833
731605
750074
279998
213103
674162
831909
364028
298783
815322
659100
614178
669012
810204
814779
220593
912978
155824
442976
302657
533988
381001
527850
387092
147127
284084
815106
430435

اسم الطالب
بسانتى محمد عبد ﷲ محمد محجوب
ياسمين محمد عبد الرازق ابراهيم
احمد حسونة محمود محمد
سعيد ربيع عبدالتواب عوض
عبد الرحمن حسن محمد حسن المتولى
سحر الصادق عبد العزيز عبد السﻼم
رنا موسى جاد عبدالمجيد
كيرلس رزق بوﻻ اسطفانوس
مهاب محمود ابراهيم على
هدير على احمد السيد يس
محمود ادم ابو المجد محمد
اسراء سعيد عبدالحليم ابوطالب
اسامة متولي صبرى محمد
ميرا جمال حمايه حنا
ابراهيم يسرى عبد ﷲ ابراهيم
ايمان سامى محمد حسن السعران
رغدا ربيع امين الشافعى المرسي
يوسف يعقوب جرجس يعقوب
محمد حمدى على مرسى
احمد ناصر احمد طلب
يوسف محمد يوسف احمد
اسﻼم محمد محمود مبروك
اسراء احمد عبدالمعطي عبد القوى سيداحمد
انس صبري السيد ابوسعده
رحاب محمد فهيم عبدالعزيز الويشى
حسام مصطفى حسن امين
مريم ابراهيم عبد الحليم ابراهيم سعد
هاجر ايمن محمد ابراهيم
طه عصام طه صديق
محمد حسين محمد صﻼح حسين مكاوى
مديحه حمدى على ابوالعﻼ
محمد رمضان عطيه اسماعيل على

الكلية
علوم رياضة بنها
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
طب بيطري المنيا
تجاره بنها
تربية رياضيه بنين المنصوره
اثار قنا جنوب الوادي
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حاسبات ومعلومات حلوان
كلية البنات علوم عين شمس
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
اداب انتساب موجه عين شمس
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
علوم رياضة جامعة دمياط
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره طنطا
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
تربية عين شمس
كلية تجارة ج أسوان
علوم بورسعيد
تجاره طنطا
زراعه المنوفية/رياضة
علوم دمنهور
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية اسكندرية
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق عين شمس
اداب انتساب موجه المنيا
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
439140
429888
308197
304799
579820
750369
366642
393835
832520
307961
165701
658318
294398
576511
523540
610528
112411
739637
536539
323540
306566
816571
841839
740845
387012
673181
897379
159810
531862
135181
740571
531269

اسم الطالب
دنيا عماد احمد كمال محمد مناع
مياده على محمد على شعبان
مسعودة اسماعيل عبدالعزيز ابراهيم
هدى محمود احمد النشار
منه ﷲ المحمدى فتحى المحمدى عبده
محمود احمد عبد الراضى عبد الرحيم
احمد محمد طعيمه محمد
فاطمه مسعد كامل سيف الدين
امانى احمد حسين احمد
ياسمين عادل ابراهيم بدر
نهاد صالح عبيد محمد
نورالدين سعد السيد محمد الشافعى
محمد محمد محمود عبده
ايمان ابراهيم عبد الفتاح عمران
روان خالد محمد مرسى جﻼل
جمال المصطفى عبدالمنعم عبدالعزيز ايوب
هاجر امين عبد العزيز ابو الحسن
محمد معن عبدالسميع فودة مفتاح
بسنت ممدوح يوسف موسى
ميار احمد موسى سليمان دهمان
عمرو رمضان عبد الحافظ العرابى
دعاء جمال رشدى محمد
حسن محمد نجيب سيد مصطفى
محمد سمير صادق عبداللطيف
ايه اشرف محمد شحات
ساره محمد الدسوقى محمد عطيه عباس
سلوى ظريف لطيف فتيان
احمد خليفة خميس عبد الحميد
عمر عاطف عبد اللطيف سليم
اسامه محمد جاد محمد
حنان رزق ماهر حسن حسن
احمد حازم راغب عبدالرؤف مشالى

الكلية
تمريض اﻹسكندرية
علوم اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تربية شبين الكوم
رياض اطفال المنصوره
حقوق المنصوره
حقوق بنها
دار العلوم ج القاهره
اداب قنا ج جنوب الوادى
تربية/رياضه شبين الكوم
اداب الفيوم
اداب المنصوره
علوم رياضة شبين الكوم
معهد فني صحى طنطا
تربية أساسي اسكندرية
تجاره الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق الزقازيق
اداب دمنهور
اداب شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة شبين الكوم
تربية المنيا
حقوق بنى سويف
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
اداب سوهاج
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره اسيوط
تجاره دمنهور
حقوق حلوان
اداب المنصوره
زراعه دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
584257
673957
105160
749489
846963
355209
379199
232821
682078
813434
728990
731773
143268
886388
164871
539726
119302
651217
324066
676110
876549
544272
597696
893694
322066
893047
922152
291728
213863
658062
661925
607450

اسم الطالب
محمد محمد محمد محمد حمزة
سلمى محمد الحسينى السيد محمد سيد احمد
نورهان محمد مصطفى السيد بغدادى
رحاب عصام محمد محمد احمد المغربى
مايكل زكريا نسيم توفيق
هدير احمد عبدالتواب محمود
منار ماجد عوض بشاره شنوده
منة ﷲ اشرف فهمى خالد
سهر عبده على محرم
باسم شادى حليم بانوب
ساره السيد محمد حسين
احمد مجدى عبد العظيم الهادى محمد
محمد فتحي حنفى مرزوق
انهار حسن على عبد الرحمن
اسماء عيد عبد السﻼم احمد حسن
أميرة محمود عبد الجواد هنداوى أبو ديك
هبة عبد الصبور محمود عبد الرحيم
نيره محمد عطيه عوض الحارون
احمد سعد شاذلى على
ساره مجدى حسين عبد العزيز
وفاء فتحى حسن عمر
احمد ربيع عبد الحليم قاسم قاسم
عبد الرحمن عهدى حافظ عبده الحمامصى
احمد منتصر ابو الحمد رشوان
محمد احمد مصطفى محمود ابراهيم
حاتم عﻼء الدين فهمى عبد الحميد
سمحاء صﻼح حلمي دهب
فادي خالد محمد ياسين
امال ربيع مصطفى امام
ايه احمد زكريا محمد زيدان
اميره عبده محمد احمد حسن ابراهيم
احمد اسامة محمد سعيد محمد مهدى

الكلية
تجاره طنطا
حقوق المنصوره
تجاره القاهره
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره سوهاج
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
علوم رياضة بنها
اداب عين شمس
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب المنيا
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب اسيوط
تربية ابتدائي الفيوم
طب بيطرى دمنهور
تجاره القاهره
اداب المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي الزقازيق
تربية اسيوط
علوم رياضة اﻻسكندرية
دار العلوم ج القاهره
اداب سوهاج
معهد فني صحى بنها
تجاره سوهاج
تربية ابتدائي اسوان
تجاره القاهره
اداب القاهره
نوعية المنصوره
تجاره انتساب موجه طنطا
نوعية الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
309501
608718
875903
438786
440950
297529
206449
466335
599950
590509
237005
116059
324009
451447
892121
511889
457160
237998
288401
735442
734908
821802
838349
732227
737029
323430
605667
606958
165046
577935
210072
169528

اسم الطالب
اية احمد عبد الحميد حسن الخفاجى
اﻻء محمد عبد الحق محمد
محمد خليفه محفوظ محمد خليفه
نسمة السيد محمد جابر محمد
شيماء محمد احمد السيد
جهاد عادل همام احمد
حبيبه فرج احمد محمد
بسمه محمد سعيد عبدالسﻼم
احمد السيد عبدالغفار مصطفى
زياد محمد أحمد عبد القادر
صبري احمد صبري احمد قوشة
سليمان الحسن سليمان مختار
احمد محمود محمد عبد الشافي
مينا وجدى نجيب ناشد شلبى
احمد عادل فؤاد سيد
ندا طارق بسيونى محمد ابو فودة
مني عيد عبدالمنصف يوسف حجاج
نهى صابر عبد الحى احمد
ايمان عصام الدين كمال الدين حنفي
احمد عيد محمد خيرى
احمد محمد عزب تهامى عزب
ايه عاطف عارف يوسف
احمد محمد عبدالرحمن محمود
حمدي فتحى محمد عطيه
محمد حسن عبدالعال مقيبل
منى محمد مختار محمد العزب يونس
يمنى متولي محمود متولى حسن
احمد مجدى محمد مرسى عبد الواحد
رامز اشرف عزيز حنا
اسراء ناصف عبد ﷲ المسيرى
محمود هشام محمود مطر حنفى
طه اسماعيل عبد الرحمن محمد

الكلية
اداب شبين الكوم ج المنوفية
السن عين شمس
تربية رياضيه بنين اسيوط
اداب اﻻسكندريه
اداب سوهاج
فنون تطبيقية جامعة دمياط
كلية البنات آداب عين شمس
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تجاره الزقازيق
حقوق المنصوره
علوم رياضة حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية رياضيه بنين حلوان
تجاره طنطا
حقوق اسيوط
حقوق اﻻسكندريه
تربية ابتدائي طنطا
كلية البنات تربية عين شمس
اداب حلوان
تجاره الزقازيق
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
تجاره سوهاج
حقوق اسيوط
تجاره الزقازيق
تجاره الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجاره سوهاج
علوم الفيوم
علوم المنصوره
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه المطرية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
233221
463618
239502
748897
612229
540106
613160
896967
376109
660539
110857
514432
387855
547252
591151
525453
227305
113775
107996
577582
664990
104309
515443
591279
675011
664558
677355
879616
674214
448587
750135
449887

اسم الطالب
احمد محمد مصطفى محمد الشيخ
هالة عبد الحميد محمود يوسف جناح
عبد ﷲ اﻻمير منصور على
مارينا مجدي عوض جاب ﷲ
احمد محمود احمد سليم احمد
وصال صالح حامد سعيد
على عبد الرحمن محمد عبد الرحمن
هشام احمد محمود احمد
عبدالرحمن محمد عبدالخالق محمد عبدالسﻼم فتيح
اميره عبد العزيز احمد عبد العزيز
اسراء مجدى عبد الجابر حسن خفاجى
شهاب جابر محمد عبد الوهاب
كوثر محمود رزق زين جبل
احمد محمد حسن محمد النقيب
شروق عبدالحميد عبدالحميد التمامى
نور اشرف تمام محمد تمام
غاده رضا احمد السيد
عمرو محمد محفوظ احمد
مريم عمرو محمد على
محمد ابراهيم محمد فتحى ابراهيم
جورج فارس فوزى بطرس
بسنت على عبده مرجان
محمد عبدالرازق محمد حسن مصطفى
اميره السيد محمد منتصر
ناديه مجدى عطيه ابراهيم عطية
هناء المتولى ابراهيم عبده ﻻشين
اسراء مجدى عبد الواحد محمد
منار عادل محمد على
امال اشرف صبحى عبد الملك هيبه
ساره ايهاب محمد القصبى
امل احمد حسن محمد
ايه مجدى الششتاوى عبد الرازق نوفل

الكلية
اداب دمنهور
تربية ابتدائي كفر الشيخ
حقوق حلوان
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره بنها
نوعية قنا
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
تربية المنصوره
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تجاره جامعة السويس
نوعية بنها
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
اداب جامعة دمياط
اداب اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره القاهره
تجاره القاهره
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تجاره المنصوره
اداب القاهره
تجاره دمنهور
تربية جامعة دمياط
اداب المنصوره
دار العلوم ج القاهره
علوم المنصوره
اداب اسيوط
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب طنطا
تربية ابتدائي جامعة السويس
اداب طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
804781
181827
378863
599144
752006
828806
658838
300101
429605
748509
386492
303727
126837
679960
508462
888061
165660
216723
169953
814738
155364
310496
388033
666651
910055
367818
353995
596560
829057
297871
164723
586919

اسم الطالب
سماح احمد على عبدالعزيز
حسام رمضان عبد العزيز محمد
على عبدالسﻼم على فهمي
عمر مصطفى عبدالحميد زكى
ايمان عﻼء الدين حلمى محمد سعيد
اسماء محمود حامد ابراهيم
اميره محمد محمد عبد الرازق
محمد سعيد احمد حسين عثمان
سارة محمد مسعود محمد على
عبد الرحمن خالد هﻼل ابراهيم
مى عبدالمقصود رجب عبد ربه
تغريد سمير صﻼح الدين ابوزيد
ندى احمد علي احمد محمد
اسراء كريم السيد احمد ابو العوض
رودينا محمد قدرى عبد الرحمن شحاته
ايمان حسني عبد الرحمن هريدي
عبد الرحمن سعيد على احمد
مصطفي محمد ابراهيم احمد
رباب جمعه توفيق عبد الفتاح
على محمد عفيفى احمد
محمود جمال عبد المنعم محمد
عﻼ عادل حامد عبد الكريم
احمد محمود عيسي محمد حسن راضي
يحيى السيد كمال احمد البحراوى
ابانوب منير حلمى سكر
نغم مصطفى مرسى الخولى
احمد محمود احمد عبدالعزيز
محمود احمد محمود احمد سليمان
ايه حامد قاعود محمود
مينا سﻼمة سمير ناشد
كرستينا كرم عزمى عطيه
هدير ايمن مصطفى احمد يونس

الكلية
علوم رياضة المنيا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
السن عين شمس/رياضة
علوم الزقازيق
اداب انتساب موجه بورسعيد
تجارة قنا ج جنوب الوادي
معهد فني تمريض المنصوره
حقوق القاهره
بنات علوم رياضة عين شمس
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
كلية البنات تربية عين شمس
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره سوهاج
علوم المنصوره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
تجاره بنى سويف
حاسبات ومعلومات القاهره
تربية الفيوم
تجاره بنى سويف
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
معهد فني صحى بنها
تجاره بنها
علوم المنصوره
معهد فني صحى اسوان
زراعه مشتهر
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره جامعة دمياط
نوعية فنيه قنا
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
832604
386397
913041
206872
460501
369536
207738
309824
383154
304633
502427
664667
296220
109844
887437
218853
759124
307848
323049
179613
451260
366534
393341
445539
893628
827512
527777
731427
233927
737721
885232
736264

اسم الطالب
مارينا رافت حلمي شكرى
خلود احمد السيد سليم
اسراء عبد الكريم عبد الحليم محمد
ليديا جون سامي حبيب
احمد محمود عوض محمود ابراهيم الشرقاوى
عبدالحكم عيد عبدالحكم يوسف حمزه
شاهندة صﻼح محمد محمد مدنى
عبد الرحمن فريد علي محمد فايد
ريهام خيرى محمد السيد
اية منجد حسن عامر زيدان
عمر اشرف السيد عبد الغنى كمال الدين
اسماء صبرى السعيد احمد ابراهيم
مريم عادل ابوشوشه محمد
كريم محمد محفوظ محمد
عمرو صفوت دردير محمود
حسين حامد محمد عبد الفتاح
نورهان محمد منيع عامر
ريهام اسامة على خلف ﷲ
فاطمة مجدي معوض السيد خليل
لمياء سمير عبد الكريم احمد
بﻼل عيد الششتاوي سالم
محمود حمدى عطيه عبدﷲ
شهد محمد احمد محمد نقاوى
اسماء محمود الشافعى محمود خطاب
اسراء سليمان عبد الحميد رضوان
مارينا ايمن فتحي فتح ﷲ
سيمون فليمون ايوب عبد الشهيد
سمير السيد احمد على جابر
محمود محمد سعد ابراهيم
نورا ايمن ايهاب العزازي
هناء جمال على محمد
اميره محمد عبدالدايم السيد

الكلية
اداب اسوان
كلية البنات تربية عين شمس
معهد فني صحى اسوان
اداب القاهره
كلية اللغات والترجمة سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب جامعة دمياط
تربية ابتدائي شبين الكوم
تجاره دمنهور
اداب المنصوره
علوم رياضة حلوان
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه حلوان
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تربية/رياضه شبين الكوم
معهد فني صحى بنها
تربية بنى سويف
ك.ت .فني صناعى المحله الكبرى
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب طنطا
اداب سوهاج
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تجاره اﻻسكندريه
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
حقوق عين شمس
اداب الزقازيق
تجاره اسيوط
اداب انتساب موجه الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
739304
891280
522501
610523
302083
139742
882871
728417
434457
242308
607776
378608
163632
308325
473071
679764
843201
384642
167898
608533
730910
106972
661479
232202
307148
677405
741205
525101
118371
891861
613561
155719

اسم الطالب
الزهراء محمد احمد حسين ارطابى
عبد الرحمن محمد عبد الرحمن محمد
محمود مهدي عوض دسوقي
الصادق محسن اسماعيل الصادق محمد
عبد الرحمن فاروق نبيل علي
منة ﷲ ابراهيم جاد الحق سليمان
عﻼء جمعه شعبان حسن
محمد السيد محمد الشحات
احمد خليل اﻷباصيري عبد الحميد ابو الخير
مينا ناجي فتحي موسي
امنيه محسن عبد الكريم ابراهيم
اشرف حامد محمود على
معتز محمود محمد حسن
محمد مجدي قطب الجندى
محمد صبحى عطيه الحنفى أحمد عفيفى
ريهام احمد رمضان الزهيرى
محمود فرج طه محمود
احمد فتحى فرج محمد
عبد ﷲ السيد عبد الحميد عبد الغفار
خيرى محمد على عبد العزيز
محمد امين عليوه عبد الهادي زايد
على عماد عبد الفتاح احمد ابراهيم
رانيا فرحات مجاهد محمد مجاهد
محمد سالم عيد ثابت
ايمان السيد سعد عبيد
دينا محمد امين الدسوقى على
مصطفى محمود عبد الرحيم احمد
مروه ابراهيم ماهر عبده داود
نجﻼء محمد عبد الفتاح محمد
راندا محمد احمد عبد العال
ايمان عبد الجواد يوسف منصور
رغدة محمد رجب محمد

الكلية
اداب الزقازيق
تجاره اسيوط
اداب اﻻسكندريه
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية اسيوط
علوم رياضة الزقازيق
علوم رياضة سوهاج
نوعية عباسيه
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب بنها
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات القاهره
تربية المنصوره
حاسبات ومعلومات عين شمس
كلية البنات علوم عين شمس
تربية المنصوره
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره اﻻسكندريه
علوم حلوان
اداب اسيوط
تربية ابتدائي الزقازيق
اداب بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
213720
295892
728178
127190
114325
231846
599858
892087
160407
675582
308780
601594
555749
239852
540098
517682
678344
878885
242812
369643
814139
160292
607039
890014
832642
445050
583557
299094
167003
816313
449709
731471

اسم الطالب
نورهان عصام الدين عبد المعبود احمد
شرين ممدوح حسين محمد
مروه محمد محمود عبد المجيد صيام
ندى زكريا توفيق متولي التوني
محمد وليد محمد على درويش
عمرو محمد عيد مسلم
عبدالحميد حسين طه حسين
هيام احمد خضراوى حسانين
اسراء جمال عويس محمد
محمد مصطفى محمد ابو المكارم ابو حجازي
عبد الوهاب محمود عبد الوهاب شلبي
احمد مختار أحمد نشأت الغزالي
جهاد فيصل فرغلى السيد يوسف بركات
خالد عادل بشرى احمد خويصات
هالة محمود صﻼح على شعيب
مرام محمد ممدوح خليل اﻷنصارى
دينا ابو العباس عبد الفتاح كامل
شهد احمد عبد الحميد محمد
اسراء عزت محمد احمد
ياسمين ناصر محمد محمد محمود
نفين وردانى رشدى موسى
ايه محمود يحيى محمود
احمد سمير اسماعيل احمد
صفاء راتب حسب ﷲ سيد
ياسمين خالد محمد شمس الدين محمد البغدادي
اﻻء احمد يوسف عماره
هدى رضا عبدالحى المرغنى محمد
امل محمد محمود عويس
ميرنا عزمى رزق جرجس
مارينا ابو اليمين عطيه بشاى
ايه ابو خليل احمد سعيد
تقوى رضا عبدالفتاح فراج

الكلية
اداب القاهره
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
اداب الزقازيق
اداب القاهره
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب اسيوط
علوم المنيا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
دار العلوم ج القاهره
السن عين شمس
تجاره انتساب موجه طنطا
تربية حلوان
تربية دمنهور
اداب دمنهور
تربية المنصوره
تجاره اسيوط
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تربية نوعية بنها شعبة تربية فنيه
نوعية المنيا
اداب بنى سويف
تربية ابتدائي الزقازيق
اداب اسيوط
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
اداب طنطا
معهد فني تمريض طنطا
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
السن عين شمس
علوم المنيا
اداب انتساب موجه طنطا
تربية/رياضه الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
885663
673269
163412
735852
151040
578530
612713
730128
808893
671484
525955
115585
586990
378716
450912
114722
519024
460157
118518
149202
827698
665510
745189
670497
742720
880978
230312
449830
324065
162703
169684
808939

اسم الطالب
بسمه عبد الواحد يوسف حسن
زينب حسين عبد الحميد جاد سليم
بسنت محمد صوفي احمد
امانى حمودة محمد عيسوي شلقامي
احمد عبد المنعم محمود محمد
احمد حمدى احمد شعبان
محمود سيد على محفوظ
ياسمين ضيف احمد السيد
هيثم فوزى صدقى عبدالجواد
عنايات محمد احياء الدين محمد
عﻼء ابراهيم السيد ابراهيم البجﻼتى
ايه محمد كامل محمد رمضان
صفوت محمد عصمت محمد حسنين
محمد على نورالدين توفيق
عمر رأفت محمود الجمال
اماني السيد نصر الدين امين
ميادة هشام عبد المنعم حسن عبد اللطيف
نعمة محمد احمد منصور عمارة
امانى محمد عبد المنعم محمد احمد
اسماء محمد نادي عكاشة
بافلي طلعت شاكر واصف
رجاء محمد محمود الشربينى القطب
نيفين شوقى عبد الهادى محمد
مياده عبد اللطيف مصطفى عبد اللطيف
نوران عبد الكريم عيداروس العطار
سعاد على محمود حسن
شيرى ميﻼد عشم شفيق
هالة عبدالمعبود ابراهيم محمد الرفاعى
احمد خالد يوسف عبدالمالك
دنيا نبيل ابراهيم محمد
محمد حسين عبد العزيز محمد
بسمه مصطفى اسماعيل حافظ

الكلية
تربية اسيوط
تجاره طنطا
اداب الفيوم
تجاره الزقازيق
دار العلوم ج القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره جامعة السويس
اثار القاهره
معهد فني تمريض المنيا
تجاره انتساب موجه المنصوره
زراعه اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم رياضة بنها
حقوق عين شمس
سياحه وفنادق المنصورة
زراعه القاهره
تجاره دمنهور
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
حقوق عين شمس
اداب القاهره
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره المنصوره
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية اسيوط
فنون تطبيقيه حلوان
اداب طنطا
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف/رياضة
اداب الفيوم
حقوق حلوان
تربية ابتدائي المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
370005
297210
739589
309237
445560
818492
278833
132587
682790
679266
146302
650135
211356
285291
288133
671110
602220
147763
655913
463172
393028
351533
287740
669172
535206
522432
106313
549257
510257
376843
814797
585630

اسم الطالب
منار محمود عبدالرحمن السيد حجاج
مها محمد سالم سالم مصطفى
محمد محمود حجاج على يوسف
سماء محمد عبد العزيز محمد العيسوى
رحمة جودة ذكى عبدالعال شريف
محمود مجاهد سيد على
عمر هشام فتحي طه جنيدي
عبد الرحمن محمود حسين مغازى
خلود خالد احمد احمد سويدان
رشا محب كمال محمد على
مصطفى عاطف محمد حمزة
الحسين محمد ابراهيم محمد مصطفى المصرى
نهير جمال سعيد السيد
بسنت نبيل كمال محمد سعد
احسان مجدي حسن عوض سيد عبد العال
اسراء عبد ﷲ احمد محمد عبد الحليم
ناديه السيد مجاهد سالم جمعه
ايمان مجدي محمد متولي يوسف
احمد عزيز عبد الحميد على مرعى
رائد شريف محمد خليل حسين
كريم احمد على ابراهيم
يارا عمرو محمد جمال الدين خطاب
اسﻼم محمد السيد السيد شعيب
ايمان نسيم القناوى الباز
وﻻء اسماعيل هنداوى اسماعيل
عبدالرحمن سامح احمد محمد احمد دغيم
سلمى محمد يحيى عبد الحميد عمر
اسامه حسن حلمى محمود
مصطفى نوح حامد السيد طرخان
مى وائل فتحى عبدالحميد
محمد محسن فهمي محمد
نادين محمد على ابودبش

الكلية
تربية ابتدائي بنها
اداب القاهره
حقوق الزقازيق
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية طنطا
تربية رياضيه بنين المنيا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق انتساب موجه القاهره
حاسبات ومعلومات المنصوره
معهد فني صحى المنصوره
تربية عين شمس
تجاره جامعة السويس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب القاهره
حقوق القاهره
معهد فني صحى المنصوره
نوعية الزقازيق
فنون تطبيقيه حلوان
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجاره عين شمس
حقوق القاهره
معهد فني تمريض المنصوره
دار العلوم ج القاهره
تمريض اﻹسكندرية
حقوق القاهره
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
حقوق اﻻسكندريه
تربية بنها
تجاره اسيوط
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
211240
441728
601346
382289
910207
145214
539265
684283
460819
161158
879103
676692
746718
537741
291405
374968
667706
742246
296508
605857
813898
529993
145429
143820
824002
314708
318282
877939
372198
451996
460654
132886

اسم الطالب
اسراء محمد عمر على
احمد سعيد سليمان سليمان النجار
خلود أحمد السيد محمد رزق
عبير اشرف محمد حسن
شادى حسان احمد ابو الحجاج
رحاب رفعت عبد الواحد محمد
منى عﻼء محمود عبدالعاطى
نوران محمد محى الدين كمال صالح رزق
حسن محمد حسن السيد ابوالجدايل
ايه جمال ابراهيم عبد الجواد
وﻻء عبد المعز محمد محمد
مصطفى عماد الدين صالح احمد الدهشان
محمد طلعت عبد العظيم عبد الرحمن
اسراء نصر صﻼح الدين عبد الفتاح حجازى
احمد رضا عثمان محمد
امنيه فايز جﻼل محمد
احمد محمد مصطفى عبد الواحد
ميرنا جمال ابراهيم قزمان
اية سيد احمد سيد
محمد جمال السيد محمد
سمر محمد خلف على
محمد ابراهيم السيد محمد
محمود محمد شعبان طه
احمد ابراهيم نصر عريبى سعد
ياسمين سمير جيد عطا ﷲ
اكرم اشرف محمد محمد عز العرب
مصطفى محمد سامى حامد ابو المجد
نهى جميل على محمد
سميره عادل احمد عبدﷲ
حسن حامد حسن العطار
حاتم جميل خميس محمد رجب
احمد مصطفى شحاتة حمودة

الكلية
تجاره عين شمس
تجاره طنطا
تجاره الزقازيق
تجاره عين شمس
كلية اﻻثار ج اسوان
كلية البنات آداب عين شمس
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
تجاره المنصوره
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تربية بنى سويف
معهد فني صحى اسيوط
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه قاهره
حقوق بنها
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
تجاره بنها
طب بيطري المنيا
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تمريض القاهرة
تجاره انتساب موجه قاهره
كلية تجارة ج أسوان
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اسيوط
تجاره انتساب م .بنها
تجاره طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
148032
802763
231770
810833
295090
678488
584017
147051
153822
310254
317073
892522
883805
165522
900895
447634
576694
896059
283861
675151
826203
890650
243896
816072
610408
317121
127776
351535
111497
461634
666601
306731

اسم الطالب
محمود محمد عبد المحسن عبده
عبدﷲ عصام محمد موسي
عبد الوهاب سليمان خليفه سليمان
حسن شعبان رمضان تهامى
ابرام ناجي فتحي شاكر
سمر محمود رجب عبده محمد
احمد محمد محمد الشاذلي
محمد فوزى محمد يوسف المداح
روفيده خالد عبد الباقى محمد
احمد ماهر احمد مرق
هالة السيد نجم محمد
دنيا عبد الفتاح محمد احمد
اﻻء محمد عبد الحافظ ابراهيم
اسراء خالد جاد الكريم عبد الجواد
ياسمين حسين محمد عثمان
عﻼء محمد محمد عبد المنعم
نهى عبد الفتاح سليمان عبدالحميد بكير
فاطمه عنتر على قاسم
عبد الرحمن احمد سعد محمد حبيب
منار احمد على ابوالفتوح اسماعيل شحاته
رانيا طلعت نظير سدراك
محمد عبد الناصر الطيب احمد
محمد عادل احمد محمود
احسان سيد فاروق محمد
محمود مصطفى شكرى محمود الديب
اماني جابر عبدالعزيز احمد عﻼم
نوران على عبد الرحمن احمد
عبدالرحمن عادل على حسن
مروه حمدى سيد احمد
اماني محمد احمد محمد احمد ابوالحسن
عمرو عبد الحميد محمد سامى سعفان
سيد عبد العزيز السيد المعداوى

الكلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم المنيا
خدمه اجتماعيه حلوان
معهد فني صحى بنى سويف
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
اداب المنصوره
علوم المنصوره
تجاره انتساب موجه قاهره
علوم بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تمريض اسيوط
اداب اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى سوهاج
حقوق طنطا
تجاره طنطا
تربية سوهاج
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
اداب جامعة دمياط
معهد فني صحى رياضه سوهاج
تربية اسيوط
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تربية المنيا
تجاره الزقازيق
تربية شبين الكوم
تجاره انتساب موجه حلوان
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر
تربية حلوان
اداب كفر الشيخ
تجاره المنصوره
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق

Page 1239 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
225437
877975
313497
325123
822701
145159
902858
300217
668344
531759
451431
670222
808770
220702
206354
513107
367392
110354
614680
833408
816088
461869
514360
297152
897710
384766
215144
317402
598094
555159
823540
326859

اسم الطالب
دينا عبد الحكيم نبوى احمد
عمر حسين عبد السﻼم عبد الرسول
سارة ايمن يحى زغلول علي
هند علي محمد عبد الواحد
هاجر سعد عبد المجيد محمد
اسامه حسن محمد حسين النقيب
ميرا محسن زاهر كامل
محمد عبد التواب متولي امام
ايه مسعد حامد مصطفى البحقيرى
محمد حمدي عبد الغني عبدالفتاح أبو شوق
مصطفى حمدى احمد محمد شاهين
عﻼء محمد عطيه امام
مايكل نعيم جاد ﷲ عياد
محمد جمال جابر على
عبد الرحمن مجدي محمد ابو ريا
مها محمد خالد محمدابراهيم
نهال حسن حسن خاطر
محمود محمد احمد الجمل
محمد سامح عبد الحليم عبد الغني
فاروق فتحى محمد بخيت
اسماء احمد عبد الواحد احمد
اميرة فرج فؤاد محمود ابواحمد
مصطفى محمود الباتع رمضان البنا
سارة نبيل حسنى مرجان
رفيق ريان عدلي مهاود
محمود عبدالعزيز عبدالحفيظ فرج قاسم
اسﻼم شريف شوقى محمود احمد
ريهام نبيل شبل زايد
عبير فكرى محمد الشربينى الصعيدى
زياد احمد حموده البراوى
اميره عرفات عبدالحليم امين
احمد محمود مصطفى معتوق

الكلية
علوم رياضة حلوان
تجاره اسيوط
تربية شبين الكوم
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب قنا ج جنوب الوادى
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره سوهاج
علوم عين شمس
تربية المنصوره
طب بيطرى دمنهور
تجاره طنطا
طب بيطرى المنصوره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره القاهره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
حقوق اﻻسكندريه
علوم بنها
تجاره القاهره
علوم الزقازيق
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
اداب المنيا
علوم كفر الشيخ
تجاره دمنهور
تجاره عين شمس
معهد فني صحى سوهاج
تجاره جامعة السويس
تربية/رياضه عين شمس
تربية ابتدائي بنها
نوعية جامعة دمياط
اداب انتساب موجه دمنهور
حقوق قنا جنوب الوادي
حقوق جامعة السادات

Page 1240 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
514682
461137
657323
315379
584973
672647
912661
320248
662994
815948
309770
304029
671345
747416
672365
324569
451545
590925
737952
103955
112836
446131
889595
588071
612626
918681
838110
837403
800600
433090
530458
443046

اسم الطالب
بوﻻ ادوارد عزيز رزق ﷲ
احمد حسام حسين زكى درباله
ساره خالد السيد محمد الغزولى
محمد عاطف عبد المنجى خليل
جيهان نصر ابراهيم طه
احمد اشرف الشحات عبد العزيز البيومى
شيماء اشرف عبد الرازق حسين
احمد محمد أبواليزيد مطر
اميره محمود عبد المولى علي
زينب على محمد يوسف
معتز محمود الحسيني محمود خفاجي
دينا كامل محمد منير كامل موسى
اسماء السيد الددمونى السيد
مروه محمد حنفي حسين
سيف اﻻسﻼم فتحى محمد رمضان
حكيم سعيد حسين على ابراهيم
احمد محمد احمد محمد شهود
مي أشرف السيد الخﻼيلي
محمد خليل على حماد
شيماء اسامة حلمى على
رشيده محمد شلبى عبد الرحيم
محمد عادل فوزى عبد الحافظ
ساميه حسن توفيق على
بوﻻ شكرى عطيه حنا ايوب
محمد فؤاد فوزى محمد مصطفى
محمد طارق احمد محمد
مروة سيف الدين على عبد الحافظ
عمر احمد محمد صالح
نورهان هشام اسماعيل صديق
كريم السيد جابر عبد السﻼم منصور
اسامة محمد نجيب محمد محمد الكنانى
اميره كمال الدين عبد العزيز محمد ابو نجله

الكلية
تجاره دمنهور
تجاره كفر الشيخ
اداب انتساب موجه المنصوره
علوم رياضة اسوان
تربية ابتدائي طنطا
طب بيطرى بنها
معهد فني صحى اسوان
معهد فني صحى بنها
معهد فني تمريض المنصوره
اداب انتساب موجه المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية رياضيه بنات شبين الكوم
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره جامعة السويس
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
تجاره جامعة السويس
تجاره طنطا
حقوق المنصوره
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره طنطا
زراعه القاهره
تجاره طنطا
اداب اسيوط
تجاره طنطا
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تجاره اسيوط
اداب المنيا
سياحه وفنادق اﻻسكندريه
علوم طنطا
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه المطرية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
107082
221693
831686
384737
682940
902099
369711
589411
102526
610318
300398
312302
589589
805835
310072
314158
892232
804928
533182
527397
612836
320448
651275
891540
287074
824812
656954
662062
277728
601166
453362
612005

اسم الطالب
عبد الرحمن صبحى محمد المدهون
نادية وحيد يعقوب متى
احمد صابر أحمد أبوزيد
محمد سامى محمد رجب
كريم عﻼء الدين مصطفى محمد دعبس
اسماء احمد حامد عبد الحميد
عيده سالم اسماعيل راشد سالم
ايه خيري محمد ريشه
ريناد ناصر مصطفى كامل
ايمان احمد عبدالحميد حسن سليمان
شروق عصام محمد عبد المحسن
محمد عﻼء عبد الحافظ ابو حسن
امانى سالم الطنطاوى عمر
صدام حسين عبدالرحمن عبدالعال
عبد ﷲ سامي عبد ﷲ خليل
هدير احمد عبد الهادى نور
مصطفي احمد محمد على
الشيماء عاطف محمد رجب ذكى
ميادة محمد محروس خليفه عكر
آيه رمضان عباس أحمدمحمد
خلود خليل محمد عبد ﷲ محمد خليل
احمد الحسيني محمد جعفر
ايمان حسن عبد الرحمن حسين
حنان محمد سيد محمد
سالم نبيل سالم موسى
غاده مصطفى محمد محمد
نهال رفعت يوسف احمد
احمد السيد كمال مصطفى مصطفى
باسم احمد عاصم عبد السميع احمد امام
احمد مجدى عبد المقصود عوض
دنيا احمد عبد الرازق صالحين
وﻻء محمد احمد محمود السيد شاهين

الكلية
اداب القاهره
تجاره عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
تجاره انتساب م .بنها
تجاره المنصوره
تجاره سوهاج
تربية بنها
تجاره طنطا
زراعه القاهره/رياضة
تجاره الزقازيق
اداب القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية/رياضه طنطا
حقوق بنى سويف
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
علوم شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني تمريض اسيوط
تمريض المنيا
اداب اﻻسكندريه
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني صحى بنها
اداب المنصوره
اداب اسيوط
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
اداب المنصوره
اداب المنصوره
علوم رياضة الزقازيق
حقوق الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
اداب المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
523152
518190
888077
657347
310882
593943
657190
512870
125991
360412
837089
207497
433700
677038
653236
369692
595809
657418
591494
537403
106380
288383
837485
381637
121549
544587
603041
830830
536138
604863
678913
439496

اسم الطالب
احمد محمود حسنى محمود محمد حسن
اسراء حبشى عبدالهادى احمد دويدار
رفيده احمد هاشم احمد
ميرنا عزيز جرجس عزيز
نورا حمدي فتحى ابو احمد
اسراء سمير زكريا مصطفى خيال
هدير امين عبد الحميد امين محمد على
عﻼ على ابراهيم ابو زيد عبد ﷲ
هانم وهدان محمد سيد
محمود محمد صﻼح الدين محمد
تسنيم سيد حسين علي
ناريمان حسن محمد صبحى الصبان
مروان ابراهيم احمد عبدالرحمن
احمد مجدى السعيد عبد الحميد الوصيف
مريم محمد عبد الﻼه احمد السعدونى
رانيا عاطف محمود ابراهيم زيدان
اسراء مصطفى احمد احمد الجمل
ندى فاروق فرج ﷲ عثمان حسنين
نورهان ابراهيم السيد كسبر
دينا احمد عبدﷲ الخرادلى
عبد الرحمن صﻼح الدين انور مصطفى
ياسمين احمد رزق السيد
اسماء حسن محمد حسن
ايه رأفت سعيد السيد
مصطفي محروس سعيد موسي
محمد حسين محمد حسين خليل
ايه عمر عبدﷲ عمر عبدالمطلب
ايه سعيد اسماعيل محمد
ايمان محمود احمد محمود الحصاوى
مها محمد عبدالمنعم حسن
خالد محمد السيد محمد السيد
سلمى محمد عبده حسنين محمد

الكلية
تربية أساسي اسكندرية
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية ابتدائي اسيوط
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية جامعة دمياط
اداب المنصوره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية حلوان
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
طب بيطرى فرع الوادي الجديد
ع.دولى اعﻼم مدينةالشروق
علوم رياضة اﻻسكندرية
علوم المنصوره
تجاره المنصوره
تربية بنها
تربية جامعة دمياط
تجاره طنطا
تجاره جامعة دمياط
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره انتساب موجه قاهره
حاسبات ومعلومات حلوان
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
كلية البنات علوم عين شمس
علوم رياضة حلوان
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب الزقازيق
تجارة قنا ج جنوب الوادي
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره بنها
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
علوم اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
581202
837563
531216
279091
213730
107568
534835
454678
815342
237937
526274
150546
591323
166956
123877
204828
140931
237055
835512
139219
218525
376911
537643
466705
502400
383028
611723
605867
651932
148059
893928
312018

اسم الطالب
اسﻼم ابراهيم عبد المعبود البﻼط
نجﻼء جمال جﻼل برهام
امير كمال عبدالحميد درويش
زياد ايمن انور عبد ربه عبد الغنى
مى منير السيد محمد
عمر محمود على عبد الغفار
هدير محمد عبدالفضيل عبدالسﻼم
ايات سمير ابراهيم البديوي
نورهان حسام الدين نشأت نصحى
نورهان ناجى حسن امام السرجانى
عمرو احمد جمعة عيد شبكه
شروق عبد الوهاب محمد عبد الحميد
حنان هشام حسن الشيال
دينا حمدي احمد عبد القادر
محمد مجدى عطيه محمد محمد
ساره عماد الدين فوزى قطب
حسناء عبده عبد ﷲ ابراهيم احمد رابح
محمود هاشم سيدي سيد
ابراهيم عادل سيد احمد
امنية سيف اﻻسﻼم يحي محمود
ياسمين خالد محمود الحنفى
انجى اسامه كامل ابراهيم
سلوى محمود عبدﷲ محمد طعيمه
ايه ابراهيم يونس محمد يونس
احمد محمد احمد عبد ﷲ أحمد
بﻼل محمد على عبدالغنى
ايه محمود عبدالعظيم محمد مرسى
اسراء ابراهيم عبد المنعم محمد جاب ﷲ
احمد محمد صبح داود صبح
خالد سمير سيد محمد زين
فهد عبد الباسط محمد محمد
عبد العظيم عبد الحميد عبدالعظيم عتابى

الكلية
استنفد الطالب رغباته
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
حقوق اﻻسكندريه
زراعه القاهره
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
حقوق القاهره
تربية دمنهور
اداب طنطا
علوم المنيا
تجاره القاهره
زراعه اﻻسكندريه
علوم القاهره
تجاره بور سعيد
علوم الفيوم
حقوق حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق القاهره
حقوق انتساب موجه القاهره
تمريض قنا جنوب الوادي
السن عين شمس
اداب انتساب موجه حلوان
اداب عين شمس
تربية دمنهور
علوم طنطا
تجاره اﻻسكندريه
علوم رياضة اسوان
زراعه الزقازيق
تربية طفوله الزقازيق
علوم المنصوره
حقوق حلوان
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
658904
144449
829399
372633
117283
911043
810947
813743
825318
743307
598237
530981
610052
441106
439792
585862
167207
540398
596223
387467
233154
536115
837776
379581
382626
386399
244374
849323
730902
726121
359323
386857

اسم الطالب
السعيد رضا السعيد العدل
ندى مجدى عبد النبى محمد
تهانى جمعه عيد عبد الهادى
مى عادل محمد محمد بـــــدوى
هايدي طارق سعيد حسانين
عمرو محمد عبد البارى ابو القاسم
ايه ﷲ عماد محمد جابر
ايه عاطف احمد شحاته
هيثم محمد شحاته محمد
ميار خالد محمد مؤمن فهمى السناوى
محمد محمد السعيد البهنساوي
محمود ايمن محمود محمود الخولى
نهاد فهيم السيد عبدالحميد
عبدﷲ محمود محمد السقيلى
تقى مصطفى عبدالغني محمود
هاجر صﻼح عبدﷲ حموده
سيد ممدوح السيد روبى
هناء جمال سعدﷲ مسعد
احمد عماد حامد ابراهيم رخا
مينا موريس سليمان سو﷼
نورهان هاني عبد الحميد عباس
آية شمسية بدوي شمسية
سارة وجدي خليل علي
محمود محمد رجب شعبان
وﻻء صابر عبدﷲ عبدالعزيز
خلود طارق حسن كامل
اية سيد عبد الحفيظ محمد
وﻻء على السعدى حسان
عمر محمد عبد ﷲ هيكل
مهاب محيى الدين السعيد عبد الباعث
يوسف سيد على محمود
دنيا ممدوح بديع محمد

الكلية
تجاره طنطا
نوعية جيزه
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
تجاره عين شمس
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
علوم اسوان
تربية رياضيه  /بنات المنيا
تربية رياضيه  /بنات المنيا
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
علوم رياضة اﻻسماعيليه
معهد فني تمريض المنصوره
زراعه دمنهور
تربية ابتدائي الزقازيق
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ
اداب دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره سوهاج
تربية ابتدائي دمنهور
علوم رياضة جامعة دمياط
زراعه مشتهر
علوم حلوان
تربية ابتدائي دمنهور
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تمريض عين شمس
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره بنها
حقوق انتساب موجه حلوان
نوعية فنيه قنا
تجارة جامعة السادات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب انتساب موجه عين شمس
العالي لﻼعﻼم وفنون اﻻتصال  6اكتوبر
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
372744
353165
453734
845767
536492
672952
448572
542757
316966
431881
130569
543375
110085
654398
603503
886265
753974
115171
306685
821092
576364
900151
447072
150784
137861
356789
353874
353513
294134
294799
205885
315465

اسم الطالب
صفية محمود محمد يحى يوسف
حازم خالد الصاوى محمود
حنان السيد على محمود الهنداوى
شيماء محمد حسين محمد
نورهان صﻼح سﻼمه السقا
عمر رفعت محمود محمد ابو سقيرة
روان محمد رشاد محمد الكردى
مني عبد المنعم شلبي شلبي فرج
رنا جمال أحمد عطية صقر
احمد محمد احمد عطية
اسراء ياسر محمد مدبولى
محمد عبد المنعم تونى عبد ﷲ السيد
محمد على محمد على
رضا ابراهيم ابراهيم صالح عبد الوهاب
اسﻼم جمعه عبد الغنى عبد الفتاح
محمود جمال الدين جاد الرب متولى
ميرنا محمد كمال خليل ابراهيم الساعى
اسماء كامل عبد العزيز عبد العال
علي جمعة علي الوردانى
محمد عبد الشافي نور الدين حسن
فتحي طارق فؤاد يوسف الفرت
امل حراز محمد زين الدين
خالد يوسف ابراهيم المليجى
احمد طارق عبد الحكيم فخر الدين
ايه مجدى زارع محمد
عمرو عبدالعظيم مصطفى عبدالعظيم
ياسر ابوبكر عبدالحافظ ابوبكر
حسام جمعه محمود سﻼم
احمد ايمن علي عبدالسﻼم العمري
هشام طارق محمد ابراهيم
منة ﷲ جمال سعد احمد
محمد احمد عبد ﷲ السيد

الكلية
اداب انتساب موجه بنها
تجاره بنها
علوم طنطا
تجاره سوهاج
تجاره دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق طنطا
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
تربية شبين الكوم
تجاره اﻻسكندريه
نوعية جيزه
تجاره اﻻسكندريه
زراعه القاهره
تجاره كفر الشيخ
زراعه الزقازيق
تجاره اسيوط
حقوق المنصوره
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره طنطا
اداب سوهاج
نوعية فنيه طنطا
حقوق حلوان
فنون جميله فنون حلوان
علوم رياضة حلوان
زراعه القاهره/رياضة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
679139
377019
383668
821403
123722
141641
241002
610341
886657
587494
103403
891234
441837
473198
601540
659944
210994
121427
297306
363312
304423
578002
656615
889659
655407
444088
671515
186113
453141
306816
671799
755577

اسم الطالب
ندى لطفى محمد محمد المسارع
مريم جميل محروس جاد ميخائيل
زينب عبدﷲ احمد على احمد نصر
مصطفى محمود عدلى شكرى
محمد احمد حسن محمد حسن
احمد السيد سعيد محمد خليل
شيماء عزوز احمد محمد جبر
هايدى عمر محمد احمد قطايا
نجوى عبد الحميد محمود عبد الرحمن
بسنت هشام احمد محمد عطيه
دينا رمضان الجوهرى رمضان
فاطمه عبد الرحيم على تـسـن
محمود عبدالحليم عبدالعزيز الشرقاوي
مسعد احمد عبد ربه قاسم
إيمان أحمد زكريا إبراهيم حماد ميره
هايدى السيد شعبان بدران خليفه
مؤمن نصر علي حسنين
محمد اسامة محمد الفيشاوى
فاطمة محمود محمد محمد يوسف
معاذ محمد عبدالحميد محمد خليل
هبة السيد محمد يونس
رشا اسﻼم الشهاوى اى الدين
مى جمال سعيد الباز عبد الغفور
هند سليمان عبد الغنى عبد العزيز
محمود محمد رءوف زين العابدين محمد
سماح على محمد على رضوان
ساره محمد مصطفى رمضان
محمد عوض حميده جاد
سحر طارق عبد الشافي مصطفى سويلم
اسراء محمد عبدالظاهر اللطف
احمد محمد نبيل حسن احمد
ايه احمد خميس احمد سﻼمة

الكلية
تجاره بور سعيد
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تربية بنها
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره انتساب موجه حلوان
زراعه عين شمس
علوم رياضة حلوان
حقوق الزقازيق
تربية اسيوط
كلية الفنون التطبيقية ببنها
اداب القاهره
معهد فني صحى اسيوط
علوم طنطا
تربية كفر الشيخ
اداب الزقازيق
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره عين شمس
حقوق عين شمس
معهد فني صحى رياضه بنها
معهد فني صحى طنطا
رياض اطفال المنصوره
تجاره اسيوط
اداب المنصوره
تربية ابتدائي طنطا
دار العلوم الفيوم
دار العلوم الفيوم
تربية ابتدائي طنطا
تمريض شبين الكوم المنوفية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم العريش
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
750775
285233
612341
588467
527682
358446
657344
136718
736451
429375
213061
818577
747375
214268
732209
294095
816070
889681
811813
465766
918193
753707
461455
728301
383026
451205
437178
164770
612304
221433
575720
150584

اسم الطالب
عمر محمد محمد على عبده
اﻻء حجاج محمد احمد عبد ﷲ
محمود مصطفى احمد مصطفى
أسماء محمد ابراهيم الطيبى محرم
سماء عبد الكريم هليل عباس سليم
نورهان جمال محمد عثمان
مياده شريف عبد التواب رجب
مروه محمد مصطفي سيد
احمد حسين ابراهيم عبدالسﻼم عكاشه
اﻻء على الصغير محمد احمد
لبنى محمود محمد عبده
كيرلس نبيل ابراهيم حبيب
تسبيح مجدى محمد احمد
سيادة هانى حمدى حسن
محمود عبد ﷲ شحاتة صابر
احمد ماهر السيد علي محمد موسى
ابتسام جمعة محمد عبد ﷲ
الفت سعد عبد الحكيم راتب
محمود ابوبكر على امين
اشجان سعد احمد سعد حسن
محمد ممدوح عبدالرحمن عبدالوهاب
احمد وائل احمد فؤاد خليل كشك
امانى ابراهيم السيد السنهورى
ريهام رافت عيسى كمال محمود
ايهاب احمد محمد ظاهر
احمد شبل على الجعار
ميرنا امجد سامى جرجس
مى محمد ابراهيم محمد
محمد عبد الحميد احمد على باشا
اسراء نشأت عبد القادر سعيد
ريم ممدوح عبد المقصود يونس
محمد ابراهيم احمد محمود سيد احمد

الكلية
معهد عالي إدارة وحاسب ج بورسعيد
فنون تطبيقيه حلوان
حقوق الزقازيق
تربية ابتدائي بنها
طب بيطرى اﻻسكندريه
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب انتساب موجه المنصوره
حقوق انتساب موجه القاهره
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
علوم رياضة دمنهور
اداب القاهره
تربية /رياضه المنيا
تربية طفوله جامعة السويس
علوم القاهره
علوم الزقازيق
علوم عين شمس
نوعية المنيا
معهد فني صحى اسيوط
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تربية ابتدائي كفر الشيخ
حقوق انتساب موجه سوهاج
علوم بورسعيد
تربية ابتدائي كفر الشيخ
نوعية الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
دار العلوم الفيوم
علوم رياضة دمنهور
رياض اطفال الفيوم طالبات
تجاره الزقازيق
فنون تطبيقيه حلوان
السن عين شمس
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
303657
228865
375875
577585
325092
443192
502318
668414
748949
889214
518264
580019
130085
823964
132044
209782
670089
296116
358746
610428
527953
751172
128774
147666
667319
467889
655287
679622
448962
897524
370632
220388

اسم الطالب
هالة عاطف قنديل حسان
نادر نبيل شعبان عوض ﷲ
محمد رجب محمد سعد عجور
محمد احمد محمد محمود البحيرى
مارفل مدحت بشرى قسطينس
شيماء محمد احمد محمد مصطفى
احمد طارق بدير على عفيفى
داليا الدسوقى ابراهيم الدسوقى
ايمان جمال عبد العظيم هﻼل بدر
محمد خليفه زناتى سيف
زينب سعد عبد الهادى سعد
بسمه محمد مأمون مصطفى
محمد اشرف عبد ﷲ سليمان
محمود رشوان عبد الرحيم رشوان
محمود عﻼء محمد رمضان
محمود عاطف ابراهيم حسن شهاب
عبد ﷲ رمضان ابو المعاطى رمضان
عصماء عبد الواحد ابو زيد حسن
اميره ابراهيم عبدالعظيم محمد عقل
احمد محسن عبدالعزيز سيداحمد
مارينا ابراهيم زكريا ابراهيم موسى
محمد كامل عبده عبد الرحمن صالح
مريم عياد فؤاد فاخورى
ايه صﻼح احمد محمود ابراهيم
ايه رمضان حلمى ابراهيم احمد
إسراء أيمن محمود أبو شعيشع
زينب رضا المتولى اسماعيل
عبد الرحمن محروس محمود احمد
رحاب كمال محمد محمد زرد
ايات خلف ﷲ خلف محمد
محمود نعيم حسن على
يوسف محمد عبد ﷲ على

الكلية
تربية ابتدائي شبين الكوم
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره جامعة السويس
معهد فني تمريض طنطا
علوم اﻻسكندريه
علوم المنصوره
تربية/رياضه جامعة السويس
علوم اسيوط
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
تربية طنطا
دار العلوم ج القاهره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره القاهره
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
علوم المنصوره
زراعه عين شمس
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
معهد فني صحى الزقازيق
تربية طفوله اﻹسكندرية
تجاره بور سعيد
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره القاهره
تجاره المنصوره
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
طب بيطرى المنصوره
علوم المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى سوهاج
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
881876
442487
588512
659224
240526
899791
523853
386108
610218
313598
306922
674415
432945
443082
289773
811077
213265
585661
736088
760994
578793
114103
597592
302805
119021
902320
920880
582414
594898
658718
734145
897351

اسم الطالب
محمود عاصم محمد تامر
حمودة جمال حمودة محمد شلش
أحمد السيد سليم السيد عبد العزيز
عمرو الدسوقى رزق الدسوقي
نوران نصر نصر مصطفى
منى ابراهيم على ابوشامه
فاتن فريد احمد متولي
ندى عبدالنبى محمد عبدالعزيز محمود
ايمن احمد محمد عبدالواحد
اسراء رشدي سيد احمد محمود
غادة رجب عبد العزيز ابو عزيز
ايه جﻼل محمد محمد اسماعيل الشامي
بوﻻ عسال زكرى عسال
آية جﻼل الدين سالم عبد الحي الفقي
جهاد فتحي عبد المنعم عبد ﷲ
اسراء أحمد فايز سيد
نيره الهامي احمد ذكي خليل
ياسمين مسعد مسعد الوكيل
ساره سمير عبد المجيد سليمان
اسراء حمدي طنطاوي عثمان
محمود محمد عبدالحميد مصطفى الطبال
خالد محمد على محمد
أسامة عادل عبد المجيد يوسف الشامي
شادي محمد حسن محمد شحاته
ايه سيد احمد هاشم
داليا هشام ناجى عبد اللطيف
هدير ابو اليزيد محمد ابو المجد
احمد عيد السيد الجندى
إيمان عيد محمود أحمد عنان
شروق احمد على احمد احمد ابوعلى
عبدﷲ ابراهيم احمد ابراهيم سرحان
اسماء حسنى عبد العزيز ابراهيم

الكلية
تمريض اسيوط
ك.ت .فني صناعى المحله الكبرى
تجاره طنطا
تربية المنصوره
فنون تطبيقيه حلوان
طب بيطرى سوهاج
زراعه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه طنطا
اداب الزقازيق
تربية طفوله شبين الكوم
طب بيطرى جامعة السادات
علوم رياضة المنصورة
علوم رياضة بنها
زراعه طنطا
اداب حلوان
تربية المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي طنطا
نوعية الزقازيق
تجاره جامعة السويس
تجاره طنطا
تجاره القاهره
تجاره بور سعيد
معهد فني صحى رياضه بنها
نوعية عباسيه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
اداب سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
طب بيطرى المنصوره
تمريض المنصورة
علوم الزقازيق
تربية سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
605556
240900
603596
588016
458352
752361
584874
583391
352083
375296
215222
224400
732831
905122
446326
726084
432734
880241
302502
824832
907702
162378
531220
901592
755699
755935
529740
584557
905688
522772
319043
464564

اسم الطالب
نيرا عبدالباسط عبدالصمد ابراهيم
ايمان محمد حسانين محمد حسانين
محمد فكرى عبد العزيز جمعه فتح الباب
محمد حمدى سعداوى معبد سيد على
عبده عبده عبد المجيد المكاوي
علياء العربي السيد علي النوساني
سمير محمد على ابوالفضل
ايه عبد الستار عبد الغفار العايق
عبدالرحمن على حجازى ابوسقايه
شاهيناز حسنى محمد حسن سﻼمة
عبد الرحمن محمد خلف حسين
اية اسامه عيسى السيد
ايه عبدالمنعم محمد شعبان عبد الجواد
جينا حمام حليم ديمترى
احمد اشرف احمد انيس
سلمى سامى عبدالحميد عبدالفتاح محمود
محمد عصام متولي شحاتة
جيد ماجد جيد عبد المسيح
محمد عصام ابراهيم أحمد موسى
منال حسين ابوالفضل حسين
رحاب حمدى احمد حسين
دينا محمود عشري حسن
عبد المحسن السعيد محروس محمود اﻻنصارى
وديع مجدى وديع ضيف
سمر خالد فتحي الفيشاوى
اسراء محمد حماد محمد
محمد محمد منصور عبد العزيز
عﻼء ابوالحمد انيس عبدربه عيسى المعلم
عبد ﷲ رزق صدقي السيد محمد
فيفيان مجدي سعيد جوده عبد ﷲ
دينا اشرف منشاوى عيسى
كريم جمال محمد ابراهيم

الكلية
رياضيه بنات الزقازيق
كلية البنات تربية عين شمس
علوم الزقازيق
تجاره طنطا
تجاره دمنهور
اداب انتساب موجه بورسعيد
تجاره المنصوره
معهد فني تمريض طنطا
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية بنها
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره الزقازيق
علوم سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره سوهاج
تربية الفيوم
تجاره طنطا
حاسبات ومعلومات اسيوط
تجاره بور سعيد
تربية العريش
تجاره بور سعيد
تجاره طنطا
تجاره سوهاج
تجاره اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
432162
164292
679972
105221
469339
159955
739293
146391
837890
353955
218565
303451
674949
213810
315436
517403
139685
517267
213060
324800
155600
362400
399572
516342
806561
666751
140222
502877
607658
121526
376215
593064

اسم الطالب
مصطفى حسام غانم حسين سليمان
رحاب ياسر صالح سليم
اﻻء ابراهيم فتحى عرفان على الحديدى
رنا طارق على زهران
صفية عبد الغني أحمد محمد السعيد
اسراء جمال حسين مهدى
محمد على ابو ادريس محمد احمد سعادة
اسماء جمعه عبد الجواد احمد
جهاد احمد محمود محمد
ابراهيم اسحاق ابراهيم مسعود
هدير عبدﷲ جبر طلبه
صفا وجيه حلمى قنصوة
ايمان على محمد على النبوي
كريم ناجي انيس عبدﷲ
محمد عصمت عفيفي حسن سالم
اسماء على عراقى احمد عبدالحميد
مريم عبد الحكيم محمد عبد المجيد
مصطفي ماهر يسن احمد يونس
علياء مجدى مصطفى كمال احمد
انجيل غطاس خلة ابراهيم
هناء شعبان عطيه قطب
اسماء محمود يوسف علي
كمال اشرف كمال سعد
حسن عيد احمد الجمل
منه ﷲ مصطفي رجب محمد
محمد السعيد السيد احمد الدسوقى
احمد طلعت عمر السيد
مؤمن مصطفى ابراهيم حسن القبرصى
محمود وجدي عبدالحفيظ علي
محمود محمد السيد سليمان
لؤى احمد السيد محمد غيطاس
محمد منصور مسعد الجمال

الكلية
تجاره دمنهور
تربية ابتدائي الفيوم
تجاره المنصوره
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تربية ابتدائي كفر الشيخ
رياض اطفال بنى سويف
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
زراعه القاهره
تربية/رياضة فرع الوادى الجديد
اداب انتساب موجه القاهره
اداب القاهره
تربية السادات
علوم المنصوره
تجاره القاهره
تربية بنها
اداب دمنهور
تربية رياضيه بنات بالجزيرة ج حلوان
تجاره دمنهور
تجاره القاهره
كلية البنات آداب عين شمس
تربية ابتدائي بنى سويف
اداب عين شمس
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
حقوق جامعة السادات
تجاره انتساب موجه بنى سويف
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب القاهره
تجاره اﻻسكندريه
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
حقوق القاهره
علوم رياضة عين شمس
حقوق طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
155202
386595
425902
907909
209047
370157
539162
896810
287832
575534
312712
117521
591591
819287
537958
309446
736889
587265
753786
662365
309850
806258
126709
606235
206132
805847
734207
597718
650073
280500
147974
530917

اسم الطالب
رائد احمد محمود احمد
دعاء ماهر شريف عيد
زينب احمد محمد عبد النبى
حسام محمد ماحى عبد الحميد
ايه جمال احمد السرجاني
الحسين على على السيد جعفر
آﻻء مجدى فتح ﷲ محمد بدر
محمد صﻼح الدين عبد الحفيظ محمد
عبد الرحمن مصطفى محمد احمد
محمد عادل محمد مصطفى
مصطفى عماد الدين ابراهيم القطان
رحمه ادهم احمد وفيق
هيا عصام محمد العريان
نسرين فايق فهيم سﻼمة
ساره فوزى كامل احمد خضر
اية كمال زكريا زيدان حجازى
خالد محمد عبد الرحمن سليمان
آيه احمد محمد احمد دياب
الشيماء مصطفى عبد العزيز عبد الفتاح حماد
احمد اشرف محمد بدوى جمعه
محمد محمود محمد شلتوت
مصطفى راضى عبدالظاهر محمد
سارة محمود محمد عبد ﷲ
احمد حسن مصطفى حسن
اسماعيل جمال الدين محمود صالح الفيشاوي
احمد صفوت قاسم حافظ
محمد السيد محمد السيد اسماعيل
محمد عماد الدين محمود احمد المرسى
ابراهيم محمد عبد ﷲ احمد النحاس
بسنت هشام عبد الرءوف القطب سلطان
عبد ﷲ سعيد عبد ﷲ عبد النبي
عمرو رضا محمد كشحت

الكلية
طب بيطرى بنى سويف
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
رياض اﻻطفال ج اﻻسكندرية فرع مطروح
حقوق سوهاج
اداب عين شمس
تجاره طنطا
تجاره دمنهور
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه عين شمس
معهد فني تمريض طنطا
تربية السادات
علوم حلوان
تجاره بور سعيد
تجاره بنى سويف
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
نوعية بور سعيد
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اثار الفيوم
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره الزقازيق
تجاره عين شمس
تجاره اسيوط
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
تجاره بور سعيد
تجاره المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه حلوان
تربية ابتدائي دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
531276
903822
133428
811305
531068
594240
505627
659217
611019
912482
879347
380313
584658
105718
292211
453849
397303
467000
126107
744527
239065
223427
377315
661563
907454
589224
807349
824708
876431
294195
666061
167842

اسم الطالب
احمد رمزى عبدالجواد عبدربه
اميره عشرى السيد عبد الﻼه
جهاد سيد عبد الرحمن على
طه فاروق عبد القوي موسي
محمد احمد عبد العزيز محمد شاهين
رنا ابراهيم بيومى محمد
صﻼح الدين سالم فتحى حافظ عبد العال
صبرى فوزى صبرى عباس
ندي شحته محمد عبده
اسراء حسين فوزي حسن
دعاء محمد سيد نصر
ابراهيم هشام بدرالدين حسانين السيسى
ثراء البسيوني زكي شريف
اية طه عبد الوهاب محمد
اسراء ابراهيم احمد على
منى مصطفى حامد سعد
شروق سيد عبدالسميع سيد
ياسمين محمد محمد عبد الفتاح قريطنة
نورهان عبد الخالق مصطفى عبد الخالق
محمد جمال فؤاد حسين
محمد ممدوح محمد محمود
دينا عبدالقادر فاروق عبدالقادر
ياسمين عاشور عبدالغنى سالم الغرابى
ياسمين فرج محمد محمد ابو زيد
فاطمه الزهراء صﻼح عبد الحليم احمد
جهاد محمود عبد الرؤوف نصر السيد ربيع
احمد عبد اللطيف عبد الجواد احمد
اميره طلعت حلمى حسين
نيره السيد محمد محمود
كريم محمود ابراهيم الدسوقي عبدالحميد
خالد محمد صالح رزق بدوي
ناهد حسنى علي ابراهيم

الكلية
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
حقوق سوهاج
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فني صحى المنصوره
اداب سوهاج
تربية طفولة أسوان
علوم رياضة اسيوط
اداب انتساب موجه بنها
المعهد العالي للغات بالمنصورة
تجاره بنى سويف
اداب جامعة دمياط
علوم طنطا
زراعه عين شمس/رياضة
علوم كفر الشيخ
تربية حلوان
علوم رياضة اسوان
حقوق حلوان
حقوق عين شمس
طب بيطرى بنها
تجاره انتساب موجه المنصوره
كلية اللغات والترجمة سوهاج
علوم طنطا
تربية /رياضه المنيا
اداب اسوان
خدمه اجتماعيه اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
446353
231168
654280
656881
899068
110991
208161
681033
918137
316565
439387
816675
588741
535915
388448
884504
662528
365100
370957
292947
392987
740427
650150
818198
591542
304007
210858
306309
807754
538999
363554
442739

اسم الطالب
بدوى محمد بدوى حسن
خلود رمضان لطفى رمضان
ايه الزين على محمد عزب
لبنى محمد معوض الدسوقى علوان
اريج رأفت احمد محمد
ساره ناصر عبد الحميد اسماعيل
منار احمد عبد العزيز محمد
محمد شحته نيازى على الشافعى
احمد صﻼح عبد العزيز عزيز
اسراء صابر عبد العزيز حسن ابو العطا
اسراء جﻼل محمد كمال محمد على
عبير عمر مهران سليم
عبد ﷲ عزيز راغب الخشن
أيه عادل كمال موسى صالح
شيماء عبدالوهاب ابراهيم ابراهيم شريف
احمد لطفي احمد محمد
يوسف طارق عبد الرحمن يوسف محمد
هند حافظ امين الجندي
محمود صابر محمد محمد
فاطمة الزهراء عزت محمد حفنى المليج
اسﻼم مجدى محمود احمد سيد احمد
انجى فوزى عبدالغنى محمد
ندى مصطفى عبد المقصود ابراهيم البلقاسى
جوزفين جابر شوقى رتيب
ايه ﷲ محمد عبد ﷲ السايس
حسناء رشدي عبدالنبى عامر
شريف السيد محمد محمد مرجان
احمد عيد محمد الشنشورى
اسماء منصور عبد الجيد ابوبكر
آية عادل عبدالمقصود هويدى
محمد ناصر محمد عبدالرازق
اﻻء ايمن عبد الخالق شبل جوده

الكلية
تربية ابتدائي طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب المنصوره
علوم جامعة دمياط
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه حلوان
اداب القاهره
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره سوهاج
كلية الفنون التطبيقية ببنها
علوم طنطا
اداب المنيا
تجاره طنطا
نوعية اﻻسكندريه
تربية بنها
تجاره اسيوط
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
كلية البنات آداب عين شمس
علوم رياضة بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره طنطا
تربية /رياضه المنيا
اداب جامعة دمياط
تربية طفوله شبين الكوم
تجاره القاهره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره دمنهور
حقوق عين شمس
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
877032
369119
650747
910005
318992
588673
527725
664223
739367
462279
382369
725919
220617
245216
602016
119192
312889
681581
209653
295498
131099
219993
800058
819526
751242
165177
478663
849417
898301
231518
579213
367889

اسم الطالب
احمد محسن عبد الرحمن صالح الكامل
فاطمة الزهراء محمد رضا رشاد عبدالحميد
سلمى اسامه حسن عبد الكريم
محمد عبد الغنى محمد حسين
هبة حسن عبد العزيز سليمان
شيماء السيد عبدالعزيز عيسى
امنية حمدى جابر السيد محمد
محمد السيد عبد المقصود محمد نصر
ايمان الشرقاوى على اسماعيل
اسماء السيد يوسف يونس الصعيدى
على ابراهيم ابوالعﻼ ابراهيم
مصطفى على محمود على
اسﻼم احمد حسن احمد
بسنت الشافعي عبدالناصر الشافعي
نرمين ثروت حمد محمد موسى
ندى جمعه مفضل عبد المجيد
هدير عبد الرازق عبد ﷲ عبد الرازق
على رفعت رفعت محمدين صالح
ايمان محمد شفيق حسنين
ميار سمير محمد مرسى
مريم محمد على خلف
نجاة عادل الحسينى حسن محمد
عبد الرحمن أحمد أحمد فتحى محمد قايد
محمد سعد احمد شحاته
زياد اشرف عبد الفتاح احمد مصطفى
مصطفى عبد ﷲ محمود عبد ﷲ
اسﻼم محمد احمد على احمد جاويش
اسراء رضوان محمود احمد
كيرلس عماد عطيه عزيز
فتحية محمود سرور محمد
اية محمد مصطفى عبدالحميد
نورا احمد فتح الباب محمد

الكلية
تربية اسيوط
علوم بنها
اداب جامعة دمياط
كلية تجارة ج أسوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي بنها
تجاره اﻻسكندريه
معهد فني صحى رياضه المنصورة
تجاره الزقازيق
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
تربية/رياضه بنها
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
علوم عين شمس
تجاره القاهره
اداب الزقازيق
علوم القاهره
معهد فني صحى بنها
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره انتساب موجه طنطا
حقوق عين شمس
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم عين شمس
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
ك.ت .فني صناعى سوهاج
علوم رياضة بورسعيد
حاسبات ومعلومات الفيوم
تجاره كفر الشيخ
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
اداب انتساب موجه سوهاج
علوم عين شمس
اداب المنصوره
كلية الفنون التطبيقية ببنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
381209
736958
815264
587573
231895
241289
753435
462128
321036
537568
732554
375841
666827
578763
164743
232408
442800
373128
653045
595857
898445
592515
209183
884413
581631
681785
752873
756912
579297
293859
283466
455371

اسم الطالب
مصطفى كامل حسين محمد غانم
محمد حسيني غمرى حسيني
فاطمه طارق رشاد راوي
فدوى فرج محمد محمد عفان
باهر محمود عبد الناصر محمد
سلمى مجدي سعيد احمد
مها عبدالغني كامل عبد الغني مصطفى
اسماء عماد صﻼح كامل الخولى
يارا ابراهيم محمد عيسى
ورده محمود محمد محمود المعجنى
رضوى حسين حمدى السيد
ايمان احمد عبدالرحمن شرف
محمد كامل عبد الحليم رزق
على سالم محمد مختاريونس
مارينا جمال رشدى عزيز
احمد ايهاب محمد سيد الموافي
بسنت شهبور ابراهيم حسين موسي
ساندرا جميل ملك سعيد
رنا باسم عبد ﷲ محمد حسنين
صﻼح محمد العيسوى عبد الرحيم نصار
محمود عبد المنعم محمد عمر سﻼم
اسماء محمد عيسى الشرقاوى
اسﻼم السيد فوزى عبد الرازق
حسام الدين مصطفى محمد ابوهندى
فهد سيد محمد سويلم
السعيد جمعه محمد عطوه محمد حمزة
امنيه السيد عطيه السيد
مريم التهامى احمد هندام
هند المغازى محمد اسماعيل مغازى
حسين رضا حسين خليل
سالي سامي فرح إبراهيم
احمد عبدالمعبود محمد العزب الشيخ

الكلية
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
اداب الزقازيق
تربية ابتدائي المنيا
طب بيطرى بنها
اداب عين شمس
طب بيطرى القاهره
تربية/رياضه بور سعيد
اداب كفر الشيخ
حقوق شبين الكوم ج منوفية
علوم طنطا
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية/رياضه بنها
اداب المنصوره
تجاره طنطا
فنون جميله فنون حلوان
تجاره انتساب موجه حلوان
نوعية فنيه طنطا
زراعه عين شمس
اداب جامعة دمياط
تربية جامعة دمياط
علوم سوهاج
علوم جامعة دمياط
تجاره عين شمس
معهد فني صحى اسيوط
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
علوم العريش/رياضة
اداب طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
438848
894134
300998
752858
107675
816569
893728
323657
360010
299904
609494
734410
600132
388012
806294
391813
909234
899786
896488
669916
472420
535630
667353
898073
516375
884246
909470
880141
453018
888492
390378
581171

اسم الطالب
تقى عﻼء الدين على محمود العسال
اسراء طارق صﻼح عبد الكريم
محمد خالد عبد الفتاح محمد أبو النصر
اسراء عﻼء محمد حسن العفنى
ردينه ايمن محمد كامل ابوزيد
اميره صﻼح نادي علي
كمال ناصر كمال عبد المجيد
اسراء السيد عامر حسن السخاوى
احمد صﻼح خليفه محمد
مصطفى ابراهيم عبدالمعبود محمود
عبد ﷲ ابراهيم السعيد هﻼل
نسرين خالد عبدالودود متولى
محمد عبدﷲ عبدالمنعم عطيه
بثينه ايمن محمد اسماعيل
مريم عياد فوزى حنا
ساره خيرات عبدالرازق حسن
ف﷼ حمدناﷲ حسين محمود
لمياء فيصل احمد صادق
سالمه محمود بخيت السيد
صﻼح عادل صﻼح خميس محمد
اميره محمد عبدالحى سالم
هاجر عاطف احمد محمود
رغده مجدى الدسوقى محمد الدغيدى
محمود احمد محمود احمد
محمد شاكر عبد اللطيف عوض
مريم مجدى حلمى حنا
احمد عصام صبري احمد
شذا ايمن احمد محمود
امنية احمد السيد احمد سعيد
مينا بدرى سرى عبد ﷲ
احمد مهدى عبداللطيف احمد الديب
احمد طارق محمد محمد الدرباوى

الكلية
إعﻼم القاهره/رياضة
تربية ابتدائي سوهاج
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
نوعية بور سعيد
اداب انتساب موجه القاهره
تربية المنيا
تجاره سوهاج
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة الزقازيق
نوعية الزقازيق
السن عين شمس/رياضة
اداب بنها
اداب انتساب موجه المنيا
تربية بنها
دار العلوم المنيا
طب بيطرى سوهاج
اداب سوهاج
تجاره طنطا
تربية كفر الشيخ
اداب دمنهور
تربية المنصوره
تربية رياضية بنين سوهاج
تربية رياضيه بنين جامعة السادات
تربية اسيوط
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تجاره اسيوط
طب بيطرى كفر الشيخ
تجاره اسيوط
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
تجاره المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
747213
167557
603014
525538
835995
296540
877416
875405
745290
456304
286220
807773
809260
580057
445278
734131
221816
578921
432035
918960
918017
209760
117029
320896
204535
426149
536655
164943
502177
812352
129502
381954

اسم الطالب
روماني حربي ثابت تاوضروس
شيماء منير زكريا محمد حسين
اسماء صبرى عبدﷲ عبدالحميد محمد
فاتن طارق محمود السيد
ايمان ابوالحسن السيد السايح
هاجر عنتر عبدالرحيم حسن
ابانوب محسن قاعود عباس
مونيكا نبيل ادوارد زكي
محمد احمد محمد محمود
مصطفى عاطف جمال الدالي
امال السيد عبد ﷲ مسلم دياب
شيماء كمال الدين محمد جمعة
وفاء كسروى عبدالوهاب صديق
دينا عصام محمد مصطفى العزب
ايمان ابراهيم عبد اللطيف احمد الحضرى
احمد خالد عبد المنعم محمد حربى
ضحى احمد فاضل احمد
احمد رشاد رشاد محمد الرمادي
احمد محمد فتحى محمد محمد
شيرين على عمار الدوده
محمد عبدالرحيم قاسم عبدالرحيم
هاميس يوسف عبد الحليم محمد
على بدر على عبد الجواد
رانيا جمال عبد الﻼه كروش
على حاتم حيدر على فريد
نورهان محمود جودة محمد
رحاب محمد محمود خطاب
نورهان طارق محمد على هيكل
فاطمة محمود محمود محمد حسن القرش
احمد عيسي عبد الحميد السيد
عمر مختار سيد امين
هند عبدالمطلب على عبدالمطلب

الكلية
تجاره جامعة السويس
تربية الفيوم
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره طنطا
معهد فني صحى اسوان
تجاره عين شمس
طب بيطرى اسيوط
تجاره اسيوط
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
تجاره طنطا
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره انتساب موجه بنى سويف
اداب المنيا
تربية طفوله طنطا
زراعه طنطا
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
اداب القاهره
اداب المنصوره
اداب دمنهور
السن المنيا
حقوق انتساب موجه سوهاج
السن عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى بنها
العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس
طب بيطرى فرع مطروح
علوم اﻻسكندريه
علوم رياضة الفيوم
تجاره بنها
معهد فني صحى بنى سويف
المعهد الكندى العالى لﻼدارة  6اكتوبر
تجاره بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
812790
520185
213076
220201
546450
240587
388064
756170
658133
679508
440900
833598
608815
460045
665139
836027
679813
243503
390005
449946
303711
277072
669781
590032
230958
309885
668447
204474
675487
815832
293118
828784

اسم الطالب
مريانا جرجس شكرى شحاته
اميره حمد مبروك عبدالسﻼم
شهاب الدين مصطفى يوسف يوسف المغربي
مارى سامى رمزى إيليا
أيه مصطفى خضرى محمدين
غادة محمد ابورية فتوح
احمد السباعى عنتر انور
ساره سعيد عبد الواحد القديم
محمد عرفات المهدى محمد المهدى
ميسره احمد محمد السيد
دميانة عزيز بخيت عيسي
حسام محمد سيد احمد
إيمان طارق إبراهيم علي
منار شعبان اسماعيل شلبى
كريم اسامه محمد السعيد البهلول
ريهام محمد احمد علي
محمد شعبان رمضان السيد
اسماء عادل يوسف عبد الفتاح
نيره محمد عبدالمنعم عثمان
ضحى حسين عبد العزيز السيد الشيخ
اية اشرف مصطفى ابراهيم مصطفى
احمد اشرف منير على السكرى
محمد حسانين محمد حسانين السيد
مازن محمود محمود كركر
سمير نادى سمير مكين جيد
ايهاب حسين فؤاد البدوى
مياده احمد محمد ابو العمايم ابو العمايم
جيﻼن عاطف صﻼح محمد
مى كامل محمد محمد حسن بحيرى
اسامه محمد مزارع محمد
دنيا ابو الليل محمد عيسى
أسماء يوسف محمد حسن

الكلية
معهد فني صحى بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه قاهره
حقوق حلوان
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات القاهره
تجاره بنها
علوم العريش
تجاره المنصوره
تربية المنصوره
حقوق اﻻسكندريه
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
نوعية الزقازيق
حقوق طنطا
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
معهد فني صحى اسوان
تجاره طنطا
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي طنطا
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
حقوق المنصوره
تجاره بور سعيد
علوم رياضة حلوان
اداب كفر الشيخ
معهد فني صحى المنصوره
حقوق القاهره
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه المنيا
حقوق حلوان
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالبات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
306575
446606
148191
224143
728090
104262
314186
883094
209189
891100
658103
740465
537772
598675
209287
536933
456515
813742
587922
462479
539961
749255
425531
129998
659104
159182
309731
460163
167788
164313
500400
354634

اسم الطالب
نور عبد ﷲ محمد ابو طبل
محمد ايمن محمد محي الدين الخليفة
كريم ابراهيم محمود ابراهيم
عﻼ حسين احمد احمد
ندى ابراهيم محمود ابراهيم خليل
مهاد محمود محمد محمود الجزار
سارة رضا شوقي ناشد
فاطمه الزهراء ناصر عنتر حسن
مراد عبد الحافظ عطيه عبد الحافظ
رقيه عمران محمد على حسانين
اسﻼم صبرى احمد عطوه اﻻمام
اﻻء مصطفى محمد موسى عامر
أﻻء سليمان حسين عبد الحميد سلطان
امجد عبدالعزيز صديق الشرباصى
بطرس وهيب برسوم بولس
هبة كمال عبد اللطيف على نعيم
زينب عصام الدين ابو المحاسن عيد
ايه رأفت راضى على
ناديه سعيد عطيه ابراهيم متولى نصار
ميرنا كمال محمد ابوشمه
آﻻء عبدالكريم عبدالمحسن عبدالعليم
هند صﻼح عبدالمنعم السيد
عبدالرحمن السيد سالم هديه
ابراهيم حمدى ابراهيم عبد الجليل
احمد محمد احمد سند عبد ربه
مروه عبد النبى فتحى فرج
محمد احمد مصطفي اﻻباصيري
وفاء حمدى احمد على القصاص
احمد كمال محمود فرج
فاطمه احمد قرنى على
يحيى ياسر السيد ابراهيم فوده
شروق ممدوح مصطفى عباس

الكلية
علوم رياضة سوهاج
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره عين شمس
تجاره الزقازيق
اعﻼم القاهره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية اسيوط
السن عين شمس/رياضة
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه المنصوره
السن عين شمس
تربية دمنهور
تجاره بور سعيد
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
علوم دمنهور
معهد فني تمريض طنطا
تربية رياضيه  /بنات المنيا
تربية/رياضه بنها
طب بيطرى كفر الشيخ
استنفد الطالب رغباته
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
دار العلوم الفيوم
تجاره طنطا
علوم رياضة المنصورة
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
نوعية كفر الشيخ
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب الفيوم
تجاره اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
575810
658388
801479
887463
302279
207875
673145
221524
290260
444728
849137
305112
905495
910044
612009
315228
501116
372406
142606
583050
502660
132204
747217
650489
154957
681178
502208
302175
876037
664136
374785
607129

اسم الطالب
يارا حسن محمد عبد الحليم نصار
خالد رجب على اسماعيل الشوره
مينا ناصف ثابت وهبة بشاى
شريف مصطفى محمد مصطفى
مهند عبد الحليم عبدالجواد عﻼم
على احمد محمد احمد بكرى
ألفت ايمن صبحى محسوب عبد اللطيف
ايه خليل احمد فاضل
ايمن منير غالى ويصا
عصام نجيب محمد حسن عبدالبر
احمد محمد بدرى ابراهيم
سارة شفيق غب﷼ عبد السيد
شيرين عبد الناصر حمدان على
محمود حسين محمود حسين
اسراء عﻼء محمد على حسن
رضا مجدي عبد الستار بدوى
ابانوب سمير توفيق سعيد
اسراء ابراهيم عبدالحسيب ابراهيم
فاطمه خالد محمد مهدى شقلوف
اﻻء عصام محمد عنتر خميس
منه ﷲ احمد قرنى خلف محمد
يوسف سامى محمد يوسف
عبد الرحمن بدوي سليم محمد
محمد عﻼء محمد فتحى اليمانى ابراهيم
محمد بهاء محمد ابراهيم محمد
مها صابر البغدادى على
ندى عبد العاطى مهيري جاد الكريم
محمد حازم فوزى الجمل
احمد طلعت محمد سيد
ايه رضا فتحى ابراهيم
امنيه محمود عبدالسميع عبدالسﻼم
احمد رأفت سعيد عبد النبي

الكلية
اداب طنطا
معهد فني صحى المنصوره
اداب المنيا
تجاره اسيوط
علوم رياضة شبين الكوم
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
اداب المنصوره
تربية/رياضه عين شمس
حقوق حلوان
معهد فني تمريض طنطا
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
اداب شبين الكوم ج المنوفية
علوم اسوان
علوم اسوان
نوعية الزقازيق
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
اداب دمنهور
تربية ابتدائي عين شمس
اداب انتساب موجه القاهره
علوم المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
تجاره سوهاج
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
حقوق بنى سويف
علوم المنصوره
تجاره دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب اسيوط
علوم المنصوره
تربية ابتدائي بنها
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
504852
662552
749113
589714
515004
833435
206810
586290
898044
205993
323504
600727
458249
133164
448356
907654
911400
324926
240322
217188
454310
157373
355511
610171
143372
453593
603285
911511
129691
889928
319979
601407

اسم الطالب
اسراء شوقي عبدالحفيظ السيد
محمد معوض محمد ابو اﻻسعاد
روميساء محمد ابو الحمد فرج
رشا عبدالرحمن عبداللطيف فرج
عبدﷲ محمد عبدﷲ طلبه الديب
محمود محمد ابو المجد عبد الرحمن
بسنت عصام جودة بيومى
نهى مسعد عبد الفتاح ابو عامر
احمد محمد محمد بخيت
احمد ماجد صﻼح عبد الفتاح دياب
اية فتوح السيد غانم السيد
ياسمين السيد عبدالغنى حسن محمود
محمود احمد على عبدالسﻼم
مريم السيد عبد ﷲ مرسال
روان محمد عيسوي البنا
اسماء ابو المجد عتريس عبد الرحيم
ساميه احمد وهب ﷲ عبد الباسط
مي صﻼح الطيب عبد اللطيف
نورا عدلى احمد سيد
ندى محمد عبد الرؤف احمد على
مريم حسام الدين حسين محمود عبد الرحيم
هند جمال عبود سالم
ماريان رافت فكرى زكرى
احمد محمد محمد جﻼل سليمان
ايمان مصطفى محمود فرج
مى سعيد حسن مرسى شرف
عارف الزمزمى مصطفى عارف
امل مصطفى ابراهيم محمد
كريم عماد صبري عطوه احمد
فاطمه حامد عباس سليمان
محمد مصطفى امين قنديل
محمد هشام ابراهيم عبد ﷲ

الكلية
اداب دمنهور
تجاره جامعة السويس
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تربية طنطا
اداب دمنهور
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
اداب عين شمس
معهد فني صحى طنطا
تجاره سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى بنها
اداب انتساب موجه الزقازيق
زراعه كفر الشيخ
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
حقوق طنطا
اداب سوهاج
تربية ابتدائي اسوان
زراعة قنا ج جنوب الوادي
كلية البنات آداب عين شمس
حقوق عين شمس
تجاره طنطا
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف
السن عين شمس
تجاره الزقازيق
حقوق طنطا
اداب كفر الشيخ
تجاره طنطا
اداب اسوان
حقوق شبين الكوم ج منوفية
تجاره اسيوط
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
322938
278616
746022
661212
121190
501846
583545
169244
733890
152189
110968
543219
877453
670775
605506
533958
666338
306560
754821
233211
748072
742894
292639
466974
835595
907894
592600
538195
207059
433610
922194
596551

اسم الطالب
اية فتحي لطفي حسين عزوز
عمر اسامة محمد حسن السعدنى
اسراء اسماعيل مصطفى عبدﷲ
احمد رجب لطفى عبد العزيز
احمد عماد عبد المنعم احمد الجمال
ساندى محمد سيد احمد محمد
هاجر سعد احمد موسى
مريم ممدوح عبد السﻼم هارون
فاطمه زكريا عيد عبد ﷲ
ابرام مﻼك عبده بباوى
رضوى خميس السنوسى خلف
باسيلى مجدى عدلى باسيلى قرياقص
كيرلس عبد المﻼك حنا تعلب
ساره مصطفى لبيب محمد الشربينى
مى مصطفى عبدالحى امين احمد طعيمه
دعاء محمد عبد الجليل على حسن
محمد حامد محمود يوسف
اسامة محمد محمد التريسى
محمود حسام محمود عطيه
هبه شريف حسن قاسم
نورهان احمد عبد الﻼه محمد
اﻻء طاهر احمد نصر
هبة مختار حسين محمد مصطفى
احﻼم محمد عبد الحميد الدميرى
تهانى محمود عيد محمود
احمد عبد المبدى عبادى محمد
منه ﷲ محمد صابرصديق الدبوسى
غادة خالد زكريا بسيونى عبد العزيز
احمد هشام محمد احمد سليمان
هشام عبداللطيف عبدالحميد الغروبى
رانا عبد الحميد على طه
فريد محمد رضا الجندى

الكلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
تربية اﻻسماعيليه
تجاره طنطا
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره طنطا
تجاره بنى سويف
تربية/رياضه الزقازيق
السن المنيا/رياضة
اداب انتساب موجه القاهره
علوم رياضة اﻻسكندرية
تربية ابتدائي اسيوط
دار العلوم انتساب موجه الفيوم
تربية ابتدائي الزقازيق
تربية ابتدائي دمنهور
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه المطرية
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
السن عين شمس/رياضة
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تجاره سوهاج
طب بيطرى سوهاج
معهد فني صحى بور سعيد
زراعه دمنهور
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تجاره اﻻسكندريه
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
فنون تطبيقية جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
113245
654297
297251
384847
285009
294177
447143
836392
727347
449859
284605
241864
684378
301153
221667
160734
278523
520828
730528
606850
213630
500357
146535
222820
608092
607174
312288
667847
756314
245553
292619
598588

اسم الطالب
ادهم فارس مدبولى محمد
غاده عوض حسن عبد الجليل ابراهيم
يارا محمد حامد عبد العال
محمد السيد حسن على
نوران وائل عبد الفتاح صابر
عبد الرحمن محمد السيد الجوهري
محمد باسم محمد باشا محمد
أدهم احمد صالح عويس
مؤمن سعيد حسن سليمان
أسماء الحسيني عبد ﷲ احمد محمود
يسرا مدحت احمد على
اسماء اشرف محمد سالم
احمد حسن محمد محمد احمد
مختار محمد مختار الشايب
ايمان صﻼح على محمد
ايه عامر هاشم محمد
سارة محمود محمد مصطفى معوض
ندي محمد حلمي عطا ﷲ هندي
اﻻء عادل رضوان عثمان
نورهان محمود غنيمى سليمان
رامى اشرف احمد مهدى
عمر حسن محمد على حسن
عمرو محمد عادل سيد سبيكة
اسامة سيد فتحى على عبد الحميد
رنا عبد ﷲ عبد العزيز عبد ﷲ سالم
حسن سعيد على السيد
حلمي شعبان حلمى مصطفى الخولى
احمد محمد قاسم العيسوى السبخاوي
معالي حسن السيد حسين
افنان محمد بكر مبروك
ريهام حسين رمضان عبد الرازق
كريم محمد محمد رشاد احمد فرحات

الكلية
حقوق انتساب موجه القاهره
معهد فني صحى المنصوره
تربية عين شمس
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
زراعه القاهره
تربية حلوان
نوعية طنطا
معهد فني صحى اسوان
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
معهد فني صحى طنطا
تجاره عين شمس
دار العلوم ج القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
السن عين شمس
تربية ابتدائي بنى سويف
معهد القاهرة الجديدة للعلوم اﻻدارية والحاسب اﻻلى بالتجمع اﻻول )شعبة ادارة(
اداب دمنهور
تربية الزقازيق
تربية طفوله الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه عين شمس
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية/رياضه الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
تربية العريش
علوم حلوان
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
240438
524326
502479
609828
678003
361670
219578
278318
681481
837818
243295
727535
242388
232170
683018
302630
682419
303168
317074
133851
807637
312630
466786
300730
803009
278753
600928
232105
816158
204843
734055
883962

اسم الطالب
ندى حمدى محمد محمود
اسﻼم اسماعيل محمد عبدالفتاح
عمر محمد احمد محمد محمود اسماعيل
احمد رضا عليوه سند ابراهيم
دعاء فخرى محمود بدوى
هاجر وائل ابراهيم ابراهيم الغوالبى
عادل عبد المنعم فهمى عبد الصادق
رءوم عزام حسونة محمد برهومه
ايه طاهر محمود محمود السيد
شهاب عصام الدين عبيد احمد
انجى علي حسين محمد الغوري
ايه احمد رياض محمد عبدالهادى
احمد منير عبدالرؤف محمد
ماجد اشرف حشمت سليمان
محمد محمد على على المحﻼوى
محمد فريد ابراهيم متولى
احمد انيس محمود ابراهيم المتولي
بثينة كامل محمد عبد الحميد البرم
هبة ايوب محمدى حسنين
ايه محمود حسين على الديب
سمية محمد محمد أمين
احمد حلمي جمعه أحمد
مى عبد الجليل محمد السيد الطحان
وﻻء حسن قرنى سالم خلف
فيفى نشأت كميل حنا
عدنان محمد عبد الرازق محمد
هويدا ناجى على ابراهيم
زياد سامى شحاتة عبد اللطيف
ايه احمد سيد فوزى
ادم محمد مرسى محمد عباس
نرمين اسامه فتحى محمد عبد الهادي
مريانا انور نجيب جرجس

الكلية
علوم حلوان
علوم اﻻسكندريه
زراعه سابا باشا اﻻسكندريه
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
حاسبات ومعلومات عين شمس
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية/رياضه المنصورة
اداب فرع الوادى الجديد
تربية/رياضه حلوان
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
حاسبات ومعلومات عين شمس
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
حاسبات ومعلومات المنيا
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
رياض اطفال القاهره طالبات
حقوق القاهره
تجاره بنى سويف
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
علوم طنطا
علوم عين شمس
نوعية موسيقيه المنيا
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
علوم الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى بنى سويف
السن عين شمس/رياضة
علوم الزقازيق
تجاره اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
138686
141194
447315
597462
310908
812074
221324
285262
828524
138662
678158
427278
303630
447254
579497
319967
885384
157986
919079
442984
742218
835074
744591
682417
804726
389632
539330
585268
534217
658946
522523
576892

اسم الطالب
ايه اسامة ابو الفتوح محمد
امل عبد الرسول محمد مفتاح خضير
احمد على محمدالسيد الجروانى
إيمان إبراهيم محمد متولى عبد ﷲ
اسراء محمود فهمى ابو ناجى
تيمو نبيل فرج عبده
سهيلة مفيد محمد احمد سليم
مريم سيد كامل محمد عريبي
تيسير عبد ﷲ جاد محمد
منه ﷲ عادل محمد ابو العﻼ
احمد حمدى عوض ﷲ عبد العاطى عبد القادر
عبد ﷲ جابر حسن محمد
شيماء احمد الشحات طايل
محمد ابراهيم حلمى بدر رجب
دينا عزت يوسف منصور سالم
محمد سامي احمد الشاذلى
شيرين بكير نعمان عمر احمد
رانيا رفعت صديق احمد
محمود عبده ابراهيم فارس
اسراء صﻼح عبد الفتاح بدوي
رهف سيد محمود البكرى
استير كليم القس بولس داود
نورهان السيد ابراهيم صباح
هدير على على على خضير
اشتياق فتحي علي محمد
فادى سمير خلف هندى
ندا منصور محمد معالى
سماح احمد محمد قطب متولي
مونيكا فيليب ميخائيل مرقص فوزى
محمود عبد الحكيم محمد السعيد البهات
محمود جمعه راغب عبدالجليل محمد
اميره عادل السعيد محمد فهمى

الكلية
اداب القاهره
بنات علوم رياضة عين شمس
معهد فني تمريض طنطا
معهد فني صحى بور سعيد
تمريض شبين الكوم المنوفية
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب عين شمس
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
زراعه القاهره
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب
زراعه اﻻسكندريه
تربية ابتدائي السادات
حقوق طنطا
اداب انتساب موجه طنطا
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب اسيوط
اداب بنى سويف
معهد فني صحى رياضه سوهاج
طب بيطرى كفر الشيخ
تربية اﻻسماعيليه
معهد فني صحى اسوان
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
زراعه المنصوره
تربية المنيا
تربية ابتدائي عين شمس
زراعه دمنهور
تربية ابتدائي طنطا
طب بيطرى دمنهور
تربية رياضيه بنين المنصوره
زراعه اﻻسكندريه
تجاره المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
577111
905470
909087
752149
158155
356258
284085
318056
458200
734116
478862
612858
432088
577679
577765
208255
670184
445351
311233
380512
899646
835361
604637
115117
548147
317427
318792
388187
214214
533775
894815
236929

اسم الطالب
ياسمين اشرف عطا ابراهيم السعيد
دينا شعبان مغيزل محمد
محمد احمد رجب حسانين
هدير محمد زين زين ابراهيم
خلود سعيد رشدى محمد
رحمه محمود عبدربه عبدربه
هشام محمد فضل تونى
مصطفى محمد محمد القليوبى
سيف عادل كامل البنا
محمد صﻼح عبدالعزيز خليفة
امل مخلص محمد محمد عبدالجليل ابوزامل
احمد السيد محمد مصطفى
مؤمن محمد احمد عتيق ادم
محمد مسعد حسين عبد الفتاح سويلم
اسراء فتحى عبد الحميد برسيمه
سلمى محمد حامد يسري
مى ابراهيم ابو الحسن عبد الغنى
ساره احمد محمود محمد طه
عبير محمد عطيه الخرخيسى
عبدالرحمن ابوبكر محمد محمد
نادر محمود عبد العال بخيت
احمد سلطان سليم محمود
ساره شافعى جابر عبد المقصود
فاطمة سعيد حسانين محمد
محمد جابر السعيد شويل
نورهان خالد أحمد مدبولى
رحاب عادل عبدالرازق عبد الواحد
امنيه محمد عبدالعزيز سالم
شيرين محمد عطية عبد الكريم
امنية محمد عبدالرؤف إسماعيل البسيونى
جوني جوزيف فايز حبيب
محمد ايهاب خﻼف خﻼف

الكلية
رياض اطفال المنصوره
تربية سوهاج
تربية رياضية بنين اسوان
تربية ابتدائي بور سعيد
رياض اطفال بنى سويف
تجاره عين شمس
حقوق انتساب موجه عين شمس
تربية/رياضه شبين الكوم
تجاره دمنهور
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب المنصوره
اداب انتساب موجه المنصوره
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
معهد فني صحى المنصوره
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
علوم شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة بنها
معهد فني صحى سوهاج
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
حقوق حلوان
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تمريض بنها
علوم رياضة بنها
علوم بنها
تجاره القاهره
علوم طنطا
علوم سوهاج
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
233053
612483
306301
902751
737363
462933
682111
614162
465853
821642
547897
537760
245224
877744
428529
654463
432897
108262
463179
546226
650587
242161
364773
231982
585377
876849
556455
658772
312763
374548
879685
363534

اسم الطالب
منى محمد عبد الحميد حسنى
احمد ابراهيم احمد محمد عبد ﷲ
صﻼح خالد صبرى دره
خلود حسام الدين كامل عبد الحميد
مى ابراهيم عبد الكريم عبد الرازق
احمد مجدى محمد عبد الرحمن فواز
اسﻼم محمد الصحصاح محمود ابو العطا
اميره شعبان عبدالمقصود شعبان
ريهام عمر محمد عمر
مصطفى محمد عبدالحميد احمد
محمود كمال كامل الحوشي
أسماء محمد حسين على حسين
ليلى ممدوح كامل محمد
شيماء عادل رمضان على
عبد الرحمن محمد محمد السيد حسن
ريهام على ابراهيم السيد عيد
احمد متولى عبد العال عبد الحميد جعفر
سلمى محمد يونس محمد صالح
محمد محمد عبدالغنى محمد بركات
اواجى اقﻼديوس جاد عبد المﻼك
منه ﷲ اسامه السيد ياسين عمران
عرفه شوقي عرفه فهيم
فاطمة محمود عبدالحميد محمد الصباغ
احمد هشام عبد المعطي السيد غازي
خلود حسين السيد ابو كرات
حسام محمود فؤاد رضوان
اسماء عثمان ابراهيم على هاشم
مها محمد محمد ابراهيم ابو السيد
عصام ايهاب صﻼح الدين الخولي
اسراء سليمان احمد سليمان
منى على كامل على
محمد خالد محمد مصطفى

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
علوم رياضة شبين الكوم
علوم سوهاج
تجاره انتساب موجه الزقازيق
نوعية كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تجاره الزقازيق
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
فنون جميله عماره المنيا
تربية طفوله ج دمنهور
تربية حلوان
تربية طفولة اسيوط
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
علوم جامعة دمياط
تجاره القاهره
دار العلوم ج القاهره
تربية طفوله اﻹسكندرية
علوم المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
نوعية فنيه طنطا
تربية اسيوط
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تربية رياضية بنات المنصورة
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تربية ابتدائي بنها
تربية اسيوط
تجاره انتساب م .بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
830098
670251
895319
606026
894166
426886
104080
589361
663289
917025
580080
306964
658541
169691
726012
127405
140364
520564
459516
544799
676273
430433
580349
738925
165860
663398
235703
151289
907988
900661
836447
585577

اسم الطالب
عبد الرحمن عمر عبيد يوسف
هبه السيد شحاته محمد
ماريو مجدى ديمترى باسيلى
احمد حسن محمد رضوان
ياسمين محمد السيد خليل
نورهان يسري كامل احمد
ادهم اشرف مسعد ابراهيم
حسن احمد عبدالعاطي مصباح
اسماء الحسينى جابر ثابت محمد
اميره صﻼح عبدالﻼه حنفي
رنا حامد مصطفى حسن الخواجة
ايمان عاطف محمود فاضل
احمد عﻼء عبد الفتاح عبده تقصيرة
محمد عبد ﷲ مصطفي محمد
سماء طارق سعيد عبدالحميد الوزيرى
هدير حسن صابر علي
محمد سمير رمضان عبد الشافي
اﻻء عادل عيسي محمد الشال
محمد أحمد محمد قطب الغرباوى
ادهم طارق محمد محمد حافظ
محمد احمد عبد العزيز على
محمد ابراهيم محمد محمد عبده ابوالنجا
ياسمين محسن الششتاوي أبو غربيه
محمد على محمد نجيب على
اسراء صﻼح عطيه فرج ﷲ
رضوى رضا محمد عبد الحميد محمد
محمد عبد الوهاب الصعيدي مطر
حسين عبد اللطيف عبد ﷲ عبد اللطيف
امل حسن محمد على
امجد كامل فخرى عبد المسيح
هاله عبدالشافي حسنين عبدالرحمن
ساره السعيد محمد عبدﷲ

الكلية
معهد فني صحى سوهاج
تجاره طنطا
اداب سوهاج
تجاره سوهاج
اداب سوهاج
استنفد الطالب رغباته
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تجاره طنطا
نوعية المنصوره
تجاره اسيوط
تربية طنطا
تربية السادات
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات حلوان
تجارة جامعة السادات
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره بنها
تربية الفيوم
تجاره جامعة دمياط
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره بنها
تجاره سوهاج
علوم سوهاج
اداب قنا ج جنوب الوادى
علوم اسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
580823
375562
212597
824288
469126
442305
533625
315201
151409
727285
374288
158722
525410
578883
752055
158097
654983
875393
654890
610271
285931
731031
382004
842788
295544
104813
457544
891769
524641
583603
122993
668068

اسم الطالب
محمد اشرف عبد الغنى حسن
عبدﷲ شعبان السيد على راشد
احمد على محمود ابراهيم
سارة اسماعيل ابوالوفا السيد
أميره السعيد على العطفاوى
ابراهيم عبدالعاطى ابوالفتوح محمد عبدالعاطى
هدير سعيد محمد السمبختي
محمد صبري احمد محمد عثمان
ايمان عبد التواب مبروك شعبان
اسﻼم عربى احمد محمود عبدﷲ
ايات فتحى عبدالفتاح محمد سالم
ايه محمد احمد منجا
روان سﻼمة محمد صﻼح على
محمد عبد المنعم ابو الفتوح عبد ربه
امنيه حمدان ابراهيم ابراهيم مسعد عتمان
اسماء احمد جمعه حسب ﷲ
محمود عبد الحكيم صالح احمد محمد
مينا شامل اديب وهبه
غاده محمد محمد العدل الغندور
رانيا اشرف محمود عبد المجيد
غادة سمير فؤاد فهمى
هند حسن محمود احمد يوسف
ساره ابراهيم الراعى ابراهيم عبده
نورهان سيد خلف محمود
نورهان صﻼح على ابراهيم
على احمد ابراهيم احمد
إيمان مصطفى محمد زلط
نورهان عبد الوهاب ذكي ابراهيم
عمر احمد سليمان احمد على
سلمى عبد المنصف محمد محمد شاهين
سليمان فكرى سليمان محمد اﻻبحر
يمنى محمد محمود محمد الجبرونى

الكلية
حقوق المنصوره
اداب جامعة دمياط
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره كفر الشيخ
علوم رياضة شبين الكوم
حقوق اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى امبابة
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تربية/رياضه بنها
تربية بنى سويف
تجاره دمنهور
تجاره طنطا
تربية بور سعيد
تربية ابتدائي بنى سويف
تجاره سوهاج
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
تربية ابتدائي المنصوره
نوعية فنيه الزقازيق
تجاره عين شمس
اداب الزقازيق
خدمه اجتماعيه حلوان
تربية المنيا
حقوق انتساب موجه عين شمس
حقوق القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني تمريض اسيوط
تربية اسكندرية
اداب المنصوره
تجاره سوهاج
معهد فني صحى المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
580077
753204
875837
206300
913861
553211
104774
205679
582052
235671
211685
883849
172706
320171
235116
391505
278053
224407
527768
221687
210969
897996
678298
610924
589778
908947
655980
117572
296219
517181
229860
522839

اسم الطالب
رفقه ناجى فريد نخله
ابرام عياد لبيب عبد النور جرجس
احمد محمد محمد محمد السيد
مصطفى ابراهيم السيد السيد
حنان اشرف سعد ياسين
روان محمد احمد محمد خليل
ايه سعد محمد على
محمد عثمان سعد الدين عبد العزيز
مى عبد الغفور عثمان شاهين
مصطفى محمود زيدان محمود
احمد عدنان عامر مخلوف
حسناء حسن ملعب شحاته
مصطفى عاطف عبد الغني حافظ
ايمن طلعت السيد مهدى
ياسمين ناصر حسن مصطفى
مروه محمد محمود فكرى
سما حسام احمد سبع
نهي محمد نور الدين محمد
ريهام طحاوى محمد متولى
ايه شاكر حسن السيد
شاهندة حسن محى المالح
ساره ممدوح على عبد الﻼه
عبد السﻼم احمد عيد عبد السﻼم
محمود على محمد سعيد على عيسى
فاطمة الزهراء السيد احمد محمد معوض
مايفل ثروت عطيه رياض
محمد محسن عبد اللطيف عبد العزيز محمود مجاهد
اية نصر علي شحاته
فاطمة الزهراء نسيم عبد الرحمن محمد
راقى محمد عبد الوهاب عبدالسﻼم
بسنت باسم سعد فتوح
هاجر محمد حسنين السيد محمد

الكلية
تربية طنطا
حقوق المنصوره
معهد فني صحى رياضه اسيوط
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية ابتدائي اسوان
اداب اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه حلوان
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
علوم المنصوره
دار العلوم ج القاهره
تجاره عين شمس
اداب اسيوط
حقوق حلوان
معهد فني صحى رياضه بنها
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
اداب القاهره
أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب
تجاره دمنهور
بنات علوم رياضة عين شمس
إعﻼم القاهره/رياضة
تربية ابتدائي سوهاج
تمريض المنصورة
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
علوم طنطا
كلية اﻻثار ج اسوان
حاسبات ومعلومات الفيوم
تجاره القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب دمنهور
تربية عين شمس
تربية أساسي اسكندرية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
103347
104707
894227
147129
805992
232824
470372
311276
137028
540144
883977
244258
879358
118370
506565
890590
533897
250046
159742
650832
593671
759227
740970
808652
373244
207732
447013
730733
285922
668579
374680
146055

اسم الطالب
اسراء عماد الدين رفعت اسماعيل
زينب سيد مدكور عبد الرازق
اسماء صبرى محمد يونس
عبد ﷲ يحى ابراهيم محمد ابراهيم
مصطفى محمد ابراهيم محمد
مى شعبان يوسف احمد
احمد نبيل السيد على احمد المغازى إسماعيل
نسرين ابراهيم العشماوى ابوحبسه
رومانى رفعت نجيب عوض
اسراء عبدالرازق عبدالمقصود عبدالقادر
منار محمد على بهلول
ايمان ياسر السيد السيد عمر
حافظ سراج الدين هاشم على
نادية عادل محمد امين
هبة خالد حسين احمد سيد
طارق مصطفى احمد عبد العزيز
ايمان محمد السيد عكاشه يوسف
ابانوب روماني ميخائيل منصور
اﻻء طه محمد احمد
اسراء احمد صﻼح محمد اﻻمام
اسراء مصطفى مصطفى السيد سويلم
عبدالرحمن سراج احمد محمد خليفه
مينا جرجس كامل ارمانيوس
كريم ابراهيم احمد ابراهيم
سيف مجدى عبدالغفور عبدالرحمن
امنيه احمد محمد عبد الحميد حسن
محمود إبراهيم سيد أحمد رزق أبو حديد
سوسن ايمن علي شلتوت
اية ﷲ سعيد عباس محمد عبد ﷲ
كريمه محمد فرج ابراهيم
شوقى محمد شوقى محمد
ايه جمال احمد حسن

الكلية
تجاره القاهره
اداب القاهره
تربية سوهاج
زراعه القاهره/رياضة
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تجاره القاهره
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تربية طفوله شبين الكوم
تجاره انتساب موجه طنطا
تربية دمنهور
اداب اسيوط
طب بيطرى القاهره
اداب اسيوط
طب بيطرى القاهره
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره اسيوط
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره جامعة دمياط
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني صحى اسماعيليه
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات عين شمس
علوم رياضة جامعة دمياط
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
كلية البنات علوم عين شمس
تربية المنصوره
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
146447
355355
657548
575436
598127
842483
218106
535404
664292
445537
383464
285972
522940
376142
586747
607149
535240
218431
841267
500684
804704
611132
661282
883062
920516
658410
527896
463535
147253
905751
887962
607455

اسم الطالب
عاطف محمد خميس عبد الرحيم
هبه ﷲ سيد سيد محمد احمد ابوعافية
هاله عزت هﻼل عبد ﷲ
هاجر صابر عبدالفتاح محروس
ايمان متولى متولى محمد سيد احمد
مروة حامد احمد حامد
مريم اشرف اسماعيل صابر
اسراء يسرى عبد البصير جامع
اسماء هشام عبد الحميد السيد صالح
اسماء عصام محمد ابوغاليه
على محمود على دسوقى البنا
زينة احمد محمد ابوالعﻼ
فتحية احمد سليمان السيد ابوالطيب
احمد رضا عبدالمنعم جاد ﷲ
شيماء ابراهيم محمد عمر
ادهم يسرى خالد علي عكاشة
ايمان نويجى محمد خليل حماده
ساره طارق لطفى احمد
اسﻼم احمد محمود شعبان
احمد صبرى ابراهيم ابراهيم ريحان
ندا محمد رشاد محمد احمد
رضوى مجدى عبد الحى عبد السميع
ايمان محمد الحسانين محمد
دﻻل هاشم حسن عبد الهادى
نجوى شرقاوى جوده جرجس
محمد حسن حسن السيد دﻻل
أمنيه عﻼء الدين عبد العظيم عبد الوهاب
رانيا رأفت صﻼح عبد السﻼم أبوالخير
محمد متولى عباس محمد حسن
اسامه سليمان عبد الفتاح سليمان
اﻻء عيسى عبد الحميد محمد
احمد صﻼح محمد البكري بﻼسى

الكلية
تجارة جامعة السادات
اداب عين شمس
فنون جميله فنون المنيا
اداب طنطا
معهد فني صحى بور سعيد
تجاره بنى سويف
اثار القاهره
تربية ابتدائي دمنهور
رياض اطفال المنصوره
تربية طنطا
اداب انتساب موجه بنها
فنون جميله فنون حلوان
تربية اسكندرية
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
اداب انتساب موجه طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه طنطا
اداب المنيا
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب المنيا
اداب الزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية اسيوط
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية اسكندرية
تربية طفوله كفر الشيخ
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
معهد فني صحى سوهاج
نوعية فنيه اسيوط
علوم الزقازيق

Page 1274 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
124805
753906
225371
539816
884539
658052
807908
744150
472457
841022
144238
365293
893072
832715
909232
658461
149028
892151
241415
116558
453069
651401
230842
160531
592736
901942
105474
578069
756806
667780
525022
537038

اسم الطالب
حسام رجب يسن محمد الشحات
نسمه عبد ﷲ رضوان عبد ﷲ رضوان
ميريهان ماهر لوقا جرجس
هناء محمد احمد غزالة
مصطفى عبد ﷲ احمد عبد المجيد
محمد على اسماعيل حمزة
عمر رجب سعد محمود
ايه محمود على محمود
تؤى جﻼل سعد عبدالفتاح
كريمه خلف يوسف اسماعيل
عبد العزيز حسن رجب عبد العزيز
نسمه سعيد سكران بكري
باسل السيد على ابراهيم
داليا احمد حمزه عبدﷲ
عزه رمضان محمد احمد
اميره مسعد السعيد عبد الجواد مصطفى
نرمين احمد فؤاد عبد اللطيف
محمود عبد الستار ثابت محمود
اسماء جمال محمد ابراهيم
حسام وحيد حامد ابراهيم
تغريد حمدي عبد العزيزعلى حجازي
نورهان احمد عبد الجواد محمد دنيا
محمد وهبه احمد محمد
فاطمة عبد الهادي عبد العظيم محمد
احمد محمد عزت رزق
هند عبد المسيح شاكر موسى
محمود جﻼل مصطفي كامل
نورا عاطف وهبة حباظة
اميره محمد عبدﷲ حسن
عمرو عطيه منصور الثعلب
نوران السيد حسين السيد محمد
رفيده عبد الكريم على محمد الجوخه

الكلية
علوم رياضة القاهرة
اداب انتساب موجه بورسعيد
ع.دولى اعﻼم مدينةالشروق
علوم جامعة السويس
تربية رياضيه بنين اسيوط
تجاره طنطا
علوم المنيا
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره كفر الشيخ
علوم المنيا
علوم رياضة القاهرة
تربية عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
معهد فني صحى اسوان
حقوق المنصوره
زراعه القاهره
اداب انتساب موجه اسيوط
علوم رياضة القاهرة
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى طنطا
استنفد الطالب رغباته
حقوق عين شمس
معهد فني تمريض بنى سويف
تجاره بور سعيد
تربية ابتدائي سوهاج
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تربية طفوله طنطا
اداب العريش
اداب المنصوره
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني صحى اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
162860
538748
447202
830628
535561
321926
824578
673760
207165
884247
511583
510574
594170
357411
536714
808101
476954
838228
674137
455455
735119
368731
277074
611994
908391
231896
592187
559111
312321
165247
130920
456979

اسم الطالب
اسماء روبي محمد احمد
سمر سليمان عرفه غيث
احمد ابراهيم الدسوقى محمد محمود بكير
شروق محمد حجاج جادالكريم
صافية فتحى حسن رجب مصباح
احمد رضا عبد العزيز احمد رمضان
محمد عبدالسﻼم فهمى محمود
سلمى ايهاب ابراهيم احمد شومان
احمد صﻼح محمد على حشاد
منار جﻼل عبد ﷲ جاد
ندا ياسر عبد العزيز عوض سعد
مصطفى صالح ابراهيم عبد الحميد حجازى
رنا ابراهيم محمد كامل خليفه
عبدﷲ كرم مرسى احمد
اسماء محمد محمد يوسف العماوى
محمد ايمن محمد عبدالجواد
احمد محمد عبدالرحمن محمدعيد
دينا احمد حسين حافظ
ميرنا السيد حسن السيد الجناينى
محمد على عبدالمنصف عبدالفتاح سﻼمه
اسماء جمال عبد العال جاب ﷲ
هبه رجب عبدالرازق موسى
احمد شاكر حسين صﻼح منير
ندى محمد محمد حسن عبدالحق
محمد حارس محمود السيد
جاسر وجدي نصر النجار
مي عزيز منصور اﻻطروش
بيشوى فوزى سدراك خليل
احمد عادل فتحى عمارة
هدى عمر على عبد الفتاح
ميادة محمود حنفى محمود
اسراء عبدالفتاح محمد عطيه الجعيدى

الكلية
اداب بنى سويف
علوم اﻻسكندريه
تجاره طنطا
اقتصاد منزلى حلوان
تجاره دمنهور
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
اداب اسوان
تربية طفوله الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم اسيوط
حقوق اﻻسكندريه
تجاره طنطا
تربية جامعة دمياط
تجاره عين شمس
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
تجاره طنطا
حاسبات ومعلومات اسيوط
تجاره المنصوره
تجاره بنها
تجاره الزقازيق
علوم رياضة جامعة دمياط
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
السن المنيا/رياضة
تجاره عين شمس
علوم رياضة جامعة دمياط
علوم رياضة اﻻسكندرية
تربية ابتدائي السادات
السن عين شمس
دار العلوم ج القاهره
فنون تطبيقية جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
166288
373903
879444
735427
827459
310762
455608
236675
243895
166272
212440
506735
671699
546052
448979
726377
540432
314375
207929
887157
317971
594657
166337
745065
122079
600321
516495
168433
828315
531586
425449
168855

اسم الطالب
جهاد سعداوي جمعه حسن
دينا عبدالعال محمد عبدالعال حجاج
شاهيناز متولى دسوقى عبد الﻼه
ندا رمضان ابراهيم حسانين
ايمان عبدالحميد احمد اسماعيل
نورا محمد امين شعبان
صﻼح حامد محمد حامد سالم جادﷲ
اياد كريم فؤاد محمد عبد الجواد
محمد شحاته فوزي بخيت
مروه محمد يسن حلفايه
نوران اشرف فتحى سعيد كشك
سوزان عنتر توفيق احمد عثمان
عبد الهادى عادل محمد المرسى
مريم مسعد محمد أحمد بكر
رؤى حامد عبد الفتاح الششتاوى
منه ﷲ محمد حسن محمود
كريستينا شوقي حليم تاوضروس
ندى عبد الناصر محمد بهى
ندى خيرى عبد النبى البربرى
ميشيل جمال منز توفيق
امين اسماعيل أمين اسماعيل
فاطمه محمد مهدى نعمان
يوسف سيد احمد سيد
ايمان عاطف طلبه ابوزيد
مريم محمد عدلى محمد
اميرة جمال رجب مرسي
مهند شعبان ابو اليزيد مبروك
مينا مدحت ابراهيم جرجس
نهى يوسف تقى على
محمد احمد محمد السيد
عمرو محمد شحاته محمد
خالد حسن زكى محمد

الكلية
رياض اطفال الفيوم طالبات
اداب اسيوط
تجاره اسيوط
علوم الزقازيق
تربية قنا ج جنوب الوادى
تربية شبين الكوم
حقوق طنطا
تجاره القاهره
تربية حلوان
تربية الفيوم
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره المنصوره
علوم رياضة طنطا
تجاره طنطا
تربية جامعة السويس
تربية دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
صيدله القاهره
تجاره اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم حلوان
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
معهد فني صحى بنى سويف
نوعية فنيه قنا
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
387815
606604
752722
397656
603311
316831
752359
900726
230708
679663
732631
533891
227357
740436
730526
737962
450761
104409
806208
323921
538765
308931
830359
371251
903102
134223
139390
116511
530211
381113
433751
242560

اسم الطالب
منه ﷲ مجدى محمد محمد رمضان
يارا عبد العزيز احمد عبد العزيز
امال مصطفى احمد عيادة
احمد محمد احمد عبدالمقصود
عيد سعيد بيومى عطيه الشاعر
اسماء احمد حسن حسين
ضحى السيد احمد السيد ابو شرديه
ياسين حسن فراج السيد
احمد جمال محمد محمد
ايه على محمد على
اسراء محمد عبدﷲ ابراهيم
ايمان عبدﷲ فؤاد عبدﷲ خليف
اية صدقى محمود امام
جيهان محمد احمد عطيه
اسماء اسامه عبد الحليم عبد الحميد بدير
محمود احمد محمد احمد
احمد محمد ابراهيم عبد الغنى
ميسون محمود حسن محمد محمد
احمد ابو المكارم محمد محمد
ايمان عاطف جاد الرب رضوان محمود
عﻼ محمد مكايد نصر
هادي عادل علي محمد
اسﻼم وهبى محمد محمود
احمد عبدالشكور عبدالعزيز مقرض
نديم محمد عبد الحميد محمد
عبد الرحمن حسين محمد كمال
عمر عبد السﻼم محمد شوقي
ابراهيم محمد على هﻼل
حسن عبدالسﻼم حسن محمد الشرنوبى
احمد صﻼح حسن احمد
محمد جمال شفيق عبدالحميد محمد
احمد محمد عبدالسﻼم عبدالحليم

الكلية
تربية ابتدائي بنها
طب بيطرى الزقازيق
تجاره جامعة السويس
حقوق حلوان
اداب انتساب موجه الزقازيق
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه بورسعيد
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
علوم جامعة دمياط
دار العلوم ج القاهره
تجاره دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب الزقازيق
دار العلوم ج القاهره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب طنطا
حقوق القاهره
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره عين شمس
تمريض دمنهور
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره عين شمس
السن المنيا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه طنطا
علوم طنطا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم رياضة طنطا
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر

Page 1278 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
301218
357169
527566
205933
613163
748687
666228
842540
214292
117550
140589
312526
469218
727713
180951
162715
375932
387932
755019
461251
905376
805872
730338
826398
651323
226211
666045
673603
243601
381631
812177
228879

اسم الطالب
احمد فايز احمد سعيد توفيق
محمد حسانين احمد عبدالعزيز
علياء فؤاد توفيق محمود حسين
ساره صﻼح كامل عبد الرحمن
محمد على السيد محمد عبد ﷲ
اسماء مهران على محمد
اكرام احمد عبد الرؤف محمد محمد
تيسير كريم كامل خلف
احمد نهاد السيد عبد العزيز
نورا امير سعيد محمد ابراهيم
فوزية ابراهيم يحى عبد العزيز
محمد علي عبدالكريم عبدالحكيم
شيماء السعيد عبد الغنى احمد
ابرار محفوظ محمد محفوظ
احمد عبد الحميد جمعه عبد الدايم
سارة ابراهيم ربيع عبد ﷲ
عﻼء احمد عبدالمعطى على دياب
احﻼم شوقى احمد عبدالرازق
مصطفى جمعه فرج عاشور
سمير سعد محمد عباس مصطفى
مروه رجب منصور عطا ﷲ
عبد الرحمن جمال عبد الرحمن محمد
جون حمدى صحصاح ميخائيل
كريمه فتحى نوبى معداوى
سلوى محمود السيد حامد محمد ابوزيد
مهاب رشدى احمد محمود
فاطمه الزهراء ابراهيم عبده المرسى البهلول
مصطفى احمد على عوض على غراب
محمد حسين عبدالرحيم احمد
امل طه محمد درويش
جهاد سمير صبرة محمد
رامى السعيد على عبد الفتاح

الكلية
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
حقوق انتساب موجه عين شمس
تربية اسكندرية
بنات تربية/رياضه عين شمس
علوم الزقازيق
تربية ابتدائي جامعة السويس
معهد فني تمريض المنصوره
اداب المنيا
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
زراعه القاهره
حقوق القاهره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
علوم كفر الشيخ
اداب الزقازيق
اداب الفيوم
تربية الفيوم
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية بنها
تجاره جامعة السويس
حقوق اﻻسكندريه
اداب سوهاج
تجاره اسيوط
اداب عين شمس
نوعية قنا
تربية المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
طب بيطرى المنصوره
تجاره طنطا
تجاره سوهاج
كلية الفنون التطبيقية ببنها
اداب المنيا
حقوق انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
514715
909537
586498
120949
517830
674305
168931
124116
515825
325652
595982
575290
158243
914030
906969
504687
472421
437636
159649
223476
890775
137827
875435
437589
472043
378222
904107
223383
443148
438561
576001
678632

اسم الطالب
كريم محمد احمد محمد شعيب
هدرا روماني جورج فكري
خلود جمال محمد عبد اللطيف حجازى
احمد بدوي عبد الحفيظ بدوي
اية ﷲ جمال فرج عبد الوهاب الزيات
تهانى نبيل محمد مغوارى الغول
احمد محمد عبد ﷲ عبد ﷲ
رمضان جمال رمضان احمد
محمد محمد على خليل حموده
مصطفى احمد محمد فتحى
احمد السيد حامد عبد اللطيف عيطه
ايمان محمد عبدالعزيز السقا
نجاة خالد محمد محمد
اميره حسين سايح بدرى
ابوبكر عادل محمد على
نشأت عيد نشأت عبدالعال عمر
اميره محمود تاج عبدالجليل
ندي بدر السيد احمد محمد
محمد علي عبد الحميد حسن
وفاء ممدوح احمد عبدالحى
نهال كمال احمد محمد
رشاد مرتضى رشاد محمد
مودى طلعت اسعد راغب
فيرونيكا عادل سعيد عجيب
محمود احمد طلبه رمضان دعس
ماهر محمد محمود مهدى
مروه ثابت عبد الصبور محمود
ايمان عبدالحميد محمود يوسف
ريهام عبد السﻼم محمد احمد خضير
روان احمد محمد محمد خطاب
امينة سعيد ابراهيم حمزة الجبالى
شروق امين احمد امين محمد

الكلية
اداب دمنهور
كلية تجارة ج أسوان
حقوق طنطا
تجاره القاهره
حقوق اﻻسكندريه
تجاره طنطا
تربية/رياضه الفيوم
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تربية رياضيه بنين اﻻسكندريه
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
حاسبات ومعلومات المنصوره
نوعية فنيه طنطا
تربية بنى سويف
معهد فني صحى اسوان
تمريض سوهاج
اداب انتساب موجه دمنهور
زراعه كفر الشيخ
تربية أساسي اسكندرية
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب اسيوط
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
تربية سوهاج
اداب اﻻسكندريه
معهد فني صحى طنطا
اثار الفيوم
علوم رياضة سوهاج
دار العلوم ج القاهره
اداب طنطا
اداب اﻻسكندريه
تجاره طنطا
اداب المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
591303
838180
305322
318838
440178
456121
665732
823104
586824
614528
450351
601643
452715
385021
518927
735754
154000
147842
128499
238652
653854
153749
204634
208125
373031
240729
468468
603892
814302
879440
432538
727055

اسم الطالب
ايه صالح ابراهيم محمد داود
حسين خضر حسين مهدى
جهاد محمد مليجى صليحة
اية رضا محمد سالم
منى محمود عبد العظيم عبد ﷲ
محمد احمد احمد ابو المعاطى عمار
ايناس مجدى ابوبكر عبد العزيز عوض
وليد فراج على ابو الحمد
رمضان مجدى غمرى حجازى عوض
وسام عثمان يونس يوسف
هدى اسامه محمد السعيد محمد شهاب الدين
أمل محمد سامي محمد مهدي عطية بﻼطه
وفاء عاطف حسن الفصيح
اسﻼم محمود السيد محمود عسكر
نيره سعيد قطب ابو اسماعيل
شاهر محمد جمعة حسن خليفة
اﻻء صﻼح عبد ﷲ احمد
اميرة بركات رزق محمد
اميره عبد الحميد عبد ﷲ مرسى
احمد محمد احمد السيد
ايمان احمد عبد العزيز موسى الحداد
مهتاب عماد ابراهيم بركات
مايكل ماهر حليم غب﷼
فاطمه مختار حسين احمد الكسباني
مارى جورج لبيب قزمان
ريهام السيد احمد هاشم حسين
محمد عبد الهادى محمد عبد الجواد البستاوى
عمر سليمان امين مرسى
اسﻼم رمضان خلف عباس
ايه محمد على محمد
محمد عبد السﻼم عبد الغني خليل مصطفي
مصطفى سعيد محمود مهير

الكلية
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره اسيوط
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اثار الفيوم
تربية أساسي اسكندرية
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
اداب المنصوره
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
تمريض الزقازيق
اداب طنطا
تربية طفوله الزقازيق
تربية طفوله طنطا
علوم رياضة عين شمس
اداب انتساب موجه دمنهور
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
اداب بنى سويف
اداب انتساب موجه القاهره
دار العلوم ج القاهره
حقوق حلوان
حقوق المنصوره
اداب سوهاج
علوم القاهره
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق اﻻسكندريه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تربية /رياضه المنيا
تربية اسيوط
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
888443
390185
507745
893332
130645
587185
473687
110542
810367
292116
608671
427924
559675
597722
466030
889722
523818
164878
594958
676383
513008
884851
744399
658736
743916
882618
112359
356808
541561
243894
150840
519067

اسم الطالب
ندى حسن محمد سباق
مى اشرف على حسن
مروان محمد حبشى عباس
مارينا اشرف شوقي مجلي
ايه احمد عبد النبى عبد الناصر
محمد رضا فتحى حماد شريف
آﻻء السيد مكروم محمد رزق
مصطفي محمد ابراهيم خليل
ايه ﷲ رمضان معاز محمد
مها صديق محمود صديق
مى سﻼمه محمد عطيه
يحيي اﻻباصيري توفيق اﻻباصيري
على احمد عبد الحميد محمد الفقى
محمود صبرى ابوالمعاطى صابر المزين
وئام عبدالحميد عيد السيد سليمان
ساره ناجح فايق زخارى
سماء سامي محمد الجوهري عبد العال
ساندى عماد فهمى روفائيل
مى منصور السيد منصور
عزه عطيه حسن محمود عبد الرازق
كريمة محمد احمد عيسى
احمد عيد احمد حامد
محمد هاشم حسنين مصطفى
ياسمين وحيد السعيد السيد ابو العز
فاطمه احمد سعد سمان
مريم بكر شحاته على
عفاف يحى ابوالعنين محمد
احمد جمال عبدالعزيز محمد
محمد السيد منصور جمعة فرج
محمد ربيع محمد عبد الغني
عﻼء الدين محمود رمضان محمد
هاجر فؤاد مصطفى الزرقا

الكلية
معهد فني تمريض اسيوط
تربية عين شمس
تجاره دمنهور
اداب سوهاج
اداب انتساب موجه حلوان
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
معهد فني صحى طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
رياض اطفال المنيا طالبات
اداب انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره دمنهور
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
معهد فني صحى بور سعيد
تربية كفر الشيخ
تربية طفولة اسيوط
تربية اسكندرية
تجاره بنى سويف
كلية الزراعة جامعة دمياط
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
سياحة وفنادق المنيا
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
نوعية المنصوره
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية اسيوط
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب انتساب موجه عين شمس
تربية/رياضه اﻻسكندرية
علوم حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب انتساب موجه دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
837222
917096
158348
238102
580761
745734
731896
880545
818077
605922
682752
749532
360887
367955
332380
823867
480140
218125
654556
823454
297111
115468
455869
169616
165527
308343
163845
153903
155589
168609
180035
307549

اسم الطالب
مصطفى عبد الموجود حسين عبد الموجود
انجى ممدوح حنا مسعود
على فتحى محمد على
رؤي امام عبد الهادي امام
اندرو ميشيل فرج حنا صليب
جهاد حسني عطيتو قناوي
عبد الرحمن محمد عبد السﻼم عبد اللطيف
يحيى محمد عاطف مصطفى
بيشوى عايد موسى داود
احمد السيد جمعه سليم نوح
نورهان حسان حسان مصطفى الزرونكى
احمد محمدصبرى على مصطفى
شيماء حنفى محمد محمد محفوظ
نادين مجدى عابدين عابدين
دينا محمد سليمان الغباشي
مينا شوقى عازر حبيشى
ندى محمد انور عثمان صادق
ميرنا عماد فتحى فهمى
محمد ابراهيم محمد عيد عبد ﷲ
منار محمود تغيان احمد
بسنت يحيى محروس عباس
حنان خيرى محمد عبد النبى
أحمد محمد صﻼح على قنديل
نجﻼء محمد عبد التواب ابراهيم
اسراء محفوظ عمر عبد الرحمن
احمد محمد احمد الخولى
ابرام اسامة فام حنا عطية
رفيدة محمد سيف اﻻسﻼم سعد
نرمين غالى لطيف نصيف
ياسمين محمود محمد محمد
عبد الرازق رجب عبد الرازق متولى
دنيا توفيق عبد الونيس جعفر

الكلية
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
اداب اسيوط
تجاره انتساب موجه بنى سويف
علوم رياضة القاهرة
تجاره طنطا
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره الزقازيق
تجاره اسيوط
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
حاسبات ومعلومات الزقازيق
علوم المنصوره
علوم جامعة السويس
كلية البنات آداب عين شمس
فنون تطبيقية جامعة دمياط
حقوق شبين الكوم ج منوفية
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تجاره المنصوره
علوم اسوان
تجاره القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
تربية الفيوم
علوم جامعة دمياط
السن عين شمس/رياضة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
سياحه وفنادق الفيوم
الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى ببنى سويف
اداب بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
243020
656337
168593
232053
235208
140657
169203
211948
120660
538405
897508
281488
444458
215414
351158
754463
283132
537729
896220
158120
837809
679732
879387
323947
597798
589100
134192
755201
593013
322749
145276
807135

اسم الطالب
نورهان رمضان عبد الفتاح حسن
اسراء ابراهيم بدير احمد العدل
ندا رمضان احمد السيد
احمد خالد ابراهيم محمد
حنان محمد على فرغلى
سارة حسن حسن على
هاجر سعد محمد عبد الوهاب
لؤى عمر احمد محمود الجندى
ابانوب ايمن ناثان فرج ابراهيم
سعاد عبد الحكيم مجاهد على عمر سالم
امل محمد محمد محمد عطيفى
سيف الدين يحي محمد حسن سالم
على يوسف على حسن الصعيدى
محمود مصطفى محمود محمد
فادى عزت نجيب مقار
نغم تيسير حسن حسن منسى
فريدة عبد العزيز محمدامين محمد
اسراء عبدالفتاح السيد عبد الهادي شرف
هدير سعيد محمود اسماعيل
اميره سيد على عبد العزيز
نجﻼء نبيل عرفه عبد الحميد
شريف اشرف العدل على
اندرو عادل امين تقاوى
كارولين عادل فوزى مسدارى
محمد يوسف سمبو المهدى السيد اﻻبراوي
مصطفى فوزى لطفى عبد اللطيف منصور
محمد اشرف محمد على
رودينا بشير ابراهيم محمد
رويدا محمد محمد الزاهد
اسماء مصطفى عبد الستار محمود الحصرى
سناء سامي جبران بيومي
بﻼل عبد المنعم مهنى ابراهيم

الكلية
زراعه القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب انتساب موجه بنى سويف
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
خدمه اجتماعيه حلوان
اداب القاهره
اداب الفيوم
اﻷكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية
تجاره القاهره
تجاره دمنهور
دار العلوم المنيا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره طنطا
حقوق حلوان
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
فنون تطبيقية جامعة دمياط
اداب القاهره
علوم طنطا
اداب سوهاج
علوم بنى سويف
تربية/رياضة فرع الوادى الجديد
ك.ت .فني منشات بحريه بور سعيد
تربية اسيوط
تجاره عين شمس
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب طنطا
تربية حلوان
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تربية جامعة دمياط
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
تربية عين شمس
تجاره انتساب موجه بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
511056
805187
675307
507879
371105
277995
144789
881693
141597
206730
611137
472150
292413
115219
755985
662322
126790
318795
807926
448920
288292
747205
536193
429637
893087
235188
380044
505439
600846
454548
664719
534341

اسم الطالب
احمد مصطفى احمد على
نجوى عبد التواب جمال ابوزيد
ابراهيم ماهر ابراهيم مسيحه منصور
نورالدين وليد عبدالمعطى رمضان كحلة
احمد عصام الدين احمد على نصر
روان اسامة على حسن على العريض
مصطفى محمد ابراهيم بدوي
ساره مصطفى سيد مرسى
جمال ربيع على محمد حسانين
شروق احمد ابراهيم سيد
غاده ناجى إبراهيم الدسوقى صالح
وفاء حميده علي حميده
ليلى احمد هاشم السيد
دنيا محمد عثمان محمد
وفاء محمد عواد سليمان
محمد على سالم شلبى
رانيا ربيع محمد ابو السعود
فاطمة صفوت على بيومى
مصطفى نادي علي عبد ﷲ
بسنت السيد الكيﻼنى ساعى الدين
بسمة سعيد حسين على
احمد منصور فهمى عبد الرحمن باشا
رانا مصطفى شهدي الدرشابي
ايمان محمد ابراهيم عبد الرحمن محمد
ايه عثمان دردير عثمان
امنيه فتحى احمد سيد
غدير جميل عواد العريان
محمود عادل محمود محمد رخا
ساره ايمن مصطفى على الشافعى
رضوى رمضان احمد السيسى
محمد العشرى احمد راضى العشرى
هند طارق جمعة عبدﷲ

الكلية
تجاره دمنهور
رياض اطفال المنيا طالبات
علوم رياضة الزقازيق
العالي للسياحة والفنادق باﻻسكندريه إيجوث
اداب كفر الشيخ
تجاره عين شمس
علوم القاهره
علوم اسيوط
علوم القاهره
حقوق عين شمس
حقوق الزقازيق
تجاره كفر الشيخ
تجاره القاهره
حقوق القاهره
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني تمريض المنصوره
حقوق القاهره
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
السن عين شمس
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره جامعة السويس
تربية ابتدائي دمنهور
حقوق اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
حاسبات ومعلومات حلوان
اداب اسوان
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
حاسبات ومعلومات بنها
تربية/رياضه المنصورة
تربية ابتدائي دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
588795
578377
374397
301894
585492
746471
589213
750015
575537
106174
603995
356691
815724
576389
500343
215121
667743
466028
466855
834232
587752
745760
741903
584954
614091
145103
667584
107143
361903
844553
370575
157011

اسم الطالب
بثينه عبدالفتاح محمد عزت سعدة
شروق حسين بدير ابوزيد
اميره احمد يونس محمود يحى
محمود عماد الدين محمود ابو صوان
شيماء محمد محمد المسيري
وفاء خليل ابراهيم عبدﷲ
ايمان الطنطاوى حامد الديب
مريم نبيل ذكى بسطروس
محمد نبيل عبد الحفيظ محمد النجار
اية محمد رضا حسن
مينا غالى ابراهيم جرجس
يوسف محمد عبادى سيد
ياسمين اتهم خلف عبد الحليم
صفاء محمود زكريا حسن
زياد محمد طارق صديق عبد اللطيف
احمد عرفة مسعد رمضان
محمد نبيه ابراهيم مصطفى ابو المجد
وسام عبد الحى على زين الدين عبد الوهاب
اماني محمد عبد الحميد الشرقاوي
انطون حنا كامل شحات
احمد اسعد صﻼح على
فايزة احمد فرحان سالم
محمد عﻼء عبد الودود الشيوي
نانسى احمد ابراهيم اسماعيل هيكل
هاله عمر عبدالمجيد مصطفى احمد
هشام رمضان محمد عبد ﷲ
نهده ربيع محمود مصطفى حمزة
محمد حسن عز الدين ابو الخير
رضوى مجدى رمضان بركات
محمد على شوقى ابوبكر
عمر مصطفى على ابراهيم
رقيه حسن عبد اللطيف على

الكلية
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
علوم المنصوره
طب بيطرى بنها
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
تمريض طنطا
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
علوم المنصوره
علوم جامعة السويس
معهد فني تمريض طنطا
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضة
علوم رياضة الزقازيق
حقوق انتساب موجه عين شمس
معهد فني تمريض المنيا
علوم طنطا
تجاره اﻻسكندريه
اداب القاهره
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تربية كفر الشيخ
تجاره كفر الشيخ
استنفد الطالب رغباته
اداب طنطا
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
خدمه اجتماعيه حلوان
اداب الزقازيق
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
اداب انتساب موجه المنصوره
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
زراعه المنيا
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
360676
209628
104489
879617
218942
128361
878575
470167
918935
658047
609613
431927
358327
471063
210426
471843
589498
904696
356362
660819
239352
158943
170022
746644
911480
914291
293053
356515
683372
227155
741436
802288

اسم الطالب
خلود سامح سعد حامد
احمد محمد رفعت مرشدى
عمر محمد النبراوى محمد شاهين
منار محمد عبد العزيز هاشم
محمد احمد السيد محمد
سماح محمد احمد محمد
صابرين هاشم محمد هاشم
أحمد عبدالنبى محمد مشرف الشناوى
شريف صﻼح نورالدين عباس
عمر محمد صﻼح عبد الخالق
رانيا بﻼسى محمد محمد العتبانى
عمر محمد عﻼء احمد يوسف احمد
الشيماء نصر عبدالوهاب السيد
منيره يوسف يوسف الصاوى
اندرو صفوت سمير شفيق
محمد بسيونى حسن أبوالخير
اسراء علي عبدالعظيم شعبان
صفاء عادل احمد جاد
راندا عﻼءالدين احمد مدبولى
سامى فتحى عبد السﻼم ابراهيم الناغى
رضا نبيل رمضان سالم
احمد رمضان حسين صالح
نوران مروان احمد عبد العزيز
منى منتصر محمد عبد الباقي
اسراء سمير محمود عﻼم
ايه احمد كامل محمد
امنية عﻼء رجب محمد
شيماء طلبه فرج الدسوقى
امل صﻼح الدين محمد رضا شلبى
مني فراج عبدالعال موسي
عمر عادل محمد فرحات
احمد عبدالنبى عبدالسميع عبدالسﻼم

الكلية
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه اسيوط
تجاره انتساب موجه حلوان
زراعه القاهره/رياضة
تمريض اسيوط
اداب كفر الشيخ
تجاره سوهاج
تجاره الزقازيق
اداب انتساب موجه الزقازيق
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
حقوق انتساب موجه عين شمس
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تجاره عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تربية طنطا
تربية سوهاج
تربية عين شمس
تربية المنصوره
علوم رياضة الفيوم
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني صحى رياضه اسوان
تربية طفولة أسوان
حاسبات ومعلومات حلوان
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
علوم رياضة جامعة دمياط
حقوق القاهره
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني صحى بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
665452
159466
151644
438380
213200
603819
310464
737686
120663
206972
584660
500064
907330
432339
386554
610607
277220
323515
829633
306353
825527
612031
214642
827578
913914
531834
382056
733454
876731
538722
580931
836016

اسم الطالب
ايثار هانى ابراهيم شفيق
اسماء جمال حسن عبد القادر
محمد هاني طه علي
فاطمة محمد مصطفى على
عبدﷲ محمود عبدالكريم عبدالحميد
امير طارق ابراهيم محمد
اية امجد عبد العزيز شاشه
مريم عطيه يوسف رزق ﷲ
ابرام سامى نمر مرتجى
باسل اشرف محمود احمد
دينا المرسى محمد لبيد
ميريت اميل زكى ميخائيل
منار مصطفى حسن احمد
عمر احمد عبد الخالق ابراهيم شﻼطة
اسراء حسن يحى عواد
محمد مدحت سعد عبد العزيز
احمد رامي سيد عبدالغني
دينا عبد النبي صابر عبد الرحمن
سميره احمد محمد احمد
محمود نادي محمود ملش
هند حمته عبد ﷲ حسين
رضوى احمد على احمد محمد النجدى
محمد سعيد حافظ لبيب
منى عبد الراضى احمد حفنى
فاطمه الزهراء حسن على حسن
يحيي زكريا محمد زكريا اللمعي
اسراء محمد اسماعيل حسين
اسامه ابراهيم حسين ابراهيم
محمد جمال على محمود
رحاب نبيل عبدالمقصود ابوعمر
احمد هشام توفيق زوين
دعاء عبد العال احمد عبد العال

الكلية
طب بيطرى بنها
معهد فني صحى بنى سويف
اداب بنى سويف
حقوق اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات عين شمس
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
تربية شبين الكوم
اداب الزقازيق
علوم القاهره
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب طنطا
اداب سوهاج
اداب انتساب موجه دمنهور
علوم عين شمس
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب القاهره
تربية طفوله شبين الكوم
تربية قنا ج جنوب الوادى
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
علوم الزقازيق
حقوق حلوان
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تربية ابتدائي اسوان
حقوق جامعة السادات
رياض اطفال القاهره طالبات
حاسبات ومعلومات الزقازيق
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
علوم طنطا
اداب طنطا
معهد فني صحى اسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
500146
153065
210345
613642
105624
522474
218648
675669
612454
448138
755789
225498
303462
210672
905213
672611
351326
206397
527158
502190
727244
752806
662630
750703
666388
653566
471123
750604
903334
167875
758844
356238

اسم الطالب
ادهم هانى عمر امين يس
جاكلين يوسف فوزى يوسف
سلمى احمد محمود على محمود
منصور محمد منصور احمد
فضل ﷲ صفوت فضل ﷲ محمد
اسﻼم عبدالباسط منصور متخاطرى
هدى يسرى على ذكى
احمد حسين محمود على محرم
محمد محمود لطفى محمود محمد عبده
محمد على السيد سحلوب
ميرنا احمد محمد يوسف البيك
مروه عادل عبد المؤمن جاد ﷲ
فيبي ابراهيم كامل صدقه إبراهيم
عمر محمد عيسى حموده على
منار مسعد جابر محمد
اسامه محمد مرسى عوض ﷲ غانم
ايمان عبدالناصر فرج البدري
سلمى مجدي محمود حمدي
اسماء ابراهيم رجب ابراهيم صيدح
منة ﷲ خالد محمد عبد القادر عوض
احمد حسن على عواد هزاع
مرام محمود صابر محمد غنيم
شروق عادل فتحى احمد
احمد امين احمد حجاج حسن زرع
اميره مجدى لطفى الشهاوى ابوالنجا
محمد حمدينو السيد عبد الغنى
اسراء السيد عبد الباعث ابراهيم على
محمود اشرف محمود عبد الفتاح ابراهيم النبﻼوى
محمد عبد الهادى احمد ابراهيم
نجﻼء فتحى ربيع زمزمى
مصطفى خالد مصطفى محمد مصطفى
اسراء عليوه ابراهيم محمود

الكلية
تجاره اﻻسكندريه
تربية ابتدائي بنى سويف
علوم عين شمس
ك.ت .فني منشات بحريه بور سعيد
حقوق بنى سويف
تجاره اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره طنطا
علوم الزقازيق
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
طب بيطرى جامعة السادات
تجاره عين شمس
علوم سوهاج
اداب المنصوره
فنون جميله فنون حلوان
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تربية طفوله اﻹسكندرية
علوم اسوان
علوم رياضة جامعة السويس
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
اداب المنصوره
تربية رياضيه بنين المنصوره
تمريض كفر الشيخ
تجاره بور سعيد
اداب سوهاج
اداب الفيوم
تجاره جامعة السويس
كلية البنات تربية عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
450183
904625
459674
228277
130286
374207
429779
209309
580419
281646
523682
909886
241914
888898
801175
610146
580532
106476
121417
372776
439703
837152
362199
592045
116238
808974
243498
303977
910240
804347
664342
502032

اسم الطالب
لميس السيد محمد الدليل
محمد خالد سلطان محمد
كريم احمد ابراهيم على العكية
جاسر ايهاب حنفى سيد احمد
اسراء حسين مصطفى محمود
مى مسعد على عليمى اﻻطروني
روان محمد حسن ابراهيم حسانين
اية ممدوح زيدان محمد
ندى نبيل احمد محمد على راشد
هادي عمر عبدالعزيز محمد الشافعى
اميرة سامح محمد السيد محمد عوض
موده احمد محمد احمد
احمد محمد حسين احمد
انجى ميﻼد حكيم بشاى
محمد محمود رمضان عمر
نيره حماده حسين السيد حسين
خالد عبدالفتاح سراج الدين ابراهيم شحاته
حسن عاطف حسن احمد
محب صفوت عوض ﷲ كيرلس
ندا رجب احمد مصطفى
ندى ابراهيم جوده ابراهيم البرلسى
إيمان هﻼل محمد حسنين
مونيكا عماد ماهر فهمى
أسماء عزيز محمد نجا
عبد ﷲ نبيل السيد محمد
عبدالوهاب احمد عبدالوهاب ابراهيم
نورهان شريف الحلى محمود
اية محمود مصطفى العبد
اماني صﻼح الدين احمد تمام
نهى سيد عبد الباقى عبد المولى
مروه احمد محمد البشبيشى
فاطمة الزهراء محمد عبد الرحمن على المسيرى

الكلية
تربية طنطا
تجاره انتساب موجه سوهاج
علوم رياضة بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
نوعية جيزه
طب بيطرى بنها
اداب دمنهور
تجاره عين شمس
حقوق المنصوره
تجاره عين شمس
علوم اﻻسكندريه
الزراعة والموارد الطبيعية ج اسوان
تجاره طنطا
معهد فني صحى اسيوط
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم رياضة جامعة دمياط
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره جامعة دمياط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه المنيا
كلية البنات علوم عين شمس
اثار الفيوم
تربية طفولة أسوان
تربية ابتدائي المنيا
رياض اطفال المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
507612
809738
813331
843654
130365
149794
217750
500546
744347
321519
606856
462256
462224
151672
727334
382220
451993
238259
605565
147693
369539
144112
219571
817518
303905
289654
612982
439644
380343
725828
535267
315311

اسم الطالب
كريم حسام ابراهيم محمد
هدير سعد رمضان محمد
ايفون كمال تادرس برسوم
شيماء رفعت شاكر عبدالرحيم
جهاد صالح عبد السﻼم محمود جوده
اسﻼم انور سعد ابو سريع
رضوي اسامه محمد السيد عبد الفتاح
هديل حمدى متولى محمد طنطاوى
اسماء عبدﷲ منصور ابراهيم
لمياء محمد مصطفى عمر قابل
هاجر ياسر صﻼح بنداري عطيه سالم
نورهان محمد محمد عبدالمجيد حبش
ايمان ابراهيم ابراهيم محمد ودن
احمد رمضان طه محمد
فريد محمد السيد ابو عيسى عبد العزيز
امينه جمال سعيد راغب محمد
ايهاب احمد توفيق حرقان
ندى اسماعيل محمد اسماعيل
هاجر محمد عطيه عبد المعطى سيد أحمد
ساره الصاوى المغاورى طلبه الصاوى
عماد عادل على عيد
محمد احمد رجب احمد
زياد هشام حافظ فرج
محمد ماهر عبد العظيم محمد
اسماء محمد ابراهيم محمود ابوصوان
نورا يحيى محمد عبد الفتاح
ناريمان عبدالهادي محمد عبدالهادي
ايﻼرية ايوب داود سﻼمة سليمان
عبدالرحمن جمال زينهم سيد
محمد احمد محمد الطيب
سارة فتحي عبد المولى عبد الحميد عبدالعال زيد
كريم وهبة حسنى عبدالجواد حسبو

الكلية
تجاره انتساب موجه دمنهور
دار العلوم المنيا
معهد فني تمريض المنيا
اداب انتساب موجه المنيا
حقوق القاهره
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق اﻻسكندريه
تربية اﻻسماعيليه
معهد فني صحى بنها
دار العلوم الفيوم
تربية كفر الشيخ
علوم اﻻسكندريه
معهد فني تمريض بنى سويف
عالي هندسة بلبيس
حقوق انتساب موجه عين شمس
حقوق طنطا
حقوق حلوان
تجاره الزقازيق
فنون جميله فنون حلوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
حقوق حلوان
تجاره اسيوط
تربية طفوله شبين الكوم
اداب حلوان
اداب الزقازيق
علوم رياضة سوهاج
تجاره جامعة السويس
تربية اﻻسماعيليه
تجاره دمنهور
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
670374
242567
444532
727477
168046
517410
330684
279017
242194
589199
225394
523907
469034
548778
323189
669023
321008
291531
464501
208425
910770
463177
744989
525380
464593
128548
894817
919285
515023
137004
458910
662208

اسم الطالب
امانى السعيد حسن عبد المقصود
احمد مدحت حسن محمد الكسار
حسين عبدالرحمن محمدى عبدالرحمن حمد
نرمين عرفه محمد عرفه البيطار
اسماء سعد باسل محمود
أمنية مجدي رجب محمد الرجال
محمود ماضي سالم محمد احمد
اسراء محمد احمد محمد عبد الفتاح
كريم رمضان راضى عبدﷲ
أسماء شحاته ابراهيم عطيه محمود
تقى محمد سيد محمد سﻼم
مى احمد عبد الرحيم أحمد محمود
رانيا رمضان حسين محمد فايد
اسامة محمد وصفي عبد الفتاح الشافعى
عﻼ السيد عبد المجيد محمد سعد
احمد محمد ابو المعاطى ابراهيم الكومي
مها طلعت حسن سليمه
عمر محمد ضياء الدين السيد اﻻلفى
باسم محمد جاد عبد الجواد الشناوى
مريم جﻼل حلمى الصحفى
سماح محمد عبد المطلب احمد
محمد صابر عوض عبدﷲ بالى
نجﻼء فتحي محمد محمد
نوران محمد شحاتة مخلوف ابو طالب
محمد طه احمد السيد الجمال
دينا شحاته رزق على احمد
جيهان عمر عبد العليم عبد الﻼه
كيرلس عطيه ﷲ عجايبى اندراوس
محمد محمود نجيب خميس عبد العال
احمد سعيد محمد عبد السﻼم سعيد
رفاء عبد النعيم عبد السﻼم عبدالسﻼم العبد
ابراهيم محمد ابوبكر احمد محمد

الكلية
تربية رياضية بنات المنصورة
زراعه عين شمس/رياضة
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية ابتدائي الفيوم
اداب انتساب موجه دمنهور
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه حلوان
زراعه طنطا
تربية حلوان
تجاره اﻻسكندريه
نوعية فنيه كفر الشيخ
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية رياضيه بنين المنصوره
طب بيطرى جامعة السادات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم كفر الشيخ
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره سوهاج
نوعية كفر الشيخ
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
علوم بورسعيد
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
اداب انتساب موجه حلوان
كلية اللغات والترجمة سوهاج
تربية ابتدائي سوهاج
اداب جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره كفر الشيخ
نوعية المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
215240
881024
393685
146585
501743
684661
737635
319196
909271
876874
158516
912675
805683
578595
161489
147588
238454
657097
283008
654069
458806
209686
828354
208467
891420
429657
905958
590091
808551
920684
748948
891221

اسم الطالب
عمر فتحى عبد العزيز على مأمون
ايه حسين محمود حسن
رضوى مامون محمد اسماعيل عبيه
احمد هشام رزق محمد
حسين ياسر حسين احمد الهندى
خالد محمد عمر محمد المكاوى
سمر عبدالمنعم غريب عبداللطيف
شرين رضا مرغنى عبدالعزيز
احمد هشام حسن عبد العال
ايمان عرفه عبد الحكيم بيومى
هدير مصطفي محمد اسماعيل
عبير احمد ابراهيم عوض ﷲ
مصطفى محمد احمد عبد المجيد
احمد صبري محمود حسين صالح
طارق محمود على محمد
رانيا احمد كمال محمد
محمد عادل عبدالحميد سهل
دنيا هشام سعد حسن حجازى
عمرو مجدي محمد رفعت عبد المجيد
يارا غسان يونس يحيى
رواء وجية محمود الحلو
نوران محمد سامح مطاوع الغرابلى
ساميه جمعه الصغير متولى
على سامر محمد سمير ابو الخير
محمد راضى احمد محمود
ريهام محمد حنفى محمود احمد
عبد الرحمن احمد خضيرى محمود
شذي محمد حمزة احمد بدير
محمود عثمان محمد عبد المطلب
احمد رفاعى السمان عبدﷲ
امنيه ناصر سيد محمد
ايه حسن محمد احمد

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب اسيوط
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب القاهره
تجاره اﻻسكندريه
معهد فني تمريض المنصوره
تربية الزقازيق
طب بيطرى بنها
حقوق اسوان
تجاره اسيوط
حقوق بنى سويف
تربية اسوان
تربية /رياضه المنيا
اداب كفر الشيخ
الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى ببنى سويف
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره عين شمس
علوم رياضة بورسعيد
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق المنصوره
تجاره كفر الشيخ
السن عين شمس
تربية قنا ج جنوب الوادى
حقوق القاهره
تجاره اسيوط
حقوق اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
حقوق المنصوره
تجاره اسيوط
تجاره سوهاج
زراعه قناة السويس/رياضة
معهد فني صحى اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
752005
237883
219175
461519
594245
158878
242089
596828
605318
374285
660880
512465
509633
680605
727505
281964
608903
754642
370988
149231
583455
366844
744976
540301
374946
733867
352402
214290
367712
240315
133936
235450

اسم الطالب
ايمان عادل محمد عوض
ساره عادل محمود ابراهيم
ايه شعبان محمود رشوان
رانيا صالح محمد محمد خفاجى
سارة حسن حسن حسن هديهد
ميرنا صبحى فوزى عزمى
اسﻼم مجدي عبد ربه حسن
عمرو محمد فؤاد محمد
اﻻء صبرى محمد الطيب
امانى خالد عزازى بيومى خضر
ريهام خالد ابو زيد عبد المقصود الحديدي
غادة نورالدين حسين كتخدا محمد نورالدين
احمد خالد إبراهيم محمد السيد
زينه السيد محمود محمد
اسراء نجيب سليمان سﻼمه شعيب
اشرقت محسن ابراهيم صابر
محمد حسنين عبد العزيز جﻼل
محمد ابراهيم محمد ابراهيم
احمد ربيع محمود ابوخزيم
عزة نصر ماضى على
زهرة ابراهيم السعيد محمد المنياوى
محمد عادل محمود جبريل
سهيﻼ محمد فتحى سليم فراج
شيماء محمد عنتر محمد درويش
عبدالغفار محمد عبدالغفار السيد
نعمة عطا عبد الهادى شديد عطيه
عمر خالد عبده سامى
محمد خالد خليل ابراهيم جوهر
اسراء جمال عبدالناصر عمر على
نادية محمود بخيت عامر
زينب محمد صﻼح الدين حنفى محمد
مؤمن اكرم محمد فوزى عبد الحميد

الكلية
نوعية بور سعيد
كلية البنات تربية عين شمس
كلية البنات آداب عين شمس
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره جامعة دمياط
تجاره بنها
تربية/رياضه بنها
اداب انتساب موجه المنصوره
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره عين شمس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم العريش
تجاره عين شمس
علوم حلوان
تربية طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
تجاره دمنهور
علوم رياضة بنها
علوم الزقازيق
تجاره عين شمس
طب بيطرى القاهره
علوم بنها
رياض اطفال القاهره طالبات
فنون تطبيقية جامعة دمياط
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
282165
106135
823203
533316
230939
650677
576474
127307
502335
125798
890116
835791
660080
146413
324709
239313
585683
372469
919692
729081
613201
434047
308687
726691
579960
107541
294938
153152
823317
584976
322435
164843

اسم الطالب
امنية محمد مصطفى احمد المصرى
احمد محمد محمد على
صفاء عبدالﻼه محمود احمد
ابتسام محمد جابر دياب درة
احمد مصطفى كمال الدين احمد التهامى
اسماء سيد نصر السيد عويس
على شفيق عبد الفتاح المر
ريم محمود عبد الحكيم عبد العزيز
عمر عبد النجاح محمد احمد حسن
اميره مصطفى عبد الحميد مصطفى
ابوبكر ممدوح عبد العال سيد
مارتينا رأفت ديمترى حنين
محمود ياسر عبد الجواد السيد الحفناوى
هدير سيد عبد الرحمن عبد الرحمن
ساندرا ممدوح راغب يوحنا
محمد خالد حسنى ابو المعاطى
شريف جمال جﻼل السعدنى
ضحى السيد مصطفى نصــــار
عمر فتحى الهم احمد
احمد حسن السيد هاني بدوي
احمد عبد الوهاب محمد احمد
زكريا احمد زكريا محمد البدوى
هاجر فهيم سعد عبد الرحمن
نورهان طارق احمد سعد مسلم
اﻻء هشام ابراهيم زمزم
شهدان محمد محمود صديق احمد فريد شهدى
كريم خير حسين خليل
هاجر مصطفى خليل ابراهيم
سامح ابراهيم عبدالحكيم توفيق
دينا عبدﷲ سيد احمد مصطفى قنصوه
محمود نشأت جمال عبد الستار شيحه
ياسمين احمد عبد النبى سيد

الكلية
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضة
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تربية طفوله اﻹسكندرية
علوم رياضة عين شمس
اداب المنصوره
تربية ابتدائي طنطا
نوعية فنيه جيزة
علوم اﻻسكندريه
تجاره القاهره
معهد فني صحى اسيوط
تجارة قنا ج جنوب الوادي
حقوق المنصوره
تجاره القاهره
تربية الغردقة جنوب الوادي
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
حقوق المنصوره
تجاره عين شمس
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
نوعية الزقازيق
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره دمنهور
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تجاره بور سعيد
السن عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره القاهره
تربية بنى سويف
حقوق قنا جنوب الوادي
معهد فني تمريض طنطا
تجارة جامعة السادات
تمريض الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
461712
236828
810747
608066
214744
743595
670392
472307
743146
545517
538599
130558
163588
679686
597855
179482
465964
579910
456642
546571
531718
322254
452666
532082
523722
583973
430931
379427
733193
746056
530532
140949

اسم الطالب
سلمى ابراهيم عبدﷲ شحاته سﻼم
احمد اسامة على حسنى على
امجد واجد يونان صليب
دعاء يوسف السيد محمد يوسف
سالم مجدى سالم طه
احمد محمد ابراهيم ابراهيم
ايمان سالم عمر السيد العزب
سميه ايمن عبدالمحسن احمد احمد
مارتينا عادل كامل ارمانيوس
محمد ممدوح سمير عزب ابو المعاطي
اسراء سامي موسي الشخيبي
اسراء طارق احمد صالح
محمد كمال عبد العظيم ربيع
غاده محمد محمد محمد
احمد ناجي ابراهيم ابراهيم حجازي
احمد صفوت ابراهيم عبد ﷲ
مى محمد محمد ابراهيم الهارونى
هدير احمد عبد الظاهر محمد جزر
عبير سعيد امين ماضى
سلمى مجدي محمد حسن
عادل محمد عبد العزيز عبيد
ابراهيم علي ابراهيم علي حجازي
سمر ابو اليزيد محمد عبد ﷲ
محمد عطيه صالح عطيه عمر
ايه محمد احمد محمود منصور
محمد عادل يونس كحله
سلمى عادل محمود احمد الطيب
ابراهيم محمد ابراهيم عبدالخالق
احمد محمود عبد المنطلب السيد عامر
دنيا حسين عبدﷲ محمد
محمود شعبان ثابت الديب
شهيره محمد احمد عبود تليمه

الكلية
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه قاهره
طب بيطري المنيا
تجاره بنها
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب المنصوره
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
تجارة جامعة السادات
رياض اطفال المنصوره
تجاره جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره طنطا
تربية طنطا
اداب طنطا
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
زراعه دمنهور
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تربية طفوله طنطا
تجاره دمنهور
تربية اسكندرية
اداب كفر الشيخ
تجاره اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه الزقازيق
دار العلوم ج القاهره
علوم رياضة اﻻسماعيليه
تجاره دمنهور
دار العلوم ج القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
743155
751239
829137
912458
676035
157353
516908
585584
367943
735327
210813
312457
536180
577767
743784
675806
392334
438507
430530
671270
535701
650734
131511
283585
368156
371978
208687
669237
152881
453559
376115
543563

اسم الطالب
مريم مجدى فوزى ندهى
خالد مجدى ابراهيم امين محمد
دينا احمد عطيتو باشا
منار خالد انور محمد
ايه محمد هاشم السيد هﻼل
نورة سعد محمد حسب النبى
محمود سعيد محمود محمود رحيم
سلمى أحمد سامي عنتر
ياسمين عصام الدين عبدالهادى عبدالجليل
محمود رضا عطيه محمد عطيه
لميس حازم على مختار
عبد ﷲ سعيد عبد المجيد الحرانى
دعاء رجب عبد الحميد عباس
اشجان اهاب ابراهيم اليمانى
دولت سيد راشد على
محمود رمضان متولى محمود داود
سحر جمال حمدى محمد على
انجى محمد حسن عبد السﻼم
جابر خليل جابر عبدالعال زين العرب
زينب محمد ماهر حسينى
امنية محمود محمد طلعت الحوفي
ريم احمد عبد الغنى عبده اﻻبيض
عمر اشرف احمد محمد
حسام محمد محمدى شهاب الدين
ايمان يوسف محمد شكرى شحاته
خلود اشرف ابراهيم الديب
هاجر ابراهيم صالح مصيلحى
احمد صبحى صادق ابراهيم المشد
محمد عاطف عبد الوهاب احمد
فاطمه صبحى امام ابوالخير
محمد السيد طه محمود الغنيمى
مصطفى احمد محمد احمد على

الكلية
تربية اﻻسماعيليه
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
تربية ابتدائي اسوان
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية ابتدائي بنى سويف
حقوق طنطا
تربية ابتدائي طنطا
تربية/رياضه بنها
معهد فني صحى الزقازيق
حقوق انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة شبين الكوم
علوم طنطا
اداب المنصوره
تجاره جامعة السويس
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر
تربية أساسي اسكندرية
تجاره دمنهور
اداب المنصوره
تربية دمنهور
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره القاهره
اثار الفيوم
نوعية بنها
رياض اطفال القاهره طالبات
حقوق القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية /رياضه بنى سويف
اداب جامعة دمياط
تربية/رياضه عين شمس
علوم رياضة اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
131340
598524
150042
204626
656181
911448
843252
463923
472977
655384
316839
505296
309477
676249
583948
838004
658205
446389
664059
458524
609619
753526
233777
306324
600343
679715
892417
360134
285778
877122
469931
540263

اسم الطالب
تسنيم محمد سميح امين
كريم مجدى فاروق محمد شطيفه
احمد قرنى محمد طنطاوى
شارل عماد فيلكس مبارك
محمد محمد مسعد المرسى الباز
ميرنا عوض يوسف عوض
سارة فتحي على مهني
سهيلة محمد السعيد محمد عبيد
ناصر سعد عبد الرؤف عميره
سعد جمال سعد حافظ مواردى
اميرة السيد احمد السيد الجندى
عبد الرحمن طارق ابراهيم السيد سالم
ريهام الشاذلي عبد الستار الشاذلى شلبى
احمد تامر فرج محمد فرج
نهلة سمير محمود سليم
آيه شريف علي سعيد
شيماء شعبان محمود المرسى رمضان
محمد احمد المصيلحى عاشور
خالد رشدى عبد الحى ابوشعيشع
هادى زكى عبد الحميد حراز
شيماء محمد احمد بدر عطية سرايه
محمد احمد ابراهيم الدسوقى احمد محمد
اسراء احمد خلف مهران
احمد محمود عبد العليم شعبان
جهاد محمد عبد الفتاح عبد العاطى
هدير محمود المتولى محمد
هيام خالد احمد خالد
كريم احمد عدلى احمد
يسرا ايهاب محمد سيد جوده
ماريهان نبيل فهمى بشاى
وليد احمد السيد متولى جاد
رقية حسين فريحة دياب

الكلية
اداب القاهره
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
اداب بنى سويف
حقوق القاهره
معهد عالي إدارة وحاسب ج بورسعيد
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
نوعية المنيا
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تجاره كفر الشيخ
حقوق المنصوره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب دمنهور
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب المنصوره
معهد فني صحى طنطا
تجاره اسيوط
معهد فني تمريض المنصوره
زراعه طنطا
اداب المنصوره
تجاره كفر الشيخ
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره بور سعيد
اداب عين شمس
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
تمريض الزقازيق
تمريض المنصورة
معهد فني تمريض اسيوط
حقوق عين شمس
حقوق حلوان
اداب اسيوط
تجاره كفر الشيخ
تربية دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
207284
503449
889544
146012
298811
119304
590383
244400
210240
682518
377863
532707
104516
288135
139788
103384
153929
299854
442502
512284
547261
660251
736161
599540
504039
747496
669849
600330
534194
382439
431548
450395

اسم الطالب
عمر ابراهيم مصلح عبد الشافى
فاطمه صﻼح الدين أحمد حامد محمود
امال علي محمد صالح
هبه حنفى سﻼمه محمد
عبد المحسن رضا عبدالمحسن حسانين
هدى عماد محمد احمد
محمد باسل ابو الفتوح نعمان
منار سالم هليل سليم
على سامح زكى فتحى يوسف
كاميليا التميمى محمد محمد قوره
اسﻼم اشرف سعد صالح محمد
كيرلس سمير ابراهيم سعد
ريم خالد محمد يسرى محمد سالم
اسراء اسماعيل محمود اسماعيل
نورا محمد عبد الجليل عبد المطلب عماره
صفاء عادل رجب عبد الصالحين
غاده حسام كمال احمد
علي محمود عبدالرازق محمود
محمد جادو مصطفى الصفطى
سارة محمود كامل ابراهيم دسوقى
احمد مصطفي عبد السميع مجاهد ندا
حازم بركات عبد الرحيم عقل الجمال
رمضان محمد سعيد عوض
آﻻء محمد عبدالمعطى بﻼسى
احمد طارق احمد مصطفي بدر
اميره محمد عبد ﷲ احمد
احمد عادل حسين ابراهيم عكاش
اية احمد ذكريا عبد العزيز
منال محمد عبد العاطى محمد مرسى
نورا عزيز محمد محمد سعد
خالد محمود السيد محمد الشهاوى
عاليا هشام السيد العشرى

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره اﻻسكندريه
اداب اسيوط
حقوق القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
دار العلوم الفيوم
زراعه عين شمس/رياضة
نوعية المنصوره
علوم رياضة بنها
تربية دمنهور
تجاره القاهره
حقوق القاهره
تربية عين شمس
علوم القاهره
اداب انتساب موجه بنى سويف
حقوق القاهره
تربية طنطا
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
معهد فني صحى الزقازيق
علوم الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
تربية جامعة السويس
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب الزقازيق
اداب دمنهور
تربية ابتدائي بنها
تجاره دمنهور
علوم طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
309975
320716
208697
679590
547309
559798
820918
805283
726639
429158
594224
363628
828935
293954
659615
470696
878505
671940
307529
245547
134341
439186
532404
358487
895358
464803
583357
895138
397901
311938
575663
544823

اسم الطالب
احمد رمضان عبدالجواد شاشه
سمية الحسيني ابو الفتح هيكل
مريم طارق محمد عبد العزيز
سلمى احمد منصور محمد
عاصم ممدوح محمد السيد عبد الهادى
مبارك رفعت مبارك عبدالحميد
باسم عز الدين هﻼل مصطفى
ايمان عبد الظاهر عبد السﻼم عبد الظاهر
يوسف هانى درويش منسى رفعت
منة ﷲ محمد عبد المقصود على خضر
اسماء محمد عثمان الدالى
اسﻼم محمد احمد فؤاد حسن
احمد انور محمد فهيم
كيرلس نادر امين فهمي
اسراء حموده ابراهيم السيد اللمعى
هبه السيد سويلم سويلم
محمود محمد احمد حسن
زينب عﻼء الدين عصمت رضوان
اسراء محمد السيد رجب
كريم ايمن ابراهيم علي السيد
ابتسام ايمن العوضي عبد الجواد غانم
هبه صﻼح شعبان محمد العسال
احمد مخلص موسى ابراهيم العاصى
امانى محمد نجيب حلمى
عبد الرحمن عمر خلف احمد
مينا اسامه سيدهم جريس حنا
امنه سمير احمد منصور الرفاعى
نورهان خالد محمد عبد المجيد
جاكلين عاطف سامى جورجى ميحائيل
خالد ناصر معوض الصاوي إسماعيل
اميره فريج محمد فريج شمس الدين
حازم مصطفى كمال عبد الحميد بسيونى

الكلية
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
نوعية اشمون
علوم القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
علوم رياضة الزقازيق
اداب قنا ج جنوب الوادى
علوم المنيا
حاسبات ومعلومات المنيا
اداب جامعة دمياط
علوم جامعة دمياط
علوم عين شمس
معهد فني صحى سوهاج
تجاره انتساب موجه الزقازيق
زراعه المنصوره
تربية رياضيه  /بنات كفر الشيخ
تجاره اسيوط
تربية المنصوره
معهد فني صحى بنها
السن عين شمس/رياضة
تجاره القاهره
اداب اﻻسكندريه
زراعه دمنهور
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
حقوق قنا جنوب الوادي
نوعية فنيه كفر الشيخ
تربية طنطا
تربية سوهاج
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اﻷكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة
نوعية طنطا
تجاره اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
828070
113063
653847
459247
456736
448970
751252
307271
836272
802004
612469
384039
472034
756203
306712
442223
545175
737452
363087
437417
205396
830409
816465
351864
219999
655644
379197
304254
235076
595016
133689
613418

اسم الطالب
على عبد الحكم على احمد
حسام الدين خميس حسين عبد ﷲ
كريم محمد ابراهيم عبد الغنى
ندا محمد جمال الدين عبده الزراع
زينب سيداحمد عبدالفتاح عبدالمقصود
رنا أسامه السيد أحمد عبدﷲ
عبد الرحمن محمد محمد جابر اﻻدهم
اميرة شوقي سعد الصواف
زكريا ثروت نصرى عبده
احمد على عبد الحميد على
مصطفى عبد الرشيد الشبراوى بسيونى
منى ابراهيم زهير عبدالمنعم
عبد الحميد مبروك محمود السيد صقر
ياسمين معروف سليمان سالمان
محمد حسين عبد الستار يوسف
محمد حسن محمد ابراهيم حماد
محمد صﻼح الدين عزت الخنانى
اسراء السيد صديق فرج
احمد عﻼءالدين محمد نشات نجدى
نرمين محروس توفيق الحوشي
ماريز عماد فؤاد جرجس
محمد قرشي حمدان عبد العظيم
نيره عبد اللطيف محمد دريدى
محمد ماهر عبدالمنعم عبدالعظيم
نورهان احمد ابراهيم السيد محمد
يوسف سعد يوسف احمد العيوطى
مروه حسن حسين عواد ابوالعﻼ
نورهان احمد قدرى ابراهيم رزق
ندا خالد ممدوح السيد
زياد اشرف عبد الفتاح ابراهيم
حبيبه سيد محمود رشيدى
مؤمن جمعه ابراهيم مصطفى

الكلية
نوعية قنا
حقوق القاهره
تجاره المنصوره
تجاره كفر الشيخ
تجاره طنطا
طب بيطرى كفر الشيخ
تجاره بور سعيد
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تمريض قنا جنوب الوادي
علوم المنيا
تجاره الزقازيق
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره كفر الشيخ
تربية العريش
تربية شبين الكوم
زراعه طنطا
علوم رياضة طنطا
تجاره الزقازيق
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب عين شمس
تمريض قنا جنوب الوادي
تربية /رياضه المنيا
تجاره انتساب م .بنها
اداب القاهره
تجاره طنطا
علوم رياضة الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق بنها
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
زراعه القاهره
تجاره الزقازيق

Page 1301 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
308244
824460
107683
437708
604594
370893
576045
135039
663519
444612
126472
383038
745258
287605
726046
537805
542142
205449
818132
430281
280275
163181
118859
107688
587536
316337
579976
228109
582699
546488
168013
135639

اسم الطالب
احمد صبحي فتحى حجاج
رانده عبدالناصر عبدالغفار عبداللطيف
ايه فؤاد يحي محمد العدوى
رغده رضا حسين احمد حسن السﻼمونى
امنيه محمد عبدالمحسن كامل
حسنى عصام حسنى سﻼمه
محمود سعيد حامد الصبرى
محمد خالد منصور على
مى رمضان شعبان عبد الرازق
انس محمد السعيد محى الدين سالم
جيهان محمد فرج رزق
صﻼح الدين سعيد صﻼح الدين عثمان
شادى محمد ممدوح احمدهيبه
ايمان مسعد محمد عبد الهادى مشعل
هدى محسن احمد صالح الراشد
اميره انور مندوه على الحنفى
اشرف طارق حسن على حسن
كريم الصباحي ابراهيم عثمان
محمد اشرف فوزى عبد الرحيم
عمرو عصام حنفى محمود على
مارينا نادر رمزى اسكندر
عماد حمدي شعبان حمد
اسماء طارق ابو السعود حنفى
محمد وفيق حنفى ابراهيم
سعاد رشاد احمد عبد العزيز أحمد
ميادة حسن السيد احمد سويلم
اميره طارق السيد عبدالقادر ابورفاعى
حسين جمال حسين مكاوى
نورهان اسامه السيد احمد ابوسمرة
شرين عبد الرازق محمد عبد الرازق
ريهام عثمان على على
بسمة صموئيل عبد السيد قلدس

الكلية
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره سوهاج
اداب القاهره
علوم رياضة اﻻسكندرية
اداب الزقازيق
تجاره بنها
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
اداب المنصوره
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
اداب انتساب موجه القاهره
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني صحى امبابة
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية ابتدائي دمنهور
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة
تجارة جامعة السادات
اداب القاهره
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر
تربية ابتدائي طنطا
طب بيطرى بنها
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق المنصوره
اداب اﻻسكندريه
رياض اطفال القاهره طالبات
خدمه اجتماعيه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
536988
729340
609521
549459
236681
384509
536094
539879
105506
183019
746363
921735
307899
910738
436083
752136
536209
512507
219806
166405
670178
220125
663419
374413
746447
673042
173236
157985
376699
287354
245227
315392

اسم الطالب
اﻻء مصطفى محمد محمد ابو شنب
رقيه احمد على عبدالحميد السيد
رانا احمد عزب احمد
سمر كارم مرزوق محمود عيسي
خالد عاطف خلف ﷲ عبد الﻼه
احمد عزت محمد علي
اميرة عبد العاطى عبد المنعم على عطية الفقى
ساره على عبد القادر ابراهيم هﻼل
عبد الرحمن ابراهيم دسوقى عقرب
محمد احمد صوفى محمد حسن
اسراء احمد احمد صبح
مروه عادل محمد جادالكريم
زينب التهامي محمد التهامى
الشيماء مصطفى محمد عبد القادر
ميار مؤمن مصطفى حسن فراج
نهى حسام محمود عبد المر
رويدة محمد ابراهيم بدوي
نانسى محمد عبد الوهاب عبد العال
رودينا رضا بدوى محمد
اسراء حجاج على قطب على
شيماء حمدى عبد اللطيف محمد
ايناس اسامة محمد يسن عبد الرزاق
ساره عبد الغنى عبد اللطيف مصطفى
ريهام صﻼح عبدالسﻼم البرماوى
امال بنيامين جبرائيل ابراهيم
فتحى احمد فتحى محمد الشاعر
احمد محمد عبد الحميد محمد عبد الرحمن
رانيا خالد حسنى حسين
رحاب شعراوى محمد حسن على
فاطمة صﻼح الدين حنفى احمد
مريم احمد رياض محمد
احمد سمير مرسي عبد العزيز مرسي

الكلية
علوم جامعة دمياط
اداب الزقازيق
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية/رياضه دمنهور
تجاره عين شمس
اداب بنها
معهد فني صحى اﻻسكندريه
دار العلوم ج القاهره
تجاره القاهره
حاسبات ومعلومات الفيوم
دار العلوم الفيوم
تربية اسوان
معهد فني صحى بنها
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
تجاره اﻻسكندريه
تربية بور سعيد
طب بيطرى دمنهور
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية ابتدائي الفيوم
معهد فني تمريض المنصوره
نوعية عباسيه
علوم جامعة دمياط
علوم بنها
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
فنون تطبيقية جامعة دمياط
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
اداب بنى سويف
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
603623
735702
511949
442196
307547
528061
749865
145792
206570
441513
214275
115938
904199
676422
356046
284052
581014
238644
735073
668571
536041
434394
802051
821443
894806
754907
109322
449189
209054
882158
360293
184621

اسم الطالب
مصطفى يحى فهمى السيد
ايمن فكرى محمد سليم شحاتة
نورهان ايمن محمد محمد العشرى
يوسف محمد ابراهيم محمد هزع
جهاد توفيق فاروق ابو عيد
هبه محمد حامد ابو جازيه
محمد سعيد يوسف محمد
محمود بيومى امام على يوسف
كيرلس سامى عبد السيد يوسف
مسعد عادل محمد عبدالرحمن عويس
غادة محمد عبد المنعم عبد القادر
محمد محمود محمد السيد
محمد فريد حلمى شاكر
امينه مصطفى احمد السيد سنبل
رانيا منير مختار ابواليزيد
شهاب احمد على مرجان
عمرو عصام عبد الجليل محمد حمزة
اﻻء عبدالعظيم احمد عبدالعظيم
نرمين زين سليمان عبد المقصود
شروق المتولى ابراهيم المتولى محمد
اسراء محمد شوقى على فارس
محمد سمير عفيفى السيد ابراهيم
عبد الوهاب محمد عرفان احمد
الحسيني يوسف عبده محمد
ايه اسعد ابو الفتوح خلف ﷲ
عبدالهادي نبيه مصطفى عبدالهادي
كريم رمضان بكرى عبد الرحمن
ندى هشام محمد محمد مهدلى
فاطمه جمال عبد المنعم بيومى
اميمه دياب عطا دياب
بيشوى رضا اسحق راغب
دينا عادل رفاعى على

الكلية
تجاره الزقازيق
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره طنطا
علوم جامعة السويس
زراعه اﻻسكندريه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
تجاره سوهاج
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
علوم عين شمس
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره سوهاج
معهد فني تمريض الزقازيق
حقوق القاهره
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
تجاره طنطا
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
اداب انتساب موجه الزقازيق
زراعه المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية اسكندرية
معهد فني تمريض المنيا
كلية تجارة ج أسوان
تجاره سوهاج
حقوق المنصوره
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره طنطا
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره اسيوط
حقوق انتساب موجه عين شمس
حقوق القاهره

Page 1304 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
351686
604544
664783
143198
480306
211789
810426
158732
110397
538430
379317
813902
751798
297169
610686
597575
882057
504403
108050
743647
590541
667995
609299
146886
605458
525078
887932
124222
476947
662170
212570
439681

اسم الطالب
مروه مجدى ابراهيم الدمرداش
عمر مرزوق السيد محمد
اسماعيل بيومى احمد بيومى ابوالعطا
مياده عصام جويد احمد
محمود فؤاد ابراهيم متولى السيد
زياد مدحت صبحى المقدم
احمد محمد علي محمد حسانين
رحاب مصطفى محمد محمد
احمد جمال عبد المعطى احمد
اجﻼل سامى فتحى عبدالغنى عماره
اسماء قمر الدوله محمد قمر الدوله محمد قمر
شيرين عبدالعزيز عبدالحليم اسماعيل
ايه عبد الباسط محمود عبد الباسط ايوب
فاطمة هاني عبد المنعم ابراهيم
اسراء محمد عبد المنعم محمد
احمد رشاد محمد أبو الفتوح حسين
محمد اشرف محمد فهمى
سهيله طارق على على حجاج
ﻻرا عمرو محمد حسني حسن
اسﻼم حمدي عبد الحميد عبد الغفار
كريم حسنى محمد حسن الشطورى
رحمه عبد الجليل حسنين سﻼمه
أحمد عاطف يحي عبد اللطيف
محمود نادر سيد ابراهيم
شروق حسن السيد محمد
رودينا عﻼء عبد الحسيب مهنى
مصطفى عبد الرحيم خليفه مجلى
محمود محمد عبد النعيم سيد سرور
احمد عطاﷲ محمد اسكندر
محمد حسنى فكرى عبد الخالق
احمد فوزى محمد ابوالفتوح محمد
سمر سعيد المهدي برهان

الكلية
تجاره عين شمس
علوم رياضة الزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه بنى سويف
رياض اطفال بنى سويف
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية طفوله ج دمنهور
تجاره انتساب موجه عين شمس
نوعية المنيا
اداب انتساب موجه بورسعيد
دار العلوم ج القاهره
تمريض الزقازيق
تربية جامعة دمياط
اداب اسيوط
اداب اﻻسكندريه
تجاره القاهره
معهد فني صحى رياضه اسماعيلية
تجاره بور سعيد
علوم المنصوره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره الزقازيق
تربية اسكندرية
علوم رياضة اسيوط
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره طنطا
اداب المنصوره
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
سياحه وفنادق اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
826520
601502
886177
599544
211935
375114
527110
827571
533726
277405
323665
882223
672996
290167
583228
119541
578023
503132
368396
185237
389932
314725
501699
758911
653733
138739
673402
122423
652066
816041
613161
525981

اسم الطالب
شهاب ناصر محمد عكاشة
عمرو محمد عبدالعظيم الشناوى
ابرام ايوب شاكر قلدس
ساره محمد عبدالحميد السيد حسن العزونى
محمد مصطفى محمد احمد كشك
محمد عادل شهوان على السيد
ايمان حسنى محمود عبد المحسن والى
صفاء جمال عبد الرازق رزق
اﻻء جمال محمود محمد نبيه خليل
عمار ياسر عطيه سيد احمد
اسماء عبد الناصر عبد ﷲ حبيب
اسراء عرفات محمد ابراهيم
احمد كمال رضا محمد حافظ العزيزي
ياسمين حماد عبد الرحمن حماد
مريم ممدوح اديب بطرس الياس
حسن احمد حسن على حسانين
شروق شحاتة عبدالعاطي الجزار
احمد محمود حنفي السيد فرج
سحر عبدالغنى على حافظ
شيماء رمضان عبد الرحمن عبد الفتاح
ساميه محمود السيد محمد
محمد عبد الرحمن محمد الدلنجاتى
احمد يوسف احمد يوسف العالم
ليلى رضا محمد كامل السيد
عمرو ايهاب على المتولى عبد الرحمن
نورهان يوسف عبد الخالق حجاب
عبير السيد سيد احمد فرج سنجاب
فاطمه محمد سيد احمد
محمد ثروت العزازى سيد احمد البنا
نها أحمد إسماعيل أحمد
محمد احمد محمد يوسف محمد
فادى عماد صموئيل يوسف

الكلية
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
تجاره انتساب موجه الزقازيق
معهد فني صحى اسيوط
اثار القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب م .بنها
تجاره دمنهور
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
اداب دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى بنها
تجاره اسيوط
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
كلية البنات آداب عين شمس
علوم بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
تجاره طنطا
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
خدمه اجتماعيه الفيوم
تجاره انتساب م .بنها
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره اﻻسكندريه
تربية اﻻسماعيليه
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره القاهره
علوم المنصوره
حقوق حلوان
علوم المنصوره
اداب المنيا
علوم الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
524551
578021
800601
843307
464353
826418
600876
379304
307922
743619
377580
288901
446830
110520
584876
440504
169465
734471
297360
110800
520867
525983
122476
222723
158465
322652
524514
654451
228508
112803
459049
738324

اسم الطالب
احمد محمد محمود رشوان احمد
سهيلة سليم عبد ﷲ حسن المسلمى
هاجر سيد محمد حسن
اسماء جميل ابراهيم محمد
عمرو محمد مصطفى احمد العاصى
مروه محمود محمد رضوان
مرام احمد عبدالمنعم احمد
مى خالد عبدﷲ عبدالرحمن
اميرة محمود عبد الصادق شاهين
محمد منصور محمود حسين
زينب ياسر محمد ابراهيم
ابراهيم احمد عبد العاطى عبد العاطى ابراهيم
هشام ناصر كمال عيد ابراهيم
مهند محمد منتصر محسن
عبدالناصر خالد شوقي العشري
بسمه خالد على عبدالعزيزالسيد
رحمه جﻼل محمد جابر
رجب سامى عمر عبدالعزيز
فاطمة حسن محمد محمد
عاطف سامح عبد العليم سيد
مروة السيد مصطفى مصطفى حسين
فتحى اشرف محمد مرزوق ابراهيم
نسرين عادل هاشم ابراهيم
عﻼء عبد الحاكم سعد رضوان
داليا عمر عبد الجواد طه
نورهان محمود السيد نصر
محمود خالد محمود حمدون محمد
ايه ماهر احمد احمد ابو العنين
خالد احمد السعيد احمد
اسراء حنفى سيد محمد
ندى محمد فريز عبد الباقى
احمد محمد صبحي محمود حسن جمعه

الكلية
تجاره اﻻسكندريه
السن عين شمس
اداب المنيا
رياض اطفال المنيا طالبات
اداب كفر الشيخ
تربية قنا ج جنوب الوادى
السن عين شمس
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية/رياضة جامعة السادات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حاسبات ومعلومات بنها
حاسبات ومعلومات حلوان
حقوق طنطا
تجارة جامعة السادات
علوم المنصوره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تمريض الفيوم
تربية الزقازيق
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية/رياضه حلوان
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجارة جامعة السادات
كلية البنات آداب عين شمس
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
اداب بنى سويف
تربية ابتدائي السادات
تربية أساسي اسكندرية
علوم المنصوره
تجاره عين شمس
زراعه عين شمس
نوعية كفر الشيخ
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
523389
475866
658004
169825
541914
433213
236148
168943
540676
388044
113111
586172
849676
809517
912535
317210
838257
132693
286284
590350
208230
529226
597952
218092
125914
186120
366091
595152
608920
163407
122124
746671

اسم الطالب
محمود سعيد احمد امام ابراهيم
محمد حافظ انور حافظ على
محمد رضا عبد الرحيم عطوان
اسراء محمود سلطان حسين
عبد ﷲ مسعد نصر محمد علي ابراهيم
محمد احمد محمد رزق حماده
الشيماء احمد عشرى احمد
كيرلس مﻼك حلمى صليب
منى ماهر فكرى سويلم
عيسى محمد محمود عبدالرحمن
محمد العتيق محمد السيد
اسراء معوض محمد اﻻشقر
ناديه يوسف بدوى محمد
حمادة على محمد كامل
ساره حسين ابراهيم محمد
منة عادل عبد الحميد على يوسف
شيماء مجدي عوض حسن
احمد سنوسى جﻼل سنوسى
سهر مدحت محمود عبد السﻼم
فرج فرج محمد عراقى
محمد يوسف حسن صالح
عﻼء الدين محمد حجازى محمد كرار
محمود سعد السيد إبراهيم البشبيشى
ماريا جورج ناصف اسكندر
مريم حمدى عاشور احمد
محمود محمد محمود متولى
احمد عبدﷲ احمد السيد
منة ﷲ عﻼء غريب الغريب العاصي
محمود محمد عبدالمنصف محمود عبد ﷲ
محمد احمد سامي محمود عبد المتجلي
ايمان حمدى ابو اليزيد ابو على
نورهان محمد سليمان محمد

الكلية
دار العلوم ج القاهره
حقوق اﻻسكندريه
اداب المنصوره
اداب انتساب موجه الفيوم
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
زراعه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه حلوان
علوم رياضة بنى سويف
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
حقوق القاهره
معهد فني صحى طنطا
حقوق قنا جنوب الوادي
اداب المنيا
تربية ابتدائي اسوان
السن عين شمس
نوعية فنيه اسيوط
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
اداب جامعة دمياط
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
اداب دمنهور
تجاره بور سعيد
تجاره عين شمس
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره بنها
تجاره جامعة دمياط
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
660402
596210
811130
381069
756089
524151
433413
652603
144047
586450
660124
889327
578932
296958
284324
908768
665818
277620
384674
368118
179675
223172
297876
898781
110232
238298
133352
673723
535794
816355
226812
107606

اسم الطالب
خالد محمد حسنين هﻼل
هدير محمد عماد جاد احمد ابراهيم مصطفى
حنان على بدوى محمد
مصطفى اشرف حسنى الشرقاوى
احمد محمد ابراهيم متولى
ملك مصطفى هاشم محمد مصطفى
كريم مصطفى شمس الدين عبدالحسيب
كيرلس عماد عزيز عبد السيد
احمد عبد الحميد حسن عبد الواحد
عمر عبد الحفيظ مصطفى غالى
خالد مجدى جوده شعبان عوض
على محمد احمد على
آدم خالد اسماعيل ابراهيم طاهر
هدى عادل احمد محمود
كريم اسامة امام محمود
يوستينا ميخائيل الويز ياقوت
هاله بكر محمد حسن عبد ﷲ
محمد ياسر محمد الهادى على
حسام محمد مصطفى ابراهيم
بسمه عبدالراضى عبدالدايم محمد محمد جاد
محمود خيرﷲ سيد عبد الهادى
يمنى عاطف عبد الرحمن احمد
عاصم سيد رمضان ابراهيم
ايمان محمد عبد الفتاح محمود
عبد الرحمن محمد صالح عطيه
سندريﻼ حسام محمود البندارى
مى مصطفى السيد على
اسماء عبد الفتاح احمد عبد الفتاح الجوهري
شيماء مسعد عبداللطيف ابواسماعيل
منار محمد كمال ابراهيم
اية مصطفى محمد على
ياسمين عاطف انور قطب

الكلية
تربية/رياضه المنصورة
تجاره جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
اثار قنا جنوب الوادي
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه قاهره
حقوق طنطا
طب بيطرى كفر الشيخ
تربية رياضيه بنين اسيوط
تجاره المنصوره
دار العلوم ج القاهره
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي اسوان
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه طنطا
علوم رياضة بنها
تربية /رياضه بنى سويف
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية ابتدائي سوهاج
علوم رياضة القاهرة
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تربية ابتدائي الزقازيق
تمريض دمنهور
نوعية المنيا
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
450133
510718
756357
280846
919137
512798
875857
364608
111510
152628
382644
307365
832834
313900
466318
312239
588868
755832
742525
457801
522584
739493
827173
293165
225667
575636
222380
309187
310014
471206
901655
666236

اسم الطالب
اميرة رضا سﻼم الدسوقى الطويل
محمد سمير قطب عبد الغني قطب
مرفت سﻼمة على احمد
حبيبة محمد فوزى عبد العزيز جاد ﷲ
ايمان السيد جابر محمد
ندا عصام محمد محمد بهنسي
زينب محمد محمود يحيى
اميره منصور محمود احمد
ميرنا فرج زكا جبرائيل
كريم ايهاب محمد شكرى محمد
ياسمين سعد احمد امبابى عماره
شروق محسن محمد بدوى
ميرفت عبده محمد حلمى
اسماء محمد حلمي محمد
ايه خضر عبدالفتاح على محمود
محمد جمعة زيد محمد
عبد ﷲ محمود السيد عبد الحميد عيسى
بيشوى عزمى موسى ايوب
نعمه سلمي ضيف محمد
دينا جمال اسماعيل عبد ﷲ
محمود عطية محمود احمد سالم
محمد محمد صﻼح الدين محمود معوض
طاهر عبد الناصر طاهر على
دعاء عماد عبد اللـه مرسى حسام الدين
كريم احمد ابوالمجد احمد
اسماء تاج على محمد الزمر
احمد عاطف عبدالحميد عبدﷲ
الشيماء خالد محمد زعيمه
ابراهيم صبحي إبراهيم عايد
ريهام حمد السيد محمد محمود النجار
فرايم مكرم فخرى مليكه
اميره اسامى عبد الجواد الخميسى ابراهيم

الكلية
معهد فني صحى طنطا
تجاره دمنهور
علوم العريش
حقوق القاهره
تربية سوهاج/رياضة
حقوق اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
زراعه عين شمس
تربية عين شمس
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
علوم رياضة عين شمس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
نوعية قنا
نوعية اشمون
طب بيطرى كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
زراعه طنطا
تربية العريش
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
معهد فني تمريض طنطا
تربية اسكندرية
تجاره الزقازيق
كلية تجارة ج أسوان
اداب انتساب موجه حلوان
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
علوم طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية السادات
تمريض شبين الكوم المنوفية
نوعية موسيقيه كفر الشيخ
تجاره سوهاج
حقوق المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
735170
916776
676505
683048
324886
525581
680477
670807
179403
375985
397519
615226
373734
428634
231095
731518
730843
739281
439199
221352
670748
501899
295701
603146
278126
220259
432075
120787
726155
652626
140800
731276

اسم الطالب
ايه عصام السيد على احمد
يسرا سليمان محمد سليمان
امنيه السيد عبد العظيم السيد زيادة
ايمن اسماعيل عبده محمد حسنين اﻻلفى
صابرين سيد جاه الرسول احمد
ياسمين جمال فهمى عبد النعيم
ساره محمود السعيد محمد الدسوقى
شيماء صالح عبد المنعم العدل عبد المنعم
سارة حمدي عبد التواب مصطفى
احمد محمود محمد محمد ابراهيم
غاده حسام محمد فؤاد
رانيا محمود عبدالعال ابراهيم
محمد شريف عبدالنبى عيد مرشد
عبد الرحمن على عبد الناصر على محمد
امل رجب عبده محمد خليل
احمد عبد العزيز محمد عبد العزيز شحاته
صابر السيد صابر السيد محمد عيسى
حسينى جمال عبدالعال موسى
دنيا نبيل فرج مرشدي
مريم محمد عبد الرحمن محمد
رقيه احمد مصطفى السيد الشناوى
ايمان محمد عبد الحميد مصطفى الطنوبى
حنين عمرو فهيم حامد
احمد نور خيري عبدالعال عبدالمطلب
راندا اشرف احمد محمد علي
سهيله ماهر على محمد
محمد محمود ياقوت حسن
عبد الرحمن رأفت فهمى عبد النبى
احمد اشرف نجاح زكى
محمد مجدى عباس محمد
ندى على برهاني محمد عبد الهادى
محمود محمد سعيد حسن سﻼمه

الكلية
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره اسيوط
علوم رياضة المنصورة
حقوق المنصوره
تجاره جامعة السويس
اداب اﻻسكندريه
تجاره المنصوره
معهد فني تمريض المنصوره
رياض اطفال بنى سويف
حقوق بنها
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تربية/رياضه الزقازيق
تجاره جامعة السويس
علوم رياضة اﻻسكندرية
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
تجاره الزقازيق
علوم رياضة الزقازيق
تجاره دمنهور
حقوق القاهره
تجاره طنطا
اداب اﻻسكندريه
فنون جميله فنون حلوان
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره عين شمس
زراعه القاهره
تجاره دمنهور
تجاره القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره المنصوره
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
808877
355262
315536
149908
144299
682584
733708
390203
651483
596011
394110
652145
107560
725565
375712
319950
386753
385448
898879
448681
508559
238101
753695
224193
729333
153923
316614
445407
461034
377959
223360
918408

اسم الطالب
اسﻼم جمال صقر حسنين
دميانه عياد حنا ميخائيل
احمد ابراهيم السيد عبد السﻼم
اميرة مختار محمد محمود
اسراء عصام ابراهيم محمد
اسراء محمد محمد احمد عوض
احمد محسن عبد المنعم علي عبد الحميد
اسراء اسماعيل سعد حسين
نادين محمود محمد شمس
سمير فتحى على جبل
محمد فرج سليمان محمد
احمد هاشم السيد عبد العال مسلم
مدحت طارق محمد احمد
ندى ايهاب ربيع عبدالحي حجاج
دعاء احمد شكرى احمد
شريف نصر زكى باشا
منه ﷲ محمد يسرى السيد
عبدالراضى مرتضى عبدالراضى محمد
ابتسام محمد هﻼل محمد
مها عبد السﻼم نصر احمد عبد العال
اﻻء احمد محمود عبد الحافظ
دعاء محمد جابر محمود
مدحت حسام محمد جمال الدين مرسى الغنام
اية محمد عبد الصادق فراج
ايمان عبدالوهاب ابراهيم السيد خليفه
شيماء محمد احمد يوسف
نرمين احمد على محمد الدسوقى
منه ﷲ مصطفى محمد مصطفى علوان
احمد الكومى محمد الحارس
امل نورالدين احمد محمد مصطفي
هبة ﷲ مجدى محمد احمد
مينا ثابت فهمى شنوده

الكلية
تجاره اسيوط
اداب القاهره
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
كلية البنات تربية عين شمس
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره المنصوره
معهد فني صحى الزقازيق
بنات تربية/رياضه عين شمس
علوم رياضة المنصورة
تجاره بور سعيد
حقوق بنها
تجاره طنطا
تجاره القاهره
تجاره عين شمس
اداب الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب عين شمس
تجاره عين شمس
تربية سوهاج
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه دمنهور
بنات تربية/رياضه عين شمس
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
علوم الزقازيق
اداب انتساب موجه بنى سويف
علوم شبين الكوم ج المنوفية
السن عين شمس
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
نوعية عباسيه
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
164584
313530
533459
446945
614279
811217
447526
129679
279495
888562
530582
612831
178439
446207
277068
374393
902898
806873
221530
501764
365935
209847
469844
807260
352710
681871
512498
609044
438588
816468
218882
826868

اسم الطالب
ايه احمد معوض احمد
علياء عادل عبد الرحمن سالم
نهال عادل عبد الحافظ محمود الجيار
حسام حسن فرحات رمضان موسى
سمر فتحي زكريا عبدالحى
مها مهدي عبدالحميد محمد
محمد صﻼح احمد الفضالى
ميار محمد حسن السيد
محمد مختار ابوالوفا عبد المطلب على
شيرين حمدى عباس فرغلى
عبد اللطيف محمد عبداللطيف زويل
اسراء محمد فتحي السيد
جهاد عمر عمر حسن
رفيق رأفت بشرى خلف
وجدان احمد محمود حسن
اسراء عبدالحميد على عبدالوهاب ابراهيم
همت العريان محمود احمد
ندا محمد عبد العليم عيد
رضوى جمال فؤاد عبد الوهاب على
مارك جورجي عشم توفيق
احمد عبدالحميد مرسى احمد
مريم محمد صبحى عبد العزيز
ايمن نبيل اﻷلفى السيد الشرقاوى
باسم روماني ساويرس خليل
ابانوب عفت فاروق فهمي
نجﻼء فتحى محمد مصطفى البراوى
مى سامى عبد الرحمن موسى نوير
محمد طاهر عبدالحميد على احمد
سمية جمال محمد عبدالرحمن ابو على
وديان خالد طه احمد
اسﻼم هشام فاروق شاكر
محمود محمد حسين ابراهيم

الكلية
اداب الفيوم
تربية/رياضة جامعة السادات
تربية اسكندرية
نوعية طنطا
نوعية الزقازيق
رياض اطفال المنيا طالبات
تربية طنطا
تجاره القاهره
تجاره القاهره
تربية اسيوط
علوم طنطا
تربية الزقازيق
زراعه القاهره
اداب طنطا
تجاره جامعة السويس
تربية بنها
زراعه سوهاج
تجاره بنى سويف
علوم رياضة القاهرة
علوم اﻻسكندريه
تجاره بنها
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
اداب جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
حاسبات ومعلومات بنها
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنها
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
السن المنيا/رياضة
تجاره انتساب موجه قاهره
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
374549
748931
875592
736393
899843
823122
683395
825383
223409
605447
602944
657012
286043
469480
163237
387230
650531
436855
364038
296328
756442
306451
820858
804262
831380
506354
322112
760959
579415
814844
369681
155128

اسم الطالب
اسراء مسعد عبدالفتاح السيد
وفاء عمر عبدالحكيم عبدالرحمن
مصطفي جمال علي رضوان
ياسمين محمد محمد عبد العزيز
اكرم بخيت عياد عبد الشهيد
محمد على عطيتو على
امل حسن احمد احمد النبﻼوى
ناديه محروس محمود عمر
اسراء خالد فولى محمد عبدالموجود
ساميه خضر محمد محمد
احمد مجدى عبد العاطى محمدالنقيب
يارا محمد يوسف امين سميسم
مريم مروان محمد محمود حبيب
اسراء رجب محمد حافظ حموده
حسناء ابراهيم ابوزيد محمد
نورا عبدالفتاح نبوى محمد
احمد طارق احمد الطنطاوى احمد
آﻻء أحمد محمد علي
اسماء عبدالعزيز مدبولى يوسف
اية خالد ابراهيم جمعه
عمرو صبرى احمد احمد موسى
احمد عبد العزيز محمد سيد احمد
يوسف مصطفى نصر سيد
كرستينا صفوت ناشد وهبه
ايه محمد العزب ابوالمجد
تقى محمد فتحى محمد
مينا مجدي فهدي عوض رزيق
عادل احمد حامد محمد البربرى
نورهان على عثمان عبده احمد
مينا مفيد ابراهيم مجلى
جهاد السيد عبدالعال محمد
سيد محمود سيد نصر

الكلية
زراعه مشتهر
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
علوم رياضة سوهاج
تجاره الزقازيق
طب بيطرى سوهاج
تجارة قنا ج جنوب الوادي
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تجارة قنا ج جنوب الوادي
حقوق عين شمس
زراعه الزقازيق
علوم بنها
حقوق المنصوره
اداب عين شمس
علوم كفر الشيخ
اداب انتساب موجه الفيوم
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب اﻻسكندريه
خدمه اجتماعيه حلوان
حقوق حلوان
تربية العريش
معهد فني صحى رياضه بنها
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تمريض المنيا
حقوق قنا جنوب الوادي
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم شبين الكوم ج المنوفية
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
اداب كفر الشيخ
علوم المنيا
تربية ابتدائي بنها
تربية رياضيه بنين بني سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
517563
659488
460631
885298
116980
279030
757592
811758
576616
749866
465937
612354
452650
831561
432163
676662
464279
892744
204158
536337
601695
303500
367833
653667
818127
667723
745879
386343
651715
166661
231767
534227

اسم الطالب
ابتسام محمد عبده عبدالحميد مسعود
هاجر حمدى عبد العزيز الشحات عبد العزيز
ممدوح مراد محمد محمد سﻼمه
مارلين مسعد شفيق نصرﷲ
مصطفى محمد ابراهيم عفيفى
بسنت محمد خليل حسين
محمود اشرف محمود علي
عبدالرحمن مدثر بدر الدين مصطفى
محمد حسن فرج احمدي
محمد صابر علي اسماعيل
منار جابر مصطفى السيد حشيش
احمد اسﻼم احمد احمد ابراهيم
داليا راضي عبد الغني الشرقاوي
احمد عبدالناصر عباس امام
مؤمن محمود عطية مصطفى
عاصم ابراهيم محمد ابراهيم العيسوي
احمد صابر جمعه محمد الفيشاوى
اسﻼم محمد سيد احمد
فيرونيا شريف شكرى بخيت
ندى سعد محمد عاشور الغول
نورهان سامي عبد الرازق عبد الجليل احمد
هدير سعيد عبد المجيد الرعو
هديه مغربى عطيه السيد
محمد نبيل محمود السيد طرباى
يحى محمد عبد الحكيم محمد
عبد الحليم السيد السيد احمد موسى
نورهان يحي علي حسين سليم
اﻻء ابراهيم عبدالفتاح غازى
محمد ياسر ابراهيم ابراهيم سلطح
محمد عبد العظيم سعيد ميهوب
عبد ﷲ كمال عبد الحفيظ محمد علي
مى محمود محمد عبد ﷲ بكر حجاج

الكلية
نوعية اﻻسكندريه
علوم المنصوره
تجاره سوهاج
تربية/رياضه اسيوط
تجاره القاهره
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تربية رياضيه بنين المنيا
تربية طنطا
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تجاره الزقازيق
تربية طنطا
حاسبات ومعلومات اسيوط
تجاره اﻻسكندريه
تجاره المنصوره
اداب كفر الشيخ
تجاره اسيوط
السن عين شمس
تربية دمنهور
تربية الزقازيق
تمريض شبين الكوم المنوفية
كلية الفنون التطبيقية ببنها
طب بيطرى كفر الشيخ
تجاره اسيوط
تجاره كفر الشيخ
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
كلية البنات تربية عين شمس
حقوق المنصوره
معهد فني تمريض الفيوم
حقوق عين شمس
علوم بورسعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
896463
577097
468154
846072
902010
892533
178928
426121
168654
535027
535991
465069
380401
471878
237101
129277
352280
673498
534558
527340
742895
734612
426627
541801
584628
605477
593561
578279
185793
580717
828972
321426

اسم الطالب
خلود على عامر عبد الرحيم
نيرمين شريف محمد شوقى بديوى
فاطمه ابراهيم عبدالمنعم عبدالغني
اسﻼم عبيد اسماعيل محمد
بخيته محمد عبد العال على
رشا عبد الجابر خلف حسانين
ابانوب صبحى وهبة عبد المسيح
مريم محمد عمر كاسح
اهداء عبد الرؤف عبد الرحمن سعداوى
اية السيد عبدﷲ السيد محروس
كرستين هانى مترى ابراهيم
محمد طه أبوشعيشع غازي زعفان
محمد كمال فتحى محمد هنداوى
نادر كمال الدسوقى احمد خليفه
ريمون باخوم سليمان باخوم
داليا صﻼح عبده محمد عبده
اسامه محمد محسن عبدالرحيم
وسام محمد فاروق هﻼل رمضان
امل عاطف على عبد الحفيظ
مونيكا فؤاد زكريا نجيب
اﻻء ظريف عز العرب السيد
احمد محمد محمد محمود جمال الدين
محمد على محمد بديع عبدالمغنى
محمد احمد شحاته سويفى عﻼم
خالد جﻼل يوسف صالح خليل
فاطمة منتصر مصطفى عزازى
هاجر على محمد على رجب
أحمد على محمد شحاته عبد العاطى
شيماء حسن ابراهيم عبد الفتاح
احمد ابراهيم حسن محمد
يحيى يسن عبادى على
نورا العارف ابراهيم عبد الحميد عطا

الكلية
تمريض سوهاج
طب بيطرى المنصوره
تجاره كفر الشيخ
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
اداب انتساب موجه سوهاج
تمريض اسيوط
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
زراعه الفيوم
تربية ابتدائي دمنهور
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره بنها
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنها
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
تربية ابتدائي دمنهور
اداب اﻻسكندريه
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
طب بيطرى بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم رياضة اﻻسكندرية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره الزقازيق
طب بيطرى اﻻسكندريه
تجاره طنطا
اداب الفيوم
تجاره طنطا
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
طب بيطرى جامعة السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
547794
826376
651385
471718
661007
522834
604768
104818
559735
324850
440357
906165
370986
367270
127235
302308
824686
146219
530923
234382
229963
151397
684774
656125
902252
729415
502278
435696
372858
887558
367507
532371

اسم الطالب
احمد محمد ابراهيم مصطفى فرج
رنا احمد على ابراهيم
ندى محمود عبد النبى محمود البسطويسى
حسين محمد السيد الشناوى
دينا شعبان سالم عبد الرحيم
هاجر الكحﻼوي موسي الجيﻼني موسى
اسماء يوسف عبد الفتاح الجندي
حسان السيد حسان السيد
عبدالرحمن محمد جميل ادريس
بسنت منقريوس فايز دكسيس
مى محمد محمد حسن
اسراء اشرف فضل ﷲ عبد المجيد
احمد خالد محمود السيد
مياده سعيد ابراهيم محمد
اسراء احمد ابراهيم احمد
محمود سعد السيد سقساق
ماجد مﻼك مكرم توفيق
فاطمه عبد الباسط محمد الشيمى
محمد ابراهيم محمد الغزالي
اسﻼم حمدي جابر عبدالمنعم
رقيه عﻼء الدين احمد محمد زيدان
ابتسام ابوالخير محمد ابوالخير
احمد مجدى السيد محمد احمد
عبد ﷲ مصطفى المتولى محمد المتولى
يسر محمود يوسف احمد
زياد ابراهيم محمود محمد عبدالوهاب
ميسون السيد دسوقى يوسف
ندى طريف عبد الظاهر معاذ
هدير اسامه طه خليل
داليا صﻼح فتحى احمد
شروق ياسر احمد يوسف
إبراهيم غريب عصران إبراهيم

الكلية
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
اداب المنصوره
تجاره كفر الشيخ
علوم جامعة دمياط
تربية اسكندرية
تجاره الزقازيق
تربية حلوان
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
تربية طفولة الغردقة
تجاره دمنهور
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب سوهاج
اداب انتساب موجه حلوان
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تربية/رياضه عين شمس
تربية دمنهور
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب عين شمس
كلية البنات تربية عين شمس
حقوق المنصوره
علوم رياضة المنصورة
تربية سوهاج
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب اﻻسكندريه
تجاره اﻻسكندريه
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب اسيوط
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تربية دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
383345
582304
358092
456431
439033
614307
897836
506535
213346
116419
825161
612904
593975
300179
504131
296813
884368
825261
392684
528845
116600
364540
231502
287382
898507
742330
152762
803837
604150
307391
540562
239968

اسم الطالب
منه ﷲ السيد على السيد
عبدالرحمن محمدعلى عبدالرحمن الشيخ
يارا دسوقى عبدالسﻼم دسوقى
شيماء ابراهيم السيد مجاهد
سلمى محمد احمد على النجار
ﻻرا ديجول عبد الرحمن حسن
بوﻻ رومانى حسنى بارح
نرمين كمال جندي ميخائيل
حسن عبد الرحمن حسين عبد العلى جعفر
احمد مصطفي رجب ابراهيم
بيشوى نادر عيسى ابو اليمين
ندا عبدالكريم عبداللطيف حسين
هدير محسن ابراهيم على جمعه
عبد الباقي يونس عبد الباقى عبد الباسط
نرمين محمود حسن على عمار
سارة محمد رجب محمد
عبد الناصر احمد صالح احمد
عﻼء عاطف عبدالرازق قليعي
خلود عمادالدين عبدالعزيز عبدالسميع
احمد مرسي محمد الصوت
عمر جمال سيد احمد عبد الرحيم
ميرنا عﻼء عبدﷲ ابراهيم
ريهام سمير صادق محمد
ندا علي زين العابدين عزت هيكل
كيرلس مجدي بنيامين سناده
ايناس السيد علي احمد السباغ
حسام رمضان سيد كمال الدين
ميرنا وهيب عزيز ملك
محمد عرفه عبد المنعم محمد الغول
مها عصام الدين فراج نجم
فيبي سعدﷲ عبدالمﻼك فوزى
محمود احمد ابراهيم السيد

الكلية
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه عين شمس
نوعية فنيه طنطا
حقوق اﻻسكندريه
علوم بنها
تجاره سوهاج
حقوق اﻻسكندريه
تجاره طنطا
اداب القاهره
تجاره سوهاج
تربية الزقازيق
تربية جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم رياضة كفر الشيخ
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره اسيوط
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
اثار القاهره
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب انتساب موجه القاهره
زراعه عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
طب بيطرى سوهاج
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
حقوق بنى سويف
تربية المنيا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية شبين الكوم
تجاره دمنهور
تجاره القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
736403
109294
161163
370069
355259
800525
913682
598017
126040
740097
280780
587070
130682
375647
224481
653557
139817
377394
838072
148859
138781
801022
803732
148671
803504
812794
283135
374019
894779
520219
234493
910796

اسم الطالب
السيد عبد الحميد ابو هاشم اسماعيل محمد
عمر محمد عبد الرشيد عبد الغنى
بستيس عاطف غب﷼ جرجس
ايمان عواد عبدالعزيز عبدالجواد
تسنيم زكريا عبدالقوى هاشم
ايات ابراهيم عبد القادر ابراهيم
شيماء منير محمد محمود
خلود خالد عبد الخالق المتولى حسن
داليا عﻼء الدين عبد الفتاح متولى
نورهان ثروت عيداروس محمود محمد
محمد جمال عطية السيد احمد السعدنى
وسام محمد سعد ابراهيم الفخراني
جهاد حسنى محمد صادق احمد
احمد عبدالقادر عبدالفتاح احمد
محمد ماجد احمد محمد الخياط
محمد ابراهيم هﻼل حامد مرزوق
عبير سيد عبد الحليم حسين
محمد فيصل عبدالسﻼم محمود
اميره محمد عبد ﷲ محمد
مؤمن محمد طه محمد
مارينا عماد فوزى عبد النور
خالد اشرف محمود احمد
ريهام فتحي صالح احمد
ابراهيم طه مصطفى ابراهيم
جاكلين مجدى رمزى فؤاد
مريم وجيه جاد ابراهيم
اية يحيى احمد زكى
هدير محمود حامد محمودجاد
ازهار حسين ابو المجد خليفه
ساره احمد عبد الفتاح الجمل
ابراهيم محمد حسين محمد
نفيسه سعيد عباس سعيد

الكلية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
حقوق حلوان
علوم بنى سويف
علوم رياضة بنها
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
سياحة وفنادق المنيا
تمريض أسوان
معهد فني صحى بور سعيد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه الزقازيق
حقوق عين شمس
اداب انتساب موجه طنطا
حقوق القاهره
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
حقوق القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره القاهره
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تربية فرع الوادى الجديد
اداب القاهره
زراعه القاهره
تربية رياضيه بنين المنيا
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
نوعية موسيقيه المنيا
تربية المنيا
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
اداب انتساب موجه بنها
علوم سوهاج
اداب دمنهور
تجارة جامعة السادات
كلية تجارة ج أسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
875268
536959
468993
127165
288269
294433
884349
113637
733647
115611
291840
243268
655868
105018
368709
163084
208801
217711
894476
736301
136901
918046
167370
351543
804852
393469
531956
382879
314607
233251
311225
803638

اسم الطالب
محمود اسماعيل محمود سالم
وفاء محمود سعيد شلضم
الشيماء حسن سعد غازى أبو طاحون
ايمان مجدي فؤاد ابو العﻼ
اﻻء كمال احمد عبد التواب
احمد خالد الجالي محمد
الحسينى محمد عبد الحفيظ حسن
احمد نصر عبد السﻼم سيد
لمياء وجيه عبدالمنعم محمد على
عبد الرحمن محمد حسن احمد حسن
شيماء فراج السيد فراج
منار ابراهيم يوسف البيطار
محمد هانى فايز حامد
على شعبان على شرف الدين
ايه رفعت عبدالشافى محمد عبدربه
اسراء جمال طه عبد الحميد
معاذ محمد عبد ﷲ خليل
ايه الجابري سعد الجابري
حسين احمد السيد رشوان
ميار شحته السيد محمد سالم
ماجده سيد محمود تمام
محمود محمد احمد على
زينب على احمد عثمان
احمد جمال عبدالحليم صالح
ميرنا صﻼح فرج نصيف
اميره محمود عبدالوهاب عفيفى دومه
اسماعيل عادل اسماعيل الفقي
عبدالرحمن مجدى عبدالرحمن مرسى
فاطمة عاشور عبد التواب زيدان
على حاتم عبد الفتاح حسن
شيماء رياض جاد ابو على
اروة محمد تونى عبد الباقى

الكلية
حاسبات ومعلومات اسيوط
علوم دمنهور
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تربية/رياضه حلوان
علوم حلوان
حاسبات ومعلومات حلوان
حقوق اسيوط
تجاره القاهره
تربية الزقازيق
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
حقوق القاهره
اداب القاهره
حقوق المنصوره
تجاره القاهره
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تربية الفيوم
حقوق القاهره
حقوق حلوان
تربية سوهاج/رياضة
حقوق الزقازيق
تربية حلوان
تجاره سوهاج
علوم الفيوم
تجاره عين شمس
زراعه المنيا
تربية نوعية بنها شعبة تربية فنيه
زراعه دمنهور
حقوق عين شمس
تربية ابتدائي شبين الكوم
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي السادات
تربية رياضيه  /بنات المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
452738
433035
166812
432740
362991
281090
466458
168277
742968
805950
231717
515466
105895
296725
229086
286554
385207
743705
596157
226657
666904
154503
239925
316710
591679
433088
611814
390198
600685
279985
133578
231876

اسم الطالب
اسراء حسن محمد الشرقاوي
جابر محمود جابر محمود طنطاوى
حسام السيد احمد حسن
محمد محمود حسين احمد حسن السﻼموني
محمود مصطفى محمود يوسف
حسام السيد محروس أحمد
ندى ابراهيم صﻼح ابراهيم ابراهيم
حجاج ناصر محمد عبد الرحمن
اشرقت عاصم فتحى احمد
محمد كريم محمد عبد السﻼم
محمد عاشور محمد عبدالعزيز
زياد اشرف محمد عبد الكريم ختعن
مصطفى على عبد المنعم طه
اسراء خالد عبد الحميد مصيلحى
عمر خالد جاد عيد اسماعيل
محسن محمد عبدالعزيز عباس زويد
محمد صﻼح ابراهيم سالم
رحمه عصام احمد طاهر احمد
دعاء عبد اللطيف حسن عبد اللطيف
مصطفي سيد زكى محمد
حسن حمزه حسن محمدعبد الحليم خليفة
وﻻء سﻼمة عبد العليم ابوبكر
عبد الرحمن عبود حافظ فاوي
سماح صبحي معروف حسن
محمد جﻼل التابعى جزر
فادى عادل بعزق لوقا رزق ﷲ
منار عمرو إبراهيم إمام
يارا رشوان احمد احمد
شروق عزب محمد عبدالعزيز عفيفى
مصطفى فريد عبد المنعم عبدالحميد صقر
لمياء احمد محمد شاكر
محمد حمادة السليم صالح

الكلية
اداب طنطا
تجاره انتساب موجه دمنهور
اثار الفيوم
علوم رياضة اﻻسماعيليه
علوم عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية طفوله كفر الشيخ
اداب انتساب موجه الفيوم
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
إعﻼم ج جنوب الوادى
حقوق حلوان
تجاره دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية/رياضه حلوان
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تربيه شعبة تربية فنيه اﻻسماعيلية
تجاره جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات حلوان
علوم رياضة جامعة دمياط
معهد فني صحى بنى سويف
تربية/رياضه حلوان
تربية ابتدائي بنها
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنها
كلية البنات علوم عين شمس
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات حلوان
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
879962
440307
155548
891400
751215
898968
509631
375375
808176
607269
895808
110913
146460
311610
439422
578273
304535
668667
612932
890612
655718
129940
299116
533165
312027
746904
913590
360442
215679
121786
211035
310304

اسم الطالب
ياسين مصطفى بدوي حجازي
سما خالد عبد الفتاح عبد المحسن السعدنى
زينب فتحى محمد امام
عبد الهادى خلف على سليمان
يوسف محمد احمد محمد البدالى
ساره على خيرى حراز
احمد حسن ابراهيم مرسى احمد
محمد السيد عبدالسميع خليل الجلفى
احمد محمود احمد حسن
احمد خالد ابراهيم محمد
اوجينى رشاد جاد جرجس
ايه كمال سليمان احمد
عماد حمدي محمد محمود
وليد السيد درويش على حسب ﷲ
بسمه احمد محمد يوسف حسن
محمود سيف النصر يوسف محمود حسن
نسمة رضا فتحي عبد الواحد يحيى
خالد المرسى ابو العباس محمود المرسى على
ابراهيم السيد سليم متولى
محمد على محمد حمدان
مصطفى محمود محمد المهدى عبد الواحد
اسﻼم محمود نعمانى محمود
دعاء محمد عبد العزيز عبد السﻼم
فاطمه أمين حسن سعد شميس
محمد جمال السيد ابراهيم
ميشيل نبيل تقاوى عطاﷲ
محمد محفوظ محمود مدنى
وليد مصطفى محمد احمد
ساره عبد الرحيم جبريل محمد
جهاد محمد حمد ﷲ على حمد ﷲ
محمد احمد مرسال رمضان
عبد العاطي خالد عبد العاطى غبارى

الكلية
تربية/رياضه اسيوط
علوم رياضة كفر الشيخ
تربية ابتدائي بنى سويف
تجاره اسيوط
تجاره بور سعيد
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
دار العلوم ج القاهره
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره سوهاج
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره دمنهور
حاسبات ومعلومات المنصوره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره الزقازيق
اداب اسيوط
حقوق المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية حلوان
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم اسوان
تجاره عين شمس
حقوق القاهره
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
علوم جامعة السويس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
549353
834510
217548
577939
308394
876424
847576
878262
279103
575274
432346
455663
880887
911910
745352
366661
305477
913053
369649
465999
599215
455155
448861
429300
743655
391308
501894
918166
600083
669873
666442
153761

اسم الطالب
نورهان السيد السيد الجبرتى
اسراء عبد الموجود مرعى احمد
ياسمين حسن سيد عمر
اسماء عبد القادر السباعى احمد ناصف
احمد كرم فتحى زهران
ناهد عماد سعد طه
عﻼء صﻼح احمد محمود
نهى كمال سعد احمد
احمد محمود فاروق حنفى
نادر نور الدين السيد احمد صالح ليلة
عمر محمد عبد الرؤف عبد الرحمن شعير
باسم عبد العزيز عبدالوارث ابوعامر
امنه محمد احمد محمد
هاله محمد طه ابراهيم
اسماء محمد حسن عبد الشكور محمد
عبدالرحمن فيصل محمد حسين عبدالكريم
مروة جابر عامرمحمد شريف
اميره سليمان بشارى محمد
اسراء محمد سعد سﻼمه السقا
نورهان جمال نصر محمود العنانى
إسﻼم عﻼء عبد المنعم على عبد ﷲ
المحمدى محمد المحمدى وهدان
اﻻء مصطفى السيد بدوى سﻼم
شروق على محمد حسن رجب
كريم احمد محمود عبد اﻻمام
شادى اكرم محمد على
آﻻء محمد ابو اليزيد على العبد
اسماء ابراهيم محروس خالد
باسم امير امين عطيه على نجم
اميره محمود محمد حسن الجوهرى
نهى محمد جمال مصطفى سﻼمه
نورهان علي جابر علي

الكلية
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف/رياضة
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي طنطا
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
تجاره اسيوط
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
تربية/رياضه اسيوط
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية/رياضه طنطا
اداب اسيوط
تربية اسوان
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية اسوان
معهد فنى تمريض بنها
علوم كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه الزقازيق
زراعه طنطا
تجاره طنطا
تجاره اﻻسكندريه
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
اداب اﻻسكندريه
تربية سوهاج
علوم رياضة سوهاج
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب المنصوره
اداب بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
209884
905906
835436
469557
920842
122565
681137
449199
580367
524655
445542
165704
321158
284357
473537
829122
364226
602655
593418
587853
152409
305736
911647
734792
317678
603065
154639
672945
144180
663533
676525
434041

اسم الطالب
ساره يسرى فؤاد سويرس
محمود احمد عﻼء محمد صديق
حفيظه سيداحمد محمد احمد
صباح محمد السيد احمد فارس
محمود عبدالسميع السيد محمد
دعاء موسى حسن عبد الونيس
اميره فرج محمد فرج علي
أميره صﻼح عبده عطيه رضوان
كريم محمود ابراهيم مصطفى الشامى
مؤمن محمود عبد القادر حمادة
اميره محمد بسيوني عثمان
هدى المهدي محمود محمد
هاجر خميس السيد احمد البغدادى
معتز محمد نصر الدين محمد
نسرين ابواليزيد محمد ابواليزيد علي الدين
ساره سيد عويضه سليمان
اسماء ابوالليل محمد على
دينا عبدﷲ عبدالقوى عبدﷲ
ايه جمال السيد الزقزوق
دينا محمود شعبان جاب ﷲ
محمد طه تهامى احمد
سعد محمد عبد الغفار شهاب الدين
منار صﻼح عبد الهادي عثمان
احمد زين العابدين محمد محمد
حسن علي حسن سليم
ساره محمد سامي عليوه محمد ندا
فاطمة محمد عبد العزيز محمد
عبد الرحمن جمال على منصور محمد
احمد عﻼء الدين سليمان عبد الجواد
ناديه عبد ﷲ صالح احمد حسنين
محمد شاكر ابو الفتوح حامد السيد عواد
احمد ناجى عبداللطيف ناجى تاج الدين

الكلية
تجاره عين شمس
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالبات
اداب كفر الشيخ
علوم سوهاج
زراعه القاهره
تربية المنصوره
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره اﻻسكندريه
تربية ابتدائي طنطا
اداب الفيوم
معهد فني صحى بنها
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
طب بيطرى كفر الشيخ
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
زراعه عين شمس
نوعية الزقازيق
تجاره بور سعيد
علوم طنطا
حقوق بنى سويف
معهد فني صحى بنها
تربية اسوان
تجاره الزقازيق
علوم رياضة اسيوط
اداب الزقازيق
اداب بنى سويف
علوم المنصوره
علوم القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره طنطا
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
661057
680807
747998
121583
359006
611853
730049
382275
888860
669371
832759
235445
178387
435859
354500
820735
918833
436610
812891
614974
115803
902104
324663
303637
827641
426673
159885
655416
453840
377973
222740
388328

اسم الطالب
منى السيد محمود متولي
شيماء فخرى احمد عطيه الرفاعى
يارا ناصر محمد حمدان
يوسف جابر ربيع جودة
سيف الدين ناصر عبدالمجيد فوده
ندى ممدوح محمد الشافعي احمد
دينا خالد محمود عيد مصطفى
اسراء خيرى عبدالحميد عبدالمجيد بدر
الزهراء محيى احمد محمد
محمود اﻻمام محمود اﻻمام
سها احمد عباس نور
يوسف احمد صبحى ابراهيم عبده
رضا طه احمد عويس
نورهان ابراهيم ياقوت عبد اللطيف
فارس محمد فارس عبدالشافي
عبد السيد عاطف عبد السيد صليب
مها محمد عبد الجواد محمد
ماهيتاب حمدى عبد المجيد حمد ابو غنيم
اسماء رمضان كامل عبد الغنى
دينا سمير السيد سلطان
تامر محى الدين محمد حافظ
اميره جابر محمد حسين
اميرة حسين احمد حماد
غادة ممدوح سعد ابو اليزيد
كرم ناجح فؤاد حفنى
انس صبحي عبد الونيس حداد محمد
رحاب سمير عبد الحليم عبد الفتاح
وليد صبرى عبد المنعم المهدى بدر
منه ﷲ محمد الشحات محمد مرعى
ايه احمد حسن محمد سليمان
ماريو جورج عياد شكري
احمد عبدالخالق محمد ابوالمجد

الكلية
علوم جامعة دمياط
تربية ابتدائي المنصوره
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
طب بيطرى الزقازيق
تجاره عين شمس
اداب بنها
تربية ابتدائي اسيوط
تربية رياضيه بنين المنصوره
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره عين شمس
تربية/رياضه اﻻسكندرية
استنفد الطالب رغباته
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
معهد فني صحى سوهاج
تربية/رياضه اﻻسكندرية
اداب المنيا
طب بيطرى الزقازيق
حقوق القاهره
اداب سوهاج
تربية الغردقة جنوب الوادي
تربية ابتدائي شبين الكوم
ك.ت .فني صناعى قنا
تمريض فرع مطروح
معهد فني صحى رياضه بنى سويف
حقوق المنصوره
تربية ابتدائي طنطا
رياض اطفال القاهره طالبات
علوم رياضة عين شمس
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
243867
208754
756000
140801
230913
811204
755478
205099
805914
245311
114343
613898
914125
455543
355648
457764
603913
601121
885051
749408
243965
589543
208171
431843
426136
113855
385843
471626
221465
801570
583317
204757

اسم الطالب
عمرو عادل عبد ﷲ حسين
احمد خلف احمد محمد
هانىء محمود على حسن
نريمان ياسر محمود صبرى
احمد خالد عبدالعزيز مبروك
مريم رفعت اسحق حنين
ساره ناصر حسين الخولى
جاكلين شحاته غب﷼ شحاته
احمد فؤاد احمد على
ندى عادل مصطفى على مرسى
ماثيو بدرى رياض اسكندر
على احمد على محمد
الزهراء جابر محمدعلي اسماعيل
محمد رفعت شبل السيد سند
اسماء صالح ابراهيم حسين
ندى عبدالرزاق على الدالى
محب عادل وديع صليب
فتحية خالد السيد علي
ماجد جرجس فؤاد غب﷼
عبد الرحمن مصطفى محمد همام جاد
محمد عادل محمد عفيفى
علياء محمود عبدالمنصف عصر
رضوي رضا محمد علي
شريف يوسف جﻼل عبد القادر
ميادة عادل عبد المنعم سليمان
محمد والي عبد الوهاب ابراهيم
فادى جرجس عزيز جرجس
ايهاب هانى السعداوى رمضان محمد
مارينا نبيل سعيد سدراك
على حماد على حماد
ود محمد طه عبد العزيز زهره
شادى محمد بهاء محمد احمد صفر

الكلية
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم القاهره
كلية التربية الرياضية بالعريش بنين
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره بنى سويف
تربية/رياضه العريش
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنى سويف
تربية/رياضه حلوان
حاسبات ومعلومات القاهره
تجارة جامعة السادات
تربية طفولة أسوان
حاسبات ومعلومات المنصوره
علوم رياضة جامعة دمياط
نوعية موسيقيه طنطا
تربية/رياضه الزقازيق
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تربية ابتدائي طنطا
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
حقوق اﻻسكندريه
الزراعة الصحراوية والبيئية بفوكة ج اﻻسكندرية فرع مطروح
تربية حلوان
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
حقوق المنصوره
تجاره عين شمس
علوم المنيا
تربية طنطا
حقوق عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
454418
240302
883566
663786
651610
547867
674584
314563
115323
599530
654062
113561
581497
849434
277258
352929
876925
519742
296169
731855
606304
365206
317542
157884
677068
105913
598693
278842
582393
314460
886202
358211

اسم الطالب
سمر جمال السيد نصر عبد الحافظ
مريم عزت عبدالعزيز محمد
احمد عيد محمد عيد
ايهاب السيد عبد العال السيد الصعيدي
احمد مصطفى مصطفى احمد خليل
محمد رضا على السيد الغرباوى
ميار امجد عبد ﷲ عبد ﷲ فارس
اﻻء اشرف يوسف عبد المطلب
هدير عادل احمد عبد الحميد اﻻلفى
فايد عدلى عبد المجيد السيد الديب
اسراء عادل محمد محمد الساعي
وليد مصطفى عبد العاطى احمد الشافعى
محمد عصام محمد عبد القادر عيسى
شاهيناز محمود عبد العال محمد
محمود محمد عبدالحكيم محمد
محمود عمادالدين ابراهيم على
صابرين احمد رجب محمود
اسماء محمد رجب السيد هﻼل
سارة لطفي كمال مصطفى
ابرام نبيل سو﷼ شحاته
أحمد محمود عبد الحميد حمزة
ايمان محمد احمد عمر
فاطمة اشرف علي محمد محمد
على محمود محمد هاشم
عبد الرحمن عصام محمود ابراهيم محمد هيكل
علياء اسماعيل موسى على
عمر احمد خليل ابراهيم عبدالرازق
حسن محمد حسن اسماعيل محمد
نها ابواليزيد ابراهيم شتات
مريم ذكي عبد الحميد عبد المحسن
بيتر نبيل بطرس منصور
ريهام بليغ صبحى محمد

الكلية
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
دار العلوم ج القاهره
تربية رياضيه بنين اسيوط
تجاره كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه المنصوره
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
السن عين شمس
تربية السادات
حقوق القاهره
علوم الزقازيق
تمريض المنصورة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
زراعه طنطا
تجارة قنا ج جنوب الوادي
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي اسيوط
حقوق طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره جامعة السويس
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى بنها
تربية /رياضه بنى سويف
تجاره المنصوره
اعﻼم القاهره
زراعه دمياط/رياضة
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي السادات
معهد فني صحى اسيوط
علوم عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
389445
166669
884032
912270
657120
522880
133141
435284
324947
811589
599100
883237
880642
820604
889724
537112
437381
455405
131560
279670
207933
220559
909265
295023
737109
375488
431586
469985
879860
875301
353320
304420

اسم الطالب
اسﻼم عماد رزق السيد
عمر احمد بلتاجى عبد الهادى
اسﻼم سيد جابر ريان
ايمان حسن محمد بهلول
ساره مصطفى السيد الدبلى
ايمان اسماعيل لطفى على اسماعيل
شيماء فرج عبد السيد محمد
يحيي شريف فرج غريب
نيرة عبد السﻼم الشبراوى سعد
مروه محمود حلمي ابراهيم
عبد الرحمن عﻼء الدين تهامى طه مقلد
اﻻء رافت احمد محمود
ديفيد عادل فكري قلته
محمد جمال الدين زين العابدين عبدالرحيم
سالي رافت حليم ايوب
وﻻء حسن حسن احمد خضر
مريم مدحت محمد عبد المطلب
صابر قاسم صابر جاب ﷲ
نور مصطفى محمود احمد
شروق حسين فارس حسن
نرفانا ايمن فهيم سعد ﷲ
محمد ياسر شندى محروس
زينب مختار عبد السﻼم احمد
احمد صبحي حسين داخلي
محمد احمد محمد حسين
اسماء عادل محمد حميد بحيرى
محمد بدر محمد صابر بدر على
عادل السيد فاروق حسنين محمد
بيتر بهيج ذكري مسعود
ندى ايهاب احمد ابراهيم
سعد محمد محمود عتمان
هاجر رأفت محمد عبدالحميد عطية

الكلية
تجاره انتساب م .بنها
الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السﻼم القاهرة
تجاره اسيوط
اداب اسوان
تجاره الزقازيق
علوم اﻻسكندريه
كلية البنات آداب عين شمس
حقوق اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
زراعه المنيا
تجاره الزقازيق
تجاره اسيوط
علوم رياضة اسيوط
حقوق قنا جنوب الوادي
تربية اسيوط
تربية طفوله ج دمنهور
حقوق اﻻسكندريه
نوعية طنطا
فنون جميله فنون حلوان
حقوق حلوان
العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس
حقوق حلوان
علوم رياضة اسوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
تربية ابتدائي بنها
تجاره اﻻسكندريه
معهد فني صحى طنطا
تربية اسيوط
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
306557
309977
656216
150232
179346
738209
280305
679905
387801
656059
543891
837277
680380
391632
300774
382825
517874
881023
813716
509237
465017
120198
320446
378361
311172
526891
530979
807620
591270
380396
128234
151763

اسم الطالب
احمد عصام جمعه صﻼح
احمد عبد اللطيف ابو اليزيد شاشه
مصطفى عبد السميع عبد العزيز عبد الرؤف بدر
داليا عبده محمد سيد
ميرنا سامى رشدى بطرس
محمد حافظ السيد محمد منصور
امال جهاد صﻼح عبد القادر
ندا محمد محمد على فرج ﷲ
عبير عادل محمد السيد
احمد وهبه وهبه رزق عبد الهادي
مادونا جوهر زكريا جوهر جرجس
احمد محمد حسنى عبد الستار
هدير محمد عبد الخالق محمد احمد
نيفين سيد محمد محمود
دعاء عبد العزيز محمد أحمد بندق
احمد ايهاب خالد محمد متولى
ريهام احمد يوسف محمد يوسف
اميره احمد كامل محمد
ابرار قاسم عبدالعزيز اسماعيل
شيماء محمد عبدالحميد غازى ادريس
محمد عبدالحكيم عطيه عمار
عمر مصطفى محمود احمد محمد
معتز علي محمد القفل
احسان محسن محمود احمد
دينا اشرف مصطفى خطاب
رندا طارق محمد احمد احمد
محمود ابراهيم سعد توتو
اسراء جمال مصطفى محمد
اﻻء احمد عبد العزيز مقلد
محمد اشرف يوسف سلومه
يثرب علم الدين صبحي عطية
عﻼء عمر على عمر معارك

الكلية
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه/رياضة
تربية/رياضه المنصورة
اداب انتساب موجه حلوان
تربية /رياضه بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية عين شمس
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
اداب بنها
تجارة جامعة السادات
علوم رياضة بنى سويف
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
تجاره عين شمس
معهد فني صحى امبابة
تجاره انتساب م .بنها
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
اداب اسيوط
اداب المنيا
اداب دمنهور
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
تجاره طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب دمنهور
تجاره بنى سويف
تربية جامعة دمياط
تجاره بنها
زراعه القاهره
تجاره بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
533742
384621
361381
807298
443537
809992
655696
756045
726499
651906
738431
893544
673157
887384
581403
841353
525415
113828
679642
836042
151276
459035
209104
383368
897478
130201
323251
165772
433163
827982
728693
330951

اسم الطالب
اﻻء مصطفى عبد السﻼم عبد الباعث
احمد ابراهيم عبداللطيف محمود
نجوى صبحى رمزى يوسف
فهد سمير مكرم عبد اللطيف
اسراء محمود محمد هتهوت
مارينا نبيل باهر ميخائيل
محمد اشرف سﻼمه ابو الخير
محمود محمد خميس راشد
اميره ابراهيم عامر محمد ابراهيم
احمد حسن جمال عبد السﻼم عمر
ايه يسري حسن الخاص احمد
محمود وحيد محمد حسين
ايمان محمد عبد ربه عبد ﷲ
مصطفى محمود ثابت احمد
اسﻼم محمد مسعد محمد الجمسى
محمد رمضان محمد محمد
سارة محمد مصيلحى حواش حسن
مصطفى ناصر السيد عبد المطلب
امانى احمد عبد الجليل المصلحى
فاطمة ربيع زكى محمد
ياسمين ماجد عبد الدايم صادق
ريهام نمير ابراهيم العلوانى
عمرو اشرف ماهر سعودى
ورده رفعت سعد جاد
احﻼم سيد احمد محمد
حسن عﻼء حسن نحله
ضحى جمال عبدالعزيز ابوابراهيم
محمود احمد سﻼمه خليل
يوسف السيد محمد السيد الخولى
مصطفى عبده مصطفى محمد
محمد رضا محمد فايد غانم
دعاء محمد عبد الحميد العيسوى

الكلية
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه عين شمس
زراعه عين شمس
تجاره بنى سويف
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره بنى سويف
تجاره جامعة دمياط
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم جامعة السويس
تجاره المنصوره
تجاره الزقازيق
تجاره سوهاج
اداب المنصوره
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس
اداب المنصوره
تمريض المنيا
تجاره اﻻسكندريه
زراعه عين شمس
تمريض المنصورة
تمريض قنا جنوب الوادي
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تربية كفر الشيخ
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
كلية البنات تربية عين شمس
اداب سوهاج
تجاره القاهره
اداب كفر الشيخ
حقوق بنى سويف
تجاره دمنهور
اداب قنا ج جنوب الوادى
اداب الزقازيق
تربية/رياضه بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
660706
524918
875010
673898
379986
598236
600162
155557
138532
747591
163197
659090
523770
387992
242591
655092
397302
679314
825174
211408
531540
236195
678634
316259
594673
286145
615195
725967
371667
752691
456668
891994

اسم الطالب
دينا انور عبد الفتاح صالح احمد
سمر عبده على ابو العنين يوسف
ايات حسن محمد سويفى
ريهام حامد احمد محمد عبد الغنى
عبدالحميد احمد عبدالحميد عواد عوض
محمد عﻼء محمود الباتعي
يوسف محمد على محمد صدقى المسلمى
سندس محمد عبد العال شاهين
اية اشرف محمد فريد
هبه مصطفى درويش مصطفى
احمد مجدي رمضان الدامي
نسيبه جمال محمود الشافعي
رانيا جمال عبد التواب مراد احمد
نهله عبدالعزيز عبدالرحمن برعي
حسام محمد متولى احمد
محمد عادل عبد النبى عارف
ساره احمد سيد احمد
عادل عرفات عبد اللطيف عرفات المتولى
سحر سعد سعد الدين دردير
احمد عبد النبى عبد اللطيف عبد النبى
يوسف كمال فوزي شحاته نوار
احمد ماهر سيد هاشم
شيماء حامد المتولى السيد احمد زيد
ابتسام اسﻼم محمد إمبابى
احمد محمد رجائى احمد الجبالى
محمد سامي عباس حسن
اﻻء محمد موسى عطيه
ميريهان طارق حسن ابراهيم
ياسمين عبدﷲ سيد عبدﷲ
نورهان عبد الهادى فهمى محمد ابو سليمه
هبه عاطف محمد محمد صالح
ازهار رجب احمد حسين

الكلية
تربية رياضية بنات المنصورة
اداب اﻻسكندريه
نوعية فنيه اسيوط
اداب سوهاج
زراعه عين شمس
معهد فني صحى بور سعيد
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
تجاره بنها
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات حلوان
تربية/رياضه المنصورة
حاسبات ومعلومات عين شمس
تربية/رياضه المنصورة
نوعية فنيه قنا
حاسبات ومعلومات القاهره
تربية ابتدائي دمنهور
اداب انتساب موجه عين شمس
اداب المنصوره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
كلية الزراعة جامعة دمياط
اداب عين شمس
تمريض الزقازيق
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره بور سعيد
استنفد الطالب رغباته
تربية اسيوط

Page 1331 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
373966
655827
749753
503064
737802
304102
381353
427935
133542
762118
125491
606220
509184
223240
905928
453657
354253
167357
742541
519031
600255
469962
750889
752105
312168
469365
883301
433272
281822
242363
815254
914242

اسم الطالب
مروه يحيى على السيد ابراهيم
مازن مصدق محمد السعيد عطوان
عمر محمد نبيل كمال السيد حبيب
عز الدين احمد محمود عبده كمش
سلمى محمد عبدالعزيز عرفه
سلمى مجدي محمد جمال الدين محمود
احمد عادل احمد احمد سيد احمد
عمر مصطفى عطية محمود محمد
ايمان احمد حسانين محمد حسانين
احمد حسين حامد محمد
هايدى محمد فاضل محمد عبد الرحيم محمد سليمان
رضوه محمد عوض ﷲ سﻼمه
اسراء ماهر مراد ماهر
نهى جمال الدين محمد مكى
يوسف السيد حامد السيد محمد
ايه السيد محمد على احمد عبد ﷲ
احمد مدحت احمد عراقى
ايمان عيد محمد محمد
يارا عﻼء مصطفى محمد
ندى أشرف السيد دغيش
مريم ماهر ميشيل عطية راضى
اسﻼم على عبدالموجود اﻻلفى محمد
عبدالرحمن السيد محمد شرف
مروه سامح محمد محمد عبد الحليم
محمد شعبان حامد محمد
حسناء عامر عبد الحفيظ محمد عكاز
مروه عبد العال شحاته عبد العال
حسن محمود حسن محمد احمد
مريم وائل محمد يوسف السيد
محمود عبدالحليم خلف شعيب
شيماء روبى عبد المقصود احمد
مرام عبد الصبور توفيق احمد

الكلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم جامعة دمياط
تجاره جامعة السويس
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
علوم الزقازيق
تربية طفوله شبين الكوم
تربية/رياضه بنها
علوم اسوان
زراعه عين شمس
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه طنطا
اداب الزقازيق
تجاره دمنهور
علوم عين شمس
تربية سوهاج/رياضة
تربية طفوله طنطا
تربية عين شمس
علوم الفيوم
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اداب انتساب موجه طنطا
اداب الزقازيق
اثار القاهره
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تربية ابتدائي بور سعيد
تربية/رياضة جامعة السادات
حقوق طنطا
علوم رياضة اسيوط
تجاره اﻻسكندريه
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضة
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
تربية ابتدائي المنيا
معهد فني صحى اسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
611932
678233
179801
519248
297815
220917
894308
548398
535118
278876
233708
161104
585892
277657
896505
597628
919745
538725
880173
594366
533146
378511
744705
531230
394903
801964
210785
281859
657118
211752
356101
679626

اسم الطالب
سلمى محمد كمال على عبد المعطى جاد
ناصر احمد احمد السعيد
محمد مشاضى محمد عبد المولى
ميرنا رمضان محروس نوار
عمرو طارق احمد فريد
علي صديق حسن عبد اللطيف
منى جمال عبد العزيز مصطفي
محمود سامى حسين محمد القاضى
شاهندة جمال بسيوني محمد ابوحمص
ماجي هاني محمود ابو القاسم
ندى حسنى توفيق عبد الرحيم
منى سعد عبد البر ابراهيم
احمد عبد الحكيم أحمد زايد
عبد الرحمن محمد ابراهيم محمد السيد
عﻼ السيد صﻼح الدين السيد
محمد احمد محمد احمد النجيرى
عماد عادل رشدى يوسف
رحمه عبد المطلب الشحات ابو هيكل
ندى احمد كمال زكى عقيلى
دينا نبيل عطية إبراهيم عطية
سارة السيد غانم عطاﷲ سنهورى
احمد محسن محمد عبدالحميد
احمد عبد المقصود محمد عبد الحافظ
محمد عطيه شعبان على شحمه
شيماء خالد سعيد عواد احمد
محمد خضر حسين محمد
زياد خالد عبد الحفيظ محمود
ميرنا سمير زكى سيد على
ساره سعد عبد الحميد عبد العزيز
غادة فريد فوزى حامد
مارى عاطف جميل حنا
محمد صﻼح ابراهيم فرحات

الكلية
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تجاره انتساب موجه المنصوره
خدمه اجتماعيه الفيوم
اداب دمنهور
تجاره عين شمس
حقوق عين شمس
تربية سوهاج
حاسبات ومعلومات المنيا
تربية طفوله ج دمنهور
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره عين شمس
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب المنصوره
تجاره عين شمس
تمريض سوهاج
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
تربية ابتدائي السادات
علوم رياضة اسيوط
فنون تطبيقية جامعة دمياط
علوم اﻻسكندريه
تجاره انتساب م .بنها
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
اثار القاهره
اداب دمنهور
اداب انتساب موجه المنيا
تجاره سوهاج
تربية عين شمس
تجاره كفر الشيخ
فنون تطبيقيه حلوان
كلية البنات آداب عين شمس
معهد فني صحى المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
735783
536392
117527
548722
733294
672662
356499
296196
828474
436446
755374
753588
241120
548151
228285
533568
304474
121499
131315
513846
882358
603007
658996
908615
443475
652208
843683
514396
682643
659956
595771
548667

اسم الطالب
امانى احمد حسن السيد عبيد
هيام سعد سلطان عبدالعاطى
سيلفيا ميﻼد شاكر اسكندر اقﻼديوس
احمد محمد أحمد محمد قنديل
مى حامد محمد عفيفى احمد
احمد مصطفى محمد فرحات رمضان
ايه محمود حسين محمود
نسمة سيد احمد عبد ﷲ الشيخ
وسام صبرى محمد حسانين
اسراء فوزى محمد حواش
شيماء عودة محمد عودة
ابانوب عادل اسحق عزيز مكسميوس
ياسمين راضي احمد راضي
وليد خالد علي البردان
رفيق عادل مصرى واصف
لمياء فتح ﷲ محمد محمد كويلة
ايمان رمضان محمد الرقباوي
محمد محسن يونس محمد
نورا على بخيت صبره
رضا محمد حسن المغربل
محمد احمد كمال عبد السميع
نبيل عبدالباسط سعيد السيد محمد ليله
اسﻼم احمد على شلبي
فاطمه حسين محمد عزالدين
آيه احمد عبدالنبى محمد الفقى
محمود توتو الشحات الشحات محمد زايد
شيماء صبحى عبد السﻼم يونس
عبدالرحمن رضا عبدالمنعم اﻷلفى
تسنيم سعد محمد حامد العيسوى
ياسمين رزق عبد الوهاب فرحات
يوسف طاهر محمد عبد المحسن بركه
محمد شعبان عبدالحسين عبدالجواد السعدنى

الكلية
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
كلية البنات تربية عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية طفوله الزقازيق
تجاره المنصوره
تربية/رياضه عين شمس
اعﻼم القاهره
تمريض قنا جنوب الوادي
تجاره كفر الشيخ
استنفد الطالب رغباته
علوم رياضة بورسعيد
تجاره انتساب موجه الزقازيق
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
حقوق عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
علوم القاهره
اداب جامعة دمياط
تجاره اسيوط
معهد فني تمريض الزقازيق
تمريض المنصورة
تربية نوعية فنية اسوان
اداب انتساب موجه طنطا
حقوق المنصوره
نوعية المنيا
تجاره دمنهور
تجاره المنصوره
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره بور سعيد
علوم رياضة دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
307147
114704
122204
575772
830744
742822
826619
538743
162729
802850
668841
536004
832977
242923
544466
586263
392780
675824
749341
609576
911257
893217
501779
302361
441795
237402
449350
753266
902977
294616
133231
212391

اسم الطالب
ايمان اشرف عبد ﷲ فهيم
نوران محمد محمود محمد
ايه محمود سيد رمضان
منه ﷲ صﻼح عباس الفقي
طاهر عبد الناصر طاهر عبد الجليل
هدير ربيع رشاد الدسوقي
حسام شلقامى احمد شلقامى
سماء وجيه احمد عبد الحى بدوى
شيماء رمضان عبد الظاهر علي
اسامه احمد محمد احمد
محمد عبده محمد ابراهيم الرفاعي
نورهان ايمن علي على ابوالوفا
سلوى محمد سعيد محمد
ميرنا محمد محمد محمد
عبد ﷲ اسامة عوض محمود
مريم عبد الرازق مفيد زيادة
حسين محمد جمال محمد فهمى
مصطفى على حامد جاب ﷲ شلتوت
سامر ايزوريس انسى اطناس
محمد السعيد عبدالشافى عبدالسﻼم مرسى
رحاب شاذلى محمد على
محمد احمد جﻼل محمد
مصطفى بهاء الدين عبد الحميد مبارك النخﻼوي
عمر خالد عبد المحسن على بدوى
محمد احمد محمد عنتر سليمان
اسراء محمد رضا حسين
مروة محمد عبد المجيد المهدي العبد
ايه السيد العربي محمد توفيق صيام
محمد احمد محمد جاد الكريم
محمد احمد محمود احمد عقيل
يسرا اسامة جمال محمد
محمود عادل محمد سليمان محمد

الكلية
استنفد الطالب رغباته
حقوق القاهره
اداب انتساب موجه طنطا
تمريض طنطا
تمريض قنا جنوب الوادي
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
حقوق قنا جنوب الوادي
تربية طفوله ج دمنهور
تمريض الفيوم
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تربية/رياضه المنصورة
تربية ابتدائي دمنهور
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
حقوق انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
تربية طفولة أسوان
اداب سوهاج
تجاره اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
تجاره سوهاج
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه بورسعيد
حقوق قنا جنوب الوادي
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
دار العلوم ج القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
536648
655597
600470
611695
658105
885242
597588
820924
819310
670580
581133
814297
438543
236581
323069
605011
524162
735517
307334
129899
800730
306693
286348
465391
911808
463637
830687
319151
106924
144915
904713
887400

اسم الطالب
جهاد ابراهيم سعد السيد كامل
محمد وائل ابراهيم حسانين الزهيرى
منيار رشاد عبدالعال على
اميمه احمد محمد ابراهيم
امير محمد عبد الخالق ابراهيم الشربيني
ايفيت اكرام جرجس ابراهيم
احمد مصطفى عبد المقصود الشربينى الفﻼحجى
حسن عبد الرحيم أحمد حفنى
امنه احمد سليمان عبدالمعز
اسماء فتحى البيلى عبد اللطيف
مينا اشرف شوقى ابراهيم
ابراهيم حسن محمد محمود
دنيا سامى عبد العزيز ابراهيم احمد
صﻼح محمد عابد محمد محمد
هالة فتحي احمد شحاتة عمار
بشرى سعيد حسين متولى
مها سعيد عبد القادر عبد ﷲ
محمد ربيع عبد الحميد تهامي شلندة
سارة السيد اسماعيل خضر
اسراء احمد فوزى السيد
هاجر الشواف فايز سيد
محمد عبد الرءوف عبد الفتاح زهران
منة ﷲ عصام محمود أحمد الغندور
عبد ﷲ طلحه محمد عبد العزيز متولى البنا
دعاء ابراهيم محمدعلى احمد
وفاء عزالرجال كمال محمد منصور
ياسمين سالم مسعود حامد
اية محمد فرج محمد فايد
فاطمة عماد الدين محمد ابو شحاتة
اميره ايوب سامى عياد
انور مكرم انور نجيب
اسماء حمدى محمود عبد الغفار

الكلية
تجاره دمنهور
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
طب بيطرى بنها
معهد فني تمريض المنصوره
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
تربية /رياضه المنيا
تربية ابتدائي المنصوره
تربية رياضيه بنين طنطا
تربية /رياضه المنيا
تربية أساسي اسكندرية
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية ابتدائي شبين الكوم
اداب الزقازيق
اداب اﻻسكندريه
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
اداب شبين الكوم ج المنوفية
علوم القاهره
تمريض المنيا
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
السن عين شمس/رياضة
تربية/رياضه كفر الشيخ
تربية اسوان/رياضة
علوم كفر الشيخ
معهد فني صحى سوهاج
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
خدمه اجتماعيه حلوان
حقوق قنا جنوب الوادي
تربية ابتدائي اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
607871
312270
885845
446434
587668
305185
455124
301075
884597
367358
320145
304944
358368
461852
579646
105440
816397
386777
882125
458244
462779
300443
323478
184522
666911
836690
211839
909504
290536
545208
369729
880781

اسم الطالب
نورا عبد الرسول ابراهيم ايوب النقيب
محمد عصام محمد على جويدة
عبد الرحمن على عبد الرحمن احمد
حسام ابراهيم خيرت عبدالمنعم قاسم
آﻻء محمد محمد عبدالرؤوف عبده
اميرة محمد سيد احمد القليوبى
عمرو صابر امين نوفل
محمد عشماوي السيد شهاب الدين
ايه عمر عبد الرحمن سعيد
دينا خالد موسى احمد احمد
محمد عماد محمد عزام
سارة عبد الغني محمد جاد
دينا مجدى على رمضان
آﻻء يسرى محمد رجب بعجر
اميره خالد عبدالعظيم محمد عبدالعال
سارة ابراهيم حسن الجبالى
نشوي اشرف عبد الحسيب طة
اسراء عبدالحكيم سالم حسانين
عبد ﷲ فضل محمد عبد اللطيف
محمد سمير علي العباسي
محمد محمود محمد نصر الشاذلى
ايمان صﻼح حسين عبد اللطيف
هاجر عاطف ابراهيم محمود الحسانين
اسماء رجب رمضان محمد
فتحى حسين السيد عبد المطلب العقباوى
مروة حجازى محمد السيد
مريم مراد عبد الوهاب علي احمد الحناوي
محمد ابراهيم محمد عسران
مروان محمد كمال عبد المقصود
مراون محمد كامل محمد المﻼح
نوريهان جاد منصور جاد
دعاء عبد ﷲ عبدالهادى سيد

الكلية
حقوق الزقازيق
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
حقوق اسيوط
تجاره طنطا
طب بيطرى بنها
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
اداب طنطا
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اداب اسيوط
علوم بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية شبين الكوم
حقوق حلوان
تربية كفر الشيخ
تربية طنطا
رياض اطفال القاهره طالبات
علوم المنيا
اداب جامعة دمياط
تربية/رياضه اسيوط
تربية كفر الشيخ
تجاره كفر الشيخ
تربية حلوان
نوعية اشمون
دار العلوم ج القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
حقوق قنا جنوب الوادي
ع.كندى تكنو.اعﻼم ت.خامس
كلية تجارة ج أسوان
خدمه اجتماعيه حلوان
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تربية ابتدائي بنها
تربية اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
318046
601116
591298
593666
899748
817400
600411
308134
510216
843303
366626
892131
150577
545354
897428
319893
678865
753292
672539
207306
514260
389971
231474
302300
320597
169481
360094
223677
163629
914168
324838
803715

اسم الطالب
محمود محمد محمد سعد
سماح السيد عبد السميع السيد
ايه السيد عبد المنعم محمود
محمد جمال محمد محمد زيدان
اميره موحد احمد على
رامى ماهر وديع لوقا
نيرة طارق ماهر حسن عبدالقادر
اسﻼم السيد جﻼل أبو عدس
محمد عصام محمد عبد الحميد النكﻼوى
ياسمين توفيق محمود حسين
مصعب مجدى على متولى
خالد سامى عﻼم على
اسﻼم جميل فرج محمد
مروان مصطفى عبيد مصطفى احمد
محمود اسماعيل محمد رمضان
زهرة عيد وهبه محمد
اﻻء محمد شريف عبد الستار
شروق طارق عبد ﷲ عبد الحافظ
اميره حسن احمد محمد
خلود زكريا حسن عبد الهادى
عمرو لطفى عبدالمعطى على
مارينا يسرى صبحى بقطر
اميره جمال عبداللة ابراهيم
عﻼء عبد ﷲ محمد محمد السيد
احمد سامي محمد كشك
مريم نعيم عزمى صليب
عبدالرحمن رضا محمد صﻼح الدين
يوستينا عادل عدلى حبيب
مصطفى هيثم جميل محمود
ابتسام عيد حسن مهيدى
اية احمد حسن محمود
رحمة قدري محمد محمد

الكلية
زراعه المنوفية/رياضة
تربية الزقازيق
معهد فني صحى بور سعيد
علوم جامعة دمياط
معهد فني صحى سوهاج
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
علوم الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب كفر الشيخ
اداب المنيا
علوم رياضة بنها
تجاره اسيوط
حقوق حلوان
تجاره طنطا
تجاره سوهاج
تربية/رياضه بنها
تجاره طنطا
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
نوعية المنصوره
علوم عين شمس
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية عين شمس
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية ابتدائي عين شمس
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تربية ابتدائي اسوان
تجاره جامعة السويس
رياض اطفال المنيا طالبات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
807432
881062
306953
215007
149316
320554
318701
583210
351951
454765
211838
226124
737083
544366
129623
237179
502421
305059
579998
326605
586888
612430
280412
667066
442559
369130
524191
660260
278140
311104
655251
742554

اسم الطالب
هشام احمد عبد الصمد حسن
عبد ﷲ بدرى عبد ﷲ محمد
امل جمال خطاب ابو اليزيد
محمد مجدي احمد احمد
خالد احمد سيد فيصل
مصطفى محمود أبوالعنين حرحش
اسراء اشرف مساعد محمد
لجين محمد ابراهيم السيد عماره
على حسن احمد حسن زايد
ندا شعبان حسن جمال اﻻشول
مريم محمد ابو السعود محمد
عﻼء محمد احمد عبد العزيز
عبد العزيز احمد ناجح محمد عطيه
ايمن محمد حسن احمد ابراهيم
سارة مجدى مصطفى عبد السﻼم
احمد صﻼح سالم ابراهيم
صﻼح الدين اشرف صﻼح الدين كامل
هناء الرفاعي عبدا لفتاح عطوة الفار
اية بكر محمد محمد البحيرى
سارة نوح عبد الرسول خليفه
محمد صبرى محمد اﻷزهرى
ماجد محمد عبد السﻼم محمد
منة ﷲ اشرف احمد محمد
شيرين طه طه السيد فرج
احمد حسين هاشم السيد هاشم
نورا محمد ابرهيم حسانين الحلوانى
نوران حامد محمد حامد رمضان
خالد محمد عبد اللطيف على السحيتى
نوران مدحت محمد محمد
هدير محمد زين الدين محمد جمال الدين حسين
محمد محمد ابراهيم عبد الحميد شعﻼن
اسراء محمد غريب العايدى

الكلية
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
تجاره اسيوط
معهد فني صحى بنها
تربية/رياضه عين شمس
حقوق القاهره
معهد فني صحى بنها
تربية ابتدائي بنها
علوم المنصوره
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تربية طنطا
اداب انتساب موجه حلوان
حقوق حلوان
علوم رياضة الزقازيق
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب عين شمس
تجاره طنطا
تربية شبين الكوم
علوم المنصوره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب طنطا
تجاره الزقازيق
علوم رياضة حلوان
معهد فني تمريض المنصوره
ك.ت .فني صناعى المحله الكبرى
تربية بنها
زراعه اﻻسكندريه
المعهد العالي للغات بالمنصورة
حقوق عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية رياضيه بنين المنصوره
تربية اﻻسماعيليه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
324578
367871
538943
668103
212181
214148
383289
808135
471765
546251
449906
103898
527678
543396
733564
655249
809540
587418
125702
124277
756661
748846
374143
846567
755995
136335
315386
324225
451749
656728
166392
559578

اسم الطالب
عمرو طلعت عبد الحميد محمود
شروق جوده مغاورى مغاورى
آية محمد احمد داود
كريم محمد على شعبان
يارا محمد مختار ابراهيم النمر
احمد حسن خليل محمد
ايثار خالد احمد رمزى محمد شاهين
محمود لطفى محمد سالم
محمد عبدالعال عبدالحميد عبدالفتاح
سلمى سيد طه حسين محمد
رانيا شوقى محمد محمود محمد
احمد عادل عبد التواب اسماعيل
سالى مصطفى كامل محمد هاشم
معتز ربيع غباشى محمد صﻼح
محمد سعيد معوض محمد سبع
محمد فايق يحى ابراهيم
احمد عبد الناصر احمد محمد
اسراء حلمى عبد الرحمن قنديل
ساره سيد حسين محمد
عبد المنعم حسن مبروك ابوغزالة
نورهان محمد عبد الفتاح محمد محمد
ايه حسين شوقي محمود
زينب بكرى محمود عواد ابوزيد
احمد ابو المعارف فاضل حسن
سﻼمه سالم سﻼمه سالم
سارة حسن حلمى سيد
معاذ نجيب احمد ابراهيم
انجي مصطفى محمد محمود
محمد رضوان محمد غنيم
ايمان محمود عبد الشافى ذكى داود
مها منصور محمد معوض
محمود نبيل محمود الحوفى

الكلية
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
طب بيطرى بنها
تربية السادات
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره كفر الشيخ
تربية/رياضه اﻻسكندرية
زراعه طنطا
تربية رياضيه بنين حلوان
علوم اﻻسكندريه
علوم رياضة طنطا
تربية/رياضه الزقازيق
تجاره المنصوره
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
معهد فنى تمريض بنها
اداب القاهره
علوم القاهره
تربية جامعة السويس
علوم جامعة السويس
حقوق بنها
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية العريش
كلية البنات تربية عين شمس
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تجاره جامعة السويس
تجاره انتساب موجه طنطا
تربية المنصوره
اداب الفيوم
علوم رياضة طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
813267
148384
224474
514500
577248
205981
538457
903869
106266
382443
653587
732871
919908
454540
318462
594330
444578
391221
654468
577658
556881
655445
896188
575425
505665
162736
104257
806686
135963
215023
304693
427135

اسم الطالب
يمنى احمد حسن عبدالغنى
ندا مجدى عبد المنصف زكى
عبد الرحمن على عامر على
عبدالرحمن ناصر عبدالمعطى رمضان سيد احمد
ابانوب عماد عبد المﻼك جرجس عبد المﻼك
محمد محمود محمد محمد حسن
آﻻء محمد رفعت الشويخ
مروه عيد حمدون على
احمد موفق مختار عبد المطلب
وﻻء فرج توفيق حامد
معاذ عماد الدين معروف عثمان شاهين
ساره ناصر عبد الغنى السيد
مادونا ميشيل فوزى اسكندر
بسنت محمد على خالد
محمد عادل عبدالفتاح الباجوري
خلود محمود حامد خليل زيدان
محمد على احمد احمد خضر
سحر وليد رشيد على
ضحى اشرف السيد خضر
فادى اشرف وديع سليم ميخائيل
ندى محمد شريف محمد رجائى كيره
احمد محمد احمد الخولى
نورهان محمد عبد الرحمن احمد
نجﻼء سامي عبد الفتاح محمد درويش
عمر زكريا يوسف عبد الحافظ
فاطمة مجدى محمد احمد
ريم محمود وهبه محمد شافعى
ايه فتحى توفيق محمد
نرمين اسماعيل محمد شكري
يوسف فتح ﷲ النادى فتح ﷲ
سارة محمد عبدالسﻼم خليفه دياب
حسام الدين ايهاب عبد الفتاح محمد

الكلية
تربية ابتدائي المنيا
حقوق انتساب موجه القاهره
نوعية عباسيه
تربية رياضيه بنين اﻻسكندريه
اداب طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اثار القاهره
تربية ابتدائي سوهاج
حقوق القاهره
اداب عين شمس
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
طب بيطرى سوهاج
تربية طنطا
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
علوم طنطا
زراعه عين شمس
تجاره المنصوره
علوم رياضة المنصورة
تربية اسكندرية
اداب المنصوره
تجاره سوهاج
اداب طنطا
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب الفيوم
اداب القاهره
نوعية المنيا
حقوق حلوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية السادات
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
914031
364797
907040
354552
470789
310855
364620
215990
670973
891481
365056
309333
615188
131245
465270
183926
847946
601319
298014
303478
379475
731192
148489
284885
295909
126984
911660
582378
470709
600243
731068
889289

اسم الطالب
اميره سعدى محمد قناوى
شروق اشرف السيد يوسف ادم
اشرقت عبد ﷲ ياسر حلمى عثمان
محمود احمد كمال عبدالراضى
مها اشرف البيلى احمد العشماوى
ايمان سمير عباس حواش
فاطمه اسامه عبدالرحمن محمد عبيد
مارى كمال نجيب حنا
ياسمين مظهر عبد المنعم المتولى محمد
معتز عبد النعيم مجاهد حسن
ميرنا فانوس حنا ابراهيم
لبنى عبد الجليل حافظ عبدالجليل السرسى
اروى امين على امين مكاوى
اميره خالد عبد المنعم ابراهيم
محمد فرغلي ابو الفتوح السيد ابراهيم
عمر عاطف حسين محمد
مصطفى محمد خضارى معله
اية محسن عبدالرحمن عطية عطية الحاجرى
مها محمد عبد الحميد حنفى سليمان
مها اشرف جاب ﷲ محمد جاب ﷲ
محمود عادل عبدالعزيز السيد احمد
ريهام محمد عبد الحميد محمد سﻼم
اميره احمد سيف عبد الحميد
ايمان مصطفى محمد ابو بكر
مارينا كمال راعى طانيوس
بسمة فراج احمد مدني حسين
هبه عادل احمد عبد المجيد
عزة يونس احمد العرينى
رشا حامد حامد شلبى
شيماء ممدوح محمد عبدالهادى اسماعيل على الغرباوى
اميره شكرى محمد فهمى
احمد ابراهيم راتب محمد

الكلية
تربية اسوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
البنات شعبة اقتصاد منزلى عين شمس
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
رياض اطفال المنصوره
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
كلية البنات تربية عين شمس
نوعية عباسيه
تربية المنصوره
معهد فني صحى رياضه اسيوط
نوعية عباسيه
معهد فني صحى بنها
نوعية الزقازيق
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تجاره كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية شبين الكوم
تجاره انتساب م .بنها
نوعية الزقازيق
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره عين شمس
تجاره القاهره
تربية اسوان
نوعية طنطا
تربية ابتدائي كفر الشيخ
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية الزقازيق
تربية رياضيه بنين اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
244166
882833
472540
150994
549788
509245
279835
754285
307793
833203
388483
121537
103355
140908
889879
221642
367798
185158
217294
530500
597728
910375
804355
595612
751490
613496
742037
360550
680580
209344
277857
314734

اسم الطالب
شيماء لطفى عبدالفتاح كامل
ياسين ناصر جعفر عبد الجابر
مريم عاطف ابواليمن جرجس منصور
سارة اشرف محمد لطفي
اسراء محمود عبد الفتاح محمود راضى
كرستينا مجدي غالي جرس يوسف
عمرو محمد ابراهيم ابراهيم
رنيم طارق التابعى فرح
دعاء سامي صالح محمد عبد اللطيف
محمود محمد محمد الصادق
احمد عادل السيد عبدالرحمن
مصطفى احمد عبد الرحمن بشير
روان ياسر يس علي يوسف
اميره احمد على محمود سﻼم
اسماء منصور احمد محمد
اميره اسامة بطرس اسحاق
مروه غريب العزب محمد
عرفة خميس عبد الحكيم عباس
ساره سعد سمير بطرس
محمد عبد المقصود محمد عبد المقصود الشريف
ياسر عصام إبراهيم السيد أحمد الشيحة
محمد محمود احمد عبد المعطى
نورهان جﻼل سيد محمد
رضوي عبدالحق بدير القطب صالح
حسام السيد محمد السيد السويركى
محمد احمد طه منصور
اسراء مجدي احمد محمود
مجدى مدحت عدلى وهبه
محمد على ابراهيم على صالح
احمد حسن محمد احمد عيسى
محمد محمود حسين عارف
مصطفى طارق فهمى محمد الخولى

الكلية
حقوق حلوان
تربية رياضيه بنين اسيوط
تربية كفر الشيخ
تجاره القاهره
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
اداب سوهاج
تجاره عين شمس
علوم بورسعيد
تربية السادات
تجاره سوهاج
تجاره بنها
علوم رياضة القاهرة
تجاره القاهره
دار العلوم ج القاهره
تربية اسيوط
تمريض عين شمس
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره دمنهور
تجاره جامعة دمياط
علوم رياضة اسوان
علوم حلوان
معهد فني صحى بور سعيد
كلية أداب بورسعيد
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره انتساب موجه عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم رياضة بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
132168
679225
121062
609455
750677
678154
605022
319696
467695
107534
532186
452988
585844
619133
354144
154379
736382
122966
443124
212967
537234
584312
748839
679565
548548
816198
584937
679629
155332
463780
913473
436186

اسم الطالب
محمد اشرف عبد التواب احمد
محمد حمدى السيد محمد احمد الحديدى
كريم محمد جمال عبد الفتاح حسنين
ايه السيد عبد ﷲ محمود
محمد عﻼء محمد السيد محمد قوطة
ابراهيم هﻼل احمد يوسف الموافى
شيماء حسام عبدالفتاح مصطفى
اﻻء وحيد عبد الحافظ بدير
محمود مجاهد أحمد محمد
تقى عبد العظيم محمود القصبى
خالد عبدالستار صالح أبوبكر
اسراء جمال متولي سعدﷲ
عفاف مصطفى عبدالحميد فخر الدين
ايمان رشدى جوده على
محمد جمال عطيه محمد
ايهاب مجدى كامل مﻼك
ندى ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم
اسﻼم مدحت محمد حسين عرب
دينا خميس لبيب احمد
انس محمد حنفى محمد
سمر علي حسني حسن فايد
محمد باهر ابراهيم عثمان
انجي غريب التميمي محمد
اسﻼم صﻼح عبد البديع عبد العظيم
مهدى السيد محمد ابراهيم ابوكامل
دينا نور نسيم عبده
مصطفى محمد عبدالرسول رمضان
محمد عبد المنعم محمد الصيفى
كريم حماده قرنى عزب
اروى كمال محمد عبدﷲ
سماح حسنى احمد محمود
بسنت عﻼء الدين مأمون ندا

الكلية
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
معهد فني صحى المنصوره
علوم رياضة بنها
اداب الزقازيق
تربية/رياضه بور سعيد
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
نوعية الزقازيق
معهد فني صحى بنها
تجاره طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم طنطا
تربية طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب الزقازيق
اداب انتساب موجه طنطا
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تربية الزقازيق
تجاره طنطا
اداب طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم شبين الكوم ج المنوفية
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
اداب المنصوره
تجاره دمنهور
علوم جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه المنصوره
تمريض المنصورة
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
علوم كفر الشيخ
تربية ابتدائي اسوان
تجاره اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
884500
610151
578681
218583
510801
916441
386829
132175
301643
209220
847114
578574
833074
308700
370711
599014
529343
462867
537589
590907
506509
654781
212757
452892
380392
309069
242478
382098
382426
125884
453263
220159

اسم الطالب
احمد عبد التواب احمد حسين
وفاء عبده ابراهيم عبده محمد
محمد فرج السعيد الوردانى
نوال اسماعيل فؤاد احمد
احمد عﻼء محمود محمد فرج
احمد عزت عبدالعزيز طلبه
ايه عيد عبدالمنعم الدمياطى
محمد على عبد المعطى على
محمد جار النبي اسماعيل الدميرى
يارا محمد حسين محمود
اﻻء حلمى محمد عبد الرحيم
محمد مصطفي عبد الرحمن العطافي
ساره اشرف نجيب عبدالمسيح
ابي ايمن محمود درة
عبدالرحمن عامر عبدالسميع عبدالغفار
هدير اشرف غريب احمد محمد رضوان
محمد عزت عبد الرحيم محمد محمود
محمد أحمد علي زيدان
رضوى سليمان سعيد سليمان
غادة رفعت محمد عراقى
مياده خالد سﻼمه صالح
اسماء عيد محمد عيد السيد
ميرنا يسرى محمود صبرى
منةﷲ عيد محمد عيد عبدﷲ
عبدﷲ سعيد محمد نصر
محمد وحيد مسعد محمد ابراهيم
رزق محمد ثابت مراد
ساره محمد سعد محمود
ساره شاكر سمير عبدالسﻼم
شيرين صبرى طلبه محمد هﻼل
ميرنا مجدى زكريا توفيق غب﷼
زينب حسن قناوى حسن

الكلية
اداب انتساب موجه اسيوط
تربية طفوله الزقازيق
حقوق المنصوره
علوم عين شمس
حقوق اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
حقوق شبين الكوم ج منوفية
تجاره عين شمس
تجاره سوهاج
تجاره طنطا
الزراعة والموارد الطبيعية ج اسوان
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره الزقازيق
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تربية ابتدائي دمنهور
تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالبات
تجاره سوهاج
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره بنها
تجاره طنطا
تجاره عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حاسبات ومعلومات عين شمس
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
تربية طنطا
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
465294
391547
468958
296175
736241
668762
160244
389650
443171
751033
162845
840888
601820
453996
542741
138747
142985
751700
277415
607550
826962
286802
754784
664765
364616
589544
750453
286982
672685
467991
306169
670851

اسم الطالب
احمد عادل بسيوني عبد القادر محمد
مروه حاتم احمد رشدى ابراهيم
سهام ابراهيم على محمد قنعر
شروق اشرف محمود على حسن
محمد يسرى طلب عطوة
مصطفى حلمى معتمد على عبده
يوسف مصطفى عشرى محمد
على سعيد احمد محمد علي
سلمى علي جوده عبدالهادى محيسن
مصطفى سامى محمد عزت محمد ابراهيم
عمرو خالد عدلى محمد
ايمان ناصر علي سيد
نعمه سﻼمه عبدالوهاب حجاج
ساره عبد العال السيد حسين عبده
صفاء سعيد خميس احمد شعبان
اسماء حسين مصطفى محمد
سارة سيد حامد قاسم
يوستينا عادل رشدي لبيب
محمد محمود عبد المنعم سيد محمد خليل
احمد محمد عبد العزيز محمد شريف
دعاء سمير عبدالفضيل عبدالمجيد
مريم ممدوح سعد الدين خليل
محمد احمد سمير عبد الهادى مجدى
احمد محمد السيد حسن الدنف
سلمى سامح سمير عبدالعال
غادة نبيل نصر درويش
عمر محمد محمود محمد البنهاوي
محمد فرغلي انور فرغلي
عبد الرحمن ناجى حسن محمد مصطفى الكيال
هيام حلمى محمد محمد بارومه
احمد عبد الرؤف أحمد منصور
مريم السعيد محمد عبده مصطفى

الكلية
علوم طنطا
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تجاره القاهره
حاسبات ومعلومات الفيوم
تربية المنصوره
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
علوم رياضة الزقازيق
طب بيطرى كفر الشيخ
حقوق المنصوره
تربية الفيوم
تربية ابتدائي المنيا
اداب الزقازيق
حقوق طنطا
علوم رياضة طنطا
فنون تطبيقية جامعة دمياط
حقوق بنها
تربية بور سعيد
تجاره عين شمس
اداب الزقازيق
اداب اسوان
زراعه القاهره
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره انتساب موجه طنطا
علوم عين شمس
تربية طنطا
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم بنها
تربية كفر الشيخ
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
تربية المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
106099
522582
352538
903651
500687
205904
357058
504574
577122
157819
536634
616777
468031
127176
111909
907823
455422
674356
134017
326745
610446
151725
586000
667959
824792
810556
219664
394744
885624
538912
729412
358240

اسم الطالب
سارة ربيع شﻼلى بحر
محمود شاكر عبده محمد الجوهرى
سيف اﻻسﻼم سﻼم سعد محمد بدوى
اميره صﻼح الدين جبريل ناصر
زياد عبد الجواد صابر عبد الجواد
مارينا ممتاز رمزى ميخائيل
ابراهيم كامل صابر عبود
بيشوى حمايه بشاى حمايه ﷲ
سميه ياسر على عوض الشواف
محمد يحيى على محمد
ايمان حامد أنور حامد
ايمن الشحات عبدالمولي السيد ابورمضان
اسماء سعد شعبان محفوظ عبدالرسول
سندس محمد عبد الوهاب عبد ﷲ الرفاعي
مارينا معتمد شوقى فام
مصطفى خالد حسنى مصطفى
على احمد على عبدالغنى سﻼمه
احمد محمد احمد سليمان
هشام على رمضان على
مهاب محمد ابراهيم محمد مسلم
عبدالحميد محمد عبدالحميد عطيه عبدالستار
مصطفي رجب محمد محروس
محمد عبد الحميد فايد الصعيدى
امنيه عبد الحميد المتولى جابر
دعاء احمد حسن محمد
حسناء حسن حيدر حسن
عمرو وحيد رمضان مرسى
ناريمان محمد احمد احمد النجار
امانى محمد محمد مرسي
منى الدسوقى حسين رواش
حسام حسنى محمد عبدالحميد
نورهان امين السيد عبدالمولى

الكلية
اداب القاهره
السن عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب سوهاج
تجاره دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فني صحى رياضه طنطا
علوم بنى سويف
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
علوم رياضة الزقازيق
اداب انتساب موجه عين شمس
حقوق قنا جنوب الوادي
نوعية طنطا
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
حقوق القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
تجاره طنطا
معهد فني تمريض المنصوره
تربية رياضية /بنات قنا
تربية ابتدائي المنيا
طب بيطرى القاهره
حقوق انتساب موجه عين شمس
طب بيطرى اسيوط
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
354550
503012
104922
180909
441154
168319
613210
654960
672358
356825
164233
379187
125724
120777
441742
889653
530802
361546
131121
671742
448978
547716
524686
351116
394578
684274
147541
523788
456361
726062
161441
175932

اسم الطالب
محمود ابراهيم محمد على
محمد عبد الحليم محمد محمد النجار
نورهان اسامه محمد عبد اللطيف
محمود سراج الدين محمود خطيرى
محمد محمود محمد محمود شاهين
ابراهيم عبد ﷲ عبد الغفار على
عبد ﷲ احمد سيد احمد يوسف
لما احمد مسعود السيد محمد
احمد رمضان توفيق اسماعيل
اسﻼم عبدالخالق اسماعيل عبدالخالق
وفاء اسماعيل طلبه على
سمر مجدى راضى سعداوى محمود
منار عبد الرحيم حسين عبد الرحمن
عبد الرحمن احمد حامد جمعه على
احمد محمود فوزى طه زهران
نورهان عبد الرحمن محمد احمد
إبراهيم احمد رمضان احمد عبده
ندى احمد محمود عبدالمجيد
هناء عبد الودود احمد توفيق
جيهان رأفت فتحى محمد ناصر
روان محمود محمد أحمد مندور
هاني بشير فرج علي حموده
خالد مغربى احمد طنطاوى جبر ﷲ
ضحى عادل محمد محمد
نيره شوقى ناجح محمود ناصر
رانيا ايمن السعيد الكنانى
نورهان عبد الحكيم محمد محمد الخيال
روان محرم زين العابدين الغرابلى
محمد جمال محمدالمرسي محمد غنيم
دنيا رشدى صبرى محمد عثمان
مشير رأفت احمد محمد
مصطفى اشرف رشدى احمد محمد

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم رياضة طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم رياضة الزقازيق
تجاره المنصوره
تجاره انتساب موجه المنصوره
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تربية/رياضه عين شمس
اثار الفيوم
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه طنطا
اداب انتساب موجه اسيوط
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
حقوق القاهره
تربية المنصوره
تجاره انتساب موجه طنطا
تربية/رياضه دمنهور
تربية اسكندرية
كلية البنات آداب عين شمس
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تمريض المنصورة
حقوق حلوان
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فني صحى رياضه طنطا
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنى سويف
حقوق انتساب موجه القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
365122
611815
529980
425999
465600
675302
546334
876552
741998
479670
105688
382787
834404
578857
456744
601691
578076
682960
459971
317013
358451
318884
654954
575463
154092
734355
889777
832682
457357
672102
291441
317117

اسم الطالب
امانى عبدالمولى عبدالعزيز علي
منة ﷲ جمال محمد احمد يوسف
عمر عبدالرحمن زكريا عبداللطيف
امانى محمود شحاته شوقى
أميره السيد عبد الحميد ابراهيم جمعه
هدير ايمن ابو السعود السيد ابو السعود متولى
شروق رمضان خليفه احمد خليفه
الشيماء بهاءالدين عبد الﻼه عمر
تقى جمال فراج محمود
لمياء ممدوح وحيد أبوشعيشع هيكل
نهال احمد ايهاب مصطفى
مياده عمر عمر عبدالعزيز ربيع
ايه محمود النجار مكى
ضياء اﻻمام الحنفي حفنى عزام
سالى على يس عبد ربه
ميادة محمد عثمان حسين سعد
نييره جﻼل على الوكيل
محمود السيد صﻼح السيد حمود
شيماء فؤاد عبد اللطيف ابو النضر
اميرة فكري شعبان أبو المجد
نورهان يوسف على يوسف
اسماء احمد عبدالعاطى السيدالديب
نورهان محمد السيد على عبده
اسﻼم شكرى قطب سعيد ابو يوسف
مروه ربيع توفيق محمد
ايمان صبحى عبدالعاطى عبدالغنى شهده
هيام يحيى مصطفى قاسم
اميره سيف الدين ابراهيم جمال الدين
بسمه محمد فريد إبراهيم سﻼمه
احمد عبد الرؤف عبد ﷲ احمد
حسام محمد سعيد سيد على
الشيماء جمال يوسف سند الجندى

الكلية
اداب القاهره
اداب الزقازيق
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
طب بيطرى فرع مطروح
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره المنصوره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم رياضة اسيوط
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره طنطا
تجاره بنى سويف
تربية بنها
نوعية موسيقيه قنا
معهد فني تمريض طنطا
علوم طنطا
تربية طفوله الزقازيق
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
تجاره المنصوره
طب بيطرى دمنهور
رياض اطفال القاهره طالبات
دار العلوم ج القاهره
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة
طب بيطرى بنها
رياض اطفال بنى سويف
نوعية الزقازيق
تربية اسيوط
كلية تجارة ج أسوان
تربية طنطا
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره القاهره
كلية الفنون التطبيقية ببنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
375227
592712
599875
225926
907298
837423
521421
437644
236049
278943
741401
137530
306316
313568
833586
600954
324240
740868
282776
360091
239575
878752
604831
279896
881222
314945
730624
753447
369195
653214
582008
462863

اسم الطالب
راجيا محمد عواد ابراهيم محمد
ابراهيم محمود عبده على طرطور
كريم محمد سعيد متولى
عبد الرحمن حسن محمد ابراهيم
سمر محمود محمد عبد البر
احمد سامى حسن سعيد
بسمة عصام عبد العال محمد
نوال احمد محمد احمد
عبدالرحمن احمد محمود محمد
محمد يحيى عبد الحي محمود
اسامه سمير عبد الونيس عبد الغفار
مصطفى عبد العزيز مغاورى عبد الحميد
احمد حسن عيد الزناتى
مروة سعيد عبد ﷲ ابراهيم
نورالدين احمد ابوالمجد احمد
ايه مرسى على مرسى
فاطمة عبد السﻼم رشيدى محمد الحاوى
مصطفى طارق على عبداللطيف
مريم نبيل فهمى عبد الخالق ابو النجا
عبدالرحمن حمدى محمد محمود
مصطفى بندارى ابوعميره على الطيار
محمد حسن حسين محفوظ
سحر عﻼء الدين محمد الطوخى
محمد احمد سيد عبد الفتاح
منال على مصطفى عبد الﻼه
جمال سعيد الجيوشى السيد
يارا حمدى السيد محمد صبيح
احمد محمد عبد الحميد السيد علي
احمد محمد عبدالخالق محمد
ايه فارس يسن يسن فارس
اسماء محمد عبد الرحمن السنهورى
عبدالرحمن محمد عبده محمد أبو بكر

الكلية
تربية نوعية بنها شعبة موسيقية
تجاره بور سعيد
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب سوهاج
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
حقوق جامعة السادات
تربية اسكندرية
تجاره انتساب موجه عين شمس
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
نوعية اشمون
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
السن عين شمس/رياضة
السن المنيا
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق حلوان
تمريض اسيوط
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه طنطا
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
علوم بنها
طب بيطرى المنصوره
معهد فني صحى طنطا
تربية/رياضه كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
157438
575320
361796
892174
672890
279769
608215
480512
609587
603494
665545
836043
901269
128914
539405
390359
609573
454023
444639
740272
658499
733888
601367
661081
875909
243283
611080
738445
233984
580489
155904
441906

اسم الطالب
محمد سعيد جابر مجاهد
اسراء طارق نصر ابراهيم شكر
نرمين سيد خطاب احمد
اسﻼم عنتر حسين عبد العظيم
عمر ابراهيم عبد الفتاح ابراهيم حسنين
عبد الرحمن السيد محمد أحمد حجازى
ميار يوسف بكري عبدالعاطي
احمد طارق ابوالسعود النحراوى
هانى اشرف محمد احمد ابراهيم
احمد محمود خليل محمد خليل
سماح على عبد الغنى حسن هرج
فاطمة عطيتو متولى سليمان
حسناء عاطف توفيق عبد القادر
فاطمه محمد رشاد عبد العاطى
إسراء مصطفى كمال عياد
عبدالرحمن حسين عبدالرحمن ابراهيم
عمر محيى عبد العاطى عامر
مروه عبد المنعم عبد العزيز عبد القادر
محمد احمد السيد عبد الحليم سرحان
خالد محمد محمد محمد عيسي خاطر
فاطمه الزهراء محمد محمدعوض الشنوانى
امل محمد رمضان نصر
ناريمان هشام نور الدين محمد نصار
هاجر حسين عباس عبد الهادى نور
عمرو صﻼح عويس شعبان
هاجر حسن عباس احمد
مها هانى سﻼمه السيد
سماء عبد البديع كامل محمد عكاشة
محمود عادل محمد سليمان
مروة عبدالمنعم السعيد حافظ
اسماء عبد العظيم شعبان عبد البصير
مصطفى محمد نور الدين محمد لبيب

الكلية
تربية /رياضه بنى سويف
تجاره طنطا
حقوق حلوان
تمريض اسيوط
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره كفر الشيخ
تجاره طنطا
معهد فني صحى الزقازيق
معهد فني تمريض المنصوره
تمريض قنا جنوب الوادي
زراعه سوهاج
علوم القاهره
اداب دمنهور
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب المنصوره
اداب انتساب موجه طنطا
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تجاره الزقازيق
اداب المنصوره
تربية/رياضه الزقازيق
تجاره الزقازيق
تربية المنصوره
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
كلية البنات تربية عين شمس
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره انتساب موجه الزقازيق
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تربية طنطا
تربية بنى سويف
اداب طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
473181
369593
602924
155424
109297
318851
673842
896221
126069
369937
389039
215881
386476
107794
442129
119626
152138
900543
452785
250791
675939
170251
124278
140456
287403
243862
125738
616239
533765
445078
293148
218124

اسم الطالب
شريف محمد خضرعلى تقي الدين
ريهام عزت عبدالمقصود على
هيا أنس عطوة نصر الدين
دعاء حمدي محمود علي
عمرو احمد طلبه محمد
رفيدة محمود عبد العليم أبو أحمد
على ايمن على محمد رشيد
ياسمين عﻼء الدين عبد المعطى محمد
عبير محمد احمد مصطفى طرابيه
مها فوزى فتحى محمد
يوسف صليب يوحنا ذكا
شيرين مجدى فايز فلتس
مروه محمد على محمد
بسمه حاتم حسن حسنين مقبل
احمد جمعه ابراهيم عبدالهادى ابوشنيف
لينا احمد محمد جمال الدين عبد الوهاب
محمد صبري عبد العظيم طه
مرنه ايمن رشدى بخيت
اهلة رضا رمضان صالح
مريم مجدى بديع زكريا
داليا ناجى اسماعيل سعد
حازم محمود محمد عبد الباسط
على مجدى حمدى شاكر
عمر خالد عبد الغفار حسين
نوران محمد رشدى محمد احمد سعودى
مصطفى محمد صادق سالم
نهله احمد صدقى صالح ابو رحاب
مروه سمير عبدﷲ ابراهيم غانم
امنية احمد حسين مصطفى القزاز
اميمه رمضان يوسف رجب
ياسمين طارق احمد رمضان
ميرنا بشرى عزيز حنا

الكلية
تجاره بور سعيد
حقوق بنها
نوعية فنيه الزقازيق
اداب بنى سويف
حقوق بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
اداب سوهاج
استنفد الطالب رغباته
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره عين شمس
تجاره القاهره
زراعه عين شمس
تجاره القاهره
اداب طنطا
تجاره القاهره
تربية رياضيه بنين بني سويف
اداب سوهاج
اداب طنطا
حقوق حلوان
اداب المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
زراعه عين شمس
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
اداب انتساب موجه حلوان
حقوق حلوان
فنون جميله فنون حلوان
علوم المنصوره
علوم دمنهور
اداب طنطا
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
164945
105248
469181
377650
736888
365951
611696
755086
728269
286730
146836
608557
660757
446715
210184
590255
599778
322474
230150
533718
319213
667523
604731
118594
288095
206854
385024
601607
749669
428208
313606
216526

اسم الطالب
كارول ميشيل كامل شنوده
سلمى عادل حسن امين محمد
دينا عبد ﷲ عبد الجليل هنداوي
ايمان سيد سيد احمد
خالد سعيد عبد الحميد على محمد عﻼوى
اشرف ابراهيم حلمى السيد الدجدج
امينه متولى السيد متولى يحى
رامى حمدى عبدالستار مجاهد حموده
محمد عرفه جمعه متولى
ميرنا طارق حسين موسي
فاطمه انور محمد طلعت
اميره طارق رياش الصاوىمرسى
رانيا احمد محمود جاد السعداوى
احمد ياسر احمد محمود عموش
احمد منصور حسين عبد الحميد
اسﻼم محمد موسى محمد عوض
سعيد ممدوح محمد سعيد محمد رزق
ابراهيم رمضان ابراهيم على علوه
اسراء سالم محمد الغريب على سالم
اسماء محمد عبدالسﻼم جاد بشت
منار سعيد عبدالسميع قنديل
احمد فتحى السيد حافظ العزب
مي شكري عزت ابراهيم محمود عبدالقادر
مها صﻼح محمد عبد ﷲ
وﻻء عبد الوالي طه قطب غيطان
ماجد جورج نجيب بغدادى
اندرو شاكر باسليوس حافظ
خالد ابراهيم حسينى السيد ابراهيم
محمد احمد عبد الستار حمزة على
محمد جابر محمد حسين
ايمان بهجت صﻼح الدين اسماعيل
حسن محمد حسن احمد

الكلية
حاسبات ومعلومات الفيوم
علوم حلوان
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تجاره انتساب موجه قاهره
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره بنها
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره طنطا
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه الزقازيق
دار العلوم ج القاهره
خدمه اجتماعيه حلوان
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية ابتدائي شبين الكوم
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره الزقازيق
اداب انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق عين شمس
زراعه الزقازيق
علوم جامعة السويس
تجاره انتساب موجه دمنهور
اعﻼم القاهره
حقوق القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
464891
503437
669938
363487
612855
526035
233138
607457
848058
204968
375106
289553
285521
220297
178855
220417
614023
118201
133446
840909
615129
811096
159316
160963
655296
829228
880571
443034
899529
443832
728745
511950

اسم الطالب
محمد محمود محمد السيد فوده
هريرة نور الدين محمد اسماعيل عبد النبى
اسراء حمدى محمد عبده عطوه
على ماهر على نور الدين
هاله عبد الستار عبد الرحمن على سالم
محمود خيرى محمود محمد يوسف
ميرنا طارق محمود محمد صقر
احمد عبد ﷲ عبد الهادى عبد ﷲ
فاطمه عبدالمنعم سيد عبدالكريم
محمد سعيد محمد الشحات يوسف
محمد ابراهيم محمد ابراهيم سويلم
اميرة محمد سيد عبد الرحيم
عبد الرحمن انس محمود على على
يارا مجدى شحاتة السيد
هبة سيد عبد العظيم محمد
مؤمن مصطفى عبدالمنعم مصطفى
حسناء احمد سليمان عبدالصادق
مروه جمال محمد على
سعاد نصر عيد نصر
مريانة جمال نصير ميخائيل
احمد سمير محمد عبدالستار
الزهراء اشرف ابوغنيمه امين
هبه ابراهيم عبد السﻼم ابراهيم
ياسمين عبد النبي فتحي محمد
شيماء صﻼح فايز الباز
عبدالرحمن موسى مهران موسى
ماريو كمال فهيم عجيب
امنيه حسن محمد عيد
احمد جمال خلف قبيصي عثمان
نجﻼء ابوالفتح محمد عبدالرحمن فرماوى
اسماعيل محمود محمد محمود فهمى
ياسمين السيد بيومى احمد

الكلية
تجاره كفر الشيخ
تجاره اﻻسكندريه
تجاره المنصوره
حقوق القاهره
اداب الزقازيق
علوم اﻻسكندريه
حقوق انتساب موجه عين شمس
معهد فني تمريض الزقازيق
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره عين شمس
تربية رياضية بنين بنها
اداب حلوان
تجاره عين شمس
اداب عين شمس
تجاره اسيوط
حقوق انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه الزقازيق
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
حقوق القاهره
تربية المنيا
حقوق الزقازيق
علوم المنيا
طب بيطرى بنى سويف
تربية بنى سويف
معهد فني صحى المنصوره
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
تجاره اسيوط
علوم طنطا
حقوق قنا جنوب الوادي
تربية ابتدائي طنطا
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
229210
521309
576776
529368
751429
585515
726855
170252
610731
502340
557625
735391
296794
366897
525874
749029
747123
454780
397783
289035
128021
470908
454499
229826
451188
509696
659372
352469
800728
242673
470892
677490

اسم الطالب
كيرلس اشرف صبحي صالح
ماجده عﻼء فتحى عبدالطاهر على
داليا عبدالحى محمود محمد العﻼوى
محمود ابراهيم محمود ابراهيم المصرى
عبد الرحمن محمد غريب بديع تمام
أحﻼم جعفر عبد ﷲ محمد جعفر
سلمي هاني احمد محمد احمد السﻼموني
شعبان احمد احمد حسان
سماح محمد جمال عبد الحفيظ عمر
محمد احمد محمد جابر حسين
محمد اشرف على محمود البنا
ايه عاطف اسماعيل سليمان محمد
رانيا احمد محمدين ابو النصر
عبدالهادى صبرى محمد السعيد بندارى
ابانوب صموئيل عبد ﷲ يعقوب
ايه عادل عبد المعطى ابراهيم
احمد رمضان احمد عبدالرحمن
هدير صبحي المراعي داود
محمد عبدالحميد محمد الضوى
بﻼل اشرف عبدالنبى مصطفى
تبارك انور عبد الصبور سيد
نورهان احمد اسماعيل الحنفى سالم
امانى ماهر احمد الزيات
مريم ماهر حبيب حكيم
احمد اشرف محمد على ابو طالب
حسن محمد حسن على الغزى
محمد السيد العدل حسن
بسمه سيد عبدالرحيم محمد
نورهان خالد سيد عباس
محمد غريب سيد محمد
خلود خالد عبد الستار على بغدوده
هدير محمد نصر محمد حجازى

الكلية
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
دار العلوم ج القاهره
اداب المنصوره
اداب دمنهور
كلية أداب بورسعيد
معهد فني تمريض طنطا
اداب العريش
تربية الفيوم
طب بيطرى الزقازيق
علوم طنطا
تجاره دمنهور
نوعية الزقازيق
كلية البنات آداب عين شمس
حقوق بنها
تجاره دمنهور
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
علوم رياضة جامعة السويس
علوم طنطا
دار العلوم ج القاهره
تجاره انتساب م .بنها
تجاره القاهره
علوم كفر الشيخ
طب بيطرى كفر الشيخ
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره كفر الشيخ
حقوق بنها
نوعية المنيا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية كفر الشيخ
علوم المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
159774
300742
210537
599833
586631
899750
657992
752946
613386
752830
134620
885808
586168
240446
666623
231889
364964
116270
316243
506617
230781
576744
667220
207536
464976
373428
470224
432545
500878
168869
735569
834925

اسم الطالب
شرين محمد عبد العزيز محمد
اية سليمان محمد رشاد محمد
داليا مجدى لمعى ينى
اسامه ياسر عبد الوارث يوسف
نسمه سمير صبرى مصطفى الحداد
اميمه جمال السيد احمد
عمر محمود عبد الوهاب محمد اسحاق
ياسمين مسعد صﻼح صابر حسين
احمد ابراهيم محمد حسنين
وفاء علي السيد على البقساوي
محمد خالد ابراهيم عبد الوهاب
هاله جمال سيد رياض
ياسمين عصام بدوى دراج
نورهان خالد احمد محمد
محمد عﻼء الدين محمود السيد جمعه
احمد مجدى احمد محمد احمد
داليا عبدالعال عبدالهادى عبدالعال
احمد رفعت جابر عبد الموجود
نورا فتحي بدوى عفيفى يوسف
ياسمين احمد امين محمد الجزار
على احمد حسن طه
ايمان احمد مصطفى خليل حماد
سهام محمد مصطفى المكاوى
نهى وائل محمد الزعفراني
يحي زكريا السعيد القرش
محمود عاطف بيومى نبهان
احمد منير اﻻمام محمد
محمود ابراهيم محمد هنداوي الشهاوي
جيﻼن احمد رفقى يوسف كمال أحمد
محمد رمضان على احمد
اميره السيد محمد يوسف
وسام جمال سيد خضري

الكلية
الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى ببنى سويف
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره طنطا
نوعية فنيه الزقازيق
علوم المنصوره
معهد فني صحى سوهاج
السن عين شمس/رياضة
نوعية بور سعيد
تجاره انتساب موجه الزقازيق
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب اسيوط
اداب كفر الشيخ
زراعه القاهره
اعﻼم القاهره
تجاره انتساب موجه عين شمس
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره القاهره
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
سياحه وفنادق اﻻسكندريه
حقوق حلوان
اداب سوهاج
نوعية المنصوره
تجاره عين شمس
تربية كفر الشيخ
اداب بنها
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تجاره طنطا
اداب سوهاج
اداب بنى سويف
تربية الزقازيق
تمريض قنا جنوب الوادي
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
289765
447015
842607
469486
656609
425903
459828
310110
669927
471392
593563
541838
126988
321282
165519
140580
448928
596086
897953
612338
891822
121350
663915
304031
820847
169256
750584
893597
244096
600853
575446
731490

اسم الطالب
سارة حسن كامل فرج
محمود ابراهيم منجى محمود
عبيد ﷲ عﻼء فاروق السيد
اسماء سعيد جاد محمد جاد
مارتينا وائل سﻼمه ميخائيل
زينب خالد قاسم صالح
ايمان يحيي محمد ابو زامل
احمد عزت زكريا سماحة
محمد فريد سعد الخميس العيسوى
يارا أشرف محمد خليل عبدالقادر
هاجر مصطفى غريب رزق
احمد طﻼل عبد الشافي علي فوزه
بسنت محمد عبد المنعم حسن فيصل
نعمة عبد السيد شعيب عبد الهادى
ابتهال جمال حامد راغب
شيماء محمود مصطفى شقوير
تغريد عبدﷲ بدر عبدﷲ بدر
احمد السيد عوض صفا
صفيه بدرى محمد احمد
محمود فتحى السيد حسن الشاذلى
محمد طلعت احمد محمد
عبد ﷲ مصطفى على مصطفى
اميره عبد العزيز سعد عبد العزيز
دينا محمود عبدالغنى عبدالعزيز المنوفى
مينا أيمن رشدى لبيب
وﻻء محمود احمد رشوان
محمد حسين رضوان محمد رضوان
شيماء اشرف سيد محمود
اسراء محمد حسين محمد
ساندرا سعيد كمال جرجس
وفاء فتحى عبدالمجيد سعيد
فتحى احمد فتحى السيد الشامى

الكلية
السن عين شمس
تجاره طنطا
زراعه الفيوم/رياضة
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف
تجاره كفر الشيخ
رياض اﻻطفال ج اﻻسكندرية فرع مطروح
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات عين شمس
تمريض القاهرة
تربية شبين الكوم
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية طنطا
تجاره جامعة دمياط
اداب سوهاج
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب سوهاج
تجارة جامعة السادات
تربية ابتدائي المنصوره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
علوم الفيوم
تربية رياضيه بنين بور سعيد
اداب سوهاج
دار العلوم الفيوم
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
538643
912502
123518
461227
508838
612347
209232
380100
468056
467001
299019
369252
607549
364168
221195
138135
660025
287941
521488
534188
447577
830928
230317
167356
204234
743819
603425
922277
671628
320535
500181
818830

اسم الطالب
أمنيه رضا فتحى جنيدى
امنيه ايمن توفيق عبد الرؤوف
عبد الرحمن محمد نصر سيد احمد
محمود السعيد محمد محمد المﻼ
ميار عبد الفتاح أحمد محمود رمضان
ممدوح السيد ممدوح السيد ايوب ابراهيم
منه ﷲ محمد عبد الستار محمد
الزهراء طلعت عبدالغفار حسين بكير
عﻼ صبحي احمد محمد
يمنى فرج ابراهيم قاسم
مارسيل عادل فتحي فريج
محمود محمد السيد عبدالفتاح القبانى
احمد محمد العربى السيد سيد احمد
نورهان اسامه عبدالجواد على
ناردين سمير عبد السيد شكرى
اميره ابراهيم محمد الخولى
حسن عبد الغنى حسن على الخولى
عبد الرحمن مصطفى سيد على
احمد فتحى عبد الرحمن محمد سالم
مريم نبيل جمال صبحي محمد على
احمد محمد على احمد سليم
محمد سيد على احمد
مادونا عماد لطفى شفيق
ايمان عبد التواب احمد على
نورهان عبد المنعم نمر محمد
ندى عماد الدين محمد عبد الكريم محمود
عمر رضا محمد سامى طه
اسماء حسن محمد احمد
سماح عبد العظيم احمد عبد العظيم
محمد عصام بدوى طبانه
محمد خالد ابراهيم محمد ابراهيم عفيفى
ايمان محمود عبدالصبور ابو العﻼ

الكلية
تجارة جامعة السادات
تربية طفولة أسوان
تجاره انتساب موجه قاهره
حاسبات ومعلومات حلوان
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات عين شمس
بنات علوم رياضة عين شمس
اداب كفر الشيخ
علوم اسوان
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد فني صحى رياضه بنها
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حقوق حلوان
حقوق حلوان
تربية حلوان
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره دمنهور
تربية طفوله ج دمنهور
اداب طنطا
علوم اسوان
طب بيطرى القاهره
تربية الفيوم
تجاره عين شمس
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
طب بيطرى الزقازيق
تربية طفولة أسوان
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
طب بيطرى اﻻسكندريه
رياض اطفال المنيا طالبات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
817450
231650
534553
805260
158118
223529
740402
396107
467665
826566
659019
374852
522574
210205
913886
388331
370756
890961
103744
819639
110035
921066
435652
537846
361578
661128
875342
607339
120613
539291
451359
756692

اسم الطالب
معتز احمد محمد عبدالوهاب
هند محمد عبد الواحد احمد
اﻻء قدرى عبد العليم السيد السطوحى
رحمه رمضان مخلوف مالك
امنيه حسن سيد حسن
اسماء سيد محمد مهدى
احمد الجرحى محمود البكرى عبدﷲ
رحاب محمد عوض ﷲ حسن
احمد عبدالواحد عبدالسﻼم بلتاجي
محمد وليد محمد سيد
محمود السيد عبد التواب البربرى
وﻻء عبدالوهاب شحاته احمد شعﻼن
محمد رشاد الصغير عبد الحافظ محمد
عمر جمال احمد السيد سعداوى
يارا حسين عبد ﷲ على
احمد محمد السيد عمار
محمود عبدالعال السيد سﻼم
مدحت مراد على معبد مهران
عبد الرحمن خالد زينهم احمد
بسمه عامر واعر سيد
يوسف عمر احمد حسين
نسمه كليب احمد على
جهاد محمود السيد عرابى جاد الكريم
ايمان محمود عبد الرحيم محمد درويش
يوستينا كمال موريس كامل
عبد الرحمن شعبان رداد ابوالمعاطي
محمد سعيد محمد عبد الحافظ
عبدالرحمن احمد عبدالحميد حسين سليمان
عمر خالد محمود على
هاله محمد عبدالسميع محمد
محمد رمضان محمد الصعيدى
فادى انور فاروق انور

الكلية
تجاره بنى سويف
علوم رياضة عين شمس
تربية دمنهور
كلية التربية الفنية ج المنيا
تجاره بنى سويف
علوم عين شمس
كلية اﻻثار ج اسوان
اداب انتساب موجه طنطا
تربية كفر الشيخ
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
تمريض المنصورة
تربية ابتدائي بنها
تجاره اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
تربية نوعية اسوان
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى رياضه اسيوط
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
اداب انتساب موجه المنيا
علوم القاهره
زراعه سوهاج
تجاره اﻻسكندريه
تربية طفوله ج دمنهور
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
تجاره الزقازيق
علوم القاهره
اداب دمنهور
تمريض طنطا
تجاره جامعة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
299112
667533
678112
377009
289312
438502
461992
385176
314812
651409
433318
510612
533888
735290
465320
834929
313633
280097
588577
322804
301494
846868
163479
802487
107527
877461
219200
672387
657960
389290
209757
356028

اسم الطالب
خلود احمد محمد عبد الفتاح
عاطف سامح كمال عبد ﷲ زيدان
سميه ياسر محمد احمد مصطفى على
ليلى ايمن فاروق احمد عبدالمجيد
جورج عيسى واصف موسى عويضه
امنية محمد عبد العليم عبد العال
عﻼ احمد عبداللطيف عبده يونس
خالد عادل عيد مجاهد
يحيى محمود محمد حجاج
نورهان ياسر عبد اللطيف مصطفى
محمد طارق احمد محمد حسنين
باسم صﻼح شحات محمد حسين
ايمان عادل محمد على النجار
اميره محمد عبد الحميد رزق
عمر محمود السيد السيد عمر
وﻻء احمد حجاج احمد
ضحى حلمي عبدالعظيم حسن
نورا جمال عبد العزيز محمد
صﻼح يحى صﻼح سليمان شيحه
ايمان محمد محمد عزب عبده
مصطفى عابد عبدﷲ محمد صالح
سحر عبدالسميع ابوالفضل دردير
احمد محمد فاروق عاشور
بسمة عبدالمنعم عبد العظيم عباس
شدا على محمد شوقى حجازى
محمد عبدالبديع عبد الوهاب صالح
سها مرحب احمد عبد الرحمن
ليلى عبد الناصر محمد الشحات عبد الرحمن
ابراهيم المغاورى ابراهيم ابراهيم خضره
اسراء احمد ابراهيم الدسوقى احمد عبدالغنى
فيروز هشام ابراهيم محمد
بسنت محمد سعيد محمود

الكلية
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
طب بيطرى المنصوره
استنفد الطالب رغباته
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
طب بيطرى اﻻسكندريه
حقوق اﻻسكندريه
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
علوم بنها
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره طنطا
تجاره دمنهور
تربية دمنهور
تربية/رياضه الزقازيق
علوم بورسعيد
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية طفوله شبين الكوم
حقوق عين شمس
تجاره طنطا
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره بور سعيد
نوعية المنيا
اداب القاهره
تجاره اسيوط
اداب انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه المنصوره
نوعية المنصوره
زراعه عين شمس
فنون جميله فنون حلوان
خدمه اجتماعيه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
729037
118051
576212
655421
834388
500257
823418
358704
427617
656320
233236
529847
736559
376032
904019
739546
829462
148840
614650
524145
132628
831037
738037
428692
127384
903455
140179
737533
457366
678148
675648
544522

اسم الطالب
هدير صﻼح محمود حسينى
فاطمة وجية بحر محمد
تقى ﷲ رمزي عبد القادر نوفل
احمد ابراهيم محمد ابراهيم البيومي
يحيى ابراهيم عبد النعيم ابراهيم
هبه اسماعيل محمد اسماعيل ابو غزالة
وفاء محمد عثمان احمد
ايه اسامه احمد محمد
عبير عﻼء الدين عبد العزيز حامد
نجاه الشحات احمد احمد جمعه
احمد محمد عبد الفتاح عبد الفتاح
صﻼح حسن صﻼح على السمنودى
اسماء رفعت السيد احمد سرحان
ضياء احمد احمد مصطفى سليمان
اسماء احمد عبد اللطيف موسى
خالد عبدالصبور احمد موسى حسبو
صفاء يوسف محمد موسي
بيتر بشري فريد ذكي
ايه متولى سعيد احمد سليم
مريم ايهاب الصاوى عمارعلى
محمد سامي علي كامل
رحاب عمر محمود على
ايه عادل احمد محمد
احمد محمد عبد العال عبد المحسن احمد
نرمين احمد محمد امين
نورا احمد سعدﷲ عبد ﷲ
عمرو عادل انور اسماعيل
ايناس السيد فوزى مصطفى
نيره عبد الحميد محمد التهامى فرج
وفاء حسن غنيم عبد المولى جاب ﷲ
نبيله اشرف فروح عبد الحميد
فادى مرقص جاد السيد عبد المسيح

الكلية
نوعية الزقازيق
حقوق انتساب موجه القاهره
نوعية طنطا
اداب المنصوره
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
اداب اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تربية عين شمس
علوم اﻻسكندريه
اداب المنصوره
تجاره عين شمس
علوم اﻻسكندريه
تربية الزقازيق
حقوق بنها
تربية سوهاج
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تربية الزقازيق
تربية اسكندرية
اداب انتساب موجه القاهره
معهد فني صحى سوهاج
تربية الزقازيق
تربية اسكندرية
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تربية سوهاج
تجاره انتساب موجه حلوان
نوعية الزقازيق
تربية طنطا
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
تجارة جامعة السادات
علوم رياضة جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
280304
382392
460236
240457
537066
355569
588980
911630
679632
252802
108106
453703
288655
225785
545998
893330
604818
663886
540285
533559
536916
295630
391966
659136
367540
741668
353299
665016
239449
456485
297086
910887

اسم الطالب
احﻼم عبد القادر عبد السميع يوسف
ايمان اشرف بدر محمد حسن
نجاه محمود محمد عبدﷲ عطا
يارا وحيد انيس عبد الظاهر
عﻼ ايمن علي محمد علي اسماعيل
نورهان عدلى عبدالحميد احمد
نوال محمد عطيه نعمة ﷲ
رانيا ابو الحجاج عبد الظاهر على
محمود احمد السيد الحفنى
احمد عبدالفتاح عبدالسميع محمود
احمد اسامة احمد محمد طنطاوى
اميره ابراهيم السيد ابراهيم
احمد مصطفى عنتر مصطفى
كوثر صبحى عمر على
أمنيه جمال أدم احمد بدوى
مادونا جمال ورد فرج
روضه عبدالدايم عبدالدايم سعيد
محمد خالد ابراهيم عبد السﻼم محمد
سارة محمد السيد محمد السيد
شيماء محمد بسيونى عبدالحليم سالم
ندي محمود صالح ابراهيم القمري
يارا سامي بشاى جرجس
اشرف حسن سيد ابراهيم
احمد محمد عبد القادر زهران الرفاعي
الشيماء عبدالحق احمد عبدالعليم
محمد محمد على مرسي
بيتر نادر عزيز ذكى
عبد الرحمن محمد وفدى المهدى ناصف
احمد سيد عبد العزيز عبد القوي
ايمان السيد عبدالنبى خميس
اماني وسيم كامل مسعد
صﻼح عﻼء شحات حسين

الكلية
علوم حلوان
اداب انتساب موجه الزقازيق
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
اداب القاهره
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب القاهره
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية اسوان
تمريض المنصورة
نوعية عباسيه
تجاره القاهره
تربية طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره القاهره
تجاره اﻻسكندريه
اداب سوهاج
نوعية الزقازيق
تربية المنصوره
علوم جامعة السويس
تجاره اﻻسكندريه
تجاره دمنهور
معهد فني صحى امبابة
حقوق عين شمس
اداب كفر الشيخ
تربية ابتدائي بنها
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره بور سعيد
اداب انتساب موجه حلوان
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
تربية عين شمس
تربية ابتدائي اسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
675728
539980
581153
240613
516149
549584
903977
362394
434264
900842
390706
316800
440284
610331
746724
294834
751652
896013
835805
440235
236568
575782
661626
548126
282011
217579
296275
600784
442799
602946
139880
382807

اسم الطالب
بيتر مجدى جرجس تادرس
اميره فوزى عبد المالك مختار
احمد اشرف محمد السيد البحيرى
ساره مجدى مصطفى شعبان
عبد ﷲ ماهر عبد اﻻﻻه يوسف جويلي
إسراء محمد أحمد الشرقاوى
رانيا ثروت رزق اسكاروس
وفاء رضا عبدالظاهر عبدالسميع على
كرم محمد صالح درويش محارم
دميانه انور نخنوخ بشاى
ندى محمد حلمى خليل
ماريهان جمال محمد ابراهيم
آمال مجدى معوض عبد العزيز
شيماء رمضان محمد سيد احمد ابراهيم
اسماء حسنين فوزى حسنين
حسن ابراهيم مصطفى مصطفي محمد
ايه مهدى محمدين على محمد
بسنت بقطر شمعى القمص سرجيوس
ندا ابوبكر عاشور محمد
هبة سعيد فهمي احمد ابو العﻼ
اسﻼم حسنى نصر محمد
مياده مدحت على عبد القادر
منى السيد محمد عبد الحميد الغلبان
هادي محمد السعيد محمد النعناعي
لينا صبري حامد كامل على
كرستينا حشمت فؤاد اقﻼديوس
اسراء سمير حبيب احمد موسى
اﻻء عبدالعزيز محمد عبدالعزيز فياض
برديس محمد محمد مغربي الشافعى
احمد مختار ابراهيم مرعى
نورهان صابر سعيد احمد السيد شحاته
رحاب ابراهيم عبدالعليم محمد

الكلية
تجاره المنصوره
تربية طفوله ج دمنهور
علوم المنصوره
حقوق عين شمس
حقوق طنطا
تربية/رياضه دمنهور
اداب سوهاج
اداب حلوان
تجاره دمنهور
معهد فني صحى سوهاج
حقوق بنها
اداب شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة طنطا
رياض اطفال المنصوره
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
تجاره انتساب موجه حلوان
تمريض بور سعيد
علوم سوهاج
معهد فني صحى اسوان
اداب اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
اداب طنطا
زراعه المنصورة/رياضة
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
حقوق عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق انتساب موجه عين شمس
علوم الزقازيق
اداب طنطا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره القاهره
زراعه عين شمس/رياضة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
160111
678324
814010
581759
805261
535006
455589
547631
667934
142256
286322
888551
667990
803867
151269
809766
594817
812354
293535
600226
225199
534537
360552
586910
539478
104447
832042
314047
164713
736217
456527
661059

اسم الطالب
فادى امير نجيب اسرائيل
اﻻء السيد محمود عرفات
ايمن عبد المهيمن عبد العظيم عبد الوهاب
احمد مجدى عبد الحفيظ أحمد
زينب نعمان كامل سعيد
اﻻء نعيم نعيم جاب ﷲ عمارة
ابراهيم محمد احمد زغلول
نادر جمعه عبد المجيد بسيونى شريدح
ياسر مدحت عبد المعبود جابر
اميرة عبد الظاهر محمد سليمان
ندى منصور نوبى بياض
اسماء رشاد عبد الحافظ فرغلى
خلود كمال عبد العزيز شلبى
هند محمود كامل محمود
منى متولى طلب نفادى
اﻻء منتصر انور عثمان
دينا حلمى جﻼل سيف
اسﻼم خليفه سليمان جمعه
كريم ياسر محمود عبده محمود
روحية محمد عبد الفتاح عبد العال
عﻼء محمد عبدالمجيد على
احسان منصور ابوالفتح عيسى عيسي
محمد احمد على محمد
ايه حمدى عبد المنصف يسن
خلود حبشى محمد علوى محمد
يحيى احمد عدلى محمد كامل مشيط
مى قاسم شبيب عثمان
اية احمد شوقي محمد دومة
غادة محمد محمد عبد الحافظ
ايمن ابراهيم اسماعيل محمد الفقى
صباح على محمد زياده
منى محمود عبد ﷲ ابو الريش عبد العزيز

الكلية
السن المنيا
علوم المنصوره
دار العلوم المنيا
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب المنيا
طب بيطرى دمنهور
حقوق طنطا
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب انتساب موجه حلوان
تربية عين شمس
تجاره اسيوط
معهد فني صحى المنصوره
زراعه المنيا
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
رياض اطفال المنيا طالبات
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
علوم المنيا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
طب بيطرى دمنهور
العبور العالي ك 21بطريق بلبيس لنظم المعلومات اﻹدارية
تجاره طنطا
تجاره دمنهور
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب سوهاج
طب بيطرى جامعة السادات
علوم الفيوم
حاسبات ومعلومات الزقازيق
معهد فني تمريض طنطا
اداب المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
809598
657857
311006
842464
303272
535825
235071
734157
754290
238050
316636
735611
835101
658049
134958
381669
828296
306779
752090
842830
734336
154256
244317
233805
659704
733514
876361
284644
538899
449861
730554
748363

اسم الطالب
عبد ﷲ محمد ابراهيم عبد ﷲ
اميره سامح مصطفى السيد حامد
مي عبد العزيز الصاوى القاضى
اشرقت ناصر عبدالعزيز عبد الونيس
نور عبد الحكيم محمد عزيز
منى محمد رزق الخولى
فاطمه ممدوح محمد حافظ
محمد مصطفى حسن مصطفى الدمنهوري
روفان احمد العربي السيد الزيدي
هاله حسام الدين محمد فريد
امنية عطية سعد سليمان
منى احمد محمد محمد خليل
صوفيا سعيد شفيق منقريوس
محمد ايمن احمد عبد البارى محمد
احمد جﻼل معوض عبد الغفار
نجوان حسين عبدالرحمن ابورحاب
شيماء جمال محمد محمد
فاتن خالد عبد السميع ابونار
ريهام ايمن محمد عادل محمد ابو الفتوح
احمد محمد عبد الحكيم مليجى
اﻻء محمد عبدالرازق محمد عبدالرازق
اسراء عصام محمد احمد
هدير عبد الناصر محمد ذكى
احمد عصام اسماعيل جمعه محمد
ساره اشرف محمد عبد الحميد وهدان
مها ماهر محمد محمد مشعل
ايه ﷲ محمد عبد الحميد محمد
ميادة محمد ابو الوفا عبد الجليل
شيماء رفعت عبد الحميد عبد المقصود
اسماء بسيونى عمارة حامد الشورة
روفيده احمد جمال ابراهيم
احمد سعيد عبدالﻼه على

الكلية
اداب المنيا
تربية ابتدائي المنصوره
تمريض شبين الكوم المنوفية
علوم المنيا
تربية السادات
تربية طفوله ج دمنهور
حقوق انتساب موجه القاهره
نوعية الزقازيق
تجاره جامعة السويس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية الزقازيق
معهد فني صحى اسوان
حقوق المنصوره
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
كلية البنات تربية عين شمس
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
اداب شبين الكوم ج المنوفية
كلية أداب بورسعيد
نوعية المنيا
نوعية الزقازيق
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
فنون تطبيقيه حلوان
حقوق حلوان
اداب المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
اداب اسيوط
فنون جميله عماره المنيا
علوم اﻻسكندريه
تربية طنطا
اداب عين شمس
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
284312
355476
600418
750615
653837
512045
103253
664274
659872
361444
889744
301731
166627
437161
146279
381422
529947
656762
680627
727953
681549
452694
159648
224865
608144
436096
352483
541910
745149
105127
315042
532663

اسم الطالب
احمد رفعت محمد عبد الباقى
شروق طارق صالح احمد
ياسمين حسام فؤاد مرسى
ناجى صابر حامد خضر
محمد عبد الكريم الشبراوى بدران
امل سمير حواش عفيفى حواش
محمد حسام مصطفى طراد
هند احمد محمد احمد شتيوى
صباح محمود محمد احمد
ميرنا مجدى نصيف بشاره
مارينا إكرامى منير موسى
احمد ابراهيم على محمد مرعى
نرمين عبد النبى حسين عبد الجليل
مريم محمد زكريا غنيم سالم
وليد عبد الناصر سيد شيحه
يوسف احمد سعيد رجب احمد
حسن محروس محمد مرسي اسماعيل
حنان اشرف السيد فرغلى السيد
حسام حسين جمعه حجازى
اكرام ابو عيسى على عبد الحليم الصورى
احمد محمد الغريب بركات محمد
منه اللة صﻼح طلحة المتيت
محمد شعبان حلمي عيد
احمد عﻼء عبد المنعم احمد صالح
شاهندا حسين عبد الحميد متولى بيومى
هاجر ايهاب بهى الدين احمد موسى
رنا رشاد ابراهيم احمد
عبد ﷲ طارق عطيه ﷲ عبد المجيد اسماع
ايه عبدﷲ حسين عبدﷲ
عمر على عز الدين عبد الحى
محمد سامي حماد عبدالصمد
حسام الدين رجب محمد احمد الشنتوري

الكلية
اداب عين شمس
علوم عين شمس
تجاره الزقازيق
حقوق المنصوره
علوم بورسعيد
حقوق اﻻسكندريه
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
اداب المنصوره
اداب المنصوره
تجاره عين شمس
تجاره اسيوط
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
استنفد الطالب رغباته
علوم رياضة دمنهور
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره سوهاج
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره المنصوره
اداب جامعة دمياط
علوم الزقازيق
معهد فني تمريض المنصوره
تربية طفوله طنطا
تربية ابتدائي بنى سويف
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
دار العلوم ج القاهره
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ
تربيه شعبة تربية فنيه اﻻسماعيلية
تجاره بنها
تجاره بنها
تربية ابتدائي دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
166334
294366
383835
391610
547158
372707
359135
308363
473397
387551
399126
907779
226262
728025
537637
906494
465088
429559
371694
893695
731053
112244
531966
237759
745660
878050
727658
504123
605895
879654
912754
883629

اسم الطالب
محمود خميس رمضان ابراهيم
عمر ايمن محمد عبدالنبي محمد
نورا سالم عبدالوهاب سالم اﻻهدل
روان وجيه عنتر وهبه ضبيش
مصطفى السيد محمد السيد دومه
انجى غندور شفيق اسكندر
احمد طلعت احمد ابوالعﻼ
محمد حسام رشاد بركات
دعاء رشوان علي ابو الخير السبيعى
اسامه ماهر ابوالمعاطى عبدالجواد
حسام احمد عزت عرفة
محمد ناصر احمد اسماعيل
جاسر رامي عبدالخالق محمود
ريهام محمد عبد الفتاح عبد ﷲ حسن
ريهام لبيب بسيوني لبيب بدوى غراب
شيماء احمد نجدى اسماعيل
إسﻼم إبراهيم عمر حسن الرفاعى
سارة السيد محمد خميس حسن
امنيه اشرف عوض وهبه
احمد هشام عبد ﷲ مهدى
اسماء عبد ﷲ مصرى شوربجى
ايمان عاطف عبد الحميد احمد راشد
محمد مصطفى زين العابدين مصطفى
اية ﷲ محمود حسين ابو جويد
احمد عادل السيد محمود يونس
امل رجب على احمد
هبه السيد على ابراهيم على
هديل حسن عز الدين حسن محمود
سارة خالد ابراهيم فراج
بسمه عبد السﻼم عطيه سويفى
احمد عبد النبى محمود احمد
محمد عبد العزيز احمد محمد

الكلية
تمريض الفيوم
تربية/رياضه حلوان
اداب انتساب موجه بنها
اداب انتساب موجه عين شمس
حاسبات ومعلومات عين شمس
اداب انتساب موجه بنها
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات بنها
معهد فني تمريض سوهاج
تجاره القاهره
اداب الزقازيق
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره كفر الشيخ
تربية أساسي اسكندرية
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تربية رياضية بنين سوهاج
علوم الزقازيق
اداب القاهره
اداب دمنهور
اداب القاهره
علوم رياضة جامعة السويس
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه اسيوط
نوعية الزقازيق
السن عين شمس/رياضة
علوم الزقازيق
علوم اسيوط
تجاره سوهاج
اداب اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
581002
531048
477317
313052
230080
452052
358184
548750
583750
680949
218043
456170
244300
747069
875330
913546
228548
148389
443881
584948
379390
733243
909027
539550
145807
515334
452062
812402
742907
228601
654918
531229

اسم الطالب
عبد ﷲ محمد جودة محمد البرعي
سعيد عصام محمود احمد ناصف
صفاء خالد محمد شوقي القللي
هدير هشام محمد محجوب
عصماء عصام الدين المليجى عبد الرحمن
مصطفى ايمن ابو اليزيد بركات
مروه محسن محمود على
محمد ابراهيم علي محمد ابو شحاته
ايمان محمد احمد ابو خضرة
محمود محمد مختار محمد
جورجينا جرجس عزيز جرجس
توفيق نجيب ابراهيم جميل
منه ﷲ محمد ناصر السعيد
كريم احمد خليفة ابراهيم
جورج ماجد فريز منقريوس
احمد السيد بكرى على احمد
بيشوى دانيال عبد الشهيد غب﷼
نورا عاطف ابراهيم محمد
ايه فرج عبد الحميد الجناينى
بدريه عطا فتحى عجيزه
اميره محمد توفيق محمد الجابرى
ايمان رفعت متولى عبد العظيم
ايه عبد ﷲ احمد عبدالظاهر
نورهان طلعت كامل عطيه حبيب
مصطفى طلعت عبد الخالق حسن
محمد رمزى احمد الخولى
احمد اشرف المغاورى عبد الجواد
شاهر جمال جمعة اسماعيل
ايه ندا عبد الخير محمد
ياسين كمال عبد الفتاح حسن
نوال السيد فاروق حسن الوصيف
محمد عبد الباسط محمد حسن الديباوي

الكلية
تربية رياضيه بنين طنطا
حقوق اﻻسكندريه
اداب طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اداب كفر الشيخ
اداب عين شمس
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تربية ابتدائي طنطا
تجاره بور سعيد
تجاره القاهره
اداب طنطا
تربية حلوان
تجاره جامعة السويس
تجاره اسيوط
تمريض أسوان
تربية حلوان
اداب انتساب موجه حلوان
تربية طنطا
اداب انتساب موجه طنطا
تربية ابتدائي عين شمس
اداب انتساب موجه الزقازيق
علوم رياضة اسوان
علوم دمنهور
تربية عين شمس
تجاره دمنهور
علوم طنطا
تجاره اسيوط
تربية طفوله اﻻسماعيليه
اثار الفيوم
معهد فني صحى المنصوره
تربية دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
213968
146454
750840
473316
599953
447957
510930
136849
327473
365165
906396
576819
913306
538618
662384
533687
118792
292271
682026
153825
657311
444702
114310
208961
280783
882530
473188
318181
154509
282980
459703
531690

اسم الطالب
ابانوب سعد امير الياس
عبد ﷲ شحات عبد الفتاح حسن
محمود مصطفى محمود فتيح
شيماء على على على البطاط
احمد جمال احمد سويلم حسن
ابراهيم سعد ابراهيم القحافي
يحيى ابراهيم محمد عبدالغفار ادريس
يارا كمال ابراهيم راغب
احمد سعيد عبد الرازق المنسي
هند جمال محمود احمد
سحر كامل على السيد
غاده ناصر السعيد حسن الغريب
محمود عبد ربه محمد على
اسماء محمد عبدالمنعم ريحان
احمد عبد السميع طه حسين شاهين
اسراء مصطفى حمدى طلبة عبداللطيف
ياسمبن حسام ياسين محمد
دعاء سمير احمد بيومى موسى
بسام عماد الدين محمد عبد الرحمن البيومي
ماهيناز كمال محمد سيد
دنيا مجدى عبد الغنى محمد الدنجﻼوى
صﻼح حمدى ربيع حسن عبد البر
يوسف شنودة صليب عطا
احمد محمود مصطفى محمود
احمد حسام احمد الهادى نصار
عمرو حماده عبد العزيز عباس
محمد ابراهيم سعد محمد احمد القلفاط
كريم احمد سعيد مصطفى
اسراء سعد عبد الصمد فرج
سيف الدين احمد عبد المنصف شحاته
احمد يوسف عبداللطيف خطاب
الحسين عﻼء يوسف على جاد

الكلية
تجاره القاهره
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجاره بور سعيد
اداب جامعة دمياط
علوم بنها
نوعية طنطا
تجاره انتساب موجه دمنهور
حقوق حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية سوهاج
تربية ابتدائي طنطا
حاسبات ومعلومات اسيوط
تربية طفوله ج دمنهور
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تجاره دمنهور
تربية رياضيه بنات بالجزيرة ج حلوان
اداب انتساب موجه حلوان
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تربية ابتدائي بنى سويف
حقوق المنصوره
تجاره طنطا
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
تجاره عين شمس
حقوق القاهره
تجاره اسيوط
تجاره كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة سوهاج
تجاره عين شمس
تجاره كفر الشيخ
علوم بورسعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
881266
370907
588882
673349
918675
139436
898762
880068
378875
536824
524014
292686
737667
315462
153538
154119
155891
589295
676551
745508
324016
681635
354553
472638
604438
447977
603397
128898
304075
287799
590241
748504

اسم الطالب
اكرام حسن حسين سليم
عبدالرحمن مصطفى كامل احمد
محمد عبد الجواد جوده عبد الجواد غانم
ايه وائل الدسوقى الطنطاوى زغلول
عﻼء رجب سيد حسين
احمد عادل عبد الحميد محمود
منال سمير ابو الفضل عباس
دنيا ممدوح ورد لمعى
اسراء موسى على عبدالغنى
ساره عبد الستار عبد الهادى حجازى
نوران نبيل محمد امين جاد الكريم
هند فتحي حمدى احمد
فاطمه مدحت السيد محمد السيد
علي عزت عبد السميع محمد حسنين شرف
سها سيد احمد سيد
هاجر محمد فهمى محمد
ليلي احمد سيد مراد
عبد ﷲ محمد راغب راغب احمد عامر حسن
سامى محمد رضا محمد شعير
ندا مصطفى غريب سالم
حسين فراج حسين عبد الهادى
احمد جمعه محمود انيس اﻻشموني
محمود حسن على حسين
فتحيه ياسر البيلى حسن البيلى
احمد محمد على احمد عيسى
خالد سيد احمد سليمان جمعة
اسﻼم حسين السيد السيسى
رضوى صابر على عثمان
سارة سمير سعد عبدالحميد الزرقانى
اسﻼم فوزي محمد بيومي
احمد محمود محمود بدر
خالد محمد محمود محمد

الكلية
حقوق اسيوط
تجاره عين شمس
حقوق طنطا
تجاره طنطا
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
تجاره القاهره
تمريض سوهاج
علوم اسيوط
تجاره بنها
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق انتساب موجه حلوان
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره بنى سويف
تربية بنى سويف
رياض اطفال القاهره طالبات
علوم رياضة جامعة دمياط
علوم رياضة الزقازيق
تربية اﻻسماعيليه
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية/رياضه المنصورة
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية ابتدائي طنطا
علوم الزقازيق
كلية البنات تربية عين شمس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
677577
323165
462752
428489
351310
453186
614829
305654
836209
673732
369194
661091
280458
530546
751249
664773
232916
154538
355358
847782
895838
899056
602598
239780
810044
107466
595967
833225
205567
542109
439985
903734

اسم الطالب
احمد فهمى المهدى على ابراهيم
رقية ابراهيم عبد السميع على المرسى منتصر
شريف عوض عبد ﷲ أحمد العجمى
احمد عزت حسن محمود ابراهيم
مروه جﻼل محمد سليمان
فاتن عبد الرحمن عبد المجيد الشاعر
فتحيه السيد عبداللطيف محمد همام
احمد ايمن السيد البطرني
احمد عبد الناصر عمر سليم
ايمان عادل احمد فتح ﷲ فتح الباب
احمد عبدالعظيم مصطفى عبدالعظيم
وﻻء عبد المجيد محمد عبد المجيد حسن الديب
شريف طارق ابراهيم محمود محمد
مصطفى ماجد حسنين محمد فتح ﷲ
طارق محمد السيد محمد حسين
احمد هشام محمود ابوبكر ابوعلى
رضوي شحاتة عطا احمدايوب
على عبد الظاهر حسن ابو السعود
هدى احمد سعدالدين حسنين
أسامه محمد عبدالظاهر حمد
كارمينا بهاء غطاس حبيب
هناء عبد الناصر احمد عبد ﷲ
محمد عبدالنبى على سليمان
عمر مدحت محمود حسين محمد
مصطفى محمود ابراهيم حسين
شريف هشام قدرى محمد فؤاد
شروق جمال محمد سرور محمد عوض
ابانوب اسحق ناروز ونس
اسراء سمير مصطفى عبدالحميد الخولي
احمد عماد محمد قاسم عبد ﷲ
آيه عصام ابراهيم النجار
احمد عاطف معبد عبيد

الكلية
تجاره طنطا
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره طنطا
حقوق اﻻسكندريه
تربية عين شمس
تجاره طنطا
خدمه اجتماعيه حلوان
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
حقوق قنا جنوب الوادي
علوم المنصوره
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
نوعية المنصوره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
اداب المنصوره
تجاره انتساب م .بنها
اداب بنى سويف
فنون تطبيقيه حلوان
إعﻼم ج جنوب الوادى
تربية ابتدائي سوهاج
نوعية قنا
معهد فني تمريض الزقازيق
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره اسيوط
تجاره القاهره
علوم جامعة دمياط
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره اﻻسكندريه
علوم جامعة دمياط
تربية سوهاج/رياضة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
358790
372034
302647
660872
164066
449677
884664
610782
357643
835631
532236
884173
383559
741773
464490
304078
126350
614201
237718
749139
211521
678059
908835
302845
294965
608994
678932
502932
113683
448357
131118
223349

اسم الطالب
نورهان نبوى محمود عبدالرحمن بدر
هاجر سيف حسين عبدالرازق
احمد دسوقي السيد صالح
ايه عطيه احمد اسماعيل وادي
معتز محمد العزامي محمد
اسراء محمد عبد المنعم حجازى زياده
ايمن فراج سيد يوسف
أمير عبد العزيز على على
امانى طارق محمد الطيبى
عبدﷲ فوزى جاد حسانين
محمد سامي محمد ابراهيم عويس
شيماء عوض بهلول مهران
مجدى طلعت على محمد محمود
احمد محمد عبد الفتاح محمود كامل
احمد محمود محمد محمود جاد ﷲ
سارة طاهر عاشور عوكل
مهيتاب محمد محمود سالم
بسمه سامح محمد إبراهيم
هدى محسن الوصال قاسم
نرمين حسن محمود على
مرام شاكر محمد مصطفي
اسراء سامى عدلى الورداني
اميره خالد ابراهيم محمد
اسماء محمد عبد الهادى عبد الغفار فرحات
محمد سعد السعيد محمد مصطفى
شريف طلعت عبدالعال السيد
محمود ربيع احمد بازيد
هﻼ زكريا احمد اسماعيل على
محمد احمد عبد الرحيم عبد الموجود
سلمى وليد مزيد الحمد نعينع
هبة ﷲ مجدى ابراهيم محمد
ندى اشرف نصر اسماعيل

الكلية
حقوق عين شمس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه المنصوره
حاسبات ومعلومات الفيوم
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره اسيوط
علوم رياضة الزقازيق
دار العلوم ج القاهره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية اسيوط
معهد فني صحى رياضه امبابة
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره كفر الشيخ
تربية طفوله شبين الكوم
حقوق حلوان
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب انتساب موجه القاهره
تربية جامعة السويس
تجاره القاهره
رياض اطفال المنصوره
معهد فني صحى اسوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره الزقازيق
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره طنطا
علوم القاهره
اداب طنطا
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس

Page 1372 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
747834
104300
471210
368522
365958
611688
437507
353479
658466
673966
133569
812945
153041
680514
734847
915260
470308
728788
471964
313740
728322
430793
651291
433362
893547
747129
133914
651697
592731
389735
590491
158198

اسم الطالب
هدير فؤاد مصطفى ابراهيم
نهال محسن عبد ﷲ السيد
سماء عوض عبدالرحمن عبدالرحمن على
منة ﷲ سعد عبدالعزيز هنداوى ابراهيم
بﻼل محمد محمود محمد المحﻼوى
امل اشرف انور السيد محمد
اميرة السيد ابراهيم احمد هﻼل
مصطفى السيد سعيد عبدالحافظ
ايمان ياسر محمد عبد العزيز محمد عبد الباقى
شروق محمد عبد العزيز اسماعيل ابو المجد
شيماء عﻼء الدين محمد بشير
فيبى عيسى خليل سليمان
اﻻء عز الدين عيد محمد
ندى عبد الحكيم عبد اللطيف احمد على
لؤى احمد ابراهيم محمود
احمد شعبان عبده منصور
على أحمد على موسى
محمد عبدالرحمن محمد مغاورى
أحمد منصور عبد المجيد شعبان
ابتسام سمير حمدى عبدالبديع
اسامه محمد عبد ﷲ حسن
نوران اشرف فتحى صالح عثمان
بسمه محمد حسن منصور الزينى
احمد عصام السيد حسنين على
مﻼك ابراهيم حنا جريس
احمد عاطف احمد جادالرب
نورا سمير عبد الهادى عفيفى
محمد طارق عبد الحكيم السعيد الشاعر
احمد عصام محمد الخوﻻنى
محمد صﻼح على محمد ابوزيد
امير قدرى طه الصعيدى
شيماء امام عبد الحميد جوده

الكلية
تربية جامعة السويس
اداب القاهره
اداب كفر الشيخ
طب بيطرى بنها
تجاره انتساب م .بنها
اداب الزقازيق
تربية اسكندرية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب المنصوره
اداب جامعة دمياط
فنون تطبيقيه حلوان
حقوق بنى سويف
رياض اطفال بنى سويف
تجاره المنصوره
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حقوق اسيوط
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
تربية كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم جامعة السويس
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اثار القاهره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فني صحى سوهاج
زراعه قناة السويس/رياضة
تجاره القاهره
حقوق المنصوره
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه عين شمس
فنون تطبيقية جامعة دمياط
علوم جامعة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
442262
678270
292985
295252
241136
591289
180656
831779
603080
280237
580924
297547
907534
301061
910329
435668
611927
805209
596950
154002
533223
213894
429847
379021
470530
751320
831422
168595
180948
518773
906944
523328

اسم الطالب
حسام مفرح فؤاد محمد خطاب
ريم رضوان محمد الشربينى محمد
ايمان كريم عبدالرحمن اسماعيل
اية صﻼح السعيد محمد
اية نبيل عبد الباسط ابو على
ايمان اشرف فوزى محمد حسنين
محمود جمال احمد ابو سيف
هاجر زين العابدين حامد حميد
شيماء فوزان حلمي سالم الصالحي
سلمى رأفت احمد سند موسى
احمد محمد عطا لبيب خفاجه
فاطمة عبد الخالق محمد محمد ابراهيم
امجد نصحي بخيت فاضل
شوقي صبحي شوقى منصور
حسام عزالدين محمد عبد الفتاح
ريم ايمن محمد حسنين ابونار
ريم محمد منصور محمود بدوى
احمد عمران تونى خلف
احمد بسيونى غريب حسين عياد
الزهراء ناجى اسماعيل عبد الجواد
دعاء ايمن فؤاد عبدالغنى الحناوى
مونيكا توفيق جمال توفيق
اسراء السيد محمد احمد
هبه موسى يعقوب ميخائيل
عمر ايهاب الدسوقى عبدالهادى بدوى
يوسف حمزة احمد على عبد الرحمن
شيماء سيد حفني حسين
نهال احمد محمد بهى الدين طلبه
مصطفى نبيل زكريا محمد
منار خالد محمد حسين شيبة
اسامه علي محمد ابو رحاب
عبد السﻼم محمد عبد السﻼم حسن على عفيفى

الكلية
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
نوعية المنصوره
تجاره القاهره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
اداب الفيوم
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تجاره الزقازيق
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره طنطا
تجاره عين شمس
تجاره سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اسيوط
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
السن عين شمس/رياضة
اداب اسيوط
اداب جامعة دمياط
رياض اطفال بنى سويف
تربية أساسي اسكندرية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه عين شمس
حاسبات ومعلومات المنصوره
تربية رياضيه بنين بور سعيد
معهد فني صحى سوهاج
اداب بنى سويف
زراعه الفيوم
اداب دمنهور
تجاره سوهاج
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
367302
224972
357820
468366
679944
313501
281238
608044
668635
136238
184528
427562
442239
579595
594058
102319
523154
834710
751625
523507
749659
158471
598036
669547
316833
160572
518885
681280
524026
653956
600894
374935

اسم الطالب
ايه حسنى السيد ابراهيم النجار
محمد عماد حمدى محمد
اسراء سعيد نادر الصاوى
محمد ابراهيم الهوارى الزفتاوى
محمد فكرى المتولى محمد سالم
شروق عبد الرحمن عبد النعيم عبد الرحمن البرى
محمود عصام فاروق حسن
حسناء احمد ابراهيم الدسوقى
محمد على عطا بنه
ياسمين حشمت فريد قديس
ساميه جمال محمد محمد
اسراء جمال فهمي العزازي
معاذ محمد يوسف محمد الشوره
هاجر عطيه اسحاق عبد الحليم
نهاد عصام فتحى مصطفى خليف
ريم هشام نبهان عودة
اسامة اشرف السيد حنفى محمد
نهاد حسين احمد حسين
ساره جمال جابر رشوان محمد اسماعيل
امنية صالح محمد محمدعطا
نورهان عبد الرحمن اسماعيل محمد
رغده طه على عبد الفتاح
وفاء عبد القادر عبد السﻼم حسن البشبيشي
ابراهيم حسن احمد حسن عوده
اسماء سﻼمة حسن عبدالصادق
هبه جابر عبد الستار محمد
ايه نصر ابراهيم الطباخ
رضا محمد بدوى عبده ابراهيم
اﻻء احمد طه عبد ﷲ فودة
منه ﷲ هشام محمود خطاب
ميرنا عبدالناصر ابراهيم وهبى احمد عطيه قوره
اسﻼم احمد محمد ابوالعينين

الكلية
اداب انتساب موجه بنها
حاسبات ومعلومات حلوان
اداب انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
زراعه المنصوره
تجارة جامعة السادات
العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب المنصوره
اداب انتساب موجه حلوان
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
علوم اﻻسكندريه
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
اداب المنصوره
تربية جامعة دمياط
كلية البنات آداب عين شمس
تربية اسكندرية
اداب قنا ج جنوب الوادى
اداب انتساب موجه بورسعيد
نوعية اﻻسكندريه
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب بنى سويف
تجاره جامعة دمياط
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية بنها
تجاره بنى سويف
تجاره دمنهور
حقوق المنصوره
علوم حلوان
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره الزقازيق
حاسبات ومعلومات بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
237873
503031
510206
299974
375424
681936
317215
389361
117987
145850
817976
658563
657920
592120
277185
545492
576862
745253
435526
458017
537651
129533
378311
436325
302121
536765
729734
507526
546062
547793
612646
388346

اسم الطالب
رانيا سعيد محمد عبده عويس
ماركوس بطرس نبيه نجيب
محمد رضا احمد الصاوي الضوى
محمد مصطفى محمد طه
احمد طارق سليم عباس هاشم
دنيا فاروق مصطفى صالح
ميرنا عاطف ناشد بدير
فاطمه وحيد نبيه عبدالمولى
حكمت محمد على عبد الهادى
عمر مسعد عبد الحميد عواد
بيشوي ظريف ايليا جاد الكريم
محمد ابراهيم محمد فتحى عبد اللطيف ابو الخير
عبير محمد عبد المنعم المتولى القبانى
ميرنا صﻼح على السويسى
احمد محمد ممدوح سيد حسن
محمد السيد احمد السيد الشال
نورا عبد الوهاب محمد عبدالرحمن ابوزيد
احمد سعيد عبدالمعطي احمد يوسف
منار اشرف يوسف حمادة
هبه سمير عبد العال حجاج
عﻼ رضا على حسن الفقى
ماركو مجدى صبحى عبد النور
صﻼح مصطفى صﻼح مصطفى
آيه محمد عبدالخالق يوسف سﻼمه
مصطفى مجدي ابراهيم القط
ايمان خالد محمد محمود الزهيرى
مختار صابر محمد توفيق
محمود مصطفى سليمان محمد فتحى
هاجر صﻼح احمد كامل
احمد مجدى محمد فوزى عقده
محمود طارق احمد السيد ضفر
رمزى خالد فوزى عبدالدايم الفﻼح

الكلية
تجاره انتساب موجه قاهره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه قاهره
علوم رياضة الزقازيق
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
تجاره بنها
علوم بنها
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية /رياضه المنيا
حاسبات ومعلومات الزقازيق
رياض اطفال المنصوره
فنون تطبيقية جامعة دمياط
حقوق عين شمس
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
اداب كفر الشيخ
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب طنطا
علوم دمنهور
تجاره القاهره
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى اﻻسكندريه
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره انتساب موجه دمنهور
علوم رياضة اسوان
علوم رياضة طنطا
السن عين شمس/رياضة
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
602982
654694
757553
887062
307844
293354
812696
742879
728248
216446
240342
894888
504919
838386
312352
457542
667644
604995
479379
289351
653967
894309
893834
455718
174112
535973
752618
742931
392372
507123
156375
163838

اسم الطالب
محمد خالد محمد الهادى عطيه
السيد الموافى محمد عبد العليم
محمد احمد ابوغنيمة ابراهيم
محمد عزت محمد ضاحى
امنية مجدي عبد الموجود محمد حبلص
فاتن متولي احمد جبريل
الزهراء شعبان عبدﷲ مفتاح
نورهان اكمل السيد كمال
احمد محمود السيد عبد الرحمن يوسف
اسماعيل احمد مصيلحى عبد اللطيف
ياسمين عماد احمد احمد جاد
ناردين فكري طياب مجلع
اسماء عﻼء سعيد بيومي دياب
سالمه سيد ابو بكر سيد
مينا جرجس عزمى ابسخيرون
ايمان حمدان محمود السخاوى
ايه صﻼح نصر السيد عبد النبي
اسراء السيد السيد ابراهيم
ساره عصام الدين احمد سعيد
محمد خلف فهمى على
ايه صبرى صالح ابراهيم اسماعيل
منى عبد الﻼه رشاد عبد الﻼه
عبد الرحمن على خلف صالح
ابراهيم عﻼء الدين احمد ابو الخير
رنا هشام سليم محمد
اميرة محمد ناصف عبد الحميد كيﻼني
سلمى محمد محمد عباس مرسي
ميار على عبد الفتاح على عبد الفتاح
هاله نبيل احمد محمد توفيق
صباح موسى اشتياق حبيب
مروة عبد الناصر حجاج جودة
هشام محمد احمد يونس

الكلية
تمريض الزقازيق
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب
تجاره جامعة السويس
اداب اسيوط
تربية/رياضه شبين الكوم
دار العلوم ج القاهره
اداب المنيا
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره الزقازيق
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
فنون جميله فنون اﻻقصر
اداب انتساب موجه دمنهور
معهد فني صحى اسيوط
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تمريض طنطا
تمريض المنصورة
اداب الزقازيق
طب بيطرى كفر الشيخ
علوم رياضة حلوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية سوهاج
علوم سوهاج
تجاره طنطا
تجاره عين شمس
تربية دمنهور
علوم بورسعيد
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنها
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
157379
232809
221973
675515
594866
131814
218548
842769
678753
210909
815250
544622
427461
357401
657566
576759
373983
916116
604779
908839
211695
612542
429841
535474
283465
360267
803993
526011
370410
749985
104282
526260

اسم الطالب
يارا جابر محمد حسن
سمر سامى محمد زكى
اسراء محمد عبد الرحمن محمد
ايمان ابراهيم السعيد محمود عصفور
محمد السيد شعبان محمد حسن
عبد الرحمن اشرف صالح عبد الفتاح
منار عبد المحسن احمد عبدﷲ رفعت
عفاف ميﻼد ابراهيم جيد
سميه محمد احمد عيطه
رامي اشرف كمال الدين محمد البكري
شيرين عزت عزمى شحاته
محمد عبيد احمد ياسين مصطفى
شيماء عمر وحيدة شحاتة
اسﻼم عبدالرحيم احمد بدرى
امانى عبد الرؤف عبد الرازق عبد المقصود
ايه محمد سعد محمد الصواف
مى محمد محمود ابراهيم شحاتة
رضا الفى فوزى سعيد
امانى محمد متولى احمد ابوالسعود
انشراح فارس سليمان حسن
مصطفى عﻼء مصطفى عبدالرازق
حسام عبد الفتاح محمد حسن
هدير شوقى عبدالمنعم محمد
إيمان محمد السيد سيد أحمد
رانيا صﻼح محمد رضا
احمد حسنى محمد حمدون
دعاء محمود عبد السﻼم عثمان
محمد رزق عبدالحليم السيد
خالد مسعد عبدالعاطى على
تقي عﻼء الدين محمد سليم
ماريا هنرى رمزى وهبه
عبد الرحمن السيد جاد احمد السيد الغزولى

الكلية
تجاره بنى سويف
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره بنها
تجاره جامعة دمياط
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
حقوق عين شمس
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
علوم اﻻسكندريه
معهد فني صحى امبابة
تجاره بور سعيد
اداب انتساب موجه المنصوره
العالي خدمه اجتماعيه بنها
تجاره اسيوط
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم اسوان
حقوق عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
حقوق اﻻسكندريه
علوم جامعة السويس
إعﻼم ج جنوب الوادى
حقوق عين شمس
اداب المنيا
علوم اﻻسكندريه
أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تجاره القاهره
دار العلوم الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
600780
898851
217861
219321
309005
505217
139937
578141
885729
221931
681923
121487
180770
802942
884838
431467
242088
213760
204100
518080
666218
132890
116085
899629
505852
221061
309527
466314
896970
610737
609012
124934

اسم الطالب
اسماء عبدالعزيز عمران عامر
ندى جابر محمود محمد
منه ﷲ السيد احمد محمد على
امنية حسين محمد حسين
احمد عبد الهادي محمد حامد سليمان
اسﻼم محمود عبده محمد احمد
على حسن على محمد ندوه
سحر رمضان محمد البربري
فاطمه الزهراء على محمد سيد
ميرنا جمال موسى احمد
ايه حسنى السواح محمد
محمد عصام لطفي محمد البسطويسي
احمد سامى محمد عبدربه
اسماء حسن احمد حسن
ابانوب جميل رضا عبد ﷲ
مصطفى جﻼل على محمد الخطيب
اسﻼم مجدي عبد التواب عبد التواب
مينا نجيب رمزى نجيب
ملك احمد فؤاد محمد
ساره يوسف احمد محمد حماده
ممدوح هشام كمال عطاﷲ حشيش
خالد ابراهيم علي بركات
على ناصر حسين حسن
عمرو رزق محمد مجيد
عاصم محمد خلف محمد خالد
محمد ابوالحارث عويس علي
فاطمة محمد عبد الجواد رشوان
ايه اسماعيل مصباح اسماعيل
ابانوب سمير فهمى موسى
عﻼ محمد احمد عبدالمقصود
كريم ابو زيد ماهر حامد
محمد احمد عبد الحميد على

الكلية
تجاره الزقازيق
اداب سوهاج
حقوق القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية السادات
حقوق اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم رياضة اسوان
تمريض اسيوط
تجاره القاهره
اداب المنصوره
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
ك.ت .فني صناعى المطريه
تربية رياضيه  /بنات المنيا
تجاره اسيوط
تجاره جامعة السويس
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره عين شمس
تربية طفوله ج دمنهور
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره عين شمس
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجاره سوهاج
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب كفر الشيخ
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
تمريض الزقازيق
علوم الزقازيق
اداب القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
526036
308472
803143
670966
237246
453684
204643
120811
365012
112452
471757
386981
116064
118304
360532
465528
594195
875008
212754
239698
368553
918596
580123
907921
606668
607942
876553
461744
243252
540001
734233
555611

اسم الطالب
محمود صﻼح محمود محمد مصطفى
اسراء جمال عبد الحميد اﻷكبر
رانيا شعبان على سليم
وﻻء فوزى موسى محمد موسي
فهمي صﻼح فتحي حسين
اسراء عماد حلمي عثمان حسن
احمد محمد عبد الحميد عباس
عماد حمدى عبد الغفار عبد المعبود
شروق عمر السيد عبدالحافظ
اسماء عبد ﷲ محمد السيد
محمد بكر عبد الرازق محمد البلتاجى
هدير محمد اسماعيل خميس
طارق خالد سيد عبد ﷲ حسين
امانى شريف محمد احمد
عمر محمد احمد عثمان
سلمى عماد محمد عبده ابو الخير
يمنى ريحان محمد ابو المعاطى سلطان
محمود محمد فرويز محمد
ميار مجدى عبدالعظيم احمد شيمى
حسام على عبد ﷲ على
اصاله وحيد عواد محمد عواد
ياسمين حمدى عبد الحى مخيمر
ضحى عادل احمد الششتاوى عبدالواحد
كيرلس ماهر زكى بخيت
ايه سمير امين ياسين
اﻻء محمد عبد ﷲ محمد ابراهيم
اميره محمود رشوان على
فيروز السعيد احمد احمد المناخلى
ريم جمال محمد احمد النيال
ايه عبدالناصر انور محمد
اسراء عبدالوهاب ابومسلم عطيه
آية محمد عباس محمد عبد العال

الكلية
تجاره اﻻسكندريه
معهد فني صحى بنها
علوم المنيا
معهد فني صحى المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب طنطا
تجاره القاهره
معهد فني صحى امبابة
اداب انتساب موجه حلوان
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه الزقازيق
حقوق القاهره
تجاره عين شمس
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
طب بيطرى كفر الشيخ
تربية جامعة دمياط
علوم رياضة اسيوط
معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
زراعه بنها/رياضة
تربية سوهاج/رياضة
نوعية طنطا
تجاره سوهاج
اداب الزقازيق
علوم الزقازيق
حاسبات ومعلومات اسيوط
حقوق اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
زراعه دمنهور
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
597582
110063
112545
463364
145653
112387
240630
464407
803282
877022
277368
382210
427281
578031
430295
531369
376403
389589
133611
452084
606007
554319
892664
502042
605749
681022
148263
668549
162111
125854
361165
229188

اسم الطالب
احمد لطفى ابوالحمايل محمد حبيب
عبد الرحمن سيد هنيدى محمد
رجاء حسين مصرى محمد
سميه عﻼء الدين سعد الصاوى ترجم
احمد صﻼح عبد اللطيف عفيفي
مارينا عادل فلى جرجس
هدير محمد بكرى عبد الفتاح
محمود السعيد ابراهيم المزين
ساره أحمد محمد خلف
محمود زكريا عبد العاطى سيد
محمد احمد اسامه السيد امين مدكور
اسماء حسن سيد عبده ابراهيم
على السعيد محمد الطباخ
ضحي مصطفي مصطفي خليل
صالح ايمن حسن صالح عماره
حسين خميس عبدالحميد السيد البحيرى
احمد محمد حامد عبدالفتاح موسي
مهند عاطف احمد عبدالحليم
اميرة عبد العزيز زغلول علي
عبد ﷲ السيد محمد الشريف
وﻻء ناجي عبدالعزيز عبدالمقصود السيد احمد
بسمة محمود محمد محمود ابراهيم
وليد صﻼح احمد عبد الحي
مهيتاب محمد عصام عبد الحميد عبد الرؤوف
محمد عادل فتحى ابراهيم
فداء الدين عبد الخالق خليل خليل زهران
اميرة فتحى ابراهيم احمد
ايه حمدى مصطفى مصطفى
محمد عمر جمعة احمد عبد الرحيم
رغده شعبان ابراهيم بدير
فاتن احمد عزت محمد عبدالحميد
عاطف محمد عاطف ابوزيد

الكلية
تجاره بور سعيد
زراعه القاهره
حقوق القاهره
نوعية فنيه كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم القاهره
اداب انتساب موجه حلوان
نوعية كفر الشيخ
نوعية المنيا
حقوق اسيوط
تجاره القاهره
كلية البنات آداب عين شمس
علوم اﻻسكندريه
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
اداب اﻻسكندريه
تجاره طنطا
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
زراعه القاهره
معهد فني صحى طنطا
معهد فني تمريض الزقازيق
اداب انتساب موجه دمنهور
معهد فني صحى اسيوط
تجاره اﻻسكندريه
طب بيطرى بنها
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
حقوق القاهره
علوم المنصوره
حاسبات ومعلومات الفيوم
السن عين شمس
تجاره انتساب م .بنها
علوم رياضة الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
506090
531171
539000
677164
312863
537402
372430
369775
378995
737818
133421
815164
281413
669445
225928
386747
208285
303806
314317
214348
352617
282429
363603
609686
549888
162633
142753
680385
548892
315167
600683
103261

اسم الطالب
خلود محمد احمد متولى جادﷲ
محمد محمود عبد الحميد على رمضان
آية فتح ﷲ أحمد مصطفى الحنبوشى
حازم عمران عبد الجواد محمود يوسف
شيماء جمال سالم الصياد
دعاء عبدﷲ عبدالجيد محمد عميره
ايه احمد ابراهيم سليمان
احمد ابراهيم محمد الهادى محمد
منار سالم بيومى سالم السيد
منه ﷲ محسن سعد متولى ابوسليمان
ايه عادل ابراهيم علي
اسراء على محمد محمد
محمد مدحت عبد السﻼم عبد الرحمن
بكر فتوح جمعه على المشد
عبد الرحمن طارق السيد محمد
شروق سرور فرج ﷲ سرور
ريم اسامة احمد محروس
مروة خالد محمد احمد عمر
فاطمة عﻼء على طه
مينا كمال كامل فرج ﷲ
محمد احمد محمد موسي
رامي ايمن احمد محمد توفيق
عبدالرحمن غنيم محمد عثمان
رحمة عماد مصطفى عبداللطيف بدر
دينا خالد عبد ﷲ محمد جامع
شيماء رجب محفوظ محمد
غاده نصر مصطفى عبد الرازق
احمد ابراهيم السعيد سالم خلف
كريم محمد صﻼح الدين عبد الجليل الديب
محمد متولي محمد جاد الحق
سمر رضا عبدﷲ عبدالغفار مرسى
محمود حسن احمد عبد الحافظ

الكلية
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب دمنهور
معهد فني صحى رياضه المنصورة
تربية السادات
معهد فني صحى اﻻسكندريه
كلية البنات تربية عين شمس
حقوق بنها
تجاره انتساب م .بنها
نوعية الزقازيق
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية المنيا
فنون جميله فنون المنيا
زراعه المنصوره
طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى
اداب عين شمس
حقوق حلوان
اداب كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات الفيوم
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
السن عين شمس/رياضة
تجاره القاهره
علوم الزقازيق
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
اداب الفيوم
تربية حلوان
علوم المنصوره
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
اداب انتساب موجه الزقازيق
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
103401
128984
244466
527684
216149
893917
592253
609108
106260
224996
537627
588714
880302
113616
517238
579074
213040
464363
585545
576536
679482
725900
670492
661444
386280
744935
527870
240155
676106
427429
465567
540580

اسم الطالب
تقى حامد عبد المعطي محمد هيبه
مريم اشرف احمد حسن
صافيناز حسن عبد الحكيم نصر ﷲ
سمر عادل فايز مترى عبدالملك
مريان عماد حسنى مهدى
احمد محمد امين ابراهيم
سميه احمد احمد الشاعر
ابراهيم احمد ابراهيم على
احمد حامد سعد زغلول حجازى عمار
مصطفى اسامة احمد ربيع
دينا عبدالﻼه عبدالرؤف القلجة
محمد سامى عبدالحميد احمد طنش
ايمان احمد فرغلى خضر
ابرام محروس يوسف خليل
محمد على حسن عبدالخالق
عبداللطيف محمد عبداللطيف ابراهيم عجﻼن
دنيا باسم سليم عبد العظيم العطار
محمد اشرف على امين شتا
ايه حسين المعداوي العبد
سهام محمود سعد اﻻقور
محمد محمود احمد ابراهيم
محمد رضا حسين محمد حسين الخربوطلى
منى مصطفى محمد مصطفى
ايمان شوقى ذكى عبد العزيز
فاطمه محمد ابراهيم محمد
ميسرة عبد الرحمن امين مرسي
اسماء محمد محمود عطا سليم
ندى ايمن سعيد احمد
زينب عادل الشحات هنداوي
مريم محمود محمد خطاب
مي محمد محمد يوسف
هبه ياسين عبد الفتاح متولى عشوش

الكلية
تجاره القاهره
تربية حلوان
تربية حلوان
تجاره اﻻسكندريه
تجاره القاهره
تربية سوهاج/رياضة
تجاره جامعة دمياط
تجاره بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية/رياضه حلوان
علوم شبين الكوم ج المنوفية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره دمنهور
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تربية ابتدائي طنطا
اداب طنطا
تجاره المنصوره
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب المنصوره
حقوق عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
زراعه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه حلوان
السن عين شمس
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
السن عين شمس/رياضة
طب بيطرى دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
212144
663112
124957
385334
313619
836705
473086
169457
890340
676870
319322
297402
675625
660371
910442
519924
596625
462823
437587
538277
900315
428535
392348
427033
590667
665854
169298
805227
231190
810561
426082
152877

اسم الطالب
عمر ايهاب محمد حسن
مروه محمد عبد البارى محمد محمد
محمد راضى احمد اسماعيل
مصطفى محمد مصطفى السيد
رضا شحات عبدالفتاح عقل
نهى عادل عبدالغفار ابوالوفا
مصطفى محمود عبد الستار محمد سﻼم
ايه سيد توفيق احمد عبد النبى
سمر صﻼح نايل على
مى ابراهيم محمد السيد الطوخى
ايمان احمد مصطفي موسي
ريم مجدي عبد الفتاح محمدعﻼم
ياسمين احمد ابراهيم احمد عيسى
محمد احمد رزق محمد عطيه
احمد عبد التواب عيسى بخيت
رضوى رضا محمد عبد الخالق سمك
شروق حسنى مصطفى حامد القاضى
إيهاب عماد الدين نيازي إبراهيم القطان
فبرونيا عادل فايز مرزوق
مبروكة فؤاد محمد رشاد محمود النجار
محمد محمود محمد صديق
عمر عبد الغنى مصطفى محمد
يمنى عمرو حسن عبدالحميد عصر
محمد تامر محمد جﻼل اسماعيل
احمد وائل مسعد حامد جوهر
ياسمين جمال حمدى عطوه اسماعيل
محمد احمد السيد محمود عبد العال
محمود ماهر محمد محمد
رانيا شحات احمد شافعى
شرين نصحى نجيب عياد
ساره جمعه عبد الصادق احمد
اشرف عرفه عبيد عبد الوهاب

الكلية
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق المنصوره
دار العلوم ج القاهره
تجاره انتساب م .بنها
معهد فني صحى بنها
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية الفيوم
اداب اسيوط
علوم رياضة بنها
نوعية اشمون
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره طنطا
تجاره المنصوره
تجارة انتساب موجه اسوان
اداب دمنهور
تجاره جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تجارة جامعة السادات
تربية ابتدائي دمنهور
حقوق سوهاج
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات حلوان
علوم رياضة جامعة دمياط
تربية/رياضه المنصورة
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره بنى سويف
طب بيطرى فرع مطروح
تجاره بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
581717
523150
299104
657777
611821
676822
323427
502895
121577
581108
280194
472514
661664
311265
374188
916157
507599
655307
311839
913532
545696
138063
804536
540188
535124
676857
500796
381445
354698
738499
299732
288320

اسم الطالب
هشام عبد الحكيم عبد السﻼم عبد الحميد
احمد محمد سيد احمد
ايمان عبد ﷲ ابوسنه عبدﷲ
هبه ابراهيم رزق السيد صقر
مى صديق متولى ابراهيم
دينا محمد محمد يوسف ستو
شربات محمد محمدسيداحمد ندا
روان محمد احمد محمد حسن
وائل محمد قرنى مرسى
محمود عبد الحى محمد عبد الحى حيان
وجنات احمد فؤاد سليمان مصطفى
شيماء محمد كامل الدسوقى
هناء السيد محمد عبد الغنى ابراهيم
ميار رمضان السيد البطل
مريم السيد عواد السيد الحلوانى
محمود موسى عبدالباقى تغيان
مصطفى رجب مصطفى رمضان القفاص
ناديه حسن السيد سليمان
اسﻼم عبد الغنى عبدالرحمن تركى
محمد جمعه رشاد محمود
احمد مصطفى على محمد حموده
هاجر مجدي ذكي محمود
امنه محمود عبدالعزيز عبدالحميد
امل محمد محمود ابراهيم
شيماء احمد عبد ﷲ محمد
محمد رفعت محمد على السبيعى
ساندى ياسر امين ابراهيم سعيد
فادى رمزى ابراهيم غالى
اسراء كامل محمود كامل سالم
اكرم محمدبهاءالدين محمد ابراهيم
محمود عبد العزيز سليمان جبر
امنية عبد المنعم مرسي عبد المنعم

الكلية
معهد فني صحى رياضه طنطا
تجاره دمنهور
تربية عين شمس
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب الزقازيق
تربية ابتدائي الزقازيق
تربية طفوله شبين الكوم
علوم رياضة اﻻسكندرية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق طنطا
اداب انتساب موجه المنصوره
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
علوم بنها
إعﻼم ج جنوب الوادى
تجاره دمنهور
معهد فني تمريض المنصوره
حقوق جامعة السادات
تربية ابتدائي اسوان
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
دار العلوم ج القاهره
اداب انتساب موجه المنيا
حقوق اﻻسكندريه
تربية طفوله ج دمنهور
علوم رياضة المنصورة
حقوق اﻻسكندريه
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره الزقازيق
حقوق القاهره
فنون تطبيقيه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
527306
462981
584101
591547
128670
671383
440242
880166
151689
449620
734631
918711
319727
206526
662000
302310
306283
451848
755386
307784
662067
474020
126893
808319
732707
368272
677539
277513
738159
141878
360464
448013

اسم الطالب
سارة جابر مصطفي مراجع
ممدوح عبد ﷲ ممدوح محمد عامر
رياض إبراهيم محمد رياض السيد العراقي
جودى رضا محمد جادو
ندى حسين محمد محمد هﻼل
احمد محمد سالم محمد
هدير محمد محمود خليل سيد احمد
خلود عﻼء الدين محمود سيد
طارق محمد احمد على
ساره محمود عبدالعزيز نصر
اسامه محمد ابومسلم السيد
احمد حامد عبد الفتاح مهران
بثينة نبيل محمد رضوان
احمد وائل سعد الزهرى
احمد محمد الشحات محمد عبد العزيز
احمد رفيق على عبد الحكيم
محمد عزت فوزى محمد ابراهيم
مصطفى محمد زكى محمد الرشيدى
ف﷼ اشرف ابراهيم يوسف ابو سلمه
بسمة صﻼح عبد الصادق سﻼم
احمد عادل احمد مأمون ندا
عبدﷲ اسماعيل محمد أبو بكر
سارة محمد محمد مصطفى
عيشة عدلى مصطفى عبدالرسول
رضوى هانى ابراهيم ابراهيم
الشيماء حسن عبدالبديع منصور
بﻼل السعيد احمد السعيد يوسف
زكريا سيد محمد حسين
نور عبد الحكيم عبد ﷲ عبد المقصود
شادى سمير ناشد حبيب
عبدالرحمن عﻼء معوض محمد
احمد ابراهيم محب سعفان

الكلية
اداب اﻻسكندريه
علوم كفر الشيخ
تجاره طنطا
تجاره بور سعيد
حقوق القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية اسكندرية
علوم رياضة سوهاج
علوم بنى سويف
طب بيطرى بنها
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره سوهاج
تربية ابتدائي شبين الكوم
تجاره القاهره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة شبين الكوم
علوم رياضة جامعة السويس
تربية العريش
تربية ابتدائي شبين الكوم
اداب المنصوره
طب بيطرى اﻻسكندريه
علوم القاهره
تجاره اسيوط
تربية ابتدائي الزقازيق
حقوق بنها
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره جامعة السويس
زراعه الزقازيق
تجاره القاهره
علوم رياضة عين شمس
تجاره انتساب موجه طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
610149
388888
301665
725576
661772
131540
309818
536104
875419
597608
830063
461039
327400
838477
677460
114339
601151
905964
387619
322012
111964
236829
118688
732781
458871
608960
306427
902838
577906
584347
475920
285267

اسم الطالب
هدي محمد محمد عبد العظيم
محمد محمود حسن عامر
محمد عصام سعيد ابو العﻼ
ابتسام محمد محمد عبده العشماوي
هدير حامد محمد احمد عبود
ايه مجدي عبد النور عبد العاطي
سمير يوسف نابليون اسكندر
اية احمد مصطفى المسلمانى
احمد معتز محمد السيد
خالد عصام محمد توفيق السعيد سليمان
احمد صبحى كمال عليان
احمد محمد مغازى ابومعبد
اسراء عبد ﷲ الحسين عبد الغفار حشيش
زينب محمدانور عبد الرؤف محمد
منال عبد ﷲ السيد على يوسف
عبد ﷲ محمود فرحات محمد
محمد أحمد عطيه عبدالسميع
عمر شاذلى صالح موسى
احمد فاروق عطاﷲ محمد
اسﻼم سعيد فتحى محمد عبد الباقى
ندا عيد هاشم جابر
احمد السيد احمد المعداوي
خديجة عصام على محمد على
هدير محمد على ابراهيم اﻻسود
اماني محمد محمد علي ابوشعيشع
احمد صﻼح عبد الفتاح عبده
منير عبد المقصود منير الحواش
مارينا ميخائيل ثابت حبيب
محمد مجدى فريد محرز
خالد محمد السيد محمد درويش
رانيا محمد محمد ابراهيم اسماعيل
نورهان علي السيد عرفة

الكلية
تربية الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره انتساب موجه المنصوره
زراعه القاهره
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تربية دمنهور
علوم سوهاج
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
حقوق قنا جنوب الوادي
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تربية فرع الوادى الجديد
معهد فني صحى المنصوره
السن عين شمس/رياضة
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
علوم سوهاج
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
معهد فني صحى بنها
حقوق القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب طنطا
تجاره الزقازيق
تربية ابتدائي كفر الشيخ
حقوق الزقازيق
ك.ت .فني صناعى قويسنا
طب بيطرى سوهاج
تجاره انتساب موجه المنصوره
حقوق المنصوره
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
469491
734034
741663
234451
126596
208700
369125
727348
448569
606114
433266
672995
105882
364127
590970
154187
902991
878922
245181
912283
674131
911805
237805
662660
558385
107788
883405
119864
609761
442707
746560
909803

اسم الطالب
امانى لطفى عبد الفتاح مغنم
رغده عاطف محمد التهامي محمد زيدان
ياسر حمدي السيد الراعي
كريم احمد عبد الرازق موسى
مريم نبيل محمد عثمان
نهى اشرف احمد فؤاد
منار صﻼح محمد احمد الدسوقى
مؤمن عﻼء مصطفى المرجل
رنا احمد احمد فؤاد الششتاوى
منى ربيع جوده عمر
بﻼل يسرى محمد عزام ابراهيم
احمد فكرى سليمان حسن الصبحى
ابراهيم السيد احمد السيد الطيب
امينه جميل سعد مرسى
ايه حمدى طه على
هدي احمد محمود عبد اللطيف
مصطفى محمد عبد العزيز محمد
نورهان رمضان احمد محمود
فاطمه قرنى احمد قرنى
شيماء سليمان محمد سليمان
مهاد جوده سليمان سليمان ابو زيد
وفاء سليمان امين محمد
غفران محمود حلمى العرينى
احمد محمد حسن داود
منى ناصر حسن طلبة
تقى احمد شعبان عبد العزيز
عادل محمد فكري عبد النظير
يوسف فايز محمود سعد
ابرار يحيى يحيى عطية المنسى
سالي فوده مصطفي راغب أبوحشيش
شادى ابراهيم حسني غازي
ايه محمد الضوى سليم

الكلية
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تربية ابتدائي الزقازيق
الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السﻼم القاهرة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
السن عين شمس
تربية ابتدائي بنها
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب انتساب موجه طنطا
تربية الزقازيق
تجاره طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
إعﻼم القاهره/رياضة
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره بور سعيد
اداب بنى سويف
تجاره سوهاج
تربية اسيوط
اثار الفيوم
تربية اسوان
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تربية اسوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم بورسعيد
تجاره دمنهور
تجاره القاهره
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه حلوان
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تربية طنطا
نوعية بور سعيد
تربية اسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
880623
126174
826741
222916
905698
828922
532132
907401
912840
451384
597134
385739
440106
463427
519863
434169
576553
586837
121916
512326
126099
841324
919299
731110
439687
821256
738904
438056
352677
121118
729585
909871

اسم الطالب
مصطفى احمد حسن عباس
ايه خالد احمد على عنانى
ضياء الدين يوسف شرقاوى يوسف
انس عﻼء عبد الحي السيد حتة
عمرو محمد ابو زيد سليم
مصطفى عبد الناصر دسوقى اسماعيل
محمد حامد عبدالجيد عيد عطا
ايمان علي محمود احمد
بيشوى سﻼمه جادﷲ سﻼمه
محمد على احمد عثمان دياب
روﻻ شريف عزيز قطب الزﻻقى
مصطفى حلمى الشحات محجوب
سارة خلف احمد هريدى
اسماء خالد محرم عبدالتواب بركات
ياسمين شريف عبد المنعم رياض احمد محمد
كريم محمد هشام زيد
ميادة سامي موسى محمد عبدﷲ
محمد عبداللطيف عبدالمطلب هيكل
وﻻء صبيح شحاته عبد الدايم
ندى رجب عيد بهنسى
نهى حمدى محمد السيد عبد الرحمن
محمد نوار محمد احمد
نشوى ابراهيم محمد عبدالغفار
ريهام ابراهيم عبد ﷲ ابو العزم
شيماء حسين أحمد يحيى أحمد
اشرف محمد سعد سليم
الشرقاوى السيد محمد حسن مصطفى
إيناس السيد عبد الحميد محمد
مريم خالد محمد محمود عمر
مصطفي محمد سيد اسماعيل
سامح حسن احمد فرج
ساميه جمال عبد الرحمن ابو الوفا

الكلية
تجاره اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
اداب انتساب موجه سوهاج
تجارة قنا ج جنوب الوادي
طب بيطرى دمنهور
تربية سوهاج
معهد فني صحى اسوان
حقوق طنطا
تربية جامعة دمياط
معهد فني صحى امبابة
اثار القاهره
تربية كفر الشيخ
اداب دمنهور
تربية/رياضه اﻻسكندرية
معهد فني صحى طنطا
تجاره طنطا
حقوق حلوان
اداب دمنهور
تجاره عين شمس
نوعية المنيا
تجاره سوهاج
تجاره الزقازيق
علوم رياضة كفر الشيخ
تجاره سوهاج
تجاره الزقازيق
علوم بورسعيد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
السن عين شمس/رياضة
تجاره جامعة السويس
تمريض أسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
803582
115469
523653
519702
807329
832708
356661
753167
245314
369783
677080
449139
901864
676244
428241
892052
142750
295034
299721
321056
585473
546047
807404
129657
121742
669026
539922
900803
545614
369563
312482
746194

اسم الطالب
ميرنا عاطف فوزى حنين
خلود صﻼح محمد احمد
أﻻء اشرف عبد الحميد الكومي حسين
آيه فوزى محمد عبدالمجيد السبكي
مصطفى طارق كامل عبد الوهاب
جومانا بنيامين القس يعقوب القمص حنا
محمد اشرف حسن جودة
احمد محمد احمد البدويهي
اسراء اسامه ابو المجد عبد ربه عيسي
احمد مسعد السيد محمد الهادى
محمد ابراهيم المتولى محمد المتولى مقبل
نورهان هشام زكريا عبد الستار دياب
اسراء عبد الغنى محمد على
محمد ناصر حسن متولى
محمود صﻼح عبدالغفار محمدين
فاتن محمد حسين محمود
شيماء طه عبد الصادق فرج
حسام الدين عادل على متولى
عﻼء احمد محمد حسين حسن
شيماء شبل فتح يسن
داليا احمد البيومي النمر
فاطمة محمد احمد كمال عبد الغنى
محمد صبرى عبد الحميد سعيد
همسة عبد ﷲ احمد محمد
اسراء اسامه الشناوى عمر
سامح رضا فرج حسين ابو الخير
ياسمين خميس فتحى محمد جمعه
وفاء محمود احمد عيسى
احمد ايمن انور احمد محمد
مصطفى محمد عبدالغنى عبدالعاطى عرابى
محمود احمد محمود جادﷲ
احمد على صبرى محمد نصر ﷲ

الكلية
اداب المنيا
زراعه عين شمس
تربية اسكندرية
تجاره دمنهور
علوم المنيا
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
علوم رياضة حلوان
معهد فنى تمريض بنها
تجاره كفر الشيخ
تجاره طنطا
تجاره سوهاج
تجاره طنطا
اداب دمنهور
معهد فني صحى اسيوط
تربية حلوان
عالي هندسة بلبيس
خدمه اجتماعيه حلوان
تربية/رياضة جامعة السادات
معهد فني صحى طنطا
علوم رياضة كفر الشيخ
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه اسيوط
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره طنطا
تربية طفوله ج دمنهور
اداب سوهاج
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش

Page 1390 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
666580
297119
665527
842434
134824
229380
435818
366705
809522
228817
233443
888957
684453
514315
844750
303285
513060
511340
529605
358621
384324
540141
657858
216674
618878
588945
230168
160631
675731
890336
610320
583302

اسم الطالب
حسام حسنى عبد الحى ابراهيم ابو النجا
جينينا عماد صابر فهمى اقﻼديوس
ريهام فهمى فهمى محمد عيد
احمد حسن السيد محمد
محمود مرسى عويس السيد
سلمى حمدى محمد محمد
فيرينا سامح لطفى بولس
مصطفى احمد محمد بهجت عبدالرحمن عبدالواحد
محمد شعبان مندى توفيق
محمد ابراهيم احمد محمد احمد
اسراء السيد على شحاته
حسب ﷲ عباده هاشم حسن
السيد عادل محمد عبد الواحد احمد
حسن خميس عبد الونيس عبدﷲ شرمانه
كريم سعيد عبدالعظيم مهنى
يارا عبد القادر عبد الحميد الزير
اسماء السيد حسنى السيد على
باسم محمد محمود محمد بهيج
محمد سعد ابو الفتح عيسى
ساره سعيد احمد السيد
احمد محمود خليل محمد خليل شلبى
اسراء رمضان عبدالجليل خميس
اميره فتحى احمد غازى
احمد جمال محمد احمد
ايمان نجومى شوقى محمد منصور
ساره صبحي عبدالبديع سويلم
باتريشيا رؤوف جميل كامل فهمى
محمد عادل سيد شعبان
على اشرف على امين على سليمان
سلوى عبد الرحيم صالح حسن
ايناس عبد الرءوف محمد مصطفى
هبه خالد ابراهيم على المنوفى

الكلية
معهد فني صحى المنصوره
كلية البنات علوم عين شمس
علوم المنصوره
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب انتساب موجه عين شمس
علوم اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات بنها
اداب المنيا
علوم رياضة جامعة دمياط
حقوق القاهره
اداب انتساب موجه اسيوط
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره دمنهور
حقوق بنى سويف
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره دمنهور
زراعه دمنهور
كلية البنات تربية عين شمس
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تربية طفوله ج دمنهور
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق الزقازيق
اثار القاهره
كلية البنات آداب عين شمس
تربية رياضيه بنين بني سويف
علوم المنصوره
الفني التجارى باسيوط
تمريض الزقازيق
تربية ابتدائي طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
663199
393290
311915
452670
310263
650616
373794
220835
372067
730040
292580
657098
895083
584662
468482
744665
161444
324967
206166
679992
427138
577949
836394
281134
225605
736747
455680
591284
666039
610736
446679
758134

اسم الطالب
ساره ناجى محمد المغازى غازى وزه
هدير اشرف سمير محمد
محمد سامي عمر شنب
شيماء عبدﷲ محى كحيل
عبد الوهاب محمد محمد اﻻصفر
ندى عبد اللطيف محمد عبد اللطيف احمد وفا
نادر شريف السيد محمود طعيمه
محمود محمد اسماعيل قناوى
سمر سليمان شاكر سليمان
حسناء ابراهيم حسن شلبى
هاجر طارق محمد سباق حسين
ديانا نادى ويصا نصير
ايه محمود على اسماعيل
رغده عبد السﻼم ابوريه لطفي
محمود فوزى احمد والى
اسماء عادل محمد محمد صميدة
هانى محمد احمد محمود
يثرب حسن مصطفى احمد
سلسبيله نصر عبد المنعم عنبر جباره
ايه المتولى محمد عبد ﷲ شرف
سعيد محمد سعيد عبدالكريم جاد
امانى ياسر محمود حسن مطر
بيتر عزيز ابادير سيدهم
علي محمد يحيي الفقي
بسنت عادل عمر على
محمد شرف حسن محمد احمد عليوة
احمد عبد العاطي علي هﻼل
اميره محمد محمد الحلو
عمرو محمود المرسى احمد الشافعي
عﻼ عطية أحمد عطية
يامن عادل محمد حافظ سيد احمد
هبه خليل محمد خليل على

الكلية
تجاره انتساب موجه المنصوره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب طنطا
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
طب بيطرى المنصوره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره القاهره
اداب عين شمس
كلية اﻻثار ج اسوان
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية ابتدائي سوهاج
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب كفر الشيخ
علوم رياضة المنيا
حقوق بنى سويف
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تجاره عين شمس
علوم المنصوره
اداب اﻻسكندريه
تجاره طنطا
كلية الطب البيطرى جامعة أسوان
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
السن عين شمس/رياضة
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره طنطا
اثار الفيوم
علوم جامعة دمياط
معهد فني صحى الزقازيق
اداب طنطا
رياضيه بنات الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
884638
294087
306398
321412
825925
208042
458415
395109
367729
533708
592438
526173
584057
220667
132934
728526
218398
749610
355881
210744
830683
433876
111066
449066
669871
741723
225282
440556
922234
752963
657768
735623

اسم الطالب
دعاء محمد حسن عبد الناصر
محمد علي اسماعيل علي
علي صبري علي عبدالباقي
ماري جرجس ميخائيل جرجس
جهاد على عبد اللطيف محمد
احمد سمير حسن حسين
ابراهيم محمد راشد تاج الدين
مارينا مسعد شكرى مسعد
ايمان ايمن امين محمد سالم
اسماء عبد الوهاب عبد الحافظ عبده خليل
منه ﷲ ياسر امين برغوت
عبد الوهاب جمعة رمضان محمد عبد الكريم
هدير السيد عبد اللطيف شنب
محمد عبد النبي سيد احمد
احمد موسي حسين ذكي
محمد احمد محمد محمد السيد الحضار
ايه عاطف عزب على
تقى عبدﷲ كرم عبد ﷲ
جهاد طارق غازى عبدالجواد
ميار عادل محمد ابراهيم
ندا شعبان محمود عبدالرحيم
احمد على عبد القادر على غالى
مريم احمد عشرى حسنى
مريم محمد السعيد ابوزيد
اسماء محمود محمد البرعى منصور
احمد محمد احمدعمر مصطفى
محمد ابو القاسم معبد قاسم
منه ﷲ طارق السيد إسماعيل الحمادى
مصطفى حسن عبدالفتاح عبدالحليم
رحمه حسن محمد طه محمد عصعوص
فاطمه رضا احمد حسن اسحاق
وفاء خالد احمد حسن

الكلية
علوم اسيوط
تجاره عين شمس
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
كلية البنات آداب عين شمس
علوم بنها
علوم دمنهور
اداب جامعة دمياط
زراعه اﻻسكندريه
تربية ابتدائي طنطا
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم رياضة اسيوط
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
علوم جامعة السويس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم عين شمس
معهد فني صحى سوهاج
تجاره دمنهور
تجاره سوهاج
علوم طنطا
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره جامعة السويس
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره اﻻسكندريه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
اداب انتساب موجه بورسعيد
اداب كفر الشيخ
علوم الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
230692
596385
435895
428555
288771
502414
729905
391253
445308
879368
515311
658969
138854
465614
296518
452857
668720
356150
380737
232180
123375
278095
451521
654332
537546
555062
471896
167651
583409
330518
366932
730321

اسم الطالب
عبدالرءوف هانى عبدالرؤف السيد
ساره صبري علي أحمد إبراهيم
ماريا عماد جاد الكريم جرجس جاد الكريم
محمد طارق عبد المنعم سعيد مرسى
محمود شريف فارس عبد الفتاح
حازم محمود عطيه خليل الصوت
هبه ماهر عبدالنبى مخلوف
اسﻼم عمرو محمد محمد
ايه سامي عبدالهادي الشريف
اسﻼم عبد الرحمن محمود محمد
محمد احمد عبد النبى هيكل
مروه اشرف رشاد مطر
ناديه على عثمان السيد
حنان محمد عبدالمولى محمد مصطفى
سارة طارق كمال علي محمد
سهيله حسام الحسينى محمد
سهيله عبد الفتاح محمد العوضى النجار
نورا عبدالفتاح احمد برسى
ايه حسين محمود احمد زريق
محمد اشرف محمد على
بوﻻ السبع الضبع جاد
منة ﷲ احمد عبدالغنى الزيات
احمد سعفان سعيد سعفان عبده
محمود عاطف سعد على السيد شليوه
نورهان حلمى السيد زكى خورشيد
امل مصطفى درويش مصطفى
احمد حسام المغاوري سﻼمه ابراهيم
اسﻼم عبد الناصر سيد غانم
بسمه صﻼح عبد المجيد موسى
ايهاب علي إبراهيم الدبور
احمد صﻼح الدين احمد عبده الجمل
ابراهيم السيد ابراهيم شوقى عوض

الكلية
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم جامعة دمياط
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره طنطا
تجاره اﻻسكندريه
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره عين شمس
اعﻼم القاهره
تجاره اسيوط
اداب دمنهور
نوعية المنصوره
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
اداب كفر الشيخ
تجاره عين شمس
اداب كفر الشيخ
تجاره الزقازيق
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب م .بنها
حقوق عين شمس
علوم رياضة طنطا
حاسبات ومعلومات المنصوره
علوم اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات بنها
معهد فني صحى بنى سويف
معهد فني صحى طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره بنها
تجاره بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
226319
152277
295232
158623
600159
114639
230346
133100
451326
323711
316993
912734
654496
502512
745042
169500
752583
578831
831732
326962
759616
907080
830603
581815
463770
818585
457122
447262
502251
555617
146822
112887

اسم الطالب
احمد حسن محمد محمود على
عمر مجدى كمال احمد
نعمة سمير طه محمد
مصطفى على احمد حميد
هانى جمال السيد عطيه ابراهيم
ياسمين محمد محمود الشاهد
نعمه احمد محجوب احمد
داليا جمال حسن عبد الحليم
مايكل اشرف ذكى رياض عبده
مروة عادل امين مسعود
اسماء ابراهيم محمد ابراهيم
نوران احمد انور محمد
حسام العشرى احمد احمد العشرى
آﻻء ابراهيم السيد ابراهيم حسن الجزار
رضوى محمد فضل ﷲ حسن
ياسمين محمد عيسى وهبه
تغريد محمد طارق السعيد ابراهيم شمعه
احمد محمود محفوظ خليفة عبدالسﻼم
فاتن حامد برشاوى عرابى
هند محمود محمد السيد
كمال رضا كمال احمد عيسى
اسﻼم الصاوى حافظ عبد العال
محمد احمد حامد محمد
على محمد على علوان
شروق حافظ محمد حافظ رزق
استر مساعد تاوضروس جرجس
شيماء احمد ابراهيم شريف هجرس
محمد رجب عبد الخالق عبدالعال السيد
مونيكا ابراهيم فخرى بباوى ابراهيم
زينب طنطاوى محمود سيد عثمان
هند عبد العال خالد عاشور
هدير حمدى برعى محمود

الكلية
تربية/رياضه حلوان
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
تجارة جامعة السادات
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية الطب البيطرى جامعة أسوان
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تربية ابتدائي اﻻسماعيليه
طب بيطرى بنى سويف
تجاره بور سعيد
تربية طنطا
حقوق قنا جنوب الوادي
نوعية اشمون
كلية اللغات والترجمة سوهاج
تجاره سوهاج
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
حقوق طنطا
اداب المنيا
تربية ابتدائي طنطا
تجاره طنطا
علوم اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه دمنهور
علوم عين شمس
تجاره القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
243552
386326
676297
730591
587578
144818
364652
381948
425098
660010
387642
754929
169930
363358
742752
232980
889056
502279
913897
890506
223268
547283
734334
453894
600715
592132
147635
590220
754134
800521
371866
576256

اسم الطالب
اسماء يوسف عبدالمالك احمد
اسراء سعيد على محمود
محمود عادل عمر سليمان شريف
سلمى جمال عبد الجليل عبد المجيد المهر
مروه جمال احمد عوض عفان
اسماء محروس علوان ناصف
ياسمين سيد حسن احمد
غاده ابراهيم عبدالفتاح محمود الناظر
نوران محمد عﻼء الدين عباس حلمى حامد المغربى
احمد محمد عبد الرحيم عبد المنعم زهران
محمد صﻼح عبدالفتاح احمد
محمد هشام الدين محمد احمد
ايرينى هانى صموئيل يعقوب
عبدالمجيد ابراهيم حنفى محمود
تقى محمد فاوى محمد محمود
منةﷲ اشرف حمدي يوسف
عبد ﷲ مصطفى حسن سليم
يارا محمد احمد علي عارف
انجى صﻼح فاخورى منصور
نرمين ابراهيم محمد حسن
فاطمه محمد محمد بخيت
جمعة انور جمعة عبدالنبي تعيلب
اﻻء احمد عبدﷲ حسن البراوي
اﻻء حاتم حسين محمد خضر
نورهان محمد حسينى خليل درويش
نهى حسين عبده عوضين
مريم كرم عبد الرؤف حامد سكر
احمد شكرى محمود محمدين
فاطمه محمد محمد ابراهيم عبده
امنيه اشرف خيرى هاشم
ريهام رمضان غانم تهامي
أيه عبد السﻼم خير ﷲ اسماعيل خير ﷲ

الكلية
علوم رياضة القاهرة
اداب عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم عين شمس
علوم طنطا
تربية حلوان
علوم عين شمس
تربية/رياضه بنها
فنون جميله فنون المنيا
تربية رياضيه بنين المنصوره
علوم رياضة سوهاج
تربية العريش
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق حلوان
علوم رياضة اﻻسماعيليه
حقوق عين شمس
تجاره اسيوط
تربية اسكندرية
معهد فني صحى اسوان
علوم اسيوط
اداب القاهره
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
تمريض الزقازيق
زراعه المنوفية/رياضة
اداب الزقازيق
اثار القاهره
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره بور سعيد
علوم رياضة بورسعيد
نوعية موسيقيه المنيا
تجاره عين شمس
اداب طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
449951
841991
586441
380017
148516
653355
367609
669195
591587
454288
877787
651044
310416
742219
659010
611701
144460
665346
181193
150621
454049
311771
285165
118157
465834
880556
300927
303360
362885
888681
227257
287423

اسم الطالب
فاطمه رشاد السباعى عيسى
احمد داخلي غالب علي
احمد طارق عبد الشافى حجازى
محمود اشرف فخر امام
زينب سعد عبد التواب حسن
اميره مسعد محمد الشحات
اميرة سعيد ابراهيم ابراهيم مقلد
هبه على محمود فودة
نيره رضوان مختار عيد
علياء ابراهيم محمد محمد
انطون مجدى قايين بسطا
بسمه عبد الباسط امين عبد العاطى
مروة حسني نزيه الدن
ريهام خالد زاهر عبد العزيز
كريم سعود عبد المنعم عبد الخبير
ايمان اشرف محمد فؤاد اسماعيل
هاجر ابراهيم حسن حسين
ميرنا عمرو السيد حسن السيوبى
رمضان محمود راغب هاشم
قاسم حسن ابو القاسم عمر حسن
نرمين عبد المنعم ابراهيم عبده المرسى
احمد محمود محمد محمود
ندى هشام حسن مصطفى محمد
شهد على محمود محمد
رضوى السعيد احمد ابراهيم عبده
خالد محمد سعد كريم
محمد السيد إبراهيم محمد على
اسراء السيد محمد خلف
السيد محمد ابراهيم مصطفى العريان
برسوم سمير لطفى خليل
اﻻء عثمان صابر احمد ابو العﻼ
وﻻء جمال السيد احمد الجوهرى

الكلية
تربية طنطا
حاسبات ومعلومات المنيا
تجاره طنطا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
زراعه القاهره
اداب جامعة دمياط
تجاره انتساب م .بنها
طب بيطرى اسيوط
السن عين شمس/رياضة
تجاره طنطا
حقوق اسيوط
علوم جامعة دمياط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني تمريض المنصوره
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه المنصوره
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
معهد فني صحى امبابة
تجاره طنطا
زراعه المنوفية/رياضة
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق انتساب موجه القاهره
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
تجاره اسيوط
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تمريض شبين الكوم المنوفية
تربية حلوان
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
650013
600927
515243
917115
167302
675001
597669
674003
230604
104535
682327
208016
305201
144164
806537
433339
896762
889427
431508
819259
206835
151551
879722
893315
529651
213115
602019
535994
442897
154139
153399
167368

اسم الطالب
موده كرم عبد السﻼم ابو خليل
هند هشام فتحى المسلمى مسلم
اسﻼم مسعد مصطفي المناخلي
مارينا نيسان زكريا دوس
ساره احمد على احمد
فاطمه محمد نصر ابراهيم زيدان
أحمد عرابى أحمد الغريب الشرباصى
نيفين فتحى عبد المعطى محمد العشماوى
اية هشام احمد محمد
ساره مجدى احمد حسنين
محمود على عبد الفتاح تامر
سندس ايمن وائل حلمى
ايمان كمال حسن ابو زنه
مصطفى محمود محى الدين جادالمولى
ماريا اشرف فاروق شحاتة
مصعب عصام ابراهيم الصالحية
عصام عبد الحميد عبد العزيز عبد الحميد
محمد حسن عبد الغنى ابراهيم
احمد عصام احمد غطاس
فاطمه محمد محمود عبد الحكيم
جون عماد حنا منقريوس
شيماء خلف ﷲ عبد الفتاح ابوليفه
امانى كامل محمود حمدان
سلمي اسامه محمد خليل
احمد خميس رمضان محمد السنهورى
بسنت امام عبدالمنعم امام
نورهان محمد صﻼح الدين محمد عفيفى
مريم عادل فوزى غازى
منه ﷲ عبدالرحمن محمد مختار عبدربه كركور
اسماء مصطفي يوسف عبد الوهاب
منى مصطفى عبد الوهاب محمد
رضا فضل سعد عبد الحميد

الكلية
طب بيطرى المنصوره
اداب الزقازيق
اداب دمنهور
تربية اسيوط
رياض اطفال القاهره طالبات
رياض اطفال المنصوره
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تجاره طنطا
حقوق انتساب موجه عين شمس
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية رياضيه بنين المنصوره
تجاره عين شمس
طب بيطرى جامعة السادات
حقوق حلوان
تجاره اسيوط
تجاره اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
تمريض اسيوط
اداب اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
كلية البنات تربية عين شمس
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره سوهاج
طب بيطرى دمنهور
تجاره القاهره
تجاره جامعة السويس
تربية دمنهور
اداب طنطا
رياض اطفال بنى سويف
اداب بنى سويف
تربية ابتدائي الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
465901
470448
147446
213437
301618
659241
164859
373146
226529
145771
537213
535473
506778
664695
216656
601589
104711
664879
580664
614939
754797
824413
738812
739899
547858
535038
580127
588028
506209
739279
154229
470044

اسم الطالب
شروق مجدى محمد ابراهيم محمد عوض
عزت السيد محمد عزت محمود
رندا اشرف عبد السيد جندى
ندى ايمن محمود محمد
عمرو رضا فؤاد الحامولى
اسراء سعد محمد السيد ابو العز
تقوي اسامة وجية الباسل سليمان
بسمه مدحت طه محمد على
مؤمن يعقوب علي يعقوب
محمد خالد عبد العاطى شحاته
رحاب احمد محمود فتح ﷲ هبيلة
ايمان فرج خضر عبد العزيز شاهين
منى ايهاب محمود السيد محمد
مى فوزى ابوالمعاطى محمد
حسام الدين حازم فهمي كيﻼني
ياسمين محمد محمد شحاته طه
مها محسن حامد فراج
محمد المرسى محمد السعيد عبد الرازق العراقى
محمد عيد رشوان رحيم
وﻻء عبدالهادى منصور عبدالهادى
محمد طارق وحيد الدين عبدالحليم
ايوب انيس جرس سويحه
نانسي حسن محمد حسن عمر خليل
فاتن عبدالسﻼم محمود على
محمد اسماعيل محمود شرف
ايمان السيد احمد بسيونى هنه
عبير عبد الفتاح السباعى الدقن
محمد عبد النبى فتحى ابراهيم عكاشة
آية عمرو محمد أبو ذكري
حسام السيد مصطفى محمد
ايمان ماهر طه محمد
ابراهيم على سﻼمه على اﻻمام

الكلية
اداب كفر الشيخ
العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ
خدمه اجتماعيه حلوان
تربية عين شمس
تربية شبين الكوم
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
بنات تربية/رياضه عين شمس
تجاره انتساب موجه قاهره
حقوق القاهره
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
علوم اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه دمنهور
علوم المنصوره
علوم رياضة جامعة دمياط
حقوق الزقازيق
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تربية طفوله الزقازيق
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره الزقازيق
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تربية دمنهور
تربية طفوله طنطا
اداب انتساب موجه طنطا
حقوق اﻻسكندريه
علوم رياضة الزقازيق
رياض اطفال القاهره طالبات
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
282228
371321
314282
455402
442567
377622
838526
464477
666282
899076
216831
118003
607973
454723
828188
604999
668048
548913
152036
216669
742041
578697
301157
118142
918236
755054
667607
118535
830494
815520
892198
375826

اسم الطالب
رغدة محمد فتحى عبد الحميد الصباغ
احمد مصطفى عبدالكريم عبده حسن
شيماء جمال عبد العزيز احمد
سعيد احمد سعيد ابراهيم عمار
عبد الرحمن سعد مصطفى احمد جاد
احمد عﻼء احمد محمد حسين حبيب
آﻻء زكى محمد عمار
احمد محمد ابراهيم محمد الصاوى
ماجده خالد احمد محمد السيد
اناسيمون ممدوح الفى فرح
محمود سعيد عبدالفتاح عبدالنبى
رحمه احمد خلف احمد
اميره مصطفى عبد الوهاب احمد
سارة محمد السيد بكر
حسين احمد حسين محمد
آﻻء عبدالقوى عبدالرحمن عبدﷲ
نفين سلطان عبد ﷲ البيسى
محمد محمود عبدالسﻼم عبدالوهاب شكر
عمرو طارق حسين عبد اللطيف
محمود محمد طه احمد محمد خطاب
اسماء مصطفى محمد سليمان
محمود طارق رفعت محمد زارع
مصطفى عبد الفتاح مصطفى سعد
جهاد يسرى محمد ابراهيم خميس
دعاء حسن خضير مخيمر
محمد سعيد عبد ﷲ سليمان عبد الخالق
محمد احمد عبد العظيم موسي
خديجه محمد احمد عبد الﻼه
محمد طلعت عبده فرح
نرمين ناجى غطاس شاكر
عزيز هنرى عزيز ميخائيل
نيره ياسر مرسى محمود

الكلية
علوم عين شمس
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
تربية ابتدائي السادات
اداب طنطا
معهد فني صحى طنطا
تجاره عين شمس
تربية فرع الوادى الجديد
استنفد الطالب رغباته
طب بيطرى كفر الشيخ
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره الزقازيق
نوعية طنطا
دار العلوم المنيا
تجاره الزقازيق
نوعية المنصوره
حاسبات ومعلومات الفيوم
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
علوم رياضة بنها
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اداب المنصوره
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب سوهاج
علوم العريش
تجاره المنصوره
حقوق حلوان
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
اداب المنيا
تمريض اسيوط
تجاره بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
207491
683015
228651
755685
849303
433651
317830
662510
216491
512526
372477
428569
162424
278944
214168
537147
325370
436309
297856
756221
578459
894130
504411
668137
311583
136571
678306
321929
879925
576374
833719
545491

اسم الطالب
ميرنا مدحت شكرى ميخائيل
محمد فاروق محمد لبيب مصطفى عبده
احمد حسن عبد الجواد حسين
ايه طلعت مصطفى احمد مرسى
عﻼء الدين محمد النوبي احمد
عبدالرحمن كمال سعد محسن متولى
محمد ايمن محمد عبد الظاهر قويدر
محمود عبد ﷲ محمود محمود عبد الرازق
احمد صﻼح امام مرسى
نورا عبد المحسن يحيي احمد القبيه
فاطمه احمد عبدالرازق عطية
مسعود عباس مرسى مسعود عباس
مي محمد عباس مرسي
مصطفى محمد جادالرب محمد
مصطفى عبد الحكيم قاسم كليب
اسماء مختار صدقى فتح ﷲ اﻻبيض
هاجر عبد الحميد محمد عبد الحميد
ايمان جابر حسن محمد رضوان
كريم محمد وائل عبد الظاهر محمد
احمد سالمان محمد سﻼمه
احمد عبدالفتاح على رجب
كريستين سمير ويصا سمعان
نيفين السيد أحمد مصطفي
نانسى عبد الحميد بدير حافظ الدماطى
محمد شعبان شحاته هﻼل
امل حسن على عبد الجابر
محمد ايمن السعيد طلبه
احمد صﻼح فهمى ابراهيم العربى
بيتر اشرف ماهر لبيب
الهام سعد سعد الجخو
محمد جاد المولى النجدي عثماللي
محمد اشرف محمد زكى عطاﷲ الطوخى

الكلية
اداب انتساب موجه عين شمس
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
السن المنيا/رياضة
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنها
تربية/رياضه المنصورة
تجاره انتساب موجه قاهره
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تمريض الفيوم
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات حلوان
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تربية الغردقة جنوب الوادي
اداب دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم العريش
معهد فني تمريض طنطا
تربية طفوله سوهاج طالبات
اداب اﻻسكندريه
رياض اطفال المنصوره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة اسيوط
كلية اللغات والترجمة سوهاج
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
تجاره اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
393540
590216
671653
304931
523426
525892
748657
604780
502140
663229
119193
367000
170233
385156
675996
305160
155221
532391
322330
362882
127444
365484
503108
375798
614653
742242
531993
285042
524849
527634
579807
377125

اسم الطالب
ايه محمد عبدالحليم عبدالدايم
احمد حامد سعد المزاحى
نورا ماضى حسين ماضى
اماني سعيد عبد الستار محمد علي
محمود محمد محمد محمد خميس
احمد محمد على محمد اسماعيل
مؤمن محمد احمد مصطفى
امل طارق ابراهيم اسماعيل
داليا عبد العزيز محمد عبد العزيز
ماريام عبد السيد صموئيل صليب مقار
ندى ربيع محمود المليجى
عبدالواجد عبدالعزيز عبدالرحمن عبدﷲ الهدهد
خالد شعبان احمد عويس
احمد عبدالجليل ابراهيم عبدالجليل
ياسمين عبد الخالق على عبد المقصود حجازى
اسراء احمد عزالدين محمد القاضى
محمد على محمد عبد المهمين
احمد عزت عبدالسﻼم شعبان الفحام
وليد اسماعيل ذكى اسماعيل جادﷲ
احمد محمد سليمان امام
اسماء محمد الليثى محمد حويحى
حنين كمال محمد عبدالسﻼم محمد
اسﻼم جمال محمد حسن المتولى
سمر عباس احمد عباس
رضوي ثروت عبد القادر حسن
منه ﷲ هشام محمود محمد
احمد عبد الرحمن عبد العزيز السيد
نوران محمد إسماعيل أحمد عامر
بسمة عاصم محمد محمد ابوعيسى
إسراء محمد السيد ابو ضيف على
مروة محمد عبد المنعم ابراهيم ربيع
الشيماء خالد خيرى عبدالرحمن منصور

الكلية
نوعية عباسيه
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تربية ابتدائي المنصوره
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره اﻻسكندريه
اداب اﻻسكندريه
علوم رياضة جامعة السويس
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
اداب كفر الشيخ
تربية حلوان
معهد فنى تمريض بنها
اداب بنى سويف
تربية/رياضه عين شمس
معهد فني صحى الزقازيق
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي بنى سويف
زراعه دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم القاهره
تجاره سوهاج
حقوق عين شمس
تربية/رياضه اﻻسكندرية
تربية ابتدائي بنها
طب بيطرى بنها
تربية اﻻسماعيليه
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه عين شمس
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
علوم طنطا
نوعية طنطا
تربية ابتدائي عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
298359
756562
661584
302297
748351
448583
876605
382317
665426
654140
323656
238290
285024
140946
585534
657706
153407
453346
371034
674689
918578
369321
466321
662986
906535
810885
117373
154479
813192
823786
659083
279172

اسم الطالب
زايد عبد الكريم عبد الواحد ابراهيم
نورا محمود نايل عطاﷲ
حسين اشرف عبد النبى محمد عبد النبى
احمد محمد السيد صادق نور الدين
بسمه عادل السيد احمد عطيه
سارة محمد صﻼح يونس
ايرينى ممتاز فؤاد جبره
منار ناجى السيد حسن
اﻻء ربيع عبد العاطى محمد العواد
شيماء حسن احمد السيد ابو النجا
اسراء احمد محمد محمود عقيلى
ايمان شوقى احمد محمد
سارة محمود عبد الرحيم العباسى
سهام عزت طه حسين العجل
امنيه الشحات الشحات الحديدى
احمد اسامه حسن محمد احمد رضوان
ندى عزت قرنى لطيف
ايمان احمد السيد سﻼمه
سيد احمد سيد عبدالعليم
محمد محمد سﻼمه سليم سليم الصعيدى
هدير احمد عبدﷲ عساف
ياسمين اسامه الهادى محمد يسن
ايه سمير ابو الفتوح المليجى
امانى على عباس ابراهيم
رامز عاطف فؤاد قديس
مصطفى محمود عبد النعيم على
شروق يسرى ابو رواش عبد الرحمن
سارة سعد عرفة على
ابرام سامى جرجس ميخائيل
محمد مصطفى حافظ اسماعيل
ماجده محمود ابراهيم توكل سعود
احمد رفعت فؤاد رفاعى

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم العريش
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تربية رياضيه  /بنات طنطا
طب بيطرى اسيوط
بنات علوم رياضة عين شمس
تجاره المنصوره
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم القاهره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
حقوق حلوان
معهد فني صحى طنطا
حقوق المنصوره
اداب بنى سويف
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
ك.ت .فني صناعى بنها
علوم المنصوره
تربية سوهاج
معهد فنى تمريض بنها
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره سوهاج
علوم رياضة المنيا
اداب انتساب موجه القاهره
اثار الفيوم
نوعية المنيا
حقوق قنا جنوب الوادي
علوم جامعة دمياط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
674488
454749
525293
443556
734335
436266
575526
530951
908796
450130
733498
128739
452639
584231
312347
466866
883830
358569
671304
160961
743786
728309
322445
217509
383552
181964
890592
502670
229721
141487
807201
904855

اسم الطالب
اسراء سمير محمد ابراهيم سليمان شرشور
فاطمة محمود محمد الغندور
اسراء محمد كامل عبد الرحيم عبده
آيه فريد شعيب عبدالقوى السماحى
اﻻء حسين طه محمد القﻼوى
نرمين صالح حسن عادل كرموس
محمد حسنى رمضان عبد اللـه عماره
محمد رمضان سليمان محمود عبد الرحيم
ميرنا رومانى فرج خليل
اميره السيد محمد حسنين رمضان
بسمه صابر السيد عبد الفتاح
ايه جمال دسوقى شامخ
آيه فوزي بركات بسيونى القفص
عادل محمد كامل عبد العال
محمد محمود عبد الفتاح عماره
ايمان عبدالعاطي احمد السيد الدقرني
ايمان محمد عبد الرحمن محمد
نرمين عدلى شحات خليل
محمود عﻼء صﻼح حامد هلول
ياسمين حسان عبد الستار محمد
دينا حسيني حسن الكناني
نيرة ناصر محمد جمعه
احمد سامي عبد الفتاح حسين البابلى
ميرا جرجس فهمى عطا ﷲ
عبدالرحمن على عبدالحميد محمد حسن
داليا شريف احمد قرنى
عبد ﷲ بخيت علي سلمان
سارة اشرف علي عبد السﻼم الخولى
نسمة كامل عبد الحميد رضوان
حسام نجاح عبد العظيم السيد
محمود احمد سليمان ابراهيم
احمد عبد العظيم راشد عبد الﻼه

الكلية
علوم المنصوره
اداب طنطا
استنفد الطالب رغباته
اداب طنطا
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره اسيوط
تربية ابتدائي طنطا
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية اسوان
علوم طنطا
اداب الزقازيق
نوعية عباسيه
طب بيطرى كفر الشيخ
تجاره المنصوره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تمريض كفر الشيخ
اداب اسيوط
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية بنى سويف
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
علوم الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
السن عين شمس
علوم رياضة الزقازيق
رياض اطفال الفيوم طالبات
اداب اسيوط
السن عين شمس
تجاره انتساب م .بنها
اداب انتساب موجه القاهره
حقوق بنى سويف
زراعه سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
433503
616399
734029
506804
156653
364646
816658
542787
584253
140692
116281
239965
450282
577938
146438
243019
116502
879369
811858
120285
205555
540175
312268
749456
841220
213645
359749
121278
307621
522000
529327
674471

اسم الطالب
محمود رضا محمود السيد
نشوى محمد على عمر رمضان
دعاء صالح حسين احمد حسين
نرفانا ابراهيم محمد ابراهيم محمد
طه بدر طه صﻼح
مرفت رمضان جابر عبدالرحمن
اسماء ربيع عمر عبد الوهاب
روان جابر خليل عبد الكريم خلبل
محمد محمد عبد الرحيم بدريه
بشاير محمد على محمود
عبد ﷲ محمد كامل ابراهيم
محمد نبيل عزت ناصر على
الشيماء اشرف فكرى سليمان
اسماء حسام حامد محمد حسنى
حسن عبده مغاورى محمد
نور خالد احمد صفر مصطفى
مهند ايمن محمد كامل
بيشوى ميﻼد نعيم نسيم
احمد اسامه محمد محمد
محمد حسن عبد العزيز محمد مبروك
مارينا عاطف مكسيموس تاوضروس
اﻻء طنطاوى مبارك أحمد خليف
محمد سﻼمة على سﻼمة
محمد احمد دردير قاعود
ابراهيم رفعت احمد عبد العليم
بسنت احمد عبد الرحمن على ابراهيم
محمد عبدﷲ رجب السباعى
حسنين احمد حسنين عبد العزيز حسنين
سارة السيد فتحى أبو ذهب
أمنيه السيد عبدالعظيم علوش
محمد صبحى محمد عبدربه خميس
مريم محمود السعيد سيد احمد البصيلى

الكلية
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية طفوله طنطا
نوعية الزقازيق
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق بنى سويف
تربية عين شمس
تجاره اسيوط
اداب اﻻسكندريه
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
زراعه القاهره/رياضة
زراعه القاهره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
معهد فني صحى طنطا
زراعه المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق القاهره
علوم رياضة حلوان
اداب اسيوط
علوم المنيا
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره عين شمس
تربية دمنهور
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
حاسبات ومعلومات المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تربية ابتدائي السادات
اداب دمنهور
حقوق اﻻسكندريه
تجاره طنطا

Page 1405 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
614822
218774
525948
542134
896829
429880
321680
283975
675091
578044
372451
744660
738862
117792
680466
877868
366658
389261
462289
878747
453944
576134
896914
747857
904628
394212
661090
242427
186136
164559
152609
324156

اسم الطالب
ريهام السيد محمد السيد
هاجر حسن يوسف عوض
عبد الرحمن على محمد السيد صابر
اسﻼم احمد محمد احمد خليل عوض
احمد عبد اللطيف على حسين
كريمة عبد الستار محمد احمد
مصطفى عبد الرحمن رمضان عبدالرحمن نصار
امير محمد عبد الصبور احمد
محمد ياسر حلمى السجاعى
مروة السيد تحسين احمد راشد
رضوى نادى عبدالمقصود حسن
نورهان مصطفى عبد الهادى مصطفى
ايما ن محمد سمير احمد ابراهيم
دينا انور سيد محمدجمعة
ريم محمد الشربينى احمد الشربينى النادى
امل حمدى هريدى سيد
عبدالرحمن اشرف خيرت عبدالعزيز راس
سمر شعبان احمد محمد
سمر حسن يوسف ابراهيم حماده
علي الدين ابو بكر احمد حفني
اسراء طارق احمد محمد
محمود عبدالعزيز احمد خفاجى
وائل سمير صادق هرمينا
شيماء جمال الدين عباس جادالكريم
محمد فؤاد امين عارف
مصطفى سامى زكى عبدالمؤمن ابوسالم
وﻻء حلمى محمود البيومي
محمد خالد سيد علي
جمعه محمود عبد النبى محمود
امنية مدحت صﻼح عبد الفتاح
مصطفي السيد عبد الرؤف عبد القادر
مروة جاد ﷲ محمد محمد

الكلية
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم اﻻسكندريه
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
طب بيطرى سوهاج
علوم اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق عين شمس
تجاره طنطا
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
اعﻼم القاهره
تربية اﻻسماعيليه
اداب انتساب موجه الزقازيق
اقتصاد منزلى حلوان
تجاره المنصوره
اداب اسيوط
علوم رياضة سوهاج
كلية البنات تربية عين شمس
تربية كفر الشيخ
تجاره اسيوط
اداب طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى سوهاج
علوم رياضة جامعة السويس
اداب سوهاج
حقوق بنها
تمريض المنصورة
اداب القاهره
علوم رياضة بنى سويف
فنون جميله فنون المنيا
علوم رياضة بنى سويف
زراعه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
500547
830103
739091
500331
127772
318394
235134
575588
837405
464440
654308
672023
875359
428769
597841
670835
608511
277205
330484
321226
107332
159476
736154
113470
434870
838457
157202
583832
726290
320814
587612
916046

اسم الطالب
يوستينا عوض حلمى شربة جرجس
مصطفى جمعه محمد بخيت
حامد حماده حامد عبد المقصود
حسين وليد حسين فخرى جميع
نور ايمن سعد عشماوى
هاني مهنى ماهر عامر
منة ﷲ حسنى محمد السيد
رغدة يوسف عبد المجيد محمد الموافى
فادى جميل مسعد سعد
ابراهيم محمد عبد الفتاح عوض
نسرين محمد عرفه محمد على
سامح يسرى عبد ربه عبد الفتاح
ريم عادل مصطفى محمد
عمر ايهاب رفعت عبدالغزيز محمد
سعاد سعد محمد محمد شعير
فاطمه عادل محمود شحاته الماحى
زينب عبد الناصر منصور رجب
عبد الفتاح علي عبدالفتاح حامد
احمد مصطفى فتحى عتيم
اية سعيد محمد المهدى
هاجر محمد عبد الغفار محمد
دينا اسماعيل ريان محمود
ايمن السيد عثمان جاد
محمد مجدى محمد السيد
محمد عبد الحليم عبد الحليم علي زيتون
احمد فاروق هاشم احمد
ايه مصطفي بدوي معوض
رانيا فتوح اسماعيل محمد الوردانى
استبرق محمد سليمان سالم
اماني عادل محمد قابيل
ندى محمود الحسينى السعيد خير الدين
حسين محمد محمد رجب

الكلية
اداب كفر الشيخ
تربية قنا ج جنوب الوادى
زراعه الزقازيق/رياضة
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم رياضة بنها
ع.كندى تكنو.اعﻼم ت.خامس
تربية طنطا
كلية علوم الوادى الجديد
تجاره كفر الشيخ
معهد فني تمريض المنصوره
تربية/رياضه المنصورة
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه دمنهور
تربية ابتدائي جامعة دمياط
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره عين شمس
نوعية فنيه اشمون
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره القاهره
تربية بنى سويف
علوم الزقازيق
حقوق انتساب موجه القاهره
تجارة جامعة السادات
تربية فرع الوادى الجديد
علوم المنيا
تربية طفوله طنطا
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
معهد فني صحى بنها
تربية بنها
تجاره اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
162731
667710
549052
675295
838015
374127
221749
154867
374415
393823
536177
582003
738089
437635
208254
655994
451353
445130
133894
653341
470636
589042
291496
903975
170011
305013
896232
530750
117039
612838
112091
126240

اسم الطالب
صفاء صبرى فتحى عويس
اسﻼم رضا مصيلحى السيد
حافظ سمير حافظ يوسف الفقى
ندى حامد رمضان السيد محمد جبريل
بسمة أحمد محمد عبد الواحد
رانيا جمال عبدالﻼه عبداللطيف
منار مدحت ابو العباس محمد
اﻻء علي يونس علي
ساره اسماعيل محمد سﻼم محسن
عايده حسن عوده سالم
خلود احمد مرسى عبد الحميد البشبيشى
اسماء خيرى عاشور محمد
رائد مصطفى محمد عبد ﷲ
ندى اشرف عبد المالك عمار احمد
خلود حمادة محمد الجزار
مصطفى محمد محمود حسن الكنانى
محمد حسن رزق خليل عبد الشافى
ساره ابوالفتوح رفعت علم الدين
ياسمين عبد السميع عيسى عبد السميع
اسراء شاكر محمد شاكر
إيمان إسماعيل زين العابدين اﻷلفى محمد
اسماء عربي شعﻼن محمد سالم
محمد عبد الفتاح علي عبد الفتاح
دينا خالد محمد على
مريم محب جرجس عياد
ايمان جمال احمد عثمان بدير
ريم عبد السﻼم محمود اسماعيل
محمد صباح سعد الطواب
مازن محمد ابراهيم محمد
ريهام محمد جﻼل عبد الحميد
دينا صﻼح محمد احمد
رنا محمود عبد الرحمن حسن

الكلية
تمريض الفيوم
علوم رياضة جامعة دمياط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تربية ابتدائي الزقازيق
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
اداب بنى سويف
تجاره بنها
حقوق عين شمس
تربية طفوله ج دمنهور
تربية طنطا
ك.ت .فني صناعى الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق المنصوره
زراعه طنطا
اداب كفر الشيخ
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب المنصوره
تربية رياضيه  /بنات كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية السادات
تربية سوهاج
تجاره دمنهور
علوم رياضة المنيا
نوعية الزقازيق
دار العلوم ج القاهره
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
114946
613061
736989
904210
377869
319791
323160
368659
843720
315747
147420
584075
311263
524690
559643
513088
460714
678527
185494
900554
229703
549890
756435
220378
307892
893773
612118
361634
532902
544853
219060
465543

اسم الطالب
زينا عصام محمد محمد
على عبد المنعم اسماعيل البحراوى
مصطفى عادل السيد محمد
محمود رفعت حشمت نجيب
حسن احمد حسن يوسف العزب
نيرة بهاء عبدربه شاهين
حنان نجيب محمد مصطفى سليمان
محمد مجدى حلمى عبدالعليم
على يسرى محمود عبدالنبى
احمد شحاتة ابو الفتوح احمد شحاته
ايه سيد عبد ﷲ البصيرى
عادل عبد ﷲ كامل الدقادوسى
مي عبد الحميد عبد الرحمن الحجرى
عمر عبد ﷲ عبد المقصود عبد العظيم
محمد حفناوى محمد بسيونى أبو زينة
سارة ناصر سيد أحمد عطية
عادل ابراهيم سعد عبدﷲ حسين
رحاب على محمد على اسماعيل
ايمن صﻼح حلمى على
ميرا عياد صليب مسعد
ميرنا مهنى قوسه روفائيل
وفاء محمد عبدالسﻼم عبداللطيف هاشم
بسمه صبرى سﻼمه جرير
محمد احمد صﻼح حسين احمد
اية عبد المنعم عبد الهادى عبد العال
احمد خالد احمد عبد الحليم
عمر محسن عزت محمد محمد صقر
دينا ماهر ابوالمحاسن عبدالفتاح
احمد عبد الوهاب صابر عبدالرؤف
عبدالعزيز محمد عبدالعزيز ابراهيم ابراهيم ابو طاحون
احمد حسن محمد حسن
منه ﷲ محمد فهمي احمد الرفاعي

الكلية
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
حقوق الزقازيق
اداب سوهاج
حقوق عين شمس
معهد فنى تمريض بنها
تربية طفوله شبين الكوم
تجاره انتساب م .بنها
تجاره اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد فني صحى رياضه طنطا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية أساسي اسكندرية
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب كفر الشيخ
تربية المنصوره
تجاره بنى سويف
اداب سوهاج
اداب انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
معهد فني صحى اسماعيليه
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجارة جامعة السادات
تربية رياضية بنين سوهاج
علوم الزقازيق
تجاره عين شمس
تجاره دمنهور
علوم رياضة طنطا
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
324456
665684
843650
834039
670839
390608
374817
307065
609525
454350
614324
434459
381565
306680
579913
739313
215230
319165
452642
294193
656806
824492
322139
503084
380831
806865
601305
209997
233765
541870
454707
813363

اسم الطالب
كريم عمرو يوسف عوض ﷲ
مريم مرسى مبارك ابو سـتة
اسماء حسن ابراهيم حسن
محمد عبد الناصر سيد على
ليلى محمود السيد حسين خطاب
اسماعيل عمر ابراهيم اسماعيل خضر
شروق جمال محمد الشحات
حنان رمضان السيد محمود
اشرف عاكف محمد سيداحمد
نيرة احمد ابراهيم الشاعر
مى محمد شعبان محمد عبد العال
احمد سامي علي عطيه الفخراني
بسمه عمرو سعد عواد ركيبة
حسام وجيه ابراهيم عماره
هدير عبدالمحسن محمد ابراهيم الشافعى
ايه احمد السيد على
عبد المعطى محمود عبد المعطى محمد
خلود عصام عبدالعزيز مزيد
ايه محمد عبدالخالق زيد
فيكتور ثروت دميان ساويرس
ريم طارق عبد الحميد الجوهرى
فاطمة الزهراء ابوبكر محمود احمد
احمد سمير محمد الشناوى
احمد السيد مصطفى محمد على
امل محمود احمد الطاهر محمد
ميرنا عادل فرج بطرس
عمرو ربيع محمد محمد عبد المجيد
اسﻼم هشام ابراهيم بدر
هاجر محمد مصطفى محمد
اسﻼم محمد خليل ابراهيم
دعاء المرسي فايد نعمة ﷲ
عبد الفضيل محمد عبد الستار محمد

الكلية
علوم جامعة السويس
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب
زراعه الفيوم/رياضة
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره بور سعيد
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
علوم بنها
نوعية اشمون
تجاره الزقازيق
علوم طنطا
رياض اطفال المنصوره
علوم رياضة اﻻسكندرية
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
علوم بورسعيد
اداب المنصوره
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية شبين الكوم
اداب طنطا
تجاره عين شمس
تربية المنصوره
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
اداب اﻻسكندريه
بنات تربية/رياضه عين شمس
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تجاره الزقازيق
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
اداب انتساب موجه عين شمس
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
589360
318300
896989
124234
386437
287855
463245
511161
210465
241255
208565
457352
600108
443104
367011
805336
656622
427027
114921
230292
223136
896444
244276
728784
886169
919725
526084
835363
903420
120632
113652
651083

اسم الطالب
حاتم موسى السيد احمد الشربينى
احمد عبد العزيز محمد محمد ابراهيم
علي الميس عليش محمد
مهاب سعيد احمد جنيدى على
سماح احمد حسن على موسى
محمد اشرف علي عبد الموجود
أحمد السيد كامل فتوح القصاص
محمد مفيد اسماعيل الغبيسى
تيمس شكرى يسى غب﷼
اية شعبان عبد ﷲ محمد
اميره محمد عبد العزيز السيد
أسماء جميل عبد الحميد الشال
كريم سعيد الحسينى رجب عبد العزيز
تسنيم همام طه عبد العزيز المهدي
محمد عبدالبديع دياب عبدالعزيز
عمر عبد ﷲ علي عبيد
ندى عبد المنعم محمد عبد المنعم عبد الرحمن
روبير صﻼح فوزى داود
هاجر اشرف مصطفى محمود
نوران مجدى محمد احمد المنخلى
اية احمد محمد الشربينى
ايه اليمنى السيد اليمنى
سعاد محمد عبدالفضيل محفوظ
محمد سامح السيد عبدالغفار منتصر
محمود محمد محمود عمر
اكرام خلف ﷲ ابوالوفا خلف ﷲ
احمد علي خليل خليل حسين
احمد صالح أحمد محمد
دعاء محمد محمد احمد
محمد حسانين فضل محمود محمد
طارق ايمن حمدى محمد
رنا ابراهيم طاهر محمود الدسوقى الصقراوي

الكلية
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
حقوق سوهاج
تجاره انتساب موجه قاهره
كلية البنات علوم عين شمس
اداب انتساب موجه عين شمس
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
كلية البنات علوم عين شمس
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
اداب طنطا
تجاره الزقازيق
اداب طنطا
معهد فنى تمريض بنها
تربية المنيا
علوم المنصوره
علوم رياضة اﻻسكندرية
فنون تطبيقية جامعة دمياط
زراعه عين شمس
علوم عين شمس
تربية سوهاج
اداب القاهره
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
نوعية فنيه اسيوط
تجاره سوهاج
اداب اﻻسكندريه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
اداب سوهاج
علوم القاهره
اداب القاهره
علوم المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
160092
577397
500881
666850
126894
442463
666216
908124
751197
655209
577266
682377
452977
324542
800986
578840
224392
519960
668374
821789
293909
748647
112317
301970
374400
679904
528138
308986
682669
526186
450405
733101

اسم الطالب
خالد شعبان عبد العظيم فؤاد
كريم طارق عبد الواحد محمد عبد الواحد
رنا عبد ﷲ محمد شريف طه شريف
احمد مصطفى احمد مصطفى خطاب
سارة مرسي احمد اﻻباصيري
محمد احمد عبد اللطيف محمد بﻼل
محمود محمد عباس الوصيف
انطون ناصر يونس مشرقى
محمود هشام محمود محمود على البرمبالى
محمد فايز جﻼل صابر
احمد محمد احمد كمال عبد النبى الحصرى
اسراء زغلول مسعد السيد عليوه
شيماء محمد ابراهيم عبد الحميد الشريف
اسﻼم حسام احمد مصطفى حسن
نورة طنطاوى احمد محمد
اسﻼم جمال ابراهيم فتوح الناغى
نورهان اشرف احمد محمود
وﻻء صﻼح عبدالرحمن محمد حبت
اسراء جمال اسماعيل البيلى السماحى
يسن رجب يسن احمد
عمر احمد عبدالحليم محمد
بوﻻ ناصر صموئيل شاروبيم
منى زيدان عبد الحفيظ دياب
عمار جمال عبد الستار الشافعي
ايمان ايمن محمد محمود الشربيني
نجوى سميح ابراهيم محمد على
إسراء محمود محمد محمد
مصطفى محمد موسى محمد موسى
زهراء بهجت محمد محمد عبد العال
احمد محمد محمد محمد العطيوى
منه ﷲ جمال مصطفى شاهين
منال احمد السيد عبد الغفار

الكلية
تربية بنى سويف
زراعه المنصوره
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره المنصوره
تربية حلوان
تربية رياضيه بنين طنطا
علوم المنصوره
تربية سوهاج/رياضة
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
اداب طنطا
معهد فني صحى المنصوره
تربية ابتدائي طنطا
تربية سوهاج/رياضة
علوم المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
طب بيطرى القاهره
اداب انتساب موجه دمنهور
معهد فني صحى المنصوره
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
تجاره طنطا
علوم رياضة المنيا
اداب القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
السن عين شمس
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
علوم طنطا
اداب الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
389328
577992
528871
156325
445330
504894
442491
673182
659495
167251
759666
310324
734977
455904
827269
205640
535851
153902
126684
280015
605332
895614
164024
148788
370406
361200
882367
301523
438014
363471
212692
590947

اسم الطالب
فاطمه خالد عبدالعزيز احمد
دينا حمدان بدوي الشورى
عمر عبد العزيز ياسين مشكاح
محمد حامد احمد محمود
دعاء احمد محمد بسيونى سهيل
سهيله طارق محمد على حسن
عادل محمد مصطفى ابراهيم شعبه
ساره محمد عطيه حسن ثابت
وﻻء متولى محمد محمد حسن حنيجل
محمد مصطفى رمضان عبد الحميد
جهاد عبد ﷲ حسن أمين الفرماوي
محمد جمال محمد السيد قصالى
محمود نصر السيد نصر
احمد رضا أحمدمحمدالسيد
تونى القمص يوحنا رمزى
باهر عبد المنعم عبد المنعم شويقه
هاجر غزال عبد المقصود بسيونى عطيه
رضوي سمير سيد احمد
ياسمين عبد الرحمن عبد الحافظ ابراهيم
محمد جمال محمد سالم
امل فوزي احمد بيومي
بيشوى عبد المسيح عزمى سليمان
محمد نادى جمعه امين
مصطفى عاطف شحات عبد المحسن
خالد عماد فرحات محمد
مريم محمد صالح مصطفى
مصطفي صﻼح محمد حسن
عمر حامد عبد الفتاح نجم
آيه صبرى رشدى محمد
عبدالرحمن مرسى حمزه مرسى
احمد سعيد حسن محمد
هاجر حمدى حمدى الفطايرى

الكلية
كلية البنات تربية عين شمس
تربية ابتدائي طنطا
تجاره اﻻسكندريه
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تمريض طنطا
اداب جامعة دمياط
تربية ابتدائي طنطا
اداب انتساب موجه المنصوره
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
معهد فني صحى رياضه بنها
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب طنطا
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
اداب دمنهور
اداب بنى سويف
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني صحى سوهاج
نوعية الفيوم
حقوق القاهره
تربية/رياضه بنها
حقوق عين شمس
تجاره اسيوط
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
علوم اﻻسكندريه
حقوق عين شمس
تجاره القاهره
تربية جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
432066
875856
281697
443262
732759
675022
360332
526107
386507
308331
578148
586663
320478
468964
181021
453742
728162
109445
185165
477376
905463
558258
546336
163460
458856
452236
387528
596670
110649
205059
829555
143049

اسم الطالب
محمد اشرف محمد احمد اسماعيل
اسماء اسامه جﻼل عبد الموجود
محمد معتز محمود أحمد فرج
ندى عﻼء محمود كامل الفوال
ندى اشرف احمد قدرى عبد الحميد
نورهان خيرى مصطفى احمد طه
مايكل مجدى منصور صليب
خالد قدرى عبد الفتاح عبد العاطى
نهاد عبدالحليم عبدالسميع عبدالحليم
محمود محمد مختار فهيم شرشر
نورهان جمال محمد نور
منار عبد العزيز عبد البارى شاهين
اسﻼم سامي محروس خفاجى
غاده فتح ﷲ على فتح ﷲ
محمد مرجان جبريل فيصل
دنيا عادل صبحي محمد اسماعيل
وﻻء السيد احمد محمد العجوز
محمود ضياء الدين محمود عبد السيد
محمد ابراهيم محمد ربيع عبد العظيم
احﻼم محمد عاصم محمد المشد
دعاء حسنى محمد عبد الحميد
نورهان بهنسى عبدالصمد محمود
شيرين حسن زكى بخيت
احمد شعبان على السيد
اسماء احمد محمود البيطار
عباس احمد محمد الرفاعى
محمود عبدالعزيز عبده خاطر
يارا السيد محمد القزاز
احمد سمير محمود عبد المقصود
ساره صموئيل نسيم رياض
اسراء حمادة محمد حميد
نوران رفعت نادى حسان

الكلية
تجاره انتساب موجه دمنهور
اداب اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي طنطا
تربية الزقازيق
علوم المنصوره
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تربية أساسي اسكندرية
تربية عين شمس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
نوعية طنطا
تربية بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
زراعه كفر الشيخ
حقوق حلوان
اداب طنطا
حاسبات ومعلومات الزقازيق
حقوق القاهره
اداب بنى سويف
تجاره طنطا
طب بيطرى سوهاج
اداب دمنهور
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
اداب انتساب موجه الفيوم
علوم كفر الشيخ
اداب طنطا
علوم رياضة بنها
تجاره بور سعيد
حقوق حلوان
طب بيطرى القاهره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
دار العلوم ج القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
911350
124414
601370
104900
323323
110367
312886
665640
211044
609086
300345
449527
815288
549820
458869
356764
352831
528296
314314
392757
133159
607316
157828
133116
736887
536450
132869
319260
399278
593060
353149
380949

اسم الطالب
امل احمد محمد احمد
عمرو محمد على سيف
نوران رضا محمد احمد
امنية اشرف سيد اسماعيل درويش
هند عبد الفتاح عبدالعزيز ابوابراهيم
مصطفى سيد عيد السيد
صفاء عبد الواحد محمد عبد الواحد عليوه
هدى الحسين راغب احمد غيث
بسنت رضا السيد السيد ابو الفضل
هشام ابراهيم محمد ابراهيم
امل محمد الصغير سيد محمد سيد
هند محمد فتوح ابو ابراهيم
مرنا ميشيل عازر غب﷼
عزة محمد على غيث
الفت علي حسن عبد السﻼم المصري
سيف عبدالحميد عبدﷲ السيد
احمد محمد محمود مصطفى الجندى
منه ﷲ عبد العزيز محمود محمد حسين
ايمان سامي محمد الصعيدي
نهال فؤاد محمد عبده
ليلى على حسن على
بيتر يوسف بهلول خلة
معتز جمال انور محمد
ريم فتحى محمود على
خالد حسن ابراهيم السيد بدران
اسراء جمال محمد على خليل الزرقا
محمد حامد ضيف ﷲ سعداوي
رحاب حمدي محمد قطب
احمد خليل عبدالمطلب خليل
محمد طه احمد الباني
يوسف احمد محمد خليل
كريم ايمن عﻼء احمد

الكلية
علوم اسوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم الزقازيق
علوم القاهره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره كفر الشيخ
تجاره طنطا
نوعية الزقازيق
تربية حلوان
معهد فني تمريض طنطا
نوعية المنيا
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
علوم دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
تربية/رياضه شبين الكوم
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
حقوق القاهره
تجاره الزقازيق
علوم بنى سويف
حقوق القاهره
تجاره الزقازيق
تجاره دمنهور
تجاره القاهره
طب بيطرى بنها
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية
معهد فني صحى بور سعيد
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
285053
355521
891608
393340
653828
813485
821081
733199
457152
326944
210523
245621
207715
131750
600885
522511
162527
324705
317308
746494
365327
586511
280670
662562
537736
364190
426226
229247
732702
684116
803869
896139

اسم الطالب
اية ايهاب محمد حسن
مروه جمال محمد على
هاله محمد نفادي احمد
ساره عبدالرحيم محمد عبدالرحيم
زياد عمرو ابراهيم الدسوقى حسن
باسم عصام نمر عبدالوهاب
حازم نجاح عبد الجليل امين
محمد جﻼل عطيه عطيه تقال
مريم احمد مصطفي احمد بديوى
مروة رضوان احمد عبد العزيز
محمد ياسر حماد محمد اسماعيل
احمد محمد عبد العظيم زكى
مادونا هانى موريس القمص
احمد مختار فتحى على على
مى جميل حافظ ابراهيم سليمان
حسام يسرى مصطفى محمود على
اسراء اشرف فتحى خليل
زينب محمد على امين
شروق خالد حفظى السيد الصعيدى
سماح محمد فارس سليم
ساميه كمال محمد عوض
سمر السيد محمد سليمان
اندرو اشرف وليم حبيب
عبد الرحمن سامى محمد على العشرى
اسراء محمد محمد محمود خليفه
حكمت عاطف منصور محمد اسماعيل
محمود جوده فوزى رمضان سالم
عبدالرحمن احمد السيد غنام
رانا صابر عبد المنعم علوان
ريمون فريد لبيب عجيب
وسام حموده محمد احمد
هدير وجدى كامل عبد الحميد

الكلية
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تربية عين شمس
نوعية فنيه اسيوط
اداب انتساب موجه الزقازيق
صيدلة بورسعيد
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره الزقازيق
تربية ابتدائي طنطا
نوعية فنيه اشمون
علوم رياضة اسوان
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره عين شمس
تربية رياضيه بنين حلوان
تجاره الزقازيق
تربية أساسي اسكندرية
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تجاره جامعة السويس
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تربية طفوله اﻻسماعيليه
بنات تربية/رياضه عين شمس
تجاره طنطا
تجاره عين شمس
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره الزقازيق
تجاره بور سعيد
نوعية المنيا
تجاره سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
156029
124409
304662
148552
211122
512375
547375
312184
302296
531337
154487
367471
756723
428486
152307
538370
820962
277026
500711
831609
157808
651966
375027
757925
803250
106691
432780
527461
650083
543166
321283
427739

اسم الطالب
وفاء على فتحى عبد المولى
عمر ممدوح السيد احمد
داليا محمد محروس الدهراوى
مها سعيد دسوقي سيد
اسﻼم خالد شاكر خطاب
الشيماء عبد المحسن محمد عبد الحميد محمد
محمد جﻼل خميس محمود محمد
اسﻼم عبد النبي محمد خليل
احمد سامح ذكى عمرى خليفه
اسﻼم صبرى عبدالرازق حسن عبد الكريم
صابرين عوض جمعه رزق ﷲ
اسراء اسامه لطفى مصطفى
احمد محمود عبد السميع الجبالى
احمد خالد خالد محمد المغربى
احمد مصطفى ياسين عبد الفتاح
الشيماء عبد المجيد سعيد محمود العباسي
مايكل موسي قدسي قليني
عبد الرحمن اشرف محمد احمد سليمان
جاسر محمد فرج مصطفى حسين
غادة محمد مصطفي تهامي
مؤمن محمد عمار محمد حسن
انس حمدى نبيه احمد عبد الرحمن
ايه محمود السيد عبدالمجيد
رنا فؤاد على سالمان
هند محمد عبد الرحمن محمد
انجى عزت عواد المرزوقى
يحيي جمال محمد عامر حماد
اﻻء محمد سليمان اسماعيل جاد
خالد ابراهيم احمد الطارة
هيثم عارف فهمى شعبونى
نهلة عبد المعطي محروس عماره
رحمة رمضان حسين ابراهيم

الكلية
اداب بنى سويف
تربية حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب القاهره
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجارة جامعة السادات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
معهد فني تمريض بنى سويف
حقوق بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حقوق اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
نوعية فنيه قنا
تجاره بنى سويف
تجاره طنطا
تربية ابتدائي بنها
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
حقوق بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
نوعية اﻻسكندريه
حقوق المنصوره
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
تجاره اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
727688
512532
228813
390700
400427
356421
530047
813505
133645
537247
590822
878969
655909
663820
312626
161161
730803
830929
581745
612037
211298
130602
450117
918745
278499
508412
537363
204434
614661
278486
725579
743596

اسم الطالب
اسراء عبدالعزيز سعيد العيان ابوحسن
نورهان عمر محمد جاب ﷲ محمد
كريم حسنى لطفى عبد السﻼم
اميره صﻼح عواد عبدالعليم
ايه محمود محمد حسين احمد كشك
ميرنا ماهر شفيق ميخائيل
هشام عبد الحى محمد سليمان
محسن هﻼل راضى عبد الجواد
عﻼ محمد زكريا محمد
فاطمة بشير رجب عرجاوى سعيد
محمد مرسى محمود مرسى النجيرى
اسراء حسن علي حسن
احمد شاكر رمضان متولي
اميره عبد اللطيف عبد ﷲ السيد عريضه
نديم مناع نصر الصيفي
ايه شعبان عبد الرؤف محمد
محمد احمد محمد الشامى
محمد عابدين سيد احمد على
احمد زكى طلعت زكى محمد
ساره عبدالصبور ابراهيم محمد
كريم محمد صالح صابر
امنيه فريد سيد محمد الصناديلى
اسماء صبحى فيصل محمود شمس الدين
احمد ابراهيم سيد مراد
ياسمين ايهاب محمد احمد
شروق هانى محمد ربيع محمد خليفه
إيمان أحمد أحمد أحمد الحويط
دانه صفوان محمد هنطش
احمد محمد السعيد عبد العاطي
منة اسامة عبد العزيز نيازى
مارجو محسن عزمي مهنى
احمد محمد الطاهر خبير

الكلية
علوم رياضة الزقازيق
اداب انتساب موجه دمنهور
السن عين شمس/رياضة
اداب انتساب موجه بنها
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
علوم حلوان
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره جامعة دمياط
تمريض اسيوط
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
نوعية المنصوره
معهد فني صحى رياضه بنها
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره بنها
معهد فني صحى سوهاج
تجاره بنها
تربية الزقازيق
حاسبات ومعلومات الفيوم
اداب انتساب موجه حلوان
معهد فني تمريض طنطا
تجاره سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره دمنهور
تجاره دمنهور
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره عين شمس
حقوق الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
458324
223946
317961
659374
670925
616965
301794
652411
660961
913365
277978
908896
809680
734971
878429
520483
660418
609522
355724
366354
918227
105000
536895
380394
393414
447614
297134
902344
731675
155901
307564
108618

اسم الطالب
احمد جمال عبد السﻼم داود
ساندرا سامح سامى تودرى
احمد حمدي على عبد العاطى
محمد حامد صبرى المقرش
نورهان محمد رضا عوض والى
محمد على عبد المجيد السيد حسن
بيشوي مجدي يوسف ميخائيل
محمد الدسوقى على الدسوقى
اسراء محمد ناصف محمد عبد ﷲ
حسناء احمد بكرى ابراهيم
جيهان حسين عبد العزيز عبد الهادى
ساره على عزالدين محمد
زينب صﻼح سعد الدين عبد الرحيم
محمود صﻼح محمد محمد الصادق
اسراء عماد الدين مصطفى محمد
خلود محمد فتح البقلى
محمد عبد الصمد مصطفى اسماعيل رزق
سارة ابراهيم جبر رزق البطه
مروه جمال كرم سليمان
احمد رضا محمد الطوخى ابراهيم متولى
اسماء محمد فؤاد محمد
انجي خالد علي سيد
منى شعبان عبدالعظيم محمد رمضان
عمرو ماهر محمد فؤاد غﻼب
محمد السيد فكرى عبدالرحمن
شوقى محمد شوقى عبد الحميد
رحاب عصام محمد عبده
محمود مظهر جابر محمد
حمدى عبد السﻼم عطيه السيد الجﻼد
اسراء نجدي احمد عبد الوهاب
منى جابر عبده شعبان
هدير حسام حامد حندوق

الكلية
علوم كفر الشيخ
تجاره عين شمس
تمريض شبين الكوم المنوفية
حاسبات ومعلومات المنصوره
علوم المنصوره
تجاره طنطا
حاسبات ومعلومات المنيا
حاسبات ومعلومات المنصوره
تمريض المنصورة
كلية تجارة ج أسوان
تجاره عين شمس
كلية تجارة ج أسوان
اداب المنيا
تربية/رياضه الزقازيق
علوم رياضة اسيوط
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
اداب جامعة دمياط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية رياضية بنين بنها
تجاره سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تمريض دمنهور
نوعية عباسيه
حقوق بنها
تربية رياضيه بنين طنطا
كلية البنات تربية عين شمس
اداب سوهاج
تمريض الزقازيق
تربية بنى سويف
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
فنون تطبيقيه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
383255
536477
105591
755558
540251
728173
133205
459431
836466
890142
655083
892733
384980
182489
667403
882868
206650
536133
138286
587999
453113
367295
913809
160999
463407
658671
151538
374710
655018
159021
751129
682808

اسم الطالب
زينب ابراهيم سعد محمد
ساندرا عماد باقي خلى الباقى غالي
نوران صﻼح عبد المنعم حسن عطية
اسراء احمد حسن محمد
دينا محمد عبدالسﻼم غازى
ساره وحيد علوان محمد جادﷲ صقر
نورهان احمد مصطفى عبد ﷲ
محمد حسن محمد سالم
عﻼ عبدالعظيم يوسف مكي
عبد الرحمن مصطفى عبد الرحمن رشوان
عﻼء محمد جﻼل محمد نوفل
هاله عبد الناصر فوزى عبد العال
محمود نبيل سلطان عبدالعزيز
عمر صبرى سيد محمد
فاطمه لطفى مصطفى مصطفى بدوى
عبد الرحمن ممدوح محمد جبر
شروق سامى يسرى مرزوق
ايمان رمزى محمد محمد حافظ
دميانه رسمى ابراهيم غالى
عمر احمد محمد سمير السيد شعبان
رحاب حوام عبدالحميد حوام
وﻻء صالح السيد ابراهيم
غاده احمد محمد احمد
احمد اشرف هاشم ابو هشيمه
هويدا عبدالحكيم فتحي محمد عيسي
اسراء السيد ابراهيم السعيد قتله
امانى شوقى عبد ﷲ على
اسراء طلعت عبدالسﻼم محمد
محمد احمد محمد على العدل
احمد رأفت محمد ابراهيم
كريم السيد عمر السعيد على جبر
احمد بدر الدين الباز محمد احمد منسى

الكلية
تجاره انتساب م .بنها
علوم اﻻسكندريه
اداب حلوان
تربية العريش
حقوق اﻻسكندريه
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره كفر الشيخ
معهد فني صحى اسوان
تجاره اسيوط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره عين شمس
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية المنصوره
تجاره اسيوط
اداب القاهره
تمريض دمنهور
اداب القاهره
تجاره طنطا
نوعية طنطا
تجاره انتساب م .بنها
تربية اسوان
حقوق بنى سويف
اداب كفر الشيخ
اداب المنصوره
كلية علوم الوادى الجديد
حقوق بنها
تمريض المنصورة
حقوق بنى سويف
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تجاره انتساب موجه المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
876774
110765
306813
108387
578131
521134
527677
501729
351906
651514
806654
387419
738876
594696
557520
523545
744046
384080
532041
534843
843475
586853
891058
316089
153674
472422
832742
502390
606004
387627
110498
232451

اسم الطالب
ساندرا يسرى عزيز جندى
مهاب احمد عبد الحميد عبد اللطيف
اسراء شوقي بدير حمزه
امنية محمد عبد ﷲ حسن عبد الهادى
محمود محمد رجب مشالى
مريانا عزمى حليم حنا ابراهيم
سارة محمد عرفه الخيوطى
مينا مرزوق مقار يني مقار
عبدالمجيد بدرالدين عبدالمجيد سيد احمد
خلود جمال عبد الحميد رزق سليمان
اﻻء محمدعرفة صالح محمد
محمد جمال سعدالدين محمود سالم
منار رمضان محمد عبده
ضحى السعيد السعيد مرعى
احمد محمد ابوسعيد عبدالجواد
سارة ماهر ابراهيم حسين
رضوى ذكريا محمود احمد
تقى مصطفى عبدالباسط احمد
محمد عصام يحيى على
اسماء جمعة عبد ﷲ محمد عبدﷲ
طه ناجح عبد الهادى ابراهيم
تغريد سعيد عبدالباقى حسين ربيعه
ساره عاطف حسن عبد الجيد
اسراء اسماعيل فتحى الجندى
سلمى احمد عبد المجيد راضى
اميره مسعد ابراهيم عطيه حسن
ساره عبدالحميد حسن حسن
هدرا رفعت صبحى الياس
وفاء صفاء حسين سعداوي عبد القادر
السيد احمد السيد جوده
مصطفى محمد عبد الصبور محمد على
عمر خالد محمد مراد

الكلية
اداب اسيوط
اداب القاهره
تربية شبين الكوم
اداب القاهره
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية اسكندرية
تجاره اﻻسكندريه
تجاره بنها
تربية/رياضه المنصورة
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
تجاره جامعة دمياط
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
اداب المنيا
علوم رياضة الزقازيق
تجاره اسيوط
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
اداب كفر الشيخ
فنون جميله فنون اﻻقصر
علوم اﻻسكندريه
نوعية الزقازيق
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
445214
900222
741739
727473
319664
885767
911558
920464
237981
307530
508558
832570
589674
230557
168215
592212
277097
387733
433945
117542
840987
667636
316333
840541
437201
459062
919110
244998
444789
878359
122351
614942

اسم الطالب
دعاء عبد المنعم سعد الدين درويش بدر
ايه ماهر لطفي ابوضيف
على حسن محمود الصادق
منار محمد محمود سﻼمه
هاجر بهاء الدين عبدﷲ على رضوان
مريم جرجس مكرم مينا
فاطمه عبد الناصر محمود احمد
ابانوب عاطف امين عطيه
سلسبيل محمد فتحى محمد
اسماء زكريا شعبان رجب
اسراء خليفه محمد محمد خليفه
زينب محمود رفاعى حسين
احمد محمد على حسن
ميرنا نادي نصيف ساويرس
ياسمين محمد خليل ابراهيم
محمد اشرف زكريا عيسى
خالد محمد عبد الفتاح محمد خليل
هدى سعيد امين عبدالنبى
مهاب ابراهيم السيد محمد الزواوي
منة ﷲ عبده حسين محمود حسن
عﻼء طه احمد محمد
اميره اسامه السيد على الدحليش
منى خضير عبد المجيد خضير
هالة محمد فتحى عبد الحميد
هبه عبد المنعم السيد محمد حجازى
اشجان عبدالسميع يوسف ابوناصر
مادونا مجدى فنلى تيموثاوس
محمد يحيى فهيم محمود
محمد الشحات عبد العزيز شاهين
اسراء قرنه سيد رفاعى
دعاء عاطف محمد عبد العال
احمد صﻼح يوسف عبدالعال

الكلية
تجاره طنطا
معهد فني صحى سوهاج
حقوق الزقازيق
اداب الزقازيق
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تربية ابتدائي اسيوط
تربية ابتدائي اسوان
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
طب بيطرى القاهره
معهد فني صحى بنها
حقوق اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تجاره جامعة السويس
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق بنها
تجاره دمنهور
تجاره القاهره
علوم رياضة المنيا
تربية المنصوره
تربية ابتدائي بنها
رياض اطفال المنيا طالبات
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره دمنهور
اداب سوهاج
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
اداب اسيوط
علوم اسيوط
دار العلوم ج القاهره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
277132
211635
153057
616611
429045
299080
605628
733695
914361
225066
208112
650707
912588
827702
305947
110393
809740
438590
242185
211369
465828
824650
384859
843328
613709
605467
278989
472699
313742
672260
904668
752072

اسم الطالب
احمد السعيد عبده محمود احمد
عمر محمد محمد السعيد
ايه سيد عويس محمود
محمد سامح محمد محمد عبده
هاله فؤاد ابراهيم السيد رضوان
اسماء محمود كامل علي
دعاء صﻼح عبد العزيز ابراهيم
محمود سعيد محمود سيف
وصال توفيق حامد ابراهيم
محمود محروس كمال السيد محمد
ايمان محمد محمد تونسي محمد
ايه محمد السيد عباس الشويحى
اسراء السيد قاسم محمد
محمد احمد عبد الحميد محمد
خالد سمير ابراهيم عبد الحليم
ابراهيم سمير ابراهيم خضرى
هدير محمدصفوت احمد اسماعيل
سهيلة منير احمد حسين
عمرو محمود عبد الرحمن محمد
سهيلة احمد حسني احمد
رحاب قدرى محمد مصطفى
محمد عبدﷲ فواز على
محمود طلعت محمود محمد
كرستين بباوى جرجس نخله
عبد الرحمن محمد سعيد الشامى كفينه
علياء فرحات محمد محمد
ميار مجدي محمد ابراهيم
سلوى يسرى السيد مصطفى سيد احمد
اسراء سعيد عطيه مأمون
ريهام جمال محمود المتولى
رحاب عبد الحميد عبد الﻼه احمد
ايه على محمود على شلبى

الكلية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حاسبات ومعلومات الفيوم
طب بيطرى بنى سويف
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره اﻻسكندريه
تربية حلوان
اداب الزقازيق
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تمريض أسوان
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
دار العلوم ج القاهره
رياض اطفال القاهره طالبات
تمريض أسوان
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
علوم رياضة شبين الكوم
حقوق القاهره
اداب المنيا
علوم طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق عين شمس
علوم كفر الشيخ
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجاره انتساب م .بنها
رياض اطفال المنيا طالبات
حقوق الزقازيق
تربية الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب كفر الشيخ
تربية شبين الكوم
تربية المنصوره
اداب سوهاج
علوم بورسعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
893369
111295
668772
215285
807646
239536
756333
138869
875697
518895
119094
592579
454169
654819
377723
812921
656527
898268
890983
434531
447064
675522
737399
278387
756180
218141
729989
501220
658365
547198
221272
902788

اسم الطالب
جهاد عبد ﷲ محمد البكرى
شروق صبحى عبد الظاهر ابراهيم
اﻻء شعبان احمد عيسى
ماركو عاطف راغب فرج ﷲ
نرمين فايق توفيق روفائيل
محمد السيد احمد ابو زينه
ايمن سالم على سلمان
داليا ياسر مصطفى كامل
نيره ابراهيم محمد شمس الدين صالح
اسماء اسامة محمد السعيد السنهورى
نورهان شعبان عبد النعيم امين
صابرين عبده احمد مراد
إسراء جﻼل أبو الفتح الوكيل
ايناس رمضان احمد على حجازى
هاجر عبدالفتاح امام عبدالفتاح
رانيا محمد محمد على
هاجر السيد احمد عبد الحميد جمعه
احمد محمد عبد الفتاح محمد
صباح محمد عبد الحليم محمد
حازم محمد فوزي مصطفى السيد
احمد محمد محمود محمد الجوهرى
حور طاهر شفيق المرسى حجازى
هاجر محمود عبد المقصود حسين
رضوى حسام حسين عبد القادر
شروق سعدى على ابراهيم
هدير محسن محمد العزب
مريم ابراهيم قدرى محمود
مازن محمد عبد السﻼم عبد ﷲ
احمد ايمن رسﻼن ابراهيم
محمد علي كمال شاور
ايناس سامى محمد عبد اللطيف
سلفانا صﻼح شهدى خله

الكلية
معهد فني صحى سوهاج
تجاره انتساب موجه حلوان
نوعية المنصوره
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
تربية المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
كلية تجارة ج أسوان
اداب دمنهور
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تربية جامعة دمياط
تربية طنطا
المعهد العالي للغات بالمنصورة
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه المنيا
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره سوهاج
خدمه اجتماعيه اسيوط
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تجاره طنطا
تجاره المنصوره
اداب الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية العريش
زراعه القاهره
التكنولوجي العالي  10رمضان إدارة أعمال
حقوق اﻻسكندريه
معهد فني تمريض المنصوره
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
حقوق حلوان
تربية سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
827429
664636
111202
282367
139218
753076
727885
901303
728510
236459
818339
752485
435896
475499
105705
726066
321165
128812
533781
316667
588709
457462
356333
283918
670517
879739
177049
142219
600990
610725
222604
445687

اسم الطالب
نورا السيد عيد عبد الحميد
نبيله السيد محمد اﻻمام محجوب
اسراء بدر الدين محمد حسن احمد
ماجده محمد رافع حسن الطواهرى
اشرقت اوسامه عوض عبد الشفوق
احمد نبيل السيد عبد العزيز ابو غربيه
نسمه احمد عبد الهادى محمد بخيت
منار محمد مصطفى عثمان
احمد السيد احمد محمد الصغير عليم
محمد احمد سيد حسن
محمد جمال محمد عبد المجيد
ساره اسامه ابراهيم محمد الحطيبى
مارينا القس شنودة أنيس يوسف
ندى مختار احمد عبدالتواب محمد
صفوان اشرف محمد عبد الخالق
مارينا رفعت لبيب متى
سارة شبل عبد العال خليفة
دينا احمد كامل على
اميره احمد عطيه احمد ماضي
شيماء مسعد عبدالقادر اللبان
عمر عبدالعظيم محمد العماوى
أيمان السعيد رزق العامودى
ايه حسين مصطفى السيد
عمر الخطاب ايمن السيد ابراهيم قنديل
نورهان محمد محمود عبد الهادى احمد
رانيا ثابت احمد ثابت
احمد ناجى حمزه الجندى
محمد احمد محمود عبد الرحيم
محمد حلمى عبد العاطى عبد المنعم
سارة محمد السيد محمد سليمان
اسﻼم محمد عبد الحميد عبد الحميد
سومه نبيه عبد السﻼم موسي

الكلية
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
اداب جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
اداب الزقازيق
تربية سوهاج
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
حقوق بنى سويف
اداب انتساب موجه بورسعيد
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
السن عين شمس/رياضة
علوم بنى سويف
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
دار العلوم ج القاهره
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تجاره دمنهور
اداب شبين الكوم ج المنوفية
حاسبات ومعلومات المنصوره
اداب كفر الشيخ
علوم عين شمس
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
رياض اطفال القاهره طالبات
علوم اسيوط
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
علوم رياضة القاهرة
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية طفوله طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
369878
433711
806334
911326
823547
677862
359156
312771
739399
301797
385545
369907
374989
517025
322350
901184
505108
240288
383773
437412
667345
587499
144004
743869
444137
746469
678318
393113
734874
748937
830246
804112

اسم الطالب
هاجر على هانى ابوزيد محمد
مينا عوض حلمى عوض سعيد
راجح اشرف سعدى محمد
وفاء احمد محمد اسماعيل
ثريا رمضان عبد الﻼه احمد
ساره محسن محمود تميم على
اسﻼم عمادالدين عطيتو على حسن
اسماء محمد خليل ابراهيم
نيرة خالد محمد عبد العال
حازم ايمن محمد عبد الجواد ابو شنب
محمود عادل خليل محمد
شروق مصطفى عبدالغنى خليفة
ناديه احمد محمد كمال
مصطفى محمد حامد محمد حيدره
محمود فتوح غنيم عبد السﻼم غنيم
دينا جمال علي عبد الرحمن
احمد مجدي عبد العال عبد الرحمن
سندس محمد ابراهيم الخطيب
اسﻼم ياسر عبدالرازق طه رمضان
ندى شاكر محمد عبد الدايم محمد عﻼم
دعاء محمد السيد يوسف اﻻشرم
خلود صابر عبدالنبى السيد ابو شلق
رضوى على هﻼل عوضين
فاتن صابر محمد عبد الرحمن
ساميه سعيد سعد طلبه القزاز
هالة ابراهيم السيد محمود
وجيه محمد حمدى شلتوت
اسراء مجدى سعد محمد
مروان طارق انور حلمى السيد
اسراء محمد عبد الرحيم
بﻼل محمود ابو بكر الشهير خليل مصطفى
آيه عمرو محمد هريدى سيد

الكلية
تربية نوعية بنها شعبة تربية فنيه
تجاره كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تربية ابتدائي اسوان
اداب اسوان
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اقتصاد منزلى حلوان
تجاره الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
تربية بنها
تجاره انتساب م .بنها
اداب دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره طنطا
العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات  6اكتوبر
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره المنصوره
تربية ابتدائي طنطا
تربية عين شمس
تربية اﻻسماعيليه
العالي ترميم اﻵثار بأبي قير
علوم رياضة اﻻسماعيليه
اداب المنصوره
نوعية عباسيه
علوم الزقازيق
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
حقوق قنا جنوب الوادي
علوم المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
877323
314020
665450
309913
824749
822823
540537
755412
466906
847898
530171
828841
454138
216729
230876
154200
599036
661774
432453
470475
228093
658866
363111
278914
540189
433650
233126
505715
530667
745856
509726
656413

اسم الطالب
نرمين رمضان صابر محمد
اسراء عبد القادر رشاد عبد السميع
ايات اشرف عبد الحافظ عبد الحافظ الجميعي
احمد حسين أحمد الرفاعي
هند عزى محمد اسماعيل
فاطمة رمضان دمرانى احمد
حسنه محمد محمد عبدﷲ الفقى
مياده ايمن محمد محمد عطيه
شروق محمد حامد شلبي
شيماء عطا احمد بشير
احمد السيد عبد العال هﻼل
ساره اشرف محمود بخيت
هدير محمد ابراهيم مصطفى عيسى
يوسف هشام فتحى احمد
ابانوب عماد اسكندر سعد
شروق جابر طنطاوي محمد
رنا محمد فوزى محمد اسماعيل
هند يونس سرحان السيد اسماعيل
هشام البدري منصور محمد
حسن سعد سعد الطنطاوى
احمد مصطفى احمد محمد
لمياء حمزه عطيه الشربينى المضافرى
اسﻼم حمدى السيد السيد خليل
علي محمد احمد على بقشيش
امل محمود غريب محمود غريب
عبدالرحمن كامل يوسف يوسف السيد
انتصار محمد مصطفى على
محمد شريف محمد حسين محمد
احمد حسن حسين القديم
نورا حسين احمد محمود
عبد الرحمن حسن قطب عبدالمجيد قطب
دعاء السيد بدير فرحات

الكلية
تربية اسيوط
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
طب بيطرى بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب اسوان
اداب قنا ج جنوب الوادى
اداب دمنهور
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تربية كفر الشيخ
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
علوم بورسعيد
إعﻼم ج جنوب الوادى
معهد فني صحى طنطا
زراعه عين شمس/رياضة
تربية ابتدائي عين شمس
رياض اطفال بنى سويف
تجاره الزقازيق
معهد فني تمريض المنصوره
اداب دمنهور
تجاره كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد فني تمريض المنصوره
حاسبات ومعلومات عين شمس
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
اداب دمنهور
علوم رياضة طنطا
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب دمنهور
تربية اﻻسماعيليه
اداب دمنهور
اداب المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
386524
803186
618327
662397
317098
104642
882927
302305
125408
507533
897803
650119
285940
815686
371991
294443
154665
682652
376435
428586
314557
664176
651529
740644
253165
820753
224485
370621
849571
671720
894404
429683

اسم الطالب
نورهان مصطفى محمد مصطفى
فبرونيا امين ذكى صليب
احمد محمد حمزة علي مرسي
احمد محمد السيد على جمعه
اسماء احمد عبد الرحمن محمد
مصطفى محمد صديق مقبول
عبد الرحمن جمال الدين محمد كامل محمد شعبان
محمد علي عبد العزيز علي أبو الفضل
مريم وليد عبد المطلب محمد عبد الحافظ
رجب ممدوح رجب احمد عبد النور
هاجر احمد عبد العال سﻼمه
ياسمين احمد عبد المنعم حسن ابوغصيبة
ندى منتصر حسني حافظ خليل
ميرنا ابراهيم حبيب ابراهيم
زينب ابراهيم محى الدين محمد
احمد صفوت محمد كمال محمد ادم
انعام محمد عبد ﷲ احمد
خلود محمد احمد محمد عنبر
باسم طارق احمد خليل المهر
خالد عادل محمدى مصطفى باشا
يمني بهاء حلمى سﻼم
محمد احمد فتحى زيد
لجين ايهاب احمد يونس
ياسمين السيد محمد حسن
احمد ناصر احمد حسن
عمر محمد عباس أحمد
احمد احمد رضوان احمد رضوان
محمود احمد محمود محمد
ايه صديق محمد الحفنى
اسﻼم مصطفى فكرى اسماعيل محمد
عمرو عصام سيد على
نورهان عادل مبروك شحاته منسى

الكلية
كلية البنات علوم عين شمس
معهد فني صحى بنى سويف
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تربية/رياضه المنصورة
تربية ابتدائي بنها
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تربية/رياضه اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
حقوق اﻻسكندريه
تربية ابتدائي سوهاج
علوم المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب المنيا
كلية البنات آداب عين شمس
اداب عين شمس
علوم بنى سويف
طب بيطرى الزقازيق
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
علوم بورسعيد
حقوق جامعة السادات
ك.ت .فني صناعى بور سعيد
تجاره طنطا
تربية ابتدائي الزقازيق
تربية/رياضه عين شمس
فنون جميله فنون اﻻقصر
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب م .بنها
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
علوم المنصوره
تربية رياضية بنين سوهاج
اداب اسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
314084
456204
456189
680352
154143
602606
477851
431523
920646
149332
184609
460758
365256
810510
117225
910217
827040
154486
294520
678908
376487
284560
529914
150142
445736
593349
128381
115053
294847
105896
359992
149365

اسم الطالب
ريهام السيد محمد ناصف
محمود شعبان فاضل مطيط
محمود عبد المنعم عبد البصيرعبدالحى شلبي
سهام محمد احمد سالم السيد اﻻمام
اسراء فايز سيد نعمان
اسراء إبراهيم عبد العظيم إبراهيم اسماعيل
ايمان مجدي محمد اﻻبشيطي
عبد ﷲ احمد محمد على سليم
توماس ثروت فهمى جاد
محمد سيد محمود على سلطان
عبد الرحمن عماد سيد محمد
أنس نصر عرجاوى احمد عرجاوى تركى
سوزان نمرود شنوده ميخائيل
اميرة طلعت صابر عابد
رنا حنفي سعيد سالم
اشرف جابر حسن حسيب
رحاب محمد ثروت صادق
صابرين سيد عبد العظيم عويس
خالد محمد ماهر محمد مصطفى
احمد احمد حمزه محمد الفار
خالد احمد محمد عبدالجواد محمد
مي احمد عربان علي سرحان
احمد محمد سعد عبد الحميد احمد
المعتصم با عبد الناصر عواد علي
ايمان حسن ابراهيم جعباص
ايمان ماهر مسعد حسن طرابيه
امل عبد المنعم ابو بكر رشوان
هاجر محمد طارق ابوالعﻼ
عبد الرحمن مصطفى فؤاد سيد محمود
ابرام القس باخوم نجيب جرجس سليمان
ابانوب صفوت ذكرى ناشد
يوسف محمد رشاد حماده

الكلية
تربية السادات
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب طنطا
اداب جامعة دمياط
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
تربية ابتدائي الزقازيق
اداب طنطا
العالي للحاسب اﻵلي ونظم المعلومات اﻹدارية بأبي قير
معهد فني صحى رياضه سوهاج
فنون تطبيقيه حلوان
زراعه عين شمس
علوم كفر الشيخ
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه المنيا
حقوق انتساب موجه القاهره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره اسيوط
تمريض بني سويف
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره المنصوره
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تربية عين شمس
تربية دمنهور
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه طنطا
تربية جامعة دمياط
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
كلية التعليم الصناعى جامعة حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
816851
918731
309920
908421
132479
366543
611459
842847
583741
459017
391549
117644
379565
539924
224575
166508
151476
168344
221499
371361
739204
591487
650240
912342
668734
305029
599161
581459
580024
879914
163391
313838

اسم الطالب
شيماء فتحى عبدالسﻼم محمد
مينا جمال فتحى اقﻼديوس
احمد عطية أبو اليزيد القزاز
غاده احمد محمود عيسي
محمد ياسر يحي عبد اللة
احمد السيد سليمان ابراهيم عيسى
محمد جمال إبراهيم محمد
حسام ممدوح محمود ابراهيم
امل مسعد عبد الحميد العرسه
وﻻء خيرى مسعود شكر
نوران ابراهيم عبده محمد حاجه
تقى جمال لطفى عبده
احمد محمد عبدﷲ امام الدرع
ياسمين محمد على عبدالجليل قريطم
محمود هيثم عبدالمقصود عبدﷲ
مصطفى محمد حامد اسماعيل
محمد محروس عبد العظيم احمد
احمد محمد رجائى محمود
امنيه هانى فاروق عبد الحميد
محمد اشرف احمد نعمان
احمد طارق محمد معوض
نعمت مجدى حافظ الكاشف
اريج محمد منصور السيد
شيراز صادق محمد عبده
مروه على فتحى جبر
سلمى ايمن السيد حسن محمد
مهند خالد محمود مصطفى حسن الساعى
عمرو محمد اسماعيل المتولى المﻼح
بسنت اشرف مصطفى محمد حبيب
محمد عبد المنعم حسين سيد
احمد محمد احمد كمال امين
سناء سالم محمود أبونصر

الكلية
تربية المنيا
تربية سوهاج
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
اداب سوهاج
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنها
تجاره بنها
معهد فني صحى بنى سويف
معهد فني صحى طنطا
اداب كفر الشيخ
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
السن عين شمس
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
نوعية جيزه
معهد فني صحى بنى سويف
نوعية جيزه
علوم الفيوم
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
حاسبات ومعلومات بنها
تجارة جامعة السادات
علوم جامعة دمياط
طب بيطرى المنصوره
كلية تجارة ج أسوان
اداب انتساب موجه المنصوره
معهد فني صحى بنها
علوم الزقازيق
زراعه طنطا
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات اﻹدارية
تجاره اسيوط
اداب بنى سويف
اداب شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
244846
352191
742368
913579
112987
665490
451422
665141
586326
323155
312952
897846
670513
503382
449317
305004
680266
308097
159228
591195
733864
104680
680069
504657
307749
879481
133488
107735
579523
553887
586034
900148

اسم الطالب
اسﻼم محسن حسين مرسي
فاطمه محمد حسين السيد عمر
ساره علي سليمان محمود
محمد امام شعبان محمد
فريد خالد عبد السميع محمد
بسنت سعد عوض سلطان
محمود مسعد فتح ﷲ محمد الشعشاعى
كريم عادل عبد الحميد كبشه
ضحى مدحت فوزى حوام
بسنت كمال عبد السميع على احمد حمود
دعاء شحات أحمد جادﷲ
سيد صﻼح محمود سيد
نوران طارق شبانه الحسينى ابراهيم
محمد هيثم محمد صﻼح حمود
أسماء محمد ذكى نصير
اسماء السيد عطية حسن الشاعر
احمد السيد السيد صابر هيكل
نورهان شريف عبدالقادر خﻼف
اميره حمدى احمد محمود
نادين محمد عبد الغنى الزيات
مياده عبد الرؤف عبد الفتاح احمد
ياسمين مجدى حسن يس
يمنى محمد المتولى السيد على نابت
كريم صبحى حسين رجب
رغداء سامي نبوى حسن دياب
راغب جرجس راغب جرس
ميرفت محمد نصر الدين عبد الكريم سليمان
بسنت محمد طلعت محمد
شهداء رزق عبد المعطى احمد الحسانين
أسماء عبدالهادى على حسن غنيم
احمد محسن محمود سﻼمة
اسﻼم صﻼح انور محمد

الكلية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب اسوان
تربية طفوله اﻻسماعيليه
تمريض أسوان
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
طب بيطرى الزقازيق
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
علوم رياضة المنصورة
تربية ابتدائي شبين الكوم
تربية شبين الكوم
حقوق قنا جنوب الوادي
اداب المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
طب بيطرى بنها
تربية السادات
اداب المنصوره
تربية شبين الكوم
علوم بنى سويف
نوعية جامعة دمياط
اداب الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
رياض اطفال المنصوره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه اسيوط
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره القاهره
اداب المنصوره
اداب دمنهور
علوم رياضة المنصورة
تربية رياضية بنات سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
321729
502118
521131
357833
302558
373826
610436
277023
426518
306547
903844
311798
110336
318068
216741
599521
548554
599935
159489
367615
425825
367925
382123
576475
278609
529347
461214
219129
455252
670798
681541
233986

اسم الطالب
احمد محمد احمد محمد سالم
ندى عادل حسن أحمد
مروه سعد عبد الغنى عبد الجليل صالح
امنيه عادل كامل محمد حسن
محمد صبري على ابو شعلة
اسراء محمد على محمد بدير
اسﻼم السيد عبد العاطى امين
نور ياسر حامد جبر
سميه حويج رمضان خير
محمد خالد رمضان فرج على
حسناء ناصر حسن على
كيرلس ناجي كيرلس جرجس
محمد هشام حسن عبد الجليل
احمد عادل على الطويل
اسﻼم وليد فاروق عبدالغنى
عمرو محمد نعيم احمد رميح
محمد على حسن السيد الجمل
مصطفى ممدوح فتوح مصطفى
فاطمه سليمان يسن سليمان
اية جمال معاذ حسانين فرج
عﻼ عبد ﷲ عمر حسن
رويدا عادل السيد محمود
نورا مصطفى احمد عبدالرحمن
على عبد ﷲ على شحاته
زياد احمد رجب على شبل
محمد عﻼء الدين إبراهيم عبده أبو العزم
محمد احمد محمد احمد الصيفى
محمود محى الدين محمد مصطفى
احمد فوزى فتوح رجب
شروق محمود على حسن النمر
احمد احمد رفعت محمد حامد الجزار
محمود مكروم فرحات مكروم زيد

الكلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق اﻻسكندريه
اداب دمنهور
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
العالي خدمه اجتماعيه بنها
تمريض الزقازيق
تجاره انتساب موجه قاهره
طب بيطرى فرع مطروح
تجارة جامعة السادات
تجاره سوهاج
علوم رياضة جامعة دمياط
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات حلوان
تجارة جامعة السادات
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره بنها
طب بيطرى فرع مطروح
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره بنها
تجاره بنها
تجاره عين شمس
معهد فني صحى اﻻسكندريه
ك.ت .فني صناعى بور سعيد
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره انتساب موجه طنطا
حقوق المنصوره
تربية المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
301121
520473
108372
584289
296243
454164
833117
886842
292968
301055
463936
886545
584980
594468
440141
885723
211770
212061
501703
828458
518378
548685
918329
652069
814165
280967
900401
388996
662958
653806
731355
452234

اسم الطالب
كيرلس هاني روفائيل يوسف
اسراء عادل عبد العال سعدون
احمد السيد جﻼل محمد حجازى
وليد عبدالنبي علي محمد الغضبان
اسماء عبد المنعم جمال مصطفى
ابتهال محمد كامل الخولى
هايدي جون ساليدس يعقوب
وﻻء صفوت محمد على
اسراء اسامة احمد جمال
جمال محمد السيد شلبى
عائشه عصام زكى محمد الشيخ
عمر عبد ﷲ محمود ابو الوفا
شيماء رضا ابراهيم ابراهيم رمضان
هناء حسن حسن بدر
صابرين عبد الفتاح عبد الغني هاشم محمد
فاطمه الزهراء ابو العﻼ محمد ابو العﻼ
عمر احمد ابراهيم عبد اللطيف
هيا هاني محمد حسنين شرف
بوﻻ داود شحاتة ميخائيل
حسناء وهب ﷲ كحول همام
رحمة محمود عبدﷲ سليمان عزيبه
محمود السيد صبحى السيدعلى
ايمان ابوالحسن احمد محمد
محمد جمال شكرى محمد عبد العال
احمد رجب نجيب عبدالباقى
سلمى هشام محمد سامى احمد كمال
لمياء مشمش عزالدين شلقامى
عمر عادل محمد عواد
على محسن على سليمان
ياسمين محمد عبد الحميد محمد مرسى
ايه محمد سعيد محمد الزغبي
شريف السيد محمد عمر

الكلية
علوم شبين الكوم ج المنوفية
حقوق جامعة السادات
اعﻼم القاهره
علوم رياضة الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره طنطا
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب اسيوط
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات اسيوط
تربية ابتدائي طنطا
معهد فني صحى بور سعيد
زراعه اﻻسكندريه
تربية اسيوط
تجاره القاهره
تجاره عين شمس
تجاره دمنهور
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره دمنهور
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
تربية سوهاج
حقوق المنصوره
تجاره اسيوط
فنون جميله فنون حلوان
اداب سوهاج
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تجاره كفر الشيخ
اداب انتساب موجه المنصوره
نوعية الزقازيق
حقوق طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
297501
831691
599559
529360
321094
592531
431865
303283
367103
819289
112426
809976
577119
446375
598705
519314
807258
677741
878541
529048
314488
155343
825520
169446
673727
462744
548234
108710
301926
902905
608297
392709

اسم الطالب
نور عمرو عبد الحميد عبد الخالق
ايمن منصور يسن حميد
محمد ياسر مبروك متولى على
محمد كمال خليفة احمد حامد
شيماء خميس عبد الجيد خير ﷲ
اميره عصام عبد الوهاب العباسى
شادى السيد سعيد على شعبان
هيام هشام عبدالراشد سﻼمه
عمرو عماد على سليمان احمد
نورا حمدى مختار عبد العواض
فاطمةالزهراء اسماعيل يسن عبد النعيم
خديجه محمد احمد اسماعيل
بنان زين العابدين محمد محروس محمد الكحكى
عﻼء طارق محمد نبيه عباده
محمد محمود محمد بشير
وﻻء السعيد أحمد محمد عمارة
باسل عبد الحميد قرني عبد الحميد
سهام ابو السعود زاهر الشربينى
اسراء محمد سيد محمود
احمد ابراهيم محمد ابراهيم حربي
ابتهال محمد حامد العقدة
محمد حجاج فكرى حجاج
فاطمة خلف غنامي محمد
اشجان ضيف حمدى عوض
اﻻء حسن محمد جبر المغربي
إسﻼم محمد السيد أحمد نعناعة
محمد محمود محمد مبروك عطية
نوراء عبد الرحمن سعداوى محمد
مينا ميﻼد نجيب ابراهيم
ياسمين ابراهيم ابو الحمد محمد
اميره هانى ابراهيم عبد الفتاح
ريم احمد شعبان على طلبة

الكلية
دار العلوم ج القاهره
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
السن عين شمس/رياضة
علوم دمنهور
اداب شبين الكوم ج المنوفية
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
حقوق بنها
تربية ابتدائي المنيا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
نوعية المنيا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب طنطا
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
اداب سوهاج
علوم المنيا
اداب المنصوره
معهد فني صحى اسيوط
تجاره دمنهور
نوعية اشمون
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تربية ابتدائي الفيوم
تربية الزقازيق
تمريض كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه دمنهور
حقوق بنى سويف
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
إعﻼم بنى سويف
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية

Page 1434 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
667875
804219
365579
893996
730360
678706
164081
548415
322514
301202
154020
330267
742964
227321
609500
298669
375295
117168
381465
207360
282403
821290
382294
368508
294925
899272
918568
115414
514443
146682
456127
104148

اسم الطالب
عبد ﷲ على العفيفى على العفيفى
سلمى ممدوح عبد السﻼم حسن عبده
رحاب عزوز عبدﷲ سليم
محمود محمد محمد عبد ربه
محمد عبد العزيز سعيد عبد الرحمن
ايمان حمدى احمد مصطفى قاسم
احمد فريد محمد عبد ﷲ
نادر ابراهيم عبد السﻼم عبيد رشوان
حامد احمد حامد عباس مليجى
محمود فتحي عبد الرحمن محمد
ايمان احمد زين العابدين عويس
هالة عبد الستار محمود كامل
هدير عصام حسنين محمد
رضوى احمد محمد على فرج
محمد عبد المنعم فاضل سليم
عبد ﷲ عبد الناصر حميد ابراهيم
سما عﻼءالدين محمد عبدﷲ محمد فايد
مصطفى جمال عبد المنعم عبد الغنى
اسراء سامى محمد امام
نور مدحت محمد هليل دسوقى الشنوانى
ماركو نشأت نادر جندى
اسامة مبارك فارس ابراهيم
مريم محمد حسين عبدالرازق هنداوى
صفاء محمد عيسى ابراهيم
محمد فوزي محمد عمارة
ابراهيم محمد عبد الراضي احمد
ميرنا هاني لمعي اسكندر
ريهام شعبان محمد رمضان
ابراهيم محمد ابراهيم عيد ابراهيم
منى محمود خميس صديق الشريف
احمد سمير حسانين رمضان حسانين
بوﻻ برت فائق سدراك

الكلية
علوم المنصوره
دار العلوم المنيا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية سوهاج
تجاره جامعة السويس
علوم المنصوره
السن عين شمس/رياضة
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
حاسبات ومعلومات المنيا
تربية/رياضة جامعة السادات
تربية بنى سويف
تجاره القاهره
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره القاهره
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
رياض اطفال القاهره طالبات
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
نوعية عباسيه
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره عين شمس
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره عين شمس
تربية بنها
تجاره عين شمس
معهد فني صحى رياضه سوهاج
تجاره سوهاج
كلية البنات تربية عين شمس
نوعية فنيه اﻻسكندريه
تجاره انتساب م .بنها
تجاره طنطا
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
575461
650527
222767
535487
655348
542179
651445
879949
383894
725746
745519
828270
321434
825334
575485
822642
441975
586111
597478
902660
236770
382634
438063
732839
833476
322089
666868
450332
121653
317149
453853
667283

اسم الطالب
اسامه محمود فوزى حبيب
ميرنا خالد ابراهيم عبد الحى عمام
محمد محمود محمود صبرى
بسنت علي حسن محى الدين
محمد عبد الناصر عبد الصمد مصطفى
سيف ﷲ خالد مهلل طه عبد الكريم
امانى طه عبد القادر احمد الشهابي
حسام محمد سيد امين
احمد محمد رجاء محمد
ياسمين مصطفى السيد مصطفى الشريف
نورهان ياسر عبد الحميد محمد مصطفى
ايمان احمد حسن محمد
هبة محمود عبد العاطى الصعيدى
اميره ممدوح شمس الدين معوض
احمد الميدنى احمد الشوربجى
دعاء جمال أبو المعالى عمر
ساهر اشرف يحى السيد احمد خليل
ايمان خليل على ابو الديار
خلود عبد المقصود محمد أحمد عيد
خلود ثروت محمود دسوقي البارودي
اسﻼم نصر احمد عثمان
مروه مجدى محمود امين
جهاد حسن احمد حسن العشرى
تقى خالد محمد عبدالحليم
احمد عبد النبي عبد الراضي علي
محمود احمد مصطفى محمود ابراهيم
محمد حسن حسن عبده
ياسمين جمال محمود على
يوسف المقداد محمود دسوقى
جهاد محمد فرج شديد
مى صﻼح بازيد عريبه سليمان
اسراء محمد دياب الشوربجى

الكلية
كلية اﻻثار ج اسوان
تجاره طنطا
تجاره عين شمس
اداب دمنهور
تربية/رياضه المنصورة
علوم رياضة جامعة دمياط
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
حاسبات ومعلومات اسيوط
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره الزقازيق
تربية اﻻسماعيليه
نوعية فنيه قنا
معهد فني صحى بنها
نوعية فنيه قنا
تمريض طنطا
اداب سوهاج
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
اداب كفر الشيخ
كلية الزراعة جامعة دمياط
اداب سوهاج
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
كلية البنات تربية عين شمس
تربية أساسي اسكندرية
نوعية الزقازيق
كلية تجارة ج أسوان
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تمريض المنصورة
اداب طنطا
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
علوم بنها
طب بيطرى بنها
اداب المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
472617
445302
425889
113973
457220
453601
457824
576920
667281
581830
578020
369205
463671
298264
894987
836630
801443
849270
524033
907705
104331
221514
160370
726966
519523
740513
515859
534439
219691
180261
319585
171585

اسم الطالب
إيمان سمير عبد ﷲ أحمد السيد
ايه احمد عثمان احمد جاويش
دنيا ماهر محمد محمود
محمد محمد عبد الرحمن فهمى عبد الحليم
ياسمين حسن حامد نصر
ندا محمد احمد على الرويني
مى عﻼء نبيه سليمان الديب
شروق فخرى عبد العظيم ابو الوفا
اسراء عماد عبد الهادى حسن الديب
كريم فتحى احمد البدرى
سهام حسام الدين فؤاد محرز
عمرو ناصر ابراهيم على عفيفى
ايمان ممدوح حسان البربرى
احمد محمد رمضان كامل
دعاء السيد احمد ربيعي
اسماء عبد العزيز شاكر سيد أحمد
محمد مصطفى مرتضى مصطفى
ميﻼد شحات موسى جرس
اﻻء محمود عبد ﷲ محمود المهدى
سمر عبد الرحمن فواز سيداحمد
كريم عادل عيد منصور
رضوى حسن صالح ابراهيم سعودى
لبنى حسين احمد محمد
عبد الرحمن سيد نجيب جاد ابراهيم
نورهان محمد عبده عبده بندق
محمد مقبل رمضان ابراهيم
احمد محمد موسى حسين كيﻼني
بسنت على محمد محمد شوشه
عبد الرحمن خالد حسنى ابراهيم
محمود شعبان عباس جاد
هاجر شريف محمود خطاب
احمد شعبان رمضان زين الدين

الكلية
دار العلوم ج القاهره
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره القاهره
تربية طفوله طنطا
نوعية فنيه طنطا
تجاره طنطا
اداب المنصوره
رياض اطفال المنصوره
تجاره طنطا
نوعية طنطا
اداب بنها
اداب كفر الشيخ
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب سوهاج
اداب اسوان
اداب المنيا
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
زراعه اﻻسكندريه
تربية سوهاج
تجاره انتساب موجه طنطا
علوم رياضة عين شمس
اداب انتساب موجه بنى سويف
حقوق الزقازيق
تربية رياضيه بنات اﻻسكندريه
حقوق الزقازيق
حقوق اﻻسكندريه
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات حلوان
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجاره بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
118918
155184
358715
592565
222969
885780
890658
807653
912986
473745
603583
369207
753296
746328
818262
579194
444059
827518
744615
677797
432929
473042
539443
662927
181450
432933
757385
297300
891627
542636
847805
235258

اسم الطالب
اسراء محمد السيد زكى
احمد عادل محمد محمود
ريهام اسماعيل ابراهيم احمد
ساره محمد على حسن عشرى
احمد سعيد عبد الدايم امين
منى جمال عثمان عبد الحليم
على عبد ﷲ سعيد خليل
ساره منتصر محمد احمد
حسن على محمد حسن
دينا عبد الستار الدسوقى عبد الستار الزغبى
محمد خالد عبد العزيز محمد احمد عمر
محمود خليل عبدﷲ عبدالعاطى
عبير حمزه ساجد العطوي
فايزة ياسر السيد السيد
اسماء عبدالتواب عبدالرحمن محمد
آﻻء محمد عبد العزيزمحمد محجوب
آية محمود يونس محمد مرعى
مها حسنى موسى محمد يونس
اميره ممدوح سليم احمد
اﻻء شاكر الشحات احمد على
وليد صﻼح الدين احمد صالح
احمد رمضان عبدالرحمن عبدالرحمن الشيخ
آية حسن صبري ابراهيم الشاطر
هدير هاشم السيد اسماعيل
نور الدين مصطفي عبد العليم حسان
احمد اشرف احمد محمد فرغلى
اسراء عصام عبد الحميد موسى
زينب محمد محمد النمر
اسماء عبد العزيز محمد محمود
لميس عادل محمد السيد ابوالعينين
نعمة حسن عبدالفضيل دياب
ساره محمد سعيد امين

الكلية
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
معهد فني صحى بنى سويف
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات عين شمس
تربية اسيوط
حاسبات ومعلومات اسيوط
تجاره بنى سويف
معهد فني صحى رياضه اسوان
اداب كفر الشيخ
تجاره الزقازيق
تجاره بنها
اداب انتساب موجه بورسعيد
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
رياض اطفال المنيا طالبات
تربية ابتدائي طنطا
علوم طنطا
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
معهد فني تمريض اﻻسماعيليه
علوم جامعة دمياط
تربية أساسي اسكندرية
تربية/رياضه كفر الشيخ
تربية دمنهور
اداب المنصوره
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تمريض اسيوط
علوم رياضة كفر الشيخ
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
حقوق حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
278165
730046
317643
368801
222784
380611
674357
585666
238777
294211
465778
534363
530569
311193
373145
282486
139747
456607
351080
439960
516005
310002
536196
832589
510846
287774
897467
656691
298397
314169
579291
321921

اسم الطالب
بسنت محمود محمود محمد
دعاء جمال محمد حسين
محمد عادل موسى محمد
مصطفى احمد محمد احمد مصطفى
مهاب جميل كامل سليمان
فاطمه اسماعيل محمد اسماعيل
احمد هانى احمد هوارى على الغول
روان كامل بدوي زكي عبدالكريم
اميره عز الدين عبد الرحيم احمد
محمد عصام عبدالجليل محمد عبدالحافظ
أمل فرج عبدالفتاح على السبع
يارا مصطفى على مساعد
محمد حامد سﻼمة الحفنى
ريم محمد محمد الجندى
ايه محمد محمد زيدان
توني عاطف نصر فخرى
ياسمين طلعت عباس عبد الرحيم
ايه محمد محمد شلبى محمد
ياسر محمد ايهاب حسنى
آﻻء إبراهيم عبد المقصود محمد حسنين
احمد حمدي محمد خليل الصعيدي
ابراهيم عﻼء الدين عبد الباسط شنيشن
رانيا ايمن محمد اسماعيل الحفناوي
شيريهان محمود احمد محمد العياط
عمر ابوزيد عثمان محمد عمر
احمد حجاج محمود عبد المجيد
ريمون جميل منير حناﷲ
امانى محمد عبد الخالق محمد الديب
ميﻼد سمير عوض ﷲ عطيه
وفاء عادل محمود جعفر
هبه صبحى عبدالباقى ابراهيم
ابراهيم محمود عبد الرحمن ابراهيم موسي

الكلية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
زراعه عين شمس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
حقوق بنها
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
معهد فني صحى امبابة
علوم طنطا
تربية دمنهور
علوم اﻻسكندريه
اداب شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة الزقازيق
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره انتساب موجه حلوان
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب انتساب موجه الزقازيق
زراعه اﻻسكندريه
اداب طنطا
اداب طنطا
علوم اﻻسكندريه
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه حلوان
تمريض سوهاج
علوم المنصوره
طب بيطرى القاهره
السن عين شمس
تربية طفوله طنطا
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
155939
824979
523924
241068
747819
141584
589554
738073
750447
847697
822684
454472
438579
181236
209781
285437
661742
897905
106205
607436
436519
319542
668418
431682
463517
236665
431395
122654
382054
887164
906925
430282

اسم الطالب
هبه حسين احمد حسن
حسن على عبد الحميد حفنى
ندى عﻼء الدين محمد محمود ابوديوان
ساره يوسف محمد درويش
منة ﷲ صﻼح عبدﷲ محمد عمر
احمد اسماعيل محمود فتحي
نيره مسعد يوسف سرحان
اسﻼم عبد العظيم احمد عبد المنعم
عبد الرحمن محمد حسن حلمى المنشاوى
محمد عربى سعيد عبد السميع
مها حسين حسن محمد
لمياء عبدالغفور محمد حسن البنا
سارة السيد عبد القادر السيد المزين
هاجر محمود ادريس ابراهيم
محمود عادل علي السيد الحداد
محمد سامي السيد عبد القادر
اﻻء مصطفى محمد مخيمر
محمود عبد الفتاح محمود دياب
لميس احمد بحلق اسماعيل
مصطفى محمد لطفى أبو العطف
شيرين احمد حسن حسين
دينا علي مدبولي اسماعيل المغربي
دينا مصطفى محمد منصور الحنفى
خالد محمد شكري محمود سعد زغلول
تحية محمد احمد يوسف دومه
ابانوب اسحاق عزيز شلبى
مارك مجدى ناجح عطا ﷲ
هند عادل عيد عبد الرحيم حنضل
اسراء عبدالنبى بيومى محمد مرزوق
اسماء محمد احمد جاد المولى
شرين محمود عبد الراضى عبد المغيث
محمود احمد محمد احمد عبدﷲ

الكلية
تربية /رياضه بنى سويف
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
نوعية اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه حلوان
علوم جامعة السويس
علوم القاهره
تربية ابتدائي بنها
اداب الزقازيق
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب قنا ج جنوب الوادى
اداب انتساب موجه طنطا
اداب اﻻسكندريه
اداب الفيوم
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره القاهره
رياض اطفال المنصوره
طب بيطرى سوهاج
تربية حلوان
حقوق الزقازيق
تربية اسكندرية
علوم بنها
معهد فني صحى المنصوره
علوم اﻻسكندريه
تربية كفر الشيخ
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
نوعية عباسيه
اداب اسيوط
تربية سوهاج
زراعه اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
804231
587794
115493
575853
589101
286625
656177
740277
357787
896820
658424
114137
295011
600386
466824
750399
434976
893363
370715
365952
161978
437362
831078
311045
357054
323669
801063
527997
837239
438039
581614
903025

اسم الطالب
شروق أشرف شحاته امين
امنيه صبحى اسماعيل هﻼل
مها وليد ناجح سﻼمة
احمد عبد ﷲ فتوح احمد الجندى
منصور احمد كامل السيد عامر
اسﻼم سامح سيد حنفى
محمد فخرى محمد نبيه سمك
وليد محمد علي عبدالعال
نورهان ياسر عبدالنبى طه
احمد اﻻمير عبد ﷲ السيد
محمود صبرى كامل عبد العليم خليفة
عبد ﷲ خالد عبد الحميد غريب
محمود احمد محمود محمد
مارينا عاطف كامل عبدالمﻼك
شيماء مسعود عبد ربه غنيم
احمد محمد محمد عوض الدميرى
محمود مدحت محمود امين سعد
اميمه خلف محمد احمد
عطيفي عبد الحميد عاطف على
السيد فتحى السيد محمد ابراهيم
محمد شعبان علي عبد الحميد حسن حمادة
فاطمة احمد ذكى فرحات
طارق احمد محمود احمد
حسناء السيد محمد هﻼل
ابراهيم احمد محمد محمد
اميرة احمد بسيونى أحمد
مصطفى محسن زكريا عيد
امنيه محمد احمد محمد حسن
احمد سيد محمد على
اميرة السيد جوده محمد امبابى
عبد ﷲ احمد محمد كامل عبد القادر
بهاء سليم احمد محمد نصار

الكلية
تربية المنيا
تجاره طنطا
اداب القاهره
حقوق طنطا
اداب طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره المنصوره
تجاره الزقازيق
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره سوهاج
معهد فني صحى المنصوره
تجاره القاهره
معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات
تربية الزقازيق
نوعية موسيقيه كفر الشيخ
علوم بورسعيد
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تربية ابتدائي سوهاج
حقوق عين شمس
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اداب انتساب موجه بنى سويف
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
اداب جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد فني صحى بنها
اداب المنيا
علوم اﻻسكندريه
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تربية اسكندرية
تجاره طنطا
علوم سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
742158
829331
352126
122123
887208
818442
593879
682955
532080
425059
725694
658633
512192
577629
655845
292244
671623
320788
395953
816111
894868
597437
826635
810673
237110
109837
278097
460186
908642
447350
381955
577006

اسم الطالب
رانيا ابراهيم محمد اسماعيل
سهيله محمد جيﻼنى ابراهيم
محمد فريد شوقى فريد بدوي
ان عبد المجيد سيد محمد
احمد مصطفى عبد الحميد متولي
احمد جﻼل رزق احمد
عبد الرحمن فوزى الغيطانى عبد العال
محمد محسن اليمانى اليمانى صقر
جرجس رضا مصباح يوسف
دينا محمد طارق نبيل ابراهيم البلك
عمرو هشام خليل اسماعيل
احمد حمدى المتولى على جمعه
ندى جمال على السيد صﻼح
احمد سعد سيف النصر امين
محمد ربيع عطيه محمد الشباسي
اية احمد احمد عبد ﷲ
ساره حسين عبد العزيز عبد الحميد
اسماء رضا عبد الرازق رضوان
نرمين سمير محمد سيد
اﻻء نبيل عرفان عبد الفتاح
مارينا فريد لبيب دميان
وﻻء المعتز با احمد سرية
عمر عبد القهار احمد محمد
محمد جمال محمد محمد عباه
طارق مصطفى عبد المنعم ابراهيم
عماد عيسى فيض جرجس
هاجر محمد ياسر عبد العال عبد الوهاب
ايه رشدى ابو المكارم عبدالسﻼم موينة
الشيماء حسين مصطفى عباس
محمد ابواليزيد محمد ابواليزيد محمد ابوشعله
وﻻء مصطفى عبدالهادى السيد احمد
بسنت السعيد عبد النبى الششتاوى اﻻحول

الكلية
علوم بورسعيد
تجاره سوهاج
تجاره عين شمس
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره اسيوط
تجاره اسيوط
تجاره طنطا
تجاره بور سعيد
تربية السادات
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجاره طنطا
اداب دمنهور
تجاره طنطا
تجاره طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
خدمه اجتماعيه حلوان
نوعية المنيا
طب بيطرى سوهاج
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره اسيوط
حقوق القاهره
حقوق انتساب موجه القاهره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
علوم طنطا
تربية نوعية اسوان
تربية ابتدائي طنطا
السن عين شمس/رياضة
تربية ابتدائي طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
534790
118250
748099
503138
877690
901478
228811
669376
146353
502228
383203
164625
466558
750928
594856
221242
547738
731635
314283
910941
577680
667868
651440
144645
811855
668604
318915
911142
902471
881071
736639
281627

اسم الطالب
سارة خالد احمد عبد المجيد
سحر مشهور سيد محمود
جهاد عادل مامون فراج
رامز رمزي بولس بخيت
لؤي محمد اشرف سيد
اسﻼم حسن نعمان عبد السميع
كريم اسامه حسن سيد
محمود سعد الدين محمود خليل
رانا وائل جمال الدين احمد
روان فريد عبد الحميد فريد شهيب
مارينا عزت راغب كامل
داليا كمال عبد الباقى عبد السﻼم
سماح عادل السيد عوض على
ابراهيم معتز ابراهيم محمود حماد
احمد عبده عبده عبده الهنداوى
ياسمين حمدى عيد محمد
سيف الدين جابر محمد سمك
شيماء حسام محمد ابوالفتوح ابو العزم
شيماء عماد محمد محمد الشيخ
محمود جﻼل محمود طاهر
محمد مهدى حموده محمود الخرويلى
حمدى محمد حمدى عبد الحميد فودة
اسراء السيد احمد مصطفى الناغى
احمد السيد خبازة عبد الجليل
ابرام عادل وديع حنا
مجدى محمد احمد عبد المقصود الشرقاوى
فاطمة احمد السيد احمد محمد
عبد ﷲ حسين محى الدين حسن
نهاد كمال علي حسن
محمد ناصر محمد معوض
يمنى محمود ابراهيم محمدالعصلوجى
عمر خالد سعيد محمد سعيد

الكلية
تربية طفوله ج دمنهور
تجاره القاهره
علوم رياضة جامعة السويس
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
تربية/رياضه اسيوط
تجاره سوهاج
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تجاره انتساب موجه المنصوره
حقوق القاهره
علوم اﻻسكندريه
اقتصاد منزلى حلوان
تمريض الفيوم
علوم حلوان
تجاره بور سعيد
تجاره جامعة دمياط
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
حاسبات ومعلومات حلوان
كلية التعليم الصناعى جامعة حلوان
تربية ابتدائي شبين الكوم
اداب انتساب موجه اسوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد فني تمريض المنصوره
تربية/رياضه المنصورة
علوم القاهره
طب بيطري المنيا
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
اداب انتساب موجه بنها
تربية اسوان/رياضة
اداب سوهاج
اداب اسيوط
تجاره الزقازيق
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
832797
663990
534546
523396
460951
527550
527542
757422
805857
313932
821489
902241
442526
525086
886485
245260
800054
913074
896128
900248
678325
278374
899611
206333
845691
216107
163780
847139
438460
210423
356695
911569

اسم الطالب
مارينا صﻼح نظير مسعود
وفاء احمد عبد الرؤف على سليمان
اسماء رمضان صالح على الصيفى
مروان محمد احمد محمد احمد الروبى
كريم ابوالمجد عباس محمد دراج
سارة محمد سعيد احمد نصار
روان احمد محمد ابوالمعاطي عبد الفتاح
محمد عبدالفتاح محمد امين
جبر على حسن على
ريهام يسري عبد المقصود البنا
رحاب عبده محمد جﻼل
هاجر انور احمد درويش
سامح السيد حسن المليجى
ساره عماد الدين ابراهيم الغريب محمد
اسﻼم خالد عثمان احمد
ساره اسامة صديق على مرسي
احمد هشام محمد حمدى توفيق عليوه
رضا حسن يس احمد
ندى محمد احمد حسن
شيماء عبد الﻼه محمد عبد المولى
اﻻء عبد المقصود عبد السميع الباز
رانا اشرف السعيد احمد حافظ
احمد حسين احمد محمد
دنيا خالد عبدالحميد قطب
مصطفى احمد هاشم احمد
منار محسن محمد احمد
محمد الهادي محمود محمد محمود
حمادة محسب أحمد المشوم إبراهيم
اية سعيد احمد مختار ابراهيم
ابانوب ميﻼد جبرائيل عازر
انطونيوس ماجد نادى عدلي
نجﻼء يوسف عبد الفتاح على

الكلية
تربية قنا ج جنوب الوادى
اداب المنصوره
زراعه دمنهور
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تمريض كفر الشيخ
تجاره اﻻسكندريه
اداب اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب موجه بنى سويف
نوعية موسيقيه اشمون
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تربية ابتدائي سوهاج
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
علوم شبين الكوم ج المنوفية
حقوق اسيوط
اداب القاهره
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
كلية الطب البيطرى جامعة أسوان
تجاره سوهاج
معهد فني صحى سوهاج
اداب المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم سوهاج
كلية البنات آداب عين شمس
اداب قنا ج جنوب الوادى
زراعه القاهره
طب بيطرى بنى سويف
كلية تجارة ج أسوان
تجاره اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية نوعية اسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
236595
460533
126659
899305
674352
119099
519485
661485
150277
294611
669773
531936
361572
151889
846368
288386
743755
538873
878770
510772
657550
822975
464402
602263
726463
658905
157369
809231
609340
378741
538207
159874

اسم الطالب
عمر خالد عبد ﷲ امين
محمد عبدالفتاح محمد قطب ابوالنور
هاجر عادل يوسف عثمان
ريهام احمد عبد الراضي احمد
احمد صﻼح احمد السباعى نصر
هاجر فراج سيد عبد البارى
ايمان عبد العزيز أحمد السيد فايد
ريم قدرى عبد الغنى مصطفى
منار احمد قناوى محمد
مايكل رأفت نبيه داود
عبد الحميد السيد عبد الحميد رمضان
خالد ابراهيم محمود محمد النجار
ياسمين احمد حمدى محمد حسن
عمر طارق مصطفى زكى
لوزان احمد عبدالغنى سﻼجى
اسراء عاصم عفيفى محمود
ورد عطيه عوض احمد
ايمان حسن حمزاوى حمزه
مصطفى عبد ﷲ هاشم شحاته
احمد مصطفى رمضان صادق
هبه ﷲ سند محمد على حموده
اسراء طه عباس احمد
محمد هشام فؤاد محمود كامل
أمانى الحسينى محمد محمد
مارك مينا كمال بباوى
فاروق شعبان فاروق الباز
هدير شعبان احمد حمدان
علياء احمد محمد حفنى
محمد حسنى ابو الفتوح المتولى
احمد محمد بهجت امام شافعى
مروة عبدالمجيد جمعه محمد عبدالمعطي
ساره صﻼح زكى مراد

الكلية
حقوق حلوان
استنفد الطالب رغباته
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب سوهاج
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
حقوق حلوان
تجاره دمنهور
تربية ابتدائي المنصوره
اداب بنى سويف
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
دار العلوم الفيوم
زراعه دمنهور
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره اسيوط
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية السادات
تربية رياضيه بنين اسيوط
تجاره كفر الشيخ
حقوق المنصوره
اداب اسوان
تجاره كفر الشيخ
تمريض الزقازيق
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
حقوق المنصوره
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنها
تربية ابتدائي دمنهور
معهد فني صحى بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
170058
432356
121817
591485
548710
557673
312635
145422
579737
607461
121222
590005
539456
812750
660483
463738
546018
876463
840998
291598
115135
532780
152109
808707
510568
385457
593953
181229
680959
284588
501957
120791

اسم الطالب
محمد احمد محمد رجب
كريم سعيد عبد الهادى السيد محمد
ساره عصام رشدى سليمان
نرمين يحيى طاهر الجنيدى
أحمد عبد العزيز محمد عبد العزيز الزينى
يحيى جمال جاب ﷲ قاسم عبد الكريم
احمد عادل عبد المعطي جعفر
محمود زيدان عبد اللطيف زيدان
ريم عبد اللطيف رجب حسن النفراوى
ادهم محمد السيد احمد الديب
احمد هﻼل صالح عبد العزيز
ياسمينا كامل حسن الفيومي
إيمان ذكري محمد صالح عبد ﷲ
آيه محمد زكى درويش
فاطمه يوسف احمد محمد يوسف شلوف
مروه محمود محمد مصطفى سمك
تقى جمال صبحى اسماعيل
اﻻء عبد الشافى على عبد العال
مصطفى احمد ياسين محمد
عبد الرحمن مجدي خلف ﷲ احمد
نورهان محمد محمود فريد
احمد حلمى عبد الحميد عبد السيد
معاذ محروس قرنى عبد اللطيف
احمد عصام محمد محمد
مروان محمود حنفى محمود فراج
محمود عبدالحكيم محمد عبدالباقى
دينا محسن محمد السيد عشره
داليا يوسف سالم خالد
اسﻼم الدسوقى الدسوقى محمد الدسوقى
منال ناصر محمد سﻼمة
دينا فوزي محمد فوزي الغرابلي
عبد الرحمن محمد احمد محمد مصطفى

الكلية
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره جامعة دمياط
علوم رياضة جامعة دمياط
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
تمريض القاهرة
علوم حلوان
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره جامعة دمياط
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
نوعية المنيا
اداب المنصوره
تربية ابتدائي كفر الشيخ
علوم رياضة اسوان
علوم اسيوط
حاسبات ومعلومات المنيا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق القاهره
معهد فني صحى اﻻسكندريه
علوم رياضة بنى سويف
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
تجاره دمنهور
تربية ابتدائي عين شمس
نوعية جامعة دمياط
تربية ابتدائي الفيوم
تجاره طنطا
تجاره عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
طب بيطرى القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
240255
305069
277075
353126
127229
582455
758658
748869
366465
877018
154983
730129
820884
878459
905982
725460
524891
205908
883117
220958
664279
542284
299433
578073
179573
752259
217073
751608
236103
441704
605220
817769

اسم الطالب
ايمان السيد فاروق محمد
سماح عبد الهادي على عبد الهادى
احمد عادل على احمد
عمرو عصام حسنى محمد
مروة طراف احمد مرسي
دعاء ناصر محمد المدراوى
هدير مصطفى ابراهيم محمد احمد حيده
ساره على ماهر محمد
عمرو محمد سليمان شاهين
محمد عبد الكافي حسن عبد الكافي
طارق فؤاد عبد ﷲ محمود
يمنى محمد عبدالعزيز عبدالرحمن محمد
احمد سيد برسى محمد
محمود رضا حسين على
احمد عاطف جﻼل عبد الوهاب
محمد عدلي محمد عدلي
اسراء نبيل موسى احمد
اسماء يحيي ابراهيم مدكور
مروه محمود على بابرس
كريم خميس امين عبد العزيز
ادريه عبد الحميد على الشربينى حبل
محمد اشرف فاروق مصيلحى احمد
اسراء صبري ابراهيم الدسوقى عبدالعال
نوره كمال حسنين بدراوي
معاذ رمضان قرنى اسماعيل
اسراء طارق محمد احمد الجمل
نبيل عادل فايز حكيم
نيرة ابراهيم رمضان سليمان
طارق عاطف محمد احمد
هشام رواش محمود رواش شعبان
نجﻼء حسام الدين السيد مصطفى
بيشوى اسامه انيس امين

الكلية
دار العلوم ج القاهره
تربية/رياضة جامعة السادات
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حقوق عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب المنصوره
نوعية الزقازيق
علوم جامعة السويس
تجاره انتساب م .بنها
إعﻼم ج جنوب الوادى
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تربية ابتدائي الزقازيق
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره اسيوط
تجاره سوهاج
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره اﻻسكندريه
تربية حلوان
طب بيطرى اسيوط
تجاره طنطا
معهد فني تمريض المنصوره
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب المنصوره
تمريض بني سويف
اداب انتساب موجه بورسعيد
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره طنطا
رياضيه بنات الزقازيق
تربية المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
285356
588278
582441
286250
299552
590648
318606
659901
316130
131687
815626
155144
508261
399731
523949
650216
451396
736097
134299
321159
312883
138243
600271
315489
745187
819637
651320
322864
812502
378578
366261
614112

اسم الطالب
احمد يحيى عبد الحى ابراهيم
محمد السيد عبد الغني عبدالحميد الجوهري
احمد محمود على اسماعيل
ندى عاطف محمود عبدالحميد
دعاء سﻼمة محمد عبدالعال
احمد عماد محمود شاهين
محمود شاهين محمد شديد
ايه حسن حلمى على الدين
اسراء محمد رشدي عبد الحليم هﻼل
محمد ابراهيم يوسف ابراهيم فوده
ساره فوزى كامل محمد
كريم محمد منصور عبد العال
منه ﷲ احمد السيد مبارك شهاب
محمد صﻼح سيد محمد خطاب
نورهان محمد احمد محمد بهيج
محمد اشرف على حامد ابوالخير
محمد معوض عطيه الفيومى
هانم سعيد بكري متولي
هشام مجدى عبد الحى اسماعيل
هبة احمد عبد العزيز الخولى
اسماء السيد شوقى عامر
هدير توفيق محمد توفيق
ندى احمد ابراهيم السيد
فتحي خالد فتحى الخولى
نرمين خالد سﻼمة سليمان عواد
ايه شحاته مهدى سيد
سلمى على فؤاد على الحوتى
عزة احمد راشد عبد الجواد
مريم جمال فيلبس صادق
اسﻼم رافت محمد عبدﷲ خلف
محمد عبدﷲ فتحى امين
اسراء السيد السيد عطيه عزب

الكلية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية/رياضه طنطا
تربية رياضيه بنين طنطا
كلية البنات آداب عين شمس
تربية حلوان
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
طب بيطرى بنها
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق القاهره
علوم المنيا
تجاره انتساب موجه بنى سويف
اداب انتساب موجه دمنهور
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
تربية اسكندرية
تجاره المنصوره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تمريض الزقازيق
تجاره القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب القاهره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
تربية اﻻسماعيليه
اداب المنيا
علوم المنصوره
تربية ابتدائي السادات
نوعية المنيا
اثار القاهره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تمريض الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
818792
378184
885877
512115
228639
455397
216122
579169
207435
429473
883099
212909
515476
164097
539911
837475
133568
123128
371060
896573
237653
209934
530013
124366
226998
386308
281824
302047
584861
744618
896941
669179

اسم الطالب
حمادة نادى محمد سيد
ايه خالد محمد بيومى فرحة
جرجس امجد فهمى عبد المسيح
سلمى محمد سليمان مصطفى
مصطفى عبد الكريم مهران عبد الكريم
حسام حسين حموده محمد شمس الدين
اﻻء خالد عبده محمد
علياء عﻼء الدين السيد ابراهيم
علي أنس شوقي محمد
ضحى على محمود السيد عثمان
كاترين عبد المﻼك عبد عوض
عمر طارق محمد رافت السيد
اسﻼم انور ناجى محمد
اسراء جمال سيد احمد
نرمين مصطفى عبده عبد ﷲ
محمود محمد ايوب محمد
شيماء صﻼح السيد محمود
هادى حسين يونس حسين
محمد عبدالعظيم على الدسوقى
اسراء غريب محمد محمود
جهاد مصطفى سعد مجاهد
ميرنا امير ابراهيم عزيز
محمد عبدالمحسن ابراهيم علي الشراب
جﻼل سامى محمود دياب
عزه عاطف عبد المعطي ابراهيم
هاجر محمد محمود محمد
ميرنا سعد زغلول سعد باشا
محمود مصطفى تفيد جبريل
شيماء فتحى المتولى بدره
ايمان محمود عبدالمطلب الضوى
محمود عبد الرحمن محمد عطيفى
ساره رجب السيد احمد العزب

الكلية
تجاره اسيوط
بنات علوم رياضة عين شمس
إعﻼم بنى سويف
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
كلية اللغات والترجمة سوهاج
تجاره عين شمس
اداب طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم اسيوط
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه دمنهور
اداب بنى سويف
علوم اﻻسكندريه
كلية تربية رياضية بنين الوادى الجديد
زراعه القاهره
تجاره انتساب موجه حلوان
السن عين شمس/رياضة
معهد فني صحى سوهاج
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب القاهره
خدمه اجتماعيه حلوان
فنون جميله فنون المنيا
علوم رياضة شبين الكوم
اداب المنصوره
معهد فني تمريض اﻻسماعيليه
زراعه سوهاج
دار العلوم ج القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
500975
445668
297112
663260
297424
377069
805373
658031
603791
850073
510215
519045
829865
157091
505265
369446
583404
597505
741460
211647
308739
470821
292497
674544
310756
585627
107780
479015
747418
146291
895135
351338

اسم الطالب
ندى عادل احمد حافظ محمد
امينه عبدالسﻼم عبدالمولى العربى
تريزا ادوار لبيب حليم
هدير عبد العليم البيلى عبد الخالق دسوقى
ناهد اشرف أحمد شحاته مرسى
هدير اشرف محمد سعيد ابراهيم
سهيله محي الدين خلف بسيوني
سالى محب السيد ابراهيم حبيب
احمد محمد شفيق رزق ابراهيم
محمد عﻼءالدين كالول عوض
محمد عبدالرسول عبدالرحمن محمد
وسام سعيد عبد السﻼم الصباغ
حسناء بركات عبدالمعطي محمد
منال يسى لبيب صليب
رامي مجدي زكي مقار عبد النور
عبدﷲ محمد ابراهيم احمد ابراهيم
ايه نبيل محمد الشاعر
سميه ناجى الدمرداش الدمرداش شبانه
محمد جمال عيسي رمضان
اسماء محمد عبدالعظيم محمد
مصطفى محمود موسى السيد شعلة
اسماء ابراهيم عبد الحميد الحسينى محمد
شروق عبد الغني رمضان عبد الغنى
زينات وائل سعيد محمد البصيلى
مروة جابر عبدالرازق سودان
ميرفت راغب العدوى ابوالسيد
شروق مجدي محمد علي شبانه
احمد راشد بدر خضر
مريم طارق كامل عبد المقصود
انسان عبد النبي عثمان محمد
نشوي عبد العال محمد على
وسام مدحت عبدالكريم محمد

الكلية
اداب انتساب موجه دمنهور
رياض اطفال المنصوره
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
نوعية المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية عين شمس
تربية ابتدائي المنيا
تربية/رياضه المنصورة
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
نوعية فنيه قنا
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنها
تربية طنطا
كلية الزراعة جامعة دمياط
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره القاهره
تجارة جامعة السادات
تربية كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد فني صحى الزقازيق
نوعية اشمون
تمريض طنطا
نوعية جيزه
علوم كفر الشيخ
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
اداب القاهره
تربية سوهاج
فنون جميله فنون حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
608038
373467
614161
371573
906395
803010
736558
444401
902520
127214
114840
591248
513081
830716
660094
612635
438256
455922
169730
470785
103491
475022
351153
728405
577913
579191
135426
744737
121512
293256
243439
477355

اسم الطالب
بسمه محمد ابراهيم يوسف ابراهيم
اسﻼم انور فهمى حامد محمود
اميره سليم احمد محمد
فاطمه اشرف عبدالمحسن عبدالسﻼم
ساره مﻼك داود بخيت
كرستين فوزى رزق مسعد
اسﻼم رمضان محمد محمد حسن
ابراهيم رمضان ابراهيم مرجونه
فاطمه على محمد حسن
اماني كامل عبد المنعم محمد
اسراء احمد سعودى محمد سعودى
ابرار عبدﷲ فتحى اﻻشقر
رحمة احمد محمد ابراهيم
بدوي عبد المجيد مرغني عبد المجيد
احمد رميح الحسينى مصطفى رميح
محمد هاشم عبد المجيد عبد ﷲ
مى اسامة طلعت احمد
السيد نسيم مسعد عرابى
احمد محمد عبد التواب مسلم
منى محب ابو المجد عبد الحميد
عمرو محمد توفيق ابو الحسن
عبدالرحمن حسن على عليوه
عبدالرحمن خالد احمد محمد
ابراهيم فوزى محمد عبد العظيم يسن
محمود اشرف محمد مختار محمود
أصيله فايد ابراهيم رياض
ديفيد عيد حافظ اسكندر
ايه محمد متولى عبد الحميد
محمود احمد محمد احمد على
نورهان عبد اللطيف فتحى سيد
ساره محمد قياتي احمد
هدير مسعود الحسينى النجار

الكلية
تربية طفوله الزقازيق
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
معهد فني صحى الزقازيق
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
علوم المنيا
اداب المنيا
تمريض الزقازيق
اداب طنطا
تربية سوهاج
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
زراعه القاهره
تربية جامعة دمياط
اداب انتساب موجه دمنهور
كلية تجارة ج أسوان
اثار الفيوم
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب اﻻسكندريه
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم المنصوره
تجاره القاهره
تمريض اﻹسكندرية
تجاره انتساب موجه طنطا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية طنطا
معهد فني تمريض طنطا
اداب القاهره
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
السن عين شمس
دار العلوم ج القاهره
اداب طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
752528
172750
391409
366390
524788
457675
533243
755366
585615
580221
235471
438530
165237
824378
658802
288430
656878
210381
152199
153544
728703
149019
146139
744985
738042
821772
469955
462286
429562
669253
604219
286583

اسم الطالب
هبه وجدي محمد حلمي احمد حبيشى
ايه رمضان مهنى سيد
روان اسامه محمد صﻼح الدين انيس
محمد عبدﷲ عبدالرحمن عبدالخالق السيد
محمد جمال محمد عبدالموجود يوسف
ساره المتولى عبد الفتاح الشامى
غاده عيد عبداللطيف اللبانى
شروق كامل حمدى محمد القصاص
منة ﷲ عادل السعيد على السﻼمونى
نورهان محمد عيسى يوسف الجميل
ايمان بهاءالدين فتوح عيد محمد
براء خالد منصور حسن
نهال ناصر مصطفي عبد المجيد
محمود خلف ﷲ احمد محمود
محمد حاتم محمد السعيد المهدى احمد الشايب
مهاب خالد بهجات خليل
كارولين اشرف انور متياس
زهره هشام محمد نادى
اشرف فوزي محمد احمد
شروق ماجد محمد رمضان
محمود السيد منصور مدبولى عفيفى
دعاء سعيد على عبد الكريم ابوزيد
زينب ابراهيم حامد مبروك
مني ابراهيم محمود ابراهيم
رفيده حسينى محمد اسماعيل
محمد محمود عبد النبى احمد
احمد محمد بركات ابو زيد فريج
خلود محمد محمود صﻼح العتيقى
سعاد احمد محمد احمد الشاذلى
احمد عبده نصحى الضيف
امانى ناجى كمال توفيق حسين
سامح محمد محمد حسين ضمره

الكلية
اداب انتساب موجه بورسعيد
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه الفيوم
تجاره انتساب م .بنها
اداب اﻻسكندريه
تربية ابتدائي طنطا
تربية اسكندرية
علوم العريش
تربية طفوله طنطا
تربية ابتدائي طنطا
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية اسكندرية
تربية ابتدائي الفيوم
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
معهد فني صحى المنصوره
حقوق القاهره
تجاره المنصوره
زراعه عين شمس/رياضة
تربية /رياضه بنى سويف
رياض اطفال بنى سويف
تربية ابتدائي الزقازيق
تربية حلوان
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
تجاره الزقازيق
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره كفر الشيخ
تمريض كفر الشيخ
تربية اسكندرية
تجاره المنصوره
اداب سوهاج
تجاره انتساب موجه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
653274
579091
894702
123225
515951
111403
104574
812591
841260
527933
211808
510116
381672
756985
509677
470384
468669
384680
613689
449842
734860
161850
370795
301233
890897
103864
145455
312701
131943
473564
543766
657588

اسم الطالب
عبير عبد اللطيف انور عبد اللطيف سراج
كريم هانى عبدالنبى عبدالخالق حمزة
الجاز شحاته عبدالرؤف عبد الجليل
احمد عبد الغنى انور عبد الغنى
محمود اسماعيل محمد إسماعيل اللمسى
منه ﷲ يسرى السيد حامد
مهند محمد سيد طه
كرستين عدلى فهمى عبد الشهيد
هدى حجاج يوسف كريم
سارة محمد عسران حبليزة
مصطفي عادل مصطفي محمود الفحام
حسن محمد حسن محمود السيد
نهى محمد رجاء عبدالمجيد عطية
هدير خالد حفنى عزام
ايهاب ماجد عبد القادر عبد السﻼم
محمد خيرى عبدالرؤوف محمد
محمد حسنى محمد حسينى بدوى
ضياء اشرف عفيفى عبدالغفار
محمد السيد على هندى على
مروة محمد على خطاب محمد خطاب
محمد مجدى محمد محمود
احمد محمد امين محمد عبد الجواد
اسﻼم السعيد مصطفى حامد الجندي
عمار عاطف السيد سكر
الجوهري احمد عبد الرحيم احمد
مهند احمد محمد قطب
ايه اسماعيل عبد الغفار الطويل
محمد حازم عبدالستار احمد
عبد الرحمن حمدى السيد محمد
اﻻء الشحات السيد عيد مصطفى
فاطمه محمود جاد عبد الجواد
اميره احمد محمد البدرى احمد صابر عطيه

الكلية
تجاره كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات المنصوره
اداب انتساب موجه سوهاج
حقوق القاهره
حقوق طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
نوعية موسيقيه المنيا
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره انتساب موجه دمنهور
زراعه عين شمس
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حقوق اﻻسكندريه
تجاره كفر الشيخ
تجاره كفر الشيخ
حقوق عين شمس
تجاره الزقازيق
تربية طنطا
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى اسيوط
تجاره عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
علوم رياضة طنطا
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
919427
161172
161453
608849
377392
378485
207627
541877
307342
156579
225327
142635
231132
297264
234348
742306
330732
589122
528160
733330
506295
757647
576551
306739
179623
505821
477402
831058
747596
747667
822733
441557

اسم الطالب
هاجر محمود محمد احمد
حنان محمد خليفة حسن
احمد حمدى عبد الحفيظ عبد الوهاب
احمد السيد محمد محمود عطية
محمد عادل محمد متولى الطوخي
احمد يحيى محمد حسن
مريام عادل شاكر حنا
حازم على عبد الراضى عبد الكريم
سالي سعيد فهمى محمد ريرو
محمد احمد محمد السيد
رضوى نبيل يحى محروس
ندى طارق محمد سنوسي كشك
اية ناصرالدين محمود عبدالفتاح غانم
اسراء خالد محمد صبرى
مصطفي فرج ابراهيم محمد سعدان
اسراء علي سعد علي يونس
احمد مجدي عبدالمؤمن السيد
دعاء عبد المهيمن عبد المهيمن عطيوى
روان أحمد حسين محمد عمر
سامح ناصر السيد حسن كامل
اﻻء على حسين حسن
لبني عماد الدين علي احمد
مريم فوزى على ابو نعامة
محمود سامي محمد حشيش
محمد رجب محمد امين
أمير جمال أحمد الزهرى عسكر
رحاب خالد محمد غريب السيد
نوره عطا احمد حسين
هيام احمد السنوسى محمد
اسراء مصطفى محمد محمد
اسماء عبد العزيز عبد العليم عبد النعيم
السيد جابر السيد محمد سعد

الكلية
تجاره سوهاج
تربية بنى سويف
تربية بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب م .بنها
تجاره انتساب م .بنها
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة
علوم رياضة طنطا
تربية طفوله شبين الكوم
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه حلوان
حقوق القاهره
اداب انتساب موجه عين شمس
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره انتساب م .بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
تجارة جامعة السادات
علوم رياضة الزقازيق
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره جامعة السويس
تربية طنطا
علوم رياضة شبين الكوم
تربية رياضيه بنين بني سويف
حقوق اﻻسكندريه
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
تربية قنا ج جنوب الوادى
دار العلوم ج القاهره
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
819624
589231
802127
500798
125457
583188
525017
875694
427716
425106
672759
747556
801783
112241
235463
658435
224544
802664
586891
320811
660255
150569
611149
586508
666884
301807
308014
663645
370686
830096
755068
606109

اسم الطالب
اميرة صﻼح شحاتة عبد الحميد
دينا عبد ﷲ عبد المهيمن محمد هشام
بيشوى عياد فتحى عياد
سلمى عصام عبد الحميد احمد متولى
ندى فتوح عبد القادر محمد
شيماء طه علي الكوش
ندى محمد المشير اسماعيل يوسف ابو الحجاج
مريم هشام محمد محمد احمد عزام
آية عبد حسن على
روان محمد نجيب محمد ريحان حزين
اسامه احمد محمد العوضى سعد العجرودى
ماجده محمد احمد محمد عبدالسﻼم
محمد احمد شحاته مرسى
اية سعيد محمد ابراهيم
ايمان سليمان سعيد احمد على
يوسف ابو العنين عبد المجيد عبد ﷲ الحوت
محمد اسامه السيد محمد عبد اللطيف
محمد احمد جمال سيد
محمد يحيى عبدالحميد السايح
اماني احمد عثمان محمد
حسين عطا محمود عطا حبيب
هبه خالد عبد الحميد سيد
احمد محمد عبد الﻼه احمد
ساره كامل عوض دراج
مصطفى عبد الحفيظ عبد المنعم جوهر
داود الية زكريا شنوده
هبة ﷲ هشام محمد عبدالخالق جمعه
وﻻء حمدى عبد المقصود محمد ابراهيم
اسﻼم عماد حسن عطا
جمال محمد عبد القادر ابراهيم
احمد ابراهيم محمد علوان
دعاء علي عثمان الغمري

الكلية
حقوق اسيوط
تربية ابتدائي بنها
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
اداب دمنهور
تجاره انتساب موجه طنطا
معهد فني صحى طنطا
علوم طنطا
إعﻼم ج جنوب الوادى
اداب دمنهور
اداب اﻻسكندريه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
زراعه عين شمس
اثار القاهره
معهد فني صحى المنصوره
دار العلوم ج القاهره
اداب المنيا
اداب طنطا
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره جامعة دمياط
تربية/رياضه حلوان
تجاره بنها
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تربية/رياضه المنصورة
تجاره بنها
المعهد الفني للتمريض بقنا
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تجاره بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
607960
381881
367669
116574
165956
119163
613663
234591
604980
461485
170304
436101
727764
608454
669592
547834
594775
657066
468541
308512
146809
368455
749975
730191
179389
310999
177500
126305
613271
740255
657170
891399

اسم الطالب
امنيه عصام محمد عبد العزيز
اشواق سﻼمه محمود محمد
نورا حمدى صﻼح سيد احمد
شريف مصطفى كامل ابو اليزيد محمد
على احمد على زيان
بسنت ميﻼد سعيد جبرائيل
اسﻼم احمد السيد عبد الرحمن السيد
اسامه عزالرجال حسن حسن السكرى
عامر محمد عامر على
نورهان يسرى كمال نصار
اسراء شعبان محمد عبد العليم
اﻻء محمد أحمد سيد محى الدين
ايمان ناصر راغب محمد حفنى
أسماء عبد القادر مصطفى ابو العنين
خالد اسامه محمد امين الدين عبد المجيد
عبدالرحمن رمضان احمد محمود عوض
محمد ثروت السيد محمد الفيومى
اﻻء مصطفى محمد المرسى عمر
محمد عبد الفتاح بكر عبد المطلب
اية هشام فوزى الصيفى
منى مطراوى رجب مطراوى
اسماء هاشم ابراهيم دسوقى المحﻼوى
يمني ممدوح عبد الرازق عبد الفتاح
رنا هانى محمد مصطفى الوكيل
محمود عبد التواب عبد الدايم سيد
فيبي فتحي عشم عزيز
اميره حامد ابراهيم فوزي
رويدا عادل راشد امام احمد
حسيني عبدالموجود محمد احمد
محمد ابراهيم سباعي عبدالكريم
نيره محمد محمد احمد شرف
عبد الهادى احمد محمد عطيه

الكلية
تجاره بنها
كلية البنات علوم عين شمس
اداب انتساب موجه بنها
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
حقوق طنطا
معهد فني تمريض الفيوم
فنون جميله فنون اﻻقصر
دار العلوم ج القاهره
اداب الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية/رياضه دمنهور
تربية جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه المنصوره
زراعه كفرالشيخ /رياضة
كلية الفنون التطبيقية ببنها
حقوق القاهره
علوم بنها
تربية طفوله جامعة السويس
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تربية /رياضه بنى سويف
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
حقوق انتساب موجه القاهره
حقوق القاهره
اداب الزقازيق
تجاره جامعة السويس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد فني تمريض اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
300729
383960
455921
303436
531890
449172
239109
889731
375866
362414
239060
537544
360386
383337
600209
506093
612582
211652
356091
672397
151403
466015
168630
918200
610578
306267
676978
664878
283642
908175
132794
752614

اسم الطالب
هند عبد اللطيف شعبان خليل
احمد يوسف زينهم محمد
احمد وحيد محمد ابو الخير
سارة رمزي قطب محمد الجمسى
إسﻼ م مبروك محمد زيتون
هند أشرف نبيه غرابه
مصطفى أمجد قطيط محمد
شيماء هريدى حسين هريدى
جمال ياسر جمال الدين لطفى صالح
رفيده محمد نجيب احمد حﻼوه
محمد فريد حلمى ابو ضيف
نورهان اسماعيل عاطف على النجار
احمد امير عبدالوهاب حسنين
غاده محمد كمال محمد
تقى محمود حسن محمود حسن
دينا عبد القادر راتب نعمان
عمر نبيل محمد مصيلحى عطيه خلف
ياسمين بدوى عبدالحميد منصور
فاطمة خالد حنفى محمد الحريف
محمد مصطفى السيد محمدي
اميره سيد عويس مبروك
هبه حسين عبدالغنى سرور
اسﻼم شعبان محمد قطب
عﻼء عبدالرازق عبد القادر حافظ
مصطفى احمد محمود مصطفى الديب
احمد علي عبدالحميد مخلوف
مؤمن محمد عباس محمد النوسانى
محمد العجمى العجمى عبد الصمد سكرانه
لؤي عمرو حسنى احمد السيد حماد
عبير فاروق عبد الهادي محمد
يوسف سعيد محمد فؤاد
سلمى امين احمد امين عيسى

الكلية
كلية البنات تربية عين شمس
علوم رياضة عين شمس
اداب كفر الشيخ
تمريض شبين الكوم المنوفية
زراعه دمنهور
طب بيطرى كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية ابتدائي اسيوط
حقوق بنها
علوم عين شمس
اداب شبين الكوم ج المنوفية
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
علوم القاهره
اداب عين شمس
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
حقوق اﻻسكندريه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره عين شمس
حقوق عين شمس
تمريض المنصورة
اداب القاهره
تمريض كفر الشيخ
تربية الفيوم
علوم جامعة السويس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره عين شمس
اداب سوهاج
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية بور سعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
533187
814268
835439
431637
133779
454202
832782
903188
829595
330436
229301
612784
427185
614813
813090
823390
615380
739401
728918
803218
826870
909048
675727
531825
608505
801362
221728
279071
508593
439959
310477
450172

اسم الطالب
نورهان محمد متولى حسن ابو بكر
محمد حرب انور ابو الحسين
زينب طه سيد أحمد
عبدالرحمن ايمن طة الشرباتى
ماريا جورج فايز نصيف
ايمان محمود احمد عماره
كرستين عادل فوكيه ساويرس
رضوان سعد جبريل محمد
بريهان عﻼء مصطفى محمد احمد
سارة حمزة كامل حمزه
هبةﷲ عاطف دسوقى محمد
محمد ايمن محمد احمد
محمد إبراهيم فرحات حسن شهاوى
محمد عصام على عبده شهبو
مريم عزت حنا ايوب
اسراء ضيف عبد العليم عبد الرحمن
فاطمه رجائى محمود حسن
وفاء عبد المعطى مصلح عيد
اسراء ريان عبد الخالق غﻼب
ندى صﻼح سيف النصر احمد
مصطفى سمير عبد الفضيل عبد المجيد
فيرينا نسيم كامل تادرس
اسﻼم سليمان احمد اسماعيل رزق
معتز محمد عبد العزيز العيسوى
اميره اشرف ابوطالب مهدى
عادل اسامة وديع مرزوق
اسراء جمال ذكى عبد البر
هشام هيثم عبد المجيد صديق
ياسمين ابراهيم محمد صالح سليم
اﻻء السيد ابراهيم السيد الجراوني
بسنت عصام الدين السيد باظه
سها على بركات ابراهيم سعيد

الكلية
تجاره اﻻسكندريه
اداب المنيا
تربية قنا ج جنوب الوادى
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
السن عين شمس/رياضة
علوم طنطا
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره سوهاج
اداب قنا ج جنوب الوادى
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
علوم طنطا
اداب الزقازيق
علوم المنيا
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم الزقازيق
تربية الزقازيق
فنون جميله فنون المنيا
ك.ت .فني صناعى نجع حمادى بنين
تجاره سوهاج
معهد عالي إدارة وحاسب ج بورسعيد
تربية السادات
اداب الزقازيق
اداب المنيا
تجاره انتساب موجه طنطا
حقوق حلوان
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
زراعه اﻻسكندريه
تربية شبين الكوم
اداب طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
231025
448077
439434
753142
750532
472455
472469
151548
582680
281959
304936
515853
523919
466576
728219
463606
229903
607103
508563
428297
607599
376780
806362
890647
373248
129985
305256
158098
277091
516404
913720
672742

اسم الطالب
ايمان خالد اسماعيل حسن
محمود عبدﷲ ابراهيم الجزار
جهاد محمد سيد محمد كدوانى
ندى على محمد على عارف
اسﻼم عبد الحليم عبد الحليم مسلم
تسنيم عبدالعليم فرج فرج سعيد
داليا عوض عبدﷲ عبدالعال
ساره رجب عبد اللطيف محمد
ندا هيسم محمد جﻼل الدين
ندى عاطف حسن رضوان
ايمان منير عبدالفتاح جاد أحمد
احمد تاج صﻼح عبد المعطى والي
ندى أحمد رمضان شرف
وفاء يوسف عبد الوهاب محمدالعبد
مريم محمد محمد غنيم عطيه
نورا معوض مصطفى على خليف
مى عبدالعظيم محمود سعيد
محمود سمير محمد سعد الدين
اية احمد عبد الرحيم عبد الرحمن
سعيد السعيد محمد الصاوي داود
عبدالمجيد حسن عبدالمجيد مصطفى
ياسمين سمير عبدالظاهر عبدالفتاح
أميرة عبد العال رجب عبد العال
فاروق جعفر بخيت عبد الرازق
شاهر ممدوح مصطفى عبدالوهاب فرج
محمد يسري محمد حسين علي
مريم محب عبده حنا
اسماء احمد خليفه صبره
محمود مصطفى فوزى عبد الرازق
مصطفى عبد النبى أمين إبراهيم
كرستين سيفين حنا سيفين
احمد عادل عبد الفتاح محمود عبد المجيد

الكلية
حقوق حلوان
اداب طنطا
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تجاره بور سعيد
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية كفر الشيخ
طب بيطرى فرع الوادي الجديد
اداب المنصوره
تجاره عين شمس
تربية شبين الكوم
حقوق طنطا
تربية طفوله اﻹسكندرية
نوعية كفر الشيخ
تربية الزقازيق
نوعية كفر الشيخ
علوم القاهره
تجاره الزقازيق
اداب سوهاج
علوم اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب المنيا
تجاره اسيوط
اداب اسوان
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
إعﻼم بنى سويف
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
اداب دمنهور
تربية اسوان/رياضة
علوم رياضة بنى سويف

Page 1459 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
537925
307651
206341
146284
317624
848496
887300
245492
468802
110463
278539
468947
805467
132473
589093
302131
360654
754466
144525
582509
207142
887967
285404
751741
751721
604956
312966
135861
587460
891744
824208
322638

اسم الطالب
رانيا سعد عبد الحميد أحمد حسين
هند علي عبدالرحمن النجار
حسن محمد حسن احمد
سيد قاسم محمود حسن شيحا
احمد عبد الحسيب انس رزق
تيسير احمد كامل ابوسريع
محمد جميل سيد عبد الحفيظ
شيماء سمير عبد المنعم عبد المجيد
حمدى رفعت محمد إبراهيم حسن العزقة
مؤمن اشرف عبد المحسن احمد عرفه
زينة وليد وهيب محمد
اسماء ابراهيم الدسوقى الدسوقى شعبان
احمد مصطفى محمد احمد
محمد عز الدين محمد محمد حسن
محمود حامد محمد عبدالشكورشعبان
ابراهيم اشرف محمد توفيق الدوفي
اسراء عبدالنبى السيد حسن
نيفين عﻼء الدين كمال محمد سندوب
صباح محمد معوض محمد
محمد حسن محمد وهبه
هاجر محمود فهمى رفاعى البوز
امنيه احمد ثابت احمد
احمد صفوت محمد عبدﷲ
اسراء محمد خليل محمد دراهم
اسراء السيد عبد الفتاح محمد عيسى
شيماء سليم حسن ابو السعود
اسراء محمد جمعه الترحى
لبني حسانين ابراهيم حسانين
اهله عماد محمد عادل محمد ابراهيم
مرينا نبيل فايز عبد ﷲ
بيشوى بركات هارون ايوب
غادة مصطفى محمد المصرى

الكلية
تمريض دمنهور
معهد فني صحى رياضه بنها
حقوق انتساب موجه عين شمس
حقوق القاهره
علوم جامعة السويس
تربية رياضية /بنات قنا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
طب بيطرى القاهره
حقوق طنطا
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
حقوق عين شمس
علوم كفر الشيخ
اداب انتساب موجه المنيا
حقوق شبين الكوم ج منوفية
اداب المنصوره
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
حقوق عين شمس
السن عين شمس
معهد فني صحى امبابة
السن عين شمس/رياضة
تجاره عين شمس
حقوق اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد عالي إدارة وحاسب ج بورسعيد
علوم رياضة بورسعيد
اداب الزقازيق
تربية ابتدائي شبين الكوم
خدمه اجتماعيه حلوان
تربية بنها
علوم اسيوط
إعﻼم ج جنوب الوادى
طب بيطرى جامعة السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
117468
231603
816971
317302
660561
139808
130509
127626
668709
893275
239821
903268
597857
821113
313509
352397
121788
232171
283158
216901
579487
382314
223714
743640
727556
370945
431462
313622
209688
102428
470862
891143

اسم الطالب
سندس سيد احمد عبد الرحيم
ايمان محمد عبدالﻼه محمد
طه سليمان عبد النبى شحات
وﻻء طارق بيومي أحمد شرف
رحاب سمير عبد القادر مصطفى صالح
ايه خالد محمد صﻼح الدين حسن
نورهان عماد السيد سليمان
سمر وليد عطية عبد اللطيف
دعاء صادق احمد ابوزيد
فاطمه حمدى ابوالوفا حمدى
عبد ﷲ اشرف كمال عبد الفتاح
مها محمود رضا ابراهيم
احمد وﻻء سﻼمة عبدالرحمن المﻼحى
محمد احمد كامل عبد الباسط
مي حسن فاروق حسن حسين
محمد عماد على على
حسناء على عبد الحميد على
مازن ماجد محمد محمد ياسين
ياسمين السيد احمد محمد هﻼل
عبدالرحمن عادل محى عبدالحق دياب
خلود احمد محمود محمد حسام الدين
مريم سامى مكرم غالى خليل
نرمين محمود محمد حسين
احمد سعد حامد محمد
دعاء ابراهيم رجب حسن احمد
محمد سمير سعيد خليفة
عمر محمد ابراهيم احمد احمد
زينب خالد احمد مصطفى
نورهان محمود محمد السيد الشريف
ميادة محمد السعيد محمد صالح
آيه حسان على السعيد جمعه
احمد عمر صادق محمد

الكلية
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب عين شمس
تجاره سوهاج
علوم رياضة شبين الكوم
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره القاهره
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب جامعة دمياط
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره سوهاج
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
اداب سوهاج
تمريض المنصورة
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
تربية ابتدائي شبين الكوم
تجاره انتساب موجه الزقازيق
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
السن عين شمس/رياضة
تجاره طنطا
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
اداب طنطا
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجاره عين شمس
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
تجاره الزقازيق
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية طفوله شبين الكوم
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية كفر الشيخ
تجاره اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
437569
535667
213551
656392
155681
672979
390493
734984
134494
309569
205736
752840
727183
736210
599216
652053
848568
530864
603058
132190
302229
453813
527713
466345
445371
279601
443181
372489
733012
889019
386459
325218

اسم الطالب
سلفيا سعيد فهمى ضيف
اسراء حامد رزق رزق عامر
باسل محمد عبد الكريم محمد فتوحه
ايه السيد جاد جاد ابراهيم
البدرى ناصر عثمان محمد
مهاب احمد محمد احمد بشير
نورا نعيم حسينى حسن عبدالهادى
وسام حسن محمود حسن حسين
احمد سيد فرج عبد الحافظ
هناء محمد اسما عيل محمد عيسى
ريم سلمي عبد ﷲ احمد فرج
روفان عادل عبد الرازق عثمان
محمد رضا عبد العزيز سالم ابو العﻼ
اسامه احمد عبدالرازق سالم
خالد هشام سليم سليمان النجار
محمد احمد فوزى مهنى محمد
جورج فادى يوسف باخوم
تامر عبدالحميد نصرﷲ محمد النوام
ريم اسماعيل محمد عبد ﷲ العشري
محمود خالد محمد مصطفي
ايمن عبد الرحمن محمد أمين ابو النجا
لمياء على مصطفى زين الدين
ندي السيد احمد عبد ﷲ رضوان
حنان عادل داود سيداحمد محمد داود
صباح محمد عيد عبدالبر
يارا عاطف حسين محمد
شروق إبراهيم حسين إبراهيم حسين
مريانه اسحق خليل غب﷼
هناء رضا عيسى احمد
سيد طاهر سيد عطا
عﻼ محمود محمد محمد
اسامة عرابي مبارك عرابى

الكلية
استنفد الطالب رغباته
اداب دمنهور
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تجاره الزقازيق
تربية /رياضه بنى سويف
تجاره طنطا
علوم بنها
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية السادات
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تربية ابتدائي بور سعيد
علوم الزقازيق
علوم رياضة الزقازيق
طب بيطرى بنها
تجاره المنصوره
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
زراعه طنطا
تجاره اﻻسكندريه
علوم كفر الشيخ
تربية طفوله طنطا
تجاره القاهره
اداب طنطا
تربية عين شمس
تجاره الزقازيق
تجاره اسيوط
كلية البنات تربية عين شمس
معهد فني صحى اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
378119
383210
459585
433826
371593
445238
730892
117797
815239
286790
462755
534129
282297
677864
149280
585124
108153
596304
231925
660205
316628
538009
655302
154109
811228
153272
834290
877299
910809
667634
614859
213183

اسم الطالب
ساره اشرف عبدالعظيم عبدالفتاح سيد محمد علي
منار معروف حسن على
صﻼح محمد حسن السيد عوض
سعيد عادل مصطفى سعيد نورالدين
مريم مبروك حسين عرفه
اسﻼم صابر عطاﷲ طايل خلف
خالد محمد محمد عبد ﷲ حامد
رانيا سامى الفولى محمد
سندس احمد محمود على
اية عمرو ابراهيم حسن
عبد العزيز محمد بسيونى الهيتى
عواطف السيد احمد مصيلحى بكر
سلمى عبد العزيز عبد الفتاح عبد ﷲ
ساره محمد عبد الحميد ابراهيم محمد
فتحى سعد محمد عبد الفتاح
شروق إبراهيم على الصياد
نادين عاطف محمد احمد
هاجر محمد عبد الحميد حنيفه
محمد عبد المقصود عبد المهيمن عبد المقصود
ابراهيم محمد محمد العربى محمد مشالى
ياسمين ممدوح عبدالخالق عبد القادر خليل
فاتن عوض السعيد على شتا
ليلى السيد فتحى الشحات سند
ندي عمرو محمد محمد جﻼل الخولي
ندى عزت محمد عبد الحكيم
اميرة جابر شحاتة سيد
امال محمد احمد على
اسماء حماده حامد امين
امانى محمود محمد محمود
امنيه السيد السيد محمد البدراوي
كريم كمال ابو زيد احمد
ماركو حلمي فانوس عوض

الكلية
استنفد الطالب رغباته
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره انتساب م .بنها
معهد فني تمريض طنطا
تجاره بنها
حقوق حلوان
تجاره بنى سويف
علوم القاهره
تجاره كفر الشيخ
كلية البنات علوم عين شمس
علوم عين شمس
معهد فني تمريض المنصوره
حقوق القاهره
تجارة جامعة السادات
تجاره القاهره
تربية/رياضه جامعة دمياط
تجاره عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
طب بيطرى دمنهور
تجاره طنطا
تربية ابتدائي بنى سويف
تربية المنيا
معهد فني تمريض بنى سويف
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره اسيوط
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
علوم المنصوره
زراعه الزقازيق
تجاره القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
253123
217147
236508
611477
282852
119729
758250
186413
371673
524206
807906
383843
432553
749125
903589
306256
152498
613246
749765
502141
426879
154951
425711
802804
672579
441991
535552
909338
353600
665133
242871
835297

اسم الطالب
حسن السيد عبد ﷲ عبدالحميد
هشام عادل ابراهيم احمد ساعى
محمود رأفت فتحى محمد
محمد عبدالمنعم أحمد عبدﷲ
مريم تامر رشدى اﻻلفى
اسﻼم اشرف محمد حسني
عمر فتحى محمد السيد
دعاء احمد عبده مرسى
اسراء ابراهيم محمد ابراهيم
هاجر انور انور مرسى محمد
عماد رشدى ابراهيم رزق
اسراء ابراهيم سالم محمد عبدالجواد
مشير زكريا ابراهيم محمد زكريا
فاطمه على محمد عبد العزيز على
الين يوسف ابراهيم على
محمد راغب مبروك خليفة
محمد علي اسماعيل علي
اماني ابراهيم عبد المنعم دسوقي
محمد عمر مصطفى عمر
داليا عﻼءالدين صالح على سعيد
مريم شريف صديق صاوي
اسﻼم عماد يوسف محمد
محمد محمود محمد الثلث
محمد على السيد محمد
صﻼح محمد شحاته الحسينى
عﻼء سليمان رمضان سعفان
شيرين شعبان السعيد درويش عمار
محمد خالد مصطفي ابراهيم
بﻼل محمد حافظ محمد
عمر محمود ابراهيم محمد غيث
ساره على سيد محمود
محمد بكري الطاهر حسانين

الكلية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم رياضة المنيا
تجاره انتساب موجه طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
فنون جميله فنون حلوان
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
معهد فني صحى بنى سويف
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
زراعه سابا باشا اﻻسكندريه
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية سوهاج
تجارة جامعة السادات
معهد فني تمريض بنى سويف
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب اﻻسكندريه
طب بيطرى فرع مطروح
تجاره بنى سويف
طب بيطرى فرع مطروح
طب بيطري المنيا
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم رياضة اسوان
تربية طفوله ج دمنهور
كلية تجارة ج أسوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
583425
593659
370036
583812
455879
901735
846099
453973
821402
748347
211612
592592
896405
116171
543137
162760
122096
241055
614109
244034
314950
528897
835815
611675
219237
877367
884746
892693
392708
315980
433903
320080

اسم الطالب
دعاء احمد ابراهيم الخضرجى معتوق
احمد ربيع على حسن خلف
محمد عبدالنبى حسين محمد
نورا فوزى عبد الحميد اﻻميرى
عبدالوهاب سليمان عبدالوهاب الشرقاوى
ابانوب رافت حلمى عطاﷲ
احمد بدران محمد يسين
تقى سعيد مصطفى ابراهيم المحروق
مصطفى رمضان قاسم احمد
مهند محمد محمود احمد
احمد عز الدين احمد السيد
منار احمد احمد ابوحسين
اسراء ممدوح عبد الرحمن عبد ﷲ
محمود سعد عبد القوي محمد
صالح احمد صالح عوض الروبي
ندى كمال هاشم محمد
ندى احمد محمد محمد
دعاء عبد العظيم عبد السميع محمد
اسراء ابراهيم فتحى إبراهيم الجمال
اسامه نادى محمد سعيد
راضي علي ابراهيم محمود على
محمد عبد المنعم محمد ابو يونس
هاله عبدالرحمن أبوزيد إبراهيم
اﻻء السيد محمد عطا محمد
ميرا فوزى نبية خليل
اسﻼم ايمن خالد على
دعاء جمال صالح حسن
ميرنا ايهاب القمص جرجس
ايمان حسين محمد مجاهد شلبى
مريم عز الدين حسين السكري
عمر محمد طلعت على يوسف حبيب
محمد عاشور محمود سﻼم

الكلية
معهد فني تمريض طنطا
علوم جامعة دمياط
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه/رياضة
معهد فني صحى طنطا
علوم رياضة طنطا
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب طنطا
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره جامعة السويس
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم جامعة دمياط
تجاره سوهاج
حقوق القاهره
تجاره اﻻسكندريه
علوم الفيوم
زراعه القاهره
اداب انتساب موجه حلوان
السن عين شمس
معهد فني صحى امبابة
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره دمنهور
تربية قنا ج جنوب الوادى
تربية ابتدائي الزقازيق
حقوق عين شمس
اداب اسيوط
تربية/رياضه اسيوط
تجاره اسيوط
زراعه عين شمس/رياضة
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره دمنهور
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
890744
214801
277404
427486
300553
544929
292296
281640
652368
231940
370262
166788
838261
297279
385737
466032
378500
213572
471641
737683
178520
844060
430777
593481
614312
471139
279963
284111
390529
222621
285250
738358

اسم الطالب
عبير احمد على سليم
محمود عبد الباسط محمود عبد الحميد
عبد ﷲ مصطفى محمد مصطفى
ايه عوض عبدالنبي السيد سراج
دينا محمود عبد الحى محمد خاطر
مصطفى احمد جودة متولى على
شيماء سداد عبد العاطى محمد
عبد الرحمن السيد ناجى محمد حامد
عمر احمد محمد على البرلسي
يوسف عادل عايد جاد
محمد محمد عبدالخالق على
محمد ميزار ديب محمد
أمل عيسى يسري خضر
ليديا مشرقي رمسيس مشرقي
محمد رمضان عبدالرسول حسان
يارا فايز على محمد ابو عطيه
محمود محمد شعبان الصغير
ميرنا حمدى رمضان سيد
عبدالحميد رضا عبدالحميد ابوالعﻼ
مروه محمد عبدالطيف احمد
عمرو عاطف عبد الباري احمد
مؤمن جمال رضوان احمد
ميرنا محمد محمد على احمد
وسام محمد محمد زواله
مروه احمد مجدى عبد العزيزمحمد احمد
دعاء عبدالفتاح ابوالعنين عبدالحفيظ
عبد الرحمن عبد ﷲ محمود محمد
حسام حاتم عبد الصبور عطيه السيد النجار
اسراء يسرى احمد فهمى احمد مسعود
عبد ﷲ حامد عبد الجليل سيد
روﻻ احمد منصور عابد
دينا احمد السيد حسن محمد

الكلية
اداب سوهاج
اداب القاهره
حقوق عين شمس
تربية طفوله اﻹسكندرية
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه القاهره
علوم عين شمس
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه بنى سويف
تربية فرع الوادى الجديد
فنون تطبيقية جامعة دمياط
علوم عين شمس
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
حقوق عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره كفر الشيخ
نوعية الزقازيق
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تربية المنيا
تجاره انتساب موجه دمنهور
اداب جامعة دمياط
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
تربية كفر الشيخ
تجاره عين شمس
حقوق حلوان
نوعية بنها
تجاره عين شمس
تجاره عين شمس
رياضيه بنات الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
588424
596039
230683
375209
434186
597002
915966
162793
734859
320903
914316
528249
465827
446482
822321
167043
120940
501741
876126
731816
593661
140421
433414
556625
158876
388283
536662
135617
314691
662845
806127
679076

اسم الطالب
محمود محمد السيد محمد خليده
أمنيه عصام فهيم حماد
احمد صفوت عطيه ابراهيم
اسراء مسعد بيومى موسى بﻼط
مختار محمد توفيق عبدالعزيز السنافيرى
هدير طلعت عبده ابو عطيه
زينب محمد جاد الرب احمد
وداد السيد السيد موسى
محمد فضل يونس سعيد مجلى
رحاب محمود عبد الحميد الوكيل
اسراء سيد علي عبد الرحمن
ماهينور حازم أحمد صالح
رانيا مصطفى احمد عثمان الجندى
احمد حمدى عبد العظيم عبد المجيد مشعل
مؤمنة عبدالمجيد منصور محمد
عﻼء محمد احمد جمعه
يحى محمود عبد المنعم محمد
حسن حسنى حسن بدرى
رجب خالد رجب متولى
محمود ابراهيم محمد حافظ
اسﻼم ناجى محمد على الصديق
محمد هﻼل عبد العظيم امام
كمال عاطف كمال جيد
مريم رومان جرجس زكى سو﷼
منى رضا طه احمد
منه ﷲ حسنى عبدالحميد على ﻻشين
سلوي خميس اسماعيل مناع
ايه سامي محمد محمد
محمد نبيل محمد عبدالحميد ابوسعد
هدى فؤاد ابراهيم عبد الحميد
منار محمد لبيب عبد الوهاب
عماد الدين احمد غازى غازى محمد

الكلية
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره انتساب م .بنها
تربية نوعية بنها شعبة تربية فنيه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية جامعة دمياط
تجاره اسيوط
تربية الفيوم
تجاره الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية اسوان
اداب اﻻسكندريه
علوم كفر الشيخ
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب الفيوم
اداب القاهره
تجاره اﻻسكندريه
علوم اسيوط
تربية رياضيه بنين الزقازيق
معهد فني صحى بور سعيد
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره انتساب موجه دمنهور
حقوق اﻻسكندريه
اداب بنى سويف
علوم رياضة بنها
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنها
تربية/رياضه المنصورة
تجاره بنى سويف
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
905929
319775
376042
579033
366788
882934
315710
211694
159999
531621
281474
533037
666662
732374
601641
457656
727128
746685
595237
669807
282323
326952
674587
539161
144488
240359
445221
542077
519724
904029
536921
903868

اسم الطالب
احمد سعيد حمدى حسن
مريم علي خطاب عمر شاهين
عﻼء شاكر عزيز السيد عيد
احمد شريف محمد السيد غازي
عمر احمد شوقى محمد دياب غيث
عمر عﻼء فوزي عبد القادر
محمود معاذ محمد محمود هيكل
محمد هانئ عبد الجميل عبد الجليل
اسﻼم سامى عبد الحميد احمد
محمد جمال احمد إبراهيم ابوالنصر
ايمن طارق عبد المنعم ابو السعد
عبد الرحمن مجدى صبحى على
احمد عادل عبد المجيد عيد الﻼوندي
اسماء صبيح يحيى صبيح
أمل صبري السيد الدمرداش
أيه خضر ابراهيم هجرس
خالد عمرو سيد حسن علوان
منه ﷲ اشرف عابد محمد
على عبد الرازق على السيد صالح
يوسف محمد مصطفى على شرشر
ندين خليفة احمد خليفه السيد
اسراء فتحي عبد العزيز عبد الهادي
نجﻼء حمدى محمد محمد الستاوى
اﻻء ابو المكارم حامد محمد ابو المكارم
اسماء محمد محمود محمد
الشيماء اسماعيل محمد محمد
منى رضوان سعد الدين درويش بدر
مروان احمد مصطفى محمد
غاده السيد عبد الحميد سيد احمد الشرقاوى
اميره نبيل جﻼل عبد العال
نورهان حسين محمد عبد الجواد غانم
مروه خالد عبد الوهاب جابر

الكلية
حقوق سوهاج
تربية ابتدائي شبين الكوم
تجاره انتساب موجه عين شمس
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره بنها
تجاره اسيوط
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
تجاره اسيوط
تربية ابتدائي دمنهور
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجارة جامعة السادات
علوم رياضة المنصورة
اداب الزقازيق
علوم الزقازيق
تربية ابتدائي طنطا
طب بيطرى الزقازيق
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
معهد فني صحى بور سعيد
طب بيطرى الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية ابتدائي الزقازيق
معهد فني صحى اﻻسكندريه
معهد فني صحى امبابة
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
طب بيطرى كفر الشيخ
اداب اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره سوهاج
علوم اﻻسكندريه
تربية ابتدائي سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
810320
667991
898918
583625
382987
381917
301080
121299
754592
880622
731796
108469
114651
235702
212451
676610
314313
592495
316688
736823
209350
157152
597709
311793
803890
581448
138685
231992
464326
164257
741656
318513

اسم الطالب
احمد ابراهيم السيد ابراهيم
خلود محمد النبوى الرفاعى
انوار محمد يسن محمد
هبه جميل محمود محمد رجب
محمد فتحى محمد حسين عبدالرازق
فاطمه احمد محمد حسين
محمود خالد السيد شهاب الدين
سيف الدين احمد محمد محمود
اسﻼم صﻼح الدين عبدالجواد احمد
محمود محمد عبد العزيز بخيت
عﻼء محمد نجيب على عبد الحليم فياض
ميرهان يوسف حسن سﻼمه
رضوى محمد عبد المنعم احمد
محمد حسين مهدى محمد
مهاب عاطف يوسف عبده
اسماء سمير صبحى ابراهيم عيسى الجدية
اية جميل عبدالرحمن البوهي
هيام عوض فوزى السبع
امنية رضا على بخيت
احمد السيد عطيه عبدة حسن
احمد ناصر جاد احمد البﻼكوسى
اسماء طه عطيه محمود
مجدى أدهم أحمد هﻼل زهرى
وليد عبد المطلب سليمان عبد الغنى
إسراء أحمد حلمي محمد صابر
عﻼء محمد منصور محمد الجاويش
ايثار طاهر نبيل ابراهيم
عبد الحميد محمد عبد الحميد محمد عبد الحميد
عبد الرحمن كمال محمد كمال ابراهيم
اﻻء شحات على عبد ﷲ احمد
محمود احمد عبدالسميع سيد
احمد حافظ ابراهيم سالم

الكلية
تجاره اسيوط
معهد فني تمريض المنصوره
تربية ابتدائي سوهاج
حاسبات ومعلومات المنصوره
تربية بنها
تربية بنها
حقوق شبين الكوم ج منوفية
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تربية العريش
علوم اسيوط
تجاره الزقازيق
اعﻼم القاهره
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
حقوق عين شمس
تجاره عين شمس
علوم المنصوره
تربية/رياضه شبين الكوم
تربية جامعة دمياط
علوم بنها
علوم الزقازيق
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تربية بنى سويف
معهد فني صحى بور سعيد
زراعه المنوفية/رياضة
حاسبات ومعلومات المنيا
علوم طنطا
اعﻼم القاهره
علوم رياضة المنيا
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
رياض اطفال الفيوم طالبات
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
467422
913260
878401
680038
282699
737978
310912
812996
465007
675786
330172
155638
585784
131602
387124
726220
886903
835234
213542
207968
811695
139670
738427
400359
668905
652276
678170
606928
443143
800809
239251
241360

اسم الطالب
شاهيناز خالد طلحة محمد ابو العز
شادى خالد بكرى محمد
اسراء اشرف عبد الشكور محمد
منه ﷲ محمد احمد محمد الغول
ندى عاصم محمد عبد الرازق هيكل
احمد محمد احمد اسماعيل
اميرة عاطف أحمد ماضى
الشيماء محمد راضى عبد الجيد
فوزي عاطف محمد محمد زهرة
محمد جمال صالح عبد المعطى عطية
ايمان محمود فهمى حمزه حسن
ندي ايمن محمود ابراهيم
اسراء عبدﷲ محمد عبدﷲ جميل
حبيبه عﻼء الدين احمد محمد
اسماء عبدالستار محمود قطب
محمود سامى عبد الكريم محمد عبد الرحمن
نجﻼء سعد زكى حسن
لوقا ميخائيل رزق ﷲ محارب
محمد عبد الهادى حلمى محمد
احمد عادل محمد سامى عارف
اشرف عادل ربيع مرقص
سهى رجب احمد حسين
ايه كامل محمد عبدالرحيم حسين
عبدالرحمن عيد محمد ابراهيم
ابراهيم احمد محمد مرزوق شلبى
احمد محمد السيد محمود كسبه
كمال رضا السعيد ابراهيم
نورا احمد على محمد صبح
رودينا ايهاب حسنى ابراهيم القليبي
سارة ايهاب انور عبد الغنى
محمد خالد عبد الحميد محمد
ندى جميل على عبدالعال

الكلية
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
علوم جامعة السويس
تربية طفولة اسيوط
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره القاهره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
السن عين شمس
اداب المنيا
تجاره كفر الشيخ
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تربية عين شمس
إعﻼم ج جنوب الوادى/رياضة
اداب سوهاج
تجاره القاهره
علوم عين شمس
تجاره جامعة السويس
تربية اسيوط
معهد فني صحى اسوان
اثار القاهره
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
اداب المنيا
حقوق حلوان
نوعية الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تجاره بور سعيد
علوم رياضة الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب المنيا
اداب القاهره
تجاره عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
899127
826127
351060
318754
524031
242296
669073
425988
598649
905509
727117
147506
599489
585599
470020
149676
368889
429668
473900
369714
460821
610138
325351
158895
458926
900158
295957
680562
506385
615508
527510
906613

اسم الطالب
ندى محمد محمود مازن
لبنى محمود شمروخ احمد
مى احمد فراج فرج
شيماء رجائي لبيب زيدان
اﻻء مجدى محمود صبحى عمار
مصطفى فرج عبدالرحيم فرج
ايمان عماره محمد عماره الشافعى
اسماء محمد ابو زيد محمد
نوال عامر السيد محمد موسى
غاده صابر سليم السمان
باسم مصطفى محمد محمد عثمان
منال ابراهيم محمد عيسى سﻼمه
مريم محمد السيد احمد عمر
فاطمه نصر مجاهد المنشاوى
محمد عيد المحمدى الفخرانى
اﻻء طارق يوسف قرنى
ياسمين كرم عبدالفتاح سعيد محمد
عبير محمد رجب على محمد
محمود محمود محمد على كمون
فاطمه حمدى مبارك عدوي
ضياء محمود ابراهيم غانم
عبير محمد عبد العظيم احمد
مروة ماهر محمدين يس
اميمه حسام مصطفى احمد
شيماء محمود ابراهيم ندا
انجى محمد عبد العظيم محمد
حسناء طلعت منصور عبد الغفار
عبد ﷲ السيد حسن حسين الخولى
رضوى خالد كمال محمد على عمارة
أفنان محمد محى الدين محمد عبدالتواب
اية عماد عباس مصلحى عمران
فيرينا جميل وصفى ويصا

الكلية
تربية سوهاج
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره القاهره
تجاره بنها
تربية اسكندرية
حقوق حلوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
طب بيطرى فرع مطروح
كلية الزراعة جامعة دمياط
معهد فني صحى سوهاج
تجاره الزقازيق
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم الزقازيق
علوم المنصوره
معهد فني صحى طنطا
رياض اطفال القاهره طالبات
نوعية بنها
تجاره جامعة السويس
علوم المنصوره
تربية بنها
عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ
تجاره الزقازيق
تربية الغردقة جنوب الوادي
الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى ببنى سويف
تربية ابتدائي كفر الشيخ
نوعية فنيه قنا
اداب انتساب موجه عين شمس
تربية/رياضه المنصورة
اداب كفر الشيخ
تجاره بنها
تجاره اﻻسكندريه
تربية سوهاج

Page 1471 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
658856
539685
825053
606643
537415
536048
536850
807196
608195
436732
889715
447747
655385
361644
215579
304309
427108
150455
530190
218233
602256
730711
598212
170386
658462
444826
467320
437626
229772
124531
301810
243872

اسم الطالب
شيماء السيد محمد عوض غراب
نجﻼء رمضان عبد المجيد عبد العليم
هاجر محمد يوسف ابورحاب
امنية زكريا غريب احمد
رفيدة عبدﷲ احمد عبدالكريم الخولى
اسراء مصطفى شمس الدين بكر
شيماء السيد محمود بدرالدين
محمد عماد سيف النصر عبدالمجيد
منه الرحمن سامى محمد سليمان محمد
سلمى طارق عبد الصادق احمد
رحاب طلعت عبد الظاهر على
مصطفى عبد العزيز محمد كامل عبد العزيز نصر
عبد الحميد رأفت عوض نعيم
غاده محمد خيرى عبدالقادر ابراهيم
مارينا زكريا عبد المﻼك ابراهيم
رنا محمد يسرى محمد فتوح
محمد اشرف محمد محمد
عماد سعيد عبد الحميد احمد
احمد محمد سعد ابو حسن
مادونا نجيب ميخائيل ايوب
السيد محمد محمد على
ندى محمد محمد عبد الوهاب
محمد طارق السيد مدكور
بسمه عبد الباسط عبد الصمد رياض
ايمان ايهاب محمود نعمان عبيد
حازم عبدالفتاح مصطفى الباجورى
محمود بسيوني عبد الونيس بسيوني عبد الغفار
ميرامار عاطف محمد شعت
اسماء رمضان على محمد
صهيب عاطف عبد الهادى خليل
زياد خالد حسن حنوت
اسامه خليل اباصيري خليل

الكلية
تربية المنصوره
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
نوعية فنيه قنا
تجاره بنها
طب بيطرى دمنهور
تربية دمنهور
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
اداب اسيوط
علوم بورسعيد
اداب سوهاج
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
حقوق انتساب موجه القاهره
طب بيطرى جامعة السادات
تجاره اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه دمنهور
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
معهد فني صحى الزقازيق
اداب عين شمس
تجاره بور سعيد
تربية ابتدائي الفيوم
تمريض المنصورة
تجاره طنطا
تجاره كفر الشيخ
تجاره اﻻسكندريه
زراعه عين شمس
تربية حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
582004
215377
530043
526284
170007
277661
399172
209673
313215
665504
823708
387283
543632
535818
677550
462016
679902
594078
360004
377457
511922
453971
732120
219189
832846
218040
589569
616703
533762
804816
727119
308295

اسم الطالب
اسماء عبد المجيد عبد الرحمن عبيد
مينا مجدى بشرى شحاته
نور الدين احمد عيد محمود الشرقاوي
محمد احمد محمد محمد احمد على
مروة اشرف عبد الفتاح محمد
علي عادل على فهمى محمد توفيق
نورهان نجاح السيد منصور
نورا حسن طه احمد
عايدة رياض فارس خميس
دينا السيد صبرى عبد العليم السيد فرج
ياسمين عبدالحميد محمود حسن
شيماء على عبدالحميد السيد
إيثار يحيى قدرى محمد حسن بشاره
مريم محمود احمد ابو شعره
محمد صﻼح عبد الخالق فتح الباب
منة ﷲ مصطفى محمد راضى حامد
مى محمود الباز العدوى الباز
دعاء محمد محمد شطا عويضة
احمد جمال صالح على يوسف
ماجد محمد احمد محمد شادي
باسنت محمد احمد محمد تمام
تقى احمد سالم عوده
محمد عصام مهدى بيومى
رانيا طارق محمد عثمان
ندى محمد عبد الحميد احمد
بسنت محمود محمد حسن الجناينى
احمد سعد عبدالوهاب خميس
احمد محمد السيد الصعيدى
امل محمد علي أبو زيد رجب
حسانين محسن حسانين رضوان
بهجت صابر محمد عبد ﷲ الصباغ
اسﻼم جﻼل فتحى الفيشاوى

الكلية
تربية طفوله طنطا
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
حقوق اﻻسكندريه
تجاره اﻻسكندريه
تربية الفيوم
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
حقوق بنها
تربية رياضيه بنات بالجزيرة ج حلوان
تربية/رياضه شبين الكوم
تجاره كفر الشيخ
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
استنفد الطالب رغباته
علوم رياضة طنطا
تجاره دمنهور
تربية رياضيه بنين المنصوره
علوم جامعة دمياط
اداب المنصوره
اثار الفيوم
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب طنطا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
كلية تجارة ج أسوان
تجاره عين شمس
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تربية طنطا
علوم جامعة دمياط
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
اداب الزقازيق
السن عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
119708
503796
682597
164407
438457
755627
883232
580071
322628
471929
918320
658427
614043
607866
548983
380123
289730
605822
244126
310692
156591
540352
536888
747780
438013
668780
726953
578882
663207
355370
431613
207220

اسم الطالب
احمد خالد احمد محمود
يوسف ايمن احمد محمود برغش
امل اشرف ابراهيم عبد الرحمن السقا
دينا مصطفى احمد ابراهيم
امنية احمد عبد المولى احمد عبد المولى
هدير محمود حسين عبد الفتاح الديب
اسماء اشرف جاد الكريم سليم
رانيا على على محمود البخ
شيماء جمال عبد الرسول سليمان سليم
احمد محمد عبد الرازق عبد الجواد متولى
فاطمه محمود عبدالفتاح طلب
محمود محمد عبد التواب السيد حسون
سلمى حامد كريم حامد
نرمين متولي عبدالحميد نصر
محمد عﻼء انور عبد الرحيم
عبده بدوى عبده حسن
ندا سيد عزت ماهر طايع
امنيه عبد الفتاح عبد العزيز محمد سعيد
اية حمدى على محمد
سمر عﻼء الدين فتوح ابوالخير
محمد غريب جمال الجوهرى
منه ﷲ محمد عبدالموجود اسماعيل
منال سمير جابرمحمد خليفة جاد
ايه ناصر احمد احمد
آيه جمال محمد احمد
ايمان محمود على محمود الباز
حسين عبد الباسط حسين احمد كمال الدين
محمد عبدﷲ العشرى السيد المرسى
سهر طارق عبد اﻻله حسن البغدادى
اسراء طارق رضوان محمود
احمد مصطفي ابراهيم محمد
خلود محمود محمد عبد ﷲ

الكلية
حقوق القاهره
علوم رياضة اسوان
معهد فني صحى المنصوره
نوعية فنيه الفيوم
زراعه اﻻسكندريه
تربية العريش
تربية اسيوط
معهد فني تمريض طنطا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره المنصوره
اداب انتساب موجه الزقازيق
نوعية فنيه الزقازيق
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
حقوق انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه القاهره
اداب انتساب موجه الزقازيق
خدمه اجتماعيه حلوان
طب بيطرى جامعة السادات
تربية رياضيه بنين بني سويف
تربية رياضيه بنات اﻻسكندريه
زراعه دمنهور
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
اداب اﻻسكندريه
تربية المنصوره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
زراعه المنصوره
اداب جامعة دمياط
تجاره عين شمس
علوم رياضة الزقازيق
اداب جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
315372
826359
118413
733723
731699
618911
375547
757288
384845
432726
164617
325254
168675
379078
215374
754645
287526
906909
841659
146543
801685
908351
910549
529118
137835
599980
878322
130118
454359
434504
545943
657065

اسم الطالب
كريم عزت سالم خاطر
ايه مصطفى محمود على
اسراء احمد محمد يوسف مصطفى
محمود محمد السيد حافظ
عاطف اشرف فوزى عبد المقصود
رانيا عصمت محمد امين اسماعيل
احمد عبدالباقى محمدى عبدالباري
ساره على محمد حسن حسن
محمد اسماعيل عمر عبدالحي
محمد طارق لطفى محمد النبراوى
جهاد مراد احمد محمد
احمد كمال مرزوقي دكروني
ايه محمود محمد عبد العزيز
ايمان زكريا احمد حسن
مينا رأفت نسيم عبد
محمد احمد عبدالوهاب الشربينى
هدى عبد المنعم احمد احمد
اسراء البدرى نظمى البدرى
محمد مختار هارون مهدي
محمد صبري عبد الظاهر شعراوي
احمد خيرى فاروق محفوظ
محمود ابراهيم احمد محمد
حسن بدوي حسن محمد
احمد هشام عبد الفتاح محمد صقر
اميرة ابراهيم سيد ابراهيم
الحسين عادل عبدﷲ احمد اسماعيل
مروه جمال الدين محمد عنانى
محمود محمد ابو الحمد حسين
هبه احمد احمد مصطفى المحروق
اسماعيل احمد ابراهيم اسماعيل عبد السميع
مروان ماهر مهلل حسن
اﻻء طايع مصطفى عبد الحميد عامر

الكلية
علوم رياضة اﻻسماعيليه
معهد فني صحى سوهاج
علوم رياضة القاهرة
تمريض الزقازيق
علوم رياضة اﻻسماعيليه
معهد فني صحى الزقازيق
تربية رياضية بنين بنها
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره انتساب م .بنها
علوم رياضة دمنهور
تربية الفيوم
علوم رياضة عين شمس
تربية الفيوم
علوم عين شمس
تجاره عين شمس
علوم العريش
بنات تربية/رياضه عين شمس
إعﻼم بنى سويف
إعﻼم بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره سوهاج
اداب اسوان
تربية دمنهور
تجاره انتساب موجه عين شمس
طب بيطرى بنها
تجاره اسيوط
حقوق القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة دمنهور
علوم رياضة طنطا
حاسبات ومعلومات الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
595501
155829
672434
674374
452284
313175
730269
750375
744616
384932
904406
525366
148234
284115
372741
313520
368676
229563
531719
120595
535024
752142
383563
141138
652681
433675
655775
318280
725903
437962
681664
540546

اسم الطالب
محمد أحمد محمد أحمد شتا
شريف رمضان عبد الونيس حسن
احمد محمد احمد احمد عبده
كريم محمد عبد الرحيم عوض ﷲ مصطفى
وليد صﻼح عبد القادر مناع
هالة صبري محمد سيداحمد
محمد صالح محمد صالح
يوسف محمد عوض على سالم
ايمان السيد مصطفى السيد سﻼم
محمود مرسى عبدالمجيد مرسى
محمد السبع سعدالدين عبد المجيد
شروق اسامة على جابر السيد
احمد اسامة انور محمود
سﻼمة عبد الحميد عبد اللطيف عبد المقصود
سهير سمير محمد محمود
وسام سامي محمد مرزوق
دينا عبدﷲ محمد ربيع
دينا احمد عبد الفتاح ابراهيم
عبد الحفيظ جمال عبد الحفيظ السقا
حسن محمد شوقى سامى محمد
ايات ابراهيم محمد اسماعيل محسن
هاجر جاد حسنى احمد الغزولى
محمد امين محمد عثمان عبدالرحمن
امل سمير فاروق عبد الفتاح مكاوى
عبد الرحمن حسن حسن السعيد العجمى
محمد اشرف احمد على المليجى
ايمن محمد احمد احمد عنان
محمود محمد عبد السميع محمد الدمرداش
محمد عبدالناصر السيد البدوي عبدالحليم
ندى سامى محمد حسن
خالد عصام يوسف يوسف السايس
روان عبد المنعم سعد عبد السميع الخولى

الكلية
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
استنفد الطالب رغباته
حاسبات ومعلومات الزقازيق
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تجاره طنطا
تربية طفوله شبين الكوم
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تجاره جامعة السويس
علوم عين شمس
حاسبات ومعلومات اسيوط
زراعه اﻻسكندريه
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم
اداب انتساب موجه عين شمس
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه بنها
حقوق عين شمس
تجارة جامعة السادات
حقوق القاهره
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره بور سعيد
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره انتساب موجه قاهره
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات حلوان
تجارة جامعة السادات
اثار قنا جنوب الوادي
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
زراعه المنصورة/رياضة
تربية ابتدائي دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
597517
665252
144034
113060
169253
541986
804909
654009
595133
301128
557256
131086
371262
845695
527500
166547
118509
210562
535744
500624
680103
882948
116798
147713
383905
383502
668684
351170
310260
226837
107050
317840

اسم الطالب
عهد عزت ابراهيم عبدالوهاب
ايه صﻼح سالم الديب
احمد حمادة حسين احمد
جاسر سيد احمد عبد الحميد الفرماوى
هند محمد احمد عويضه
محمد مصطفى اﻻباصيرى محمد حسن
محمد لطفى محمد محمد
رانيا السيد زكريا عطا عبد ﷲ
ايمان اشرف احمد الشامى
محمد جمال السيد ابو العﻼ
محمد عبدﷲ عبدالرازق عبدﷲ حسن هارون
شيماء حسن عصمت محمد
امير ابراهيم محمد عبدالرحمن
وﻻء محمود مصطفى أحمد
امنية محمد ابوالعﻼ على أحمد
امانى محمد رجب احمد
اسراء اشرف شديد غنيمى
اروى خالد احمد مصطفى القصاص
داليا فراج عبد ربه النويهى
محمود احمد عبد القادر احمد قاسم
ايمن احمد محمد عبد الفتاح المهندس
محمد مصطفى محمد صابر
فؤاد محمد حسنين بيومى
شيماء ابوسريع ابوسريع رمان
حسام محمد عبدالمنعم سيد احمد
عبدالمجيد محمود عبدالمجيد على مصطفى
اسراء حسين على خطاب
عزت محمد عزت محمد كامل
حمدي محمد احمد عبد اللطيف
رضوى عصام محمود مرسى
نانسى ياسر عبد المنعم منصور
مصطفى احمد عامر احمد القزون

الكلية
معهد فني صحى بور سعيد
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية الفيوم
حاسبات ومعلومات حلوان
تربية /رياضه المنيا
اداب انتساب موجه المنصوره
كلية الزراعة جامعة دمياط
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره بنها
تجاره سوهاج
تربية أساسي اسكندرية
اداب الفيوم
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره طنطا
علوم رياضة اسيوط
تجاره طنطا
زراعه القاهره
حقوق عين شمس
تربية ابتدائي بنها
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
حقوق شبين الكوم ج منوفية
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه القاهره
علوم بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
400419
384705
361837
530523
677145
886478
154195
658642
891171
113784
539408
321768
449901
879282
841518
142890
277695
661358
121606
143152
875360
662871
651919
281632
319386
145577
835132
305228
320661
613179
238036
608562

اسم الطالب
محمد شاكر يونس عﻼم
عمرو محسن احمد موسي
امنيه وليد فوزى محمد زيدان
محمد هاشم عوف رجب
احمد محمد احمد عبد الغني
وفاء محمد كمال احمد
بسمه سﻼمه عبد المعطى احمد
الجبالى على الجبالى عبد الجليل
على محمد محمد حسن على
محمد احمد محمود اسماعيل
اسماء احمد محمود عوض شرشر
محمد شعبان عبد الرحمن محمود النادى
دعاء خطاب عبد العزيز احمد خطاب
ساندرا اسام خليل اسكندر
زينب خلف يوسف محمد
نورهان سيد ابو سريع على عمر
حسام الدين محمد صالح محمد احمد
مى جمال الدين عبد اللطيف محمد ابراهيم
الحسين ابراهيم عبد العزيز محمد
هدير سيد فتحى باهى
زهوه ناصر محمد سيد
عبد ﷲ السيد احمد محمد القصبى
احمد عبد الرحمن اسماعيل ابراهيم صقر
محمد ياسر شوقى مصطفى
اية حسن السيد حماد
فاطمة حمدى عبد ﷲ الدبركى
وفاء شوقى محمد على
زينب شعبان عبد العاطى الغرابلى
مصطفى شوقي جابر المزين
ايه السيد السيد سيد احمد الشب
منة ﷲ عاصم عجمى محمد
ايه السيد محمد السيد

الكلية
حقوق بنها
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب دمنهور
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تربية ابتدائي اسيوط
تربية بنى سويف
طب بيطرى المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
تجاره القاهره
تربية دمنهور
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تربية ابتدائي طنطا
نوعية فنيه اسيوط
اداب المنيا
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره القاهره
كلية البنات تربية عين شمس
إعﻼم بنى سويف
نوعية المنصوره
تجاره المنصوره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب القاهره
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
تربية شبين الكوم
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
اداب الزقازيق
اداب حلوان
معهد فني صحى الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
449263
505930
508811
502835
580006
448991
355801
601256
137361
819122
228472
607445
593627
670720
595841
297195
673394
302859
166180
454297
533621
368492
369832
539986
210498
160088
585225
526505
536071
502623
743156
918475

اسم الطالب
نورهان مجدى عبدالمنعم عزام
احمد محمود احمد محمود الشرابي
شروق سامى محمد مصطفى الصباغ
عمر نبيل محمد مهران خميس
ايه عصام محمد المنسى
ساره ابراهيم وجدى توفيق محمد نافع
رضوه محمد حسن على
نسمة سامى عبد الحى على محمود
عمر خالد بكر على المقدم
منال محمد محمود محمد
شريف محمد رشاد على الخولى
ابانوب سمير انيس حنين
محمود البهلول مطاوع عامر خليل
دعاء جمال محمد عبده احمد
بسمه هشام محمد مصطفى النجار
مروة عبد ﷲ عبد الرحمن عبد ﷲ
شروق هشام محمود عبد الحليم المصرى
صفاء محمود محمد احمد فرحات
محمد عماد الدين عبد الحميد جوده
قمر همام عبد اللطيف جﻼل
نرمين زين عبد الحليم شداد
ساره جﻼل صﻼح احمد تاج
اسراء طارق عبدالعظيم عشماوى
ايمان جابر ابوزيد دياب
كريم عبد المنعم احمد الدسوقى
حسام شعبان جمعة سيد
وفاء مسعد عبد الحى الدمشيتى
يونس محمد يونس عبدالفضيل
آﻻء أحمد خيرى عليان
يارا عبدالمجيد محمد محمد حجازى
مريم مصطفى مصطفى سالم
ايرينى الفونس فيليب معوض

الكلية
دار العلوم ج القاهره
تجاره دمنهور
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
معهد فني صحى طنطا
تجاره انتساب موجه طنطا
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب انتساب موجه الزقازيق
علوم القاهره
اداب المنيا
حقوق القاهره
علوم الزقازيق
اداب جامعة دمياط
رياض اطفال بورسعيد
اداب جامعة دمياط
علوم القاهره
علوم المنصوره
نوعية اشمون
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه قنا
علوم طنطا
تجاره اﻻسكندريه
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره طنطا
علوم دمنهور
تجاره القاهره
تمريض بني سويف
اداب كفر الشيخ
زراعه اﻻسكندريه
علوم طنطا
تجاره اﻻسكندريه
تربية اﻻسماعيليه
تربية سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
540026
159452
429022
544224
302858
388552
587112
239683
425069
440976
363664
457111
151016
578954
549565
663661
115629
508657
303931
315453
677120
446837
678251
650338
382648
890256
473124
215218
807728
548070
684714
376912

اسم الطالب
رنيم رمضان عبد الهادي طلبة
ميرفت عزالدين سليمان عبد العال
بسمة طارق على خليل على
محمد اشرف حسن محمود محمد
صفاء جﻼل محمد قابل الدهشان
اسراء عاطف عفيفى عبدﷲ
محمد عبدالجواد عبدالرحيم عبدالجواد سﻼمه
احمد عبدالعاطى ابراهيم عبدالعاطى
مى ماجى مصطفى عراقى
منة ﷲ جابر عباس محمد عﻼم
محمد ابراهيم فؤاد اسماعيل
سمر خيرالدين على عبدالصادق القطب
نورهان كمال محمد محمد
عبد ﷲ وليد عبده محمد اللبنى
عائشه مصطفى سعد محمد حفنى
بسمه نصر على على عبد الهادي
نادين عصام الدين عبد الشكور عمر خطاب
آية احمد محمد موسى
اماني محمد عبدالعزيز عبدالبارى
اسماعيل محروس محمد عبد المعطي سليم
محمد اشرف محمد صالح خضر
احمد خالد طلعت محمد
امينه محمد اسماعيل بدير
يارا ايمن سعد الباز الزهيرى
احمد سليمان عبدالعاطى عبدالرحمن
نجوى فكرى عبد اللطيف خليل
احمد قمرى قمرى محمد القمرى
عبد الرحمن خالد عبد الرازق بيومى
احمد يسن فؤاد عبد الوهاب
صفوت سامى صليب يوسف
رنا كمال محمد شباره
انجى خالد حامد محمد ناصف

الكلية
زراعه دمنهور
حقوق بنى سويف
تربية طفوله اﻹسكندرية
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
رياضيه بنات الزقازيق
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس
فنون جميله فنون حلوان
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه دمنهور
زراعه عين شمس
علوم طنطا
تربية حلوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
نوعية المنصوره
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره بور سعيد
تجاره طنطا
تجاره طنطا
تجاره المنصوره
تجارة جامعة السادات
تجاره اسيوط
تجاره طنطا
تجاره عين شمس
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
استنفد الطالب رغباته
تجاره بنها
السن عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
279762
291855
451604
804242
543760
314564
803354
532462
726315
662388
607997
384809
886288
577769
757728
886868
144300
231152
906540
377272
394337
539407
382017
733186
368953
680052
656185
756130
226348
384305
205609
397066

اسم الطالب
محمد مصطفى محمد عبد العزيز محمد
ميرنا محمد ابراهيم محمد
خالد ناصر شحاته سيد حسن
طاهره حسام محمد محمود
شروق عادل محمد رمضان جمعه
اﻻء خالد سعيد دسوقي سليمان
نادى ماجد نبيل يوسف
شريف محمود بيومى عبدالسﻼم سرحان
كمال عبد الحميد ابراهيم عبد الحميد
احمد عبد ﷲ مرعى غانم
ايمان محمد ابراهيم محمد
اسامه رفعت ابراهيم ابراهيم البربرى
احمد مسامح عبد اللطيف جابر
اﻻء ربيع محمد عبد الجواد
محمد على مهدى مأمون عسلة
جهاد ابراهيم كامل ابراهيم
اسراء عﻼء مجدى محمد
تغريد محمد عبد العظيم على محمود
شنوده عماد اسحق مينا
اسراء سلطان محمد احمد سلطان
رانيه عادل مسعد يوسف
اسماء احمد علي احمد الفخراني
فاطمه رمضان حسن محمود قايد
محمد عبد الغنى محمد يوسف مسعود
محمد ابوسويلم محمد عطا ﷲ
هاجر محمد مصطفى كامل متولى
محمد محمود يوسف تهامى متولى
يمني صﻼح عبد العاطي عبد الرحمن
عبد ﷲ محمد عبد الغنى سلمان
ياسمين عادل على سيد فرحات
عمر احمد رفعت بيومى
مصطفى محمد محمود خليل

الكلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق القاهره
علوم رياضة شبين الكوم
نوعية المنيا
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
تمريض شبين الكوم المنوفية
نوعية المنيا
حقوق اﻻسكندريه
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره المنصوره
علوم بورسعيد
تجاره سوهاج
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
اداب المنصوره
تجاره الزقازيق
تجاره اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره سوهاج
تجاره عين شمس
كلية البنات آداب عين شمس
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه عين شمس
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
نوعية فنيه بورسعيد
حاسبات ومعلومات عين شمس
حاسبات ومعلومات بنها
حقوق عين شمس
تجاره انتساب موجه قاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
800988
451031
321176
169809
916015
434477
125289
810076
743435
816685
307396
452679
229184
582527
465743
111545
439408
585726
362888
825237
243299
576465
449077
676298
112857
503089
356385
168818
726746
242488
205101
559542

اسم الطالب
اسماء جمال زين العابدين محمد
محمد فرج محمد زيدان
اسراء عبد القوي سليمان محرم
محمد محمود علي عبد الخالق
نرمين امجد لبيب جرجس
احمد محمد طه مصطفى عياد
حبيبه ايمن على زكى
جورج سعد حنا عبد الشهيد
ياسمين فهيم صﻼح فهيم
هند زكريا سنوسى عبدالباقى
ميار رأفت محمد السعودى
فاطمه جمال ابراهيم غلوش
خالد مصطفى حسن محمد
اﻻء السيد احمد السيد رضوان
اروى اسماعيل مصطفى على الرفاعى
اﻻء محمد عمر محمود
اميرة احمد مصطفى عبد الرحيم
محمد محمد بدير لبيد
حسام حسن حسن سالم عيد
هند جبريل محمود ابو الحسن
رنيم محمود محمد محمد البنداري
اكرم نبيه محمد عطا
منة ﷲ محمد جﻼل عبد الحليم ابراهيم
محمود عربى كمال عبد الرحمن
غادة محمد اسماعيل خليل
حسام محمد صبحي محمد نافع
سماء محمد سامى ابراهيم
ياسمين عمر محمدى عراقى
روان عمرو فاروق محمد
عمر محمد عبدالرازق عبدﷲ
عهود رمضان فاروق محمد
محمد جمعه عبدالنبى محمود الطويل

الكلية
تجاره بنى سويف
حقوق طنطا
اداب شبين الكوم ج المنوفية
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
علوم اسيوط
علوم رياضة جامعة دمياط
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
دار العلوم الفيوم
اداب انتساب موجه المنيا
اداب شبين الكوم ج المنوفية
السن عين شمس
تربية ابتدائي عين شمس
اداب سوهاج
طب بيطرى اﻻسكندريه
اداب القاهره
تربية أساسي اسكندرية
زراعه المنصوره
زراعه القاهره
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
اداب القاهره
اداب طنطا
تربية طنطا
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
اثار القاهره
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره عين شمس
رياض اطفال الفيوم طالبات
تجاره بور سعيد
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات

Page 1482 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
726946
237848
818143
906536
575850
381327
895630
824389
229162
125855
832062
823323
846412
612511
882048
446305
661164
916287
133787
448167
139870
389009
602941
133753
296159
313949
908038
540739
304779
238677
674083
607056

اسم الطالب
حسام محمد احمد مختار محمد جمال الدين حرش
امنية عبد الرحيم امين محمد جاد
بدر رفعت عبد العزيز شحاته
روبرت سمير فهمى رزق ﷲ
احمد صﻼح عبد العزيز الدسوقي السعودى
يوسف على عبدالجليل موسى شرف
شنوده منير فوزى جاب ﷲ
ايمان احمد حماد عبد اللطيف
احمد هشام على حسين
رنا امين راشد سليمان
زينب ابراهيم عبد النبى الصغير
محمد احمد محمد ابراهيم
محمد اسعد عطا حسن
احمد محسن احمد عبده عوض
عماد حسنى عبد المحسن عبد الحافظ
حسين عماد حسين الدهراوي
انجى محمود سعد نبيه القصبي
اسماء صﻼح شعبان عبدالمجيد
نهى عﻼءالدين حلمى حسن
عبد الرحمن سامى إبراهيم البابلى
ميرنا وجيه حليم وهبه
محمد ابراهيم جابر بدر
احمد عصام عبد الخالق عطيه غنيم
يارا مهدي سمير عناني
جهاد اشرف محمد رضا لطفى
شاهندة حمادة عبد النبي ابو عجاجة
هاله رشاد يونس على
محمد شعبان رجب فتح ﷲ نوار
نهلة احمد السيد ابو بكر شقير
نادر عبدالرحمن على سرور
ساره شريف وجيه منصور صليب
امير حسن محمد حسين

الكلية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم القاهره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية ابتدائي سوهاج
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى سوهاج
اداب اسوان
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
طب بيطرى القاهره
تمريض قنا جنوب الوادي
حقوق قنا جنوب الوادي
حقوق اسوان
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب اسيوط
تجاره طنطا
زراعه المنصورة/رياضة
تربية طفولة اسيوط
تربية/رياضه عين شمس
طب بيطرى كفر الشيخ
ك.ت .فني صناعى الصحافه
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
علوم الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
فنون تطبيقيه حلوان
خدمه اجتماعيه حلوان
تربية سوهاج
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق حلوان
تجاره طنطا
معهد فني صحى الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
243495
164168
352675
461467
590693
302841
431961
835063
736902
317389
138878
906300
389435
527175
807621
464717
880417
897110
578761
898869
886080
581758
160027
603063
821836
144977
460999
214877
543440
582407
601333
730304

اسم الطالب
ميرنا جرجس ذكى فانوس
ايه مجدى عبد ﷲ محمود على
رنا مصطفى راغب عبدالقوى
داليا احمد ناجى القرنشاوى
حسام ايهاب حسين الصعيدى
هشام جابر احمد الشيخ عامر
عمر احمد محمد حمدى بﻼل
فاطمة عبدالعاطى احمد عمر
عبد الرحمن ياسر محمود محمد
اية عماد محمد غنيمي
نهال محسن سيد فضل
محمود على على محمد
ابراهيم ايهاب ذكى المتولي
اية جمال قطب الصاوى الخولى
اسراء شعبان معيقل محمد
عبد السميع ايمن عبد السميع احمد النجريدى
رنا عبد الحميد محمد عبدالحافظ
مرنا نشات عزمى رزق ﷲ
عبدالرحمن محمد محمد عبدالمنعم الششتاوى
تيسير محمود على محمد
حميده محمد نصار دياب
احمد مجدى صﻼح جاد عبد النبى
على حسين عبد السﻼم عواد
سارة صبحي عبد ﷲ محمد جمعة
ايه عبد الخالق ابو الحسن محمد
على اسعد على عبد الرحمن
احمد عبدﷲ وديع الزياته
محمد احمد امين غزالة
حسن محمد احمد عبد الحميد الغزولى
محمود محمد المرسى شاهين
مها أحمد عبد ﷲ عبد الرحمن
عبد الرحمن على عبد الرحمن على يونس

الكلية
معهد فني صحى امبابة
اداب الفيوم
تجاره عين شمس
تربية كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تجاره اﻻسكندريه
نوعية موسيقيه قنا
معهد فني صحى الزقازيق
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
تجاره القاهره
تجاره سوهاج
حقوق عين شمس
تربية أساسي اسكندرية
نوعية المنيا
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
تربية ابتدائي اسيوط
معهد فني صحى سوهاج
تجاره طنطا
اداب سوهاج
معهد فني صحى اسيوط
تجاره طنطا
اداب بنى سويف
تجاره الزقازيق
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة دمنهور
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اعﻼم القاهره
علوم عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
289238
543195
124914
437717
224891
538172
665180
664529
317292
214587
559764
165005
655648
505490
465253
156674
391481
532255
846383
539193
613630
524204
433036
126586
425831
546190
737382
278204
136198
916445
445454
671066

اسم الطالب
محمود سيد صابر احمد صباح
محمد رضا عبد الﻼه طلبة جادﷲ
كريم سﻼمة ابراهيم الدسوقى عامر
رينيه عبده خيرى عبده عوض
حسين اشرف سيد عبد ﷲ حسن
سارة رفعت عبد ﷲ إسماعيل على
محمود سعد السيد حامد شرف الدين
الزهراء يسرى الشربينى المرسى
مريم محمد ذكى رضوان
عمر احمد عبد الفتاح محمود
ناجى سعيد حسان حسين
احمد محمود مصطفى محمود محمد عثمان
يوسف ياسر محمد السيد النمر
مؤمن متولي محمد متولي حسين
محمد احمد حسن محمد البربرى
محمد احمد سيد عبد الحميد
نورهان عبدالحميد محمد حمزه
محمد وجيه محمد حامد عبدالمجيد
احمد محمد فكري محمد
ايمان جمعه عبد الواحد رمضان
شروق صالح محمد محمود
نيره طارق محمد السعيد حسن ابراهيم
جابر يسرى جابر فراج سليمان
مريام وجيه سمعان توفيق
مروه محمد ابو عجيلة محمد النشرتى
رضوي طه مصطفي الغريب
نورا السيد محمد احمد عبدالقادر
ريم احمد محمود عبدالعظيم أحمد
منار طارق محمد علي
ابانوب ميﻼد حبيب متى
وﻻء وفيق محمد محمد زرير
اسماء على محمد شعير

الكلية
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية/رياضه حلوان
علوم رياضة الفيوم
حاسبات ومعلومات القاهره
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره جامعة دمياط
علوم جامعة دمياط
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره بنى سويف
علوم حلوان
تربية دمنهور
حقوق قنا جنوب الوادي
دار العلوم ج القاهره
اداب الزقازيق
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
طب بيطرى فرع مطروح
تجاره دمنهور
رياضيه بنات الزقازيق
حقوق عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره طنطا
تربية رياضية بنات المنصورة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
669437
218864
918682
447953
502920
241197
614117
915485
214933
379048
309195
540192
127049
516991
593153
745259
221159
890491
318219
661106
351229
113803
231469
479280
133944
386542
581286
437649
319266
659727
457707
531932

اسم الطالب
اسﻼم محمد عوض متولى سليم
احمد اشرف محمد فرغلى
وليد ديهوم عثمان عثمان
محمود محمد الدياسطى عويضه
كريستين جمال نصر سليمان صليب
مياره مجدي محمد رمضان
اسراء صﻼح حسين إبراهيم محمد عليوه
مادونا امجد فوزى لويز
احمد خالد محمود احمد زغلول
ساره عبدالوهاب سيد عبدالوهاب
امنية ابراهيم حامد على الصباغ
امنية عطية محمد عطية
هبة ﷲ عبد الرازق احمد عبد الرازق
خالد محمد عبد الحميد السيد عبد الهادى
آيه مرسى فوزى عيسى
عبدﷲ حماده عبدالعال محمد
عادل ايمن صفوت عبد العزيز
مروه ماهر عبد الرحمن سمان
حسين مصطفى حسن صﻼح
احمد عبد العزيز الدسوقى محمد الدسوقى
احمد ابراهيم محمد السيد
محمد ممدوح عبد الجواد عبد الفتاح
اﻻء عبد العظيم همام العاصى
اسماء هﻼل ابراهيم محمد محمود السماحي
منه عصام الدين محمود على احمد
هند محمد جمعه علي
محمد رضا فتحى الفيومى
نورهان محمد صابر صابر عبد الرحيم سليمان
فداء يوسف عبد الحميد عيطه
لينا عبد الحميد عبد المقصود عبد الهادى فوده
ياسمين توفيق كمال توفيق عبدالعال
احمد محمد لبيب عبد الحليم عوض

الكلية
طب بيطرى بنها
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره سوهاج
تجاره طنطا
علوم رياضة طنطا
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجاره الزقازيق
تجاره اسيوط
تجاره عين شمس
تربية بنها
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف
تجاره دمنهور
اداب القاهره
اداب جامعة دمياط
تجاره بور سعيد
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم رياضة عين شمس
تمريض اسيوط
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تجاره عين شمس
تجاره عين شمس
اداب عين شمس
تربية رياضيه  /بنات كفر الشيخ
فنون تطبيقيه حلوان
اثار الفيوم
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات.
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
كلية الفنون التطبيقية ببنها
اداب المنصوره
تمريض طنطا
تربية السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
653033
590001
744048
466537
732656
163707
386551
674977
656641
454223
162019
321773
669527
307895
162303
671985
369671
597965
477159
432685
588707
660009
242743
237136
806886
312723
123557
818470
304996
727618
650614
893471

اسم الطالب
اسراء هﻼل بدير حسن الجوهرى
هانيا صﻼح الدين حسن غنيم
ريهام جمال بدرى غيث
امانى على احمد مصطفى احمد
اميره احمد السيد محمد
باسم محمد على حسن وسيه
يسرا ابراهيم عبدالقادر احمد
رقيه عﻼءالدين منصور محمد
هند محمد عبد الواحد محمد مصطفى
داليا صﻼح على على ابو مصطفى
اسﻼم محمد محمد مرسي حسانين
محمد محسن عبد الحليم عبد الحليم حسن
محمود نادر يوسف الباز
حنان مختار جابر شاهين
يوستينا نعيم عطيه يوسف
نهال على ذكى العدل الشافعى
ايه اشرف عبدالرحمن محمود الكفراوى
ايه علي مجاهد محمد سويلم
عبدالفتاح خالد محمد جمال الدين محمد صفا
عمر زكريا محمد عبدة زيدان
عبدالحكيم السيد عبدالحكيم عبدالحميد الديب
احمد محمد حسن متولى حمد
رويناء زكريا محمد عمر
محمد اشرف عبد المنعم طلبه
نورة عيسوى معوض بدر
احمد محمد محمود عبده
عبد الوهاب ابراهيم عبد الوهاب ابراهيم
كيرلس نادى اديب سعد
ياسمين سامي عبد الرحمن وهدان
منه ﷲ احمد مصطفى مصطفى ابراهيم
دعاء محمد العنانى عوض القناوى
محمود حلمى ناصر طاهر

الكلية
تجاره انتساب موجه المنصوره
فنون تطبيقية جامعة دمياط
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني تمريض طنطا
تربية الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية البنات تربية عين شمس
تربية ابتدائي الزقازيق
علوم المنصوره
علوم طنطا
اداب الفيوم
معهد فني صحى بنها
تجاره الزقازيق
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد فني صحى المنصوره
تربية ابتدائي بنها
تربية جامعة دمياط
علوم رياضة المنيا
تجاره طنطا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
نوعية المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره سوهاج
تجاره الزقازيق
تجاره كفر الشيخ
تجاره سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
681984
754365
682900
670922
728324
213267
581252
149003
365010
133265
810866
220289
838522
149210
833685
531791
457239
465165
660405
233423
611094
663571
834450
575797
674735
117379
117583
879302
125924
667197
319991
449869

اسم الطالب
منى ماهر احمد على سليم
مصطفى اشرف مصطفى مصطفى الجمل
احمد رجب ابو الفتوح محمدين صالح الجوادى
نورهان صبرى مصطفى السيد احمد سالم
خالد السيد عبدالحميد محمد اسماعيل
اﻻء عبدالرحيم عبداللطيف عبدالرزاق
عمرو سليم اسماعيل عبد الحافظ
دينا ايمن صﻼح الدين محمد
شروق شحات عوض محمد
انجي موسى علي علي
عمرو احمد عبداللطيف علي
ندى عصام الدين دياب حلمى
نيرة ماهر محمد أحمد
ايه خالد محمد السيد عبد الجليل
ابو الوفا عامر ابو الوفا عامر
محمد مبارك كامل شفاعه
مروه مسعد عبدالقادر ابوالعزم
محمد فتح ﷲ عبدالسﻼم عبدالمعطى صقر
عبد الرحمن محسن حسن محمد الموافى
تيسير هشام مختار محروس
عمر رجائى محمد سعيد محمد موسى
هبه هانى عبد المعطى المغازى
وﻻء فراج نور حسين
نورهان عطيه علي يونس
عبد الرحمن محمد محمود احمد هﻼل
عﻼ هشام احمد عطا سالم
ريم عبد الرحيم محمد صالح
ماريا ميخائيل سلطان قلته
منه ﷲ اشرف محمود ثابت
جهاد خالد محمد عطيه سرحان
معاذ السيد عبد القادر محسن
اميره السيد محمود ابراهيم السماحى

الكلية
رياض اطفال المنصوره
تجاره بور سعيد
تجاره بور سعيد
تجاره بور سعيد
دار العلوم ج القاهره
حقوق القاهره
تجاره طنطا
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
كلية البنات آداب عين شمس
حقوق القاهره
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
علوم القاهره
اقتصاد منزلى حلوان
علوم القاهره
اداب سوهاج
تربية ابتدائي السادات
السن عين شمس/رياضة
تجاره كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات المنصوره
علوم عين شمس
حاسبات ومعلومات المنيا
اداب المنصوره
اداب اسوان
اداب طنطا
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب عين شمس
علوم اسيوط
تجاره القاهره
اداب المنصوره
حاسبات ومعلومات المنيا
اداب طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
746874
875552
735141
435591
156662
221455
115875
320803
545780
737574
666440
168904
451500
104916
369983
367057
133695
593768
120142
608734
368637
321258
594591
662623
367577
446508
654106
580200
166084
220310
437037
919196

اسم الطالب
على ابراهيم على محمد
اسراء عادل عبد المنعم محمد
امنيه احمد يوسف احمد
بسنت السيد محمد على عبد السميع
على مصطفى على مصطفى
ساره سيد ابراهيم على موسى
عمر عبد المنعم مشعال عبد المنعم
اﻻء ابو الفتح عبد الغفار ابراهيم
فارس بهاء الدين محمد محمود عيسى
تغريد السيد على مصطفى على
ندى محمد جمال مصطفى سﻼمه
عبد الرحمن جمعه جبريل عرابى
احمد اسامة عبدالحميد عبدالحميد محمد السطيحة
اسماء حسين ابراهيم محمود على
ياسمين احمد محمد الطوخى عبدالعزيز
محمود على عبدالرؤوف على ابراهيم
سهام عز عباس عبد الوهاب
ايمان جاد محمد محمد الزعتري
عبد ﷲ عبد الحليم عبد الواحد محمد
سعاد السيد حامد السيد
عمر خالد محمد علي
عبير محمد محمد حسين جويد
محب أنور حسن محمد التوبتي
حسناء محمود زكى محمد
هبه حمدى عبدالفتاح محمد
احمد محمد محمد عبد القوى درويش
ثريا عثمان محمد ذكى السعيد صالح
ندى مصطفى محمود ابراهيم عبد الوهاب
مارفى رزق عطيه غبور
مروه عيد على عبد المعطى
نورا ماجد على على الشنراوى
حسناء احمدجمال الدين فرغلى احمد

الكلية
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تجاره سوهاج
معهد فني تمريض الزقازيق
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
إعﻼم بنى سويف
اداب القاهره
حقوق القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
اداب الزقازيق
اداب المنصوره
معهد فني تمريض الفيوم
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
اداب القاهره
اداب انتساب موجه بنها
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
زراعه القاهره
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
حقوق القاهره
اداب الزقازيق
معهد فنى تمريض بنها
تربية شبين الكوم
تجاره بور سعيد
اداب انتساب موجه المنصوره
معهد فنى تمريض بنها
اداب طنطا
تربية ابتدائي المنصوره
السن عين شمس
اثار الفيوم
علوم رياضة حلوان
زراعه اﻻسكندريه
تربية سوهاج

Page 1489 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
323517
915753
449642
610589
116547
905329
113052
662400
829925
581609
665355
208371
587721
748089
224580
455289
817771
151325
651765
389376
377165
466407
678056
320743
549518
159097
386623
138183
912246
212565
590979
883111

اسم الطالب
سارة جاد ﷲ عبد العاطى على أبو زيد
باسم منير ايوب يونان
نور الهدي ابراهيم عبد الغني الخلواني
وليد عبدالحميد رشاد شعبان
امجد ممدوح حسن رأفت
امنيه خليفه محمد عبده
انس خالد فرج احمد
احمد محمد عبد السميع احمد برهام
هبةﷲ محمد فاوي يسن
عبد الرحمن محمد حسن السيد
ندى هشام رشدى العوضى البط
كريم محمود السيد رفعت اسماعيل
ساميه على نورالدين على شراره
ايمان جمال ابو المعاطى الشمندى
مهند محمد جمال الدين حسنين على
عمر السيد العزب العزب جمعه
بيشوى حنا اسحق هرمينا
خالد جمال سعيد عبد القادر
احمد حسن ابراهيم احمد ابراهيم
سلسبيل عبده احمد صالحين
نورهان محمد احمد محمد جمعة
عبير حسن السيد حسنين دبيان
اريج احمد عبد الفتاح المتولى زهرى
نها محمد على الندار
شيماء محمد محمد عبدالعزيز نافع
محمد ناصر شعبان محمد
مروه محمد عبدالصمد محمد
سالى فيكتور جرجس ناشد
مشاعر نورالدين محمد راضى
عصام اشرف سيد على
دينا محمدين عبدﷲ ابو عبية
مارينا رضا جورجى موسى

الكلية
تمريض شبين الكوم المنوفية
معهد فني صحى رياضه اسيوط
تربية ابتدائي طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره انتساب موجه طنطا
اداب انتساب موجه سوهاج
نوعية جيزه
علوم رياضة المنصورة
تربية رياضية /بنات قنا
تجاره طنطا
حقوق المنصوره
حقوق حلوان
علوم رياضة الزقازيق
علوم رياضة جامعة السويس
تجاره انتساب موجه طنطا
اداب سوهاج
تجاره اسيوط
معهد فني صحى امبابة
اداب المنصوره
علوم رياضة بنها
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي كفر الشيخ
نوعية المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية/رياضه دمنهور
علوم رياضة بنى سويف
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تجاره القاهره
حقوق اسوان
تجاره القاهره
اداب جامعة دمياط
تربية اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
605008
666102
657761
129317
670549
918796
594667
294490
576486
133196
144231
575691
167388
460596
365298
821029
451235
734403
757739
669182
728089
533613
445338
579483
470608
384255
918740
741505
535454
111569
833969
361046

اسم الطالب
ايه عيد عبدالمنعم جاب ﷲ
كمال عبد الحكيم كمال الدين محمد سليمان
زينب ايهاب حلمى عبد العال
مروان احمد عبد العظيم احمد
اسراء جمعه سعد محمد الشربينى
ابانوب فريد عدلي شحاته
ياسمين محمد شعبان خفاجى
بوﻻ صادق محروس صادق
محمود محمد السيد حافظ أبوزهرة
ندي رضا عبد الفتاح محمد
ايهاب رجب عبد النبى عبد اللطيف
بسمه محمد قنديل ابو زيد الشبراوى
ندي محمد محمد عبد ﷲ
محمد فايز عبداللطيف زياده
هاجر احمد منصور عبدالباقى
كيرلس فرج عزيز تكﻼ
ادهم خالد محمود الشناوى يسن
منى نبيل محمد حسين سعد
زينب محمد احمد محمد البهنساوى
سعاد رضا احمد السيد عبادة
ندا حمدى محمد اسماعيل نصر
سلوي سعيد أحمد حسام الدين
رانيا ابراهيم عبدالجواد ابراهيم رمضان
بسنتي وحيد فخري عبد الوهاب الشامي
اسراء ايهاب جمعة على السكرى
مريم صﻼح محمد على حسين
مصطفى محمد على محمد
احمد حسن عبد السﻼم يوسف
آية عبد العزيز فهمى النوحى
سلمى انور السادات شاكر حنفى
هاجر جمال محمد يوسف
اميره اسامه فاروق خليفه

الكلية
اداب الزقازيق
نوعية المنصوره
تربية رياضية بنات المنصورة
حقوق القاهره
نوعية المنصوره
حاسبات ومعلومات اسيوط
الفني التجارى بدمياط
تجاره عين شمس
معهد فني صحى طنطا
كلية البنات آداب عين شمس
حاسبات ومعلومات حلوان
نوعية طنطا
تربية الفيوم
حقوق طنطا
تربية عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره طنطا
نوعية الزقازيق
دار العلوم ج القاهره
علوم المنصوره
تجاره الزقازيق
تربية أساسي اسكندرية
تربية طنطا
اداب انتساب موجه طنطا
اداب كفر الشيخ
كلية البنات آداب عين شمس
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره دمنهور
تجاره القاهره
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
حقوق انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
579955
894508
908842
738346
587466
442351
288312
395366
281692
731879
913227
916934
657790
372105
281928
460552
387162
587393
511669
389436
663721
754719
368756
512783
548266
187746
601822
314135
165873
523960
653852
756486

اسم الطالب
اﻻء عصام عبدالجليل على غديه
امنيه محمود محمد عبد المجيد
ايه احمد رباب محمد
ايه اسماعيل محمد صالح عمر
ايمان كمال محمد مختار
حسن عبد الناصر حميده السايس
اسراء عماد محمد محمد عبد ﷲ
مروه عثمان سعد منصور
علي محمد سماح سيد محمد
اسﻼم عبد ﷲ محمد المتبولى عبد ﷲ الديب
الحسين عز الدين انور شحات
كريم عماد فتحى مصبح
خالد السيد احمد على السيد
اسراء محمود احمد ابراهيم
رانا مجدي عيسى محمد برعى
علي محمود فرحات احمد شرف
تيسير حسن السيد حسين
منة ﷲ طارق السيد احمد عامر
جهاد محمد عطيه على عيسى
احمد جمال كمال محمد
اسﻼم محمد عبده احمد الجعلي
احمد ناصر اسماعيل مصطفى العكاوى
مصطفى محمود عبدالهادى خضر جاد
مى حسام عبد القادر جاد الرب
محمد طه لبيب عبد ﷲ
محمد طه اسماعيل سليمان
هدير خالد أحمد هﻼل
مها سعد سعد عبدربه
يارا فتح الباب عوض ﷲ فتح الباب
هاجر محمد شريف حسن عباس عبد ﷲ
امال محمد محمود فهمى السعدنى
محمد على طه عبدالعزيز

الكلية
تربية طنطا
تجاره سوهاج
تربية ابتدائي اسوان
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه طنطا
كلية البنات تربية عين شمس
تربية ابتدائي عين شمس
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
علوم بورسعيد
اداب اسوان
تجاره اسيوط
تجاره المنصوره
حقوق عين شمس
كلية البنات آداب عين شمس
حقوق طنطا
تجاره بنها
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه عين شمس
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
تجاره الزقازيق
كلية البنات علوم عين شمس
زراعه الفيوم
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره جامعة دمياط
معهد فني صحى اسماعيليه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
213891
466033
244560
662220
428462
672951
660733
530325
438672
651958
531945
731625
433729
462072
117560
608984
535221
661252
211286
595020
651122
597291
745242
752776
305410
164082
145870
882551
674045
681338
737547
680972

اسم الطالب
مريم محمد حامد محمد
ياسمين احمد حمدى محمد شبند
ياسمين وليد السيد حامد
احمد عادل عبد الجليل ابوزيد ابوالغيط
مروان اشرف شعبان فراج عبدالرحيم
عمر خالد محمد عبد ﷲ محمد حسنين
نوريهان عبد المنعم سعد السيد
عمر اشرف احمد ختعن
هدير شريف احمد عبد العزيز
اسﻼم محمد حسن محمد الحماحمى
محمد عبدﷲ محمد احمد عيسوى
هبة اسامه عبد النبي مرسي حسانين
اسامه سمير محمد ابراهيم فرج
هاجر السيد عبدالحفيظ حسن السيد
اسراء صالح محمد عبد الباسط
امين عﻼء السيد رشدى امين عطيه
سها ناصف مسعود محارب مريز
مصطفى محمد صالح مجاهد الحسينى الشافعي
ايهاب مصطفى محمد احمد
عبد الرحمن جهاد محمد عبد الرحمن عبد ﷲ
شيماء محمد احمد احمد ابو الخير
ساره عبد العزيز عبد الواحد حجازي
محمد عصام محمد ابراهيم السعدنى
اﻻء صﻼح محمد حسن الفطايري
ايمان فوزي عبد الستار الخولى
محمد احمد محمد شحات
احمد ماهر على جاد ﷲ
احمد ممدوح ذكى احمد شريف
ايمان مجدى زكريا محمد زعبل
امال على عرفه السيد سعيد
ايه عبدالحميد اسماعيل محمد
محمد احمد حسب المرسي

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره كفر الشيخ
اداب انتساب موجه حلوان
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره دمنهور
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره دمنهور
تربية طفوله اﻹسكندرية
تجاره المنصوره
زراعه دمنهور
تربية الزقازيق
نوعية اﻻسكندريه
تربية كفر الشيخ
تجاره القاهره
تجاره بنها
تجاره دمنهور
تجاره كفر الشيخ
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية ابتدائي المنصوره
معهد فني صحى بور سعيد
معهد فني صحى اسماعيليه
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
تمريض شبين الكوم المنوفية
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
حاسبات ومعلومات حلوان
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تجاره طنطا
علوم المنصوره
تجاره الزقازيق
معهد فني صحى المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
807520
731778
654079
453533
801519
842196
239543
884717
523753
737249
121947
216798
846274
453832
672914
730423
220744
661551
543463
149463
899819
504103
891095
313861
831995
169046
306723
903726
301326
748513
847556
842859

اسم الطالب
محمود احمد شحاتة احمد
احمد مختار محمد عبد ﷲ
الشيماء محمد السيد محمد السودانى
سعاد رافت محمد عبدالشافى السيد
احمد مصطفي محمد منتصر
امانى محمد حينى جابر
محمد رمضان محمود محمد
رانيا نادى احمد على
خلود سﻼمة محمد محمد بواب
اميره احمد فاروق السيد
عنان عﻼء الدين اسماعيل محمد
احمد محمد السيد عباس
اميرة جمال بدرى حسين
مريم عياد سرور عزيز
محمد فتحى محمود حامد عاشور
محمد السيد جمال حسانين العيوطى
اندرو ناصر نعيم بقطر
هاجر محمد الشحات السيد بسطويسى
محمد السيد مصطفى السيد محمد حسين
محمد صبحي عبد ﷲ ابراهيم
عادل حمدى عجمى محمد
هدى مجدى جابر محمد حسنين
هاجر مؤمن محمد على
ايمان سعيد عبدالعليم مصطفي
محمود على بدرى خالد
سارة شعبان قطب عبد المجيد
محمود عماد عباس أحمد أبو أحمد
محمود عبد الناصر محمد على
محمد ايهاب احمد حمد
عبد الرحمن محمد امانى اسماعيل
حسين محمد محمد ابراهيم
عماد جمال عبده حبيب

الكلية
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه الزقازيق
معهد فني صحى المنصوره
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
نوعية المنيا
حقوق بنى سويف
تجاره انتساب موجه الزقازيق
دار العلوم المنيا
اداب اﻻسكندريه
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره انتساب موجه طنطا
حقوق قنا جنوب الوادي
تربية ابتدائي طنطا
تجاره طنطا
علوم رياضة الزقازيق
تجاره عين شمس
تربية المنصوره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
حقوق سوهاج
علوم رياضة جامعة دمياط
علوم اسيوط
تربية شبين الكوم
معهد فني صحى سوهاج
تربية الفيوم
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره سوهاج
علوم المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
153829
741582
500023
899082
215150
367623
588923
360439
443125
883333
906227
743004
603856
891170
360281
277769
890890
443043
594822
540493
882563
226101
278262
103377
800154
836000
847481
473697
598740
530289
536973
540663

اسم الطالب
تسنيم سيد حسين برعى الجمل
محمد الشاذلي عكاشه محمود
مازن عادل احمد حسب ﷲ عبد العزيز
ايه محمد عبد الحافظ احمد
اكرم طارق عبد الحميد على
بسنت عيد همام عبدالقوى
ايناس محمد راغب اسماعيل الخشن
مينا ايمن فؤاد وهبه
دينا سمير مصطفى محمد مصطفى
هنرى لوس هنرى صالح
ايه حمدى جاد محمد
ايرينى ابراهيم جميل تامر مرقس غب﷼
عاطف عبد الرحمن عبد الحميد على وهبه
ضياء عبد الحميد موسى ابوزيد
امير محمد سيد احمد
احمد حسام حسن مصطفى
احمد عادل عبدالعليم عبد الحليم
اميره جمال محمد على شرف الدين
سارة عاطف سادات محمد زعتر
فاطمة مجدى محمد عبدالجواد السيد
محمود مصطفى حامد صالح
سامح ياسر محمود خليل
رنا حسام الدين احمد نبيل الشوبرى
ريناد ياسر احمد عبد النبى
مهاب غريب عبدالحميد محمد
ايمان علي محمد البدري
مصطفى محمد خير احمد حسن
آيه عبدالجليل رزق أبو العنين كميشه
احمد رضا احمد حسن ابراهيم
مصطفى محمود محمد كمال زايد
اسراء محمد أحمد محمد الحطاب
شرين أبو رواش محمد أبورواش

الكلية
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره المنصوره
تجاره عين شمس
تربية طنطا
تربية/رياضه اسيوط
تربية ابتدائي سوهاج
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
معهد فني صحى رياضه اسيوط
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره عين شمس
معهد فني تمريض اسيوط
نوعية طنطا
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره دمنهور
تربية/رياضه اسيوط
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره عين شمس
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره اسيوط
معهد فني صحى اسوان
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تربية جامعة دمياط
تجاره دمنهور
تربية دمنهور
تربية ابتدائي السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
305473
652914
286804
811132
603615
160163
877588
828530
661794
654887
281541
227281
582179
665647
447051
280009
531054
442973
109000
170212
538094
741777
828348
442335
229941
460780
107546
352457
605883
653676
239626
162439

اسم الطالب
فاطمة متولي محمد عبد العال عبود
محمد على السيد عبد الهادى العربى
منة ﷲ محمد سعد ﷲ محمد السيد
حنان هانى عبد المنعم ابراهيم
مدحت شاكر عبد ﷲ بسخرون
احمد اسامة بدوى جودة
ايه عبد الناصر كامل احمد
شيماء حمام عبد الراضى محمدين
محمد فؤاد عبد المطلب عبد المطلب
غاده زاهر محمد زاهر محمد
هشام سامح امين سامى عيد
هدير حسين محمد احمد علي
محمد ايمن صﻼح خليف
هدير عادل السيد محمود الجوهرى
احمد السيد عبد السﻼم قنديل
عمرو حسين فتحى سيد
عادل خضر محمد سعد
ابتهال عبدالناصر إبراهيم العقبي
ابانوب جمال بطرس زكى
دينا عبد الرحمن على عطية
هبه احمد محمد رياض الزهيرى
جورج عادل سامي باسيلي
ايه زكريا محى الدين يعقوب
احمد ابراهيم احمد داود
ساره ثروت محمد عبدالغفار على
محمد احمد فرج على خير ﷲ
مايكل عماد صديق وطسن
تسنيم الدوشى محمد عبدالنعيم
ايمان سعيد عبد الرؤف ابراهيم القرقر
هادى حسام السيد الباز ابو الفرح
حاتم محمد على احمد
نهى ابراهيم احمد معبد

الكلية
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره عين شمس
نوعية المنيا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
خدمه اجتماعيه اسيوط
اداب سوهاج
تجاره انتساب موجه المنصوره
تمريض المنصورة
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
حقوق حلوان
تجاره طنطا
علوم جامعة دمياط
تربية رياضيه بنين طنطا
السن عين شمس/رياضة
علوم جامعة دمياط
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
حقوق القاهره
تربية الفيوم
علوم دمنهور
معهد فني تمريض اﻻسماعيليه
تربية قنا ج جنوب الوادى
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
ك.ت .فني صناعى المطريه
تجاره طنطا
تجاره القاهره
ع.كندى تكنو.اعﻼم ت.خامس
علوم الزقازيق
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
674743
507944
547044
739518
213150
314624
139750
892370
607516
674126
299089
881125
160472
746533
677169
115958
129670
824325
503712
130269
753970
682405
657582
543135
585699
118836
124267
581522
536001
452315
208471
293734

اسم الطالب
كريم السعيد محمد محمد سليمان الستاوى
محمود حسن يوسف عز الدين حسن عاكف
محمد سمير عبد المحسن سعد
احمد صبرى عبدالعظيم عمران مصطفى
خالد محمود هشام الدين محمد عزالدين
هبة جمال عبد الحميد خﻼف
اسراء احمد محمد احمد
نوره محى الدين احمد عثمان
مصطفى اسماعيل السيد رمضان أحمد
منار محمد المرزوقى رزق العجمى
اماني سمير زارع محمد عبدالعال
اسماء عبده عبد الحليم سالم
جهاد محمد عبد العليم عبد الجواد
ناديه حسين فريج سالم
حسام حسن عبد الشكور النادى على
محمود عزالعرب حسن محمد
ميرنا مجدى فوزى غطاس
دينا رفعت عبد اللطيف حسوب
سمير مصطفي سليمان محمود محمد
مصطفى عبد ﷲ مصطفى عبد العليم
مى عاطف لطفى عبد الحميد فراج
منى محمد عثمان على حجاج
اسراء عزت السعيد موسى
حسام حسن محمدى اسماعيل الشريف
احمد ابراهيم ابراهيم ابراهيم ابوشنب
مريم سامي احمد علي
حمدى جمال محمد مسعد
معاذ نبيل محمد حسين المﻼح
ندى احمد الحسينى حسن
محمد اﻻحمدى احمد عمار
محمد هشام محمود عبد السميع
محمود جمال كمال عبدالعزيز

الكلية
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
حقوق اﻻسكندريه
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
نوعية الزقازيق
العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس
تربية شبين الكوم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب اسيوط
طب بيطرى الزقازيق
طب بيطرى بنها
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره اسيوط
معهد فني تمريض بنى سويف
تربية اﻻسماعيليه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم القاهره
تربية قنا ج جنوب الوادى
علوم رياضة اﻻسكندرية
اﻷكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب
نوعية بور سعيد
معهد فني تمريض المنصوره
علوم رياضة المنصورة
تجاره طنطا
اداب طنطا
علوم القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره المنصوره
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
اداب طنطا
العالي للغات  6اكتوبر
تجاره انتساب م .بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
126777
357372
821868
432702
606607
150542
527116
651553
659329
278093
806946
162814
847260
465555
894932
813393
138664
280261
539173
218977
245470
281644
831625
104499
879268
659033
228822
469105
829929
607850
531653
901870

اسم الطالب
جهاد جﻼل حسن عثمان
كريم اشرف تيسير على
أيه ناصر محمد عبد الرحبم
عوض اسﻼم عوض ﷲ مبارك علي احمد
اسراء ايمن اسماعيل حسن
رحاب ناجح عبد الحميد بشير
بسنت السيد عكاشه حجازى
نورهان حسنى محمد محمد ابو عيد
نورا شوقى محمد ابراهيم حجازي
مريم محمد صﻼح الدين خليل
رشا سﻼمه عبد العزيز احمد
سلمي سعيد قطب محمد
عﻼء محمد ذكى نور الدين
هبه محمد محمود حلمى عبدالقادر عبدالمجيد شرف
ساره لمعى سعيد بخيت
طه صالح عبد المنجى عبد الجبار
ندى محمود محمد امين دياب
اسراء عادل عزت محمود
امل محمد احمد حجاب
مينا أسعد وهيب سمعان
مريم محمود حنفى مصطفى
كريم عمرو عبد القادر اسماعيل صبرى
اسراء عبدالناصر عبدالباسط علي
جهاد ممدوح محمد على سيد
جوزفين الفى ذكرى بقطر
امانى قدرى درويش عبد المقصود الجندى
محمد اشرف سعد معن
اسماء ابراهيم محمد محمود عثمان
هناء محمد حسين ابراهيم
كريمه حسن محمد موسى رمضان
احمد سمير عطيه خير ﷲ
الزهراء محمد سليم حسن

الكلية
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره الزقازيق
اداب القاهره
تربية طفوله اﻹسكندرية
حقوق المنصوره
اداب المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية /رياضه المنيا
حاسبات ومعلومات الفيوم
تجارة قنا ج جنوب الوادي
حقوق اﻻسكندريه
علوم رياضة سوهاج
معهد فني تمريض المنيا
اعﻼم القاهره
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تربية ابتدائي السادات
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
حقوق عين شمس
معهد فني صحى سوهاج
حقوق القاهره
اداب اسيوط
تربية المنصوره
علوم رياضة عين شمس
تربية طفوله كفر الشيخ
اداب اسوان
اداب انتساب موجه الزقازيق
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
306690
280859
604524
812991
577981
613120
605384
326166
654310
802406
459052
597708
579818
285413
319197
611163
120265
103635
673400
580963
803073
755473
235520
580507
600863
434243
615378
842162
107852
400097
911735
581261

اسم الطالب
محمد سعيد على عيسى
ماري جرجس ديمترى خريستو
هدير جمال عبدالسﻼم عبدالحميد
اسماء شعبان عباس محمد
بسنت على السيد ابو قاسم
خلود عبد المنعم محمد عبد الرحمن زيد
بسنت محمد على مرسى مرسى
يوسف عماد عبد المطلب حسن
نورا حامد محمد محمد منصور
ازيس لويز صموئيل عبدالنور
هناء حمدى فهمى عبده الحبشى
ماجد عيسي محمد محمد اسماعيل
منه ﷲ اشرف على العريان
احمد ابراهيم مصطفى عبدالوهاب شرشر
شيماء صبري عبدالمحسن عبدالفتاح
اسراء محمد ابراهيم حسانين
محمد اشرف على محسب
محمد عصام على ابراهيم
ضحى جمال عطيه احمد النقيب
حسن المحمدى محمد اسماعيل القلينى
آﻻء محسن جابر على
رانيا جمال رحمى محمد
رانا جمال حسنى احمد مهدى
هند اشرف عبدالمولى محمد احمد
شروق محمد عبدالسﻼم سليم
سمير مشير سمير رزق
علياء فتحى محمد عبدالعال على
محمد فتحى فوزى ابراهيم
رضوى اشرف عبد العزيز المنزﻻوى
عادل ابوسريع حسنى سالم
محمود عبد الحميد محمود حسن
كريم محمد مصطفى البيومى

الكلية
نوعية اشمون
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى الزقازيق
تربية المنيا
معهد فني صحى طنطا
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
نوعية الزقازيق
اداب انتساب موجه حلوان
تربية المنصوره
اداب المنيا
تربية كفر الشيخ
تجاره بور سعيد
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تربية شبين الكوم
تربية الزقازيق
تجاره انتساب م .بنها
علوم عين شمس
تمريض الزقازيق
اداب طنطا
تمريض المنيا
علوم العريش/رياضة
زراعه عين شمس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
استنفد الطالب رغباته
تجاره طنطا
نوعية الزقازيق
تربية ابتدائي المنيا
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره سوهاج
نوعية طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
132865
462408
309549
831656
537179
542285
139717
893278
585533
367536
658682
658371
536228
204327
726223
370808
444569
888117
658382
557463
728563
534642
309499
894349
745469
382477
754352
589434
677804
593351
112371
532592

اسم الطالب
دانيال خليل دانيال مسعود
رانيا ابراهيم محمد محمد الصفطاوى
اية صﻼح محمد محمد الشربينى
وﻻء سيد صدقى محمد
ايمان رضا أحمد عبدالعزيز العبادي
محمد السعيد السيد سﻼمه المتولى
هبة على عثمان محمود شاهين
نورهان احمد فهمى رضوان
امل اسامه الفاتح ابراهيم شحاتة
يارا احمد عايش السيد
امل على درويش علي
احمد عاطف محمد على شميس
سلمى خميس محمد عبد الحميد الجزار
فرينا ماجد منير ذكى
زياد اشرف عبد ﷲ احمد
شادى حسين حافظ اسماعيل
محمد حسام الدين أحمد طه النحراوى
مروه احمد حسين على
اسﻼم محمد ابراهيم حسونه
محمد وجية محمد حسان السيد
اﻻء رأفت محمد محمد البدري
فاطمه رمضان موسى محمد العوضى
اميرة رضا حسين محمد عبد المعطى
مادونا ايمن راضى داود
رؤى محمد عبدالسﻼم عبدالدايم احمد يوسف
عﻼء تامر عبدالعزيز حسن
مصطفى محمد على ابو طرية
سهام جمال ابو الخير حسين
الزهراء عبد المنعم محمد المتولى
ايه عبدالكريم حسن البرجيسى
نرمين سامى عبد الحافظ ابو زيد
نور الدين علي ابراهيم علي الشريف

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تربية السادات
معهد فني صحى سوهاج
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره بنها
تربية ابتدائي سوهاج
طب بيطرى بنها
اداب انتساب موجه بنها
معهد فني تمريض المنصوره
معهد فني صحى المنصوره
علوم طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره جامعة السويس
كلية اﻻثار ج اسوان
اثار القاهره
اداب اسيوط
تجاره المنصوره
تمريض دمنهور
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب دمنهور
تجارة جامعة السادات
طب بيطرى سوهاج
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره بور سعيد
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
تربية ابتدائي المنصوره
كلية الزراعة جامعة دمياط
تجاره القاهره
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
897646
884919
591727
594857
302210
393488
661770
322507
535944
280017
515315
658861
827778
204213
677016
232827
156049
811970
443633
875356
378573
675772
434877
524739
654533
533583
323293
836061
525095
754073
448856
224241

اسم الطالب
خلود حاتم عبد الﻼه احمد
محمد احمد كامل محمد
احمد منير طاهر حسن المنسى
احمد كارم محمد عيد نعمان
احمد رضا محمد عﻼم
طاهر فيصل محمد فيصل احمد الصفتي
هبه محمد ناصف امام احمد
احمد شكري عبد المطلب ناجى
نجوى ابراهيم محمد حسن ابراهيم
محمد صﻼح عبد الرازق سيف النصر
محمد اسامة محمود صدقة
شيماء محمد عبد الجواد ابو العزم
رقيه شوقى انور اﻻمير الطيب
مارلين عصام ناجى فهيم صليب
عبد الرحمن محمد صابر محمود محمد
ميرنا طارق محمد عزالدين
منار حنفي محمد علي
ماجد ثابت عبدﷲ جرجس
آيه ابراهيم محمد شهاب الدين يحى
داليا ماجد عزمى بطرس
احمد بدر محمد عليوه بدر
على محمد حمدان محمد راشد
محمد مصطفي حمدي حسن السيد
محمد عﻼء الدين سعيد محمد نصر
نادر محمد عز الرجال اﻻزمازى
ندى خليل محمد عبدالحميد النحاس
رشا ابراهيم على ابراهيم عبدالجليل
هديه عبدالوهاب عبدالحارس احمد
فيفيان سمير توفيق محمود رشيد
هبه ﷲ حسام الدين احمد حسن تعيلب
اﻻء احمد محمود دنيا
صفاء فودة دسوقي يوسف

الكلية
حقوق سوهاج
تجاره اسيوط
تربية جامعة دمياط
تجاره جامعة دمياط
علوم رياضة شبين الكوم
اداب انتساب موجه بنها
طب بيطرى المنصوره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية ابتدائي دمنهور
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب انتساب موجه دمنهور
معهد فني صحى المنصوره
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
حقوق عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب القاهره
تربية بنى سويف
تجاره بنى سويف
زراعه المنوفية/رياضة
فنون جميله فنون المنيا
تجاره بنها
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره طنطا
علوم اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره طنطا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى اسوان
علوم اﻻسكندريه
تربية بور سعيد
تجاره طنطا
تربية عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
443121
133152
375270
526163
650235
654734
576082
593931
236236
323041
304926
206386
479235
437071
750478
449972
662186
534705
438790
376854
596580
606717
220460
578356
116609
586895
157555
440261
653228
121774
379213
105194

اسم الطالب
دينا السيد ابوالمحاسن عبد ﷲ ابوالعمايم
فاطمة ممدوح مصطفى منصور
ايمان محمود محمد فرج النجار
نور الدين ممدوح ابراهيم احمد خضر
نور عادل عبد الرحمن محمود
زينب صﻼح محمد عبد الحى
عماد مجدي السيد ابوالعﻼ
ابراهيم رضا ابراهيم احمد الكفافى
مى عاطف عبد الظاهر عبد المجيد
سارة ربيع محمدى منصور
هالة عصام فتحي عبد السﻼم
زينب مجدي سعد خطاب حجي
احمد نبيل فوزى عثمان
ياسمينا احمد رجب شحاتة
محمود مصطفى جﻼل الداودى
منه ﷲ عبد الناصر ابو الخير علي نوفل
محمد وحيد شعبان عبد الرازق
حسناء حاكم مصطفي مصطفي ايوب
نورهان حسن احمد محمد السيد
هاجر سليمان جمعه عبدﷲ ابوعرب
اﻻء سامى صبرى موسى عبده
زينب احمد حسين تهامى
احمد مرزوق اسماعيل مرزوق
اميره سعد محمد عبدالعزيزيوسف
عمر يوسف طوخى على نصار
مصطفى محمد حبيب هﻼ
احمد عبد العظيم محمد محمد
يسرا هشام احمد محجوب مرسى
سلمى هيثم بدوى محمد الحسينى
ايه ايمن عبد الحكيم حسان
اسماء شعبان ابراهيم شهاب
عبد ﷲ خالد سﻼمه محمود حسن

الكلية
تربية ابتدائي طنطا
كلية البنات آداب عين شمس
علوم بنها
علوم اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه المنصوره
نوعية المنصوره
طب بيطرى كفر الشيخ
تربية جامعة دمياط
اداب انتساب موجه حلوان
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب شبين الكوم ج المنوفية
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره كفر الشيخ
اداب اﻻسكندريه
تجاره بور سعيد
تربية ابتدائي طنطا
اداب جامعة دمياط
تربية طفوله ج دمنهور
زراعه اﻻسكندريه
نوعية عباسيه
علوم جامعة دمياط
علوم بنها
حقوق بنها
معهد فني صحى طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه طنطا
حقوق بنى سويف
تجاره اﻻسكندريه
رياض اطفال المنصوره
نوعية عباسيه
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تجاره القاهره

Page 1502 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
503202
106202
537445
241911
734416
230330
885276
392697
374835
539292
298390
819435
206202
214443
529324
680614
587362
440782
205462
465760
161574
878543
605602
889120
281658
599319
440849
165299
316679
151512
912435
755272

اسم الطالب
حسام احمد على محمد احمد
رضوى شكرى حسين سيد طه
سماح على محمد على بهنسى
احمد عبد الناصر سيد منشاوى
هبه مصطفى محمد حسانين صالح البﻼط
هدير محسن زكريا محمد
مارينا جمال غالي مكسيموس
فينان محمد عبدالعال سيد
ندى مختار عبدﷲ شحاته
هاله محمد محى حسن ابراهيم
محمد هندي شعبان عيد
توماس رضا الكسان سﻼمة
بيتر ماهر سيف موسى
حسام مسعد شحاته شحاته
محمد سمير محمد ابراهيم ابو الحاج حسن
ياسمين حامد محمد المهداوى
اسراء احمد ابراهيم احمد الشحات
هدير محمد عبد المنعم محمد السيد
احمد محمود سعيد علي زيان
أسماء السيد احمد السيد يوسف
شاهر محمد حسنى عبد ﷲ
اسماء عبد المنعم ابو العﻼ عبد اللطيف
يسرا عبدالحميد ابراهيم ابراهيم لطفى
مريم صبحى فهمى خله
عمر حمدي احمد اسماعيل
مريم مجدى الفونس عوض ﷲ
اسراء محمد احمد التونى حامد
عبد الرحمن محمد عبد السﻼم محمد
ياسمين هارون كمال عبدالفضيل
اسراء عصام عبد الباقى محمد الصواف
الشيماء كامل احمد حسن
اسراء احمد عبدﷲ احمد عبدﷲ

الكلية
علوم رياضة دمنهور
علوم القاهره
معهد فني صحى اﻻسكندريه
حقوق حلوان
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب القاهره
علوم اسيوط
علوم عين شمس
تربية بنها
تربية ابتدائي السادات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
السن المنيا
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تجاره انتساب م .بنها
تربية دمنهور
تربية/رياضه المنصورة
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تجاره بنى سويف
معهد فني تمريض اسيوط
تجاره بنها
اداب اسيوط
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
علوم الزقازيق
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تربية اسوان
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
800639
670113
157456
892354
532135
365688
829681
903854
306409
366088
504666
821840
470606
603673
910911
123486
114292
576047
462717
212046
135667
594724
473137
164548
330971
654170
604107
390854
376073
138876
160656
296593

اسم الطالب
ايمان خلف شعبان ابراهيم
هند احمد فتوح طلبه محمد
اسراء حسين عبد الهادى على
شاديه احمد محمد عبد القادر
محمد شعبان عبدالوهاب على قاسم
سحر سعيد غنيم عبدالشافي
مونيكا محروس منير بشاي
ساره فوزى جابر فخرى
اسﻼم جمال عباس خالد
احمد جمال احمد على الحمزاوى
محمد حسين منصور ريان سعيد
رشا حامد احمد حمدان
مني محمد طارق السيد الدقش
شاكر احمد شاكر محمد على
عمر احمد محمد صالح
عبد الرحمن اسماعيل سيد اسماعيل
معتز حامد عبد الودود عبد ﷲ
مصطفى اشرف منير ابراهيم ابو العزم
محمد أحمد قدرهم محمد عزب
ماريان طاهر سامى حنين
خلود عاطف يوسف عواد
محمد احمد الشربينى ابراهيم مرعى
عمر فتح ﷲ علي مهنا
اﻻء منجود محمود رمضان
شروق محمود عزت مرسي إبراهيم
هدير طلعت محمد عبده حجى
كريم هشام عبد النبى السيد سليم
اسراء سامى عبدالرحمن عبدالهادى
محمد فيصل عمر توفيق منصور
ندى صﻼح الدين لطفى عبد المعطى محمد
جهاد عبد العليم عيد محمد
نورهان حسن سيد حسن

الكلية
علوم المنيا
معهد فني تمريض المنصوره
تربية ابتدائي بنى سويف
اداب اسيوط
حقوق اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه حلوان
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
تربية ابتدائي سوهاج
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
دار العلوم ج القاهره
اداب دمنهور
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تربية ابتدائي كفر الشيخ
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
كلية تجارة ج أسوان
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
حاسبات ومعلومات الفيوم
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تجاره كفر الشيخ
ع.دولى اعﻼم مدينةالشروق
اداب انتساب موجه حلوان
معهد فني صحى رياضه بور سعيد
تجاره كفر الشيخ
اداب الفيوم
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
تربية ابتدائي المنصوره
حقوق الزقازيق
علوم بنها
تجاره عين شمس
تجاره القاهره
حقوق بنى سويف
بنات علوم رياضة عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
549232
121851
833963
283813
368867
148611
655277
833460
611400
525045
736936
377539
591775
146980
653944
133208
243249
578126
463318
162296
905251
508892
282504
158506
610393
902659
910731
166993
366593
374011
736267
597766

اسم الطالب
محمد عادل محمد عبدالمالك
مرنا محمد عبد التواب حسين
هدى طه محمد حامد
نادر احمد عطية عبد الرحمن
سهام فتحى سعد الشافعى بدر الدين
سميه عمرو عبد الرازق مراد
ايه محمد ابراهيم صابر
مارلو عادل صليب عوض
وسام محمد حسين احمد
أمنية طارق شلبى عثمان
محمد احمد ابراهيم عبد الرحيم
اسراء علي مصطفى دسوقى نصار
اياد السيد سعد كمالو
محمد احمد فتحى عباس
محمد احمد عزت عبد الفتاح جاويش
نورهان محمد سﻼمه عبد الوهاب
رانيا خالد صﻼح صديق
محمد مصطفى محمد حسين الليثى
اميره شعبان خاطر سليمان جعفر
سارة مشير نجيب جادﷲ
هدير عادل عبد الحكيم حداد
روان مصطفى هريدى عثمان
ميرا مصطفى سيد محمد خليل الرملى
منال سيد عبد الباسط احمد
محمد ثروت السيد نافع مصطفى
حسناء احمد يوسف محمد
اسماء عثمان عبد اللطيف عثمان
مريم خلف عبد السﻼم السيد
احمد عبدالواحد سعيد محمود
هاله ناصر عبدالخالق عفيفى
ايمان عادل احمد عطيه
عبد الرحمن السيد العربى عبده عيسى

الكلية
علوم رياضة حلوان
حقوق حلوان
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم اسوان
اثار القاهره
حقوق المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
تمريض الزقازيق
تربية اسكندرية
علوم جامعة السويس
تربية عين شمس
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره طنطا
نوعية جيزه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
نوعية كفر الشيخ
تجاره سوهاج
تجاره سوهاج
اداب جامعة دمياط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه بنى سويف
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره سوهاج
تربية اسوان
تربية الفيوم
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
نوعية بنها
تجاره الزقازيق
تجاره بور سعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
887078
103897
446745
842832
578658
375113
512076
510637
587801
287407
110403
442396
681671
315437
324251
908720
673373
308719
428389
313300
682326
657105
304582
650134
906919
885491
308658
133505
289555
536612
382793
800262

اسم الطالب
مصطفى عادل احمد حلمى عبد الرحيم
محمد احمد ضياء الدين مصطفى
عبدالرحمن محمد سعيد الدهراوى
اسامه محمد ونيس عبد المولى
محمد احمد طه عبداللطيف المرسى
محمد طلعت السيد مهدى عامر
تقي أحمد عمر علي القبﻼوي
محمد طارق محمد عبد السﻼم القاضي
بسمه اشرف عبد المنعم خطابى
نورهان محمود درويش مصطفى
احمد صبرى فوزى امام
عبدالحميد عبدﷲ محمد ابوالفتح زين عماره
طارق محمد محمد مصطفى فرج
مصطفى احمد عزت مرسي إبراهيم
ندا عبد الرحيم ابراهيم ضيف الـله
فاطمه يحى ابوالوفا محمود
ريهام عماد احمد ابراهيم العسال
عبد السﻼم قدري عبد السﻼم محمد البنا
حسن يوسف عبد الباقي احمد عوض
اسراء سعيد رمضان إسماعيل
محمد عاطف محمد محمد اﻻمير
رضوى مجدى لطفى عبد اللطيف
اسراء سالم محمود الصعيدي
احمد الحسينى احمد ابوالعزم
رحاب عادل على حمودى
ايمان احمد محمد حسانين
جهاد اسامة محمد الرخ
هاجر زيدان محمد فراج
اية محمد كيﻼنى عبد العال
اسماء محمد ابراهيم شمخ
بسمه حسن عبدالحميد عطية
محمد احمد حسين صابر

الكلية
تجاره اسيوط
تجاره سوهاج
تجاره طنطا
معهد فني صحى بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
اداب انتساب موجه عين شمس
تربية/رياضه حلوان
معهد فني صحى رياضه طنطا
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه المطرية
تجاره بنها
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه اسوان
تجاره طنطا
تجارة جامعة السادات
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجارة جامعة السادات
تجاره بور سعيد
علوم رياضة المنصورة
تربية طفوله شبين الكوم
تجاره الزقازيق
تجاره سوهاج
اداب سوهاج
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
تجاره انتساب م .بنها
اداب عين شمس
طب بيطرى دمنهور
كلية البنات تربية عين شمس
اداب انتساب موجه المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
747625
899001
277760
378292
387791
212997
287425
470190
147911
902728
449800
226604
472987
301949
244405
613708
230868
208068
285048
219224
453280
355540
208099
650711
294581
442497
586142
578128
677987
730345
121345
597410

اسم الطالب
ايه السيد احمد محمد
كرستينا صالح شفيق صالح
مصطفى مدحت مصطفى محمد مصطفى
محمد خالد محمد سليمان
ساره محمد عبدالقادر عبدﷲ
عمرو ممدوح صادق النجار
يارا وحيد محمد فتح ﷲ
فادى سامى صبحى رزق ﷲ
اميرة عبد المنعم ابوسريع عطا
ايفلين طارق حسني جرجس
منار السعيد عبد العزيز المغربى
محمد هشام محمد مصطفى
احمد عبد الحميد احمد عبد المجيد على
عمرو سيد عبد الموجود محمد محجوب
ندى سيد جاد حسن جاد
باهر محمد على ابراهيم على شام
مينا عاطف جرجس ميخائيل
مصطفي عادل سعد علي ابراهيم
منة ﷲ عبد الرحيم ادفاوى رمضان
مارينا جميل غايث حناوى
ندى محمد عبد المنعم المراكبى
منه ﷲ عماد حمدى عبدالمحسن
مصطفي احمد عيد ابراهيم
بسنت مصطفى السيد سرور محمد
فادى فؤاد جرجس سدراك
ماهر مصطفى احمد عبدالجليل الصفطى
غدير غازى المغازى الشاعر
محمود حامد حسن النشار
اسماء ابراهيم رزق ابراهيم البرعي
عبد الرحمن حسن عبد الرحمن زينهم
عبد ﷲ اشرف عبد الفتاح محمد سليم
مى صابر عبد الخالق محمد خضر

الكلية
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
معهد فني صحى سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي بنها
تجاره القاهره
تجاره انتساب م .بنها
معهد فني صحى طنطا
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تربية سوهاج
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب كفر الشيخ
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
حقوق عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب عين شمس
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية ابتدائي طنطا
تربية حلوان
السن عين شمس/رياضة
اداب انتساب موجه المنصوره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية ابتدائي طنطا
اداب كفر الشيخ
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره عين شمس
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تربية ابتدائي جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
668054
454340
352594
304850
463488
280202
589257
814866
738710
278156
677906
289359
537017
457666
665914
510714
601636
303145
205377
209180
372464
284454
533595
608446
660721
738910
307845
324139
443510
878173
549923
835046

اسم الطالب
هاله محمود محمد ولى ﷲ
ندى عمر عبدالرحمن محمد
عمر محمد يونس يوسف احمد
اسراء اشرف نبوى البنبى
ايمان احمد محمود ابراهيم الديب
سامية سيد السعيد محمد عوض
نجاة جمال كامل ابو شحاتة
احمد جمال احمد سالم
محمود ابراهيم علي عبدالحميد رمضان
هدير مجدي عبد الغنى محمد عبد العزيز
ندى محمد عبد الحكم محمد دياب
يوسف محمد عبدالمتعال محمد
ايناس عبد الغنى رشاد فرحات دخيل
دعاء ابراهيم عبد الفتاح الروينى
ايمان احمد محمود حسين علوان
محمد رضا محمد احمد الرماش
إسراء مجدي محمد عوض ﷲ الغرباوى
هبة جمال احمد المغربى
روان عادل طه محمد
عمرو عز الدين كامل احمد
شروق سليمان سيد سليمـــان
ياسمين محمد هانيء صبح محمد مرسي الشرقاوي
هدير احمد محمود عبدالغنى المسلمانى
يمنى محمد يوسف اسماعيل
فاتن عبد العزيز السيد محمد سيف
محمد على محمد احمد اسماعيل
اية عبد السﻼم عطوه على فرحات
هويدا جﻼل محمد محمود
مي محمود عبدالفتاح محمد رحاب
ندى صالحين محمد عبد الرحمن
اسماء حامد محمد يونس
امال مدحت حسن محمد

الكلية
معهد فني تمريض المنصوره
تربية ابتدائي طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تجاره كفر الشيخ
السن عين شمس
تربية ابتدائي بنها
علوم رياضة المنيا
زراعه الزقازيق/رياضة
فنون جميله فنون حلوان
علوم المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم كفر الشيخ
دار العلوم ج القاهره
تمريض المنصورة
حقوق اﻻسكندريه
تربية الزقازيق
تربية شبين الكوم
السن عين شمس
تجاره القاهره
تربية عين شمس
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تربية اسكندرية
اداب انتساب موجه الزقازيق
نوعية المنصوره
معهد فني صحى الزقازيق
تربية/رياضة جامعة السادات
تجاره جامعة السويس
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره اسيوط
دار العلوم ج القاهره
اداب اسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
296313
736353
674624
657080
546069
597172
430541
154302
473603
299593
740399
897921
131299
370220
320420
209999
161610
463603
108030
222227
656920
605418
587903
747107
818578
283929
503028
136465
588321
425873
309033
367208

اسم الطالب
اسراء محمد على ابو العﻼ
تسنيم سالم السيد حسن
رحاب اسامه محمد عبد ﷲ سمرى
ايه جمال فاروق فؤاد
ياسمين السيد محمد محمد عثمان
نورهان موجد ابراهيم السيد العاصمى
مصطفى كريم عبدالمجيد محمد عبدالمجيد
هدير جمال محمود احمد
داليا عزت السيد السيد عماره الحداد
هبة سعد محمود بكرى
مصطفى جمال عبد العزيز عبدالعال حسن منيع
رومانى بدروس بساليوس بدروس
مايفر سامى عازر ساويرس
مارك ميشيل جليل جبران
عمر محمد عبدالفضيل زيان
اندرو رأفت رزق رزق
محمود عبد الفتاح ذكى محمد
نهاد محمود عبد الودود موسى محمود
محمد صفوت حسن جاد
شيماء حسين محمود هﻼل احمد
مها محمود عبد الصبور سعد فراج
رنيم رضا عطية غنيم
منير محمد جاب ﷲ عبد الوهاب بلطيه
محمد خالد محمود حسن خطاب
محمود عادل محمد ربيع عبد اﻻمام
محمد عادل عبد الخالق عبد الصمد
كيرلس عادل نظير بطرس عطا ﷲ
ياسمين احمد ابراهيم محمد
محمود محمد عبد العزيز احمد حله
ايمان عاشور احمد جاد
محمد اشرف صﻼح على البرماوى
امال عبدالرازق محمد السيد

الكلية
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية الزقازيق
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية/رياضه المنصورة
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
كلية الزراعة جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه قاهره
تجارة جامعة السادات
زراعه اسوان/رياضة
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تجاره بنى سويف
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم رياضة المنيا
حاسبات ومعلومات عين شمس
علوم رياضة اسيوط
تجاره انتساب موجه قاهره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
رياض اﻻطفال ج اﻻسكندرية فرع مطروح
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
802309
597790
908242
381201
879431
306494
751985
245444
604515
321157
669727
204508
460066
309777
212195
587859
501788
429554
826089
744479
245467
102307
678862
300021
593650
575607
458601
598170
678685
591050
121295
909046

اسم الطالب
سعيد رجب على محمد
محمد سعد محمود حسانين على
نوران فرج ابوبكر احمد
محمود عيد محمد سيد السعدنى
محمد حسن رمضان مجلى
احمد محمد شعبان محمد
منار يوسف زكريا فرحات البغدادي
اسراء احمد عبد العال قبيسى
ندا عبد السﻼم محمد عبد الرحمن عطاﷲ
نور نبيل على عبد الرازق
عماد اشرف عبد الرحمن محمد عبد الرحمن مدكور
محمد شريف باهر عبدالعزيز اسماعيل عامر
دينا خالد إسماعيل إمبابي محفوظ
ابراهيم مصطفى مصطفى حشيش
عبد الرحمن اشرف جابر عبدالحميد
سحر السيد عبد الكريم يوسف
محمد كمال حلمي القاضي
رقية عبد ﷲ عمر فايد
دينا امين فؤاد بنيامين
محمد فوزى سليم سليمان
رنا منتصر محمد عبدالمنعم حسن
حسام سيد خميس ابو القاسم
وليد احمد محمود محمد اسماعيل
عمر محمد محمد احمد سيد
مريم مصطفى محمد محمد جبر
منه ﷲ حسن عمر ابراهيم عطيه
احمد هارون محمد ابوحسين
ياسمين عبد العزيز عبد العزيز متيرد
ياسمين محمود محمود محمد على زيد
هادى رزق احمد رزق
سمير محمد محمد ابراهيم
فاطمه الزهراء محسب محمد حامد

الكلية
معهد فني صحى بنى سويف
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية ابتدائي سوهاج
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه اسيوط
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه بورسعيد
اداب القاهره
علوم الزقازيق
معهد فني صحى بنها
تجاره انتساب موجه المنصوره
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم المنصوره
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
اداب القاهره
علوم طنطا
زراعه اﻻسكندريه
تربية أساسي اسكندرية
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اداب القاهره
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم رياضة القاهرة
تربية جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه طنطا
تربية/رياضه كفر الشيخ
فنون تطبيقية جامعة دمياط
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
إعﻼم ج جنوب الوادى/رياضة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
735080
599922
754655
120200
888114
468163
446368
740321
823690
819751
286472
838246
659640
238032
127087
755372
240119
507122
210829
606587
543488
529531
913551
747460
153928
602059
429666
434003
664785
376085
902047
368247

اسم الطالب
هاجر شعبان محمود محمد
محمود عصام محمود عبد العظيم
محمد صﻼح كمال ايوب الشريف
عمر ناصر عمر ابراهيم الصيفى
مرثا اديب رشدى ميخائيل
وفاء مجدي احمد محمد
عبد الرحمن محمد رضوان امام النحراوى
وسام احمد مصطفى عبدالعزيز
مها محمد ابراهيم محمد
مريم فكري وديع عزب
احمد محمد عبدالحليم محمد خلف
محمد ابراهيم سيد عبد المؤمن
امانى محمد اسماعيل عبد الشافى عدس
شروق ابراهيم احمد على
داليا محمود احمد ثابت
شيرين ايمن محمد محمد عطيه
شيماء شريف محمود محمد
صباح السيد محمد عبد العزيز
روان اشرف السيد محمد
يارا عﻼء الدين قطب على مصطفى
يوسف محمد لبيب محمد عمران
احمد عادل ابراهيم عبد الرحمن رضوان
احمد رمضان احمد سليمان
هدى عبدالحى متولى عبدالحى
عزيزه نبيل عبد الوهاب علي
محمود وجدى جودة عليوة درويش
شروق نبيل محمود صبرى
اسﻼم محمد عبدالحافظ فضلى مشعل
السيد احمد السيد احمد مصطفى
مصطفى حماده عليوه غانم
وﻻء محمد عبد الحميد عبد الرحيم
هبه لطفى عطا سيد احمد

الكلية
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره طنطا
علوم العريش
اداب الفيوم
علوم اسيوط
تربية ابتدائي كفر الشيخ
علوم طنطا
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
علوم المنيا
حقوق حلوان
تربية/رياضة فرع الوادى الجديد
تجاره المنصوره
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
علوم عين شمس
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
حقوق حلوان
حقوق اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
حقوق الزقازيق
علوم رياضة طنطا
تجاره دمنهور
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
تربية ابتدائي جامعة السويس
اداب بنى سويف
تربية الزقازيق
تربية رياضيه بنات اﻻسكندريه
تجاره اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه المنصوره
حقوق بنها
اداب سوهاج
تجاره انتساب موجه الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
381834
453991
236352
745144
356873
752073
903776
305849
164649
728866
669013
606626
588937
888064
448413
593605
913067
290505
464653
234187
728298
592638
832596
903546
664787
440490
651288
605449
120417
879937
603390
429028

اسم الطالب
رضوه اسامه عبدالغفار السيد غنيم
روان مصطفى ابراهيم الدسوقى الشاذلى
احمد عماد اسماعيل محمد
اميره مجدي قاسم نصار
محمد خليل محمد خليل بكر
ايه محمد عبد الرحمن جاد الرب كيﻼني
ايمان السيد محمدالصادق محمد
نادر ابراهيم عزت بكير
رحاب كارم محمود سعيد
زينب محمد السيد سالم
شيماء اشرف بكرى السيد عبد الوهاب
اسماء ممدوح كامل محمد عماره
داليا ابراهيم السعيد السيد زايد
ايه محمد سيد محمد
منى محمد احمد راضى
عمر سامح محمد محمد على مصطفى
ثريا عبد الرازق جابر حسين
ابراهيم اشرف محمد الخولى
ياسر مخلص عبد الرؤوف الصاوى
احمد محمد محمد النقاش
خلود محمد جودة عامر محمد
وفاء السيد ابراهيم ضيف
فاطمه الزهراء محمد نوبى محمد
عادل محروس بدوى احمد
السيد عزت محمد بﻼل
لبني عبدالحميد محمد عبدالحميد ابراهيم
ايه هشام السيد رياض عبد المقصود
ساندي رضا رمسيس سعيد
محمود ناصر عبود السيد
محمد سيد محمد مصطفى
احمد محمد حسن عبد الغنى الشوادفى
ريهام جمال عبد الحكيم محمد الكيﻼنى

الكلية
اداب بنى سويف
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب سوهاج
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية بور سعيد
اداب سوهاج
كلية الفنون التطبيقية ببنها
كلية اللغات والترجمة سوهاج
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب المنصوره
حقوق الزقازيق
تربية بنها
تربية اسيوط
اداب طنطا
اداب جامعة دمياط
تربية اسوان
ع.كندى تكنو.اعﻼم ت.خامس
علوم كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية الزقازيق
علوم جامعة دمياط
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تجاره سوهاج
اداب جامعة دمياط
تجاره اﻻسكندريه
تربية المنصوره
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره اسيوط
زراعه الزقازيق
اداب اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
439331
748299
433677
313201
352237
127503
537388
729541
207668
105390
285427
732855
390141
893353
459460
283519
142701
529325
658475
750433
800735
142842
451608
103019
284380
659898
160928
896212
125035
665028
914062
908858

اسم الطالب
مهره محمد خميس شحاته ابوعلفه
سلسبيل ايمن احمد عبد العزيز
محمد اشرف عبدالعظيم عبدالوهاب ابوالعزم
ندا فايز عدلى عبدالعزيز
نسرين وائل ابراهيم صديق
اية فادى سعيد سعد
جهاد على محمد محمد جودة
محمد عماد احمد عبد المقصود عمر
نورهان محمد عطية محمد
اسﻼم احمد محمود السيد
احمد محمد مصطفى محمد
رحمه صﻼح فريد عبد العاطى
رشا تواب ذكرى جاد ﷲ
وﻻء جمال علي ابو الفتوح
عبد اللة محمد علي النقيب
احمد رجب محمود عطيه على
اﻻء سعيد سعد بيومى ابوحجازه
محمد صابر عبدالحليم ابوسيف عبدالعزيز
ايه مجدى مسعد المتولى حسن
حسام اشرف احمد محمد الغريب
هاله محمد عبد الغنى محمد
خلود حسن علي حسن
سامى محمد توفيق الخضرى ابوالعﻼ
مؤمن سعيد محمد حسن
علي محمد عبد الجواد عبد ﷲ
انجى رمضان محمود على حسن
دينا شعبان محمد على
نسمه عﻼء فوزى محمد
مصطفى رضا سﻼمه العيسوى
عوض محمد حسين عوض
فاطمه جمال عبد الظاهر محمد
تسنيم جمعه حسين احمد

الكلية
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم رياضة كفر الشيخ
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
زراعه الزقازيق
تجاره عين شمس
حاسبات ومعلومات القاهره
تجاره عين شمس
اثار قنا جنوب الوادي
تربية ابتدائي عين شمس
اداب سوهاج
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
علوم القاهره
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية المنصوره
علوم رياضة بورسعيد
تربية ابتدائي المنيا
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
علوم رياضة طنطا
علوم القاهره
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
رياض اطفال المنصوره
تربية ابتدائي بنى سويف
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
علوم رياضة القاهرة
تجاره بور سعيد
تمريض أسوان
كلية تجارة ج أسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
883191
730736
437954
224908
899834
545360
600643
457948
126570
439499
108764
807948
678119
443905
363431
910366
877161
208940
530416
542201
657964
664583
305489
281812
818000
828628
578473
285229
671914
441293
448419
880991

اسم الطالب
رانيا كمال الدين محمد زكى
منه ﷲ محمود عبد الفتاح عبد الحميد
مى على محمد محمود سعد
عبد الرحمن شاكر محمد عبد العال
مصطفي اسماعيل علي محمد
مصطفى عبد الرازق حسان محمد حسان
ايه اشرف محمد فتحى اسماعيل
منار طارق عبدالحكم الغياتى
فاطمة عمرو محمد اسعد ابراهيم
سماح انور ابراهيم مصطفى
بيشوى عادل ميخائيل بسطوروس
صبرى سامى سمعان جوده
فاطمه سمير السيد حافظ احمد بدوى
داليا محمد حسنين محمد سليمان
اسﻼم محمود عبدﷲ ابوزيد
رامى بشاى نمر سعيد
ابتسام كمال محمد محمد
زياد خالد صبحي منصور
احمد رجب عﻼم عبد الفتاح
عبد الرحمن محسن عبده محمد
احمد جمعه محمد علم الدين
احمد عادل عبد الرحمن عبد العال النجار
مي صبحي نبوى ابو عياد
ايمي منير مراد شفيق منصور
تريزا بولس ملك بولس
علي مبارك يوسف دسوقي
محمد السيد احمد محمد
هاجر محمود محمد الحسيني فهيم عطية
ايه المتولى الددامونى السعيد
شروق احمد عبدالغنى محمد غريب
يمنى اسامة كمال محمد ابو شاهين
ندا على احمد حسن محمد

الكلية
اداب اسيوط
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم رياضة حلوان
اداب سوهاج
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم طنطا
اﻷكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة
تجاره اﻻسكندريه
اعﻼم القاهره
تربية /رياضه المنيا
حقوق المنصوره
اداب طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
معهد فني صحى اسيوط
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره دمنهور
تجاره اﻻسكندريه
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
اداب انتساب موجه المنصوره
تربية شبين الكوم
تجاره عين شمس
اداب المنيا
حقوق قنا جنوب الوادي
اثار القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تمريض المنصورة
تجاره سوهاج
علوم رياضة طنطا
تجاره اسيوط

Page 1514 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
652200
878758
132487
903122
440389
116469
151582
535999
217355
398372
651011
913842
224809
369669
580805
473321
726717
732031
384113
123487
613778
124610
103541
538150
812781
305170
660501
134048
158061
429363
373765
890007

اسم الطالب
محمد فؤاد سعد على سالم
محمد سيد محمد سيد
محمود محمد عفيفى عفيفى
اندرو اشرف حليم نمر
شروق محي الدين محمد عبد الجواد
محمد عزيز مبروك محمد
احمد جمال جﻼل عبد الحميد
ميرنا طاهر زكريا محمود الخولى
ناريمان ابراهيم محمد متولى
رشا ناجح تقى بسطا
ايمان السيد مرسى عطيه متولى
اسﻼم محمد امين محمد
عبد الرحمن مصطفى حامد سليم
ايه احمد عبدالحميد احمد حماد
عمر السيد يوسف علي النجار
فايزه ابراهيم يوسف النحراوى
عمرو نبيل السيد ابراهيم شلبى
عبد الرحمن مدحت محمد فوزى عبد القوى
ساره سعيد عبدالفتاح حسانين مشرف
عبد الرحمن اشرف احمد محمد
محمد السيد حسين محمد موافي
شريف محمد رمضان ابراهيم
وفاء مرغنى بغدادى حسن
إيمان حمدي محمود خليفة
كرستين عصفور يوسف خليل
اسماء جمال مصطفى خاطر
ضياء محمود سامى محمود السيد عجيز
رانيا كمال الدين محمد ربيع محمد
منار مباشر محمود جنيدى
هدير رجب عبد الناصر عبد ربه حميدة
محمد ابراهيم السيد على دويدار
محمد سيد احمد حسن

الكلية
تجاره المنصوره
تجاره اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
سياحه وفنادق اﻻسكندريه
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
حقوق بنى سويف
نوعية فنيه اﻻسكندريه
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي المنصوره
حاسبات ومعلومات اسيوط
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تربية بنها
تجاره سوهاج
تجاره كفر الشيخ
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
علوم رياضة الزقازيق
تجاره بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره بنها
زراعه دمنهور
معهد فني صحى بنى سويف
تربية طفوله شبين الكوم
حقوق المنصوره
تجاره انتساب موجه قاهره
حقوق بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنها
السن المنيا/رياضة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
596543
500619
540685
206493
457813
817799
204994
900945
512621
288102
530454
151752
434560
540531
169079
558447
120332
833729
581814
232942
357424
740039
358167
507032
886504
734578
654293
235273
677439
725750
877327
617418

اسم الطالب
عبد ﷲ اشرف محمد السيد عبد الحق
محمد طارق حافظ سليمان
هيماء عبدالصمد محمود عبدالمؤمن
جورج عماد فؤاد ذكى عبد المﻼك
فاطمة فؤاد السيد مزروع
عبد الرحمن قبيل موسى حسانين
فادى طارق محروس ملطى
كيرلس عزيز صدقى عوض ﷲ
ميرنا كمال زاهى سعيد اسعد
بسنت محمد حسن محمد زهران
احمد ناصر سعد خليل
سهيل محمد الغزالى حسين هارون
شهاب اشرف محمود محمد احمد
ايمان مؤمن محمد مؤمن
اسراء محمد هاشم محمد
يسرى عبدالمحسن عبدالمنعم اسماعيل السماك
محمد عبد ﷲ محمد عبد العظيم
رغده محمود مصطفى حسين
على محمد أبو اليزيد الباز
اية زكريا جمال الدين علي محمد
محمود محمد محمود سيد
احمد صبري يوسف عبدالدايم
ايه شهام اﻻمام الششتاوى
تقى ابراهيم محمد ابراهيم محمد
محمد عبد القادر عبد الحى عبد القادر
محمد جمال السيد محمد
سمر عزمى على محمد عزب
ندى هشام ابراهيم رشدى
سهام حمدى محمد صبرى احمد ابو العز
عاطف السيد علي عبد العال سماحة
نورهان مصطفى صابر محمد
محمد جﻼل الدين محمد محمود الرفاعي

الكلية
تجاره جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تجارة جامعة السادات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
المعهد الفنى للتمريض بالجونة
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
معهد فني تمريض سوهاج
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
علوم رياضة جامعة دمياط
اداب دمنهور
تربية/رياضه الفيوم
زراعه دمنهور
حقوق القاهره
تجاره سوهاج
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره عين شمس
علوم رياضة الزقازيق
علوم عين شمس
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب اسيوط
تجاره الزقازيق
اداب المنصوره
تجاره انتساب م .بنها
اداب المنصوره
تجاره الزقازيق
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
163381
754276
227221
252851
231167
753272
299921
376315
601299
211992
445424
212420
448672
530239
284159
212508
121038
159991
597384
800329
430603
584703
301640
375502
735737
729570
122446
435885
605407
159183
238107
206236

اسم الطالب
هبه محمد مصطفى امين
ايه امجد ابراهيم عباس مرسى
اﻻء مجدى حسنى احمد
محمد صبرى سعد عباس على
حنان موسى ابراهيم حفنى
خلود محمد الحسيني حسن محمد علي
سعيد عبد الكريم عزب ابو طالب
محمد فتحى مصطفى محمد محمود
بوﻻ حليم صبحي بطرس ميخائيل
هدير ايهاب عبد النبى امين
نهله جمال حمد البهوتى
شروق هشام على رجب
منة ﷲ السيد محمود الشنشورى
فارس ناجى محمد العيسوى
اسﻼم كرم عبد الفتاح مبروك العبد
رنيم عمرو محمود محمد ابراهيم
عبد الرحمن محمد زاهر علي
احمد محمد امين ابراهيم
ساره صالح ابراهيم صالح عامر
محمد محمود امين دكرونى
وليد احمد السيد احمد محمد
اسراء محمد فوزى محمد زهران
محمد السيد عبد الرزاق احمد
دنيا شعبان ابراهيم سﻼمه
محمود محسن حسن السيد محمود
احمد محمد محمود محمود حامد
منه ﷲ سيد محمد محمد
برديس عمرو احمد فؤاد احمد موسى
دينا عادل رفعت ابراهيم
مروه محمد شعبان حميده
فاطمه الزهراء جمال محمد احمد المصرى
لميس هشام محمد علي

الكلية
حقوق بنى سويف
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
العالي خدمه اجتماعيه بنها
اداب انتساب موجه بورسعيد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
نوعية عباسيه
تجاره الزقازيق
هندسة عين شمس
تربية طنطا
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه طنطا
علوم طنطا
معهد فني صحى امبابة
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تجاره القاهره
اداب بنى سويف
تربية جامعة دمياط
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
تجاره دمنهور
زراعه طنطا
علوم اسوان
تربية بنها
زراعه الزقازيق
علوم رياضة عين شمس
حقوق انتساب موجه القاهره
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
تربية الزقازيق
حقوق بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
245458
206501
281080
669057
601422
206858
916395
603817
317752
437553
670428
448568
879556
317239
308450
736201
134062
842988
308372
509649
241245
297049
731480
208291
225408
473751
671166
588847
446475
461801
746498
108517

اسم الطالب
ايه حامد ابراهيم حسين
انجى رأفت عدلي نصيف
احمد جمال السيد حسين زهران
ناديه اشرف مصطفى فرج حسين
محمود السيد عبد المنعم عبد ﷲ
مايكل رائف مجدى عبدالملك
اشرقت مكرم محمد سيد
السيد عبد البر على شحاته
جرجس سعد مسعود مصرى مسعود
روضه محمود عبد الفتاح عثمان
ريهام رضا رمضان موسى عمران
رضوه محمد حسنى يوسف عبد الحافظ الشناوى
اميره اسامه ابراهيم منصور
هبة عبده رشدي ابراهيم الدسوقي
مريم مجدي السيد العرابى
احمد شعبان محمد البدرى محمد
بانسيه سمير عبد المعطى محمود
هدير ابراهيم عباس علي
محمد عبد المنعم ابراهيم علي سليم
احمد عبد المحسن عيد محمود سالم
اماني رمضان امين احمد
رانيا محمد حنفى السيد
وﻻء ثروت محمد زغلول
فاطمه سامى حسنى عبد الوهاب
مى ماهر محمد محمد العوضى
ريهام محمد محمد عيسى محمد الغزاوى
مصطفى رءوف فرج احمد فرج
هدير عصام عبدالجواد السيد
ابراهيم محمد محمد على ابو الخير
هاجر عبدالستار ابراهيم المهدى
مروه محمد محمد عمرو
ياسمين محمد كمال على شحاته

الكلية
علوم القاهره
اداب القاهره
تجاره عين شمس
اداب المنصوره
تجاره الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره اسيوط
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
نوعية فنيه اﻻسكندريه
اداب المنصوره
نوعية فنيه طنطا
تجاره اسيوط
علوم بنها
اداب شبين الكوم ج المنوفية
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
فنون جميله فنون حلوان
السن المنيا
فنون تطبيقية جامعة دمياط
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
طب بيطرى القاهره
اداب حلوان
علوم رياضة الزقازيق
فنون تطبيقيه حلوان
اداب القاهره
علوم كفر الشيخ
فنون تطبيقية جامعة دمياط
اداب انتساب موجه طنطا
علوم رياضة الزقازيق
تجاره كفر الشيخ
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
600100
593336
305334
241987
613423
849504
755965
612477
160039
370189
454612
204973
892615
679161
146312
531667
217475
651313
165212
614605
115852
234273
900410
526865
545422
825823
470885
234669
592779
583150
433846
245104

اسم الطالب
عبدﷲ محمد عبدﷲ محمد العزونى
محمد علي زين على الديب
مي صبحي عبد الحميد ابوالعﻼ الشاهد
محمد رجب سيد على
محمد السيد عبدالعزيز ابراهيم
مالك عبد التواب محمد حفنى
سماء الشحات رزق قاسم
محمود محمد عبد الحميد على
محمد احمدالسيد عبد الحليم عطيطه ﷲ
طارق محمود ابراهيم محمد
سوزان مصطفي السيد خضير
مينا ماهر نبيل عبد المسيح
سميه عبد الرحمن خلف محمد
احمد اشرف كمال فوزى المتولى
احمد سيد محروس امام
احمد قطب أبو السعود حسن سعيد
ساره محمود عبد الكريم محمود السيد
ساره محمد جﻼل الدين ابراهيم الوكيل
رغدة جمال قرني محمد
جهاد على إبراهيم محمد
عبد الرحمن محمد عبد المطلب محمد
احمد عبدﷲ اسماعيل طه
نيره اسعد عبد الﻼه عبد العال
بسنت موسى عبد الحميد السرجانى
احمد شفيق السيد محفوظ
محمد عاطف عبده ذكى
بسمه ماهر طه غازى السيد
احمد حسن حمدى حسن محمد
عﻼء محمد صادق الجيزاوى
رنا يحي خليل مطاوع
محمد عباس ابراهيم حسن على
فيبرونيا منير غالي ابو سيف

الكلية
علوم رياضة الزقازيق
تربية جامعة دمياط
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
حقوق القاهره
تربية ابتدائي الزقازيق
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
علوم العريش
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره اسيوط
دار العلوم ج القاهره
اداب طنطا
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تربية اسيوط
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم رياضة اسوان
ك.ت .فني صناعى اسكندرية
تجاره عين شمس
تربية المنصوره
علوم الفيوم
رياض اطفال المنصوره
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره عين شمس
اداب سوهاج
علوم جامعة دمياط
تجاره دمنهور
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب جامعة دمياط
علوم المنصوره
تجاره دمنهور
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
726426
445344
911806
312163
207811
501543
209275
300509
453786
909104
435856
899340
747132
587766
226186
367375
598676
736593
428250
585953
849510
756407
819046
801393
510273
470018
475641
726298
670326
159139
580259
876246

اسم الطالب
اسماعيل احمد اسماعيل احمد
ريم عبد الحسيب احمد احمد القصراوى
الشيماء محمد محمود حامد
فتحي عادل فتحى قطب عطية
ساندرا كمال جميل كامل عازر
روان محمد حسن حافظ
مصطفى احمد محمد عبد اللة
مريم اشرف عطيه نادي
شريهان محمد السيد عبد الهادى عبد الرحيم
محمد جﻼل عبد الرحيم احمد
مروة احمد يحيى مصطفى محمد الدقاق
اميره محمد قبيصى محمود
احمد عمادالدين محمد عبداللطيف
عبد ﷲ ابراهيم عبد العظيم موسى
محمد يسـرى عبد السـﻼم السيــد
سلمى مصطفى عبدالحميد محمود فرج
حسام السيد على قوره
رضوة حسن احمد حسين على
مروان محمود محمد خليل عبد الجواد
احمد عاطف توفيق ربيع
محمد محسن كامل محمد
محمد جمال عبد العال محمد
اية ماهر احمد محمد
فادى عادل عزيز لبيب
يوسف محمد فؤاد محمد الجمل
محمد على السيد يوسف احمد
محمد رشاد فخرى عباس
مرح حمدي رجب ابو المعاطي
عماد عبد المﻼك فهمى داود عوض ﷲ
دعاء رفعت جابر سيد
اﻻء محمود عباس عباس الجعلى
احمد زكريا عمر موسي

الكلية
تجاره جامعة السويس
تجاره طنطا
تربية اسوان
زراعه المنوفية/رياضة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
زراعه اﻻسكندريه
استنفد الطالب رغباته
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم طنطا
تربية ابتدائي اسوان
علوم رياضة طنطا
تربية سوهاج
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
كلية الفنون التطبيقية ببنها
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
نوعية الزقازيق
تجاره سوهاج
تجاره المنصوره
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب المنيا
اداب المنيا
تجاره طنطا
تجاره كفر الشيخ
تجاره اﻻسكندريه
تربية اﻻسماعيليه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
اداب بنى سويف
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
حقوق اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
882085
110580
464016
376140
232333
601342
132870
889727
895158
162361
436455
149237
820820
439923
537030
546123
584993
437443
302787
662527
218609
727660
651199
533617
283091
896218
430314
455850
585838
150389
245451
829312

اسم الطالب
احمد محي احمد اسماعيل
عاصم جﻼل عبد الفتاح سليم
نورهان حلمي محمد محمد ابوسمرة
احمد خيرت حلمى عبدالمحسن عامر
محمد رفعت اسماعيل محمد
آﻻء شاكر عباس خليل يوسف
محمد مجدي انور سليمان
سهير سيد عبد الحافظ فرغلى
ساره محمد السيد عبد الﻼه
بسمه فرج احمد عبد المجيد
ايمان السيد محمود السيد محمود
مرهان محمد صﻼح على
محمود احمد طلعت محمد فهمى
نور الهدى ابراهيم السباعى احمد
دعاء مصطفى نصر احمد راضى
أمنيه محمد عبدالسﻼم عبدالفتاح ماجور
هدى حمدى فتحى مصطفى سﻼمه
هاجر عبد المجيد محمد محمد أبو الصفا
محمود مجدي عبد الستار محمود عبد الجليل
وليد ابراهيم الشربينى محمد عوض
زينب جمال محمد على كيﻼني
هدى احمد حسين بندارى زهران
ندى عبد اللطيف عبد اللطيف احمد شتات
عطيات عبدالحميد عبد الوهاب هنيدي
نوران محمد محمد سيد جمعه
دعاء ابوالعﻼ احمد ابوالعﻼ
مؤمن محمد محمود ابراهيم أمين
ماهر حمدي ماهر عبدالمنعم عليوه
سلوى بشرى صابر الماظ
ياسمين محمد على عبد المنعم
بسمة علي علي عبد المطلب
صفاء محمد عبد الوهاب محمد

الكلية
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه طنطا
تربية كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات بنها
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره بنها
تجاره القاهره
تمريض اسيوط
تربية سوهاج
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسكندريه
علوم حلوان
كلية تجارة ج أسوان
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تربية ابتدائي دمنهور
تربية طفوله اﻹسكندرية
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية حلوان
نوعية الزقازيق
زراعه المنصوره
تجاره دمنهور
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب سوهاج
اداب اﻻسكندريه
تمريض طنطا
تربية طنطا
علوم القاهره
استنفد الطالب رغباته
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
227218
216153
681161
828472
293066
751057
385839
531360
727362
292649
811190
301060
522527
360535
602252
232129
540245
281216
374424
891746
472008
733305
743298
354820
368291
504693
530622
578252
465369
605564
837521
535704

اسم الطالب
اسراء طارق كمال سليمان يوسف
مريم مجدى فوزى سو﷼
ساره محمود محمود حسن عبد ﷲ
هاجر نجار محمد هاشم
نسمة مجدي عيد الصعيدى
احمد عصام عبد النعيم احمد محمود
على احمد محمد سليمان
حاسم طلعت محمد عبدالعليم الضويمر
محمد السيد سليمان محمد عبد ﷲ
دعاء ايمن عبد الوهاب عبد الستار
مادونا ذكرى سامى ناشد
شفيق علي مندور على سمرى
مصطفى على ابراهيم على الكفراوى
عمرو احمد محمد سيد
أحمد عﻼء محمد محمد
عبد ﷲ اشرف عبد الحميد محمد
دعاء عوض عبدالحميد عوض سبيته
عمرو صالح محمد بهجت عبدالسﻼم المغربي
فايزة مصطفى محمد عبدالهادى محمد
منى عادل فتحى فهيم
أحمد معوض الطنطاوي البواب
محمد السيد محمد القمحاوى
منه ﷲ ناصر احمد احمد اسماعيل عجاج
اسماء اشرف احمد حسين
حسناء حاتم عبدالمنعم سالم
احمد محمد قنديل ابراهيم نصر
ذياد خالد طلعت حرب
احمد منير ابراهيم احمد الشامى
اسﻼم صﻼح محمود اسماعيل حسين
هاجر على السيد على عبدالعال
حسناء صﻼح سيد امام
أميرة شعبان عبد اللطيف حسين بريك

الكلية
تربية عين شمس
علوم القاهره
تجاره بور سعيد
تجاره سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره بور سعيد
تربية/رياضه بنها
حقوق طنطا
تجاره الزقازيق
اداب القاهره
معهد فني تمريض المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
تجاره الزقازيق
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
اداب دمنهور
تجاره عين شمس
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تربية ابتدائي اسيوط
حقوق اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب انتساب موجه بنها
تجارة جامعة السادات
اثار قنا جنوب الوادي
تجارة جامعة السادات
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجاره بنها
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تربية ابتدائي دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
522641
596212
667708
523929
655919
458703
295889
206434
662441
107733
673744
134736
575991
433519
381312
515668
318986
282160
905175
759655
755400
736578
728410
235825
301482
149347
380664
526571
355867
607596
607040
681622

اسم الطالب
امل مصطفي محمد علي محمد
هند السيد حسن على الشبراوى
اسامه حمدى عبد الجليل ابو زيد عيسى
ندى محمود محمد أحمد محمود
احمد مجدى عبد المجيد محمد عمار
نسمة زكريا السيد المسلوع
سمر محمد أحمد مصطفى
حازم خالد محمود رشيد
عﻼء محمد عبد الغفار عبد الهادى ابو السعد
نورهان محمد عبد الفتاح كامل
تقى امين محمد امين العادلى
احمد صبحى ابراهيم عبد النبى
محمود عبدﷲ عبد القادر النجار
احمد محمد سعد محمود على
محمد عصام حسن على ابوسالم
محمد هشام حسين عبد الكريم
منى عبد الغني منصور عيسى
ياسمينا ابراهيم سيد عبد الواحد على
شيماء وفقى كامل عبد الرسول
ايه جمال محمد عبد الفتاح
منه ﷲ حلمى عزازى حمدان
ايه جمال فهمى مصطفى محمد
احمد محمد فايد السيد
هاجر محمد ابو الحسب على شحاته
محمود عبد النبي عباس عبدالنبى
موسى منصور عون سعد
ايه مجدى عبدالمقصود حسانين السيسى
مكاريوس صبحى مساعد جيد
اميره خيرى عبدالمجيد عبداللطيف
عبد الرحمن مصطفى محمد محمود سﻼمة
احمد سمير محمد زغلول عبد العزيز
نسيم احمد احمد الموجى محمد

الكلية
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره جامعة دمياط
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
زراعه اﻻسكندريه
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات حلوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اعﻼم القاهره
علوم المنصوره
تجاره جامعة السويس
تجاره طنطا
علوم اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه دمنهور
تربية بنها
علوم رياضة عين شمس
تربية سوهاج
طب بيطرى الزقازيق
تربية العريش
تمريض الزقازيق
عالي هندسة بلبيس
تجاره طنطا
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
زراعه عين شمس
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تربية اسكندرية
حقوق حلوان
علوم رياضة الزقازيق
علوم الزقازيق
تمريض المنصورة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
278124
581336
438987
817464
806751
899397
613604
816508
837679
809851
669792
166439
467661
314057
105478
507811
442001
362106
299091
670341
431917
650114
225989
752374
538863
355386
886099
330390
153896
471068
537784
540512

اسم الطالب
تقي احمد محمد حسن
مصطفى محمود محمد صالح
اسماء محمد صقر مصطفى عبد الرحمن
يوسف عادل هابيل متى
زينب على محمد عبد العظيم
حسام كمال احمد السيد
ياسمين الشحات عبد السﻼم حموده
احمد زغلول محمد عبد النعيم
ماريان جمال متى سليمان
مارينا نادي حبيب يني
محمد عبد المنعم يوسف زاهر عطيه
عفاف محمود محمد احمد
احمد جمعه احمد عبدالحميد أبوشوشة
اية مرزوق سعد حاروق
مي معوض محمود معوض
مصطفى محمود جمعة الضوى محمود
كيرلس مﻼك يوسف سليمان يوسف
دينا عادل عباس احمد
امل سامح عبدﷲ عبد الرحمن
ريهام اسماعيل منير عبد الحميد
عبد الرحمن ناجى محمد عبد المجيد الشيخ
نهال خالد عبد الشكور محمد حسن
محمد عبد الكريم امام محجوب
مارتينا ابراهيم جرجس عبد المسيح
أمنية عبدالقادر محمد ابراهيم عرفان
امنيه محمدى سعد عبدﷲ
ابانوب رزق عبد المﻼك خله
احمد كامل السيد الجدى
دنيا محمد عليوه محمد
نداء ايمن احمد ابو الفتوح السيد
الشيماء على توفيق حجازى
إسراء صبحى عبد المولى محمد منسى

الكلية
حقوق عين شمس
ك.ت .فني منشات بحريه بور سعيد
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم رياضة المنيا
السن المنيا
اداب سوهاج
رياض اطفال القاهره طالبات
علوم المنيا
تجاره اسيوط
تربية المنيا
زراعه المنصوره
معهد فني تمريض الفيوم
تربية كفر الشيخ
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه حلوان
حقوق اﻻسكندريه
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
خدمه اجتماعيه حلوان
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
نوعية المنصوره
علوم رياضة اﻻسكندرية
علوم جامعة دمياط
اداب انتساب موجه حلوان
اداب جامعة دمياط
طب بيطرى جامعة السادات
كلية البنات تربية عين شمس
اداب اسيوط
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اداب بنى سويف
زراعه كفر الشيخ
تربية دمنهور
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
463147
667628
917119
666223
545418
454258
803486
148513
114821
668620
380457
221632
354726
502502
375411
225720
663491
354868
318245
232528
356398
388611
881909
815063
459617
379142
591137
598192
652490
812017
660914
431340

اسم الطالب
محمد خيري عبد الونيس بسيوني
اكرام خالد عبد العظيم محمود علوان
ناردين ناصف جورجى حناﷲ
اسراء توفيق محمد عبد الباقى المنير
احمد اشرف شحاتة نايل
ريم نبيل حمزة محمود
اميرة سيد عبد العليم ابراهيم
رويدا عادل عكاشة خفاجي
نرمين مجدي حسن احمد
ايه محمد صابر مصطفى
ايمن جمال محمد على
يمنى حسام الدين مصطفى محمد
داليا رمضان محمد مخيمر
محمد طارق ابراهيم محمد شعبان
كريم صﻼح محمد احمد سلطان
حازم عبدالغفار على مبروك
مروه ابراهيم احمد الشربينى شومان
اميره محسن محمد عثمان
محمد عبد السﻼم كامل محمد
ضياء محمد عباس عبد الجواد
فيبى فرنسيس جرجس خلة
خلود خالد عبدﷲ محمد
افنان محمد ابو بكر محمود
ساره ممدوح حكيم يوسف
عمر السيد محمد السيد اﻷلفى
هاجر جمال سيد سﻼمة
روان امجد التابعى كمالو
احمد محمد محمد ربيع مجاهد التابعي
مصطفى احمد محمد احمد عبد العزيز
محمود يسرى محمود سطوحى
يارا وائل عبد العزيز بدر محمد
عمر محمد فهمى احمد

الكلية
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
نوعية المنصوره
تربية ابتدائي اسيوط
رياض اطفال المنصوره
علوم رياضة كفر الشيخ
اداب طنطا
نوعية موسيقيه المنيا
تربية عين شمس
طب بيطرى القاهره
زراعه المنصورة/رياضة
علوم رياضة الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه طنطا
زراعه اﻻسكندريه
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره انتساب موجه طنطا
معهد فني صحى بنها
تربية عين شمس
كلية البنات تربية عين شمس
تربية ابتدائي بنها
اداب اسيوط
اداب المنيا
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
زراعه عين شمس
اداب جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره اسيوط
اداب المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
317186
596151
650741
829287
238512
155946
206918
583535
680973
368136
877728
378721
523886
231704
738667
439156
811097
354956
613268
535208
177580
876443
581867
381432
280963
824835
819264
877272
725432
835258
820848
515453

اسم الطالب
عائشة عبد المنصف رزق مصيلحي حسانين
خلود على مصطفى الباروجى
زينب عبد السﻼم عبد السﻼم محمد عويس
هاله عبد الوهاب خليفه محمود
سلمى محمد سيد حسن
عمر محمد حلمي جﻼل
على ماهر همام احمد عبد اللطيف
نورهان طه مصطفى محمد احمد
محمد احمد محمد الباز الوهيدى
اسماء حمدى محمد فؤاد الطوخى فرج
اميره على عبد النبي على
محمود محمد منصور ابوالسعود جيرة
منة ﷲ احمد عبد العظيم محمود محمد
احمد مصطفي محمد محمد
عﻼء محمد شعبان عبدﷲ محمد الهوبى
سﻼم عادل عبد الوهاب رمضان محمد
الزهراء محمد خلف عبدالمحسن
رضوى عﻼء حسن عطيه
اشرف عادل عبده عطا
يارة فتحى محمد محجوب الزيات
احمد عبد المرضى عباس يوسف
ياسمين محمد احمد محمد
محمد ماهر رجب سليمان
كريم احمد محمد عيد النوبى
الين هشام ثروت المصرى
مى عبدالكريم شمروخ محمد
مادلين سعد معزوز سعيد
هاجر محمود على متولى
احمد عطيه شحاتة عبدالمطلب
معاذ عبده احمد محمود
مينا أيمن متواضع وهيب
محمود عيد دياب عيسي

الكلية
علوم بنها
تربية جامعة دمياط
اداب المنصوره
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تجاره عين شمس
تربية رياضيه بنين بني سويف
حقوق حلوان
اداب طنطا
طب بيطرى بنها
اداب شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى اسيوط
نوعية عباسيه
زراعه اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية الزقازيق
تربية أساسي اسكندرية
تمريض المنيا
حقوق حلوان
معهد فني تمريض الزقازيق
علوم اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب سوهاج
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
طب بيطرى بنها
تجاره عين شمس
اداب قنا ج جنوب الوادى
رياض اطفال المنيا طالبات
تجاره اسيوط
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره سوهاج
تجارة قنا ج جنوب الوادي
حقوق طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
609028
452735
320755
216387
149262
388323
537233
589615
134120
661731
360539
216461
298046
321073
815698
294363
206210
212456
215311
286343
376888
737445
235982
390290
652583
124867
281306
539876
294057
847261
282964
292265

اسم الطالب
محمد جمال محمد عبدالحميد محمد
اسراء اشرف احمد مصطفى حسن
هاجر محمد فرج سﻼمه
اسامه محمود عبد العاطى محمد طلخان
احمد كمال احمد ابراهيم
احمد اسامه زهدى حسن سعد
سمر سعيد فتحى احمد اﻻمام
دينا طارق ربيع السيد متولى
خالد عمر حمد محمود
محمد احمد الخضر على موسي
عمرو محمد حسان محمود
محمد احمد محمود احمد
نوران مصطفى ابراهيم حامد
رانيا طارق مرسي عبد العزيز
نعمه جرجس ذكى ايوب
علي لطفي امين عبد الغفار
مصطفى محمد عثمان محمد سليم
باسل احمد محمد عبد القادر على كبير
محمد رضا احمد ابراهيم السروجي
رقية السيد محمد السيد سليم
الهام السيد عبدالحافظ السيد غنيم
وجيده مكرم نصار محمود محمد
احمد عادل سيد احمد
طه محمود طه محمود حﻼوة
عﻼء مصطفى عبد العزيز جوده
عبد الرحمن هشام عبد المنعم محمود
نور الدين ايمن توفيق حامد حسن
ريحانه فضل سليمان داود
يوسف جرجس سعيد بولس
عماد ميﻼد زكى اسحاق
احمد طارق حسن حسنين على
حنان عزت حفنى احمد

الكلية
تجاره الزقازيق
حقوق طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم عين شمس
تجاره انتساب م .بنها
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
علوم اﻻسكندريه
حقوق طنطا
حقوق القاهره
تجاره المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق حلوان
اداب انتساب موجه عين شمس
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
حاسبات ومعلومات حلوان
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
علوم رياضة عين شمس
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب عين شمس
تجاره بنها
علوم رياضة المنصورة
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره سوهاج
علوم اسوان
اداب القاهره
اداب انتساب موجه القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
391497
582123
677485
454501
228158
512023
588505
317751
662687
501873
387490
365458
886879
430286
110665
535770
158391
549192
675018
303920
288848
818780
464745
681766
362766
654301
432053
367579
283308
428106
920670
837536

اسم الطالب
رنا انشان عبدالحميد حسن
سامح محمد محمد عليان
هاله المصلحى المغاورى ابراهيم
امنيه ياسر عبد العزيز الدفراوي
محمد احمد عبد المنعم احمد مرزبان
اسراء بدر إبراهيم عبدالعزيز
وسام عبد اللطيف حامد حسنى عباس
ايمن فوزي محمد عبدربه
محمد مصباح الشربينى مصطفى النجار
لوجينا محمد السيد عبد السﻼم عوض
ايهاب محمد عبدالمجيد متولى زوبع
هدير عصمت زايد زايد
سوزان عزت زكى حنا
احمد محسن جابر محسن موسى
حازم ممدوح محمد بهجت
سارة علي محمد قضيب
محمود نبيل جمال محمد
ابانوب سعد لبيب سليمان
نعيمه الهادى رمزى السيد ابوسعيد
اﻻء مرضي عبدالعظيم قلمه
عبد الرحمن ابراهيم السيد عبد المحسن
محمد على محمد على
محمد احمد عبد الرازق العتربي
جيهان رضا عبد الحميد احمد خفاجى
كيرلس صﻼح نصير ميخائيل
منى سعيد السيد عبد اللطيف
طارق محمد احمد حسنين مسعود
يارا ياسر عثمان احمد عوض
جورج طلعت يحى سعد
محمود محمد نيازى مصطفى الجاويش
عبدﷲ حاتم خلف محمد
سارة اسماعيل صالح عطاﷲ

الكلية
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه طنطا
علوم المنصوره
تربية طفوله طنطا
تجاره جامعة السويس
تجاره كفر الشيخ
تربية ابتدائي بنها
معهد فني صحى بنها
طب بيطرى كفر الشيخ
زراعه اﻻسكندريه
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره اسيوط
تربية رياضيه بنين اﻻسكندريه
تجاره انتساب م .بنها
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تربية بنى سويف
علوم رياضة شبين الكوم
معهد فني صحى الزقازيق
دار العلوم ج القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب المنيا
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تمريض المنصورة
تجاره انتساب موجه حلوان
تمريض المنصورة
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنها
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تربية/رياضه اﻻسكندرية
حقوق سوهاج
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
295899
449260
234188
504074
366144
156800
660310
888856
367325
661517
306507
152882
734862
152600
374088
544624
457567
835686
379019
602951
232762
822388
906214
465140
547653
837979
519402
304831
725866
728796
160250
801144

اسم الطالب
فاطمة الزهراء خالد الطاهر محمد ادم
نوران محمد محمود شرف
عبد العظيم اشرف عبد العظيم
محمود طه محمود اسماعيل مرتضى
جون رفيق لبيب عزيز
اسﻼم عزوز فراج محروس
محمد عبد المجيد سعيد عوضين
هاله عبد العزيز عرنوس احمد
اسراء وليد الشحات محمد الشحات
فاتن جمال السيد عبد الفتاح
رامي نبيل عبد العليم المغربى
محمود جابر محمد عبد العزيز
محمد نبيل احمد السيد
محمد مصطفى يحيى سعد
ايمان فتوح عبدالحميد محمد الشافعى
محمد عﻼء الدين حسب النبى السيد رمضان
سارة احمد سيداحمد سليمان
وﻻء طه سعيد طه
هبه احمد لطفى عبدالحميد
حموده عاطف حموده ابراهيم الشرويدى
اميرة يحى رياض على
ايرينى عادل فكرى زكى
امال علي صابر يونس
فتحي محسن أبو الفتح البحراوي
محمد سعيد عبده ابراهيم عياد
مروة صابر بدر محمد
هناء محمود عوض رمضان نعيم
دينا سامي عبد الباري عبد القادر
اسﻼم حسن محمد اسماعيل
محمد منصور فرحان محمد محمد رشيد
اسراء احمد طه محمود
اسﻼم جمال حسن عبد الحكيم

الكلية
علوم رياضة عين شمس
علوم رياضة جامعة دمياط
حقوق عين شمس
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
تربية/رياضه المنصورة
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
زراعه مشتهر
اثار قنا جنوب الوادي
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف/رياضة
نوعية الزقازيق
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
طب بيطرى بنها
علوم رياضة بورسعيد
تربية ابتدائي طنطا
نوعية موسيقيه قنا
كلية البنات آداب عين شمس
معهد فني تمريض الزقازيق
فنون جميله فنون حلوان
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
تربية ابتدائي سوهاج
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ
تربية طفولة فرع الوادى جديد
تربية طفوله ج دمنهور
تربية ابتدائي السادات
زراعه قناة السويس/رياضة
زراعه الزقازيق/رياضة
تجاره انتساب موجه بنى سويف
نوعية المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
587625
214850
374524
614007
607891
742812
667909
577319
518044
664134
576094
654573
356942
729263
308027
729221
239819
911685
732009
606829
912944
116210
665437
301018
372422
510670
663015
312445
234835
465289
312882
586291

اسم الطالب
نورا سعيد عرفان ابراهيم حامد
شادى عيد عبد السميع عبد المقصود
دينا رضا السيد عرابى
اميره محمد عبدالوهاب عبدالقادر
ايمان السيد أحمد حسن احمد
مها طارق جوده سليمان
محمد فايز محمد السيد العﻼوى
محمد عبد الناصر عبده السيد ابراهيم
اسراء محمد نجيب ابراهيم حسن مصطفى
ايات شمس الدين رأفت المغازي
ماجده نبيل محمد محمد القاضي
ساره جمال محمد مصطفى الطنطاوى
عبدالرحمن عصام سعيد عبده عمارة
وداد احمد يوسف محمد حجازي
دعاء نصر حلمى هنداوى
ساره احمد السيد علوان الصاوى
ضياء احمد حنفى احمد على
ساره علوان عبد ﷲ عبدالغفور
احمد ناصر السيد سيد احمد
نرمين حسام السيد احمد
محمد فريحى ليسى مرعى
عبد الرحمن محمود محمد محمود
امنيه تحسين السيد مصطفى غيث
عمار سعيد نبوى محمد الحنفى
امانى منير على سرحان
احمد عﻼء رجب عطيه محمد
سماء محمد سعد الديسطى البدراوى
احمد محمد محمد عبدالواحد
سلمي حسن محمد عبد الحليم
احمد خالد سعد عبد العزيز شهاب
اسماء اشرف عبد النبى زكى
نورا عبد اللطيف السعيد ابو صالح

الكلية
معهد فنى تمريض بنها
اثار القاهره
معهد فنى تمريض بنها
تجاره انتساب موجه الزقازيق
نوعية الزقازيق
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
معهد فني تمريض المنصوره
دار العلوم ج القاهره
اداب دمنهور
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تمريض طنطا
تربية المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره الزقازيق
علوم شبين الكوم ج المنوفية
علوم بنها
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية اسوان/رياضة
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب الزقازيق
تربية نوعية فنية اسوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية المنصوره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية عين شمس
تجاره دمنهور
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
علوم رياضة شبين الكوم
اداب عين شمس
علوم كفر الشيخ
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
809062
604724
173623
652153
168722
158748
887901
543469
213613
666025
211619
666630
591084
310384
311711
378118
463570
372877
284058
125936
282475
438431
880561
500507
453837
218034
114118
662292
585697
751777
678521
674998

اسم الطالب
اسراء مصطفي حسين السيد
عﻼ السيد حسين سيف سليمان
نورهان سعيد عز العرب على عرابى
حسام محمد صالح حسين صالح
ساره محمد سعيد محفوظ
منار هشام قرنى امام
مينا طلعت لطفى فهمى
محمد فتح ﷲ سالم ابوهديمة
احمد محمد محفوظ اسماعيل
دينا محمد فوزى محمد بدوى
احمد فريد شوقى عبد العزيز
محمد مصطفى كامل السعيد الشارودى
اصاله اشرف محمد محمود الحواوشى
محمود خالد عبد المنعم المحﻼوى
اشرف محمد سالم الفقى
ساره ابراهيم ابراهيم على رزق
صبرية مرسى بسيونى ابراهيم الشيوى
بسنت عبدالمقصود فرج عبدالمقصود
عمر سعيد فؤاد القسطاوى
مى حافظ محمد احمد
انتوني ممدوح صبرى موسى
نورهان محمد السيد ابراهيم الطراوى
عمر الفاروق عيسي عبد الخالق جاد ﷲ
احمد السيد محمد على
منار على رمزى حبيب
ايه سيد حسانين محمد
عبد الرحمن حسن علي عبد التواب
محمد ابراهيم عبد القادر على احمد
عمرو محمد حلمى جعفر
اميره محسن عبد المنعم عبد العال
جهاد محمد عبد القادر عبد القادر عبد القادر
فاتن فرج محمد ابراهيم فرج

الكلية
تربية ابتدائي المنيا
علوم الزقازيق
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجاره المنصوره
معهد فني تمريض الفيوم
تربية ابتدائي بنى سويف
تجاره اسيوط
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره القاهره
معهد فني صحى المنصوره
اداب انتساب موجه جامعة دمياط
معهد فني صحى رياضه بنها
نوعية اشمون
كلية البنات تربية عين شمس
تربية ابتدائي كفر الشيخ
اداب بنها
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
السن عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب دمنهور
تربية ابتدائي اسيوط
العالي سياحه وفنادق اسكندريه
تجاره طنطا
تربية ابتدائي عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره المنصوره
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه بورسعيد
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
739252
310366
887106
598464
155022
218636
903216
503542
388974
372936
920141
539404
674726
882951
840868
447323
739759
830243
525337
301021
848459
381504
527474
113171
547536
540105
592960
115352
312447
300994
524863
147006

اسم الطالب
احمد السيد سيداحمد حسن سعفان
محمد فوزي احمد السخاوى
وﻻء عبد المنعم توفيق احمد
خالد فتحى محمد وهبه عبد ﷲ
اية عﻼء عبد الحميد محمد
سلمى محمد ناجى السعيد
اسﻼم خالد عبده كامل
انجي مظهر دسوقي ابراهيم محمد
حسين طارق محمد البدرى
ايه اشرف ابوالمجد ابراهيم
خيرى رأفت امين عزمى
اسراء مصطفى عبد الهادى محمد علي
السعيد طارق السعيد احمد الستاوي
محمود محمد عبد الكريم فضل ﷲ
محمد سميح خلف أبو ستة
احمد محمود احمد محمد بدير
نفيسه عبدالحميد عبدالبارى عامر
المدثر محمد عبد الكريم رشيدي مرجان
وفاء محمد زكى السيد الكافورى
محمد احمد عبد الفتاح سﻼمة
هيام سيد حشمت محمود
صفيه ممدوح عبدالعزيز السيد
هدى احمد حمد ﷲ على يوسف
احمد ابراهيم عبد الحميد ابراهيم
محمد احمد عبد ﷲ محمد
وسام حمدى عبد العظيم على جابر
احمد محمد عوض نصر
سمر عبد المجيد محفوظ احمد
اسﻼم عدلي عبدالفتاح سليمان الفقى
عبد ﷲ شفيق عبد ﷲ عبد الحليم عوض
نور ناصر سعيد بيومى محمد
مصطفى زينهم محمود عيسوي

الكلية
طب بيطرى الزقازيق
معهد فني صحى بنها
اداب انتساب موجه اسيوط
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي سوهاج
علوم رياضة كفر الشيخ
تجاره عين شمس
كلية البنات تربية عين شمس
علوم سوهاج
تمريض دمنهور
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
معهد فني صحى رياضه اسيوط
تربية /رياضه المنيا
زراعه طنطا
اداب الزقازيق
دار العلوم المنيا
زراعه اﻻسكندريه
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
حقوق بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
حاسبات ومعلومات حلوان
اداب دمنهور
تجاره بور سعيد
اداب انتساب موجه القاهره
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
تمريض شبين الكوم المنوفية
اداب اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
651645
806693
164707
556772
603987
453986
217760
354053
666564
165869
537201
519034
135253
805946
526222
317417
920128
657082
174698
382094
740877
466133
322522
178740
132631
663814
279847
588854
235274
527228
371313
743903

اسم الطالب
سمير ابراهيم جمعه الحسينى اسماعيل
تقوى عماد ربيع عبد الغني
عزه خالد لطفي علي
عﻼءالدين عزت صدقي احمد كمون
مصطفى صالح كمال عبد العزيز
دينا اشرف محمد ابراهيم شاهين
روجينا لطيف ذكى بخيت
شهاب الدين محمد سيد عبدالباقى
احمد مصطفى محمود شحاته
اميره عاصم فتح الباب الصاوى
حنان عبدالمنعم سليمان رزق مرعى
ندى نبيل عزت دعبيس
عبد ﷲ صﻼح محمود مصطفى
محمد جابر عبد الباقى محمد
ابراهيم عيسي حنا عيسي
مروة طارق محمود خليل
مياده عبدالناصر احمد عبدالرحمن
ايه مجدى صادق السيد هيت
ياسمين محمد علي طوسون
روناء عبدالحكيم عبدالمنصف احمد
ابراهيم سيد محمد رشاد
ايه صبحي عطية ابو شعيشع
محمد سامي السيد عامر السيد
احمد سمير ابرهيم فهمى درويش
محمد صﻼح سعد سليمان
اسماء عبد العاطى المعصراوى عبد العاطى
نور الدين جمال عبد الواحد محمود حماد
احمد عطيه عبد الناصف عطيه سرور
نورهان خالد حسن عبدالغنى
مريم محمد محمود مكاوى ابو الخير
احمد عبدالعزيز شعبان محمد بسطويسى
ايمان عادل غريب خير

الكلية
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره بنى سويف
تمريض الفيوم
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
نوعية موسيقيه طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى المنصوره
تربية ابتدائي الفيوم
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه طنطا
دار العلوم ج القاهره
تمريض المنيا
تجاره اﻻسكندريه
تربية ابتدائي بنها
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره طنطا
خدمه اجتماعيه حلوان
خدمه اجتماعيه حلوان
تربية اﻻسماعيليه
اداب كفر الشيخ
معهد فني صحى رياضه بنها
تجاره اسيوط
حقوق شبين الكوم ج منوفية
نوعية المنصوره
علوم رياضة حلوان
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تربية اﻻسماعيليه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
833179
665240
325438
656645
112407
207861
909491
355093
538220
207523
841190
367785
362317
755665
105322
302130
114958
169640
678187
803528
510864
352774
309308
463253
664966
576140
807537
117421
809298
250211
904204
756474

اسم الطالب
عمر محمود نصر الدين محمد
ايمان محمد مصطفى احمد العشماوي
اسراء عبد الحكيم عبد الرحمن متولي
يمنى فتحى عوض عوض غزى
منه ﷲ رجب محمد رجب السيد
مينا مكرم فهيم سيدين
عبد الرحمن عبد الصادق جمعه مهدي
مريم هشام السيد عبدالمقصود
نورهان رمضان محمد عبد الحميد الشيخ يوسف
مارينا ماجد ميﻼد ملطى
مارسيل جمال لويس زكى
شروق عماد نور محمد محمد
اسراء محمد احمد عبدﷲ
نور الصباح هشام السيد محمد الحسنى
مهند محمد عبد الفتاح محمود
ابانوب سعيد جرجس عبدالسيد
احﻼم اشرف مشحوت عبد الحافظ
ابانوب فايق شحاته معوض
خلود محمود رجب البدوى البدوى
زينب صﻼح فهمى محمد
محمد أحمد ابراهيم محسب محمود
يؤانا عياد يوسف نسيم
ياسمين عادل محمد خميس
محمد السيد محمد فضل الجوهرى
احمد سعد ابراهيم محمد ندا
اسماء طه عبد الحى عبد الجواد
حسن عادل محمود محمد
ندى مدحت صﻼح محمد
مروة فتحى ابراهيم الدسوقى
اﻻء محمود احمد حسن
محمد ناصر المريسى حسين
قاسم مصطفى جمعه موسي

الكلية
تجارة قنا ج جنوب الوادي
حقوق المنصوره
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
حقوق المنصوره
تجاره عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره سوهاج
تجاره طنطا
تجاره طنطا
تجاره عين شمس
تجاره اسيوط
نوعية بنها
استنفد الطالب رغباته
تربية العريش
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنى سويف
تربية/رياضه المنصورة
اداب انتساب موجه المنيا
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
طب بيطرى بنها
طب بيطرى جامعة السادات
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
معهد فني تمريض المنصوره
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد فني صحى بنى سويف
علوم حلوان
تجاره سوهاج
معهد فني صحى اسماعيليه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
731813
749361
593145
132712
506500
803381
532233
464979
519199
435991
677376
732913
125083
399328
471987
597541
231618
114143
138628
221254
757926
314609
875256
243314
311738
457927
462482
221960
357271
592276
679112
548907

اسم الطالب
محمد مجدي عبد الفتاح السيد
رضوى اشرف عبد الراضى محمود
اسراء عماد محمد المزين
ايمن ربيع محمد الجارحى
منة ﷲ محمد همام عبد الرحمن محمد
عبد الرحمن عﻼء عصمت عبد الحكيم
محمد خالد محمد ابراهيم الزقم
خالد طلعت مرعى العباسي
دينا محمد احمد التداوى
نرمين محمد عبد المنعم محجوب
اميره ممدوح مصطفى ابو حجازى حسن
مريم احمد محمد محمد
احمد هشام مراد علي
ضحى احمد محمد حسن جمال الدين
بسام الشحات المغازى على صالح
ندا نشأت لطفى عبدالمجيد عبد الخالق
شروق ياسر محمد محمد
عبد ﷲ نبيل علي السيد محمد
مها سيد سيد يحى محمد
اسراء مطراوى محمود مصطفى
زينب حسني السيد حسن ابراهيم
فوزية رجب عبد الواحد سالم
احمد جمال محمود سلطان
امنيه صﻼح ابراهيم احمد شلبى
احمد عمر ابراهيم أيوب
جهاد المرسي العزب المكاوي
نورالهدى باشا محمد مصطفى عبدالرحمن
مونيكا عصام وديع راغب
شادى عبدالمنعم محمد على
اسراء كارم محمود العيسوى
محمود حسن محمود على حسن
عمر نجاح محمد عامر

الكلية
تجاره جامعة السويس
تربية طفوله جامعة السويس
معهد فني صحى رياضه بور سعيد
حقوق القاهره
اداب انتساب موجه دمنهور
اداب انتساب موجه المنيا
حقوق طنطا
تربية كفر الشيخ
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية أساسي اسكندرية
حقوق المنصوره
تجاره الزقازيق
تجاره القاهره
زراعه عين شمس
تجاره كفر الشيخ
اثار القاهره
علوم رياضة عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب الزقازيق
طب بيطرى جامعة السادات
علوم رياضة اسيوط
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية السادات
معهد فني تمريض طنطا
حقوق اﻻسكندريه
فنون جميله فنون حلوان
اقتصاد منزلى حلوان
تربية ابتدائي جامعة دمياط
تجاره المنصوره
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
150966
530484
601862
892511
534016
360933
587304
471734
387677
351650
383734
528132
205506
472170
598575
536704
210857
742232
111386
587322
809655
610471
604638
154134
163265
671581
594862
295187
746128
730893
380506
850006

اسم الطالب
هالة عبد الناصر عبد الستار حسين
رجب نبيل عجمى عبد الحميد
رحاب فوزى محمد سﻼمة
جاكلين جميل اسرائيل مغيره
زينب ابراهيم شحاته محمود مرعى
منه ﷲ محمد عيد حسن
شروق مصطفى عبدﷲ مصطفى جاد المولى
على حلمى السيد محمد متولى
ايه ﷲ حامد الشحات جمعه
احمد يحيى محمد ابوالنجا
عبدالمنعم جمال محمد سيد شلبي
روجينا عماد حلمي جبران
هشام محمد رفعت احمد حسانين
ساره رمضان احمد صالح الحفنى
نيرمين ابراهيم على المرسى الشربينى
اسماء عقبه محمد اصيل
يوسف ايمن عبدالمنعم محمود
مرام احمد على محمد
يمنى محمد حسنين عبد الغفار
منار عبد المهيمن أحمد موسى نصر الديب
امنة عادل حسن شعبان
محمد عباس إبراهيم مسعد
سارة عصمت محمد رضا ابراهيم
ياسمين احمد محمد محمود
شيماء مصطفى عمار حسين
محمد سليمان السعيد سليمان
خالد محمد محمد العزب
اسماء محمد محمود عبد العال
وليد مصطفى علي عبد الجواد على
رفعت علي احمد علي محمد شتات
احمد ياسر احمد عبدالرحيم شحاته
شيماء منصور عبدالمعز صالح

الكلية
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
اداب دمنهور
تربية الزقازيق
إعﻼم ج جنوب الوادى
اداب دمنهور
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره كفر الشيخ
نوعية بنها
تجاره القاهره
تجاره انتساب م .بنها
تجاره اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية كفر الشيخ
تربية جامعة دمياط
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
تربية اﻻسماعيليه
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب المنصوره
حقوق بنى سويف
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب الزقازيق
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره بنى سويف
تجاره بور سعيد
تجاره جامعة دمياط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
حاسبات ومعلومات عين شمس
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
844500
744490
369324
128577
243928
146548
287316
220747
443025
742245
906249
387103
818948
376987
237758
317765
878546
588196
458233
897513
747059
545867
746023
384292
740293
583287
243053
729114
838085
826104
606719
732327

اسم الطالب
كريم احمد عبدالحميد ابراهيم
احمد عبد الناصر صالح محمد
يمنى عبدالمجيد السيد عبدالمجيد
سلسبيل حمدى عبد الرحيم فرج ﷲ
اسﻼم جمال عبدالعزيز علي
محمود محمد رضا امين
خلود هشام حسن احمد
بافلى اشرف حنا عبده حنا
أمال صﻼح الدين بيلي حسن زعير
ميار احمد فهمي احمد داود
علياء محمد احمد حسين
وسام وجيه جوده بدوى
زينب زكريا قطب احمد
شيماء اشرف محمد جمعه هيكل
اية احمد حنفى عبد الرحمن
محمود عبد الناصر عبدالسميع نصار
اﻻء هشام حسين عبد ﷲ
احمد عبدﷲ محمد أبوزيد عبدﷲ
محمود احمد احمد الدمياطى
سلمى خالد عبد الرحيم على
اسﻼم الدسوقى على محمود
مازن الحسن احمد عبد الحميد محمد جاد
اسراء شكرى سواق خضير
نهله نبيل سيد محمد ابراهيم ابوزيد
اميره عبدالعزيز الشبراوى عبدالرحمن
نورهان محمد السيد البسيونى
ريم عبد الوهاب احمد عبد الوهاب
احمد حسين السيد حسين درويش
دعاء ابراهيم حسين سيد
ساره ماهر عبد الرحيم حمادى
زينب طارق احمد عبد الحليم
محمد عبد اﻻﻻه محمود موسى

الكلية
اداب سوهاج
معهد فني صحى اسماعيليه
تربية بنها
تجاره انتساب موجه حلوان
حاسبات ومعلومات حلوان
تربية حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
عالي تكنولوجيا متخصصة علوم حاسب مصر إسماعيلية
رياض اطفال المنصوره
تربية اﻻسماعيليه
معهد فني صحى سوهاج
حقوق بنها
حقوق اسيوط
تربية بنها
تجاره القاهره
تربية ابتدائي بنها
معهد فني تمريض اسيوط
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تجاره دمنهور
اداب سوهاج
تجاره جامعة السويس
تجاره اﻻسكندريه
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف
اداب الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
طب بيطرى القاهره
علوم رياضة سوهاج
تمريض اسيوط
زراعة قنا ج جنوب الوادي
اداب الزقازيق
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
384745
817145
549119
375066
227697
447142
826603
883725
375034
449639
155768
579042
579006
729033
379813
160598
445097
602657
458890
300109
539183
215504
909205
761193
243331
222733
437833
590463
831761
394409
603088
829160

اسم الطالب
محمد عبدﷲ يوسف محمد
معتز اسماعيل عبد العزيز اسماعيل
اشرف مجدى محمد القصاص
نورا محمد عبدالعظيم محمد
مصطفى عزت محمد ابراهيم
محمد احمد عبد السﻼم مصطفى القشﻼن
بوﻻ جمال ملقى عبيد
على احمد صابر احمد محمود
جهاد ناجح عبدالرحيم محمد
مى عبدالقادر ابوالفتوح بدير
اسراء على احمد عبد اللطيف
احمد عماد حمدى عبد الفتاح هﻼل
مصطفى محمد المتوكل السيد دويدار
نيره السيد حسن السيد خميس
نسمه عادل ذكى ابراهيم ابوطالب
ايمان رجب احمد خلف
ايه محمد عبد العاطى سليمان السعدنى
رحاب احمد ابراهيم سﻼمة
ايه على احمد عبد الحميد ابو احمد
احمد علي احمد المصوعي
آيه خالد عبدالحميد احمد ابراهيم
مصطفى محمد السيد مصطفى عبده
شهد جهاد الدين احمد ازرق
ندى ابراهيم ابو الحمد فرج
منة ﷲ خالد احمد محمد احمد
عمر عبد النبى اسماعيل حسن
تسنيم ابراهيم محمد عبد المقصود محمد
احمد الدسوقى الدسوقى ابوعمر
زهراء ابراهيم محمد ايوب
كريم ابوسمره زيدان حسان
فاطمة محمد يس السيد احمد حجاج
احمد حسن بشارى فاوى

الكلية
حقوق انتساب موجه عين شمس
حقوق اسيوط
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
نوعية بنها
حقوق انتساب موجه القاهره
تمريض طنطا
تجارة قنا ج جنوب الوادي
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
علوم بنها
معهد فني صحى طنطا
تربية /رياضه بنى سويف
علوم رياضة المنصورة
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب
نوعية الزقازيق
كلية البنات آداب عين شمس
معهد فني صحى رياضه بنى سويف
اداب انتساب موجه طنطا
طب بيطرى بنها
تربية كفر الشيخ
علوم رياضة القاهرة
علوم شبين الكوم ج المنوفية
علوم عين شمس
تربية نوعية موسيقية اسوان
تربية جامعة السويس
علوم رياضة القاهرة
حقوق عين شمس
اداب دمنهور
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
نوعية الزقازيق
إعﻼم ج جنوب الوادى
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
895826
901713
597510
740336
613181
658785
397479
580750
904064
756200
305238
392313
735465
878197
579814
472000
671111
295154
832722
524175
287021
385181
151597
588474
452653
443902
603359
898183
660699
608950
205821
604441

اسم الطالب
ساره احمد جابر محمد
عبد العظيم عطيه عبد العظيم سليم
شروق محمد محمد السقا عيد
سمر عبدالنبي امام حسن مقيبل
بسمه السيد علي محمد عطيه
السعيد فتحى محمود السعيد السيد
مارك عاطف كمال مﻼك
أسامه محمد عبد الحميد على زين الدين
فيبى لمعى عويضه عطيه
هدى حمدى عبد الحميد العبد
شروق عطية السيد رواش الشافعى
محمد اسﻼم اسماعيل اسماعيل اسماعيل عامر
احمد محمد شافعى عبدﷲ
اﻻء ممدوح حسن محمد
مريم وليم مكرم جرجس
محمد احمد الشحات محمد سليمان
اسراء مصطفى عبد الفتاح محمد الشيوى
محمد توفيق عبد المقصود سﻼمة
رانيا رجب محمود عثمان
ندا فرج رزق امين محمد
عبد ﷲ مجدي علي محمد المدني
عبدالرحمن اشرف احمد محمود
بركات محمد بركات حماد
آية مرسي محمد مرسي الشيخ
رانيا بديع قطب الخولى
ايمان غباشي محمد غباشى ابو حسن
محمود اشرف لطفى ابراهيم
ايمان محمد احمد محمد
ايمان ابراهيم عبد المنعم عباس الغالى
احمد جمال علي محمد الخميسي
ادهم ابراهيم محمد عبد الحميد
اسﻼم محمد شعبان سليمان

الكلية
تربية سوهاج
تجاره سوهاج
اثار الفيوم
تربية الزقازيق
تجاره الزقازيق
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره طنطا
علوم اسوان
علوم العريش
تربية طفوله شبين الكوم
زراعه بنها/رياضة
نوعية الزقازيق
تجاره اسيوط
رياض اطفال المنصوره
تجاره طنطا
معهد فني صحى المنصوره
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
كلية تجارة ج أسوان
اداب اﻻسكندريه
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره اسيوط
تربية ابتدائي بنها
تجاره طنطا
معهد فني تمريض طنطا
اداب الزقازيق
علوم سوهاج
رياض اطفال المنصوره
تجاره الزقازيق
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
294507
315631
471356
131319
368640
655832
594491
286958
390106
286307
679502
223218
520681
580002
533410
204420
282030
806847
808234
589077
650821
524260
877726
887169
470693
846057
316730
537317
532740
660933
899267
163273

اسم الطالب
جورج غطاس غالي عبدﷲ
احمد عصمت رزق محمود ابراهيم
ندى المتولى صبيح احمد على مراد
نورهان يحيى فتحى عبد الحميد
محمد زغلول حامد على
محمد احسان المتولى محمد بسمه
عمرو عادل سﻼمة سﻼل
عبد ﷲ خالد نوبى يونس
اسماء طه عبدﷲ السيد
اية مرسي معتمد مرسى
شيماء رضا الشرقاوى البيومي
فيرونيكا سعيد خله قزمان
جينا سعيد شنوده نخله
ايه عاطف متولى عبد الجليل
ساره سعد سعد فتح ﷲ ابو العينين
حبيبه محمد فايز عبد الكريم
هالة خالد محمد خليل ابو زينه
مشيرة محمد حسن محمد
احمد عبدﷲ محمد عبدالجواد
محمد اسامه ابراهيم زكى النقيب
هند نظيم نظيم عبد الشكور ماضي
منة ﷲ هشام رمضان حسن السيد
امنيه مصطفى محمد محمد
ايه فارس عبد ﷲ حسين
هاجر محمد رضوان السيد سليمان
اميره مراد احمد مراد
نجﻼء شعبان عبدالمجيد ابراهيم
اسماء محمود محمد جوده رمضان
محمد محمد عبدالعزيز عباس عبد البارى
عبد العزيز جمال رزق عبد العزيز
محمود مرسى على مرسى
منال علي محمد علي

الكلية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
رياض اطفال المنصوره
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
علوم بنها
اداب المنصوره
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره انتساب موجه طنطا
زراعه عين شمس
زراعه عين شمس
زراعه المنصوره
اداب عين شمس
اداب انتساب موجه دمنهور
اداب المنصوره
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب القاهره
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
اداب المنصوره
تجارة جامعة السادات
حقوق اسيوط
اداب اسيوط
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
كلية البنات علوم عين شمس
تربية ابتدائي دمنهور
علوم حلوان
تجاره جامعة دمياط
زراعه سوهاج
تجاره بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
387546
159860
654577
207709
744144
465143
232892
901826
284321
230559
372474
584707
579447
293857
465700
679023
525333
457937
228953
381929
133759
676004
316345
367719
612012
739803
119393
288049
539328
754296
814695
908905

اسم الطالب
احمد عﻼء حلمى محمد
اسراء مجدى ذكى بكر
صفاء صالح السعيد الصاوى عبد الكريم
ساندرا منير ارميا ذكي
ايمان عبدالهادي حسن محمد
محمد سعد محمد عبد المقصود عبد الرازق
منى محى الدين عمر محمد
فايزه ضاحى احمد عبد العزيز
عبد ﷲ عادل عبادى ابراهيم
نعمت ياسر يحي كامل
علياء رضا محمدى رضا
الهام حليم محمد داود
اسماء عاطف احمد عيسى
حسن ايمن حسن ابراهيم
هند هشام محمود محمد مقلد
ياسمين محمود محمد محمود زيدان
نعمة ابوالعباس حسين هرون
شدوه هشام السيد عبدالرؤف سالم
جون عصام ذكرى هابيل
ميرنا خليل صبحى وهبه
اميرة امام فتحي بحيري
غاده رضا على عبد المعطى محمد
هاجر احمد السيد محمد بكر
اسماء محمد بكر محمد
اسماء محمد احمد متولي شاهين
اسماء سمير السيد محمد
سارة عبد الحليم ابراهيم العقباوى
مصطفى محمد احمد محمد عثمان
مرتينا مفرح جرجس عياد
لمى عصام احمد هريدي محمد
رفيق سعيد عبد ﷲ سعيد
شيماء السيد خليفه العارف

الكلية
تجاره بنها
معهد فني تمريض بنى سويف
علوم جامعة دمياط
اداب القاهره
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره عين شمس
اداب سوهاج
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق انتساب موجه عين شمس
طب بيطرى بنها
معهد فني تمريض طنطا
تجاره طنطا
حقوق حلوان
نوعية موسيقيه كفر الشيخ
تمريض المنصورة
تربية أساسي اسكندرية
علوم طنطا
اداب اسوان
تربية بنها
علوم رياضة القاهرة
تربية/رياضه الزقازيق
تربية بنها
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
طب بيطرى الزقازيق
تجاره الزقازيق
حقوق القاهره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
طب بيطرى جامعة السادات
تجاره بور سعيد
تمريض المنيا
تربية اسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
206634
158252
608002
545518
312112
652627
588696
119131
681841
548530
584492
121051
217949
302991
167590
742370
211649
508566
660832
398095
323278
896292
896480
911040
306570
304651
155590
455355
580320
284400
185449
753642

اسم الطالب
جومانه هشام احمد عبدالدايم الشاذلى
نورهان ابوهشيمه ذكى عبد النبى
ايه ابراهيم محمد عبد السميع
محمد منصور محمد اسماعيل
عمرو محمد فريد بهجت
محمد محسن محمود عبد الهادي
احمد عبدالوهاب محمد البيلي
روان جاد المولى محمد نادى
محمد السيد احمد عبد المجيد الدسوقي
محمد عبد السﻼم محي الدين عبدالفتاح مبروك
نيرة ماهر عبد الباسط الدرينى جاد
عمر طه عبد المعطي خليل
اﻻء عبدالمجيد فتوح عبدالمجيد
نهاد محمد فتحي محمد
احمد محمد عبد الستار سليمان
ساره محمد عبدالجواد محمد
سما محمد يوسف عبد الهادي الشال
ايه هاني محروس عبد المعبود
عمر محمد سيد احمد محمد السباعى
عمر شريف ابراهيم محمد
امنية يسري عبدالمقصود النجار
ايه سيد احمد محمد
ريهام عصام عبد الجواد عبد المقصود
عمر محمد عبد الفتاح السيد
محمود احمد عبد الفتاح الشهالى
جهاد رضا علي عطا احمد حشاد
نورهان عبد الفتاح عبد المنعم محمد
احمد جﻼل ناصف الشناوى
سارة محمد السعيد احمد المسدى
مينا هاني سمير غالي
جهاد عﻼء عيد محمد
ابانوب مجدى شاكر دميان خليل

الكلية
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة
علوم بنى سويف
نوعية الزقازيق
علوم رياضة طنطا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره جامعة السويس
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره بور سعيد
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
معهد فني تمريض طنطا
علوم رياضة حلوان
تربية عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
ك.ت .فني صناعى نجع حمادى بنين
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اعﻼم القاهره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه المنصوره
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
تربية ابتدائي السادات
اداب سوهاج
تربية طفوله سوهاج طالبات
كلية تجارة ج أسوان
علوم رياضة شبين الكوم
تربية ابتدائي شبين الكوم
تربية بنى سويف
معهد فني تمريض طنطا
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
اداب بنى سويف
تجاره بور سعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
893361
431991
670612
219824
581334
888915
287312
237560
232421
656151
289295
207294
147980
469548
381750
600156
586722
668059
382726
139503
472296
578585
819473
808943
902245
128062
756138
302241
450359
230261
916020
279256

اسم الطالب
اسمه زغلول احمد محمد
علي إبراهيم إسماعيل فراج عﻼم
امل حسام محمد صبحى فرج
سلمى عاشور عبد الرحيم عبد العزيز
مصطفى محمد على محمد عبد ﷲ
ميرنا عبد المسيح عدلي مشرقي
بسنت مجدي محمد يوسف ابراهيم
ميرنا سعيد محمود حنفى
اسﻼم محمد محمد امين
مازن سمير ابراهيم محمود شيمى
محمود عبد اللطيف محمود عبداللطيف
ندى عز الدين حسنى عباس
على محمد عبد التواب احمد
ايه عادل احمد عبدﷲ عبدﷲ
وفاء صﻼح سيد عبدالحميد
مصطفى محمود احمد عبدالحميد
محمد مصطفى عبدالهادى شاهين
همت هاشم مصطفى ابو شحاتة
بوسى شعبان محمد احمد
احمد صﻼح راشد السيد
ساره ياسين محمد البيومى السعداوى
ابراهيم مسعد شعبان العبد التمرجى
محمد ظريف عبدالحفيظ عبدالرحيم
زهرة خﻼف علي عبد الجواد
هدير خالد تايب محمد
وعد عبد اللـه محمد شلقامى
اسماء عطيه فوزى عبد اللطيف
علي محمد علي سليمان
امنيه محمد المتولى ابو العزم
ساره محمدعبد السميع محمد ليله
محمود عبد العليم على مرزوق
ميرنا هشام ابراهيم احمد على

الكلية
كلية اللغات والترجمة سوهاج
تجاره اﻻسكندريه
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره طنطا
تربية اسيوط
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره بور سعيد
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
التكنولوجي العالي  10رمضان إدارة أعمال
دار العلوم ج القاهره
اداب كفر الشيخ
كلية البنات تربية عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره طنطا
تربية المنصوره
اداب كفر الشيخ
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
اداب كفر الشيخ
اداب انتساب موجه طنطا
تربية المنيا
تمريض المنيا
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب العريش
علوم رياضة شبين الكوم
تجاره انتساب موجه طنطا
اداب عين شمس
معهد فني تمريض اسيوط
زراعه عين شمس

Page 1543 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
206400
527290
598152
807887
661766
658756
393287
545111
671263
586463
667069
325332
236166
390981
611151
158924
821268
285593
663402
913247
282415
884142
226904
586560
158450
148299
236700
733928
548152
883195
912082
601657

اسم الطالب
ميرنا طلعت عبد الجيد راشد
جهاد صﻼح عبدالسميع حامد
فاطمه يوسف يوسف طعيمه
اميل عبد المسيح موريس اسكندر
نرمين احمد محمد عبد الجواد محمد
اموره عبد الجليل محمود مصطفى جودة
هاجر على يوسف محمد
عبد الرحمن عادل شعبان محمد مندور
ايه حامد محمد العوضى حسين هلول
محمود محمد انور حافظ
غاده فرج السيد عزام
دينا محمد ابوالحسن يوسف
اسراء موسى زكريا موسى
محمد جمال شكرى عبدالسﻼم
محسن محمد منصور محمد سﻼمه
ياسمين جﻼل زكى ابراهيم
محمد ابو على عبد الناجى حسن
مصطفى اشرف محمود مصطفى
رنا لطفى عبد الحميد عبد الغفار عطوه
احمد بدوي امين بدوي
اندرو نبيل الفى شاكر
ساره جمال احمد ليثى
اية محمد احمد محمد احمد اﻹمبابى
سامح ساهر على الزهار
الهام خالد ابو الليل امين
دعاء عادل فرج محمد
ماريو مرشد الفى شنودة
عمر فتحي عبد الفتاح سيد احمد
يوسف اسامه فتحى رخا
ساره عبد الرحيم كمال عبد الرحيم
بثينه سمير محمد محمد
آية سعيد أحمد محمد سرور

الكلية
اداب عين شمس
زراعه اﻻسكندريه
تجاره جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
طب بيطرى كفر الشيخ
تربية/رياضه المنصورة
معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات
تجارة جامعة السادات
تربية المنصوره
تجاره طنطا
تربية المنصوره
تربية الغردقة جنوب الوادي
السن عين شمس
تجاره عين شمس
طب بيطرى الزقازيق
تجاره بنى سويف
اداب قنا ج جنوب الوادى
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
اثار القاهره
كلية تجارة ج أسوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره اسيوط
اداب انتساب موجه القاهره
علوم بنها
اداب انتساب موجه بنى سويف
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تجاره اسيوط
تربية اسوان
تمريض الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
126087
216855
324533
673771
311254
214291
428514
160807
117824
812444
530250
224461
471817
110135
292766
727938
754062
681121
734142
144848
594494
288013
611946
589513
890589
663569
378567
651587
883365
877403
671806
820866

اسم الطالب
ميار طارق مصطفى رمضان
احمد على عبدالفتاح عبدالحافظ محمد
مينا سامي مكرم عبده
فاطمه السيد محمد على صبره
مروة عبد النبي سالم العبد
احمد باهر احمد ضياء
حسن عزت حسن محمود ابراهيم
عبد ﷲ عبد الماجد عبد المعز طه
سارة محمد هممى عبد المعطى
ريحاب احمد عبدالرازق ابراهيم
محمد ايهاب يوسف حماد
احمد صالح مكي محمد سعيد
السيد علي محمد المتولي قاسم
احمد صالح حميدو احمد
يمني سمير محمد ابراهيم صيام
اسراء بسام عطيه زكى عطيه
مى السيد فتحى عبد الفتاح بركات
عمرو السيد حسن على
عبد المنعم عبد ﷲ عبد المنعم مصطفى
نشوى احمد عبد العظيم يونس
محمد رشدي سعد الطحان
خالد هشام عبد الحكيم محمد
اسراء الدمرداش السيد الدمرداش محمد
آيه عصام حمزه محمد حسين
طارق محمود محمد محمد
هبه عبد السﻼم محمد السيد الطنطاوى
محمد حسن عبدالمنعم قطب
احمد عادل رزق وهبه جمعه
هبه احمد علي احمد
عبد المؤمن سيد مصطفي محمد
محمد احمد حامد حسن عبد الرحمن
محمد أحمد هاشم محمد

الكلية
حقوق القاهره
حقوق انتساب موجه عين شمس
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره طنطا
تربية السادات
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
علوم دمنهور
تجاره انتساب موجه قاهره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره الزقازيق
علوم بورسعيد
تجاره كفر الشيخ
تجاره الزقازيق
كلية البنات علوم عين شمس
حاسبات ومعلومات المنصوره
حاسبات ومعلومات حلوان
حقوق الزقازيق
طب بيطرى المنصوره
اداب اسيوط
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره عين شمس
تربية رياضيه بنين المنصوره
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه المنصوره
دار العلوم المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
303628
442143
319280
659156
733857
316953
394498
451734
575708
432861
294702
597490
455254
598660
525910
524531
534861
116856
595799
119949
661329
217826
375524
210206
525305
375469
747145
244122
443122
610419
447320
575517

اسم الطالب
سماح اسماعيل حسن إسماعيل
ايمن نجيب علي محمود رحاب
اية محمد رأفت محمد هاشم محمد المصيلحى
ناصر محمد مصطفى شحاته اسماعيل
مريم حسنى عبد العزيز السيد صقر
نورهان سعيد محمدى وهبه
ايه السيد عبدالعظيم ﻻشين
محمد حسام شبل الكنيسي
دينا مصطفي فتحي عبد القوى مجاهد
محمد عادل محمد محمدمحجوب
ياسر محمد ابراهيم الموافي
رضوى أحمد توفيق أحمد البجﻼتى
احمد ماهر السيد احمد بﻼل
ياسمين رفعت على يوسف فرح
انسطاسى ميﻼد اسعد انيس وهبة
ابراهيم احمد رجب دومه
داليا على مرسى محمد مرسى
محمود خالد عثمان هليل منصور
احمد مظهر احمد طه البساطى
احمد محمد اسماعيل سعد
شروق اشرف عبد الكريم محمود
كارولين عدلى عياد يسى
نورهان كمال عبدالنبى محمد عبدالرازق
كريم شوقى محمد محمد دعبس
جهاد محمد ابو الفضل عبد العال خليف
منار احمد سليمان عزب
حسين سيد احمد ابوضيف
اية احمد محمد على
دينا السيد السيد ابوالعﻼ فياض
احمد رمزى احمد على عبدالمعطي
احمد محمد احمدحامد ابوعامر
عمر عبد الظاهر يوسف عبد الغفار

الكلية
تربية ابتدائي السادات
تجاره طنطا
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
تجاره الزقازيق
علوم بنها
نوعية اشمون
نوعية عباسيه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
المعهد الفنى للتمريض بالجونة
تجاره دمنهور
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره جامعة دمياط
تجارة جامعة السادات
تجاره جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه قاهره
تجارة جامعة السادات
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تجاره بنها
علوم عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
نوعية بنها
علوم رياضة جامعة السويس
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
علوم طنطا
زراعه الزقازيق
علوم طنطا
ك.ت .فني صناعى المحله الكبرى
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
679738
318811
124079
304585
283423
821264
827548
169571
660364
654089
455413
805825
517791
312516
677284
803197
387743
242469
132774
122592
741033
330180
601390
218712
517264
315115
579086
732761
529538
895391
218654
106894

اسم الطالب
فادى السعيد حسانين محمد
سالي جمال عبدالسﻼم طلبه
يوسف محمود تيسير محمد
اسراء صابر محمد داود
حسام بهاء اسحق توفيق
عمر عبد الناجى برشاوى عبد ﷲ
اميرة محمود فاوى خليفة
اسماء عويس اسماعيل كامل
سيف محمد الشحات محمد الدسوقى
اميره عادل محمد عبد السﻼم
عبدالعزيز الحسينى عبدالعزيز طلخان الشيخ
ريبان فضل عبدالصمد عبدالمقصود
اسراء اشرف عبدﷲ فكرى محمد دسوقى
اسﻼم ماهر اسماعيل عبدالعال
اسماء حسين محمد على
مروه عبد السﻼم محمد سليمان
اسراء سليمان هنداوى سليمان
انطون رؤوف توفيق عطية
محمد مصطفى احمد احمد
اميرة احمد فتحى عبد السﻼم
محمد خلف كامل حسين
عبير علي جبر علي
محمد عبد الرؤف اسماعيل مقبل
عادل عدلي عازر سعد
محمد محمود عبد الفتاح محمود خليفة
محمد مدحت محمد السيد
عمرو طارق السيد عبدالخالق سليمان
ندى عبدالحليم عبدالرشيد عطيه دعدور
احمد محمد زيدان اسماعيل عﻼم
اندرو نادر هنرى لوقا
تقى نصر على حسن
محمد رأفت مرسي مصيلحي

الكلية
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه قنا
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي السادات
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره سوهاج
تربية قنا ج جنوب الوادى
دار العلوم الفيوم
علوم المنصوره
تجاره الزقازيق
تجاره طنطا
علوم المنيا
اداب دمنهور
علوم شبين الكوم ج المنوفية
حقوق المنصوره
علوم المنيا
فنون تطبيقية جامعة دمياط
فنون تطبيقيه حلوان
اداب انتساب موجه القاهره
كلية البنات تربية عين شمس
علوم رياضة اﻻسماعيليه
تربية حلوان
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
حقوق حلوان
حقوق اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره طنطا
تربية ابتدائي الزقازيق
معهد فني صحى اﻻسكندريه
طب بيطرى سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
535239
751151
675978
514788
881564
374834
536760
315971
386868
379540
244807
286389
292870
836526
294635
613417
360979
889072
661135
209101
385725
579488
594672
803637
209815
725896
501876
307109
611865
214427
879678
142160

اسم الطالب
ايمان فتحي رجب ابراهيم خليفه
محمد تيسير زكى محمد على
نهال جمال محب عطيه على
عمر محمود محمد متولى يوسف
مصطفى محمد نافع عبد العال
ندا عصمت عثمان عبدالغنى
آيه مختار زين عطية حمادي
سماء ابراهيم عبد الهادى عبد الرحمن نصار
ساره سيد على محمد
اسﻼم عبدالحميد محمد سليمان عضمه
علي حسين سعد زغلول بهنسي
الحسن محمد بشير عبد المقصود محمد
ياسمين حسن محمد محمد
صابرين جمعة محمود احمد
محمد صﻼح شريف عثمان
كريم محمد احمد البدوى حامد
هاجر السعيد متولى الهجرسى الخولى
اسراء محمد حسن سيد
عماد ابراهيم احمد ابراهيم عامر
رامز ثروت موريس ميخائيل
محمود محمد ربيع حافظ عبدالغفار
خلود اسماعيل اسماعيل محمود غزﻻن
أحمد عرفه يوسف عبد ﷲ حطيبه
ابتهال احمد عبد الحميد طلبة
عمر محمد مجدى على السيد عبد العال
محمد اسماعيل توفيق محمد
مريم محمد السيد محمد السيد احمد
هاجر محمد صﻼح الدين أحمد
نورهان رشاد ابراهيم ضيف ﷲ
محمود فريد شحاته محمود
فوقيه صبحى محروس حسن
عمرو كمال محمود النجار

الكلية
اداب دمنهور
تجاره بور سعيد
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره دمنهور
طب بيطرى اسيوط
تربية ابتدائي بنها
زراعه دمنهور
حقوق بنها
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب م .بنها
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق القاهره
معهد فني صحى اسوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره الزقازيق
حقوق انتساب موجه عين شمس
اداب اسيوط
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
اداب عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم جامعة دمياط
نوعية المنيا
تربية عين شمس
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تجاره دمنهور
اداب طنطا
علوم الزقازيق
حقوق عين شمس
تربية ابتدائي اسيوط
زراعه القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
226003
392347
651604
758996
453645
896747
210435
513312
112098
652631
827907
603742
278870
307847
455884
904778
602979
539436
535513
212696
181974
153911
755229
917071
880386
387428
908886
365317
650104
210119
804362
660500

اسم الطالب
محمود عادل محمود متولى
ياسمين ياسر حسين عبدالحليم على اﻻحول
احمد محمد عبد الخالق محمد فوده قشوع
شيماء جﻼل احمد على زايد
ياسمينا محمد رجب عبد الرحمن عبد ﷲ
احمد وحيد ابراهيم عبد الخالق
كيرلس اسحق انس مرنقوﻻ
أمنية مصطفى أحمد حسين سليمان
رحمة وليد عاطف محمد
محمد مسعد محمد حماد
صالح ابراهيم على حسانين
احمد ابو الهيجات فرجانى فراج سيد
اﻻء طارق فتحي محمود عبد الهادى
رانيا محمد عبد المجيد خليفه مقلد
محمد سمير عبد العزيز غانم
احمد حازم عبد المطلب احمد
محمد السيد كامل السيد
أميرة محمد حسن أبو سيف شراره
رباب سعيد بطايحي مجاهد الشهاوي
محمد حسين محمد حسين الجندى
خالد فرج محمد مفتاح
سارة احمد محمد توفيق
منه ﷲ شريف مصطفى حسن البيك
اﻻء احمد محمود محمد
ميرا يوسف فرنسيس يوسف
مصطفى عبدالحميد السيد الضامن
روضه ايهاب محمد عبد العزيز
ايه احمد شحاته ربيع
روان مصطفى عبد العزيز العجوز
رانا كمال حسن على العشماوى
نورهان ناصر عبدالرحمن مرسى
صﻼح ابراهيم عبد العظيم غانم ابراهيم

الكلية
تجاره انتساب م .بنها
اداب بنها
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
اداب طنطا
تجاره سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه دمنهور
حقوق انتساب موجه القاهره
زراعه المنصورة/رياضة
تجارة قنا ج جنوب الوادي
معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات
اداب عين شمس
علوم رياضة شبين الكوم
زراعه بنها/رياضة
تجاره سوهاج
حقوق الزقازيق
تجاره دمنهور
زراعه دمنهور
حقوق عين شمس
اداب انتساب موجه الفيوم
تربية رياضيه  /بنات بني سويف
تربية العريش
حقوق اسيوط
تجاره اسيوط
تربية رياضية بنين بنها
استنفد الطالب رغباته
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم المنصوره
حقوق عين شمس
اداب المنيا
علوم بورسعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
460166
755011
443363
508765
214322
354828
899482
385424
831749
294943
457508
365342
115025
283653
608367
133049
654034
359872
117365
373797
583292
531584
471945
464732
208278
742576
530296
656708
736560
832893
652006
502067

اسم الطالب
اسراء احمد محمدى محمد الشبيه
محمد طاهر محمد ابو العزم
سناء احمد محمد قطب عماره
امنيه مصطفى السيد احمد حسن
مارتينا جورج كمال اسكندر
اسماء طارق مسعد عبدالخالق
بسامه عبد الصبور عامر حجازى
محمد خالد محمود الليثى مجاهد
اسراء محمد احمد محمد
محمود محمد عبد المنعم موسى
ياسمين السيد حامد عيسى
دعاء احمد عزت محمود
مريم عبد المنعم جوده مراد
احمد اسامة محمد احمد
حسناء رفعت فهمى سليمان
محمود مجدى جﻼل سنوسى
فاطمه رشاد محمد زكى رشاد
محمد بيومى محمد حفنى
سلمى حمدي محمود عطيت ﷲ
احمد حاتم حامد محمود غز
هاجر عبد الفتاح مصباح روبى عثمان
على السيد على درويش
محمد احمد محمد الشريعى
عمرو احمد فؤاد محمد عبد الواحد عقبه
عمر مجدى بيومى محمد
ايه محمود محمد عبد الحميد
نور ياسر علي مصطفي عبد الغني
اميره عبد اللطيف عبد اللطيف رزق سعد
اسماء رمضان حسن ابراهيم
مريم امجد صليب منصور
عبد الفتاح ايمن عبد الفتاح ابو الكمال الجمل
آﻻء محمد جمعة جمعة عبود

الكلية
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تربية العريش
نوعية طنطا
نوعية فنيه اﻻسكندريه
السن عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب سوهاج
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره عين شمس
اداب طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب عين شمس
تجاره عين شمس
اداب الزقازيق
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
اداب المنصوره
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
حقوق انتساب موجه القاهره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
علوم المنصوره
علوم دمنهور
اداب كفر الشيخ
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره القاهره
تربية اﻻسماعيليه
تجاره دمنهور
تربية المنصوره
اداب الزقازيق
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية ابتدائي المنصوره
اداب اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
800060
144268
582882
502721
312621
529497
229013
450029
525407
145803
681707
391859
351393
104625
309171
362795
463159
243821
467979
658050
359148
600018
303649
675907
212019
384165
583896
893265
292929
599197
216356
812633

اسم الطالب
عبد الرحمن محمد صﻼح الدين عبد الحميد الجندى
محمد كمال عبد المجيد عبد اللطيف
سوسن حمدى محمد محمد عطيه
عبد الرحمن عيسوي فوزي مازن
محمد محمود عليوة عبد الفتاح
محمد رضا عبد المنعم حسن زهير
محمد زكريا بدرى عبد ﷲ
زينب محمود كمال حسن
رضوى حسن عيد محمد اسماعيل
احمد جﻼل عبد الرحمن جﻼل منصور
ياسر عﻼء معاطى على قشطه
محمد اشرف محمد ربيع
مصطفى نصر مرزوق عبدالرحيم
احمد مجدي علي محمد رجب
اسراء وهبة عوض عبد الحليم
محمد سمير محمد محمد مرعى
عبد السﻼم زكريا فتحى مرسى سعد الدين
حسام انور محمود حسنين
نورا أحمد فهمى أحمد غﻼب
محمد ثروت مصطفى ابراهيم شومان
احمد محمد وهبه محمد المناوى
محمد مجدى رمضان عبدﷲ ابراهيم
مي حمدي عبد الهادى اللهلوبى
اسراء محمد عطيه ابراهيم عطية
حسن محمد حافظ يوسف العبد
محمد حمدى على ابوالنجا
محمد محمد على البشبيشى
هبه احمد مهران احمد
رودينا محمد ابراهيم محمد احمد
محمد احمد على جمال الدين عبدﷲ خضر
عبير طارق محمد حسنين
اسماعيل محمد مقبل محمد

الكلية
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
تربية/رياضه حلوان
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره دمنهور
تجارة جامعة السادات
تربية ابتدائي دمنهور
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجارة جامعة السادات
تربية/رياضه حلوان
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
تجاره كفر الشيخ
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
زراعه عين شمس
تجاره المنصوره
اداب سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حقوق انتساب موجه القاهره
معهد فني تمريض المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
500761
919269
306289
470311
244435
912585
665534
236862
439564
390985
729657
289798
601914
591752
144918
671990
882237
527811
292605
585191
884820
150332
729854
533427
890237
747946
812307
611580
145848
822085
140980
239243

اسم الطالب
عمرو محمد وجيه محمد عبد المتعال
هاله محمد على احمد
محمود محمد معوض الجمل
محمد جمال عبد البارى احمد الصيرى
امال عثمان دياب طلبة
ياسمين صديق يوسف خليل
ساره حسام محمود ابو النجا
اسﻼم عبد المنعم احمد عبد الباقي
ميار مصطفى محمد حجازى
ريهام صﻼح محمد عبدالفتاح
احمد عبد الفتاح عبد الظاهر السيد سليم
هدير اشرف محمد مسلم
أمل محمد محمد محمد الصاوى
ياسمين حسنى محمد الدمياطى
ايه سﻼمة يونس صقر
نيره محمود عطا محمود
سلوى جمال عبد المنعم احمد
نورهان مصطفى احمد محمد بلتاجى شلبى
اية احمد محمود على
اسراء يسري محمد قشﻼنة
نورهان زهجر احمد حسن
خلود خالد سيد محمد
تقى عﻼء عزمى الرفاعى
صابرين محمد ابراهيم الجميل
محمود محمد على محمود
سوزان مدبولى انور مدبولى محمد
مورا مجدى ناشد حنا
فايزه السيد عبدالمعطي محمد عبدالمعطي جادالحق
عمر احمد محمد محمود يوسف
شيماء اسماعيل محمد نصارى قاسم
هدير سعيد احمد محمد جادﷲ
اسﻼم عماد سعد صاوي

الكلية
تجاره طنطا
معهد فني صحى سوهاج
معهد فني صحى رياضه بنها
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
تربية حلوان
دار العلوم المنيا
تجاره طنطا
تجاره القاهره
تربية أساسي اسكندرية
خدمه اجتماعيه حلوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب القاهره
نوعية الزقازيق
فنون تطبيقية جامعة دمياط
حقوق القاهره
اداب المنصوره
تجاره اسيوط
تجاره اﻻسكندريه
علوم رياضة حلوان
نوعية فنيه طنطا
اداب اسيوط
تربية حلوان
كلية البنات آداب عين شمس
نوعية اﻻسكندريه
معهد فني صحى رياضه اسيوط
تربية ابتدائي جامعة السويس
علوم المنيا
تجاره الزقازيق
تجاره القاهره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
دار العلوم ج القاهره
تربية حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
588108
206326
885211
103168
473797
546463
156165
204845
120415
168044
463515
605439
292054
379115
217085
580228
118199
445304
296142
471085
833385
437918
321645
361547
677444
754079
825269
907353
312539
820896
536524
293987

اسم الطالب
حسام عبد الحكيم السباعى وهبة بشر
يارا رجائى محمد حسين
مارينا فوزى سعد صليب
على هشام عبد الجواد ابو بكر
منى عيد الحمادى ابراهيم قادومه
منال سعد محمد سعد حسين
شيماء احمد عبد العظيم معوض
عمر عادل حسين عمر
محمود محمد محمود عبد الوهاب
اسماء خالد عبد البر عبد الرحمن
بسمة جابر بدر ابراهيم عمارة
ساره أحمد البدوى حجازى عبد ﷲ
شروق عادل عبد المنعم محمد
شيماء خالد سيد زكى فوده
اسحاق منير اسحاق بولس
هاجر محمد عبد الوهاب زكريا عبد الجليل
ليلى زغلول قاسم على
ايه اشرف عبد الحميد عبدالرحمن المراسى
اسراء محمد ابراهيم احمد
هناء عبدﷲ كامل أبوالمجد
حسام خالد الطاهر احمد
فاطمه سمير خميس محمد
محمد ماهر عبد الوهاب الدمرداش
ندى اسامه محمد مشحوت
عريب عبد المحسن يوسف عبد الحميد
دينا ياسر ابراهيم الشربينى
كرم محمد فرغلي ابوالفضل
هند على محمود على
اسﻼم ناجي السيد محمود
احمد محمد ابراهيم السمان
ندى عصام جابر عنانى
محمد عبد العزيز محمود حامد

الكلية
تجاره طنطا
اثار القاهره
اداب اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم كفر الشيخ
علوم رياضة طنطا
اداب بنى سويف
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية ابتدائي الفيوم
علوم طنطا
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية ابتدائي طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية طفوله طنطا
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
تمريض كفر الشيخ
حقوق اسوان
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية حلوان
اداب المنصوره
علوم بورسعيد
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
اداب سوهاج
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
علوم دمنهور
حقوق انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
534158
457171
836250
590358
536056
351463
383972
611384
600008
830895
659007
463384
243826
515835
902778
470329
479285
302429
238289
674621
381251
146855
681869
460243
375835
911782
243336
318704
320489
456532
480661
114823

اسم الطالب
لمياء على محمد عبد المطلب
ناديه ابراهيم عبدالخالق طلخان يحيى
احمد بدر الدين عبد الصبور بدر
كريم مصطفى محمد الخوﻻنى
أسماء سمير محمد إبراهيم
مينا كرم يوسف حناوى
محمد احمد نصار ثابت
نيره مصطفى كمال احمد وصفى
محمد السيد عبدالحميد جمعه
شرف الدين احمد شمس الدين محمد
عﻼء محمد محمود الحسيني
مى سمير مصطفى سﻼمه
عبد الرحمن حسام زكي عبد الحفيظ
معاذ عبدالرحمن عبدالرحمن عوف
ساره سيف الدين محمد ابراهيم
أحمد عبد الحفيظ محمود أحمد شحاته
نورهان عبد الحميد مصطفى الشافعى
محمد عباس محمد على محمد
اية احمد عبدالرحيم على
ايمان ايمن احمد عماره اﻻدغم
هشام علي علي عبدالنبى محمد ابوعريشه
ناديه عزت عبد المجيد محمد سيد
مروه سمير عبد الكريم على حسن مراد
نغم سعيد مصطفى محمد الكورانى
اسماء محى احمد بيومى
اميره خالد عيسى حامد
ياسمين اسامه مصطفى محمود
اسراء صالح ابراهيم فرج ﷲ
سليمان علي سليمان أبوالعﻼ
علياء عاطف سﻼمة عبد الكريم
احمد جمال صبحى بركات
نشوي احمد حسن محمد

الكلية
طب بيطرى دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى اسوان
تجاره بور سعيد
طب بيطرى دمنهور
تجاره عين شمس
زراعه عين شمس/رياضة
تجاره الزقازيق
تمريض الزقازيق
تجاره سوهاج
تجاره جامعة السويس
تجاره كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره كفر الشيخ
تجاره كفر الشيخ
تربية/رياضه شبين الكوم
علوم القاهره
حاسبات ومعلومات المنصوره
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تربية/رياضه حلوان
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات بنها
السن المنيا
فنون جميله عماره المنيا
تجاره بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
تجاره كفر الشيخ
اداب القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
613158
321389
829626
236696
244670
442859
105926
278458
297080
899364
896021
287985
817610
896116
674951
663947
369159
608328
880412
532496
809823
285026
734369
684430
297978
739162
877904
730969
585703
317400
439386
603651

اسم الطالب
عبد الرحمن السيد احمد محمد النجار
سارة اسامة غريب حسين عبد الصمد
سحر مصطفى زيدان عبدالرحيم
عمرو احمد عبدالمنعم احمد
محمود محمد احمد الجندى
سهيله توفيق عبد الوهاب اسماعيل جاد
هاجر احمد محمد صوفى
لوجين محمد السيد ابو اليزيد
اﻻء جمال علي حسين
شيماء خميس عبدالسميع عبد السﻼم
خلود رأفت احمد عبد الﻼه
محمد خالد مرسي مرسي
دينا سعودى احمد هﻼل
ميرنا رفعت جاب ﷲ خليل
ايمان محمد السعيد المحمدى اللقة
ساره محمد عبد الحميد محمد
احمد بكرى محمد سيد احمد
نورهان طارق محمود ابراهيم محمد
ايه مصطفى عبد الرحيم على
عمار مصطفى عبد العظيم عفش
شيرين يسرى مندى علي مرعي
ميرهان السيد عبدالقادر عيد حسن
رانيا سعيد ابراهيم محمد حسن
ايمان السيد محمد الجوهرى عبد العزيز
مي توفيق على محمد حسين
زهره حسام حسني سالم
اسراء زكريا بخيت عمار
ايه عماد عبد المنعم محمد على عبيه
احمد عبد الهادى سيد احمد ﻻشين
دينا سعيد عبد الحميد محمد على
اسراء جابر محمد عبد العال ضيف ﷲ
احمد عاطف السيد عبد ﷲ اسماعيل

الكلية
تجاره بنها
معهد فني صحى بنها
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره القاهره
علوم القاهره
اداب طنطا
اداب الفيوم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم عين شمس
معهد فني صحى سوهاج
تجاره سوهاج
السن عين شمس/رياضة
اداب المنيا
معهد فني صحى سوهاج
تربية ابتدائي الزقازيق
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره اسيوط
تجاره بنها
كلية البنات علوم عين شمس
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره بنها
علوم رياضة جامعة دمياط
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تمريض اسيوط
تجاره بنها
تجاره المنصوره
تجاره بنها
اداب اﻻسكندريه
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
532724
353282
376477
593157
294218
243543
325223
593672
321656
606204
305028
466852
681170
576959
375292
819775
377948
453384
597567
731030
103049
456798
827118
214872
671186
670921
470399
154167
179412
740467
919310
435635

اسم الطالب
محمد رمضان عمر زيدان
اسﻼم محمد ابراهيم عطيه
احمد محمد فرج عبدالرحمن زهرة
منار على عبده فوده
محمود محمد حسن محمد
رحمه احمد ربيع احمد النساج
بهاء الدين عبد النبي غريب محمد
اﻻء السعيد السيد احمد الحنفى
احمد مختار صبرى محمد عبد الجواد
اسراء محمد احمد حسن
رانيا امين احمد مرسى
أﻻء رأفت زكى البﻼط
عﻼ السيد على السيد قاسم
هاجر عادل احمد لطفى حسين عبدالفتاح
ساره احمد محمد جاد ﷲ محمد
ضياء عصام الدين كامل محمود
اسماء سيد احمد بحيري
مريم محمود فهمى محمود الشافعى
هاجر مدحت فؤاد البيومى النجار
هدير خالد عبد العزيز ابو النور احمد
مريم مصطفى احمد احمد
هند جمال عبد المحسن لبيب عبد الدايم
احمد نصرالدين احمد صديق
كيرلس مجدى عياد زخارى
عبد الرحمن ياسر ابراهيم عطيه ابراهيم
نورهان شاكر صبرى ابراهيم
محمد محمود رجاء محمود فتح الباب
ايمان حامد سعيد سلومة
احمد خالد حمدان محمد
اميره محمد محمد حسين محمد
احمد محمد احمد سليم
افيرينا فصيح عدلى مقار

الكلية
تجارة جامعة السادات
تجاره طنطا
تجاره بنها
تربية/رياضه جامعة دمياط
تجاره القاهره
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تجاره جامعة السويس
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
حقوق الزقازيق
تربية ابتدائي السادات
تمريض كفر الشيخ
تربية ابتدائي المنصوره
طب بيطرى بنها
تربية ابتدائي بنها
تربية رياضيه بنين المنيا
كلية البنات آداب عين شمس
تربية/رياضه طنطا
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تربية طفوله طنطا
كلية تجارة ج أسوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية رياضيه بنين المنصوره
علوم المنصوره
حاسبات ومعلومات المنصوره
اداب بنى سويف
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني صحى سوهاج
علوم جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
141342
106899
530302
522551
134503
317924
663772
810555
449907
837986
659115
654881
527631
438792
289468
352390
667212
440329
390512
804379
540023
371588
436412
503306
388310
816043
584423
502470
846112
577934
326946
585997

اسم الطالب
عبلة خالد يوسف عز الدين
يحيي عمرو محمد عبد العزيز
يوسف محمود محمد حنفى ابوشعرة
حسن حمدى سباق ابراهيم
احمد محمد قطب مبروك
عبد ﷲ طارق عبد اللطيف محمد
ريم ربيع رياض السيد
جهاد حسن مخلوف عبد الحكيم
رانيا كامل عبدالمطلب كامل
اسماء سيد محمد سيد
على فتحى محمد البيومى على زعزوع
شيماء محمد اﻻزمازى المتولى اﻻزمازى
اسراء السيد على السيد زناتى
نورهان محمد حسن محمد
دينا اشرف على السيد
احمد ياسر عبدالحكيم خليل هندي
ساره ابراهيم بدير عبد المجيد فرج
مى محمد مصطفى على دبور
سماح سالم عبداللطيف ابراهيم ليله
هدى عبد الحكيم محمود عبد الحكيم
رقية سعدﷲ احمد محمد احمد
مروه مصطفى محمد سليمان
نهال مصطفى عبد الفتاح محمد
كريم خالد احمد محمود المعﻼوى
احمد وهدان احمد عبدالصادق
نورهان خالد عبدالسﻼم زين
حازم فائز محمد السعدنى
عمر انور ابراهيم احمدجاويش
احمد محمد عبدﷲ احمد
اسراء محمد على عبد الجواد
نعمة سعد محمود عبد الوهاب
محمد حسب ﷲ توفيق أبو زهرة

الكلية
اداب القاهره
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تجاره دمنهور
تربية اسكندرية
حقوق القاهره
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اداب انتساب موجه المنصوره
تربية ابتدائي المنيا
علوم طنطا
تربية فرع الوادى الجديد
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد فني صحى المنصوره
تربية اسكندرية
تجاره دمنهور
نوعية عباسيه
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
اداب المنصوره
علوم رياضة طنطا
تربية ابتدائي بنها
اداب المنيا
طب بيطرى دمنهور
حقوق عين شمس
تجاره دمنهور
علوم رياضة كفر الشيخ
علوم بنها
اداب المنيا
تمريض طنطا
تجاره اﻻسكندريه
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
زراعه المنصوره
اداب كفر الشيخ
زراعه المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
752763
114149
307989
666698
360165
753835
310487
889824
887849
245255
105005
277906
734054
503905
668431
908017
819613
658325
592346
126349
180738
671996
521216
216676
151010
668276
838407
164929
116470
305221
727608
815272

اسم الطالب
نرمين احمد السعيد ابراهيم حسن
على احمد على احمد
هاجر ناصر عبدالقادر عمر
على صﻼح السيد عبد العزيز الجميل
محمد خالد عاطف زكى
رندا مختار عيد يونس
سارة فهمي ابراهيم عطية شعلة
تغريد صﻼح غيط صﻼح
ابوبكر حمدى محمد محمود
ايه منصف وردانى مراد
تقى احمد محمود محمد الدرديري
مريم شوقي محمد قدرى شاروده
ندى هاشم مجاهد السيد محمد بدر
أندرو عادل أرميا شنودة مرقس
عبير اكرم عبد المنعم محمد سبع
عبير صﻼح رشاد محمد
استقﻼل عمر احمد محمد
ايمان عبد الرازق ابراهيم يوسف
رانا ناجى محمد العيسوى
منى ماهر فؤاد على السيد
محمود عبد العزيز محمد سالم
هدى محمود السيد محمود
اماني ممدوح ابراهيم صقر
احمد حسنين محمد حنفى
لمياء صابر محمد سالم
محمد اليمانى عبده السيد راشد
احمد حسين فهمي حسين
نهى احمد اسماعيل عبد المقصود
محمد عصام عرفة محمد
دينا سعيد السيد مصطفى بكر
مريم السيد عبد الحميد الجندى حسنين
كريمان أحمد رأفت أحمد

الكلية
تربية بور سعيد
أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب
اداب شبين الكوم ج المنوفية
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه قنا
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه بورسعيد
معهد فني صحى بنها
اداب انتساب موجه اسيوط
زراعه اسيوط
تربية عين شمس
اداب القاهره
تجاره عين شمس
نوعية الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
تجاره المنصوره
اداب سوهاج
تجاره اسيوط
نوعية المنصوره
تجاره بور سعيد
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب بنى سويف
تجاره بور سعيد
نوعية فنيه اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب القاهره
حاسبات ومعلومات الزقازيق
معهد فني صحى اسيوط
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم
تجاره عين شمس
تربية طفوله شبين الكوم
نوعية الزقازيق
نوعية المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
154681
137031
128837
597011
118807
282355
603850
523448
822568
592258
374899
160102
213608
456320
310455
459124
883023
363586
331065
602540
651172
362019
884083
542354
588446
664354
547402
515205
679296
137678
212372
821452

اسم الطالب
مريم مﻼك عياد داود
شهاب اسامه عبد الرحمن محمد
منه ﷲ محمد سليمان على ابراهيم
عﻼء عصام ذكى خليل الطوخى
اسماء محمد خليفة يونس
مي ضياء مدحت امين حسين
شهاب محمد على حموده
مؤمن ايمن حلمى ابوبكر نورالدين
ياسمين جﻼل محمود احمد
هالة صﻼح صﻼح حزة
احمد ناصر نبيه السيد
عبد الرحمن فتحى محمد جوده
محمد سامح عبد المنعم محمد الجوادى
احمد الشحات عبد الرحمن الحفنى
اميرة عبد العاطي عبد الرحيم العتر
سامية رزق محمود عبد الدايم
اﻻء عبد الكريم محمد حموده
هادى امين حسين احمد
هاجر محمود عبد العظيم صبيحه
زينب سعيد إبراهيم عبد ﷲ ابراهيم الجندى
مها عادل محمد على الحنفى
هدى احمد محمد احمد
ايه جمال توفيق موسى
محمود عثمان محمود صالح
سلمي عزمي عبد الفتاح سليم قنومة
هاله شاكر عبد ﷲ يوسف حسن
محمد فتح ﷲ محمد علي علي
احمد سامح عبد المنصف محمد عبد العظيم
هدير احمد طلبه امام ابراهيم
معاذ صديق عبد المطلب صديق
محمود وليد احمد ابراهيم
عمار محمد يوسف أبوزيد

الكلية
تربية بنى سويف
تجاره طنطا
كلية البنات تربية عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره عين شمس
علوم رياضة الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره جامعة دمياط
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تجاره بنى سويف
فنون تطبيقيه حلوان
حاسبات ومعلومات المنصوره
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تربية اسيوط
اداب انتساب موجه طنطا
حقوق بنها
حقوق الزقازيق
علوم المنصوره
اداب كفر الشيخ
علوم اسيوط
علوم رياضة اسوان
اداب طنطا
نوعية المنصوره
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره دمنهور
اداب المنصوره
تجاره القاهره
تجاره عين شمس
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
437137
217464
470108
658740
892741
377768
438529
673537
532996
185496
888390
905607
234980
299186
169181
676552
463060
877314
222869
165002
179061
308855
158378
519802
288736
582879
876178
750378
159795
522898
389479
683050

اسم الطالب
سارة مجدي صادق معوض عويضه
رانيا مصطفى احمد ابراهيم
محمد محمد سعد محمد البدويهى
انور عبد العزيز عبده المنجى الجزيري
مروه عزايم فكرى احمد
عمرو محمد سليمان مهير
ايمان يسرى محمود مرسى
فاطمه سعد شعبان عطية
احمد يوسف عبدالهادى معفن
بسام محمد عبد العظيم حسين
ايه ابوعليم شفيق فهمى
يوسف علوى احمد زايد
سلمى صﻼح عبد الجيد محمد
ميرنا ابراهيم عويس ابراهيم
عبد ﷲ محمد عبد ﷲ مفتاح
شريف ابراهيم ابراهيم محمد الدسوقى
خالد سعيد عبدالمعطي المنشلينى
ريوان محمود هاشم خليفه
مهند ممدوح عبد العليم السيد
احمد خالد ابراهيم احمد شعبان
وليد صﻼح محمد حسين
الحسن سعيد حسن عثمان سلطان
عزت يحي ناشد مسيحة
اسراء بليغ السيد السيد الهميسى
محمد احمد حسين عيد
سميه احمد عبد الرحمن عبد الخالق احمد
هبه حسانين عبد ﷲ سالم
احمد عاطف عباس محمد سليمان حسن
هبة احمد عطية احمد
ساره على عبدﷲ السيد
كيرلس جميل جابر شفيق
جمال محمد فتحى عيد فرج ﷲ

الكلية
تجاره دمنهور
اداب عين شمس
العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات  6اكتوبر
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
إعﻼم ج جنوب الوادى/رياضة
دار العلوم ج القاهره
تربية اسكندرية
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره اسيوط
تجاره سوهاج
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره انتساب موجه قاهره
علوم رياضة الفيوم
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
تجاره كفر الشيخ
علوم اسيوط
تجارة جامعة السادات
علوم رياضة الفيوم
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
معهد فني تمريض بنى سويف
اداب دمنهور
تجاره بنها
اداب طنطا
تربية اسيوط
نوعية بور سعيد
معهد فني صحى بنى سويف
تربية اسكندرية
حقوق انتساب موجه عين شمس
حقوق المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
606125
447022
242256
531879
400829
614404
730291
887336
678193
590572
908171
590610
654511
130300
161647
181324
437311
819439
528758
512743
541967
441174
223032
232808
296108
502372
378542
831148
315683
437095
525564
103064

اسم الطالب
هاجر عبدالمنعم ابراهيم ابراهيم
محمود عبد العزيز عبد المنعم عبد العزيز محمد
محمد عنتر ثابت عبد الحميد
محمود عباس عبد النبى على الشويخ
حسناء جمال عبدالناصر عبدالحميد سالم
اسماء عصام حسن محمد على
محمد محسن معروف بيومى
دميانه عاطف رزق ﷲ جرجس
هاجر سمير محمود عبده عبد القادر
محمد عبده طه شﻼطه
شيماء الحلبى محمود احمد
مهاب طارق رياض حمام
محمد مجدى محمد صالح اسماعيل
اسماء محمد جمال الدين عفيفى
محمد خالد فتحي عبد ﷲ
رانا عثمان محمد مخلوف
روان محمد السيد أحمد محمد
حسن صدقى محمد عبد العليم
عبدﷲ محمد عبد اللطيف مكى محمد
سمر طارق محمود محمد
محمد سعيد عبد الحميد سليمان عيد
محمد حسين على عبدالعزيز
اية حسين امام على
سلمى ابراهيم عبد الهادى محمد على
سارة احمد سيد عثمان
بيشوي أمين أديب أنيس
فاروق محمد فاروق احمد
مها مصطفى عباس على
محمد خالد محمد محمود
اسماء محمود ابو الفتوح درويش
رانيا عبد الدايم عبد الستا ر عبد ﷲ
اسراء اسماعيل احمد عبد العاطى بركه

الكلية
تربية الزقازيق
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
زراعه دمنهور
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب
تجاره عين شمس
معهد فني صحى اسيوط
تربية/رياضه المنصورة
اثار قنا جنوب الوادي
حقوق سوهاج
تجاره جامعة دمياط
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد فني صحى بنى سويف
تمريض الفيوم
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فني صحى بنى سويف
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه عين شمس
تربية عين شمس
علوم عين شمس
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
نوعية عباسيه
حقوق قنا جنوب الوادي
علوم بنها
تربية أساسي اسكندرية
طب بيطرى اﻻسكندريه
اداب القاهره

Page 1561 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
113106
459472
515818
157045
215362
730378
684825
669764
734923
531190
468103
679491
107141
118318
293091
437138
538304
294035
878491
665555
543937
753796
829591
159735
911144
750222
304462
510048
303570
608027
752978
677023

اسم الطالب
محمد احمد كامل محمود
محمود عطية عوض المشاعلي
محمد رجب على أبو فاطمة
صفاء محمود محمد محمود
مصطفى محمد عبد القادر عبد السميع
احمد محمد موسى عبد الحميد مصطفى
وليد اشرف انور على الدمرداش
اسﻼم اشرف محمد على محمد
بيتر كمال شكرى عياد جاد
هادى ضياء الدين ممدوح ناجى
هناء جهاد احمد بسيونى المصرى
ايه عاطف محمد حسين
ادهم صﻼح سيد سالم
ايه شهدى عبد النبى عبد الواحد
منى محمد محمد عامر
سارة محمد رمضان محمد عثمان
زينب ماهر محمود حسن جاد ﷲ
مصطفى يحيى زكي محمد حسن
محمد مصطفى فرغلى محمد حسين
شيماء ربيع حامد مجاهد ريحان
اسراء وجدى جابر عبد النبي موافى
انجى حسن يوسف مرسى
ايه عبدالناصر محمد عبدالعزيز
احﻼم محمود عبده محمد
عبد ﷲ محمد ادم على
احمد محمد عبد الرازق ابراهيم محمد عبد الرازق
اية احمد عبد العظيم موسى
احمد السيد السعيد عبد العاطى
ريهام سامي صابر مدين
ايه محمد ابراهيم منصور محمد
اشرقت محمود عوض متولى فريحه
ابراهيم قدرى عبد العزيز عبد العزيز الزغبى

الكلية
تجاره انتساب م .بنها
تجاره كفر الشيخ
اداب دمنهور
اداب سوهاج
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
تجاره المنصوره
معهد فني تمريض المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره دمنهور
تربية طفوله كفر الشيخ
معهد فني صحى المنصوره
اعﻼم القاهره
تجاره القاهره
نوعية فنيه عباسيه
اداب اﻻسكندريه
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية اسيوط
تجاره المنصوره
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تربية قنا ج جنوب الوادى
تربية بنى سويف
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
كلية أداب بورسعيد
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره دمنهور
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تربية الزقازيق
تربية ابتدائي بور سعيد
تجاره انتساب موجه المنصوره

Page 1562 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
304674
668914
312343
230954
896717
381095
226621
652013
148696
825522
674235
900931
826507
317827
429905
607654
516029
181201
547122
657500
612946
465040
467547
311181
317594
678928
319192
579024
591088
233028
577447
122134

اسم الطالب
رانا صﻼح احمد عبد العزيز خواجه
محمد عاطف السيد عبد اللطيف
محمد علي عبداللطيف عزالدين
خالد عبدالراضى سلمان محمد
هبه احمد على سيد
محمد عاشور مصطفى النحاس
محمد محمود فتحى احمد
عمار يوسف المصلحى احمد
اسﻼم عبد الحكيم فؤاد عبد العزيز
منار اﻻسﻼم عواد محمود حسان
محمود محمد عباس محمد ابو السعود
محمد عبد النبي محمد سليمان
بيشوى عادل نادر بسطوروس
عﻼء ياسر محمد عزت عبدالفتاح عيسى
ايه محمود محمد محمد عبد العال
محمود محمد عبد المجيد السيد
احمد محمدعبد الفتاح محمد يعقوب
محمد عبد المحسن السيد ابراهيم
اسﻼم محمد احمد عبد اللطيف الدمرجى
ساره جمال عيد محمد عبد ﷲ
فتحيه صﻼح مصطفى بغدادي
السيد فرج عبد المجيد الشوادفي المارية
احمد كرم شعبان السيدجبر الشامي
رانيا مصطفى عبد الحميد الميهى
محمد ابراهيم عبدالمؤمن العباسى
محمد عبد البديع السيد محمد على النجار
سهيلة انور عبد المحسن ابو المجد
احمد السعيد بدر حامد بدر
اﻻء عبدﷲ محمد حجاج
بسنت محمد جوده عبد المقصود
احمد عبد الناصر احمد الحق
سماء جهاد عبد العزيز محمد

الكلية
تربية ابتدائي شبين الكوم
علوم رياضة المنصورة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية سوهاج
تجاره عين شمس
زراعه القاهره
علوم جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية رياضية بنين سوهاج
تجارة قنا ج جنوب الوادي
معهد فنى تمريض بنها
علوم رياضة اﻻسكندرية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب طنطا
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره الزقازيق
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
طب بيطرى كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره المنصوره
تربية بنها
تجاره طنطا
تربية جامعة دمياط
تجاره عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه قاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
167289
843876
731495
302643
117860
590007
465757
453805
153541
212562
443030
517605
228218
669403
379216
232967
150167
598493
828793
741392
535187
147787
895087
610691
734170
743925
355448
117562
364306
374050
537355
377853

اسم الطالب
ايه محسن عمر عثمان
ياسمين اشرف موسى حماد
محمد يوسف يوسف ابوالعزم
يوسف اسامة ابراهيم شلبى
مرفت صﻼح فضل ابراهيم
يمنى ياسر حسين أبو صير
إسراء محمود محمد عطيه الزفتاوى
فاطمه حمدى احمد يوسف محمود
شروق جابر زكي جودة
عبد العزيز عطية عبد العزيز محمد
أمل سعيد عبد النبى عرقات
روان محمد عبد العزيز عبدالعزيز الدقماق
يوسف شريف على عبدالعزيز
احمد ثروت ابراهيم صالح يحيي
اميره عاطف عبدالمنعم ريان
سماء كمال محمد محمد
محمود محمد عبد الكريم مشهور
محمود رشدى محمد ندا
آيه محيى الدين محمد على
احمد محمد صﻼح الدين محمد
هدى سعد محمود عبد الرحمن
ندى مصطفى فؤاد مصطفى منصور
بشاير ناصر محمد عبد العال
امنية عبده على خليل
احمد عادل عبدالوهاب كيﻼني صالح
ياسمين محمد علي امام ياسين
ريهام رمضان احمد فهمى
اسراء عﻼء الدين احمد على الشيمى
نورهان اشرف عبدالمنصف راشد
اسماء اشرف عزيز محمد
أميرة محمود محمد صالح السيسى
احمد محمد احمد السيد معوض

الكلية
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره جامعة دمياط
علوم حلوان
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
علوم طنطا
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
اداب انتساب موجه عين شمس
علوم المنصوره
تجاره بنها
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
اداب القاهره
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
علوم بورسعيد
تربية رياضيه بنين بور سعيد
تجاره طنطا
اداب القاهره
علوم سوهاج
تمريض الزقازيق
علوم رياضة الزقازيق
تربية اﻻسماعيليه
كلية البنات تربية عين شمس
زراعه القاهره
بنات علوم رياضة عين شمس
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات

Page 1564 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
667284
726743
661457
910725
316631
382299
218530
656303
223370
888276
748210
596487
453220
132648
352964
736893
215446
734857
230028
288136
307960
304677
832686
376515
725507
801403
834178
598723
220490
243902
209832
138306

اسم الطالب
اسماء السيد احمد محمد عوض
امل اشرف فوزى محمد
ايه محمد احمد عبد الوهاب عبد ﷲ
ابتهال سعيد مصطفى حسين
عﻼ محمد عبدالخالق على الصعيدى
هاجر محمد عبدالكريم عبدالوهاب الفيل
يوستينا يوسف مرزوق عزيز
بسنت هانى احمد ذكى ابراهيم
نورهان مصطفى اسماعيل عبد المعطى
محمد عﻼءالدين محمد حسين
فاروق محمد فاروق احمد عبد ﷲ
اﻻء فرج ﷲ المتولى براوى
مرام محمود محمد على حسن
محمود ربيع شعبان عكاشه
سلمى مصطفى محمد ابراهيم
سامى محمد احمد ابراهيم محمد
احمد يحيى محمود على
محمد عبدالهادى محمد عبدالهادى
مريم سمير مصبح فرج
اسراء حسين احمد حسين
هدير عيد عبدالوهاب مبروك شلبى
رقية اشرف زكى زيدان
انجى نبيل نصحى خليل
محمد صابر محمد حسن الشافعي
ندى عبد الفتاح ابو عوف السيد
ماجد مجدى فؤاد خليل
سكينة العزب محمد خليل
محمد سدات سدات السيد الخضرى
سيد حسين السيد حسن
محمود وجيه زغلول نادي
مريم حاتم محمود عبد العزيز يوسف البسيونى
ضحى ممدوح ابراهيم ابو رواش

الكلية
معهد فني تمريض المنصوره
علوم بورسعيد
اداب المنصوره
كلية تجارة ج أسوان
علوم رياضة الزقازيق
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب المنصوره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره اسيوط
علوم رياضة جامعة السويس
حقوق المنصوره
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
اداب الفيوم
اداب عين شمس
تجاره الزقازيق
حقوق عين شمس
علوم جامعة السويس
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه القاهره
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
تربية ابتدائي شبين الكوم
تجارة قنا ج جنوب الوادي
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
حقوق عين شمس
اداب المنيا
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية رياضيه بنين جامعة دمياط
حقوق انتساب موجه عين شمس
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تجاره عين شمس
كلية البنات تربية عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
663317
548610
315539
733183
668250
291183
557553
125700
589549
218784
907166
543688
446269
905195
585144
921019
816642
589980
307072
308589
581019
155381
353252
557361
470213
577149
145475
116536
813180
579124
658826
613439

اسم الطالب
امنيه رأفت معوض عبد المجيد
إسﻼم شعبان عبدﷲ سليمان دياب
احمد اشرف دسوقى نصار
محمد امجد محمد السيار
مصطفى حسن ابو النصر سعيد ابو النصر
احمد زينهم عبد النبى محمد
محمد صبحى محمود محمد فراج
ساره اسامة مصطفي محمد
ميرهان فتوح على عﻼم
منار جمال على محمد
علي احمد عبد الرحمن احمد
آيه احمد كامل محمد عبده كامل
محمد وجدى ابراهيم ابودشيش
لمياء حمدى على اسماعيل
منى عبد السﻼم أحمد سالم
محمد الجارح محمد شاكر
احمد حسين محمد موسى
منار عبده عبده ابوحشيش
دينا مدحت كمال حافظ
نسمة عبد السﻼم ابراهيم مصطفى
فارس اشرف السيد احمد جمعه
ميﻼد صﻼح صبره عبده
احمد عبدالباسط عثمان محمود
احمد جمال عبد اللطيف البنا
مصطفى السيد السيد محمد السيد
منى رضا محمد منطاش
احﻼم عبد السميع عبد اللطيف حجازى
احمد محمد محمد صاوى
طه عبد الباقى سيد عبد الصالحين
محمود طارق رمضان محمد النجار
اسماء ربيع محمد سعد عنان
محمد منير الخضرى محمد اسماعيل الجوهرى

الكلية
علوم المنصوره
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره الزقازيق
معهد فني صحى المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تربية ابتدائي بنها
إعﻼم القاهره/رياضة
علوم سوهاج
علوم رياضة اﻻسكندرية
حقوق طنطا
اداب سوهاج
نوعية فنيه طنطا
تجاره سوهاج
تربية /رياضه المنيا
حقوق المنصوره
اداب انتساب موجه طنطا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب طنطا
علوم رياضة بنى سويف
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره دمنهور
علوم كفر الشيخ
نوعية طنطا
معهد فني صحى امبابة
حقوق القاهره
تربية المنيا
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه/رياضة
تجاره طنطا
علوم الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
534528
592514
650704
468048
457899
466167
214252
657540
740023
515538
242010
881706
163747
592363
575342
284911
156621
757572
150446
107330
208406
913683
378407
807412
369099
580089
536325
380957
156542
833481
443250
479778

اسم الطالب
هاجر مصطفى إبراهيم عبدالعزيز
اسماء سامى محمد محمدمتولى الجعيدى
ايه عادل اسماعيل عبد الحميد
سارة ابراهيم ابراهيم احمد السطوحي
إسراء احمد احمد على
سارة محمود مصطفى محمود عبدﷲ
حسن هشام سيد حامد
ميرهان احمد السيد احمد بخيت مكى
احمد دياب على عبد الحميد
عمر ممدوح عبدالمنعم حسن قضيب
محمود رجب حلمى محمد
مارينا سمهان برايا مندى
عبد ﷲ جابر صادق ابراهيم
ريم جهاد محمود الصايغ
امنيه حازم منصور عبدالمجيد رجب
بسنت احمد عبد الرشيد عبده
احمد حسنى محمد احمد
محمود سليمان زكي محمد
اسﻼم صﻼح احمد محمد
نوران زكى محمد ممدوح زكى احمد
عمر حسن على حمدى الششتاوى
عايده اسماعيل احمد عامر
هيام سليمان صادق سليمان
محمد مصطفي سيف النصر عبدالحكم
تغريد عبدالفتاح ابراهيم ابراهيم سﻼم
سارة ابراهيم محمد شرف الدين
ميرنا ايهاب محمد فؤاد الشريف
محمد سامى محمد على
جوزيف سند حكيم دميان
احمد محمد عبد السميع مصرى
ميرنا محمد عادل محمد عبد المعطي
جﻼل فتحى عبدﷲ عبدالحليم

الكلية
تربية طفوله ج دمنهور
تمريض المنصورة
تجاره انتساب موجه المنصوره
نوعية فنيه كفر الشيخ
تربية ابتدائي طنطا
اداب كفر الشيخ
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره المنصوره
نوعية الزقازيق
تجاره انتساب موجه دمنهور
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تربية اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب جامعة دمياط
اداب انتساب موجه طنطا
ع.كندى تكنو.اعﻼم ت.خامس
علوم بنى سويف
اداب انتساب موجه الزقازيق
علوم رياضة اسوان
تجاره القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تمريض أسوان
تربية ابتدائي بنها
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف/رياضة
علوم بنها
طب بيطرى كفر الشيخ
علوم بنها
حقوق عين شمس
تجاره اسيوط
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية/رياضه كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
296246
370316
597504
315423
838038
311247
461469
320793
435967
508463
234543
214909
916411
597983
471733
593992
355245
439168
754055
803134
284910
147514
920721
360001
880383
222134
281941
659065
805248
379867
735167
428316

اسم الطالب
امل مصطفى كامل مصطفى
ايمن محمد عبدالقادر محمود
سمية سعد محمد المرسى البستانى
احمد محمد عبد العاطي عفيفي الديواني
لبنى مصطفى محمد محمد
فاطمة مصطفى احمد المشد
رضا عبدالرازق السيد ابوحسن
اسماء شبل السحيمى النجار
بسمة أحمد فؤاد اسماعيل الشناوى
روفيدا احمد جابر على صقر
احمد شعبان عفيفى رزق شيحه
مينا عماد سامى حبيب
ريحاب عادل احمد فؤاد عباس
نورا حسن عبد الحميد رمضان الشرباصي
عﻼء الدين محمد العرباني غنيم المداح
زينب السيد العشماوى محمد جاد
اسراء سعيد ابوالفتوح عشماوى
منه ﷲ احمد عبد المنعم احمد محمد عثمان
منه ﷲ حسن عطيه السيد موسى
جهاد منتصر ربيع محمد
بسمة محمد حلمى محمد الغرباوى
مى حسام الدين عبد التواب عبد السﻼم
محمود عبدالقوى مناع رضوان
احمد اشرف عبدﷲ محمد
مريم مجدى ايوب حرز
اسراء عبد الحميد احمد حسن
اﻻء خالد محمد سيد عفيفى
رانيا محمود يوسف السيد
محمد رجب محمد على
اسماء احمد فاروق احمد دنيا
ايه سمير يوسف السيد
كريم احمد شوقى عادل حسن

الكلية
تجاره عين شمس
السن عين شمس
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية طفولة فرع الوادى جديد
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية كفر الشيخ
تمريض شبين الكوم المنوفية
تجاره اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره القاهره
تجاره عين شمس
تربية اسيوط
تربية جامعة دمياط
تجاره كفر الشيخ
تربية جامعة دمياط
حقوق عين شمس
تربية أساسي اسكندرية
تجاره بور سعيد
نوعية المنيا
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة سوهاج
تجاره جامعة السويس
تربية ابتدائي اسيوط
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر
حقوق القاهره
حقوق المنصوره
تربية /رياضه المنيا
اداب عين شمس
معهد فني صحى الزقازيق
علوم حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
536130
742145
577968
526528
737763
582570
730692
371627
609239
384507
821034
595937
235849
526466
456505
743445
470961
806696
304584
536075
601664
212487
453114
527834
439712
595822
312778
306410
157219
829317
733314
529421

اسم الطالب
ايمان السيد احمد السيد
ايه محمود جمعة علي
ايه ايمن الشحات بركات
عﻼء عاشور اﻻمين محمد محمود
يارا احمد محمد عبدالعال قاسم
خلود خالد محمد عصمت التيال
فاطمه محمد رشاد عطوه
نوران ابوالعﻼ عبدالحميد امام
محمد رمضان عبد العزيز عبد الرازق
ابوسريع فرج ابوسريع محمود
حسن اشرف حسن ابراهيم
هبه محمد احمد محمد الشعبانى
اسراء شاكر شكرى عبد الرحمن
محمود حسن محمود يوسف
دينا حامد عبدالحميد سالمان
ميرنا صبري محمد محمد محمد
ايمان فتحي محمد احمد
جهاد عبد المنعم رشاد محمد
اسراء سمير مرعي ابوزيد علي
أﻻء عبد الجيد محمد عبد المعطى غﻼب
تقى أحمد جﻼل احمد السيد شاهين
احمد عبد الرحمن احمد احمد
رحاب شوقى اسماعيل محمود سرحان
ايه محمد احمد محمد احمد
نوران عبد العزيز محمد عبد العزيز ابوحطب
ناهد ابراهيم ابو المعاطى ابو الوفا شعيب
اميرة محمد كمال عفيفي
عبد العزيز احمد عبدالعزيز عبدالمطلب
داليا عبد الرحمن على على
فاطمه الزهراء جمال يسن محمود
محمد ابراهيم اسماعيل عبد الرحمن
مؤمن احمد عبد ﷲ عبد الحميد رزه

الكلية
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني تمريض طنطا
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
اثار الفيوم
نوعية موسيقيه طنطا
ع.دولى اعﻼم مدينةالشروق
تجاره انتساب م .بنها
تجاره بنها
تجاره بنها
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تربية جامعة دمياط
اثار قنا جنوب الوادي
علوم طنطا
معهد فني تمريض طنطا
حاسبات ومعلومات الفيوم
تجاره كفر الشيخ
استنفد الطالب رغباته
تربية شبين الكوم
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
طب بيطرى بنها
اداب اﻻسكندريه
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ
معهد فني صحى بور سعيد
اداب جامعة دمياط
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم بنى سويف
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره الزقازيق
تجاره دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
449977
378893
832820
733315
518879
825986
384777
322173
204433
615176
296232
589170
673302
156401
110742
586438
437513
745684
439984
303447
593868
395249
277428
103182
160286
368401
681898
240282
912055
313775
327195
911205

اسم الطالب
مها عبد الرؤوف غريب البدوى
رحمه احمد سيد جمعه سليمان
مونيكا سامح جورج سامى
محمد احمد يحيى محمود حبيب
إيمان شعبان حمدي محمد القباني
مروه النميري احمد عبدالمجيد
مصطفى عبدالهادى عفيفى عبدالهادى
حسن محمد حسن محمد شلبى
اينور مجدى عبد الحميد حسنى
عاطف رفعت محمد على عاشور
شيماء احمد رجب محمد النجار
اسامه ناصر عبد الحليم باشا
احﻼم السيد مصطفى النبوى محمد
جهاد حسين زيان اسماعيل
يوسف عصمت محمد يوسف
نيره فوزى محمد محمد يوسف حسين
ايمان عيد سعد على
محمود جمعة محمود غزالى
آيه صبرى عبد المحسن محمد
شيماء احمد صبحى حسن الرغى
ياسمين عبد ﷲ محمد الصعيدي
ايمان حاتم عبدالقادر عبدالرحمن
احمد اشرف احمد عبد الغفار
امير يسرى محمد احمد سليم
ايه خالد احمد على
شروق عصام الدين عبدﷲ يوسف خوانده
احﻼم وجدى نبيه على صقر
روان محمد اسعد سيف الدين
شيماء حسين سيد عوض
مبروكة محمود عبدالعزيز محمود
شيري عدلي رشدي بادير
احمد كمال الدين عبد العزيز احمد

الكلية
تربية طنطا
تجاره انتساب م .بنها
اداب قنا ج جنوب الوادى
تربية ابتدائي الزقازيق
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه عين شمس
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
تجاره القاهره
معهد فني تمريض الزقازيق
بنات تربية/رياضه عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
علوم حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية ابتدائي بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره اﻻسكندريه
دار العلوم ج القاهره
علوم رياضة جامعة دمياط
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
حاسبات ومعلومات حلوان
تربية/رياضه حلوان
حقوق انتساب موجه بنى سويف
تجاره بنها
علوم المنصوره
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية ابتدائي اسوان
تربية ابتدائي السادات
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تربية اسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
908872
176794
375308
126872
330714
610870
591567
585841
605929
448308
433723
657917
543367
610114
833763
164612
243181
650274
879241
527763
460772
901114
434448
540611
459893
466872
754678
429704
167416
661835
816003
152839

اسم الطالب
رانيا حسن عبد السيد احمد
ميرنا فانوس سليمان ابراهيم
فتحيه سﻼمه حامد محمد سالم
اية زكريا اسماعيل يوسف
اسماء عبد العزيز عبد السﻼم على
مجدى حسن حاكم محمد السيد فوده
منه ﷲ حمدى السيد عيسى
شيماء عبدالحميد مصطفى الجمل
احمد محمد رجب عبد الفتاح
يارا محمد مصطفى احمد الفقى
احمد محمد ظريف عبدالحى فرج ﷲ
شيماء محمود سليم شعبان الفيومي
محمد جمال حسن عبد الغني شاهين
أسماء أحمد منصور إبراهيم
فاطمة مصطفى لبيب توفيق
تقوى اسماعيل عبد النبى اسماعيل
ضحى ابراهيم عبد الرحمن العزب
دنيا عماد ابراهيم عرفات عيد
ميرنا ناصف بديع سليمان
روان محمد عبد القادر محمد السيد
عمر جمال عبد الصادق عبدﷲ
يوسف السيد احمد محمود
احمد حسن الحسن محمد على ابو زينة
سميه هﻼل عبدالقوى محمد
اسراء فوزى عبداللطيف السيد
ايه احمد محمد راشد
مصطفى عبد الرحمن عواد محمدحسن
فاطمة مرسى خميس مرسى عبد ﷲ
سراج اشرف سراج محمد
حليمه امين فهمى امين
مارتين ممدوح بشرى شنوده
محمد يحى جمال محمد

الكلية
كلية تجارة ج أسوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية بنها
تجاره القاهره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تربية طنطا
العبور العالي ك 21بطريق بلبيس لنظم المعلومات اﻹدارية
تجاره طنطا
تجاره اﻻسكندريه
معهد فني تمريض المنصوره
علوم رياضة طنطا
اعﻼم القاهره
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
اداب الفيوم
حقوق القاهره
تجاره المنصوره
اداب اسيوط
تجاره اﻻسكندريه
علوم كفر الشيخ
تجارة قنا ج جنوب الوادي
علوم رياضة كفر الشيخ
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية كفر الشيخ
علوم كفر الشيخ
تربية العريش
اداب اﻻسكندريه
اداب بنى سويف
علوم المنصوره
تجاره انتساب موجه بنى سويف
معهد فني تمريض بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
148455
232352
209132
160870
667906
884671
585565
146640
880936
903055
664075
885627
588535
907797
234099
167453
549417
282722
525100
226298
744857
538541
294198
355510
390756
250340
524257
741394
743175
609575
759954
205711

اسم الطالب
ندى سيد كمال بدوى عوريين
مصطفى خالد مصطفي كمال
منال وليد محمد دياب
حسناء شريف احمد عبد الحميد
محمد على على عبد العال واصل
عثمان على توفيق عبد الحافظ
رضوه عصام الدين عبد السميع النواوي
رحاب مصطفى عبد التواب احمد
هبه ﷲ محمد احمد محمد
فادى نبيل كرومر جرجس
اسراء فوزى محمد عبد الحافظ
امنيه محب مرسي متولي
محمد احمد عبدالجواد وهبه العزب
اسراء عبد الخالق محمود محمد
رضا محمد محمود عطية
محمد حسين احمد على
هاجر محمد عبد المنعم حبيب
دنيا طارق حسن احمد عبد العال
مارينا يوسف جابر سمعان يوسف
عمر عبد الرحمن شندى شرف
محمد رضا محمد ابراهيم
علياء مصطفى اسماعيل عبد العاطى
كيرلس كرم كامل حليم
مارتينا ميﻼد جرجس يوسف
مى سعيد عبدالودود محمد
ماريو الهامى حليم غطاس عبد المسيح
زينب عبد العزيز فتحى عبد العزيز سناده
احمد محمد ناصرعبد الرحيم محمد يونس
اسماء صبري عبد العزيز سﻼمة
محمد احمد السيد محمد السعيد باز
عصام محمد عبد ﷲ محمد على
ريم عبد الهادى عطيه محمد نوفل

الكلية
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه بنى سويف
معهد فني تمريض المنصوره
تربية رياضيه بنين اسيوط
علوم جامعة دمياط
حقوق حلوان
حقوق اسيوط
تجاره سوهاج
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية اسيوط
تجاره طنطا
اداب سوهاج
تجاره عين شمس
طب بيطرى بنى سويف
تربية/رياضه دمنهور
طب بيطرى القاهره
تجاره جامعة السويس
علوم رياضة حلوان
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
طب بيطرى جامعة السادات
اداب حلوان
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات حلوان
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
531752
807523
382086
385818
652533
108059
302582
586343
900249
913368
130383
211301
739640
660419
108241
461610
807892
678682
162404
894280
657762
663920
464343
206033
587041
324608
321130
241119
528280
448040
658752
517236

اسم الطالب
محمد بدرالدين ابراهيم الشيخ
مصطفى شعبان محمد محمد
دينا عبدالعظيم احمد ابراهيم
ابراهيم سعيد امام مصطفى
احمد محمد بدرالدين كساب عبد الرازق
مصطفي اشرف زيد احمد
مصطفى امين محمد ابو عمايم
هدير عماد مسعد عبيد
شيماء نور الدين السيد محمود
رانيا محمد احمد محمد
دينا محمد فوزى محمد احمد
محمد عبدالباسط محمد احمد
محمود حمدى السيد واصف عبدالعزيز
محمد محمود عوض الدسوقى الشحات
محمد امجد محمد السيد عبد الوهاب
فاطمه عبدالحميد محفوظ احمد الشيخ سليمان
حمادة محمد خضر عبدالجواد
ياسمين محمد احمد احمد طوﻻن
علياء احمد محمد ايوب
سلوى عوض حسنين حامد
ساره ضياءالدين محمد الباز
ايمان احمد احمد محمد الجبة
عمار محمد زغلول صﻼح اللقانى
مريم على عبد الغنى عبد العاطى
امنية يسري سليمان البكري عيسى
جورجيوس صفوت تناغو فيلبس
اسماء نصر عبدالحفيظ الدعوشى
ياسمين حسن سيد هاشم
ساره السيد صبحى احمد عيد
مصطفى فتوح عبد القادر سليم
محمود عبد العزيز محمد محمد احمد
محمد صﻼح الدين ابراهيم سليمان

الكلية
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه بنها
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره القاهره
تجارة جامعة السادات
المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا المنسوجات بالمحلة الكبرى
تمريض سوهاج
تمريض أسوان
خدمه اجتماعيه حلوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
حاسبات ومعلومات المنصوره
علوم المنيا
اداب انتساب موجه المنصوره
رياض اطفال الفيوم طالبات
تربية ابتدائي سوهاج
نوعية المنصوره
نوعية المنصوره
اداب سوهاج
اداب دمنهور
تجاره انتساب موجه طنطا
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
علوم شبين الكوم ج المنوفية
خدمه اجتماعيه حلوان
طب بيطرى اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
تجاره دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
455385
532121
729071
829986
737814
323506
615194
133952
733384
315540
319815
432271
230302
671670
730476
456949
120658
305666
887534
425723
682548
314061
582450
899897
884144
303987
292900
594422
823431
239650
383268
140451

اسم الطالب
اسماعيل محمد هﻼل هﻼل السعيد الرفاعى
صﻼح محمد عوض عجوة
صﻼح هيكل نصر ابراهيم محمد نصر
جهاد عبدالشافي الصغير محمود
مروه حمدى حلمى السيد محمد
اية مصبح السيدالسيد غانم
اﻻء محمد عبدالفتاح حسن حربى
يارا محمد عبد الرحيم ابوالمعاطى
اميره عبد العزيز فتحى عبد العزيز
احمد امين محمد امين
ياسمين حامد زكى احمد
احمد عادل ابو الحمد سليمان معﻼوى
امل حسين محمود مصطفى
سعيد محمود سعيد محمد
مادونا لطفى وديع قلدس
هاجر حسين صﻼح حسين ابوديبه
يحيى طارق راشد شفيق
اسﻼم احمد محمد حامد
نورهان الكحﻼوى احمد عبد الحليم
محمد محمود عبد السﻼم سعد الدين
نسمه محمد فوزى محمد البدرى
ايمان سﻼمة ابو القمصان ابو سالم
وليد وسيم الدسوقي الحوتي
اميره محمد عبد الكريم الحامدى
ساره شعراوي رفعت عبد الرحمن
ايمان صبحي احمد حسن الغزالى
اسراء ابراهيم محمد ابراهيم
مريم عبد العزيز سعد الطحان
ايمان عبد ربه إبراهيم أبو المجد
احمد محمد محمد السيد
اسراء اشرف محمد عبدالحميد
رزق جمعه زرق محمد بكر

الكلية
تربية طنطا
طب بيطرى دمنهور
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
اداب الزقازيق
تربية ابتدائي السادات
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
زراعه عين شمس
السن عين شمس
تجاره انتساب م .بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره دمنهور
تجاره عين شمس
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
كلية البنات آداب عين شمس
نوعية فنيه طنطا
زراعه القاهره
نوعية موسيقيه اشمون
اداب اسيوط
علوم رياضة كفر الشيخ
اداب المنصوره
السن عين شمس
حقوق طنطا
حقوق قنا جنوب الوادي
علوم اسيوط
تمريض شبين الكوم المنوفية
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تربية جامعة دمياط
تربية قنا ج جنوب الوادى
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
رياض اطفال القاهره طالبات
حقوق انتساب موجه القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
581724
149868
652046
316577
880274
355573
533147
801965
666339
745174
613926
367086
139069
661847
445203
902946
530726
665576
666483
170207
476110
750499
111170
535099
425481
318868
539905
231915
667887
464293
322805
379393

اسم الطالب
يس أيمن ابراهيم محمود زقزوق
روميساء محمد غانم ابراهيم
محمد ابراهيم محمد ابراهيم حسنين
اميرة سمير محمد محمود عجوه
مادونا ايهاب سمير مكين
هاجر رفعت عبدالظاهر طه
ساره حسن علي محمد مدره
محمد زياد محمد طلبه
محمد ربيع محمود محمود الغضبان
امنيه محمد عبدالفتاح عبدالقادر
اسماء على محمود محمد
اسﻼم صابر جوده السيد نايل
مصطفى هشام محمد محمد
عائشه نادر الحسانين مصطفى
اريج عزوز عطاﷲ المراسى
الراهب لبيب سعد لبيب
احمد على ابراهيم على رخا
فاطمه الزهراء احمد عبد الغنى محمود حسانين
حمدى محمود عبد المجيد محمود عبد الرحمن
ابتسام جمعه مبارك عبد الجواد
إسراء محمد السيد مهران حسين
مؤمن حمزة محمود احمد الشرقاوى
هدير راضي السيد اسماعيل
سارة محمد فتحى محمد سعد
مروان خيرى عبدﷲ حسن القصاص
هدير سامي عبدالحميد خالد
منة ﷲ رمضان عاشور عبد ﷲ
عمر محمد ماهر محمد لطفى
كريم النبوى النبوى عمران
اسﻼم طارق زين العابدين محمد وهدان
ايمان مصطفى عبد الحميد محمد الشتيحى
ايه احمد فهمى محمود

الكلية
علوم رياضة اسوان
حقوق القاهره
تجاره بور سعيد
تربية ابتدائي بنها
تجاره اسيوط
تربية حلوان
علوم بورسعيد
تجاره اسيوط
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية اﻻسماعيليه
اداب المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم المنصوره
تربية طنطا
تجاره سوهاج
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره المنصوره
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية ابتدائي الفيوم
زراعه اﻻسكندريه
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية شبين الكوم
حقوق اﻻسكندريه
علوم عين شمس
تجاره كفر الشيخ
تجاره كفر الشيخ
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
علوم عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
608961
223021
594105
468712
535803
603631
528840
656301
106134
353828
237782
439211
679123
237147
527762
615197
281157
511947
166134
229994
386134
655029
666646
800838
585556
502005
605393
594518
881899
172709
911047
315908

اسم الطالب
احمد صﻼح عبد المطلب أبو النجا محمد
نيرة عبد الحميد يوسف محمد
محمود محمد لطفي ابراهيم ستيته
عبد ﷲ ابراهيم عبد الموجود عبدالعظيم سعفان
غادة رجب ابراهيم خالد
مينا مرقس ميشيل برسوم
احمد محمد حسن الهتمى
بسمه حسن رشدى على
احمد شوقى احمد محمود
محمد كرم محمود احمد
رضوى احمد بيومى ابراهيم
مايسة خالد رجب الشاعر
بسمه احمد السيد سماحه
محمد طارق صﻼح الدين فؤاد
روان حمدى احمد خلف غانم
امنيه احمد السيد حسن محمد
مهند نبيل عبد الحميد محمد علي
ندى عبده عبد المجيد ابو الغيط محمد
محمود محمد عبد العليم ابوحامد
اسراء سعيد عمار خليل
نورهان عبدالحميد اسماعيل عبدالحميد
محمد حسن محمد حسن ابراهيم
مصطفى يونس فتحى يونس عيطة
حنان اسماعيل فولى خليل
خلود سعد سعد عثمان
ياسمينا محمد عبد الرحمن عبد الرحيم عمر
حسناء عادل ياسين حسن محمد
محمد خيري موسي سﻼمة
اسماء احمد محمود عبد المتجلى
اسحق عاطف عجيب لبيب
كيرلس مجدى فهمى سدره
مايكل جمال شحاته ميخائيل

الكلية
معهد فني صحى الزقازيق
حقوق عين شمس
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
دار العلوم ج القاهره
تربية الزقازيق
تربية اسكندرية
اداب جامعة دمياط
اثار القاهره
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تربية عين شمس
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
السن عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره اﻻسكندريه
نوعية الزقازيق
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
اداب كفر الشيخ
اداب بنى سويف
اداب عين شمس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية ابتدائي المنصوره
معهد فني تمريض المنصوره
تربية المنيا
اداب المنصوره
دار العلوم ج القاهره
طب بيطرى الزقازيق
تربية رياضيه بنين جامعة دمياط
اداب انتساب موجه اسيوط
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
كلية تجارة ج أسوان
اداب بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
674142
431589
602385
921719
206773
537347
836039
751579
107479
734083
608244
211284
601113
125512
461918
153046
238314
532486
391541
210888
389469
548856
320520
667840
594514
465291
653099
278239
671148
750418
217497
605412

اسم الطالب
ندى شريف عبده السيد محمد الديب
محمد عﻼء الدين احمد امين ابو الهنا
آية اشرف الشحات عبدالرحمن
اسماء محمود محمد متولى
دميانه فرج غطاس فرج
أميرة الطاهر محمود رمضان السقا
شيماء عبدﷲ جبريل ابوالحسن
فاطمه الزهراء حامد حامد عبد الرؤوف
يوسف عمرو محمد عبد الفتاح حرزاوى
انس هشام صالح صﻼح صالح
نيره احمد عبدﷲ حسين ابراهيم
اسﻼم هشام فهمى عبدالغفار
ريم عبدالمحسن محمد التهامي عبدالمحسن
ياسمين احمد هاشم يس
دارين اشرف ابراهيم عبده سعودى
اميرة طه فرج قرنى
يارا ايمن محمد عبد الحميد
على عبدالرحمن على محمد حميده
هدير محمد درويش محمد
نورهان سيد محمد عبد اللطيف دحروج
عبدالرحمن اسماعيل محمد على رضوان
محمد ماهر إبراهيم خليل
كريم جمال البسيونى العليمى
احمد سمير محمد ابو شلبي
كرم عﻼء هاشم عبدالقادر البيبه
احمد رشدى بسيونى ابو الخير
بسمه عبوده ابو المعاطى نايل خليفة
اية محمد محمد سليمان
هدير هانى النحاس السيد عبد الكريم
احمد محسن صالح محمود عيد
مريم مصطفى عبد المنعم محمد
رشا ابراهيم مصطفى عبدالخالق

الكلية
اداب طنطا
علوم اﻻسكندريه
تمريض الزقازيق
كلية تجارة ج أسوان
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تربية طفوله ج دمنهور
معهد فني صحى اسوان
اداب انتساب موجه بورسعيد
تجاره القاهره
تجاره الزقازيق
رياض اطفال المنصوره
اداب القاهره
علوم الزقازيق
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
علوم بنها
تجاره اسيوط
تربية عين شمس
تجاره دمنهور
تربية/رياضه عين شمس
حقوق انتساب موجه عين شمس
اداب جامعة دمياط
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
معهد فني صحى المنصوره
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
معهد فني تمريض طنطا
تجاره انتساب موجه المنصوره
فنون تطبيقيه حلوان
تربية ابتدائي المنصوره
علوم رياضة بورسعيد
السن عين شمس
تربية الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
915349
313335
896932
134637
905392
605435
886858
541971
674334
132522
662668
289576
896207
752534
375948
383005
502385
884373
237226
433333
528546
590497
558308
593693
685146
437211
659791
528751
470341
145762
217523
877843

اسم الطالب
ايه وحيد بدرى درويش
علياء رضا على حسن
رفيق رفعت عبد المسيح فهمى
محمد صبرى احمد مبروك
نهى جمال حسان ابراهيم
زينب مرعى عبد الحكيم محمد
انجى عيد عبد المسيح جاد السيد
محمد صبحي هﻼل عطيه حسان
مياده احمد محمد عبد اللطيف الطواب
احمد عبد الحليم عدلي عبد الحليم
حسام حسن احمد ابو زيد السيد
اسراء خالد صبرى عيد محمد
اميره محمد شوقى محمد عباس
ايه رمضان محمد رضوان على
محمد رضا خليل حسن حسن
احمد سمير محمد عبدالعال
مارك موسى البشير عياد موسى
عمر ابراهيم علي سالم
احمد نصر حسن محمد
محمود محمد عبد الرازق محمود امام
ريم نبيل فوده السيد
بﻼل مسعد حسن فرو
شيماء فتحى مصطفى محمد مبروك
نورا جمال عبد عبد الدايم حسن
محمد السيد عبد العزيز محمد
اﻻء عبد الرؤوف السيد عبد الرؤوف عقول
هاجر اسماعيل اسماعيل مصطفى صبح
عبد السﻼم محمد ابو الفتوح صالح
عاطف عبد الباسط سليم احمد سليم
عمرو عادل سيد محمد رمضان
هبه ﷲ محمد طه عبد الحليم
محمد عصام اسماعيل سليم

الكلية
معهد فني صحى اسيوط
تربية السادات
فنون جميله فنون اﻻقصر
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب سوهاج
معهد فني تمريض الزقازيق
تربية اسيوط
علوم رياضة سوهاج
تجاره المنصوره
حقوق القاهره
تجاره المنصوره
كلية البنات تربية عين شمس
علوم رياضة سوهاج
نوعية بور سعيد
تجاره انتساب م .بنها
علوم رياضة بورسعيد
حقوق اﻻسكندريه
نوعية موسيقيه اسيوط
تجاره انتساب موجه قاهره
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره جامعة دمياط
تجارة جامعة السادات
تجاره جامعة دمياط
تجاره جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تجارة جامعة السادات
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره بنها
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
معهد فني صحى اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
204192
735204
913935
588486
587824
596559
450174
595494
167188
823452
582957
431386
506613
514515
816036
227061
204208
105285
313653
373378
823194
611308
683452
379367
754388
820796
292586
612409
278068
575869
613736
445781

اسم الطالب
مريم محمد ياسر احمد زكى
ريهام خليفه جمعه حسن
يوستينه فهمى ميخائيل رزيق
ريم محمد سعيد الديب
احمد جمال عبدالمنعم خطابى عبد الدايم
محمد محمد محمد المتولى جنيدى
شروق احمد رجب عيد درويش
سمير وجية محمد أحمد المشد
سمر محمد شعبان على
مروه احمد عمار اسماعيل
ندى حسنى عبد المنعم ابراهيم المحﻼوى
عادل محمد احمد عمر ابو شبانة
نيرة اشرف فاروق عباس
عمر محمد نجيب ابو القاسم سعيد
ندا فواز احمد فواز
ساره احمد مصبح حسن مصبح
ميرنا مﻼك سمن فرج ﷲ
حمدي محمد حمدي محمد حسن
بسنت محمد بدر ابوالجود
ايمن محمد عثمان عبدالمنعم دعبس
ايه عادل حسين عوض ﷲ
آيه طلعت محمد ابراهيم منسى
السعيد ابراهيم السعيد ابراهيم الحريري
دعاء كرم رمضان ابراهيم بخيت
عمر حمدي عبد الفتاح محمود عبد العزيز
محمد سيد عبدالرحيم سيد
ايمان مجدي حمدى عبد المنعم
عبد الحميد السيد عبد الحميد محمد
مريم محمد احمد عبد الرؤوف خليل
أنس يحيى إبراهيم اﻷحول
الحسين محمد صﻼح الدين محمد احمد شكلب
رانيا ابراهيم امام خليل دقماق

الكلية
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تجاره الزقازيق
معهد فني صحى اسوان
كلية الفنون التطبيقية ببنها
كلية الفنون التطبيقية ببنها
طب بيطرى القاهره
تجاره طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب باﻻسكندرية
حاسبات ومعلومات الفيوم
كلية تجارة ج أسوان
اداب المنصوره
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه دمنهور
نوعية موسيقيه المنيا
نوعية جيزه
تجاره عين شمس
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
علوم شبين الكوم ج المنوفية
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تجارة قنا ج جنوب الوادي
زراعه الزقازيق
تربية رياضيه بنين المنصوره
كلية البنات تربية عين شمس
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
اداب قنا ج جنوب الوادى
اداب القاهره
تجاره الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب باﻻسكندرية
اثار القاهره
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
615257
898954
663043
351007
914037
125805
124105
590420
442403
616110
743434
163146
899747
517954
379365
396127
740966
124589
291436
456115
105105
657271
536436
830847
840809
376156
385619
756988
752381
134288
668018
533863

اسم الطالب
رانيا محمد محمود عبدالمجيد نصرعسكوره
دينا احمد عبد الرؤف جوده
مى البسطويسى محمد البسطويسى محمد
احمد مجدى زكى عطية
ايمان نور عبد القادر احمد
ايمان يوسف كامل عمر
اسﻼم سعد منصور سليم
محمد محمود علي رجب
محمد سمير محمد احمد السعدنى
احمد صﻼح احمد شاهين
ياسمين عمرو سيد محمد عبد الرحمن
هدير شوزان محمد عبد المعبود
اميره فتحى محمد عمر
اسراء صﻼح عبدﷲ على حسين
ايه عادل احمد عيد سليمان
منى سيد حسين غريب
محمد كمال سعد محمد المصري
انطوان اشرف فتحي اسعد
احمد عادل احمد عبد الفتاح
احمد ابراهيم محمود عاصى
دافيد منير ناشد ابراهيم
بسنت محمد عبد الفتاح محمد راضى
كﻼرا عماد سمير رياض
عبير بركه محمد عوض
احمد رجب عبد الكريم سيد
احمد محمد احمد فهمى محمد
احمد وائل سيد ظريف
رضوى مصطفى على راشد
مريم محمد السيد معوض حسين
مصطفى اسماعيل محمد حسن حماده
فاطمه محمد محمد يوسف
اية محمد عبد الهادى عطية عبدالرحمن

الكلية
نوعية فنيه الزقازيق
تربية سوهاج
تجاره المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية اسوان
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه حلوان
اداب جامعة دمياط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
تربية طنطا
السن عين شمس
تربية الفيوم
تربية سوهاج
تجاره انتساب موجه دمنهور
طب بيطرى بنها
حقوق عين شمس
تربية اﻻسماعيليه
حاسبات ومعلومات حلوان
علوم حلوان
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه المنصوره
تجارة جامعة السادات
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
معهد فني صحى بنى سويف
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب انتساب موجه بورسعيد
تجارة جامعة السادات
تربية ابتدائي المنصوره
العالي للحاسب اﻵلي ونظم المعلومات اﻹدارية بأبي قير
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
437179
454029
894558
515154
660399
664976
305828
664687
233064
277292
231754
327849
113214
154816
606191
433423
282732
457419
436067
672331
739097
302015
728195
366718
241324
138179
109390
826059
536476
597067
383388
807311

اسم الطالب
ميرنا ماهر رمزى رزق
منال محمد رزق عبد الفتاح قشيطه
نورهان عبد المحسن فضيل فواز
محمد عبدالفتاح عبدالمعطى كردى
حسن وجدى عبد العظيم حسن
احمد ماهر ابوصالح عبده النجار
محمد جمال الدين يسرى الصباغ
صفاء كامل السعيد المرسى عطا
نيره محمد اسماعيل ابراهيم
باسل محمود عبد الشافى ابراهيم الشيخ احمد
سيف حسين فهمى عيد على
معاذ جمال محمد صبري المراكبى
احمد عماد عبد المقصود السيد
عمرو مجدى محمد صديق
كريم محمود محمد السيد
محمد عبدالمرضى محمد عبدالمنعم شعﻼن
مريم عباس محمد السعيد عطيفه
عائشه محمود عبد الخالق مصطفى
عﻼ أشرف أحمد عبد السﻼم محمد
يوسف على عبد العزيز حسن
عﻼء محمود عبد العزيز محمد مرعي
معاذ محمد ابراهيم جميل
اسراء محسن عبد الحكيم عطيه عبدالهادى
يوسف عاطف احمد رجاء على مصطفى
اماني السيد حلمي احمد
ساره حماده عبد المقصود عبد المقصود
محمد سمير يونس محمد رضوان
اسماء عبدالباسط محمود احمد
ريهام محمد حسين شريف
صفاء عطيه عباس أحمد أبو الوفا
ساره شرف على حسن
محمد عمرو حسين حسن

الكلية
علوم رياضة جامعة دمياط
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره سوهاج
اداب دمنهور
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى المنصوره
تجاره عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية رياضيه بنين حلوان
تجاره طنطا
حقوق القاهره
حقوق بنى سويف
تربية رياضيه بنين الزقازيق
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره القاهره
نوعية فنيه طنطا
تجاره اﻻسكندريه
زراعه المنصوره
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف/رياضة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
السن عين شمس
علوم رياضة الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم القاهره
حقوق حلوان
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره انتساب موجه دمنهور
تربية جامعة دمياط
علوم عين شمس
إعﻼم بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
908087
437488
391858
440094
205200
461728
899728
178752
749494
822251
898907
438518
511177
610504
594402
526724
666107
353709
509791
154103
378377
227936
613596
204107
173172
288217
890953
369694
594238
755575
220585
674343

اسم الطالب
مينا ثروت نصيف جرس
ابرار صﻼح الدين عبد الحميد شحاته محمد
عمرو ناصر محمد نصر السكرى
روان شعبان محمود محمود
بوﻻ عاطف انيس هنرى
شيماء خالد شاكر احمد شاكر
هند خلف السيد عبد الرحمن
احمد جابر عنتر عيد
ساره السيد مهدى احمد الجوهرى
امل حمدى مصطفى محمد
امانى صﻼح الدين على حسن
اية عاطف حمدى إبراهيم المغربي
احمد جمال عبد السميع على عجوه
احمد عبدالناصر احمد ابراهيم زاهر
محمد صابر محمد عوض
اﻻء محمود محمد محمد شيبوب
محمد الدسوقى الدسوقى احمد سليمان
احمد خالد عبدﷲ حسنى
ماجد حنا أنطوان أسد
مى مدحت السيد عبد الرحيم محمد
هناء حسن حسين محمد بدران
ساره محمد عطية ميرغنى
هبه رأفت محمد السيد ابراهيم
نيللى هانى رزق ﷲ ماسخ
محمود حمدى محمد كامل
مروة بدر باسم كمال محمد خالد
محمد عارف سيد محمد
زينب عادل محمد عبدالحى حنفى حمزه
دينا سعد عبد الرازق عبد الواحد
ايمان على السعيد على البغدادى
يوسف رأفت عبد الجيد صابر
وﻻء محمد عبد ﷲ عبد ﷲ حرب

الكلية
تجاره سوهاج
تجاره اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية اسكندرية
حقوق حلوان
تجاره كفر الشيخ
اداب سوهاج
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره سوهاج
تربية اسكندرية
تجاره سوهاج
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق المنصوره
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية بنى سويف
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه قاهره
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات اسيوط
علوم بنها
تجاره جامعة دمياط
معهد فني صحى اسماعيليه
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد فني صحى الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
674928
429168
470464
148201
436894
885741
811906
900381
463181
133364
139770
599162
732624
578837
674987
736746
455563
751306
815552
897118
827526
882310
653724
593250
653546
837397
664511
898048
677579
162654
605690
891918

اسم الطالب
محمود طارق السيد الموافى خطاب
ندا حمدى محمود حسن
محمود محمد رزق الحسينى حسن
محمد شوقي عبد المنعم عبد القادر
اميرة مجدى سليمان رشوان
كرستينا جمال فؤاد بولس
جاب ﷲ فتحى محمد عبدالظاهر
ايمان فتوح عبد الرحمن احمد
محمود شعبان كمال غباشي
نرمين ايمن محمد عبد ﷲ
سماح اشرف احمد ابراهيم
مهند محمد انور سليم
اسراء صﻼح محمد بيومى
اسامه على عطية الششتاوى القليوبى
سماح امين عبد الوهاب احمد ابو جبل
محمد سامى مصطفى احمد ابراهيم
محمود احمد البيومى محمد ابوالعزم الراعى
عمر عادل محمد مسعد الشرنوبى
اسماء ناجى سالم اسماعيل
ياسمين عبد الرحيم احمد محمد
نورهان عبد المنعم فاضل عبد الموجود
ساره عادل محمد حسين
شريف البير سامى بطرس عوض الدمير
كريم محمد طه الكستمونى
عﻼء ابراهيم السعيد عوض ابو العنين
حسن على عبد الرحيم عبد ﷲ
احمد محمد احمد عبده سليم
ايهاب حسن احمد محمد
احمد محسن عبد الغنى عبد الخالق
اسماء محسن عبد التواب اسماعيل
محمود حسين عبدالسميع توفيق
حسن صﻼح الدين حسن محمد

الكلية
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب دمنهور
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تربية أساسي اسكندرية
تربية اسيوط
معهد فني تمريض المنيا
اداب انتساب موجه سوهاج
تمريض كفر الشيخ
حقوق انتساب موجه القاهره
طب بيطرى القاهره
تجاره الزقازيق
تربية طفوله الزقازيق
علوم المنصوره
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره الزقازيق
حاسبات ومعلومات المنصوره
تربية رياضيه بنين بور سعيد
تربية ابتدائي المنيا
تجاره سوهاج
حقوق قنا جنوب الوادي
حقوق اسيوط
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره بور سعيد
اداب انتساب موجه المنصوره
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف
طب بيطرى كفر الشيخ
تربية رياضية بنين سوهاج
تجاره المنصوره
تربية ابتدائي الفيوم
حقوق الزقازيق
تربية رياضيه بنين اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
678164
312255
243060
178435
582019
879426
753551
582247
582044
455281
834476
882550
809462
732107
519779
753507
823272
880591
884077
656238
438343
734482
306484
479099
233292
379892
438321
726380
908160
505530
540297
576983

اسم الطالب
التابعى مجدى التابعى ابراهيم زغلول
احمد محمد محيى ابو سيد أحمد
ماجدة محمد عبد الباسط محمد
امل حسن حسانين دسوقي
ايه عاشور السيد طباجه
خالد محمد انور ثابت
محمد نصر قطب على مرسى
احمد صﻼح ابراهيم عبدﷲ
فاطمة صالح السعيد وفا
عبدالوهاب سعد عبدالعاطى الدسوقى السحيتى
رغده احمد عبده احمد
احمد سعد عبد العزيز احمد
اسماء خالد عبد العال حسين
عبدﷲ ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم
مروة صبرى عبدالوهاب يوسف غراب
طارق محمد عوض محمود حسنين
نسمه محمود أبو الحسن سﻼمة
احمد عماد الدين احمد عبد الوهاب
ايمان رفعت عجيب خله
رمضان محمود احمد ابراهيم الدسوقى
رحمة السيد عبد الجواد بدوى
اسﻼم ابراهيم علي ابراهيم السيد
ابراهيم توفيق محمد زين
إيمان محمد السيدعلى معوض
يوسف احمد فرغلى احمد
زينب عبدﷲ صﻼح الدين على حسن
بسمة عبدالناصر احمد على
هدير انور محمود محمد
ايمان علم الدين يوسف عبد الرحيم
محمد حسن محمود حسن
شيماء صﻼح كامل قطب حسانين
امنيه السيد محمد ابراهيم صوار

الكلية
تجاره المنصوره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
دار العلوم ج القاهره
حقوق القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف/رياضة
تجاره بور سعيد
اداب طنطا
نوعية طنطا
تجاره طنطا
تجارة قنا ج جنوب الوادي
حاسبات ومعلومات اسيوط
معهد فني تمريض المنيا
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره بور سعيد
تجارة قنا ج جنوب الوادي
معهد فني تمريض اسيوط
تجاره اسيوط
حقوق المنصوره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
معهد فني صحى بنها
تربية طفوله كفر الشيخ
اداب عين شمس
زراعه عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حقوق سوهاج
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
تربية ابتدائي طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
166411
176648
133197
390343
311702
548099
228137
529657
154283
597118
834934
519083
153537
802259
224184
314264
536529
106424
660657
369723
120130
524981
665642
236231
615184
131191
910574
520992
677837
283888
383018
311296

اسم الطالب
اسماء عيد محمد مجاور
عماد مدحت محمد عصر
ندى عيد حمدى عبد المقصود
عبدالرحمن ممدوح عواد محمد عيسى
مينا سعد عبد المسيح ابراهيم
محمود محمد شحاته المشد
عمر محمد مصطفى عبد ﷲ
محمد عبد الحميد عبد الﻼه محمد السيد
شهيرة حنفى رجب بيومى
تغريد فؤاد سراج الدين عبد الرؤف عابدين
ياسمين حجاج توفيق محمد
دينا شاكر احمد ابراهيم سليمان
سماح عادل قرنى زين
محمد ماهر عبد الحميد محمود
ندى سيد حنفي مصطفى ابراهيم
اماني محمود عبدالبر صيفه
ياسمين مجدى البسيونى اسماعيل ابو الفضل
اسراء هاني يوسف السيد
اسماء جمال على شاهين ابراهيم
ميار مسعد محمود محمد
عبد الرحيم مصطفى عبد الغفار مرسى
ساره حسين على حسين باشه
هدى عصام محمد اﻻمام زيادة
شهيره رمضان ابو المجد بريقعى
نور عﻼء نورالدين الشحات
مارتينا صبحي دسوقي ملقى
محمود محمد خير عبد الظاهر محمود
زهرة ربيع رجب راغب
دعاء محمود محمد احمد النجدى
حازم محمد محمد حسن البقرى
احمد محمد عثمان عمر
هبة اشرف مصطفى الهوارى

الكلية
معهد فني صحى بنى سويف
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنها
علوم رياضة جامعة دمياط
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي دمنهور
تربية بنى سويف
تجاره جامعة دمياط
زراعة قنا ج جنوب الوادي
اداب انتساب موجه دمنهور
علوم بنى سويف
حقوق بنى سويف
اداب عين شمس
اثار القاهره
تجاره دمنهور
زراعه القاهره
علوم المنصوره
تربية ابتدائي بنها
تجاره انتساب موجه طنطا
اداب اﻻسكندريه
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية تجارة ج أسوان
اداب جامعة دمياط
تربية المنصوره
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
120955
177926
167996
379848
204230
297468
361397
113642
542755
361567
829220
737474
549850
607141
104401
294389
826414
651369
155616
112510
451939
501658
315928
729250
814234
916194
465341
754976
664943
587835
535116
391717

اسم الطالب
بيشوي حبشي جرجس حبشي
محمود سيد النعسان عبد الصابر
ايمان ناصر عيد حافظ
منى محمد احمد حافظ ابراهيم
مريانة سعيد جبرائيل جندالى
سلمى علي محمد على
اسماء محمد حسن محمد موسى
حاتم عبد الرحمن انور عبد المعطى
منه ﷲ محمد جابر عبد النبى
هدير مجدى احمد عبدﷲ
محمود خير فهمى ابراهيم
اسماء حسن عبدالعال علي محسن
افيت يوسف نصيف عبد السيد
احمد محمد كامل بغدادى
بسنت محمد سعيد عبد العزيز
محمد رمزي فتحي السيد قنديل
مارينا جوزيف مملوك حزقيال
مى اشرف محمد سالم قوره
بسنت حمدي حليم حكيم
ايه مبروك ايوب مطاوع
زياد طارق خليل اﻻودن
خالد محمد عاطف محمد صيام رزق
اسراء مجدي على محمد الرفاعي
مياده عبد الناصر عبد المقصود خضرى
هاجر حسن محمد حسانين
ايه صﻼح عبدالرشيد عبدالمجيد
محمود سمير السيد احمد العطار
مصطفى انور منصور على
ياسر اشرف المتولى السبع
يوسف جمال ابو المعاطى عبد المعطى الدسوقى
سهام عاطف صالح عبد ﷲ يوسف
يارا عﻼء السيد المندوه

الكلية
علوم القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
دار العلوم الفيوم
كلية البنات تربية عين شمس
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
حقوق انتساب موجه عين شمس
كلية البنات آداب عين شمس
علوم القاهره
تجاره جامعة السويس
كلية البنات تربية عين شمس
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره الزقازيق
علوم رياضة دمنهور
حاسبات ومعلومات الزقازيق
حقوق القاهره
تجاره عين شمس
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره المنصوره
كلية التعليم الصناعي جامعة بني سويف
تجاره انتساب موجه حلوان
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تجاره اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
نوعية الزقازيق
علوم المنيا
تربية اسيوط
علوم كفر الشيخ
علوم العريش/رياضة
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
علوم طنطا
علوم دمنهور
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
164738
603416
616480
375630
293748
158310
152098
673615
373296
375632
225711
379254
512244
600743
506114
106554
753523
221680
667059
670951
150293
676749
654258
661762
145271
589348
877284
359546
365208
462296
746825
729956

اسم الطالب
مارفى عبد النور سعد جندى نخله
عبد الرحمن ناصر على مسعود
اشرف محمد ابراهيم ابراهيم حامد
محمد عﻼءالدين محمد عثمان
مصطفى محمد سيد سالم
احمد محمد عباس احمد
خالد شعبان احمد بديني
اميره امين على عبد الحميد امين
محمد صبحى محمد محمود حسن
محمد لبيب محمد فرج حﻼوة
نهله محمد نادر ابراهيم
غدير محمد صفوت شكرى طهبوب
امينة أشرف احمد عبد ﷲ وجدي
سها خالد عبدالظاهر محمد
سلمى مصطفى زكى محمدمصطفى
مصطفى احمد عبد القادر احمد شاهين
مؤمن مجدى محمد فؤاد عبوده نوفل
نورهان جمال احمد حلمى
دينا مصطفى احمد شعبان
همت محمد مصطفى سماحه مصطفى
هبه اشرف عبد الحليم عبد العزيز
محمود محمد ابوعرب سعد شلبى
باسل سامح يحيى سلطان ابراهيم
كامليا صالح مصطفى ابو النجا
ساره السيد محمد السيد
ابراهيم يوسف احمد بقا
زينب محمد عباس سيد
محمد مجدى السيد محمد عيد
ايناس سعيد عبدﷲ حسنين
نيره هشام عبدالرحمن عبدالرحمن الدهمة
محمد عوضين على سالمان
بسمه فريد رجب حجاج

الكلية
اداب الفيوم
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
السن المنيا/رياضة
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
تجاره بنها
تجاره بنها
العالي لﻼعﻼم وفنون اﻻتصال  6اكتوبر
العالي للغات بمصر جديده
حقوق اﻻسكندريه
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه حلوان
نوعية بور سعيد
تجاره عين شمس
تربية المنصوره
تجاره المنصوره
اداب طنطا
العالي للدراسات اﻻدبية كنج مريوط
تجاره طنطا
معهد فني تمريض المنصوره
السن عين شمس
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب اسيوط
طب بيطرى القاهره
فنون تطبيقية جامعة دمياط
علوم كفر الشيخ
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية انتساب موجه بالسويس
تربية الزقازيق

Page 1587 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
885388
745251
148497
277767
612139
171868
179407
662431
461312
129869
828903
457552
915741
728378
736253
180683
442967
471137
147611
444715
586014
302151
607758
159736
913582
438918
828333
441727
205617
818027
731075
209144

اسم الطالب
فايزه كمال احمد خلف ﷲ
احمد السيد محمد عبد الرحمن ابراهيم
ايمان محمد محمد مشرف
احمد ايمن محمد حمزه العشرى
دعاء سعيد عبدالوهاب ابراهيم
محمد سيد احمد حمدى سيد احمد
اية حسن كيﻼني محمد
عبد الرحمن السيد حامد عبد ﷲ السيد
كامل محمد كامل محمد اسماعيل
منة ﷲ محمد محمود محمدين
هبه عبد الفتاح محمد ابو الوفا
داليا عاطف عبدﷲ بدر
سمر حمدى عبدالراضى حسين
هبه محمد زكريا ابو العزم زقزوق
اسراء محمد رجب حسن
نسمة ايمن علي عبد القادر
ياسمين شريف محمد شعبان ذكي
براءة عبدرب النبي يوسف السعيد محمد
مريم عبد الرحمن محمد عامرالبطل
محمود عبيد محمد السماحي
مدحت محمد رشدى الجندى
شادي عبد الرحمن عبد العزيز محمد شحاته
منه ﷲ صﻼح محمود على نصار
اسراء رمضان ابراهيم قرنى
محمد بكير سعد امين
منة ﷲ السيد محمود عارف محمد
اسماء سيد ضاوى محمد
احمد حمدى اسماعيل عبدالحفيظ زعير
مهاب محمد عبد الواحد سيد
استينه فرج رياض فرج
ايه احمد محمد توفيق حسن عطا
اسراء محمد على هاشم

الكلية
اداب اسيوط
عالي هندسة بلبيس
تجاره القاهره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب الزقازيق
تجاره اسيوط
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف/رياضة
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
اداب انتساب موجه القاهره
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
تجاره طنطا
تربية/رياضه اسيوط
علوم الزقازيق
اداب الزقازيق
خدمه اجتماعيه الفيوم
تربية رياضيه  /بنات طنطا
علوم اسوان
اقتصاد منزلى حلوان
تجاره طنطا
علوم جامعة السويس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق الزقازيق
تربية ابتدائي بنى سويف
كلية الطب البيطرى جامعة أسوان
تجاره اﻻسكندريه
تجارة قنا ج جنوب الوادي
زراعه طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني تمريض المنيا
طب بيطرى الزقازيق
علوم رياضة عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
242988
145964
523363
541541
544599
429631
373970
742042
166651
206265
307202
745581
142732
252600
368372
532858
730102
231001
291165
537585
887188
468200
142225
373473
664880
358382
908622
374344
299888
390123
282528
217767

اسم الطالب
دميانة مكرم شاكر كيرلس
امانى عطية محمود محمد
محمد ابراهيم الشحات سيد احمد احمد
احمد خالد محمد مصطفى
محمد رافت محمد شعبان يوسف
اميره محفوظ حسانين محفوظ
منار ناصر منصور عبدالحميد على
اﻻء سعيد حلمى مراد
احمد بكار محفوظ ابراهيم
عمر مصطفى عبد النبى ابراهيم
فاطمة الزهراء مأمون ابراهيم مطراوى
زينب السيد محمد محمود
حنان ياسر حجاج محمد بدوى القناوى
احمد حمدي محمود عبد اللطيف
ايمان طارق صدقى السيد الخواجه
مصطفى عبد الهادي عبد الحليم عبد العزيز
نوران عاطف شعبان عﻼم
محمود سامى عبدالفتاح حسن سنه
مصطفى رمضان فرج فرج
ميرنا احمد محمد رفاعى موسى
رويدا عبد العظيم قطب صالح
احمد خالد محمد شمس الدين
محمد صبرى محمد رشوان
السيد محمود عبدالحميد عبدالجليل
محمد جمال شحاته سالم الشخص
سلمى ايهاب سيد عبدالشافى
منريت ميشيل مكرم سيفين
دميانه فرج الياس فرج
سيد احمد محمد احمد
ايه خالد محمد عبدالحميد
عمرو طارق محمد عبدالفتاح
ساره ايهاب عبد الستار خليفه

الكلية
تربية عين شمس
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
اداب اﻻسكندريه
علوم رياضة دمنهور
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره دمنهور
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
علوم الفيوم
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
علوم عين شمس
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تربية ابتدائي بنها
زراعه دمنهور
اداب عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
حقوق القاهره
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
طب بيطرى اسيوط
علوم جامعة دمياط
مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
تجاره انتساب موجه المنصوره
حقوق حلوان
اداب اسوان
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
معهد فني صحى امبابة
كلية البنات تربية عين شمس
حقوق القاهره
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
549659
357249
523888
665181
362754
232463
577895
385445
472545
661414
298488
212047
177035
554607
578773
463710
876038
761711
593259
733420
380381
734712
900825
105099
876455
439385
579576
320393
651221
205371
577524
463958

اسم الطالب
اسراء السيد محمد محمد رشوان
احمد نبيل فرغلى هريدي
منة ﷲ احمد محمد محمد سويدان
محمود عصام الدين العيسوى العيسوى زرزورة
عمرو عصام سعد على ابوشعيشع
محمد اسامة احمد علي حمزة
محمد حسن عبد الغفار عوض
احمد منير بسيونى حسن
منى علي حميده محمد خليل
محمود طلبه محمود طلبه محمد
خالد محمد النادي زين عثمان
مروه حاتم نور الدين حسن
حسام الدين مصطفى مصطفى عباس مرسى
عبدالرحمن محمد حسين مدنى على
محمد ابراهيم محمد محمد تركي
اسراء عبد ﷲ عبد ﷲ منصور
حسين محمد احمد محمد
خلود محمد مهاب حسانين ابراهيم
محمود محمد محمود مصطفى شبكه
نهى احمد عبد العزيز احمد شربينى
محمود رضوان محمد عبدالمغنى عماره
نعمة وجيه عبد السﻼم قاسم
اميره ياسر محمد احمد
يوستينا عماد جميل جيد
اسماء حامد احمد حسن
اسراء السيد السيد اسماعيل
نسمه طارق محمد محمد البحيرى
محمد الحسيني محمد خليل ابوابراهيم
هاجر حامد ربيع حامد احمد
ادوينا يحيى جرجس بشاى
محمود محمد عز الرجال بديرفرج
مروة محمد كمال عطية بسيونى

الكلية
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
تجاره انتساب موجه عين شمس
استنفد الطالب رغباته
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره انتساب موجه الزقازيق
حقوق عين شمس
معهد فني تمريض طنطا
طب بيطرى بنها
السن عين شمس
تجاره المنصوره
خدمه اجتماعيه حلوان
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره سوهاج
طب بيطرى المنصوره
تجاره طنطا
حقوق اسيوط
تجاره الزقازيق
تربية رياضيه بنين جامعة دمياط
تربية الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب الزقازيق
تمريض سوهاج
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
اداب اسيوط
زراعه اﻻسكندريه
اداب المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب المنصوره
نوعية فنيه كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
351806
504851
320942
681183
881264
671709
371808
804372
400073
381718
434181
465414
440208
354933
148576
231439
520420
432018
750511
740020
327492
557381
607019
185112
916645
432167
388946
364268
816836
104671
679273
899028

اسم الطالب
ساره عبدالحميد ابراهيم السيد
اسراء سامى ابراهيم بسيونى البنا
سمر سعيد محمد المحﻼوى
نجﻼء حامد محمود يوسف عبده
اصاله محمود عيد عبد ﷲ
محمد ابراهيم السيد محمد عبد العال
نوران على حسن محمد
هاجر هشام على على
محمود سامى فؤاد السيد احمد
سماح محمود ابراهيم عبدالوهاب
محمد على بدرى احمد
محمد عبد العال محمد اسماعيل
نور الهدى حسنى على محمد يونس
دنيا رجب حسن الزملي
هناء خالد احمد محمود
ميار جمال حسن محمد
امانى محمد السيد اسماعيل الشاذلى
محمد روبى محمود محمد الهانسى
احمد السيد السعيد احمد النجيري
احمد اسامه احمد السيد
محمود جمال احمد الوكيل
اسﻼم عبد الناصر سالم عبد ﷲ
محمود طارق حسن عطية
ساره جمال محمد عبد السﻼم
عﻼء منصور ابراهيم منصور
احمد سامى مغازى خالد
احمد سليمان نجيب سليمان
اسماء محمد عبدالكريم حجاج
ايمان مصطفى خميس سالم
سارة عصام عبد المنعم كامل
شروق صديق عبد الرازق محمود ابراهيم
مها على باقر فرغلى

الكلية
اثار القاهره
اداب دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية المنصوره
اداب اسيوط
تربية رياضيه بنين المنصوره
كلية البنات تربية عين شمس
نوعية المنيا
زراعه عين شمس
كلية البنات تربية عين شمس
علوم رياضة الزقازيق
حاسبات ومعلومات الزقازيق
اداب اﻻسكندريه
حقوق حلوان
كلية البنات تربية عين شمس
السن عين شمس
اداب دمنهور
تجاره اﻻسكندريه
نوعية بور سعيد
نوعية الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش).نظم معلومات( ك 47ط اسكندرية
تجاره الزقازيق
علوم رياضة بنى سويف
معهد فني صحى رياضه اسيوط
تجاره اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية المنيا
تجارة جامعة السادات
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تربية سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
666028
105284
467697
537289
445702
531684
837149
726570
511701
684788
150109
913250
881597
308425
545709
661026
162526
287384
140287
307806
889149
604737
515392
466039
501786
231147
324347
887646
503061
663512
228360
582456

اسم الطالب
صفاء ابراهيم السيد محمد حسن مصباح
حسام محمد جمعه على جمعه
احمد رضوان عبد الرحمن ابراهيم
ابتسام ابراهيم هاشم عبد الرحمن حشيش
منة ﷲ محمد سيد احمد الشامى
احمد هشام أحمد أبو خليل
أسماء ناجح محمد حسنين
رودينه عبد الحميد عبده عبد الحميد
روان جمال فتحي محمد
فادى ناجى جورجى جرجس
محمود احمد حسين عبد الرازق
احمد حمدان بدري نور الدين
تغريد مختار عيد عبد السﻼم
مصطفى سعيد مصطفي حسام الدين
عبدالفتاح طلعت عبدالفتاح محمد ابوسالم
ساره شكرى ابراهيم جاد العزب
ابتسام نبيل محمد فرحات
ندى محسن احمد حموده
احمد ناجى احمد احمد عطوة
سارة سعيد عبد العزيز عماره عبد الرحمن
رانيا صبحى عبد النعيم عبدالحافظ
ندى نبيل فتحى على
محمد يوسف سعد الشرقاوى
ياسمين نشأت على حامد احمد
طارق عمرو احمد فتحي البقلى
بسنت حسن رمضان حسن
حسين ابو الحسن حسين احمد
سلمي مصطفي عبد المنعم محمد
عبد الرحمن محمد عبد السﻼم سعد عبد السﻼم
منى عبد الستار عبد الرؤف على
محمد احمد ابو شباك عبد الحميد
رقيه محمد السعيد محمود

الكلية
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره القاهره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
تجاره دمنهور
تربية طنطا
علوم اسيوط
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
حقوق اﻻسكندريه
ك.ت .فني صناعى الزقازيق
حقوق القاهره
معهد فني صحى اسوان
خدمه اجتماعيه اسيوط
علوم رياضة شبين الكوم
علوم رياضة الزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب سوهاج
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
حقوق انتساب موجه القاهره
تمريض شبين الكوم المنوفية
تربية اسيوط
تجاره الزقازيق
اداب انتساب موجه دمنهور
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تجاره طنطا
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره جامعة السويس
تجاره اسيوط
تجاره اﻻسكندريه
علوم المنصوره
حقوق انتساب موجه عين شمس
اداب جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
465120
210343
837463
519598
836477
456784
427089
595493
471860
368810
209586
321944
840537
905659
217050
805037
321255
252386
433349
584725
906656
425463
523811
448452
603778
430428
301337
381635
517223
527623
385494
434465

اسم الطالب
احمد محمد فاروق محمد الصاوى
ساره ياسر احمد سعيد المرسى
محمد عﻼء معوض علي
دعاء احمد عوض اسماعيل البنا
هدى رجب محمد احمد
نورا السيد محمد شبانه
ثابت نعيم ثابت جرجس ميخائيل
حسن محمد السيد فرحات محمد
احمد عارف بدر محمود الشيمى
اسراء محمد محمود عبدالفتاح زيدان
نورا محمد امين على
صبحي عطوة صبحى عطوه عماره
نعمه امين محمد صدقى عبدالرازق
احمد عادل السيد محمد
بيتر سامى مسعود جادالرب
احمد نعنوس حسن نعنوس
شيماء شبل حسن الحطيم
نسمه عبد الحكيم عوض عيد
ابانوب قدرى موسى سليمان سليمان
ثراء محمود عبد الرحمن حسين
ميرنا مدحت كمال بهنان
محمد صﻼح عبدالحميد احمد
سالى سامح فضلى بدروس عطا
اسراء ابراهيم محمد عبد المنعم
احمد عصام على عوض خاطر
مؤمن محمد محمود محمد ماضى
محمود يحي عبدالعزيز محمد ابو عيسى
ايه ابراهيم سيد عواض جارحي
اسﻼم عاصم علي حسيب
ياسمين حسام محمد محمود السيد عزب
سالم طارق خطاب ابراهيم
احمد صﻼح الدين عبد المعطي عبد الجليل

الكلية
علوم كفر الشيخ
اثار القاهره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب كفر الشيخ
السن المنيا
تربية طنطا
استنفد الطالب رغباته
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تجاره كفر الشيخ
اداب انتساب موجه بنها
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
حقوق سوهاج
علوم رياضة الفيوم
تجاره بنى سويف
دار العلوم ج القاهره
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
رياض اطفال المنصوره
علوم سوهاج
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
طب بيطرى اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه طنطا
عالي هندسة بلبيس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم رياضة اسوان
اداب عين شمس
تجاره دمنهور
اداب اﻻسكندريه
علوم رياضة عين شمس
فنون جميله عماره المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
823764
682452
595284
588633
894259
103601
886266
285085
370393
734636
160837
677401
525326
533175
886435
522776
590713
314501
538087
728032
158171
613313
680541
907824
117564
126176
400423
128969
120923
110043
314597
456685

اسم الطالب
عبد ﷲ قرشى خضرى احمد
اميره جمال على عبد الوهاب اﻻدهم
دعاء احمد على علي اللبان
السيد حسين السيد عوض
تقى صﻼح الدين مهران على
هاجر احمد محمود محمد بيومى
محمود حشمت على عبد الحميد
هاجر رفعت السيد خيال
انور محمد انور دياب
محمد اسامه خليفه عبدالحليم
حسام جمال عطية احمد
حنان احمد ابراهيم ابراهيم رمضان
منة ﷲ مصطفى كمال الدين حسن
مروه محمد حسن حسن زيتون
ايه سعيد عبد المنعم محمد
ماري جرجس فهيم بقطر
رامى ايهاب احمد قامش
امال عﻼء نجاح محمد عبد الصمد
نورهان فيصل سعد عبد الجواد السعدنى
ساره مجدى صﻼح محمد سليمان
رحاب شعبان رمضان عويس
تسنيم عوض عبدالهادي سليم
احمد عبد الفتاح محمود محمد الدماصى
منتصر عبد الناصر عبد الستار احمد
اسراء محمد عبد الحليم رمضان زين
ايه عادل عبد الفتاح رشوان محمد
احمد كمال سالم عبدالعليم
اسراء مصطفى محمد مصطفى
مصطفى عمر عبد العزيز عبد الغنى
احمد صﻼح مختار عبد الرحمن
زينب عاطف شعبان زيدان
اسراء عبدالفتاح عبدالفتاح احمد حسين

الكلية
حقوق قنا جنوب الوادي
نوعية فنيه المنصوره
تمريض المنصورة
علوم طنطا
طب بيطرى سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية اسيوط
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
تجاره الزقازيق
زراعه اﻻسكندريه
علوم طنطا
معهد فني صحى اسيوط
اداب اﻻسكندريه
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
نوعية اشمون
تجاره طنطا
تربية ابتدائي الزقازيق
إعﻼم بنى سويف
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره سوهاج
زراعه القاهره
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
اثار القاهره
اداب القاهره
تجاره القاهره
زراعه القاهره
تربية شبين الكوم
تربية طفوله طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
351047
901551
609105
593572
534418
503804
288198
669643
603586
665027
728656
650070
519659
910103
206533
431993
370099
121434
382150
732835
594930
829928
894499
519956
510066
456269
316268
431931
681903
832013
294852
316883

اسم الطالب
دنيا سمير عبدالمعز عبدالسميع
عاطف اسماعيل محمود عبد القادر
محمود جمال محمد مسعود
نادين مازن على امين
آية سمير التابعى محمد العنانى
محمود معتز مسعد اليمانى عبدالجواد
سلمى محمد خالد السيد
محمد نبيل محمد شبانه محمد
محمد خليل على عطيه يوسف البوز
عمرو محمد السيد حشيش
احمد عبد الناصر احمد عبد الجواد
ندى عادل شعبان محمد
نجوى إبراهيم عبدالحميد على الخشاب
يوسف اشرف رشيدي قناوى
روبير عماد وهيب صليب
محمد خالد محمد حلمى عبد العزيز
احمد رفعت عبدالمؤمن عفيفي
محمد ايمن محمود عبد الواحد
شيماء سامى محمدى اسماعيل
بسمه طارق سالم متولى
شيماء علي عبدالعاطي علي المنسي
هدير محمد اسماعيل حميد
اسماء جمال انور السيد
هند خميس فضلي عبدالمقصود أبو الفضل
احمد عادل رشاد ابو النجا
احمد صﻼح الدين ربيع ابراهيم الزفتاوى
اﻻء مجدي عيسى عيد
مازن حسام الدين سعد ابو مسلم محمد
اﻻء حمدى عبد الحميد عبد السﻼم المتولى
اسماء عثمان محمد عبدﷲ
علي محمد احمد مدبولى
مريم السيد عبدالرازق سليمان

الكلية
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تربية سوهاج/رياضة
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تربية جامعة دمياط
تجاره جامعة السويس
تجاره جامعة السويس
حقوق حلوان
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره كفر الشيخ
تجاره الزقازيق
تجاره كفر الشيخ
اداب دمنهور
تربية اسوان
تجاره عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب م .بنها
كلية التعليم الصناعى جامعة حلوان
كلية البنات تربية عين شمس
تربية ابتدائي الزقازيق
نوعية جامعة دمياط
اداب اسوان
اداب سوهاج
اداب دمنهور
حقوق اﻻسكندريه
تجاره طنطا
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تجاره اﻻسكندريه
تجاره المنصوره
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد فنى تمريض بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
204527
387498
844745
670689
216218
738791
667072
879519
814540
800577
109919
166250
827358
506641
161043
533470
899967
435638
231582
891643
373902
235833
310763
916518
307388
296358
390857
107130
302421
660394
230472
886895

اسم الطالب
تاﻻ عﻼء الدين محمد يحيي امام بيومى
طاهر ابوزيد على ابوزيد
زيدان أحمد زيدان احمد
ايه صبحى محمد شريف محمد النجار
امير ايمن سعيد عبد ﷲ
روناء جﻼل ابراهيم محمد محمد حسن
مروه فرحات سند محمد نوفل
ماركو ممدوح برتى لبيب
ماجد مراد مفيد عازر
فاطمه محمد خلف حسن
بيتر ناصف لطفى فهيم
اميمه احمد علوانى اسماعيل
زينب محمود محمد احمد
امنيه عصام محمد عبدة الشناوي
محمود طلعت كمال مرسي
هناء احمد عبيد احمد السقيلى
لينا شافع حبيب عبد المﻼك
اﻻء غنيم فاروق جبر
اسماء ابراهيم عبدالمعطى محمد
اميره محمد محمود عبد العال
دينا خالد محمود عبدالفتاح يونس
ساره سمير محمد ابراهيم
نورهان السيد عبد السﻼم الصانع
مينا عامر مسعود غالي
منة ﷲ مجدي محمد أبو النور
سارة سعيد انور سعيد
اشرقت محمد فرج دسوقي
نوران عزالدين عفيفى محمد
عبد الرحمن محمد السيد خليل
احمد مسعد رزق ابو العنين
رحاب مصطفى محمود عبد القوى
مروه حسين محمد سيد

الكلية
تجاره القاهره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
اداب انتساب موجه المنيا
تربية المنصوره
حقوق انتساب موجه عين شمس
نوعية الزقازيق
تربية ابتدائي المنصوره
تربية ابتدائي اسيوط
اداب انتساب موجه المنيا
كلية التربية الفنية ج المنيا
تجاره القاهره
تربية ابتدائي الفيوم
اداب اسوان
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره اﻻسكندريه
تربية سوهاج
تجاره اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره اسيوط
اداب انتساب موجه بنها
كلية البنات آداب عين شمس
تجارة جامعة السادات
تجاره اسيوط
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
زراعه مشتهر
السن عين شمس
حاسبات ومعلومات حلوان
تربية/رياضه المنصورة
حقوق انتساب موجه عين شمس
إعﻼم بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
450418
744306
823555
468734
317000
727549
754368
107874
444597
890910
580167
660148
605388
126169
510319
211780
282422
507964
529186
831650
295810
322952
579952
460695
391781
438899
472721
909296
393039
465058
280225
505234

اسم الطالب
نوران محمد ابراهيم سﻼمة
محمود سعد احمد محمود
رشا رشدى عثمان ابراهيم
محمود رجب عبد السﻼم فريد الشيخ
اﻻء علي محمد على عامر
تقى زيدان عامر زيدان
احمد ابراهيم عبده حسن حماد
عمر احمد محمد احمد اسماعيل
احمد خالد رمضان احمد فايد
عبد العزيز محمود عبد ﷲ سلمان
منة ﷲ اشرف عبد الحى على فرج
عمر جمال عطيه البدراوى حجازى
تسنيم مصطفى مصطفى غنيم بدوى
ايمان صالح صابر احمد
مصطفى مجدى حبيب عبد الغنى
ابراهيم سعيد امين سعيد الخشاب
بيشوي فاضل توفيق فاخورى
حسن احمد عبد الرحمن السيد محمد
عبدالرحمن اشرف محمد سيد احمد ابو العينين الديب
فاطمة رمضان احمد محمد
اروى هشام احمد توفيق حسن
هبة حسني عبد الفتاح احمد عبده
اشواق كمال هريدى حسنين عبدالعال
ابراهيم خميس ابراهيم قرنى هديب
مصطفى محمود محمد عبدالرحمن عياد
فاتن مصطفي عبد الحميد احمد ابوالعزم
اموره السيد محمد عبد العظيم
ابانوب جرجس فرح ابراهيم
محمد ايمن فوزى محمد
احمد محمد أحمد حسين غبيش
لطيفة حسن جمال حسن
بدر فتحى بدرى محمد مرسي

الكلية
تجاره طنطا
علوم رياضة اﻻسماعيليه
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره كفر الشيخ
اداب شبين الكوم ج المنوفية
علوم الزقازيق
تربية ابتدائي بور سعيد
زراعه القاهره
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
معهد فني صحى اسيوط
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
حقوق المنصوره
علوم الزقازيق
علوم رياضة القاهرة
حقوق اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره عين شمس
تجاره جامعة السويس
تجاره دمنهور
تربية قنا ج جنوب الوادى
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
تربية طنطا
حقوق طنطا
علوم بنها
علوم رياضة اﻻسكندرية
نوعية كفر الشيخ
تربية ابتدائي اسوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
بنات تربية/رياضه عين شمس
اداب انتساب موجه طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
599054
657511
913967
135859
603492
739047
441999
613082
379578
318124
880269
162614
127179
814417
500653
608113
512764
824956
321997
126401
832780
913642
299303
805159
661698
889042
169821
377408
827159
751335
307163
284267

اسم الطالب
مريم مكاوى عبد النبى عرفة ايوب
سهيله مصطفى محمد الشويحى
باسم احمد حمداوى محمد
كرستينا فايق عجيب فتيان
احمد محمد محمود اسماعيل
خالد طارق ابراهيم محمد
فريد محمد رفيق مبروك النجار
مصطفى محمد مصطفى عبد الحميد مصطفى
محمد مازن مصطفى على اسماعيل
محمد ايمن احمد فوده
مينا زكريا زاهر قسوات
نورهان على حافظ مرسى
غادة سمير عبد ﷲ محمد دندوح
احمد جمال عبد ﷲ أحمد
محمد احمد عبد العزيز محمد منصور
ساره عزت محمد عبد السميع خير
مارينا ميﻼد بدرى ايوب
شيماء عبدالصبور محمد رضوان
احمد طارق العزب السباعى
اسراء عباس مصطفى هﻼل
فيرينا سﻼمه فخرى بشاى
امنيه عﻼء الدين حسن محمد
رانيا غطاس شاكر معوض
يسرا محمد عثمان عرفان
ايمان محمد مصطفى على الرفاعى
مكرم فوزى مسعد عبد الشهيد
اسراء احمد خميس طه
مصطفى مسعد قاسم محمد
اسﻼم عبدالرحيم حجاج السمان
احمد رمضان احمد محمود محمد
دعاء احمد السطوحي صالح
حسام ايمن محمد محمد عبده

الكلية
اداب الزقازيق
تجاره بور سعيد
تمريض أسوان
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم رياضة طنطا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره عين شمس
حقوق بنها
حاسبات ومعلومات اسيوط
تربية رياضيه  /بنات بني سويف
تجاره القاهره
تجاره اسيوط
تجاره دمنهور
نوعية الزقازيق
اداب دمنهور
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه الزقازيق
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تمريض أسوان
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
اداب المنيا
اداب المنصوره
اداب انتساب موجه اسيوط
اداب الفيوم
نوعية عباسيه
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
اداب انتساب موجه بورسعيد
علوم شبين الكوم ج المنوفية
المعهد الكندى العالى لﻼدارة  6اكتوبر
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
243220
463076
596573
598026
754804
120626
225192
455491
165232
429101
681122
598631
455427
813510
533725
520283
890428
106312
129527
167069
298906
886040
314465
597316
657556
209573
674300
439558
887052
461284
608658
840941

اسم الطالب
منة ﷲ طارق محمد سعد
محمد منير محمد محمود الضبعاوى
اريج محمد لبيب عبد الهادى الدشتى
شيماء سعد محمد حسن
محمد عزازى عزازى حميد مصطفى
محمد ابو سمرة محمد فرج
عبد الرازق محمد عبدالرازق عبد الحميد
احمد المرشدى محمد عبدالحي صالح جوده
ميى محمد صﻼح اسماعيل
خلود مصطفى احمد مصطفى احمد
فتحى اشرف على على الشربيني
سلوى لطفى محمد عبدالرحيم فوده
عمرو ايهاب عبدﷲ محمد عبدالغني علي اسماعيل
محمود عبد ﷲ على عبد السﻼم
اﻻء جابر عبدالعاطى سالم سليمان
ايمان صﻼح جمعه محمد جمعه
ايه سيد مايز على
روجينا وجيه باشا كيرلس جرجس
ابراهيم راشد على قاسم
محمد سيد محمد درباله عبد الفتاح
عبد الرحمن عامر عيد على
عبد الرحمن مصطفى احمد عبد الجليل
ندى ابراهيم عبد الحميد طه
يارا احمد محمد يوسف الشربينى
هند السعيد معوض عبد العال
ناردين عمرو ابو الفتوح فريد
ايه صﻼح احمد الحسينى احمد
مها محمد احمد والي شيمي
عبد الرحمن عماد الدين احمد محمد
احمد ناصر فتحى محمود العسال
ساره احمد الحسينى عبد اللطيف
احمد مختار ثابت محمد

الكلية
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجاره جامعة دمياط
كلية الزراعة جامعة دمياط
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
اثار قنا جنوب الوادي
تجارة جامعة السادات
تجاره طنطا
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره بور سعيد
اثار قنا جنوب الوادي
تجاره طنطا
معهد فني صحى بنى سويف
زراعه دمنهور
تجارة جامعة السادات
معهد فني صحى اسيوط
علوم عين شمس
حقوق القاهره
دار العلوم الفيوم
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
علوم شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى بور سعيد
اداب المنصوره
تجاره عين شمس
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب اسيوط
تجاره كفر الشيخ
نوعية فنيه الزقازيق
تربية المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
324653
464611
159613
583162
367888
882072
117010
440009
729697
738576
356241
544669
897639
653104
229482
302693
672448
847735
278635
896603
281498
392664
519653
280633
575573
185413
103843
818799
353733
523293
279390
846998

اسم الطالب
الفت ابراهيم محمد مختار محمد
محمد محمود يوسف الشوادفى اللقانى
احمد حسب ﷲ محمد عيد
ساره السيد عبد الهادي البطل
نور احمد صﻼح الدين احمد محمد
مصطفى عبد السميع فكرى محمد
اسﻼم شريف امام ذكى
اسراء رضا محمد عبد اللطيف البيسى
عﻼء حمدى احمد احمد ابوزيد
ساره محمد ابراهيم اسماعيل
امانى بخيت احمد مرزوق
محمود السعداوى طليبة هليل
وﻻء محمد ثابت اسماعيل
دينا حسونه احمد حسونه
اسماء عبدﷲ امين عبدالحميد
معتز عبد المنعم مليجي حسانين
السيد محمد السعيد سالم
زينب سعد على الراوى
محمد مدحت محمد مرسى محمد
كريستينا رفعت كامل بولس
فادي اسعد شكرى اسعد
محمود عﻼءالدين عواض محمد بطاح
مى احمد عبدالبارى عبده مصطفى
مي ايهاب محمد المعداوى
ايناس محمد محمود السعداوى
محمود حامد على محمد
احمد السيد محمد احمد
مدنى سليم صﻼح سليم
احمد منصور احمد عواد
ادهم محمد حمدى على الكومى
ميار مصطفى شرف على عواد
احمد خالد ماهر سيد

الكلية
تربية الغردقة جنوب الوادي
علوم كفر الشيخ
كلية التعليم الصناعي جامعة بني سويف
تربية طفوله طنطا
علوم بنها
اداب سوهاج
زراعه القاهره/رياضة
تربية أساسي اسكندرية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
معهد فني تمريض الزقازيق
اداب عين شمس
علوم رياضة شبين الكوم
اداب سوهاج
تجاره طنطا
حقوق انتساب موجه عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
حقوق المنصوره
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
نوعية طنطا
تجاره اسيوط
زراعه القاهره
معهد فني تمريض المنيا
علوم رياضة عين شمس
تجاره دمنهور
تجاره القاهره
تجاره سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
353048
434210
678075
207451
362107
614514
650419
438483
591735
121474
670050
452556
470244
378661
503724
539568
662702
232134
425923
732226
305959
151754
613438
801590
521426
603350
155541
508339
461209
527685
740756
153071

اسم الطالب
مريم شريف فتوح احمد
عادل محمد عبدﷲ حسن الجندى
ايمان اشرف عوض ابو المجد
بيتر كمال فتحي زكريا
دينا محمد محمد محمود
مى احمد محمد احمد النجار
خالد محمد حسن السيد مصطفى
اسراء عبد المنعم السيد محمود
آيه محمد محمد هاشم الوسيه
محمد عادل محمد صبح
اسماء الغريب مصطفى على حسين
سلمي احمد محمد عبد العزيز
محمد عبد الفتاح عبد القادر محمد حامد
احمد ابراهيم محمد اسماعيل
محمد عادل محمد علي
هند عبدالعزيز محمد الحناوى
اسماء جمال محمد عوض عبد ﷲ
علي عبد اﻻله سيد عبد الفتاح
عﻼ رجائى عبدالعليم مصطفى عبدالصمد
جورج نيروز جبران عطيه
عبد الرحمن محمد نجيب محمد الشامي
سيد محمد سيد احمد
محمد عيد ابوالمعاطي حسن
كيرلس عادل صموئيل ذكى
شروق جمعة يسين عبدالغفار
محمد فرج عوض ﷲ محمد
رانيا منصور مسعود محمد
ميرنا ابراهيم فايق ذكى
عبدﷲ احمد عاطف محمد دوير
شيماء اشرف سليمان بهنسي
محمد احمد محمد امين محمد عامر
دميانه صفوت برسوم جرجس

الكلية
تجاره انتساب موجه عين شمس
زراعه اﻻسكندريه
رياض اطفال المنصوره
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
كلية البنات آداب عين شمس
معهد فني تمريض الزقازيق
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
تجاره اﻻسكندريه
تربية جامعة دمياط
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
رياض اطفال المنصوره
نوعية موسيقيه طنطا
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات حلوان
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات حلوان
تربية ابتدائي فرع مرسى مطروح
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
السن المنيا/رياضة
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
تربية بنى سويف
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
علوم رياضة كفر الشيخ
طب بيطرى اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
374779
470445
543875
137047
830937
911387
445532
668413
436933
841955
584621
734581
729222
604250
524252
115881
882129
207101
677666
352783
533076
822689
441563
430715
592275
662081
661474
876916
658748
653719
817634
216117

اسم الطالب
اسماء عبدالسﻼم شبراوى محمد
خالد منجد محمود الرفاعى عبدﷲ
اية خيرى عبد الهادى عبد الحميد
عﻼء سيد رمضان سليمان
هشام على محمود احمد
راحيل رمسيس وهيب سﻼمه
ياسمين فايز عبدالوهاب قاسم زقزوق
خلود محمد السيد محمد بربر
رحاب على احمد حسن صالح
سحر محمود سعد السعدنى
احمد ابراهيم عبد العزيز نصرحسن
محمد محمود محمد محمد
ساره الشرقاوى عبد السﻼم الشرقاوى
رضوى احمد كمال حسن محمد عثمان
ايمان أحمد محمود حميده ابراهيم
عمر هشام عراقى محمد منتصر
كيرلس ماجد جمعه اندراوس
رنا محمد محمود محمد احمد ابو زيد
محمد السيد عوض محمد
محمود وائل محمود ابراهيم احمد البنا
الشيماء محمد على عبد مكي
نسمه محمد رشدى تونس
أيمن جمال إسماعيل محمود إسماعيل
رانيا اسامه حسن احمد محمد سعيد
اسراء عﻼء فتحى الشريف
احمد محمد قاسم عبد الفتاح
دنيا حسين مسعد حسين الغلبان
دعاء احمد عبد الصبور جاد
محمد السيد محمد المرغنى محمد
خالد السيد عبد الرؤف شحاته
مها جمال عبد الرسول محمد
هدير عصام احمد على

الكلية
تربية بنها
تربية كفر الشيخ
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى سوهاج
معهد فني صحى اسوان
اداب انتساب موجه طنطا
علوم المنصوره
تربية أساسي اسكندرية
دار العلوم المنيا
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم الزقازيق
اداب انتساب موجه الزقازيق
زراعه اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية/رياضه اسيوط
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
حقوق بنها
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
تجاره اسيوط
تجاره دمنهور
اداب جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه المنصوره
طب بيطرى اسيوط
معهد فني صحى اسيوط
زراعه المنصورة/رياضة
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
نوعية موسيقيه المنيا
اداب حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
584463
456635
594972
754659
590546
439512
151006
125261
596755
230976
103342
381824
214947
679096
229228
312614
310503
380442
453035
604082
824659
215291
742694
598003
608963
741318
812388
510426
129355
539314
459931
919279

اسم الطالب
رفيدة شكرى بدوى احمد قابيل
سهيله ماجد احمد جعفر
هبه احمد عوض عبده غزي
محمد فتحى على دياب
كريم محمد محمد على اﻻكرادى
صافيناز محمد خليل ابراهيم حسن
عزة شعبان صالح عبد العليم
ايه ايمن حامد علي الشافعى
محى الدين توكل محمد على ضيف
كريم رمضان السيد رمضان
سارة فتحى عبد الفتاح شريف
حسناء شحته مهدى سيد
احمد ياسر مصطفى محمد
مروه السعيد محمد ابوالحسن غازى
محمد ماهر محمد رشاد
طاهر انور عبد اللطيف محليس
مها محمد شبل ابو عوف
محمود اشرف معوض محمد
اية سامي طة عبد الرسول خميس
عبد السﻼم خليل عبد السﻼم خليل
محمود ناصر فهيم احمد
ماريو ممدوح جورج برسوم
ساره السيد عبد العزيز محمد ابوربع
ابتسام أمجد أحمد محمد شعبان
احمد عاطف عبد ربه ابو الخير
احمد زكى فهمى محمد
مصطفى احمد محمود محمد
احمد عاطف ابراهيم عبد ﷲ النمر
نورهان حسام فتحي ابرهيم ابو الخير
آيه محمود زكريا السيد حسن
آية على حسن دربالة
احمد حسين محمد محمود

الكلية
اداب طنطا
تجاره طنطا
معهد فني صحى بور سعيد
اثار القاهره
علوم جامعة دمياط
اداب اﻻسكندريه
كلية البنات تربية عين شمس
دار العلوم ج القاهره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
نوعية بنها
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
نوعية فنيه المنصوره
تجاره القاهره
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
تجاره عين شمس
دار العلوم ج القاهره
اداب انتساب موجه الزقازيق
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
السن عين شمس/رياضة
تربية اﻻسماعيليه
معهد فني صحى بور سعيد
طب بيطرى الزقازيق
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
علوم المنيا
اداب انتساب موجه دمنهور
طب بيطرى القاهره
تربية دمنهور
تجاره دمنهور
معهد فني صحى سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
166063
667186
465302
905053
104010
142693
163076
889600
312591
114423
435821
666088
804629
743740
597738
880998
527773
316425
312083
146981
278572
217124
432466
166919
454203
894248
374105
205996
679331
125769
598118
356021

اسم الطالب
حسناء جمعه سيف نصر
ايه ابراهيم سامى عبد المنعم ابراهيم
أمجد نور ابراهيم المعداوي
نجﻼء مهدي عبد الحميد جادالرب
عبد ﷲ نبيل محمد عبد الرحيم عمران
اسراء حامد عبد المؤمن محمد الغبر
هاجر يسين يسين مبروك صابر
سمر محمود محمد محمد
حسام شعبان عبدالفضيل علي الشريف
منة ﷲ خالد محمد ابوالسعود
مريم رمضان احمد عبد الباقى
طارق طه امين محمود حسب ﷲ
درويش جمال درويش عبد الحكيم
ندى محمد فؤاد عبدالمجيد قاسم
احمد رمزى السيد ابراهيم
نورهان على احمد على احمد
سارة حسان صالح على مبارك
اكرام رمزي محمود الحبشى
احمد ابراهيم ناصف كريمة
محمد اشرف صابر سالم سليمان
بتول احمد سامي احمد عبدالحليم امام
محمد رمضان انور مصطفى
ابراهيم محمود ابراهيم عبدﷲ ابراهيم
اسراء اشرف احمد عبد التواب
ايمان ياسر على صفا
ايه زكريا عبد الحميد عبد الرحمن
ايه هشام محمد عبدالحليم ابراهيم
بيتر شريف عزمى بطرس
هشام محمد على حسن على جادﷲ
اسراء عبد العاطى عبد العزيز عبد ﷲ
اجيتان فتحى احمد المناوى
ايه محمد سعد حسين

الكلية
رياض اطفال الفيوم طالبات
اداب المنصوره
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره القاهره
اداب الفيوم
اداب اسيوط
تمريض شبين الكوم المنوفية
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه المنصوره
تمريض المنيا
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
تجاره اسيوط
تجاره اﻻسكندريه
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب شبين الكوم ج المنوفية
دار العلوم ج القاهره
تجاره عين شمس
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
طب بيطرى اﻻسكندريه
تربية الفيوم
علوم طنطا
تربية ابتدائي سوهاج
تربية بنها
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
السن عين شمس
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
حقوق حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
115462
456653
730551
384446
512412
652532
433922
821648
458815
878198
384764
885173
611240
382192
609199
204792
378499
294610
162537
208058
728027
810146
462501
510483
744398
535182
438168
907914
114724
123602
741698
121283

اسم الطالب
ايرينى جاب ﷲ حليم جاب ﷲ
مى سامي محمود حبيب
رحاب حمدى عبد اللطيف تهامى عامر
سوميه حسن عرفه حسن
دعاء محمود السيد ابراهيم
احمد مجدى مسعد عبد الجليل رزق
محمد عبدالمعطي علي خليل
اميره على عبدالكريم محمود
شيماء فتحى سالم عمر
اﻻء ممدوح صﻼح الدين على
محمود جمال حسن ابوطبل
رشا سامح فرج ارمانيوس
عبير العربى السيد احمد
جهاد مصطفى محمد شحات الفيشاوى
عبد الرحمن محمد محمد عوض ﷲ
هنا حسن السيد حسن
محمود صﻼح حسين مهدى
مايكل جرجس نسيم جرجس
اشراق سامى محمد عبد المجيد
محمد ايمن محمد محمد سيد
زينب ناصر ابو القاسم عطيه السيد
شيرين عيد اسحق اسكندر
غاده يسرى عبدربه محمد خليفه
عﻼء الدين محمود امين عبد الحميد
محمد عﻼءالدين اسماعيل عبد ﷲ
نورهان محمد محمد كريم عبد الرازق
نورهان عبدالفتاح عبدﷲ محمود التركي
عبدالصمد نبيل حسن عبد ﷲ
امنية احمد محمد احمد نصر
عمر حازم محمد عبد العليم
عبدﷲ احمد محمد السيد
خالد السيد احمد محمود خطاب

الكلية
علوم القاهره
تجاره طنطا
علوم عين شمس
كلية البنات تربية عين شمس
حقوق اﻻسكندريه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره انتساب موجه دمنهور
اداب قنا ج جنوب الوادى
حقوق اﻻسكندريه
علوم اسيوط
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه اسيوط
رياض اطفال القاهره طالبات
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية/رياضه الزقازيق
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
حقوق عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه الفيوم
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنها
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
كلية البنات علوم عين شمس
زراعه سابا باشا اﻻسكندريه
حقوق سوهاج
تجاره انتساب موجه قاهره
تجارة جامعة السادات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات

Page 1605 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
583587
426880
132179
530271
140024
659061
507248
819569
727788
536814
532147
658542
217836
501478
810077
822898
606633
438503
243270
908988
122767
600217
378056
501461
460749
578427
728414
368379
877044
733951
917526
504169

اسم الطالب
اسماء عبد ﷲ سليمان العزب
مريم عماد رشدى عياد
محمد مجدى سعيد محمد
محمود عﻼء عبد الوهاب حماد
محمد عبد المحسن ابراهيم الشاهد
خلود عاطف فوزى المتولى عبد السﻼم عياد
مﻼك سعيد بطرس عطيه
عبد الحكم محروس عبد الحكم محمود
جيﻼن رفعت محمد البدرى صديق
رنا مصطفي جابر حسب ﷲ
نادر محمود عبدالسﻼم الشناوى
احمد كمال احمد احمد النادى
مارى جمال يوسف قلدس
عبد الرحمن حلمى رمضان حلمي محمد
خليل راضى عبد العظيم عبد اللطيف
احمد فكتور يوسف محمود
اﻻء صالح عبد الوهاب محمد
امنية مصطفى عبد الرحيم اسماعيل
منة ﷲ رمضان عبد العال محمد
هاجر سمير يوسف متولى محمد
مروه رابح محمد مرسي
دينا محمد حسن محمد مصطفى
اشرقت محمد محمود عبيد السيد
عمرو عطية عبدالمنعم خليل السعدنى
احمد رفعت السيد محمد عبدالهادى شلبى
محمد محمد هليل عبدالجواد
عبدالمجيد محمد عبدالمجيد مرسى
ايه شحته محمدى بيومى جاد
محمد سامح مصطفي محمد
عبد الرحمن انور على حسين محمد
سامح عبدالناصر علي حسن
ميرنا عصام محمد محمد عمران

الكلية
رياض اطفال المنصوره
طب بيطرى فرع مطروح
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية ابتدائي دمنهور
زراعه القاهره
معهد فني تمريض المنصوره
اداب دمنهور
تجاره انتساب موجه اسيوط
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية دمنهور
علوم دمنهور
معهد فني صحى رياضه المنصورة
حقوق حلوان
حقوق اﻻسكندريه
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حقوق قنا جنوب الوادي
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تجاره اﻻسكندريه
اداب القاهره
كلية تجارة ج أسوان
اداب انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه الزقازيق
علوم بنها
زراعه اﻻسكندريه
تربية كفر الشيخ
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية ابتدائي بنها
معهد فني صحى اسيوط
عالي هندسة بلبيس
تربية/رياضه اسيوط
اداب اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
459013
318082
150336
741809
160704
599747
236736
580677
518877
162258
533416
531078
319131
441749
210698
147268
235619
241225
379928
590338
578391
146376
399332
673044
387284
244105
654665
680900
901507
154878
595172
375282

اسم الطالب
هالة فوزى السيد عجيز
الهم عبد المقصود على حفناوى
دعاء كمال محمد احمد
محمد على سيد محمد محمد
اسﻼم عبد العليم ابوالقاسم عبد العليم
عمر احمد عبدﷲ خليل العوامرى
عمر مصطفى اسماعيل عبد المحسن
رحاب جميل فؤاد البسيوني
اية مصطفى عبد اللطيف العمروسى
ندا عادل حسن محمد
سلمى حمدى حسين أحمد محمد حسن
محمد شعبان عبد الحميد عبداللطيف الشريف
اسماء محمد السيد احمد الشناوى
ايمن محمد محمد ابراهيم القصاص
عمر اشرف احمد مصطفى الخشاب
عمرو عادل حسين احمد
اﻻء اشرف احمد عمر
اثار اسماعيل محمد علي
اسراء حسن محمود محمد عميرة
عمر فتحى السيد احمد ابووفا
نرمين شريف على عبد الجواد يوسف
هدى شعبان محروس حسين سﻼمة
ميرنا منير سيد حسن سليمان
لؤى عطيه مسعد عبد الرحمن غراب
صفوه رضا محمد محمد
اسماء محمد احمد محمد دعبس
اميره يوسف عبد العزيز حسن عثمان
احمد عيد عبد اللطيف عيد
محمد محمود حسين حسين
ساره حسن على جودة
على حامد على المرسى سليمان
رؤيه جمال عبدﷲ عواد على

الكلية
نوعية كفر الشيخ
حقوق شبين الكوم ج منوفية
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تجاره جامعة السويس
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره القاهره
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه دمنهور
اداب الفيوم
تجاره اﻻسكندريه
تجاره دمنهور
تربية السادات
زراعه طنطا
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب القاهره
بنات علوم رياضة عين شمس
اداب جامعة دمياط
طب بيطرى كفر الشيخ
دار العلوم ج القاهره
اداب عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اثار القاهره
اداب انتساب موجه حلوان
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره سوهاج
اداب بنى سويف
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
معهد فني صحى بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
661439
613036
510387
663625
213032
877224
449622
354442
375574
829984
877750
582373
166714
544980
295069
526552
610140
612435
528180
306574
527080
367581
228998
318355
669555
580115
163182
595355
218057
667457
132651
386246

اسم الطالب
اميره جميل محمود احمد عبد النبى
عبدالرحمن خالد محمد رشاد عزالدين
فهمى السيد فهمى عبد الحميد
علياء احمد مصباح حسن عبد ربه
سندس محمد احمد عبد القادر عبد الرحمن
ضياء حسني محمد احمد
سماء رجب عبدالرحمن عطيه الجرزه
حسام حسين عبدالسﻼم حسين
محمد انور يونس محمد
بسمة فتحي حمدان يسن
فاطمه عادل نور الدين حجازي
شيماء صﻼح الشناوى ابوزيد
اسراء جميل عبد الوهاب عبد المجيد
عمر عبد المقصود عفيفي مرسي
محمد وﻻء الدين محمد محمد جعفر
احمد انور عبدالباقى عبدالعاطى
لمياء السيد زكى حسن على عسكر
محمد السيد محمد الدمرداش محمد
مروة محمود البدرى محمد مالكي
مصطفى عادل رمضان قﻼش
ميار محمد محمد جابر على الدسوقى
ياسمين ربيع ابراهيم السيد
كريم صالح ابراهيم محمود
محمد حسام الدين مصطفى شعراوى
احمد المحمدى عبد الرحمن السعيد محمد
سمر هشام كمال رمضان
عمر محمد ابو سريع عبد الجواد
محمود فهيم شوقي عبدالمقصود إبراهيم
رضوى حسن سيد على
هايدى احمد سليمان حسانين اسماعيل
محمود عامر منسى محمد
رنا طارق محمد احمد ابراهيم

الكلية
علوم المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره دمنهور
اداب المنصوره
اداب حلوان
تربية اسيوط
تجاره طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق بنها
معهد فني صحى سوهاج
طب بيطرى اسيوط
تربية ابتدائي طنطا
تربية الفيوم
علوم رياضة الزقازيق
كلية التعليم الصناعى جامعة حلوان
زراعه اﻻسكندريه
نوعية الزقازيق
اداب الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
علوم رياضة جامعة السويس
تجاره اﻻسكندريه
تربية بنها
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
اداب المنصوره
تربية رياضيه بنين حلوان
معهد فني صحى رياضه بور سعيد
اداب القاهره
دار العلوم الفيوم
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره انتساب م .بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
147093
283866
384943
146406
599081
386716
371106
120887
376938
588493
390002
535592
225486
662172
144553
525137
587974
819133
220240
575867
819801
365237
210384
206365
548619
733203
386130
671757
672950
754708
612379
525493

اسم الطالب
محمد عبد الظاهر شاكر محمد
عمر عﻼء ابراهيم حسن ناصف
مصطفى محمد محمد عبدالعال
نوره عيد صبره يوسف
ياسمين امير محمد العقيلى محمد قمر
نرمين محمد فوزى عبدالهادي
احمد عماد السيد عبدالمنعم
محمد فتحي السعيد محمد
تقى جمال عبدالفتاح اسماعيل
فاطمه مصطفي متولي محمد الضوي
نورهان محمد احمد علي
ميرنا شعبان حسن سيد احمد نحله
زينب محمد يوسف احمد
محمد حلمى عبد العزيز المرسي
هاجر منير عبد المنعم محمد
وسام محمد يحيى خير ابراهيم
جهاد عاصم عبد السﻼم شامخ محجوب
نوره رفعت بكر عبدالرحيم
هاجر احمد محمد فتحى
اشرف محمد عبد الهادي احمد عبد الغني
وليد احمد عبدالعظيم فرحان
ساره اشرف محمد عبدالحميد
سلمى الحسين محمد ابو شادى
مصطفى توفيق محمود توفيق
خالد على مرسى القط
هشام محمد محيى السيد ابوالعﻼ
نورهان خالد احمد سعيد
منار السيد ابراهيم هﻼل
عمر اسامه سعد ابراهيم همام
احمد عصام رزق صالح
احمد محمد عبد اللطيف موسى السيد
سلمى طارق اسماعيل المصرى

الكلية
علوم جامعة السويس
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
تربية ابتدائي عين شمس
زراعه القاهره
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب م .بنها
علوم القاهره
تجاره عين شمس
طب بيطرى بنها
كلية البنات آداب عين شمس
علوم اﻻسكندريه
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره كفر الشيخ
رياض اطفال القاهره طالبات
حقوق اﻻسكندريه
حقوق طنطا
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية/رياضه طنطا
حقوق اسيوط
زراعه القاهره
تجاره القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
اداب انتساب موجه عين شمس
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
429243
168835
525307
304652
520229
728374
726260
367737
289644
606731
304378
510427
750806
759862
105840
107556
534616
659993
652972
366188
582599
456469
744657
909587
667605
137187
398770
232921
532159
458340
800805
111747

اسم الطالب
امنية مصطفى مصطفى قطرى محمد
نانسى الفى صبحى كامل
داليا سمير عبد الرزاق متولى
جهاد سعيد محمد حجازي
عﻼ عادل على شاهين
سحر مدحت الهادى السيد الوحش
احمد طارق عوض محمود
ايه سيف النصر احمد حمدى سيف النصر
سحر سمير سعد محمد أبو زيد
سلمى عزب سعد عزب
سارة نبيل محمد على محمد
احمد عبدالحميد عبدالحميد الكومى
محمد طارق محمد عبدالعزيز راضى
حازم محمد محمود عبد الصادق خليل
عاصم عﻼء الدين عطية جمعة
دينا محمد صﻼح الدين سيد على
ساره سمير محمدى زيدان حسب ﷲ
احمد جابر كمال احمد عطيه
محمد احمد زكريا محمد محمود
احمد صبرى يوسف محمد بغدادى
ساره طارق عبد العظيم محمود البدرى
اسﻼم السيد عنتر حسن البكليش
نسمه طارق السيد عبدﷲ
اﻻء فوزى عبد الوهاب عبد الرحيم
على محمد سالم البيومى على الديب
كريم وليد توفيق عبد السﻼم
احمد محمد صبرى محمد عزيزالدين محمد
مريم طارق سعد عبد العال
احمد عبدالهادى غيث عوض
حمدي احمد عبد العليم عثمان
حسناء محمد احمد عبد الرحيم
اية عبد الحميد محمد عبد الحليم

الكلية
تربية أساسي اسكندرية
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية ابتدائي شبين الكوم
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
حاسبات ومعلومات حلوان
زراعه الزقازيق
تربية طفوله شبين الكوم
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
علوم رياضة الزقازيق
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم
تجاره القاهره
تربية دمنهور
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره المنصوره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب المنصوره
تربية طنطا
تربية اﻻسماعيليه
كلية تجارة ج أسوان
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره انتساب موجه طنطا
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم اﻻسكندريه
تجاره كفر الشيخ
رياض اطفال القاهره طالبات
حقوق القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
434601
381410
466748
162509
310151
516257
809868
597439
754542
429016
913286
898177
737198
825513
597036
464549
919502
445663
912365
906930
439633
449954
672668
822853
117568
385313
381587
122107
583238
436553
532309
431068

اسم الطالب
علي احمد علي علي نصار
محمد عاطف محمود عبدالواحد
نورهان محمد فوزى بسيونى غانم
نها جمعه عطيه على
محمد حسان أحمد الكومى
محمود صﻼح الدين رجب محمود احمد خليفة
ميرا مجدي فتحي خليل
ياسمين محمد صالح محمد صالح
محمد مصطفى عبد ﷲ حسين
امنيه وجيه محمد عبدالجبار
نور فرج محمد نور
امانى محمد احمد محمد
محمد طوسون عبدالرحمن عبدالفتاح
سحر محمد حمدان راشد
مريم ماهر ابراهيم نور الدين
على يس محمد محمد السودانى
مها خالد محمد السيد
اسراء مسعد امين الصلحاوي
ايناس سعدالدين عابدين محمد
منال خلف عبد العال احمد
اسراء محمد السيد محمد عبد الحميد
فريده مسعد احمد ابراهيم محمد منصور
امير فهيم عبد ﷲ جاد
هاجر محمد سيد راشد
اميرة هشام عبد الفتاح السيد بيومى
محمد على حسن ايوب
مروه مجدى سعدالدين محمد
نورهان سعيد مصطفى محمد
منال كامل علي كامل
نورا حسن يوسف محمود
سمير جﻼل عبدالمجيد عيد
اميرة محمد عطيه رمضان محمد

الكلية
فنون جميله عماره المنيا
تجاره انتساب موجه عين شمس
نوعية كفر الشيخ
تربية/رياضه الفيوم
نوعية اشمون
اداب طنطا
إعﻼم بنى سويف
تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالبات
حقوق الزقازيق
اداب اﻻسكندريه
تمريض أسوان
تمريض سوهاج
حاسبات ومعلومات الفيوم
تربية قنا ج جنوب الوادى
زراعه دمياط/رياضة
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تربية رياضية بنات سوهاج
تجاره طنطا
تمريض أسوان
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره اﻻسكندريه
اداب طنطا
تجاره المنصوره
تربية قنا ج جنوب الوادى
السن عين شمس
حقوق عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم القاهره
طب بيطرى بنها
علوم اﻻسكندريه
طب بيطرى دمنهور
اداب انتساب موجه دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
386263
375402
555744
204950
887443
125892
154391
460873
461504
755440
543879
302649
904579
739407
813270
612955
375243
668224
823801
239528
242482
668036
245499
531491
661910
205095
827921
123987
656948
224969
130540
729206

اسم الطالب
سلمى حاتم محمد جاد
احمد شوقى شاهين شاهين
اسماء يوسف عبد المنعم عبد الحميد طه
احمد محمد يوسف محمد جاد
محمود ايمن صابر حفنى
فاطمه جمال عبد الفتاح احمد عثمان
عبد ﷲ ابو الخير مصطفى قرنى
احمد ممدوح احمد الحبشى
اميره عرفه عرفه الفﻼل
هدير بهاء الدين مصطفى حسن البيك
جهاد عزت احمد عليوة محمد
احمد زين العابدين فتحى اسماعيل
علياء المازني محمد ابراهيم
ايه محمد حسين محمد
ياسمين ياسر احمد ابو الليل
محمد عﻼء اسماعيل على
هاجر محمد محروس محمد
احمد محمد احمد محمد السعيد
محمود مرتضى محمد محمود
مجدي محمد جابر حسن
عبدالرحمن ياسر عبدالرحمن حامد
مى جمال محمد رطب
ندى السيد محمد عبد الجواد عليبه
محمد منصور عشري ابراهيم بدر
عبد الحميد محمد موسى محمد موسى دبوسى
اسراء محمد مصطفي محمد طلبة
محمود محمد حسن أحمد
مصطفى سيد خلف عبد الرحمن
ندى ممدوح صﻼح عبد الوهاب اﻻلفى
محمد عاطف عفيفى جاد الرب خﻼف
ياسمين سيد عنتر غندور
ايه سعيد سامى محمد عبد العال الشوربجى

الكلية
رياض اطفال القاهره طالبات
طب بيطرى بنها
اداب طنطا
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تربية رياضيه بنين اسيوط
اداب القاهره
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
طب بيطرى كفر الشيخ
اداب كفر الشيخ
اداب العريش
تربية/رياضه اﻻسكندرية
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
اداب سوهاج
علوم رياضة الزقازيق
كلية التربية الفنية ج المنيا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
اداب الزقازيق
معهد فني صحى المنصوره
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره طنطا
علوم رياضة القاهرة
تمريض المنصورة
تربية حلوان
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تجاره جامعة السويس
تجاره المنصوره
اداب عين شمس
دار العلوم ج القاهره
علوم الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
179546
902846
663159
376449
147890
885572
900455
665752
816241
596435
128172
443958
599836
164790
438191
377638
229507
586697
577745
754204
440494
667294
670308
151526
452209
126333
742673
307761
751463
651887
443287
579402

اسم الطالب
ابراهيم اسماعيل ابراهيم خليدى
مريم طلعت وليم رزق
ايمان محمد محمد متولى ابو العﻼ
محمد سعيد سرحان محمد
بسنت محمود حامد احمد
نسرين سمير عبده عبدالباقي
مريم رافت مملوك بباوي
ناديه هشام عبد الحميد محمد العشري
سمر شلبى احمد محمد
احمد محمود يحيى محمد عبد الهادى عمر
مارينا ميﻼد زكري حلقة يوسف
سماح عبدالغفار عبدالغفار الكوراني
اسﻼم عاطف عطية عبد الدايم على
ندى صالح عبد العليم محمد
يارا محمود عبد العزيز محمد
محمد عماد محمد كامل
اية احمد محمد محمد حسن
محمد ابراهيم الصعيدى ابراهيم حامد
محمد على احمد العجيزى
عمر محمد محمد محمد العزبى الطنطاوى
هاله محمود فتحى عبد اللطيف غانم
امانى السيد احمد فوده اﻻتربى
سماء محمد عبد الصمد عبد الوهاب
سلوى زهير محمد اسماعيل
احمد اسامة احمد شهاب
فاطمة سمير عبد النبي محمود
اميره محمود مصطفى محمد
اشرقت احمد محمد على
حسن صالح مرسى احمد
وائل محمد على عارف
نورهان عبدالسﻼم محمد المهدي
ندى محمد مجدى السيد محمد

الكلية
اداب بنى سويف
تجاره سوهاج
اداب المنصوره
تربية/رياضه بنها
تربية حلوان
تجاره اسيوط
تربية ابتدائي سوهاج
اداب انتساب موجه المنصوره
علوم المنيا
نوعية جامعة دمياط
اداب القاهره
تربية ابتدائي طنطا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية الفيوم
اداب اﻻسكندريه
تربية/رياضه بنها
كلية البنات آداب عين شمس
اداب طنطا
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره بور سعيد
اداب اﻻسكندريه
رياض اطفال المنصوره
تربية ابتدائي المنصوره
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره طنطا
دار العلوم ج القاهره
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
تربية بور سعيد
اداب انتساب موجه المنصوره
تربية ابتدائي طنطا
اداب انتساب موجه المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
833728
466481
602812
162919
516587
279387
244757
388235
284255
538707
243943
523920
509749
450356
166653
806255
367252
354369
912374
217082
149819
458771
879141
670098
309966
103069
299250
316316
162741
907070
316170
893973

اسم الطالب
دعاء محمد مصطفى حسن
وﻻء عبدالعزيز بسيونى حسن حافظ
محمد حسينى محمد عبدالمنعم عطيه
فاطمه جمعه سيد سعد
مصطفى محمود عبد الجيد ابو حطب
عبير حسين على احمد كريم
محمد نشأت ريان اسماعيل
منار السيد عبدالحميد سليمان
محمد محمود محمد محمود
حياة رشاد عبد العظيم محمد شرف
عبد الرحمن سعيد احمد دويدار
ندى حسين عبد الفتاح حسين رمضان
عﻼء على احمد محمد احمد
اﻻء محمود فؤاد عبد العزيز الشيخ
احمد محمود احمد خليل
محمود رشاد شعبان فراج
سوﻻف سمير قدرى السيد ابراهيم
كيرلس ناجى تامر عطا ﷲ
فاطمه الزهراء طلحه محمد دمرداش
احمد ممدوح سليمان توفيق
محمد عاطف بحور شميله
اسماء محمد السيد الشوره
سهير عبد العظيم احمد ابراهيم
يعقوب فرج معوض وديع حنا
محمود مجدي محمود الغنيمي
منه ﷲ خالد محمد محمد
اية بركات عبد المنعم بركات
صابرين السيد محمد محمد ماضى
مارينا مكرم فايق فكيوس
امنيه احمد فخرالدين محمد
ياسمين سمير عبد الفتاح السيد ابو العطا
احمد نفاع محمد غوينم

الكلية
اداب قنا ج جنوب الوادى
معهد فني تمريض طنطا
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني صحى بنى سويف
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
اثار قنا جنوب الوادي
اداب انتساب موجه بنها
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات القاهره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم طنطا
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
علوم اسوان
دار العلوم ج القاهره
حقوق القاهره
اداب كفر الشيخ
اداب اسيوط
معهد فني صحى المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم القاهره
خدمه اجتماعيه حلوان
معهد فنى تمريض بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى رياضه سوهاج
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
659093
882995
659917
819364
353016
653190
321709
158102
294472
613457
752594
144255
650275
467968
120594
234900
731384
821449
902187
160467
214996
311830
523330
144630
907090
317866
465233
477644
351107
425052
752344
500674

اسم الطالب
هبه عوض احمد ابو ريا جندي
لمياء حسام الدين سعد فرجانى
ريم محمد عبد الهادى ابراهيم المكاوى
طارق احمد عبد الستار احمد
يارا اشرف محمد عبدالسميع
نادره عبد الناصر الدسوقى ابراهيم الجميعي
محمد عادل محمد زعير
اسماء صﻼح عبد ﷲ حميده
اسﻼم عصام عبدالحميد قطب
احمد على عثمان على
رنيم اشرف محمد احمد جبر
محمد حسان حسن عواد
دينا احمد محمد عبد الحميد المرسى
مروه عاطف ابراهيم صالح
حسام عبد العظيم خليفة محمد
نوران رمضان مصطفى عبد العاطى
ايمان محمود محمد عبد المطلب
عبيد احمد عبيد محمد
اميره حمام خضرى احمد
تقوى محمد خليدى سعيد
محمد خالد محمود احمد زغلول
محمد جميل محمود حسانين
عبد الغنى ابراهيم هنداوى صالح شادى
محمود اشرف معوض عبد السﻼم
سلمان السيد سليمان احمد
محمد صﻼح الدين شفيق على جنينه
عبد الرحمن السعيد السيد هﻼل
جون فكتور حبشى ملطى
محمد طارق محمد حسن
ميار محيى الدين محمد عبد الفتاح
سلمى محمد السيد امين عطوه
احمد محمود احمد محمد حسن

الكلية
رياض اطفال المنصوره
اداب اسيوط
طب بيطرى بنها
اداب المنيا
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي المنصوره
علوم رياضة شبين الكوم
تربية بنى سويف
علوم رياضة حلوان
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
ك.ت .فني صناعى الصحافه
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
اداب كفر الشيخ
علوم عين شمس
اداب عين شمس
حاسبات ومعلومات الزقازيق
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
كلية اللغات والترجمة سوهاج
الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى ببنى سويف
تجاره عين شمس
حقوق جامعة السادات
علوم اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره سوهاج
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
نوعية فنيه كفر الشيخ
تجاره طنطا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره اﻻسكندريه
تجاره جامعة السويس
تجاره دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
549288
239276
750328
242662
435756
754988
917711
684364
619234
214267
515675
888953
743870
289520
837292
663565
617690
897673
609474
547683
603113
381801
435966
128648
320296
352614
160885
804601
455903
527862
811508
287216

اسم الطالب
أمنية فوزى السيد محمد عطية
اسﻼم عبد الكريم منصور عبده
هشام محمد عصام محمود عبد الدايم ندا
محمد سامى عبد المتجلى سليمان
ايمان عﻼء احمد بيومى على
احمد محمد عبد المنعم يعقوب عبد الشافى
ماهر عثمان احمد اسماعيل
دعاء فراج محمد مجاهد السيد احمد
احمد السيد محمد مصطفى
ريهام طارق محمود كامل
محمود عبده محمد الزلبانى
اسﻼم رزق محمد سالم
فاطمه الزهراء محمد رفاعي محمود
نورهان حمدي محمد على
اسﻼم رجب فرج محمد
هايتى مجدى ابراهيم محمد عوض
محمد رفعت محمد عبد الوهاب حمودة
حمزه محمد على احمد
مرتينا عماد فاروق عزيز
عﻼء الدين احمد سيد احمد نوار
هالة السيد السيد محمد العايدي
الشيماء عاطف توفيق ابوعوف
أية عﻼء عزيز عزت محمود
مها احمد حسين شمروخ
احمد ابراهيم عبد الخالق الجمل
حسن عبيده فؤاد ابراهيم
عبير ربيع عوض عبد الفتاح
رجب رضا حسن عمر
احمد ايوب محمد حسين
هاجر محمد احمد الزهرى عثمان
اﻻء ضاحى محمد عبدالحميد
ياسمين ياسر سعيد مهدى محمد حسن

الكلية
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية رياضيه بنين بور سعيد
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تجاره اسيوط
تربية المنصوره
اداب الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب دمنهور
اداب اسيوط
تربية اﻻسماعيليه
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره اسيوط
اداب المنصوره
نوعية جامعة دمياط
تجاره سوهاج
معهد فني صحى الزقازيق
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تربية الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب اﻻسكندريه
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب القاهره
تربية بنى سويف
اداب المنيا
تجاره انتساب موجه طنطا
تربية اسكندرية
حقوق بنى سويف
حقوق حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
306551
228065
304711
600310
597551
209506
212657
167246
674618
390476
316518
359985
758016
616922
467976
431484
136539
539978
367873
528979
820912
447838
606878
814485
449110
447545
237694
441554
308037
753138
237616
884068

اسم الطالب
مصطفى عطية على زللو
يوسف احمد يوسف محمود
سهام عبد الغنى عبدالغنى الصواف
اﻻء مدحت حسن خليل عيد
هند محمد محمد محمد الحضرى
فادى ايمن كامل صديق
مياده هاشم حسين شاكر
محمد احمد عبد الحميد محمد
يسرا محمد محمد محمد عبد المنعم الطور
رحاب سليمان محمد سليمان حﻼوة
حنان محمد ابراهيم محمد
مهند خالد احمد موسى قليعى
محمود عبد ﷲ السيد السيد البﻼط
محمد عبد الوهاب السيد عطا شريف
ندى محمد احمد احمد هيكل
كيرلس فخرى جورج شكرى عبدالشهيد
ماريا ماهر مقار حبيب
أميره عبد المعطى عبد السﻼم قاسم
شروق طارق عزب مأمون
محمد غﻼم محمد أحمد المسلمانى
اسﻼم عبد الرحيم مصطفي محمود
عمرو رجب محمد فتوح زياده
ياسمين عﻼء عبد الرحمن اسماعيل خضر
خالد ناصر رحاب فرج
ندى خالد ابراهيم الدسوقى سليمان
محمد سيد احمد محمد الخطيب
مريم رافت حلمى نسيم
الباشا وجيه محمود ابراهيم هتهوت
منى سامي شاكر جاد
فريدة ايهاب محمد احمد ثروت
ياسمين صﻼح الدين محمد على
اميره مختار عبد المنجي عبد الوكيل

الكلية
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية شبين الكوم
اثار قنا جنوب الوادي
تجاره جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات عين شمس
كلية البنات علوم عين شمس
زراعه الفيوم
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حاسبات ومعلومات بنها
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
علوم حلوان
حاسبات ومعلومات حلوان
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره بنها
تربية ابتدائي دمنهور
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
اداب طنطا
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حقوق بنى سويف
علوم اسوان
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
اداب طنطا
تربية السادات
كلية أداب بورسعيد
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية ابتدائي اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
363420
324504
383731
526835
600078
305465
244266
380193
536002
126905
138329
835789
151312
281752
616664
233046
539808
449992
810419
105889
536671
586373
298265
590343
184414
233864
679174
540397
727901
682154
430961
210963

اسم الطالب
احمد محمد عزت عبدالجليل
عمر عبد الجواد عوض احمد
حسام عادل محمد محمد حجازي
أماني مصطفى محمد مصطفى راشد
السيد اشرف السيد مصطفى الضوى
شيماء هاشم غريب عبد ربه
دعاء حمدى محمد على
شروق زكريا عبدﷲ غريب
ندى صﻼح مصطفى محمد أبو اسماعيل
علياء اﻻمام الليثي احمد
هايدى رأفت نزهى عبد ﷲ
لمياء عبدالعاطى محمد عبدالعاطى
احمد حسين محمد احمد
ندى عادل على محمد على رشوان
هبه عبده عبد السﻼم خضر
عبير سعيد صالح على
فوقية عبدﷲ حسن عبدالمقصود
نوران ياسر مصلح زكى عبد العال
احمد حسن اسماعيل جمعة
كريم احمد ابراهيم عبد السﻼم
منه ﷲ عﻼء سعد حنفى حبليزه
سارة مصطفى عبدالحميد ابراهيم
احمد محمد سالم احمد
عمرو سعيد انور عبد الرازق
هاجر جمعه ابو حامد شعبان
ابراهيم عادل محمد محمد
على محمد عبد الرازق على احمد الدالى
هدير محمد فراج عبد المنعم
هاجر حسن احمد حسن الشافعى
مها اﻻمام على محمد نجم
اﻻء ابراهيم محمود عبداللطيف
مريم محمد فؤاد محمد اسماعيل

الكلية
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب اﻻسكندريه
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تمريض شبين الكوم المنوفية
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره دمنهور
اداب القاهره
تربية حلوان
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
إعﻼم القاهره/رياضة
اداب المنصوره
تربية حلوان
تجاره دمنهور
تربية طنطا
تجاره انتساب موجه بنى سويف
حاسبات ومعلومات الفيوم
علوم دمنهور
اداب انتساب موجه طنطا
حقوق حلوان
حقوق المنصوره
كلية البنات تربية عين شمس
خدمه اجتماعيه حلوان
تربية رياضيه بنين المنصوره
علوم دمنهور
اداب الزقازيق
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
132335
879342
106271
827679
367036
535671
546518
750541
726173
517506
525284
206671
591442
525348
548811
164742
302067
542367
356248
389079
124915
543643
473021
907202
674078
910533
837719
881984
292789
665811
915192
601274

اسم الطالب
ابانوب حليم فرج جورجيوس
نانسى مجدى فتحى عزيز
سيف الدين محمد عبد اللطيف محمد الحيوان
سهرى عبدالمنصف حسين ابراهيم
عبدالرحمن محمد محمد ابوالعزم محمد
اسراء سمير عدلي ندا
آيتن عبد المجيد حسن عبد المجيد
حسام راتب محمد ابو النور
نيرة اشرف اسماعيل دمرانى على
ياسمين جﻼل رزق اسماعيل بركة
منة رفعت هريدي احمد
نرفانا ناجى كامل خله
مونيكا مينا رضا ابراهيم الحديدى
اسراء محمد مرسى محمود الخولى
محمد حمدى عبد الوهاب ابراهيم الحناوى
ماريمان منتصر نظير ابادى
اسﻼم ايمن عبد الستار محمد مطاوع
مدحت عشرى احمد على
ايه محمد الطيب عبدﷲ
زينب ناصر سليمان نصر
كريم سيد رجب حسنين
روان خالد على محمدين عقل
محمد السعيد اسماعيل مصطفى النحراوى
احمد محمد محمود احمد
ريهام مجدى على متولى البسيونى
محمود حسين محمود عثمان
اسراء على محمد مفتاح
اميره ممدوح عبد العاطي احمد
ايمان احمد سيد احمد صالح
منار احمد حلمى عبد العزيز هويدى
بﻼل طلعت سعد احمد
أحمد محمد عبد ﷲ ابراهيم

الكلية
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية تجارة ج أسوان
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
معهد فني صحى اﻻسكندريه
علوم رياضة اسوان
حقوق المنصوره
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره اﻻسكندريه
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة
تربية جامعة دمياط
تجاره اﻻسكندريه
فنون جميله فنون المنيا
تربية ابتدائي الفيوم
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره اﻻسكندريه
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
علوم رياضة اﻻسكندرية
تربية كفر الشيخ
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
فنون تطبيقية جامعة دمياط
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية/رياضة فرع الوادى الجديد
تربية اسيوط
دار العلوم ج القاهره
علوم المنصوره
اداب سوهاج
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
606202
578354
845781
811729
243674
308090
458847
306455
896030
825644
747146
594490
444512
527125
323130
473849
381564
220119
883285
746740
899034
660928
430713
133776
841278
359618
553001
360953
600297
204312
214130
888155

اسم الطالب
وائل هشام ابراهيم المخزنجى
اميرة حامد حميدو السيد أبوعمر
فارس ابراهيم جاد حساني
خالد خيرى محمد على
اسراء سعيد إمام عمار
منار اشرف عبدالجليل ابوشنب
اسراء انور انور الجمال
ريمون مجدي فؤاد غالي
رانيا عاطف زكى جيد
كيرلس بشون فرهود بخيت
خالد عبدالحميد محمد حسن
عبد ﷲ طارق ذكى الخولى
احمد حسن حسين محمد غطاس
رهف احمد محمد حسين الغنيمى
اسماء حمدي على سيد احمد محمد
آيه سعد على عبد المعطي الحداد
بسمه سيد عواد محمد
اية محمد عبد التواب موسى
نجﻼء جمال احمد طاهر
ياسمين حسن هريدى على
ناريمان ياسر علي صديق
السيد مصطفى رزق محمد على
دينا محسن حسن محسن احمد
سما محمود علي كامل
رفيده زين عبدالحكيم حسن
مصطفى محمد عبدالحميد حسن
كارﻻ كريم جورج سليم منصور
ندى الظريف محمود عبدالسﻼم
ياسمينا عﻼء جودة السيد
روان رأفت احمد السيد
عمرو عصام يسري عبد الحميد
هناء محمود احمد راغب

الكلية
تجاره الزقازيق
معهد فني صحى طنطا
اداب اسوان
اداب المنيا
حقوق حلوان
تربية ابتدائي السادات
اداب كفر الشيخ
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره سوهاج
زراعة قنا ج جنوب الوادي
تجاره جامعة السويس
حقوق المنصوره
تجاره طنطا
تربية أساسي اسكندرية
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تربية/رياضه كفر الشيخ
تجاره انتساب م .بنها
حقوق عين شمس
معهد فني صحى اسيوط
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
كلية اللغات والترجمة سوهاج
تجاره المنصوره
حقوق اﻻسكندريه
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضة
السن المنيا
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
حقوق اﻻسكندريه
اداب اسوان
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
حقوق عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
529117
133280
517909
913007
324650
595865
293298
596083
740416
163638
746267
382303
882117
429370
613724
160391
833835
316251
306155
678554
751112
119333
731630
229604
399561
662206
232816
592668
298774
660838
222902
754190

اسم الطالب
احمد ممدوح احمد محمد
حياه محمد سيد خليفة
مها مسعد محمد طلبة يوسف
ايه احمد زغلول محمد
اسراء ناصر محمد اسماعيل
خلود سمير الشربينى الشحات داود
هدير حازم شحات عبد اللـه
ياسمين قاسم السيد عيسى
محمود ابراهيم محمد على
نادر مجدى محمد حسين
احمد عبد الهادى احمد على
هيام مصطفى ابوالعﻼ محمد مصطفى
جورج صفوت متي فرج
ياسمين بيومى محمد بيومى محمد
احمد عرفه احمد عبد العزيز سالم
هبه احمد عبد السﻼم محمد
محمود محمد احمد محمد
هالة ابراهيم الصادق ابراهيم
محمد شريف كمال عبيه
مجدى محمود احمد احمد فرج
عمر احمد احمد سلطان طه
اية احمد راضى احمد
اميره احمد محمد ابراهيم الفقى
سمر خميس السبد احمد
عبدالوهاب محمد قاسم عفيفى السيد
أبانوب رؤف عدلى لبيب يوسف
عزيزة طارق صابر محمد
خلود محمد صبح خلف
احمد سعيد درويش محمد
محمد ابراهيم احمد حسن جاويش
محمود السعيد محمد البشير
احمد عﻼء عبده محمد عبد الكريم

الكلية
طب بيطرى دمنهور
تجاره انتساب موجه عين شمس
نوعية فنيه اﻻسكندريه
اداب اسوان
تربية الغردقة جنوب الوادي
تربية جامعة دمياط
تربية ابتدائي عين شمس
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تربية رياضيه بنين حلوان
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
تجاره عين شمس
حاسبات ومعلومات اسيوط
دار العلوم ج القاهره
تجاره الزقازيق
اداب بنى سويف
إعﻼم بنى سويف/رياضة
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
علوم رياضة بورسعيد
علوم رياضة اسوان
علوم رياضة الزقازيق
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره المنصوره
السن عين شمس
اداب جامعة دمياط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم بورسعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
160648
321856
738575
465820
296949
827637
468033
163788
154459
911126
112957
354579
527580
113975
823610
588810
126130
426516
143135
159027
842359
372982
843430
815354
676629
676631
477123
389684
527696
462257
673799
431354

اسم الطالب
محمد سيد خلف زكى
احمد عبد الفتاح الدسوقى عبدالجليل
ساره ابراهيم محمد خضير سالم
دعاء غانم عبدالوهاب ابراهيم غانم
نيرة جمال حشمت حسين
احمد هشام عبدالنعيم محمد
أسماء عصام عصر فرج بركات
محمد ربيع عيد عبد المرضي
اسماء محمود طه عبد الحميد
حازم محمد حسن محمد
ساره نشات مسعد ارمانيوس
يوسف محمد عبدالمنعم عبدالسﻼم
مريان منير نسيم روفائيل
محمد محمود محمد فاضل
اسماء محمد محمد حسانين
رحاب عبدالمقصود مسعد ابوعريضة
ريم احمد محمد احمد صالح
خلود عيد شامخ شعيب
فاطمه جﻼل عبد البارى احمد
احمد كمال حسين سليمان
حذيفه محمد عبد الحميد عيسى
رحمه جمال احمد سيد
إسراء كمال كامل حسانين
هند اشرف حسن سليم
زينه عماد ابراهيم سليمان ابو دافع
شيرين محمد يحى محمد مكي
حسن احمد محمد حسن صبرى
مصطفى احمد مصطفى حسين
مروه رضا عبد الحميد السيد عصفور
هاجر زكريا محمد على فرج
هاجر مصطفى محمد حسن العرابي
مصطفى عزت محمد على على اﻻلفى

الكلية
تربية بنى سويف
معهد فني صحى بنها
نوعية الزقازيق
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد فني صحى سوهاج
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره بنى سويف
معهد فني صحى بنى سويف
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
علوم رياضة القاهرة
حقوق قنا جنوب الوادي
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
علوم رياضة حلوان
طب بيطرى فرع مطروح
تربية حلوان
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
حاسبات ومعلومات بنها
نوعية المنيا
علوم المنيا
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره طنطا
تجاره طنطا
علوم رياضة عين شمس
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تجاره المنصوره
علوم اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
356424
164331
835299
601668
114082
284862
505438
543730
729190
905710
847409
603851
588035
450338
463656
580026
590634
151936
611099
165082
229768
671883
585783
527374
578448
751689
887655
331186
442541
750220
603933
357311

اسم الطالب
ناردين فايق عزت فايق
ندى فوزى فاضل مصطفى
محمد حمادة محمد سالم
دينا ابراهيم الدمرداش أحمد شرف
بيتر عادل عطا عيسى
اية عصام محمد احمد ابو الخير
محمود حنفي محمود عبد الحميد محمود
اسراء أحمد عبدﷲ خلف ﷲ بدران
اسماء عاطف هانى عبد ﷲ
محمد على حمادى عبد الﻼه
اسماء حسن عبد الرحمن عبد الرازق
صﻼح الدين عبد الفتاح ناجى حسين ناجى محمد محى الدي
محمد مصطفى فتحى مصطفى عامر
رقيه ابوالعنين احمدفتحى ابوالعنين
عزه أحمد سعد عوض أبو جمال
بسنت زكريا على السيد الشونى
احمد ايمن السيد المسلمانى
محمد سليم محمد دسوقي
احمد عادل احمد السيد
مارجو اكمل مكرم ويصا
ياسمين طارق احمد بيومى شحاته
مصطفى محمد صﻼح الشربيني
ناجى احمد محمد اﻻعرج
اسماء علي محمد محمد ابراهيم
محمد عاطف طلبه طلبه
نوران جاد محمد جاد حسن
هاجر ناصر توفيق محمد
اسماء سعيد محمد السحيمى
إبراهيم شعبان إبراهيم سليمان الشريف
احمد محمد خضر احمد رضوان
محمد حاتم محمود سالم
محمد اشرف محمد السيد

الكلية
زراعه عين شمس
تربية الفيوم
ك.ت .فني صناعى المطريه
تربية طفوله الزقازيق
اداب القاهره
تربية ابتدائي عين شمس
اداب جامعة دمياط
علوم رياضة دمنهور
نوعية الزقازيق
تجاره سوهاج
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره طنطا
اداب طنطا
تربية/رياضه كفر الشيخ
علوم طنطا
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
تربية بنى سويف
حقوق الزقازيق
فنون تطبيقيه حلوان
حقوق حلوان
علوم المنصوره
تجاره طنطا
تربية أساسي اسكندرية
اداب سوهاج
تجاره بور سعيد
زراعه اسيوط
معهد فني صحى بنها
اداب انتساب موجه طنطا
نوعية بور سعيد
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره انتساب موجه الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
580333
304197
657384
433640
321472
651370
204130
324704
306564
425094
466072
515932
846684
671575
654907
682239
215243
127664
210279
149105
816665
585596
909472
315251
446587
292646
746942
430388
601903
471224
730858
901632

اسم الطالب
منى جمال عبد الخالق جمال الدين
منى ايهاب مصطفى زياده
ايه محمد محمد الصاوى متولى
بﻼل مصطفى ذكى كامل خليل
اسراء عرفة محمد منصور
مى حسن محمد سعد مصطفى جروان
شروق سعيد سيد محمدعبد الرحمن
زينب محمد جمعه حسن
عبد ﷲ احمد محمد الشهالى
ميار اشرف محمد الشيخ
ضحى كرم عبد السميع خفاجة
احمد على السيد إسماعيل دسوقى
على عبده السمان احمد
عبد ﷲ محمد عبد الحافظ سالم مصطفى
مها محمود محمد محمود الفتيكى
عبير على على محمد صابر
عمر محمد علي عبد العزيز
فاطمة محمود على على
يحيى محمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن خشبه
محمد سمير على دسوقى
اميره خلف محمد على
ضحى وجدي علي ادريس
احمد محمد صﻼح الدين ركابى
محمود احمد محمود فرج
عمر وحيد محمد وجدى الخولى
اماني عز الدين احمد كمال الدين عبد الحفيظ
اندرو جورج نعيم عزيز
حازم السيد عبدالحليم السيد الغنيمى
محمد حازم محمد حسين
نعمه ابراهيم عبداللطيف المغازي الموجى
محمد جمال محمد رأفت عثمان
رومانى فايد مهنى الجندى

الكلية
تجاره طنطا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
حقوق المنصوره
علوم رياضة شبين الكوم
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه المنصوره
حقوق عين شمس
تربية الغردقة جنوب الوادي
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم طنطا
السن عين شمس/رياضة
حقوق اﻻسكندريه
كلية تجارة ج أسوان
كلية اﻻثار ج اسوان
زراعه المنصوره
رياض اطفال المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره عين شمس
زراعه عين شمس
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية ابتدائي طنطا
حاسبات ومعلومات اسيوط
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية/رياضه طنطا
اداب القاهره
تجاره جامعة السويس
علوم رياضة طنطا
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
المتوسط للخدمه اﻻجتماعية بكفر الشيخ
تجاره الزقازيق
اداب سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
835005
124368
361187
898038
453299
740897
585853
388747
503176
530994
353924
479522
676577
307695
830616
360627
578576
367154
148990
460577
669660
305419
116959
838231
309831
660474
299044
212276
433964
513487
537016
455745

اسم الطالب
عمرو السيد عبدالرحيم عمران
حاتم حسن قنفود حسين
مارينا مجدى عبده محارب
ساره مختار بخيت كيﻼنى
نيرة محمد السيد محمد الطباخ
حسن خالد قوشتى على
ميادة محمود سعد التت
مصطفى قاسم حسين على
احمد سيد محمد صديق موسى
نزيه محمد نزيه جوده عيسى
احمد عﻼء عباس محمد
منةﷲ ماجد محمدالسيد الحلوانى
محمد عبد المنعم محمد اسماعيل الشعراوى
اية حمدي السيد محمود السيد
بشاير محمود أحمد عبد المجيد
فهد محمد نمر موسى
محمود حسن راغب محمود اﻻديب
احمد سامى السيد عراقى عرابي
هدير عبد الستار عبد الحميد عبد الﻼه
احمد عبدالرؤف محمد عبدالستار اﻷحول
محمد صبرى محمد حسن
تقي مجدي عبد العزيز محمود
طارق اشرف ناجى رجب
الحسن محمد حسن نصر
فتحي ايمن فتحي ابوعامر
اميره عبد الهادى عبد القادر سليمان
نورهان وجيه السيد احمد
عمر شوقى عبد الحميد نصار
عبدالرحمن خالد احمد محمد عثمان
منى محمد محمد فتحى ابراهيم مرموش
ايمان محمد محمد توفيق سليمان
محمود الشحات سعد ابو غانم

الكلية
تجارة قنا ج جنوب الوادي
زراعه القاهره
تجاره انتساب م .بنها
علوم رياضة سوهاج
علوم شبين الكوم ج المنوفية
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق عين شمس
اداب كفر الشيخ
تجاره المنصوره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه طنطا
تربية/رياضه بنها
حقوق انتساب موجه القاهره
حقوق طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تربية شبين الكوم
اداب القاهره
كلية تربية رياضية بنين الوادى الجديد
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
اداب سوهاج
اداب انتساب موجه طنطا
ع.كندى تكنو.اعﻼم ت.خامس
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
اداب كفر الشيخ
تربية طفوله ج دمنهور
اداب كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
170070
212049
814021
426188
160863
526114
136966
310360
179693
459111
185527
243326
278729
324991
366823
105921
663167
207230
500005
110640
122220
597299
211755
144485
157430
109502
748015
367887
453345
469580
837386
883647

اسم الطالب
احمد ماهر محمود امين
نشوة نبيل صابر عرفه
محمد سمير محمد هاشم
وردة خيري محمد محمود
ايمان ربيع سيد عبد الجيد
عبد ﷲ مهدى محمد مهدى عيد
شيماء حسن يوسف محمد
محمد حسين نصر الدين ضوة
ياسمين شعبان عبد العزيز محمد
امانى على محمد ابو السعود الفقى
محمود ابو زيد محمود محمد
ساره رأفت علي عبد المطلب
مصطفى مجدي مصطفى محمد حسين
سارة رسمي بشرى مهنى
احمد محمد عبدﷲ السيد خضير
لينا هشام محمد عبد الغفار
ايه زين الدين عبد الحميد ابراهيم على
منه ﷲ اسماعيل ابراهيم ابراهيم
آسر مصطفى عزت احمد ابراهيم ابو سديره
مصطفى محمود محمد يسى السيد
ريهام طارق عبد الرازق عبد الوهاب
مروه اسامه محمد امين النجار
كريم هشام يحيى الريدى
اسراء محمد الطيب عبد العظيم
مصطفي احمد عبد الحميد موسي
مينا ماهر فهيم حبيب
ايمان سعيد سيد احمد
نرمين محمد السيد عبدالعال جاب ﷲ
اية وحيد عزت الششتاوى الدالى
سلمى احمد احمد محمد عبدالرازق
احمد محمد حسين رضوان
محمود محمد محمود على

الكلية
تربية ابتدائي الفيوم
ع.كندى تكنو.اعﻼم ت.خامس
اداب المنيا
تجاره اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه بنى سويف
تجاره اﻻسكندريه
بنات تربية/رياضه عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
رياض اطفال بنى سويف
علوم كفر الشيخ
تربية ابتدائي بنى سويف
اداب القاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
السن المنيا/رياضة
تجاره بنها
علوم الفيوم
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
زراعه القاهره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه قاهره
تمريض القاهرة
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات بنها
طب بيطرى كفر الشيخ
زراعه فرع الوادي الجديد
تربية رياضيه بنين اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
675609
530107
611210
381771
833076
613190
289955
321129
428196
613674
373046
465715
216384
524226
836670
611746
539502
667513
244070
660586
304827
589623
729203
434596
106995
834475
165447
605019
582363
611369
650315
672427

اسم الطالب
مرام عبد الكريم محمد فرج زاهر
ابانوب بشري عبد المسيح قدسى
آﻻء مصطفى محمد بهجت السيد
وفاء حامد على محمود العادلى
سمر محمود برعي احمد
شيماء حسام حسين احمد على هنداوى
امل احمد احمد عطوه خلف
اسماء سعيد عبد الجليل البقلى
كيرلس نبيل محروس ناشد بباوى
طارق صﻼح عبد القادر محمد عيد
نورا جمال محمود محمد
آﻻء نبيل صالح علي
عثمان سامى عثمان محمد عثمان
زينب جمال الدين حمدان محمد
صفاء فؤاد سراج الدين سليم محمد
رانيا سمير احمد محمد سليمان
ساره عبد الستار شعبان اسماعيل الحمامي
مروه وجيه احمد رشدى عبد ﷲ عسكر
عبد الرحمن ماهر عبد الكريم عبد المقصود
مرمر محمد على محمد جاد
ايثار سامي محمد عيد
ايه طارق الحسانين السيد قنيده
ايمان خالد عبد السﻼم حسن محمد
عبد الوهاب محمد عبد الوهاب حامد محمد
وليد وجدى اﻻلفى ابراهيم سليمان
رحاب محمود عبد العزيز احمد
الشيماء يحيي فرج حسان
زينب عبدالمنعم عبدالكريم السيد
زينب الشحات ابواليزيد الغنام
مى سعيد عبدالرحمن محمد
نانسى على يحيى على الحسينى
مروه زكريا النجدى محمد

الكلية
عالي هندسة بلبيس
علوم جامعة السويس
اداب انتساب موجه الزقازيق
علوم رياضة اسوان
كلية تجارة ج أسوان
تجاره الزقازيق
اداب القاهره
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
اداب كفر الشيخ
تجاره جامعة السويس
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية اسكندرية
تربية رياضية /بنات قنا
تربية طفوله الزقازيق
دار العلوم ج القاهره
اداب المنصوره
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تجاره المنصوره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه طنطا
اداب الزقازيق
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره القاهره
معهد فني صحى اسوان
اداب انتساب موجه الفيوم
علوم الزقازيق
تجاره طنطا
طب بيطرى الزقازيق
علوم جامعة دمياط
زراعه المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
896417
321354
428096
156781
663019
171604
593079
601904
734438
166048
819868
539656
296399
654660
355463
732497
740616
223403
296463
603071
217036
529050
221556
107611
147968
726247
832807
527277
239890
510027
387121
832026

اسم الطالب
اﻻء عصمت حسن عطايا
اماني احمد عبد القوى رسﻼن
على عاطف على رضا مرسى
محمود عبد الستار اسماعيل يوسف
سوسو طارق يحى فؤاد عبد القادرالعشرى
عبد الرحمن محمد عبد النبى عبد اللطيف
زهراء مصطفى حسين ابو حجازى
محمد حامد محمود السيد محمود
هاجر عصام عبدالفتاح حسن الحملى
الزهراء علي توفيق علي
ايناس ناجي أبو زيد بهلول
سهام اشرف عباس عبد الودود الجبالي
اميرة عوني عبد الوهاب السيد ابراهيم
اسماء ابراهيم عبد الهادى محمد الوصيف
سلمى محمود مرغنى السيد
وسام سمير عبد الصمد عبد الحليم البﻼشونى
ايه ابراهيم عبد الهادي حسن
ميرنا عازر فوزى فرح
نورا السيد محمود عفيفى غانم
سلمى محمد نبيه عبد الدايم متولي
مينا عادل زكى منصور
احمد السيد فؤاد السيد شحاته
ريم اشرف خليل عبده
مريم ماجد محمد عبد الكريم
شعبان عبد المنصف عبد المنصف محمود
ساره اشرف موريس حنا
مرنا عصام نظير الياس
آية عبد الصبور إبراهيم أبو النجا
احمد حامد مأمون حامد
هشام عبد الرسول عبد المقصود احمد ابراهيم
اسماء حماده ابراهيم محمود
سميره سعيد احمد مجاهد

الكلية
تربية سوهاج
تربية طفوله شبين الكوم
تجاره دمنهور
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
اداب المنصوره
اداب بنى سويف
معهد فني صحى بور سعيد
حاسبات ومعلومات الزقازيق
اداب الزقازيق
تربية ابتدائي الفيوم
اداب المنيا
معهد فني صحى اﻻسكندريه
حقوق عين شمس
تربية المنصوره
اداب عين شمس
تجاره الزقازيق
علوم بنها
اداب المنيا
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي الزقازيق
السن عين شمس/رياضة
تجاره دمنهور
تربية رياضيه بنات بالجزيرة ج حلوان
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية اﻻسماعيليه
فنون جميله فنون اﻻقصر
اداب اﻻسكندريه
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
تجاره دمنهور
كلية البنات تربية عين شمس
اداب قنا ج جنوب الوادى
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
278257
241294
616864
906262
672695
245091
219232
655883
445745
588139
234611
600838
453999
581253
319703
678280
454198
214339
148493
385744
670661
903017
543108
306365
676834
526275
311109
107765
595599
815388
529562
650538

اسم الطالب
انجي حسني محمد فهيم
شيماء عربى محمد احمد
احمد طارق عبدالعزيز ابو العزم يوسف
مرينا فتوح فؤاد ميخائيل
عمرو مجدى ابراهيم محمود عيد
رحاب عبد التواب عبد الموجود عبد الجواد
منى انور عبد التواب محمد
مصطفى عﻼء عبد الرحيم ابو هيف
سلمى عبدالبصير ايوب احمد عبدالرازق
محمد محسن حسن عبدالوهاب الجندى
عبد الرحمن محمد عدلي مصطفي محمد عدلي
رغداء عادل محمد زينهم
سالى السيد زكى العربى
عمرو عبد الغنى احمدابراهيم ابو يوسف
اميرة امين ابراهيم سليمان
مريم هانى البدراوى ابو النجا
ايمان حسنى عبد السﻼم عتلم
بوﻻ منتصر عطا خلة
اميره رمضان على حسن عبد الواحد
احمد حسن موسى حسن
ايمان سمير الحسينى عبد المعبود
امير كمال كيرلس ابادير
صﻼح محمد صﻼح السيد مرسى ابوريه
كريم احمد محمد الفيشاوى
غاده احمد ابراهيم محمد عيسى
عمرو جابر محمد السيد حموده
ابتهال ابو زيد حموده البنا
احمد معتز ابوعوف احمد
إيناس عبد ﷲ مختار سراج
سعديه جمال حسانين على
حمزه محمود محمد محمد الجدع
اشرقت السيد احمد سليمان فرغل

الكلية
السن عين شمس/رياضة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
معهد فني صحى سوهاج
علوم بنها
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
دار العلوم ج القاهره
اداب طنطا
تجاره طنطا
حقوق حلوان
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره طنطا
تربية ابتدائي شبين الكوم
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
زراعه القاهره
تجاره عين شمس
طب بيطرى المنصوره
تجاره سوهاج
تربية/رياضه اﻻسكندرية
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
تجاره المنصوره
طب بيطرى اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
تربية جامعة دمياط
اداب انتساب موجه المنيا
علوم اﻻسكندريه
تجاره المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
801848
244669
801116
650178
324594
129930
212490
113449
747799
730810
113999
230164
147065
131489
531404
159969
442493
463061
457920
876116
592141
296277
132627
314745
308426
285511
578232
678204
820779
918547
382664
732510

اسم الطالب
وليد قطب يوسف عبد الحكيم
محمد جابر محمد حسب ربه
محمد مجدى محمد شاكر حسن
احمد هشام محمد فوزى عبد اللطيف السعدنى
يوسف علي احمد الصغير
احمد محمد سليم احمد
احمد على زكى خلف
محمد سيد مصطفى محمود عبد العال
سلمى عادل عوض محمد
محمود رفعت عبد الغنى احمد النبراوى
يوسف اسامه محمد ضياء الدين عبد الناصر
اية فتحى محمد السيد حسانين
محمود عماد محمد محمد الجمال
محمود صﻼح عبد العزيز حسن
عرفة اسماعيل مصطفى اسماعيل مرعى
منار جمال عبد الفتاح عبد الرازق
عبدالرحمن مسعد احمد سيداحمد ابوهﻼل
عبدالرحمن فوزي محمد الخلفي
آيه الخضري الغريب جاب ﷲ
منار عﻼء الدين عبد النبي محروس
نورهان وليد شعبان رجب
اسراء محمد حلمى عبد العزيز
محمد خالد جمال ابو زيد
احمد فتحي اسماعيل رزق
مهند عيد فتح ﷲ عيد الخولي
عمرو شريف عبد المنعم محمود
هايدى جميل رمضان ابو الخير
جمعه محمد فتحى محمد السباعى
محمد أحمد محمد حمد ﷲ
شيماء مختار فؤاد عبدالعال
محمد اشرف عبدالعزيز على
اسماء على عبد النبى على حسن

الكلية
حاسبات ومعلومات المنيا
علوم عين شمس
نوعية المنيا
حقوق المنصوره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
حقوق القاهره
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية
حقوق القاهره
تربية جامعة السويس
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه عين شمس
حقوق حلوان
تجاره القاهره
تجاره دمنهور
تجاره بنى سويف
السن عين شمس
تجارة جامعة السادات
تربية طنطا
تجاره اسيوط
تجاره جامعة دمياط
حقوق حلوان
تجاره طنطا
تجارة جامعة السادات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
زراعه عين شمس
زراعه المنصوره
تربية رياضيه بنين المنصوره
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تربية ابتدائي سوهاج
نوعية عباسيه
اداب الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
352361
515895
738969
317233
529231
307510
154093
387158
595135
725303
310204
321344
656913
156244
391705
237389
152820
391742
835626
473387
212769
672543
731468
470255
286048
296994
600910
671418
306670
355473
297034
367435

اسم الطالب
احمد محمد امين السيد
محمد سامي سالم رشوان بخيت
اميره فرج محمد عبدالقادر
هاجر حمدي حلمى عبد الجواد
على ابراهيم على هليل عطيه حمريط
ندا عماد سعد دياب
مروه عيد عويس محمد
بسمه عاطف محمد محمد حبيب
ايه عصام ابو الهدى سعد
عمر سمير سيد دسوقى الحريرى
كمال احمد كمال درويش
اسراء محمد محمد الشهبه
منه حاتم عبد البارى المهدى عبد البارى
دعاء احمد محمود محمد
ايه هانىء بدرالدين محمد
ياسمين محمد عبد ﷲ رزق ﷲ
محمد محى الدين احمد السايح
منة ﷲ ممدوح فتحي احمد
يوستينا ناجى جندى عبدالنور
ايمان شكرى محمد محمد اﻻطروش
نرمين ياسر عبدالعاطى موسى
السعيد محمد السعيد ابراهيم
ياسمين هشام محمد عبداللطيف
احمد عبد العزيز عوض المغازى
اية خالد محمد عبد الحليم
خلود عبد الحميد عفيفى مصطفى
نور محمد ابراهيم محمد الهجرسى
احمد الصاوى احمد الصاوى
احمد عادل عبد الحليم الكردى
سهيله اشرف هاشم عبدالفتاح
اﻻء عصام يوسف اسماعيل
مى سعيد حسين عبد ربه نحيله

الكلية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب كفر الشيخ
معهد فني صحى رياضه الزقازيق
علوم بنها
تجاره دمنهور
نوعية فنيه اشمون
علوم بنى سويف
معهد فني صحى امبابة
معهد فني صحى بور سعيد
زراعه اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تمريض شبين الكوم المنوفية
حقوق المنصوره
تربية /رياضه بنى سويف
حاسبات ومعلومات المنيا
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية /رياضه بنى سويف
كلية الفنون التطبيقية ببنها
معهد فني صحى اسوان
اداب كفر الشيخ
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تربية رياضيه بنين المنصوره
طب بيطرى الزقازيق
تجاره كفر الشيخ
تجاره عين شمس
علوم عين شمس
تجاره الزقازيق
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب القاهره
تجاره عين شمس
كلية الفنون التطبيقية ببنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
231458
916922
682712
878282
813111
909261
749071
746631
388452
241832
385383
734348
669572
205170
278436
473251
311529
128847
542214
316899
601816
393156
901829
314042
885269
372455
209806
108094
323671
897367
658186
280986

اسم الطالب
اسراء محمد بدير على
بيتر نادى مرزوق رزق
منه ﷲ صﻼح محمود السيد سالم
مؤمن عبد الفتاح علي احمد
نشوى عبدالحكيم محمد عبدالحافظ
هاجر عارف محمد على
مها السيد على محمد
رنا جمال عبد الشكور السيد
مها صبرى السيد متولى صابر
احمد كرم شعبان محمود
مصطفى على عبدالسميع محمد
اميره اسامه على سابق
احمد محمد صفوت عبد الفتاح شحاته
هبه عبد الناصر هﻼل حسن على
ندى ايمن الجنيد محمد جمال الدين محمد بيومي
هشام محمد فهمى محمد عبد الحميد الشامى
احمد عبد ﷲ محمود عبد الﻼ
نورا عادل احمد مصطفى بيومى
عبد ﷲ يسرى صﻼح الدين السيد خليل
نورهان صبحي احمد عطية
نادية خالد أنور محمد
ايه محمد سيد احمد
كرستينا يوسف عزيز شنوده
اميرة عبد النبي على على داود عفيفى
كاترين عبد النور رفعت فهيم
ريهام ناجح بدر مصطفى
يحيى خالد طه محمد عمر
رنا اشرف عبد الراضى محمود
ايات ابراهيم احمد ابراهيم القصاص
حنان صﻼح نبيه رياض
داليا رضا سعد محمد السيد
ايريني اشرف لبيب اسكندر

الكلية
تجاره عين شمس
معهد فني صحى اسيوط
تجاره المنصوره
علوم رياضة اسيوط
تربية ابتدائي المنيا
تربية اسوان/رياضة
تربية ابتدائي جامعة السويس
نوعية بور سعيد
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنها
علوم الزقازيق
علوم رياضة جامعة دمياط
اداب انتساب موجه عين شمس
العالي للغات بمصر جديده
حاسبات ومعلومات حلوان
تجارة جامعة السادات
اثار القاهره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنها
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
اداب انتساب موجه بنها
اداب سوهاج
تجارة جامعة السادات
تربية اسيوط
معهد فني صحى امبابة
تجاره جامعة السويس
تجاره القاهره
تربية ابتدائي شبين الكوم
تربية سوهاج
تربية ابتدائي المنصوره
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
443165
154240
803786
603706
608018
737320
110822
381328
321699
664647
734189
674767
875625
184062
886850
216840
808191
907802
448412
428341
368772
461545
803866
362979
243399
580151
502912
278371
528884
826990
159900
156814

اسم الطالب
سارة محمد بسيونى على النحراوى
منه ﷲ ايهاب فتحى محمد
ماريان مجدى ايوب يعقوب
محمد جمعه محمد محمد ثابت
ايه صﻼح محمد عبد العزيز
ساره ايهاب محمد السيد
حازم عبد المالك مهران عبد العال
ابراهيم سعيد ابراهيم حسن
عبد القادر عزت عبدالقادر بدير
حمدى محمود حسن عبد ﷲ محمد
ايهاب احمد محمد احمد بعزق
محمد عبد الكريم سليم محمد عجاجه
اشرف جمال عبد المحسن عطيه
هبه ناصر حسين السيد
اسماء طه احمد محمد
ابانوب عدلى رتيب حنا
رضا محروس محمود عبدالوهاب
منيره كرم علي احمد
ساندى احمد محمد شاهين
محمود حنفي محمود سيد هريدي
عبدالعزيز عطيه عبدالعزيز عبدالعظيم عطيه
هناء سعيد اسماعيل زيان
هند محمد نجيب محمد
محمد سمير محمد امام الرزاز
نعمة اشرف احمد البدوي
مرام مرسي عبد الشافي مرسي حمد
اسماء محمود محمد عبدالعال السيد
اميرة حمدي عبد الرازق عبد الباقي
محمد احمد محمد خليل الزهيرى
هبه صﻼح حسن محمد
محمد رمضان حسين قرنى
صموئيل سمير يوسف مترى

الكلية
اداب طنطا
اداب بنى سويف
رياض اطفال المنيا طالبات
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
اثار القاهره
اداب الزقازيق
فنون جميله عماره المنيا
اداب عين شمس
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تجاره المنصوره
علوم رياضة الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره سوهاج
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق بنى سويف
اداب سوهاج
تجاره طنطا
اداب اﻻسكندريه
معهد فنى تمريض بنها
نوعية كفر الشيخ
نوعية المنيا
تجاره القاهره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تربية طنطا
فنون جميله فنون المنيا
طب بيطرى القاهره
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تربية رياضيه بنين بني سويف
تجاره انتساب موجه بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
151425
137547
457411
304025
727921
106919
818601
443909
586226
659283
381002
726099
537249
387982
844048
825639
520830
819255
921026
833092
750440
324172
537474
888379
473522
740389
593108
280686
306416
503487
525463
466472

اسم الطالب
شاديه ناصر محمود محمد
احمد سعيد احمد عبد الهادى
ساره عبدالمنعم عبدﷲ الشرقاوى
دينا حمدي فتحى ابراهيم
هناء محمد عبد ﷲ ابراهيم داؤد
غدير عصام فتحى عبد ربه
داليا رمضان عبده عطا
ذينا عاطف محمد ابراهيم القصاص
زينب عبد الهادى الرفاعى الغندور
دينا جمال محمد العدل الغنيمي
حسن حامد حسن حامد
نورهان احمد حسن حسن محمد
لميس لؤى حسن على صومع
فاطمه الزهراء خيرى احمد حسن
عبد الرحمن خالد رابح محمد
على منتصر على حسن
نور محمد عبد العزيز عبدالحميد عياد
فاطمه خليفة عبدالمتجلى جابر
عبدﷲ محمد احمد سليمان
مارى جرجس فاروق صليب
عبد الرحمن احمد محمد عبد الباقى سعفان
سالمة محمد جمعه حسين
علياء عبد الشافي احمد يوسف زايد
الهام ايمن ثابت جريس
فيروز على عبد الحميد الجباوى
محمد عبد المنعم محمد محمد احمد شحاته
هبه على حسن عطيه
فريد عماد عبد اللطيف عبد العزيز احمد
محمد احمد مصطفى رزق
يمنى سمير أحمد سعد سعد
اسراء جمال عامر المرسى عبد اللطيف
هالة احمد احمد الشيخ

الكلية
معهد فني صحى امبابة
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
اداب طنطا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية ابتدائي طنطا
معهد فني تمريض طنطا
علوم المنصوره
تجاره سوهاج
علوم رياضة المنيا
تجاره طنطا
علوم بنها
نوعية المنيا
حقوق قنا جنوب الوادي
اداب دمنهور
علوم المنيا
إعﻼم ج جنوب الوادى/رياضة
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره دمنهور
علوم اسيوط
علوم المنصوره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
دار العلوم ج القاهره
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
علوم رياضة دمنهور
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
علوم كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
812120
729019
514362
530055
160902
908908
670724
725669
216577
911027
897219
843805
595834
147008
807262
537587
894077
231565
536254
135065
584293
212670
280243
357960
465238
287305
529282
370060
508275
886249
820647
523916

اسم الطالب
مجدى نبيل محمود سيد
مى عبد ﷲ محمد محمد سالم
نادر مصطفى انيس محمد الشبكشى
محمود مسامح عبدالجواد مطراوى
هدير عادل حسني محمد
ضحى كمال الدين فتحى خليل
دينا ابراهيم عبد الغنى ابراهيم محمد
اسﻼم احمد عادل احمد
محمد خالد عبد ربه غريب
عبد الرحمن محمد عبدالدايم ابوالوفا
مريم صادق ابراهيم متري
اسماء صالح رضوان احمد
عبد الرحمن احمد محمد سامى ابو العز
يوسف شحات ابراهيم احمد ابو الدهب
حسن حمدى حسين عبدالواحد
ايمان السيد سعد نصر الهجين
زينب ثروت الضبع ابراهيم
ياره ايمن السيد عبد الرحمن
شيماء سعد عبد المنعم حماد
محمود عادل محمد رجب
احمد رضا مصطفى أبوستيت
منة ﷲ طارق ابراهيم عبدالدايم السيسى
منة ﷲ ايمن بدر رجب على
مريم محسن عبدالفتاح فرج
عصام محمود صﻼح عباس اﻻشوح
اية سيد شافعى شحاته حسين
محمد احمد محمد انور اسماعيل
شيماء محمود ابوالفتوح عبدﷲ
جومانا سيد عبدالقادر على محمد
محمد رمضان عبد النظير حسن
مكاريوس ثروت اديب مرزوق
ميرنا احمد محمد ابوالعنين

الكلية
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب موجه دمنهور
علوم طنطا
رياض اطفال القاهره طالبات
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
معهد فني تمريض المنصوره
علوم الزقازيق
حقوق عين شمس
علوم اسوان
تمريض سوهاج
علوم المنيا
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنى سويف
معهد فني صحى اﻻسكندريه
أكاديمية اخبار اليوم  6أكتوبر علوم إدارية إنجليزي
كلية البنات تربية عين شمس
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
حاسبات ومعلومات حلوان
تربية عين شمس
تجاره كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه قاهره
تجارة جامعة السادات
اداب بنها
اداب اسوان
معهد فني صحى اسيوط
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
899614
650294
107715
886909
458973
432122
391746
224052
585091
658685
322771
320925
615212
152007
684816
738669
681768
379961
502610
918203
847637
538911
429743
597178
148512
822290
547682
808711
365164
373237
752760
606659

اسم الطالب
احمد محروس محمد احمد
صافى محمد غنام فرج
عبد الرحمن توفيق يسرى على
وفاء شعبان عبد المحسن مصطفى
هبه السعيد علي كاشف
مسعود حسن عاشور محمد عاشور
روان خالد فتحى الشحات علي
ساره مصطفى عبدﷲ محمد
وائل محمد ابوالنصر ابوخضر
اميره صبح رجب السعيد مصطفى
اميرة عصام السيد السيد سالمان
سارة عبد العزيز عبد الغني فرحات
ندا صبرى السيد سيداحمد
خالد محمد احمد ابراهيم
سلمى سعد عبده نصر شعير
عمرو عبدالحميد محمد عبدالحميد
ساره محمد احمد القشاوى نجم
احمد عدوى زكى قاسم عبدالوهاب
لينه هشام محمد حافظ هندى
محمد بدوى سرحان محمود
زينب حمادة عبدالحميد وهب ﷲ
منار رأفت عبد المقصود حسين شتله
أمنيه رمضان محمد سعيد
هاجر محمد عطيه طه والي
رنا محمود احمد فرج
دنيا تاج الملوك أحمد سليم
عصام فوزي عوض فتح ﷲ
احمد منتصر راضى مجدوب
هدير يحى زكريا حسين
حسن سعيد احمد محمد غالى
ندى طه محمد محمد ابو نحاس
ايمان محمد فوزى عبد الحليم

الكلية
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تربية المنصوره
تجاره القاهره
إعﻼم بنى سويف
تربية كفر الشيخ
تجاره دمنهور
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تجاره انتساب موجه حلوان
تمريض طنطا
علوم المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى بنها
معهد فني صحى الزقازيق
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
زراعه المنصورة/رياضة
تجاره الزقازيق
اداب المنصوره
اداب انتساب موجه الزقازيق
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
اثار الفيوم
اداب دمنهور
السن عين شمس
زراعه عين شمس
حقوق قنا جنوب الوادي
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
كلية البنات تربية عين شمس
تربية رياضية بنين بنها
علوم بورسعيد
معهد فني تمريض الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
356665
759026
321982
242028
166287
756820
156723
105104
131712
163264
594941
808025
653554
592614
899353
279546
807141
115044
157795
390549
741692
514276
746033
593833
814824
669772
461872
370654
374522
207884
808302
524183

اسم الطالب
محمد سعد عبدالمطلب عطوه
اسماء احمد على محمد
مصطفى سالم عبدالجواد إبراهيم حسن
نبيل موريس موسي غطاس
انتصار عبد ﷲ كيﻼني عبد الحفيظ
دينا السيد حسن محمد دهشان
اسﻼم محمد سعد ابراهيم
مصطفى مدحت مصطفى احمد
مصطفي تاج الدول علي سليمان
شيماء طارق محمود عبد السميع
مروه إسماعيل محمد عبدالحميد
اسﻼم رجب سيد عباس
كريم منير السعيد ابراهيم
ندى السيد فوزى محمد فتحى
دعاء محمد الصغير محمد عبد المولى
احمد محمد صالح مصطفى
حازم محمود جمعه صالح
انجى شحاتة لوندى عبد المﻼك
عﻼء شعبان عبد السﻼم على
شمس الدين محمود فرج محمد فرج
بيشوى جمال عطيه بسادة
مصطفى محمد فهمى على خميس
ايمان محمود محمد جمعه
هدير محمد طه طه البحار
مصطفى رجب شحاتة حسين
خالد السعيد محمد مروان عثمان
امينة على محمود على الجوهرى
احمد السيد عبدالعال عبدالكريم
حورالعين خالد محمود هﻼل
محمد عاطف مهنى سليمان صالح
دميانه فوزي عياد فوزي
ندى محمد ابراهيم عبد الفتاح محمد الوكيل

الكلية
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
حقوق شبين الكوم ج منوفية
حقوق القاهره
تربية/رياضه الفيوم
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنى سويف
أكاديمية اخبار اليوم  6أكتوبر علوم إدارية إنجليزي
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنى سويف
كلية الزراعة جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تجاره جامعة دمياط
معهد فني تمريض سوهاج
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تجاره بنى سويف
تربية/رياضه حلوان
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
كلية الزراعة جامعة دمياط
تمريض المنيا
معهد فني تمريض المنصوره
تجارة جامعة السادات
اداب شبين الكوم ج المنوفية
زراعه مشتهر
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب المنيا
اداب اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
596571
548792
379975
389320
824889
232978
147942
353023
803603
146990
656873
547946
134591
460088
576224
188083
735979
593304
150099
597521
167295
581152
205862
152220
364259
242620
127196
458591
450348
667456
897802
465139

اسم الطالب
عبير رضا السيد محمود
خالد جمال زكي صميده الفيل
محمد حسن عبدالستار سﻼمة
شروق اشرف فاروق هاشم
كمال على ابراهيم على
مروه عماد ابراهيم السيد
ادهم شرقاوى رمضان شرقاوى
مريم طارق محمد احمد
نيفين نشأت شكرى شاكر
محمد عبد العظيم حسن سعد
فايزه هانى جمعه الرفاعى
كريم محمد عبده حسين حجاج
عمر رضا فتح الباب عبد العاطي
هدير عطيه إبراهيم أبو خضرة
نسيمات احمد عباس ابوريه
لطيفه مجدى لطفى عبد الغنى
ناهد عبدالمنعم فهمى عبدالرحمن
منى ناصر محمد شولح
محمد عبد المنعم احمد محمد
فايزه عاطف احمد الحطيبى الغوايشى
دعاء خالد محمد عاشور
احمد اشرف رزق ابراهيم مطاوع
بوﻻ مجدى حنا صليب
محمد سيد محمد عبد الجواد
ندى طارق عبدالحليم محمد احمد
عبدﷲ عادل محمود احمد حسن
نورهان مجدي محمد عبد الكريم
محمد سمير سعد ابو طويط
شرين مجدى حسن غريب الدسوقى
هاله قدرى عبد العليم ابراهيم محمد
عائشه جمال الدين عميره عبد الرحيم
عمرو محمد عبدالمنعم معوض

الكلية
تجاره جامعة دمياط
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
حقوق بنها
كلية البنات علوم عين شمس
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه المنيا
حقوق حلوان
تربية ابتدائي المنصوره
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تجاره طنطا
دار العلوم الفيوم
نوعية الزقازيق
تربية جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه حلوان
طب بيطرى كفر الشيخ
اداب الفيوم
معهد فني صحى طنطا
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
تربية /رياضه بنى سويف
طب بيطرى القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره القاهره
علوم كفر الشيخ
حقوق طنطا
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية سوهاج
تجاره كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
895850
169822
838385
502714
216450
816115
546068
381029
207575
733146
667693
670043
474188
120588
113733
682743
920576
222396
888065
838342
468738
116231
390139
105200
180240
387207
323342
834576
741029
906605
600233
504540

اسم الطالب
مارينا ناجى تامر عازر
اسراء عبد الجليل عبد الكريم رضوان
زينب عبد الحافظ محمد عبد الحافظ
محمد ابراهيم عبد العاطى السيد بسيونى
عبد الرحمن حاتم عبد الحميد احمد
امانى الفى حلمى يسى
ياسمين ابراهيم نظير حسين محمد
محمود ابراهيم محمود اسماعيل سيد
نورهان طارق محمد احمد
نهال جمال محمود السيد ثروت
هدير احمد خضر ابو زيد
محمد سمير احمد شلبى احمد
جمال عيد عبدالعزيز كامل الجيار
اسﻼم عصام حسين عويس
اندرو ابر اهيم يعقوب زخارى
نهال السيد سيلمان ابراهيم محمد رجيﻼت
منه ﷲ فايز عبده عبدالرحيم
احمد سامي موسي احمد
بسمه اشرف فوزي عبد العال
اسماء محمد خضر سيد
محمد سعد محمد محمود موسى
حسام محمد عبد العزيز طنطاوى
رباب سيد رمضان علي
محمد خالد جودة عبد العزيز
عبد الرحمن اسعد اسماعيل عبد الفتاح
مديحه السيد محمد السيد
كريمة مصطفى محمود اسكندر
الشيماء سيد عبد العاطي احمد
محمد السيد ابوالفتوح السيد الشرقاوي
ريمناثنيل ناجى كمال ينى
سماء رجب فتحى رمضان
محمود عصام عبد الرحيم محمود نصر

الكلية
كلية اللغات والترجمة سوهاج
اداب انتساب موجه الفيوم
معهد فني صحى اسيوط
تجاره دمنهور
المعارف العالي للغات والترجمة بالزيتون
السن المنيا
علوم رياضة طنطا
تجاره انتساب م .بنها
تجاره انتساب موجه عين شمس
نوعية الزقازيق
تجاره المنصوره
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تمريض فرع مطروح
تجاره عين شمس
تربية عين شمس
حقوق المنصوره
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية اسيوط
تجاره اسيوط
تربية كفر الشيخ
كلية اللغات والترجمة سوهاج
كلية البنات تربية عين شمس
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
كلية البنات تربية عين شمس
العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ
تربية قنا ج جنوب الوادى
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره سوهاج
اداب الزقازيق
اداب دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
611574
753629
114408
427559
522428
469562
508206
887111
394176
749675
426231
887167
212893
916457
508907
239247
434713
364396
383666
879073
169153
652016
752403
438233
286838
284405
910505
907630
374469
356206
374839
160118

اسم الطالب
شيماء محمد متولى احمد مصطفى
محمود كمال التابعى محمد يوسف
شيماء خالد سعد سعيد مبروك
اسراء ابوزيد مصطفى العماوى
عادل محمد بدير محمود
اسراء سمير كمال هاشم
محمد عبد الهادى محمد عبد الحميد
صفاء احمد حسن احمد
محمد احمد عبدالعال عبدالعزيز
رامى صابر رافت محمد
سامح السعيد احمد محمد النجار
ايمان سمير احمد على
محمد ممدوح عبد اللطيف عثمان
عبد الرحمن ابو الحجاج هاشم غالب
فيرينا ميخائيل رزق سليمان
عبد الرحمن عمر محمود عبد الرحيم
محمد محمود السيد عبد الفتاح
اسراء عادل شوقى عبدالقادر يوسف
رندا حسين امام حسين سليمان
سماح سيد على بكر
احمد عبد الوهاب احمد عثمان
عمر عبد السﻼم يونس عبد الفتاح عطاﷲ
ميرا ابراهيم ابراهيم السيد عيسى
سارة شوقى احمد رمضان
منة ﷲ جمال مصطفى احمد السيد
اﻻء محمود منيب حسن حسني جﻼل
محمد صﻼح نجار سليمان
توماس سليم جادﷲ سفين
سلوى حماده شلبى كساب
دينا حمدى سعد سالم
نفيسه منصور ابراهيم منصور
محمد حامد عبد الهادى معوض

الكلية
اداب انتساب موجه الزقازيق
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
حقوق حلوان
تربية أساسي اسكندرية
علوم اﻻسكندريه
تربية كفر الشيخ
حقوق اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
تجاره جامعة السويس
تمريض فرع مطروح
اداب اسيوط
تربية رياضيه بنين حلوان
علوم اسيوط
تجاره دمنهور
اداب حلوان
علوم رياضة كفر الشيخ
حقوق حلوان
علوم عين شمس
اداب اسيوط
تجاره انتساب موجه بنى سويف
حقوق المنصوره
اداب انتساب موجه بورسعيد
علوم رياضة طنطا
تربية حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية اسوان
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
علوم عين شمس
نوعية بنها
تربية ابتدائي بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
277802
301019
659912
391342
383680
826506
538031
442325
295684
447590
889023
176695
921596
918380
755844
317522
309875
500304
383521
113835
746780
527486
439438
829640
313094
233910
590061
824810
324069
292965
579069
471029

اسم الطالب
احمد محمد عمر عبد الرازق ابراهيم
محمد ابراهيم عبد اللطيف ابراهيم طه
دينا محمد عبد الكريم عبد الكريم البقﻼوى
محمود محمد سليمان ابوالنصر
سهير عبدالحميد عبدالحكيم محمد ابوحطب
بيشوى جرجس رشدى بشرى
منار جمال مصطفى درويش الصفتى
ايمن سامي احمد الديب
اية احمد علي حسن
انطون عادل سعد عبد العزيز صليب
عبد العال محمد عبد العال محمد
صابرين رمضان امين يوسف عبد العال
محمد احمد صالح سﻼمه
ديفيد وجدى باشا جيد
نيره محمد السيد طه
ايمان محمود عبد الغني عبد اللطيف
احمد جمال محمد الخولى
احمد عﻼء فتحى سعيد خضر
محمود محمد امام حسين سليمان
يوسف ناصر عبد العال غﻼب
ابانوب رفعت وفقى رمزى
اسراء نشأت ابراهيم ابوزيد العشماوى
حبيبة عصام الدين عبد المنعم حسنين
شرين محمود عبد العزيز عبد الﻼه
اية السيد رشاد احمد
محمد حسين احمد محمد
رهف صﻼح محمد رمضان
عﻼ مسعود ابوالسعود عبدالغنى
احمد عبد العزيز محمد يسن
هاجر عبد اللطيف لطفى عبد اللطيف
عبد الرحمن محسن احمد محمد النظلي
حنان عبدالعاطي عبدالحليم عبدالعاطى

الكلية
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية المنصوره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
معهد فني تمريض عين شمس
تجارة قنا ج جنوب الوادي
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره طنطا
كلية اللغات والترجمة سوهاج
اداب طنطا
تجاره اسيوط
حقوق القاهره
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجاره سوهاج
علوم العريش
اداب بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
تجاره القاهره
تجاره سوهاج
تجاره اﻻسكندريه
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تربية قنا ج جنوب الوادى
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
حاسبات ومعلومات الزقازيق
علوم بورسعيد
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
زراعه القاهره
زراعه المنصورة/رياضة
تربية طفوله كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
329057
179123
391683
659874
217891
214345
614418
295744
129409
103380
600077
236088
531688
905762
383937
116694
814681
595570
302007
597417
149931
318459
477706
576949
658451
432406
167354
462941
654958
370153
453613
455441

اسم الطالب
فاطمة زكريا عبدالخالق ابراهيم
محمد مصطفى محمد توفيق محمد
نور حاتم محمد رمضان محمد
عزه محمود محمد البقﻼوى
نجوي جمال عيد محمود
مايكل عادل شفيق منقريوس
نورا عطيه جرجس حنا
ماريفان يونان فؤاد عزمى
اسراء احمد نورالدين ابراهيم عطا
ساره محمد عيد جﻼل حسن
اسﻼم هشام عبدالكريم جمعه
ايه احمد محمد جمال الدين محمد
اسماعيل شعبان اسماعيل المغربى
بيشوى عبد المﻼك البرت عبد المﻼك
محى الدين سعيد محى الدين سيد النواوى
احمد رضا عبد النعيم اسماعيل
حاتم محمد احمد سيد
احمد محمد ابوالخير علي عوف
محمد احمد عبدﷲ الفخرانى
ندى حسن فتح ﷲ أحمد القطه
دينا عماد عبد التواب محمد احمد
محمد سامي عبد القوى شاروق
هانى نبيل شنودة باقى ميخائيل
ندى محمد مصطفى محمود الصراف
اسماء محمد على محمد النادى
محمد ماهر احمد السيد الشناوى
امنيه السيد رجب محمد
بسيوني احمد احمد عبد اللطيف المزين
وسام حاتم سامى رزق
اسﻼم نبيل فتحى محمد الشاذلى
نهله زين زين بسيونى علم
محمد اشرف محمد الخضرى الجمال

الكلية
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
حقوق بنى سويف
زراعه عين شمس
اداب المنصوره
تجاره سوهاج
اداب القاهره
علوم رياضة الزقازيق
اداب عين شمس
تجاره انتساب موجه طنطا
اداب القاهره
حاسبات ومعلومات الزقازيق
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
تجارة جامعة السادات
معهد فني صحى سوهاج
حقوق عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
زراعه المنيا
تجاره جامعة دمياط
تجارة جامعة السادات
تجاره جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره بنها
تجاره طنطا
علوم حلوان
طب بيطرى المنصوره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم حلوان
تجاره كفر الشيخ
تجاره المنصوره
حقوق بنها
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
244652
608975
527378
316066
389020
729600
725612
658116
587170
120918
519705
316134
325663
664132
314890
834011
582947
819159
525147
163616
145350
210683
166258
880964
307417
913530
527349
454564
433931
443150
757943
161432

اسم الطالب
احمد محمد محمد محمد الدهشان
اسﻼم السيد فتحى محمد مرسى شرف
آﻻء كرم محمد أحمد على
مريم محمود فوزي عبدالهادي عبد العال
محمد عبدالفتاح محمد ضحا
عمر مختار جﻼل احمد
سيف الدين اشرف زكريا سالم
عمرو السيد مندور رمضان
احمد محمد مختار عبدالحليم
مصطفى ربيع الضاوى حسن
ايه محمد علي محمد على
اسماء سمير احمد عامر خليفة
محمد اشرف ابراهيم محمد ابراهيم
الهام خالد سعد ابراهيم
اسامة جمال سعد الدين منصور
مصطفي نوبي احمد مصطفي
ميرنا محمد منير حسن شلبى
اسماء عبد الرازق مرداشى مصطفى
اسماء مجدى فتحى ابراهيم عبد العال
مصطفى خالد سيد يوسف
احمد سعيد محمد غانم
احمد هشام كمال محمد شافعى
بسمه نادى محمود عبد المحسن
ايه زكريا محمد فراج
هاجر بﻼل مهدى محمود عبد اللطيف
كريم عصام جابر احمد
نرمين محمد عوض ﷲ محمود
اسراء يحيي ابراهيم محمد ريشه
محمود احمد محمود على سليم
ريهام محمد عبد العاطي علي عطية
كرم سمير السيد ابراهيم الحداد
محمد فيصل احمد احمد

الكلية
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم بنها
اداب اﻻسكندريه
علوم بنها
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى رياضه الزقازيق
تجاره عين شمس
تمريض المنصورة
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
اداب القاهره
تجاره دمنهور
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية المنصوره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب اسوان
تجاره طنطا
اداب المنيا
تربية أساسي اسكندرية
اداب بنى سويف
طب بيطرى القاهره
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
اداب الفيوم
تربية ابتدائي اسيوط
تربية ابتدائي شبين الكوم
تربية نوعية اسوان
تربية اسكندرية
اداب طنطا
حقوق اﻻسكندريه
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
281105
158569
235189
827186
113894
310804
658622
359457
373235
676739
832823
802857
739199
658536
653074
529999
448948
529376
444065
360209
323709
615210
662100
885849
441827
353345
591329
828186
468034
888143
114625
583125

اسم الطالب
محمد شاهر محمد مصطفى عبيد
عرين حسن سيد عبد ﷲ
اميره هشام اسماعيل فهيم
محمود محمد حفنى السايح
ايهاب خالد خليل ابراهيم
مروة السيد رمضان عجور
هاجر احمد جاد احمد السيد
هيثم حسن محروس عوض ﷲ
حسن ابراهيم حسن شنانه
احمد عبد البارى محمد محمد شهاب
مونيكا مجدى ميخائيل منصور
حسام احمد نجيب محمد
احمد محمود محمد عبدالرحمن عقيدة
احمد جمال محمود على المغربل
اسماء السيد محمد السيد تميم
محمد جمال رجب السيد حموده
خلود عاطف امين السيد مشعل
محمود حمدى محمود عبدالعزيزهندى
ايمان حسن القبارى محمد ابو ديغم
محمود عبدالفتاح محمد اسماعيل
مروة جابر عبد العزيز متولى حمد
فاطمه السيد محمد محمد سليم
حسنى رضا عزت قاسم شعبان
عمر بهجت عمر عبد ﷲ يوسف
محمد محمود إبراهيم حسين الخولي
عبدالعزيز محمد عبدالعزيز شرف الدين
دنيا ابراهيم ابراهيم الموجى
الحسين طه حسين محمد
اسماء محمد صﻼح عبد الرازق الوكيل
نورهان ايمن محمد راشد
هاجر وائل عبد الستار على
داليا احمد رأفت محمد السيد

الكلية
تجاره عين شمس
تربية /رياضه بنى سويف
السن عين شمس/رياضة
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
حقوق القاهره
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تربية /رياضه المنيا
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب المنصوره
علوم دمنهور
اثار القاهره
زراعه دمنهور
علوم طنطا
حقوق عين شمس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
حقوق اسيوط
تجاره طنطا
حقوق عين شمس
اعﻼم القاهره
تجاره سوهاج
نوعية كفر الشيخ
تجاره اسيوط
اداب سوهاج
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
608118
302205
892094
325373
670774
666674
894767
358647
813613
598171
378890
541814
369894
598743
913788
743353
115808
445423
441153
240480
365665
755253
160068
375814
227147
151309
129960
595006
838011
807300
163280
512101

اسم الطالب
ساره وجدى مهدى عبد ﷲ
احمد اسماعيل حسن العقباوي
سمر احمد على احمد
اسراء محمود محمد سعيد
ساره مصباح عوض ﷲ محمد البرعى
اسﻼم صبرى السيد سﻼمة
يوستينا رومانى شفيق ابو سيف
مياده محمد عبدﷲ احمد
عبير جمال محمد عبد المعيد
يمنى يوسف عبد العال المناوى
تسنيم مصطفى مصطفى محمد الفرماوى
محمد عاطف عبد السﻼم عبد الوهاب محمد
ايمان السيد عبدالمجيد السيد محمد
امانى عباس هاشم محمد عوض
رانيا صﻼح عبد الرحيم حسن
شروق كمال عبد الساتر احمد
حسن مجدي محمد علي ابو جبل
نفين رأفت عبد الوهاب عبد البر
محمد سمير عبدالعزيز حسن محمود
نورهان نصر محمود عبد الواحد
رحاب محمد حسن محمد
هاجر مجدى محمد محمود الحجاوى
احمد محمد مقبل الهم
منى الشاذلى خطاب سلطان
لبنى عبد الرحمن حسين سويفى
ابانوب عماد صليب يونان
عمر كمال زاكى على
السيد توفيق السيد العزب السيد
اسماء فوزي توفيق احمد
كيرلس روماني ثابت ابراهيم
هناء عدلى كامل عبد القوى
روان إسماعيل محمود متولي الشامي

الكلية
تربية الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية اسيوط
السن المنيا
تربية المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب سوهاج
كلية البنات تربية عين شمس
تربية المنيا
تربية جامعة دمياط
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره طنطا
اداب بنها
تربية جامعة دمياط
تمريض أسوان
تجاره بور سعيد
تجاره سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم حلوان
حاسبات ومعلومات القاهره
تربية ابتدائي العريش
تجاره بنى سويف
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه قاهره
علوم حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
592728
387453
320936
677943
177791
887816
503249
663542
360347
576064
805730
671179
511756
747555
877990
350933
914109
544576
449223
587913
523987
430781
443168
298608
466672
525077
383301
329987
876597
431789
831266
591459

اسم الطالب
احمد صﻼح محمد ابو المعاطى الخميسى
محمد احمد السيد فرج
سلمى رضا عبدالفتاح الجمل
فاطمه احمد محمد عبد الرازق
عبد الرحمن اسامة مخيمر خلف ﷲ
حنفى ضياءالدين صدقى محمد
محمد عادل على هيكل
ندى عبد ﷲ محمد محمد طه
محمد ماهر محمد طه
اميرة سعد ابراهيم مزروع
دعاء محمد عبدالحكيم ابراهيم
منةﷲ فتحى عطيه ابراهيم سليم
فاطمة محمد خلف محمود
فدوى على ثابت بخيت
محمد اسماعيل رشاد زهدى
ملك سعيد عبدﷲ النبراوى
دينا عبد الفتاح ابراهيم محمد
محمد السيد محمد الرشيدى
سلوى احمد حسين عبدالرحمن الطوخى
آمال عادل عبدﷲ عطيه
ياسمين انور خليل ابراهيم
ميسره طارق محمود محمد عثمان
سارة محمود السيد محمد سعد
مصطفى احمد جمعة حسين
غاده على عبد الفضيل على
روان هشام توفيق عباس
تقوى رمضان مصطفى خالد
ايمان احمد زكي امين
نجﻼء عبد المقصود صالح بكر
مروان عﻼء الدين عباس على عبد النبى
راندا ثروت نظيم جبره
ميرنا حسن النبراوى حسن

الكلية
تربية ابتدائي جامعة دمياط
تجاره بنها
علوم شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق اسيوط
تجاره طنطا
اداب المنصوره
حقوق عين شمس
اداب كفر الشيخ
حقوق بنى سويف
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف/رياضة
ع.كندى تكنو.اعﻼم ت.خامس
تربية نوعية فنية اسوان
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره طنطا
علوم رياضة طنطا
اداب اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية ابتدائي طنطا
معهد فني صحى رياضه امبابة
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تجاره اﻻسكندريه
علوم بنها
كلية البنات تربية عين شمس
اداب اسيوط
تجاره دمنهور
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
حقوق المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
304422
594927
365826
113234
579246
433442
377156
527038
444408
833055
355223
379999
834028
582197
578217
128335
650413
575923
281394
908932
311141
583090
821781
452336
741893
441976
891786
814750
303469
355109
500230
213293

اسم الطالب
هالة جمال محمد عبدالرحمن عسكر
سهام لطفى يوسف محمد يوسف
فاطمه اشرف عطيه عبدالمالك
احمد محي محمد عرفه محمد
شاهنده أحمد شوقى احمد الهنداوى
مروان احمد محمد على
فاطمه محمد عبدالعظيم احمد
تسنيم عبد الحميد فتح ﷲ بدوى السيد
احمد امام محمد إمام نوفل
اميرة عادل عبد الحارس ابراهيم
ورده حسن اسماعيل احمد
احمد ماهر محمد عبدالمقصود شاكر
ايمن محمود ابو المجد محمد
احمد راتب راغب شخبه
فاطمة محمد صﻼح الدين ابراهيم
عزة حسين احمد عبد الفتاح
احمد محمد عبد ﷲ فريد زيد
محمود خالد احمد السبع
خالد احمد عاطف عبد الحميد خليل
لمياء كامل عطا ابراهيم
اية نشأت حسين شرشر
ايه حسن عطية سليم
عبد ﷲ سيد محمد رمضان
احمد خالد سعد حلمى
محمد احمد علي علي فياض
سليمان على حسين سالم الفقى
نورهان خلف مصطفى مهران
كريم احمد عبدالرحمن ابو اليزيد
مريم جرجس وليم جرجس يوسف
منى محمود حسنى عبدالفتاح
منة ﷲ احمد سمير الميدانى
اﻻء عبدالرحيم محمد عبدالرحيم

الكلية
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تربية جامعة دمياط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم المنصوره
تجاره جامعة السويس
علوم رياضة المنيا
اداب اﻻسكندريه
تربية رياضيه بنين طنطا
تجارة قنا ج جنوب الوادي
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية قنا ج جنوب الوادى
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي عين شمس
تجاره المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
كلية تجارة ج أسوان
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي طنطا
ك.ت .فني صناعى نجع حمادى بنين
تجاره طنطا
تربية ابتدائي اﻻسماعيليه
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجاره اسيوط
زراعه المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه حلوان
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
917000
807377
538248
107608
886148
675932
578468
662193
162224
821153
433596
358112
676685
368895
910976
679910
429012
165532
280282
889105
312876
109815
500380
153058
671448
287003
126903
682687
388730
212826
149490
877842

اسم الطالب
رشا حشمت عزمى مسعد
عبد ﷲ ربيع السيد ابراهيم
آية عماد صبحى عوض عوض عبد ﷲ
رويدا رشاد توفيق جاب ﷲ
عمرو دياب محمد دياب
ايه ماهر موسى محمد عطيه عبيدوا
حسين زيدان عبدالحى محمد إمام
محمود محمد عبد العاطى السيد راجح
شريهان محمد فتحي احمد
ايه على حسن محمد
محمد عبدالمعبود حسنى محمد ابراهيم
ايه محمد مسعود رزق
محمد اصﻼن عبد المقصود اصﻼن القرش
ياسمين محمد وجدى شربينى وهبه اﻻلفي
احمد سيد ادم موسى
نورا محمد ابراهيم عبد الفتاح حﻼوه
اسراء فرج محمد ابراهيم احمد
اسماء جمال شعبان السيد
هاجر حمدي رشيدى محمد
شيماء صابر شاكر شفيق
هناء سمير عبدالمولي يوسف
احمد محمد احمد محمد
محمد سامى محمد عبد الوهاب الفيومى
ايه سيد محمود محمد
محمد احمد محمد رضا محمد
اسﻼم اسماعيل اسماعيل محمد الجبيلي
عبير نصر عبد الفتاح احمد محمد
شيماء الدسوقى مستجير الدسوقى السرى
عبدالسﻼم عمرو عبدالمنعم عبدالعال سليم
عبد الرحمن حمدى حسن احمد قنديل
محمد نصرالدين عبد التواب ابو بهواش
محمد عبد ﷲ فرغلى على

الكلية
معهد فني صحى اسيوط
إعﻼم ج جنوب الوادى/رياضة
زراعه دمنهور
فنون جميله فنون حلوان
اداب اسيوط
علوم المنصوره
طب بيطرى المنصوره
تجاره انتساب موجه المنصوره
نوعية فنيه الفيوم
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
اداب اﻻسكندريه
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب بنها
كلية تجارة ج أسوان
اداب كفر الشيخ
طب بيطرى اﻻسكندريه
تربية ابتدائي الفيوم
حقوق انتساب موجه عين شمس
اداب اسيوط
تربية ابتدائي شبين الكوم
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره اﻻسكندريه
رياض اطفال بنى سويف
حقوق المنصوره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية ابتدائي عين شمس
تجاره كفر الشيخ
اداب انتساب موجه طنطا
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تمريض اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
878548
142961
514422
383848
538484
878588
543114
884319
352548
600322
651789
849366
353052
517110
661471
801302
130976
803443
832754
466376
166679
133434
670438
575559
891519
757984
232414
600744
319592
327313
676579
678379

اسم الطالب
الشيماء احمد محمدالصادق عبد الحافظ
حسناء حامد محمد محمود
محمود نصرﷲ السيد ابوسالم
امينه ناصر سعد بيومى اﻻهدل
آيه جمال محمد شاهين
هايدى كرم لظمى لبيب
محمد احمد سعد بسيونى صباح
شيماء عبد المحسن مراد محمد
محمد معتز كمال عبدالحميد عنبة
اميرة سامى زكى عطية
اسامه احمد عبد اللطيف محمد
وﻻء سيد احمد على
هند عصام الحفنى علي
محمد حسن محمد حسين
دعاء رزق عبد اللطيف على غنيم
احمد عاشور احمد مرسى
نورهان محمد عبد اللطيف على
خالد خيرى عبد النعيم إبراهيم
سلفيا صفوت دانيال نجاتى
زينب رجب فرحات رفاعى العطار
الهام مبارك ياسين طلبه
دنيا عﻼء الدين مرسي علي
ساره عادل احمد فايز منصور
الهام صبرى اليمانى الشريف
ايه احمد خﻼف حسن
احمد صﻼح عبد العزيز على
احمد محمد محمود محمد الشرقاوى
شروق نبيل محمد زغلول ابراهيم
اسراء عيد عبد العظيم رجب
دينا لبيب عبد الحكيم ابراهيم
محمد عماد محمد السيد الحلوانى
ياسمين مجدى عبد السﻼم عبد السﻼم

الكلية
تربية ابتدائي اسيوط
حقوق القاهره
تجاره دمنهور
علوم عين شمس
علوم دمنهور
تربية طفولة اسيوط
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
تربية/رياضه اسيوط
حقوق عين شمس
رياض اطفال المنصوره
تجاره انتساب موجه المنصوره
إعﻼم بنى سويف
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
حقوق اﻻسكندريه
علوم جامعة دمياط
تربية رياضيه بنين المنيا
اداب انتساب موجه حلوان
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
كلية تجارة ج أسوان
تربية كفر الشيخ
اداب انتساب موجه الفيوم
حقوق القاهره
اداب المنصوره
تربية طنطا
اداب اسيوط
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
نوعية موسيقيه الزقازيق
نوعية اشمون
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
معهد فني صحى المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
737543
245316
109263
662666
351382
602376
889825
750317
916165
739347
886212
919993
177062
515798
330513
736265
308564
110853
470499
599380
460313
905026
289226
377817
205806
296202
822965
576403
538029
601686
541102
140047

اسم الطالب
ايه صبرى محمود محمد
تقى مصطفى عبد ﷲ اسماعيل
عبد ﷲ هانى السيد عبد ﷲ
الطنطاوى رمضان الطنطاوى عوض
حاتم ايمن فتحى عبدالسﻼم
اميرة ايمن عبدالرحيم احمد
جهاد محمد مقلد هاشم
محمود محمد محمود اسماعيل على اﻻصبح
اميل زاهر اسكندر اسرائيل
مى عبد الفتاح عبد الحميد عبد الحليم
حسام جمال حلمى محمد
حسن منتصر حسن محمد
عبير ناجى يوسف محمود
اسﻼم عبدالستار احمد عطية مصبح خضير
محمد فريد عبد الخالق بدر
اميره محمد غريب السيد
فاطمة الزهراء صﻼح فهيم الدراجينى
اسراء شريف حسين سليمان
محمد عبد المنعم محمد ورده
حاتم عماد علي عزت محمد عطية
هند زكي أحمد محمد العساوي
عبير ايمن عبد الرحيم احمد
محمد مجدي جاد الكريم حسن
عمرو عادل عبدالشافى محمد بركات
نادر سامى تادرس بسالى
نيرة ابراهيم مجاهد ابراهيم
محمد نصر الدين احمد حسن
ابراهيم شعبان ابراهيم شحاته
منار انورالسادات صﻼح الشرقاوى
مروة محمد عبد الحميد سليمان داود
ندا احمد ابو اليزيد على اسماعيل
احمد سيد يوسف عبود

الكلية
رياض اطفال المنصوره
السن عين شمس/رياضة
حقوق حلوان
تربية ابتدائي المنصوره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية طفوله الزقازيق
اداب اسيوط
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تربية/رياضه اسيوط
اداب جامعة دمياط
تمريض اسيوط
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تربية رياضيه بنين اﻻسكندريه
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
اداب الزقازيق
تمريض شبين الكوم المنوفية
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجاره كفر الشيخ
علوم الزقازيق
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
اداب سوهاج
حقوق القاهره
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره عين شمس
فنون تطبيقيه حلوان
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب انتساب موجه طنطا
علوم طنطا
تمريض الزقازيق
اداب دمنهور
تجاره القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
760269
464712
813914
603224
361199
804220
901678
826843
876323
807187
459942
153504
884261
124448
817949
884195
224905
480674
125961
890327
654030
735621
387688
294748
613871
729017
673148
681021
313863
241083
907044
363481

اسم الطالب
رامي ابراهيم الحسيني محمد كريم
صفوت جمال عبد العاطى الشهاوى
فدوى احمد محمد رجاء محمود
احمد جمال سعد توفيق مصطفى
مريم سمير سعد بباوى
سماء اسامة على محمد
محمود احمد محمد بدر
اسامة محمود عبدالفتاح توفيق
مصطفى محمود محمد عبد الجليل
محمد حمدى حسين عبدالواحد قاسم
براء فايز محمد علي سالم
داليا خليفة سيد احمد
نانسى ناجح توفيق كيرلس
محمد رفعت عوض السيد
كيرلس خيرى ينى تناغى
فاطمه شعبان محمود ابراهيم
طارق السيد علي السيد جمعه
محمد اسماعيل السيد احمد صالح
نرمين احمد محمد مرسى
رضا عبد المنعم ابراهيم شاكر
عﻼ عبود مصطفى عبد القادر
نيفين محمد صﻼح سليمان
رحاب ابراهيم عبدالمجيد النادى عبدﷲ
عادل احمد عيد شحاتة حسن
مصطفى احمد عبدالسﻼم السيد على
منى حسن مسلم سالم ابو النيل
اسراء خالد محمد محمود احمد
عمرو عبد الفتاح برهام عبد الفتاح
ايمان عبد الحليم السيد سويلم
كرستين وديع القمص مرقس بطرس
ايمان اﻻمير زكى على
عزالدين محمد فتوح عبدﷲ سﻼم

الكلية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية/رياضه كفر الشيخ
السن المنيا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
حقوق عين شمس
نوعية المنيا
اداب سوهاج
تجارة قنا ج جنوب الوادي
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه اسيوط
تجاره اسيوط
تربية طفوله كفر الشيخ
الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى ببنى سويف
علوم اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم المنيا
علوم اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تربية عين شمس
اداب اسيوط
اداب المنصوره
تربية الزقازيق
اداب كفر الشيخ
اداب انتساب موجه حلوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
نوعية الزقازيق
اداب انتساب موجه المنصوره
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تربية شبين الكوم
اداب انتساب موجه حلوان
معهد فني صحى سوهاج
تجاره انتساب موجه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
726540
329414
831932
595214
443203
375607
302512
670458
213274
605616
353579
376810
299470
399767
533251
385145
756863
433426
536854
899240
311844
544724
232692
278650
229577
204269
184403
876550
282125
746072
291524
224165

اسم الطالب
احمد ماهر رياض ابراهيم
اسماء كامل عبد المنعم احمد
كيرلس مدحت مريد بخيت
ابراهيم الشحات محمد ابراهيم هﻼل
علياء حسين سعيد ابراهيم الطنطاوي
اشرف مجدى فؤاد بكرى دخان
احمد بيومي متولى ابو شاهين
شيماء زازوء محمود احمد
دانيه حسام الدين محمد حلمي محمود
اسماء رزق إبراهيم على الزيدى
محمد هانى صبحى عبدالحميد
رحمه حسين صالح محمد بركات
سارة محمد عبدالخالق سﻼمه
سيد صبحى سيد احمد عواد
مي مجدي سعيد ابراهيم الدمياطي
هادى هشام السيد عبدالعظيم
امل عﻼء الدين محيلة السيد عوض
محمد محمود محمد حسن مرسى
شيماء محمود محمد حامد البواب
بخيت مهران محمد مرسى
عبد ﷲ شحات ابراهيم عبيد
مهند دانيال محمد قبارى
ايه محمود شحات محمود
عمر محمد حسن مرغنى حسن
ريم زكريا احمد عبدالعزيزاحمد
رامي كامل عزمي حليم
هبه محمد طه عبد القوى
ابتسام محمود محمد حسن
نورين هشام حسن حافظ
احمد عاطف السيد عبد ﷲ
سعد حسن سعد محمود ابو العﻼ
شروق عمر محمد احمد

الكلية
معهد فني تمريض اﻻسماعيليه
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تربية قنا ج جنوب الوادى
معهد فني صحى بور سعيد
زراعه طنطا
معهد فني صحى بنها
اداب كفر الشيخ
اداب المنصوره
تجاره القاهره
معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات
اثار قنا جنوب الوادي
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره بنها
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية جامعة السويس
اداب دمنهور
تربية ابتدائي دمنهور
حقوق سوهاج
تجارة جامعة السادات
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
حاسبات ومعلومات عين شمس
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية/رياضه اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق الزقازيق
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
علوم عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
473443
737391
321853
119214
883410
360300
311703
611140
355671
651719
179055
727525
750359
605287
236978
154154
208643
319223
581280
226182
543341
659849
221679
381040
831651
514496
154595
818486
165993
539122
430554
382630

اسم الطالب
اسراء سعد سيداحمد سﻼمه ابوصالح
نورهان عبد المنعم فوزى محمد السيد
موسى ابراهيم موسى خليفه ابوموسى
امانى ساني ياسين محمد
كريم ربيع محمد عبد الواحد
روبرت عادل عطيه جرجس
ابراهيم شوقي رفاعى زايد
نيره صبحى فتحى السيد
بسمه عاطف عبدﷲ عبدالرحيم
محمود حسام الدين محمد توفيق عبد الهادى
مصطفى متولى ميهوب محمود
امنيه محمود محمد محمد السيد
محمد احمد محمود حامد احمد
اسراء السيد ثابت رجب
مصطفى وحيد مصطفى شعبان
مني محمود حسن علي
كمال محمد عبد الواحد كمال
ميار عماد عبدالعظيم درويش
محمد جمال عبدالحكيم محمد شحاتة
محمد محمود محمود محمد احمد
عبدالرحمن صﻼح محمود على احمد الدعوشى
امل جوده ابراهيم محمد اسماعيل
نوران اسماعيل محمد احمد
يحى عبدالغنى يحى عبدالغنى
فاطمة محمد عبدالﻼة محمد
عبدالرحمن مجدى مصباح محمد بدير
عبد الرحمن عاطف عبد العظيم احمد
محمد مصطفي عبد المحسن مصطفي
ايمان عبد الناصر عبد الصادق محمود
ياسمين عبد المطلب كمال عبد المطلب شاهين
على اسماعيل على ابراهيم الخولى
عائشه احمد كامل احمد ضوة

الكلية
تجاره كفر الشيخ
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
فنون تطبيقيه حلوان
حقوق اسيوط
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية/رياضه عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب بنى سويف
زراعه الزقازيق
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تربية الزقازيق
حاسبات ومعلومات الفيوم
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
تجاره القاهره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
علوم المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
اداب المنصوره
تربية عين شمس
تجاره سوهاج
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره دمنهور
علوم رياضة بنى سويف
تجاره اسيوط
اداب بنى سويف
تربية السادات
تجاره اﻻسكندريه
نوعية بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
667853
536118
819226
575233
383180
231267
426834
579923
909897
520416
589963
439423
281726
516446
657415
752636
893717
383163
292680
351242
385314
461003
748023
114439
455591
897623
312084
360827
677682
471879
685314
452630

اسم الطالب
احمد وجيه محمد السيد السولية
آية على اسماعيل حسين الفقى
ساره رجب عبدالحميد حمايه
احمد محمد عبد السﻼم أحمد زايد
شروق احمد محمد عطية
كريمان مجدى سعيد محمد
عﻼ عبد العزيز احمد صالح
يارا محمد محمد العنترى
دعاء سامي ابو الفتوح عبد الجواد
اسراء على عوض حسين شومان
ايمان السعيد سعد اسماعيل الصياد
بسمة طارق سعد سالم ابراهيم
دعاء حازم محمد عبد الرحمن
محمود عبد الغنى مصطفى النجار
ندى عصام البيومى عبد اللطيف الشرقاوى
لوسندا شيرين محمد محمود سعفان
عبد ﷲ صﻼح الدين محمد حسن
ساره سامح ابوالسعود ابوالسعود
مريم محب زكريا يونان
اﻻء عادل زكريا عزت
محمد عماد عبدالمرضى تركي
اسامه مصطفى محمد الخطيب
بسمه سعد ابو الوفا محمود
نسمه سمير عبد الرحمن علي
احمد خالد ربيع الدسوقى الخولى
عمرو السيد محمود على محمد
احمد محمد عبد المعبود الشرقاوى
دينا احمد محمد شوقى
محمود شعبان محمد محمود
نصر ﷲ الخضراوي نصر ﷲ الخضراوي السيد
اسامه محمد محمد فريد علوش
ايمان عبد الحميد احمد ابو راوي

الكلية
نوعية المنصوره
تربية دمنهور
تجاره اسيوط
تربية رياضيه بنين طنطا
تجاره انتساب م .بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره المنصوره
حاسبات ومعلومات اسيوط
اداب دمنهور
تربية جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
كلية البنات تربية عين شمس
اداب دمنهور
تجاره المنصوره
تجاره بور سعيد
حقوق سوهاج
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره بنها
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
تربية جامعة السويس
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية رياضيه بنين طنطا
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
تجاره المنصوره
زراعه طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
514512
590659
230666
661305
473631
162902
742095
451974
370885
208053
749996
743729
280171
816163
462239
131661
441638
316168
381083
322122
559659
234968
669474
542246
911223
822997
816104
476749
357405
242493
168964
445761

اسم الطالب
عمر احمد محمد محمود ماضى
احمد محمد هانى محمدى محمدين
مريم مجدى عبد العظيم الدهمان
روجينا عبد العزيز الحمادى ابراهيم محمد
فاطمه ماهر محمد عبد الرؤف حطب
جهاد عيد شعبان شمس الدين
ميرنا محمد وائل طه
احمد حسن احمد احمد زعطوط
ايمن محمد محمد حامد
عمر ابراهيم عبد النبي احمد
روضه احمد علي احمد
كرستينا عاطف موسي برسوم
مارلين مدحت حلمى نصيف
ايه ربيع محمد عبد التواب
دينا سعد عبدالمنعم سعد العزب
عبد الحميد حسن عبد الحميد عبد المجيد
محمد شوقي علي أبو المكارم علي
هدير عطية محمد المصلحى شعبان
احمد عبدالرحمن احمد محمد الديب
ابراهيم رضا حسن عبداللطيف شلبيه
احمد أحمد على محمد الرحمانى
نور كرم محمد رياض
عماد متولى متولى حسن عثمان
عمرو محمد محمد سالم سالم
اسماء عبد الحارس انور سالم
مريم احمد تغيان على
اﻻء اشرف سعد محمود
ساره عبدالحميد عيد عبدالحميد عيد
حسام حسن مدنى محمد
كريم جمال احمد توفيق
اسماء مبروك احمد محمد
هبه فرغلى فرغلى النحراوى

الكلية
تجاره انتساب موجه دمنهور
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب باﻻسكندرية
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب كفر الشيخ
تربية ابتدائي الفيوم
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اداب طنطا
علوم رياضة المنيا
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية ابتدائي جامعة السويس
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
اداب عين شمس
علوم المنيا
اداب كفر الشيخ
دار العلوم ج القاهره
تجاره طنطا
معهد فنى تمريض بنها
زراعه عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
دار العلوم ج القاهره
طب بيطرى المنصوره
علوم رياضة اﻻسكندرية
تربية نوعية اسوان
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره اسيوط
تربية ابتدائي طنطا
زراعه القاهره
تربية/رياضه عين شمس
اداب انتساب موجه الفيوم
اداب كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
512131
747569
159291
134259
210329
103420
587402
835549
205915
239148
244386
456024
598465
746703
110002
593317
677477
831578
322932
604853
120966
125774
158154
217727
888180
879442
919132
318635
329566
616873
149812
612171

اسم الطالب
شيرى نبيل سعد جورجى
ميادة محمد محمود محمد حسن
مروه ناجح محمد بدوي
امل ناجى حسين محمد
تقى عصام ابو سريع محمد
هاجر خالد ابو العﻼ حامد
هاجر خالد محمد على فتوحه
يوسف عبدالفتاح تهامي ابراهيم
دينا محمد رشاد محمد
محمد جمال حسين حسن
رحاب مسعود سعيد احمد
على عبدالقادر على عياد
سامى سعد مسعد ابو طراد
جودة سامى جودة عبد الرحيم
محمد محمود محمد مسعد محمود
نورهان يسرى التابعى فياله
نهال حمدى عثمان زهران
الشيماء حمدى خليفة احمد
يمني طلعت بدوي محمد على شلبى
مروة عﻼء محمد عطية
عمرو اسامة محمد محمد مكاوى
اسماء محمد عمر محمد
حنان رمضان احمد صقر
جهاد اشرف عطيه رمضان
احمد جمال حسن احمد
زينب شعبان صديق على
كرستينا رومانى جاد عطيه
محمد سيد عبدالرازق محمد
اسامة شرقاوي نظير راوي
كريم السيد علي الصالح العتال
محمد ابوشميله احمد قنفود شميله
اشرف طلعت عبدالوهاب ابراهيم

الكلية
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره جامعة السويس
علوم بنى سويف
تجاره القاهره
تجاره عين شمس
فنون جميله فنون حلوان
اداب طنطا
زراعة قنا ج جنوب الوادي
تجاره القاهره
تجاره انتساب م .بنها
دار العلوم ج القاهره
زراعه طنطا
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تربية اﻻسماعيليه
اداب القاهره
اداب جامعة دمياط
تجاره المنصوره
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
نوعية الزقازيق
زراعه القاهره
تجاره القاهره
معهد فني تمريض بنى سويف
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره اسيوط
معهد فني تمريض اسيوط
تربية سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
زراعه القاهره
حقوق طنطا
حقوق القاهره
حاسبات ومعلومات المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
603497
106608
144196
351057
425368
587790
291584
467852
213362
672454
843644
318743
899081
380425
118355
893233
427082
384169
815458
526588
386925
151159
113666
539521
729085
650864
360874
610487
363218
163020
393518
727949

اسم الطالب
احمد منصور مهدى مهدى حسن
حسام طارق محمد منير
عمر خالد عبد المنتصر انيس
هدايه حمدى حسن الغيطانى
اسماء فتح ﷲ محمد محمود شويل
آﻻء جمال عبد الرحمن محمد الحجر
حسام سيد حسن علي حسن
سعاد السعيد فتحى ابراهيم الغنام
مصطفى محمود لبيب عبدالجواد مرعى
محمود اسامه محمود طه
نجاه مدحت محمد عبد الوهاب
ريهام خالد عبدالرازق عبد العزيز
ايناس ماجد احمد السيد
صﻼح محمد صﻼح احمد اسماعيل
فاطمه علي محمود ابوعميره
محمود فرغل ابوعمره مصطفي
احمد خالد السيد محمد
احمد جمال عبدالحليم عبداللطيف
زينب مصطفى عبدالعليم مصطفى
شادي اشرف محمد عباس احمد
منه ﷲ حاتم سيد ابراهيم
امال مبروك فايد بدوى
على حسن ابراهيم احمد
عﻼ راتب فرج خميس سمهود
اسماعيل بهاء حافظ محمد الزناتى
بسنت سامح السيد غيث
سماح احمد محمود عمر
ابراهيم السيد حرزﷲ محمد شيخه
عمرو وهدان ابراهيم وهدان
احمد محمد احمد فرج
ايمان محمد محمد محمود جاد
اسماء عبد المقصود محمود دياب

الكلية
طب بيطرى بنها
حقوق عين شمس
حقوق القاهره
علوم القاهره
طب بيطرى فرع مطروح
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
علوم رياضة الفيوم
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق المنصوره
معهد فني صحى بنى سويف
علوم بنها
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره عين شمس
زراعه القاهره
اثار قنا جنوب الوادي
نوعية اﻻسكندريه
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية دمنهور
اداب الزقازيق
حقوق المنصوره
كلية البنات آداب عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب عين شمس
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
تجاره انتساب م .بنها
دار العلوم الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
614772
502350
221230
225824
231080
503191
592636
378536
677736
602230
592695
599979
282476
356795
428009
369365
727231
368216
206953
586922
502181
557512
737259
373385
125483
106672
209373
452199
206509
209933
667925
503221

اسم الطالب
محمود على طه على محمد
حاتم محمد عبد القادر محمد سيد احمد
فاطمه رافت احمد السيد
احمد خالد السيد احمد
اسماء عبد الحميد اسماعيل عبد الحميد
احمد ممدوح مهدى الفقى
هند هشام رجب إسماعيل
عبدالوهاب محمد عبدالوهاب ابوالمعاطى الجمل
سعاد محمد احمد عوض رزق
سليم طارق سليم محمد قنديل
ميرنا رضا محمد حسانين
اكرم محمد مصطفى محمد على
اندرو ماهر فرنسيس كيرلس
محمود رضا مليجى عبدالباقى
عبد الرحمن محمد محمد عبد الغنى
عبدالرحمن صبرى محمدى عبدالحليم
ابراهيم حاتم محمد حافظ البطريق
مريم سمير صديق عبدالقادر
كريم ايهاب رشدى محمود حمزة
وفاء محمد عبد الحميد شاهين
مارتينا باسم إدوارد لبيب عبدالمسيح
محمد عبد الﻼه عبد النور اللبنى
ايمان عبدالفتاح صالح على محمد
حسين السيد حسين عيد بيومى
نورهان محمود محمد محمود
يوسف اسامة بديع حنا خليل
مصطفى كامل محمد كامل
محمد هشام السعيد الهرميل
رحاب جمال الدين حسين محمد سعيد
مونيكا عادل عدلى يواقيم
نادر محمد فرج احمد فرج
عبد ﷲ عبد المنعم على اسماعيل على ميدان

الكلية
تجاره الزقازيق
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
كلية البنات آداب عين شمس
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تربية جامعة دمياط
تجاره بنها
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
تجارة جامعة السادات
تربية/رياضه جامعة دمياط
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات حلوان
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره بنها
اداب انتساب موجه بنها
تجاره عين شمس
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
طب بيطرى اﻻسكندريه
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
اداب الزقازيق
زراعه مشتهر
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
السن عين شمس/رياضة
علوم المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
676604
224869
879345
822744
128923
884248
121392
463054
126696
142253
220139
378706
537348
304108
226772
840954
742939
875026
279851
331290
443167
657230
656065
213864
658687
377270
880436
305189
681744
232565
448178
294523

اسم الطالب
هاجر فرج محمد شعبان
احمد مجدى سيد حسين فرج ﷲ
ايرينى اشرف عبد المسيح جورجى
امنية نصر فؤاد عبد المعطي
مارى خالد يوسف يعقوب
منار محمود محمد على
عمرو عبد الحميد على سعيد
احمد نصر سيد احمد نصر حميدة
اية سامي ابو بكر هاشم
امنيه النوبي محمد النوبي
داليا فهمى حسين فهمى
مازن عبدالقادر عزت محمود
اميرة بهاء الدين على عبد الكريم الصفانى
سماح عاطف محمد شلبى
مها سالم حسين عزت
عصام محمد فتحى عبد الحميد
هدير محمود محمد سليمان
محمد خالد قاصد تكرونى
احمد سامي حسان فرج جمعة
اية رضا محمد احمد زين
سارة محمود إبراهيم عبدالقادر عﻼم
ندا اشرف مروان عبد العزيز
اسامه زينهم سامى احمد
اميره فرج فؤاد عبد اللطيف
ايمان السيد سعود عبد المقصود الطحان
اريج محمد على عماره محمد
ساره عاطف على فراج
اية السيد احمد محمد البلشي
اسماء الشافعى رضوان محمد كراويه
يوسف سامح سالم محمود
محمد هشام زينهم ابو خليفه
خالد هﻼل كمال هﻼل

الكلية
اداب المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية/رياضه اسيوط
تجاره سوهاج
اداب القاهره
تربية ابتدائي اسيوط
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره كفر الشيخ
حقوق انتساب موجه القاهره
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب م .بنها
تربية طفوله ج دمنهور
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه حلوان
نوعية المنيا
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اداب اسوان
تجاره اسيوط
تربية ابتدائي شبين الكوم
تربية طنطا
اداب المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره القاهره
معهد فني صحى المنصوره
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية/رياضه اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية المنصوره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره انتساب موجه طنطا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
580155
355526
543189
218808
231521
434896
127542
211478
602401
315435
831390
912007
428649
207029
530148
368947
893731
589292
289394
899742
918221
310432
740146
545915
431794
355897
363552
277753
311150
235095
667473
433621

اسم الطالب
مروة عاطف بهي الدين عبد الفتاح الغرباوى
مريم كمال اسحق ناشد
عمرو عادل عبدالتواب الضوى
رحاب سﻼمه عبد الرحمن الشربينى
مارتينا رزق غردون باسيلي
هشام احمد السيد ابراهيم السيد مطر
خلود احمد كمال مبروك
احمد عماد احمد يوسف
سارة بدر الدين اسماعيل احمد السيد
محمد ربيع محمد اﻹمام
زينب سيد احمد سيد
محمود راجح احمد عبد الرحمن
محمد ناصر حسنين ابو الحمد
هبه مدحت ابو المجد محمد احمد
محمد فكري حلمي ابوزيد
طه جمال عبدالفتاح غريب الخولى
محمد احمد شعبان عبده
عامر عبد الفتاح فرج عامرحسن
محمد مجدي فتح ﷲ الفيشاوى
امل ابراهيم شحاته المهجر
مصطفى فواز سيد حسن
هدير احمد فؤاد احمد محمد العدلي
هند صفوت عبدالسﻼم الطيب
عبد الرحمن موسي محمد عبد الحليم علي
اسﻼم امجد محمد عبد المحسن احمد خاطر
ساره خالد محمد محمود
محمد مرسى حمزه مرسى
محمد ايهاب محمد ذكى
بسمة جمال محمد زيان
دينا عبد الرحمن فؤاد محمد
هند امين عبد الحميد امين محمد عمر
احمد اشرف احمد خليفة حموده

الكلية
تربية ابتدائي طنطا
تجاره عين شمس
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره جامعة السويس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق اﻻسكندريه
كلية البنات آداب عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية ابتدائي الزقازيق
طب بيطرى بنها
حقوق قنا جنوب الوادي
تربية اسوان
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره دمنهور
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تجاره سوهاج
حاسبات ومعلومات المنصوره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم اسيوط
تربية سوهاج/رياضة
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
نوعية الزقازيق
علوم رياضة طنطا
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق حلوان
تجاره عين شمس
طب بيطرى جامعة السادات
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تمريض المنصورة
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
445794
603333
906923
205749
119147
612594
303574
838340
443912
651429
305227
167544
319153
374204
906556
726551
166974
584159
133343
138114
449788
922208
730125
804350
581570
301242
884111
753584
317719
594648
915945
575492

اسم الطالب
فاطمه رضا حسن رمضان
محمد امين على عبد النبى ابراهيم
سوزان مجدى مازن محمد
سلمى عﻼء محمد زكريا مصطفى
اسراء اسامه محمد متولى
محمد احمد حسين عبدﷲ
عهود محمد زكى صقر
نورهان مجدي محمد سيد
رضا احمد محمد العربي
يمنى هشام صبحى عيد البدراوى
ريهام صﻼح مصطفى كامل احمد الجندى
دعاء عيد فرج ابراهيم الروبى
اية محمود عبد المجيد عجور
مى مجدى محمد المرزوقى مصطفى
ماثيو ماجد سمير راغب
محمود ابراهيم العربى ابراهيم محمد
شيرى ثابت غبور داود
محمد حسين مصطفى عدس
مريم عبد الكريم عبد الحميد عبد الغنى
اسراء عاطف فرج مجاهد سعده
فاطمه السيد احمد يوسف
ياسمين مصطفى حامد محمود
يارا عماد الدين عبد الرحمن عبد العال
نهى مصطفى محمود يس المصرى
احمد محمد فتح ﷲ الزيادى
محمد فوزي احمد مرعي
دﻻل محمود احمد مصطفى
محمد حمدين على محمود عثمان
احمد ايمن جمال البسيونى
ريهام أسامه يوسف حسن خفاجى
ايات كامل محمد إبراهيم
أحمد عماره رمضان عبداللـه عماره

الكلية
تربية ابتدائي طنطا
تجاره طنطا
تربية سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره القاهره
حاسبات ومعلومات الزقازيق
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية طفولة فرع الوادى جديد
تجاره طنطا
اداب المنصوره
تمريض شبين الكوم المنوفية
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تجاره سوهاج
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره طنطا
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم القاهره
اداب جامعة دمياط
السن المنيا
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب المنيا
تجاره المنصوره
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
تربية اسيوط
تجاره جامعة السويس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق المنصوره
اداب اسيوط
تجاره اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
877242
307074
224926
681570
663917
242648
308984
610695
597256
893639
441635
890867
104059
446306
657470
903517
294141
443831
391022
682966
111724
103150
138548
453941
471124
283574
303840
225843
140195
664224
549856
559702

اسم الطالب
اسراء ادهم محمد مرسى
رحمة مجدي عبد السميع البصال
عماد الدين خالد سلمى سﻼم
خالد وليد محمد صفاء بركات
اميره ناجح عبد اللطيف عبد الحميد رمضان
مازن جمال على صدقى
محمود عاطف عبد الرازق أحمد
اميرة مصطفى عبد الفتاح مصطفى
عبد المجيد محمود عبد المجيد محمد يوسف
ايه عايش عبد الراضى ابو ضيف
محمد سعيد محمد عبد الفتاح عرقات
رجب عطيه ثابت عطيه
محمد اسامه محمد على يوسف
عبد الرحمن السيد اﻻمين ابوالوفا
تسنيم عيد محمد اليمانى سيف
جورج عوض يوسف عبد النور
احمد عادل عبدالرحيم اسماعيل
شيماء على مصباح على صالح
احﻼم خالد سيد حسن
ياسر اشرف مختارابراهيم اﻻلفي
امانى جمال محمود همام
اسﻼم محمود احمد ابو السعود
سحر ناجح راضى مبروك
ايه محمد مصطفى السيد عرفه
اسراء فاروق محمود خليل بدوى
عبد ﷲ صﻼح عفيفى حسين
نورا ابراهيم محمد عفيفى مؤمن
عمرو هشام احمد بندارى
محمد ماهر محمد صالح احمد
محمد السيد كامل محمد
اصالة زغلول محمد خضر عبد العال
محمد منصف اسماعيل حاتم

الكلية
اداب اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره القاهره
تجاره المنصوره
تربية المنصوره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره بور سعيد
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره طنطا
تجاره اسيوط
تجاره القاهره
تجاره طنطا
زراعه المنصوره
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية طفوله طنطا
اداب عين شمس
تجاره المنصوره
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه القاهره
اداب كفر الشيخ
تربية طفوله كفر الشيخ
تربية عين شمس
اداب شبين الكوم ج المنوفية
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات اﻻلية ش)نظم معلومات(
حقوق حلوان
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية/رياضة جامعة السادات
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
654008
914280
464655
137095
164496
802340
587435
890951
821534
106596
812195
150619
542283
544756
113573
846834
357442
206546
533681
146865
598432
437873
605650
612263
599183
297562
136553
677035
682650
831626
330282
672877

اسم الطالب
دنيا عاطف محمود محمد البلتاجى
مصطفي محمد خليل محمود
يوسف بدوى ابو الفتوح محمد سيد احمد نعمة ﷲ
مصطفى ايهاب عﻼم ابو دوح
تسنيم محمد احمد محمد سرحان
مؤمن تاج محمد سالم
آﻻء فوزى عبدالعزيز محمد عماره
محمد سيد احمد على
ايمان على موسى احمد
ريم عماد حسين عفيفي
هدى اسماعيل فهمى عبدالمقصود
عمر محمد محمود تهامى
محمد اشرف عطيه احمد على
يوسف احمد اسماعيل محمد عبد الجواد
احمد مصطفي احمد محمدعبد الجواد
مصطفى سيد محمد عبدالرحمن
احمد عاطف عبدالحميد صالح
امير رامى اسماعيل احمد
اسراء محمد احمد عبد القادر عبد ﷲ
عمر جمال الدين عبد السﻼم عبد المجيد
عمرو كمال محمد وحيش
رودينا احمد السيد عبد الفتاح المصرى
منة ﷲ احمد على فرج
عبد العزيز احمد عبد العزيز احمد محمد هاشم
بوﻻ توفيق ادوار توفيق
منى ماهر فؤاد أحمد داود
اسراء محسن مصطفي كمال
احمد طاهر ابراهيم خاطر
خلود ابراهيم محمد ابراهيم محمد عبد ﷲ
اسراء عبدالناصر محمود زكي
محمد شوقي عبدالعزيزمحمد خطاب
خالد محمود محمد عبد الرحمن ليلة

الكلية
تجاره انتساب موجه المنصوره
تمريض أسوان
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
حقوق حلوان
اداب الفيوم
تربية المنيا
علوم طنطا
علوم رياضة اسيوط
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنى سويف
تمريض القاهرة
علوم رياضة اﻻسكندرية
علوم رياضة طنطا
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره سوهاج
السن عين شمس/رياضة
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره عين شمس
تجاره جامعة دمياط
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
كلية البنات تربية عين شمس
دار العلوم ج القاهره
معهد فني صحى المنصوره
تمريض المنصورة
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
663065
166625
604491
681233
828986
728878
293261
585648
153318
108260
434366
666942
146165
230076
728026
591598
814336
387255
306323
747603
454226
365158
836795
363000
320545
519106
367450
663493
250436
235878
893296
677760

اسم الطالب
سما عبد المجيد المراكبى عبد المجيد
ميار عدلى محمد اسماعيل
اية محيى محمد محمد عامر
محمد محمد المكاوى عبد العال السيد
بسنتى يوحنا جبره رزيق
شرين ياسر فتحى كامل حجازى
هاجر جﻼل محمد محمد محمود
هاله محمود سرور عبدالمجيد
وﻻء رمضان عباس جمعه
نوران يوسف محمد يوسف
عمر اشرف يوسف السيد علي
اسراء حمدى مسلم ابراهيم مسلم
نهله محمد محمود قاسم عبدربه
سماح طارق كامل السيد
ريهام مدحت ابراهيم احمد محمد
احمد جمال السيد اﻹتربي
شيماء حسن محمد عبد الحى
اسراء جمال صبحى علي
احمد محمد مهدى صابر قطب
دعاء محمود حسين محمود
داليا محرم محمد حسيب صالح
نورهان اسامه عبدالتواب محمد
هدى محمد ابودوح أحمد
مينا فايق اقﻼديوس اسحق اقﻼديوس
محمود عزب سعيد العبد
نغم ممدوح عبد الحميد مهدى
دعاء حامد السيد رمضان
مروه عبد ﷲ عبد الرحمن سيد احمد
مايكل رفعت نجيب صليب
عمرو محمد عبد الماجد محمد
ايه اكرام محمد عمران
نورا صﻼح حامد محمد خضر

الكلية
تربية المنصوره
اداب الفيوم
اداب الزقازيق
زراعه المنصورة/رياضة
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية حلوان
اداب المنصوره
تربية ابتدائي بنى سويف
فنون تطبيقيه حلوان
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
نوعية المنصوره
تربية حلوان
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية ابتدائي الزقازيق
نوعية جامعة دمياط
اداب المنيا
علوم بنها
معهد فني صحى بنها
علوم جامعة السويس
نوعية طنطا
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
معهد فني صحى اسوان
تجاره القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه دمنهور
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
فنون جميله فنون المنيا
تجاره القاهره
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب سوهاج
اداب المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
668387
506448
290063
160016
379114
386862
834855
888446
888457
117124
385243
353331
587474
429793
607581
510133
455949
655339
286710
164361
204728
598475
108086
578757
316151
837544
384806
165053
388716
595065
385087
597753

اسم الطالب
الشيماء مصطفى ابراهيم الشناوى
شروق شحاتة حسن منصور العجان
اية محمد احمد عبدالغنى
طارق محمد درويش سﻼمة
شروق فتحى السيد محمود الهﻼلى
ذكريات سامى ابراهيم عبدﷲ
صفاء حسن يوسف حسن
نورا رأفت سيد عبد الحافظ
وﻻء محمد على مرزوق
عمر عﻼء الدين سيد نجم
احمد عوض السيد محمد
عبدالرحمن احمد صﻼح مخيمر على
آيه البندارى سيد احمد البندارى محمد
شيماء مجدى محمد عطيه هريدى
ذياد السيد السيد الهادى
ضياء ابراهيم دياب عبد الرحمن
محمد عادل محفوظ البسيونى
محمد ابوحشيش محمد ابوحشيش
ياسمين ابراهيم محمد حسن
شيرين شعبان احمد محمد حامد
مادونا مراد شاكر خليل
عﻼء محمد عبد الفتاح القبانى
احمد عزت شعبان عبد الجواد
شادي عبدالغني علي عبدالغنى ابوشادي
ريم عاطف جميل مرسي شعﻼن
شهنده احمد عبد الدايم محمد
احمد محمود محمد شحاتة
ماذن قرنى محمد عبد الكريم
احمد عمادالدين عبدالصادق عبدربه
سهيله اسامه السيد محمد رباع
محمد احمد عبدالوهاب احمد
باسل احمد محمد سامى عبد العظيم درويش

الكلية
تمريض المنصورة
نوعية فنيه اﻻسكندريه
اداب حلوان
تجاره اسيوط
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره انتساب م .بنها
معهد فني صحى اسوان
تمريض اسيوط
تجاره اسيوط
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تجاره انتساب م .بنها
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد فنى تمريض بنها
حقوق اﻻسكندريه
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
حقوق اﻻسكندريه
حقوق طنطا
حقوق المنصوره
علوم القاهره
تربية/رياضه الفيوم
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجارة جامعة السادات
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
اداب طنطا
تجاره بنها
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب م .بنها
علوم رياضة جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات عين شمس
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
762017
152361
116992
608853
597761
525243
207180
739129
215405
364220
116157
890836
595679
814286
899928
385627
230169
137594
917577
599800
584495
148113
501025
672013
206688
449714
835261
503545
591627
161366
458663
289758

اسم الطالب
احمد علي محمد علي
ايمن محمد يوسف ابراهيم
احمد اشرف ابو ذكرى حداد
احمد خالد احمد محمد محمد
خالد عصام عبد العزيز إبراهيم عرفة
نهله اسامه عبد الحميد احمد جودت
محمد مصطفى رامى محمد الجريدلى
ريم عبدالسميع محمد عبدالسميع
كيرلس عماد لحظى بخيت
رحاب حسنى عبدالكريم احمد
محمد مصطفى طه على الفار
هدير بدوى على محمد
شيماء أحمد محمد إبراهيم
عادل سامى عبد المﻼك ينى
اسراء اسماعيل عبد الرؤوف ابوشامه
خالد محمد صﻼح حسن
بسمه ابو المجد جبر ﷲ عبد ﷲ
عبد الرحمن احمد نصر محمد
ايه عبدالناصر احمد على
ابراهيم سعد السيد على
هبة الشحات محمد الشحات قاسم
عمر احمد محمد عبد الموجود
اسماء حسن علي محمد احمد
احمد محمد جمال الدين عبد الهادي
جولى وائل موسى زكى
ايه حسين محمد حسين
ميخائيل مجدى جبره سامى
تقى ابراهيم عمرو ابراهيم خليل
ماجد احمد احمد حواله
منيره طارق عزمى محمد
آية على عبد الرازق المكى
سهيلة محمد سامى محمد حﻼوة

الكلية
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنى سويف
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره بنها
زراعه دمياط/رياضة
زراعه اﻻسكندريه
حقوق عين شمس
اداب الزقازيق
حقوق عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق حلوان
تمريض اسيوط
حقوق المنصوره
تمريض المنيا
تجاره سوهاج
تجاره جامعة السويس
حقوق عين شمس
علوم رياضة القاهرة
معهد فني صحى اسيوط
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية ابتدائي طنطا
طب بيطرى القاهره
اداب انتساب موجه دمنهور
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
دار العلوم الفيوم
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
علوم رياضة اسيوط
حقوق المنصوره
تربية بنى سويف
تمريض كفر الشيخ
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
311852
446178
908797
663594
737737
430700
534350
141215
816647
146639
611817
662372
905779
544840
726417
324010
838354
122292
304615
438605
726386
451219
361878
142336
469298
359160
670756
913597
378619
210141
465798
321564

اسم الطالب
محمد ماهر عبدالرازق عبدالغنى
احمد محمد محمد مرسي كيﻼني
نجاح احمد عبد ﷲ حسن
يسرا ابراهيم مصبح مقبل
نيفين كمال امام محمد العوضى
ايه احمد سليمان السيد سليمان
وسام اشرف محمد ابوزيد ابوعطا
ياسمين صﻼح محمد محمد
عبد ﷲ على عبد ﷲ على
رحاب محمد حسين خليل
منى محمد عبد الحميد احمد مصطفي
احمد خالد محمد منصورعلى
عبد الرحمن محمد ناصر عبد الكريم
عبد الرحمن احمد درويش ابراهيم
روميساء السيد عبد الحميد على
احمد مصطفى كمال الدين حسن
عرفات صابر ياسين ابراهيم
امل سامى زيتون عوض
اميرة سلطان ابراهيم بسيوني
كريمان احمد زهير حسنى
هادي غريب الهادي احمد
احمد محمد احمد عبد المنعم محمود طه
داليا نصر محمد على
ندا مجدي محمد تاج الدين
ميرهان محمد ابو العزم احمد
اسﻼم نصر عبدﷲ موسى
روضه صبرى عبد العاطى فرحات
مصطفى محمد السيد حسنين
عبدالرحمن محمد ضياء زكريا عبدالرحيم
سلمى ياسر احمد جبر فياض
ايمان فتح ﷲ عبدالمقصود فتح ﷲ شعيب
احسان محمد سعيد عبد العزيز عشماوى

الكلية
حقوق جامعة السادات
تجاره طنطا
الزراعة والموارد الطبيعية ج اسوان
تربية المنصوره
علوم الزقازيق
تجاره دمنهور
طب بيطرى دمنهور
بنات تربية/رياضه عين شمس
علوم رياضة المنيا
حقوق القاهره
نوعية الزقازيق
علوم رياضة المنصورة
علوم سوهاج
اداب اﻻسكندريه
علوم جامعة السويس
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره اسيوط
اداب انتساب موجه طنطا
تربية ابتدائي شبين الكوم
تجاره اﻻسكندريه
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تربية ابتدائي طنطا
اداب انتساب موجه حلوان
حقوق القاهره
تجاره كفر الشيخ
تجاره انتساب م .بنها
حقوق المنصوره
تمريض أسوان
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
علوم عين شمس
تجاره كفر الشيخ
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
233402
439941
584526
595101
218598
518180
128978
802056
359476
218247
533350
911103
383472
123768
103170
592975
216721
157535
317864
520127
118575
215556
658096
835114
322144
591899
681861
525472
360276
678155
900577
502880

اسم الطالب
شروق عبد العزيز محمد محمود قراعه
هبة محمد السيد ابراهيم
محمد عاطف محمد على الدشيش
حنان محمد عبده على رميح
اية محمد ابراهيم على
نهلة صﻼح وهبة عبده مصطفى
عايده ناصر محمد سعد هاشم
عماد عايد ملك عياد
عمر طاهر عبدالفتاح محمد
منه ﷲ سيد حسين ابراهيم السيد
أميره عبد المنعم أحمد أحمد هلش
اسﻼم مدنى عبد اللطيف مدنى
محمد سيد زيدان محمود شرف الدين
محمد الهامي احمد احمد
عمر كامل سعيد كامل المنشاوى
محمد على السيد القشاوى
محمود اسامة فتحى حسن صديق
حسام حسن طه حسن
محمد سمير جﻼل احمد عثمان
اميره عثمان طه عبد الرحمن الجمل
لمياء عﻼء الدين كمال حسنين
اية عوض امبابى بخيت
احمد شكرى عبد الفضيل الشربينى
هند محمد محمود أحمد
احمد عبد الرازق متولى سيداحمد شاهين
بسمة عبدالحميد إبراهيم سليم
دينا رضا محمد زكى بكر الصحصاح
أميرة عصام الدين احمد كامل عوض على
اسﻼم سيد عبدالعظيم عبدالغفار
احمد اسﻼم امين احمد محمد
مروه احمد على محمد
احمد هانىء محمد مخلوف الفقى

الكلية
علوم عين شمس
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه جامعة دمياط
علوم عين شمس
حقوق اﻻسكندريه
فنون تطبيقيه حلوان
تمريض المنيا
تجاره انتساب موجه عين شمس
فنون تطبيقية جامعة دمياط
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تمريض أسوان
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجاره انتساب م .بنها
تجاره القاهره
معهد عالي إدارة وحاسب ج بورسعيد
تجاره عين شمس
علوم بنى سويف
السن عين شمس/رياضة
حقوق طنطا
حقوق حلوان
تجاره طنطا
معهد فني تمريض المنصوره
تربية قنا ج جنوب الوادى
تربية/رياضه شبين الكوم
تربية جامعة دمياط
اداب المنصوره
علوم جامعة السويس
اداب انتساب موجه طنطا
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية سوهاج
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
579517
662616
138244
734393
510287
593724
882548
809452
751227
584771
124455
219612
557154
527776
739235
363678
820977
506473
227334
476988
399227
122634
153988
385162
383531
454701
375531
600129
370113
903655
209303
749541

اسم الطالب
سهر ممدوح محمود سليمان فرغل
ايمان نادر ابوالفتوح عبد العزيز بنه
هدير محمد محمد محمد ليله
علياء عبدالرحمن عبدﷲ عبدالرحمن المقدم
عبد الرحمن احمد عبد الودود محمد محمود
ايه عﻼء الدين محمود خليل
هيثم اصنعي سيدهم ميخائيل
هند خليفه ابراهيم يوسف
اسامه نصر نصر السيد سالم
منار صبحي محمد ابوحسن
محمد عاطف صابر محمد
محمد عبد الخالق سيد عبد الفتاح
محمد أحمد محمد حسنين
سلمى محمد السيد محمد حسين
محمد عبدالباسط احمد محمد الهوارى
هشام قدرى عبدالمنعم مبروك عبدالمنعم
محمد عبدالرحيم احمد محمد
لينا حسن على غانم مرجان
شاهنده سعيد كمال محمود
هاجر محمد احمد على دكوس
مصطفى محمد محمود مرسى ابراهيم
مرفت مجدى حماد احمد
اسراء عبد النبي احمد محمود
احمد عليوه سليم احمد
احمد رمضان عبدالجيد محمد احمد
جهاد قدري حامد الهرميل
هند عزت عبدالقادر محمد البنا
محمد عاطف احمد حسن السيد
احمد فاخر محمود محمود
ايه عبد الراضى احمد عبد الغنى
ساندى عماد ملك شاكر
محمد السيد عجمى على

الكلية
اداب المنصوره
اداب انتساب موجه المنصوره
طب بيطرى القاهره
تربية الزقازيق
حقوق اﻻسكندريه
تجاره بور سعيد
تمريض اسيوط
اداب جامعة دمياط
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
اداب المنصوره
تربية ابتدائي عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره دمنهور
تربية اسكندرية
تجاره الزقازيق
دار العلوم ج القاهره
حاسبات ومعلومات اسيوط
اداب انتساب موجه دمنهور
اداب القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
كلية البنات تربية عين شمس
علوم بنى سويف
حاسبات ومعلومات الزقازيق
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
تجاره طنطا
علوم بنها
تجاره الزقازيق
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره سوهاج
اثار القاهره
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
327217
896551
132408
875698
803463
351225
297218
431058
681616
921684
673920
515204
219342
378171
308918
157923
502620
153633
500949
673421
378762
596382
681745
834804
151815
884864
375818
677372
825528
129329
456790
367344

اسم الطالب
فاطمة عادل محمد مصيلحي رزق
هاجر عبد الحكيم عامر خضراوى
احمد ممدوح عبد الواحد حسن
هند سمير بشير حسين
أمل رجب حسين ثابت
محمود على اسماعيل احمد
ناردين عطية عبد ﷲ عبده
ميرنا محمد حسن حسن العشيرى
محمود الطنطاوى رفعت الطنطاوى محمد شحاتة
مصطفى عبدالفتاح متولى خليل
اميره احمد عبد الفتاح عليوه عبد الرحمن
احمد زين محمد الكراى
كرستينا جرجس جاد جرجس
ياسمين احمد على احمدمحمد
محمود علي عبده عباس
اسراء اشرف سالم على
منيرة محمد احمد محمد حافظ
اسراء رمضان معوض دسوقي
روان أحمد إبراهيم الكرش
مريهان محمود فهمى محمد العزب
مصطفى احمد محمد طه
رحمة رضا عوض ابوالخير
اسماء جمعه محمود انيس اﻻشمونى
جهاد فراج حباشي الحمادي
محمد خالد حسن محمد
الهم محمد قاسم محمد
مى عبدالمنعم عبدالعليم مرسى سيف
امال رضا فهمى محمد حسن
وفاء جمال عبدالرحمن محمود
شريهان فؤاد عبد الحليم حسن عمر
هاجر طارق عبد المقصود حبيب
ايه احمد حسانين محمد خليل

الكلية
نوعية بنها
اداب سوهاج
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره سوهاج
اداب المنيا
تجاره عين شمس
تجاره القاهره
تربية طفوله اﻹسكندرية
تربية المنصوره
حقوق اسوان
تجاره المنصوره
اداب سوهاج
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
تربية عين شمس
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
اداب بنى سويف
تجاره اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
سياحه وفنادق اﻻسكندريه
تجاره طنطا
تجاره بنها
تجاره جامعة دمياط
معهد فني تمريض المنصوره
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تجاره بنى سويف
حقوق اسيوط
تجاره بنها
تربية المنصوره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية طنطا
تجاره بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
608881
165615
732680
885356
373760
164539
591645
888138
808373
675084
878979
576307
577300
815925
579538
504025
602943
886768
306106
879112
832732
387832
833924
439488
898700
234480
223248
662284
453878
159252
103215
809390

اسم الطالب
عبدﷲ محمد عبدﷲ عبد الوهاب
اسماء شعبان محمد عبد التواب
ايه محمد محمد عبدالعال
كريمه حسن على نظيف
عبدالرحمن حسن على عليوه على زغلول
اسماء طلعت عبد العليم بيومى
محمود عادل احمدموسى الشربينى
ندى عماد الدين سيد عبد العزيز
عبير سمير محمد عبدﷲ
محمد عبد الفتاح طه عباس الشرقاوى
اسماء سمير عبد النعيم محمود
حامد يوسف محمد الفرت
فادى جمال اسعد جرجس دميان
دميانه ادوار لويس جندى
لبنى ماهر حسن عثمان حسن
ياسر محمد محمد ابراهيم محمد شحاته
احمد كمال السيد سالم عطية
محمد ناصر عبد الﻼه ابوالمعاطى
محمد خالد عبد السميع داود
محمد سعد عبد العال احمد
ريهام احمد محمود عبد الغنى
وﻻء نصر ابراهيم الدسوقى عبده
ايه طواب محمد عبدﷲ
سلسبيل احمد سعيد ياقوت صقر
هديه ابراهيم عبد اللطيف احمد
احمد عبدالعظيم طه عبدالعظيم
نيرمين احمد المغاوري محمد احمد
فادى ابراهيم سلوانس يوسف
هاجر جميل عبدة السيد اﻻزهرى
رحمه احمد محمد محمد قطب
احمد ابو زيد مرعى ابراهيم
أمين حسن عباس أمين

الكلية
تجارة جامعة السادات
علوم رياضة سوهاج
تربية ابتدائي الزقازيق
اداب سوهاج
معهد فنى تمريض بنها
اداب الفيوم
تجاره بور سعيد
تربية ابتدائي اسيوط
اداب المنيا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم اسيوط
تجاره طنطا
اداب المنصوره
تربية رياضيه  /بنات المنيا
اداب جامعة دمياط
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره الزقازيق
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اسيوط
تجارة قنا ج جنوب الوادي
علوم بنها
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
زراعه اﻻسكندريه
خدمه اجتماعيه اسيوط
خدمه اجتماعيه حلوان
علوم عين شمس
علوم المنصوره
تجاره طنطا
علوم بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
208759
234219
441634
311526
558355
388137
597159
678817
295703
842858
500607
471051
456048
611425
234040
331142
445802
505789
154202
157183
227072
605356
378615
113651
534134
582595
898374
363002
800697
450985
161662
591751

اسم الطالب
محمود جمال سيد احمد
محمد محروس عوض شحاته
محمد سعيد اسماعيل الفيشاوي
احمد صﻼح ذكى عبد التواب
اسماء عادل محمد فودة
ريم عصام ابوالمعاطى عبدﷲ
منة ﷲ شعبان السيد محمد العزوني
ياسمين جمال محمد متولى على
داليا محمد شوقى مطر
على جمال محمد الصغير احمد
احمد حسن يوسف سعدﷲ محمد الكردى
فيفى فرج الدسوقى السيد
محمد نجاح السيد شادى
كريم إبراهيم محمد محمود الديب
شيماء عماد رجب سيد
محمد خالد عبدالحميد عبدالسيد بر
ندى جمال عبدالمجيد زايد
مهاب محمد احمد محمد ربيع
عبير جميل عبد العزيز جنيدى
اية محمد زيدان عبد الحفيظ
شروق جبر امين جبر
إيناس عبد النبى عبد ﷲ محمد العزونى
سيد كمال محمد يوسف
صﻼح منتصر صﻼح زكي
فاتن سمير عوض عبدالمجيد عمورة
ساره ابراهيم محمد محمد زهو
احمد علم الدين احمد محمود
نور عﻼء محمد محمود ابراهيم
فاطمه جمال حنفى عبد الحكيم
محمد خالد ابراهيم محمد محجوب
محمد عزمى صديق عبدالحميد
يارا محمود سليمان سليمان

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية طفوله ج دمنهور
تجاره انتساب م .بنها
تربية جامعة دمياط
تجاره المنصوره
تجاره عين شمس
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اثار قنا جنوب الوادي
نوعية طنطا
تجارة جامعة السادات
حقوق عين شمس
تجارة جامعة السادات
اداب طنطا
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فني صحى بنى سويف
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
طب بيطرى الزقازيق
حاسبات ومعلومات عين شمس
طب بيطرى القاهره
تربية ابتدائي دمنهور
اداب انتساب موجه المنصوره
علوم سوهاج
علوم القاهره
تربية ابتدائي المنيا
اداب كفر الشيخ
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
معهد فني صحى بور سعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
139938
138030
460646
734389
144220
471242
535188
296461
306860
370255
608750
376171
355382
659979
728567
454753
209192
160452
668715
910418
158824
112934
745159
516625
878504
223919
820849
827575
759049
286077
667779
735755

اسم الطالب
على عبد السﻼم على عبد السﻼم الشاهد
ضحى يسرى مصطفى عبد السﻼم
محمد ماهر طلبه فوزى مندور
شيماء ابراهيم عيسى احمد شرارة
احمد محمد توفيق صالح
ايمان عبدالفتاح عبدالفتاح مصطفى عبدالرحمن
هدى سعيد شعبان ابراهيم كميشة
نور الهدى صابر عبد المنعم مصطفى عبد الهادى
رضا فتحي سعد صالح
محمد عﻼء محمد عبدالرحمن
نيره طارق محمد الهادى متولى عبدﷲ
امير محمد سيد احمد زيد على
امانى اشرف احمد سليمان
هند سعد محمود عبد الغنى خضر
امل علي رجب علي عيد
مروه محمد حسن شاهين
احمد ابو الفتوح احمد عبد الحميد
ايه محمد حسن محمد
روميساء محمود احمد المرسى رمضان
عبد الواحد حسين عبد الواحد يسن
اشرف محمد ربيع حلمى
اسراء جابر محمد حسن
مى مهدى محمد طه
سامى رمضان السيد على عيد
محمود عبد المحسن عبد العال محمد
منه محمد عبد السﻼم عثمان
مينا اسحق برناب تاوضروس
فاطمه اسعد رزق ﷲ عطا ﷲ
مريم ماهر عدلى عزيز
نوران مجدي لبيب محمد عيسى
عمر محمد الحنفى السيد ابو العينين
شهاب اشرف محمد احمد ضمير

الكلية
حقوق القاهره
حقوق حلوان
تجاره دمنهور
معهد فني تمريض الزقازيق
ك.ت .فني صناعى الصحافه
معهد فني تمريض طنطا
تربية دمنهور
حقوق عين شمس
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه الزقازيق
معهد فني تمريض الزقازيق
تربية/رياضه عين شمس
اثار القاهره
علوم رياضة المنصورة
دار العلوم ج القاهره
علوم طنطا
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضة
معهد فني تمريض بنى سويف
اداب انتساب موجه المنصوره
كلية تجارة ج أسوان
علوم رياضة بنى سويف
اداب القاهره
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره دمنهور
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية عين شمس
استنفد الطالب رغباته
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
604648
607021
661156
384177
221450
456034
907907
675918
732058
388248
882560
745345
386855
367549
610076
750417
800672
598142
315775
731528
243320
607533
477811
832507
470006
205423
173185
749624
598692
148901
802707
182943

اسم الطالب
شروق طارق عبدالمنعم غريب
محمود محسن شعبان حسن غياتي
محمود عبد الرازق فاروق محمد حبيب
احمد محمد حامد محمد السيد
دينا عصام حنفى عبد العزيز
محمد حامد احمد سﻼم
حجاج عبد الباسط ابو الوفا محمد
امنيه محمد عبد المطلب صالح محمد
محمد عبد اللطيف على محمد
نهال محمد احمد محمد
محمد صديق نيازى نعمان
هاشم مختار محمد محمود
دعاء محمد عبدﷲ محمد
ايه خالد عبدالبديع السيد
اسراء عصام محمد سليمان
احمد على محمد حسن العدوى
ريهام محى الدين على اسماعيل
سلمى سامى عبد الهادى القمصانى
ايمن طارق فكرى السيد
عمر سعيد محمد شفيق شرباش
رؤى مجدي محمد محمود
احمد حسن احمد يوسف
منى شريف محمد محمد مصطفى
اسراء محمد جﻼل محمد
محمد السيد على احمد الزفتاوى
ميرنا رأفت رمزى ميخائيل
عبد الرحمن ناصر عبد العزيز على
سلوى مؤنس السيد بيومى
عﻼء ناصر شطا خليل
ايمان احمد عاشور احمد شقل
مصطفى محمد عوض مرسى
اسﻼم ثروت عبد العزيز على عجمى

الكلية
اداب الزقازيق
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تربية عين شمس
اداب طنطا
تجاره سوهاج
تربية طفوله الزقازيق
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية
علوم بنها
علوم رياضة اسيوط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
كلية البنات آداب عين شمس
معهد فنى تمريض بنها
نوعية فنيه الزقازيق
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
رياض اطفال المنيا طالبات
تربية جامعة دمياط
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
نوعية الزقازيق
اداب انتساب موجه طنطا
اداب قنا ج جنوب الوادى
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
نوعية جيزه
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
سياحة وفنادق المنيا
اداب بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
901238
126028
817215
587753
451623
611732
501496
156957
306694
301765
352768
506772
611744
738284
430848
896208
613491
529321
587732
440983
364186
575455
907219
296470
875358
679060
330138
290060
163830
120996
375192
609114

اسم الطالب
اسراء نورالدين فهمي محمد
ايناس سعيد محمد احمد عطا ﷲ
بيشوى امين عزمى رومان
احمد بكري أنور بكري عوض ﷲ
عبدالرحمن احمد فرغل محمد فرغل
جيهان الباز محمد برعي السيد
نادية عمر عبد ﷲ يوسف
اميره عبد الصمد احمد عبد الصمد
محمد محمود عبدالسﻼم العجمى
احمد محمد فتحى عبد الرحمن سمحان
سلمى ناصر سعيد خميس
منة ﷲ احمد فتحى احمد ياقوت
رانا ربيع زيدان عبدربه ابراهيم
احمد صﻼح احمد حسين محمد نعيم
روضه ناجى احمد محمد البوهى
ايرينى امجد شوقى فهمى
حسام احمد منصور النادى
محمد سعيد احمد السقا
ندى محمد ابراهيم متولى العشماوي
ميار يسرى ابراهيم جمعة
ايمان محمود على محمود
احمد عبد السﻼم فؤاد الحديدى
محمود حسن احمد على
هدير السيد محمد رشاد السيد فرماوى
ديانا شيرين شكرى نجيب
اسماء رمضان محمد على ابراهيم
ايمن محمود محي الدين محمد ابو زمزم
اسراء صﻼح عبد اللطيف درويش
مينا مايكل منير بشاى رزق
احمد عبد العزيز احمد عبد الرحيم باشا
محمد ابراهيم محمد محمد قنديل
احمد ابراهيم احمد الشحات

الكلية
تجاره سوهاج
تجاره القاهره
نوعية المنيا
اداب جامعة دمياط
تجاره طنطا
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية أساسي اسكندرية
تجاره اسيوط
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
حقوق شبين الكوم ج منوفية
اثار القاهره
اداب جامعة دمياط
تجاره الزقازيق
حقوق الزقازيق
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فني صحى رياضه سوهاج
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تمريض دمنهور
تجاره طنطا
اداب كفر الشيخ
تجاره عين شمس
السن عين شمس
حاسبات ومعلومات اسيوط
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره اسيوط
تربية/رياضه المنصورة
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية/رياضه حلوان
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
278659
840756
545903
104053
908166
587957
831139
802567
809312
676923
217438
469505
812205
229343
802132
217468
526984
534153
387213
212214
504158
166549
324366
532111
316339
838198
538976
307976
103566
379825
315236
367944

اسم الطالب
يوسف خالد محمد محمد على عبدالعال
محمد عﻼء علي ابو اليزيد
احمد محمد السيد بشيرعبد الناصر
حسن امجد حسن سمير شحاته
دعاء عبيد عبد المنعم فاضل
احمد محمد شوقي ابراهيم البهنسي
سناء على موسى محمود
رشا صﻼح خلف عيسى
وفاء رضا محمد عبد العزيز
احمد عادل عبد المجيد على زيدان
اسراء مدحت ابراهيم الطوخى
خلود محمد عبدالوهاب محمد
باسم حنين صﻼح حنين
اية محمود محمود شفيق الطوبجى
شهاب محمد ابو العزايم بيومى
زينب محمد امين عبد الحميد
هاجر الشحات رجب محجوب الدياش
كريمان صﻼح محمد عبد السﻼم مغنى
مريم ماهر محمود دياب
محمد ابراهيم عدلي علي
سارة ابراهيم عبدالباقي اﻻعصر
اميرة اشرف محمود عشماوى
عمرو احمد عطا زرزور
احمد عدس احمد محمد الشطﻼوى
نبيلة محمد عفيفى محمد
احﻼم ابراهيم سيد محمد
إسراء محمد عبد السيد خطاب
سحر محمد السيد جربيده
سارة طاهر محمد محمد
اوجينى مجدى شاكر فرح
محمد ماهر فرج فرج احمد
يمنى مصطفى ابراهيم محمد برهومة

الكلية
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تجاره بنى سويف
علوم رياضة الفيوم
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب سوهاج
تجارة جامعة السادات
نوعية فنيه قنا
رياض اطفال المنيا طالبات
تجاره بنى سويف
تجاره جامعة السويس
تربية عين شمس
طب بيطرى كفر الشيخ
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
علوم القاهره
تجاره دمنهور
علوم اﻻسكندريه
تربية ابتدائي عين شمس
تجاره انتساب م .بنها
تجاره اﻻسكندريه
اداب الفيوم
تجاره جامعة السويس
زراعه دمنهور
تربية ابتدائي بنها
تربية طفولة فرع الوادى جديد
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب شبين الكوم ج المنوفية
حقوق القاهره
فنون جميله فنون حلوان
علوم شبين الكوم ج المنوفية
فنون تطبيقية جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
217273
456300
362315
663309
575544
238317
901859
733582
471328
304606
317805
577478
103120
608823
824613
751620
877462
366509
667739
732184
596607
312150
808613
464240
599803
156624
601891
366821
543287
576192
843446
819144

اسم الطالب
دنيا محمد محمود محمد
محمود السيد ابراهيم الديب
اسراء غانم عبدالحافظ على
امال السيد عبد العزيز على جادو
مصطفى صبحى عبد اللطيف موسي
اﻻء محمود محمد على
نورهان فيصل محمد على
اميره رمضان عبدالعزيز ابراهيم احمد
ياسمين محمود عبد العليم جاد
امل صابر محمد سراج
كمال حسين كمال الدين حسين
عبد ﷲ جﻼل فتحى مجاوى
كريم اسامة انور محمد حافظ
سارة محمد السيد محمد سالم
بنيامين نبيل جابر بنيامين
رنا ياسر جاد محمد محمود
محمد عصام احمد متولى
ابراهيم احمد محمد البهى عامر
محمد محفوظ عبد الحميد عبد الجليل الحضري
حازم جمال عبدالعظيم عبدالسميع
رحمه ربيع فهمى زهران
مصطفى محمود عبد العليم ابو رية
حازم حمدى سعد جاد
علي امجد ابراهيم على عابدين
ابراهيم ماهر كمال الدين حسن السيد
احمد سﻼمه سيف محمد
السيد أشرف جوده ابراهيم
احمد سامى محمد موسى
على صالح حسين محمد زيدان
على ابراهيم حسين ابراهيم جبريل
اسﻼم محمد عبد الواحد اسماعيل
أسماء طلعت سعد عبد الحافظ

الكلية
اداب اسوان
علوم طنطا
تجاره القاهره
تربية ابتدائي المنصوره
طب بيطرى كفر الشيخ
كلية البنات تربية عين شمس
اداب سوهاج
اداب الزقازيق
اداب جامعة دمياط
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب م .بنها
تجاره المنصوره
تربية رياضيه بنين حلوان
اداب الزقازيق
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره بور سعيد
تمريض اسيوط
تجاره بنها
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه المطرية
تجاره بنها
تجاره جامعة دمياط
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره طنطا
تجاره بنى سويف
تجاره اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
808610
443570
440896
382837
364262
831377
883444
908243
683427
151345
205266
503459
841255
833181
548933
213896
359512
508179
451265
680711
877308
661227
170012
532598
756128
362967
586944
444531
153636
745224
681691
669823

اسم الطالب
جورج عماد ابراهيم ميخائيل
رانيا احمد مصطفى محمد نصر الدين
داليا عبد ﷲ السيد عبد المجيد
احمد عبدالكريم حسن محمود
هاله حمدى حامد محمد
امنة فوزى منتظر يسن
محمد رفعت صادق محمد
هاله رفعت بشرى لمعى
اميره سمير انور محمد فرح موسى
محمود عبد التواب محمود عبد الرسول
فاطمه عبد ﷲ محمد احمد
بسمه شريف عبد ﷲ عبد ﷲ محمد
سومه عبدالمهيمن عمر عبدالغنى
عمرو حسانين خليفة عمر
محمد على درويش إبراهيم الجناينى
مونيكا مدحت رزق ﷲ سعد
محمد صﻼح محمد حسن
صالح السيد محمد محمد حواش
بيشوى فايز نسيم جورجى عريان
شيماء عبد الرحمن ابراهيم احمد
ايه رمضان سيد عبد الحافظ
عبد الرحمن محمود عوض محمود جازيه
منار فراج فتحى على
ياسين طه محمد عبد الصمد البحر
نورهان عادل السيد السيد صالح
ماجد اسحاق منير ساويرس
اسماء عمر يوسف مصطفى حرب
بدر عبد الحميد بدر عبد الحميد الشامية
ايرينى عياد غالى يوسف
احمد عادل عبدالرحمن احمد
محمد عبد الكريم عبد الكريم احمد بكير
كريم عزت ابراهيم عمران

الكلية
تجاره بنى سويف
علوم طنطا
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
اداب عين شمس
حقوق قنا جنوب الوادي
تمريض اسيوط
معهد فني صحى سوهاج
اداب انتساب موجه المنصوره
معهد فني تمريض اورام القاهره
تجاره جامعة السويس
علوم رياضة كفر الشيخ
تربية المنيا
العالي سياحة وفنادق الغردقة
زراعه المنوفية/رياضة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
زراعه عين شمس
تربية رياضيه بنين اﻻسكندريه
علوم طنطا
اداب المنصوره
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم الفيوم
زراعه دمنهور
تربية ش.طفولة العريش
تجاره عين شمس
حقوق طنطا
تجاره طنطا
إعﻼم بنى سويف
تربية اﻻسماعيليه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
حاسبات ومعلومات الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
803521
205102
730287
752308
887870
591162
876075
754297
533761
383631
511665
387368
430427
547883
534647
659128
809379
819416
153185
652561
670984
595490
806712
533757
663764
755033
681247
673192
888821
131136
244673
239196

اسم الطالب
رقية صﻼح امين عبد الجواد
فاطمه الزهراء مصطفى محمود ابراهيم
محمد خالد فؤاد السعيد البﻼط
جميله على السعيد محمد محمد برغوت
شادى ناجى شفيق عزير
كريمه اشرف ابراهيم الباز
عمر عبد ﷲ محمد مهران احمد
لميس محمود السيد حسين
امل عبد الحميد محمود عبد الحميد الجنجيهي
اسراء حسين عثمان عمر موسى
جميلة عطية محمد عطية
منار اﻻسﻼم ماهر حسن محمد
محمد مصطفى محمد جودة
محمد محمود عبدالمنعم عامر
كوثر محمد رجب عوض الصياد
وفاء لمعى عبد الخالق المهدي
عبد الرحمن سعيد عبد الناصر حسين
ابانوب ايمن ادوارد صديق
رضوى حمدى رفعت محمد
سامح محمد عبد الفتاح محمود جبر
امل السيد فتحى الطنطاوى
اسعد السعيد السعيد العتال
داليا محمد الديب حسن رشوان
امانى محمد مصطفي محمود النجار
احمد محمد حامد اسماعيل
احمد محمد صﻼح محمد
ساره احمد على عيد شداد
صابرين محمد السيد مصطفى السكرى
ايه ممدوح عبد الخالق محمد
اسراء محمد احمد حسن
ياسر عماد حمدى عبد العزيز
اسامة طارق عبدالعزيز عبدالعاطى

الكلية
تجاره اسيوط
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تجاره الزقازيق
تربية رياضيه  /بنات بورسعيد
معهد فني صحى اسيوط
تربية جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات اسيوط
تجاره بور سعيد
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية البنات تربية عين شمس
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
تربية/رياضه المنصورة
تربية/رياضه المنصورة
تربية/رياضه جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
تربية ابتدائي دمنهور
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية/رياضه المنصورة
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
علوم اسيوط
استنفد الطالب رغباته
طب بيطرى القاهره
حقوق القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
603234
220815
604560
612555
607665
732661
598641
826273
728715
284833
146569
583987
313067
147000
752088
579208
321326
585876
800569
894603
118368
602400
737907
307459
523905
217531
580870
664745
160273
443269
888301
657487

اسم الطالب
احمد عبد المنعم حسن عبد المنعم رضوان
محمد رضا محمد على
نورا علي عمر علي
شريف اشرف عبد الفتاح محمد عبد المتعال النجار
مصطفى محمد راتب محمد
ايات عبدالمقصود محمد ابوالفضل مصطفى
مريم محمد حسن الكاشف العزبى
ايه عبدالنبى ابراهيم عبدالشافى
ميخائيل طارق سعيد كامل سليمان
سارة احمد جمال احمد لطفي
شكرى حمدى عبد الحفيظ جابرى
رانيا شحاته السيد حميدو
مها عبد ﷲ زكى الصواف
محمود شعبان سيد عبد المقصود
رندا هشام العوضى محمد السعيد
ايمان محمد السيد محمود
روضة السيد علي محمد جزر
محمود الحسانين احمد مقلد
شيماء محمد برعي محمد
رشا قدرى محمد دريس
ميرال محمد سيد سليمان
زينب ابراهيم محمد سليمان
ايه محمد احمد يوسف الياسرجي
منة ﷲ احمد حلمى ابراهيم الطلياوى
مونيكا عاطف عياد عطية
ياره مصطفى محمد احمد عامر
مصطفى مجدى شوقى قديس
احمد رضا مصطفى ابوالفتوح
امانى محمد طه سيد احمد
نرمين صﻼح الدين عبد الحليم حافظ جاد
فادى سامى اسحق توفيق
رحاب خالد حبيب السيد عثمان

الكلية
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية
حاسبات ومعلومات الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
علوم رياضة اسوان
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
اداب قنا ج جنوب الوادى
علوم الزقازيق
فنون جميله فنون حلوان
علوم رياضة القاهرة
تجاره طنطا
حقوق شبين الكوم ج منوفية
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية ابتدائي بور سعيد
اداب المنصوره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية/رياضه طنطا
كلية التربية الفنية ج المنيا
علوم اسوان
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي الزقازيق
علوم بورسعيد
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
فنون تطبيقيه حلوان
اداب طنطا
تجاره طنطا
تربية رياضيه  /بنات بني سويف
علوم طنطا
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره انتساب موجه المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
515838
662673
159523
228211
119979
148323
746754
734345
884314
433006
356770
544683
107334
138128
323509
581697
919296
581317
445298
739746
535096
122599
802048
297391
605295
468424
900843
817176
149760
428126
676517
122187

اسم الطالب
إبراهيم حسن إبراهيم متولى أبو سماحه
صبرى مجدى محمد ابراهيم مكيه
سعيد اسماعيل سعيد جاد
نبيل ممدوح عبد المجيد حسن
اسامه هشام احمد جاد
ساره شحاته جاد منظور
محمد نبيل رزق محمود
امل محمد عﻼء الدين حسانين محمد قنديل
رانيا وجيه قاضى عيد
احمد خالد اسماعيل فرج على
محمد اسامه احمد حسن
محمود محمد عبد المعطى على مشعال
هند جمال الدين محمود ابو العﻼ
اماني خلف محمد عبد الواحد
تسنيم جابر فتحى محمد بسيونى
محمود على حسن عويضه
تغريد شعبان طه محمد
محمد وجيه فريد سرحان
ايناس شوقى عبدالمجيد عبدالمجيد حجازى
منار صبرى محمد احمد بدير
سارة محمد حلمى محمد على
ايه عاصم السيد محمد اسماعيل
عبد الرحمن حسن محمد شعراوى
هاجر عاطف ابراهيم بيومى
إسراء محمد حسين عفيفى
احمد شوقى محمد قنديل
دميانه نبيل صموئيل بولس
احمد أشرف مصطفى درويش
مى عبد الونيس عبد الهادى احمد
احمد طارق جابر السيد
على ناجى محمد نصر جندى
هاجر ايمن مصطفى محمد

الكلية
تجاره دمنهور
تمريض المنصورة
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره جامعة السويس
الفني التجارى بالروضه
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره الزقازيق
تربية/رياضه اسيوط
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
اداب سوهاج
تجاره طنطا
تجاره طنطا
اداب الزقازيق
علوم جامعة دمياط
كلية البنات تربية عين شمس
معهد فني تمريض المنيا
اداب عين شمس
تجاره الزقازيق
تجاره كفر الشيخ
تربية سوهاج
تربية المنيا
زراعه عين شمس
تجاره دمنهور
تجاره طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
590200
754693
881935
752688
455524
889736
600523
209761
436465
445205
802706
286994
449892
357822
752513
133209
530809
527544
312598
658677
282607
806786
446245
922430
753307
277895
470378
107520
449133
603889
430465
743424

اسم الطالب
احمد اسعد السيد كامل
احمد حسن محمد محمد الخولي
ساره محمود حامد على
نورهان احمد سعد محمد حراز
عمرو عبدالمعز عبدالحليم مرعى
فاطمه مظهر محمد الصغير
رويدا منصور احمد احمد الشترى
هديل مسعد محمد محمد
أيه ﷲ بهجت كمال الصاوى عبد اللطيف
اسماء صبحى سعد سالم رجب
مصطفى محمد رجب محمود
وليد خالد محمد عبدالعزيز
بسنت وحيد ابراهيم عبدالرحمن
اسراء عميره عبدالمعطى ابوعميرة
ندى ايهاب محمد الزيدى
نورهان محمد محمد الدسوقي
احمد الشحات فرج منصور
روان سمير مصطفي بسيوني خليفة
محمود جمال محمد سعده
اسﻼم احمد محمود العربي
عبد الرحمن صﻼح محمود فؤاد
شيماء سيد عبد ﷲ عبد السﻼم
محمد حسين السنوسى عوض
اسماء سعد راتب سعد
مرفت احمد محمد حسن
هايدي محمد عز الدين عبد الحميد عبد العزيز
صﻼح الدين عوضين الصاوى الزينى احمد يونس
ندى مسعد مسعد عبد العزيز
نورهان ربيع جمعه محمد
عمر السيد التهامى حسين
بهاء الدين احمد فاروق محمود محمد
اسراء محمد اسماعيل محمد اسماعيل

الكلية
حقوق المنصوره
تجاره بور سعيد
اداب اسيوط
تربية بور سعيد
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
علوم اسيوط
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
فنون تطبيقيه حلوان
حقوق اﻻسكندريه
استنفد الطالب رغباته
اداب المنيا
حقوق القاهره
تجاره طنطا
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره بور سعيد
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم دمنهور
تجاره اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره القاهره
علوم المنيا
اداب طنطا
تمريض أسوان
اداب انتساب موجه بورسعيد
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره كفر الشيخ
زراعه القاهره
تربية طفوله طنطا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
حقوق اﻻسكندريه
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
324537
324904
532948
322840
653506
821187
308476
593941
535277
110509
740232
650890
895001
659848
529333
577725
901918
595092
584796
575494
162160
915836
675894
881113
835715
213616
153316
128709
111117
466460
578244
542793

اسم الطالب
يوسف محمود محمد عثمان
ليلى احمد حافظ الميت يزيدى
احمد محمد على حامد يوسف
سارة عﻼء المصلحى خطاب
محمود ابراهيم احمد محمد المهدى
ليلى عباس سيد عباس
اسراء عصام عبدالفتاح عمار
وحيد رمضان محمد ابراهيم الكنانى
عايده مقبل فكرى ابراهيم
هادى محمد خليل توفيق
سارا عبدالشكور عبدالوهاب عبدالسﻼم
شيماء شكرى عبد العال محمود
ساميه محمد ماجد محمد
اﻻء مصطفى بدير محمد محمد عامر
محمد عادل عبدالرحمن عامر عبدالمجيد الجمل
فتحى محمد عماره المهدى
كرستينا وليم شكر ﷲ عطا
اسﻼم محمد محمد على البربرى
وﻻء رجب حسن عبد العال الشندال
احمد قطب عدلى قطب محمد
اميره عزت فتحى محمد صيام
حسن صادق على حسن
هانم عربان على احمد محمود
عبد الحافظ محمد عبد الحافظ احمد
اميره محمد محمد بيومى
عبد العزيز احمد ابراهيم محمد احمد
ايمان ابو الخير شعبان بيومى
هند ضيف محمد محمد عبد الغنى
ندى عيد عبد اللطيف عبد العزيز
ندى عبدالغفور على عبدالرحمن منصور
احمد شكرى شوقى عبد الباقى
نورهان عطيه عبد الصمد عامر احمد

الكلية
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره عين شمس
تجاره دمنهور
تربية السادات
تربية رياضيه بنين المنصوره
تربية قنا ج جنوب الوادى
تربية ابتدائي السادات
تجاره بور سعيد
تربية طفوله ج دمنهور
علوم رياضة عين شمس
علوم الزقازيق
اداب المنصوره
اداب سوهاج
اداب المنصوره
تجاره دمنهور
اداب المنصوره
تربية سوهاج
تربية ابتدائي جامعة دمياط
نوعية طنطا
اداب طنطا
اداب بنى سويف
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
اداب المنصوره
معهد فني صحى رياضه اسيوط
تربية قنا ج جنوب الوادى
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تربية بنى سويف
اداب انتساب موجه الفيوم
حقوق حلوان
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
علوم رياضة الزقازيق
علوم رياضة اﻻسكندرية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
911016
534804
127397
655311
243891
155116
875663
899428
211626
205007
456547
825076
388635
908170
364478
735706
875681
206296
816249
220523
731980
900955
880638
321238
879170
537909
454506
906285
103367
134151
114299
501356

اسم الطالب
سيد محمد سيد بسطاوي
صفاء بركات زكى إبراهيم
هاجر محمد زكى على صقر
نورا حسين محمود حسين احمد
محمد ايمن عبد الخالق محمود
احمد نصر سيد نصر
احمد محمد عبد المحسن خليفه
محمود عﻼءالدين قبيصى محمد
عمر عﻼء الدين عبد السميع محمد الزفتاوى
مصطفي ايمن مهتدي ادريس
ميادة جعفر مسعد بﻼل
كاترين ثروت ميﻼد راسم
رانيا محمد الشحات محمد
ريهام عاطف وصفى شوقى
شيماء صبره صابر حسان
خالد محمد السيد سليم النجار
اريج عبد ﷲ هاشم خضرى
رامى محمد احمد عبد ﷲ
شذى يوسف احمد تهامي
لؤى ناجى بسيونى محمد عبد الموجود
محمود على على ابراهيم فوده
حسام عثمان محمد مزيد
بيشوى عصمت مهنى ساويرس
بسنت السيد محمد مبروك محرم
ماريو اشرف رشدى منقريوس
دعاء حسنى الصابر علوانى
إيمان أحمد أبوحواس الزيات
عثمان الغول عثمان الشمندى
نورهان اشرف ابوسريع مصطفى
مريم محمد غريب قرنى
مهند مجدي على منصور
رانيا جمال السيد على عبد النبى

الكلية
تربية اسوان
تجاره دمنهور
اداب انتساب موجه القاهره
رياض اطفال المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه بنى سويف
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
اداب سوهاج
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
رياض اطفال المنصوره
تربية قنا ج جنوب الوادى
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
اداب سوهاج
حقوق حلوان
معهد فني صحى الزقازيق
حقوق اسوان
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
اداب المنيا
تجاره انتساب م .بنها
علوم رياضة الزقازيق
علوم رياضة سوهاج
علوم رياضة اسيوط
تربية ابتدائي شبين الكوم
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
اداب دمنهور
تربية طفوله طنطا
حقوق انتساب موجه سوهاج
زراعه القاهره
حقوق انتساب موجه القاهره
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
140142
368577
741457
367982
163669
294651
161227
526109
374064
891368
597547
587768
311511
910687
164567
452331
441930
282418
426198
611067
298793
219345
314752
466046
303091
583680
507909
745962
528882
515237
803571
107294

اسم الطالب
محمود على محمد على السيد الشاهد
ايناس يحيى وجيه منصورعلى
محمد اسماعيل احمد اسماعيل عبد العزيز
دينا صابر الشحات عبدالفتاح
احمد رضا احمد لطفى ابراهيم
محمد مجدي محمد عبدالرحمن
منى محمد اسعد محمد
طارق خالد محمد قناوى ابو العﻼ
اميره احمد كمال عبدالفتاح
ابانوب كرم لطفى شحاته
هاجر عوض محمد عوض عطيه
عبد ﷲ عزت عبد ﷲ الشيخ
محمود سﻼمة محمود عبد العظيم
فاطمه حسين محمد قناوى
اميره حمدى شعبان كامل
يوسف رضا حافظ قطب
احمد حماده مصطفى السيد الدهراوي
بوﻻ ممدوح صبرى جورج
عبير اسماعيل السيد على الشرقاوى
معتز ابراهيم احمد ابراهيم
جمال صﻼح طه محمد
ميار محمد رشدى ابراهيم الدسوقى
عبد الخالق عصام عبد الخالق البحيرى
أيه ﷲ ايمن عبد اللطيف حامد هلهل
رغدة سعد مصطفى بسيونى الصاوى
اسراء سلطان قرنى عويس فرج
محمد احمد عبد الماجد محجوب
احمد صبري احمد سليمان
محمد ابراهيم فتح ﷲ زايد
احمد موسي محمد مهدي كشك
مريم عماد الدين عياد متري
ساره ربيع عزمى شوربجى

الكلية
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره بنها
تجاره جامعة السويس
اداب انتساب موجه بنها
تجاره بنى سويف
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم حلوان
معهد فني تمريض اسيوط
كلية الزراعة جامعة دمياط
تجاره طنطا
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه اسوان
علوم حلوان
اداب طنطا
تجاره انتساب موجه طنطا
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
طب بيطرى فرع مطروح
علوم الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
السن عين شمس/رياضة
تجارة جامعة السادات
علوم رياضة بنها
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اداب طنطا
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
ك.ت .فني منشات بحريه بور سعيد
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تجاره القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
121234
672306
232800
830753
529452
473182
603956
229812
447292
757344
577450
733609
612589
352763
219286
473511
597015
435812
598538
153244
291347
318369
608965
501302
663612
754000
449524
466425
594041
908721
752758
214160

اسم الطالب
اسﻼم عبد الفتاح محمد احمد حمدﷲ
خلود خالد محمود حسن
حنين احمد على عبد الرحمن
أسامة جمال محمود أحمد
احمد صابر محمد حسن سعيد
ضياء ابراهيم حسن حسين
محمد عبد الحكيم محمد عبد العال
سلمى عبدﷲ محمد على
يوسف احمد احمد عبد الغنى عبد ﷲ
هدير صابر عبدﷲ سيد احمد ترك
احمد محمد توفيق احمد عطيه
اﻻء السيد محمد السيد عبدﷲ
مجدى محى عبد الحليم محمد الهادى
تقى طارق محمدعزت شحرور
جيرمين ايمن سليمان تاوضروس
شيماء جميل على محمد ابوصالح
عمر محمد صابر عبد الفتاح رضوان
سارة احمد احمد محمد دياب
أميره أشرف أمين النجار
فيبي وليم شحاته فهيم
سامح سعيد احمد ابراهيم شرف
محمد عماد أبوعجوه السيد أحمد
احمد عمر حسانين عمر فرج
زينب احمد نوح محمد نوح
رنا اشرف محمد عبده احمد
ايمان محمد خليل احمد
هدير بشير محمد طلب
مروة فوزي اسماعيل نصار
أحمد السعيد أحمد عبد الغفار مرزوق
فدوى عبد الناصر اسماعيل على
ميرنا جمال عباس محمد ابراهيم الشربينى
ماركو مجدى ميشيل يوسف ميخائيل

الكلية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
معهد فني صحى رياضه المنصورة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره سوهاج
علوم دمنهور
اداب كفر الشيخ
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره عين شمس
اداب طنطا
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره المنصوره
السن عين شمس
تجاره الزقازيق
السن عين شمس
اداب عين شمس
استنفد الطالب رغباته
معهد فني صحى رياضه بور سعيد
زراعه اﻻسكندريه
تربية جامعة دمياط
اداب سوهاج
تجاره انتساب م .بنها
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
تجاره الزقازيق
اداب دمنهور
تجاره بور سعيد
تجاره بور سعيد
تجاره طنطا
علوم كفر الشيخ
تجاره سوهاج
كلية تجارة ج أسوان
تجاره بور سعيد
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
738854
229452
426108
105330
667382
302875
729228
602827
232604
107169
501310
751338
313994
657525
590518
599892
155930
445306
658895
501683
651892
816964
587621
736095
549702
659352
733378
735266
915287
876761
440110
580673

اسم الطالب
محمد ياسر احمد ابو النجا
هبه حسن محروس حسن عابدين
فاطمه محمد سيد محمد
محمد محمود احمد عثمان
سمر مصطفى عبد المعطى حماد
اسماء احمد محمود حبيب
سحر ادهم محمد رجب احمد
مصطفى سعيد سالم محمد سالم
كريم محمود احمد عبد العزيز
عبد الرحمن اشرف فوزى احمد
ميرنا مهران حسين خليل ابراهيم
احمد عادل حسن احمد حسن
اسراء احمد فؤاد أبو سته
كرستين شوكت صبحى ايوب ميخائيل
عبد الرحمن السعيد محمد عيسى
محمد سيد احمد محمود محمد عبد العال
ندا محمود قرنى عبد المولى
ايه جابر فتحى نصير
كريم احمد حسين عبد الرسول
عبد المنعم احمد عبد المنعم حسن دعبس
أبانوب ماهر نديم ميخائيل استفانوس
نها جمال حسين مهنى
نهى عادل محمد لطفى الجوهرى
نورا حسن على سيداحمد
زينب محمد صالح ابراهيم عيسى
احمد محمد بعجر على
اسراء حاتم ابراهيم محمد ابو طالب
نيره الحسينى فتحى احمد
محمد جابر بكار عثمان
نورهان جمال خلف عبد الناصر
سارة عبد الرحيم محمد أحمد على
ايه جمال ابواﻻسعاد احمد منصور

الكلية
علوم بورسعيد
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
الزراعة الصحراوية والبيئية بفوكة ج اﻻسكندرية فرع مطروح
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات.
تربية السادات
تجاره الزقازيق
تجاره الزقازيق
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
حقوق القاهره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بور سعيد
نوعية اشمون
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب جامعة دمياط
تجاره الزقازيق
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
علوم شبين الكوم ج المنوفية
حاسبات ومعلومات المنيا
تجاره اﻻسكندريه
تجاره طنطا
معهد فني صحى بنى سويف
اداب طنطا
تربية طفوله الزقازيق
تربية/رياضه دمنهور
زراعه المنصورة/رياضة
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه اسيوط
علوم اسيوط
اداب اﻻسكندريه
حقوق المنصوره

Page 1687 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
206511
613448
726154
729417
427465
205664
591157
605020
509230
454776
477816
104470
323117
901411
133598
876204
307835
154678
317529
738167
379653
166219
451746
899762
676237
522645
597634
138460
376163
745044
390917
372049

اسم الطالب
بيشوى عادل مﻼك ميخائيل
احمد السيد عبد الرحمن عبد المجيد
محمد كمال الدين احمد على
عبد الرحمن احمد عبد الرحمن حسن
فوزية عادل عبد الرحمن علي
احمد محمود عبد العال فرج عفيفى
علياء الغندور عبدالوهاب الغندور
سمارة جودة علي الوهيدي
سحر ابراهيم جابر محمد حسبو
هبة السيد محمدي المؤذن
اسراء على عبد الفتاح فرج السجان
مينا يسرى غطاس عبد المﻼك
اسراء سمير صبرى المليجى الشاويش
على احمد سيد ابوالعﻼ
هاجر صفوت عبد الفتاح محمد
رحاب ثابت مصطفى محمد
هبة كرم عبد العظيم محمد شاهين
فاطمة احمد عبد ﷲ طلب
روفيدة عبد الرؤوف مأمون سليمان
عبير صﻼح الحسيني اسماعيل
محمود رضا عبدالمجيد ابراهيم شلوبة
ضحى رجب عوض عبد السﻼم
محمد رجب بخاطره محمد خلوه
دينا عامر محمد احمد
محمد رضا محمود غريب
امنيه محمد احمد محمود عبدالحميد
محمد حسن حبيب جمعة السيد
منه ﷲ بدران ابراهيم عقل
اسﻼم اسامه محمد ربيع مصطفى الوكيل
سها حمدى محمد عطيه
محمود محمد عبدالرحمن محمد
ياسمين يونس محمد يونس شعراوى

الكلية
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
حاسبات ومعلومات الزقازيق
دار العلوم ج القاهره
حقوق عين شمس
تربية أساسي اسكندرية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية جامعة دمياط
معهد فني صحى الزقازيق
حقوق اﻻسكندريه
تمريض طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حاسبات ومعلومات عين شمس
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي اسيوط
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تربية بنى سويف
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
حاسبات ومعلومات الزقازيق
زراعه عين شمس/رياضة
اداب انتساب موجه بنى سويف
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تجاره سوهاج
معهد فني تمريض الزقازيق
زراعه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
كلية البنات آداب عين شمس
علوم رياضة سوهاج
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حقوق حلوان
كلية البنات آداب عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
453858
530182
527391
443050
665029
382391
822270
659254
681839
389172
902904
843054
886523
213899
614168
579708
322191
356298
184582
298702
531106
895572
508612
673476
295626
610034
588296
582437
659194
806217
154285
595922

اسم الطالب
ميرنا رضا وليم عبدة جرجس
احمد شوقى عبد الحميد الهميسى
اية احمد مصطفى محمود عﻼم
اميرة هشام محمد عجيلة
فارس محمد ابراهيم عبد الحميد محمود
اميره ماهر محمد عبدالعال
اسراء السايح محمد مصطفى
امانى حمدى مصطفى على المقرش
عبد ﷲ محمد محمد عبد الرحمن العزبى
ساره شحاته احمد كمال الدين
يؤانا فيليب انيس عيسى
ابانوب شارلى صﻼح حلمي
ماركو امير شكر ﷲ رزق ﷲ
هبه سعيد حماد عبد الحليم
اميره محمد يوسف يوسف
دينا عﻼء الدين محمد رشاد عفيفى على
كريم محمد السيد محمد فوده
اسراء عاطف عرفه امام
صابرين حسن احمد محمد
احمد صابر سعيد سيف عطية
احمد اشرف امام محمد خليفة
مصطفى جابر عباس محمد
روان عمرو محمد محمد نجم
ايمان طارق محمد رضا على قدح
هدير طارق طلعت حسن
محمد ابراهيم يوسف السيد
محمد محسن السيد محمد جاد
محمود محمد مختار شاهين
هدير سمير محمد صبرى محمد صالح
رضا سيد مصطفي السيد
عفاف اشرف عبد المنعم يونس
ايه حسين احمد الرفاعى

الكلية
علوم طنطا
اعﻼم القاهره
تربية أساسي اسكندرية
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه المنصوره
حقوق انتساب موجه عين شمس
تربية رياضية /بنات قنا
رياض اطفال المنصوره
تجاره بور سعيد
حقوق انتساب موجه عين شمس
تربية سوهاج
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
معهد فني تمريض اسيوط
فنون تطبيقيه حلوان
تربية الزقازيق
تجاره المنصوره
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
تربية حلوان
دار العلوم ج القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
اداب انتساب موجه سوهاج
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم رياضة بنها
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية رياضيه بنين الزقازيق
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره جامعة السويس
تجاره انتساب موجه بنى سويف
إعﻼم بنى سويف
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
838123
437039
739694
879023
586460
390124
394405
120974
320368
205709
244502
447776
670010
527764
831166
466859
283792
801976
831870
365874
140423
382806
302550
154106
831332
386460
122863
682602
753301
358219
610196
237559

اسم الطالب
هبه عبد ﷲ محمد احمد
نورجى طياب راغب مفيد صديق
خلود عبدالمنعم عبدالجواد محمد فرج
نجوي علي عبد المحسن ابوالعﻼ
محمد ياسر عبد العاطى موسى السرسى
ايه سﻼمه عبدالمنصف سﻼمة
عمر سمير صفوت سليمان
محمد سيد عبد العاطي قاسم
اسﻼم سمير محمود الشرقاوى
ايمان عﻼء الدين هاشم احمد
اية ﷲ وليد جمعة محمد
عبد الرحمن محمد احمد عرفه
نرمين جمال عبد ﷲ محمد عبد العزيز
روان محمد محمود العمراوى
ايه مصطفى على ابو الحسن
اميرة سالم محمد ابوشعير
كريم سيد فتحى سيد درويش
محمود خالد محمود سيد
صفاء هرون ربيع محمد
وﻻء على الدين السيد ابوالعينين
محمود احمد زكى حامد
حوريه محمد جﻼل محمد
محمد ابراهيم سيد احمد عامر
ندا جمال عوض معوض
جمال عبد الناصر محمود احمد
علياء احمد عبدالحميد مسعود
عمر حاتم خيري سند
امنيه محمد محمد فرهود
فاطمه رمضان محمد السيد عبد المنعم
سميه على حسن منصور اسماعيل
مريم محمد فوزي حسين اسماعيل
ميرا نبيل فرج جرجس

الكلية
طب بيطرى فرع الوادي الجديد
علوم اﻻسكندريه
اداب الزقازيق
تمريض اسيوط
تجاره طنطا
علوم عين شمس
حقوق بنها
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة حلوان
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
طب بيطرى الزقازيق
تربية اسكندرية
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
زراعه كفر الشيخ
حقوق انتساب موجه عين شمس
اداب المنيا
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
اثار الفيوم
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
علوم رياضة الزقازيق
حقوق شبين الكوم ج منوفية
علوم بنى سويف
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية ابتدائي عين شمس
حقوق القاهره
تربية المنصوره
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
طب بيطرى القاهره
اداب جامعة دمياط
اداب انتساب موجه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
671243
731149
542729
614695
368514
680854
681166
806785
210640
594119
659807
434558
459119
207958
502371
578917
167313
318063
368210
848039
108518
217592
527394
234270
145077
381448
383641
742261
150669
165611
452578
467528

اسم الطالب
هند شريف عزمى مصطفى الدسوقى
مى طاهر عبد المنعم محمد المقدم
رنا ابراهيم حسنين محمد حسنين
هاجر محيى عبدالمقصود عبدالرحمن
فاطمه صﻼح محمود السيد خليل
هبه نصر الدين نصر احمد عجيز
شروق محمود المتولى المتولى البغدادى
شيماء جمال يحيى السيد
اميره اسامه رشاد صالح
أحمد ناجح القطب طه بصله
هبه عبد الحميد محمد كمال الخطيب
سيف الدين محمود زكي محمد طبلية
دينا بركات حسن على كنون
احمد خالد صﻼح كامل
أندرو منير يوسف يوسف شلبي
احمد ايهاب مصطفى محمود الفيومى
عبير قطب محمد قطب
احمد السيد عبد الكريم خﻼف
فاطمه نبيل عبدالرازق على ابراهيم
فاطمه فؤاد عبد الحافظ محمد
دينا عادل حسن عكاشة جاد
ميرنا اشرف عدلى بولس
ايﻼريا أسامة فايز اسكندر سليمان
احمد سيد محمد السعيد
عمر عيد يونس عبد الهادى
محمد احمد محمد حسين حسن
اميره على محمود عبدالرحيم سرايه
اسراء اشرف وجيد علي
على محمود السيد عبد اللطيف احمد
وﻻء خالد جميل عرندس
ندي محمد كمال نصرالدين
محمد فتحى سعد زكى ابراهيم

الكلية
نوعية المنصوره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم رياضة اسوان
معهد فني صحى الزقازيق
تربية ابتدائي بنها
تربية المنصوره
رياض اطفال المنصوره
تربية المنيا
فنون جميله فنون حلوان
الفني التجارى بدمياط
اداب انتساب موجه المنصوره
فنون جميله عماره المنيا
تجاره دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره دمنهور
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
تجاره بنها
اداب انتساب موجه اسوان
تجاره انتساب موجه قاهره
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجارة جامعة السادات
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره انتساب موجه قاهره
حاسبات ومعلومات بنها
علوم عين شمس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم رياضة الفيوم
زراعه الفيوم
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
518891
379925
170640
531962
122280
456573
822407
588622
733829
818361
730274
214274
883259
674277
435540
520882
137881
651457
154680
607036
278731
451625
135339
668704
727802
661833
128173
805063
445558
907998
447515
609439

اسم الطالب
اسراء انور انور بشر
ياسمين محمد يوسف حسن شعﻼن
اسماء عبد البر محمد محمد
محمد السيد عبدالغنى حسن البلكيمي
اسماء عادل محمد همام
هدير ياسر على على سكير
بسنت أيمن محمد أحمد
نورا عبد الرازق جابر العازب
اسماء عطيه عبد الرءوف سليمان جاد
اسراء شحاته دردير على
مهدى احمد حافظ مهدى
سمر ابراهيم محمد سليمان
زينب بدر محمد على
منار رفعت عبد العظيم محمد منصور
اسيل صالح محمد نبيه
خلود نبوى على السماك
اميرة ابراهيم خليل ابراهيم
جيانا طارق محمود عبد الغنى الموافي
ماري جرجس رزق بسخيرون
احمد خالد حسين موسى ايوب
مينا عادل عزيز عبد الشهيد
عبدالرحمن السيد جودة محمود
محمد محمد ربيع اسماعيل
بسمه السعيد احمد المحمدى شحاته
دينا محمد محمد الصغير بدوى محجوب
تحيه محب محمود احمدريان
مروة هانى على محمد
احمد فتحي يوسف محمود
دعاء عبدالمقصود بدر عجور
جهاد السمان عبد الشافى السمان
عبد الرحيم بيومى عبد الرحيم الغزالى
محمد اسامه ابراهيم رمضان

الكلية
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
زراعه عين شمس
دار العلوم ج القاهره
ك.ت .فني منشات بحريه بور سعيد
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره طنطا
كلية تجارة ج أسوان
اداب المنصوره
نوعية الزقازيق
تربية رياضيه  /بنات المنيا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب عين شمس
تربية ابتدائي اسيوط
اداب المنصوره
تجاره طنطا
اداب دمنهور
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره المنصوره
معهد فني تمريض بنى سويف
نوعية الزقازيق
تجاره طنطا
حاسبات ومعلومات الفيوم
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب المنصوره
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره القاهره
تمريض المنيا
تربية طنطا
تجاره سوهاج
تربية ابتدائي طنطا
تجاره الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
831522
899136
468606
456673
383720
291242
153800
168683
754641
111293
327521
217944
612350
204729
447050
445312
282299
587177
884114
115048
802528
155026
813253
607755
170671
280823
286771
809030
660602
187231
351304
109787

اسم الطالب
حازم طه محمد احمد
ياسمين محمود عبد اللطيف محمد
منصور احمد كمال حسين شتات
ياسمين ابراهيم محمد عبدالقادر ابو النور
ابراهيم مجدى امين محمود مطر
عمر عصام حسني ابو زيد
شيماء اشرف سيد ابراهيم
جهاد نبيل محمد محمود
مؤمن مقبول محمد احمد
شروق ايهاب عكاشة محمد
ايمان خالد حسن عبد المقصود
اسراء طارق جمال عبدالحميد
يحى عماد يحى محمد على المليجى
ماريا مختار صبحى اسعد جرجس
احمد ابراهيم حسينى ابراهيم العيسوى
ايه عصام محمود حسن رمضان
لميس احمد اسماعيل الشامى
عبد الرحمن محمد فرج السقا
دينا عوض حلمي حريز
رويدا احمد فضل محمد فضل
مروة محمد صﻼح محمد
دينا عادل محمد احمد
جمانة على محمد شحاتة
تسنيم احمد سيد احمد سليمان
رضوى رمضان حسن احمد
نيرة عبد الرحمن محمد صبري ابو العنين
مريم محمد طه عثمان عمر
اية ربيعي مراد ابراهيم
نورا مدحت بدير عبد الباسط
دينا ابراهيم موسى قطب
سمر مصطفى احمد السيد عرفة
بﻼل كمال محمد عبد الحليم

الكلية
تمريض قنا جنوب الوادي
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره طنطا
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
اثار قنا جنوب الوادي
زراعه الفيوم
معهد فني صحى اسماعيليه
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره طنطا
تجاره طنطا
تجاره عين شمس
تجاره طنطا
تجاره اسيوط
اداب القاهره
تمريض المنيا
حقوق بنى سويف
تمريض المنيا
اداب انتساب موجه الزقازيق
نوعية عباسيه
تربية حلوان
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب المنيا
علوم المنصوره
اداب سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
541635
120669
451531
220771
111974
610348
841653
819431
810705
355430
236592
666847
381110
322550
879320
282341
320093
111732
457646
371755
822141
681002
660940
876119
833744
209544
159930
210965
118381
612027
808683
444635

اسم الطالب
مريم طارق على على ضيف
احمد ابو القاسم فتحى ابو القاسم
احمد عادل اسماعيل محمود
عبد الرحمن فؤاد حسن محمد
نوال سعيد عبد الرحيم مصيلحى
مصطفى عبده سعيد محمد على
زياد أحمد محمد جودة
ايمن عبد الشهيد سليمان سعد ﷲ
مصطفى محمد على محمد
دينا ابراهيم عبدالبصير عبدالغني
عصام الدين احمد عبد العاطى احمد
احمد عادل احمد فهمى بدر
احمد سعيد امام عواض ابوزهرة
مريم اسامة عبدالرحمن تركى
مريم محسن سعد ﷲ ابراهيم
عالية احمد مصطفى خليل
مصطفى ابراهيم جبر عبد الواحد حبيب
امنية ابراهيم السيد ابراهيم الفقى
اميرة زين على سالم
سلمى عصام حجاج يوسف
نورهان عبد الرحيم محمد على احمد
السيد محمد حلمى عبد العظيم
محمد جمال عوض عبد الهادى
وﻻء حسام الدين جﻼل احمد
مروه كامل محمد كامل
منيه محمد نجيب محمود احمد القوصى
محمود ربيع كامل احمد
نوران ماهر عبد الفتاح محمد الغنام
ياسمين احمد حسن احمد قابل
دينا محمود احمد محمد عطيه
مصطفى عبد اللطيف مصطفى عبد اللطيف
عمر عبد الحميد بدر عبد الحميد جاويش

الكلية
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق حلوان
عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس
زراعه المنيا
معهد فني تمريض المنيا
اداب المنيا
علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
علوم المنصوره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
رياض اطفال القاهره طالبات
تمريض اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
حقوق القاهره
تربية طنطا
علوم عين شمس
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره اسيوط
حقوق قنا جنوب الوادي
حقوق انتساب موجه عين شمس
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
اداب عين شمس
تجاره القاهره
تجاره الزقازيق
حقوق بنى سويف
حاسبات ومعلومات الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
506624
890746
576490
536610
164383
321586
582082
512804
747033
554183
680549
660913
124177
594933
504520
355930
577462
185295
683363
735183
599354
679256
157108
614190
670253
831267
663163
164608
845866
281455
461099
216679

اسم الطالب
اسراء محمد السيد علي عاشور
علياء عاطف صابر راشد
مصطفى سامح فتحى الغريب
اسماء عز الرجال عبد الجواد ابرهيم عجور
انجى فوزى نصر اسرائيل
سارة صبحي حسن ناجى
عاصم عادل عاصم عطيه
ندى محمد حسين محمودعلى ابو زيد
مصطفى جمال حسين سعيد
احمد عبد العال جبر محمود
احمد ناصر ابراهيم محمد يوسف
وﻻء يونس عبد الرازق ابراهيم مراد
مازن عادل محمد على
عﻼ السعيد عبد السﻼم زاهر
عبد الرحمن حسين محمود احمد حسين
هاجر سعد عبدالحميد سعد
ايمن صالح حسونه حافظ رفاعى
محمد عيد حسن عبد المقصود
هدى محمد احمد عبد اللطيف سيد احمد
جهاد عبدالمنعم محمود محمد
محمود ماجد محمد حمدي خديوى حمزه
ايه سليمان عيد احمد سليمان
نهاد احمد جﻼل محمد
ايه النقراشي سعد زغلول سالم
هدير وحيد السيد احمد سليمان
رانيا عبد الرضى طه عبد النعيم
ايه اشرف السيد احمد عبد الباقى ابراهيم النفيلى
تسنيم خالد سليمان محمد
دعاء محمد حسن على احمد
عمرو حازم على لبيب عزيز
فتحى احمد السيد احمد فرغلى
احمد عبد الباسط عبد المنعم محمود

الكلية
اداب دمنهور
تربية رياضيه  /بنات اسيوط
تجاره طنطا
دار العلوم ج القاهره
اداب انتساب موجه الفيوم
تربية ابتدائي شبين الكوم
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تجاره دمنهور
تربية/رياضه جامعة السويس
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره طنطا
دار العلوم الفيوم
تجاره انتساب موجه طنطا
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تجاره دمنهور
نوعية عباسيه
طب بيطرى بنها
تربية ابتدائي بنى سويف
تجاره بور سعيد
نوعية الزقازيق
علوم رياضة الزقازيق
رياض اطفال المنصوره
اداب بنى سويف
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اثار الفيوم
تربية قنا ج جنوب الوادى
اداب المنصوره
اداب الفيوم
إعﻼم ج جنوب الوادى
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب كفر الشيخ
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
654586
317268
436222
539463
534814
216055
321306
524991
530634
427901
367924
467690
432194
516084
668008
160537
118431
670823
802678
528187
889519
682000
812424
426177
618922
577512
603801
154489
733700
457629
312690
322579

اسم الطالب
ايمان محمد طه احمد عيسى
علياء فرج سليمان فرج
نهال محمد محمود احمد سردينه
ايمان محمد محمود عبد القوى شرشر
فاطمة رجب منصور سيد احمد
مارينا ماهر جرجس موسى
ياسمين سامي السيد هيكل
شيرين جمال جعفر محمد أمين
احمد محمد احمد عصفور
احمد محمد خميس ابراهيم محمود
رحمه فايز محفوظ عبدالرحمن
احمد نادر رزق عبدالمجيد مرجان
عمر رمضان احمد بيلي بسطويسى
كريم صﻼح ابراهيم صالح كساب
شروق على رفعت السيد اﻻمام
ماريام عزيز نجيب امين
شروق فرغلى اسماعيل زيد
علياء عادل السيد توفيق
محمد شعبان محمد سعيد
منة ﷲ نادر محمد محمد الشافعي
مصطفى عبد الغنى هاشم مصطفى
نيره وحيد ابراهيم الدسوقى عبد ربه
افرين نادى توفيق عزيز
عائشة احمد محمود عشرة
اميرة عبدﷲ احمد على على
محمد عيد عبد البصير العيسوي
احمد ميسره احمد السيد الغندور
مارينا عزيز سعد فهيم
احمد محمود عياد حامد
وفاء سيد احمد حسان العشرى
اسﻼم عبد الشافي عمر دشيش
امنية البيومي عبد الرازق محمد حمزة

الكلية
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
علوم بنها
تجاره اﻻسكندريه
علوم دمنهور
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه طنطا
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف/رياضة
تربية أساسي اسكندرية
علوم دمنهور
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية/رياضه بنها
تربية كفر الشيخ
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
تجاره طنطا
معهد فني صحى المنصوره
الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى ببنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية المنصوره
تربية رياضيه بنين المنيا
تجاره طنطا
تربية/رياضه اسيوط
تربية المنصوره
كلية التربية الفنية ج المنيا
علوم رياضة المنيا
اداب انتساب موجه الزقازيق
طب بيطرى المنصوره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
طب بيطرى بنى سويف
تجاره الزقازيق
نوعية طنطا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
السن عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
282428
449980
159845
465032
445252
515978
465524
654388
287059
457599
209204
672033
364194
163974
220100
673560
283043
822889
756538
364655
378112
893995
738693
812667
607031
505542
540578
168734
598197
919944
737966
330814

اسم الطالب
رامز رفيق ماهر نجيب
مى عبدالعال السيد عبدالعال المنسى
مصطفي احمد عثمان قياتي
احمد عبد الناصر ابراهيم موته
اسماء محمد سعد محمد ماضى
محمد سامى عصران احمد سعد
ريم عﻼء الدين محمد بركات عوض
احمد سامى عمر محمد
هشام عبد المجيد حسين عبدالمجيد
منةﷲ ابراهيم عبدالسﻼم عزام
لمياء عادل عبد القوى الجمال
عزت ابراهيم عزت محمد
ساره شعبان عبدالعال السيد
عماد محمود محمد عاشور
الهام احمد حسنين محمد
فتحيه عادل السيد شحاته
يوسف ثبات محمد عثمان حسين
ساره اشرف ابراهيم محمد
اﻻء سامى محمد عبده النجار
اسراء جمال محمد احمد السيد
رضوى عواد عبدالشافى عواد درويش
محمود ضياء عبدالقهار عبد الرحيم
محمد محمد المهدي محمد حسين
ابرام ميﻼد منير ابراهيم
خالد عبد البديع محمد بيومى ابراهيم
احمد ابراهيم عبد العظيم محمد سيد احمد
هبه ﷲ السيد توفيق محمد درغام
شاهنده حسين هاشم غانم
زياد حسين المهدي السنباطي
ندا حمدان فهمى عبد الوارث
احمد ماهر عطا جاب ﷲ
يمني حسن نبيل قطب

الكلية
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تربية طنطا
ك.ت .فني لمواد البناء حلوان
تجاره كفر الشيخ
نوعية طنطا
تربية رياضيه بنين اﻻسكندريه
علوم كفر الشيخ
تربية المنصوره
حقوق القاهره
تربية طنطا
حقوق انتساب موجه عين شمس
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
السن عين شمس
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
حقوق عين شمس
تربية الزقازيق
تجاره القاهره
تجاره سوهاج
علوم العريش
تجاره انتساب موجه عين شمس
كلية البنات تربية عين شمس
علوم اسيوط
تجاره الزقازيق
حاسبات ومعلومات المنيا
تجاره الزقازيق
حقوق اﻻسكندريه
زراعه دمنهور
تربية الفيوم
تجاره بور سعيد
تجاره سوهاج
تجاره الزقازيق
تربية السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
900834
506018
599109
320695
447568
663053
735899
326511
892220
753890
452523
298910
151531
314840
213596
611302
734413
754955
896443
163767
886754
365069
432117
824593
301261
917249
542264
818509
806633
815657
383538
889710

اسم الطالب
ايه كارم احمد عبد اللطيف
سلمى عادل بدر محمدبدر
احمد سعيد عوضين عبدالفتاح
ايمان اكرم عبد السﻼم شعبان
احمد عبدالقادر محمد عطوى
هاجر الحسينى الرفاعى ابو العنين
عفاف عبدالرازق محمد كردى حسن
فاطمة جودة عبد المؤمن خليفه البربرى
محمد عبد العزيز محمد عبدالجيد
ندى اسماعيل عطيه محمد بسه
ايمان عبد الغني احمد الشرقاوي
محمد سيد احمد سيد حسانين
فاطمة عبد ﷲ عبد السﻼم على
اسﻼم عبد المولى عبد المولى سعد
اسماء اسامة على نور الدين
ايناس رضا عبد الرحمن غريب
هاجر سليمان ابراهيم سليمان سويلم
احمد محمد احمد محمود
ايه ﷲ محي الدين محمد كامل محمد
كيرلس صبحى بشرى عوض ﷲ
خالد سيد مندى طلبه
ندى مجدى حسن سيد
محمد طارق عبد المعطى محمود
مصطفى سمير عبدالرازق حافظ
مهند عبد الحميد مصطفى الزناتى
منار صﻼح سلمان حماد
مايكل عادل فانوس عبد المﻼك
ابانوب اشرف فلتس حبيب
اسراء السيد ابو المكارم عبد الباسط
ماريان خليل نصيف خليل
احمد محمد احمد حسين على ابوعقده
دعاء فوزى اسماعيل حسن

الكلية
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
علوم المنصوره
تربية ابتدائي الزقازيق
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
معهد فني تمريض اسيوط
كلية أداب بورسعيد
اداب طنطا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
دار العلوم ج القاهره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تمريض الزقازيق
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تربية سوهاج
طب بيطرى بنى سويف
تربية/رياضه اسيوط
نوعية عباسيه
تجاره دمنهور
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى اسيوط
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
طب بيطري المنيا
تجاره بنى سويف
تربية ابتدائي المنيا
حاسبات ومعلومات عين شمس
تربية اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
681317
748458
279488
161467
541977
433493
103948
381704
672181
811300
814535
801549
679696
538567
881651
371751
898052
747726
323912
443921
732668
726110
680824
225554
304156
317923
451404
610713
309550
231234
327255
108198

اسم الطالب
اسراء احمد احمد محمدعويضه نجم
ابانوب نبيل عزت حبيب
محمود عادل محمد احمد حسين
احمد محمد محمد زين الدين
محمد عاشور محمد سيد
محمد سعيد ابراهيم عبدالعاطى
اسماء جمعة موسى سعيد
ايفون عادل عزمى فريد
احمد عﻼء عبد الخالق ابراهيم
خالد علي محمد جمعه
كيرلس سعيد مكرم ﷲ سعيد
عبد الرحمن ايهاب طه عبد العال
مريم عزت حسانين صبح
نهال عزت عوض جبريل
ابتسام ابو العيون احمد محمد
سحر السيد على عبدالهادى
حسنى كمال امين عبد الرحيم
منة ﷲ محمود حسن حسين
امنية سعد دسوقى محمد خليل
كوثر رضا رمضان عبد ﷲ صباح
ايناس صابر رشاد حماد
مهند خالد جوده السيد السيد ابو جبل
مروه مصطفى توفيق سالم
اﻻء خالد محمد محمود
فاطمة محسن ابراهيم عجيله
عبد الفتاح ابراهيم عبد الفتاح بدر
محمود احمد درويش حمودة محمد
حنان رياض سﻼمة عامر
ايمان احمد محمود توفيق
شروق السيد سعيد محمود
نورا طارق عبد المنعم امام
احمد محمود عبد ﷲ ابراهيم

الكلية
تمريض المنصورة
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره بنها
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
فنون جميله فنون المنيا
تربية ابتدائي المنصوره
طب بيطرى جامعة السادات
علوم اسيوط
فنون تطبيقيه حلوان
اداب سوهاج
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية انتساب موجه بالسويس
علوم عين شمس
علوم طنطا
معهد فني تمريض الزقازيق
السن عين شمس
علوم المنصوره
اداب اسوان
تربية شبين الكوم
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
طب بيطرى بنها
معهد فني صحى الزقازيق
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اقتصاد منزلى حلوان
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
912653
314831
464925
575637
754295
588205
238523
133220
151901
743061
281896
580220
515561
311122
292971
229353
120120
833766
895077
889106
456354
428644
600004
363499
886669
454771
518923
542779
222461
295779
876790
355496

اسم الطالب
ساندى صالح مرين صالح
احمد عبد الستار محمد عطيه
اسﻼم السعيد بسيوني الدقرني
أسماء جمال حسين غازى نوار
عائشه جﻼل كمال على محمد سالم
احمد محمد محمد عبد ﷲ الجوهرى
اروى مدحت محمد محمود
هدير دسوقى السيد دسوقى
احمد شاكر على شرف الدين
منى محمد عبد القادر ابو اليزيد
اية عادل صالح محمد
نورهان مجدى محمد الدسوقى حبش
محمد عثمان عبد العال هﻼل
اسراء محمد توفيق مياح
اسماء محمد فؤاد احمد قاسم
جهاد مصطفى محمد احمد
عبد الرحمن محمد صﻼح شفيق مروان
هاله حمدان عبيد ادم
ايات صﻼح منصور مزيد
شيماء عبد الفتاح ابراهيم محمد
كريم رجب يحيى ابراهيم ابوالمجد
محمد حسنى غازى صبيح
عمر عبدالناصر ابراهيم الدسوقى مصطفى
عمرو عبدالفتاح محمدى على
احمد عبد الرحيم عبد المحسن الهم
نوره ابراهيم الغريب الدقراني
نغم على السيد الحجار
سلمى حسن سيف ا لدين عبد المقصود
كريم محمد لبيب جمعه
نفين نادي عبد المﻼك ابراهيم
امل عماد صبحى جريس
فاطمه الزهراء عمر محمد عبدالحميد

الكلية
إعﻼم بنى سويف
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تربية طنطا
حقوق المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
علوم القاهره
اداب انتساب موجه حلوان
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية طنطا
اداب انتساب موجه دمنهور
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
تربية حلوان
حقوق حلوان
دار العلوم ج القاهره
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تربية سوهاج
اداب اسيوط
علوم رياضة طنطا
اداب اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اسيوط
تجاره طنطا
اداب دمنهور
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تجاره عين شمس
كلية البنات آداب عين شمس
علوم بورسعيد
كلية البنات تربية عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
453998
662494
244346
534238
439765
209567
138373
164301
383851
394455
597783
137733
457213
237524
878897
305825
678381
470301
372341
672139
681946
812028
888975
104525
301497
653994
542006
679209
536304
281580
805245
352488

اسم الطالب
ساره مصطفى محمود صقر
محمد مجدى احمد محمد السيد زافون
عبير عبدالمرضى شاكر السمرى
ميرهام فتح ﷲ محمد فتح ﷲ العظيمى
أسماء أحمد عباس احمد
رحاب شريف عبد العظيم محمد
ايه عادل محمد البربري الهادي
سارة عيد فراج عبد الباقى
ايمان محمد نعيم محمد حجاج
مصطفى امين رمضان امين
محمد اسامة محمد عبد الرحيم البيومى
بولس ميشيل اسحق عبيد عبد المﻼك
وعد وليد ابراهيم الدسوقى فايد
لميس يوسف ابو سخيرون سعد ابو سخيرون
هديل محمد صﻼح محمود
محمد ايهاب عبد اللطيف راغب الجندى
احمد حاتم سعد محمد
احمد لطفى يسرى حسن
رضوى مصطفى صابر ناصف
رضوه على على عوض ﷲ
ريم كمال الجرايحى اﻻمام العفيفى
مصطفى ناصر عبد القادر على
محمد حسين رضوان محمد
امنيه حفنى احمد محمود سليمان
مصطفى عبد ﷲ طلبه عفيفى محمد
اميره زينهم ابراهيم الدسوقى رمضان
محمود محمد احمد مصطفى درويش
احمد محسن ابراهيم رمضان البغدادى
منة ﷲ محسن محمد الريانى
يوسف محمد فتحي شتا
عبد الفتاح عبد الناصر محمد عبد الفتاح
ضحى صﻼح حسن عبدالمقصود

الكلية
تجاره طنطا
تربية/رياضه المنصورة
بنات تربية/رياضه عين شمس
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
اداب دمنهور
تجاره عين شمس
إعﻼم القاهره/رياضة
تمريض الفيوم
تجاره عين شمس
تجاره بنها
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره طنطا
حقوق حلوان
اداب اسيوط
تربية السادات
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه المطرية
اداب انتساب موجه بنها
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
تجاره اسيوط
علوم حلوان
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فني تمريض المنصوره
تربية ابتدائي دمنهور
حاسبات ومعلومات عين شمس
معهد فني صحى بنى سويف
اثار القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
535100
728712
371824
678740
518073
578509
456631
447080
845913
539901
601110
653871
828791
227308
725453
116606
523130
439086
307392
128476
592577
372273
131976
241151
384024
522679
219209
892084
600099
593097
141979
166304

اسم الطالب
سارة مصطفي عبد الفضيل مصطفي عيسي
محمود نور مبارك عقل مبارك
هدير محمد راغب ابراهيم على
ريهام عادل محمد محمد جمعه
دنيا عصام سعيد عبدالفتاح احمد
محمد جابر زكريا متولى
ساره محمد رياض ابوالمعاطى
محمد ابراهيم ابواليزيد علي السنباطي
إسراء محمد صﻼح الدين عبد المريد جاد الكريم
مريم عبد العزيز عبد ﷲ محمد
آيه طه عبدالفتاح عبدالحليم
مريم محمد عبد الستار احمد سالم
إيمان صﻼح فكرى سنوسى
مرام محمد عبد الوهاب علي علي الحلو
زياد محمد ابراهيم عبدالفضيل
عمر عﻼء ابراهيم محمد
ابراهيم عادل محمد سيد احمد ابو زيد
نورهان محمد محمد حسان همام
مها محمد السيد عبد ﷲ
اسراء سعيد محمود فرج
شيماء عزيز زاكى الفار
هدير مدحت محمد محمود
احمد محمد غريب علي
رانيا محمد احمد مهدى
سلوى على عيد احمد محمد
بسمه رشدي احمد احمد حموده
فاطمه حاتم حلمى عطية
نسمه احمد صدقى عمر
عبدﷲ طارق حامد محمود ايوب
مى محروس ابراهيم العرايشى
صﻼح سامى محمود محمد
محمد حسان فهمي حسان

الكلية
تربية ابتدائي دمنهور
دار العلوم ج القاهره
تجاره عين شمس
علوم المنصوره
اداب دمنهور
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تجاره طنطا
تجاره جامعة السويس
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تربية طفوله ج دمنهور
معهد فني صحى الزقازيق
تربية المنصوره
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه الزقازيق
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تجاره انتساب موجه قاهره
علوم اﻻسكندريه
حقوق اﻻسكندريه
تربية ابتدائي السادات
حقوق القاهره
تربية جامعة دمياط
تجارة جامعة السادات
حقوق انتساب موجه القاهره
حقوق حلوان
كلية البنات آداب عين شمس
تربية طفوله اﻹسكندرية
اداب انتساب موجه القاهره
اداب اسيوط
علوم رياضة الزقازيق
تجاره جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه حلوان

Page 1702 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
374957
509143
664668
117129
650564
651670
841170
369727
365316
657816
651263
154576
818824
662300
148402
464837
922072
449629
829837
833368
207012
650366
444093
460682
244622
658215
919117
453405
847238
883443
215922
436166

اسم الطالب
محمد عماد محمد عبدالفتاح الفار
ميار محمد احمد محمد حسن السرياقوسى
افراج ناصر صالح رزق ابو صالح
فادى طارق فاروق عريان
طارق عبد الكريم ابراهيم محمد السيد
عمر ايمن ابراهيم على الشريف
هبه محمد عبد الحميد عثمان
نورا فريد ابراهيم الدسوقى
افنان ابراهيم توفيق عبدالصادق
محمد فرغل الشرقاوى فرغل
اﻻء محمود محمد محمد مطر
محمد عبد الستار محمد عطية
وﻻء محمد عبدالقادر احمد
محمد احمد عوض حامد عﻼم
وفاء سعد الدين حداد على
جمال ابراهيم محمد ابراهيم العبد
عمر صﻼح عيسى ابراهيم
فاطمة الزهراء منير محمود ابو الفتوح خلف
اسماء عبداللطيف ابوالمجد سعيد
اسحاق اسامه اسعد جيمي
نوران عادل فايز احمد
عمر خالد محمد محمود السبع
شيماء سﻼمه السيد على بﻼل
محمد صبرى احمد مغازى احمد
نور الدين سامح رشاد السيد
ناهد ناصر عطيه الدسوقى السيد
شيماء محمد السيد على
اﻻء السيد على محمد المشالى
ابانوب وديع ظريف راغب
محمد حمدى كامل طلبه
كرستينا زكى عجايبى زكى
لقاء هشام مصطفى محمد جمال الدين

الكلية
تربية/رياضه بنها
اداب انتساب موجه دمنهور
معهد فني صحى المنصوره
علوم رياضة حلوان
تجاره المنصوره
تجاره انتساب موجه المنصوره
تمريض المنيا
اثار القاهره
تجاره عين شمس
علوم المنصوره
اداب المنصوره
تربية بنى سويف
حقوق اسيوط
تجاره طنطا
حقوق حلوان
تجاره كفر الشيخ
تجاره سوهاج
اداب طنطا
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حاسبات ومعلومات المنصوره
تمريض طنطا
تجاره كفر الشيخ
اداب انتساب موجه طنطا
معهد فني تمريض المنصوره
إعﻼم بنى سويف
اداب كفر الشيخ
اداب قنا ج جنوب الوادى
معهد فني صحى اسيوط
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
162352
529173
525208
360485
881012
510063
368033
430926
807002
838292
230194
121010
597173
132184
283090
447741
380901
890449
130192
118292
442454
376728
544606
680799
291144
601980
592740
520523
127064
211591
323544
662777

اسم الطالب
ايه سيد احمد عباس
سعيد علي محمد سيداحمد
منة ﷲ ابراهيم عبد المعين حسن احمد
مصطفى محمود السيد عباده
ابانوب حنا سمعان حنا
احمد صفوت عبدالغنى جاد ﷲ
وسام السيد عبدالكريم محمد
روان على عبدالقادر محمد على
ساره عبدالعال حمدى عبدالعال
إيمان سيد محمد متولي
شاهندا محروس نادى اسكندر
اسﻼم احمد ونيس محمد
نيرة صﻼح محمود هنداوى الشامى
محمد مسعد نصر السيد
رؤى راغب عبد الغفار راغب السرجاني
محمد ماهر عبد الرازق يوسف الدبشه
احمد محمد امبابى خليفة
رانيا عادل احمد جاد الكريم
مصطفى محمد محمد غازى
ياسمين حسن محمود عبد الحليم ابو الحسن
رضا محمد عطيه جمعه الفحات
شروق ياسر محمد بدر
محمد سمير كامل محمد سعيد
ساره ابراهيم المتولى المتولى الباز ابراهيم
عبد الرحمن عادل محمود سيد الدبيكى
اسماء جابر محمد عبد القادر
اسامه صﻼح الدين عبده ندا
عزه كمال مرشد خلف
خلود خالد يحى احمد
يمنى عادل ممدوح غريب
هاجر ابراهيم أبو الفتوح ابراهيم الصواف
مها محمد رزق محمد خليفه

الكلية
تربية ابتدائي الفيوم
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية/رياضه حلوان
معهد فني صحى رياضه اسيوط
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب الزقازيق
علوم اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
اداب انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة القاهرة
تجاره جامعة دمياط
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
بنات تربية/رياضه عين شمس
علوم اسوان
تجاره بنها
طب بيطرى اسيوط
السن عين شمس
زراعه القاهره
اداب انتساب موجه طنطا
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
دار العلوم ج القاهره
زراعه القاهره
حقوق الزقازيق
حقوق المنصوره
اداب دمنهور
تربية حلوان
طب بيطرى القاهره
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
تربية المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
430297
280896
534809
826630
309190
821669
319142
589926
548422
456047
585569
223565
605738
323045
735086
816171
113942
734215
131989
893800
803160
205774
126272
142932
725865
819767
660984
451528
220114
234986
317257
531776

اسم الطالب
عاصم السيد عبدالعزيز احمد عبدالعال
ماريا مجدي ثابت عبد ﷲ
عيشة ابراهيم موسى عطيه المليح
عادل ثمير وليم ابراهيم
الشيماء محمد فتحى سويلم
سماح عطيتو محمود محمد
اميرة سعيد على عفيفى النجار
نور العيون عبد ﷲ رزق محمد درويش
يوسف حيدر محمد الشاذلي
محمد محمود محمد سرحان
رميساء مسعد حسنين همام
ساندى جميل فرج توفيق
خالد محمد عبدﷲ عبدﷲ
سهر شوقي حامد محمد ابراهيم
هند سعد حسن دسوقي
ايه محمد عبد العظيم فهمي
عمرو محمد نجا على
محمد عبدالعزيز علي عبدالعزيز عطيه
عمر احمد اسماعيل احمد
احمد جمال امين احمد
ساره محمود جمعه عبد الرحيم
محمد عبد الشافي عبد ﷲ عبد الشافي
امل حاتم عبد ﷲ السيد عبد السﻼم
اميرة جمال طه احمد حسنين
اسﻼم السيد السيد محمد
احمد محمد كامل حسن
ايمان يسرى السيد احمد متولى
احمد طارق كساب محمود المهدى
اية حسن السيد طه
هند ربيع محمود السيد
اسماء ابراهيم عبد الحميد على
محمد صبحى عبد الجواد ابراهيم جاد ﷲ

الكلية
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
اداب عين شمس
علوم طنطا
تربية قنا ج جنوب الوادى
طب بيطرى جامعة السادات
اداب اسوان
تربية طفوله شبين الكوم
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
علوم رياضة دمنهور
تجاره طنطا
تربية طنطا
تربية ابتدائي عين شمس
تمريض الزقازيق
تربية طفوله شبين الكوم
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
علوم رياضة الزقازيق
حقوق القاهره
تجاره سوهاج
نوعية المنيا
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق انتساب موجه القاهره
حقوق القاهره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
حقوق بنى سويف
اداب المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره عين شمس
تربية السادات
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
811104
131482
367312
364007
743795
435932
503008
810884
326875
206247
160486
455230
374440
505516
670838
165681
586970
321896
129365
599053
668850
739263
320622
801564
668061
504272
728873
144686
733706
115657
111849
803229

اسم الطالب
امنية محمد شحاتة عبدالعليم
المعتصم با محمد طلبه فارس
فاطمه جﻼل ابوالسعود على حسن
احمد مدحت حسين عبدالعزيز
ساره فريد هلم ميخائيل
ايمان طلعت احمد عصمت مصطفى الشوربجي
مازن عصام مصطفى محمد مصطفى
مصطفى محمود حسين محمد
محمد احمد مصطفى احمد
ياسمين احمد صﻼح الدين عباس
رحاب صﻼح عبد ربه على
محمد سعد على عدس
اسراء الشحات عفيفى الشحات
مهند خالد سعد السيد محمدين
ليالى طارق محمد الشربينى
محمد عادل محمد محمود
نورهان اسامه احمد الجوهرى يسن
عمرو مصطفى على محمد عصر
اية سيد محمد سيد
مريم عبدالرحمن عبدالسميع عبد الودود
ايه محفوظ طه عبيد محمد
محمد محمد عبدﷲ سليمان
عمر عبد المنعم عبدالرءوف جاب ﷲ
عبد ﷲ احمد محمد احمد
هند منير عبد العدل سيف
يوستينا اميل خليل اندراوس
سماح اسامه على طاهر
محمود رمضان عبد القادر عبد الخالق
احمد رجب عبد السﻼم درويش
عمرو احمد اسماعيل محمود
سهام عبد المنعم سليمان محمد
نورهان سمير عبدالفتاح عبدالحكم

الكلية
تجاره بنى سويف
علوم القاهره
اداب انتساب موجه بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
تجاره اﻻسكندريه
تجاره اﻻسكندريه
علوم رياضة المنيا
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات حلوان
معهد فني تمريض بنى سويف
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه المطرية
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فني صحى المنصوره
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه المطرية
تربية ابتدائي بنها
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم الزقازيق
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
علوم الزقازيق
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تربية ابتدائي المنيا
تربية ابتدائي المنصوره
تربية/رياضه دمنهور
اداب الزقازيق
علوم رياضة القاهرة
تربية الزقازيق
اداب القاهره
تجاره انتساب م .بنها
تربية المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
831636
312899
677676
218284
154061
880798
453561
160187
607575
233058
585424
471253
822999
804890
107878
362076
226804
527787
279173
609045
245113
470665
105724
122602
104302
746757
679889
378065
654538
599383
735873
606892

اسم الطالب
حنان حسنى احمد محمد
هدى سعد رمضان سليم
محمد مصطفى محمود السيد الدرينى
رانا مصطفى شعبان عبد الوهاب
سمية عبد ﷲ عبد المنعم محمد
مارينا مكرم فهمى طياب
فاطمه محمود انور عبدالسﻼم حسب
حامد مصطفي حامد محمد
حسام خليفه محمد محمد
ندى جمال احمد عبد الفتاح
ميادة محمد حافظ منصور سعد
رحاب محمود السيد على عبد ﷲ
نادية مصطفى على بركات
طه سيد طه على
عبد الرحمن ممدوح بدوى عبد الخالق
ايه محمد ابراهيم محمد
الفت مدحت عبد الحميد برهام
مارينا كمال وديع عبد المسيح
احمد عﻼء الدين محمد محمود احمد
محمد عبدالحكيم فتحى على
مى فريد نصار محمد نصار
فاطمة بحيرى السيد محمود سليمان
نورهان حمدي سيد حسن
ايه محمود عباس محمد
نيرمين حسين محمد محمود
اسﻼم احمد محمد صبحى
مرفت عبد ﷲ محمد شبانه على
اسماء جمال محمد عبدالفتاح
السيده محمود محمد ابراهيم سمرة
عبد الرحمن محمد محمد طوسون
حنان احمد سعيد احمد
اﻻء جمال عبد الكامل ابراهيم

الكلية
تمريض قنا جنوب الوادي
تربية/رياضة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات الزقازيق
حقوق حلوان
تربية بنى سويف
تربية اسيوط
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
إعﻼم ج جنوب الوادى/رياضة
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
كلية البنات تربية عين شمس
اداب سوهاج
تجاره كفر الشيخ
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
معهد فني تمريض المنيا
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم اﻻسكندريه
تجاره القاهره
تمريض الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق المنصوره
تجاره بنى سويف
علوم حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد فني صحى اسماعيليه
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره بنها
تجاره بنها
تجاره بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
810550
155528
741441
437856
745971
165754
316990
542391
830447
453028
655818
660264
910761
124979
733919
604463
536783
372425
586917
108015
758456
737041
507764
438519
241474
531655
585160
810436
659434
223213
233581
502495

اسم الطالب
اية دكرورى رجب على
جهاد نبيل عبد العزيز شوربجي
عمر محمد شحاته ابراهيم
دينا محمد صالحين محمد عثمان
محمود عيد موسى سالمان
اسﻼم محمد عبد العظيم جبريل
اسراء محمد فاروق محمد عدس
مؤمن عبد الصمد عبد الخالق عبد الصمد عمر
بيشوي مكرم رزق وهبه
اميره محمد وهبه محمد السطيحه
كريم محمد مصطفى عبد اللطيف عنانى
صالح فوزى صالح ابو ليلة
ريم محمد عوض صالح
محمد عباس عبد الظاهر محمد
احمد محمد عبد العزيز منصور
محمد على داود عبدالعظيم عيسى
آيه يوسف محمد عارف سليمان
امنيه محمد مصطفى عبدالرحمن
نوال محمود السيد علوش
اﻻء سامح سيد ادم
مختار عبدالفتاح مختار العروسى
احمد شريف السيد مصطفى
محمد حسين فتحى حسين الجعفرى
اية عبد السﻼم حامد محمود منيسى
مجدى صموئيل سعيد عبد المﻼك
احمد شعبان عبد الغفار النجار
وﻻء سليمان عبده أحمد
صموئيل مكرم نسيم مﻼك
نورا محمد عبد الغنى محمد سلسوله
سمر على منصور محمد ين
عمر عادل ابراهيم حسين
محمد ايهاب ابراهيم رضوان شهاب

الكلية
تجاره بنى سويف
علوم حلوان
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره دمنهور
معهد فني صحى اسماعيليه
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
علوم رياضة طنطا
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تربية ابتدائي طنطا
اداب المنصوره
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
تمريض أسوان
علوم رياضة بنها
تجاره بنها
تجاره بنها
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
كلية البنات علوم عين شمس
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره سوهاج
حقوق اﻻسكندريه
تربية اسكندرية
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تجاره دمنهور
اداب طنطا
اداب المنيا
اداب المنصوره
تربية عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
801404
218726
881364
587471
894457
829423
726725
506712
142276
454705
727582
882854
460605
559769
583215
806461
600110
736540
581111
730649
351823
324868
457042
909050
151224
303214
435537
581748
608678
668440
148092
132640

اسم الطالب
ماجد منتصر فاروق فؤاد
ايمن عبد الجواد احمد عبد الجواد
ايه على حسن محمد
ايمان مصطفى محسن مصطفى الخباز
محمود حلمى صﻼح عثمان
رضوي محمود محمد توفيق
رحاب السيد ابراهيم على خلف
روان محمود محمد حسين اسماعيل
جنات السيد محمد عيسى
دعاء السعيد الجوهرى جاب ﷲ
ساميه حمدى محمود خطاب
بيشوى فايز حنين حنا
هشام مسعد جﻼل عبدالرؤف ريحان
محمد عبد الناصر عبد الجواد محمد
مارينا جورج ميخائيل جرجس حبيب
رحمة طارق ممدوح محمد
محمد احمد احمد مغاورى
نهال عادل محمد محمد مصطفى
محمود محمد بدير مصطفى الجندى
محمد مدحت محمد طه
ساره مدحت عبدالغنى محمد على
رحمة علي ابوبكر احمد
ايه عبدالنافع عبدالغفور سليمان عبدﷲ بديوي
مارينا ارميا القمص يعقوب مجلع
نورا شوقى صالح محمود
اميرة حمدي عبد الواحد حامد الجمال
هدير احمد زكى على
احمد سعيد عبد اللطيف على شاهين
احمد جمال زكى حسن غريب
مرام محمود على الدمسيس
احمد اشرف محمد حسن
محمد فوزي حجاج محمد

الكلية
نوعية موسيقيه المنيا
اداب القاهره
اداب اسيوط
زراعه طنطا
تجاره سوهاج
اداب قنا ج جنوب الوادى
كلية أداب بورسعيد
تجاره دمنهور
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم طنطا
علوم الزقازيق
تجاره اسيوط
زراعه كفر الشيخ
تربية/رياضه دمنهور
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه المنيا
تربية/رياضه الزقازيق
نوعية موسيقيه الزقازيق
تجاره طنطا
علوم عين شمس
علوم رياضة بنها
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
اداب طنطا
كلية تجارة ج أسوان
دار العلوم ج القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه دمنهور
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
حقوق الزقازيق
علوم جامعة دمياط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
456428
213367
596662
306284
915962
369278
745024
888537
605882
281545
679654
129784
672727
673576
307433
538931
613363
826756
378923
307783
311947
298460
731821
530839
910343
584663
539019
602291
282231
447887
810651
581365

اسم الطالب
سحر عطا محمد عطا
احمد اشرف عبدالحميد فؤاد هجرس
هاجر مجدى محمد المتولى سليم
محمد علي محمد مرعى
رانيا سلطان محمد عبدالعال
عزيزه عبدالبديع عبدالعزيز سليمان
اميره عبد الفتاح حسين حسن
صفاء محمد همام عبد الحافظ
اميره السيد عبد ﷲ عبد اللطيف
عمر محسن محمد محمد حسن
ايمان عرفه فرج عمرو
اسﻼم خالد علي عوض
أبانوب شنوده فهيم ابراهيم فهيم
مبارك محمد احمد مبارك
ياسمين صﻼح ماهر حتحوت
هند عبد العال مصطفى فت
هانم عبدالسميع عبدالقادر سليمان
فادى عزت كامل بدروس
اسراء على محى الدين على عبدالكريم
ايمان محمد السيد محمود سليمان
احمد حسن عبدالوهاب احمد
محمد مختار محمد عبد الحميد
مصطفى هشام حسن نافع
احمد مصطفى فتحى عبدالفتاح الدمرداش
كيرلس فتحى زكى عجايبى
ريهام رمضان محمد سعد حمام
عﻼ على عبد المنعم أبوعاصى
احمد محمد عبدالسﻼم السيد سليم
هديل احمد حسن عبد العظيم
محمود ابواليزيد على بيومى
عﻼء خلف حامد عبدالرسول
احمد حمدي محمد عبد القادر ابو الركب

الكلية
اداب طنطا
علوم رياضة القاهرة
اداب جامعة دمياط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اسيوط
اداب جامعة دمياط
تربية اﻻسماعيليه
اداب اسيوط
تربية ابتدائي الزقازيق
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
علوم المنصوره
حقوق انتساب موجه القاهره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره طنطا
طب بيطرى جامعة السادات
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية/رياضه الزقازيق
تجارة قنا ج جنوب الوادي
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره الزقازيق
علوم دمنهور
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
اقتصاد منزلى حلوان
زراعه دمنهور
تربية رياضيه بنين الزقازيق
زراعه عين شمس
علوم طنطا
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تربية ابتدائي طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
146351
605814
214875
369614
588153
602047
136891
150503
355298
237184
661963
670337
675529
311672
362903
351537
876514
454338
884993
214043
106108
727833
534373
164223
902147
831483
535790
163413
277028
438829
140009
827574

اسم الطالب
دينا احمد سيد احمد
اسماء محمد عبد القادر السيد طعيمه
مايكل ادمون حفظي جودة
فاطمه محمد عامر السيد عامر
مصطفي محمود سامى عبد الملك اسماعيل الطباخ
محمد ابراهيم على عراقى الشوينى
شيماء محمود سﻼمه نصر
سعاد عبد الوهاب عبد الكريم فيصل
هبه ﷲ سعيد عبدالفتاح بهادى
محمد عبد الحميد شعبان عبد الحميد
ايمان اسامه عبد العزيز السيد محمد الرفاعى
مصطفى مختار امين احمد عبد النبى
ساره طارق محمد احمد احمد الرفاعى
محمد ضياء صادق عبدالرسول
هشام عبدالحارس صافى صالح
محمد خالد محمد عبدﷲ
شيماء سيد الزهرى حمدان
ندى سيف النصر فيصل سيف النصر بريشة
احمد عبد النعيم محمد عبد النعيم
فاطمه احمد عبد المعين احمد السقاري
ساندى اشرف اسحق جندى
شاهنده عزت محمود محمد عزت
ياسمين عاطف عبد الجليل مصطفي عيد
ندى محمود بكرى عباس
شريهان ابوالوفا حسين ابوالعﻼ
احمد اشرف حمزة محمد
شيماء اشرف محمد الصنم
راندا حجاج سيد عبد الحليم
مازن معتز محمد يس
امانى خليل صﻼح الدين خليل
احمد اشرف عبد الحكم محمد الغرباوى
غاده عبد الخالق احمد محمد

الكلية
حقوق حلوان
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
حقوق القاهره
اداب المنصوره
تجاره طنطا
تجاره الزقازيق
تربية ابتدائي عين شمس
دار العلوم ج القاهره
علوم عين شمس
طب بيطرى القاهره
تجاره المنصوره
تربية رياضيه بنين المنصوره
تربية ابتدائي الزقازيق
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
زراعه القاهره
دار العلوم ج القاهره
تمريض اسيوط
حقوق طنطا
تربية اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
السن عين شمس
اداب انتساب موجه الزقازيق
علوم اﻻسكندريه
نوعية فنيه الفيوم
اداب سوهاج
كلية تجارة ج أسوان
تربية دمنهور
خدمه اجتماعيه الفيوم
علوم رياضة حلوان
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
تجاره القاهره
تجاره سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
529750
463805
369739
465436
360889
117937
312222
680595
224962
544484
549081
837498
824293
323862
515704
238470
159278
539191
362419
886742
515280
814916
464433
734673
226195
905877
661400
912785
757268
213568
383697
523854

اسم الطالب
أحمد غازى سعدﷲ محمود سلطان
ريهام عبد القادر محمد محمد عماره
ياسمين محمود عبدالحميد احمد النهر
يحي عماد محمود عبد ﷲ احمد
شيماء نبيل محمد محروس
اسماء ابراهيم كامل ابراهيم
احمد اشرف محمد عبد الستار
محمود محمد السيد الشربينى السيد
محمد ذكى حبيب ذكى محمد
عز الدين اشرف السيد محمود السيد
محمد جمعه عوض سالم
امانى محمد أحمد إسماعيل
شيماء عبدالحميد نورالدين عبداللطيف
تغريد عبد الحليم عبد الكريم أحمد
اشرف ماهر عبد الحفيظ قمرة
اﻻمير سالم حسين سالم
صفاء محمد نوح محمد
ايمان ابراهيم عبد العزيز سليمان عطا
زينب نيازى سليمان طاهر
احمد محمد عبد الصبور احمد
عبدﷲ مروان جﻼل عبدالحميد الطنيخى
مؤمن محمود علي حسن
يوسف عبد الفتاح حسن السيد السيد
نجﻼء اشرف محمد جوده
محمود طارق محمد عواد
حماده خالد فوزي عبد العزيز
عمر صبرى عبد الرحمن عبد الباسط
محمد حسن عبد السند حسين
ايمان على محمد محمد عبده
سلمى عاطف محمد عبده
ندا ابوزيد زين العابدين فرحات سيد
فاطمة ابراهيم احمد محمد الصايغ

الكلية
علوم دمنهور
تجاره كفر الشيخ
معهد فنى تمريض بنها
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
رياض اطفال القاهره طالبات
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب اﻻسكندريه
تربية/رياضه دمنهور
اداب فرع الوادى الجديد
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تربية الغردقة جنوب الوادي
تجاره دمنهور
حقوق القاهره
رياض اطفال بنى سويف
تربية السادات
حقوق عين شمس
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
اداب دمنهور
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
حقوق طنطا
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجاره طنطا
علوم رياضة سوهاج
تجاره المنصوره
تربية رياضية بنين اسوان
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
كلية البنات تربية عين شمس
علوم اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
124086
125367
833859
665116
104674
666026
901150
502826
319308
106258
361133
156942
436899
468916
371271
358162
815017
671123
886422
463362
890284
535887
444778
605475
179433
305277
675229
183111
585743
599834
155598
464641

اسم الطالب
احمد زيدان عرفه على
شروق مجاهد عبد الرازق عبد ﷲ
ايمان عبدالغنى حسن اسماعيل
عبد الرحمن اسامه عبد العزيز احمد ابوالسادات
ضحى حسام الدين عبد الباري حمودة
رانيا عز رمضان محمد على
محمد سعد الدين محمد احمد
عبد الرحمن حسين محمد ابوشوشة
اسماء يوسف محمود عبد الحافظ
يحيى اسامه احمد عبد ﷲ
ساره عبدالرحمن احمد عبدالسﻼم
اسماء محمد سعد قنديل
ايمان الحسينى عبد الفتاح نعمان السيد
سعاد السيد توفيق احمد على
عبدالرحمن رجب عبدالرحمن محمود
اميره عصام على عبدالعليم
اسماء محمد احمد محمد
ايه مصطفى محمد عبده حسين
اسراء عبد الرحيم احمد سيد
سمر ابراهيم محمد عبد المحسن الشعراوى
اسراء على سليمان على
إسراء يسرى محمد أبوجاموس
اسﻼم عبدالمجيد محمد ابراهيم العالم
فاطمه محمد سعد متبولى
محمد سيد على حميده
هاجر عبد الخالق عطية ابوزيد
احمد شوقى محمد عبد العزيزالبقرى
اسﻼم محمد رمضان حسن
احمد مصطفى كامل البدراوى
اسﻼم اشرف مصطفى اسماعيل
هدى ماهر احمد عبد الحليم
مصطفى محمود سيد احمد عبد ﷲ عبد الدايم

الكلية
تجاره طنطا
حقوق القاهره
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه المنصوره
حقوق حلوان
اداب جامعة دمياط
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
علوم رياضة دمنهور
نوعية اشمون
السن عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب بنى سويف
تربية اسكندرية
اداب كفر الشيخ
تربية عين شمس
تجاره القاهره
اداب المنيا
تمريض المنصورة
معهد فني صحى اسيوط
اداب كفر الشيخ
اداب اسيوط
تجاره دمنهور
اداب انتساب موجه طنطا
زراعه الزقازيق
الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى ببنى سويف
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
تجاره المنصوره
علوم الفيوم
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
تجاره بنها

Page 1713 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
725657
381320
908726
131407
178983
529582
804906
509667
464840
135050
387897
305641
656604
846262
584478
823723
389567
674040
460670
133642
369804
322969
830268
878648
149300
732112
455420
243878
137293
679231
818384
679988

اسم الطالب
سوسن مصباح الديب محمد الفقى
محمود فتوح احمد ابوالعزم احمد
مرثا جبرائيل جرجس قﻼديوس
دعاء اشرف علي محمد راغب
الحسن عرفات محروس بدر
عمر احمد السيد محمد محمد منصور
مايكل داود عدلى اسحق
اسﻼم يوسف محمود متولى
عبدﷲ محمد على بسيونى سليم
محمد مجدى عبده سيد دسوقى
راويه خالد محمود حافظ
محمد عبد الهادي محمد قناوي
ضحى صﻼح ابراهيم محمود السروجى
مصطفى بكار ضمرانى على
عبير فرحات شاكر حسن على
عﻼ على محمد على
كيرلس موجود شاكر اسحاق
اميره جمال احمد احمد البدرى
محمود على محمود محمد عياد
سمر سامي شعبان ابو سريع
يوسف ابوبكر عيد احمد
اية مصطفى محمود سالم جاد ﷲ
عبد ﷲ عبد الكريم على محمد
عبد الرحمن عادل علي حسانين مليجي
محمود حمدى حسن متولى
محمد احمد احمد شحاتة سيف اليزل
عﻼء محمد مصطفى محمود قمح
باسم عطا عبدالمنعم محمود
عمر حسام احمد حسن عبد الحليم
مصطفى ابراهيم محمد عبد العال اسماعيل
نادية محروس رياض محمد
اميره محمود محمد صالح ابو العيش

الكلية
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
تربية طفولة أسوان
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنى سويف
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية ابتدائي طنطا
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره طنطا
حقوق اﻻسكندريه
زراعه القاهره
اداب بنها
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
تجاره اسيوط
دار العلوم ج القاهره
تجاره سوهاج
طب بيطرى كفر الشيخ
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
زراعه القاهره
تجاره بور سعيد
رياض اطفال القاهره طالبات
رياض اطفال المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
587872
530575
669890
302513
660131
367542
221570
242903
679258
740540
210823
652341
546172
659144
806282
514999
205729
603200
204998
658476
911245
445418
605511
807301
330442
677703
243957
400212
542309
830931
156313
432142

اسم الطالب
هاجر جمال عبد المقصود السيسى
احمد إبراهيم عبد ﷲ جعبوب
شيماء رفعت عطاﷲ ابراهيم محسن
احمد رأفت محمد شلبي
سليمان جمال محمد كامل سليمان بديرى
امنيه عبدالقادر ابراهيم محمد الطوخي
اميره طارق عوض سيد
فاطمه محمد محمد حسن
ايه عيد محمد جاد السيد
محمد احمد عبداللطيف احمد
ندى اشرف صﻼح الدين هيبه
عبد الرحمن احمد عبد المنعم شعﻼن
نورهان أحمد عبده أحمدالبشيهى
محمد برهام مصطفى محمد الشافعي
بسمه جمال حسين محمد
بﻼل محمد عبدالقوي احمد زيد
يمنى عﻼء محمد حسن
نادية السيد ابراهيم ابراهيم قرمد
محمد احمد فؤاد محمد
ايه محمود محمد احمد مصطفي
ايه محمد حسن احمد
ناديه على عبد الحليم على النحراوى
ميسون خالد موسى على محمد حسين
مايكل غالي فهمي السيد
ايمان سعيد احمد سالم
اسماء محمد شحاته ابراهيم محمد
محمد حسن عبد الحميد احمد
مروه محمد امام صالح
محمد سامح محمد احمد عبد الوهاب
محمد عبدالوهاب أحمد محمد
عبد الرحمن مصطفى حسين عبد الحفيظ
محمد السيد محمد عبد العال

الكلية
اداب طنطا
زراعه دمنهور
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب كفر الشيخ
علوم المنصوره
علوم بنها
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم المنصوره
دار العلوم الفيوم
تجاره عين شمس
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم رياضة الزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب المنيا
تجاره دمنهور
علوم القاهره
معهد فني صحى رياضه الزقازيق
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تمريض المنصورة
تربية ابتدائي اسوان
تجاره طنطا
اداب الزقازيق
علوم المنيا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
نوعية المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
زراعه عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب باﻻسكندرية
معهد فني صحى سوهاج
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
اداب اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
532907
427691
148816
511768
330294
208842
228125
901410
240915
467914
654066
115081
365229
459128
385535
593761
536670
358503
470222
373083
103705
918388
436711
212197
243048
450008
376970
152885
879848
122291
447766
822224

اسم الطالب
أسامة نجيب رجب السعيد مرجان
ايه حمدي شوقي سيد عطيفى
عيد حسين عبد الغني محمد
مريم جمال عبد الحميد موسى
يوسف اشرف يوسف صقر
ندى اسامه عبدالرحيم احمد
عبد ﷲ ابراهيم عبد ﷲ مبروك
عﻼء محمد على عبد اللطيف
ساره مسعد احمد محمد
آية مصطفى عبد الحليم حسن
رضوى رضا حسانين ابراهيم الديب
جيهان عادل عبد المجيد محمد احمد اغا
رحاب خالد سيد احمد عبده مطر
عبير احمد محمد مصطفى عرفه
محمد شريف وجيه حسن
اسراء فريد محمد ابراهيم محمد
منة ﷲ ياسر محمد صﻼح السيد البدرى
جهاد روبى عبدالحميد عبدﷲ
احمد عماد متولي علي
مريم محمد فوزى محمد عيسى
رحاب يس حسين يس
ديفيد جرجس تاوضروس عبدالنور
روان طه محمد عبد الغنى سيد احمد
هشام خالد ناصر عفيفى
ايه زكريا محمد احمد
هبه السيد اليمانى السيد سلطان
زينب محمود احمد مصطفى ابوباشا
ابتسام شعبان عبد ﷲ عثمان
ابانوب اشرف مرزوق جرجس
امانى اشرف حامد احمد
بﻼل محمد ابراهيم محمد السعداوى
اسراء محمد مصطفى محمد

الكلية
زراعه دمنهور
تجاره اﻻسكندريه
علوم القاهره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فني صحى بنها
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره سوهاج
اداب القاهره
تجاره كفر الشيخ
تربية ابتدائي المنصوره
حقوق القاهره
السن عين شمس
تجاره كفر الشيخ
ك.ت .فني صناعى بنها
تربية جامعة دمياط
نوعية اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
حقوق القاهره
معهد فني صحى سوهاج
نوعية فنيه اﻻسكندريه
تجاره القاهره
طب بيطرى القاهره
نوعية طنطا
علوم عين شمس
تربية رياضيه  /بنات بني سويف
تجاره اسيوط
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
906678
885088
896113
658512
609823
543628
183108
151870
735820
504539
250841
306044
454638
515313
242397
613338
803426
917263
578696
575938
651371
828605
465191
225596
113745
103853
470307
744434
508611
531675
523337
584601

اسم الطالب
هبه ﷲ ناصر عبد الحفيظ عبد الحميد
مينا راضي عبد التواب ثابت
ميرا ممدوح شوقى اسحق
مياده احمد عبد النبى على قطايه
منار شريف عبد الحميد ضيف
أشرقت شوقى السيد محمد مصطفى
احمد حمدى جبيلى محمد
محمد مصطفى عبد ﷲ جاد الرب
لمياء على ابراهيم عبد الهادى
محمود السيد احمد سيد محمد
احمد عبد الندير عبد السﻼم بخيت
اسﻼم اشرف عبد الحميد احمد
هالة جمال جﻼل خطاب
محمد احمد كمال الشريف
حسام الدين رأفت سيد محمد
هبه فتحي محمد زكي
كيرلس وديع منير عزيز
محمود رشدى حسن محمد
محمود رضا المتولى المتولى السلح
مروه كمال جمعه محمد النمر
مى حمدى محمد اﻻسمر اسماعيل حراز
حامد ابراهيم احمد على
محمد حمدى عبدالفتاح السيد
اية هشام ابراهيم يونس
خالد ايمن محمد محمد عبد العال
محمود صﻼح الدين عبد العليم الشرقاوى
سعد محمد سعد عيطه
عبد ﷲ احمد شوقى محمود ابراهيم
روان جمال عبد الناصر عبد العزيز السيد
احمد محمد علي ابراهيم دومه
على احمد محمد ابو العﻼ عبد ﷲ
آيه احمد محمد مصطفى العطار

الكلية
تجاره سوهاج
تجاره اسيوط
تربية طفوله سوهاج طالبات
تجاره المنصوره
طب بيطرى الزقازيق
تربية/رياضه اﻻسكندرية
معهد فني تمريض الفيوم
تجاره انتساب موجه بنى سويف
رياضيه بنات الزقازيق
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
اداب جامعة دمياط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم الزقازيق
معهد فني تمريض المنيا
تجاره اسيوط
اداب طنطا
علوم رياضة سوهاج
حقوق المنصوره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية/رياضه كفر الشيخ
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
زراعه القاهره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
زراعه دمنهور
تجاره دمنهور
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
323621
655089
464331
806841
229333
391818
679118
431370
233819
390627
605747
811701
677762
505330
681487
315978
385673
243480
116549
460992
109314
449246
141161
297294
146099
302427
802160
537615
219944
831296
294190
681586

اسم الطالب
اميرة ابراهيم مصطفى عبد الوهاب يعقوب
محمد الشربينى محمد الشربينى محمد
عبد الرحمن منصور فؤاد حسن شيحه
مريم كرم حكيم سو﷼
اية حسام عبد المعطى حامد
ايه طارق محمد السعيد على نوار
ايمان ابراهيم ابراهيم حسن غازى
ادهم سليمان مصطفي سليمان خليل
عبد الرحمن عاطف عراقى ابو زيد
محمد رضا عبدالعزيز عبدالفتاح
محمد صبحى سليم السيد
امير سمير ابسخرون حنين
نيره عزت محمد البدوى المنسى
فادى سامح فوزى رياض
مﻼك محمد ابراهيم محمد سالم
لبنى سمير صابر احمد الزغبي
احمد على عبدالسﻼم مالك
ايمان محمد السيد شريف
انور حاتم ابو اﻻنوار امين الليثى
مصطفى مسعد مصطفى نور زهران
فادى يوسف فوزى اسكندر
مى محمود شبل وهبه
زينب ابراهيم احمد ضيف
اية محمد محمود اسماعيل
ايمان حمدى عاشور ابراهيم
محمد زكريا موسى خليفة عيطه
مصطفى محمد صفا محمود محمد
ايمان عبد الصمد اسماعيل ابوزيد محمد
هبة السيد عبد الفتاح السيد
مارى رفعت نعيم رزق
عمر مصطفى محمد الجمل
عمرو رضا محمد الطنطاوى

الكلية
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية/رياضه المنصورة
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره بنها
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
اداب انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة بنها
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره بنى سويف
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره كفر الشيخ
تربية/رياضه المنصورة
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق حلوان
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
اداب عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة المنيا
معهد فني صحى اﻻسكندريه
كلية البنات تربية عين شمس
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره عين شمس
معهد فني تمريض المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
530538
540298
375608
815359
152443
125014
890935
503235
598606
108776
303399
801067
658487
602250
379163
904473
913275
126277
832994
368735
877429
322018
149344
463816
387889
206116
802705
185069
125762
815159
612146
285482

اسم الطالب
محمود محمد عبد اللطيف البسيوني
شيماء عاطف محمد عبدالﻼه
حامد طارق محمود عبدﷲ خلف
يوستينه نادى اسحق عياد
يوسف احمد سﻼمة احمد محمد
محمود سمير عبد النبي عبد الفتاح
هشام عثمان احمد على
مارك عماد كامل عزتلي
اﻻء احمد رضا احمد الجعيدى
هيا حازم محمود صميده
اية عبد السﻼم على الجعارة
ابانوب مجدي حبيب قليني
ساره محمد محمود سﻼمه عياد
هاجر محمد محمد سليم
ريهام رزق محمد محمد حسن
نورالدين صابر محمد نورالدين
محمود باسم راشد سيد
اميرة قطب عبد السميع جمعة
منار جمال عبد الحميد احمد
احمد ماهر عبدالرشيد محمد امام بدوي
زياد عبد المحسن عز الدين احمد الشريف
السيد عبد ﷲ السيد عبد اللطيف سﻼم
مصطفى فاروق قناوى عبد البارى
مي حسن محمد حسن حموده
ايه صﻼح سعد حسانين
ميرنا يعقوب اسحق ابراهيم
مصطفى عصام محمود عبد الفتاح
ايمان ناصر سالم نصر
اسراء احمد سليم شحاته
آيه صﻼح أحمد سيد
سمر صبحى ابراهيم محمد
ياسر مجدي فوزى مرزوق

الكلية
معهد فني صحى اﻻسكندريه
علوم طنطا
زراعه مشتهر
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
تمريض اسيوط
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
كلية الزراعة جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
تربية ابتدائي السادات
علوم المنيا
تجارة جامعة السادات
اداب الزقازيق
علوم رياضة عين شمس
تجاره سوهاج
كلية تجارة ج أسوان
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
طب بيطرى اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره القاهره
تربية ابتدائي كفر الشيخ
اداب دمنهور
اداب حلوان
اداب المنيا
تربية بنى سويف
فنون تطبيقيه حلوان
رياض اطفال المنيا طالبات
تربية طفوله الزقازيق
ع.كندى تكنو.اعﻼم ت.خامس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
673050
139900
447344
434008
456709
540351
576503
211746
289700
679089
449071
540283
668877
455611
519788
300317
613413
126318
239838
305100
878367
179089
466409
669931
126083
167714
365090
897831
305443
877518
131006
152264

اسم الطالب
محمد اشرف محمد ابراهيم شرف الدين
ابانوب ناجى غالى جرجس داود
عبد الهادى انس شبل ابراهيم الخولى
خالد سامي محمد عبد السﻼم
ايه الشنتناوى مرزوق الشنتناوى
منه ﷲ ايمن محمد مصطفي
الشيماء خالد على العجمى
سلمى محمد حسن محمد اللولو
ايمان محمود عبد الحميد عيد
ايه محسن البﻼسى البﻼسي
مريم هشام على حجازى
سارة عبدالرحمن عبداللطيف عبدالقوي
اثار ناجد عرفه السعيد عرفه
محمد ابراهيم محمد سالم
اسماء محمدعلى محمد الخولى
امل كمال الدين محمود حسين محمد
عمار السيد محمد شحاتة
سمية عادل فتحي حسانين
احمد عادل شعبان احمد احمد
تقي محمد داهش السباعي
ايه مصطفى حسين احمد
اية جمال فتحى عبد الجيد
عزة جﻼل ابراهيم ابراهيم الجندى
محمد مصطفى عبد النبى على كساب
مها عادل مصطفى ابوالفتوح
فاطمه عبد السﻼم محمد عبد الهادى
هبه عادل عبده نصر احمد
ايمن احمد محمد احمد
سارة سعيد اسماعيل عرفة
محمد محمد محمد عبد الحسيب
هدير عزت السيد احمد
حازم محمد حبشي علي

الكلية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
حقوق انتساب موجه القاهره
معهد فني صحى طنطا
تجاره اﻻسكندريه
معهد فني صحى طنطا
تجارة جامعة السادات
معهد فني صحى طنطا
علوم رياضة حلوان
اداب انتساب موجه القاهره
اداب انتساب موجه المنصوره
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
رياض اطفال المنصوره
اداب طنطا
اداب دمنهور
خدمه اجتماعيه حلوان
علوم المنصوره
تجارة جامعة السادات
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
تربية ابتدائي بنى سويف
طب بيطرى كفر الشيخ
تجاره المنصوره
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه الفيوم
حقوق حلوان
حقوق قنا جنوب الوادي
تربية شبين الكوم
حاسبات ومعلومات اسيوط
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
اداب بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
448733
835494
673251
806743
209617
448168
451906
672242
315831
596190
877762
471329
740184
305675
213048
744475
210514
918581
508759
811810
738898
301217
578912
375786
541989
908228
227168
742657
557407
612242
451522
504646

اسم الطالب
هاجر احمد محمد الفقى
أحمد رجب محمد صديق
ايه لطفى عبد العظيم احمد لطفى
ريهام الفولى على طه
على السيد على الحبيبى
عبدالرحمن مسعد علي علي السيد
احمد سامى فرج صقر
اسراء ثروت ابراهيم عبد ﷲ
محمد صﻼح انور البحيرى
مى ماهر محمود احمد عثمان
نورهان مصطفى كامل احمد
أثار ثروت فتحي أبو الفتوح متولي
محمد ابراهيم محمد ابراهيم موسى
حازم محمود جابر الجزير
هدير مدحت محمد عبد الفتاح
محمد عادل السيد حسن
محمد اشرف محمد موسى شريف
امنيه عبدالناصر محمود عبدالرحمن
اﻻء احمد محمد محمد ابراهيم الشويخ
محمد نبيل محمد بيومى
محمد عبدالرحمن محمد فرج صالح
احمد عماد سالم ابو النجا
ابراهيم صبحي ابراهيم الرمادى
حنان سيد محمود عصمي
محمد ناصر عبد العظيم على
كرستين جمال فاروق ميخائيل
نورهان شريف كمال طه حسن
ياسمين ابراهيم عبدالجواد حسين
اسامة فؤاد ابو اليزيد الحيوى
حاتم محمود فاروق محمد موسى الشرقاوي
احمد سمير صﻼح شبل سليمان القاضى
عبد الناصر جعفر رحيم عوض

الكلية
تجاره طنطا
اداب سوهاج
تجاره طنطا
رياض اطفال المنيا طالبات
تجاره عين شمس
تجاره طنطا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى المنصوره
علوم رياضة الزقازيق
علوم جامعة دمياط
علوم اسيوط
تمريض كفر الشيخ
طب بيطرى بنها
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حقوق سوهاج
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب سوهاج
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد فني صحى اسماعيليه
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
علوم رياضة جامعة دمياط
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
812299
742118
456089
208690
828402
390346
162655
473899
170190
558105
885469
439947
365218
731145
743843
231945
815366
242869
657371
502072
216157
613291
671255
289535
388307
813081
537980
594605
547346
118895
118722
750345

اسم الطالب
رانيا عﻼء محمد جمعه
اسراء جمال محمد غريب
ابراهيم عبد الرحمن ابراهيم شحاته
هبه ﷲ حسن باهى عبدالغنى
محمد سيد على محمد
محمد مسعد احمد احمد حسب ﷲ
اسماء محمد احمد محمد
محمد عادل عبدالخالق محمود بسيونى
اسﻼم رمضان محمد سيد
إسراء ربيع عبد العظيم رضوان
اسراء محمد خالد فهمى عبد الحافظ
هدير خميس محمود محمد
ايه محمد حسنى سﻼمه
منار عصام محمد احمد سالمان
امانى محمود السيد محمود
احمد عادل عبد العاطي عبد الرحمن
سالى اكرام افرايم منسى
زينب حسن فاروق حسن
يوستينا ميﻼد عبده رزق ﷲ عبده
اية حمدى محمود حسنين على
نوال عادل عبدالغفار بكر
إسراء حسن السيد محمد
اسماء رمضان السيد عبد المنعم رمضان
هدير محمود حنفى محمود على
محمود محمد رضا السيد محمود بركات
مرنا عيد عياد حرز
شيماء حمدى مبروك محمد جغمان
ايمن خير الدين محمد محمد خير الدين
عمر فايز حسن محمود سلمان
ياسمين عنتر حسين على
سمر محمد محمد احمد
عمر محمد السيد السيد صبح

الكلية
طب بيطري المنيا
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه عين شمس
نوعية فنيه قنا
تجاره بنها
تربية الفيوم
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
طب بيطرى دمنهور
اداب اسيوط
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب عين شمس
علوم الزقازيق
تجاره جامعة السويس
تجاره عين شمس
علوم رياضة المنيا
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب اﻻسكندريه
فنون تطبيقيه حلوان
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
طب بيطرى الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
رياض اطفال المنيا طالبات
طب بيطرى دمنهور
اداب جامعة دمياط
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
دار العلوم ج القاهره
حقوق حلوان
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
894251
152019
318738
388967
849277
205561
165600
609732
530700
808663
650563
670902
472983
475784
390358
619162
119284
844068
470883
109553
366714
533783
132262
669192
748744
920709
509824
209650
898356
543521
519889
514643

اسم الطالب
ايه محمد السيد عبد ﷲ
عبد الرحمن اسامه انور محمد
رباب رأفت عبد العزيز محمد فرج
بسام ابوسيف عبود ابوسيف
مروه سيد خليل طه
نورا محمد نصر احمد
نوره جابر عبد ﷲ جوده
السيد حسن محمد أحمد
محمد رجب احمد مصطفى رمضان
محمد اشرف عبد الفتاح بريقع
زياد ياسر عبد رب النبى ابراهيم
ندى رمضان كامل عارف احمد
احمد جمال القطب عبدالجليل
محمد عصام محمد محمد دعبس
ضياءالدين حسن السيد امين البربرى
نسرين ابراهيم محمد يونس
نهال رأفت حسنى اسماعيل
محمد عبد الماجد عبد ﷲ عبد الماجد
ايمان وليد عثمان يوسف المتولى
احمد عبد الرحيم سيد عبد الرحمن
مﻼك ناير عياد تادرس
اميرة اشرف محمود حسين سالم
عبد الرحمن صالح ماهر توفيق
نورهان عبد العظيم يونس عبد العظيم والي
شيرين احمد رضا عبد العظيم
حماده محمد احمد عبد الجواد
محمد خالد ماهر عبد العظيم احمد
محمد سمير عواد عبد الجواد
محمود احمد حسين على
عبد الرحمن عﻼء بدر عبد الرزاق
أمانى محمد عبدالحميد محمد ابراهيم
محمد جمال عبد الدايم شريف

الكلية
علوم سوهاج
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تربية بنها
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
علوم القاهره
علوم الفيوم
معهد فني صحى رياضه الزقازيق
حقوق اﻻسكندريه
نوعية المنيا
تجاره المنصوره
تربية المنصوره
تجاره كفر الشيخ
معهد فني صحى اﻻسكندريه
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره الزقازيق
تجاره القاهره
حقوق بنى سويف
تربية ابتدائي كفر الشيخ
حقوق القاهره
اداب بنها
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
طب بيطرى بنها
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
اداب سوهاج
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق قنا جنوب الوادي
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
تجاره دمنهور
تجاره دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
111107
104967
678360
210429
243973
145154
245228
539323
596835
155585
607667
436100
211547
537870
549084
751775
549496
748614
206111
905878
657928
103686
217101
919394
650472
311457
206092
535202
731696
210337
593464
846750

اسم الطالب
نادين عبد الحميد احمد عبد ﷲ
عبد ﷲ هشام محمد السيد
عزه محمود عبد المنعم سرحان
تيمون وحيد شكرى تادرس
محمد محمود الصادق احمد
يوسف شعبان رشوان محفوظ
منار احمد على محمود
ساره أحمد مصطفى الحسانين
محمد حمدى عبدالحليم إبراهيم سالم
ميار محمد عبد المنعم محمد
مصطفى نجاتى كامل زكى عطية
ياسمين ياسر محمود جابر الخوﻻنى
معتز ابراهيم جابر عبد الهادى
آيه عﻼء احمد محمد جابر محمد
محمد مكرم ذكي ابوالسعود
اميره خالد سعداوى مسلم اسماعيل
أسماء السعيد ناجي العسكري
ادهم محمد عبدالظاهر معوض
مادونا هانى ابراهيم طانيوس
خالد ابو الحسن عبد الحميد محمد
لميس محمد السيد السيد السيد بدر
ايمان اسامة التونى عبد العزيز محمد على
حسين مجدى احمد القزاز
انطونيوس ماهر رزق قلد
ابراهيم على محمود الشحات ابو العز
احمد نصار محمد محمد
ميرا ماجد كمال جرجس
هند مصطفى عبدالقادر فرج راضى
رامي عبد الكريم جوده عبد السﻼم
رنا عمرو عبد التواب شفيق
لميس سمير امين عطيه
حنان اسماعيل محمود احمد

الكلية
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
السن عين شمس/رياضة
معهد فني صحى امبابة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
زراعه دمنهور
طب بيطرى كفر الشيخ
علوم بنى سويف
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
علوم اﻻسكندريه
اثار القاهره
تجاره دمنهور
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب باﻻسكندرية
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
السن عين شمس/رياضة
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب القاهره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
حقوق المنصوره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
علوم القاهره
تربية جامعة دمياط
اداب اسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
463464
660873
503509
750244
535665
153017
540028
313382
877014
664345
657068
804199
504733
236608
354975
279471
592505
459672
607990
292763
208786
908685
657801
354336
885559
236344
682168
432998
891523
165229
732102
125090

اسم الطالب
امل خليل بسيونى ابراهيم ابو هنطش
تسنيم عطيه الشحات الدهراوي
ماريان طلعت امين عازر
السيد حسين السيد حسين الجعبرى
ابتسام رجب ممدوح الدفراوي
همت مصطفى عبد العظيم صالح
ريم بكر عبدالقادر ابو بكر سالم
فاطمة السيد عرفه موسى
ماركو اوسامه ادوارد صادق
منى عبد الحليم عبد المنعم سليمان
امانى محمد فتحى محمد ابراهيم اﻻمشاطى
رويدا احمد محمود حسين
ايفرونيا فرج ﷲ بشير حنان
محمد عاطف سليمان حجازى
ساره جابر محمد ابراهيم
محمد احمد حامد محمود
ابتسام جمال السيد عبدالعزيز
عمرو رمزى احمد محمود ابو حامد
ايمان شوشه احمد محمد شوشه
هويدا محمد اسماعيل عبد العزيز
رضا عمادالدين عبدالرحيم محمد
زينب احمد بكير جادﷲ
عمر محمد عبد الحميد على فوده
محمد طه امين عبداللطيف
مريم مكرم عزب تاوضروس
احمد عبد المحسن عبد المنعم عبد المحسن
احمد سلطان سعد سليمان ابو الخير
احمد اسامة فكرى عبد الحليم
ايه عبد الراضى محمد عطيه
فاطمه حماده عبد الهادى رياض
الحسن محمود عطيه عوض
حازم محروس عبد ﷲ عبد اللطيف

الكلية
نوعية كفر الشيخ
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره اﻻسكندريه
تجاره بور سعيد
علوم اﻻسكندريه
اداب بنى سويف
تربية دمنهور
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
طب بيطرى اسيوط
اداب المنصوره
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
تربية ابتدائي المنيا
تجاره سوهاج
حقوق انتساب موجه القاهره
حقوق حلوان
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
دار العلوم ج القاهره
علوم رياضة المنصورة
اثار القاهره
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق اسوان
تجاره طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب اسيوط
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق المنصوره
تجاره دمنهور
اداب اسيوط
علوم جامعة السويس
تجاره اسيوط
علوم رياضة اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
113248
352330
878857
907644
218846
161417
504746
651293
914213
816176
531706
836333
449965
742149
233817
601622
878778
659965
286877
547647
653596
316148
729706
750017
835499
673074
472414
897096
555208
576873
284844
683471

اسم الطالب
اسامه محمد سيد محمد
عبدالرحمن عصام محمد عارف
احمد اشرف محمد عبد المحسن محمد
مصطفى عبد الحميد محمد خليفه
ايمن بدوى ابراهيم سيد احمد
عبد الرحمن سعد كامل احمد
ايه ممدوح شلبي حسن حويله
بسنت اسامه محمد رشدى حسن محمد
الزهراء صالح احمد سليمان
ايه وائل كرم مرسى
رامى محمد عبدالعزيز جاد
اسﻼم مجاهد رمضان محمد
منار طلعت محمد ابراهيم عبد الوهاب
حنان شوقى حسن رشوان
حسين زين العابدين عبد الستار حسين
محمد صﻼح أمين محمد بدوي
اسﻼم منصور السيد على
دينا سامى عبد السﻼم هﻼل عبد الواحد
ياسمين نبيل عبد المنعم محمد بدر
احمد شريف محمد حسين
عبد الرحمن سعد المنشاوى المنشاوى عامر
ثريا سمير ابراهيم اسماعيل
كيرلس عبده كامل خليل
مي احمد محمد ابراهيم
بيشوى ايوب فكرى عبد النور
مصطفى عﻼء متولى احمد متولى
اميره حامد علي عبدالفتاح محمد
دعاء محمد عنتر فهمى
عبد الرحمن محمد احمد عبد المنعم فرج
وفاء على عبدالفتاح عطيه الشرقاوى
مي سامح سعيد محمد جعفر
كريم محمد عبد الفتاح محمد والي

الكلية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
كلية الفنون التطبيقية ببنها
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره سوهاج
حقوق حلوان
اداب انتساب موجه بنى سويف
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية المنصوره
إعﻼم ج جنوب الوادى
نوعية المنيا
تجاره دمنهور
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
حقوق عين شمس
علوم الزقازيق
حاسبات ومعلومات اسيوط
تجاره انتساب موجه المنصوره
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية السادات
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم جامعة السويس
نوعية موسيقيه قنا
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
معهد فني صحى سوهاج
اداب دمنهور
تجاره طنطا
حقوق عين شمس
تجاره بور سعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
849490
523981
147784
118308
169797
749061
318327
743856
318002
545108
377606
445409
908754
442489
370330
588602
811186
806229
842171
536328
755497
240999
155048
279782
250448
603015
169963
609574
356239
371878
160516
805134

اسم الطالب
احمد عبدالروؤف على النوبى
يارا خالد عبد الفتاح ابراهيم
لبنى احمد سيد مصطفى ابراهيم
اميرة سيد حسن خليل
كيرلس امجد فايق عزيز
فاطمه نصير احمد قناوى
عبد العزيز احمد عبد العزيز سلطان
حسناء محمد محمد محمود
محمد عيد عبد الكريم احمد البربرى
عبد الرحمن سعيد احمد المهدى شعبان
كريم ياسر عزمى حمزه عامر
منى محمد احمد محمود على
هاله احمد محمود احمد
رشدى جمال محمد البيومى ابوشوبه
على ماهر محمد ابراهيم
رانيا احمد عباس محمد
لمياء رجب محمد ابوبكر
محمد مفتاح فايز حامد
عمر رمضان كامل عبد اللطيف
ميرنا فتحى محمود عز الدين
اريج بيومى زينهم خليل الحناوى
سلوى خميس رجب احمد
مى خالد سيد عبد اللطيف
اسﻼم رمضان زغلول احمد
احمد محمد ادريس خلف
اسماء طلعت محمد حمد
ريم رجب صبحى عليان
كريم حسن عبدالعزيز حسن
اسراء مصطفى عبدالكريم عبدﷲ
شيماء قطب محمود محمد
شيماء حمدى عبد الغفار عبد المحسن
سندس امين محمد عطا

الكلية
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
علوم بورسعيد
علوم عين شمس
كلية البنات تربية عين شمس
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
تربية اﻻسماعيليه
طب بيطرى بنها
علوم رياضة طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره طنطا
تربية نوعية فنية اسوان
تجاره طنطا
تجاره عين شمس
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
تربية ابتدائي دمنهور
تربية ابتدائي العريش
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره بنى سويف
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنها
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
بنات علوم رياضة عين شمس
تربية ابتدائي بنى سويف
اداب المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
896136
146294
743183
304612
121412
369228
284624
386107
534135
727952
227542
232380
595130
378854
879577
280069
653625
229529
154401
237656
111402
594121
818023
725417
155644
517205
114677
213781
579665
137773
385774
147791

اسم الطالب
هاجر محمد احمد محمد
طارق سعيد محمد اسماعيل
ايه ﷲ سامح محمد على
اميرة احمد السيد ضيف
ماركو مجدى صليب عطا
حسام حسن لطفى علي
صافي فتحي نعمة ﷲ حسن الخولي
ندى طه عبدالحميد حسن
فاتن عزت علي عبد الجواد الخرادلي
اسماء محمد محمد الزيات
عبد الرحيم سعيد محمد احمد
شريف ماهر محمد قطيط
اميره سالم محمد الزهدانى
طارق مجدى السيد اسماعيل
شاهنده عبد ﷲ عطاﷲ سليمان
كمال عادل كمال نظيم
اياد حمدى السيد عيد بكر
ايمان حسن محمود سعدﷲ
محمد مصطفى سيد حسن
خديجه محمد حسن على خليل
مريم عزت حسن سيد حسانين
ثروت مجدى عكاشه محمد عشره
هلبيس مجدى راشد نصيب
احمد محمد احمد امين
هاجر ياسر فتحى سيد
أسامه السيد قابيل احمد ابونعمان
دينا مجدى محمد حسنين
احمد سمير وجيه عبد القادر
ايه ابراهيم حسين محمد سامي
مؤمن احمد عبد الجواد ابراهيم
مؤمن ايمن محمد على
نورهان سعيد حفنى ﻻشين

الكلية
تربية ابتدائي سوهاج
زراعه القاهره
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني صحى بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
زراعه بنها/رياضة
اﻷكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية طفوله ج دمنهور
اداب الزقازيق
حقوق انتساب موجه القاهره
حقوق انتساب موجه القاهره
حقوق المنصوره
علوم عين شمس
حقوق اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
زراعه المنصوره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تربية /رياضه بنى سويف
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره بور سعيد
اداب المنيا
السن عين شمس
علوم رياضة بنى سويف
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه حلوان
اﻷكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم  6اكتوبر
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
تجاره القاهره
معهد فني صحى رياضه امبابة
اداب القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
210494
380288
741379
169439
351612
449658
902405
527420
433714
473072
835800
301608
609437
372300
321309
665753
682587
741232
880837
530963
225826
425840
652021
370367
532748
671291
303909
130690
542426
882071
142654
473012

اسم الطالب
فادى سامى حبيب صادق
محمد مجدى سيد عبدالمجيد فارس
احمد حسن محمد ابراهيم
اسراء سعد محمد السيد
ساره ياسر عبدﷲ محمود
كوثر ابراهيم سعيد بﻼل
مصطفي محمد دردير مصطفي
شروق محمد رياض احمد مصطفى
هشام محمد محمد الشربينى
محمد صبحى محمد أبراهيم بركات
منى عبدالستار فهمى توفيق
عبد المطلب فرحات عبد المطلب يوسف عرب
عمرو يحى رجب بﻼس
اسراء كمال احمد عبدﷲ
اسراء علي اسماعيل عطية
نورهان ابوالفتوح السيد عبد العزيزغزي
اسماء ابو بكر عمر سويلم
احمد هشام سيد محمد ابراهيم
محمود طه سليم احمد سليم
محمد عطيه معوض عبد الكريم جدران
احمد عاطف صبحى ابراهيم
نورهان محمد ابوعجيله محمد النشرتى
عمرو احمد محمود على ابيه
احمد سيد احمد احمد حمود
محمود عبدالرازق عبدالفتاح عبدالرازق
احمد ايمن ابراهيم عطيه ابراهيم
اسماء مرزوق سعد عبدالواحد
حنين محمد على حسن
محمد الصافي احمد ابراهيم عبد ﷲ
مصطفى تمساح يوسف اصمعى
هناء شوقى محمود على القناوى
عبدﷲ رضا عبدالحميد الدسوقى الطبجى

الكلية
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
تربية ابتدائي الفيوم
تجاره عين شمس
اداب طنطا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية أساسي اسكندرية
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تربية/رياضه كفر الشيخ
علوم اسوان
تمريض شبين الكوم المنوفية
علوم الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اداب جامعة دمياط
فنون تطبيقية جامعة دمياط
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
تجاره اسيوط
علوم طنطا
حقوق انتساب موجه القاهره
الزراعة الصحراوية والبيئية بفوكة ج اﻻسكندرية فرع مطروح
تجاره كفر الشيخ
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تربية دمنهور
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
علوم شبين الكوم ج المنوفية
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم رياضة طنطا
تجاره اسيوط
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
728462
540166
667872
830491
114787
314523
547379
375997
459474
583041
662864
440066
536318
456985
444122
353371
233099
384489
654534
218671
457647
683563
319017
604439
579914
544236
445689
733760
225170
903721
801825
354784

اسم الطالب
زينب حسن محمد محمد مهدي
اسماء مختار عبدالحميد عبدالسﻼم
شادى محمد عيسى غانم
محمد سيد ابوالفتوح محمود
شروق ممدوح جمعة صالح محمد
دينا عاطف حلمى رياض
محمد خالد جمعة عبدالنبي تعيلب
محمد رشدى محمد عبدالمقصود
هشام رشاد فوزى ابراهيم
اسماء على ابراهيم طه ابو على
خالد نور جمعه على
جهاد السيد على محمد سالم
مى فكرى عبدالحميد ابوعلو
اسﻼم اشرف شوقى عرفه عوض
نهاد احمد عبدالتواب جبر
عمر محمود محمد عبدالعال
ميار خالد محمد خليل احمد
احمد على سعد محمد
ناصر حمدان الحسينى محمد عبده
هاجر مصطفى كامل احمد
اميرة محمود ابراهيم العجمى
احمد يسرى محمد الداودى المرسي
اسماء انور احمد عمر
اسامة عاطف احمد محمد السيد طه
هدير هشام السيد دومة
مصطفى جمال اسماعيل محمود البشاوى
شيماء ابراهيم محمد احمد ربيعى
مصطفى السيد حسن عمارة
احمد مجدى جادالكريم محمد شاهين
عمرو حسين فوزى احمد
مرقس ناصف مكرم اسحق
هدير عبدالعال اسماعيل عبدالعال

الكلية
تربية طفوله الزقازيق
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
زراعه المنصوره
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
طب بيطرى القاهره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
اداب عين شمس
علوم كفر الشيخ
نوعية طنطا
تجاره بور سعيد
اداب اﻻسكندريه
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
معهد فني صحى طنطا
حقوق انتساب موجه القاهره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم طنطا
تجاره المنصوره
حقوق بنها
تمريض الزقازيق
طب بيطرى كفر الشيخ
تجاره اﻻسكندريه
تجاره طنطا
علوم رياضة سوهاج
حقوق حلوان
تربية سوهاج
علوم رياضة المنيا
حقوق حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
743009
321131
113763
755356
827151
545161
732040
536868
379272
891635
449378
133755
111526
669201
297373
355394
735131
387869
732279
580045
577454
663174
223879
749252
659758
119326
618985
678797
300494
900037
731060
154102

اسم الطالب
ميرنا عبد المسيح سيدهم ارسل
اﻻء محمد على المليجى
على حسين على حسين بيومي
ساره نصار محمد حسونه
محمود محمد محمود محمد جﻼل
محسن محمود محسن محمود جعدار
كريم ابراهيم عبدﷲ محمد المسلمى
عزيزة سعدﷲ محمد عبدالحميد
شاهنده يوسف محمد احمد محمد
امل عبدالصبور عبد العال حسين
رضوي علي مرسي الجزار
اسراء ابراهيم عباس سالم
هايدى احمد عبد المنعم رجب
احمد حماده بدوى محمد نوح
مارينا يوحنا نان عبد المسيح ابراهيم
ايمان عبدالغفار عبدالمؤمن محمود
الزهراء صبري سليمان عطيه
اسراء احمد محمد ﻻشين عبد ربه
محمد اشرف طلعت محمد
داليا احمد محمد صالح مكى
احمد مصطفى حامد جاد موسى
بتول ذكريا مسعد عبد الحافظ
ندا محمد عبد الحميد سيد
هدي محمد محمود محمد
هدير عبد الكريم محمد عبد الكريم
هاجر عبدة عبد العاطى الصيفى
احمد محمد نجيب محمد بهجات
نسمه سمير شعبان محمد السملوطي
عبير احمد ابراهيم محمد
عز الدين اشرف عبد الصبور ابو جبل
اﻻء ناجي محمود علي حبشي
مها رمضان عبد ﷲ سيد

الكلية
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
زراعه القاهره
تربية العريش
تجاره سوهاج
تربية/رياضه اﻻسكندرية
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
زراعه دمنهور
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره اسيوط
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره بور سعيد
بنات تربية/رياضه عين شمس
اداب القاهره
تجاره الزقازيق
نوعية بنها
تربية/رياضه الزقازيق
تجاره طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
رياض اطفال المنصوره
استنفد الطالب رغباته
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
رياض اطفال المنصوره
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره سوهاج
تجاره الزقازيق
رياض اطفال بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
891521
168209
124986
577538
533491
603461
157068
315802
319780
523307
736357
843116
129354
354642
168857
659940
307794
879098
597873
907177
595509
605860
365573
524775
887257
801553
842436
907087
612888
321518
881375
606028

اسم الطالب
ايه خلف محمد ابراهيم
هاجر عبد التواب محمود عبد المجيد
محمد فتحى بدر عزب
احمد جمعه مصطفى صيام
يمنى وجيه عبد ﷲ شعير
ابراهيم ايمن محمد كمال عبد المنعم
كرستين مﻼك فاروق توفيق
علي ايمن على احمد
مي احمد عبدالعليم تركي
حمزة ناصر الجوهرى مطاوع
دينا عبدالحميد الهادى عطيه
اسراء ابراهيم فهمى محمد
ناهد عمر اسماعيل محمد
فاطمه سعيد ابراهيم فهيم
سليم السيد سليم محمد
نهله اسماعيل حسين اسماعيل
دعاء عبده جبر حسن دراج
هاجر محمد عبد ﷲ مسعود
آﻻء محمد فضل مصلحى طراف
محمد شكرى احمد مرسى
محمود احمد عبد الهادى أبو المعاطى شتا
محمد يسري صﻼح عبدﷲ
ايه جاحر حسين محمد
على محمود ابراهيم على ابو ديبه
احمد محمود احمد على
عبد الرحمن فرج عطا عبد الرازق
عادل جابر مرسي محمد
خالد كرم محمد السيد
هانى أحمد محمد حسن على
فوزية عﻼء قطب ابوشوشة
غاده محروص عبد الحفيظ ابراهيم
سامى احمد صالح محمد سرور

الكلية
نوعية اسيوط
اداب الفيوم
تجاره القاهره
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
علوم جامعة دمياط
طب بيطرى الزقازيق
اداب بنى سويف
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية ابتدائي شبين الكوم
تربية اسكندرية
تربية الزقازيق
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره القاهره
كلية البنات آداب عين شمس
اداب بنى سويف
تربية المنصوره
معهد فني صحى بنها
تربية اسيوط
تمريض المنصورة
معهد فني صحى سوهاج
معهد فني صحى رياضه بور سعيد
معهد فني صحى الزقازيق
تربية عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
تربية اسيوط
فنون جميله فنون اﻻقصر
تربية /رياضه المنيا
تجاره سوهاج
معهد فني تمريض الزقازيق
تربية شبين الكوم
تجاره اسيوط
تجاره الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
311997
893052
304010
683366
732280
822413
160915
754670
504399
922139
152758
463357
386098
178432
122757
818212
289089
653522
528098
802838
891138
233573
282105
232024
461895
743026
241993
392304
385259
675934
655631
596778

اسم الطالب
ابانوب سامي يوسف بسخرون
على احمد شوقى محمد محمود
خلود احمد محمد عبد المقصود جاد
هند سامى محمد جابر محمد
محمد اشرف عبدالستار عباس
داليا محمد ضياء قاعود
اسماء عبد التواب سيد عبد الوهاب
محمود صابر ابو زيد صبيح
مينا ماجد جمال عطيه جرجس
جواهر عوض احمد محمد
اسﻼم محمد عبد العال محمد
ساره احمد على عبد الرحمن اسماعيل
ميادة وائل محمد عبدالمجيد
محسن حسنين عبد المحسن علي
شيماء ابراهيم سعيد الصاوي
طارق هﻼل ابراهيم عبدالكريم
ابراهيم عادل سيد محروس
احمد محمود السيد المرسى الحنتيرى
هاجر وجدى محمد ابراهيم الخطيب
احمد ايمن كامل حسن
هانى على احمد عبد الجيد
محمد عادل عبد المجيد اسماعيل
سلمى بشير محمد سعيد عثمان
محمد ناجى محمد محمد
ايه جمعه محمد جاد قنديل
ايه محمد حسن عبد العزيز
محمد صﻼح منصور محمد
شادى محمد شحات محمد عبدالهادى
اسﻼم طلعت سالم عبدالواحد
بسنت جميل متولى السيد حسين
ممدوح شكرى سيد عبد الحق حسن
هدى سعد على عبد الغنى

الكلية
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
كلية اللغات والترجمة سوهاج
تمريض شبين الكوم المنوفية
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره جامعة السويس
إعﻼم ج جنوب الوادى
تربية ابتدائي بنى سويف
معهد فني صحى اسماعيليه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
السن المنيا/رياضة
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب المنصوره
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
السن المنيا/رياضة
اداب اسيوط
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
اداب القاهره
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
تربية ابتدائي كفر الشيخ
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اداب انتساب موجه القاهره
حقوق بنها
حقوق بنها
اداب المنصوره
اداب المنصوره
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
429700
588865
801181
904256
324198
835355
803585
884070
740995
314477
460206
556979
447797
601393
306355
309480
884123
536148
181812
599413
877343
903315
318471
803291
878228
316603
120824
302524
577413
584067
577400
110652

اسم الطالب
جهاد حلمى احمد نسيم إسماعيل
خالد محمد عبد الفضيل الحديدي
مينا مدحت ادوارد اديب
بيتر سمير انيس عزيز
سلمى محمد شاذلى توفيق
يوسف يحيى سيداحمد على سليمان
ميرنا هندى موريس هندى
انجى صالح توفيق تاوضروس
احمد محمد محمد يوسف
وفاء عاطف عبد الحميد أبو الحديد
سارة عطيه عطيه عبدالقادرالطيبانى
هدى محمد حسن على مصطفى
محمد خالد فتح ﷲ بيومى محمود
محمود أحمد مصطفى محمد الحيانى
احمد فتحي محمد حواش
سارة محي الدين محمد ابراهيم عبوده
رانيا ابراهيم كامل على
بدور عادل احمد حسب ﷲ
ناصر معوض ابراهيم جويد
يارا السيد محمد ابوخليل محمد محمد
مروه سعد زغلول عبد الرحمن
شريف سيد حسن عرابي
محمود حسن عرفه السيد
نورهان احمد التيجانى شعراوى
غاده خالد صﻼح الدين جﻼل
شيماء السيد عبد القادر طه قرنو
عمر شريف محمد عبد السﻼم
اسﻼم السيد محمد شريف
محمد صالح محمد عبد البديع صالح
محمود ابراهيم المحمدى بهلوله
محمد ابراهيم حلمى ابراهيم الساعى
احمد فرج محمد على

الكلية
اداب اﻻسكندريه
زراعه طنطا
تربية /رياضه المنيا
طب بيطرى سوهاج
تربية الغردقة جنوب الوادي
معهد فني صحى اسوان
نوعية موسيقيه المنيا
تربية ابتدائي اسيوط
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
طب بيطرى جامعة السادات
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
تربية أساسي اسكندرية
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اسيوط
تربية دمنهور
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره الزقازيق
تجاره اسيوط
تجاره سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
نوعية المنيا
تجاره اسيوط
تربية السادات
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره المنصوره
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تجاره المنصوره
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية

Page 1734 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
525237
613516
828314
376486
214266
824816
681810
543256
576302
318617
370068
516307
501750
727422
213157
240040
751616
286308
542176
501681
534866
231324
666956
157620
204782
896566
650201
820658
364205
123596
453651
284150

اسم الطالب
وﻻء سعيد السيد عثمان السيد
فاديه أحمد عبدالمطلب دسوقى
نرمين عبد المنعم زكى محمد
حازم عبدالحميد محمد امين شحاته
بسمة محمد فتحى محمد
كريمه صبرى عارف رضوان
ابراهيم عبده ابو العز هﻼل شرف
محمود احمد محمود احمد رضوان
احمد السيد ابراهيم عدس
احمد رزق احمد ابو الروس
ياسمين فتحى فهمى محمود
احمد جمعه عبد الفتاح الشافعى
عبد الرحمن محمد فوزى عبد الغني حماده
مصطفى سالم محمد سالم عبد الوهاب
محمد عمرو ممدوح محمدالعقاد
امل اشرف سيد مصطفى
اسراء السيد السيد سلطان رشوان
دعاء رمضان فرغل فهمي
سعد الدين مصطفى كامل عبد ﷲ
حسن طارق حسن على على حمودة
سهام مجدي عبد الوهاب احمد شهاب الدين
ميرنا مجدى احمد محمد
ايمان عاطف محمد احمد خطاب
ابانوب اشرف خليفة عقل
فرح احمد كمال حسين ابو سعدة
وﻻء عمر حسن على
عمر ابراهيم السيد ابراهيم بيبرس
ضياء حسام الدين عبد الحميد علي
منال ماجد لطيف مهني
عماد الدين ياسر محمد علي ماهر
ايه ابراهيم مكارم محمد السطيحة
احمد ايهاب المحمدى محمد هاشم

الكلية
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
تجارة جامعة السادات
حقوق قنا جنوب الوادي
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية رياضيه بنين طنطا
علوم رياضة شبين الكوم
تربية بنها
تجارة جامعة السادات
حقوق اﻻسكندريه
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
حقوق القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية أداب بورسعيد
اداب عين شمس
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
اداب اﻻسكندريه
تربية دمنهور
حقوق حلوان
تربية رياضية بنات المنصورة
حقوق اسيوط
حقوق عين شمس
معهد فني صحى سوهاج
حقوق المنصوره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية عين شمس
حقوق القاهره
طب بيطرى بنها
تجاره القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
902896
434863
440128
132896
825956
351944
461437
355838
296976
428327
881176
211333
536332
155525
655310
890895
536534
318067
307755
654906
876767
456969
511564
354821
352196
609694
241139
876581
755215
213047
359851
666040

اسم الطالب
هدى عبد الرحمن مصطفى حافظ
محمد السيد عبد الحفيظ عبد السميع
سناء محمد سعد الدين محمد ابراهيم
عبد الرحمن سعيد حسن عثمان
شيماء قط احمد حسانين
شادى عﻼء محمد عبدالحميد
نيرة عبداللطيف محمد عبداللطيف رسﻼن
هاجر احمد عصمت عبدالصبور
شروق اشرف حنفي اسماعيل
محمد السيد صالح ابو الحسن عبده
اسراء عادل عميره حسيب
خديجة محمد على ابراهيم
ناريمان ابراهيم محمد سعد رضا
تهاني ميخائيل عبده حنين
نشوه السيد نورالدين السعيد
اسامه احمد ابراهيم محمد
اميرة السيد مصطفي حجاج
احمد شعبان بكرى عوض
اسراء عبد الستار عبد الدايم عبد الصمد
مها على الشربينى على
ان سامر يوسف قسطندى
اسراء احمد شوقى ابراهيم البسطويسى
سارة على السيد احمدعلى محمد
اسماء اشرف مغربى عبدالنبى
امنيه اشرف احمد اسماعيل ابراهيم
شيماء جمال محمد حسن بدر
ايمان حسين السيد محمد
محمد عﻼء عليان احمد
سمر فايق مصطفى راشد
نوران الوحيد سيد احمد محمد طراد
على عماد على عبدالوهاب
محمد لطفى القياس حرب

الكلية
كلية اللغات والترجمة سوهاج
حقوق اﻻسكندريه
تربية اسكندرية
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
اداب قنا ج جنوب الوادى
اﻷكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة
اداب كفر الشيخ
حقوق القاهره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره دمنهور
تربية طفولة اسيوط
تجاره عين شمس
تجاره دمنهور
علوم بنى سويف
تربية المنصوره
معهد فني صحى اسيوط
تجاره دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه
تربية المنصوره
تجاره اسيوط
تربية طنطا
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره عين شمس
اداب الزقازيق
حقوق حلوان
علوم بورسعيد
تربية العريش
تجاره القاهره
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تجاره المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
684571
894876
230863
205694
357294
225882
815355
534336
316013
663643
319245
122215
290132
462362
876742
204746
389082
243380
244445
835992
742945
354240
165465
367152
456700
515210
135818
519765
674691
460073
673544
378460

اسم الطالب
محمد مأمون مصطفى عبد العظيم صابر
منار حمدى طه احمد
مﻼك عادل لويس تادرس
سلمى سيد سليمان محمد
عمر رشدى على ابراهيم
احمد خميس سيد حسن
وفاء احمد طه احمد
هدير محمد شحاتة عبد الرحمن القراجى
اميرة عبد المنعم سليمان على
هدير السيد سعد محمد سعد
هبة عثمان تركى الحصرى
رانيا محمد عطا احمد
نهال ليثى محمود قطر حسين
ايمان محمد زكى الشرقاوى
حسناء سعد زكى محمود
مارلين هانى ثروت فوزى
ساره سليمان سيد سليمان
فاطمه محمد عبدالتواب عبدالحفيظ
ايمان احمد ابراهيم الدسوقى محمد
امل عبد ﷲ عبد الخالق دياب
ايه محمد عاشور عاشور
ابانوب نصار عبدالشهيد سعيد
ايه جﻼل عامر ابوبكر
محمود عبدالنبى عرفه ابراهيم مصطفي
ايمان عبدالحميد على احمد ابراهيم
احمد طاهر محمد محروس الجابري
شيماء يحى عبد الستار سيد
ايمان مبروك عبد العزيز محمد الشهاوى
محمد محمود حسان محمود العرباوى
سارة إبراهيم محمد الجوهرى عقيده
محمد عﻼء الدين احمد محمد على الهوارى
احمد محمد عطا شحاته طوخي

الكلية
السن عين شمس
تربية ابتدائي سوهاج
حقوق انتساب موجه عين شمس
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق القاهره
تربية المنيا
حقوق اﻻسكندريه
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم شبين الكوم ج المنوفية
حقوق انتساب موجه القاهره
حقوق القاهره
تربية ابتدائي كفر الشيخ
اداب اسيوط
تجاره عين شمس
حقوق عين شمس
حقوق حلوان
علوم القاهره
علوم اسوان
تربية اﻻسماعيليه
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب الفيوم
معهد فني صحى بنها
تربية ابتدائي طنطا
تربية رياضيه بنين اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره طنطا
تجاره كفر الشيخ
علوم جامعة دمياط
علوم رياضة عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
738233
604574
666492
531940
807609
618212
922358
438545
518774
157697
725888
130249
139475
444520
597874
740575
909647
825912
438992
471360
143774
520814
829563
107617
517898
322963
429339
443963
503471
681320
537252
503130

اسم الطالب
محمد مجدي منصور محمد مسعود
اسراء عادل سعيد محمود محمد
عبد ﷲ عبد الحق السيد عبد الحليم
محمد إبراهيم أحمد عبد العاطى عمار
هدير جمعة شعبان احمد غريانى
دنيا الهادى محمد عبدالمعبود ابراهيم
ميسره رجب محمد ابوزيد
دينا رجب جابر رجب سعيد
منار عبد الفتاح ثابت عبد الفتاح احمد
عمر مكرم مرسى محمد
عمر مصطفى عبد اللطيف الدهراوي
عبد الرازق شحاته عبد الرازق عقل
احمد محمد عبد العزيز حسن
احمد فريد احمد حسين عامر
امنية وحيد اسعد عبد العزيز
دينا محمد فرج سﻼمة
ندا محمد محجوب محمد
ايمان شعبان محمود عبد النعيم
اميرة على احمد محمدعبده
هدير متولي على البسطويسي المرسي
محمد ناصر احمد عباس
علياء عصام مبروك عبدالخالق النجار
اسﻼم عزت ادريس محمود
مريم اشرف طيفور سيد
فاطمة سعيد مصطفى محمد راضى
امل ابراهيم احمد ابراهيم عبدالكريم
مى حسن محمد حسين حسن
هند عاطف شاكر عمار
شيماء نجدى جميل سيد حسن
اسراء سامى رزق عطا ﷲ
منار اسماعيل علي اسماعيل غنيم
احمد عصام سيد احمد اسماعيل

الكلية
تجاره جامعة السويس
اداب الزقازيق
تجاره طنطا
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب المنيا
تجاره الزقازيق
علوم اسوان
تربية أساسي اسكندرية
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره اسيوط
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
ك.ت .فني صناعى المطريه
تجاره عين شمس
علوم طنطا
علوم جامعة دمياط
اداب جامعة دمياط
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
اداب سوهاج
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية طفوله كفر الشيخ
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه دمنهور
السن المنيا
تجاره القاهره
اداب دمنهور
اداب كفر الشيخ
تربية اسكندرية
نوعية طنطا
تجاره اﻻسكندريه
تربية المنصوره
تجاره دمنهور
تجاره اﻻسكندريه

Page 1738 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
576629
207299
607245
315145
293713
444514
105447
321880
465648
902762
358486
672172
905396
459954
888092
603605
455190
668531
729700
734104
206878
217088
512566
444726
120077
529869
228680
142952
602687
904286
533606
725508

اسم الطالب
ماريه سمير عبدالمﻼك عزيز
جهاد محسن حسين محمود
محمود محمد عبد اللطيف محمد حسن
احمد جمال حسين ابراهيم
عمرو حلمي محمد قطب عرب
احمد سالم ابو العنين مسرجه
سدرة اشرف فتحى محمد
احمد هاني احمد رزق عبدالجليل
عبير محمد رزق حنورة
رؤى حازم سيف النصر محمود على الجبالى
امانى على ابوالمجد موسى
ابراهيم الباز فتحى الباز
هاله محمد عطا درويش
ريم مصطفي عبدﷲ أحمد الصعيدي
غاده محمد على عبد القادر
محمود بكر عبد السﻼم محمد
محمد ناصر السيد محمد الدربى
احمد محمود محمد محمد زهران
عمار ياسر منسى محمد
فادي محمد عبد الفتاح عبد المطلب
كارن عاطف ولسن بسطا
اندرو منير شفيق ابادير
اسراء محروس حسين محمود عبد العال
عادل خالد عبد المغني عبدالمغنى الصردي
سعيد محمد سعيد ابراهيم
محمد صبحى محمد عبده قطب
خالد محمد على محمد
ايه محمد ابراهيم على ابراهيم
نجوي محمود السيد محمد شبانه
طه عبد العليم عبدالعظيم حماد
أسماء محمد سيدأحمد عيسى الولى
نهى محسن محمد صﻼح الدين محمد

الكلية
تربية طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة اﻻسماعيليه
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
حقوق حلوان
علوم طنطا
تجاره القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب كفر الشيخ
اداب سوهاج
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية رياضيه بنين المنصوره
اداب سوهاج
اداب كفر الشيخ
تربية اسيوط
زراعه الزقازيق
السن عين شمس
زراعه المنصوره
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره انتساب موجه الزقازيق
حاسبات ومعلومات الفيوم
علوم رياضة عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
زراعه طنطا
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد فني صحى اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
طب بيطرى الزقازيق
تجاره سوهاج
كلية البنات علوم عين شمس
اداب انتساب موجه الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
843529
376864
575236
736244
661116
611747
592481
825856
106363
594066
114869
300303
879293
748814
606035
599043
526906
447230
660496
890815
139558
656297
753404
164339
593179
544917
575055
903770
295697
162088
116889
301950

اسم الطالب
عمر صابر رزق ابراهيم
ياسمين صابر محمود السيد برعى
اسﻼم رمضان عبد العزيز محمد رزق
مصطفى محمد الصاوى محمد محمد
احمد هشام منير عبد الباسط صادق
رانيا محمد سمير على يوسف
هبه رأفت مسعد الطناوى
كاظم محمد فاروق احمد
عبد الفتاح اشرف عبد الفتاح محمود
اﻻء يحيى عبد اللطيف متولى خليف
حبيبه حمدى عبد الجليل عبد الرحمن
شريف محمود سيد عبدالمقصود
مادونا سعيد بخيت حنين
اسراء عيد احمد رشوان
محمد اشرف صالح محمد
ريهام محمود محمد عبدﷲ على كريم
ساره ميﻼد فيلبس ابراهيم عطا ﷲ
رضوان محمد محمود رضوان سليمان
السيد محمد السيد محمد عبد العزيز
ريهام سيد احمد عزاز
مصطفى احمد فتحى محمد
ايمان ثروت عبد العزيز عباس ابراهيم
نورهان محمد سيد احمد فرهود
هدير حمدى مسعد محمد
محمد عثمان ابو الفتوح المقلش
محمود رمضان السعيد عبد الرحيم صخر
ماجد ابراهيم عبدالحميد عبدالجواد
اﻻء عنتر سعد محمد
بسنت فيكتور ميﻼد خليل
طه السيد محمد عليمي
هشام اشرف سباعى عطيه
نادر هشام على الحاج على

الكلية
تجاره اسيوط
تجاره بنها
اداب كفر الشيخ
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تربية الزقازيق
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره سوهاج
تجاره القاهره
علوم جامعة دمياط
اداب القاهره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
معهد فني صحى اسيوط
علوم جامعة السويس
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجاره الزقازيق
تربية أساسي اسكندرية
اداب طنطا
تجاره بور سعيد
تربية اسيوط
زراعه القاهره/رياضة
اداب المنصوره
تربية ابتدائي بور سعيد
تربية الفيوم
حقوق المنصوره
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
حقوق طنطا
تجاره سوهاج
تجاره عين شمس
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم
حقوق القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
898893
501888
435053
674060
824787
603513
581850
546220
389708
122109
802126
892132
206722
815655
137934
446403
157469
512342
676291
304502
220895
593760
542053
428579
880242
586728
220155
431596
466883
155460
821954
438629

اسم الطالب
اسراء ياسر احمد البدرى
همس حمدى متولى محمد سراج
اسامه احمد محمد عبد الرؤف
ايه مرتضى احمد احمد اسماعيل هلهل
بسمه سعد عبدالوهاب حسين
ايهاب سعيد عبد الستار محمد متولى
محمد رضا العراقى شادى
اﻻء محمد محروس على المغربى
بيتر ماهر ميخائيل ثابت
هاجر السعيد السيد العربي عبد الوارث
بوﻻ تاوضروس كامل حنين
سامح عبدالشكور عبد الرؤف سليمان
يارا عدلى عبده حسينى
مارسيل يوسف ثابت يوسف
منه ﷲ محمد فتح ﷲ محمد
محمد محمد الدسوقى عينر
ماريان عطيه سمير حبيب
وسام حمدى سعد محمد خليفة
محمود احمد محمد عطيه
سجدة ابو بكر محمد عبد ﷲ محمد عبد السيد
محمود مصطفى محفوظ مقبول
نادر اسامة مسعد مسعد الناغي
احمد سليمان عبد المنعم احمد محمد
احمد محمد عبد ﷲ محمد عبد ﷲ
ديفيد ماجد نبيل بنيامين
هشام مجدى عبد الشافى الشرويدى
ريم فارس زكى جرجس
يحيى السيد احمد حافظ شاهين
حسناء السعيد عبد العاطي ابراهيم الجبلي
منار شحاته حسن على
نورهان نصر سيد محمد خليفه
منة ﷲ مصطفى عبد الشافى السيد

الكلية
طب بيطرى سوهاج
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
حقوق اﻻسكندريه
تجاره طنطا
تربية قنا ج جنوب الوادى
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم رياضة شبين الكوم
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
علوم رياضة بنها
اداب القاهره
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
حقوق اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية المنيا
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره طنطا
تربية ابتدائي بنى سويف
اداب جامعة دمياط
معهد فني صحى رياضه الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره اﻻسكندريه
علوم اﻻسكندريه
تربية اسيوط
تجاره طنطا
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
طب بيطرى كفر الشيخ
اداب انتساب موجه بنى سويف
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تجاره اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
376800
244481
526298
393973
461588
597803
590666
809304
367948
460514
237205
887402
369992
815255
837159
237373
365933
880792
367654
376410
464217
836666
356750
111039
875606
803576
229708
578919
604877
162129
136632
752619

اسم الطالب
ايه رضا ابراهيم محمد عيسى
مريم احمد عبدالخالق حسين
محمود سامى احمد عيسوى ﻻشين
بسنت مجدى عبده محمد كيﻼنى
لندا جﻼل محمد الخواجه
محمود محمد السقا محمد علي عيسى
احمد نايل سودان زناتى
نورا حمدى عبدالوهاب مراد
ايه ايمن شوقى ابراهيم
عزت فكرى السيد محمد نصر
احمد ياسر عبداللطيف محمود
اميمه عبد الساتر محمد بدر
اسراء مسعد ابراهيم السيد
صفيه صفاء عبد الرحمن على
شيماء بخيت السيد حجازى
نورهان عبد الهادي طنطاوي السيد
احمد عاطف ابراهيم ابوالعطا
عائشه سمير سعد عمار
مريم محمد السيد عبدالعظيم السيد
حماده سعيد شحاته مطر غالى
عمر حسين احمد اسماعيل محمد
شيماء عيسي محمد البكري محمد
احمد محسن محمود احمد
كر ستينا عبد المﻼك سيدهم خليل
اسﻼم احمد محمد احمد
منال طلبه محمد محمود
ناهد جمال الدين احمد محمود
احمد جاهد حسنى نوح مصطفى
هاله محمد محمود محمد
مينا مﻼك شهدي فهيم تادرس
حبيبة محمد محمد الهادى
سلمى ناصر محمد ابو العنين فلفل

الكلية
تربية عين شمس
تجاره القاهره
تجاره اﻻسكندريه
نوعية عباسيه
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
تربية/رياضه بنها
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم اسيوط
تجاره بنها
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره بنها
علوم اسيوط
اداب انتساب موجه بنها
علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
اداب قنا ج جنوب الوادى
علوم رياضة عين شمس
حقوق حلوان
زراعه سوهاج
اداب المنيا
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة المنصورة
نوعية الزقازيق
علوم رياضة اسيوط
حقوق القاهره
تجاره بور سعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
882422
588497
357778
445266
727602
875461
281450
320854
832685
459569
577502
212795
454772
657403
277710
280455
373705
219388
668396
386598
664348
526323
812065
107574
381065
445647
105473
916452
453825
475850
519180
318746

اسم الطالب
مارينا ميﻼد مزيون ملك
ميادة مجدي لطفي عطيه عيد
نورهان السيد احمد البغدادى
الشيماء اسماعيل زكى خريص
ليلى علوان السيد محمد علوان عياد
امنيه اشرف سعد صديق
بوﻻ تادرس ناشد تادرس
اية ناصر ابو الفتح الخولى
انجى اسحق وهيب غطاس
مصطفى السيد محمد حسانين عبد الرحمن الصباغ
محمد سمير عبد العزيز على عبدالعزيز
نهى اسامة محمد اسماعيل
نورهان هشام عبد المقصود عارف
مايا مالك احمد عبد الفتاح فودة
وليد احمد محمد عبد المنعم جابر
اياد محمد صﻼح الدين علي ابوالخير
محمود عرفات عبدالحميد محمد
ماركو بولس هرمينا بولس
اميره ماهر محمد عامر عبد النبى
رضوى ابوالحسن عبدالبديع محمد
نسرين سعد محمد السيد حجازى
اسﻼم محمد عبد العزيز احمد ابو عنب
احمد وفائى توفيق برجاس
فادى سامح هﻼل موسى
محمد مصطفى صابر حسين
ميادة سعد عطيه ادريس
محمد شريف محمد امين
محمود ممدوح عبدالحكيم عبود
مروه احمد ابراهيم احمد بنات
احمد سمير محمد محمد جويد
آية نصر إبراهيم محمدزايد
سارة احمد السيد حمام

الكلية
تربية طفولة اسيوط
تربية بنها
تجاره انتساب موجه الزقازيق
طب بيطرى كفر الشيخ
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
علوم عين شمس
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تجارة قنا ج جنوب الوادي
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
تربية طفوله طنطا
تجاره المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم المنصوره
تجاره عين شمس
اداب المنصوره
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
فنون تطبيقيه حلوان
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره القاهره
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه اسيوط
تجاره طنطا
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
اداب دمنهور
طب بيطرى بنها

Page 1743 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
304745
805919
140926
462468
592875
383433
658068
450409
665441
909460
463861
746590
503203
665051
277285
386145
352967
310234
461233
432309
594089
474197
893744
651016
436224
881951
387203
605453
755706
681236
541650
226026

اسم الطالب
لميس نبيل عبد ﷲ عدوى خليل
جمال محمد حاتم حسن
ايه ناصر عبده بدوى ابوعتول
شرين عبدﷲ حلمى عيسى
عمر محمد أبو المعاطى مريل
هويدا سيد عبدالخالق انور
ساره السيد عاطف ابو الفتوح مصطفى
مى محمد سعيد توفيق
اميره ابوالحمد محمد امين احمد
محمد محمد علي ابراهيم
اسراء السيد سليمان ابراهيم سعيد
محمود راتب سيد سباق
حسام الدين السيد جمعة السيد
محمد عبد الواحد عبد الفتاح جمعه
معتز صﻼح حامد محمود اسماعيل
هاجر رجب السعيد حسانين
هدير مجدى عبدالعزيز سليمان
عبد الرحمن محمد فهيم احمد راضى
هادى محمد كامل محمد القلينى
خالد على على حسن عبدﷲ
ياسمين احمد السيد عبد الحميد شلبي
حمدى يوسف ابراهيم مستور
محمد عبد الرحمن مهنى صالح
ايمان طارق عبد الفتاح بكر البهوى
رحمه جابر على احمد عنبر
فاطمه مهران احمد مهران
ليلى هشام ابراهيم عبدالعاطى
سميه السيد السيد سعد حسن
فاطمه السيد محمود حسين العشري
محمود على صبح على التومه
هالة صدقى شحات احمد
يوسف حسام الدين محمد عبده

الكلية
طب بيطرى جامعة السادات
تربية ابتدائي المنيا
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية ابتدائي المنصوره
علوم طنطا
علوم المنصوره
تربية اسوان/رياضة
تمريض كفر الشيخ
تربية اﻻسماعيليه
علوم رياضة دمنهور
تجاره بور سعيد
اﻷكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تجاره طنطا
تجاره بور سعيد
تجاره سوهاج
تجاره سوهاج
كلية اﻻثار ج اسوان
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تجاره اسيوط
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
تجاره بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
علوم رياضة جامعة دمياط
اﻻكاديمية الدولية للهندسة وعلوم اﻻعﻼم )شعبة ادارة اﻻعمال(
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
382867
378338
879362
427678
158828
169075
180460
679816
138197
206721
884944
428081
843500
230752
305458
738597
362936
379198
132982
381700
819206
313150
684009
745119
163130
213723
918896
439588
507625
380924
663727
582783

اسم الطالب
حمدى ياسر حمدى سليمان
امانى السيد محمد محمد حسن
احمد فتحى ثابت احمد
مارتينا وديع منير بولس تادرس
فادى القس جبريل فتحى توفيق
هند محمد صﻼح عبد القادر
اسﻼم سعودى فؤاد محمد
محمد محمد عوض ابو العينين
شيماء جمال عبد الفتاح محمود
يارا طلعت حسين ابراهيم الحارونى
محمود عادل محمود محمد
احمد سعيد احمد السيد عويضه
ابانوب نادي بشرى يعقوب
حسن عاطف حسن على
شروق صبري عنتر على عبد الجليل
غاده محمد عبدالعاطى على
بيشوى رافت لويز حنا
مريم خالد رشاد زهران
محمد فوزى مختار محمد
اميره احمد محمد عبدالغني
دعاء محمود عبدالحفيظ حسب النبى
شيماء ياسر عبد المنعم عبد الصمد
دعاء جابر محمد النبوى ربيع
عبدالرحمن عبدالعظيم حسن عبده
فاطمة رشدى محمد عبد العزيز
ايه مجدى سيد محمد
رشا مرزوق فؤاد محمد
نورهان احمد علوان عبد الهادى هدية
احمد صبرى محمود مرسى الشنديدى
حسين عبدالرسول حسين عبدالرحمن
كريم كرم احمد محمد
اميره ماجد عطيه منصور

الكلية
تجاره بنها
العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس
تجاره اسيوط
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه قاهره
حاسبات ومعلومات عين شمس
تربية رياضيه بنين اسيوط
علوم رياضة اﻻسكندرية
حقوق بنى سويف
حقوق القاهره
معهد فني صحى بنها
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
تربية عين شمس
بنات تربية/رياضه عين شمس
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
كلية الفنون التطبيقية ببنها
نوعية المنيا
تربية ابتدائي السادات
حقوق المنصوره
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
طب بيطرى بنى سويف
طب بيطرى القاهره
تجاره سوهاج
علوم طنطا
حقوق اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره كفر الشيخ
اداب انتساب موجه المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
239676
679446
598005
744884
383369
311503
380221
511282
585632
155533
884562
151852
281592
735181
594355
524781
307166
452338
656784
831668
452682
453052
601088
138712
474829
593737
242181
544448
739661
528042
665760
211765

اسم الطالب
احمد خضر محمود محمود
محمد سامى محمد عبد ﷲ
اسراء حاتم فرج عبد ربه
احمد محمد السيد نصار
وفاء سيد رجب رمضان
محمد محمود حامد زنون
ايه عبدالحليم محمود عبدالحليم
السيد محمود السيد محمود
نانسى خالد عبدالستار الموافى
داليا علي محمد المعتصم باللة امين
محمد فوزي احمد الهم
عزيز سعد عزيز سعد
احمد محمد طلعت ابراهيم جمعه محمد
تغريد اسماعيل محمد عبدالقادر
اﻻء أحمد حمزة محمد على قاسم
عمرو عصام محمد حافظ شحاته
دينا محمود زكى الشابورى
احمد عادل ابراهيم زايد
دينا محمد نبيل جعفر حجازى
حماده محمد إبراهيم محمد
كريمه جابر ابراهيم ابو الخير
أيناس عبدالرسول عبد المنعم قطب رمضان
اسراء محمد السيد عبدالمجيد
سلمى احمد ابوزيد حسن
ياسمين محمد ابراهيم عامر
احمد السيد ابراهيم محمد سليمان
عمرو ايمن ابراهيم على
عبد الرحمن خالد ابراهيم الدسوقى شندى
اسماء محمد عبدالمجيد محمد مرسى
هدى سيد على عبدالعزيز شحاتة
ياسمين طلعت طه محمد عيد
يوسف حسين محمد المتولي حجازي

الكلية
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تربية رياضيه بنين المنصوره
معهد فني صحى بور سعيد
تربية اﻻسماعيليه
علوم عين شمس
حقوق شبين الكوم ج منوفية
حقوق عين شمس
حقوق اﻻسكندريه
اثار الفيوم
إعﻼم بنى سويف
معهد فني تمريض اسيوط
تجاره انتساب موجه بنى سويف
حقوق عين شمس
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره جامعة السويس
علوم اﻻسكندريه
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
اداب طنطا
علوم جامعة دمياط
اداب قنا ج جنوب الوادى
اداب طنطا
تربية طفوله طنطا
تربية الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
نوعية اﻻسكندريه
تجاره جامعة السويس
تجاره انتساب موجه حلوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب باﻻسكندرية
اداب الزقازيق
تربية اسكندرية
اداب انتساب موجه المنصوره
حقوق عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
904275
368368
745350
842686
670027
559779
178086
749383
730444
835809
351707
740630
584733
586284
577479
580192
586782
843378
230994
120542
450360
587588
159750
461940
158124
877564
383804
294568
760592
558179
284581
500231

اسم الطالب
راغب مصطفى النحاس احمد
اميره صالح غريب الشحات
اسﻼم محمد ابو الفتوح على
مصطفى جمال حماد محمود
احمد سﻼمه رمضان سﻼمه شمس الدين
عبد ﷲ محمد فرج العبد
ماريان سعيد شحات سعيد يعقوب
سماهر محسن محمد السيد
اسراء محمد عبد الفتاح محمد
نرمين عاطف فخرى سيفين
بﻼل احمد فتحى احمد
شروق منير فؤاد سماحه
داليا ياسر فتحي قاسم
نجﻼء ابو العنين محمد النزهى
عﻼء جمال قناوي محمد حسين
نجاة اشرف ابراهيم احمد حبيب
اسماء عبد المطلب محى الدين العتر
اسماء فوزى حسين خﻼف
محمد عبدالناصر محمد يوسف عبدالرحمن
محمد السيد محمد رمضان
اميره المتولى عبد المنعم قنديل
منه ﷲ عبد الرحمن عبد الغفور عبدالعظيم عياد
اية سيد تمام محمد
رنا خالد اسماعيل صادق القزق
انتصار حسين سيد محمد
عبد ﷲ محمود عبدالعزيز مصطفى
اسماء فتحى جميل عبدالمنعم مطر
عمر فوزي غنيمي سعودى
اﻻء عزت عبدالشكور السيد
ندا مراد فؤاد الحريف
رندة عﻼء محمد راضى
منة ﷲ عادل محمد احمد عبدﷲ

الكلية
تربية سوهاج
تربية ابتدائي بنها
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
معهد فني تمريض المنيا
تجاره بور سعيد
تربية/رياضه دمنهور
حقوق حلوان
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
كلية البنات آداب عين شمس
معهد فني صحى اسوان
علوم جامعة دمياط
معهد فني تمريض الزقازيق
تربية ابتدائي طنطا
معهد فني صحى طنطا
اداب المنصوره
تربية ابتدائي طنطا
علوم طنطا
تربية رياضيه  /بنات المنيا
تربية/رياضه عين شمس
اداب بنى سويف
علوم طنطا
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تربية بنى سويف
السن عين شمس
علوم المنيا
معهد فني صحى اسيوط
نوعية عباسيه
علوم رياضة القاهرة
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
اداب دمنهور
تجاره عين شمس
حقوق اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
125819
456804
138036
547117
121442
116999
677782
367560
805242
578739
356747
237968
661021
448306
810503
742162
319176
835613
671172
388396
207634
281254
536874
111568
727564
577955
144380
615143
813048
113849
161475
449900

اسم الطالب
بسنت احمد عباس محمد محمد عفيفى
يمنى محمد احمد السيد ابراهيم بدوى
مروه على السيد غنيم
احمد محمد درويش عبد الحميد محارم
محمد حسن محمد محمود مندور
احمد محمد سميح عبد البر
اسراء سمير ابراهيم العدل احمد
شاهيناز حسن ابراهيم حسن العفيفى
محمود احمد محمد عبد الغني
احمد هشام عبد العزيز ابوزيد
احمد رضا سيد احمد
اية محمد عبد الحميد محمود
ساره ابراهيم مأمون ابراهيم عوضين
نهال حسين سعيد الباجورى
اسراء محمد عبدالنبى شحاته
ريهام صﻼح عبد العال عبد الهادي
روضة اسامة احمد ابو المجد
فاطمه رجب احمد حمدﷲ
ايه جمال مصطفى محمد
شيماء زكريا سعيد يوسف بيرو
ميرنا مدحت كامل ميخائيل
محمد معتز با مصطفى محمود الدمياطى
فايزه رضا محمودمحمد
ساره عبد العزيز صبحى ابراهيم
دينا محمد محمود حسن العمرى
اميرة خاطر ابو سليمان جمعة ابراهيم على
رنا السيد فاروق الشحات
محمد عبدالكريم ابراهيم عبدالكريم
رانيا سيد محمد شحاته
جوزيف هانى عبدة وهيب
اسﻼم محمد صﻼح محمد
خلود عبد الجواد عبد الرازق سليمان حسين

الكلية
تجاره القاهره
علوم طنطا
تجاره سوهاج
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تربية رياضيه بنين حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم بورسعيد
اداب بنها
علوم المنيا
تجاره طنطا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره القاهره
اداب المنصوره
علوم طنطا
اداب المنيا
تربية اﻻسماعيليه
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية قنا ج جنوب الوادى
علوم رياضة المنصورة
نوعية بنها
تربية حلوان
تجاره عين شمس
طب بيطرى دمنهور
طب بيطرى القاهره
علوم الزقازيق
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره الزقازيق
نوعية المنيا
زراعه القاهره
تربية بنى سويف
تربية طفوله طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
922185
239344
657629
449924
575524
126254
512693
674718
144083
802026
103180
918678
745059
906903
517460
835568
150322
540147
429538
838146
725897
353173
577855
150378
738449
456718
746000
591361
809796
322138
613621
517774

اسم الطالب
لمياء محمد هانئ محمد على
مصطفي عبدالعاطي سليمان على
دينا عادل محمد ابو زيد دويدار
سلمى احمد محمد عبد القادر الشيخ
محمد جمال سعيد على الهباب
نورهان رجب جمعة محمود
اية اشرف السيد عبد الحليم احمد
احمد محمود عبد السميع محمد ابوشلش
حسين محمد محمد عوض ﷲ
بيشوى اشرف محفوظ جورجى
احمد محمود صالح عبد المجيد
احمد ناصر محمد عبد الحليم
ياسمين سليمان سالم محمد
هبه دياب قياتى دياب
هبة ﷲ سميح صﻼح خليفه عكر
خديجة جمال محمد حسين
ايمان رجب عبد المنعم عبد الفتاح
اسراء فرج عبد الرازق ابراهيم
جكلين ظريف اديب اسكندر
مصطفي عبد السﻼم مبارز محمد
محمد اشرف سليمان محمود
ساهر سعيد نبوى محمد
احمد محمد السيد الدمتناوى
ندى ابراهيم عجمي محمد
سهر السيد صﻼح ابراهيم
بسمه ايهاب احمد فؤاد الشناوى
ايه سيد حسين علم الدين
ريوان عﻼء الدين مختار عيد
دينا عيد مهني فانوس
احمد سﻼم حامد محمد الهوارى
شريف جمال شرف خليل
ريهام عﻼء الدين ممدوح ابو حمد

الكلية
تجاره سوهاج
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تجاره طنطا
زراعه طنطا
تجاره طنطا
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم رياضة المنصورة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تمريض المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حاسبات ومعلومات اسيوط
تربية اﻻسماعيليه
اداب سوهاج
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
نوعية فنيه قنا
تربية عين شمس
معهد فني صحى اﻻسكندريه
معهد اﻻسكندرية العالى لﻺعﻼم بسموحة
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب المنصوره
اداب القاهره
تمريض الزقازيق
اداب طنطا
تربيه شعبة تربية فنيه اﻻسماعيلية
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره بنى سويف
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تجاره الزقازيق
اقتصاد منزلى حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
294838
912402
105563
740469
658043
144967
837926
120676
612392
584790
162853
150359
752150
734177
433668
297178
901407
242352
427243
160159
597452
819487
362436
599936
216570
436776
245217
545497
318147
756892
374156
428145

اسم الطالب
خالد نبيل عبد المنعم مرسى
علي حسن حفني محمد
مصطفي اشرف مصطفي عبد الفتاح
حسنية مصطفى اسماعيل محمد
اسﻼم محمد ابراهيم محمد سيد احمد
نيره محمود معوض خليل
اسامة محمد سيف الدين خالد
احمد سمير عبد الستار على
السيد محمد السيد عبد الغنى
هاجر عقل المتولى فخرالدين
اسﻼم محمد سيد توفيق
شروق سالم محمد سالم الصفتى
هدير محمد محمود فهمى محمد
احمد محمد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن
ماهر مرقص بدري حناوي مقار
ليديا كامل جيد ابراهيم
عبد الرحمن سعيد عبد الفتاح عبد العال
محمد خالد على محمود
محمد أشرف زين العابدين احمد رضوان
نادر ماجد الفى مريد
آﻻء على جمعه الشربينى
مصطفى خلف عبد الوكيل عبد الباقى
مريم جمال الدين محمود وهيدى
معاذ محمود على محمد على
محمد احمد محمد محمد
مريم ابراهيم كامل عوض
تسنيم حسن عبد العظيم حسن
محمد خالد محمد مصطفى حسب ﷲ
محمد معتمد ابوالفتوح على
نورهان على حسن محمد
سندس حسن السيد رجب البدوى
اسامه محمد سليمان محمد عبدﷲ على

الكلية
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
حقوق اسوان
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية المنصوره
اداب القاهره
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف
السن عين شمس
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم المنصوره
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم
تربية حلوان
علوم بورسعيد
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تربية/رياضه اﻻسكندرية
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تجاره سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فني صحى بنى سويف
كلية الزراعة جامعة دمياط
معهد فني صحى بنى سويف
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم حلوان
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
537740
437697
128895
320589
323958
584091
155583
170155
445484
318349
324516
154455
293018
374934
834594
305032
601411
575790
732653
146113
607595
536393
747747
530440
453078
737894
610047
233946
359827
737572
278882
585818

اسم الطالب
اسراء مصطفي عبد العظيم مصطفى عبد العال
تقى هشام مصطفى على خضوره
جيﻼن اشرف فتحى عبد الوهاب
ابراهيم سامي عبدالحميد عبدالعال
ندا فوزي دسوقى مصطفى على
احمد حمدى محمد ابو العمايم
مها مصطفى محمد سعيد عبد الدايم
شيرين ناصر جمعة رمضان
سها صابر عبد الرؤف محمد ابوحمر
محمد بدر احمد مرزوق
محمد خالد مرعى جاد ﷲ
اسماء مجاهد عبد الصمد فرج
ندى احمد عبد ﷲ سيد
احمد يوسف عواد يوسف
فاطمة مجاهد احمد عطيتو
سهير ابو اليسر عبد الرحمن عبد ﷲ موسى
محمود محمد الهادي محيى شحاتة أحمد
نسرين محمود السيد شعبان خليل
امل سليم السيد ابراهيم
فاطمه محمد عبد العزيز سليمان
عبد الرحمن محمد فايز محمد فتحى عبد الحميد
وسام خالد سعد الحوفى
هبه محمود يوسف محمد
احمد محمد زكي محمد العجمي
جهاد احمد السعيد فريد الجندى
اسراء ابراهيم بيومى امام
شيماء محمد امين مرسي
احمد سعيد شعيب احمد
خالد امير السيد محمد الخواجة
تسنيم احمد عبد العزيز احمد
ياسمين مجدي عبد الغفار الزعفراني
اسﻼم السيد عطوة عطوة

الكلية
اثار قنا جنوب الوادي
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تربية عين شمس
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
علوم عين شمس
اداب كفر الشيخ
علوم بنى سويف
معهد فني تمريض الفيوم
رياض اطفال المنصوره
السن عين شمس/رياضة
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
تربية ابتدائي بنى سويف
تجاره القاهره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية ابتدائي شبين الكوم
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية طنطا
اداب الزقازيق
علوم القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره دمنهور
تربية طفوله جامعة السويس
علوم اﻻسكندريه
تمريض طنطا
نوعية الزقازيق
علوم الزقازيق
زراعه القاهره
تجاره انتساب موجه عين شمس
اثار الفيوم
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
112584
449453
589460
110755
729563
284861
581495
152322
369620
602730
532249
218097
231832
206573
732799
454052
302254
167723
544300
581137
591926
313156
810926
303585
296894
668016
223316
130338
526580
611239
135541
736955

اسم الطالب
سماح ايمن محمود مصطفى
ايه السيد سليمان البهنسي
نورا محمد عبد الفتاح حرك
عبد الرحمن محمد عبد الرحمن حسن
احمد السيد عياد محمد
منة ﷲ عربي السيد حامد قناوى
محمد عباس هﻼل حسن درويش
احمد زغلول سعد محمد
مى خيرى الشحات محمد
عمرو محمد السيد محمد
محمد مجدى محمود كمال الدين ابراهيم جنيدى
مارينا شريف انيس فهمي
حسام محمد فهمى حافظ محمد
مارك عماد يوسف بطرس
اسراء على عبداللطيف سالم
نورهان عدلي عثمان شرشر
محمد بهاء عبدالمجيد الشامى
منى عبد ﷲ سليمان سالم
احمد كمال ابراهيم عبد الفتاح النمر
هشام عﻼء الدين عبد الرحمن ابراهيم عبد الرحمن
روان حسين حسين البنا
فاطمة رشدي عبدالموجود امام
الزهراء رجب رمضان احمد
اسﻼم محمد عبد المعطى الحبيبى
مي رشدي محمد رشدى
فاطمه احمد عبد البديع محمد
امينه محمد عليان حسانين
ايه ابراهيم مغاورى ابراهيم
احمد عماد احمد طه المصرى
شيماء السيد محمد السيد محمد
اسماء سليمان محمد هيكل
محمد حسن السيد محمد عبد العال

الكلية
حقوق القاهره
علوم طنطا
اداب طنطا
علوم القاهره
عالي هندسة بلبيس
تجاره عين شمس
تمريض طنطا
إعﻼم بنى سويف/رياضة
اداب انتساب موجه الزقازيق
عالي هندسة بلبيس
معهد فني صحى اﻻسكندريه
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تربية رياضيه بنين حلوان
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
علوم الزقازيق
تجاره انتساب موجه طنطا
تربية/رياضه شبين الكوم
اداب انتساب موجه الفيوم
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية جامعة دمياط
تربية السادات
اداب المنيا
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره انتساب موجه عين شمس
زراعه المنصوره
تجاره عين شمس
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره اﻻسكندريه
رياض اطفال القاهره طالبات
حقوق حلوان
اداب الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
122374
655910
380808
817188
142984
391695
295456
302198
449515
208073
455288
140497
441616
302961
836038
531896
293981
318453
294090
810118
160491
278194
391848
600996
356457
835089
876092
919075
579370
743186
816633
665042

اسم الطالب
سارة اسامه رفعت محمد
احمد عادل ابراهيم الدسوقى حسانين
منه ﷲ محسن سعيد اسماعيل احمد
احمد عمر احمد عبد النعيم
سارة حجاج صابر ابراهيم
ياسمين عادل سيد احمد
مريم احمد سيف اﻻسﻼم سالم زيدان
مصطفى سيد احمد ابراهيم بديوى
نشوى محمد زكريا سافوح
محمد اسماعيل محمد احمد
على يحيى عبدالجواد حسن علي
يحيى عصام ربيع محمد
محمد احمد عبدالحميد احمد ابوعجيزه
اسماء عبد المنصف عبد الفتاح ناجي
شيماء صالح محمد حامد
عبد الحميد مصطفى عبد الحميد الطنطاوى
محمد طارق رجب سﻼمه
علي يوسف على الدسوقي
يحي زكريا حامد إمام شبكة
مارى مرقس خليل اسكاروس
ريهام محمد سليمان محمد
دنيا عدنان معوض صالح محمد
باسل ياسر حافظ احمد
محمود كمال السيد محمد
ياسمين السيد احمد السيد
ايه صﻼح محمد الطاهر
سهيله احمد احمد على
محمد صابر محمد جابر
عﻼ محمد حمدى طمان
ايه طه احمد عبد ﷲ
عبد السﻼم عمر عبد السﻼم تونى
محمد سعد عبد الحميد عبد المطلب عطى

الكلية
رياض اطفال القاهره طالبات
علوم رياضة المنصورة
كلية البنات تربية عين شمس
تربية رياضيه بنين المنيا
اداب انتساب موجه القاهره
كلية البنات تربية عين شمس
حقوق انتساب موجه عين شمس
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
اداب طنطا
تجاره القاهره
اداب طنطا
تجاره القاهره
تجاره طنطا
تربية شبين الكوم
زراعة قنا ج جنوب الوادي
زراعه دمنهور
حقوق القاهره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
اداب اسيوط
تربية بنى سويف
السن عين شمس/رياضة
تجاره انتساب م .بنها
تجاره الزقازيق
كلية البنات تربية عين شمس
علوم بورسعيد
تجاره سوهاج
معهد فني صحى رياضه سوهاج
تجاره طنطا
تربية اﻻسماعيليه
تجاره اسيوط
تجاره المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
204282
597693
744083
614176
238544
594069
132542
728969
584709
836165
429466
586599
760357
744242
807403
832750
650284
576015
615193
614738
549775
584732
663408
379471
586311
577966
178558
655055
660004
108323
367231
525406

اسم الطالب
اﻻء احمد سعد محمد فاروق محمد راشد القنواتى
طارق ممدوح عبدالمولي جبر
ابراهيم عبدالمنعم عوده عطيه
ايمان حمدﷲ احمد عبدالعزيز سالم
هبة ﷲ عيد محمد مصطفى
اية عبد الهادي عبد المحسن المنسى العجيري
اسﻼم صابر شعبان صبحي
بسنت منصور عبدﷲ عبدﷲ المولد
امل محمد ابراهيم عبد الحليم
هاله محمد محمود عبدﷲ
سلمى محمد احمد غويل على
ايمان سمير عبدالبارى شاهين
محمد صﻼح صبرى عبدالعزيز
هدير عبد العليم احمد فراج
محمد سمير دياب على
سحر خيرى عبد الﻼه زاكر
ريهام محمود محمد متولى ابراهيم
شيماء شرف محمد القطب حﻼوة
اﻻء عادل محمد ارباح محمد عطيه
اسامة حسن احمد لطفي حسين
ايمان كرم محمد على سلطان
داليا فتوح فتوح فتوح عدس
ريهام احمد عبد العزيز حسن
محمد فتحى حسن ابراهيم ابوالنصر
وﻻء احمد بدير الدرس
ايناس عبدالمنعم احمد خفاجى
غريب سﻼمه احمد غريب
احمد حمدى فهمى السيد اسماعيل
احمد عماد عبد العال على عزام
كيرلس ماهر حنا بدروس
جهاد فاضل عبدالحميد عبدالجليل السيد
دنيا احمد محمود خليفة

الكلية
تجاره بنها
تجاره جامعة دمياط
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم الزقازيق
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تجاره جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره الزقازيق
تجاره طنطا
حقوق قنا جنوب الوادي
اداب دمنهور
تربية ابتدائي بنها
علوم رياضة الزقازيق
تربية اﻻسماعيليه
تجاره بنى سويف
نوعية قنا
معهد فني تمريض المنصوره
تربية طفوله طنطا
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
علوم الزقازيق
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
تربية طفوله طنطا
تربية ابتدائي المنصوره
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
المعهد الفنى للتمريض بالجونة
رياض اطفال المنصوره
حقوق انتساب موجه القاهره
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق بنها
علوم طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
827356
895025
321943
130110
225543
842878
210235
390586
594378
153289
252595
739492
802911
128183
184803
532413
165875
179803
754757
312967
433394
114832
736709
892033
529125
595492
907962
678627
102357
596049
734079
828020

اسم الطالب
رحاب محمود عوض مبارك
ناديه اشرف احمد ابراهيم
سهل صﻼح ابو العزم ابراهيم خطاب
محمد نبيل محمد عبد القادر
مريم محمد خلف على
ناصر شحاته نصر حسين
شهاب مجدى عبد العظيم على
عادل ممدوح عبدالعظيم احمد
مريم ابراهيم أمين محمد فرح
زينب عبد اللطيف عبد الحميد عبد اللطيف
مينا حسنى موسى حنا
محمد محمد ابراهيم سلمى سﻼمه
مينا اشرف مرقص حنا
منةﷲ محمد عبد الحميد احمد
احمد انور شفيق حميده
احمد وائل عبدربه موسى قريطم
رانيا عصام الدين عبد العظيم شاكر
محمود روبي محمد محمد
عبد ﷲ محمد حافظ محمد
اسراء محمد عبدالمعطى فضل
عبدالرحمن اشرف سعد عبدالمعبود عبدالعال
هدير صابر عيد جودة
حسين حلمى حسين محمد حسين
مصطفى احمد عبد الحليم احمد
اسامه عبدالحميد فتحى عبدالحميد سرور
انس يسري الشحات محمد الغيطاني
رانيا عبد الخالق عمار محمد
سلمى سليمان عبد العزيز رضوان
حنان مصطفى ابراهيم محمد طلبه
دينا طاهر داود احمد
احمد صﻼح الدين جودة يوسف
ياسمين عبد ﷲ على نور الدين

الكلية
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
اداب سوهاج
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
حقوق القاهره
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
معهد فني تمريض المنيا
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره بنها
تجاره جامعة دمياط
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره القاهره
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
زراعه دمنهور
علوم حلوان
تجاره انتساب موجه بنى سويف
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية رياضيه بنين اسيوط
ك.ت .فني منشات بحريه بور سعيد
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب سوهاج
تجاره انتساب موجه المنصوره
حقوق بنها
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية قنا ج جنوب الوادى
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
596277
117194
389275
283462
815984
305730
155177
310154
545725
842336
911062
473910
229348
584430
910486
515024
464750
136787
372674
515186
235795
601446
358976
824999
470200
812201
652941
114746
313660
315248
233007
650524

اسم الطالب
محمود مجدي السيد شاهين
ايات خالد محمد جودة
نانسى طارق عبدالشافى عبدالعزيز
يارا وليد عبد المحسن محمود محمد ربه
عهد عماد الدين حشمت حامد
احمد محمد محمد عبدالحليم
محمد مجدى زكى سلومة
محمد شريف محمد موسى أبو لبن
ابراهيم عشرى حبشى ابراهيم عشرى
جمال محمد حامد ابو القاسم
محمد سعدي السايح فارس
احمد يوسف مرسى على حﻼوه
بسنت محمد احمد توفيق
محمد عاطف السعيد عبد السﻼم محمد المجاعصى
ايمن على حامد ابراهيم
محمود عبدالحميد ابوالمجد نعيم الخفير
محمد اسماعيل يوسف اسماعيل المرادنى
هبه خالد عبد الشافي عبد العال فراج
ميرنا اسامه شيبوب سعد
إبراهيم أحمد عبد العزيز رخا
محمود عادل محمد عبد الرازق احمد متولى
ايمان محمد معتمد احمد عطية
محمد احمد مصطفى محمد عوض
جوزيف عادل كمال كامل
محمد صابر فايز محمد
ابراهيم عبدالجابر عابدين على
محمود هاشم عبد العال الحجر
ايه محمد سيد احمد منسي
اسراء عبد اللطيف عبداللطيف زيدان
ابراهيم محمود محمد محمود
صابرين عبده محمد محمود
فاطمه اسامه محمد حسنين اﻻمشاطى

الكلية
زراعه دمياط/رياضة
حقوق القاهره
علوم عين شمس
تربية قنا ج جنوب الوادى
اداب انتساب موجه المنيا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب بنى سويف
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
علوم رياضة شبين الكوم
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه اسيوط
تربية اسوان
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
حقوق عين شمس
تمريض طنطا
كلية تجارة ج أسوان
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية/رياضه كفر الشيخ
دار العلوم ج القاهره
تربية/رياضه عين شمس
اداب انتساب موجه دمنهور
اداب انتساب موجه الزقازيق
تمريض الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تربية كفر الشيخ
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره عين شمس
تربية/رياضة جامعة السادات
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
علوم عين شمس
تجاره المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
292942
586951
728121
426034
886022
588949
606703
576019
826875
801153
447061
539385
758913
885243
824763
835544
279862
583137
156022
675744
734163
469242
158405
547662
449635
440092
668975
165623
444519
382517
591401
314688

اسم الطالب
شيماء رجب حامد عبد الرحمن
ايناس صالح صالح حسانين مشالي
هاجر عثمان عبدالرؤف عثمان
ايمان مجدى محمود محمد الحاوى
حسام صﻼح حسين نصر
سعاد الجيوشي محمد عزالدين
دينا مجدى محمد درويش
فايزة احمد فؤاد رشدان
مينا رافت ثابت جبرة
ديمتريوس سامح مكرم عزيز
احمد محمد احمد محمد خليل عياد
دعاء منصور حسن شحاتة بركات
محمد مصطفى منصور مصطفى
ايمان محمد حسن احمد
اسماء خالد محمد عثمان
مصطفى رمضان عبداللطيف نوبى
احمد ضياء الدين الضوى ابراهيم حته
دينا محمد البكرى ابراهيم السحلى
هاجر احمد عبد القادر عبد المحسن
مصطفى فتحى خليل محمد العزيزى
احمد رشدى ابو الفتوح عبد الرحمن
مها باهى سعد بليح
اسﻼم احمد فؤاد صبيح
احمد صﻼح محمود معروف
مروه ابراهيم محمد عبد القادر يونس
رنا عمرو مصطفى عجمي سعد
ايه السيد عبد الرحمن السعيد الصعيدي
ندى ناصر السيد عبد الواحد
احمد فرج سليمان اﻻقرع
احمد محمد عربى خليل
فطيمه هانى كمال البربرى
محمد متولي سالم اﻻخرس

الكلية
اداب القاهره
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تمريض فرع مطروح
تجاره اسيوط
زراعه طنطا
رياض اطفال المنصوره
نوعية طنطا
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره اسيوط
اداب طنطا
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني صحى اسيوط
تربية قنا ج جنوب الوادى
تمريض قنا جنوب الوادي
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه بنى سويف
تجاره المنصوره
اداب الزقازيق
تربية ابتدائي كفر الشيخ
ك.ت .فني صناعى الصحافه
تربية/رياضه دمنهور
اداب طنطا
تربية أساسي اسكندرية
اداب المنصوره
معهد فني صحى رياضه بنى سويف
اداب طنطا
تجاره بنها
تجاره جامعة دمياط
تجاره بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
430802
505154
546526
147661
218263
297260
877837
538403
917562
312649
232196
230728
756815
454603
662661
435472
558430
889251
206395
545230
515861
881169
116659
665957
539776
375026
232360
155561
306016
738329
894823
312341

اسم الطالب
هدير محمد محمد محمد محمد الديب
احمد اسامة انيس سامي ابو العنين
روان إيهاب محمد عبد اللطيف غالي
ايمان غريب عبد العزيز على عبد ربه
هدى رجب احمد اسماعيل
يوستينا تادرس حنا جبره
مايكل وهيب ملطى ناشد
زينب طه محمد إبراهيم مراد
منار عبد اللطيف البغدادى احمد تمساح
ايمن عبد الحميد شديد البكل
محمد حمدى عمر محمد
احمد يسرى محمد محمود محمد
حنان سالم محمد سبيتان
رانيا احمد السيد التباع
احمد محمد عبد العاطى اﻻمام
دنيا ربيع عبد القوى عبد المقصود
جمال عبدالناصر عبدالفتاح حسن
صفاء فوزى سليمان ابو زيد
رحمه سامح رمضان مدبولي محمد يوسف
هشام جمعه البدري شحاتة متولى
الصاوي رمضان حامد السيد الصاوي
هاجر احمد سيد احمد
مصطفى سيد محمد حامد
محمد رضا محمد ابراهيم جبر
أميرة اسماعيل عبدالعال المنشاوي
ايه عبدالعظيم عبدالواحد بيومى
يمن سيد عبدالفتاح رمضان
عبير عاشور مصطفي صﻼح الدين
مصطفى رجب أحمد درويش
اسراء اسماعيل حسن موسى
دعاء حسن عبد العال احمد
محمد عادل مصطفى ابو الفتوح

الكلية
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره اﻻسكندريه
علوم حلوان
تربية/رياضه حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية اسيوط
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تربية اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره المنصوره
علوم طنطا
تجاره دمنهور
اداب اسيوط
تجاره القاهره
علوم رياضة اسيوط
تجاره دمنهور
اداب اسيوط
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجاره جامعة السويس
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
علوم بنها
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
اداب بنى سويف
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية ابتدائي سوهاج
علوم شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
108432
130943
222713
599176
370241
877057
300548
281895
505696
322349
834932
671836
585936
753527
510608
668464
154457
893768
737866
380152
454370
822748
822877
877479
611758
311339
666909
899162
104430
453288
306951
219108

اسم الطالب
نورهان سيد رجب ﷲ سيد
ندي ماهر محمود ابراهيم
عبد الرحمن عبد ﷲ ابراهيم مصطفي
محمود عثمان لطفى السيد
محمد سعيد محمد همام
سلطان صﻼح عبد الحميد احمد
اية عبد الحميد على احمد
الهام وائل عبد الفتاح احمد عﻼم
محمد السيد ابراهيم السيد ابو عوف
محمود عبد المؤمن محمد سيداحمد
وﻻء ممدوح عبد الكريم شحات
رانيا نادر محمد عبد الرازق
محمود جمال طه ابو حمامة
محمد اسامه ابراهيم الرفاعى
احمد مصطفى رياض محمد
هدى محمد محمد احمد ابو القمصان
اسماء محمد سيد احمد
مصطفى محمد عبد الكريم حسين
اﻻء عبد العظيم فكري علي
محمد صابر محمد صادق
يمنى أحمد محمد سالم البربرى
اميره محمود محمد امين
اسماء صبري احمد مصطفي
محمد احمد عرفه محمدالنحاس احمد
رنا رمضان احمد السيد محمد السنيطى
دنيا شعبان عبد الرحمن اﻻقرع
عبد الرحمن محمد احمد شعبان
روان محمد عبد الحميد مرعى
ساندى وجية رفعت لمعى
نهى ماهر جمال المتناوي
امال عبد الناصر محمد الشامى
محمد جمال حامد خليل

الكلية
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق انتساب موجه القاهره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
حقوق بنها
حاسبات ومعلومات اسيوط
دار العلوم ج القاهره
علوم رياضة حلوان
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
كلية تجارة ج أسوان
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب كفر الشيخ
تربية رياضيه بنين بور سعيد
حقوق اﻻسكندريه
معهد فني صحى المنصوره
تربية ابتدائي بنى سويف
تربية رياضية بنين سوهاج
اداب الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم طنطا
إعﻼم ج جنوب الوادى
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
علوم اسيوط
تجاره الزقازيق
بنات علوم رياضة عين شمس
تجاره طنطا
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره القاهره
تربية ابتدائي طنطا
تربية ابتدائي السادات
دار العلوم ج القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
902182
801247
300375
149863
147344
463525
373021
610148
382983
667470
662234
229345
916224
375045
826038
747234
534297
748719
314274
652118
461494
653250
318370
439583
650124
464488
591928
729874
524259
587867
846346
830523

اسم الطالب
اﻻء كامل شعﻼن عبد العزيز
اسماء جمال محمد علي اﻻمير
شيماء ممدوح عويس صميدة جمعه
داليا عمر فضل حامد
محمد عبد التواب طه محمد
خلود احمد ابراهيم احمد ابراهيم نوار
شروق جمال محمد رافت
نيره محمد اسامه محمد سيد احمد
محمد حسن محمد اسماعيل
هديه ابراهيم الحسينى عباس
اسﻼم محمد الدسوقى السعيد
ايمان الحسين زين العابدين عزب
هاجر عماد الدين محمد عبد الظاهر
ريهام احمد السيد عواد
سميه عبد المريد جاد احمد
محمد عبد ﷲ محمد عبد الجيد
نورهان خالد السيد اسماعيل عبد الجواد
راويه شحات عبدة احمد
ايمان نادر احمد زايد
يحيى محمد فريد محمد محمود الطير
مى يحى حسينى سحالى
نورهان الصاوى ابراهيم رزق
محمد نبيل محمد محمود زايد
نور خالد احمد عمر احمد
على المليجى على المليجى
احمد محمود بسيونى القاضى
روان مصطفي السيد كسبر
شهد عبد الحليم عثمان عبدالحليم
مروة محمد محمود محمد النجار
مى عبد الناصر عبد الخالق عطيه
ريهام محمد عبدالرازق عوض
هشام محمود عبدالراضى محمود

الكلية
تربية ابتدائي سوهاج
رياض اطفال المنيا طالبات
تربية حلوان
حقوق القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم عين شمس
علوم جامعة دمياط
تجاره المنصوره
اداب انتساب موجه حلوان
علوم اسيوط
تربية ابتدائي بنها
اداب قنا ج جنوب الوادى
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
زراعه دمنهور
تجاره جامعة السويس
تربية السادات
حقوق المنصوره
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تربية ابتدائي المنصوره
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
طب بيطرى اﻻسكندريه
هندسة المنيا
تربية كفر الشيخ
اداب انتساب موجه جامعة دمياط
كلية البنات آداب عين شمس
تربية اسكندرية
تجاره المنصوره
تربية قنا ج جنوب الوادى
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
912380
218350
601991
323712
824558
891423
378128
121253
673747
727697
426033
425647
548047
152464
380692
575237
371922
302932
813060
668578
106846
134793
736565
676415
731129
119614
582584
753914
612983
129072
898223
236521

اسم الطالب
منار صبحى عبده حسين
رضوى احمد عرفه وهبه
آية صبرى محمد درويش
ملكة سمير محمد عبد القوي ابو رمضان
احمد فرج فؤاد حسين احمد
محمد عاطف حسين سيد
سناء عمرو عواد محمود الكرداس
باسل سعيد محمد شيمى
خلود صبرى عبد الحميد احمد ابراهيم عيسى
دعاء فايز حامد السيد حمد
ايمان عبدالجيد خميس صابر
كمال الدين يسرى كمال عبدالحميد رمضان
بﻼل مصطفي عوض ابو السعد
اسامه ابراهيم حسن محمد
صابرين كرم سعيد عبدالتواب غﻼب
امين على على السيد الدسوقي
يارا عبدالرحمن محمود علي
يمني يحيى محمد ابراهيم الغيدانى
ريهام محمد شعبان محمود
فاطمه الزهراء السباعى منصور ابراهيم منصور
ندى توفيق محمد توفيق الدسوقى
محمد احمد عبد اللطيف سيد الجزار
امل عاطف جباره حسان محمد جباره
اميره شوقى ابراهيم ابراهيم المهدى
شروق عادل عبد العزيز محمود عوض ﷲ عمر
جاكلين صفوت زاخر قنصل
دينا مصطفى سعد السعيد مصطفى
نورهان عصام احمد ابراهيم
نسمه حسن هنداوى سليم
مارتينا رومانى نصر ﷲ عبد المﻼك
نهي عبد الرؤف عماره حسن
مصطفى عادل حفني احمد

الكلية
استنفد الطالب رغباته
تجاره جامعة السويس
تجاره جامعة السويس
طب بيطرى جامعة السادات
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
تربية ابتدائي اسيوط
تربية ابتدائي عين شمس
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره بنها
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
رياض اﻻطفال ج اﻻسكندرية فرع مطروح
حاسبات ومعلومات حلوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
اداب طنطا
حاسبات ومعلومات بنها
تربية السادات
تجاره بنى سويف
زراعه المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب الزقازيق
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
علوم الزقازيق
فنون تطبيقيه حلوان
اداب المنصوره
نوعية بور سعيد
اداب انتساب موجه الزقازيق
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تمريض سوهاج
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
821652
885176
585499
597254
534571
912068
232709
151489
530206
156837
172653
757571
740260
238681
543310
658449
877326
528898
652912
661455
457006
601853
911577
879700
538783
205060
531076
143180
458603
164789
607266
737864

اسم الطالب
ايمان محمد سيد احمد
رضوه على عبد العال خليل
مي اسامة محمد سﻼمة خضر
عاطف احمد محمد عيسى
ايمان عزت محمد عبد الهادى عبيد
هاجر محمد مأمون محمد
روان سمير عبد السميع عثمان
خالد محمد رضا احمد
جمال عبدالناصر مبروك غالى
محمد عطية مسعد مصطفى
محمد احمد زكريا عليوه
محمود رضا محمد السيد
محمد عبدالعزيز عبدالمنعم احمد
احمد مجدى عبدالصمد ابراهيم
احمد حماده احمد حماده مبروك
اسماء شوقى يوسف بدريوسف
نورهان عبد الكريم فرغلى على
محمد عرفه محمد الصاوى بصل
محمد عﻼء الدين بحبح بحبح عبد القادر
ايه عبد اللطيف احمد عبد اللطيف
امنيه اسامه عبدالمنعم السباعي العزب
ايمان موسى سعيد موسى
هناء محمد جمال محمدعبده
نورهان عصمت مكرم حسين
مها عوض عبد الفتاح الوكيل
ساره محمد هاني سيد
محمد رضا حسن حسن دويدار
دينا سعدالدين حمدى محمد
عبدربه عبدربه متولى القاضى
ندى ابراهيم عبد الرحمن محمد الطيبي
احمد جمال يونس مهنى
يارا محمد السيد سليم

الكلية
حقوق قنا جنوب الوادي
دار العلوم المنيا
معهد فني تمريض طنطا
حقوق المنصوره
تربية دمنهور
تربية ابتدائي اسوان
حقوق حلوان
كلية علوم الوادى الجديد
علوم اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تجاره الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره اﻻسكندريه
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره اسيوط
زراعه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره كفر الشيخ
تجاره طنطا
اداب الزقازيق
تربية ابتدائي اسوان
علوم اسيوط
تربية السادات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى اﻻسكندريه
زراعه القاهره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
208170
179872
801489
302628
538632
377718
437323
754016
204391
607010
159775
151437
594877
830765
538363
547520
443613
671934
655765
282144
676560
307380
111702
674776
898940
107629
654798
286267
758073
733124
751175
314640

اسم الطالب
رضوي ايهاب حسين حسن
محمد محمود عبد النبى محمود هليل
إسﻼم أدهم شوقى أبو الليل
محمد عاطف محمد غنيم
الزهراء عادل محمد ابوخليل
هاجر سيد عبدالعزيز كامل عيسي
ساره حسن عبد السﻼم ابراهيم احمد
داليا على محمد حامد
سندريﻼ عمرو محسن احمد الشرملسى
محمد عبد الكريم محمود حمدى
شرين محمد محمد ابراهيم
ندي سعيد قرني عويس
اسراء طه عبد القادر عبد المقصود سالم
عمر عصام رمضان عمر
اسماء محمد محمود ابو فراج
عبد الرحمن احمد سعد ابو الغيط الجزار
هاجر حمدى عبدالقوى احمد عون
رحمه سمير سعد زغلول محمد عيسى
اسﻼم عاطف على موسى المكاوي
نورهان اشرف عبد الحميد عبده يوسف
عثمان محمد محمد محمد عقيله
مروة صﻼح عبدالحليم حجو
اسراء عثمان على احمد
محمود عبد ﷲ عبد الفتاح عبد اللطيف الزين
خلود سامى احمد صديق
اﻻء محمد محمود ابراهيم
امل احمد على محمود سﻼمه
اماني محمد عبد المنعم حسن
ياسمين مختار عبدالظاهر محمد مصطفى
ايه احمد عبد الصادق ابراهيم
محمد مجدى عبد الخالق عبد الخالق موافى
بسمة عصمت شوقي السبعة

الكلية
حاسبات ومعلومات حلوان
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره بنى سويف
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
علوم بورسعيد
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني صحى بنى سويف
تربية حلوان
كلية الزراعة جامعة دمياط
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
معهد فني صحى اﻻسكندريه
علوم رياضة دمنهور
علوم طنطا
تربية ابتدائي المنصوره
علوم المنصوره
تجاره عين شمس
معهد فني صحى رياضه الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تربية سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره عين شمس
رياضيه بنات الزقازيق
علوم الزقازيق
تجاره بور سعيد
علوم رياضة شبين الكوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
894267
597262
659880
579920
323651
204820
355734
130881
752295
598455
207637
578348
130993
656611
612805
896950
526395
205815
220810
581451
372536
301072
595369
663124
281870
844531
589056
842863
656740
386500
666253
297085

اسم الطالب
دنيا اسامه فاروق امين
محمد حسن عبد الهادى عزت الشناوى
مياده محمد العشماوى ابراهيم
يارا فتحي السيد محمود أبو زيد
هدير اشرف توفيق محمد حجاج
رنا طارق ابراهيم عبد الحليم محمد
ميرنا مسعد انور اسكندر
مروه محمد سعد عبد المجيد
ايه طارق عبد المنعم الفار
اسﻼم عبده على النجار
ندى عمرو معوض احمد سليمان
اسراء عاطف السيد احمد
هبه احمد حسين احمد
مروه محمود المتولى محمد شاهين
محمود محمد عبد المنعم محمد محمد
احمد كمال عبد الفتاح عبد المنعم
أبانوب مجدي زكي ميخائيل حنا
عبد الرحمن ابراهيم احمد ابراهيم
محمد جمال عبد الناصر السيد احمد محمد
على محمد حامد المداح
اسراء متولى عبدالعظيم حبيب
محمد حسن عبد المحسن الشرابى
محمد خالد محمد عبد العزيز الزيني
اسماء الديسطى السيد البيومى الحماقى
سلمى عامر عبد الرحمن صادق
احمد سمير عبدالحافظ حميدة
هناء نبيل موسي محمد موسي
محمد ابراهيم هديه محمد
ايه فتحى الدسوقى احمد شعير
نرمين عبدالرحمن محمد عبدالمنعم
جهاد ابراهيم ابراهيم ابراهيم على شلبي
اماني عبد الناصر مرسي محمود

الكلية
تربية ابتدائي سوهاج
معهد فني تمريض المنصوره
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب المنصوره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
حقوق عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه القاهره
نوعية بور سعيد
زراعه دمياط/رياضة
علوم عين شمس
رياض اطفال المنصوره
حقوق القاهره
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
معهد فني صحى رياضه سوهاج
اداب اﻻسكندريه
علوم القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره طنطا
زراعه عين شمس
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره اسيوط
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
معهد فني تمريض المنيا
زراعه المنصوره
اثار القاهره
تمريض المنصورة
تربية ابتدائي عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
807417
916699
288279
151480
664219
510043
671141
918586
598520
735013
293028
895696
536080
666041
213944
650074
611656
376154
129366
536730
804661
535662
462283
158275
165537
898943
208657
665616
595242
664791
359538
827455

اسم الطالب
محمود حسين عبد العزيز محمود
مينا نصر توفيق جرجس
فوزية عوض عبد المولى عبد السﻼم
احمد اسامه رمضان محمد
ياسمين يونس امين على يونس
ابراهيم نور الدين عبده عبداللطيف
مروه محمد منير احمد فرج
نورهان حسن احمد محمد
اسﻼم احمد صديق الشرباصى رخا
امنيه صﻼح محمد عبدالحميد
هناء عبد الفتاح عبد الكريم ابو بكر
رامى سمير عبد ﷲ سيدهم
اﻻء مسعد الشناوى يوسف الشناوى
ايمان محمد السيد ابراهيم الغيطانى
حازم خليل عبد ﷲ محمد احمد
احمد ايهاب احمد شكرى محمد الشربينى
اسراء عبدالغني محمد محمد سالم
احمد كامل عبدالفتاح محمد عيد
ايمان عامر احمد فؤاد محمود عامر
امل عبد المجيد مصطفي الشرقاوي
ايمن سمير حبيب لوندى
مروة احمد عبد ﷲ احمد عتمان
ايمان السيد السيد محمد محمود
ورده محمود حسن محمد
اسماء محمد محمد الصغير مرسى
دعاء احمد صابر عبد الرحيم
محمود عزام حسن محمد
ندى حمدى ابراهيم عبد الرحمن عبد اللطيف
كريم عبدالفتاح محمد عوده عيد
ايهاب وسام السيد ابوالفتوح جمعه
صادق على سليم سيد
انوار محمد عبدالوهاب محمد

الكلية
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تربية ابتدائي اسيوط
اداب القاهره
معهد فني صحى امبابة
اداب المنصوره
تجاره جامعة السويس
علوم المنصوره
اداب سوهاج
تربية جامعة دمياط
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
زراعه عين شمس
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
اداب دمنهور
تربية ابتدائي المنصوره
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تجاره المنصوره
معهد فني تمريض الزقازيق
علوم رياضة عين شمس
تجاره القاهره
العالي ترميم اﻵثار بأبي قير
تربية /رياضه المنيا
تجاره دمنهور
تربية كفر الشيخ
علوم بنى سويف
تربية ابتدائي الفيوم
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب المنصوره
تجاره جامعة السويس
اداب انتساب موجه المنصوره
معهد فني صحى امبابة
اداب قنا ج جنوب الوادى
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
112150
237921
394415
502688
455817
367997
888218
503552
379548
147610
149436
438791
280701
532392
604716
218301
599970
880447
850085
450144
879648
584989
302929
603935
283016
321378
905388
458279
147048
156602
750266
527509

اسم الطالب
نجاة محمد عبده احمد
منة ﷲ عادل محمد لطفى على
محمد احمد ابوالحسن بخيت
ايه احمد محمد محمد البرلسى
عبدالرحمن سعيد عبد الحميد محمد سﻼم
شروق محمد حسن محمد تركى
مصطفى احمد مسعود حسن
سلمى سامى عبد السﻼم اسماعيل
كريم وحيد برقى ياسين حسانين
مريم ابراهيم ابرهيم ابوالعﻼ عبد المنعم
عبير ناصر على فرغلى
نورهان محمد ابراهيم محمد الشيمي
جمال جميل جمال يعقوب عبد المالك
احمد على فرحات محمد فرحات
ريم رأفت جاد السيد
مادونا جمال جاد جورجى
احمد محمود صﻼح الدين عطية
اسماء عبد الناصر احمد حسن
آﻻء سامى محمود حمدان
ايه سﻼمه احمد سﻼمة شلبى
ايه سليمان عثمان سليمان
ناديه مصطفى فهمى الحﻼج
هدير سيد احمد عادل عبدالجواد
محمد حسن محمد احمد احمد عطا
ادهم سامح شحاته محمود
داليا محمد عبده لولح
نجﻼء كمال كامل قاسم
محمود حسنى محمود عطا ﷲ
محمد عبد التواب محمد عبد العزيز
مصطفى احمد ذكى احمد
طه ابراهيم عبد العليم ابراهيم شبانة
اية عصام احمد خليل رمضان

الكلية
دار العلوم ج القاهره
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية اسكندرية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب الزقازيق
تربية رياضيه بنين اسيوط
تجاره اﻻسكندريه
علوم عين شمس
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
حاسبات ومعلومات الفيوم
تجاره اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
علوم اﻻسكندريه
اداب الزقازيق
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
علوم بورسعيد
اداب اسيوط
اداب فرع الوادى الجديد
علوم طنطا
تربية اسيوط
علوم المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
زراعه الزقازيق/رياضة
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
السن عين شمس
تجاره سوهاج
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
حقوق حلوان
تجاره سوهاج
كلية أداب بورسعيد
تجاره اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
727520
610315
825163
381479
128690
458884
146479
376030
814349
808783
875550
113596
660711
822573
727613
125754
906763
729786
599387
308998
915779
608177
149250
118335
664180
613130
370401
238429
813215
283619
109441
151608

اسم الطالب
امنيه ابراهيم كامل محمد هاشم
اﻻء محمد محمد سليم حسانين
عصام السيد كامل محمد
ايمان حسن عبدالمنعم حسن
نورهان ضاحى عبد الﻼه عبد الودود
أيه احمد عبد السميع احمد ابو جانب
محمود حمدي محمود عثمان
خالد وليد مصطفى بيومى الطنانى
وهيبة احمد فتحى عبد القادر
محمود رمضان عيد عبد الرحمن
رانيا السيد محمد السيد
يوسف على حسين محمد
زينب محمد البسيونى الديسطى الشربينى الديسطى
إيمان بكري حسن علي
مريم محمد عزالدين مصطفى عثمان
هديل كمال عبد الرحيم محمود
عادل عبدالﻼه محمد عبد المجيد
ريهام حسن على محمود
مصطفي احمد عبدالقادر محمد
طاهر معوض عبده معوض امام
مينا هانى اديب حبيب
فاطمه حمدى محمد التهامى
هدى عبد المنعم امين الشرقاوي
رضوى خالد لطفى عبد الحميد
مصطفى اسماعيل عوض البسيونى
علياء السيد محمد السيد احمد
حسام طارق مختار جبرى
نوران احمد صﻼح الدين السيد
دعاء محمد خلف سيد
محمد اشرف عبد الرحمن محمد عطيه
محمود سعيد عبد الفتاح محمد
طارق منتصر عزت كردي الجبالي

الكلية
تجاره الزقازيق
اثار القاهره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم كفر الشيخ
حقوق بنها
علوم عين شمس
اداب المنيا
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تربية رياضية بنات سوهاج
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره طنطا
تجارة قنا ج جنوب الوادي
التكنولوجي العالي  10رمضان إدارة أعمال
علوم القاهره
تجاره سوهاج
حقوق عين شمس
تجاره الزقازيق
تجارة انتساب موجة جامعة السادات
تجاره اسيوط
تمريض الزقازيق
تربية حلوان
اداب القاهره
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية/رياضه عين شمس
تجاره عين شمس
اداب المنيا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
نوعية عباسيه
تجاره سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
816871
729535
824744
514919
581978
352543
127402
658581
459174
137385
296021
581836
812125
894846
432946
277579
114331
526777
913937
219119
228075
896507
245323
810253
219387
297174
657001
153984
538004
680107
106265
673235

اسم الطالب
هدى صاوي محمد عبدالحسيب
محمد ابراهيم فياض رجب فياض
نعمه محمد صالح اسماعيل
احمد عوض محمد عبد الحميد رمضان
سهير موسي بدير عتمان
عمر وليد محمود عبدالعزيز راضي
هدى الفى حليم قديس
مصطفى محمود عبد الرحمن عتمان
شرين عبد القادر فرج ﷲ ابوزايد
معاذ حسين عبد الرؤوف محمد منصور
شاهندا احمد مدروش عبد الغفار
محمد احمد محمود اسماعيل بدوى
محمد صﻼح عبدالعزيز سيد
سميه محمد عبد العزيز احمد
حسام حسن محمد صديق احمد
محمد عادل سيد احمد عبد المقصود
احمد سامى عبد الرحمن على الشورى
مريم محمود سعد عبد السﻼم موسى
ايه جابر يسن ابراهيم
محمد فرغلى عباس محفوظ
احمد جمال عبد الحميد العقباوى
علياء مرزوق عبد الخالق خلف
هدير ماهر السيد عبد الفتاح
عبد الرحمن صﻼح ذكي سلومة
عمر محمد احمد على
كرستينا بشرى كامل لطف ﷲ
هدير محمد مصطفى كمال ابوزيد الزهيرى
اسراء خالد سيد رياض
عﻼ محمد على راغب عثمان
حمدى محمد احمد احمد عيسي
احمد مدحت مصطفى القاضى
اسراء محسن عبد الحاكم سعد سرور

الكلية
تجاره اسيوط
تجاره عين شمس
اداب سوهاج
اداب دمنهور
تجاره طنطا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حقوق حلوان
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب دمنهور
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تجاره انتساب م .بنها
تجاره طنطا
علوم رياضة المنيا
تجاره سوهاج
تربية/رياضه اﻻسكندرية
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
علوم رياضة عين شمس
علوم اﻻسكندريه
تربية اسوان
السن عين شمس/رياضة
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر
تجاره سوهاج
بنات تربية/رياضه عين شمس
تجاره اسيوط
تجاره القاهره
تجاره عين شمس
رياض اطفال المنصوره
كلية البنات علوم عين شمس
تجارة جامعة السادات
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
525096
156461
597434
603287
736831
384486
393745
819417
452153
211869
117494
810364
615259
826488
317029
593985
303989
600814
583937
876707
581180
804675
315666
801771
294848
121120
523909
578050
589961
891698
878594
548695

اسم الطالب
ليزا ممدوح اسعد سليمان
محمد امين عبد العليم سليمان
هديل طارق زكى مصطفى المنجى
عبد الرحمن اكمل ابراهيم الدسوقى توفيق
احمد صبحى مصطفى على
يوسف يحى زكى السيد
محمد حسن احمد خيري
ابرام فاروق جرجس استمالك
احمد مسعد محروس داود
منة ﷲ احمد محمد انور عباس عبد الرحمن
اسماء عبد العال احمد عبد الموجود
ايمان ربيع أحمد أحمد
ساره رضا سعد السيد سليم
احمد عبد العظيم محمود حسين
خلود علي ابراهيم الدسوقى على
اميره معوض ابراهيم صالح المرسى سنجاب
ايمان عبد العزيز محمد سيداحمد الحاج
بسنت سﻼمه اندراوس سﻼمه
دينا فكرى فرج الشناوى
كيرلس ظريف جرجس موسى
احمد فوزى سعد عبد العظيم الجعيدى
أسراء محمد ربيع طلبة
عمر ابراهيم شديد بيومى فرج
فادى صبحى زكى عبد السيد
عبد الرحمن مصطفى محمد ابو المكارم محمد
مصطفى محمد كمال محمدشهدى
مى اسامة ابراهيم احمد الطراوى
مني سليمان المغوري خطاب
الشيماء السيد نصحي ابراهيم
سمر احمد محمد شحاته
ورد الشام حسن محمد نصير
محمود محمد صبحى احمد

الكلية
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
تجاره جامعة دمياط
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره الزقازيق
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
تجاره اسيوط
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره عين شمس
اثار قنا جنوب الوادي
تجاره بنى سويف
نوعية موسيقيه الزقازيق
كلية تجارة ج أسوان
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
علوم جامعة دمياط
تربية طفوله شبين الكوم
تجاره الزقازيق
تربية ابتدائي طنطا
تجاره اسيوط
تجاره المنصوره
اداب انتساب موجه المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
فنون جميله عماره المنيا
حقوق حلوان
تجاره القاهره
تربية أساسي اسكندرية
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
طب بيطرى اﻻسكندريه
تربية اسيوط
تربية ابتدائي اسيوط
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
501967
825167
829999
899739
650273
529879
813333
534420
601730
182120
547538
279469
283092
681105
537511
228262
597672
533249
465596
654320
837378
103709
126807
168771
899832
503217
875602
471751
118639
222203
139536
678297

اسم الطالب
ندى محمد محمود احمد محمد عباس
ميﻼد هارون عياد جبرائيل
زينب ابوالحسن محمد دياب
الهام محروس عبد العزيز محمد
دعاء الصباحى عبد العزيز الموافى
هادي ابراهيم عبد الباقي ابراهيم عبد ﷲ
ايه على على محمد
اية عاشور عبدالباري محمد ابويوسف
محمد ممدوح محمد محمد شهوان
محمد احمد عبد الحميد احمد
محمد احمد مرسى عوض أبوشويبة
سيف الدين عادل عبد العزيز محمد
ايمان اشرف فتوح السيد زياده الجمال
مياده ابراهيم ابوالنصر بدر حسانين
مى فتحى عبد اللطيف كامل البنا
احمد يوسف السيد يوسف
احمد محمد محمد محمد السلسيلى
مها جمعه محمد عبدالعاطى طيلون
أمنيا خميس ابواليزيد محمد اسماعيل
احمد عماد عبد الواحد السعيد
احمد إيهاب حسن محمد
ياسمين محمود عبد المنعم جاد
شيماء انور محمد رجب بﻼل
منار محمود معوض عبد الحليم
محمود محمد محمد احمد
عبد الرحمن على جابر بيومي حسن فرحات
مارى مجدى عزت موسى
محمد احمد عبدالمعطى متولى شحاته
اسراء محمد حسن غريب الحلو
انجى كمال توفيق ينى
عمرو عﻼء الدين صبحي رحاب
شاكر محمد محمد عرفات

الكلية
تجاره اﻻسكندريه
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
تمريض قنا جنوب الوادي
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
تربية ابتدائي المنصوره
تربية دمنهور
تربية المنيا
علوم بنها
علوم رياضة المنيا
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم رياضة اسوان
تجاره القاهره
علوم رياضة حلوان
اداب المنصوره
تجاره دمنهور
حقوق بنها
معهد فني صحى بور سعيد
زراعه اﻻسكندريه
تجاره كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه المنصوره
كلية علوم الوادى الجديد
زراعه القاهره
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
علوم الفيوم
اداب سوهاج
تجاره طنطا
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره كفر الشيخ
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره عين شمس
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
طب بيطرى بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
320496
602661
611712
471710
517872
221451
394672
221315
513297
608486
356612
603437
526385
355524
582641
503262
445044
245564
360120
518393
882902
321498
527089
523375
305732
520029
209700
843737
841386
752120
298159
754378

اسم الطالب
عبد الرحمن عبد السميع السيد الديب
ريهام رفاعى محمد إبراهيم محمد عبدالرحمن عيد
ايه توفيق احمد محمد ابراهيم
السيد رجب أحمد محمد
روضه صﻼح محمود حسن التﻼوى
دينا نادى سليمان على
عبدالرحمن ربيع محمد عبدالمؤمن خليل
ساره وديع ساويرس تناغو
نيرة منتصر محمد عبد ﷲ
ساره سالم حسنى سويلم
احمد عبدالقادر عبدالقادر سعد
محمد احمد موسى احمد موسى
محمد مصطفى محمد ابرهيم الجندى
مريم حسن عبدالفتاح حسن الليثى
مرفت عبد الفتاح هاشم محمد حبوه
معتز نبيل محمد خميس التومي
اسماء محمد السيد ابراهيم عبد الجواد
نورهان مجدى عبدالحميد محمد
عمر محمد رياض عبدالغنى
منال مجدي اسماعيل محمد
مينا جوزيف فايز ذكى
تغريد سعيد العيسوي سالم
نيره محمد ابراهيم شندى محمد
محمد سامى سمير احمد محمد
اسامة حلمي ابراهيم اﻻبحر
منى رمضان عبدﷲ السيد السمنودى
نادين حسن عبد ﷲ فهمى ربيع
طه صالحين ابراهيم محمد
محمد نصر أحمد سيد
منى ايمن حسن محمد جبر
اسﻼم مصطفى اسماعيل اسماعيل
زياد اشرف مرسي احمد موسي

الكلية
طب بيطرى جامعة السادات
تربية الزقازيق
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
زراعه كفر الشيخ
نوعية اﻻسكندريه
زراعه القاهره
تجاره انتساب م .بنها
حقوق انتساب موجه عين شمس
اداب جامعة دمياط
علوم رياضة الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم بنها
اثار القاهره
زراعه القاهره
اداب طنطا
علوم رياضة دمنهور
اداب طنطا
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب دمنهور
علوم اسيوط
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
اداب اﻻسكندريه
زراعه اﻻسكندريه
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
اداب دمنهور
حقوق عين شمس
تجاره اسيوط
معهد فني تمريض المنيا
تجاره بور سعيد
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره بور سعيد

Page 1771 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
879508
523226
578771
310935
502402
237228
433221
124373
390180
601224
221180
897021
166864
237988
729225
294510
212738
842029
588005
294194
207025
167469
657983
745308
676076
880905
109219
593553
293106
822266
151853
669400

اسم الطالب
ديفيد كمال رمزى جاد
محمود عادل كامل احمد بسيوني
كريم السيد مغربى السيد عبدالرحمن
نورا عبد ﷲ عبد اللطيف ماضى
احمد محمد صالح يوسف سليمان
اسﻼم محمد محمد عويس
محمد محمود عبد النبى محمد عبد ﷲ
حسين سيد علي اسماعيل
مريم عادل حنا سعد
مهند احمد حلمي مصطفي عبد الجليل
رضوى عبد الحليم احمد عبد الحليم
وليد اشرف عبد الصالحين على
يوسف رمضان شعبان اسماعيل
فاطمه رمضان على محمد
ساره محمود عبد الحميد عبد التواب جاويش
جوناثان عماد بديع مسعد
انجى عصمت حسن محمد
مارك وصفي فرج ﷲ يعقوب
كيرلس سامى معوض ابراهيم معوض
كريم اشرف عبده عبدالعزيز
سهر رأفت عبد الفتاح عبد العزيز
جمال سيد محمد جاد
رمضان مدحت رمضان رزق
احمد عبدالقادر محمد محمد
الشيماء اشرف محمد على مخيمر
دعاء حسن محمد احمد
عبد الرازق رضا عبد الرازق عطا ﷲ
ناديه ضياء الدين راضى موسى خليل
اميرة صالح عباس معوض
ايه مصطفي محمد سيداحمد
عمرو احمد عبد الكريم احمد
احمد السعيد عليوه موسى

الكلية
تجاره اسيوط
تجاره اﻻسكندريه
اداب المنصوره
تربية ابتدائي شبين الكوم
تجاره اﻻسكندريه
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
حقوق اﻻسكندريه
علوم جامعة دمياط
اداب عين شمس
حقوق الزقازيق
حقوق عين شمس
اثار قنا جنوب الوادي
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه المطرية
طب بيطرى القاهره
نوعية الزقازيق
علوم رياضة القاهرة
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره عين شمس
تربية/رياضه الفيوم
تربية/رياضه المنصورة
تمريض اﻹسماعيلية
اثار قنا جنوب الوادي
اداب اسيوط
تجارة جامعة السادات
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه بنى سويف
علوم المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
601640
735926
297014
305853
884069
737548
501019
820693
838226
435428
527512
221488
734844
741032
753624
876111
437054
580124
754162
758692
673078
736085
738490
593839
827924
528226
896363
362384
589729
159551
590804
909377

اسم الطالب
أماني محمد عبد المنعم مصطفى علي سعود
وسام حسام محمد حسين
منال عوني على محمد
ابراهيم مسعود ابراهيم السطوحي
انجى حسنى جاد ميخائيل
ايه عبدالرحمن ثروت الطاهر
نور محمد عليوه سيد احمد
احمد محمد عبدالراضى محمد
اميره عبدالجواد مصطفى حافظ
عﻼ احمد محمد مصطفى مصطفى
اية مخلوف ابراهيم عبد الباسط
هاجر اشرف رجب محمد
عماد كمال عبد الحميد السيد
محمد حسين حسني عبد الرحمن
محمد السيد يحيى محمد العيوطى
ايه عبد النعيم السيد فرغلي
هايدى اسامة جورجى مشرقى
ضحى عبد النبى سعد المنسوب اﻻجهورى
اياد ايهاب سامح الزامك
عصمت طارق محمد معوض
مهند هانى عبد الفضيل محمد احمد
ريم مهدي عبدالفتاح علي
احمد اسماعيل محمد اسماعيل
احمد عوض طلبة محمد عمر عيطه
عمار محمد عبدالدايم محمد
دينا إيهاب جمعه محمد عبد الحميد
ميرنا عادل شنوده مسعد
نشوى كامل محمود ابراهيم
مى هشام البيومى قرشم
احمد عبد المنعم وزير احمد
محمد عبدالحميد محمد محمود اللبان
محمد فوزي نصر عبيد

الكلية
تمريض الزقازيق
معهد فني تمريض الزقازيق
زراعه عين شمس
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا
علوم اسيوط
علوم الزقازيق
اداب دمنهور
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية فرع الوادى الجديد
تربية اسكندرية
علوم جامعة السويس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم الزقازيق
تربية ابتدائي اﻻسماعيليه
تجاره بور سعيد
علوم اسيوط
اداب اﻻسكندريه
معهد فني تمريض طنطا
تجاره بور سعيد
اداب جامعة دمياط
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره الزقازيق
حقوق الزقازيق
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
فنون جميله فنون اﻻقصر
نوعية موسيقيه قنا
تربية عين شمس
نوعية فنيه طنطا
سياحه وفنادق الفيوم
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
تربية اسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
431318
294893
670813
657229
893573
429049
365538
515141
152710
910180
374665
509764
148231
662577
299820
152084
530431
809315
314893
153159
810830
151360
392327
587121
595296
736230
591394
538312
758829
440044
295425
742046

اسم الطالب
احمد اسام على مصطفى حسنين
محمود احمد اسماعيل ابراهيم
ضحى جمال جاد يوسف السيد
ناهد ماهر صابر عباده
امانى رشاد احمد سيد
ميار حسن عبد الفتاح حسن
منال كريم وقيم بدروس
محمود سعيد محمد حسبون
احمد محمد وربى طه
وليد شعبان جﻼل عبد الكريم
احمد فؤاد احمد بكر
عمر فريد احمد عبد اللطيف النجار
ابرام اشرف حبيب لبيب
احمد ياسر عطيه عطيه نور الدين
محمد حمدي عثمان امام بدوى
مصطفى محمد عبد العليم مصطفى
احمد عبدالفتاح سعد عبدالفتاح
ياسمين عباس محمد سيد
ايمن مصطفى عبدالحكيم السيد شرف
وﻻء طارق هاشم حسن
ياسر نعمان متى حنا
حسين عنتر حسين قرنى
ممدوح مدحت محمد عطا حسن
نهال خيرى عبدالعزيز عبدالحميد البنا
ساره عونت عماشة حامد عﻼم
مازن محمد ابراهيم على
عبير مصطفى حسن نوارج
مريم مكرم ابراهيم عبد الملك
على طارق ابراهيم محمد ابراهيم
امنيه هاشم عبد الغنى هاشم
فاطمة طارق عبد الباقى محمد محمد
ايمان السيد محمد عبد اللطيف

الكلية
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه حلوان
السن عين شمس
نوعية المنصوره
اداب سوهاج
تجاره اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه عين شمس
تجارة جامعة السادات
معهد فني صحى بنى سويف
معهد فني صحى رياضه اسوان
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره بنى سويف
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره بنها
تجاره طنطا
فنون تطبيقية جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجاره جامعة السويس
تجاره طنطا
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية أساسي اسكندرية
اداب انتساب موجه عين شمس
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
384977
597493
500744
575440
748014
883400
803125
105292
728375
812004
587782
580815
447004
463485
833332
747035
822466
296171
455103
733531
523823
144860
117128
462073
453257
731133
676145
324879
120994
889784
846190
154728

اسم الطالب
محمود حمدان قطب عبدالحكيم
ريم رمضان سامى عبد الحق ابراهيم
باسم جمال محمد محمد سالم
هبه رمضان محمد بيومى ابراهيم
اميمه محمود محمود محمد
اسﻼم فاروق محمد قطب
ايمان مسامح هارون محمد
عبد الكريم ياسر محمد فتحى ابراهيم
فاطمه الزهراء محمود احمد السيد
محمود احمد فتحى عبدالفتاح
نادر نبيل شوقى ابو مسلم ابراهيم
كمال عادل يوسف المشد
محمد مجدي محمد المرشدى العمري
آية ماهر محمد يوسف عبدﷲ
مصطفى محمد ابو زيد على
مصطفى جمال محمد نور الدين
فاتن محمد منتصر محمد فاوى
سلمى خالد عباس عبد الحليم
احمد سامى عبدالدايم بوشة
محمد عبد ﷲ محمد ابراهيم
سمر محمود عبد النعيم محمود محمد
احمد محمد ابراهيم عبد الفضيل
عمرو محمود محمد احمد
هاجر السيد محمد عبدالعزيز عيسى
ميرنا امجد جورج زكى
عﻼ احمد محمود السيد على
دينا عصام السيد عبد المقصود محمد
سلفيا ايمن حلمى زكى
احمد عاطف محمد موسى
ايمان عمر على عبد الرازق
حسين انور عبد العليم محمد
داليا محمد عبد الستار توفيق

الكلية
تمريض عين شمس
طب بيطرى كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب كفر الشيخ
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
اداب انتساب موجه اسيوط
تربية ابتدائي المنيا
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تربية الزقازيق
تجاره بنى سويف
العالي للدراسات اﻻدبية كنج مريوط
اداب كفر الشيخ
معهد فني صحى رياضه طنطا
تجاره كفر الشيخ
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره جامعة السويس
علوم اسوان
فنون تطبيقيه حلوان
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجارة جامعة السادات
تربية أساسي اسكندرية
حقوق شبين الكوم ج منوفية
حاسبات ومعلومات حلوان
تربية ابتدائي كفر الشيخ
علوم طنطا
كلية البنات علوم عين شمس
تربية/رياضه الزقازيق
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية/رياضه اسيوط
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
معهد فني صحى بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
210299
464972
241258
459064
675152
445335
742271
133004
240773
614538
759809
205710
478125
140214
890104
594959
141151
440299
650896
750362
458018
438734
750396
662662
109571
657196
733157
425638
134942
837228
654764
306842

اسم الطالب
ضحى محمد مصطفى عبد ﷲ
مصطفي فتوح مصطفي محمد حسين
اية فرج محمود صالح
اميره عبدالحكيم حسن ابوالمكارم
مها ممدوح ابراهيم محمد البربرى
دينا حامد محمد حامد محمد
منه ﷲ محمود محمد ابراهيم
يحيى محمد يحيى يس سالم
فتحيه صالح احمد صالح
ياسمين محمود محمد احمد خضر
ربيع عبد الراضى السيد سالمان
جيليانا نجيب سليمان عبد الملك
عمرو جميل عبدالفتاح عبدﷲ رضوان
احمد محمد عبد الغنى محمد
مينا حنا فخرى كيرلس
ميرنا السعيد ابراهيم ابو النجا ابراهيم
جهاد سعيد عبد الحميد خليل نجم
رويدا على عبد المعطى على الشناوى
فاطمه الزهراء ابراهيم رسﻼن حمودة
محمد توفيق محمد امين ابراهيم
هدى فتوح زكي فتوح موسى
سارة محمد محى الدين محمد احمد
ممدوح منير محمد رشاد الدسوقى
احمد محمود على احمدعلى السيد
اسﻼم احمد مكى عبد العليم
امانى محمد محمود عثمان محمود
شيماء وجدى السيد هاشم
عبد الرحمن محمد خليل ابراهيم
عبد ﷲ مصطفى عبد ﷲ مصطفى
حسن محمد يوسف ابراهيم
هاجر صبرى محمد الغريب محمد
ايمان رجب محمد امين

الكلية
حقوق عين شمس
تمريض كفر الشيخ
علوم القاهره
اداب كفر الشيخ
اداب سوهاج
تمريض طنطا
علوم رياضة اﻻسماعيليه
السن عين شمس/رياضة
كلية البنات آداب عين شمس
طب بيطرى الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
السن عين شمس
تربية ابتدائي طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق اسيوط
كلية اللغات والترجمة سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم رياضة دمنهور
حقوق المنصوره
اداب انتساب موجه بورسعيد
اداب طنطا
علوم اﻻسكندريه
كلية أداب بورسعيد
تجاره بور سعيد
حقوق القاهره
اداب المنصوره
علوم رياضة المنيا
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية علوم الوادى الجديد
اداب المنصوره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
210330
207721
515244
652518
746511
915937
821282
840849
597901
815891
443571
895560
599557
813634
756743
519484
434323
843242
311687
140765
907179
307682
601706
103880
652942
111504
761518
361471
529071
291304
593495
733748

اسم الطالب
خلود ايمن محمد محمود
مجدولين عادل بشري حنا
السعيد مصطفى محمد السعيد طلبه
احمد احمد طه حسن سليمان
اسماء احمد مرزوق مرزق
طه محمد محمود محمد
كمال الدين محمود حسين موسى
احمد خليل موسي محمد
ندا رضا فرج فرج العيشى
انجى عماد محفوظ وسلى
رانيا رمضان معتمد سليمان عبدالرازق
كيرلس منتصر يعقوب واصف
كريم السيد عبدالباسط خضرى
نورهان رجب جمعه احمد
محمود محمد عطيه محمد غنيم
آية عبد الغني محمود محمد محمود
باسم احمد عبد العزيز علي سليمان
نادى محمد دخيل مجاور
محمود مصطفى عبد الحفيظ حسنين
شيماء اشرف نجيب خلف
محمد صبرى المغربى عبد الرحيم
هند عبد الفتاح عبدالعزيز محمد
يارة عطية عطية محمد سيد أحمد
رنا محمد صبحى محمد
مصطفى احمد مصطفى الحلوانى
منال محمد محمود عقرب
عادل صابر حسانين علوان الحكيم
اسراء اشرف عبدالسﻼم عبدالحميد
احمد طارق جﻼل الصفتى
مصطفى محمد صالح الحاج
امنيه مجدى لطفى محمد سحيو
محمد فتحى عبد القادر على

الكلية
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم عين شمس
تجاره دمنهور
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
خدمه اجتماعيه اسيوط
كلية تجارة ج أسوان
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
تمريض المنصورة
نوعية موسيقيه المنيا
اداب طنطا
تجاره سوهاج
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم المنيا
علوم العريش
تجاره انتساب موجه دمنهور
علوم اﻻسكندريه
إعﻼم بنى سويف/رياضة
تربية/رياضه شبين الكوم
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تربية ابتدائي سوهاج
تربية شبين الكوم
تربية طفوله الزقازيق
اداب القاهره
حقوق المنصوره
تربية عين شمس
حقوق الزقازيق
تربية حلوان
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه حلوان
فنون تطبيقية جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
538872
376545
512974
594189
745437
442954
436955
280036
135600
459896
130002
376553
355512
303439
587276
587076
322130
323347
894720
610964
737691
319183
655784
533731
359447
906775
748365
605774
675724
538565
606317
825698

اسم الطالب
ايمان باسم مرسى السيد محمد
اميره كامل محمد فتحى محمود
سارة احمد محمد عبد السﻼم
مى حسن حسن رزق ابوالعيله
امانى مكي محمد مكي محمد
هبه سعد سعد اسماعيل
زينب عبد الغنى البكرى الحديدى محمد
احمد سﻼمة احمد فؤاد
ايمان صبرى عمران على
أسماء السعيد إبراهيم متولى المنسي
احمد خالد محمد ابراهيم
ايه سليمان محمد عبدالعزيز
ماريز هانى جرجس شاكر
سالي عصام محمد اﻻسرج
ديانا توفيق كمال توفيق سركيس
محمد حسن عبدالخالق محمد عبدﷲ
احمد جميل محمد ابراهيم داود
هالة طلعت محمد شعيب
ايناس عادل سعد مرسى
خالد كامل احمد ابراهيم
منار عشور عبد السﻼم مرسى
سارة عصام احمد عبدالحكيم
خالد احمد مصطفى محمد ياسين
اﻻء طارق عبد المنجى عبدالقوى محمد شهاب
محمود نبوى ابراهيم يوسف
محمد صﻼح على عبد العال
احمد عبدالرحمن جابر عبيد
آية السيد محمد غنيم
احمد فؤاد عطيه محمد عبد النبى
ندى مصطفى عبد العظيم القط
على جمال على على
سلفانا حليم فلى قديس

الكلية
تربية دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية ابتدائي جامعة دمياط
تربية اﻻسماعيليه
تجاره طنطا
اداب اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
اداب انتساب موجه الفيوم
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية رياضيه بنات شبين الكوم
اداب طنطا
السن عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
اداب سوهاج
تجاره الزقازيق
معهد فني تمريض الزقازيق
تمريض شبين الكوم المنوفية
علوم المنصوره
علوم اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره سوهاج
تجاره جامعة السويس
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
زراعه المنصوره
علوم دمنهور
تجاره الزقازيق
العالي الفندقى باﻻقصر إيجوث
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
591331
575380
459949
277977
734990
682543
372168
295186
106338
654114
607586
575324
811921
316861
206907
225004
367345
880552
130931
666457
615359
301627
519510
815052
142680
912984
877613
308779
670160
605537
819594
533667

اسم الطالب
رانيا صﻼح محمد السعيد عبدالفتاح
رنا عبد الوهاب عبد الستار القليني
دينا محمد السعيد السيد عبد الباقي
اﻻء اشرف عيد عبد الفتاح عواد
محمد عيد غريب محمد عيسى
ندى محمد السيد على شطا
دينا محمد امين بيومي
اسماء عابد عبيد عبد الجليل
سلمى محى عبد الﻼه عشرى
دينا عماره امام محمد محمد
شريف عطية عبد المعطى عبد السﻼم
اسماء السيد نجيب عبد العزيز الجزار
رومانى ظريف حنين عياد
ريهام فريد على السيد
مصطفى محمود ابو بكر محمود رسﻼن
ياسر خالد ابراهيم على
ايه جمال محى الدين جﻼل
انتوني سليم فرنسيس اثناسيوس
ندا جابر ابوزيد عفيفى
رانا سمير عبد الحق حامد الجزار
ريهام السيد اسماعيل الصادق
كيرلس جورج داود صليب
مريام سعد ابراهيم سعد عوض
روزانا عزب لطفي عازر
مادونا عاطف خليل حبيب
احمد يوسف فتحى على
اسماء محمد علي محمد
عبد ﷲ نادي عبدﷲ عاشور
ايه عطيه عبد الرحمن الشربينى
نعمات خالد محمد محمد
مصطفي محمد عبد ﷲ حسانين
اسراء شحاتة مساعد ابراهيم أبو الحسن

الكلية
علوم جامعة دمياط
اداب طنطا
تجاره دمنهور
فنون تطبيقيه حلوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب المنصوره
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره سوهاج
تجاره القاهره
علوم المنصوره
علوم رياضة الزقازيق
اداب انتساب موجه طنطا
تربية المنيا
تربية بنها
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب بنها
تجاره اسيوط
حقوق انتساب موجه القاهره
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
نوعية الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه دمنهور
سياحة وفنادق المنيا
حقوق حلوان
حاسبات ومعلومات اسيوط
معهد فني تمريض اسيوط
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
تمريض المنصورة
تجاره الزقازيق
اداب المنيا
زراعه دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
472713
399209
304620
753473
214448
518875
734821
532945
891387
902058
652568
283271
822752
287175
611925
478540
239951
744631
897162
293021
737093
352243
727702
656743
226941
756464
357707
902717
235203
507710
169748
802017

اسم الطالب
دعاء رضا عبد التواب عبدﷲ الخطيب
احمد رضا صﻼح عبدالسﻼم الصفتى
اية السيد عبد الكريم رشوان
احمد اشرف احمد الفيومى
عمر ممدوح رمضان محمد
انوار محمد ابراهيم العطار
ايمن محمد ابراهيم محمد
احمد عصام عبدالوهاب ابراهيم
احمد نفادى محمود سالم
اﻻء عزت على محمد
عبد الرحمن رفيق عبده عمار
مصطفى حازم مصطفى السعيد محمد نجم
ايمان سيد محمد احمدعمر
اية محمد حسين ابوعلى
داليا رياض محمد احمد
احمد محمد عبداللطيف عبدﷲ الصالحى
محمد اشرف ابراهيم السيد
سماح حسن زكى محمد
عبد ﷲ سيد احمد عبد العال
نوران عبد المطلب محمد مختار
عماد محمود احمد خليل
اسماء عصام محمد ضاحي
عبير محمد محمد الطنانى
ايه محمد احمد جمعه سالم
ساره مجدى سيد احمد
خالد سﻼمة مسلم صالح الصباح
رشا محمد محمود حسنين
اﻻء ناصر محمد القرشي
هاجر احمد زكريا محمود
ابرام اميل عزيز ميخائيل متى
كريم رمضان محمود احمد
اسﻼم مخلوف محمد احمد

الكلية
تربية كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية شبين الكوم
تجاره بور سعيد
حقوق حلوان
اداب دمنهور
تربية الزقازيق
زراعه دمنهور
تربية اسيوط
تربية سوهاج
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
حاسبات ومعلومات حلوان
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
اداب انتساب موجه عين شمس
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني تمريض سوهاج
علوم حلوان
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
زراعه بنها/رياضة
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
طب بيطرى المنصوره
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد فني صحى اسماعيليه
اداب انتساب موجه عين شمس
علوم سوهاج
تربية/رياضه حلوان
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فني صحى بنى سويف
معهد فني صحى بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
650567
665768
425594
806544
532443
511674
105224
587538
373064
383139
303636
801134
611180
675785
323961
830379
303625
910297
296915
309356
811232
126967
501698
680977
145755
752671
147190
535036
121008
313615
738849
168251

اسم الطالب
عمرو احمد وهبه احمد الصياد
عمرو عبد السﻼم احمد السعيد عيد
محمود محمد محمود عبدالغنى اﻻحول
مرنا رفعت صموئيل جريس
حازم عبدالرحمن فرج سالم صالح
خلود أحمد جمال محمد عثمان
نورهان محمد نبيل احمد
سلمى محمد زكريا ابراهيم عطيه
ياسمين مختار عبدالوهاب احمد
بسنت ميمى صابر عبدة
عﻼ محمد عبد العزيز اللهلوبى
احمد رضا مجدى سيد
آيه محمد الشبراوى رمضان
محمد امين جوده عليوه السيد
نورا سعد مصطفى أحمد حسانين
عبد الرحمن أحمد حسين علي
سارة عبد القادر عبد الرحمن عبد الرازق
مى مصطفى محمد صالح
ندى حامد سيد ابراهيم الشافعى
مريم عاطف محمود ابراهيم عبد العزيز
نرمين سامى عبدالملك غطاس
اميرة ابراهيم يوسف مصطفى
احمد محمد عادل محمد خطاب الركايبى
محمد سعد احمد ابراهيم محمد فرج
عبد الرحمن عنتر سعد عبد اللطيف
ندى ابراهيم محمد خليل القصيفى
عبيد محسن عبيد احمد
ايمان ابراهيم سيد احمد عبدالحافظ
احمد نشات ابراهيم عبد العزيز
جيداء محمد عبدالمنعم عتلم
محمود محمد السيد ابو المكارم
شيماء ربيع بيومى سعد

الكلية
علوم جامعة دمياط
تربية المنصوره
الزراعة الصحراوية والبيئية بفوكة ج اﻻسكندرية فرع مطروح
تجاره اسيوط
زراعه دمنهور
اداب دمنهور
حقوق القاهره
تجاره المنصوره
كلية البنات آداب عين شمس
كلية البنات آداب عين شمس
تربية ابتدائي السادات
نوعية المنيا
تمريض الزقازيق
تجاره طنطا
تجاره عين شمس
تجارة قنا ج جنوب الوادي
معهد فني صحى بنها
اداب اسوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
اداب المنيا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره جامعة السويس
علوم جامعة دمياط
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر
تجاره بور سعيد
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى بنها
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم الفيوم

Page 1781 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
675660
588455
473371
471884
585087
671928
368063
457643
880956
108483
312307
309359
670024
297106
230186
232037
502160
225079
365773
657791
453604
878552
306345
730087
814418
747301
614905
135786
238603
880968
885772
882946

اسم الطالب
فؤاد احمد فؤاد حافظ
هدير عبدالمنعم عبدالحكيم أبوالعنين
ايه عبد النبى حسن على البيطانى
احمد محمد عبدالرازق احمد محمد شتا
موسى خالد موسى عيسى الحماقي
دينا المغاورى محمد السيد
حكمت جوده خلف ﷲ السيد
الهام على عبدالقادر عبدﷲ
امل صﻼح الدين مصطفى سيد على
احمد عونى احمد القسط
محمود السيد عبد المعبود السيد فوده
نهى السيد حلمى عمار
ياسمين ابراهيم امام متولى عبيد
بدور محمد على احمد
ساره عادل عوض ﷲ مامون
ابراهيم محمد ابراهيم اسماعيل
ساجى حسن عبد العزيز احمد
احمد طارق محمود ابراهيم كيرة
فاطمه حمدى مبروك عبدالرحمن
خالد جمال عبد الناصر عدنان طلبه الديسطى
ندى سيد احمد عبد المعطى حسان الزاوى
امينه سعد عبد الغنى عبد الرحمن
محمود راجح عبد الرسول قمبر
منال عبد الرحمن محمد السيد
احمد حسن نجيب أسماعيل
على محمد موسى محمد
اية حسن يوسف محمد
شروق حسن محمود حسن
ليلى مصطفى احمد حسين
تهانى سيد موسى سﻼمه
مريم عبد المنعم فهمي سيد
محمد عماد محمد عبد الحفيظ

الكلية
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره طنطا
اداب كفر الشيخ
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تجاره المنصوره
معهد فني تمريض المنصوره
تربية ابتدائي بنها
تربية ابتدائي طنطا
تجاره اسيوط
تجاره القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تجاره كفر الشيخ
تجاره عين شمس
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره اﻻسكندريه
علوم رياضة عين شمس
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
علوم جامعة دمياط
اداب كفر الشيخ
معهد فني تمريض اسيوط
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
علوم الزقازيق
حقوق بنى سويف
علوم رياضة جامعة السويس
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تجاره انتساب موجه عين شمس
كلية البنات آداب عين شمس
معهد فني تمريض اسيوط
تربية ابتدائي اسيوط
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
293827
360620
534722
324402
392613
168617
449904
901748
655279
113394
651537
734026
438277
840594
593074
822333
664464
356208
431629
734375
445073
315378
683098
886529
277427
601634
156963
449247
585450
143000
809502
590641

اسم الطالب
اسﻼم صﻼح امام محمد
عدلى جميل عدلى حزقيال
نورهان محمد سعد إسماعيل حسين
علي محمد على عبد الرحمن
ريهام رافت عبدالحفيظ السيد
اسراء جمعه هاشم ابراهيم
رانيا خالد حجازى محمد ابوشرف
طارق على على حسين
بسمه سليمان العدوى سليمان
كريم عصام عبد الفتاح عبد الوهاب
نادين محمد سعيد محمد شوقى عبد الحكيم
ايه حمدي سعد على حسنين
يارا فتحى ابراهيم محمد على
مصطفى احمد عبد الحكيم احمد
تسنيم مدحت طاهرمحمد عبد النور
منة ﷲ محمد شمس الدين محمد
سمير محمد ابوالمعاطى محمد قاسم
ساره مصطفى عبدالشافى محمد
شريف عﻼء الدين ابراهيم محمد حماد
ريم عبد العليم عبد العزيز جوده
اميره سعيد عطيه الصاوى
محمد صبري أبوالفتوح السيد
محمد فؤاد السعيد ابراهيم محمود
احمد ابرهيم عبد العظيم عبد ﷲ
مهاب اشرف عبد العظيم عيسوى
اسراء سيد احمد محمد خيرى سيد احمد
ايمان ابراهيم معوض سيد
مي احمد احمد الشرقاوي
اسماء ابراهيم الهﻼلي محمد العاملي
شيماء عطيه محمد عبد الراضي
زودة سيد عطية صالح
احمد سليمان حامد الدالى

الكلية
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم رياضة عين شمس
اداب دمنهور
حقوق انتساب موجه عين شمس
حقوق بنها
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
اداب طنطا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
طب بيطرى الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
تربية /رياضه المنيا
اثار القاهره
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية عين شمس
فنون جميله عماره المنيا
طب بيطرى الزقازيق
اداب انتساب موجه طنطا
علوم رياضة بنها
تجاره بور سعيد
تربية/رياضه اسيوط
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب الزقازيق
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره طنطا
معهد فني صحى طنطا
كلية البنات آداب عين شمس
علوم رياضة المنيا
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
603125
381701
530019
830297
162554
666567
674177
606653
667624
734301
277715
232524
587722
751576
739139
453161
442289
368833
283973
380513
666534
606961
283666
878745
437695
678218
613872
295374
758977
662010
309537
295773

اسم الطالب
هويدا علي صبري محمد عبدالعظيم النمس
اميره خالد صابر مرسي
محمد محمد عطيه عبدالوهاب عرقوب
محمد شوقى محمد على
ايه حجاج جبريل عبد الرحمن
احمد ناصر محمد الشحات غانم
امنيه مجدى عبد الحميد حسين عنانى
إيثار ناجى عبد العظيم سعيد
اسراء يوسف احمد السيد زينه
فريدة رياض رسمي سليمان سبع
عمرو حسام على البنان
هانى مسعد عبد المنعم يوسف
سلوى عادل فتحى عبد المجيد هﻼل
ضحى السيد عبد الرؤف السيد الشريف
منار بندق محمد محمد
شروق طه ابراهيم طه الفحات
محمود جمال عبدالمحسن الشيخ حسن
منار عادل محمود جبرمحمد شرف الدين
احمد محمد فاروق محمد التركى
عبدالرحمن حمدى محمد احمد عكاشه
مصطفى محمود احمد احمد صالح
احمد محمد حسينى محمد عوده
احمد محمد على عبدﷲ
عبد الرحمن محمود حسانين احمد
بسمه محى سليمان يوسف سليمان
محمد عادل محمد السيد
مصطفى محمود خيرى زياد سليمان
رنا محمد ناصر عزت زكى
خالد محمد محمد ابراهيم
محمد محمود فوزى محمد عوض
اسراء اشرف ناصف عبدﷲ مغربى
ندى النوبي طايع عبدالجليل

الكلية
تربية الزقازيق
زراعه عين شمس
زراعه دمنهور
اداب قنا ج جنوب الوادى
اداب انتساب موجه الفيوم
تجاره انتساب موجه المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
اداب الزقازيق
رياض اطفال المنصوره
نوعية موسيقيه الزقازيق
اثار القاهره
اداب عين شمس
تربية/رياضه بنها
كلية أداب بورسعيد
تجاره جامعة السويس
تربية طفوله طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
نوعية بنها
حقوق انتساب موجه عين شمس
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تجاره انتساب موجه طنطا
حقوق الزقازيق
السن عين شمس/رياضة
علوم اسيوط
بنات علوم رياضة عين شمس
اداب المنصوره
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية رياضيه بنين بور سعيد
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
استنفد الطالب رغباته
علوم عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
669096
728564
450349
889419
898189
526201
303485
502137
755636
389702
543921
731151
314166
678221
530513
610357
117571
545094
652625
677322
830108
849320
613273
316210
510156
375257
756818
377642
366336
655570
126041
653684

اسم الطالب
احمد ابراهيم طه ابراهيم الذهبى
اﻻء منشد الشافعي حسن عسكر
عاليه خالد سعيد غباشى
فام نبيل مهنى حبيب
جنات محمد فوزى عبد الرازق
محمد رجب محمد شحاته
نهى حمدي عبد الجواد علي اﻻبيارى
ايمان محروس سليم احمد على
اسماء اسماعيل الهﻼلى خلف
اسكندر ماهر اسكندر سناده
سلمي محمود محمد محمود حسن
مى لبيب رفعت محمد تهامى سالم
وردة سعيد نوح زﻻبيه
محمد محمود مالك العدل
محمد فوزى محمد حزيمة
احمد محمود الشبراوى أحمد
اية طارق عبد الوارث محمد
شادى دميان انور زخارى
محمد مجدى صابر الدسوقى سويدان
سها رضا محمود محمد عويضه
احمد عبدالحليم حافظ الصغير
صابرين عبدالعاطى محمد على
عبد السميع عادل عبدالسميع محمد
جهاد خالد مسعد السعيد
عمار ياسر عامر أحمد عامر
اميره احمد محمد احمد غزال
دعاء حمدﷲ محمد احمد
عمار اشرف عبدالعظيم امام
مروان عبدﷲ السيد محمد الفران
محمد خالد حامد صبرى على
دعاء صﻼح محمد حسنين خطيب
حسن طارق السيد بخيت محمد

الكلية
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
زراعه الزقازيق
تجاره سوهاج
زراعه اسيوط
تمريض سوهاج
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب شبين الكوم ج المنوفية
كلية اللغات والترجمة سوهاج
علوم العريش/رياضة
حقوق عين شمس
تربية أساسي اسكندرية
علوم الزقازيق
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
نوعية المنصوره
علوم اﻻسكندريه
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية حلوان
علوم رياضة دمنهور
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
نوعية موسيقيه قنا
نوعية الزقازيق
اداب طنطا
تجاره انتساب موجه دمنهور
تربية ابتدائي بنها
تربية العريش
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره انتساب موجه المنصوره
طب بيطرى القاهره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
108761
430940
307636
169210
166284
301603
670887
533328
909376
227086
540412
238479
320485
464432
671314
672926
126074
433548
150908
306817
439445
661034
295257
383500
453105
653633
908823
312048
756388
307468
907220
822198

اسم الطالب
شيرى امير مهنى واصف
مديحه عبدالعزيز محمود علي حسن
عبير مختار احمد الكردى
اسراء احمد محمد عبد ﷲ
وﻻء الشافعى ابوبكر عبد الغني
عبد العظيم صبحي عبد العظيم ابراهيم زين الدين
مى محمود السيد محمود
اسراء مجدي سعيدمحمد عثمان
محمد طارق مصطفي محمد
منى احمد عبد الرحمن عبد العزيز
اسراء عصام محمد محمد حسن
مؤمن محمد محمود حسن
ايهاب اسامة محمد شبل خضر
هشام محمد عبد النبى رجب احمد
محمد السعيد العوضى السيد على
مصطفى فوزى عبد النبى عبد الشافى
فاطمه محمود محمد عبد الشكور
كيرلس شنودة مفيد محروس
اميرة عادل محمد حسن
اسراء محمد مبروك عبدالقادر
دولت عبدالمنعم مصطفي محمد المﻼ
سلمى محمد احمد محمد جاد
تقي احمد ابراهيم محمود
حسام ابوبكر محمد طوخى محمد
دينا محمود هاشم شعبان
عبد الرحمن رضا صادق العشرى متولى
الشيماء ابوبكر محمد جادالرب
حسام الدين مصطفى صالح السنيطي
امينه اسليم سالمان موسي
ياسمين جمال محمد أبو حصوة
محمود لطفى عدوى على
عامر ممدوح على احمد

الكلية
العالي للغات  6اكتوبر
تجاره اﻻسكندريه
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
معهد فني تمريض الفيوم
تربية الفيوم
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
رياض اطفال المنصوره
تربية اسكندرية
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب دمنهور
علوم رياضة القاهرة
تربية شبين الكوم
اداب سوهاج
تجاره الزقازيق
تجاره طنطا
دار العلوم ج القاهره
تجاره اﻻسكندريه
دار العلوم ج القاهره
معهد فني صحى بنها
السن عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
دار العلوم ج القاهره
طب بيطرى بنها
علوم طنطا
تجاره المنصوره
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره بور سعيد
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
441586
674025
207970
842885
897259
876539
821159
447785
280320
207743
181973
453741
390570
813968
614356
663907
909011
154340
166408
737832
169865
584237
463112
732866
667679
727548
134426
309960
245448
305005
545329
114931

اسم الطالب
طه عبدالرازق رياض حميده الخربتلى
اسراء محمد الشحات محمد موسى
كريم احمد لؤى سعد بدوى عبد الجواد
احمد فتحى محمد جﻼل
ابراهيم حسن محمد حسن
نيره مشهور رجب محمد
زينب عمر عبدالسﻼم على
عبدﷲ محمد على العيسوى
مارينا سامي بشرى كامل
مارينا ايهاب جميل ابراهيم
حمادة جمعة صالح محمد
دنيا رضا مرزوق محمد عامر
محمد هشام شوقى عبدالعزيز
نرمين ابراهيم محمود ابراهيم
نوران جمال ابراهيم محمد جاد
اسراء يسرى على عبد ﷲ
اسراء محمد حسين عبد العال
احمد حمدى عرابى محمد
اسراء محمد عبد الفتاح خليل
هدى امين عبد الرحمن احمد محمد
سارة وليم اديب رياض
عبد الهادى محمد عبد الفتاح العواد
احمد سالم احمد محمد موسي
ساره سامى كمال نجيب محمد
منار محمد عبد الجواد ابراهيم موسى
تغريد طاهر عزت عبدالحى الجمل
سلمى رشاد السعيد محمد
محمود رضا عبدالفتاح ابوزيد
ايمان ممدوح رمضان الغريب
اسماء محمد عبد المقصود عبدﷲ محمد
عمر عادل على القاضى
اسماء مراد على احمد

الكلية
تجاره طنطا
علوم المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تجاره سوهاج
معهد فني صحى اسيوط
اداب قنا ج جنوب الوادى
علوم رياضة طنطا
السن عين شمس
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه بنى سويف
تجاره طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
نوعية المنيا
تجاره الزقازيق
تجاره بور سعيد
تجاره اسيوط
تربية بنى سويف
تربية الفيوم
اداب الزقازيق
سياحه وفنادق الفيوم
معهد فني تمريض طنطا
تمريض كفر الشيخ
علوم جامعة السويس
طب بيطرى بنها
تجاره الزقازيق
حقوق القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم شبين الكوم ج المنوفية
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
اداب عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
671591
319802
427705
128831
612045
908200
664178
114917
916219
477391
811607
319729
653397
585780
653284
682655
239595
218490
225839
825906
815469
595692
515179
312660
446574
508254
597752
843547
746380
141996
370445
510194

اسم الطالب
محمود محمد على محمد
ياسمين عبد الدايم عبد السﻼم صالح
سمر هاشم السيد بدير
مارى جرجس ذكى فرج
مي محمود السعيد عاشور الشحات
هيام محمود بطيخ احمد
محمد عبد الفتاح احمد محمد عبد ﷲ
نوران عبد النبى عبد الرسول ابراهيم
مارينا يوسف بسطا جرجس
هبه ﷲ عصام أبو عامر عبد النبى
تغريد سعد عبد المنعم محمد
بسمة بﻼل عبد العزيز حمزة
ساره المحمدى حسنى البشﻼوى
محمد محمود السيد الجيار
اسراء ابراهيم محمد ضياء
داليا سﻼمه الرفاعى صالح على الدين
احمد محمود مغاورى محمد
ندى عبود مصطفى على
على عاطف على حسن
اميره محمد رمضان احمد
شيرين شيمى نصر شحاته
عبد الرحمن السيد فتح ﷲ أحمد سليم
احمد السيد عبد العزيز عبد الغفار محمد
محمد اسامة محروس عافيه
عماد صفوت حسين الخواجه
أية محمد حسين محمد الغنيمى
أشرف عادل عبد اللطيف عبد اللطيف
مينا امير فايز طوسه
ايناس اكرم السيد سالم
محمد شريف محمد حسين
محمد ايهاب فهمى امام
محمد اشرف محمد محمد ابراهيم

الكلية
تجاره طنطا
تربية ابتدائي شبين الكوم
اداب اﻻسكندريه
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره الزقازيق
اداب سوهاج
علوم رياضة المنصورة
طب بيطرى القاهره
تربية اسيوط
اداب طنطا
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
تمريض شبين الكوم المنوفية
اداب المنصوره
اداب كفر الشيخ
اداب جامعة دمياط
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
نوعية فنيه قنا
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره جامعة دمياط
معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط
تجارة جامعة السادات
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
علوم رياضة جامعة دمياط
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره بنها
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
369995
913185
155572
207334
612457
524662
534913
465074
452335
612390
899086
918575
915369
503017
206625
828367
537343
736552
427586
760618
583316
815795
837804
737464
654787
506253
587751
204603
535719
472552
905984
286215

اسم الطالب
رضوى سعد عبدالحليم محمود
زينب ابو الحسن حسين على
مارجو عاطف خليل صادق
سيف الدين عمرو احمد محمد كامل ابو سيف
محمد ممدوح حسينى شحاته عطيه
احمد وجدى جابر ياقوت اﻻبيارى
امنية عبد المنعم محمد احمد عقل
مصطفى جمال محمد هنيدي
احمد بركات بركات الزلبانى
السيد احمد السيد ابو هاشم مصطفى
حنين على محمد على
نورهان احمد شحات قرين
يسرا مختار محمد خليف
الحسن احمد وليد حامد احمد عمر نور الدين
الكسندرا وجيه جرجس بنيامين
هدير حسنى محمود سباق
امنية عبداللطيف احمد عيسوي
اسراء محمد شعبان سالم محمد
آية ﷲ يحيى حسين شومان
نورا عبد العزيز حسن عبدالعزيز
هيام طه عبد الحفيظ الدسوقى
رحاب محمد عبدالشافى احمد
هبة عادل باريسى ساس
اسراء محمد عبد الفتاح ابو الفتوح
اﻻء محمد عطيه حسين
إسراء أحمد محمد عبد السميع جاد
يسرا ناجى احمد رمضان سيد أحمد
كريم ايهاب انور فرج حنين
اية مدحت احمد ملوخية
ميرنا طارق صالح محمود طوﻻن
اسامه عاطف طه حسين
اسراء اشرف حامد ابراهيم

الكلية
تجاره بنها
تربية طفولة أسوان
تجاره بنى سويف
تجاره طنطا
تجاره الزقازيق
تجاره طنطا
تربية دمنهور
تجاره كفر الشيخ
تجاره طنطا
تمريض الزقازيق
تجاره سوهاج
تجاره سوهاج
تجاره اسيوط
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تربية قنا ج جنوب الوادى
علوم اﻻسكندريه
تمريض الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
حقوق الزقازيق
تربية طنطا
رياض اطفال القاهره طالبات
كلية علوم الوادى الجديد
معهد فني تمريض الزقازيق
تمريض المنصورة
حقوق اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات المنصوره
حقوق عين شمس
تربية دمنهور
تجاره كفر الشيخ
تجاره سوهاج
حقوق عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
389802
367155
613805
390741
683381
802730
577443
888804
369534
539546
655299
831832
473525
452077
838523
730246
906552
304333
901928
369909
538695
847395
147385
920883
508921
305663
750601
427295
231059
671658
445456
889300

اسم الطالب
امنيه ناصر محمد مصطفى
احمد شعبان السيد عيد سيداحمد
محمود عبدالمنعم اسماعيل محمود طلبه
فاطمه حسين فارس فارس
ايه فتحى فتحى ابو المعاطى
احمد منصور احمد علي
احمد جمال حسن غازي بركه
مروه محمود قاعود ناصر
سيد صﻼح السيد سعيد مرسى
نورا جمال عبد الكريم جاد الحق
عائشه عصام حسين محمد حسين
اميره محمود سليم محمد
مروه فوزى موسى عبد الجليل الدكرورى
حازم السعيد ابراهيم سليم
إسراء حامد صالح زنقور
محمود محمد عبد الباسط محمد
كيرلس عماد فوزى بهنام
ريم محمد يسرى محمد فتوح
منال فرج خلف سعيد
غاده صﻼح محمد محمد على
آيه محمود موسى محمد الكربيجى
ايات كمال ابو الوفا على
موسى حسنى اسماعيل امين
افنان خالد محيى الدين عبدالرحيم
ميرنا طارق محمد سالم السعدنى
احمد يحي رضوان البش
محمد هشام محمد محمد على
سامح احمد محمد على
اسراء صابر عبد اللطيف على
وسام السعيد العوضى البيومى
ياسمين حازم امين الشرشابى
احمد محروس محمود محروس

الكلية
كلية البنات آداب عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
معهد فني صحى الزقازيق
طب بيطرى بنها
تربية رياضية بنات المنصورة
إعﻼم بنى سويف
تربية طنطا
تمريض اسيوط
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية ابتدائي المنصوره
حقوق اسوان
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تربية ابتدائي طنطا
كلية علوم الوادى الجديد
تجاره الزقازيق
طب بيطرى سوهاج
طب بيطرى جامعة السادات
تربية سوهاج
تربية بنها
تربية طفوله ج دمنهور
اداب سوهاج
علوم رياضة القاهرة
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه دمنهور
اداب كفر الشيخ
نوعية بور سعيد
تربية/رياضه اﻻسكندرية
حقوق حلوان
حقوق المنصوره
معهد فني صحى طنطا
تربية رياضيه بنين اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
371609
295596
533094
293947
744337
352601
846560
809179
217321
741275
122244
358445
458063
527837
889746
327585
146394
897253
216161
679305
242570
823620
138651
108554
677297
455603
603263
314019
526951
366759
445089
615419

اسم الطالب
ميرنا مجدى محمد الشيخ على
ايمان احمد فوزي أحمد يوسف
آية سعيد معوض محمد رشيدي
كريم وائل اسماعيل سالم
ناديه شكرى وصيف محمد
امير السيد محمود محمد
جاسر ثروت على سليمان
مهدية رضا سعيد محمد
ليزا جميل ثابت سرجيوس
مجدى احمد عرفه احمد احمد عرفه
منال عبد النبى بﻼل محمد
نورهان اشرف ممدوح جمال الدين
نفيسه عادل عبد الهادى متولى حبيشى
خلود مجدى سعد عبد الوهاب السيد
مارينا زكريا مكرم ثابت
ميرنا احمد عبد السﻼم سليم
ايه خالد كمال مبروك
مصطفى محمد ابوزيد محمد
هايدى يوحنا مكرم امين
احمد عادل عوض المليجى سيد احمد
اسامه محمود حلمى عبدالمجيد
امانى ماهر حمدان محمد
سارة عادل على العرابى
احمد ضياء الدين عنتر عبد المجيد
امنيه اكرم صالح منصورمحمد
حسام فؤاد حسين مصطفى زغلوله
اسﻼم مجدى عبد الفتاح عبد الفتاح حماد
اسراء طارق عبد الظاهر ابراهيم
منه ﷲ خالد عبد العال الضوي
بيجاد فتحى عبدالحليم محمود منصور
ايه ابراهيم عبد الحميد بربش
هاجر محمد السيد على عماره

الكلية
نوعية عباسيه
علوم عين شمس
تربية اسكندرية
حقوق عين شمس
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره القاهره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية ابتدائي المنيا
حقوق حلوان
تجاره جامعة السويس
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق انتساب موجه عين شمس
نوعية طنطا
دار العلوم الفيوم
تربية اسيوط
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة
اداب القاهره
اداب سوهاج
زراعه القاهره
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
السن عين شمس/رياضة
تربية قنا ج جنوب الوادى
زراعه القاهره
تجاره القاهره
اداب المنصوره
اداب كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية شبين الكوم
اداب اﻻسكندريه
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
اداب طنطا
تجاره الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
537889
547881
140943
593460
601416
742962
433579
577491
831418
387822
236450
576257
811843
534252
893893
368781
681128
908600
132060
308894
745643
279655
109662
841025
663225
234274
387177
223223
377032
911468
674205
166136

اسم الطالب
تغريد طلعت سعيد متولي اﻷعصر
محمد ماهر عطيه الشرقاوي
ساره سيد محمود عبد الجواد جويد
عبير محمد محمد الجوهرى
نورهان محمد جمال الدين محمد ابراهيم
نورا محمد عبدالﻼه احمد
اندرو سعيد جيد بسادة خليل
كريم على احمد سالم
زينب عبد الحسيب محمد حامد
ندى محمود عبدالموجود محمد
كريم سامح مرسى احمد
حميده عبد المنعم محمد مرعى
مينا عبد محروس فيلبس
ندا سامى عبدالسميع رياض عطيه
عمر طارق شعبان خليل
محمد محمود عبدالهادى عمرو حسين
محمود ياقوت محمود حسانين حسين
اسراء عمر مصطفى محمد
احمد خالد سعيد محمد عبد القادر
محمد حسام الدين عبدﷲ يوسف
كرم عادل ابوالمجد احمد
هديل يوسف جمال الدين رجب
عمرو مدحت محمد صديق
مايفل عادل فريز فرج ﷲ
فوزيه على المرسى شلبى
احمد عماد الدين فتحى ابوالحديد
زهره محمد رزق حسن
مريم محمد فاروق تركى
مياده سعيد محمد عبدالخالق القباني
هدير ابراهيم محمود رشيدى
نوران احمد محمد نزيه عبد العزيز القرموطى
مصطفى عبد العظيم عثمان طلبه

الكلية
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
ك.ت .فني صناعى اسكندرية
تجاره انتساب موجه حلوان
دار العلوم ج القاهره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تمريض اﻹسكندرية
تجاره المنصوره
تربية قنا ج جنوب الوادى
تربية ابتدائي بنها
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره طنطا
سياحة وفنادق المنيا
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
علوم بنها
اداب المنصوره
كلية تجارة ج أسوان
علوم القاهره
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تربية اﻻسماعيليه
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه القاهره
اداب المنيا
تجاره انتساب موجه المنصوره
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
كلية البنات تربية عين شمس
اداب عين شمس
علوم بنها
معهد فني صحى اسوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حقوق بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
399421
117591
441658
533101
305359
166147
664024
877718
911200
162676
802739
802747
662855
578988
456287
445241
672313
452010
303880
380844
668043
890876
816200
806969
209722
281400
538483
206185
169030
354427
816370
755640

اسم الطالب
محمد خالد عبدالحميد عبدالعظيم خفاجه
فاطمة الزهراء رفعت محمد علي
محمد محمود احمد عبدالحميد الحداد
آيةﷲ أحمد حسن محمد حبيبة
اسراء محمد صابر ندا
اسامه احمد على خليفه
محمود حسين عبد الحميد الشعراوى
اسماء عبد الغني عبد الحميد محمد
محمد حسين محمد اسماعيل
ايمان احمد محمود رمضان
بيتر عجايبي وديع اسكندر
حسام عبد ﷲ عبد الوهاب عبد ﷲ
احمد خالد الشحات محمد المرسى
محمد عبدالمنعم مصطفى محمود الصراف
محمد اشرف عبد العظيم زايد
اسماء ابراهيم محمد عيد
نادر السيد على محمد
على العبد احمد النحاس
اسراء ابراهيم حامد محمد يوسف
هاله صبرى هدائى خليل عبدالعزيز
نجاه على حامد الصديق العشماوى
محمد معتمد خليل عبيد
راندا عادل عبد الحميد عبد الكريم
هبه جمال حفناوى مصطفى
عمر محمود عبد النبي محمود
عبد الرحمن عمرو عبد الجيد يوسف
آيه السيد حسن السيد خشبه
شادى محمد احمد ابراهيم
اية فتحى رمضان عبد الرحمن
اندرو اشرف راغب عطاﷲ
ميرنا وهيب فكرى بولس
ساره طارق عبد ﷲ عبد المقصود

الكلية
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
زراعه القاهره
تجاره طنطا
علوم جامعة دمياط
تربية ابتدائي السادات
اداب الفيوم
تجاره كفر الشيخ
زراعه اسيوط
اداب اسوان
رياض اطفال الفيوم طالبات
السن المنيا
علوم المنيا
اداب المنصوره
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تجاره طنطا
تربية طفوله طنطا
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره طنطا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
معهد فني صحى المنصوره
تجاره اسيوط
علوم المنيا
تجاره انتساب موجه بنى سويف
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم دمنهور
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة
علوم الفيوم
علوم رياضة اسيوط
نوعية موسيقيه المنيا
علوم العريش/رياضة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
579756
807916
311802
507592
399875
114491
305597
388689
322384
892594
734843
456173
656055
660448
539063
747450
583259
130317
210931
459528
599943
121595
809410
366127
146795
586193
896677
609127
391744
665680
832554
506527

اسم الطالب
ساره محمد على الجندى
كيرلس فارس جرجس صموئيل
محمد هاني محمد محفوظ
محمد سعيد سعد فتح ﷲ محمد
حسام ثروت احمد يوسف
اية محمد عزت امين خطاب
مريم رضا عبد الستار الشنواني
ايمان عصام جوده عبدﷲ
محمد طلعت عبدالشكور السيد عرب
نوره جمال مرسى محمود
على محمد على السيد ابراهيم
خالد عبد اللطيف محب عبدالحافظ هاشم
احمد مصطفى ابو سليمان حسن زهران
اسﻼم سمير محمد ابراهيم فودة
شيماء حسني محمد محمد اسماعيل
نورهان محمد سعيد محمد محمد حسن
ندى اشرف احمد السحرى
اميمة محمد صﻼح الدين مصطفى
فادي هيثم طلعت احمد
مصطفى عباس مصطفى غازي
هشام محمد عزب محمد
احمد عمرو عبد العظيم عبد اللطيف
محمد احمد راضى احمد
محمود طه عبدالحكيم السيد هﻼل
ريهام عيد قرنى حامد
اية البسيونى رمضان فودة
سمر سيد محمود سيد
احمد رضا حسن متولى
اﻻء السيد عبدالحميد زيدان
ضحى السيد السعيد السيد الغرقي
دينا جمال زيدان ابو الحسن
ندى احمد محمد احمد عبدالرازق

الكلية
علوم المنصوره
نوعية المنيا
علوم رياضة شبين الكوم
حقوق اﻻسكندريه
تربية/رياضه بنها
خدمه اجتماعيه حلوان
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تربية ابتدائي بنها
علوم رياضة شبين الكوم
تمريض اسيوط
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اثار الفيوم
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب انتساب موجه المنصوره
تربية السادات
تربية ابتدائي جامعة السويس
رياض اطفال المنصوره
اداب انتساب موجه حلوان
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره بنى سويف
معهد فنى تمريض بنها
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
تربية ابتدائي طنطا
اداب سوهاج
تجاره بنها
اثار القاهره
تربية/رياضه المنصورة
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
827795
680698
534871
657434
543828
379643
238104
579299
739683
605600
905323
726022
303725
549320
535511
583342
903843
277236
813007
208307
434364
365480
840587
136584
584729
833569
141395
761705
831426
890850
230779
138299

اسم الطالب
هيام أبو بكر محمد علي
بدر طارق محمود محمد يوسف الناغى
عزه عبد الصمد فتحى شعبان
اسماء خالد محمد محمد الحديدى
ريم اشرف على حسن محمد
محمد حسن سمير حسن سيد احمد
زبيدة منتصر حامد محمد
هند عثمان سالم محمد
ايه عبدالغفار عبدالرازق عيسى البنا
ياسمين محمد فتحى عبدالعاطى عبد الوهاب
اسماء اشرف صالح عبد اللطيف
غنى عادل محمد سليمان سيد
ايناس محمود كمال شعيب
ايمان صالح فهمى محمد الحلوانى
رانيا شريف محمد رجب جمعة
اسراء قمر مختار على
حسناء رجب محمد جاد الرب
محمد كرم احمد حسن نافع
ايفت جرجس خلف نيروز
جوليانا مفدى جرجس بنيامين
علي مصطفى علي محمد عبد ﷲ
بسمه ابراهيم حكيم شحاته
ميسرة وجيه عثمان اصﻼن
اميره اسعد علي محمد
حسناء نبيل معوض ملوحه
بﻼل نجدى عبد ﷲ على
محمد علي ابو رواش محمد
السيد احمد السيد عبدالعال
لبني فوزي خضري حسن
احمد حماد محمد حماد
عبدﷲ مصطفى على احمد
ساره ثروت محمد جمال عمر السيد

الكلية
تربية قنا ج جنوب الوادى
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تربية المنصوره
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
علوم رياضة عين شمس
تجاره القاهره
حقوق المنصوره
اداب الزقازيق
معهد فني تمريض الزقازيق
اداب سوهاج
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اداب شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
دار العلوم ج القاهره
اداب المنصوره
تربية سوهاج
علوم رياضة سوهاج
تربية ابتدائي المنيا
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
اداب اﻻسكندريه
رياض اطفال القاهره طالبات
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
اداب انتساب موجه القاهره
علوم جامعة السويس
اداب اسوان
اداب انتساب موجه القاهره
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس
زراعة قنا ج جنوب الوادي
تربية رياضيه بنين اسيوط
تجاره انتساب موجه طنطا
كلية البنات تربية عين شمس

Page 1795 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
880745
213609
240466
374169
234031
138348
323182
286481
151783
110884
659140
831260
230681
441711
135496
365563
833193
740963
284622
137216
548965
816832
656042
457692
470277
141144
582388
906584
529144
157574
307882
677791

اسم الطالب
ايه محمد خليفه احمد
نور الدين محمود صﻼح الدين محمد
حبيبه مجدى محمود عبد ﷲ
شيماء محمد محمود محمد تهامى بدر
ابتهال عمرو انور احمد
رحمه عبد الكريم عبد اللطيف عبد الكريم
سلمى طارق عبد العزيز عبد الجواد الحاجه
سليمان احمد محمد سليمان
محمد رفعت محمد عبد العزيز
امانى مصطفى السيد فاضل
شوقى السيد شوقى السيد الجد
ايمان محمد ابراهيم يوسف
احمد جﻼل شاهين محمد
ابراهيم السيد محمد عاطف كساب
محمود سامي حسانين فرج
اسراء حماده احمد ميهوب
محمد شعبان سعد الدين محمد
محمد طارق السيد على
هاجر حسين محمد علي
محمود اكرم محمد محمد العريان
عبد ﷲ محمد عبد الرحمن السعيد القرش
اسماء صقر عبدالحميد عبدالعاطى
احمد مجدى عبد الفتاح ابراهيم
مى مجدى سليم عرفة ابوالخير
باهر ايهاب جابر محمود
ايه ماهر على نصر عمر تليمه
ميرهان عصام عبد الظاهر محمد تحفة
بوﻻ فتحى ايوب ذكى
ايمن شوقى فريد عبدالمجيد سليمان
بسمة حمدى ابراهيم عبد الحفيظ
اسراء خميس مبروك جابر
اسماء عبد الحميد محمد السيد صبيح

الكلية
تربية ابتدائي اسيوط
علوم القاهره
تربية حلوان
اثار القاهره
دار العلوم ج القاهره
كلية بنات شعبه طفوله عين شمس
معهد فني صحى بنها
حقوق حلوان
تربية /رياضه بنى سويف
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
نوعية عباسيه
طب بيطرى كفر الشيخ
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية البنات تربية عين شمس
كلية تجارة ج أسوان
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم رياضة حلوان
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تمريض المنيا
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
دار العلوم ج القاهره
علوم كفر الشيخ
زراعه القاهره
السن عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه بنى سويف
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
162597
526139
652019
237922
831072
881962
883343
820786
879716
892684
451228
527426
529395
152207
316340
507952
663524
744244
735722
376959
653203
595680
895704
659214
283636
448027
545245
744057
539640
920737
373379
833611

اسم الطالب
مى عبد الرازق محمود السيد
محمد صبرى السيد الوردانى عبد الحميد
عمر عﻼء الدين فهمى منصور احمد
منة ﷲ عزت فهمي قناوي حسانين
تسنيم ابراهيم السنوسى محمد
نرمين وجيه كامل فريج
اسراء احمد عبد الباقى عطا ﷲ
محمد جابر محمد عبد الهادي
اسماء كمال عبد السﻼم مصطفي
سماح سمير عبد المنعم عواجه
احمد محمدعبدالعزيز منصور حسام الدين
ضحي ممدوح حسن أحمد الجوهري
مروان يسرى مسعود محمد صالح
عاصم محمد عبد الوهاب عبد الحميد
ندا رضا عبد المعطى عثمان
احمد حسن على حفنى على
ميرا جﻼل عبد الجليل المرسى السيد
هدير محمد يوسف محمود
محمد اسامه السيد غريب
رضوى وائل جادالمولى احمد كساب
الشيماء حسين محمد محمد الصاوى
شيماء شحاته السعيد محمد شحاته
محمد اشرف محمد حسين
خالد كمال عثمان عرفه محمد
بﻼل سيد عبدالنبى محمد احمد
كامل طلعت كامل سليم
احمد محمد عفيفى ابو والي عفيفى
شروق محمود شحات حامد
دﻻل رمضان فايز عبد الرازق عمر
كيرلس شهاب عدلى زكى
ايهاب على حسنين ابوالعﻼ عبدالباقى
سميه محمد عبدالظاهر عبدالكريم

الكلية
اداب الفيوم
تجاره اﻻسكندريه
علوم المنصوره
تجاره القاهره
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
اداب اسيوط
تربية اسيوط
كلية تجارة ج أسوان
اداب اسيوط
اداب اسيوط
تربية ابتدائي طنطا
تربية أساسي اسكندرية
زراعه دمنهور
معهد فني صحى رياضه بنى سويف
كلية الفنون التطبيقية ببنها
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية ابتدائي المنصوره
تربية اﻻسماعيليه
تجاره الزقازيق
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره المنصوره
تربية جامعة دمياط
تجاره سوهاج
تجاره طنطا
تجاره عين شمس
تجاره طنطا
علوم رياضة طنطا
تربية اﻻسماعيليه
تربية دمنهور
تجاره سوهاج
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
سياحه وفنادق اﻻقصر
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
388894
580869
832025
284626
665387
456197
117084
137419
889143
538158
847125
537792
277380
311737
229638
394115
826356
893929
889341
163990
114102
669956
585539
838103
591878
660404
918112
525311
748637
750895
319130
285436

اسم الطالب
على اسامه محمد عبدالحميد القاضى
محمود مصطفى امين المنيسى
ساره القاضى عبدالقوى محمود
ياسمين ايهاب احمد عبد الحكيم المالح
ياسمين محمود محمد السعيد خليفه
احمد المغاورى شرف عبدالسﻼم الحنفى
احمد كامل حسن كامل
احمد فتحى عبد ﷲ مصطفى
بسمه برغوت ثابت امين
حنان عبدالظاهر عبدالرحمن مصطفى
مارينا عادل رسمى لوقا
أمل محمد خليل ابراهيم الحيصى
محمد احمد عبد العزيز زايد
احمد عبد المنعم السيد الشحات
فيرينا سعد فهمى عبد المسيح
محمد ناصر محمود احمد
ايه ابوالمجد محمد عباس
كريم كمال الدين عبد الصبور عبد النعيم
محسن حامد محمد سﻼمه
ماركو هانى بشرى سعد
خالد سعيد محمد على
امينه عادل حسين ابراهيم عكاش
اميرة الرفاعي عبدالكريم عبدالغني سلطان
صفاء عبدالحي دسوقي عبدﷲ
أمنيه مسعد فاروق ابو صير
شهاب ابراهيم عبد العزيز على العشرى
خيرى طه حسين احمد
رضا رجب ابراهيم رجب عبد القادر
يوسف حمدى محمود مرسى
على عمرو محمد حسن خليل
اسماء خالد عبد السميع جاد الكريم
محمد حسن صﻼح حسن

الكلية
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه المنصوره
معهد فني صحى رياضه طنطا
اداب القاهره
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تربية ابتدائي اسيوط
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجارة قنا ج جنوب الوادي
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب م .بنها
تجارة قنا ج جنوب الوادي
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره اسيوط
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم المنصوره
تجاره طنطا
تربية فرع الوادى الجديد
تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالبات
زراعه المنصورة/رياضة
علوم سوهاج
تربية اسكندرية
علوم جامعة السويس
تجاره بور سعيد
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
835744
303742
136930
616570
671496
208845
456834
653563
749276
583720
737827
668110
501707
315510
118397
596873
158143
151956
538968
821250
524547
475702
534299
434007
134515
836098
804638
384931
112856
235612
817858
679742

اسم الطالب
رحاب عبدالدايم عبدالرحمن جاد الرب
رضوى محسن سعيد الرقباوى
خلود عبد الناصر على حسين
منى مسعد ابراهيم محمد خروب
وﻻء مصطفى عبد الخالق مصطفى
ايمان سعد عبد المنعم السيد
امل اشرف محمد جمال الدين سليم
محمد جمال حسنى عبد الﻼه
زينب اشرف جﻼل محمد
شيماء مصطفى محمد الفخرانى
نهال كمال عبد العزيز مرسى
محمد ثروت عبد الحميد مشالي
سامى هشام سامى فهيم رزق ﷲ
محمد رجب السيد محمد
منار امام عبد المطلب امام الجندى
محمد عبد العزيز محمد أبوزيد نوفل
ايه يحيى يحيى على
محمد خالد سيد عبد الجيد
نورهان محمود مصطفى ابوالفضل
هاجر محمد احمد جاد ﷲ
مصطفي حسين احمد حسين صالح
عبد العزيز محمد عبد الجميل محمد عبد العزيز
نورهان سالم عبدالسﻼم حجازى رمضان
حسن عبدالرحمن محمد احمد الريس
اسﻼم محمد مبروك ابراهيم
على هوارى محمد محمد
محمد جمال محمد عبدالنعيم
محمود محمد احمد عيسى احمد
عيشة احمد احمد محمود
ليلى رافت عبدالحميد فوزى
محمود محمد مرتضى رشدى سليم
محمد خيرى عثمان محمد

الكلية
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية حلوان
تجاره انتساب موجه طنطا
تربية المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب طنطا
تربية رياضيه بنين المنصوره
تربية ابتدائي جامعة السويس
اداب طنطا
نوعية الزقازيق
معهد فني صحى رياضه المنصورة
تجاره اﻻسكندريه
تربية ابتدائي شبين الكوم
السن عين شمس
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
نوعية فنيه قنا
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه القاهره
اداب انتساب موجه اسوان
تمريض المنيا
تجاره بنها
زراعه القاهره
اداب انتساب موجه عين شمس
حقوق بنى سويف
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
538607
427533
548348
225095
735495
277871
502176
169080
158236
207522
103077
122336
823258
754027
470122
179122
219777
753305
365125
653685
897690
443593
618958
537785
576514
741986
285259
155190
906898
465788
382292
455469

اسم الطالب
أسماء جمعه محمود ضحا
دنيا محمود فتحى عبد العزيز الروينى
فتحى وحيد محمود عبدالعاطى شرف
محمود سعد على احمد فرغلى
احمد صﻼح عبدﷲ فكرى
اﻻء اسامة ابراهيم ابراهيم سعودى
غدير إسﻼم جﻼل السيد شلبي
اصالة سعد محمد احمد
منى صابر بكرى عبد الفتاح
مارينا عﻼء الدين يونان ميخائيل
مرام حمدى احمد ابراهيم
بسمه كرم كامل محمد
ايه دكتور نصرﷲ محمد
زينب سامى عبد العاطى مسعد شعبان
احمد المتولى السيد احمد الجمل
محمد محمود على احمد
اية مسعود رجب محمد
لمياء جمال عبد الناصر محمد مصطفى نوفل
ايمان عبدالوهاب عبدالوهاب محمد
عبد الرحمن رمضان سعد ابراهيم عبده
محمد مصطفى هاشم عباس
منار عزت محمود سليم
اكرام احمد اسماعيل على
آمال عبد الحميد محمد على ابو خزيمه
ايمان صﻼح ابوالعنين البنا
اﻻء محسن السيد يوسف
شيماء اسامة محمد احمد عصمت
احمد محمود محمد علي
مها محمد احمد محمد
أميره محمد شعبان محمد قمر
مرهان ماهر ابراهيم احمد عبدالسﻼم
محمود سعد محمد عبده الشب

الكلية
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
حقوق اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
حقوق عين شمس
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية بنى سويف
علوم عين شمس
طب بيطرى القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره جامعة السويس
تجاره كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه بنى سويف
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
اقتصاد منزلى حلوان
تجاره المنصوره
اداب سوهاج
طب بيطرى كفر الشيخ
تربية طفوله الزقازيق
تجاره طنطا
معهد فني تمريض طنطا
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه بنى سويف
اداب سوهاج
دار العلوم الفيوم
علوم عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
732717
557978
549049
127045
600621
555765
472676
738457
244717
472712
169039
661773
907094
141018
597662
653704
158898
729877
538067
602968
458786
754543
103391
543009
659226
393506
527632
238172
590400
456073
221263
805873

اسم الطالب
ساره شحته محمد سالم
منة ﷲ فتحى محمد العبد
اسامه محمد السيد شعبان قميحه
نورهان سيد حمدان ابراهيم ﻻشين
نغم محمد عﻼء محمد مختارحسن
سارة فتحى عبد الشهيد غيطانى حباس
صفاء فهيم عبدالقادر عبدالغنى
لمياء حاتم انور علي سعود
مصطفى سمير ابراهيم عيسى
داليا محمود مصطفى عبداللطيف حافظ
حنان اشرف قرنى على
هند العجمى الغريب محمد
طاهر عطا احمد السيد
دعاء ماهر يوسف ابورواش
ابراهيم المتولي المتولي توفيق عجيز
احمد شعبان على عبد الحميد مطاوع
ايه عبد ﷲ محمد علي
فاطمه مجدى محمد احمد عبدﷲ عتلم
نرمين أشرف حميده ابراهيم حميده
كرم حسنى حامد متولى
ايمان فتح ﷲ فتح ﷲ الصعيدي
محمود احمد محمد حسن
نادين محسن مروان عبد الجواد
نور عادل احمد السيد عثمان
محمد السيد الشربينى عوض الشربينى
محمد السيد العربى احمد عبده الصفتي
إسراء حسين محمد حسين شكير
نورهان خالد فتحى عبده
محمد عﻼء محمد الزيدى
محمد الدسوقى محمد النجار
اماني ممدوح قطب عبد الموجود
عبد الستار نصر بشريده عبد الستار

الكلية
اداب الزقازيق
علوم بنها
تربية/رياضه دمنهور
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
اداب الزقازيق
خدمه اجتماعيه حلوان
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تجاره الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تربية الفيوم
رياض اطفال المنصوره
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره انتساب م .بنها
معهد فني صحى بور سعيد
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
علوم بنى سويف
اداب انتساب موجه الزقازيق
علوم طنطا
علوم الزقازيق
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
تربية العريش
تجاره القاهره
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره المنصوره
اداب جامعة دمياط
علوم بورسعيد
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره بور سعيد
معهد فني صحى طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
680922
317246
310976
831143
158179
230132
734964
155212
814793
806957
744790
159401
140049
122072
430474
837907
169561
673991
727991
160196
449877
902841
282337
895770
130043
309331
814220
881738
452850
296799
904782
681982

اسم الطالب
طارق محمد كمال حافظ شحاته
هند نبيل أبو القاسم مصيلحي زرد
اميرة ممدوح عبدالمنعم خلف ﷲ
غاده عبدالراضي أحمد هاشم
ريهام محمد احمد محمد
مها محمد نور سيد احمد عبده
محمود احمد فرحان دياب
كريم اشرف رشدى محمد
محمد عمر محمد احمد
شيماء بطل حسن احمد
فاطمه حامد صابر خليل
محمود رمضان محمد احمد
احمد صديق مفتى امين
مارينا ميﻼد جميل متياس جرجس
خالد محمد حسن فرحات البهنساوى
عبد الرحمن مجدي عبدالرحمن حافظ
محمود عﻼءالدين عبد الفتاح عبد ﷲ
نجوى مصطفى حسن السيد محمد
ايه نجيب شعبان ابو عيسى
ذكريا يحى ذكريا ابو زيد
ايمان محمود السيدابراهيم فرج
مروه محمد ممدوح شوشه دردير
ندى طارق محمد عبد الحميد
مارى شنوده سامى شنوده
خالد محمد فؤاد شلبى
شيماء احمد ابو الحسن مصطفى
ليلين سليم عز لبيب
حوريه صابر عدلي كامل
سلمى على ابراهيم على زين
رحمة السيد محمد احمد
احمد عبد الرحيم احمد محمد
منال ثروت عبد الفتاح محمد على

الكلية
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
نوعية فنيه قنا
تجاره بنى سويف
حقوق انتساب موجه حلوان
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
اداب المنصوره
طب بيطرى الزقازيق
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تربية ابتدائي طنطا
علوم سوهاج
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضة
اداب سوهاج
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
السن عين شمس
اداب انتساب موجه المنيا
اداب اسيوط
تجاره دمنهور
كلية البنات آداب عين شمس
اداب انتساب موجه سوهاج
علوم المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
452624
912669
442116
582072
142226
364605
525122
587725
891409
455508
804073
651467
581523
577889
212392
373085
529296
443649
331347
843677
141975
756784
585080
212548
907208
354880
244460
384481
897534
164634
452719
908878

اسم الطالب
ايمان ابراهيم حمدى البدوى
صافيناز فاروق انور حسانين
احمد عادل محمد مرسى شاهين
وﻻء محمد على السيد
محمد معوض على زيادة
امال شريف حسن احمد
ندى نصر بحر احمد ادريس
عائشه عبدالحكيم السعيد السيد العشماوى
فادي سامي رياض نظيم
السيد محمد طه المنشاوى
نوره احمد عبد الحكيم عبد المجيد
سهام ابراهيم محمد ابراهيم الجمل
مينا عبد النور أمين خليل سكران
محمد جهاد كمال ناصف
محمود محمد حسن ضحاوى
مى عثمان رمضان بدر عثمان
محمد جابر عبد الحميد عبدالجيد نصر
اميرة سعيد عبد الوهاب سالمة
محمود ناصر على محمود
ديانا نادى موسى ملك
ايهاب محمد مصطفى مرسى عبد العزيز
محمود ابراهيم السيد شبانة
مصطفى الششتاوي المحمدي الششتاوي ابورحمة
عمر محمد يوسف عوض
حسام عبد الرحمن عبد الناصر النمر
ايه ابراهيم احمد حسن
ساره فراج حسنين عبد ﷲ
محمود جمال على عبدالفتاح
مها ابوزيد محمد ابوزيد
دميانه اشرف وليم سمعان
ياسمين عاطف ابراهيم سليم
رحمه خالد انور عابدين

الكلية
تربية ابتدائي طنطا
كلية تجارة ج أسوان
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
زراعه عين شمس/رياضة
علوم عين شمس
اثار القاهره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
معهد فني صحى اسيوط
زراعه بنها/رياضة
سياحة وفنادق المنيا
زراعه المنصورة/رياضة
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
المعهد الفنى للتمريض بالجونة
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره انتساب موجه الزقازيق
العالي للحاسب اﻵلي ونظم المعلومات اﻹدارية بأبي قير
اداب انتساب موجه طنطا
حقوق عين شمس
رياض اطفال المنيا طالبات
علوم رياضة سوهاج
معهد فني صحى رياضه اسماعيلية
تجاره طنطا
حقوق عين شمس
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه اسيوط
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب القاهره
حقوق عين شمس
إعﻼم ج جنوب الوادى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية طنطا
كلية تجارة ج أسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
304209
510788
456502
158890
904513
435211
683601
113860
544975
739600
557219
226345
153102
144896
900847
379879
293764
155127
911790
479675
607999
603087
654643
283213
836770
444552
114748
430909
831597
838083
223289
514923

اسم الطالب
مي مجدي محمد عبدالعزيز الشريف
أحمد رمضان على الشناوى
خلود ابوطالب احمد البغدادى
اسراء عبد الجيد عبد القوى مقيدم
اسماء عادل محمود احمد
محمد عمر عبد الصبور عبد الحميد
محمد ناصر محمد ابراهيم عشري
احمد السيد حﻼوه اسماعيل
شهاب عادل فاروق فرغلى محمد
وليد محمد الشوادفي محمد سلمي
احمد فيصل محمد محمد محمد محمد صالح
عبد الرحمن محمد عفيفى احمد
مارينا ايمن تامر سليمان
احمد محمد احمد عبد الواحد
رحمه يوسف السيد اسماعيل
ايه عيد فرج سﻼمه سﻼم
ابانوب عماد عبدالمﻼك موسى
سيد حسين كمال صديق
ساره رجب ابراهيم على عبيدﷲ
وﻻء عبدالقادر على احمد عبدالهادى
ايمان محمد نصر عطيه
فاطمه محمد سليم حلبي علي الشرقاوي
احمد محمد شعبان يسين فارس
هايدي اشرف محمود حسن
شيماء محمد احمد الحفني
على كرم السيد اسماعيل الزغبى
تقى طه عبد الفتاح احمد
اميرة عزت السيد جاد ابراهيم
سارة حمزة مهدى محمود
جهاد حسن محمد محمود
مروه سمير عبد العزيز محمد
عبدالهادى صبحى سعيد جمعة بلتاجي

الكلية
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب كفر الشيخ
معهد فني تمريض طنطا
الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى ببنى سويف
اداب سوهاج
حقوق اﻻسكندريه
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
تجاره القاهره
اداب اﻻسكندريه
حقوق الزقازيق
علوم طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
طب بيطرى بنى سويف
حقوق القاهره
معهد فني صحى سوهاج
زراعه عين شمس
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تربية اسوان
تجاره كفر الشيخ
اداب الزقازيق
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بور سعيد
اداب القاهره
تربية قنا ج جنوب الوادى
زراعه طنطا
زراعه القاهره
زراعه اﻻسكندريه
اداب قنا ج جنوب الوادى
طب بيطرى فرع الوادي الجديد
فنون جميله فنون المنيا
تجاره دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
117873
223165
738165
240157
383678
225068
158888
123025
465662
147005
537322
316452
111223
147262
900442
882649
595401
577626
448575
883008
298454
179044
374304
913491
827038
241300
901925
205249
656653
309371
471079
438589

اسم الطالب
مها شعيب سعد شعيب
هاجر طارق السيد عبد المطلب
اميره ثروت الصادق فخر
ندى سيد عبد الرحمن السيد
سها نصر عبدالحميد مرسى برجيس
مروان كامل عبد الرحيم كامل عبد ﷲ
يسريه ناصر الدين عيسى ذكى
عمر محمد عبد الجواد مرسي
منه ﷲ ابراهيم محمد ابراهيم ريحان
مصطفى زينهم حداد ابووالى
آﻻء سامى سعد على حيان
صفية نبيل السباعى عبد ﷲ
اميره احمد عبد الرسول عبد الجليل
السيد محمد السيد قاسم
لمياء يسرى حافظ عبد ﷲ
مينا جاد الكريم راغب اسكاروس
ياسمين محمد محمد مجاهد
احمد السيد اسماعيل السيد ابو السباع
ريهام رضا محمد وهدان
نجوى عايد بطرس مرجان
محمد احمد محمد عبد الوهاب
طه رجب عويس عبد المهدى
سلمى مروان احمد عبدالقادر
اسماء على احمد على
دينا هشام ابراهيم عبد ﷲ
كوثر سيد محمود محمد
مرنا مينا يعقوب نظير
مصطفي ماجد مصطفي كمال
اسراء ربيع السيد الشحات خيال
مروة عماد على عبدالرؤف حمزة
نيره ناجي محمد السيد حسن حسونه
سندس عمر وهبه عبده عمر

الكلية
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب القاهره
تربية/رياضه الزقازيق
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تربية عين شمس
إعﻼم القاهره/رياضة
اداب بنى سويف
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
استنفد الطالب رغباته
تربية بنها
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره عين شمس
تجاره سوهاج
تجاره اسيوط
تربية جامعة دمياط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
تجاره اسيوط
زراعه القاهره/رياضة
تربية بنى سويف
تربية/رياضه بنها
تربية اسوان
حقوق اسوان
علوم القاهره
تربية سوهاج
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية المنصوره
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تمريض كفر الشيخ
تجاره اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
354793
752555
447189
660311
153485
745299
677833
447164
659935
154398
508373
362334
546094
168930
431368
359807
731663
831433
370208
298805
514503
733276
599737
234794
536478
394522
531916
437869
326916
357718
284401
366017

اسم الطالب
ابتسام جمال محمد يوسف
امنيه رضا حسن على موسى
محمد محمود محمد احمد الصفتى
محمد عصام انور سلطان
ايه عامر عباس علي
مصطفى عنتر محمد عبد الفتاح
خلود عبد الحميد محمد الشربينى منصور
ابراهيم انور رمضان محمد البطاوي
منى احمد رزق محمد الحنفى
محمد على احمد على
ياسمين سمير محمد سعد قاسم
ايه اشرف محمد طلبة
اسراء محمد صديق خلف على
احمد عثمان عيسى قطب
احمد مصطفى محمد مرزوق اسماعيل
اسﻼم طارق محمد فرج
محمد وليد فريد سعيد بندارى
وﻻء شعبان محمد حيملى
فاروق عصام احمد على
عبد الرحمن عز عبدالرحمن قرنى محمد
عبدﷲ ربيع ابوالعنين عبدالعزيز
اﻻء محمد حسن حسانين
نيره جمال احمد شكر
تقى احمد حسن صديق
سمر خالد عبد الحميد ابوجاموس
فاطمه محمود عبدالفتاح عبدالجليل
أحمد محمد عبدالهادى الديب
روان عبد الجميد عمر عبدالحميد حجر
خلود محمود ابراهيم محمد غنيم
ساره صبرى صديق نصر
جرجس صفوت نعيم شكرى
محمد سمير محمد سعيد احمد محمد عرابى

الكلية
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره بور سعيد
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره كفر الشيخ
تربية بنى سويف
تربية رياضيه بنين بور سعيد
تجاره بور سعيد
السن عين شمس/رياضة
علوم المنصوره
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه قنا
اداب دمنهور
اداب عين شمس
تربية/رياضه اﻻسكندرية
ك.ت .فني صناعى المطريه
علوم رياضة بنى سويف
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره سوهاج
تجاره انتساب م .بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب دمنهور
تجاره الزقازيق
تجاره الزقازيق
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اداب انتساب موجه حلوان
حقوق عين شمس
تجاره بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
387251
735575
354559
167554
659359
161424
533874
134654
387214
152617
365946
322596
314258
581990
356240
321034
173377
473060
167337
731530
664353
425539
427480
300470
146801
311957
462446
888726
677250
318423
159828
372096

اسم الطالب
ياسمين محمد نوح الكومى
ايمان كمال محمد عبد العزيز بيومي
محمود نشات صالح السيد
سماح محمد اسماعيل عبد المولي
باسل ناجى محمد الصاوى سويدان
محمد احمد عبد العظيم دياب
ايمان ابراهيم المرتضي محمد عبد الرحمن عبدالحى
محمد مصطفى كامل عبد ﷲ
مريم محمود عبدالوهاب محمد
ياسر محمد جاد هاشم
ادهم محمدهشام محمد السيدعطا
ايمان طارق لطفى فودة
وﻻء نبيل محمود ابوالعنين
نهال جمال صبحى عبد الجليل
الشيماء جمال حلمى هدية
هدير عبد الحميد محمود جلبط
وجدى وسلى شفيق جاد
عماد عصران محمد عبدالفتاح دخان
نوره محمد السيد محمد
محمد ابوزيد مسلم احمد بدر
هاجر محمد عبد ﷲ محمد عبد ﷲ
عبدالرحمن محمد صالح حسين
نجﻼء السيد حسين عبد الوهاب
اميرة عزام محمد محمود
صابرين رجب فضل مرسى
احمد محمود عبدالعزيز على
ايه محمد عبدالمجيد عيسى
مريانا حسني خليفه سوس
محمد منصور السيد المهدي
ابراهيم جمال محمود سعدة
محمد عصام رحيم توفيق
نهله سﻼمه محمد مصطفى

الكلية
تربية عين شمس
تجاره الزقازيق
تجارة جامعة السادات
تربية الفيوم
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تربية ابتدائي دمنهور
تجارة جامعة السادات
زراعه مشتهر
علوم رياضة بنى سويف
اداب شبين الكوم ج المنوفية
علوم شبين الكوم ج المنوفية
نوعية اشمون
اداب المنصوره
اداب القاهره
تربية شبين الكوم
تجاره انتساب موجه طنطا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب بنى سويف
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
علوم المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
اداب طنطا
خدمه اجتماعيه حلوان
تربية ابتدائي عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي كفر الشيخ
اداب انتساب موجه اسيوط
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم بنى سويف
تجاره انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
579800
827128
681590
128341
831345
742058
594272
426642
837461
320621
664854
658075
500941
658248
325077
749970
814301
759915
846038
284874
330647
682267
133204
590050
132938
229241
843391
578782
672372
599318
897990
314829

اسم الطالب
مايسه طلعت نعمان احمد المنسى
حسن يوسف جادالكريم حسن
محمد احمد ابراهيم محمد اﻻمير
مريم اسامه سامى عبد ﷲ ابراهيم
محمد محمود متولى عبدﷲ
راندة مصطفى السيد شحاتة
أحمد على عباس ندا
احمد محمود فؤاد مرسى
محمد عبدة محمد عبد الصمد
عبد ﷲ وحيد عبده موسى
عمر السيد احمد حسن عمر
منه ﷲ محمد ابوالعز ابراهيم
جيداء عبد المحسن خالد محمد محسن مصباح
عبد ﷲ توفيق فتوح عبد الفتاح وفا
اية محمد عبد الحافظ محمود
ياره علي فتحي محمد
اسﻼم رجب عبد الرحمن محمد
منه ﷲ صﻼح الدين مصطفى مليجى
بدر محمد نورالدين محمد
دعاء ابراهيم عبد ﷲ ابراهيم
دعاء يحي طه عبدالحميد
احمد محمد محمد على معيط
نورا عبد الناصر محمد مرسي
ميرنا السيد محمد فريد ابوقمر
باسم طارق سعيد عبد الرازق
مينا اشرف السايح جرجس
اسماء محمد حمدي رفاعي عبدالواحد
محمد طارق محمد فكرى عبد الحميد قادوس
محمد مصطفى قاسم احمد عبد ﷲ
مريم ابراهيم لبيب ابراهيم بشاى
دميانه مسعد ذكي سعيد
احمد عاطف محمد العطار

الكلية
علوم المنصوره
اداب قنا ج جنوب الوادى
زراعه المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بور سعيد
اداب اﻻسكندريه
كلية علوم/رياضة الوادى الجديد
علوم رياضة المنيا
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره دمنهور
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تربية ابتدائي الغردقه جنوب الوادي
اداب سوهاج
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
حقوق الزقازيق
العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا اﻹدارة سوهاج )شعبة نظم(
اداب حلوان
اداب شبين الكوم ج المنوفية
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
فنون جميله فنون المنيا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
رياض اطفال المنيا طالبات
تجاره المنصوره
علوم رياضة المنصورة
طب بيطرى الزقازيق
تربية سوهاج
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
390148
680298
429881
318707
120695
680634
285548
470801
185384
801914
814651
466462
353375
385959
658421
244053
590652
392669
167525
387479
461928
433313
441735
136807
244408
502108
532285
664935
526436
606091
425091
613409

اسم الطالب
ساره عبدالعزيز محمد مطر
محمد عوض توكل مسعد ابراهيم
مارينا عزت زكي بخيت
اماني احمد عبد السﻼم محمد
احمد محمد احمد محمد
عماد محمد ابوزيد عمر
خالد احمد فؤاد السيد هندى
ندى عمرو محمد محمد السعدنى
احمد محمد محمد فرج
أحمد خضر محمود عبد العليم
احمد منتصر محمد ابو الليل
ندى محمد متولى عبدالرشيد
عمرو جوده عبدالوهاب محمد
داليا سﻼمه ابواليزيد مرسي
محمد يوسف على عثمان شميس
احمد طارق امين عباس
احمد محسن احمد عبد الواحد
ايه كرم عبدالسﻼم عبدالغنى
اسراء عبد القادر عرفه عبد القادر
احمد طارق كمال على ايوب
رانيا ابراهيم سعد احمد ابوبركه
محمد خالد حامد احمد
احمد عوض محمد فوزي الحوشي
اسراء عثمان على ابراهيم
نيرمين محمد فهمي علي
ميار اسامة احمد مرسي اسماعيل
عبدالرحمن رضا محمد عبدالسﻼم يحيى
مهند نادر فتحى اسماعيل قلبه
سيف الدين عصام رشاد على احمد
محمد حسين حسن ابراهيم
فيرونيكا فادى فرانسوا جاد
عبدالسﻼم محمد عبدالسﻼم عبدالمجيد

الكلية
معهد فني صحى امبابة
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم اﻻسكندريه
علوم بنها
زراعه القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره عين شمس
تربية كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه بنى سويف
اداب سوهاج
حقوق اسيوط
علوم كفر الشيخ
حقوق انتساب موجه عين شمس
دار العلوم ج القاهره
علوم المنصوره
علوم رياضة حلوان
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تربية الفيوم
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
علوم طنطا
ك.ت .فني صناعى اسكندرية
معهد فني صحى طنطا
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
تجاره دمنهور
تجاره بور سعيد
تجاره اﻻسكندريه
علوم بنها
طب بيطرى اﻻسكندريه
علوم الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
323311
376323
800616
153613
288485
221682
752587
368039
500016
613362
470013
470241
231531
811115
750241
282336
500774
300776
468780
376076
526678
729674
739853
138716
655230
501139
464354
679806
150575
893444
213666
896102

اسم الطالب
فاطمة محمد سالم ابراهيم عيد
مصطفى محمد السيد محمد ابو الغار
اسراء مجدى فرغلى عبد المحسن
هاجر حسام رجب احمد
هاجر فتحي اسماعيل متولى
هاجر رضا امين فهمى على
دنيا العربى ابراهيم كمال ابراهيم
اسراء سعيد محمد السيد
عمر طارق محمد رأفت الكاشف
نيره على احمد ابراهيم سمك
محمد سعد عبدالعزيز رمضان الدسوقى
محمد حسن عبدالعاطى فرج عبد العاطى
مريم اسامة عبد المولى سند
ايمان مخلوف عبد العزيز ابراهيم
اسﻼم محمد احمد احمد عثمان
رنا محمد سليمان محمد سليمان
جاسمين حسام الدين حسين على السبعينى
رباب صﻼح يوسف واصلى
محمد ابراهيم محمد عبد العزيز
محمود ابراهيم محمد يوسف اسماعيل
سامر عادل وهيب سليمان
بيشوى تادرس عزيز جرجس
دنيا حماد ابراهيم شعيب
علياء احمد سيد حسونه
هبه صﻼح عبد العاطى ابراهيم على
شريف حسنى محمد السيد مخلوف
فتحى هشام فتحى يوسف على يونس
كريم عبد المقصود عبد المقصود عبد الكريم
احمد طلعت فريد سيد
محمد طه محمد عبد الهادى
احمد حسن احمد خليل
مريم محمد على عبد الحليم

الكلية
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
علوم بنى سويف
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
علوم بورسعيد
اداب بنها
حقوق اﻻسكندريه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات اسيوط
تربية عين شمس
معهد فني تمريض المنيا
تجاره بور سعيد
السن عين شمس
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم القاهره
نوعية كفر الشيخ
علوم عين شمس
اثار القاهره
اقتصاد منزلى حلوان
تربية الزقازيق
رياض اطفال القاهره طالبات
نوعية المنصوره
حقوق اﻻسكندريه
تجاره كفر الشيخ
تجاره سوهاج
حقوق القاهره
تجاره سوهاج
علوم القاهره
تجاره سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
386420
889167
591754
606219
144194
800119
610333
660490
656557
888470
371152
365283
538884
615301
156681
591450
607471
815845
533701
745565
558064
591160
893959
178636
597883
526280
527130
672717
230841
449940
363482
589700

اسم الطالب
ريم عاطف عبدالرحيم محمد
هاله سمير سعد ﷲ عشم ﷲ
اسامه محمد سيد احمد الغواب
رحمه مجدى مسلم عبد الرحمن
عبد ﷲ مصطفى ابراهيم جاد
عمر عبد الناصر عطا بهيج
فاطمه محمد عبد الواحد عبد المجيد
احمد جمال ابراهيم الشربينى منسى
اسماء امين سند بركات
باسم مكرم حنا حفظ ﷲ
عمر ايمن ابراهيم شوقى
منه ﷲ عزت طلعت المغازى
داليا جابر شعبان مسلم
اسراء كمال محمد توفيق حسن
محمد ربيع فاروق سيد
ميار اشرف اسماعيل عثمان
باهر ابراهيم باهر ابراهيم
محمد محمود صبح عبدالعزيز
اسماء سعيد محمد عواد سند عسكر
موسى محمد موسى رمضان
اميره سالم عبدالغفار على دومه
فاطمه الزهراء محمود السيد التاجورى
احمد عمادالدين يوسف رفاعى
وحيد عزمى عبد الخالق عبد المعطى
دعاء اسماعيل البسيونى العدوى ابو الخير
كريم محمد السيد حسن
سمر حسين محمد سليمان محمدين
مروان صبرى عبد ﷲ محمد شعيب
محمد هشام سعيد ابراهيم
شرين مدحت حامد محفوظ بدران
عصام احمد حسين طه
وداد على ابوالعنين على حمد

الكلية
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم بورسعيد
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره الزقازيق
علوم عين شمس
السن المنيا
تمريض الزقازيق
تجاره المنصوره
حقوق المنصوره
تجاره اسيوط
تجاره انتساب م .بنها
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره بنى سويف
تجاره جامعة دمياط
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
تربية ابتدائي دمنهور
معهد فني صحى اسماعيليه
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره سوهاج
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه المطرية
تربية جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية اسكندرية
عﻼج طبيعى القاهره
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي طنطا
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب انتساب موجه المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
669186
471835
461202
733853
162394
884308
543485
303111
386532
148102
828340
432809
147802
527250
149006
618276
674591
803976
656444
222782
530165
505131
242383
500184
279526
811139
755755
531950
832671
605271
367782
881569

اسم الطالب
مريم عبد اللطيف محمد محمد حجازي
على عبد الناصر احمد ابو شعيشع على
اشرف ابراهيم عبدالمنعم محمد البنا
شيماء حمدى محمد على يوسف
سمر ناصر سيد احمد
اسراء مجدى عبد العال محمد
نور الدين محمود عبد الحليم محمد شاهين
امل عماد توفيق عبد ﷲ
هاله شعبان موسى عبدالمجيد
انطونيوس عادل جبرة واصف
اميره محمود محمد ابراهيم
امير مصطفى جﻼل محمد
بسمه نبيل زينهم ثابت فرج
يمنى ايمن محمد عبد ﷲ سيد احمد دغيدى
اسراء امام امام سيد عليقه
ناديه عاطف محمد السويفى زهران
نرمين عبد ﷲ احمداحمد البصيلى
اية محمد كامل احمد
سعاد السيد منصور على نصر
معاذ محمد ابراهيم حسن
ابراهيم محمود ابراهيم الصاوى
محمد عبد العظيم عبد العزيز مدني
احمد عزوز السيد ابراهيم
محمود فرحات محمود صالح
مينا مراد ناجى زكى
راندا سﻼمة يوسف عوض
امنيه مصباح العوضى المتولى المعاندى
احمد جمال محمد محمد أبوالعينين
الهام سيد عبدالرحيم عبدالمنعم
ياسمين شعبان امام محمد عامر
شاهنده صالح محمود متولي
عبد الرحمن ناصر احمد على

الكلية
السن عين شمس
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
علوم رياضة اسيوط
تربية الزقازيق
علوم الفيوم
تربية/رياضه اسيوط
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
تربية شبين الكوم
زراعه عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
اداب دمنهور
اداب القاهره
نوعية اﻻسكندريه
تربية حلوان
اداب الزقازيق
تجاره المنصوره
اداب المنيا
اداب انتساب موجه المنصوره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب دمنهور
تجاره القاهره
تجاره اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم المنيا
اداب العريش
زراعه دمنهور
تربية قنا ج جنوب الوادى
رياضيه بنات الزقازيق
علوم بنها
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
152965
888106
159110
456433
657789
109138
287135
387454
682601
679994
579257
218579
594668
890806
584111
515218
300243
651281
813095
579551
368588
283505
614235
213727
659141
897073
599954
548096
666298
732900
233578
524789

اسم الطالب
شيرين سامى غالى عطا
مارى نبيل جرجس سعد
اسراء السيد نعمان حسين
فاطمة أيمن أحمد محمود الجناوى
اصيل تقى الدين اصيل تقى الدين
ايمن سمير محمد محمود
اسامة حمدي فخرى محمد
محمد احمد فاروق محمد شريف
امل عز الدين مشرف حسن جاد
ايه حمدى ابراهيم حكم
علياء زيدان احمد زيدان
ماريا زكريا فايز عزيز
ابراهيم عبد الهادى محمد محمد شريف
حﻼوه على نصير طه
ماجد عبد ﷲ عبد ﷲ احمد عنتر
احمد على ابراهيم محمد بركات
عمرو فتحي السيد ابراهيم عوض
ايه صﻼح عبد العزيز الدسوقي
منى هانى احمد على
منار على عبد ﷲ على حسين المسعد
ساره احمد على احمد درويش
امير سيد عبد العال عبيد
رؤى محمد محمد عبد الحق عبد الرازق
مارينا جمال توفيق باخوم
عبد الجواد عاطف عبد الجواد عبد الحميد فضل
مريانه بهجت زاخر يوسف
احمد جمال محمود فؤاد حسن
محمود صبري سﻼمة جويدة
وفاء محمود فرج راشد شهاب
كرستين محروس فايز عبد السيد
عبد الرحمن حسنى ابو الحسن السيد
محمد عاطف عبد المقصود احمد امين

الكلية
حقوق بنى سويف
تجاره اسيوط
اداب بنى سويف
اداب انتساب موجه طنطا
معهد فني صحى المنصوره
اداب انتساب موجه القاهره
علوم رياضة القاهرة
تربية بنها
علوم المنصوره
طب بيطرى الزقازيق
تجاره طنطا
تربية حلوان
كلية اللغات والترجمة سوهاج
تربية ابتدائي اسيوط
اداب المنصوره
اداب دمنهور
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية المنصوره
تربية ابتدائي المنيا
اداب طنطا
عالي هندسة بلبيس
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره جامعة السويس
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تجاره طنطا
اداب سوهاج
علوم الزقازيق
اداب دمنهور
تمريض المنصورة
علوم الزقازيق
تجاره عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
320711
121324
314472
321233
508797
826412
449417
446991
501852
295925
471983
436671
894239
325420
875624
303587
729538
592186
837951
146652
213137
889336
167441
756032
666336
316876
374079
530197
673312
431446
120416
384021

اسم الطالب
سارة بدوي توفيق الوكيل
عبد الرحمن احمد كامل عبد الحافظ
هاجر فايق فهيم الميهى
ايمان الشحات محمود الحبشى
روان نبيل كمال عبد العزيز عبدالرحمن
مارى ملك كيرلس فلسطينى
ندا محى حلمى القديم
محمد رفعت محمد كامل محمد الطاهر
يارا طارق حامد محمد الجزولى
نانسي زكريا جورج ويصا
محمد رحيم عبد الحميد عبد الفتاح
أمنيه عبد الستار محمد عبد الصمد
اميره حمدى عبد الجابر طلب
نرمين احمد يوسف احمد مفرج
اسﻼم رمضان احمد على
اسماء نبيل على احمد
محمد حسن محمد احمد النجار
مى سميرمحمد النبوى محمود عيد
مينا عدلى فكرى فرح
سمر رمضان جمعة عبد المجيد
عمر احمد حسن محمد
عيد احمد حامد محمد
اشرف عباس مصطفى كامل
كريم احمد ربيع عبدالواحد
محمد اشرف ناجى السيدعريض
فاطمة محمد عزت محمود محمد سعد
ايمان سعيد شوقى عطيه الزهيرى
اسامه محمد عبدالمجيد نصار
اسراء عيسى محمد نصر الحنفى
محمد على عبد اللطيف على
محمود محمد محمود محمد
سامية لطفى عبدالمعطى سيد عﻼم

الكلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة بنها
تربية ابتدائي شبين الكوم
تمريض شبين الكوم المنوفية
حقوق اﻻسكندريه
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية رياضيه  /بنات طنطا
تجاره طنطا
علوم اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
تربية/رياضه كفر الشيخ
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
كلية اللغات والترجمة سوهاج
السن المنيا
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
تربية طفوله شبين الكوم
علوم عين شمس
تجاره بور سعيد
حقوق اسيوط
حقوق القاهره
حقوق القاهره
حقوق اسيوط
علوم حلوان
تربية ابتدائي العريش
تجاره جامعة دمياط
تجاره بنها
زراعه مشتهر
تربية ابتدائي دمنهور
اداب المنصوره
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
371753
318731
661101
134435
828022
532454
142767
892405
428708
888704
399630
378927
579883
516102
680515
828407
503496
658048
243491
303759
578122
602675
220513
752089
222967
537259
372808
151987
599411
803902
103790
823249

اسم الطالب
سلمى طارق عيد عبدالمجيد
بسمة ياسر عبدالمرضى محمد
احمد ربيع شحتو الدكرورى
نورهان خالد محمد حسني
اسماء حسين ابوبكر حسن
رامي محي الدين عبدالسﻼم خضر
ناديه حسن عبد الحميد الشافعى
مارتينا محروص فلى روفائيل
عﻼء الدين اشرف عبد الستار عبداللطيف احمد
ساره حشمت وليم توفيلس
احمد سعيد ابراهيم مصطفى ابوسالم
اسراء مصلح السيد على سليمان
نورا يحيى عبدالحى ابراهيم عبده
محمد جمعه محمد امين كيﻼنى
ندى مصطفى احمد يس
احمد عبدالكريم مصطفى عبدالكريم
روان احمد سالم احمد جباره
محمد ابراهيم احمد على ابراهيم
مارتينا جميل اسكندر عبد ﷲ
سارة جمال حسين السيد مبارك
محمد طلعت محمد عبد العال
عبير حمادة سعيد على
عمرو سيد عرابى احمد
ريهام ايمن حسن حسن العدوى
ابانوب عزت رزق ﷲ ونس
ناهد يسرى ابوالنجا الصاوى
هدير عبدالحميد السيد عبدالحميد
اسامه عماد بكرى عبد الوهاب
هاجر محمد إبراهيم على
سالى سيد هاشم مهنى
سناء اشرف عويس ابراهيم
نسمه كمال حسن طايع

الكلية
تمريض عين شمس
معهد فنى تمريض بنها
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اثار قنا جنوب الوادي
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
علوم اسيوط
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
نوعية فنيه اسيوط
تجاره انتساب م .بنها
حقوق انتساب موجه عين شمس
تربية طنطا
اداب طنطا
تربية ابتدائي المنصوره
معهد فني صحى سوهاج
تجاره دمنهور
اداب المنصوره
علوم القاهره
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
زراعه المنصورة/رياضة
اداب الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية بور سعيد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى اﻻسكندريه
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
علوم بنها
حاسبات ومعلومات المنيا
تجاره انتساب موجه طنطا
اداب قنا ج جنوب الوادى
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
806956
547059
306350
447668
436984
240308
559570
145319
303443
317789
153777
884547
125402
822758
392244
445071
671953
109189
810758
605567
132690
878900
375519
299093
311124
438842
920150
322032
120468
676408
756083
449923

اسم الطالب
شيماء ابراهيم صدقي احمد
محمود نبيل محمد محمد مكاوي
مصطفى محمود محمد عﻼم
محمد سعيد أحمد على ابوهيكل
شيماء السيد محمد على سليم
منى مدحت محمود محمد
طارق سعيد كمال شعت
احمد ناصر علي الدين سالم
سلمى محيي عبد ربة عون ﷲ
محمد مجدي السيد امين نصار
افنان مصطفى حسن السيد
احمد محمد احمد عبد المجيد
مريم ابراهيم عايد صالح
ايه جامع احمد محمد
اﻻء اسامه محمد خالد
اميره توفيق امين حافظ محمد عياد
سوزان احمد ابوزيد محمد ابوزيد
رفاعى احمد رفاعى عبد الرحمن شلبى
رضا محمد عزمي محمد
هالة صبحي عبد العزيز ابراهيم
احمد ايهاب حسين محمود
امل حلمى عبد الرحمن مراد
منى عيد محمد منصور نصار حريش
امل قرني عبده محمدعون
اسراء محمد عبد المطلب الجزار
اية مهيب عبد القوى العتوى
امل سيد موسى اسماعيل
خالد عماد العليمى محمد حمدان
معتز سيد محمد عبد العال
امانى عبد الحميد على عبد الجوادحجازى
ابراهيم ابراهيم محمد سالم
سلمى ابراهيم محمود سليمان

الكلية
علوم رياضة المنيا
تربية/رياضه اﻻسكندرية
تمريض شبين الكوم المنوفية
اداب طنطا
تربية اسكندرية
حقوق انتساب موجه القاهره
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب بنى سويف
علوم اسيوط
اداب انتساب موجه حلوان
اداب قنا ج جنوب الوادى
حقوق عين شمس
دار العلوم ج القاهره
تمريض المنصورة
حقوق القاهره
اداب المنيا
علوم الزقازيق
حقوق القاهره
علوم اسيوط
اداب بنها
كلية البنات تربية عين شمس
نوعية اشمون
تربية/رياضه اﻻسكندرية
اداب سوهاج
تربية ابتدائي السادات
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره طنطا
معهد فني صحى رياضه اسماعيلية
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
580168
607907
465283
278619
235038
540620
746397
605239
227909
382008
745901
534083
162055
506688
746049
663329
426031
556347
469454
479602
804106
155385
729106
828084
434779
110641
756233
320183
451618
461077
381680
354799

اسم الطالب
منه ﷲ محمد السيد احمد الشامى
اسراء خيرى حمزه احمد
هشام خالد حسنى السيد
احمد خالد محمد ابراهيم ابوالعنين
ساره امجد صﻼح سيد
نرمين محمود حلمى محمود
ساره علي عبد الجواد محمد
نورهان مجدى بركات بدر
اسماء احمد محمد حسن
ساره عمرو سيد اسماعيل ابو لين
عبدﷲ منصور نصر منصور
سمر سعيد سليمان عمر سليمان
محمود عمر محمود عبد العال مرزوق
دنيا عادل محمد احمد محمد السايس
دينا محمدفؤاد حسن عﻼم
امينه محمد عبده حسن محمد
ايمان عادل احمد السيد دياب
عبد الرحمن سعيد صبحى محمد
مروه عماد بسيونى الشوادفى
محمد حمدين محمود احمد
أمانى حمدى محمد حسن
يوسف محمد سعيد حسن حسن
محمود عبد الحليم محمد حفنى الشيخ
محمد القريطمى الطاهر احمد
مؤمن احمد رجب مطاوع
مصطفي نصر محمود محمد
محمد حيدر مقبل نصار
محمد فوزي عبدالفتاح خضر
شهاب أشرف محمد عبد العاطى عيسى
احمد محمود عبدالحفيظ ابوزامل
هاجر جمال امام مراد
اسراء السيد سعيد محمد

الكلية
السن عين شمس
رياض اطفال المنصوره
اداب كفر الشيخ
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
تجاره عين شمس
تربية دمنهور
تربية اﻻسماعيليه
تجاره الزقازيق
كلية البنات تربية عين شمس
كلية البنات آداب عين شمس
علوم رياضة جامعة دمياط
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره جامعة دمياط
رياض اﻻطفال ج اﻻسكندرية فرع مطروح
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
طب بيطري المنيا
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تجاره بنها
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره انتساب م .بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني صحى رياضه بنها
تجاره طنطا
حقوق اﻻسكندريه
اداب بنها
حقوق حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
278155
613007
813550
596622
658409
460291
170005
741515
239322
386431
381953
312625
890668
104116
141059
108345
429013
370139
239664
549382
746717
212363
458757
661225
525178
538789
846600
606943
665535
448949
354194
677317

اسم الطالب
هالة نبيل محمد يوسف
دعاء محمد يونس عبدالمنعم
غادة نبيه بلياس عبد الظاهر
سميه السيد راغب فاز ﷲ
محمد حسام الدين ابو المعاطى اﻻمام عبيد
آيه مصطفى السيد مصطفى درويش
مايسه حمدي محمد حميدة
محمود محفوظ عامر سالم
محمد عبد الفتاح احمد حسنين
ساره عطيه محمد محمد حسن
هاجر عبدالعزيز السيد عبدالحميد
مصطفى ايمن عبدﷲ ابوعمر
اسماء احمد حسين خلف
عبد الرحمن شكرى عبد الحليم محمد عشماوى
هدى محمد كمال عبد الفتاح
اميره مدحت محمد جمعه
اسماء عادل على عبد السﻼم
احمد ياسر محمد على بحيرى
محمد مصطفي محمد عبد الحليم العبد
ايمان علي محمود علي مرعي
عمر محمد فرغلى محمد
طارق عمرو صﻼح الدين احمد الهوارى
ايمان مجدى مهدى درة
عبد الرحمن السيد عبد الحميد احمد فريح
رودينا السيد سالم حسن أبو شوشه
ميرنا ايمن محمد عبدالفتاح خليل
شيرين غﻼب على ابراهيم
احمد ابراهيم احمد عبد السﻼم
ساره سمير عبد السﻼم محمد يوسف
دارين محمد حسن عبد الحميد
مصطفى احمد محمد عبدالقادر
ساره شريف عبد ﷲ محمد مصطفى

الكلية
طب بيطرى القاهره
علوم الزقازيق
دار العلوم المنيا
تجاره بور سعيد
تربية المنصوره
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
رياض اطفال الفيوم طالبات
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم رياضة عين شمس
اداب بنها
تربية/رياضه بنها
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب اسيوط
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
اداب انتساب موجه حلوان
اداب القاهره
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم المنصوره
تربية طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
357719
584259
810139
281335
809923
240584
667849
133322
597792
356256
671835
670708
657395
531700
613671
679117
877296
682304
651038
218083
834008
351284
224379
579812
675747
112042
133908
238378
166628
309170
736720
666065

اسم الطالب
ساره عادل محمود احمد
محمد نبيل عبد اللطيف نوارة
أية عثمان حسن محمد
مصطفى جمال توفيق توفيق عامر
ايه اسماعيل سوبى امين
اية صبحى فتحى عبد العزيز
احمد مدحت عمران عمران
علياء سيف الدين محمد على
محمد فكرى محمد السيد النجار
دينا محمد جابر عبدالعزيز
رانيا صابر عبد الحى صابر
بسمه فتحى رشدى محمد
ريهام خليل الرفاعى محمد محمد
حسن حمدى على المصري
ريمون مﻼك عزيز عبدالمﻼك
انجى محمد السيد محمد ابو زيد
اسراء عزت حامد ثابت
بسمه خالد سعد الحسينى مصطفى
ايه ناصر محمد نبيه احمد شادوفه
كارولين حشمت رزق ﷲ مرزوق
محمود محمد صديق احمد
سها سعيد عبدالمجيد حامد
ميرنا مصطفى سعيد يوسف
مريم وائل وليم عبده رزق ﷲ حبش
ابراهيم غريب ابراهيم الغريب عيد
اﻻء عبد ﷲ زكريا عبد ﷲ
سلوى محمد محمود رزق عوض
نجﻼء محمود عبدالحكيم رفاعى
نسرين ابراهيم جرجس صادق
اسراء ناصر محمود الشامخ بركه
عبدﷲ محمد ابراهيم حلمي
محمد ياسر عوض ﷲ عبد الحليم بلح

الكلية
حقوق حلوان
معهد فني تمريض طنطا
تربية المنيا
علوم رياضة عين شمس
تجاره سوهاج
تجاره القاهره
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره بور سعيد
تربية عين شمس
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية المنصوره
معهد فني تمريض المنصوره
زراعه دمنهور
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره المنصوره
السن المنيا
نوعية المنصوره
تجاره بور سعيد
تجاره عين شمس
تجاره سوهاج
تجاره انتساب م .بنها
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره المنصوره
حاسبات ومعلومات المنصوره
اداب اسوان
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية/رياضه حلوان
زراعه الفيوم
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
167758
512853
181087
309006
526238
540438
165949
541956
605073
400407
899822
370483
387032
320717
670842
283015
226827
144440
293677
431123
736961
524843
655028
443744
658590
207301
109608
215563
469207
220204
736577
293666

اسم الطالب
مى مصطفى عبد الحكيم حاتم
جهاد جمال محمد معوض
محمد اسماعيل احمد عبد الحميد
اسﻼم سيد محمود علي الجبالى
احمد محمد احمد عبدالفتاح
نزهه فايز حمزه مسلم
احمد سعد محمد رمضان
محمد حسن السيد مصطفي سليم
نورهان عﻼء محمد احمد
محمود سعيد عبدالعاطى احمد
على خلف على السيد
مصطفى اسامه ابراهيم على
رضوى نبيل سليمان الشافعى
سمية خليفة محمد الشرقاوي
مايسه بهنسى محمد رزق عفيفى
احمد محمود احمد محمد السيد
داليا محسن صنعه حامد
مياده صابر نصر احمد
احمد هاني هاشم احمد علي
هدير محمد عبدالرحيم محمد السيد
محمد رياض عبدﷲ على
ياسمين حسن محمد عبد الرحمن ابراهيم
محمد حسن عبد الفتاح حامد المتولى
اﻻء محمد السيد محمد صقر
احمد احمد عبد الرحمن عثمان
سلمى خالد محمد عشماوى
شريف حسنى السيد الجمل
خلود خالد احمد عبد المنعم
سلمي محمد اسماعيل الديب
ماريهان محمود زاهر احمد
ايه امين عبدالعزيز سليم على
ابراهيم حسن ابراهيم محمود

الكلية
زراعه الفيوم
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
علوم حلوان
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية ابتدائي دمنهور
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
حقوق سوهاج
علوم رياضة الزقازيق
حقوق بنها
نوعية اشمون
زراعه المنصوره
تجاره القاهره
حقوق القاهره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب كفر الشيخ
معهد فني تمريض الزقازيق
تربية اسكندرية
معهد فني تمريض المنصوره
نوعية طنطا
حقوق المنصوره
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره كفر الشيخ
اداب انتساب موجه حلوان
نوعية الزقازيق
حقوق عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
585330
654309
506194
310020
884074
848277
313181
532525
429359
515906
507935
679730
539282
898715
385829
732461
122238
585062
363670
469206
903259
511672
146662
232074
586359
301429
545328
668840
460183
558048
611152
548476

اسم الطالب
نورهان ياسر السيد محمد البرعي
نهاد فؤاد عبد العزيز احمد لمغون
همسة مصطفى عبد الباسط حسين
احمد خميس على الحنفى
ايرينى اميل عبده عبد الﻼهوت
فهد هاشم احمد محمدين
هند محمد عبدالنبي رزق
محمد حسام السيد محمد خليفه
هاجر مسعد رزق عبد السﻼم تليمة
محمود محمد محمود محمد ابوسيف
محمد اشرف محمد عبد العزيز عبدالخالق
المرسى محمد المرسى عبد العزيز
نورا ياسر عبدالحكيم عبدالرازق
ساندرا خير عبد ﷲ بحيره
احمد عﻼء لطفى عزب
مارتينا مﻼك رمزى داؤد سليمان
فاطمه محمد السمان محمد
محمد الشاذلي احمد البسيوني
محمود رضا اسماعيل حامد
سعاد السيد عبد العاطى إبراهيم
عﻼ الديب سعد عبد الكريم
حنان اسماعيل عبد الجواد حسن الصعيدى
عﻼ اشرف سيد ابراهيم منصور
احمد محمد محمد احمد صالح
اميرة سمير السيد سﻼمه بيومى
عمرو محمد عبد المنعم الهجع
عمر عادل حبشى حافظ
محمد سمير ابراهيم عبد الفتاح القناوي
ايمان مسعد ابراهيم عمرالسيد
حنان محمد رضا محمد عبدالحميد ابوغنيم
محمد ابراهيم محمد محمود
احمد حسني كامل مصطفى محمود

الكلية
اداب اسوان
تمريض المنصورة
المتوسط للخدمه اﻻجتماعية باﻻسكندريه طالبات
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تربية ابتدائي اسيوط
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
معهد فني صحى بنها
زراعه دمنهور
طب بيطرى اﻻسكندريه
تجاره دمنهور
تربية رياضيه بنين اﻻسكندريه
تجاره المنصوره
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
اداب انتساب موجه سوهاج
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اداب انتساب موجه حلوان
اداب المنصوره
تربية ابتدائي عين شمس
علوم كفر الشيخ
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه طنطا
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب القاهره
اداب طنطا
حقوق شبين الكوم ج منوفية
علوم رياضة دمنهور
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية كفر الشيخ
حقوق اﻻسكندريه
علوم الزقازيق
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
208133
542478
312517
358264
351053
369288
366513
279372
667611
236573
356055
331208
520952
107392
587850
671604
238555
169458
549641
138337
429820
307351
668172
559550
881999
126998
280849
613788
242596
442991
537381
296018

اسم الطالب
نوران حسن عبد المنعم احمد
اسماء رضا محمود حلمى عبدالعزيز
بهجت عطية بهجت توفيق
ضحى محمد عبدالهادى محمود
داليا بدوى على بدوى
اسماء رأفت محمد شحاته
اسﻼم هشام عبدالرازق عبدالمعطى
مريم سمير بيومى محمد محمد
محمد محمود محمد عبد الخالق الموافى
بدر شريف فوزى محمود
ساره اسماعيل احمد اسماعيل
اميمة محمد على عبدالكريم
إسراء خالد ابراهيم السماك
مصطفى السعيد محمد فريد ابراهيم بدران
بسمه جمال عبد الرحمن متولى على
اسماء نصر نصر عبد ﷲ
محمد امين عيد امين
ايه عبد الناصر صوفى مصطفى
ياسمين حسام مصطفى هنداوي
دينا حسن سيد احمد علي
ندى سعيد ابراهيم محمد زيتون
سلمى محمد عبد الحميد وهبه
احمد شوقى السيد محمد بلده
اسامة عرفة عبد الهادى شجاع
رباب محمد محمد جبر
روان احمد عبد الناصر فاضل علي
روان احمد احمد ابراهيم خضير
محمد سعيد احمد بيومى
روماني مجدي جرجس عطيه
اسراء محمد طه عبد الواحد صالح
بسمه سعد كامل عبد المجيد زﻻبيه
ريهام عبد العليم عبد السميع محمد

الكلية
حقوق القاهره
علوم رياضة بنها
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره عين شمس
معهد فني صحى بنها
تربية بنها
اداب القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب انتساب موجه القاهره
حقوق انتساب موجه عين شمس
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
اداب دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تمريض بنها
حقوق المنصوره
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب الفيوم
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تربية حلوان
اداب دمنهور
تربية ابتدائي شبين الكوم
تربية رياضيه بنين المنصوره
تربية/رياضه دمنهور
معهد فني تمريض اسيوط
فنون تطبيقيه حلوان
حقوق انتساب موجه عين شمس
تربية الزقازيق
علوم رياضة القاهرة
علوم طنطا
تربية طفوله ج دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
752492
726808
898580
908104
208078
150325
439468
537962
587907
457885
882842
899769
330402
681437
125943
846795
902074
520823
388776
209190
586089
583778
243914
599917
354236
116293
666737
737770
289974
656445
137055
228423

اسم الطالب
فدوى على احمد على السمليجى
تسنيم ابراهيم الصاوى عبد ﷲ عبد الجليل
محمود ناصر محمد محمود
رافت محسب القط ناشد
احمد رضا رفيق امين
ايه بهي الدين عباس حلمي
روان مصطفى فهمى محمد الجندى
ساره موسى على محمد سعيد
وليد صابر العزب ابراهيم العفيفى
شروق فتحي فهيم بدر
احمد محمد ابو العيون محمد فتحى احمد
سمر محمد محمود محمد
محمود هاشم جابر محمود غنيم
منى عادل محمد بدير السيد السيد
ميرنا مجدى حكيم ميﻼد
محمد ابراهيم محمد صابر
مارينا ايوب سمير خله
مريم جورج عطية عزيز عطا ﷲ
حازم شريف حسنين سيد
مروان احمد السيد احمد
اسراء اسامة عبد الحى السامولى
سدره ايمن فتحى الششتاوى
احمد جمال محمد صبري
محمود انور توفيق السيد مشعل
محمود يسرى حلمى هاشم
محمد احمد محمد فتح محمد
مصعب مناع محمود عبد الجليل
ياسمين يسرى حسن محمد حسن
نهلة خالد ابراهيم نصر
سلمى ابراهيم عبد الحليم ابراهيم الغرباوى
عمرو محمد نصر الدين على يوسف
محمود محمد شعبان مرسى

الكلية
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اداب انتساب موجه بورسعيد
تربية سوهاج/رياضة
علوم سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية حلوان
علوم اﻻسكندريه
تربية طفوله ج دمنهور
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب طنطا
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
علوم سوهاج
معهد فني صحى بنها
تمريض المنصورة
علوم القاهره
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
معهد فني صحى سوهاج
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب كفر الشيخ
اثار القاهره
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب عين شمس
تجاره القاهره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تربية طفوله الزقازيق
تربية عين شمس
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
حقوق عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
599068
304063
576383
662793
612362
300789
296093
753483
803226
597848
915655
153370
664033
878841
106508
905785
356628
387150
681887
888798
587723
449183
589246
653914
216646
823355
808996
291469
237214
807730
429731
833396

اسم الطالب
نهى ظريف مصطفى احمد حسين
زينب زكريا عبدالعظيم ذكى
حنان عبدالوهاب عبدﷲ الشهاوى
هدى سمير عبد المحسن حافظ
احمد صالح شحاتة محمد
ابتسام احمد عبد الرؤف عبد الجيد
دنيا حسام الدين متولى محمد السيد سلطان
احمد مجدى محمد مطاوع
نورا خالد حسن صادق
ندا مجدى احمد المنير
داليا حمدى عبدالحميد عوض
شروق احمد قرني محمد
هند حسام بدر الدين عبد الحميد عماشه
مؤمن عبد الحكيم عبد السميع حسن
ايه عبد الرحمن عبد الحميد الدميرى
عبد ﷲ فتحى جاد محمود
حسام الدين مصطفى محمد مصطفى
ايه رافت سﻼمه عبدالتواب
كريم احمد محمد عبد الغنى السيد
كريمه سروت بطرس غطاس
سلوي فكرى فاروق الهادى ابراهيم زيدان
ريم عبد العال كامل عبد العال
فاطمة جمال حافظ عرفان شهاب الدين
الشيماء احمد السيد الطنطاوى النبوي
يوسف وجدى يوسف سعد
مصطفي عبد الموجود محمود ابراهيم
مصطفى حامد جمعه حامد
مصطفى صبري عباس صيام
ابانوب ظافر متى وسيلى
حسام رضا عبد الحميد منصور
اسراء حسن محمد بخيت عميش
عبد الرحمن احمد صغير عبدربـه

الكلية
تجاره الزقازيق
اداب شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى طنطا
معهد فني تمريض المنصوره
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم رياضة حلوان
علوم عين شمس
تجاره بور سعيد
السن المنيا
تربية جامعة دمياط
حقوق اسيوط
اداب بنى سويف
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد فني صحى اسيوط
تجاره القاهره
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه حلوان
زراعه عين شمس
تجاره بور سعيد
معهد فني تمريض اسيوط
علوم رياضة الزقازيق
تجاره طنطا
علوم المنصوره
تجاره طنطا
تجاره عين شمس
السن المنيا
نوعية المنيا
تجاره عين شمس
تجاره عين شمس
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
443624
222926
656993
221677
139083
804962
826660
899292
153955
536371
366311
382288
310088
363108
118537
582779
671887
387286
540566
215841
460070
661068
813795
808197
503770
527068
149339
304035
235100
535875
897650
289467

اسم الطالب
وفاء اشرف عبد العزيز الرفاعى ابو عيسي
عمرو عادل محمد محمد
هايدى حسام محمد انيس على السكرى
علياء فكرى سلطان عبد الدايم
روان يحيى ابو الخير عبد الرحمن
صالح صﻼح على محمد
محمد احمد عبد الرحيم محمد
ايمان محمود عبد الفتاح محمد
هاجر عاطف كامل محمد
هاجر عصام زكي نواره
عمر نصر عليوه محمد
شيماء حسين خليل احمد محمد
محمد السيد فؤاد سويد
احمد هيكل ابوالمجد على هيكل
خلود حسن زهيان محمد
اميره السيد ابراهيم عبده
ايه ايمن زينهم محمد عبد ﷲ
عﻼ محمد عيسى عبدالحافظ
منار احمد صدقى ريه
ماريا عاطف بباوى مساك
رنا محمد عطا ﷲ محمد عريبى
نجوى محمد غانم محمد القباص
مارينا عادل وليم عوض
طه محمد عبدالﻼه احمد
ايهاب عﻼء فهمي عبد الحميد محمد
عﻼ عاطف السيد محمود مفتاح
محمود عبد الرازق عبد القوى منسى
رانيا محمد عبدالمعطى الشيشينى
عبير وليد جمعه احمد
وﻻء محمد عبد اللطيف بكر
شيماء عبدالعلى عثمان عبد الخالق
خلود محمد زينهم شمندى

الكلية
اداب طنطا
تجاره عين شمس
تجاره اسيوط
علوم القاهره
حقوق القاهره
تجاره بنى سويف
حقوق قنا جنوب الوادي
اداب سوهاج
اداب بنى سويف
دار العلوم ج القاهره
تجاره بنها
كلية البنات تربية عين شمس
تجارة جامعة السادات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
تجاره المنصوره
كلية البنات تربية عين شمس
علوم حلوان
تجاره عين شمس
تجاره كفر الشيخ
تمريض المنصورة
اداب المنيا
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره اﻻسكندريه
اداب اﻻسكندريه
تجاره القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تربية دمنهور
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
828965
808536
381725
453712
376920
243157
504406
666673
244729
208830
462290
536073
818818
121105
451392
815715
375854
898184
146806
525010
528218
152339
547510
471731
605831
580180
825416
311805
442265
113068
504783
519328

اسم الطالب
محمد عبدالناصر عبدالراضى احمد
محمد محمد عاطف محمد حسن
فاطمه الزهراء عصام عبدالعزيز المنشاوى
انغام محمد على محمود اسماعيل
ايه اسامه عبدالمنعم محمدالغيطانى
اسماء صالح غنيم صالح
مارينا الحبيب عبد ﷲ حبيب عبدﷲ
اسﻼ م محمد عبد العزيز على عنتر
احمد محمد رزق عبد اللطيف
تقى ماهر عبد ﷲ جامع
مروه السيد ابراهيم محمود ابوشحاته
اﻻء رمضان كمال ابو زيد
مريم خليل ابراهيم عبد العال
محمود شاكر محمود شاكر
محمد محمود السيد ابراهيم التﻼوى
هبه محمدالصغير شوقى مفتاح
ليديا يوسف فرنسيس يوسف
ايمان محمود محمد محمود
مريان فايق رمزى عوض
مها اشرف اسماعيل صدقى السيد
أمنية محمد عبد الفضيل محمد مبروك
محمود سعيد محمد فرغلى
اسﻼم حمدان احمد عطا ﷲ موسى
عصام السيد السعيد السيدعلى السيد احمد
فاطمة عبد القادر محمد السيد
مى محمود حسين اﻻتربى
محمود عبدالمنعم عبدالرحمن خليل
احمد عبد الكريم عبدالهادى جابر
عبدالسﻼم عبدالعزيز شديد عبدالسﻼم رحاب
سمير كمال مصطفي السيد العشرى
سمر على محمود محمد سليمان
اسماء خالد عبده محمد حمادي

الكلية
تجارة قنا ج جنوب الوادي
حقوق بنى سويف
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
اداب طنطا
البنات شعبة اقتصاد منزلى عين شمس
حقوق حلوان
علوم حلوان
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره كفر الشيخ
علوم دمنهور
تجاره بنى سويف
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
تمريض طنطا
زراعه المنيا
تجاره بنها
تمريض سوهاج
علوم عين شمس
اداب اﻻسكندريه
اداب اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
علوم كفر الشيخ
اداب الزقازيق
علوم المنصوره
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
حقوق جامعة السادات
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب كفر الشيخ
اداب دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
528140
437760
828964
542200
319175
164794
507759
728295
662440
541573
242938
158241
211518
593215
360733
433830
811074
528762
213025
675255
449339
506561
888868
658268
608235
316684
907102
726205
740403
304449
578393
756889

اسم الطالب
أميرة أحمد السيد أحمد الشعراوي
نرمين اسامة محمد حسن جاد
محمد عبدالباسط لبيب عابدين
عبد الرحمن مجدى محمد عزام عجور
رفيدة محمد سعيد الدجوى
ندى نور الدين مصطفى محمود محمد
عبد السميع حسن عبد السميع عبد العال
امل عصام منير سعد العمريطى
عزت وحيد عزت محمد السيد
بﻼل أشرف محمد العجمى محمود
نهال عبد السﻼم احمد محمد
ميرنا مصطفى عبد المجيد احمد
روان عماد عبد الحميد محمد
هدير اشرف حسن غزال
نانسى فايز جورجى ناشد
عبدالرحمن محمد محمد محمود اﻻزهرى
ابرار مصطفى عبدالعظيم محمد
عمرو ابراهيم محمود محمود قاسم
اميره احمد مصطفي محمد عزام
اميره السعيد حسن عليوه الحناط
ساره ابراهيم جزر محمد عبد الغني
هاجر هاني جابر شحاتة مرسى
مارى جمال ابراهيم سويسى
اﻻء عوض عبد الجيد محمد دويم
نورا عبد الوهاب فتحى احمد
اسماء سعيد ابراهيم الجز
عمرو محمود سليمان محمد
الحسن محمد محمد سليمان عمر
احمد سليمان محمد حسن
اﻻء السيد محمد علي
نسمه احمد حامد المرساوي
مريهان عارف ابراهيم عبد العزيز موسى

الكلية
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
اداب اﻻسكندريه
علوم اسوان
علوم رياضة طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي الفيوم
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
علوم جامعة السويس
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره جامعة دمياط
نوعية عباسيه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
رياض اطفال المنيا طالبات
تربية أساسي اسكندرية
تجاره القاهره
تجارة جامعة السادات
تربية ابتدائي طنطا
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تمريض اسيوط
تربية/رياضه المنصورة
تجاره بنها
علوم بنها
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تجاره الزقازيق
اداب شبين الكوم ج المنوفية
علوم المنصوره
علوم العريش
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
732192
732522
504732
131396
374133
213872
154605
583882
303798
456659
155472
134614
903353
285264
544535
734789
233787
658669
800246
800508
677895
657043
737038
428570
123045
156056
600056
369153
515264
150587
658584
237593

اسم الطالب
عمرو اسامه السيد احمد امين
انجى محمد رزق محمد
ايريني ادوار جرجس نصيف روفائيل
اﻻء محمد السعيد عبد الحميد
رضوى جمال عبدالرازق خطاب
تغريد عزت عطيه السيد حسنين
محمود شريف سيد عبد الكريم
ابراهيم حامد ابراهيم الشاعر
غيداء محمد عبد العال محمد عفيفى
نورا محمد اﻹمام علوشه
نهاد مصطفى عياد سطوحى
محمد اشرف ابراهيم متولى
ابو الحسن جمال ابوالحسن شحاته
منة ﷲ حسين محمدعبد الحميد سيد احمد
كريم مصطفى سعيد محمد عبد الرحمن
احمد حسن السيد السيد
عمرو خليل السيد محمد
محمود ياسر السعيد متولى الغرباوى
ابرام ميخائيل مسعود قلته
اسماء على عبد المهيمن على
مهجه هشام محمد عبد الحميد
مريم سمير متولى السيد متولى
احمد حلمى علي حسن حبيب
مصطفى محمد لبيب اسماعيل
محمد احمد فراج محمد
نوره سعيد عبد القوي محمد
احمد عﻼء احمد غريب
تقى محمد عبدالرحمن عماره
سمير مسعد عبد الحميد احمدعوده
محمد عبد التواب قرنى مصطفى
وائل حامد عبد الغفار عبد اللطيف ابو الخير
نيرة طارق محمد محمود

الكلية
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
اداب الزقازيق
اداب انتساب موجه دمنهور
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم رياضة بنى سويف
العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه بنى سويف
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
علوم سوهاج
كلية البنات تربية عين شمس
علوم رياضة بنها
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تمريض المنصورة
سياحة وفنادق المنيا
اداب انتساب موجه المنيا
علوم المنصوره
تجاره طنطا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب دمنهور
اقتصاد منزلى حلوان
تربية ابتدائي بنى سويف
تربية/رياضه الزقازيق
تربية/رياضه بنها
تجاره انتساب موجه دمنهور
حقوق القاهره
حقوق المنصوره
حقوق القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
426873
148135
314821
157235
385528
676067
654702
443789
663604
282676
662830
829161
535161
315080
586331
539966
678364
800745
730721
669455
829395
836520
754070
603898
527337
834980
358048
741802
748873
877039
134274
166907

اسم الطالب
شروق طارق لطفي مصطفي
ابانوب فؤاد كامل جندى
احمد حاتم عبد الرازق ابراهيم الحنفي
رحمه صﻼح انور ذكى
محمد جمعه محمد عبدالغني
اسماء جوده عبد العزيز متولى عطوه
ايمان ابراهيم السيد ابراهيم السيد سليم
غادة سامى محمد الصعيدى
ايمان عبد ربه السيد حسن
مروان طارق عبد الحميد احمد
مصطفى اشرف محمد الجميل
احمد عبدالراضى احمد اسماعيل
منار محمد محمود احمد الصالحى
محمد رضا منصور سليمان عرفه
مروه السيد محمد على حميده
الشيماء عبد الهادى بريك عبد ﷲ السماك
فايزه رضا محمد محمد ابراهيم
اسراء مجدى محمد احمد
بسنت محمود عبدالرؤف صﻼح الدين
شادى خالد فتحى سليمان اسبتان
بركسام ناجح وليم دانيال
ايه عبد الدايم الصاوى احمد
نورا سامح السيد مختار السيد
عمر ياسر محيى الدين عبد ﷲ محمد
منة ﷲ محمد فتحي محمد السقا
محمود عبدالرحمن طه احمد
ايه محمد صبرى محمد
انس صبرى ابراهيم حسن
سلمي حسام عبد الفتاح السيد
عبد ﷲ رمضان كامل محمد
محمد رأفت خميس محمد
نورهان مجدى ابراهيم عبد الرحمن

الكلية
طب بيطرى فرع مطروح
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
حاسبات ومعلومات بنها
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
تربية/رياضه المنصورة
حاسبات ومعلومات بنها
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره القاهره
تربية/رياضه المنصورة
معهد فني صحى سوهاج
تربية ابتدائي دمنهور
حاسبات ومعلومات بنها
نوعية طنطا
تربية ابتدائي دمنهور
تمريض المنصورة
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
فنون تطبيقية جامعة دمياط
علوم المنصوره
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
علوم بورسعيد
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تمريض اﻹسكندرية
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي اﻻسماعيليه
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم اسوان
حقوق القاهره
اداب انتساب موجه الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
844543
585136
207095
124474
378289
516035
385811
311823
309183
582351
806076
881743
185082
465531
449499
225779
739938
155763
150982
672127
540405
433758
431977
366796
735849
310647
330216
390495
610491
534173
650037
533992

اسم الطالب
محمد طلعت عبد المحسن فراج
محاسن فكرى محمد محمد القرموط
مروان طارق عبد الفتاح عطيه
محمود حسام محمد فهمى عبد ربه
حسن حسينى اسماعيل على
اسﻼم محمد حسن حجازى
مصطفى عﻼء السيد عبدالوهاب
عبد الرحمن شعبان جمعه احمد حسن
اﻻء محمد احمد محمد قاطون
ايه عبدالجواد المرسى القلعى
اسماء عكاشة عبد الجليل ابراهيم
زينب ابراهيم عبد الرحيم محمد
ساره مصطفى محمد خليل
شهد اسامه حسين محمد احمد عاشور
فاطمة ماهر محمد الحليسى
اية نبيل محمد منير
يارا شريف السيد ابراهيم شريف
هايدى مجدى عوض سليمان
اميرة طه محمد على
ايه احمد الصديق احمد
يارا محمد عبده ناجي
محمد عبدالمنعم ابوالمجد حسن
نور احمد الرفاعى محمد احمد
محمود اشرف محمود خربوش
اﻻء حسن محمد ابراهيم غمرى
نيرة عيد عبد الحفيظ رقوبة
مروة رمضان شعبان سلمان
نورهان عماد عبدالعليم عبدالرحمن موسى
احمد احمد سعد عبدالحميد طنطاوى
مديحه كامل السنوسى بلبع مساعد
تسنيم نبيل متولى عبد ﷲ عوض
رغده رجب حسن عبد العاطى

الكلية
اداب المنيا
اداب طنطا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره عين شمس
علوم عين شمس
تجاره طنطا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره سوهاج
تربية ابتدائي السادات
معهد فني تمريض طنطا
علوم المنيا
اداب اسيوط
تربية ابتدائي بنى سويف
حقوق اﻻسكندريه
تربية ابتدائي طنطا
اداب القاهره
اداب الزقازيق
علوم بنى سويف
السن عين شمس
تجاره طنطا
علوم اﻻسكندريه
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
علوم بنها
نوعية الزقازيق
تربية السادات
حقوق القاهره
حقوق بنها
عالي هندسة بلبيس
تجاره دمنهور
تربية المنصوره
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
324246
138778
816748
734583
533479
307280
601767
110572
805732
906877
322839
123434
895632
898965
146978
439757
584198
443398
617558
453567
365485
902808
736326
461598
514404
456637
543718
220596
586403
601842
385435
458875

اسم الطالب
مريم حمدي جرجس سفين
عنان هشام محمد عيد حماد
مصطفى محمد احمد محمد
محمد ناصر حسين سرور
وﻻء عباس حمده الجزار
اية صبحي فوزى الجندى
محمود أحمد محمود الجمال
بيتر سعيد بشير مرزوق
رحاب كامل جمال عبدالفضيل
بوسى ناجح محمد مراد
سارة صبري عبد الحميد محمد موسي
خالد محمد محيى محمد على
طارق حسين اسماعيل هاشم
ساره اميل حلمي حنا
كريم عاطف حنفي عبد التواب
إسراء السيد محمد بسيونى القزاز
محمد عبد الحميد السيد الزيادى
رانيا ابراهيم فرج محمد فرج
معاذ رضا سليمان حامد نبهان
ليلى محمد على هدايه نصر
خلود محمد رضا عبدالفتاح محمد
كاترين عزت صبحي شنوده
اسماء محمود محمد ابراهيم
هاجر محمود حافظ غنيم
محمد كمال عبدالمنعم حمودة
شاهنده طارق ذكى ابو المعاطى
ميار مدحت حسنى عمر
على ماهر محمود محمد على
زينب احمد محمد عبد الرازق مرزوق
أسماء السيد كمال موسى
محمود عيد احمد عبداللطيف
اميره عبد الجليل عبد الجليل السايس

الكلية
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب القاهره
علوم المنيا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
تربية السادات
حقوق الزقازيق
اداب انتساب موجه القاهره
علوم المنيا
اداب سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه طنطا
علوم سوهاج
معهد فني صحى سوهاج
تجاره انتساب موجه الزقازيق
نوعية فنيه اﻻسكندريه
زراعه المنصوره
علوم طنطا
تربية جامعة دمياط
اداب طنطا
رياض اطفال القاهره طالبات
السن المنيا
نوعية الزقازيق
تربية طفوله كفر الشيخ
حقوق اﻻسكندريه
تجاره طنطا
علوم رياضة اﻻسكندرية
علوم القاهره
تربية ابتدائي طنطا
تجاره الزقازيق
اداب عين شمس
تربية كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
892311
360563
732464
524741
364342
824936
667389
219894
916572
616360
520045
132013
883516
427013
363788
232094
890418
908039
463877
590242
434498
144858
518338
658707
466320
332438
155025
279876
459218
658094
375582
446619

اسم الطالب
محمد عبد الكريم محمود سيد
محمد شرف الدين سيد اسماعيل
مرفت مﻼك عزيز ابراهيم
محمود رضا غانم عبد اللطيف
ندى فكرى عبدﷲ على محمد
فاطمه عيد خلف حافظ
شيماء لبيب السيد حسانين ابراهيم دياب
ندي عبدالحميد احمد عبدالحميد
شنوده كرم شحاته جرجس
محمد عﻼء الدين محمد طه حميده
اسماء حسين على عبد العزيز عبد ﷲ
احمد محمد فتحى محمد
فيبى اسحق بشاى باريس
عمرو جمال حسن على
ماريو ميﻼد قدرى هابيل
باسم محمد عبد الراضى جيﻼنى
انجى صالح لمعى فرج
هدير جمال على احمد
هايدى حسنى محمد الشاملى الفقى
احمد مصطفى عبدالسﻼم البسيونى
اسﻼم حسن محمد خليل
احمد عادل السيد على
انجي عادل السيد اسماعيل زيد
داليا شريف محمد السيد عبد الوهاب
ايه سعد عبد الفتاح محمد حمدون
اسﻼم محمد عبد العاطى السيد رزق
تسنيم حسين عبد العزيز امام الشريف
كريم عﻼء الدين سيد عبد الجيد
ايمان مصطفى محمد عوينات
احمد سعيد عوض الدسوقي
محمد عبدﷲ جابر على سالم البدوى
محمد طارق عطاﷲ مصباح

الكلية
علوم اسيوط
تجاره عين شمس
اداب الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
كلية البنات آداب عين شمس
اداب سوهاج
طب بيطرى الزقازيق
حقوق حلوان
حاسبات ومعلومات اسيوط
كلية الفنون التطبيقية ببنها
اداب دمنهور
تجاره القاهره
معهد فني صحى اسيوط
تجاره اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
تجاره اسيوط
تربية سوهاج
تربية كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره اﻻسكندريه
حقوق القاهره
حقوق اﻻسكندريه
معهد فني تمريض المنصوره
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى ببنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية كفر الشيخ
دار العلوم ج القاهره
تجاره بنها
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
543789
664969
737580
655902
815849
653959
656999
875232
137071
111395
311451
803874
527925
748075
119292
308576
362041
518310
529883
754031
243814
457294
307681
311051
661634
744118
753069
603859
593773
733239
156686
106763

اسم الطالب
دينا مصطفى انور مصطفى
احمد صبرى السيد محمد ابوالعزم
حنين ابو فندود محمد احمد متولى
محمد عبد الرحمن السيد عبد الحميد النبراوى
مهند ضاحى عبدالعزيز محمد
ندى محمد ايمن عبد الفتاح السلكاوى
هدير على ناجى احمد ابراهيم
زينب سمير رجب محمد
محمد عامر محمد زكى
ساره عزت عوض ﷲ ابراهيم
احمد رشيد محمود على
يارا محمد ابراهيم عثمان
رضوى معروف مرضى مستور
هاجر عصام الدين عبد ﷲ محمد
نورهان فؤاد محمود محمد
مها صﻼح فتحى زين الدين
اسماء حمدان فهمى عبدالتواب
رحاب اشرف إسماعيل حسن دهميس
ابراهيم عاطف احمد بدر
ساره مجدى محمد المتولى طه
النبوي محمود محمد النبوي
اميره كرم عبد المنعم سليمان شرف
هدى محمد عبدالعظيم العشماوي
دينا صﻼح صﻼح الدين العفيفى
امجد البسطويسى السيد البسطويسى
محمود محمد احمد على
رحمه عصام الدين غريب بيومى مصطفى
عبد الحميد هشام عبد الحميد مسلم الهراوى
ايه عبد الرحمن عبده عصر
اميره حسن عبدالصادق حسين عيد
محمد عبد العليم يعقوب عبد العليم
حازم عاطف شحاته محمد

الكلية
تجارة جامعة السادات
تجاره المنصوره
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره طنطا
تجاره سوهاج
تربية/رياضه المنصورة
معهد فني تمريض المنصوره
السن المنيا/رياضة
حقوق القاهره
اداب انتساب موجه حلوان
تربية/رياضه شبين الكوم
طب بيطري المنيا
علوم اﻻسكندريه
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية عين شمس
تمريض شبين الكوم المنوفية
دار العلوم ج القاهره
اداب انتساب موجه دمنهور
علوم طنطا
علوم بورسعيد
اداب انتساب موجه حلوان
اداب طنطا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
كلية أداب بورسعيد
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تربية ابتدائي جامعة دمياط
اداب الزقازيق
السن المنيا
السن عين شمس/رياضة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
594320
836529
318180
660435
553381
471708
154451
673914
104847
879081
449352
318862
751594
374265
606542
387268
746365
440296
670558
459235
155549
652094
167396
736455
160393
585827
807691
731858
595104
379244
153545
224965

اسم الطالب
كريم اسامه خليل زيدان
فاطمة النوبى ابراهيم ابوبكر
فارس السيد فهمى ابوذكرى
خالد محمد عبد اللطيف احمد فهمى بيومى
جون عزت نصيف ابراهيم
اشرف السيد سعد مندور موسى
اسراء سيد طه علي
اسراء محمد محمود محمود البدرى
احمد يوسف حسن مكى
اشرقت محسن ابراهيم دردير
منار مجدى عبد المنعم الجبان
مروة محمود سعد الجزار
ناريمان نبيل جابر على مصطفى
يارا محمد محمد محمد ابوزيد
نجوى محمود خضر عبد ﷲ
ايه محمد حازم ابوسريع
اسماء سالم حسن سالم
روان حسن الصافى عبد الرحيم نايل
اسراء عبد الحكيم محمود احمد عيسى
علياء نبيل عبد الحميد محمود الشاذلى
سارة احمد عبد المحسن امام
محمود رضا احمد ابو المعاطى ابراهيم
وسام مصطفى احمد محمد
احمد محمد ربيع محمد حسن
هدى حسين رمضان عبد الوهاب
رانيا صﻼح عبدالشافى العطار
حمدى خلف حمدى محمد
احمد حسن ابو الفتوح احمدحسن
دعاء السيد السيد محمد العزازى
ميار ممدوح عبدالحى بركات
شيماء اسامة اسماعيل على
محمد صﻼح عبد المجيد محمود

الكلية
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
معهد فني صحى اسوان
تجاره بنها
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره دمنهور
معهد فني صحى طنطا
تجاره بنى سويف
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
تجاره انتساب موجه قاهره
علوم اسيوط
طب بيطرى بنها
معهد فنى تمريض بنها
نوعية فنيه بورسعيد
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تجاره بنها
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
معهد فني صحى اسماعيليه
تجاره اﻻسكندريه
رياض اطفال المنصوره
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تربية ابتدائي بنى سويف
تجاره كفر الشيخ
علوم الفيوم
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
المعهد العالى للعلوم اﻻدارية ببنى سويف
علوم المنصوره
اداب المنيا
علوم بورسعيد
اداب جامعة دمياط
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره بنى سويف
حاسبات ومعلومات عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
169789
504640
385080
585083
240574
752206
113619
434161
536801
741330
358731
506224
157910
241885
295760
359417
217448
317742
746627
376002
306956
822836
243954
377645
283550
813208
655571
305925
591079
287806
598708
663513

اسم الطالب
عاصم عاشور رجب عبد السﻼم
عبد الرحمن عبد الغنى سالم الطيار
كريم محمد ابراهيم عبدالمولي
مصطفى سامي محمد ملوخيا
نورا اسامه محمد عبد الغنى
علياء احمد شندى محمد ناصر
ابراهيم حسن حسين صالح
على جادالكريم على هنداوى
دنيا محمود السيد دسوقى
اسﻼم السيد محمد عبد النبي
نورهان محمود حسين محمود
سلمى السيد حسين السيد حسين
مصطفى محمد على حسن
فاطمه نبيل جودة عايش
مونيكا مجدي محفوظ منصور
محمد امام على عبدالعليم
ايمان ابراهيم شوقى حسن
احمد ايمن محمد صابر زهو
راوية على مصطفى رضوان
ابراهيم عادل عبده محفوظ
اية سعيد عبد الخالق مدكور
منى عوض ﷲ سعد محمود
ماهر يحيى محمد محمود
محمد عبدالعزيز محمود صالح سﻼم
عمرو محمد عبدﷲ محمد حسن
امانى سامى نجيب حنا
محمد خالد محمد احمد
احمد محمد احمد عبد الرحيم
مايسه جمال سليم خشبه
اشرف عبد العزيز محمود احمد
امنيه عادل طه جاد
منى محسن احمد عبد الهادى محمد

الكلية
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات بنها
ك.ت .فني منشات بحريه بور سعيد
حاسبات ومعلومات حلوان
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية طفوله ج دمنهور
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
حاسبات ومعلومات حلوان
اداب كفر الشيخ
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
طب بيطرى بنها
معهد فني صحى بنها
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
تجاره انتساب موجه عين شمس
كلية التربية الفنية ج المنيا
اداب المنصوره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
307378
843442
815951
312406
168010
145484
661171
677417
610434
225063
813989
899793
352366
824733
540014
125795
665095
437468
730497
470182
668961
747835
593126
440172
598369
357371
660445
245372
804931
535026
425433
302750

اسم الطالب
كوثر محمود ابراهيم حماد
انطون عبد المﻼك رزق عبد المﻼك
ساره سرى عبد العزيز بركات
جورج سعد جرجس سعد
رانيا احمد الصوفى حسن
اسراء محمود احمد محمود
زينب مصطفى حامد ﻻشين
زينب حمدينو عبد المعطى على المرسى
اسامه احمد السيد الحﻼج
محمود حسنى عبد ﷲ احمد
اميره مصطفى سيد خلف
مها عبد الباسط عبد اللطيف امين
تقى احمد ابراهيم مجاهد
عﻼ عادل مصطفى عبدالحكيم
رانيا اشرف ابراهيم محمود حموده
اميره زينهم عثمان محمود
امير احمد محمود البهنسى
يمنى احمد محمد ابراهيم محمد
اميمه جابر محمود احمد
شعبان جمال عبدالمحسن ابوزيد
هدى رمزى فتوح البلتاجي
هند ابراهيم محمد سعيد
عمر جميل عبده حسن شتا
منة ﷲ احمد اسماعيل عبد الرحيم
منال اسماعيل السيد عزام
كريم احمد احمد محمد
احمد شحاته محمد مختار
سلمى عاطف امام سالم
دعاء ابراهيم طه محمد
اية احمد عوض السيد مرسى
عبدالرحمن احمد السيد عبدالنبى
احمد عبد المجيد بسيونى سراج

الكلية
طب بيطرى جامعة السادات
تمريض المنيا
حقوق اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه بنى سويف
تجاره القاهره
رياض اطفال المنصوره
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره الزقازيق
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه بنى سويف
علوم سوهاج
طب بيطرى بنها
حقوق قنا جنوب الوادي
زراعه دمنهور
اداب عين شمس
تجاره كفر الشيخ
اداب دمنهور
اداب انتساب موجه الزقازيق
نوعية كفر الشيخ
تجاره طنطا
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تربية طفوله اﻹسكندرية
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
تمريض المنيا
علوم اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تمريض شبين الكوم المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
125728
232970
684720
613013
359582
592977
904714
305823
651264
536979
911346
582444
375887
207858
116796
287735
802206
368678
129672
472550
186588
124441
734044
301022
604945
746100
302624
525548
897759
310831
594407
578475

اسم الطالب
منه ﷲ احمد سيد امام
سهر حازم احمد عبدالحكيم
هند ماهر فرحات محمد قاسم
مريم ابوهاشم عبدالقوى ابوهاشم السيد
عبدﷲ احمد حشمت محمد طه
محمد عماد محمد الموافى
بهاء ابو النور محمد محمد
محمد السيد ابراهيم الغرباوى
اﻻء مختار حسين محمد معاطى
أسماء على محمد على جويلى
اﻻء محسن محمد عبده احمد
فتحى اسامه محمد فتحى عفيفى
ابراهيم موسى محمد اسماعيل راشد
محمد وائل محمد عزت
عمرو محمود حسين يعقوب
معتز طارق محمد طاهر
مينا عماد عبدالمسيح عزيز
ريهام عاطف سالم ابوزيد
نوران عادل محمود سيد
مى مصطفى مرزوق ابوالعمايم العشرى
عبد العزيز عماد عبد العزيز فراج
محمد جمال صادق زلط
شروق محمد محمد عبد الهادي
محمد صبري البسيوني عطية
خلود السيد حسن متولى
على محمد على محمد
محمد حمدي محمد جﻼله
اسراء محمد عبد العال عبد الفتاح
عاطف رجب عاطف السيد
اسراء رشاد احمد ابو عشيبه
إسراء شاكر سعد الطحان
محمد رضا على عبدالحليم

الكلية
علوم القاهره
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره كفر الشيخ
تربية ابتدائي الزقازيق
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
اداب سوهاج
علوم شبين الكوم ج المنوفية
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تربية طفوله ج دمنهور
كلية تجارة ج أسوان
تربية رياضيه بنين طنطا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره القاهره
معهد فني تمريض المنيا
اداب جامعة دمياط
تجاره القاهره
نوعية كفر الشيخ
زراعه عين شمس
تجاره القاهره
اداب الزقازيق
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
اداب الزقازيق
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية اسكندرية
اداب سوهاج
معهد فني صحى بنها
نوعية جامعة دمياط
اداب طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
885608
671828
392907
546111
278403
302413
591318
217520
240530
280696
593333
664962
821258
904842
824431
915672
369293
576090
239862
803860
881084
133943
537000
887970
215208
916596
508968
913913
683244
438435
352487
221339

اسم الطالب
اسماء عبد الﻼه عبد الرحمن ابوالعﻼ
ايه جمال راشد رمضان
احمد مجدى عبدالفتاح حسن بحيرى
ياسمين جميل يوسف محمد الكريونى
امنية محمد طاهر عبد العزيز
حازم جمال عبده إبراهيم
تسنيم ناجى محمد فوده
هاله خالد فراج فرج ﷲ
هاجر يحى عبد ﷲ جاد عبد ﷲ
امير توفيق انور توفيق
محمد احمد محمد وهيبه
احمد خالد احمد سيداحمد
حمزة ابواليمين عبدالراضى درغام
يوسف ابراهيم مطاوع عبد الرحيم
احمد عبدالباسط احمد الشاذلى
هبه ﷲ محمد محمد محمد
ايه جمال فاضل بندارى
ريهام عصام عبد الجليل زايد
محمد ابوعمره ادريس ابراهيم
هاله محمد نجيب عبد الغنى مرسى
ابراهيم محمد على محمد
منه ﷲ محمد فكرى عبد الهادى
انوار عبد الباقى السيد ابو خوخه
ايفون ماجد برتى خله
شادي عزيز عبده عزيز
اميره عزت انيس مؤنس
نورة السيد عجمى سﻼمة حسين
غاده رجب محمد يوسف
فاطمه ابو الحسن ابو الحسن الزﻻط
نيرة محمد محمد احمد سعاده
شروق حامد طه احمد عبدالوهاب
فاطمه محمد السيد عطيه

الكلية
تربية اسيوط
نوعية المنصوره
اداب جامعة دمياط
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
تجاره عين شمس
تربية/رياضة جامعة السادات
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
تربية عين شمس
تجاره القاهره
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تربية جامعة دمياط
تربية المنصوره
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تجاره سوهاج
تجاره سوهاج
تجاره اسيوط
تربية بنها
علوم بورسعيد
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
طب بيطري المنيا
اثار قنا جنوب الوادي
السن عين شمس
علوم حلوان
تجاره اسيوط
حاسبات ومعلومات عين شمس
السن المنيا
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية اسوان
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب جامعة دمياط
علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
357340
504644
542497
104482
165885
460257
368531
221586
318769
805286
842283
278285
433543
743642
163822
842523
168687
308884
205464
128171
896145
322207
304165
616990
146857
523983
286350
890352
589539
277425
601095
605304

اسم الطالب
مصطفى ممدوح عبدالمعطى موسى
عبد المنعم عبد السﻼم رمضان حامد شرف الدين
سارة محمد البكرى احمد عبدالسﻼم
محمد خالد صﻼح الدين حافظ
ضحى محمد مصطفى مكاوى
ايه عبد الناصر حسن محمد كدش
نبويه عاشور محمد رمضان
رغدة عادل محمود محمد
ناريمان طارق محمد أحمد
سارة فتحي محمد محمود
مصطفى حلمي محمد صالح
روان محمود احمد على عبد الرحمن
عمر صبحي السيد محمد سﻼم
احمد عبد العظيم احمد السيد
مصطفى عادل انور عبد الحميد
نيرمين مجدي يوسف كامل
داليا عادل عيد قاسم
علي احمد على المغربى
جمال اشرف جمال الدين دردير سويلم
مارى فهيم عطية يعقوب
يوستينا عادل ابراهيم توفيلس
محمد عبد الستار محمد محمد عماره
لمياء هاني السيد هيكل
علية شمس الدين عبد الحميد على خيال
احمد سيد صبحي جمعه
يارا عادل وديع غب﷼ نسيم
مي احمد صبح أحمد ابو العﻼ
فايزه ياسين صابر خليل
شروق ابراهيم محمد قوره
مصطفى محمود محمد مصطفى المعصرانى
اﻻء اسامة احمد توفيق
اسماء اشرف فرحان التهامى

الكلية
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب اﻻسكندريه
تجاره القاهره
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
حاسبات ومعلومات حلوان
زراعه مشتهر
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره بنها
معهد فني تمريض المنيا
تجاره بنى سويف
اﻷكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة
تجاره بنها
علوم رياضة اﻻسماعيليه
تجاره جامعة السويس
تجاره بنى سويف
تربية ابتدائي الفيوم
فنون جميله عماره المنيا
تجاره عين شمس
تجاره القاهره
علوم سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب طنطا
اﻷكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم  6اكتوبر
زراعه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب اسيوط
تربية طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى الزقازيق
معهد فني تمريض الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
296695
675796
729064
804755
675009
594891
425926
654821
220883
615377
240442
279191
747530
161867
577886
837877
389134
665674
586633
583949
457949
209135
828053
375657
440108
460847
597819
310984
590044
207669
806837
283545

اسم الطالب
علياء ابراهيم محمد محمد
محمد عﻼء الدين عبد الهادى عبد الرحيم عبد الهادى
احمد سمير سعيد سعودى
مرسا موسي رزق وهبه
مها محمد السعيد فتوح فتوح
آيات عبد القادر فتح ﷲ عبد الفتاح
مارينا جاب ﷲ شاكر وهب ﷲ
ايه احمد صفى الدين عبد ﷲ خليل
على سيد فتحى حسن
علياء السيد ابراهيم مرواد
نورا خالد على عبد المجيد
محمد وائل امين صادق محمد
ريم محمد احمد جﻼل
محمد ايمن امام محمد
محمد احمد انور احمد عطية
بثينة زكى أبوالسعود محمد
اميره طارق كمال عبدالمطلب
ايمان عبد المنعم محمد على حشيش
نيره جمال اسماعيل حواس
نورهان عبد الغنى جبر المنصورى
منيره عبدالسﻼم عيد الشاذلي
ميرنا مكرم بخيت ابراهيم
مصطفى حسين عبد المجيد الصغير
شريف عبدالمنعم محمد عبدالفتاح
سارة عاطف جبر حسن عدس
اسﻼم عبدالرحمن عبدﷲ مطر
خالد محمد صابر عبد الفتاح البريشي
ديانا سامي سيدهم غطاس
حنين خالد محمدعبد الوهاب شبانة
يارا اشرف قاسم حاتم
مريم جرجس عبدﷲ جرجس
عمر احمد معاطى محمد حسن

الكلية
حقوق حلوان
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره بنها
معهد فني صحى بنى سويف
اداب المنصوره
كلية الزراعة جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره المنصوره
تجارة جامعة السادات
تجاره الزقازيق
علوم حلوان
حقوق القاهره
تربية جامعة السويس
تجاره بنى سويف
تجاره طنطا
كلية علوم الوادى الجديد
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجارة جامعة السادات
تربية بنها
علوم المنصوره
معهد فني تمريض طنطا
السن عين شمس
كلية تجارة ج أسوان
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تجاره اﻻسكندريه
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
تربية رياضيه بنين جامعة دمياط
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
اداب عين شمس
رياض اطفال المنيا طالبات
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
881415
302053
313654
389651
521022
577243
427730
227117
596363
581549
880233
580606
448693
742684
897019
803885
745023
505478
607204
523726
824330
311351
657408
607319
505422
464716
322510
663432
221741
316623
108325
801251

اسم الطالب
ابراهيم احمد ابراهيم احمد
احمد رزق عبدالحليم شلبي
زينب صﻼح عبد الكريم حسين
محمد السيد عبدالمنعم السيد عبدالعال
نورهان احمد حامد سرحان
مصطفى حامد مصطفى محمد النجار
وﻻء ثابت محمد عبدﷲ حبيب
اميره نبيل محمد احمد
اسراء سمير مصطفي مصطفي
احمد راجح ابراهيم ضيف
ندى مصطفى محمود محمد
اسماء محمد صديق عبد الهادى
ناريمان حمدي السيد رضوان غنيم
تقى مصطفى احمد محمود
محمد طلعت سيد على
يوستينا عادل عبدﷲ عبده
اميره سمير محمد يوسف
يوسف عادل جابر عبد اللطيف مصطفي
عمر مجدى ابراهيم ابراهيم
بركسام عادل عبد العزيز سليمان ابراهيم
شيرين شعبان حفنى سلطان
منار محمد عبد الحافظ العمرى
منه ﷲ سامى السعيد بدر
حسام احمد عبدالرحمن أحمد عبد العزيز
محمد هانىء أحمد ابراهيم هيكل
عبد الرحمن محمود عبد الفتاح احمد الوكيل
احمد محمد محمد فهمي غانم
سمر عاطف عبد البارى حسين
داليا سيد محمد عبد الناصر
هدى عبد المنعم فارس نجيب
ستيفن سامى فتحى صادق
ايه جمال على سنوسى

الكلية
علوم اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية شبين الكوم
تربية/رياضه عين شمس
دار العلوم ج القاهره
تجاره طنطا
اداب سوهاج
اداب انتساب موجه القاهره
علوم جامعة دمياط
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره اسيوط
معهد فني صحى طنطا
اداب طنطا
تربية ابتدائي اﻻسماعيليه
تجاره سوهاج
رياض اطفال المنيا طالبات
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره دمنهور
تجاره الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
علوم رياضة شبين الكوم
فنون جميله فنون المنيا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
حقوق اﻻسكندريه
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
اداب المنصوره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي بنها
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تمريض المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
479767
298481
286228
848371
133287
295231
139688
507566
378315
372787
580031
814853
166056
130745
176904
807242
381205
547088
844257
468548
215352
385846
243961
128157
607971
656616
748959
652306
322055
888785
286536
651306

اسم الطالب
احمد نبيل حسن عبد الفتاح الجمل
احمد صبحي حسن حسين عابد
رحاب احمد عبد المنعم احمد
اميره محمود بكري محمد
رحاب احمد حسن احمد
نعمة السيد الهادى محمد
ملك طارق عبد الحليم فؤاد
نصر رمضان أبوالفتوح عبد الرحمن الرملى
عمر صابر ابراهيم صالح الطرقى
نهى محمد ابوبكر خير ﷲ
بسنت مسعد كمال السعيد الباز
يوسف رضا انور يوسف
ايمان جمال حميدة محمود
ريم ايهاب احمد محمد
دنــيا محمود محمد احمد
احمد محمد ابراهيم محمد
مصطفى سيد فتحى محمود مراد
معاذ عبدالفتاح بركات البنا
محمد ناصر محمد يونس
محمد مبارك السيد مبارك
محمود محمد محمد محمد رزق
محمد احمد عبدالعظيم احمد
محمد سامى محمد عفيفى
صابرين لطفى احمد حسين
اميره محمد فكرى محمد
مى عصام الدين على عطيه جوده
ريهام احمد عبدالرحمن احمد
اسﻼم محمد توفيق عطيه
كريم ايمن على ابراهيم عبد الوهاب
زينب احمد عبد العال محمود
احمد محمد عبده السيد حسن
رويدا عمرو محمد حمزه عباس

الكلية
حقوق طنطا
حقوق القاهره
حقوق حلوان
تجارة قنا ج جنوب الوادي
نوعية جيزه
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
حقوق حلوان
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره بنها
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه عين شمس
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تجاره بنى سويف
حاسبات ومعلومات بنها
علوم رياضة جامعة دمياط
إعﻼم ج جنوب الوادى
حاسبات ومعلومات حلوان
علوم رياضة جامعة دمياط
تربية/رياضه بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
دار العلوم ج القاهره
علوم بنها
حقوق المنصوره
علوم رياضة جامعة السويس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب باﻻسكندرية
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تربية اسيوط
حاسبات ومعلومات الفيوم
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
533839
106029
453436
592574
444502
502526
679612
507984
514430
816345
444434
845633
654031
458834
530823
313577
430958
232683
377256
244910
593177
380753
838514
138798
302623
383863
311211
811105
830601
159255
355364
526150

اسم الطالب
اية سﻼمة شحاتة السيد ابو شادى
محمد احمد معوض محمد
اسراء اشرف محمد السيد حسنين
شرين ياسر مصطفى والى
مصطفى عصام لطفى دسوقى عبد الحميد
آمنه عبد المنعم مصطفى أحمد العدوى
احمد محمد صابر محمود
محمد احمد جمال الدين امام ابو السعود
حسن محمد حسن على الجندى
مريم مجدى سامى ابواليمين
حسين احمد يسرى حسين احمد ابوطالب
عمرو جمال فهيم على
عﻼ محمد حسانين على حسانين
نورهان نعيم احمد محمد عمر
احمد سمير فرج عبد الحميد العتى
نورهان عبد اللطيف امين عبداللطيف
إسراء محمد شكرى محمود محمد حسيب
اميره محمود احمد محمود
مرام جمال عبدالشكور على السروجى
محمد جمال محمود حسن
محمد طارق فاروق القشاوى
عﻼ عادل حسان محمود حسنين
أمنية فوزي سيف الدين مبارز
نورهان سعيد حنفى سيد
محمد حاتم امام السلكاوى
علياء سليم عبده محمود ابوزينه
سحر محمد خالد نوار
امنية محمود محمد محمود
صﻼح محمد موسى عبدﷲ
ريم موسي عبد العزيز موسي
اثار اشرف عبدالسﻼم محمد
محمد هشام محمد عبد القادر الصاوى

الكلية
تربية دمنهور
حقوق القاهره
اداب انتساب موجه طنطا
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تجاره طنطا
علوم اﻻسكندريه
تمريض المنصورة
تجاره طنطا
حقوق اﻻسكندريه
رياض اطفال المنيا طالبات
تجاره طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه دمنهور
علوم دمنهور
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية اسكندرية
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية حلوان
تجاره بور سعيد
اداب عين شمس
تربية طفولة فرع الوادى جديد
فنون تطبيقيه حلوان
علوم شبين الكوم ج المنوفية
كلية البنات تربية عين شمس
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
رياض اطفال المنيا طالبات
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
فنون تطبيقيه حلوان
زراعه اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
363644
209008
225908
745243
659327
650171
659242
741321
581105
283661
147607
538262
376466
725547
585644
586861
167185
282198
680985
829100
752756
507916
391640
808975
308559
602710
394473
168763
359145
307937
666820
504882

اسم الطالب
زكريا مرشود رضوان ابراهيم
محمد سيد ابوالفتوح خليل
حسن شريف حسن على
محمد محمد فوزى محمد محمود
مى محمد سعيد فهيم
احمد على محمد رمضان
اسراء عبد المهيمن محمد الصيرى
احمد عصام محمد حافظ الجندي
محمود شريف رمضان على البسطويسى
احمد عاشور نادى عبد الحليم
عزة احمد سيد محمد
ريهام عبد القادر اسماعيل محمد حسن
نادر احمد عبدالعزيز مصطفى
نور عزالدين احمد سمير خليفة
نوران بهاء الدين صابر عباس
نيره زكريا متولى زغلول
رانيا على حسن محمد
بسمة بدر حسين الديب
احمد السيد سﻼمه سليمان
منال محمد بدر غنيم
ميران السيد احمد محمد هريسة
مروان محمد شوقي كمال بركات
اﻻء جمال السيد محمد
كامل جﻼل كامل فرجانى
صفية محمد عبد الفتاح البهنسى
احمد مصطفى محمود على الزيات
محمد ياسر ابراهيم علي
مروة اسامة محمد على
احمد محمد ابراهيم جابر
ابرار طارق شاكر حماد
محمد احمد حسنى حسن ابراهيم الكاشورى
دنيا يوسف الكب عبدالحافظ محروس

الكلية
اثار القاهره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية اﻻسماعيليه
تربية ابتدائي المنصوره
تربية موسيقيه حلوان
علوم المنصوره
حقوق الزقازيق
تجاره طنطا
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره دمنهور
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره عين شمس
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
اداب طنطا
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
حقوق عين شمس
تجاره المنصوره
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
فنون تطبيقية جامعة دمياط
حقوق اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
اداب جامعة دمياط
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف
تجاره الزقازيق
تربية رياضية بنين بنها
تربية ابتدائي الفيوم
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية السادات
اداب المنصوره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
545088
589074
586152
209341
577743
557440
544727
376766
738272
889362
597743
836386
301092
479346
214549
433560
650670
428701
588790
363675
311680
372111
213380
110221
320104
675570
434811
666310
680150
664031
352005
320623

اسم الطالب
زياد اشرف جبريل النجارعبد ﷲ
فادى عماد حلمى سليمان عطا ﷲ
ميار الهادى محمود قشانة
محمود احمد عبد المنعم امام
محمد عبد السميع عزت ناصف
باسم عاطف لطفي أحمد اسماعيل
مهند محمد نزيه حسن السيد بيومى
هاجر محمد محمود منصور
محمود السيد باز احمد سليمان
محمود فرج عدلى محمد
أحمد محمد حامد حسن عبد الرحمن
عيد احمد محمد سالم
احمد عادل رمضان عﻼم الشافعى
شيماء الطنطاوى عبدالحميد الطنطاوى ماضى
سراج عبد الرحمن سعد محمد عبد الحميد
محمد عباس ابراهيم منصور ابراهيم
اسراء احمد محمود عبد الفتاح مسعود
اشرف محمد عبد اللطيف محمد
آيه سمير محمد زعير
مينا سعد ﷲ سعد فلتس
محمود ابراهيم حسن النحاس
اسماء رمضان مصطفى محمد
خالد عصام مرزوق سيد
عبد الرحمن خالد عبد العاطي درويش
اسﻼم خالد احمد المﻼح
محمد جمال محمد على محمود
احمد خالد مصطفي محمد شبايك
احمد عماد الدين جمعه السيد مهنا
محمد نبيل حسن احمد ابو العنين
علياء محرم ابوشعيشع على
محمود سعيد محمد صابر
عمرو محمد سمير الجاريه

الكلية
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره طنطا
اداب المنصوره
تجاره عين شمس
اداب المنصوره
تجاره طنطا
فنون جميله عماره المنيا
نوعية عباسيه
تجاره الزقازيق
اداب انتساب موجه اسيوط
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم رياضة شبين الكوم
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم رياضة اسوان
دار العلوم ج القاهره
حاسبات ومعلومات حلوان
حاسبات ومعلومات القاهره
تجارة جامعة السادات
تجاره المنصوره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره طنطا
علوم رياضة المنصورة
تربية/رياضه المنصورة
السن عين شمس/رياضة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية

Page 1845 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
138575
237829
110552
742198
802888
532573
650597
518331
226176
111367
803379
113262
583907
439747
522407
471144
212430
378458
304199
109614
131548
516038
365464
760612
315817
674130
746936
726180
731092
351922
754529
216237

اسم الطالب
اسراء احمد محمد العربى
نورهان نبيل امين خضر
ابراهيم سالمان زاهر عبد الحفيظ
اسماء احمد السيد عيد يوسف
كيرلس بشرى ميخائيل يونان
محمود مصطفى احمد شحاتة
مصطفى احمد خالد ابراهيم
شيماء محمد خميس زهران
محمد عماد محمد مصطفى
هاجر محمود حسن احمد
طه ناصر على عبد الرشيد
السيد ابراهيم محمود سيد احمد
ايمان عبد المجيد عبد الجليل غنيم
اية عزت محمد عبدالرحيم محمود
احمد خميس محمد حسين منصور
ريهام هشام نصر محمد مرسى
نوران حسام الدين شوقى محمود
محمود طارق صابر عثمان الصياد
منى عادل عبدالمطلب السيد
عبد الحليم محمود عبد الحليم حسن
نسمه عزت محمود مصطفي
السيد عصام الدين السيد محمد مطاوع
اسراء محمود عبدﷲ رضوان
اسراء محمد على محمد
محمد ابراهيم سليمان محمد سﻼم
مها على محمد على فويله
احمد نافع محمود محمد الحصرى
بثينة عمر ابورحاب سيد
حسناء هشام عبد ﷲ هيكل
اﻻء محمد ابراهيم محمد بيومي
محمد ربيع عبدالسﻼم جاد الرب
خالد يوسف سيد يوسف

الكلية
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
زراعه القاهره
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنى سويف
تربية دمنهور
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب
اداب دمنهور
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره سوهاج
تربية رياضيه بنين حلوان
تربية طنطا
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم اﻻسكندريه
نوعية كفر الشيخ
تجاره عين شمس
علوم رياضة عين شمس
اثار القاهره
تجاره سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق طنطا
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنها
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنها
تجاره بنها
تربية ابتدائي العريش
حاسبات ومعلومات حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
152941
600826
146308
314946
729907
740192
315961
685316
750309
875372
239046
886105
139851
679454
674138
666329
122933
103857
919495
453919
369725
505871
215450
672368
353693
654446
890378
180627
509792
836775
116390
135452

اسم الطالب
دعاء اشرف صﻼح مصطفى
خلود السيد أحمد السيد الغندور
خالد رمضان محمد عزب
جمال فرج عبد الغفار محمد
هدير محمود عبد الباقى محمود
اسامه هشام امام محمد محفوظ
رغدة اشرف فتحى زكى
مصطفى عبد التواب السيد مصطفى محمد
محمد ياقوت محمد ياقوت محمد الخضيرى
ميرنا حمايه طانيوس شاروبيم
محمد حميدو احمد محمد
احمد حمدى فرغلى رشيدى
امنية احمد المليجى احمدعامر
اميره ابراهيم يوسف غازي
ميريت ماجد زكى معوض مينا غطاس
عمار فتحى نزيه عطوه حسون
احمد امير جمال الدين محمود
محمد عباس معتوق محمود
اسراء حسين محمد حسين
سهيله خالد على عبد الوهاب محمد
ندى مسعد عوده سالمان
مصطفى حلمي السيد السيد ربيع
ايمن محمود عبد ﷲ مصطفي
محمد جمال محمد محمد الشريف
مهند سمير عبدالوهاب ابراهيم الجندى
ايمان مصباح مصباح احمد الغتورى
نرمين سيفين زكى عزيز
احمد محمد عبد الفتاح عبد العظيم
ماجد صابر شحاتة جودة
عائشة حسن محمد يوسف
معتز عماد الدين حسن شريف
مصطفى محمد خلف صادق

الكلية
اداب بنى سويف
تجاره بنها
تجاره القاهره
تجاره بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
اداب انتساب موجه بنها
علوم المنصوره
كلية أداب بورسعيد
فنون جميله فنون المنيا
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب اسيوط
علوم رياضة القاهرة
تربية نوعية شعبة فنيه منيه النصر ج المنصورة
تربية ابتدائي الزقازيق
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب سوهاج
تربية/رياضه طنطا
علوم بنها
اداب انتساب موجه دمنهور
حقوق حلوان
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
علوم بورسعيد
اداب اسيوط
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حقوق اﻻسكندريه
تربية قنا ج جنوب الوادى
اداب القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان

Page 1847 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
312891
443826
809583
510858
547706
526570
889502
679081
734575
306067
462044
313161
205504
533274
828031
440034
557720
380670
377063
917247
654607
311069
907933
462998
679766
159603
438884
127290
436959
129675
810817
293242

اسم الطالب
اسراء ربيع سعد محمد
رحاب عبدالحميد سليمان عبدالهادى عبدالحميد
لطيفة محمود صابر السيد
كريم احمد جابر حموده احمد الفحار
هيثم حسن محمد حسن شيبه
مصطفى صﻼح الدين احمد أدم حسين
محمد صﻼح احمد خليل
محمد محمد احمد على المتولى
محمد ابراهيم احمد على
محمود سعيد توفيق محمد عﻼم
نرمين مدحت احمد ابواليزيد نصرالدين
مريم صبري سينوت اسعد
مصطفى فهمي عبدالحميد ابراهيم
حسناء احمد ابوصباع احمد
ياسر محمود محمد محمد الصغير
اماني ايمن محمد عبد المعطي حسين
أميره حمدى غانم رفاعى
حليمه خلف ﷲ عبدالعاطى محمد
هاله محمد خطيب ابراهيم دلعب
مارينا عاطف ألفي رزق ﷲ
ايمان قدرى عبد التواب احمد
سارة محمد عبد المولى علوان
هاني عبد الناصر كليب على
امير نبيل محمد امين على سلطان
سناء محمد محمود السيد
محمد انور حلمي محمد
سمر احمد سعيد محمد مصطفى الشرشابى
دعاء عليان على عليان
سارة محمد توفيق نور الدين علي
اسماء محمد محمد كامل السيد
مصطفي فتحي سيد احمد
رضوى حسن سليمان حسن

الكلية
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تربية طفوله طنطا
تربية ابتدائي المنيا
تجاره دمنهور
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب اﻻسكندريه
تربية/رياضه اسيوط
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب الزقازيق
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره كفر الشيخ
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تربية أساسي اسكندرية
معهد فني صحى سوهاج
علوم اﻻسكندريه
طب بيطرى اﻻسكندريه
تجاره انتساب م .بنها
تربية عين شمس
تربية اسيوط
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب انتساب موجه طنطا
زراعه سوهاج
تربية/رياضه كفر الشيخ
فنون جميله فنون اﻻقصر
علوم بنى سويف
تربية/رياضه اﻻسكندرية
دار العلوم ج القاهره
تجاره اﻻسكندريه
حقوق القاهره
السن المنيا
تجاره القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
280781
752559
150141
459037
307670
209677
365085
118698
296545
366776
434437
372084
579690
830586
897563
805052
321388
830575
245365
601148
584593
896051
596846
547678
168895
239793
818945
669604
381399
221251
547887
313491

اسم الطالب
محمد حاتم محمد حسن حسنى محمد شراره
انجى اشرف الدسوقى محمد مصطفى
اسامة مصطفى محمد السيد
ساره جار النبى عبد ﷲ الشرنوبى
سمر فوزي عبدالعزيز الشرقاوي
اميره جﻼل احمد السيد ابو عطا
نيفين ابراهيم صﻼح خليل
رحمة محمد على منصور
اسراء ابو الوفا الحسينى ابراهيم
احمد عبدالخالق مندى مرسى رضوان
احمد ابراهيم احمد ابراهيم
رنا احمد مطاوع احمد
تسنيم فرج السعيد فرج احمد على
مصطفى محسب على حامد
نهال كمال عبد العال سيد
محمد احمد على محمد
سارة ابو الفتوح السيد عبد ﷲ
محمد رضوان شحات ابراهيم
ايه ﷲ محمد انور محمد
على على عبد الرؤف على إبراهيم
اسماء فرج عبده احمد هﻼل
شاهنده عامر ابو المجد صديق
ابراهيم عبد الرحمن هاشم ابراهيم سليم
عبد الحميد محمد عبد الحميد محمد الشرقان
احمد نبيل رمضان محمد
محمد عاشور فضل ديب
دعاء محمود سيد فريد
عبد العزيز شكرى محمد عبد العزيز
رمضان ابراهيم هانى محمود ابوجﻼله
اسراء رمضان محمد ابراهيم الزهيري
محمد ناجى فرج عشيبه
رانيا خيري عبد العاطي رجب

الكلية
حقوق القاهره
تربية بور سعيد
تربية حلوان
اداب كفر الشيخ
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره عين شمس
حقوق انتساب موجه عين شمس
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم جامعة السويس
تجاره اﻻسكندريه
علوم رياضة عين شمس
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
تمريض قنا جنوب الوادي
علوم سوهاج
تربية رياضيه بنين المنيا
تربية السادات
معهد فني صحى سوهاج
تجاره انتساب موجه الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره سوهاج
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
علوم رياضة دمنهور
اداب الفيوم
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب المنيا
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
حقوق عين شمس
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
حقوق جامعة السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
223482
131992
878250
677196
728949
898975
830844
921120
587354
390168
533997
455282
318511
807843
748756
215615
654641
115501
539709
151876
145726
515688
293312
103392
736651
612170
529719
458723
915134
833167
294516
229447

اسم الطالب
اﻻء احمد محمد خليل
كمال صﻼح الدين كمال محمد
نورهان ادريس احمد حسن
عمر ابراهيم عبد الجواد محمود مسعد
اميره محمود محمد محمود عتمان
سمر خلف محمد على
شهيرة كمال حجاج يوسف
حنان السيد احمد عبدالعال
هند محمد احمد محمد النمس
ماريان عزيز عبدﷲ دوس
رنا محمد خميس احمد الزاغ
عبدالوهاب سعد عبدالوهاب السيد الشيخ
ابراهيم محمد محيسن عبد العال
صموئيل عبد الشهيد زاخر عياد
فاطمه محمد عبد المجيد محمد
اﻻء سيد محمد راضى
احمد محمد احمد على التهامى
هاجر خليفه سالم محمد
ايمان جابر منصور محمد عمران
محمود عبد القادر ابو اليزيد محمود
احمد بهاء الدين عبد الحميد محمد محمود غالى
ابراهيم محمد ابراهيم قطب الششتاوى
اسراء احمد محمد سيد احمد
ندى على محمود محمد سليمان
ابراهيم محمد ابراهيم السيد سا لم
اشرف صﻼح محمد عبدالرحمن
إبراهيم رمضان محمد عبدالجليل ابويوسف
آية حسن محمد هﻼل
ايه ابراهيم عبدالرحمن حسن
عبد الرحمن حجاج احمد علي
حسن عبد العظيم عبدالسﻼم السيد
هاجر احمد توحيد احمد طلبه

الكلية
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
حقوق حلوان
تربية اسيوط
تجاره المنصوره
تربية الزقازيق
تربية سوهاج
زراعة قنا ج جنوب الوادي
علوم بورسعيد
تجاره طنطا
تربية بنها
تربية دمنهور
تجاره طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره سوهاج
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
تجاره عين شمس
اداب دمنهور
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب كفر الشيخ
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تربية حلوان
تربية رياضيه بنين الزقازيق
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
زراعه دمنهور
تجاره كفر الشيخ
معهد فني صحى اسيوط
كلية تجارة ج أسوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب انتساب موجه الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
150681
167500
234877
909143
152921
508629
389483
162077
471979
667790
425658
351801
746525
593991
735152
727278
460692
109633
118476
296590
316283
889988
429489
900175
756755
297606
121458
730052
758226
387285
180852
578816

اسم الطالب
محمود فصيح عبد العال عبد المنعم
سمر عيد على عبد المولى
زينب عصام صبري البشوتي
محمد اسامه ابوالمجد الصادق
اﻻء مصطفى محمود مصطفى
مونيكا عادل شفيق جرجس
محمد ايوب عبدالعزيز السيد
اسامة مصطفي معوض احمد موسي
بهاء زكى الدين يوسف ابراهيم
محمد محمود فرحات طريح
محمود مدبولى صديق محمد
دينا مختار محمود عبدالحميد شابوب
جيهاد محمود عبدالحليم عبدﷲ
ريهام محمد مجاهد خليفه
اميره مهدى عبد الحميد مهدى
احمد ناصر محمد عبد العزيز القوشى
عبدالحميد عيسى عبدالحميد سيداحمد عيسى
عبد المؤمن محمد مصطفى محمد
منه ﷲ ايمن عبد المجيد حنفى مصطفى
سلسبيل طارق احمد السيد
اية محمد رزق محمد مليجى
اسراء حمدى عبد العزيز على
ندى عصام فؤاد عبد النبى ندا
غاده عادل عبد العال سﻼمه
احمد منصور محمد الصادق
سميرة ايمن عبد الحميد محمد
محمد زكريا عباس محمد السعدنى
رانا رضا محمد عبدالغنى احمد
ابراهيم محمد السيد محمد
ضحى محسن رمضان خليفة
دوﻻجى فوزى مﻼك ابراهيم
ابراهيم محمد عبد ﷲ خميس

الكلية
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
دار العلوم الفيوم
علوم رياضة القاهرة
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره انتساب موجه دمنهور
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ
تربية رياضيه بنين المنصوره
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تجاره بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره جامعة دمياط
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب عين شمس
علوم رياضة الفيوم
تجاره بنها
اداب اسيوط
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تربية رياضية بنات سوهاج
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
السن عين شمس/رياضة
تجاره بنها
تجاره بور سعيد
دار العلوم ج القاهره
معهد فني تمريض عين شمس
حاسبات ومعلومات الفيوم
زراعه المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
889956
207532
127340
750393
892159
901770
833200
598685
164995
669945
379414
506006
879432
615249
542005
460170
467559
654544
451826
613425
663972
240407
215874
465792
208883
596789
322831
473014
738440
237664
215880
277990

اسم الطالب
نورهان اسامه عبد المنعم ابراهيم
منه ﷲ محمد شلبى زكى شلبى
شيماء على حسن ابراهيم
محمد جمال محمد مختار محمد ابراهيم هتيمى
احمد جمال محمد بخيت
امانى محمد محمود موسى
محمود عوض ﷲ خضرى حسين
عبدالرحمن فوزى محمد البسيونى
محمد عمر السيد احمد
اسماء صبرى محمد مصطفى اﻻمام
اسراء محمد محمد محمد جبر
اميرة عبدالحكيم احمد صالح
محمد سيد عبد الرحيم فرج
ايه محمد عبدالعزيز طلبه
محمود عﻼء عبد الخالق السيد ابو زيان
اسراء محمد ابراهيم عتمان
عمر موسى عبدالونيس السيد السقيط
ريهام حلمى عبد الرزاق احمد ابومسلم
محمود عرفه امام ابراهيم خليل
محمد ثروت فاروق محمد
ندا صبرى حسن احمد
ساره ايمن طلعت احمد وحيشي
رحمه اسامة محمد عبدالمطلب
أنجى السيد عبد العاطى السيد حمد
اشرف إيهاب إمام على
اسﻼم وائل عبدالحى عربان جﻼل
ريهام سمير محمد محمد كنر
على سعد على سعد الغبارى
روان عبد المنعم عبد النبي عبد النبي
رحاب محسن السيد على عطية
سيلفانا الفريد عبد الشهيد بطرس
نانسي نبيل زغلول سعد باشا

الكلية
طب بيطرى اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه القاهره
تربية بور سعيد
تمريض اسيوط
اداب انتساب موجه سوهاج
تجاره سوهاج
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
حقوق بنى سويف
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية/رياضه بنها
اداب انتساب موجه دمنهور
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
رياض اطفال القاهره طالبات
علوم رياضة اﻻسكندرية
علوم كفر الشيخ
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
اداب كفر الشيخ
علوم رياضة طنطا
معهد فني صحى الزقازيق
تربية المنصوره
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره القاهره
تجاره كفر الشيخ
تجاره القاهره
حقوق المنصوره
تربية طفوله شبين الكوم
تجاره كفر الشيخ
تربية الزقازيق
تجاره طنطا
تجاره القاهره
إعﻼم القاهره/رياضة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
366988
304939
656395
589166
239263
804100
449461
160415
899091
523360
579677
681499
320626
509900
470620
672095
128141
842931
618351
539893
543520
362109
158135
834473
307536
911807
524613
824155
879482
446341
594674
308891

اسم الطالب
احمد عاطف احمد عبدالغنى الزيات
رحاب عبد المطلب عبد السعيد عبد المطلب
ايه سمير محمد حسن جادو
احمد خالد عبد الواحد عبد الحفيظ الطرطورى
احمد سعيد رمضان موسى
إسراء أسامة مرسى أحمد
خلود محمد حامد فايد
اسماء جمال شعبان عبد الباقى
ريموندا راجح زاخر حنا
كيرلس نشأت خليل عطا ﷲ
بانسيه فؤاد السيد بكر
احمد عبد العزيز المهدى عبد السﻼم
محمد احمد أحمد ظﻼم
مصطفى وجيه احمد محمد على المرادن
الزهراء جمال عبد الستار مصطفى خليفة
شهيره عبد الحكم منصور ابراهيم مصطفى
ساره ممدوح عبد الكريم ابو بكر
محمد يوسف ابراهيم محمد
عبير عيد على ابراهيم
فاطمه رمضان اسماعيل عبد الفتاح اسماعيل
عبد الرحمن عبد المنعم على حسن
رانيا مصطفى حسن درويش
ايه سامى عبد العظيم احمد
راندا عبد العاطى على محمد
اية ابراهيم على السطوحى
اروى ابراهيم بغدادى عبد المنعم
مؤمن محمد محمد المحجوب السنباطى
احمد هاني علي التايه
زياد مصطفى بكر عبد الحميد
احمد محمود محمد محمود سليمان
طه محمد على على حجاج
محمد اشرف شكري حامد الجبالي

الكلية
معهد فنى تمريض بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
نوعية المنصوره
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
نوعية المنيا
طب بيطرى كفر الشيخ
تربية بنى سويف
إعﻼم بنى سويف
تربية اسكندرية
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
تربية رياضيه بنين المنصوره
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
نوعية كفر الشيخ
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره القاهره
حاسبات ومعلومات المنيا
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية دمنهور
تجاره اﻻسكندريه
كلية البنات آداب عين شمس
رياض اطفال بنى سويف
تمريض قنا جنوب الوادي
تمريض شبين الكوم المنوفية
تجاره سوهاج
تجاره اﻻسكندريه
تجارة قنا ج جنوب الوادي
حقوق اسيوط
حقوق طنطا
معهد فني تمريض المنصوره
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
207130
843170
610016
507929
612504
288327
388531
746407
603522
117683
596679
382539
319262
373572
388829
664995
654088
744721
156196
835874
808904
289287
307140
908030
237730
826597
466439
905078
664427
824000
800935
751083

اسم الطالب
هاجر على محمد السيد فراج
حسن ممدوح انور بيومي
محمد صدقي محمد زكي
عبد الرحمن خالد السيد محمد الجبالى
احمد عصام السيد عباس محمد عمر
اية عيد احمد عفيفى
احمد محمد احمد سﻼمة
مارينا مقبول ابراهيم ابو اليمين
خالد ناصر فؤاد محمود
زينب حسين احمد حسين السيد
نوران عبد الناصر عبد الظاهر منصور
احمد خالد شعبان محمد
رضوى ابراهيم عامر البعل
طه مجدى حجاج محمد حجاج
مصطفى احمد محمد احمد
خالد احمد طلبه رياض
اميره صبح محمد على محضيه
اثار عبد الحكيم طه عبد ﷲ محمود
ايمان عادل خليفة عبد ﷲ
عماد خالد صبرى محمد
على فتحى ابوسمره مرسى
احمد مصطفى عبدﷲ سيد الصبان
اية ايهاب حامد الشقنقيرى
نبيله جميل يوسف شنوده
سعاد عبد اللطيف سليمان احمد خلف
اندرو لطيف كامل بشارة
منى محمد محمد مرسى حسن علي
اسراء ممدوح محمود محمد
مهند خالد محمد عيد عوض
وردة سعد عزام ابراهيم
عمر احمد عمر محمد
اسماعيل فكري اسماعيل السحراوي

الكلية
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه دمنهور
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب القاهره
تجاره بنها
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنها
اداب القاهره
تجاره جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات بنها
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه بنها
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
معهد فني صحى المنصوره
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف
تربية رياضية بنين اسوان
ك.ت .فني صناعى نجع حمادى بنين
طب بيطرى القاهره
تربية شبين الكوم
زراعه سوهاج
حقوق حلوان
كلية تجارة ج أسوان
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تجاره سوهاج
معهد فني صحى المنصوره
اداب اسوان
تربية /رياضه المنيا
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
149478
905527
205269
380483
444799
739721
837140
479360
587092
366879
729259
750059
210552
457208
155014
746144
599962
373559
882800
165832
158178
305097
827462
609088
881210
525194
733138
576422
677176
280239
665037
897261

اسم الطالب
احمد راشد راشد عبد الوهاب
مريم محمد عبد النعيم سليم
مروه نبيل سيد جاد احمد
مصطفى حسن خميس احمد ابواحمد
احمد سعيد السيد عبد الرحمن فايد
سهيله سامح عبدالرحمن محمد
الحسن عﻼء إبراهيم خضير
خلود ابراهيم ابراهيم السيد
منة ﷲ محمد محمود عبدالسﻼم العطار
محمود ماهر محمد مرسى السيد بسيوني
هبه احمد السيد شوقى فايد
محمد محمد حازم محمد
ملك احمد محمد ابراهيم برى
هند السباعي زغلول احمد يحى
اسراء عصام الدين عبد العظيم رياض
احمد احمد كامل هﻼل
احمد على محمد سيد احمد نوفل
مصطفى يوسف عمرى يوسف سابق
عبد ﷲ محمد زهري احمد
رانيا محمد مصطفى عبد القوي
ريهام عيد كيﻼنى مطاوع
ايمان ضياء أحمد أحمد اﻻقرع
ثيودورا سمير فؤاد نجيب
يحي احمد مصطفى احمد مصطفى
سهام نسيم حنين غالي
شيرين على شفيق على عبد الحميد
فاطمه اشرف مصطفى مصلحى عياد
مصطفى جمال السيد اﻻبيارى
خالد محمد محمد رضوان ابراهيم عزام
فاطمة احمد حسين رياض
محمد السيد السيد قنبوره
احمد عاطف محمود سلمان

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
زراعه سوهاج
حقوق حلوان
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
معهد فني تمريض طنطا
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية فرع الوادى الجديد
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
علوم طنطا
زراعه بنها/رياضة
تجاره الزقازيق
تجاره جامعة السويس
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
نوعية طنطا
علوم بنى سويف
تربية اﻻسماعيليه
اداب الزقازيق
علوم رياضة بنها
حقوق اسيوط
اداب الفيوم
تربية بنى سويف
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب قنا ج جنوب الوادى
علوم بنها
تربية اسيوط
علوم طنطا
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره انتساب موجه طنطا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب عين شمس
علوم المنصوره
تجاره سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
446773
837876
658032
655547
512990
736181
593639
307613
528993
577257
501605
435827
913649
218077
534686
736398
606099
611261
904622
217322
465540
228524
875528
317631
533776
449382
804225
679418
105719
178149
378193
755938

اسم الطالب
محمد اشرف محمد السيد احمد
ايمان مجدي نور الدين محمد
غاليه ياسر السعيد ابراهيم غبون
محمد ابراهيم حسن مسعود حسين الفار
سندس احمد فتحى محمودابراهيم
محمد رجب كاشف محمود
بسمه احمد السيد احمد عبد الغني
داليا عبد الحكم عبدالحكم شاهين
مصطفى محمد عبدالكريم عبدالمجيد الفخرانى
احمد امير يحيى على مصطفى
يوسف اشرف احمد احمد الهريدي
منة ﷲ محمد عبد ﷲ احمد ماسخ
ايمان ابراهيم علي محمد
ضحى محمد صالح حسن
ورده محمد شريف عبد الجيد هواش
مروه ابراهيم السيد ابراهيم
أسماء فتحي كامل علي
هدير السيد محمد السيد أحمد
محمد ابواﻻمجد احمد الحادى
مادونا مدحت نصيف اخنوخ
منة ﷲ احمد محمود محمد يوسف
محمد قرنى بدوى عشماوى
محمد رفعت محمد ابراهيم
امير خالد السيد السيد
امنية محمد قطب مرسى الجمل
نورهان الشناوي غريب اسماعيل عبده
سهيلة أسامة عبد ﷲ محمد
احمد محمد عبد العال محمد
ندى حاتم عبد الرازق عبد الوهاب
اسﻼم محمد فوزي محمد
فرح محمد عبدالظاهر حسين سليمان
اسماء وائل نعيم حسين نصرﷲ

الكلية
تجاره انتساب موجه طنطا
كلية علوم الوادى الجديد
علوم رياضة المنصورة
تربية رياضيه بنين المنصوره
نوعية فنيه اﻻسكندريه
معهد فني تمريض الزقازيق
تربية جامعة دمياط
تربية شبين الكوم
تجاره اﻻسكندريه
اداب سوهاج
تجاره طنطا
تجاره اﻻسكندريه
تمريض أسوان
تجاره القاهره
تربية دمنهور
نوعية الزقازيق
تجاره الزقازيق
رياض اطفال القاهره طالبات
تجارة قنا ج جنوب الوادي
حقوق عين شمس
تجاره كفر الشيخ
علوم عين شمس
حقوق سوهاج
تجاره بنها
تربية ابتدائي دمنهور
معهد فني صحى رياضه طنطا
تجاره بنى سويف
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تجاره عين شمس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
599931
391847
881790
430409
154096
237489
653295
898485
659779
363621
734354
448564
473240
750732
157184
243522
652057
173683
432507
520613
446483
367447
587513
357583
138307
892501
679784
601136
675224
130715
125450
820909

اسم الطالب
مصطفى محمد عبد الوهاب عبد المقصود
ايمن عزيز طه عامر السيد حجاب
حسن الدسوقى عبد التواب احمد
احمد محمد احمد احمد عبدالرحيم
منار احمد عفيفي احمد
شروق رجب محمد عبد الﻼه اسماعيل
انجى حسن محجوب محمود
انطوني نبيل حلمي عزيز
جهاد حمدى احمد السيد معله
احمد احمد سيد عبده
ايمان خالد عبدالعال ابراهيم سرحان
رحمة عبد ﷲ أبو الفتوح عبد القادر
محمد عبد الفتاح محمد ابراهيم مرزه
احمد محمد محمد ابراهيم العفني
اية محمد فريد حسين على
مرفت عادل عبد الﻼه صالح
محمد اشرف محمد السعيد الشيخ
ندى خالد زينهم محمد
عبد العزيز عبد السﻼم فاروق عبد السﻼم
مريم مكرم وليم عزيز
احمد خالد احمد الدمرداش جبر
ايمان سعيد مدبولى سليمان
رانيا جمال زكى محمد ليله
عبدالوهاب طارق عبدالوهاب عبدالفتاح
عبير محمد السيد عبد العال
ايه عبد الفتاح عبدالفضيل على الدين
احمد على محمد رضوان
ابراهيم محمد عبدالفتاح حسانين
هند عمر موسى السيد زارع
دينا صﻼح الدين فاروق قاسم
ميرنا هشام عمر عبد الغفار
ارسانى عماد رشدى غندور

الكلية
تجاره الزقازيق
تجاره بنها
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم سوهاج
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم الزقازيق
تجاره طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
اداب انتساب موجه بورسعيد
تربية بنى سويف
علوم القاهره
علوم المنصوره
اداب القاهره
تربية اسكندرية
اداب دمنهور
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
حاسبات ومعلومات بنها
علوم طنطا
علوم رياضة عين شمس
زراعه عين شمس
تمريض اسيوط
تجاره انتساب موجه المنصوره
حاسبات ومعلومات الزقازيق
اداب المنصوره
كلية البنات آداب عين شمس
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
733348
536153
599050
660665
136880
584680
501701
465301
114200
315278
900223
279606
581196
353753
159261
745566
502766
277192
533102
452110
478418
103751
670023
354742
669326
379432
304659
115953
299649
677442
390742
605762

اسم الطالب
محمود عبد القادر سليمان عبد الفتاح
بسمة مختار محمد محمود الطنيخى
ماهيتاب محمد حامد عبدالمقصود عطية
احمد عصام ابراهيم دكرورى محمد
رضوى محمد عبد الفتاح السيد
مي عبد الهادي محمد جﻼل البيلي
بسام الفونس لويس جيد بشاى
اسﻼم محمد اسماعيل احمد الطوخي
محمد اسماعيل عبد الهادى اسماعيل
محمد هشام محمد الخنانى القاضى
ايه نبيل محمد محمد
اسراء مجدي احمد محمد اسماعيل
احمد مصطفى محمود محمد
جورج اميل شاكر زكى
ساره ابوزيد عبد العليم ابوزيد
احمد ربيع عطيه محمد عيادة
بسنت رمضان محمد بﻼل
محمد حاتم محمود فوزي محمد فؤاد
ايمان احمد غانم محمد العدل
محمد جابر المحمدى الشنشورى
على سعيد على محمد بسيونى
احمد محمود احمد مصطفى
وﻻء محمد زكى متولى سعفان
سما ضياءالدين مصطفى محمود
سيف الدين عادل محمد محمد خميس
احمد حلمي محمد بندارى باشه
خلود احمد محمد نصر
محمود حنفي محمود عمران
حسن احمد حسن على
شروق خالد محمد عبد الراضى
فاطمه محمود عبدﷲ محجوب
اسراء محمد ابراهيم محمد

الكلية
علوم رياضة الزقازيق
اداب دمنهور
حقوق الزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره عين شمس
اداب المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
علوم رياضة القاهرة
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
معهد فني صحى سوهاج
علوم رياضة حلوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
حقوق عين شمس
تربية بنى سويف
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية طفوله ج دمنهور
تجاره طنطا
اداب اﻻسكندريه
علوم بورسعيد
تربية/رياضه كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه طنطا
تربية المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
طب بيطرى جامعة السادات
حقوق القاهره
حقوق حلوان
علوم المنصوره
علوم بنها
معهد فني صحى الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
155847
109905
882256
218511
664160
753019
306100
447617
321537
316424
364586
301690
140723
586216
613453
678138
303710
604752
394175
890741
896195
752968
151919
309805
307369
517221
213751
833647
215795
443031
470292
826981

اسم الطالب
سعيد محمد فتحي عبد الغني
احمد ممدوح معوض على
نسرين احمد جﻼل جوده
هاجر احمد رجب عوض ﷲ
نيفين طارق عبد الهادى على سﻼم
نورهان محمد عبده محمد سﻼمه
عبد العزيز جمال عبد العزيز جﻼل
طارق محمد على محمد البربرى
نورا عبد المنعم فاروق ناصر
اطفهان جابر فتحى يوسف
هدى جمال الدين السيد عبدﷲ
محمود حمدي عبد المعبود سيداحمد
اميره شريف عبد المنعم عبد ﷲ
دنيا جميل عبد السﻼم نجم
احمد عاطف محمد موسى
هاجر مجدى محمد الخبيرى البغدادى
اية اشرف عبدالحميد ذكى فايد
اسراء خليل عبد الفتاح احمد
محمد ابراهيم على ابراهيم
صباح حمدى تمام على
ندى احمد محمد مسعود
منى السيد ابراهيم عبد الغنى عامر
ريمون اشرف محفوظ رزق ﷲ
بهاء الدين صبري عبد العاطى الفرارجى
شيماء محسن ابراهيم ابوهيبه
احمد محمد سعيد جمعة
سيف الدين محمد احمد حسين
محمد مجدى فهيم عبدالسميع
نورهان عادل محمد على بيومى
امنيه محمد حافظ السيد درويش
محمد ابراهيم محمد السيد ابراهيم
منة ﷲ محمود محمد يحيى

الكلية
تربية /رياضه بنى سويف
تربية حلوان
تربية ابتدائي اسيوط
حقوق القاهره
تجاره المنصوره
تربية بور سعيد
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره طنطا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
معهد فنى تمريض بنها
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه حلوان
معهد فني تمريض طنطا
تربية/رياضه الزقازيق
علوم المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني تمريض الزقازيق
ك.ت .فني صناعى بنها
اداب اسيوط
تجاره سوهاج
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
إعﻼم بنى سويف
السن عين شمس/رياضة
تربية شبين الكوم
تجاره دمنهور
تجاره القاهره
ك.ت .فني صناعى قنا
اداب انتساب موجه حلوان
تربية طنطا
السن عين شمس
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
234780
657828
375194
453680
611300
513246
884883
441755
457481
305214
376787
131442
675054
676698
528764
904953
810954
375714
879030
585771
731959
727127
306546
436939
288372
206675
544523
524888
218443
595825
227226
390099

اسم الطالب
هند عبد الناصر محمد عبد اللطيف
اسراء شعبان حسين صابر
محمد احمد محمد عبده
اسراء جمال سالم خليل متولى
ايمان محمد اسماعيل صبرى أحمد
نورهان فتحى جابر حسن بدر
سيف الدين محمد عبد المنعم عزوز
خالد السيد احمد عنبر
زينب عبدﷲ عبد العاطى ابراهيم البحيرى
تقي محمد مصطفى محمد حنيجل
الشيماء صبحى غريب السيد الطنطاوى
سعاد عصام الدين كمال رمضان
السيد حمدى ابراهيم السيد الشرة
احمد خيرى عبد الغنى الحنبلى
عمرو على محمد على عيد ريشه
عمر دندراوي هاشم علم الدين
ايه محمود محمد محمود
دينا شعبان زايد السيد
هدير محمد اﻻمين طه محمد
احمد محمد مسعد مرزوق
جودة مجدى جودة على عرفه
خالد سعد محمد عبد الحميد الوليلى
محمد خالد انور زين
روان ايمن ابراهيم احمد ابراهيم
منار علي على عبد الرحمن
يارا وائل عبدﷲ سالم
فادى مصطفى عبد العزيز محمد عبد الرحمن
اسراء صبري عبد الوارث حميدة
شروق فتحى إمام ابراهيم
هدير اشرف رضا السعيد العصفورى
شاهنده محمد عبده فتح الباب
اسراء حسن احمد عبدالعاطي

الكلية
كلية البنات آداب عين شمس
رياض اطفال المنصوره
علوم رياضة بنها
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
علوم الزقازيق
اداب انتساب موجه طنطا
اداب اسيوط
علوم طنطا
اداب كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية عين شمس
تجاره عين شمس
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية اسكندرية
تجاره سوهاج
اداب المنيا
نوعية بنها
تربية اسيوط
تجاره طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره الزقازيق
معهد فني صحى بنها
تربية اسكندرية
زراعه عين شمس
تجاره القاهره
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره اﻻسكندريه
حقوق حلوان
معهد فني صحى بور سعيد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
زراعه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
477028
448181
210516
155484
146199
457802
593195
740653
429593
534742
106945
226861
743860
210908
151133
148500
754705
368043
751442
586281
549816
657862
236506
881760
559876
228268
823732
360984
438514
810026
218336
515899

اسم الطالب
نادية مصطفى رياض البنا
مصطفى احمد علي الضبع
محمد على يوسف المحيص
ياسمين ناصر شكرى عبد القادر
مروه محمد يوسف حسين مرعى
ريهام بكر عبدالخالق محمد صباح
نيره نجاح حمدى هاشم
عبدالسميع عبدالفتاح عبدالسميع عبدالقادر
اسماء احمد محمود محمد احمد
أسماء سرور شحاتة سليمان عوض
احمد اسامة صﻼح الدين الطاهر
مريم حسين لطفى محمد
رغده وحيد محمد حسنين
محمد احمد فتحي ابراهيم البغدادي
احمد رمضان فهمى سﻼمة
ايه خميس فرج هيسه
احمد عبد الحى محمد صﻼح
اسماء الشحات ابوالوفا رفاعى
طﻼل محمود نعمت ﷲ عبد الواحد
ميادة عماد عبد العزيز ابو عيطة
داليا مصطفى كمال ابراهيم عﻼم
ايمان مخلص محمد السعيد
محمود حسين محمد علي
هاجر عادل احمد قطب
هدير غنيم عبد ﷲ حامد
اسﻼم عاطف عبد الرحمن عبد الكريم
مشيره محمد فخرى عبدالرحمن
هاله محمد على عبدالمنعم
اية بسيونى ابراهيم عبد المجيد عز العرب
شنودة جمال ميخائيل جورجى
اسراء طه عبد الرحمن محمد
محمد نبيل عبد الحميد محمود سيف النصر

الكلية
اداب طنطا
السن عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب بنى سويف
زراعه القاهره
معهد فني تمريض طنطا
تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالبات
اداب الزقازيق
السن عين شمس/رياضة
تربية طفوله ج دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
خدمه اجتماعيه حلوان
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى رياضه اسماعيلية
تربية ابتدائي بنها
تربية ابتدائي بور سعيد
رياض اطفال المنصوره
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
معهد فني تمريض المنصوره
حقوق حلوان
اداب انتساب موجه اسيوط
تربية/رياضه دمنهور
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره دمنهور
اداب المنيا
خدمه اجتماعيه حلوان
اداب دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
363733
369052
450931
727619
680556
326779
126607
123652
737558
299240
877719
511758
218372
217083
383228
596185
921015
741840
315798
218064
113691
109505
822248
220306
744420
151377
438565
728393
371929
449929
364621
588095

اسم الطالب
احمد محمد احمد حلمي
فتحيه مسعد فتحى احمد ابوالنصر
كمال محمد كمال الجمال
منه ﷲ عادل شحاته حافظ ابراهيم
خالد احمد عبد الرحمن زويته
اية شوقي فتحى الخولى
منة ﷲ محمد عطية محمد ابو الخير
عمرو عبد الحكيم عمرو على
ايه محمد رفعت احمد ابراهيم اسماعيل
نهال محمد كامل حسن
افنان محمد تغيان احمد
فيروز وليد على عبد العاطى سعد
اسراء محمد مصطفى السيد
احمد وائل عزالدين محمد احمد
هاجر الحسينى جﻼل احمد
منه ﷲ ماهر أمين أحمد شتا
حسام الدين عبدالمنعم محمود
محمد عزت سمير محمد المغربي
عبد القادر وجدي عبد القادر أبو العزم
زيزي محمد سمير محمد
محمد عاشور السيد عاشور
نادر تواب سعدﷲ ابراهيم
ياسمين احمد على حسن
علياء محمد عبد السميع السيد
ماهر على ماهر شريف
اسماء عبد الفتاح بركات عثمان
روان عصام الدين حسين احمد حسين
محمود السيد محى محمد
اسراء زغلول احمد سعيد
سلمى يسرى الشحات السيد عثمان
فاطمه سيد الحسينى محمد
احمد شريف اﻷسمر أبوالمعاطى موسى

الكلية
تجاره عين شمس
اداب طنطا
اداب طنطا
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه قاهره
حقوق القاهره
اثار قنا جنوب الوادي
تربية/رياضه حلوان
علوم اسيوط
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه عين شمس
حاسبات ومعلومات حلوان
تجارة جامعة السادات
علوم جامعة دمياط
حقوق سوهاج
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره بنها
علوم حلوان
تجاره القاهره
حقوق عين شمس
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
علوم رياضة حلوان
ع.دولى اعﻼم مدينةالشروق
اداب انتساب موجه حلوان
اداب اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
حقوق انتساب موجه عين شمس
اداب طنطا
زراعه القاهره
معهد فنى تمريض بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
586805
244489
520104
321253
379406
917048
388539
215147
381200
437193
389302
296126
519972
288047
466557
600122
583347
605887
823451
458979
320347
549843
229888
676316
534863
540427
466982
819646
668897
355890
804083
115781

اسم الطالب
نرمين ابو المعاطى طاهر الفخرانى
مى سمير حسيب غالي عوض ﷲ
هاجر مصطفي عبدالرؤف محمد صالح
سمر محمد محمد موسى
ياسمين وليد محمد على
ابوبكر عزت موسى محمد
عبدالرحمن عبدالباسط ابراهيم نور الدين
اسﻼم مجدى محمد رشاد
محمود عاطف محمود عيد
نورهان محمد حافظ محمد يوسف
اميره كمال احمد ابوزيد
ندى ياسر عبد الرحمن محمد
ايه عادل عبد المنعم محمد حسن التمساحي
مصطفى فريد فتحى عبد الفتاح
سماح احمد عبدالفتاح احمد الدرس
محمد سعيد عبدالواحد ابوهاشم
اسماء جمعه حسن معوض على
اية محمد عبدالقادر محمد
كرستين صﻼح زامك ساويرس
هدير محمد رشوان ابو عقاده
عبد العليم حسانين عبد العليم حسانين
رحاب يسرى فريج عبد المقصود النجار
شيماء مصطفى عبد الرازق جاب ﷲ
طﻼل ضياء الدين ابراهيم غنيمى
رنا ماهر عبدالفتاح حسن عقل
سمية سﻼمه ابراهيم صافى
حنان اشرف مصطفى ابو موته
رجاء سليمان حسين سليمان
مايسه عابد مصطفى محى الدين
دينا عبدالباسط ابوالحمد باشا
هاجر محمد نبيل محمد
احمد عﻼء فؤاد سعيد

الكلية
تربية بنها
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه طنطا
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي عين شمس
تربية ابتدائي اسيوط
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم رياضة عين شمس
بنات علوم رياضة عين شمس
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تربية ابتدائي عين شمس
حقوق طنطا
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية ابتدائي كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تربية طنطا
علوم الزقازيق
تربية قنا ج جنوب الوادى
علوم كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب دمنهور
تربية حلوان
حقوق المنصوره
حقوق اﻻسكندريه
استنفد الطالب رغباته
تجاره كفر الشيخ
اداب المنيا
تمريض المنصورة
تجاره جامعة السويس
اداب المنيا
تجاره انتساب م .بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
291846
604124
281419
445518
667293
323131
757417
577845
825957
502253
205398
245038
650055
232774
912484
440362
673046
225517
388551
280318
733377
525148
545000
116097
897475
812725
834743
811172
536194
829145
669889
145460

اسم الطالب
مريم حسن طه محمد
محمد حسينى السيد عبد الحميد
مهند كرم صادق مصطفى
رغده محمد مفرح حسين
امال شوقى سيداحمد الغمراوى
اسماء عطية محمد السعيد عطيه
محمد اشرف محمد زكى عثمان خلوصى
احمد ثروت سعد بﻼل
صابرين ربيع محمود راشد
يسرا محمد السيد حسن محمد
منيه عبد العظيم مصطفى السيد البدوى
كريمة محمد محمد احمد
ندى محمد محمود المرسى الحنتيرى
شروق سامي محمد السيد
اسراء محمد جامع سليمان
اشرقت محمد عبد الغفار الديب
متولى محمد متولى فهيم رضوان
هاجر محمد كرم مرسى عيسى
محمود محمد على ابراهيم
فاطمة يسري حسن فراج اﻻسناوى
وﻻء حمادة سعيد السيد
آﻻء السيد بكير السيد حراجى
حسام محمد عبد العزيز عبد اللطيف
كريم سيد سعيد محمد
حسين محمد حسين محمد
شرين عماد فايز زكى
آيه محمد النوبى على
غادة جمال صاوى محمد
رانيا ابراهيم عبد المقصود اسماعيل النجار
احمد سليم محمد خير ابراهيم
شيماء حسن السيد نصر فرحات
سمر السيد عبد الحميد السيد الجزيري

الكلية
حقوق انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره عين شمس
تربية رياضيه  /بنات طنطا
نوعية المنصوره
تربية طفوله شبين الكوم
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب اسوان
تجاره اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تربية المنصوره
اداب عين شمس
تربية نوعية فنية اسوان
اداب كفر الشيخ
تجاره طنطا
اداب بنى سويف
علوم رياضة بنها
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه الزقازيق
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
علوم رياضة كفر الشيخ
حقوق حلوان
معهد فني صحى رياضه سوهاج
اداب المنيا
تجاره سوهاج
نوعية المنيا
تربية طفوله ج دمنهور
اداب قنا ج جنوب الوادى
اداب انتساب موجه المنصوره
خدمه اجتماعيه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
728778
365059
234828
296572
205906
469369
597880
148413
285991
285357
879446
681000
591706
368777
819362
520042
808231
875390
891434
589924
669546
668683
292394
155300
293662
165757
737014
503599
393620
277493
392284
729022

اسم الطالب
محمد السيد محمد سعد محمد
ناريمان سيد عبدالقادر احمد
اﻻء حمودة محمد عطية
فاطمة احمد محمد عبد الجواد
نهي عبد الباقي حسانين ابو العﻼ
رقية حامد حامد عبد ﷲ محمد
ايه ماهر احمد يوسف اﻻشقر
اسراء شعبان هاشم حسين
اﻻء كمال محمد احمد الطباخ
سامر سامح مهدى حسين أباظة
مياده اﻻمير احمد فرغلى
السعيد محمد كامل عبد الوهاب محمد
محمد رضا محمد السيد
فرج خالد فرج ابوزيد فرج
ديفيد وفدي لحظي شفيق
اسراء محمود محمد سيد احمد طاحون
ابراهيم محمد محمود احمد
ماركو مهاب جندى دميان
محمود سعد ابراهيم عبد ﷲ
ندى ابراهيم ابراهيم الشرنوبي
ابراهيم اشرف ابراهيم الحنفي
اسراء ايمن البندارى البندارى الشافعى
دنيا حسن محمود ابراهيم
زياد محمد احمد فهمى
هشام محمد صالح محمد
جمعة علي فتح الباب عبد القادر
كريم محمد كامل عبدالمنعم السيد
شروق حسام حسين عبد السﻼم الموصلي
ايمان احمد حسن محمد
محمد عماد عبد الفتاح محمد
محمد حسام الدين عزت طه حسين
ندى كمال محمد الصغير عامر

الكلية
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم عين شمس
علوم القاهره
حقوق طنطا
تمريض المنصورة
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره عين شمس
تجاره عين شمس
تجاره اسيوط
تجاره المنصوره
تجاره بور سعيد
معهد فنى تمريض بنها
تجاره سوهاج
اداب دمنهور
حقوق بنى سويف
علوم اسيوط
معهد فني تمريض اسيوط
اداب انتساب موجه جامعة دمياط
ك.ت .فني لمواد البناء حلوان
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب القاهره
علوم رياضة بنى سويف
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
حقوق بنى سويف
تجاره الزقازيق
تجاره كفر الشيخ
كلية البنات آداب عين شمس
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تجاره الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
370599
612520
151467
117594
448951
140839
907867
577469
613637
805918
538797
829374
139933
603102
377051
756467
136962
153992
682622
320016
579884
516805
374881
122808
452972
461923
536282
525344
388684
471944
731127
681752

اسم الطالب
محمد سمير خليل محمد
احمد محمد عبد الحميد على محمد
سامح عبد المنعم عشرى حموده
لوئيس عزت شفيق سوارس
داليا جمال عبد العزيز سعد تاج
داليا عادل عبد الحى عبد الرحيم
حسن الحفناوى محمود احمد
خالد مصطفى السيد نافع
صبرى على عبدالكريم على
اسﻼم جمال زكى على
ندي فتحي عبد الفتاح سﻼمه
ايات فرغلي محمد احمد
عبد ﷲ ايمن عاشور احمد محمد
نسمه خالد جمال جميل فدار
نورهان احمد ابراهيم محمد
خالد وليد حسني اسبيتان
ساره ابراهيم على محمد
اسراء مبروك كريم عبد الحليم
ايمان محمد واصف معوض الحديدى
احمد عصام الدين عبد الستار السيد حبيب
نوران محمد سعد ابراهيم نعمان
محمد عبدالحليم كمال عبدالحليم
كرم نصار محمد السيد
نيللى سامح خليل قزمان
ايمان احمد على البطاط
دينا اشرف السيد حموده يوسف
لمياء منصور شحاته محمد شحاته
تسنيم شعبان على محمد على
اسراء رمضان عبدالستار عبده
محمد ابراهيم عبد النبى البنا
شروق شوقي عبد النبي احمد عبدالنبي عجاج
اميره اشرف الشربينى يوسف شاميه

الكلية
تجاره انتساب م .بنها
تجاره بنها
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
اداب حلوان
تربية طنطا
تجاره انتساب موجه قاهره
حقوق سوهاج
تجاره طنطا
تجاره جامعة السويس
تجاره بنى سويف
تجاره دمنهور
نوعية فنيه قنا
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنها
كلية البنات علوم عين شمس
معهد فني صحى اسماعيليه
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية بنى سويف
معهد فني تمريض المنصوره
معهد فني صحى بنها
علوم المنصوره
تجاره دمنهور
حقوق بنها
معهد فني صحى امبابة
علوم طنطا
نوعية كفر الشيخ
دار العلوم ج القاهره
اداب اﻻسكندريه
معهد فنى تمريض بنها
اداب كفر الشيخ
اداب الزقازيق
معهد فني تمريض المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
663638
821137
817670
607329
309479
447339
308193
594025
807762
451211
107125
665185
353383
733195
577766
461042
830226
876766
662496
451177
531942
833066
590593
578499
894368
454307
740507
288907
284806
599526
209295
479232

اسم الطالب
نداء ابو الحسن عبد الغفار ابو الحسن
احمد عبدالجابر محمود احمد
مورا حنا خلف ناعوم
روميل مايز ميخائيل شحاتة
سارة فايز عبدالرسول على شعت
عبد الرحمن أحمد صﻼح الديب
شيرين رضا عبدالرحمن عبدالباقى
كريم ابوالمعاطى احمد ابوالمعاطى شعبان
جيهان عثمان محمد عبد الوهاب
احمد عبدالعاطى محمد عوض الفقى
عمر حسام الدين حسن عبد الحميد
مصطفى ابراهيم مصطفى امين الشربينى
كريم ناصر على عبداللطيف
باسل عبد ﷲ على محمد بﻼل
اسراء مجاهد محمد الشنابى
اسامه سعد عبدالحميد فضل
احمد عبدالسﻼم عبدالمجيد الدنقﻼوى
يوستينا ابراهيم لمعى خليل
محمد منتصر محمد حسن عبد العال
أبراهيم رمضان أبراهيم عبد ﷲ
محمد جمال محمد عبدالقوى ندا
رضوه كمال بشارى رضوان
محمود عادل ابو المعاطى سالم سالم
عبدالحميد كمال عبدالحميد حسن
هدى سراج الدين عبد الرحمن محمد
مروى محمد احمد الخولى
محمد عبد العاطى جاد محمد
احمد علي عبد الرازق عمر احمد
ميرنا عبد الوهاب عبد الرحمن كامل
عبد الرحمن عماد الدين عبدالرحمن على
امنيه على رمضان على
محمد مسعد محمود ابو شعيشع

الكلية
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تربية ابتدائي المنيا
اداب الزقازيق
تربية السادات
تربية ابتدائي طنطا
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره بور سعيد
اداب المنيا
زراعه طنطا
تجاره القاهره
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس
حقوق حلوان
تربية الزقازيق
اداب كفر الشيخ
تربية/رياضه كفر الشيخ
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره اسيوط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره طنطا
تربية ابتدائي السادات
علوم بورسعيد
حقوق المنصوره
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
علوم رياضة سوهاج
تجاره طنطا
تجاره الزقازيق
زراعه القاهره/رياضة
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره الزقازيق
تجاره بنها
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
296079
534673
301972
209060
893872
847929
726192
585158
680347
582886
751148
364536
658901
657996
810309
361774
729599
651099
730397
888688
454142
478696
878417
364114
665074
207879
297493
598483
675336
165166
479377
147191

اسم الطالب
رضوى خالد عبد الصادق محمد
نورهان عبد العزيز خميس على عيسي
كريم طارق السيد محمد دويدار
نهي علي سليمان سعد
مصطفى محمد عبد اللطيف محمد
محمد محمد عبدﷲ وهب ﷲ
ميار عشرى قاسم عبد الرحيم
هدير مجدى صالح يوسف العايق
ساره سمير محمد الشنيطى عبد الحميد
شروق السيد احمد السيد زلط
محمد ايمن عبد الحميد محمد جودة
مونيكا محفوظ موسى فريد
احمد عبد المنعم عباس ابو بكر الديب
فيصل محمود رشاد احمد
ابانوب عزيز حنا ابراهيم
سلمى سعيد نصير محمد
عﻼء محمد على عبد القادر
ساره عيسى فخرى صموئيل عبد ربه
عبد الرحمن محمد محمد محمد حسن
الهام جمال عبد الحليم احمد
آﻻء عبدالقادر محمد عبدالقادرعﻼم
عﻼء عبدالفتاح عبدﷲ عبدالفتاح بريك
ماريهان كميل برتى نصيف
ندى رمضان بدوى بكر نجم الدين
احمد السيد مصطفى السيد البكرى
كريم محسن رضا جبريل
منى سعيد سيد عبده
محسن رشاد محمد السنباطى
محمد السيد عبده عبد العال رفاعى
محمد عادل سيد محمد
هانم عبد الحكيم زين العابدين ناجي
عزت ناصر عبد التواب انس

الكلية
زراعه عين شمس
تربية ابتدائي دمنهور
تجارة جامعة السادات
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
تجاره سوهاج
تجاره سوهاج
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية طفوله طنطا
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
اداب كفر الشيخ
علوم رياضة بورسعيد
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
اداب المنصوره
تربية/رياضه المنصورة
تجاره بنى سويف
دار العلوم ج القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية المنصوره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب اسيوط
تربية طنطا
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
علوم اسيوط
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب عين شمس
كلية البنات آداب عين شمس
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه قاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
809966
308340
156871
810789
237258
893719
304366
534296
320914
367407
352900
126977
522935
461757
455187
656988
728620
122572
663683
580464
181853
658738
544350
376357
113848
436453
659728
660616
747036
576888
110568
579433

اسم الطالب
الشيماء حسن محمد حسن
احمد اشرف رجب عبيه
عمر عبد الوهاب عبد ﷲ عبد الجواد
كيرلس ماهر عزيز عبدالمﻼك
محمد عبدالنبي حسين سيد
عز الدين المسراوى الرشيدى الشمندى
تقي محمد عبدالقادر ابوالسعود
نورهان حمودة احمد احمد جادو
روضة عبد ﷲ صابر خليفه
امانى مصطفى احمد على يوسف
عمر عصام الدين محمد محمود
اية فرج علي احمد سعودي
شروق محمد على احمد مصطفى
مريم منتصر توفيق ابواليزيد ابوالخير
محمد محمد الراعى زعير
هاجر محى عبد الحميد محى الدين
عبدﷲ محمد عبد الحميد احمد على
شروق سليمان كيﻼنى محجوب
منه ﷲ محمد محمود محمد قوره
خديجه حسن عبدالعزيز احمد سليمان
محمد عيد ذكى عبد ﷲ
احمد نزيه شعبان ابو ريا حسن
الحسين عبد المنعم درويش محمد
محمد عادل عبدالحميد منصور
جورج مجدى مرزوق حنا
اميره فريد احمد عبد الهادى
مروه سعد سعد ابراهيم ابو المجد
احمد حماده محمود توفيق
مصطفى حسين محمد حسين
امنيه السيد احمد السيد فريج
امجد السعيد عبد الرازق الشناوى
ياسمين خالد عزت كامل المحضي

الكلية
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
حاسبات ومعلومات حلوان
حقوق سوهاج
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
زراعه مشتهر
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم حلوان
كلية البنات علوم عين شمس
اداب كفر الشيخ
معهد فني صحى طنطا
تربية ابتدائي المنصوره
حقوق الزقازيق
اداب القاهره
تربية ابتدائي المنصوره
حقوق المنصوره
معهد فني تمريض الفيوم
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
علوم رياضة اﻻسكندرية
حقوق عين شمس
تربية ابتدائي عين شمس
معهد فني صحى اﻻسكندريه
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس
اداب طنطا
اداب انتساب موجه حلوان
اداب المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
146684
836750
587523
472159
599064
442905
747194
292493
149139
889899
741333
466164
209497
219985
460750
532482
377364
224717
438116
221660
753764
600819
837083
587926
467850
400425
760268
366340
741388
437659
807295
471503

اسم الطالب
مى السيد رجب محمد سليمان
رانده ابو دوح محمود محمد
روان على بكرى محمد المظالى
ايه محمد احمد ناصف
ميرنا عﻼء محمد سعيد توفيق
ميرنا طارق محمد شعبان صﻼح الجوهرى
مصطفى محمود عبداللطيف محمد
سلوى عفت محمود محمد
يحيي اسماعيل يحيي عكاشة
ايه صابر عمر سﻼمه
بهاء بسيوني عبد الحكيم عبد الهادي
ساره جمال هﻼل محمد ابوالمكارم
اسامة كمال سيد احمد عبد الخالق
كريستينا عزت خليل جودة
احمد عبدالعال عبدالحميد الطوخى
عبد ﷲ صﻼح نبوي عبد المجيد خليفة
احمد سلطان ابراهيم سلطان شعبان
محمد محمود فرحات عبدالحميد
سهيله سعد حسن ابراهيم بريك
نورهان عادل حسن محمد
محمود السيد السيد محمد حسين حمليط
تقى احمد سليمان عطيه
اهداء عبدﷲ سعيد عبدﷲ
هبه جﻼل عبد القادر عيد البدوى
ساميه قطب السيد ابراهيم هيكل
فهمى عبدالعزيز فهمى احمد الشيخ عمر
ابراهيم محمد ابراهيم محمد حسين درهوس
مصطفى زاهر كامل احمد
احمد عبد الحليم محمد فاوي
هايدى طارق عبد الوهاب محمد قمر
عمر شعبان ابراهيم الدسوقي علي
ابراهيم حامد حامد شلبى ابراهيم

الكلية
اداب انتساب موجه حلوان
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
اداب طنطا
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تربية الزقازيق
تجاره طنطا
علوم رياضة جامعة السويس
اداب عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية اسيوط
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
نوعية كفر الشيخ
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم عين شمس
تربية كفر الشيخ
علوم طنطا
اداب جامعة دمياط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره اﻻسكندريه
علوم عين شمس
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
علوم الزقازيق
كلية علوم الوادى الجديد
تربية ابتدائي بنها
نوعية فنيه كفر الشيخ
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
علوم رياضة الزقازيق
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
زراعه اﻻسكندريه
اداب المنيا
تجاره كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
232277
135775
748681
297513
444540
185574
881736
529732
876913
810013
654799
836721
676352
594072
804154
133985
366095
182920
736386
834776
729215
894004
224693
216139
234658
591462
375928
463545
462065
607743
432542
919885

اسم الطالب
احمد مجدى عدلى السيد
سمر عبد الرحمن سيد عبد الرحمن
اسماء ابو بكر علي محمد
يمني حمدان حسن حسن
عبد الرحمن أحمد ابراهيم أحمد السقا
مريم فوزى جرجس كامل
ايه ﷲ سنان عبد الرازق يحيي
عمر خالد محمد خلف
ايه سيد عبد ﷲ احمد
ابرام رأفت مﻼك شاكر
امل محمد محمود ابراهيم رفاعى
آية محمد محمود عبد الرحيم
مى رضا عبد الفتاح فرج عطيه
آية مجدى سعد ابراهيم شﻼطة
ايمان طارق البندارى عبدالتواب عبدالصبور
داليا محمد مرشد محمود
احمد محمد زايد محمد زايد
احمد اسامه محمد يوسف
نورهان شحته حسانين على
امينه جمال بسطاوى الشاذلى
دينا ابراهيم السيد محمد الهلو
عمرو عبد الجابر محمود خليفه
ابراهيم احمد ابراهيم عبد الرحمن
سمر سيد احمد عبد المقصود
احمد محمد حسن احمد حسن
ميرنا يوسف يوسف البيسى
عبدﷲ شوقى عبدالجليل واكد
ريهام محمد عبدالمنعم احمد النمر
نيره محمد بدير محمد يوسف الحيطاوى
مينا مجدى سرور عياد
محمد محمد سليم عبد القوي سﻼمه
ايمان يحيا حسين محمود

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه طنطا
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية انتساب موجه بالسويس
حقوق حلوان
تجاره طنطا
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
اداب اسيوط
تجاره دمنهور
علوم اسيوط
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تربية المنصوره
معهد فني صحى اسوان
اداب انتساب موجه المنصوره
علوم جامعة دمياط
علوم المنيا
السن عين شمس/رياضة
اداب بنها
اداب الفيوم
تجاره الزقازيق
كلية تجارة ج أسوان
تربية الزقازيق
تجاره سوهاج
فنون جميله فنون حلوان
تربية عين شمس
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
اداب جامعة دمياط
اداب الزقازيق
علوم كفر الشيخ
تجاره كفر الشيخ
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية أساسي اسكندرية
تجاره سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
662884
896461
178867
138636
743681
362156
726387
681139
185057
205310
846933
107006
280507
899014
279911
477235
147067
356384
367186
353799
291664
654783
452059
145719
804210
806108
115584
472285
894966
211325
900662
656694

اسم الطالب
محمود محمد البدوى عبد اللطيف
حنان مصطفي محمد احمد
ندا حسين محمد شاكر
اﻻء عبد اللطيف عبد اللطيف سليمان حسن
اﻻء اسماعيل محمود عباس
عهود سيد سعيد احمد على
احمد عﻼء الدين محمد فريد
ايمان سعد محمد على سﻼمه
ياسمين رجب محمد مشرف
اندرو ناصر وليم نجيب
سمعان شنوده سمعان ميخائيل
مروان هريدى حسين هريدى حسين
سها حسام زكريا عمر ابوالنصر
مارينا يوسف يواقيم شاول
مروان فتحي محمد على محمد عيده
يوسف ابراهيم سعد مجاهد سعد
مصطفى مجدى محمد محمد مصطفى
سما محمد ابراهيم ابراهيم
محمود جمال صابر ابوالمجد خليفه
كريم حسين صالح عباس
مصطفى سيد سعيد احمد
اسماء محمد سليمان ابراهيم الغندور
احمد ابراهيم محمد شهاب الدين
محمد محمود طلعت عبد الحميد
سارة فادى ايليا اسكندر
سميه رضا حسين اسماعيل
ايمان ابراهيم محمد احمد نوفل
رجاء صبح يونس عبدالوهاب
اميره احمد يسن عبد المولي
نهال عصام عباس محمد
ايمن احمد محمد ابو عدب
امل عصام الدسوقى على منصور

الكلية
تجاره طنطا
تربية سوهاج
تربية /رياضه بنى سويف
تجاره القاهره
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره جامعة السويس
علوم بورسعيد
تربية رياضيه  /بنات بني سويف
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تربية قنا ج جنوب الوادى
اﻷكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم  6اكتوبر
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية سوهاج
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه طنطا
حقوق انتساب موجه القاهره
كلية البنات آداب عين شمس
ك.ت .فني صناعى بنها
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
رياض اطفال المنصوره
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
تجاره انتساب موجه حلوان
فنون جميله فنون المنيا
رياض اطفال المنيا طالبات
تجاره القاهره
اداب كفر الشيخ
اداب سوهاج
حقوق حلوان
معهد فني صحى سوهاج
زراعه المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
884591
304937
279008
878325
439707
105198
380635
205922
372219
604466
457780
501246
513328
244454
802139
749504
665156
428151
726867
468557
236456
385611
324015
157784
657288
472333
679480
390492
138559
466051
233480
830923

اسم الطالب
ايمان احمد محمد صالح
حسناء سند فرج على ابو الفضل
فاطمة الزهراء محسن حمدان خليفة
دينا حسن هﻼلى على احمد
ندى محمود حسين محمود إسماعيل
عمرو سامى ابوبكر محمود محمد
هدير محمد احمد احمد السباخى
هدير خالد احمد يونس
فاطمه محمد عطيه محروس محمد
محمد هشام محمد سﻼمة
اسماء مبارك عطيه بوش
اماني نصر محمد محمد عبد الغني
رانا محمد محمود محمد السيد
دينا خالد ابراهيم على درويش
على احمد اسماعيل احمد
نورهان محمد نبيل احمد مصطفى
محمد طارق حسين يونس كبشه
اكرم امير عبد ﷲ عزيز
مريم رءوف واصف صادق
محمود ربيع محمد امين عبدالقادر
محمد ابوزيد محمد كمال الدين
احمد سيد شحاته شعبان
حسن محمد حسين احمد
شنودة بباوى نسيم صبحى
نرمين حلمى عصام محمد حلمى
منار ابراهيم محمود ابراهيم على حرب
محمد صﻼح عبد العزيز محمد
نورا احمد فوزى احمد حجازى
منة ﷲ سليمان محمد سليمان حسين
أميره محمد طاهر ابراهيم سالم بكر
جورج رضا وليم ايوب
فوزي احمد مبارك موسى

الكلية
اداب اسيوط
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
فنون جميله فنون حلوان
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره القاهره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب الزقازيق
تربية طنطا
اداب كفر الشيخ
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره القاهره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
حقوق حلوان
تربية ابتدائي بنى سويف
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب سوهاج
تجاره المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة كفر الشيخ
تجاره انتساب م .بنها
تمريض قنا جنوب الوادي
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
835856
302264
500000
158440
575036
375013
162168
321631
899638
462028
518531
376370
916936
577104
659123
471061
682343
241143
356413
151230
460604
603832
674555
596226
527027
754550
141727
913749
671067
816134
186127
543115

اسم الطالب
ابراهيم عبد الحارس السيد عليان
محمد عبد الرحمن محمد عبدالرحمن الجمل
احمد ابراهيم عزت محمد احمد
اروى محمود عبد الفتاح جابر
اسامه وديع وديع فرج
اسماء كرم السيد الصادق
ايمان على حسن عباس
حسام الدمرداش مسعد البعل
محمود احمد محمود على
نادين رضا محمود محمد زيد
ايمان سامى عبد المنعم عبد الحميد السقا
محمد هانى محمد عبدالحليم عيد
كيرلس مجدى كامل بولس
هدير طارق ابراهيم السيد الجزله
اشرقت صبح على احمد عماشة
منى رجب على الحمادى
ايمان طارق محمد يسين نور الدين
بسمة رفعت منصور حسين
منه ﷲ محمد عبدالعظيم عباس
هدى سيد احمد عبد الهادى
محمود محمد على السقا
حسام الدين محمود احمد العيداروس
شروق اسعد ابراهيم ابراهيم القصيرى
احمد محب محمود سالم
اية عﻼء عبد الظاهر سليم
يوسف محمد على خليل على سكسك
عبد الرحمن خالد حلمي معوض
الهام على عمر على
اسماء فكرى عبد الرحمن عبد الفتاح
اميرة مصطفى درويش بيومى
ايهاب منصور عويس احمد
محمد السيد كامل محمد يوسف

الكلية
تجاره سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
تجاره اسيوط
تجاره طنطا
تربية بنها
اداب الفيوم
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اسيوط
تربية ابتدائي طنطا
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تربية كفر الشيخ
نوعية المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب عين شمس
اداب بنى سويف
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره المنصوره
حاسبات ومعلومات المنصوره
اعﻼم القاهره
كلية التربية الرياضية بالعريش بنين
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية طفولة أسوان
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
كلية البنات علوم عين شمس
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
308720
604845
681655
557888
317300
461031
822663
746153
505143
760044
218412
361666
544302
650504
738670
757015
666159
204976
113075
601890
137692
891161
158396
382615
803148
217058
366955
454090
222729
310197
755349
244778

اسم الطالب
عثمان محمد عثمان عيسي
غرام سليم السيد سليم
السعيد كامل سيد متولى شتا
نهال كريم محمد خالد
هبة ﷲ صابر السيد مصلحى
ابانوب ميخائيل جابر ميخائيل
سمر معروف غريب محمود
بيشوى خليفه حكيم رزق ﷲ
ابراهيم السيد احمد محمد
محمود محمد محمد احمد حسين
دنيا شريف ابراهيم احمد
ندى محمود احمد عبدالوهاب
احمد مجدى محمد ابراهيم العليمى
ميرنا باسم فؤاد كوهية
محمد ابراهيم الهادى ابراهيم
بسمه كمال ابراهيم سلطان
نهى ماهر ابو راشد عبد العزيز عاشور
يوسف حنا منير حنا
عبد الرحمن ابراهيم رمضان فرغل
اسﻼم السيد السيد يوسف
محمد ابراهيم ابو المواهب خلف ﷲ
فياض خلف زهران زهران
احمد بركات علي حسن
الشيماء خالد بهاءالدين محمد
رحمه طه محمد عبد الحافظ
عبدالهادى محمد حسين مدنى
امير عبدالحميد حسن رجب شوالي
ميار خميس احمد خميس العربى
عمر اشرف محمد عبد ﷲ
احمد محمد عرفة ابو حسين
زينة عماد ابراهيم علي السيد
انسى زين العابدين عبد العزيز اسماعيل

الكلية
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
تربية/رياضه المنصورة
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية/رياضه كفر الشيخ
نوعية فنيه قنا
اثار قنا جنوب الوادي
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب انتساب موجه عين شمس
بنات علوم رياضة عين شمس
حقوق اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره الزقازيق
معهد فني صحى اسماعيليه
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره الزقازيق
تربية/رياضه عين شمس
حقوق اسيوط
تجاره بنى سويف
تربية ابتدائي بنها
نوعية المنيا
تربية/رياضه عين شمس
تربية رياضية بنين بنها
اداب طنطا
حاسبات ومعلومات الفيوم
علوم جامعة السويس
اداب العريش
زراعه القاهره/رياضة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
450333
284378
453856
605134
669816
655856
594106
660735
745396
448145
534935
138234
527546
891442
235172
136531
355310
813777
447662
832946
242649
681837
117945
239375
882177
231851
322041
223614
432192
126757
140286
589482

اسم الطالب
ياسمين سعيد خليفة محمود خليفة
علي احمد محمد البيومي احمد
مياده حمدى عبد الرشيد سليمان
جهاد طارق عبدالحميد عبدالمجيد
خالد فكرى محمد هﻼل سﻼمه
محمد كامل محمد سﻼم سﻼم
ايمان طارق مختار محمد شبانه
احمد حامد السيد حامد عبد الجواد
منار رضا ذكى عطيه
مصطفي جمال اسماعيل احمد اسماعيل
ريهام مصطفى محمد عبد الحميد الغنام
نورهان محمود دياب محمد
ريم رمضان عبدﷲ محمود عاشور
مصطفى احمد حسين صالح
هدير صﻼح مهدى السيد
ايه عبد الخالق عبد المحسن محمد
اسراء محروس عبدﷲ اسماعيل
سالمه جمال عبدالحميد محمد
محمد حمدى صﻼح عبدالرحيم ابوزيد
اسراء عبيد نوبى شحات
محمد احمد جمعة محمد
عبد ﷲ ابراهيم على على جمعه
اشرقت عنتر سيد احمد السيد
اشرف لطفى بكرى اسماعيل
ريموندا انور لمعى ينى
محمد خالد سعد عطيه
عبد الرحمن سامي مصطفى شادي
بسنت محمد خليل محمد
عبد الوهاب رمضان عبد السميع مهران فرغلى
اماني محسن واسطي علي احمد
احمد محمود اسماعيل اسماعيل هيكل
ذكى رجب ذكى المحﻼوى

الكلية
تربية ابتدائي طنطا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب طنطا
تجاره الزقازيق
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
اداب المنصوره
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
معهد فني صحى رياضه المنصورة
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
زراعه دمنهور
نوعية جيزه
علوم اﻻسكندريه
معهد فني تمريض اسيوط
اعﻼم القاهره
علوم رياضة القاهرة
اداب حلوان
اداب جامعة دمياط
اداب طنطا
تجاره سوهاج
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب انتساب موجه المنصوره
حقوق انتساب موجه القاهره
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
اداب اسيوط
تجاره سوهاج
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب القاهره
تربية/رياضه اﻻسكندرية
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تربية بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
897795
460921
310252
734938
913099
147195
741084
299560
122553
758118
666053
672112
209119
523291
812830
150675
139482
361363
827900
388968
447820
288702
250874
352910
597508
357452
905920
364163
299109
231929
917637
152196

اسم الطالب
نورا حسن محمد عواجه
محمد عبدالعزيز عبدالباعث الشهاوى
احمد سمير عبد الفتاح خطاب
عبدﷲ صابر محمد عبد ﷲ ابراهيم
غاده عبد الكريم محمد احمد
محمد خالد احمد راغب
عبدالعظيم محمد عبدالعظيم اسماعيل
شروق محمود عبدالعال محمود غانم
اميرة محمود فتحى كامل
اسماء محمد محمد محمد صالح
مريم محمد منصور عبد الجواد دسوقى
اسﻼم عاطف السيد على
غادة جمال عثمان على
احمد يسرى عبد الواحد عبد الحافظ
اسماء حسن عبدالﻼ عدوي
محمد حسنى رجب عبد اللطيف
صﻼح الدين السيد راشد وهدان
مارينا مجدى سمير عطا ﷲ
امال عزازى محمود ربيع
بوﻻ عماد حلمى مجلى
مصطفى محمد محمود محمد محمود
عبد الرحمن صابر محمد جبر
ندى عبد الحميد حسين حسن
فادى احمد عبدالمنعم على حمزه
سهى محمد عبد الفتاح خلف
اسﻼم عبدالحكيم السيد على باب ﷲ
مصطفي جمال عبد الراضي السيد
ندى عثمان محمد عبدالحليم
تقي محمد احمد عويس عبلى
محمد مصطفى علي حسين
مجدى طلعت ناشد بخيت
اسﻼم حامد جمعة مرزوق

الكلية
اداب سوهاج
تجاره دمنهور
تربية السادات
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية اسوان
تجاره انتساب موجه الزقازيق
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره القاهره
نوعية فنيه الزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره بور سعيد
حقوق حلوان
علوم اﻻسكندريه
دار العلوم المنيا
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
حاسبات ومعلومات القاهره
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره عين شمس
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره بنها
تربية جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات عين شمس
معهد فني صحى رياضه سوهاج
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره عين شمس
علوم رياضة اسيوط
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف/رياضة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
653880
461658
815238
159222
525216
427912
204996
114894
371897
473692
120827
323457
316600
657898
665081
362757
311246
830490
528137
369176
679392
471713
733044
602087
666267
367181
235460
815772
103918
802968
671831
301145

اسم الطالب
هاله حسين عبد العزيز قرقش
ايه رشاد شعبان احمد الجوهرى
سمية أحمد حسين رضوان
اﻻء نبيل مؤمن امين
ميار ايهاب محمد احمد
شهاب الدين طارق احمد عبد الباري
مايكل هانى غطاس اسعد
لمياء لطفى السيد عبد الدايم
ميرنا باسم سامين لمعى
آيه ابراهيم عبد المولى ابراهيم حميدان
عمر عيد اسماعيل عيد
دينا احمد صادق محمد الشقرفى
رنا محمد سليمان رضوان
ساره مجدى عبد المقصود عبد المقصود
احمد على سيد احمد على على
فادى عبدالمﻼك عريان جرجس
فاطمة عبد المنعم احمد شراره
محمد زكي حسانين علي
إسراء سيف النصر محمد الشبراوي
محمد رمضان عبدالعزيز ابراهيم
اخﻼص صﻼح احمد يوسف
انور محمد انور عبدالوهاب حامد
فاطمه زكى ابراهيم زكى
صفاء اشرف رشاد احمد بسطه
زينب عبد ﷲ عبد الرازق السيد حامد
محمد فتحى محمد الهادى ابراهيم النجار
ساره محمد سعيد محمد يوسف
خالد محمود عوض منازع
احمد محمد ثابت علي
جوى ايهاب جوزيف عياد
ايه محمد حامد عﻼم
محمود زكي محمد على ابو اسماعيل

الكلية
علوم المنصوره
اداب كفر الشيخ
علوم المنيا
علوم المنيا
تجاره اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
معهد فني تمريض اورام القاهره
تجاره عين شمس
معهد فني صحى طنطا
تربية حلوان
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية ابتدائي بنها
طب بيطرى بنها
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
حقوق عين شمس
تربية شبين الكوم
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
زراعه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
رياض اطفال المنصوره
تجاره كفر الشيخ
زراعه الزقازيق/رياضة
طب بيطرى الزقازيق
فنون تطبيقية جامعة دمياط
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
حقوق انتساب موجه عين شمس
معهد فني تمريض المنيا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية التربية الفنية ج المنيا
دار العلوم ج القاهره
تربية ابتدائي شبين الكوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
894813
216097
593330
609538
289314
825521
143926
114322
604664
505224
882224
678960
615216
228048
443093
148149
909003
684280
654364
149114
152748
614607
548701
735704
520967
905794
443587
381925
152619
353478
364242
318087

اسم الطالب
ايه ممدوح حسن احمد
هدير محمد حماد عبد الرسول
ادهم درويش مصطفى الخنينى
ايمان ابراهيم محمد ابراهيم
عبد الرحمن السيد حافظ امين
فوفو سيد احمد بهلول
على سعيد على اسماعيل
محمد طارق محمد محمد
منةﷲ ايمن محمد رمضان
امير عبد القادر عطا عبد الراضى محروس
اسماء حسن عبد الرشيد حسن
امل مسعد عبد الرازق السيد المتولى
هناء عطيه عبدالعال احمد ابراهيم
محمد عبد الرحمن ابراهيم خليل البطاوى
ايه محمد يوسف معوض
محمد توفيق محمد ابراهيم
ياسمين محسن محمود عﻼم
ايه عادل حسانين حسين حسانين
اسراء احمد احمد خلف على
توفيق احمد توفيق هﻼل
محمد عوض علي محمد
مي السيد عبدالعزيز محمد
مصطفى صﻼح الدين على شوقى محمود على
حازم حسام محمد عبدالعزيز
أمنية عبد العظيم عبد المنعم قريطم
كريم احمد سعيد يسن
صفاء محروس محمود القطب عباده
مريهان طارق سﻼمه السيد
يحيى عﻼء الدين ابو سيف ابراهيم
مصطفى احمد سيد اسماعيل
ساره سيد محمد عطا
حسام حسنين سعيد الجندى

الكلية
تجاره سوهاج
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تربية جامعة دمياط
نوعية الزقازيق
تجاره القاهره
تربية قنا ج جنوب الوادى
نوعية جيزه
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره دمنهور
تربية اسيوط
تربية المنصوره
نوعية الزقازيق
حقوق حلوان
تجارة جامعة السادات
تجاره القاهره
تربية اسوان
تمريض المنصورة
نوعية المنصوره
تجاره القاهره
علوم رياضة بنى سويف
معهد فني صحى الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
معهد فني صحى الزقازيق
اداب كفر الشيخ
طب بيطرى سوهاج
تربية ابتدائي طنطا
تجاره عين شمس
إعﻼم ج جنوب الوادى/رياضة
حقوق انتساب موجه عين شمس
علوم حلوان
تجاره بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
543497
316234
504157
671015
506632
671785
532588
116096
217129
353138
322418
471898
165591
388367
594223
803743
323325
151819
746180
469238
136276
456720
583864
426093
469588
603688
457291
220971
285801
896687
661493
296986

اسم الطالب
احمد عﻼء الدين كمال محمود نور
منى عزت محمد على
ميار سمير احمد عبد الفتاح محمد
دعاء هشام صبرى المهدى عباس
اﻻء محمود محمد محمود الزغبي
محمد يحى توفيق امين
نادر حسوب ابو المجد حسوب
كريم امام محمد على
محمد عيد محمد عطوه
محمد مجدى فهمى ابراهيم
احمد طارق فارس ابراهيم صالح
احمد محمد فتوح محمود البهنسى
فاطمة محمد نجيب عبد الحفيظ
محمود جمال فاروق احمد
اسراء عبد الرحمن محمد طه البستانى
سمر عبد الكريم عبد القادر محمد
ايمان محمد بسيونى محمد ابوسالم
احمد جابر سيد احمد
محمد نصر محمد ابراهيم
منار صديق عبد العزيز احمد
اسماء كامل جﻼل كامل سليمان
تقى مسعد عبد المعطي الشيخ
محمد رضا عبد الحليم عبده
شروق اشرف محمد الكفراوي
مروه السعيد عبدﷲ السعيد
عبد ﷲ محمود حفنى البحلس
آﻻء فكرى السيد عبد الحميد بدير
محمد عاطف محمد رزق المتولى
نورهان جمال محمدعبدالمطلب موسى الشقرى
هاله عبد الحميد محمد ابراهيم
ساره رمضان ابراهيم ابو الغيط
اسماء كمال عبد العزيز عبد الفتاح

الكلية
علوم رياضة الزقازيق
اداب انتساب موجه بنها
فنون جميله عماره المنيا
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
زراعه دمنهور
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات حلوان
حقوق انتساب موجه عين شمس
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره كفر الشيخ
تجاره بنى سويف
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
تجاره جامعة دمياط
علوم المنيا
تربية السادات
اداب بنى سويف
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية طفوله كفر الشيخ
اداب القاهره
تجاره طنطا
تجاره طنطا
رياض اﻻطفال ج اﻻسكندرية فرع مطروح
تمريض كفر الشيخ
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية ابتدائي طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم رياضة عين شمس
اداب سوهاج
تربية ابتدائي المنصوره
تربية ابتدائي عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
588332
384463
879551
233665
463835
379526
447891
299693
809798
107238
579248
881312
126390
734048
540372
150080
471664
151925
536876
525405
754755
368369
534679
308965
169028
469966
376216
326993
374069
584129
912014
168685

اسم الطالب
مهاب صﻼح عبدالقادر الشيتة
احمد مدحت سامى عبدﷲ
اسراء فاروق ابراهيم عبد اﻻمام
اية سامى ابراهيم محمود
ايه السيد السعيد حسن شهاب
محمد مختار عاشور على رمضان
محمد انور ابراهيم الكومى
احمد محمد حسن سالم
رانيا رأفت وهيب عبد المﻼك
مريم محمد جﻼل السيد
شيماء ابراهيم رضوان عبدالصمد
احمد صﻼح عبد المنطلب احمد
اسراء احمد سيد احمد محمد
غاده تهامي السيد الطنطاوي
نريمان محمد انور عبدالغني مصرى
على ابراهيم على عبد الظاهر
محمد حسن شحاتة حسن على
عبد الرحمن احمد هشام محمد عزت احمد الصناديقى
فريده محمد ابو بكر على عوض
داليا أحمد عبد الرحمن أحمد محمود
عبد ﷲ احمد عواد محمدقويدر
اميره محى الدين محمد عبدالسﻼم
هاجر الشحات بدوي عبد ﷲ عبد الرحمن
محمد عبد ﷲ محمد محمد قرميه
اهداء مجدى عشرى محمد
السيد جمال السيد محمد السيد مشاق
مجدي ابراهيم محمد السيد سلمان
ندا سليمان عطيه الحسينى
اميره سعيد السيد عبدالشكور الزهيرى
احمد إيهاب أحمد الزكى
احمد عبد الستار علي احمد
حنان عبد الهادى عبد التواب عبد الهادى

الكلية
حقوق طنطا
اداب انتساب موجه بنها
اداب اسيوط
تجاره انتساب موجه عين شمس
نوعية كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى طنطا
معهد فني صحى رياضه امبابة
تجاره اسيوط
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره طنطا
تجاره اسيوط
خدمه اجتماعيه حلوان
تربية طفوله الزقازيق
حقوق طنطا
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره كفر الشيخ
علوم بنى سويف
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية ابتدائي العريش
تجاره بنها
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات عين شمس
نوعية اشمون
زراعه مشتهر
اداب كفر الشيخ
زراعه اسوان/رياضة
تجاره بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
308815
234107
517555
463075
296010
658684
877684
167451
176891
594219
523534
363233
846847
243940
833019
801344
899343
436769
160608
590272
302925
745617
454003
670243
239521
893986
582919
278575
143327
471628
892319
181164

اسم الطالب
سيف مصطفى كامل محمد
ندى عبد الحميد عطية محمد
نجاه هليل عبد الوهاب إسماعيل
محمد رمضان زكى السيد الضبعاوى
داليا علي نصر يوسف
اميره جمعه طه رزق محمد
احمد عمرو عبد الرحيم محمد
محمد احمد السيد توفيق
رامى عصام مصطفى مصطفى سيد احمد زغبى
محمد عبد الرازق محمد عبد الفتاح فوده
رحاب محمود مرسى حسين
محمد ابراهيم عبدالباسط قطب
محمود بركات عباس احمد
سﻼمة عامر فوزي سﻼمة
دينا سيد قاسم خليل
ديفيد سامح بطرس سعد
ايه ابو بكر هاشم عبد العال
مروة السمان بسطاوى احمد
نبيله محمد قرنى احمد
تامر محمد محمد خميس
نورهان ايهاب محمد عبدربه
ما جد حربى حليم رميس
سميه عبد المغنى صبحى سعد اسماعيل
دعاء عبد ربه رجب عبد ربه
عمرو محمد ربيع محمد
فادي مكرم ثابت خليل
مريم ناصر محمد النجار
رضوى ايمن محمد محمود محمد
احمد ايمن كمال الصاوى خليل
حسام الدين احمد حسن على الجزار
مهران عبد الجواد عبدالرؤف سيد
سامح معروف حسنى حسن

الكلية
تجارة جامعة السادات
السن عين شمس/رياضة
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
حقوق انتساب موجه عين شمس
معهد فني تمريض المنصوره
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
معهد فني تمريض الفيوم
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
معهد فني صحى بور سعيد
تجاره دمنهور
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب اسوان
اداب انتساب موجه المنيا
تربية ابتدائي سوهاج
حقوق اﻻسكندريه
معهد فني صحى رياضه بنى سويف
تجاره بور سعيد
معهد فني صحى بنها
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اداب طنطا
تربية ابتدائي المنصوره
حقوق حلوان
تجاره سوهاج
اداب المنصوره
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
زراعه القاهره
اداب كفر الشيخ
معهد فني صحى اسيوط
تجاره انتساب موجه بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
906645
835385
387199
115699
830535
534620
223198
427031
521024
812894
464508
280346
651012
309747
389177
584295
594250
741949
285078
145914
809296
755695
737863
361499
164774
168130
452212
579288
377689
316290
612443
316177

اسم الطالب
يوستينا وهب ﷲ عبيد ﷲ ارميس
محمد طه محمد طه
فاطمه محمد محمود عبدالوهاب
مارتين نصحى عطا فريد سيداروس
حسن شعبان يوسف يونس
سارة محسن محمد عبدالوهاب الشاذلى
دينا احمد عبد الشكور عبد الجيد
عمر دليل محمود احمد ابو العدل
هبه عبد الفضيل حميده سعيد ضيف ﷲ
اسماء مصطفى عبد المحسن محمد
حاتم محمد احمد سعيد
يوستينا بشارة نصحى ولسن
ايمان المنسى على عبد الرحمن البطه
محمد علي عبد السﻼم الخرخيسي
سمر ابراهيم سالم ابراهيم
احمد محمد عبد الفتاح الشيخ
عفاف رجائى عمر على شمخ
احمد ربيع البيلي السيد البيلي
اية محمود حسين أحمد
علي عصام علي احمد شيحه
ليلى عبد العظيم ابراهيم عبد العظيم
زينب محمد سعد محمد البرجي
وفاء ابراهيم عبد العزيز محمد عبدالعزيز
زينب عادل محمد سليمان
ميرا عماد جرجس حنا
محمد عبد الناصر عبد الستار عبد الجيد
احمد عبد الغنى احمد الدماطى
نورهان عادل عبد الحميد سالم
شيرين رزق قنديل عبدالعزيز
ايمان عصام أحمد احمد بيومى
محمد صﻼح محمد عبد العزيز
نرمين محمود محمد عبد الرحمن الدلنجاتى

الكلية
تربية سوهاج
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره القاهره
كلية تجارة ج أسوان
زراعه دمنهور
تجاره القاهره
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
اداب دمنهور
اداب المنيا
علوم كفر الشيخ
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
علوم المنصوره
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره جامعة دمياط
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنى سويف
معهد فني صحى اسماعيليه
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
تجاره بنها
تجاره بنها
تجاره بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
815930
842802
658716
298355
379428
913930
472057
390036
147212
659276
667417
107719
534229
811711
888387
753783
384249
667033
590067
327430
806877
169926
464505
383878
235809
510990
324470
306591
375197
753517
316463
167490

اسم الطالب
دينا محمد محمد عبد الرحمن
احمد نظمى بدر خلف
ريهام الدسوقى البيومى على سراج
جمال جمال عبد المجيد رزق
احمد ابراهيم امام البركاوى
هايدى ابراهيم عبد ﷲ حامد
مصطفى محمود السيد احمد عبد الجواد
سميه فالح فرج علي
عبد الرحمن محمد متولي حسن سليمان
خلود السعيد عباس على ابو العز
مريم حسن يوسف المنسى
محمد احمد سعيد احمد
مى مسعد عبد الغنى عبد الرازق
بدر جمعة سميح سيد
ايمان عاطف كامل عطيفى
اﻻء عادل محمد فايد جاب ﷲ
فاطمه عبدالمجيد محمد ابوزيد
ايمان عبد الفتاح محمد محمد شحاتة
اكرام وفيق عبده عبده هديهد
ياسمين احمد فتح ﷲ القبانى
نسرين فتحي جرجس بباوي
امنيه حمد مصرى محمد
بيتر سامى رمزى عازر شلبى
هبه ممدوح امين محمد قابيل
عبد الرحمن خالد عبد الرحمن عثمان
مؤمن ابراهيم حسن كمال الدين زويل
احمد عبد الغني احمد عبد الغني
احمد اشرف مختار ابو كاملة
محمد جمال محمد جنيدى ابوالعينين
عمرو المهدى طه المهدى
مها مصطفى يوسف العزب
ايه مصطفى عبد القوى بلتاجى

الكلية
حقوق اسيوط
تربية رياضيه بنين المنيا
رياض اطفال المنصوره
معهد فني صحى امبابة
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تربية ابتدائي عين شمس
تربية رياضيه بنين حلوان
تربية ابتدائي المنصوره
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
علوم رياضة حلوان
اداب دمنهور
اداب انتساب موجه المنيا
طب بيطرى اسيوط
نوعية بور سعيد
تجاره انتساب م .بنها
علوم جامعة دمياط
طب بيطرى كفر الشيخ
حقوق جامعة السادات
علوم المنيا
تربية الفيوم
طب بيطرى اﻻسكندريه
طب بيطرى بنها
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب انتساب موجه دمنهور
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية/رياضه بنها
معهد عالي إدارة وحاسب ج بورسعيد
معهد فني صحى بنها
اداب انتساب موجه الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
317685
301992
128578
316351
147098
601281
904424
887883
912504
803266
120598
888629
384300
435482
662427
102503
673784
597419
147740
523156
459050
146637
453337
448987
367593
593594
368208
450427
316589
888844
680240
501582

اسم الطالب
علي محمد على جمعة
احمد سعيد محمد محمد السواق
سلمى سعيد احمد محمد هميله
هبة محمود محمد عبد القادر
محمود عادل عبده جاد
كريم حسام ابراهيم الدسوقى مصيلحى
ابانوب نزهى خلف قديس
محمد خالد على عبد الجواد
اميره حسيب احمد ابراهيم
أمل عبد ﷲ هارون محمد
سامي احمد سامي عبد ﷲ
زيدان فراج عبد الجابر محمد
جهاد خالد سليمان امام محمد
نورهان محمد محمود محمد حماد
شريف احمد اسماعيل سالم العبادى
مصطفى هشام عبد الحى فتحى عبد المجيد
مريم سعد مهدى ابوالفتوح
نرمين ناجى محمد ربيع المرسى الحميدى
هاجر احمد عبد الموجود عبد النعيم
السيد على محمد سيد درويش
نرمين حسب ﷲ ابراهيم حسب ﷲ
رانيا عبد النبى عبد الكريم حامد
اسراء مصطفى السيدالسيد محمد
زينب رضا محمدي السرسى
نرمين السيد محمد الرفاعي
عبد الرحمن احمد الشربينى الدياسطى
علياء مصطفى عبدالحليم سيد احمد
ياسمين مسعد فتوح ابو حجر
بسنت جمال ابراهيم محمد ابراهيم
الهام حسين عبد العال حسين
ايناس محمد نبيل عيد حسن محفوظ
رقيه سمير محمد محمد راشد

الكلية
علوم رياضة بنها
طب بيطرى جامعة السادات
اداب انتساب موجه القاهره
تربية ابتدائي بنها
تجاره القاهره
علوم الزقازيق
تجاره سوهاج
تجاره اسيوط
تربية ابتدائي اسوان
تربية /رياضه المنيا
اعﻼم القاهره
حقوق اسيوط
تربية/رياضه بنها
طب بيطرى اﻻسكندريه
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
حقوق القاهره
علوم المنصوره
نوعية جامعة دمياط
زراعه القاهره
تجاره دمنهور
علوم كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره طنطا
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
زراعه بنها/رياضة
السن عين شمس
اداب انتساب موجه الزقازيق
علوم طنطا
تربية بنها
اداب اسيوط
علوم جامعة دمياط
علوم جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
428680
288301
819563
119401
219025
315479
815749
746339
677245
456290
458314
221078
668638
383330
667984
428714
449349
678675
433316
813224
653682
428021
116301
446466
305282
755725
230350
287389
237744
240602
611051
834094

اسم الطالب
محمد فرج غباشي فرج
كريمة فوزي يحى خليل
امير محمد محمد عبد القادر
شروق مصطفى صالح عطية
كريم عبدالرحمن عطيه عبدالعال
مصطفى احمد عبد الغني السيد سالم
دسوقي رجب دسوقى عبدالجواد
نهى رواج محي الدين عبد الرازق
محمد محمود السيد احمد حسوب
محمد جميل عبدالخالق دوسو
محمد احمد محمد قاقه
احمد عبد الحكيم عامر عبد الحافظ
ساره حسن السيد حسن محمد ابو الدهب
صفاء حسنين رمضان حسنين
ثناء محمود محمد ابو العنين
محمد محمد صالح اسماعيل
لمياء عبد الجواد عبد القادر المﻼح
هاله اسامه محمد السيد بكر
محمد رفاعي محمد محمد بيومى
فاطمة عاطف جمعة مخلوف
المعتز با محمود محمود احمد نايل
محمد ابراهيم مصطفي السيد محمد
محمد محمود محمد محمود السيد
محمد هشام عبد العظيم جميل
هبة السيد عبد العاطى السيد عامر
ياسمين محمد حسين حسن عرابي
اميره سيد على سيد
نرمين عﻼء الدين محمد صﻼح الدين محمد توحيد
اسراء اشرف ابراهيم عطيه
منار برعى عبد المنعم برعى
ضحى عبدالكريم ابراهيم محمد
ايه عبداﻻخر عﻼم محمد

الكلية
اداب دمنهور
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره اسيوط
فنون جميله فنون حلوان
زراعه القاهره
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
اداب المنيا
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
علوم رياضة المنصورة
اداب طنطا
نوعية كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب المنصوره
تربية عين شمس
رياض اطفال المنصوره
علوم رياضة اﻻسكندرية
معهد فني صحى طنطا
اداب المنصوره
حقوق اﻻسكندريه
اداب المنيا
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه دمنهور
تربية عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تربية العريش
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه طنطا
علوم عين شمس
تجاره القاهره
نوعية فنيه الزقازيق
اداب قنا ج جنوب الوادى
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
480508
841145
135504
466330
436684
141742
600249
583417
675608
583967
359273
904347
728971
159847
842237
205874
673767
739325
581262
506581
909422
891169
310281
832693
207949
371776
443957
589493
455162
115794
513215
319900

اسم الطالب
السعيد فرج احمد محمد مهنا
رضوى جمال زكى محمد
سمير جورج اميل بديع
آيه محمود محمود حسن
ايمان هشام سعد سليمان رحال
محمد اسامة الدسوقى فتوح
مدح النبى عاطف محمد السيد رمضان
جيهان اشرف السيد السيد رضوان
علياء نشأت عبد القادر ابراهيم هﻼل
عمرو ضياء المحمدى بهلوله
محمد عبدالخالق محمد الحسن
محمود حجاج زكى محمد
تسنيم حسن على على ادريس
اسماء على حسن على
بيتر محب نصحي وانيس
مريم واصف بخيت واصف
علياء محمد محمد ابراهيم الدسوقى
رانيا سامى سعد سالم
كريم هانى عبد المسيح صليب فرج ﷲ
يسرا ايمن ابراهيم شعبان
كيرلس فكتور ارسان جرجس
اسامه عدلى على خليفه
احمد سعيد شعبان خطاب
ايه عبد المنعم عبدالرحيم عبد المنعم
نورهان مصطفى ابو السعود محمد
مارسلينا لطفى خيرى مرزق
رضوه هشام الدين زكريا زيدان
عادل محمود عبد الفتاح دهب
خالد مصطفى محمد الصباغ
اسﻼم سامي عبد العزيز عبد الرحيم
فيرونيا عاطف زغلول مترى
ابراهيم نظمي محمد كشك

الكلية
تربية/رياضه كفر الشيخ
فنون جميله فنون المنيا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية كفر الشيخ
حقوق اﻻسكندريه
حقوق انتساب موجه القاهره
حقوق الزقازيق
رياض اطفال المنصوره
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره انتساب موجه طنطا
طب بيطرى سوهاج
نوعية الزقازيق
اداب بنى سويف
تربية المنيا
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تجاره طنطا
تجاره الزقازيق
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
حاسبات ومعلومات اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره عين شمس
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره طنطا
تجاره طنطا
تجاره طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
سياحه وفنادق اﻻسكندريه
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
128810
885045
654263
735991
230219
320398
371695
728497
910337
304120
900936
602546
734786
154178
752126
616946
231288
608453
827728
575564
726537
306223
368780
587697
316584
220645
740385
600338
371066
320708
441553
672477

اسم الطالب
حسناء عبد الناصر جمال على ابراهيم
كيرلس سامي ثابت غب﷼
محمد سعد سعد محمد بازين
اسﻼم عصام علي احمد
مى هانى محمود هريدى احمد
محمد عبد الفتاح مرسى سليم
امنيه جمال مبارك قناوى
حسام سعدوني عطوة سليم فرج
عمر محمد الصادق حامد حسن محمد
سيلفانا عادل عياد قسطندى
ابانوب كمال عايد رياض
سماح حويطى حمزة يسن
هشام محمود محمد عبدالعزيز على
سميرة احمد بكير علي
ندى اﻻباصيرى محمود منصف الطوبارى
زينب فؤاد عبدالمهيمن منصور
مروج عادل حسنى محمود
اسراء عاطف عوض ابراهيم
إسراء عبد الحميد محروس طه
اميره يوسف محمد مصطفى المسيرى
ياسمين سيد الدسوقى احمد
سامح مغربي محمود حسان
محمد ايمن شعبان عبدالرحمن
هند ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم حسنين
اية مدحت عبد الخالق خليل
احمد عصام احمد على شاهين
مجدي محمد محمد محمود
بسمه محمد عبد الرحمن محمد بهنساوى
محمود السعيد محمود البدراوى
ريهام عاطف محمود نوفل
اشرف إبراهيم محمد إسماعيل
اسماء محمود فوزى حسين

الكلية
طب بيطرى القاهره
تجاره اسيوط
تجاره المنصوره
تجاره بور سعيد
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
فنون جميله فنون حلوان
تجاره انتساب موجه الزقازيق
كلية الطب البيطرى جامعة أسوان
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه
معهد فني صحى سوهاج
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية بور سعيد
تجاره طنطا
كلية البنات آداب عين شمس
نوعية الزقازيق
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تربية طفوله طنطا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
معهد فنى تمريض بنها
تربية ابتدائي بنها
اداب بنها
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره انتساب موجه الزقازيق
معهد فني تمريض الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
معهد فني تمريض المنصوره

Page 1888 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
161630
587535
597630
608894
804155
831551
538311
136935
524717
311085
653662
318737
548825
678631
218204
181772
155317
521393
472415
103742
596301
837116
510672
892351
805370
285222
108468
210758
172693
447890
606621
757456

اسم الطالب
ابراهيم حسن كمال عبد العظيم
سعاد حافظ عثمان حسن على
محمد أشرف محمد عبد الغفار الصايغ
محمد احمد عبد الحميد صالح
ايمان يسرى سيد ابوالليل
محمود اسحاق محمود حامد
مروه عدس فؤاد الجندى
سلمى عادل ابراهيم حامد
اسﻼم رجب سﻼمه سالم عبد الحميد
مريم سعيد سعد عبد ﷲ
محمد على على حسنين السلكاوى
رانيا سعيد عبد الفتاح على
محمد هشام محمد عبدالمنعم الطويل
سميه محمد على عبد التواب
ايه محمد عبدالستار عبد المحسن
دعاء عبد اللطيف محمود السيد
عبد الرحمن محمود محمد محمد
أميره السيد عبد الرحيم حسين حسنين
اميره سالم على محمد سالم
احمد سيد مشعال السيد تاج الدين
نبيله سمير حسن مصطفى المشد
هاجر منتصر سليمان على
احمد محمد احمد محمد العريان
ساره احمد احمد خليفه
ساره عطيه محمد عبدالوهاب
سالي وائل صﻼح الدين علي
فاطمة محمود علي عبد الحكم
انجى حجاج محمد عبد الرحيم
احمد محمد عبد المجيد محمود
يعقوب محمد يوسف عواجه
اسماء اشرف عبد الرحمن محمد طاهر
مروه اشرف محمود سليم مصطفى

الكلية
تجاره انتساب موجه بنى سويف
علوم بنها
حقوق المنصوره
تجاره سوهاج
رياض اطفال المنيا طالبات
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تمريض دمنهور
تجاره القاهره
علوم اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني تمريض المنصوره
تمريض بنها
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
اداب جامعة دمياط
تربية/رياضه عين شمس
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
اداب سوهاج
علوم كفر الشيخ
تجاره طنطا
زراعه دمياط/رياضة
كلية علوم الوادى الجديد
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره اسيوط
تربية المنيا
تجاره عين شمس
تجاره القاهره
تجاره عين شمس
حقوق شبين الكوم ج منوفية
معهد فني صحى طنطا
تجاره الزقازيق
اداب انتساب موجه الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
535565
527059
671755
585812
211582
893760
451698
805878
539845
846602
468472
617915
725984
206569
156589
916093
209012
169773
129701
109874
376995
321194
921059
154484
666910
666101
652786
139362
308300
600429
530638
351816

اسم الطالب
غادة جمال الدين ابراهيم سليم
سمر السيد ناجي عبد الحليم الباجوري
مديحه محمد محمد احمد حسانين
مصطفى وجدى مصطفى غانم
اﻻء محمود فريد احمد
محمود على احمد يمنى
ماجد ايمن زكريا كامل
عمر رضا حسن محمد
اسماء ياسر السيد محمود خميس
عبير عبد الحكيم احمد قناوى
محمد مجدى معوض ابراهيم عطيه
احمد محمد اسماعيل الصاوى
ايمان علي البكري كريم
كريم هانى وديع ابراهيم
محمد على محمد رفعت
سامح عاطف مكرم سعيد
محمود يسرى عبد المتعال امين
ابرام سعيد صالح ابراهيم
احمد مجدي ابراهيم طه
وسام محمد عبد الفتاح محمود
عﻼ حسين على طه الجندى
رانيا اشرف محمد موسى
استير موسى فكرى غالى
شاهيناز صدقي شحاته قرني
عمرو السعيد يونس ابو النصر مبارك
فارس اشرف معوض الشربينى على
احمد محمد احمد ابراهيم تعلب
احمد محمد احمد امام مندور
رضا جمال البكرى ابوسعده
اية ماهر على ابراهيم عمارة
طارق عادل خليفة محمد الربيعي
كريمه على ماهر محمد عدس

الكلية
علوم دمنهور
تجاره اﻻسكندريه
اداب المنصوره
زراعه المنصوره
علوم القاهره
حقوق سوهاج
المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا المنسوجات بالمحلة الكبرى
تجاره بنى سويف
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره بنى سويف
تربية/رياضه اسيوط
حاسبات ومعلومات حلوان
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
علوم بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره سوهاج
علوم بنى سويف
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
حقوق المنصوره
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات
علوم دمنهور
كلية الفنون التطبيقية ببنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
529236
818192
225317
323479
531261
527047
104734
836646
651170
545488
750133
754605
241901
132914
469940
518008
501773
238610
282724
836754
454284
215074
533835
164278
656692
539998
427991
667027
390544
542292
279226
390664

اسم الطالب
علي السيد امين الصاوي القزاز
مادونا مجدى رفعت عياد
بسنت خالد نصر عبد ﷲ
هاجر ناجي السيد شحاتة طه
احمد البحيرى عبدالواحد ابراهيم البحيرى
دنيا اشرف محمود محمد عثمان
اروى عماد محمود منتصر
رانده عبد العزيز أحمد على
منى ايمن احمد محمد الجمل
محمد احمد محمد غباشى شحاتة
افنان اسامه سعد السيد
حمادة اشرف عطيه قمحاوى
احمد حسين سيد على
مصطفى سامى جمعة مصطفى
احمد اسﻼم السماحى محمد الشورى
شيماء خميس ادريس عبد المجيد
محمد مدحت على عبد اللطيف طه
وسيله ناجى سيد حنفى
ريهام صبري مرزوق احمد
ريهام ابو المجد جﻼل بكرى
عائشه ابراهيم محمد عبد المجيد أبو أحمد
محمود طارق محمد عامر احمد
ايه سامى عبد ﷲ سيد احمد
تقوى محمد صابر منجود
امانى ود الدسوقى عثمان
إيمان وهبى عبدالوهاب المسيرى
مصطفى يوسف حسيب حسن
ايات كامل السيد محمد كامل
ايمن عادل سيد محمد
محمد انور محمد رزق محمد
يوسف سامي عبد المنعم امين محمد
اميره شريف محمد السيد

الكلية
تجاره دمنهور
رياض اطفال المنيا طالبات
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
حقوق شبين الكوم ج منوفية
تجاره دمنهور
اداب اﻻسكندريه
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
حقوق اسوان
رياض اطفال المنصوره
اداب اﻻسكندريه
علوم جامعة السويس
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم كفر الشيخ
اداب دمنهور
علوم جامعة السويس
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره القاهره
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تربية ابتدائي طنطا
علوم رياضة عين شمس
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اثار الفيوم
اداب المنصوره
تربية دمنهور
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
رياض اطفال المنصوره
حقوق بنها
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
107101
506691
227866
744613
743792
157830
804875
739598
358735
303076
454167
439557
434422
520027
151440
526836
877916
443876
800704
228939
803896
468014
289683
804895
733209
351373
300714
235764
441016
383928
893667
161868

اسم الطالب
نشوى نبيل المجدى سﻼمه احمد
دينا طارق احمد حنفي ابراهيم
دينا سيد احمد حسن
اميره اشرف احمد محمد صميدة
روميثاء نبيل صبحي محمد
مينا نبيل اديب يوسف
محمد ربيع صادق على
مصطفى خالد محمد عبدالرحمن عبدالحافظ
اسراء ايمن محمد محمد سيد
ياسمين عبد اللطيف مصطفي الدلتونى
اسراء إبراهيم محسن ابراهيم قنديل
منى احمد فرج عبد الرحيم الشافعى
مهند مورو محمد محمود محمد
صباح عبد الجواد عبد الحميد محمد الشراكى
نهال عطيه عبد العال احمد
امنية رمضان عطيه عطيه سليمان
ايمان مختار محمود عبد العال
ايه جمال محمد غباشي السيد
مدرونا نبيل وديع امين
اسﻼم عﻼء الدين عثمان سليمان
ايمان عطيه يوسف حبيب
مها سامى السيد عبد الحميد غالى
هديل عﻼء الدين محمد شوقى
ماجد ناصر عزيز قﻼده
احمد حامد محمد صابر عبد الحميد
مينا عادل عبدالمسيح خيرﷲ عوض
فاطمة عبد المنعم محمد احمد محفوظ
اسراء صﻼح منصور طه
هند عبد الحميد محمد حمدان منصور
محمد عبدالمنعم عبدﷲ حسن
نهال عبد القادر محمد عبد الباقى
محمد جمال محمد علي

الكلية
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه دمنهور
دار العلوم ج القاهره
تربية اﻻسماعيليه
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
علوم بنى سويف
اداب المنيا
كلية الفنون التطبيقية ببنها
نوعية عباسيه
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه
اداب طنطا
تجاره اﻻسكندريه
تجاره دمنهور
اداب كفر الشيخ
علوم القاهره
تربية اسكندرية
تجاره اسيوط
اداب طنطا
نوعية المنيا
حقوق عين شمس
تربية /رياضه المنيا
اداب كفر الشيخ
اداب انتساب موجه القاهره
تمريض المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
كلية البنات تربية عين شمس
بنات تربية/رياضه عين شمس
اداب دمنهور
تجاره طنطا
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
904461
594420
749244
600022
504756
538007
842672
916501
592813
103498
516652
816414
810992
732094
323368
539023
143077
900436
384853
727530
439250
363362
819611
817065
217296
315844
531381
666460
605651
613714
833988
678332

اسم الطالب
محمد خالد فؤاد احمد
مروه رفيق لطفى ابو الفتوح
منى مسعد مصطفى عبدالمطب
محمود جمعه مرسى على
درية محمد علي عبد العزيز احمد
غاده شعبان كمال أحمد عبد الحميد
ايمن عامر رمضان عبد الحافظ
عصام عبد الجواد محمد سالمان
محمد عبد الفتاح حسن على
احمد صﻼح الدين محمد توفيق
محمد عبدالمنعم محمد عبد ﷲ دياب
هاجر محمد ابراهيم التوني
سوزان جميل فايز ارمانيوس
احمد مجدى عبده بركات احمد شحاته
اسراء احمد عبد العزيز احمد القربة
منار السيد يوسف السيد فراج
اسراء رضوان شعبان بسيونى
شيماء قدرى محمد ابوالحمد
محمد عزت حامد احمد
ايمان احمد محمد عبداللطيف زيتون
امنيه ايمن ابراهيم محمد حسن
عمرو حسن احمد حامد
آﻻء عنتر احمد عبد الحفيظ
ديفيد سمير ناجي عبدالوهاب
ساره عادل محمد عبد الحميد
محمد علي مغازي عبد الرحمن ندا
طارق وهبه سليمان محمود القﻼوى
ياسمين نور محمد محمد حيزه
منة ﷲ يوسف متولى محمد مكاوى
احمد بدوى فتحى فهمى سعد
عبد الرحمن عبد الرحيم الصادق احمد
اميره محسن محمد نعيم الشربينى

الكلية
تجاره سوهاج
تربية جامعة دمياط
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تجاره الزقازيق
اداب دمنهور
تربية دمنهور
تجاره بنى سويف
تجاره اسيوط
تجاره بور سعيد
حاسبات ومعلومات القاهره
اداب دمنهور
تجاره بنى سويف
تجاره اسيوط
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب دمنهور
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية سوهاج
تجاره انتساب موجه عين شمس
رياض اطفال المنصوره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق انتساب موجه عين شمس
اداب المنيا
تجاره اسيوط
دار العلوم ج القاهره
علوم رياضة اسيوط
تجاره طنطا
حاسبات ومعلومات المنصوره
زراعه الزقازيق/رياضة
علوم الزقازيق
اداب اسوان
نوعية المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
680891
890433
298386
888296
141819
614373
891640
751806
217492
365113
525395
878840
222644
103198
533909
373345
281871
151435
468945
650412
322412
579988
838322
590763
606848
109182
531184
373416
537307
316530
500792
368851

اسم الطالب
ابراهيم محمد محمد محمد زهران
ايه عبد العظيم تونى عبد الرحيم
محمد محمود احمد مبروك
ايهاب ابوالنور ينى جريس
عمار ياسر محمد احمد
هالة ابوالسعود عبدالسيد على سالم
اميره صبرى سيد عبد الكريم
ايه محمد معاطي محمود شردي
مادونا جرجس نصر خليل ابراهيم
اسراء عصام محمد عبدالجواد
انجى سعيد ابراهيم برسى عبد الرحيم
عمرو صابر محمود عبد المجيد
محمد اسامه حسنى ثابت
كريم هشام عبد الفتاح عبد المطلع
بسمة رزق محمد طة احمد
مصطفى محمد عطيه حسين محمود
فاطمة محمد عبد النبى محمد الشهدى
ندا عاطف راضى محمد
اسراء عادل محمد مصطفى صبح
احمد محمد احمد عبد الحليم
سمير اشرف سمير احمد شلبى
ايناس ابراهيم عبد الرحيم محمد صحصاح
احمد توفيق سيد سعيد
عمرو محمد محمد ابوالعنين
نورهان محمد السيد عبد ﷲ
خالد سعيد حسن على
مصطفى لطفى عبدالمحسن سليمان دياب
محمد سعيد فتحى محمد سليمان البسيونى
أسماء بابكر على عمر المكى
رنا مصطفى عبد الصادق العش
روان سامى يحيى محمد فتحى
اسماء ناصر عبدالمنعم محمد صبيح

الكلية
تجاره انتساب موجه المنصوره
معهد فني صحى اسيوط
زراعه عين شمس
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره الزقازيق
معهد فني تمريض اسيوط
اداب انتساب موجه بورسعيد
تربية عين شمس
تجاره عين شمس
اداب اﻻسكندريه
طب بيطرى اسيوط
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره القاهره
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اداب عين شمس
تربية حلوان
تجاره كفر الشيخ
علوم المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
طب بيطرى فرع الوادي الجديد
تجاره جامعة دمياط
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
زراعه مشتهر
تربية ابتدائي دمنهور
اداب انتساب موجه بنها
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تربية بنها

Page 1894 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
107876
597526
842316
106792
837090
580919
837058
547086
599208
369866
921916
603195
750392
585860
907956
516902
457676
155329
158909
589370
531465
878033
431640
844785
159922
388233
751176
549748
875452
727597
603006
315316

اسم الطالب
حازم احمد ابراهيم ابراهيم
مﻼك أيمن ابراهيم غانم طعيمة
مؤمن احمد صﻼح عبد العظيم
ندى عبد الفتاح عثمان على
دعاء رضا عبد المنعم احمد
احمد محمد صالح محمد
نصرة عبدﷲ حسب ﷲ كحيل
محمد على عبدالعزيز علي
محمود محمد بهاء الدين ابراهيم احمد
غاده عاطف سالم عامر
عبد الرحمن محمد عبداللطيف محمد
اسماء مجدى عبده مرسي الحفناوى
محمد ابراهيم مرسى حسن الحجاوى
نورهان فتحى عباس الجندى
امانى جمال محمد عباس
محمد رمضان عبد السﻼم محمد عامر
سلمى أحمد عبد العاطى المسلمى
عمر مصطفى على محمد
فاطمه سيد محمود فؤاد سيد
على طارق نصر المشد
محمد صﻼح عبدالعزيز ابراهيم بطور
ساره رزق عبد الحليم احمد
عمر ابراهيم السيد ابراهيم موسي
حسن عادل محمود علي
اسامه اشرف علي دياب
مروه حسن عبدالفتاح محمد
محمد محمد ابراهيم امين ابراهيم
أمل حسن السيد حسن حسبو
محمد رمضان محمد ابراهيم
غاده عبد رب النبى محمد يوسف
مصطفى محمد حلمى سالم الصالحى
محمود عبد الجواد أبوالمعاطى عبدالجواد

الكلية
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية فرع الوادى الجديد
تجارة جامعة السادات
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره سوهاج
حاسبات ومعلومات الزقازيق
معهد فني صحى بور سعيد
اداب المنصوره
اداب سوهاج
حقوق اﻻسكندريه
معهد فني تمريض طنطا
علوم رياضة بنى سويف
تربية بنى سويف
تجاره طنطا
علوم طنطا
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
حقوق اسيوط
تربية /رياضه بنى سويف
تربية ابتدائي بنها
حاسبات ومعلومات المنيا
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تجاره سوهاج
دار العلوم ج القاهره
تجاره الزقازيق
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
385238
472314
114857
896431
425639
534054
584981
584037
806092
118976
600111
205450
727848
235072
456468
385410
235896
294633
732161
665635
750881
327597
532937
253317
464597
516109
605753
606373
659215
614432
665506
139173

اسم الطالب
احمد رجب عبدالوهاب حامد
شيماء حسن السانوسى محمد على
ايمان رمضان احمد رجب
اميره مشهور حسن على
عبدﷲ خالد عبدالغنى عبدالهادى
سحر ابراهيم عبدالحميد عبد المجيد ابو رحيم
صفاء أشرف عبد البارى على الحﻼج
سادات سامي عبد الخالق عيسى
حنان عوض مخلوف رضوان
مريم عمر احمد عبد الحميد
محمد احمد عوض عوض سﻼمه
كريم محمد عصمت علي ذكي
قمر عبدﷲ السيد القيشاوى
منار عﻼء محمد احمد
اسراء يونس عبد الحميد محمد العشماوى
عبدالرحمن رمضان زنهم خليل
محمد طارق امين عبد الرحيم
محمد شريف احمد محمد السيد
فريد عصام فريد مهدى
هاجر محمد عدنان معين جمعه زرزورة
خالد محمد خالد عبده الشرنوبى
وفاء احمد محمد عبد الوهاب
ابراهيم حسن ابراهيم محمد
احمد عيد مرعى محمد
محمد عبد النبى حسين حواس
محمد رزق راضى على راضي
محمد عبد المنعم حمزة غريب
إيمان سعد إسماعيل إبراهيم
سمير النجومى محمد صبرى محمد صالح وحيشى
عفيفه ميﻼد هنرى سليمان
دينا شعبان لطفى عوض هﻼلي
محمد اسامه صبحي زكي

الكلية
تجاره انتساب م .بنها
اداب كفر الشيخ
اداب عين شمس
تجاره سوهاج
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تربية طفوله ج دمنهور
نوعية طنطا
تربية ابتدائي طنطا
علوم المنيا
اداب انتساب موجه القاهره
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب الزقازيق
خدمه اجتماعيه حلوان
علوم طنطا
تربية ابتدائي عين شمس
علوم رياضة عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره الزقازيق
تربية ابتدائي المنصوره
حقوق المنصوره
تربية الغردقة جنوب الوادي
زراعه دمنهور
علوم القاهره
طب بيطرى كفر الشيخ
اداب دمنهور
حقوق الزقازيق
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره المنصوره
رياض اطفال القاهره طالبات
زراعه المنصوره
تجاره عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
909001
437767
503041
388601
678317
667311
575420
242562
119722
534333
512330
910494
521176
352512
309369
458270
306403
456825
358255
221395
501924
283291
159477
731109
320168
663945
291792
522529
241082
153859
610707
435697

اسم الطالب
يارا عبد العظيم محمد احمد
هدي طارق قنديل منصور
محمد على محمد عبداللطيف احمد
الشيماء محمد السيد محمد
معتز وجيه السيد الطميهى
ايمان محمد زكى ابراهيم الفول
مى عبد القادر احمد عبد الواحد عمر
احمد محمد مرزوق اسماعيل
احمد محمد احمد محمود
هدير السيد السيد احمد البوهي
نورهان احمد مصطفى احمد مصطفى
طارق محمد عبد الراضى عبد الحافظ
دينا اشرف محمود ابراهيم
امنيه حسين عبدالجليل حسين
بسنت جهاد عبد الظاهر درويش
كريم حارس عبداللطيف عميرة
احمد عاطف مبروك بدر
اسراء عادل عبدالجواد احمد الشربجى
امنيه فوزى همام مرسي
هند ممدوح حسن داود
منه ﷲ محمد عمر محمود السمان
جرجس رفعت فرنساوى القمص
دينا عبد ﷲ شاهين عبد الجواد
ريم جمال علي محمد العبد
اسامة فرحات احمد البسيونى
ساره عبد المولى عبد الرؤف على صالح
امنية احمد حامد احمد محمود
مينا عادل بخيت عيسى سمعان
فاطمه مصطفى عبد الحميد محمد
اميرة حسن علي احمد
بسمة صﻼح حسن عطية ابراهيم
ندى عبد الحكيم عبد القادر عامر

الكلية
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب اﻻسكندريه
تربية/رياضه اﻻسكندرية
معهد فنى تمريض بنها
معهد فني تمريض المنصوره
علوم المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة القاهرة
حقوق القاهره
تربية دمنهور
اداب انتساب موجه دمنهور
معهد فني صحى اسوان
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
اداب كفر الشيخ
بنات علوم رياضة عين شمس
نوعية فنيه جيزة
علوم اﻻسكندريه
تربية حلوان
تربية بنى سويف
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي المنصوره
كلية البنات آداب عين شمس
علوم اﻻسكندريه
اداب سوهاج
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره الزقازيق
اداب اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
548533
430663
280128
813347
585526
211723
580409
733045
457943
813231
304721
180030
302906
805212
103920
356376
385114
150326
656658
658555
161384
114520
434902
449599
232228
158517
674092
143336
279803
165134
608591
887617

اسم الطالب
محمد عماد الدين حلمي بدوى القلفاط
جيﻼن اشرف محمد محمد محمود
اميرة مصطفى احمد رضوان
احمد شافعي محمد محمد
اسماء مصطفى محمد عجﻼن
مريم محمد شريف احمد التركى
علياء عزالرجال السعيد محمد النجار
مريم داؤود نجيب داؤود
فاطمه يحيى محمد السعيد المكاوي
مها مكرم حنا بنيامين
شيماء عنتر عبدالحميد خضر
موسى محمد على محمد
سحر رسﻼن رسﻼن الحبشى
ايمن عبد الناصر محمد عبد الفتاح
ايليا الهامى فرح توفيق
ساره محمد عبدالصمد عبدالرحمن
محمود اشرف عبدالحفيظ عبدالبارى
ايه جمال مصطفى محمود
اسراء فتحى محمد ابراهيم موسى
عبد الرحمن فتحى احمد محمد البهوتى
ياسمين رفيق معوض سعيد
دينا نبيل عبد العزيز تهامي
احمد محمد حسان محمد عناني
هند محمود الغريب احمد الجعتول
محمد هشام محمد جمعه سعيد
وردة سعيد حسين عبد المقصود
سلمى عبد اللطيف عبد الحليم عبد السﻼم الشهابى
محمد سامى عبد الونيس عبد الرازق خضير
محمد ابراهيم محمد عبده
محمود على كمال على عثمان
ابراهيم كامل محمد السيد
منال محيى حامد محمدالعسال

الكلية
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
اداب اﻻسكندريه
تجاره طنطا
دار العلوم المنيا
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب طنطا
نوعية الزقازيق
اداب طنطا
اداب المنيا
معهد فني صحى بنها
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد فني صحى بنها
اداب المنيا
تجاره القاهره
السن عين شمس
علوم رياضة بنها
تجاره القاهره
تربية المنصوره
مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة
تربية /رياضه بنى سويف
اداب سوهاج
علوم اﻻسكندريه
تربية طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه بنى سويف
تمريض الزقازيق
تجاره القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم حلوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
140488
313693
155500
161464
154498
903802
896642
583820
579450
377366
575316
371826
218320
914229
599396
240055
732889
848061
905812
209035
157813
282472
663851
453313
501403
510541
217764
237999
609752
516402
364233
163768

اسم الطالب
كريم طارق مراد محمد
رابحة مجدي صالح حسين
اﻻء محمد خليل محمد
احمد محمد عبد الحميد على
نرمين عويس نعيم عويس
مادلين عبد الناصر عطيت ﷲ عبد الرحيم
هانى عمر ابو ضيف عثمان
هبة ضياء احمد ابو عاصى
اﻻء اشرف سيد احمد ابراهيم شادى
احمد كامل عبدالفتاح عبدالعزيز
هند فرج حامد احمد عيشه
ياسمين ماهر عبدالفتاح محمود الجزار
ميادة سمير عبد العاطى حسن
ساره امين حامد اﻻمين
ايناس محمد عبد الرؤف حسن
ايه على بكر على
شيماء محمود عبد العزيز طه السنهوتي
هبه رفعت محمد بازيد
محمد صﻼح عبد ﷲ محمد
ياسمين محمد سعد السيد
محمد احمد بكرى احمد
يوحنا سامح وهيب مرجان
احمد احمد الشحات المغازى
هانم سامى فؤاد بسيونى الزيات
عبد الرحمن خالد سالم على سالم
محمد سﻼمة نصر عبد الحليم
زينب عبد الرحيم فكري طه محمد
نوران انور حسن امام
محمد محمود محمد محمود عبدالسﻼم
محمود محمد محمد عبد الواحد حشيش
ايمان مدحت حسين محمد
كيرلس مفرح فهمى روفائيل

الكلية
علوم حلوان
تجارة جامعة السادات
حقوق بنى سويف
تجاره بنى سويف
علوم بنى سويف
تجاره انتساب موجه سوهاج
تجاره سوهاج
معهد فني تمريض طنطا
اداب طنطا
تجاره بنها
اداب طنطا
اداب عين شمس
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية اسوان
علوم جامعة السويس
حقوق حلوان
نوعية الزقازيق
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
طب بيطرى سوهاج
حقوق عين شمس
طب بيطرى بنى سويف
علوم القاهره
تجاره المنصوره
تجاره طنطا
اداب دمنهور
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
تمريض عين شمس
علوم حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
280422
906031
139994
150578
589070
510682
754758
595946
604738
650468
322442
542139
129229
549658
603581
458508
208689
471014
656818
460876
128568
907395
213400
316209
111238
218603
151934
527668
465727
837144
115123
358084

اسم الطالب
حسين اشرف زايد محمد
ايفا سامح حلمي سدراك
محمد فوزى احمد محمد الجنيدى
اسﻼم محمد نفادى عبد الحفيظ
عبد الحليم اكمل احمد ابواليزيد السنباطي
السيد خليفة السيد حسن فرغل
عبد المجيد خالد عبدالمجيد احمدعبدالكريم
محمود مجدى محمود محمد هانى
نوران محمد محمد مرسي
وفاء خالد احمد السيد البسيونى
ابراهيم فؤاد ابراهيم حيدر
اسﻼم على على نصر بركات
مصطفى ابو الليل مصطفى ابو الليل سرحان
اسراء أشرف الصاوى موسى الشرقاوى
محمد جمعه محمد جمعه
نبيل حسن عبد الفتاح على طراوه
هاجر يحى حسين رزق
آيه طارق أحمد محمد محمود
ساره حامد ابوسريع ابراهيم
عبدالخالق بسيونى عبدالخالق الزمرانى
ريهام ياسر جﻼل عبد العال
اميره محمود السيد عباس
يحيى مصطفى كامل الدسوقى شومان
تسنيم انس إبراهيم الوردانى احمد مجاهد
ايه عبد الرحمن احمد عبد الجليل
بسنت فارس محمد سليمان
محمد حمدي عبد العظيم خلف
دعاء ياسر مصطفى حسن حربى
آيه صبري عبد اللطيف بسيوني
أحمد محمد شهاب زمزمى
مها محسن جميل حامد عبد الوهاب
نجوى حسنين عبدالعزيز محمد

الكلية
علوم رياضة الفيوم
حقوق سوهاج
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تجاره جامعة دمياط
تجاره بنها
تجاره المنصوره
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
علوم رياضة اسوان
حقوق القاهره
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تجاره انتساب موجه الزقازيق
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية كفر الشيخ
علوم بورسعيد
تجاره دمنهور
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب م .بنها
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
اداب عين شمس
علوم بنى سويف
تربية اسكندرية
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
تجاره اسيوط
حقوق انتساب موجه القاهره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
653849
575405
833711
133221
835701
600951
107668
834578
910765
890391
576755
523295
608484
237571
894344
897147
578043
353473
836221
356531
900162
665415
878887
218015
615469
447279
890389
731412
119276
472267
577851
606641

اسم الطالب
محمود حاتم احمد عبد الرحيم
فاطمه مهدى احمد البهجى
صﻼح جابر عبدالسميع احمد
هدير سيد عبد الغني نصر
آيه اشرف نصرالدين ابازيد
ايمان احمد محفوظ محمد عبدالعال
طارق صبحى ابو سريع رمضان
بسمة عبدالرازق محمود عبد الفتاح
زينب منصور عوض ﷲ محمد
وئام جمال على عبد اللطيف
ايه عادل محمود احمد اﻷحول
اسامه رزق السعيد احمد شبانة
احمد عبدالرحيم طلبه على عبدالرحيم
ندى محمود جابر درويش مصطفى
رحاب محمد عبد العال عبد اللطيف
عمر عبد الحكيم عمر عمران
مرح محمد توكل عجور
محمود مهران على احمد
طه الضوى امين محمد
هدير السيد محمد السيد
بهيه محمود محمد حسن
اسماء سعد توفيق عبد ﷲ القاضي
نوران عبد الناصر عﻼم محمد شلتوت
اسراء انور عبد المتجلى حسن
اميره السيد ابراهيم محمد مكاوى
محمود كمال ابراهيم الدسوقى على مصطفى
هند محمد عثمان خليل
احمد حسانين محمد حسانين
مونيكا ممدوح شنودة نخلة
ايه محمد رشدى يوسف محمد حجازى
احمد عبدالعزيز احمد جاد
امل جمال عبد المنعم على عطوه

الكلية
حقوق المنصوره
اداب انتساب موجه طنطا
كلية تجارة ج أسوان
اداب الزقازيق
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
معهد فني صحى اسوان
تمريض أسوان
اداب اسيوط
حقوق المنصوره
علوم اﻻسكندريه
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب انتساب موجه حلوان
زراعه سوهاج
تربية رياضية بنين سوهاج
علوم المنصوره
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
خدمه اجتماعيه اسيوط
تمريض المنصورة
اداب اسيوط
تجاره القاهره
زراعه الزقازيق
تجاره طنطا
اداب اسيوط
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
اداب عين شمس
اداب جامعة دمياط
زراعه المنصوره
اداب الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
279909
229539
737211
580199
445608
825973
239266
389673
592769
549750
909965
456529
606498
351798
919174
236805
158013
741190
469184
434445
676489
529423
518855
876595
742992
803870
543871
237658
298725
809656
356870
833823

اسم الطالب
محمد طه حسينى عبد العزيزابراهيم
بسنت محمد محمد محمد عبدﷲ
اروى احمد محمد ابراهيم
ندى مرسى حسين اسماعيل على
اميرة محمد قاسم ابوطالب
فاطمه سعد حسين محمود
احمد عادل عبدالقادر عبدﷲ
فؤاد اشرف فؤاد ابراهيم
صﻼح الدين ياسر صﻼح خروبه
أمينه عرفه على عبد المجيد سلمونه
احمد محمد فوزى على
ظريفه رافت عبد اللطيف فروج
مارتينا اشرف حلمى عزيز
اميره عادل ابراهيم محمد
رمضان عبدالرحمن فاضل عقل
محمد حسام عبد المتعال محمد
شروق اشرف رشدى محمد
محمد ناجى احمد حسين
رانيا زكريا احمد عبد ﷲ أبوشنب
احمد جميل ابراهيم محمد رياض
نيره احمد محمد احمد عثمان حسين
مينا رفعت ابراهيم موسى يوسف
سمر عادل عبد الباسط توفيق عبد المجيد
مودي ممدوح حزقيال فهيم
ايه عبدالفتاح محمد عبدالفتاح
وسام عصام الدين سعد اسماعيل
اسراء فتحى محمود رمضان
دنيا عصام سيد محمد
عبد الجواد ماهر عبدالجواد صادق محمد
اميرة عادل عبدالسﻼم توفيق
محمد حسين عيد حسين
احمد شحات بدوى محمد

الكلية
السن عين شمس
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية طنطا
تجاره طنطا
اداب قنا ج جنوب الوادى
علوم رياضة القاهرة
علوم رياضة بنها
تربية جامعة دمياط
تربية/رياضه دمنهور
حقوق اسوان
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه الزقازيق
كلية الفنون التطبيقية ببنها
معهد فني صحى سوهاج
تجاره القاهره
اداب بنى سويف
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية كفر الشيخ
علوم رياضة طنطا
تجاره المنصوره
تربية دمنهور
اداب دمنهور
تجاره اسيوط
علوم رياضة اﻻسماعيليه
نوعية المنيا
تربية طفوله اﻹسكندرية
تجاره انتساب م .بنها
معهد فني صحى امبابة
اداب انتساب موجه المنيا
تجاره انتساب م .بنها
زراعه اسوان/رياضة

Page 1902 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
526192
613078
804534
827012
106576
461605
127053
601366
731178
438318
105714
535609
535107
166173
534583
320619
306689
524776
284887
679615
920888
220535
213510
277231
587919
594409
735966
661575
806648
888714
279652
906242

اسم الطالب
خالد عماد الدين محفوظ على محمد
محمد محمد احمد منير عيسى
اسماء جندى حسن عبدالرازق
اﻻء حمدى احمد محمد
محمد الحسين مصطفى عبد الحميد شرف
يسرا ابراهيم عبدالعال ابراهيم
هند سامي محمد عرفان
ميرنا وديع لبيب جرجس
ورده رضا محمد على السيد
ايمان يسرى عبده قاسم عثمان
محمود احمد محمود وهبة
نور احمد محمد عبدالبصير عثمان
سلوى الشاذلى عامر محمد الشاذلى
احمد نبيل اسحق رمضان
ايه عبد الحليم طلعت عبد الحليم فصاد
عبد ﷲ كمال كمال السيسى
محمد ايمن محمد بكر
عمر اشرف احمد السيد عبد ﷲ
تقي عبد الرحمن عمر كساب
اسﻼم عبد الغنى احمد حسب النبى
ايمان عبد القادر زكى عبدالرحيم
محمد رضا سيد على
وﻻء عصام عبد الحميد حسين
فاروق عماد فاروق الكيال
ساره طارق عبد الرحمن جوده العرباوى
أسماء معوض عبد العظيم أبو الجود
اسراء ماهر محمد فهمى
اشرف محمد السعيد محمد الزغيبي
اسماء محمد حسين محمد
علياء احمد يوسف سيد
رضوى حمدي حامد احمد يسى
ساره محمد عبد الحميد محمد

الكلية
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب الزقازيق
تربية رياضيه  /بنات المنيا
تربية قنا ج جنوب الوادى
حاسبات ومعلومات حلوان
علوم اﻻسكندريه
تجاره القاهره
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
اثار الفيوم
تربية ابتدائي دمنهور
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه المطرية
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
علوم اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
زراعه المنصوره
تربية سوهاج
حقوق حلوان
اداب القاهره
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي بنها
تربية جامعة دمياط
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية ابتدائي المنيا
اقتصاد منزلى حلوان
تربية حلوان
تربية ابتدائي سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
826527
911651
121000
677252
920955
820627
206553
242437
472032
378776
317025
809189
277306
875808
755407
738450
313818
614840
468966
159975
238518
456299
822261
299153
370131
670633
652439
810578
746470
453213
746738
606017

اسم الطالب
عبد الرحمن وحيد حسين عبد العال
منى مصطفى محمد السيد
احمد محمد حافظ خفاجه
محمد ناصر عبد الغنى عبد الخالق
يوسف سركيس رزق عبدﷲ
محمد نور احمد محمود
بيتر مكرم وليم توفيق
محمد منوفى محمود عبدالسميع
صابر على كمال احمد ابو رواش
مصطفى محمد محمود احمد عطية
بسمة احمد حسن احمد الطورى
أسماء رمضان محمد احمد
محمد خالد عبد الفتاح عبد العزيزخضير
اسﻼم محمد محمود عبد العزيز
مها مجدى محمد احمد محمد المهدى
شروق السيد الباز احمد يوسف
اسماء محمد فرحات السيد مغنين
احمد سراج الدين وفا محمد سلطان
منى ممدوح محمد على الجزار
فاطمه بليغ عبد اللطيف علي
ندى احمد وجدي احمد ابراهيم حشيش
محمود اشرف عبد الباسط المسلمانى
نوره على ابراهيم محمود
شروق عمر عبدﷲ محمد
احمد محمود محمد عدلى
اميره عبد الحميد ابراهيم وهبه
محمد عﻼء محمد ابوستيت
أسماء الصغير محمد حيدر
هبه عاشور محمود حسوب
مارينا جرجس رزق ﷲ جرجس
ناديه محمد مهدى عبد اللطيف
محمد رضا أحمد مدبولى ابراهيم

الكلية
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
تربية اسوان
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره سوهاج
اداب اسوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تربية رياضيه  /بنات المنيا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية رياضيه بنين اسيوط
علوم العريش
طب بيطرى الزقازيق
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
تربية /رياضه بنى سويف
اداب القاهره
تجاره طنطا
تجارة قنا ج جنوب الوادي
طب بيطرى القاهره
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجاره الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية /رياضه المنيا
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
طب بيطرى بنها
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
818664
466259
383770
220511
351512
182986
211187
462773
294627
725538
670583
105334
671530
157151
395053
317250
103425
677050
658595
823199
425039
280492
315178
149445
677061
298428
317080
228832
115810
279245
542596
909129

اسم الطالب
ايمان صديق عمر صديق
اسراء شريف عبدالقادر حسن شريف
احمد مغازى سعيد سيد دومة
عمر مجدى مصطفى عبد المجيد الشوربجى
نوران مصطفى مرسى حسين
مصطفى ميزار عبد العظيم حميده
زينب عيد احمد درويش مصطفي
محمد صﻼح سعد السيد الفرارجى
محمد سمير احمد بدوي
عائشه الباز فتحي عبد الرازق
اسماء محمد على محمد عيد
رضا تامر رضا عزام
على رضا عبد المجيد محمد سالم
اسماء سليم حسن شريف
احمد يحيي محمد عبدالمجيد
ياسمين اوسامة عبدالحميد قنصوه العراقى
شروق محمد سيد احمد حسن
السعيد يسن احمد يسن خفاجة
محمد مجدى فتحى عبد الحى زغيب
ساميه جمال على نجار
دنيا محمد نبيل محمد نجيب
رانيا سلطان محمدعلي سلطان
مصطفى محمود أحمد عبد الحميد كشاف
عبد الفتاح محمد عبد الفتاح عبد المنعم مليجي
سمير محمد توفيق عبد المقصود سﻼمه
حسام صبري عبد الرحمن محمد عبد الخالق
ايمان مصطفى السيد بدر
محمد عﻼء الدين حسان عبد العال
حسين سيد حسين صبحى
اريج يوسف وهبى محمد داود
دينا صبحى محمد السيد بدوى
اسامه محمد على السيد

الكلية
تربية ابتدائي المنيا
علوم جامعة دمياط
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق حلوان
حقوق عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
طب بيطرى الزقازيق
معهد فني صحى المنصوره
ك.ت .فني صناعى المطريه
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره اسيوط
اداب الزقازيق
كلية الفنون التطبيقية ببنها
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره المنصوره
تربية رياضيه بنين المنصوره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
فنون جميله عماره المنيا
اداب شبين الكوم ج المنوفية
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف/رياضة
تجاره انتساب موجه طنطا
علوم المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم القاهره
تربية طفوله اﻹسكندرية
علوم رياضة اسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
650706
593142
292471
223963
235151
596968
166102
549830
167608
238978
322483
373804
433230
131338
748512
226952
619012
388903
756936
529964
307541
141532
458078
279358
547156
833817
898779
238635
149244
802814
394493
650180

اسم الطالب
ايه عبد الملك على اسماعيل بهلول
محمود احمد السيد خضير
جهاد حسام الدين زينهم محمد
مونيكا مدحت ناشد غندور
اسراء احمد حسن محمد
معاذ السيد طه هويدي
احمد بكرى ربيع محمد
ايمان عبداللطيف لطفى عبدﷲ
ريهام سامى عبد القوى علي
اسﻼم حسن عبدالهادي عبدالمجيد
احمد محمد عبد القادر محمد عبد القادر
ابتسام اشرف سيداحمد على سيد احمد
مصطفى احمد مصطفى احمد العكازى
ايه ابراهيم حفظى محمد
عبد الرحمن محسن محمود معبد
نورهان رضا السيد عبد الرحمن
السيد نصر فتوح عبد النبى نصر
اسﻼم عمرو محمد بهاءالدين
كريم اشرف توفيق سيد
عاصم محمود عبد الحفيظ النجار
ايمان السيد عيد الطحان
محمد ادريس محمد عبد العزيز
مروة السيد محمد خطاب
سلمى احمد شفيق عطيه
محمود محمد حسن ايوب
ناصر على بسطاوى على
اسماء فتحى ابو الغيط محمود
لينه محمد حسنين محمد
مي احمد حسن على
محمود محمد ابو العيون احمد طلعت كيﻼنى
اسراء عطيه قطب سعيد
ايمن محمد احمد السيدالبسيونى

الكلية
اداب المنصوره
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
علوم القاهره
السن عين شمس/رياضة
تربية عين شمس
معهد فني صحى بور سعيد
دار العلوم الفيوم
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية نوعية بنها شعبة تربية فنيه
حقوق اﻻسكندريه
تربية حلوان
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس
اداب القاهره
تجاره الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب العريش
علوم دمنهور
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره القاهره
تربية/رياضه اﻻسكندرية
علوم اسوان
اداب سوهاج
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
اداب القاهره
علوم المنيا
نوعية بنها
تجاره المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
302027
888498
664680
512001
747631
661810
303597
891413
221905
900739
612458
456764
548289
531292
899061
377299
373472
437642
119259
886642
840564
453277
586616
821110
908410
848363
546555
829615
801640
660783
531874
223960

اسم الطالب
احمد محمد محمد مجاهد يونس
احمد خﻼف جابر احمد
ساره رزق احمد خضر حسن
هاجر محمد محمود محمد حسن
خلود هاشم حسن نورالدين
ماهر المكاوى عبد الرازق محمد نمنم
اية احمد سعد نجم
ماركو ثروت عطيه شاكر
ندى عبد السﻼم عبد اللطيف محمد
اميره الماسخ التوني احمد
محمد ناصر الدين حامد احمد خضر
غاده عادل حسن محمود قمر
احمد محمد بيومى عوض بيومى
أحمد عبد المنعم عبد الرسول هيكل
وﻻء حسنى عبد الرحمن احمد
ضحى مجدى هاشم توفيق
السيد عيد السيد عيد عبدالجواد
نغم مصطفي محمد عبده محمد
شيماء سيد احمد محمود
سمر حسن محمد حسن
هبة محمد حسنى مهنى
ندى عبد العزيز احمد عبد العزيز المليجى
ساره اشرف محمد عطية شريف
كريم محمد عبد الوهاب محمد
خلود ابراهيم محمد احمد
فاطمه عبد الناصر ضاحى عبد الحميد
ياسمين هشام معاذ النجار
ريهام بخيت محمد محمود
محمود احمد محمد فاروق عبد الغنى
شيرويت نبيل سليمان جودة
محمد ناصر السيد محمد عبدالرازق
مارى جوزيف شحاته عبد المسيح

الكلية
علوم رياضة اسيوط
معهد فني صحى اسيوط
علوم المنصوره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم رياضة جامعة السويس
تجاره المنصوره
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية اسيوط
تجاره انتساب م .بنها
اداب سوهاج
معهد فني صحى الزقازيق
معهد فني صحى طنطا
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
السن عين شمس
تربية سوهاج
تربية عين شمس
علوم رياضة بنها
تجاره اﻻسكندريه
تجاره القاهره
تربية اسيوط
اداب المنيا
تجاره طنطا
كلية الفنون التطبيقية ببنها
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
حقوق سوهاج
نوعية فنيه قنا
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
إعﻼم ج جنوب الوادى
تجاره بنى سويف
تجاره جامعة دمياط
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
674423
758664
505334
725904
676232
662127
680841
146414
383402
579661
731140
743733
445357
146828
530258
822358
906435
801656
161670
500265
610532
383307
825386
922181
807784
605336
611666
321916
443714
535788
132825
109106

اسم الطالب
سلوى محمود سعد احمد محمد الدهشان
مى محمد عطاﷲ ابراهيم
كريم ابراهيم محمد ابراهيم
محمد عصام الدين كمال احمد
محمد السيد ابراهيم محمد عبد النبى
عبد الرحمن محمد عماد عبد العليم عبد المجيد
مها محمود احمد اسماعيل
رحاب عﻼء الدين احمد حمزه
الشيماء محمد عفيفى احمد عفيفي
ايمان محمد ابراهيم الوصيف
فاطمه صبري محمد محمد السيد المنايلي
مروه محمد عبدﷲ حسن
سلمى سمير عبد الرؤف محمد الحوتى
حسناء احمد فتحى حسانين الليثى
محمد سيف النصر محمد حسن القزق
اروى عبد الباسط محمد احمد
احمد محمد حمدان عثمان
مصطفى عادل حسن سيد
امنية خطيب حسين محمد
دميانه مكرم اسطفانوس منتياس
خالد عﻼء صﻼح الدين تميم السيد
دميانه جميل عزت الشحات
وﻻء صﻼح الدين نظير عبدالرحيم
اﻻء محمد اسماعيل ابراهيم
منى توفيق محمد عبد العال
أميرة أيمن أحمد محمد الصارمى
اسماء السيد عبد العظيم احمد
هشام عبد الفتاح محمد عبدالفتاح ابوالنور
اﻻء محمد امين رضوان حشاد
شيرين أشرف محمد الدسونس
اسﻼم فرج عبد الفتاح سيد
اسﻼم اسامة حسين حسنين

الكلية
المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا المنسوجات بالمحلة الكبرى
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره المنصوره
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
علوم المنصوره
حاسبات ومعلومات القاهره
علوم رياضة عين شمس
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تربية الزقازيق
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
نوعية طنطا
تجاره القاهره
طب بيطرى دمنهور
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
معهد فني صحى سوهاج
تربية رياضيه بنين المنيا
اداب بنى سويف
طب بيطرى اﻻسكندريه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تربية ابتدائي عين شمس
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
اداب المنيا
علوم الزقازيق
نوعية الزقازيق
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
علوم رياضة اﻻسماعيليه
تربية طفوله ج دمنهور
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
445324
234833
240415
612937
244375
391674
110412
103478
664241
660001
817246
391675
599367
206934
358350
331249
126772
526538
302664
884636
809173
819612
886892
209744
388213
281629
655265
614000
593088
654246
597623
165690

اسم الطالب
جيهان عبد الحميد سعد عبدالحميد الليسى
رضوى عبد ﷲ محمد عبد ﷲ
شيماء جمال محمد البيومى
محمد ابراهيم السيد علي
اية ممدوح جمال عبد السﻼم
منه ﷲ مجدى خيرى حامد
احمد مصطفى عبد العال عبد الناصر
حازم حسن حسين عبد القادر الجندي
ايه محمد المرسى عبد الفتاح
احمد عادل شوقى محمود الغنام
شادي اشرف سمير ناروز
منه ﷲ هشام سيد جمعه
امنيه فتحى احمد محفوظ
نور الدين صﻼح محمد حسان
ايه صﻼح عبدالفتاح سيد
سليمان علي سليمان السيد عبده
ايناس عادل عبد الباقي عبد الرحمن
محمد السيد ابراهيم السيد
حامد سيد احمد حامد ابو سﻼم
اميره احمد محمد عمار
لمياء عبد القادر كامل محمود
ابتسام محمد عبد الحفيظ محمد
مارتينا ممدوح محروس لبيب
ايه عبد الحليم محمد عبده
روان مسعد على السيد
محمد زكي عبد ربه على كركيت
اسماء احمد منصور اﻻلفي
اﻻء شوقى محمد ابراهيم
فاطمة صادق الشحات صادق
وﻻء محمد سعد سليمان حسنين
كريم محمد السعيد إبراهيم القنيشى
حنان محمد طه حسن

الكلية
معهد فني صحى طنطا
دار العلوم ج القاهره
تربية حلوان
معهد فني صحى الزقازيق
دار العلوم ج القاهره
فنون تطبيقيه حلوان
حاسبات ومعلومات القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
نوعية المنصوره
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه الزقازيق
طب بيطرى القاهره
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق القاهره
تربية أساسي اسكندرية
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
تربية ابتدائي اسيوط
علوم المنيا
اداب المنيا
تربية ابتدائي اسيوط
حقوق عين شمس
معهد فنى تمريض بنها
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
معهد فني تمريض المنصوره
رياضيه بنات الزقازيق
معهد فني صحى بور سعيد
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
368440
355775
291487
676147
373598
466265
321041
605406
442408
547387
502531
108089
524809
206406
578812
593711
436722
449939
391532
590644
218948
806499
435796
502399
206702
582624
605900
427972
756057
825000
297596
902275

اسم الطالب
وسام عبدالخالق عبدالحميد عبدالخالق
اسماء موسى محمود موسى
عبد الرحمن هشام محمد عبد الدايم الديب
سماح السيد محمود احمد سليمان
محمد عادل سعيد ابراهيم سند
اسراء فوزي عبده نصر
يمني فكري محمد مقلد
دينا زكريا إبراهيم مصطفى الكاشف
محمود السيد محمود الرفيع
محمد صﻼح محمد ابو العنين المالحى
بسنت صﻼح محمد عبدالعال
مارينا عريان متهنى قلينى
فادي عاطف عبد المسيح فرج
دينا اشرف محمد عبد الحميد البسطي
ابراهيم اسامه بهجت محمد غرابة
عمرو جﻼل احمد البدوى
ساره صابر عبد العزيز ضيف ﷲ صبره
شروق شعبان عبد العزيز فايد
مى هشام محمد على حسن
احمد عبده زكريا البدرى
محمد رافت ابراهيم ابراهيم
شيماء محمد محى الدين محمد
امانى جابر السايح حسن
احمد محمد ابراهيم حنفى محمود
مارتينا ماجد وليم غالي
صفاء مصباح ابراهيم رجب
سمر حازم عبد المتعال برعي
عمار احمد محمد علي سليمان
احمد عيد بسيونى فهيم
جوزيف منير حكيم العبد
الن وجدي وديع حنا
شريف اشرف ضاحى عبد العال

الكلية
علوم بنها
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب المنصوره
تربية رياضية بنين بنها
تجاره كفر الشيخ
خدمه اجتماعيه اسوان
علوم الزقازيق
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه/رياضة
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره اﻻسكندريه
حقوق القاهره
تجاره دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
السن عين شمس
السن عين شمس/رياضة
اداب دمنهور
تربية طفوله طنطا
اداب عين شمس
زراعه دمياط/رياضة
اداب انتساب موجه حلوان
اداب المنيا
زراعه اﻻسكندريه
سياحه وفنادق اﻻسكندريه
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
نوعية الزقازيق
علوم رياضة اﻻسكندرية
تربية العريش
تربية قنا ج جنوب الوادى
اداب عين شمس
تجاره سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
288647
425849
139941
587001
657956
664090
577841
533278
805697
815689
106349
133457
538950
121007
300890
885426
456284
304568
533662
680902
877753
287759
652000
283278
144526
728575
144368
471171
738154
830771
532138
355028

اسم الطالب
احمد محمد ابوالحمد توفيق
يارا حسن عبد الرحيم محمد
فهمى احمد فهمى احمد سويلم
محمد صبحى عبده حسن ونس
ياسمين احمد محمود احمد
مادونا جرجس عبد السيد اسطفانوس
احمد المحمدى عبدﷲ برسيمه
رحمه محمود شعبان سليم عوينات
ايه احمد محمد محمدالجمل
ميرنا نجيب عزيز مهنى
على حسام سعيد ابو حجازه
شيرين على موسى عبد الحميد
دينا هشام محمد طه البربرى
احمد نبيل احمد محمود
مصطفى موسى على محمد الجارحى
رشا مصطفى على دياب
عمر حسنى عبدالعزيز محمد سليمان
اسراء عصام صبرى عبد الفتاح راضى
اسراء حسن سيد أحمد مصطفى
احمد محمد سعد منصور سعد
مريم احمد محمد فهمي مصطفى
احمد ياسر عبد الفتاح ابراهيم ايوب
عبد الرحمن عاطف فتحى عبده السيد
مينا رزق ابراهيم موسى
فاطمة اشرف احمد محمود
ايه محمود محمد سليمان حسين
رحاب حامد احمد عفيفى
هبه مراد المغازى محمد مصطفى
سمر محمد احمد حسين
محمد محمود ابراهيم حماد
محمد عطية فرج حسين بشير
عائشه احمد ابوالعﻼ احمد عبدالمتجلي

الكلية
تجاره انتساب موجه حلوان
السن عين شمس/رياضة
حقوق القاهره
حاسبات ومعلومات اسيوط
اداب المنصوره
نوعية المنصوره
تجاره طنطا
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب المنيا
نوعية المنيا
حقوق القاهره
حقوق القاهره
فنون جميله فنون المنيا
السن عين شمس/رياضة
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب اسيوط
علوم طنطا
اداب شبين الكوم ج المنوفية
علوم المنيا
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم اسيوط
تجاره جامعة السويس
تجاره كفر الشيخ
تجاره عين شمس
علوم القاهره
تجاره بنها
حقوق القاهره
اداب كفر الشيخ
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
استنفد الطالب رغباته
اداب انتساب موجه القاهره

Page 1911 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
240908
210671
165305
370762
313434
369776
169627
137240
838500
438383
379054
754446
891466
128180
323200
585485
908801
434355
153167
916269
597971
310906
371937
739520
580802
387963
651769
441883
387750
536523
165403
297568

اسم الطالب
دنيا رضا رمضان على
عبد الرحمن سيد مصطفى يوسف
فادي تايب على عبد المجيد
محمود نبيل حسن بكر
ايمان محمد عبد الرحمن عبد الحميد
احمد اسامه عبدالوهاب عبدﷲ
رباب عيد عبد الرحمن عويس
يوسف سعيد دسوقى عباس
محمد طه سيد صقر
لجين سﻼمه محمد عمر الضرير
مريم محمود عبدالنبى بيومى عطوه سليم
ربا احمد فهمى عبده صبح
اسﻼم عبد العليم احمد حسن
منار على عبد الستار على
نشوى شوقي محمد جمال امام نوح
سارة عبد الغفار السيد حسن
يمنى سعد جمعه عبد الرحمن
عبد العزيز صادق محمد صادق حسنين
اية احمد كمال حسن
شيماء عثمان محمد حسين
سماء عبدﷲ محمد دره
اسراء امين حسين سالمان
اسماء سيد محمد عبدالحميد
احمد عبدالرحمن عبدﷲ ابراهيم
علي صالح علي صالح علي
دينا حسن محمود عبدﷲ
احمد سليمان السيد سليمان العزب
محمد وحيد محمد ابو العنين عيسى
الشيماء سعيد محمد امين
ندى ابراهيم عبدالحميد كسبه
اسﻼم رمضان عبد الفتاح سعيد
نورهان حامد نصر الدين حامد

الكلية
تربية عين شمس
تجاره عين شمس
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجاره انتساب م .بنها
اداب كفر الشيخ
اعﻼم القاهره
علوم رياضة سوهاج
تجاره انتساب موجه حلوان
طب بيطرى فرع الوادي الجديد
نوعية فنيه اﻻسكندريه
تربية ابتدائي بنها
تجاره بور سعيد
علوم رياضة اسيوط
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
تربية السادات
علوم بنها
تجاره سوهاج
زراعه اﻻسكندريه
تربية بنى سويف
تجاره اسيوط
نوعية جامعة دمياط
تربية طفوله شبين الكوم
تجاره انتساب م .بنها
تجاره الزقازيق
تجاره طنطا
استنفد الطالب رغباته
تجاره طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية البنات علوم عين شمس
علوم حلوان
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
380785
433050
837880
742274
503398
579833
355410
319408
674717
327435
502135
577025
167299
535254
613055
908860
811446
216031
316609
803018
662938
292288
450439
882000
306568
320934
472037
228996
445125
277221
602018
361645

اسم الطالب
اشرقت اشرف رمضان فتوح
صابر حسين صابر عبد الصبور ابراهيم
رحاب محمد عبده حسين
ندى ماهر السيد عبدالرحمن
سارة سامح محمد ابراهيم الحبشى
مها السيد نسيم علي النظامى
بسمه ابوالعزم محمد احمد
شيماء فوزي محمد عمار
احمد محمد نجيب موسى دياب
ياسمين مسعد فتحي محمد بكري
آية أحمد إبراهيم إبراهيم
رانيا مصطفى حسن ابراهيم عبدالوهاب
رانيا عيد احمد عبد العزيز
رانيا محمد شحاته على رجب
حسام يسرى محمد عبد الرحمن يوسف
تقى طارق صﻼح الدين عيد
مارلين عبد مريم نخله بسطه
سلمى صﻼح حسن فؤاد
مي هاني احمد عبدالجواد
مارينا جوزيف عطيه عياد
احمد شوقى فؤاد خليل ابراهيم
سهى مجدي عبد السيد محمد
ايمان طه ابراهيم قشطه
رحمه صﻼح عبد الحليم محمود
محمد حازم انور الدكر
سامية محمود على سيد احمد
عبد ﷲ مصباح عبد البديع علي محمد
كرلس مكرم عشم ملك
ريهام بيومى السيد عامر
احمد عبد المنعم امين محمد طاحون
نورهان محمد جودة عليوه درويش
فاطمه مجدى محمود عبدالمجيد

الكلية
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
طب بيطرى فرع الوادي الجديد
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية طفوله اﻹسكندرية
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
علوم حلوان
معهد فنى تمريض بنها
تجاره بنها
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تمريض اﻹسكندرية
اداب المنصوره
اداب الفيوم
اداب دمنهور
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم جامعة السويس
إعﻼم بنى سويف/رياضة
تجاره انتساب م .بنها
تربية ابتدائي بنها
نوعية موسيقيه المنيا
اداب المنصوره
خدمه اجتماعيه حلوان
حقوق طنطا
تجاره اسيوط
علوم رياضة شبين الكوم
تمريض شبين الكوم المنوفية
تجاره كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب طنطا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية/رياضه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
613804
129974
576398
510148
153280
313931
155982
186183
206584
804738
116425
728370
814152
148930
107856
888579
107739
371772
680573
654135
352550
316256
651238
425767
757177
122702
756067
372684
386237
282242
390163
430561

اسم الطالب
محمود عبدالمعطى احمد محمد سالم
محمد سيد محمد رزق
محمد فضلون يوسف محمد شمس
عصام محمد احمد على القاضى
ايه ناصر محمد مصطفى
ريهام عارف اسماعيل شحاته
كريم حسن حسين عبد المطلب
مروة عبد ﷲ امين احمد
مرعى حسين مرعى حسين
داليا على حسن عبد الغنى
اكرم محمد عبد الفتاح عبد العزيز
ريهام هانى فتحى عليوة محمد
ساره يوسف نعيم فيلبس
رحاب رضا مامون محمود
لينه خالد احمد محفوظ كامل
احمد محمد محمود سيد
نهى مجدى عبد الرحيم على
كاترين جرجس لحظى ايوب
محمد احمد وحيد ابراهيم هدهد
سهير ماهر عبد الحميد محمود ناصر
يوسف كمال ابوالخير عامر
ياسمين ابراهيم عبد السﻼم محمود
اميره احمد محمد احمد سراج الدين
أسماء عبد الحكيم أحمد محمود
محمد احمد السيد على ضيف ﷲ
نرمين عبد الفتاح فوزى محمود
طاهر منصور ابراهيم منصور
اسراء ابراهيم حامد محمود
دينا السيد الخضرى محمد عبدالرؤف
شذى مصطفى كمال ابراهيم
كريستينا مجدى سمير مسعد
زياد ايمن حافظ محمد على

الكلية
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية ابتدائي بنى سويف
نوعية اشمون
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
اداب انتساب موجه الفيوم
زراعه القاهره/رياضة
تربية المنيا
تجاره القاهره
تربية الزقازيق
تجاره اسيوط
حقوق حلوان
تجاره القاهره
حقوق اسيوط
اعﻼم القاهره
كلية البنات تربية عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد فني تمريض المنصوره
حقوق عين شمس
اداب اسوان
تجاره جامعة دمياط
رياض اﻻطفال ج اﻻسكندرية فرع مطروح
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره بنها
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
كلية البنات علوم عين شمس
تجارة جامعة السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
436639
657973
505184
650155
743313
890300
277079
120313
377091
463104
209175
602645
125580
445223
378397
518498
233314
217664
531447
670564
150879
618698
158763
311580
368497
537539
297341
534344
610514
755085
880313
173784

اسم الطالب
ايه على حموده على حموده
احمد نبيل رمضان ابوالسعد
احمد عﻼء الدين عبد المنعم محمد محمود
ابراهيم محمد طه احمد العراقى
نادين محمود احمد محمد احمد
ايمان حنفى مصطفى يوسف
عبد الرحمن اشرف جمعة حلمى ابراهيم
محمد سيد محمد سعد
اسراء حسين محمد خميس محمود قنديل
احمد الحسيني محمود الصاوي على
محمد رضا نصر عبده
اية محمد السيد اسماعيل
سلمى عادل عبد الفتاح عبد الستار
نورا مؤمن أحمد إبراهيم الدقلة
ساره محمود السيد سالم مصطفي
هاله حسنى خضر محمد عبدالحميد
محمد اشرف زكريا مصلحى كساب
هاجر محمد عصام الدين رفاعى قطب
محمد خالد عبدالغنى عبدالحليم محمد
اسراء نادر محمد عبده السيد
مصطفى طارق عبد المنصف سيد
ريم اكمل سيد احمد الزنفلي
احمد شعبان عبد الوهاب سعيد
محمد رمضان السيد ابو عميش
ساره محمد حسنى محمد على
نغم محمد عبدالغنى يوسف
ريم هشام احمد سيد عبدالعال
هيام محمد محي الدين ابراهيم
احمد مصطفى يوسف مصطفى على
خالد احمد فايق عباس
نورا يوسف اسرائيل جرس
مها محمود عبد الفتاح ابراهيم

الكلية
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب اسيوط
حاسبات ومعلومات حلوان
حقوق انتساب موجه القاهره
بنات علوم رياضة عين شمس
تربية كفر الشيخ
حقوق عين شمس
علوم بنها
حقوق حلوان
معهد فني تمريض طنطا
تربية عين شمس
اداب دمنهور
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره المنصوره
زراعه القاهره/رياضة
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره بنها
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره بنها
تربية ابتدائي دمنهور
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية/رياضه العريش
تجاره اسيوط
اداب القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
653584
298804
377930
739836
236270
390473
517207
672786
444092
303033
658480
512237
324232
577861
913321
749238
283779
803444
304942
663535
380511
213560
433546
749391
213594
391430
355325
363507
366016
210699
440243
602476

اسم الطالب
محمود محمد احمد محمد عبد الكريم
عادل نصر محمد كامل
مصطفى عزت كمال ابراهيم جعفر
ايمان مدحت احمد ابراهيم
احمد عبداللطيف احمد ابراهيم
دينا طلعت حسن طه الدسوقى
أيمن الشحات مرزوق السقا
عبده ناجى فتحى السيد حسين
شيرين رمضان السيد احمد مرعى
فاطمة ابراهيم السيد العشماوي
دعاء ابراهيم على محمد النادى
اسراء بسيوني عبده حامد فتح اللة
دينا توفيق احمد محمد
اشرف محمد عبد الرحيم سويدان
رحاب احمد محمد ابوزيد
منار حسن موسي محمد
سيف مسعد السيد محمد
رامي معتز حسين احمد
سارة سعد عفيفي السيد عفيفي
نجوى الحسانين الشربينى محمد حسن العربى
حنا يوسف جوهر ابراهيم
محمد عماد عبد الحليم عباس
فارس ابراهيم حمدى الصعيدى
نورهان محمود محمد ابراهيم
نوران على يوسف محمد احمد
هدى محمود قنديل على حجازى
رجاء مجدى رفعت حسن
فادى عيد جرجس عبدالنور
محمد رجب جوده محمد على فرج
عمر حسام مرسى احمد
هدير محمود عبدالقادر عبدالسﻼم
احمد حموده محمد عطيه

الكلية
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه حلوان
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
تمريض الزقازيق
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم بنها
تجاره دمنهور
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
تمريض طنطا
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره بور سعيد
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
طب بيطرى بنها
تربية نوعية فنية اسوان
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية انتساب موجه بالسويس
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
اداب المنيا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب المنصوره
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
اداب اﻻسكندريه
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم القاهره
اداب عين شمس
حقوق انتساب موجه عين شمس
تربية رياضية بنين بنها
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم جامعة السويس
اداب الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
316182
230901
734831
526194
125794
307556
577191
519734
457931
529442
758088
124024
583443
890041
586294
399136
228703
812613
684660
124438
446085
596176
738976
891475
168940
549569
119904
591282
291955
504541
875683
468066

اسم الطالب
اسراء وليد محمد بيومى
محمد خالد عبدالعليم عبدالعليم
شادى امجد عبد الرحمن السيد
عبد ﷲ السيد احمد حسين عثمان
اميره خالد على عبد الرحيم
سمر حسن عبدالعزيز ابو عيد
سامح صادق عبدالغني راشد
نوره يوسف محمد فرج زيدان
زينا مجدى ظريف السيد عيد
يوسف شعبان خميس ابراهيم الصباغ
احمد محمد احمد علي عطيه حسن
مهند مصطفى ابراهيم شحاته
رضوى احمد محفوظ رحمى عبد الجليل
ابراهيم حسن على محمود
نورهان صﻼح الدسوقى صقر
احمد السيد على السيد
محمد اشرف عبد السيد محمد
محمد اشرف ابراهيم عبد السميع
خالد محمد سالمان ابراهيم على
محمد السيد محمد السيد لبيب
احمد محمد محمد عبد ﷲ البكر
شمس ايمن محمود على عثمان
حسام محمود فرج رمضان
عمر عبد الباسط مرسال عبد البارى
رامى عاشور عبد التواب سلطان
ياسمين رأفت محمد عبدالسﻼم خليل
احمد سامي صﻼح الدين قطب
اميره خالد احمد حامد الجزار
اية عثمان عبد السميع عثمان
محمود فرحات جبريل مراجع جبريل
اسماء محمد جمعه عبد العال
هناء نسيم احمد يوسف الفقي

الكلية
اقتصاد منزلى حلوان
تربية حلوان
تجاره الزقازيق
معهد فني صحى اﻻسكندريه
فنون تطبيقيه حلوان
تربية ابتدائي السادات
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره دمنهور
نوعية طنطا
طب بيطرى دمنهور
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
تجاره اسيوط
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اثار الفيوم
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية رياضيه بنين المنيا
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم شبين الكوم ج المنوفية
طب بيطرى كفر الشيخ
معهد فني صحى الزقازيق
تربية/رياضه اسيوط
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
كلية البنات آداب عين شمس
اداب انتساب موجه دمنهور
معهد فني صحى اسوان
اداب كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
730734
828251
580871
295893
826251
283832
112229
650965
668713
818774
501970
443996
658196
294165
461569
502613
466977
283453
236157
757902
741516
369342
664535
301997
751526
605503
158769
735257
209758
210260
595790
291970

اسم الطالب
مريم محمد محمد رشيد
مصطفى سعود مصطفى محمد
مصطفى محمد عبد الحكيم على سمك
شريهان عوض عبد الفتاح عفيفى
اسراء عبدالفتاح عبدالشافى محمد
مصطفى عبد الجواد السعيد زعير
اسراء انور محمود عيد
اسماء حماده احمد محمد عبد المنعم
دينا جمال عبد الناصر عبد الحميد حامد
عبدالسند جمعة عبدالسند جمعة
ضحي جمال محمود مراد
دينا عبدﷲ عبدالنبي عبدﷲ شعبه
ساميه عبد ﷲ محمد ابراهيم محمد الباز
خالد جابر محمد علي
تيسير محمد عبدالرحمن محمد سالم
سارة ابراهيم الشناوى غانم الدشاش
اسماء يحى عبد ﷲ ابراهيم عثمان
عمر هاني صﻼح الدين احمد
هاجر محمد محمود عمران
نسمة فتحى صدقى عبد العظيم
مروان محمد سيد غنيم
حسام عبدالحميد خميس اسماعيل
ايه عبد ﷲ عبد المنعم عبد المقصود
اسامة محمد حلمى اسماعيل
هشام صديق صديق فرج جبر
مها سمير جابر محمد
حسام سيد عبد العظيم حافظ
نسمه السيد يوسف موسى
ندى اسامة جمال علي
محمد عصام حسن احمد السروجى
فاطمه ابراهيم عاشور ابراهيم الصياد
بسنت عماد محمود عبد الخالق مصطفى

الكلية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
اداب طنطا
علوم رياضة القاهرة
تجارة قنا ج جنوب الوادي
حقوق عين شمس
تربية عين شمس
علوم المنصوره
اداب المنصوره
اداب انتساب موجه المنيا
تجاره بور سعيد
اداب طنطا
تربية المنصوره
زراعه عين شمس
تجاره كفر الشيخ
تجاره اﻻسكندريه
تربية كفر الشيخ
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
حقوق عين شمس
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية اﻻسماعيليه
تربية رياضية بنين بنها
تمريض المنصورة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية/رياضه بور سعيد
نوعية الزقازيق
تجاره انتساب موجه بنى سويف
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره عين شمس
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تربية جامعة دمياط
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
675614
143912
545405
657763
540678
313958
434669
581708
916891
329168
455216
910819
831562
108455
213875
117458
301125
381660
120844
676799
284469
901462
575673
277392
889735
581310
747239
127422
520180
114361
365236
834148

اسم الطالب
محمد هشام ناجى غيث
يوسف عبد الباسط يوسف عبد اللطيف
عبدالرحمن محمد محمود محمد على
سلوى السيد عبد الرازق يوسف خضره
مى ماهر سعيد محمد البسيونى
فاتن ايهاب محمد النحاس
محمد جمال مصيلحي اسماعيل البرلس
مصطفى جمال محمد غازى
صفاء احمد على فرج
محمد احمد حمدى عبد اللطيف
عبدالحكيم طه عبدالحكيم طه فايد
رانيا احمد محمد حسنين
احمد محمد زكى ابراهيم
احمد طلعت محمد عطية
ريم ايمن احمد الحسينى عبد السﻼم
اميرة يحيى ابراهيم فضل
محمد احمد محمد أحمد بﻼل
فاطمه محمد ابراهيم محمود
مايكل مينا تدرى راغب
اسراء احمد عبد العزيز محمد صﻼح
بسمة محمد محمود عبد المحسن
هانى جاد سعيد عبد ﷲ
ايمان عﻼء الدين مصطفى عﻼم
احمد ياسر محمد سرحان
غدير صبحى صالح صديق
محمد محسن عبد المنعم حسن البحيرى
محمود حسن حسين احمد
اسراء خالد عبد المنصف عبد الوهاب ابراهيم
امل فايز على السيد الجمال
امنية محمد مرسى محمد
ساره اسامه فهمى توفيق
غادة احمد محمد نجدى

الكلية
تجاره طنطا
تجاره القاهره
علوم رياضة طنطا
تجاره كفر الشيخ
تربية السادات
نوعية اشمون
تجاره طنطا
حاسبات ومعلومات المنيا
تربية اسيوط
حقوق القاهره
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
تربية اسوان/رياضة
تجاره سوهاج
تجاره القاهره
علوم القاهره
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم عين شمس
تجاره القاهره
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره سوهاج
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تجاره عين شمس
تربية اسيوط
تجاره المنصوره
تجاره جامعة السويس
تربية رياضيه بنات بالجزيرة ج حلوان
اداب دمنهور
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
كلية البنات تربية عين شمس
معهد فني صحى اسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
902299
473498
125323
363053
675141
501722
746325
614679
729043
735512
141909
653645
138737
156776
899794
909505
283739
840968
159172
654087
205846
446396
579734
575680
752210
449091
395498
228390
596613
313227
540363
373637

اسم الطالب
امانى شحاته حماده حسن
ساره احمد توفيق شوشه
رضوى احمد على احمداسماعيل
ابراهيم ايهاب مجدى عبدالعزيز ابراهيم
ايمان احمد محمد طه حسين الخولي
محمد خالد محمد احمد محمد عبدالهادى
سوليتا مﻼك الزقم يوسف
محمد رجب عبد الرؤف عطية
وﻻء محمد ابراهيم عبيد سليمان
لؤى عوض ﷲ مطاوع عبدالحليم محمد
شريف احمد محمد احمد ابو الحارس
عمر محسن امين عمر سيد احمد شريف
نورهان ايهاب انور على
محمد مصطفى بكرى محمد
مها محمد مرتضى عبد الغنى عبد النبى
محمد احمد عبد الفتاح عثمان
ابراهيم محمد رياض عبده الجندى
محمد يحيى جابر محمد
فاتن عبد التواب مصطفي احمد
اميره المتولى ابراهيم صالح طه
احمد محمد سعيد محمود
محمد سعيد مرسى عبد السﻼم زلط
روﻻ الجندى عبد الخالق ابو الغيط
ايه ابراهيم رياض فايد
منه ﷲ محمود محمد حسن الرداد
مياده السعيد محمد ابراهيم الشحري
اسماء عمرو عبدالحميد حسن المراغى
محمد عبد المعطى خليل عبد المعطى
ريهام احمد ابراهيم عبد ﷲ خليفه
اية نبيل عبدالعليم عبد الحميد الفار
نجوى السيد ابراهيم عبدالوكيل
احمد حماده بكرى عبدالعزيز

الكلية
اداب سوهاج
تربية ابتدائي كفر الشيخ
حقوق انتساب موجه القاهره
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
رياض اطفال القاهره طالبات
حقوق اﻻسكندريه
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
معهد فني تمريض الزقازيق
تربية الزقازيق
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره القاهره
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
تربية سوهاج
كلية تجارة ج أسوان
حقوق حلوان
علوم المنيا
اداب بنى سويف
معهد فني صحى المنصوره
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
معهد فني صحى طنطا
تربية/رياضه بور سعيد
اداب طنطا
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم جامعة دمياط
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تجاره دمنهور
علوم رياضة سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
515126
212412
219832
669539
150169
898220
432666
438647
881744
838121
374114
605380
682018
603701
222425
581142
355460
205062
164341
156530
579204
881441
142664
236707
431525
592590
445815
758086
589328
657163
801606
320461

اسم الطالب
عبدالحكيم احمد محمود رحومة
نورهان ماهر عبد العاطى احمد
عزة احمد عبد الحكيم فرج
مينا ايمن تودرى عبد المسيح
معتز عبد الﻼه محمد احمد
ندا عبد الحفيظ محمد احمد
عبدالعزيز احمد عبدالعزيز عبدالمجيد المصري
ندى خالد عبد العزيز محمد حجازى
ساره على احمد محمد
هاجر محمد سيد عمر
جهاد محمد عواد محمد الكارف
ايه وصفى عبدالفتاح محمد
احمد محمد حلمى بكر
محمد احمد عبد العزيز السيد
حازم عبد اللطيف عبد العليم مرسى
يحيى صبرى سعد محمد عطيه
سلمى خالد احمد احمد
لبني محمد السيد عبد الرحمن
هند محمد فتحى سعيد
احمد فرج ﷲ حمدى احمد
انعام جمال احمد بدوى
فرانك سعد بسخرون داود
ياسمين زغلول محمد المهلهل
محمد عصام الدين محمد محمود محمد
عبد ﷲ محمد مفضل نصر بشير
مريم محمد عبد الحميد البربير
يارا محمد احمد نجيب عمرو
احمد طه احمد السيدحجر
امنه عاطف محمد ابو المعاطي
نسمه مدحت ابراهيم منصور السﻼمونى
محمد حسام الدين مبروك زكي
احمد عبد المقصود عبد السﻼم قابل

الكلية
تجاره دمنهور
اداب انتساب موجه حلوان
كلية البنات آداب عين شمس
طب بيطرى اسيوط
تجاره القاهره
تمريض سوهاج
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تربية طفوله اﻹسكندرية
حقوق اسيوط
طب بيطرى فرع الوادي الجديد
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تربية طفوله الزقازيق
تربية رياضيه بنين المنصوره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره انتساب م .بنها
اداب انتساب موجه طنطا
علوم عين شمس
تربية عين شمس
تربية ابتدائي الفيوم
اداب بنى سويف
طب بيطرى كفر الشيخ
تجاره اسيوط
اداب انتساب موجه القاهره
معهد فني صحى امبابة
علوم رياضة كفر الشيخ
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تجاره طنطا
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
حاسبات ومعلومات الفيوم
تجاره انتساب موجه المنصوره
نوعية المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
467701
886156
818404
546338
313152
905615
234368
756414
285536
476526
802600
382572
651211
605538
841169
320517
436199
604824
151594
681867
608168
120830
352443
605988
603074
577245
532687
583445
214098
739349
826699
458066

اسم الطالب
حامد ياسر حمدي حامد عطيه
محمد حسن عبد الرحمن احمد
رانيا رمضان عرفات احمد
عزه عز الدين عرفه حسن عثمان
ضحى ماهر السيد عبدالمنعم
حسن عبد المحسن حسن على
محمود احمد ابراهيم احمد
ايه عادل زايد على
احمد مجدي احمد محمد مصطفى
محمد احمد ابوالمجد شرباش
اسماعيل خالد اسماعيل سعد
سوزان سﻼمه حسين عبدﷲ
نورهان اشرف سعد الحسانين الشاعر
نغم عصام فتحى احمد فؤاد مصطفى
نيره وائل مختار مصطفى
فؤاد رأفت فؤاد الغزالى
ميار محمد رجب محمد الهج
ريهام عاطف على ابراهيم
اسامة عمادالدين مجاور عبد الحكيم
غاده فتحى احمد المهدى المنجى
عزه السيد محمد خميس عطيه
عمر محمد عبد اللة محمود
عبدالرحمن محمد مسعد احمد الرفاعى
محمود رمضان محمد غنيم عبد ﷲ
سمر عبد الفتاح محمد موسى قنديل
مصطفى مصطفى عبد المنعم عبد الرحمن ابو راشد
عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن عبدالوكيل
رقيه محمد محمود توفيق عبد المحسن
نورهان اشرف محمد صﻼح
ناريمان السيد ابو ادريس عبد الحميد
مينا عياد مغاريوس شحاتة
هاجر عزت عبد السميع الزنارى

الكلية
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
تجاره اسيوط
تربية المنيا
علوم رياضة طنطا
تربية شبين الكوم
معهد فني صحى رياضه سوهاج
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية العريش
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تجاره طنطا
اداب المنيا
تجاره انتساب م .بنها
اداب المنصوره
علوم الزقازيق
فنون جميله فنون المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب الزقازيق
حقوق بنى سويف
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
اداب الزقازيق
زراعه القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم الزقازيق
علوم الزقازيق
اداب طنطا
علوم دمنهور
زراعه طنطا
تجاره انتساب موجه طنطا
اداب الزقازيق
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تربية طفوله طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
920898
120384
447375
608426
834346
352583
232963
238221
224867
904087
536991
429345
124552
162899
679054
304076
837097
144815
734799
367791
736864
359235
390762
918685
901090
875424
292181
506602
168079
610839
133813
827045

اسم الطالب
نورهان الوردانى على احمد
محمود ايمن الحسينى عبد العليم
احمد اسامه احمد يونس
سامح محمد صﻼح على محمد
محمود ممدوح محمد حسن
خلود مدحت محمود عبدﷲ قورة
ساره محمد محمد محمد احمد
رضوى سعد محمد بيومى
احمد عماد عبد العظيم حسب ﷲ
هاجر يوسف الراوى احمد
أمل خميس عبد المعبود أحمد
ندى محمد رمضان على رمضان
يوسف عنتر فرج عبد الكريم
ايه سيد جمعه عبد الجيد
محمود احمد محمد عبد الكريم
سارة سمير هارون هاشم هارون
سلمى ابراهيم ابو العﻼ محمد
اسراء محمود سعيد محمد
احمد عطيه يوسف عطيه يوسف
غاده ابوالهدى مصطفى سالم
اشرف محمود السيد سالم الجوهرى
عمر محمد عجمى محمد
امانى محمود محمد على
صباح سيد احمد عبدالحميد
عبد الرحمن كمال محمد ابراهيم
عمر عﻼء الدين انور نور
هبة رمضان محمد سيد احمد
ساره عزت حسن عبد العال احمد
عﻼ عبد الناصر فتحى عبد الحميد
روان احمد كامل الصيفى
نيره محمد محمود محمود سعيد
زينب سيد محمد احمد

الكلية
طب بيطرى سوهاج
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره طنطا
تجاره الزقازيق
تجاره سوهاج
فنون جميله فنون حلوان
خدمه اجتماعيه حلوان
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجارة قنا ج جنوب الوادي
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره اﻻسكندريه
زراعه القاهره
حقوق بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية شبين الكوم
كلية علوم الوادى الجديد
معهد فني صحى امبابة
معهد فني صحى الزقازيق
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
علوم الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
نوعية بنها
اداب سوهاج
حقوق سوهاج
حقوق سوهاج
حقوق عين شمس
حقوق اﻻسكندريه
معهد فني صحى بنى سويف
رياضيه بنات الزقازيق
اداب القاهره
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
670651
679589
526188
880839
548591
677955
116538
358911
899523
727153
503126
213761
660351
159132
310749
219029
443041
209691
882231
745840
656228
427938
293903
743049
128593
216537
310136
581268
146777
122640
584783
748901

اسم الطالب
ايمان احمد محمد النبوى اسماعيل فرحات
زيزى الحسينى فتوح محمد قطب
أسامة هبة ﷲ محمود هبة ﷲ
مينا عدلى نظير بخيت
أحمد الشافعى سعد على شلتوت
احمد اسامه عبد العاطى عبد المؤمن
ادهم بهاء عبد الحميد يوسف
دعاء محسن عبدالحميد عبدالرحمن حسن
ابراهيم محمد عبد الرحمن محمد
على حسين مصطفى موسى الربع
ابراهيم عصام ابراهيم رفاعى
نور عبد الحميد محمد عبد الحميد
محمد ابوخليل رجب ابوخليل السيد
ايه عﻼء محمود مصطفي
عبير سعيد احمد الغباشى
محمد احمد كمال محمد
اميره احمد ابو المحاسن احمد يحى
اصالة فتحى عبد الحميد السيد
ايمان كمال الدين انور جمعه
شيماء محمد حسين احمد محمد هﻼوي
نور الدين محمد الجميل اسماعيل مرعي
محمد مهدى حسن مهدى حسن
علي احمد حسن احمد سليمان
فاطمه عيد محمد على
علياء عادل محمد ابو النصر
عبد الجواد منصور عبد الكريم منصور
عبد الرحمن سعيد عبد الرحمن شعبان
محمد احمد محمد الجعفراوى
اهداء محمد فريد ابوالسعود على عامر
ميادة على قرنى مرزوق
نرمين فرج السيد الفﻼل
منار حسين محمد البدرى

الكلية
اثار قنا جنوب الوادي
اداب المنصوره
تجارة جامعة السادات
تجاره اسيوط
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه قاهره
السن عين شمس
حقوق سوهاج
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تجاره كفر الشيخ
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق المنصوره
حقوق بنى سويف
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه
علوم القاهره
كلية اﻻثار ج اسوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم اسيوط
تربية اﻻسماعيليه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
زراعه اﻻسكندريه
تجاره انتساب م .بنها
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
حقوق بنها
تربية ابتدائي شبين الكوم
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تجاره القاهره
اداب القاهره
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تربية جامعة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
504514
604630
595813
602748
473558
819592
160219
434513
156157
503850
748232
912883
227719
601500
540143
362474
814545
146786
458079
577128
876951
435474
438197
119544
734925
243298
356273
221237
591278
506035
109912
650729

اسم الطالب
حسين أحمد محمود السيد محمد سالم
رضوى عصام جادالحق دمسوس
ايه فادى محمد محمود الحسينى
محمود عﻼءالدين عبد الرحيم محمد عبدﷲ
رحاب فرحات فرحات محمد المغربي
محمود عبد ﷲ عبد العال عبد الﻼه
محمد عبد الفتاح عبد العزيز عبد الغني
انس اشرف عبد المجيد محمد نور
ايمان يونس درويش خليفة
مازن محمد احمد السوسى
وسام السيد حلمى احمد شرف
محمد عبدالمحسن ابوالحسن عبد ﷲ
نسمة شريف شوقى يوسف
عمرو أحمد عبدالفتاح عبدالعزيز العرينى
إسراء سيد ذكي سباعي الجمل
فاتن فريد محمد عبدالقادر
محمد اسماعيل عبد الجليل عبد ﷲ
ايه طارق حسين احمد
نورا عامر محمد الزنارى
نيفين حازم احمد محمد
بيتر بشاي خلف حنه
روان محمد حسين حسين محمد البطش
يوستينا عوني نظير توفيق ديمترى
محمد اشرف احمد امين
حسام شعبان محمد خليل
رضوى محمد عبد الحميد عبد اللطيف
مريم فؤاد متولى محمود
نورهان محمود عبد الهادي محمد
اميره ابراهيم ابراهيم عرنسه
اسراء عبد السﻼم مصطفى محمد عقيل
اسﻼم محمد محمود محمد
دينا نبيل عبد المنعم عبد النبى رخا

الكلية
حقوق اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تربية/رياضه كفر الشيخ
اداب المنيا
تربية /رياضه بنى سويف
علوم رياضة طنطا
رياض اطفال القاهره طالبات
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
تجاره اسيوط
حقوق القاهره
تجاره جامعة السويس
استنفد الطالب رغباته
اداب القاهره
تجاره اسيوط
اداب القاهره
علوم رياضة طنطا
علوم رياضة الزقازيق
تجاره اسيوط
اداب اﻻسكندريه
سياحه وفنادق اﻻسكندريه
اداب القاهره
تجاره الزقازيق
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تجاره عين شمس
اداب المنصوره
السن عين شمس
اداب انتساب موجه دمنهور
زراعه القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
531707
827143
803177
657432
800608
655519
149658
898447
749078
425509
738477
450034
743340
122059
166424
674847
228669
808427
436642
597465
906759
428252
756379
120929
212787
582268
733998
509208
369051
828424
311410
659881

اسم الطالب
رءوف محمد السيد سلطح
محمد سيد محمد عبدالصادق
شيماء بدوى اسماعيل خليفه
اسراء محمود عبد العزيز المحﻼوى
وﻻء عماد الدين محمد علي
عبد ﷲ طاهر عبد الحميد عبد العزيز
محمد سعيد محمد محمد
محمود محمد عبد الجابر سعد
ندى بسام غريب سعد ابراهيم ريحان
احمد محمد مصطفى محمد جمال الدين
اسراء عبد الحميد احمد عدلي محمد عبده زلط
ياسمين حمدى فؤاد ابو اليزيد
اثار محمد احمد امين
شروق ماجد محمد شاكر
بطه محمد عبد ﷲ قطب
اﻻء محمد عبد الدايم محمد الدعبوسى
ادهم خالد عبد الفتاح السيد
احمد ايوب محمد كامل
آيه محسن عبد الخالق مصطفى على
إيمان مدحت محمد السعيد عبد الرؤف زياده
شعبان ابو عاشور زهرى منصور
مصطفي السيد عجمي عبد الرحمن
يحيي عيد سليمان شاهين
مصطفي يس محمد حامد
ياسمين ربيع سعد طباله
مصطفى يوسف على محمد خطاب
شروق جمال حموده محمد السيد
جميلة محمد عبدالحميد عبدالرحيم قاسم
فاطمه عبدالرحمن عبدالفتاح عبدالسميع
انتصار محمود يوسف محمود
بهاء الدين يوسف محمود يوسف
ميرنا حافظ نجيب حافظ ابراهيم

الكلية
معهد فني صحى اﻻسكندريه
دار العلوم المنيا
علوم المنيا
علوم المنصوره
نوعية موسيقيه المنيا
تجاره انتساب موجه المنصوره
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
علوم سوهاج
تربية طفوله جامعة السويس
طب بيطرى فرع مطروح
تجاره بنها
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم حلوان
تجاره بنى سويف
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
تربية/رياضه حلوان
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
كلية الزراعة جامعة دمياط
حقوق سوهاج
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
ك.ت .فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء
علوم حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجارة جامعة السادات
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية نوعية بنها شعبة تربية فنيه
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
108243
432083
251914
658737
375061
214027
311037
117993
314118
596410
659417
744923
133754
457761
463096
807490
466766
596453
464711
372977
747253
309561
918737
527266
828326
137089
218854
144803
118948
671957
675604
536547

اسم الطالب
محمود عصام الدين عمر حسن
محمود محمد سﻼمة محمد فرج
مصطفى محمد هاشم محمد على
احمد محمود محمد محمد الشيخ
فاطمه رضا احمد عبدالمعطى
عﻼ هاني عبد السﻼم حافظ
اية محمد ذكى عبد الحميد
دعاء فتحى رمضان عبد الحليم
فاطمة سامي عبد المقصود ابو ظريفة
طاهر رياض السيد إبراهيم السيد
ايه حسن احمد ابوليله
محمد رمضان ابو المعاطي المرسي
ياسمين يس حسام الدين محمد طاهر
منى محمود سالم ابو جازيه
محمد شعبان عبد ﷲ ابو حسين
على مصطفى احمد محمد
جهاد سراج الدين قطب الشناوى هاشم
زياد ماجد محمد الشرباصى
صابر مجدى عبد الحميد شريف
ايه حسين حنفى محمود
حسين يوسف محمد حلمي
عزة شوقي عبد المنعم عامر سالم
زياد محمود السيد محمد
إسراء محمد شعبان علي سالم
ياسمين عبدﷲ عبدالرحيم على
محمود عبد اللطيف عبد السﻼم محمد
غريب عدلى جمعه قرنى
خلود ضيف محمد صالح
بسنت اشرف فتحى السيد
شيماء هشام محمد عبد الهادى
ايه محمد مؤنس محمد البسيونى
ميار محمد عبد الرازق قنطوش

الكلية
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تجاره دمنهور
تجاره عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب باﻻسكندرية
تربية ابتدائي بنها
اداب القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه قاهره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
اداب المنصوره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب القاهره
اداب انتساب موجه طنطا
نوعية موسيقيه كفر الشيخ
تجاره اسيوط
تجاره كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تربية/رياضه كفر الشيخ
السن عين شمس/رياضة
تربية جامعة السويس
طب بيطرى جامعة السادات
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب جامعة دمياط
تربية المنصوره
علوم رياضة اسيوط
علوم دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
800599
814784
587717
111458
355464
597014
125809
433780
841174
208319
169062
223445
736914
660409
921016
376273
357930
602629
900208
759335
286209
917533
891165
379057
322419
803861
803884
104477
524197
547378
142058
210361

اسم الطالب
نورا عامر عبد الحكيم محمد
محمد رمضان سيد مرسي
دينا هانى لطفى عبدالجواد عمر
ريهام عطيه احمد عطيه الجعبرى
سلمى مصطفى عياد سالم
عمار ياسر عبد اللطيف عبد الفتاح
ايه دهب محمد عبد السﻼم
احمد عادل انور عبدالرؤف
ندى احمد جمال احمد
فريده حسن محمد حسن
لبنى محمود عويس محمد وريد
قمر حسن على محمد
عﻼء عيد محمد محمد
على احمد على مصطفى عﻼم
حسام خالد محمود احمد
وليد عبدالعاطى عبدالحميد صقر
ايه حسن عاشور ابراهيم
إيمان حسن عبده إبراهيم السيد
ايرين خليل نصري فرج ﷲ
حسام يسرى يوسف الهبيان
نرمين وائل سمير عبد العزيز
زينب عبدالناصر عبدﷲ طه
محمد حسن محمود حسن
ندى طارق السيد محمد اللبان
احمد محمد السيد محمد المتولى
هدي شعراوي طة عبد الرحمن
يوستينا سعيد سمير أنور
حازم فؤاد السيد طه هاشم درباله
نورهان عطية عبد الرسول احمد محمد
محمد حمدى محمد سيد احمد خطاب
سعد عبد الباسط سعد عبد الهادى
نوران محمود سامى المداح

الكلية
اداب المنيا
علوم المنيا
السن عين شمس/رياضة
تربية حلوان
تجاره عين شمس
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
زراعه القاهره
حقوق اﻻسكندريه
نوعية المنيا
اداب القاهره
طب بيطرى بنى سويف
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر
اداب الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره سوهاج
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
اداب عين شمس
تربية ابتدائي الزقازيق
معهد فني صحى سوهاج
حقوق الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم اسيوط
تجاره اسيوط
علوم عين شمس
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه/رياضة
تربية ابتدائي المنيا
رياض اطفال المنيا طالبات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
زراعه اﻻسكندريه
علوم رياضة دمنهور
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
664113
576410
650416
323964
125410
293594
318930
671811
106340
848262
376353
503329
373396
318828
815313
829523
154452
213576
109074
810641
448100
380262
816011
653209
837394
172759
502744
390871
579331
830531
880357
888746

اسم الطالب
حامد رضا حامد محمد اليمانى
باسل محمد احمد غيط
ايهاب سعد عبد الشافى محمد ابو المندور
هبة جمال دياب إبراهيم
منار محمد مؤمن محمود
احمد ماهر اسماعيل احمد
اسراء حازم محمد ابوالفتوح
محمد عزت عبد الغفار ابو المعاطي
منال رزق فوزى رزق مراد
صفيناز نصر محمد احمد
محمد رمضان جمعه متولى سرور
حازم ايهاب محمد صديق حسين
عبدﷲ عبدالمنعم محمد احمد حلوه
اسماء احمد فؤاد يونس
مها حسن عبد الجواد محمد
هدى عبد القادر محمود مدنى
اسماء احمد عيد عثمان
هاجر فرج محمد فرج
احمد محمد كمال امين
خالد علي نجيب علي
محمد عبدالعزيز عبدالفتاح محمود جمعه
خالد محمد ابوالفتوح حسن فارس
مرنا رومانى عبدالمﻼك عطية
ايات المغاورى محمد محمد البهبيتى
امير محمد يوسف محمد
جهاد احمد ابراهيم عبد الخالق
هبه ﷲ عبدالمنعم محمد سليمان توتو
دعاء عبدالناصر محمد سعيد
بسنت هشام صادق عبد الغنى راشد
الحسين حداد محمد احمد
دميانه ناصف امين عطيه
اميره عاصم جابر شنوده

الكلية
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره طنطا
حقوق المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب بنها
تربية رياضيه بنين المنصوره
تجاره عين شمس
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره انتساب م .بنها
تجاره اﻻسكندريه
تربية بنها
تربية شبين الكوم
نوعية المنيا
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تربية بنى سويف
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تربية طنطا
خدمه اجتماعيه حلوان
اداب المنيا
علوم بورسعيد
تجاره اسيوط
دار العلوم ج القاهره
تجاره اﻻسكندريه
زراعه بنها/رياضة
اداب كفر الشيخ
حقوق قنا جنوب الوادي
تربية اسيوط
نوعية فنيه اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
610058
576715
153949
891702
434326
825287
525499
209944
322928
433875
356638
478666
756063
906037
228340
899821
598721
445792
390191
729219
679703
918148
208142
353804
130896
659714
156731
512636
319003
727557
577947
656963

اسم الطالب
وﻻء محمد عبدالفتاح محمد
اسراء عادل عبد ﷲ فهيم
نورا ربيع عبد الرحمن عباس
سوزان حسن احمد حسن
بﻼل ابراهيم ابوعلى احمد محمد
محمود غريب بادى حامد
شيماء مصطفى محمد عبد الودود عبد الرحمن
اياد مجدى محمود احمد
وﻻء سامي عبدﷲ عبدالعظيم الجمال
احمد على بدرى احمد
عبدالرحمن سا لمان فؤاد على
احمد السعيد عبدالسﻼم محمد العريان
حلمى عقيل مضعان حسن
ساره السيد صديق عبد اﻻله
عمر ياسر محمود سﻼمه
عﻼء جمال محمد احمد
مادلين حربى سالم الكنانى
عبير صبحى عبدالرحمن ابراهيم رمضان
نورهان احمد طلعت احمد
ريم طاهر انور طاهر كف
نجاح اسماعيل فتح ﷲ المرسى
محمود رأفت ابو الحمد بخيت
اسراء ابراهيم محمد احمد
كريم محمد عبدالحميد موسى بركات
منة ﷲ سﻼمة عبد المنعم محمد
سماح زين العابدين عوض مجاهد
حسن محمد محمد محمود
هدير ناجي محمد الجمل
اماني منصور محمد التهامى حسا نين
دعاء رمضان احمد عطوه الحماره
امانى على على عبدﷲ
نورا فرحات عبد السميع الخواجه

الكلية
نوعية الزقازيق
اداب انتساب موجه طنطا
اداب انتساب موجه بنى سويف
نوعية فنيه اسيوط
تربية اسكندرية
حقوق قنا جنوب الوادي
تربية اسكندرية
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية السادات
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم رياضة جامعة دمياط
معهد فني صحى اسماعيليه
علوم سوهاج
تجاره بنها
تجاره سوهاج
تربية/رياضه جامعة دمياط
تربية ابتدائي طنطا
تربية عين شمس
تجاره الزقازيق
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
حاسبات ومعلومات اسيوط
تجاره القاهره
حاسبات ومعلومات حلوان
حقوق القاهره
تربية المنصوره
تجاره بنى سويف
اداب كفر الشيخ
علوم رياضة شبين الكوم
تربية ابتدائي الزقازيق
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
طب بيطرى المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
902067
747654
308773
111465
283978
107687
887195
463449
537631
429350
126811
527939
876113
821646
750798
206063
543752
606609
226962
358630
377227
229466
671285
754025
330816
368562
322921
431895
156270
208472
607079
598119

اسم الطالب
راويه عبد الناصر خليفه على
نيرة اسماعيل يوسف منصور سليمان
سيف اﻻسﻼم شاهر عبدالغفور دره
سمر رمضان فتحى لطيف
حسان فيصل حسانى محمد احمد
شروق عمرو مصطفى الطنطاوى
مريم القس فام ناجي رمله
أﻻء محمد أحمد محمد عثمان
رحمه وسيم عبدالوهاب اﻻنصارى
نورهان ابراهيم محمد عبد ﷲ
فاطمة الزهراء محمد محمد صﻼح الدين محمد
سمر نور الدين السيد امين
رندا رفعت محمد حسين
اسماء عوض ﷲ فكرى مبارك
محمد حسن محمد حسن اﻻلفى
مهرائيل سعد صبرى سﻼمه
روان على سعيد فتح ﷲ مبروك
اسراء خليل محمد عبد الرحمن
امال محمد خليفة احمد
فاطمه اشرف رمضان عبدالجواد
انتصار مروان محمود حسان الباشا
اروه احمد الزاهر محمد
نورهان زكى محمد زكى محمد
ريم ابراهيم السيد الجندى
اسماء سليمان عبد النبي منسي
رنا مجدى عواد ابوالعنين
هدى فايز محمد عبد القوي خليل
محمد محمد عامر الشهاوى
هشام محمود سيد عبد ﷲ
مينا جمال جرجس خله جرجس
عمر السيد عطيه سليم محمد
اسراء السيد السيد المرساوى

الكلية
تربية سوهاج
علوم رياضة جامعة السويس
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
تربية عين شمس
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم اسوان
نوعية كفر الشيخ
زراعه دمنهور
زراعه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره دمنهور
تجاره اسيوط
اداب قنا ج جنوب الوادى
تربية رياضيه بنين بور سعيد
فنون جميله فنون حلوان
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم عين شمس
زراعه القاهره
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد فني تمريض المنصوره
رياض اطفال بورسعيد
حقوق شبين الكوم ج منوفية
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
العالي لﻼعﻼم وفنون اﻻتصال  6اكتوبر
اداب الزقازيق
دار العلوم ج القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
504505
676845
809996
209444
749674
888008
169667
578101
519577
576890
665522
321221
218102
679293
577376
607929
185250
662428
681441
312999
531397
611461
587973
466329
517429
316848
893458
805500
826144
906455
303744
167307

اسم الطالب
احمد خالد محمد هﻼل
احمد عبد ﷲ معتمد محمد السيد الدعبس
مى ياسر محمود محمد
اية على محمد احمد ابو شاهين
احمد ناصر محمد الصغير
مارلين وصفى حبيب جرس
شادى جمال عبده محمد
احمد مصطفى السيد محرز
إيمان رضا سعد سعد عبدربه
امنيه مصطفى محمد على غالى
رنيم ايهاب حسن السيد القصبي
اميرة فخري عبد الحميد السعدنى
مرنا طارق فهمى نصيف
هاجر حمدى احمد المتولي
خالد جمال مصطفى محمود صالح
اسماء مختار فاروق عبد العزيز العطار
منى رمضان عبد الرازق محمود
صﻼح عبد الحميد بدراوى عبد العزيز برعى
نجﻼء فتحى احمد رفعت الرفاعى
ايمان ايمن عمر زلط
عبدﷲ جمال حسن قاسم
محمد ماهر محمد السيد
جرجس عزيز ايوب وهبة ميخائيل
ايه محمد على محمد برعى
دعاء على على سالم حراز
ايمان سعيد نبوى السيد
محمود ناصر صابر حسب ﷲ
محمد كامل ناجى كامل
نرمين حسين فؤاد عمر
اسراء فتحى فنجرى عرابى
رغدة مدحت عبدالعليم ابراهيم يوسف
سكينه اسماعيل محمد ابراهيم

الكلية
تجارة جامعة السادات
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره بنى سويف
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
نوعية موسيقيه اسيوط
تجاره بنى سويف
ك.ت .فني منشات بحريه بور سعيد
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
علوم المنصوره
تجاره المنصوره
تربية ابتدائي شبين الكوم
تربية حلوان
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية الزقازيق
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره المنصوره
معهد فني صحى المنصوره
تربية/رياضه شبين الكوم
تجاره دمنهور
علوم الزقازيق
تجاره طنطا
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تجاره دمنهور
تربية شبين الكوم
تربية رياضية بنين سوهاج
اداب انتساب موجه المنيا
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
اداب سوهاج
اداب شبين الكوم ج المنوفية
دار العلوم الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
138487
244226
360018
129465
886213
815601
747869
149764
167540
507712
910082
543814
594461
392992
210923
881996
662502
725446
536975
661738
920618
755877
138185
529204
670145
152114
656338
303479
733492
398575
664357
606054

اسم الطالب
تقوى عصام عبد العزيز احمد على
اسماء محمد فريد محمد
احمد عوده فايز عوده عطية
حسام محمد حنفي محمود
حسام عبد الجواد سعد عبد العال
داليا طه محمد منازع
هدير على حسن على
نرمين سرحان سعد ابوزيد عزام
بسمه شعبان حسن رمضان
احمد صابر يوسف محمد حمامه
كريم محمد نجيب السيد عبد الغنى
رانا عبدالموجود على عبدالموجود
نجية البدرى ظريف الطحان
حازم حسن سعد معوض
احمد محمد محمد علي هاشم
دعاء عبد الراضي فاروق عبد ﷲ
محمود ابراهيم عبد الدايم الشربيني
احمد عبدالعال سيد عبدالعال
اسراء محمد على محمد على اسماعيل
وجدى محمود محمد حامد محمد
احمد رفعت عبد الهادى عبدالرحمن
سامح سمير عبدربه ابراهيم
سماء سيد مبارك محمد عبد الرحمن
عبدالرحمن محمد حموده حسين
محمد حماده حموده بدر
احمد عبد الناصر عبد الفتاح عبد الصمد
اسراء السيد احمد محمد ضيف
مها مسعود منصور الططاوى
اسراء صبحى عبد الهادى عطوه
احمد رضا ابوزيد عبداللطيف عبدالوهاب
هدير حمدى محمد احمد السيد
سلمي ربيع ابراهيم ابراهيم

الكلية
زراعه القاهره
السن عين شمس
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
اداب القاهره
تمريض اسيوط
علوم المنيا
علوم رياضة جامعة السويس
اثار القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
كلية تجارة ج أسوان
علوم رياضة الزقازيق
معهد فني صحى بور سعيد
تجاره انتساب م .بنها
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب اسيوط
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تربية دمنهور
تجاره انتساب موجه المنصوره
زراعه سوهاج
معهد فني تمريض اﻻسماعيليه
تجاره القاهره
تربية دمنهور
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية رياضيه بنين بني سويف
اداب انتساب موجه المنصوره
تمريض شبين الكوم المنوفية
نوعية الزقازيق
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
معهد فني صحى المنصوره
اداب الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
240911
589186
123455
154296
441966
150837
443049
678386
756875
518753
889880
674715
808305
881349
807591
443824
362944
675902
363147
430988
682006
741836
443237
681287
504811
881192
843353
428681
907077
672148
130368
520337

اسم الطالب
دينا كرم عبد الحكيم اسماعيل
مصطفى احمد فريد محمد ابو السبح
سيف الدين بركات محروس عبد المنعم
ميرا جرجس فؤاد عزيز
حسام حسن عزيز الدين محمد
اسامة شعبان سيد سالم
أميره محمود نصر محمد طلبه
حسام حمدى عيد عبد الباقى
حنان ياسر عبد الحفيظ عبد البارى عوض
شروق صﻼح زكى المغربى
اﻻء بغدادى على احمد
احمد محمد احمد العجمى
رانيا محمد على مصرى
عماد حمدى محمود محمد
سمر رضا كامل محمد
رانيا على محمد على ندا
عبدالرازق عبدالمنعم محمد شبانه يوسف
ابتسام ابراهيم عليوه سبع
سمير ضنيان ابراهيم عويضه
فاطمه محمد سﻼمه احمد العنانى
وﻻء شبان فاروق عبد الرحمن الغندور
محمد جمال على احمد على
منى صبحي علي محرم
شيماء السيد محمد محمود الدغيدى
ناديه رضا ابراهيم مصطفى
ايه ناجى عايد على
اسماعيل سيد عبد الفضيل دياب
محمد محمود محمد احمد سعيد
احمد محمد طه اسماعيل
شيماء عبد ﷲ العشماوى العشماوى
حسنيه محمد السيد ابراهيم
مى عبد الناصر عبد المقصود نانه

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
رياض اطفال بنى سويف
تجاره طنطا
تربية حلوان
اداب طنطا
زراعه المنصورة/رياضة
علوم العريش
اداب دمنهور
تربية اسيوط
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
اداب المنيا
معهد فني تمريض اسيوط
اداب المنيا
تجاره طنطا
تربية عين شمس
السن عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
زراعه اﻻسكندريه
علوم المنصوره
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
زراعه طنطا
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب كفر الشيخ
معهد فني صحى اسيوط
حقوق بنى سويف
تربية رياضيه بنين اﻻسكندريه
اداب سوهاج
علوم جامعة دمياط
اداب انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
830261
240604
438244
466018
668788
372153
751665
750139
125985
295292
458261
292540
598128
582567
728286
663506
446868
758234
382167
848480
166614
650421
875289
748039
205753
667329
109668
890641
729186
904366
878824
319697

اسم الطالب
عبد الرحمن زينهم فكرى عبد العظيم
منى هانى مجاهد محمد
فاطمة احمد محمد احمد رخا
هدى سيد عبدالحميد عبد العاطى خيرﷲ
خلود محمود عبد السميع زهرة
ايه رمضان مصطفى محمد
سلمى خالد محمد أنور ابو المعاطى
ايمان على محمود احمد
هاجر فايز حسين على
اسراء سيد محمد على عمران
أيمن مؤمن أحمد عطا ﷲ
اية الشحات شعبان حجازى
ايمان محمد احمد عزت عبد الحميد
جميانه ناروز كامل رزق ﷲ
فاطمه جمال حماد جمعه
منه ﷲ صبرى احمد مرسى اسماعيل
عبدﷲ احمد عبدالقوى عبدالمنعم فرج
احمد محمد بكر على الفرماوى
بسنت محمد صﻼح السيد
احمد عمران سليمان احمد
ساره يحيي عبد الونيس رمضان
صالح موسى صالح موسى العزب
ريهام عصام الدين على محمود
ساره محمد حسن عقيلى
ميرنا زين الدين سيد احمد حسن
ايه نادر خليل محمد
كريم نبيل محمد حسن
المعتز با عبد الناصر محمد ابوعدب
اسراء عاطف على احمد محمد بركات
مينا رومانى فخرى جرجس
امير احمد حسنى رمضان
الزهراء ظريف ابراهيم الفقي

الكلية
اداب اسوان
دار العلوم ج القاهره
علوم رياضة اسوان
تجاره كفر الشيخ
علوم جامعة دمياط
كلية البنات آداب عين شمس
تربية بور سعيد
تربية جامعة السويس
زراعه عين شمس
اداب انتساب موجه حلوان
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
زراعه القاهره
فنون تطبيقية جامعة دمياط
اداب كفر الشيخ
نوعية فنيه الزقازيق
علوم المنصوره
تربية ابتدائي طنطا
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب عين شمس
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
معهد فني تمريض الفيوم
تربية المنصوره
فنون جميله فنون المنيا
تربية ابتدائي جامعة السويس
اداب القاهره
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
معهد فني صحى اسيوط
تربية ابتدائي الزقازيق
إعﻼم ج جنوب الوادى
علوم اسيوط
تربية السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
154142
802103
843083
169252
532960
436165
833301
466267
153069
585688
464345
447249
212203
677124
286288
746439
652108
750978
124396
680518
666078
822308
590470
534818
437512
898437
473553
598629
896012
514270
652139
661013

اسم الطالب
اسراء جابر ابراهيم احمد
مينا مكرم شفيق شحاته
مها سيد محمد سليم
هبه مﻼك كامل امين
عمر محمد موسى النجار
ساندى عمر إبراهيم موسى الوديان
كريم ابراهيم احمد محمد
اسراء محمد عبد الجواد شراكي
دعاء محمد كامل عبد ﷲ
كريم إبراهيم على اﻻمام
عمار ياسر سعد عبد العزيز شهاب
عمر هشام محمد السرنجاوى
تقى عبد ﷲ عوض حسن
عاطف محمود السعيد صابر احمد
انوار مصلح على مصلح
نجوي ابراهيم محمد السيد
مصطفى محمود عبد العليم عبد ﷲ عﻼم
مايكل منير عزمي ارمانيوس
عبد الرحمن محمد حسن يوسف
نرمين محمد صادق المتولى
اسامه عزت محمد عواد ابراهيم
شروق محمد عبد الرحيم طه
احمد شريف عبده السعدانى
مروة احمد عبدﷲ حسن ابوسعده
ايمان عطيه الدسوقى يوسف
محمد ربيع السيد عبد ﷲ
اميره سميرعبدﷲ رمضان الفقي
ساره عصام فهيم ابو زيد
ايه نور الدين احمد عبد اللطيف
محمد فوزي بسيوني اباصيرى مكي
احمد محمد احمد رضوان مشرف
رضوى سعد عبد التواب نوار فرج

الكلية
تربية /رياضه بنى سويف
تمريض المنيا
تمريض المنيا
علوم الفيوم
اداب دمنهور
فنون جميله فنون المنيا
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره كفر الشيخ
إعﻼم بنى سويف
تجاره طنطا
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
تجاره طنطا
تجاره عين شمس
حاسبات ومعلومات الزقازيق
طب بيطرى القاهره
تربية اﻻسماعيليه
تجاره المنصوره
تربية بور سعيد
معهد فني صحى امبابة
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية رياضية /بنات قنا
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
نوعية اﻻسكندريه
علوم اﻻسكندريه
معهد فني صحى سوهاج
تربية/رياضه كفر الشيخ
تجاره كفر الشيخ
كلية اللغات والترجمة سوهاج
تجاره انتساب موجه دمنهور
طب بيطرى بنها
معهد فني تمريض المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
363264
279135
114703
806580
527183
102504
468474
816847
603414
603864
545947
317194
740246
308775
825055
533040
756206
805952
583762
433942
587068
162298
537861
807607
131230
817652
431683
666765
755916
384330
149903
112776

اسم الطالب
محمد عبدالناصر زكى العزب
عبد الرحمن سليمان احمد سليمان الفولى
نوران اسماعيل السعيد محمد
نرمين ايمن فتح غطاس خليل
ايمان محمد عباس خليل
مينا ضياء عوض يوسف
محمد ممدوح عمر عمرمنصور
سارة ربيعى محمد عبدﷲ
عبد الرحمن عز الدين حسينى سليمان جاد
عبد الرحمن على رمضان شحاته حسين
يوسف نصر ابراهيم محمد شاهين
مارينا توفيق سليمان أنس
احمد عبدالحكيم محمد مصطفى
عبد الرحمن حمدي ابراهيم القرمانى
هيا احمد بكرى موسى
عمرو محمد كامل الشاذلى
ايمان ربيع محمد احمد
محمود حماده محمد صالح
ثريا خالد احمد العرسه
مصطفى على محمد متولى
هند احمد عبدالعزيز محمد الشاذلي
مارى ثابت ونيس بباوى
أيه شلبى عبد النبى دسوقي الطباخ
هاجر يحى حسن طه
اسراء احمد امام محمود امام
اسراء خالد انور عباس
رامي اسامة يوسف حافظ يوسف
ساره محمد عبد السميع ابراهيم بريك
هشام سلمان سلمى سويلم
صبرى احمد محمد احمد
نها صﻼح محمود امين سﻼم
غاده مصطفى كمال مختار

الكلية
علوم رياضة عين شمس
حقوق عين شمس
حقوق شبين الكوم ج منوفية
رياض اطفال القاهره طالبات
علوم اﻻسكندريه
اعﻼم القاهره
تجاره كفر الشيخ
معهد فني تمريض المنيا
حقوق الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
حقوق اﻻسكندريه
تربية السادات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
نوعية فنيه قنا
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تربية/رياضه العريش
تجاره بنى سويف
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
تجاره بنى سويف
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
اداب المنيا
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره اﻻسكندريه
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب م .بنها
حقوق انتساب موجه القاهره
دار العلوم ج القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
239576
152937
164854
899664
357705
668927
735014
530612
468302
455979
593109
231953
615416
585562
531702
829893
806220
370776
896222
809952
822319
384569
436063
368211
149479
163530
652410
293517
149777
601053
374947
662126

اسم الطالب
مصطفى جمال سمان احمد
تسنيم سامى محمود احمد
يمنى ياسر احمد عبد الفتاح
محمد حمدى شكرى رزق
رحاب عادل شحاته محمد
احمد ربيع عباس عبد الحميد عباس
امنيه فتحى محمد محمد
عبد الرحمن مصطفي السيد ناصف
ابراهيم شتا ابراهيم محمد خطاب
مصطفى محمد لطفى شاهين
هدير سمير عبد ﷲ اﻻتربى
حازم ضياء الدين علي جمال الدين
هاجر احمد احمد السيد
دينا عصام محمد الصريف
حسن عبداللطيف عارف خضر
صفية عبداللطيف محمد صابر
سعيد سيد سعيد عبد الفتاح
مينا نجيب صدقى صادق
ندى احمد زكى احمد
مريم اكرم صالح عويضه
لمياء عﻼم محمد حسين
منى سعيد سيد ابراهيم
سلمى السيد احمد تاج الدين
فريزه كمال حسن حسين منصور
ايمن عبد الفتاح عبد الفتاح شرقاوى
عبد الرحمن خالد اسماعيل ابراهيم
محمد اكرام عبد المنعم محمد امين السراميجي
محمد حسن محمود محمد قرقار
هنا جمال عبد المنعم حسين
وﻻء محمدرضا محمد أحمد جاد
عبدالقادر محمد عبدالقادر حماد عبدالعزيز
عبد الرحمن لطفى عبد الغنى ابراهيم وزه

الكلية
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
اداب انتساب موجه بنى سويف
علوم الفيوم
حاسبات ومعلومات اسيوط
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره دمنهور
حقوق اﻻسكندريه
اداب كفر الشيخ
معهد فني صحى بور سعيد
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي الزقازيق
علوم المنصوره
معهد فني صحى اﻻسكندريه
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره اسيوط
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تربية رياضية بنات سوهاج
اداب المنيا
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره انتساب م .بنها
علوم طنطا
حقوق بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره انتساب موجه المنصوره
زراعه القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه الزقازيق
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
حقوق المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
106466
589315
603580
604414
910931
440103
601558
212792
138797
279003
678295
536063
454170
363674
611249
164755
817209
166639
290123
800503
602065
728024
732528
669758
288959
234096
681892
672261
243619
442236
355700
439162

اسم الطالب
محمد منصور عزيز محمد
محمود محمد حسن محمد قادوم
محمد جﻼل محمود محمود البدرى
رغده عصام على محمد عبدالرحمن
محمد سعدى حسن راضى
سارة السعيد عبدالونيس محمد
رنا جﻼل محمود محمد الحداد
تقى طارق حسين محمد شريف
نوران جﻼل محمد سليم
منة ﷲ احمد جمال محمد عبد الفتاح
اسﻼم اسامه سﻼمه ابو المعاطى
اسماء محمد اسماعيل شحاتة
اسراء ربيع عبد القادر القزاز
ميﻼد كرمى فوزى يوسف
مى محمد عادل حفنى مصطفى
مريم شاكر شكرى عبد المسيح مغاريوس
ايهاب سيد عشيرى فهمى
عبد الرحمن لؤى ابراهيم عيد
زينب بهجت مصطفي رمضان
اسراء رجاء محمد رضوان
اسماء رجب فرج عبد اللطيف
ريهام على عبد المحسن على محمود
ايه خالد محمد نويهى
احمد محمد السيد السيد محمد
مروان عماد حسين يوسف
اية عمرو محمود حنفى
محمد عزمى مجاهد مجاهد حسين حماده
ريهام رضا ابراهيم عبده
احمد محمود اسماعيل عطوة
محمود محمد سليمان محمد رحاب
ساره صفوت سيد امين
فاطمه الزهراء يسري بهي الدين عمر

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
تجاره الزقازيق
حقوق الزقازيق
تربية ابتدائي اسوان
تربية اسكندرية
تجاره طنطا
السن عين شمس/رياضة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم عين شمس
تمريض المنصورة
طب بيطرى دمنهور
تجاره طنطا
اداب عين شمس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
سياحه وفنادق الفيوم
تجاره اسيوط
حقوق بنى سويف
حقوق حلوان
دار العلوم المنيا
تربية ابتدائي الزقازيق
تربية الزقازيق
اداب الزقازيق
تجاره المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب عين شمس
تجاره المنصوره
تربية المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية طنطا
زراعه عين شمس/رياضة
تربية اسكندرية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
293623
577525
219678
231171
742324
893880
756208
878201
454213
727304
747011
525143
375086
743879
741097
515302
531268
589464
678921
179190
298520
168295
209336
536285
529898
598014
539957
309758
888878
147567
836020
510963

اسم الطالب
عﻼء جمال عبدالناصر سعد محمد ابراهيم
محمود محمد محمود ابراهيم عاشور
احمد عبد الحميد محمد احمد
دعاء اسامة حنفى احمد
اميره اشرف سعيد محمد
ابراهيم محمود ابراهيم احمد
سها عيد سليمان محمد
ايمان جمال محمد على
تقى محمد مصطفى درويش
شهاب رضا عبد الحميد محمد النجار
محمد طه عبدالحافظ افكار
أبرار محمد الواصل أحمد سيد صالح
فتحيه مصطفى السيد ابراهيم
منى حسن ابراهيم حسين
مؤمن سيد احمد اسماعيل محمد
كريم حمدي سعد محمد النجار
احمد جمعه مهدى عبداللطيف ابوزينه
هاجر احمد ابراهيم حسين
محمد ابراهيم محمود محمد حسن
كيرلس نصر سعد جرجس
عوض عماد الدين منصور فرحان
كيرلس مدحت ابراهيم جرجس
نادر احمد ابراهيم الدسوقى عفيفى
مارينا زكى عزيز حنا يوسف
احمد صﻼح عبدﷲ السيد المصري
أيه إبراهيم عبد العزيز إبراهيم
آﻻء سعد عبدالعاطى موسى عسول
محمود الغمري احمد موسى
نزيه نورالدين احمد على
يوستينا ثابت لطيف اسحق رزق
رانيا محمد عبد المالك خليل
كريم احمد يونس حافظ عبدالخالق

الكلية
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية طنطا
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
كلية اللغات والترجمة سوهاج
معهد عالي إدارة وحاسب ج بورسعيد
علوم اسيوط
تربية ابتدائي طنطا
علوم رياضة سوهاج
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس
علوم اﻻسكندريه
معهد فني صحى رياضه بنها
زراعه اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
تجارة جامعة السادات
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
اداب المنصوره
تجاره بنى سويف
معهد فني صحى امبابة
تجاره بنى سويف
تجاره جامعة السويس
تجارة جامعة السادات
اداب دمنهور
معهد فني صحى بور سعيد
تربية ابتدائي دمنهور
تجارة جامعة السادات
تجاره اسيوط
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تمريض قنا جنوب الوادي
حقوق اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
810411
465003
445377
528930
526382
814130
277617
237398
153351
669529
509856
806793
224512
319204
171617
580948
124553
219190
816835
445784
375266
738086
661787
662329
505600
351542
107024
152866
602984
457680
530764
905568

اسم الطالب
آﻻء احمد عبدالحميد احمد
عبد العزيز سامح عبد العزيز الخامى
عبير صﻼح ابراهيم الجمسى
احمد سامي محمد محمد اسماعيل
محمد حامد شحاته احمد عبد الرحيم
عبير حمادة صبرة احمد
كريم سعد الدين محمد محمد جعفر
اسراء شريف لبيب اسماعيل
جهاد طارق محمد محمد
محمود نجاح محمد احمد على عبد الرحمن
محمد مصطفى احمد احمد حسنين
صفاء نظير مصطفى حسن
عادل محمد محمد حسان
فاطمة راضي محمود عبدالمقصود
محمد اﻻمير عفيفى كمال احمد
امير عثمان عبد الحى الزغل
اسامه محمد سالم صالح
رضوى زيدان صﻼح زيدان
اميره جمال فتحى بكر
ريهام اسامه احمد حسن التراس
ايمان جﻼل شهوان عواد الحنفى
امير عبد الحميد محمد ابراهيم
عمرو موسى السيد عبد العزيز جبر
محمد محمود مصطفى محمد العفيفى
السيد محمد السيد عبد الحميد احمد
محمود محسن سيد جمعة
رامى محمد سيد هاشم حسن
حمدى فراج سعيد فراج
محمد صبرى محمد على الزفتاوى
عزة صﻼح السيد سالم
هشام مسعد عبد الفتاح خليل
هيﻼنه فوزي سامي تاوضروس

الكلية
اداب انتساب موجه المنيا
تربية/رياضه كفر الشيخ
تربية طنطا
اداب اﻻسكندريه
تجاره دمنهور
تجاره بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره سوهاج
معهد فني صحى المنصوره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم المنيا
تجاره طنطا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره القاهره
خدمه اجتماعيه حلوان
علوم المنيا
علوم طنطا
تربية بنها
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
علوم المنصوره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
إعﻼم القاهره/رياضة
تربية بنى سويف
تجاره الزقازيق
كلية البنات علوم عين شمس
تجارة جامعة السادات
معهد فني صحى سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
119989
235864
129609
809762
510323
579142
885949
538735
438236
588425
532176
157760
437327
683546
381101
117928
130926
878024
748020
519267
742988
679789
304009
375253
219986
314954
841338
537715
233832
739287
588569
312264

اسم الطالب
اسﻼم شحاته مهنى الشايب
نوران عﻼء عبد الحميد يوسف
محمود خالد على الطويل
اسماء صبحى عيد سليم
يحيى خميس محمود حسين على
يوسف رضا سعيد عبد المطلب الحداد
مروه حفظي عبد الحميد ثابت
ريهام ياسر محمد محمد نصر
سلمي عبدالستار عبدﷲ مصري
محمود محمد محمد محمود عوض
السعيد عوض عبدالحليم فاضل
احمد محمود محمود محمد
ساره على عﻼم حسين على
محمد خليل محمد خليل صالح
عمار عبدﷲ العربى عبدﷲ
اسراء ايهاب حسن عيد
ميرنا هانى مصطفى كمال
ايمان على محمد حسين
ايه مدحت عبد الﻼه عبد الجليل
هبة محمد عبد العزيز العبد
نورهان محمد احمد محمد
احمد محمود حسن على الجمال
حميدة محمد محمد يونس
اسراء عادل عبدالفتاح عبدالمعبود سويلم
كريمة عبد العزيز محمد فكرى عبد العزيز
عبده يوسف عبده الصباحى
اسماء محمد عبد المنعم رشدان
اسراء أمين محمد عبد السﻼم راضى
كريم رمضان مرسى طه
محمد السيد بركات صابر
شروق ايمن عبدالحميد عبدالرحيم عباس
علي عبد الشكور حسن احمد مضيها

الكلية
تجارة جامعة السادات
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات بنها
تربية ابتدائي اسيوط
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
زراعه دمنهور
تجاره بنى سويف
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره المنصوره
تجاره عين شمس
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
معهد فني صحى اسيوط
تربية جامعة السويس
اداب انتساب موجه دمنهور
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية شبين الكوم
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تجاره عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم المنيا
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
السن عين شمس/رياضة
علوم رياضة طنطا
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
108242
589028
727181
362887
438157
896985
445514
612380
372979
210409
228149
310978
289086
288553
385419
546498
593218
828499
653550
594328
107787
879738
914038
510266
755799
900962
531726
222607
844080
898930
441637
380204

اسم الطالب
محمد صﻼح الدين محمد شاهين
محمد فخري عبدﷲ عبد الغني محمود
محمد حامد فضل حامد على
توماس مؤمن عدلى يوسف
نرمين ابراهيم محمود التهامى عيد
جمال حسن صدقه على
بسمه محسن سعيد صحصاح
احمد محمد على إبراهيم
ايه عاطف سيد حسين
احمد ابراهيم حفنى حسين
كريم محمد ابو ضيف عابد هريدى
ايات محمد فتحى شرف
مصطفى محمود على احمد
احمد محمد احمد عبد ﷲ
كامل محمد عادل محمد كامل الطاهر
هاجر خميس احمد الضيفى حسنين
احمد ثروت عبد الدايم عبد المقصود
وليد شرقاوى اﻻمير عبد اللطيف
فاروق محسن فاروق محمد عطا
ايمان على على غﻼب
اريج محمد احمد عثمان
دينا ابو بكر سيد عبد ﷲ
ايناس احمد فهيم ابراهيم
مينا وديع ناير العبد روفائيل
ايناس عبدﷲ محمد بكرى
اسراء هيثم ابراهيم عبد اللطيف
عبد ﷲ احمد رضوان احمد القط
خالد عبد الهادى محمد محمد
يوسف عصمت لبيب اقﻼديوس
ايه فراج محمد عثمان
محمد شكرى سيد احمد سيد احمد الضريح
هدى سعيدعبده محمود مرسى

الكلية
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
زراعه الزقازيق
اداب القاهره
تربية اسكندرية
تجاره سوهاج
اداب كفر الشيخ
علوم الزقازيق
علوم رياضة عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق القاهره
تربية طفوله شبين الكوم
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق القاهره
تجاره عين شمس
علوم رياضة دمنهور
مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية
تجاره سوهاج
تربية رياضيه بنين المنصوره
تربية جامعة دمياط
تجاره القاهره
تجاره اسيوط
تربية اسوان
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية العريش
تربية رياضية بنات سوهاج
زراعه دمنهور
السن عين شمس/رياضة
تجاره اسيوط
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره طنطا
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
843185
470717
462852
908240
297023
539010
512002
677533
588616
385965
292464
508714
161925
811168
512108
524553
366985
367851
755861
368879
470674
588315
119281
805830
167358
598507
584792
899604
660935
535428
675269
888566

اسم الطالب
الحسينى محمود عبدالقادر عبدﷲ
ريم عبد المطلب عبد اللطيف البدالى
عبد الفتاح قطب محمد محمد نجم
نجوى عنتر عجور فكار
نوهير ياسر فايز محمود
رحاب محمد محمد عبد المحسن الديب
هالة يوسف محمد عبد الراضى آدم
الحسن محمود عبد العزيز احمد شبانه
مروه صﻼح ابوالفتوح دغمان الحسانين
دنيا شاكر عبداللطيف شاكر
اية محمد محسب عبد العليم
دينا رجب محمد ابو دوح بدرى
محمد خالد عبد الحليم احمد
عبير على كامل متولى
روزينا غب﷼ ابراهيم غب﷼
عمرو مصطفى السيد حسن على
احمد صفوت عبدالعظيم مسعود سليمان
بسنت طارق فاروق فتحى خليفة
احمد عبدﷲ عبد المنعم حسانين
منى احمد عبدﷲ احمد اﻻكشر
منى محمد محمد ابراهيم عبده
محمود سمير احمد رمضان الدلع
ناريمان محمد السيد عرفان
نورهان عيد فضل صديق
ايه احمد محمود عبد الجواد
ايه السعيد محمد احمد ابراهيم
يارا فوزي فوزي محمد زهران
محمود صﻼح ابو زيد محمد
عﻼء خالد محمد طه حماد
امانى نصير الصافى نصير
دينا عبد الهادى قنديل حسن سليمان
مارتينا ظاهر مفيد عرندس

الكلية
تجاره اسيوط
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية سوهاج
تجاره عين شمس
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب دمنهور
اداب جامعة دمياط
اداب طنطا
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب القاهره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم رياضة الفيوم
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنها
تجاره بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية ابتدائي بنها
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجارة جامعة السادات
زراعه المنيا
تجاره بنى سويف
رياض اطفال بورسعيد
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
حقوق سوهاج
طب بيطرى المنصوره
علوم دمنهور
رياض اطفال المنصوره
تربية ابتدائي اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
736894
664786
509701
535392
302899
579848
610796
525181
209864
231123
726351
530710
752749
527252
206472
456738
302774
304755
384617
239654
159987
669394
509983
899886
671140
677600
164778
164282
476953
674000
446294
448792

اسم الطالب
ساهر منصور علي الشربيني علي
السيد حاتم عبد الغنى عبد الغنى البربرى
خالد وحيد الدين السيد ابراهيم
اسراء سعيد عبد العليم حبيب منيسى
زينب صبحي عبدالمغنى الدهشان
ميرنا مصطفى الدمرداش عبد العاطي
أميرة صﻼح محمد عبد الرحمن
سارة حسن مصطفى حسن مرسى
ماريز عادل عبد المسيح عطا ﷲ
اية رافت سعد متولى
محمد خالد السيد طاهر
محمود محمد محمود اللبودى
مجدولين مجدي كامل ابو كﻼم
اسراء على رمضان عبد الفتاح عبد الحميد
مادونا مفيد موريس شفيق
ساره احمد اسماعيل حسن البابلى
عبد الرحمن فرحات محمد حبشى فرحات جلجل
منار غريب عبد الهادى جعفر
يمنه احمد محروس هاشم ابوعوف
اسﻼم محمد عبدالكريم علي
احمد عبد الرحمن رمضان حسن
احمد ابراهيم اسماعيل ابراهيم
عماد محمد حمزه محمد حسين
محمود محمد احمد ابراهيم
كوثر محمود محمد محى الدين الدسوقى
عبد الرحمن السيد السيد السيد سليمان
ميرنا مجدى محمد توفيق
خلود احمد جابر مصطفى
احمد حسام الدين عطا ابراهيم ابوحمر
نورهان محمد محمد احمد السيد عمر
هشام مصطفى عبدالعزيز عبدالشافى
سلمي عادل نصر السعداوي

الكلية
نوعية الزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
حقوق اﻻسكندريه
تربية دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية طنطا
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تربية أساسي اسكندرية
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم جامعة السويس
اداب دمنهور
حقوق المنصوره
علوم بنها
تجاره عين شمس
اداب طنطا
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
اثار القاهره
اداب بنها
دار العلوم ج القاهره
تجاره اسيوط
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
تجاره دمنهور
ك.ت .فني صناعى سوهاج
معهد فني صحى المنصوره
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية الفيوم
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره طنطا
علوم طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
370274
837702
384843
754119
224839
876962
437480
213163
126745
244321
752890
905991
594186
602804
431619
115225
304430
365340
667604
149346
733724
135646
294824
210244
119225
891401
657200
526489
901891
500686
389804
507751

اسم الطالب
محمود جمال فوزى حسن
نهله عادل عبد ﷲ خالد
محمد احمد على عبدالجيد
ساره طارق محمد عبد الرحيم حسين
هيثم أيهاب عبد الباسط على محمد
كريم احمد محمد عبد المنعم
آيه عيسى عبد الحليم عبد ﷲ
احمد محمد فؤاد احمد بنونه
ارزاق نبيل احمد احمد بريش
يارا فوزى محمد الصغير عبد الباسط
ايه عادل على محمد على ابو طالب
محمود رفعت محمود احمد
كريمه ممدوح خليل بصل
كريم مصطفي حامد عبدالهادي الصالحي
اندرو ادوار ميﻼد زخارى
رنا اسامه محمد ابراهيم
فاطمة احمد جمال نصر
تقى عادل فتحى امين
عبد ﷲ ياسر ابراهيم محمد علوان
مصطفى نبيل امين احمد المالح
محمود محمد سليم عمارة
بوسى محمد امام محمد
اسﻼم جاد الكريم حسان محمد
عمار ياسر محمد احمد بيومى
بدور احمد بدر عبد المقصود
عﻼء ماهر عبد الحليم سعيد
اميره ابراهيم سعد رجب البر
كريم مصطفى محمود حسن يونس
حنان عبد الظاهر محمد موسى
ارسانى مراد حلمى حبشى
ايه احمد السيد السيد
يوسف فرج محمد عبدﷲ يوسف

الكلية
تجاره انتساب م .بنها
تربية فرع الوادى الجديد
حقوق بنها
علوم رياضة بورسعيد
علوم رياضة بنها
تجاره اسيوط
تربية اسكندرية
تجاره عين شمس
دار العلوم ج القاهره
السن عين شمس
نوعية بور سعيد
تجاره سوهاج
تربية جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
السن عين شمس/رياضة
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره القاهره
معهد فني تمريض الزقازيق
اداب انتساب موجه القاهره
حقوق عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره القاهره
معهد فني صحى اسيوط
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره دمنهور
تربية سوهاج
تجاره دمنهور
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره انتساب موجه دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
370712
153442
917593
437012
391499
380838
297040
211409
289328
308424
847469
917529
221432
468820
115380
885236
471760
228306
378711
831011
528959
151928
596149
803731
660875
886446
730822
384962
650332
470156
738580
901011

اسم الطالب
عبدالرحيم شعبان عبدالرحيم سيد
احسان عبد ﷲ محمد النجار
اسﻼم عﻼءالدين محمد عبدالعلى
منه ﷲ حسن موسى السيد شاهين
ساره جمال سليمان يوسف
رحاب عماد محمد محمد يونس
اميرة علي محمد على حسين
عبد الرحمن جمال الدين قاسم حسن عسل
مصطفى محمد مصطفى احمد سليمان
محمد وجدي محمد الجزار
اسماعيل سالم برعى عبدﷲ
محمود سيد محمد بخيت
اسراء محمد اسماعيل عبد الجواد
احمد الزهيرى احمد حسن البصال
اسماء شكرى محمد العنانى
ازهار جمال محمد عبد الجليل
محمد خميس السعيد محمد
عبد الرحمن حسن على يوسف
محمد حسين محمود حسين
نها سعيد عبيد عبدالجليل
عﻼء حسن أحمد محمود عطا ﷲ
عﻼء احمد جﻼل يونس جويد
حنان مجدى حسن على الزرو
ريهام على محمد اسماعيل
داليا حامد حامد عطيه حسون
زينب حلمى ابر اهيم حسن
مصطفى محمود احمد هﻼل
باسم عبدالعاطى زكريا عبدالعاطى
هبه عﻼء عبد العليم ابراهيم عبده
نادر طارق محمد احمد ابوالمجد
سميره احمد السيد احمد
احمد عبد العزيز محمد ضيف ﷲ

الكلية
تجاره انتساب موجه عين شمس
رياض اطفال بنى سويف
معهد فني صحى اسيوط
اداب اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
اداب عين شمس
اداب القاهره
تجاره القاهره
اداب القاهره
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
معهد فني صحى رياضه اسيوط
اثار القاهره
حقوق اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه القاهره
تربية اسيوط
تجاره كفر الشيخ
حقوق بنها
تربية رياضية بنين بنها
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
اداب اﻻسكندريه
اداب بنى سويف
السن عين شمس
تربية المنيا
نوعية المنصوره
تربية اسيوط
اداب انتساب موجه الزقازيق
السن عين شمس
تجاره بور سعيد
اداب كفر الشيخ
تربية الزقازيق
تربية رياضية بنين سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
502362
678746
828507
444429
584143
920272
322659
362378
386403
433370
130799
585705
609194
677025
678961
829216
671365
587355
315302
111130
330868
505351
817160
473052
108256
506310
680744
832620
751748
134122
142568
312071

اسم الطالب
عمرو عادل ابوالحسن محمد
ساره عوض جبر الحفناوى جبر
كارم لطفى على محمد
امجد محمد بسيونى بدر زغلول
ادهم هشام فتح ﷲ الشرقاوى
ماجد عمر حسان صديق
وفاء اشرف الدسوقي البدوى
مى محمد عبدالعزيز محمود
دنيا سمير عبدالمنعم عبدالرحمن
احمد محمد على حسن ابراهيم
سمر حسين محمد احمد
احمد محمد عبد الرحمن احمدالديب
شريف ايمن عبداللطيف محمد حسن
ابراهيم محمد السيد ابو الوفا محمد
امنيه سالم السيد مصطفى محمد
خالد محى الدين محمود محمود
معاذ جمال عبد الغفار جاد
هويدا ماجد عبد العاطى محمود قابيل
محمود حسني محمد رفعت عبدالجواد
نورا حمدى راشد عبد العظيم
محمود احمد رضا علي محفوظ
محمد ابراهيم عبد الهادى احمد
أبانوب ايهاب عيسى شلبى
جون فوزي رشدي ملك ميخائيل
تسنيم مصطفى عبد السﻼم عبد الحكيم
أميرة ناصر فوده ابراهيم بدر الدين
وفاء محمد محمد محمود الرفاعى
ميرنا صليب وهيب اقﻼديوس
اسماء طارق محمد على اسماعيل
عمر على عويضه احمد
رانيا كمال زكى عبد الوهاب
عبد ﷲ صالح على ابو حجيل

الكلية
تربية اسكندرية
تربية ابتدائي المنصوره
معهد فني صحى سوهاج
تجاره طنطا
اداب كفر الشيخ
تربية سوهاج
تربية شبين الكوم
اثار الفيوم
كلية البنات تربية عين شمس
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق القاهره
معهد فني صحى طنطا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره المنصوره
تجاره المنصوره
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تربية/رياضه المنصورة
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
حاسبات ومعلومات بنها
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
السن عين شمس/رياضة
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
نوعية فنيه قنا
اداب انتساب موجه بورسعيد
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
تجارة جامعة السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
370959
663021
351743
602880
351986
581922
609741
465173
439360
456035
375800
912363
363469
380947
374790
157608
847264
656621
730401
903741
502224
212431
476544
544511
388597
672899
588445
801472
679483
292865
502598
532857

اسم الطالب
محمود عزت محمود عبدالطيف
شروق محروس محمود ابو شعيشع
منه ﷲ محمد فتحى محمد
رغده السيد ابراهيم السيد الصالحي
عبدالرحمن ممدوح على السيد
احمد المعداوى ممدوح احمد الحسانين
محمد احمد محمد ابراهيم غنيم
احمد عيد ابراهيم غازى
هدير عبد الرحيم عوض ﷲ كرار محمد
محمد حمدى بدران ابو عبد ﷲ
سميره عادل حسن حسانين
امنه مجدي محمد داود
عبدالرحمن محمد سعد على شريف
عنتر عبدالغنى عنتر عبدالغنى
ايه حسام الدين هنداوي محمد
مها محمد عبد الرحمن حسن
فيكتور فايز وردى شاكر
ندى شعبان السيد على
عبد ﷲ عمر عمر عبد المجيد عياد
اكمل الدين محمد هاشم اسماعيل
آيه عﻼء محمد إبراهيم درويش
هايدى صﻼح محمد محمد الرفاعى
اسامه احمد منصور عبد ﷲ شاهين
عمر محمد عبد الراضى حسن مصطفى
اسماء محمد محمد البندارى عبدالحميد
محمد احمد ابو الخير محمد حطبه
سارة سعيد محمد عاصم
معتز محمود عبد المنعم عبد السند
محمد مسعد محمود محمد
هدير اسامة سيد حافظ
ميرنا عماد سعد حسن محمد
مستور عبد الصادق موسى بحيرى

الكلية
حاسبات ومعلومات عين شمس
علوم المنصوره
حاسبات ومعلومات الفيوم
اداب انتساب موجه الزقازيق
حقوق بنها
تجاره انتساب موجه المنصوره
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تربية ابتدائي كفر الشيخ
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره انتساب موجه طنطا
معهد فني صحى بنها
علوم اسوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
حقوق بنى سويف
كلية تجارة ج أسوان
تجاره المنصوره
علوم رياضة سوهاج
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
اثار الفيوم
علوم عين شمس
زراعه طنطا
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تربية ابتدائي بنها
حقوق طنطا
اداب طنطا
تجاره اسيوط
معهد فني تمريض المنصوره
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره اﻻسكندريه
تجاره دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
213683
838495
677350
151254
322965
377819
519950
315262
289294
440280
317216
388866
305785
837690
150501
516082
447875
363453
155918
531556
679523
882191
452287
161345
610251
283381
805589
602440
448793
367561
892560
876250

اسم الطالب
عماد شوقى محمد محمد
احمد فتحي محمود عبد الرحمن
اسراء سمحى عثمان السيد
رحمة رضا عمار عبد الحميد
انجي عاطف فوزى الدسوقى طعيمة
محمد احمد محمد عبدالباسط
نرمين سعد ابراهيم ابراهيم مرزه
عبد المحسن فكري عبدالمحسن شلبى
محمد مصطفى مصطفى سليمان
اسراء شيبت الحمد عبد الحليم على ابوزور
نادية يحيى جمال محمود محمد
احمد اسامه عبدالصادق خليل
احمد عﻼء على بربار
مها حسام محمد سليمان
سارة خالد محمد فرج ﷲ
كرم بدوى منير محمد وردة
محمد جمال حسين السيد
سليم مجدى سليم جوهر
شيماء رجب احمد محمد
محمد أشرف محمد ابراهيم السقا
احمد على محمد محمد بدران
عبير محمد عبد الﻼه عبد المطلب
احمد السيد عبد العزيز ندا
حسناء محمود محمد كامل
ياسمين جمال السيد توفيق
منة ﷲ محمد حلمى محمد تركى
احمد عطية خميس ابراهيم
احمد هشام على احمد محسن
سمر حسن حسن محمد اﻷبحر
شيماء محمود عبدالسميع محمد
صفاء صفوت عبد العليم مجلى
احمد محمد عطيه طلبه

الكلية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره اسيوط
معهد فني تمريض المنصوره
كلية البنات تربية عين شمس
اداب شبين الكوم ج المنوفية
علوم عين شمس
اداب دمنهور
علوم رياضة بنها
اداب القاهره
تربية/رياضه اﻻسكندرية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
زراعه عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اسيوط
دار العلوم ج القاهره
حقوق طنطا
معهد فني تمريض طنطا
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية ابتدائي بنى سويف
تجاره دمنهور
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب سوهاج
تربية طنطا
تجاره بنى سويف
معهد فني صحى الزقازيق
تربية عين شمس
اداب المنيا
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تربية طنطا
اداب بنها
تربية اسيوط
اداب انتساب موجه اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
819534
393264
906973
603292
155700
890274
443598
914328
456589
133780
891892
590045
220622
800575
674377
465128
806924
588109
370127
319736
145647
160582
821023
286531
538606
879324
509082
526094
504782
580501
918893
673598

اسم الطالب
احمد سعد احمد عبدالمعز
نجﻼء مجدى فتحى عبدالمنعم
احمد وحيد عبد الحميد على
عبد الغفار محمد احمد عبد الغفار احمد
يحيي شعبان يحيى محمد
مها صﻼح سيد محمد
مها احمد ابوعجاجه يوسف ماضي
ايه عبد الهادى محمد امين
اﻻء السيد الشحات العزب العشماوى
مريم عبد اللطيف يوسف محمد
حسناء عبد الﻼه فرج عبد الﻼه
دولت عبد المنعم لبيب الهنداوي
عبد الرحمن احمد عبد المجيد كمال الدين محمود
فاطمه جمال محمود حسن
محمد احمد السيد السيد شلبى
محمد المغازى جادو المغازى
ياسمين خالد تميم حسين
حسام محمد رمضان محمد ابو زيد
احمد محمد محمود رفاعى
حسناء ايمن رمضان عبدالمعبود
عمر شعبان عبد الرحمن البرتقالى
وﻻء رمضان عبد العظيم عبد الغفار
ايهاب نصر مصرى عبد المسيح
محمد مصطفى يوسف مرسى
اسماء أشرف محمد فكرى خضر
ميرنا عاطف نبيه عياد
اسراء حسنى محمد ابو الحسن
اسﻼم محمد فودة الحسينى ابراهيم
سمر حسن حسين احمد
نسمة عبدالرسول أمين ابراهيم
ايه حمدى خﻼف خليفه
محمد احمد محمود عبد العزيز

الكلية
اداب المنيا
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
معهد فني صحى سوهاج
اداب انتساب موجه الزقازيق
علوم رياضة بنى سويف
تربية اسيوط
معهد فني صحى طنطا
كلية تجارة ج أسوان
تجاره طنطا
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تربية اسيوط
تجاره جامعة دمياط
السن عين شمس
اداب المنيا
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تربية المنيا
تجاره طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية البنات علوم عين شمس
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره بنى سويف
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجاره القاهره
تجارة جامعة السادات
تربية اسيوط
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره اﻻسكندريه
حقوق اﻻسكندريه
رياض اطفال المنصوره
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
678810
882432
320649
533207
245083
471008
730301
283473
457586
606776
911012
450437
278812
279214
582043
442142
455717
154244
164045
843164
822731
357532
603914
880738
163787
504092
681409
445671
468955
295745
292688
537042

اسم الطالب
هناء محمد محمد محمد الشربينى زنون
عبد الحميد اسماعيل عبدالبديع اسماعيل
مصطفى محمود محمد الحبشى
أسماء خميس محمد برمو
ايه محمد حلمى احمد بكرى
امل محمد عبدالمنعم قاسم
احمد عبد العزيز اسماعيل السيد على
اية عبد الرازق عبد القوى عبد الكريم
فاطمة سيداحمد السيد على غنيم
مروة محمد عدلى محمد كبيش
حسين محمد زين العابدين سيد
اسماء سعيد فوزى شوشه
احمد ضياء الدين عبد السميع محمد
محمد ايمن احمد محمد اسماعيل
فاتن ابراهيم عيسي محمد
السيد محمد احمد السيد الحصاوى
ابراهيم حمزة ابراهيم حمزة عامر
نورهان محسن سعد حسن
محمود محمد عبد العزيز عبد المجيد
محمد عبداللطيف مبروك جمعة
اسماء احمد محمد يوسف
محمد ماجد مصلح محمود
محمد ابراهيم عبد السﻼم المحمدى ابراهيم
اسماء كرم زناتى جابر
محمد حمدى احمد حسن نجم
محمد عصام السيد على صقر
شيماء صبرى جاد عبده جروه
ايمان اشرف نجيب عبد البر
راندا وهبه السعيد فتح ﷲ الحشاش
مارينا ايهاب صبحي عبده
اسراء حنفي رضا حنفى
ريهام مرضى صﻼح ابراهيم عبد النبى

الكلية
تربية المنصوره
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
اداب اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية ابتدائي كفر الشيخ
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية طفوله طنطا
تربية الزقازيق
كلية تجارة ج أسوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية طنطا
اداب طنطا
دار العلوم ج القاهره
اداب سوهاج
حاسبات ومعلومات الفيوم
تجاره اسيوط
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره انتساب موجه عين شمس
حاسبات ومعلومات الزقازيق
اداب اسيوط
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف
علوم رياضة بنها
اداب المنصوره
اداب طنطا
تجاره كفر الشيخ
تجاره عين شمس
اقتصاد منزلى حلوان
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
677947
886900
605330
289111
660300
681371
607646
103680
399147
606962
153101
358511
804517
512776
150992
122650
371018
142186
443336
734845
443221
883501
167908
664140
441747
663232
801693
281266
753463
110967
227084
105504

اسم الطالب
نوران محمد احمد محمد بكر
منى مدين عبد المنعم حامد
امانى محمد احمد محمد كريم
احمد محمود احمد عوف
محمد صابر خليل على محمد
ايه نبيل جﻼل عبده فؤاد الكفافي
محمود سعيد محمود ابراهيم
امنيه صﻼح الدين احمد محمد
دينا محمد هﻼلى شحاته شعبان
احمد محمد زغلول عبده الليثى
لمياء نادى محمد احمد
رنا محمود احمد حامد
محمود عبدالسﻼم شبيب عبدﷲ
منة ﷲ حسام كامل رياض
رحمه حمدى جعفر محمد
هاجر عادل محمد عبده
امير اشرف عبدالكريم بشاوندى
احمد ابراهيم عبد العزيز سنوسي
ياسمين محمد محمود بهنسي النجار
فؤاد حماده فؤاد عزت طنطاوى
مريم عبد الرحمن حميده عبد الوهاب جاد
دينا رفيق داود ينى
محمد ميزار زكى عبد الصافى
ريم ابراهيم على مطاوع
اسماعيل محمد اسماعيل عنبر على
منار خالد عوض عبد العاطى عيد
احمد ممدوح عبد الفتاح محمود
احمد احمد فهمى السيد
اسماء احمد رزق سﻼمه احمد
رضوى خالد فؤاد مخلوف
منة ﷲ ممدوح عبد الوهاب محمد
احمد ماهر صبرى عبد البصير

الكلية
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
اداب اسيوط
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تربية المنصوره
نوعية الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره بنها
حقوق الزقازيق
تجاره بنى سويف
حقوق عين شمس
حقوق بنى سويف
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
معهد فني تمريض القاهره
اداب القاهره
تربية/رياضه بنها
ك.ت .فني صناعى الصحافه
علوم طنطا
علوم بنها
علوم طنطا
علوم اسيوط
اداب انتساب موجه الفيوم
معهد فني صحى المنصوره
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره كفر الشيخ
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
اداب عين شمس
تربية بور سعيد
حقوق حلوان
حقوق عين شمس
تجاره القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
432859
742834
280331
222523
429238
808362
321012
122300
893338
575255
677822
656629
738612
756073
479081
213334
133348
166442
205614
913665
277828
895458
122887
897113
160413
611344
884224
731808
912339
313332
652220
680004

اسم الطالب
محمد سعد حسن رزيقة محمود
امل عثمان علي عبد الرحمن
منة ﷲ حسن محمود عبدالسميع
عمر فرج عيسى ابراهيم
امل سالم احمد ابرهيم بيومي
جاكلين وائل فرج ابراهيم
مي محمد محسب السايس
اميرة محمد عبد العظيم عبد المجيد
مياده عبد الناصر عبد الراضى السيد
محمد احمد رياض محمد عبدﷲ صالح
ايه جمال جمال عبد المقصود احمد
نورهان وائل محمد زوال
عمرو محمد سيد امام عبد العال
محمد رمضان سليمان موسى
آﻻء جمال احمد مصطفى يوسف اﻻختيار
روان عادل عبد الشافى على ابو عوف
منه ﷲ خالد حامد شاكر
فاطمه مصطفي محمد عبد الباقي
محمود عبد الرحمن محمود عبد الرحمن
رشا محمد حسين محمد
احمد ايمن حسن السيد الفيومى
طارق احمد جاد محمد
هالة حسين محمد البشﻼوي
منى عطيه حسن عطيه
اسراء نادى ابراهيم عبد العليم
شرين زكريا محمود ذكى محمد
مارينا ابراهيم حنا جرجس
محمد رأفت محمود محمد
ايمان يوسف سعيد قاسم
شيماء محمد الصاوى محمد
يحيى على سعد زغلول على عبد الواحد
دنيا اسماعيل محمد عبد العال رزق

الكلية
تجاره انتساب موجه دمنهور
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
علوم عين شمس
علوم جامعة السويس
تجاره اﻻسكندريه
نوعية المنيا
تمريض شبين الكوم المنوفية
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية المنصوره
تربية المنصوره
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد فني صحى بنى سويف
العالي للغات بمصر جديده
تمريض أسوان
تربية/رياضه حلوان
تربية سوهاج
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية سوهاج
تجاره بنى سويف
علوم الزقازيق
علوم اسيوط
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية طفولة أسوان
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
معهد فني صحى المنصوره
زراعه المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
737480
442245
206334
749796
126081
313502
527616
891220
669027
387613
312800
314670
237514
133751
136884
374128
208457
206538
214880
896183
761680
912895
320144
147559
593562
816638
827919
580839
606579
824895
535140
830905

اسم الطالب
اسماء عمر احمد اسماعيل
احمد خالد عبدالعزيز محمد هتهوت
ساره يسرى امين محمد
عبد العزيز ابراهيم على حسن
منه ﷲ مبروك محمد مبروك
شيماء السيد فتحي ابراهيم
هايدي قطب عبدالحميد قطب
ايه جمال حسين سيد
سعيد صبحى السعيد فرج ﷲ
احمد سعيد حسانين عبدالحميد غنيم
شيماء خيري اسماعيل عبدالخالق
احمد مجدي فرج منصور
غادة فهمى الدرديرى عبد المجيد
هدير سعيد محمد عبد الفتاح
روان صفوت حسن حافظ الجمال
رانيا صﻼح الدين يسن محمد محمد
اسراء اشرف شرقاوى محمد
مينا كميل كرم مؤنس
محمد جمال عبد العزيز على
مها ميسره محمد محمد
اسراء اسامه أنور زكي
يوسف عبد الكريم يوسف محمد
محمد رضا مرسي السيسي
يارا سامى محمد محمود حسن
هاجر محمد السيد العربى هﻼل مصطفى
عبدﷲ اسامة عبدﷲ حسن
عبدالرحمن ادريس احمد جاد
محمد شكرى فكرى المحمدى ابراهيم
هدير عادل عبد الباقي يونس
محمود عبدالصبور احمد خلف ﷲ
عﻼ سليمان عبد الحليم عبدالرحمن سليمان
محمود مصطفى امين احمد

الكلية
تربية ابتدائي الزقازيق
علوم رياضة الزقازيق
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
علوم جامعة السويس
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
علوم شبين الكوم ج المنوفية
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تمريض اسيوط
اداب المنصوره
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
معهد فنى تمريض بنها
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره القاهره
تربية حلوان
تربية ابتدائي بنها
تربية عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية حلوان
إعﻼم بنى سويف
اداب سوهاج
كلية تجارة ج أسوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق القاهره
تجاره بور سعيد
تجاره اسيوط
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب طنطا
حقوق الزقازيق
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره دمنهور
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
218317
650308
362817
675276
661454
729291
608925
237687
295250
912360
293346
890240
732314
589106
504560
804614
468354
680392
432090
681585
168585
281912
594152
103065
453866
904615
319168
514886
154097
737528
185088
905387

اسم الطالب
مونيكا جورج يوسف اسكندر
مى يحيى عبد الحميد احمد
محمد مجدى محمود حنفى
زينب محمود محمد عبد العزيز البقرى
ايه عادل عبد الغفار على يوسف
احمد ابراهيم محمد محمد صابر
نبيل ياسر نبيل مهدى شوشه
لوسى سمير يحيى الجمال
انجي طارق بيومى محمود
افنان رمضان امين داود
ايمان صبري السيد عبد الظاهر
انصار محمد ابوضيف حسن
ثروت سامى عبدالعزيز الشافعى
أسماء عونى محمد زكى الجاويش
ممدوح محمد مفتاح الجازوي
محمد جمال محمد عبدالمحسن
على عبدالناصر على محمد السواق
احمد محمود محمد محمود البندارى
نادر السيد حسن على حسن
عمر محمود مسعد حسن طايلة
منار شعبان عبد المقصود على
هاجر جمال حسن محمد عيسوى
امل محمد محمد كامل عثمان
اسماء محمد علوان احمد
نسرين عبد الحفيظ عبد الحفيظ محمد سالم
عبد الناصر محمد عبد الرحيم عبد اللطيف
دعاء كرم صابر محمد عبده
هشام صالح محمد عبد اللطيف الشاذلى
منال احمد صالح محمد
ايمان عبدالفتاح محمد الهادى محمود العطار
فاطمه رمضان محمد عبد الحكيم
ناهد سمير عبد العال عوض

الكلية
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
رياض اطفال المنصوره
علوم المنصوره
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
تجاره الزقازيق
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
حقوق حلوان
علوم اسوان
كلية البنات آداب عين شمس
نوعية فنيه اسيوط
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اقتصاد منزلى حلوان
اداب دمنهور
اداب المنيا
حقوق طنطا
تمريض المنصورة
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره المنصوره
اداب انتساب موجه بنى سويف
فنون تطبيقيه حلوان
تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالبات
كلية البنات تربية عين شمس
تربية ابتدائي طنطا
تجاره سوهاج
تربية بنها
اداب دمنهور
تربية بنى سويف
تجاره الزقازيق
تربية بنى سويف
تجاره سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
455779
806941
604390
893784
502337
590523
891410
882511
301651
376003
155776
897985
683540
220363
382507
148860
176341
506756
204669
216863
612896
806685
731497
605110
750449
153447
584363
381026
750320
580267
212207
742182

اسم الطالب
احمد رجب السيد السقا
دعاء فرج محمد متولى
طارق السيد بيومى محمد فرج
محمد صابر زارع بهلول
كريم محمد ابراهيم عزب
عبد الرحمن عبد الحميد ابو الفتح البستانى
فادى مدحت فتحى روفس
ملك جمال ملك يسي
محمد راضي يوسف دياب
احمد احمد محمد على غنيه
دعاء هﻼل جمعة حسين
ايمان محمد ابو الفضل احمد
محمد ابراهيم عوض غزى عباده
باسم ابراهيم عبد اللطيف عبد العزيز
محمود شعبان رجب محمود
مجاهد رمضان محمد فضل
مصطفى محمد حسين احمد
مارينا يسرى توفيق صليب حنا
على اشرف على احمد على
احمد محمد على عبدالغفار
دعاء على ابراهيم احمد
ايه عماد الدين محمد محمد
يوسف ايمن محمد السعيد فتحى
إيمان محمود عبد الحميد عباس مجاهد
عبد ﷲ ابراهيم على على مشعل
اسراء حسن ابراهيم محمد
محمد حمدى الصباحى محمد العليمى
محمد محمود محمد خضر
مصطفى عبده محمد عبده الهنداوي
بسنت رمضان على احمد بغدادى
يمنى اشرف عباس زيتون
نورهان صبحى عبد العزيز مصطفى

الكلية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه الزقازيق
حقوق سوهاج
تجاره اﻻسكندريه
تجاره جامعة دمياط
معهد فني تمريض اسيوط
اداب اسيوط
طب بيطرى جامعة السادات
تجاره بنها
تربية /رياضه بنى سويف
تربية طفوله سوهاج طالبات
تربية المنصوره
حقوق انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره القاهره
حقوق حلوان
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
تجاره انتساب م .بنها
تجاره الزقازيق
علوم بورسعيد
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب الزقازيق
تجاره بور سعيد
إعﻼم بنى سويف
تجاره طنطا
حقوق عين شمس
تجاره بور سعيد
علوم رياضة المنصورة
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تربية اﻻسماعيليه

Page 1957 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
886392
462309
676116
162739
655900
394221
516055
428483
236684
450428
433404
433602
141951
598371
283958
756404
119306
897823
897556
734158
754096
363745
818508
318722
837851
670100
351692
815231
132662
316100
910914
211358

اسم الطالب
ايه محمود محمد سيد
ايه اشرف محمد الحطاوى ادم
شروق حمدى محمد على عيسى
فاطمه عيد يوسف عثمان
باسم هاشم يونس عبد المنعم
فاطمه طاهر عبدالنبى امين ابوزهرة
صابر عبدالغفار صابرعبدالرؤف حسن
ابراهيم سعيد ابراهيم السيد
رامز سمير بطرس بسطوروس
ياسمين ناجى كمال غرابه
على اشرف عبد الحميد بسيونى
محمود زيدان عبدالعزيز عبدالحليم
مصطفى اشرف عبد الحميد محمد شحاته
هاجر فهمى امين مصطفى حبيب
حسام حسن مجدى عبدﷲ على
محمد عبدﷲ سﻼمة سليمان
هدير يحيى اسماعيل على
احمد عادل السيد يحيى
سهام اشرف رمزى زخارى
محمود عادل السيد مصطفى حبيلو
اﻻء محمد احمد محمد على
امير شكرى نجيب جاد الرب
ياسر هني مراد سيد
اية محمد صابر محمد
دعاء زكريا عبد المنعم علي
ايناس فرج بشرى فرج عبد الملك
مريم هشام سيد عبدالنعيم
ساره عبدالعزيز عبدالحكيم سليم
مدحت محمود حسن محمود
دعاء محروس سالم متولي محمد
عمر محمد سيد صالح
اﻻء هاشم ابراهيم فرحات

الكلية
تجاره اسيوط
تربية رياضيه  /بنات كفر الشيخ
زراعه المنصوره
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تربية المنصوره
خدمه اجتماعيه حلوان
دار العلوم ج القاهره
تجاره دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
نوعية فنيه طنطا
تجاره دمنهور
دار العلوم ج القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية العريش
اداب عين شمس
تجاره سوهاج
تجاره سوهاج
تجاره الزقازيق
تربية ابتدائي بور سعيد
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره اسيوط
علوم بنها
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تربية ابتدائي المنصوره
طب بيطرى القاهره
رياض اطفال المنيا طالبات
اداب انتساب موجه عين شمس
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
كلية تجارة ج أسوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
661328
310573
393133
288296
296516
459900
433972
535606
910141
594200
846741
118430
902829
752602
452963
232449
381835
664951
142228
827249
830782
681582
681182
672439
284618
604784
538942
466810
809968
358233
169258
160943

اسم الطالب
سناء سامى محمد غازى مجاهد
اماني السيد وهبه العبد
اميره سامى لطفى محمد
ريم محمد حامد عليوة عطيه
سارة احمد ابراهيم احمد برعى
اسماء عبد العزيز يوسف ابو زامل
ابراهيم عبدﷲ كمال زهران
نهى محمد سعيد محمد عوده
احمد محمود محمد حسين
احمد وفدى اسماعيل زياده
بسام ماهر حسين على
سندس محسن حسن عبد الجواد
مارسيل هﻼل ابو اليمين ابراهيم
ريهام غريب محمود عوض درغام
وﻻء احمد صابر سعيد سالم
على حسين محمد سﻼمه
ساره جمال عبدالهادى فتوح
احمد ابراهيم عبد البارى غريب حﻼوه
محمود ابراهيم حامد فتح ﷲ
محمد رافت محمد طيرى
ايمان عبدالناصر عبدالراضي نوبي
على عبده على على محمد عيسى
ميرنا محمد محمود على شحتو
محمد السيد لطفى عبد العزيز
نشوى معز محمود السيد
اميرة احمد محمد منصور
آيه على عبدالمجيد الوكيل
ايه عماد مصطفي احمد حواس
اميمه ربيع محمد السيد
منة ﷲ عصام محمد سعد الدين
ياسمين عمر حسن محمد
مروة شعبان عبد الغنى مرسى

الكلية
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب اسوان
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره عين شمس
نوعية كفر الشيخ
علوم طنطا
تربية طفوله ج دمنهور
كلية تجارة ج أسوان
معهد فني تمريض المنصوره
إعﻼم ج جنوب الوادى
تجاره القاهره
علوم اسيوط
علوم بورسعيد
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
نوعية عباسيه
ك.ت .فني منشات بحريه بور سعيد
كلية التعليم الصناعى جامعة حلوان
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
معهد فني صحى المنصوره
تربية المنصوره
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية/رياضه عين شمس
تجاره بنها
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
اداب كفر الشيخ
تجاره بنى سويف
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
علوم حلوان
معهد فني صحى بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
106887
808267
587300
841731
206198
510777
526811
164093
500521
900292
903468
603235
748532
596228
596153
216140
884716
527692
451314
303480
357817
673668
882776
305478
834154
358319
314824
910162
111221
658664
663127
299803

اسم الطالب
احمد جمال سالم طلبة
احمد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز
سمر مصطفى على عبدالعزيز البرعى
شروق حمدي عبد الواحد غنيوة
محمود على زكى ثابت
محمد منصور عبدالعزيز حسين
إسراء شريف السيد قطب ابو العمايم
مينا اميز عزيز متي جرجس
مهاب حسين السيد حسين محمد الجميل
احمد صابر عز العرب شحاته
السيد ابوالحمد رضوان عبد المنعم
احمد عربى مدبولى عبد الجواد
عمر محمد على حسن
أسامه بشير عبد المنعم صالح عبد ربه
خلود محمود حلمى احمد داود
لمياء عادل عبد ﷲ عبد الغفار
رانيا عﻼء الدين جاد الرب محمد
فرح محمد صﻼح ابراهيم عبد ﷲ
عمر نصر عبد الفتاح عبد العزيز عامر
مونيكا صبحي واصف داود
اسراء ايهاب احمد محمد
هاجر محمد السيد عبد الحميد
احمد عبد العاطى سعيد حسين
مروة سعيد عبد العزيز ابو خضره
كلثوم محمد محمود محمد
اسماء اشرف محمد محمد
احمد رمضان الحفنى عبد المعطى
مايكل محسوب نصيف فخورى
امنيه عربى صﻼح عبد الحافظ
محمد نزيه طه احمد الطنطاوى
اسماء رضا احمد محمد السيد
مينا سعيد خليل منصور

الكلية
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
تجاره بنى سويف
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
زراعه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
اداب طنطا
حقوق سوهاج
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه الزقازيق
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
علوم جامعة دمياط
تجاره عين شمس
اداب اسيوط
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تجاره طنطا
تربية ابتدائي شبين الكوم
دار العلوم ج القاهره
اداب المنصوره
تجاره اسيوط
تمريض شبين الكوم المنوفية
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب انتساب موجه حلوان
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
تجاره انتساب م .بنها
معهد فني صحى المنصوره
اداب المنصوره
تجاره القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
658711
591568
531889
159614
536879
735976
829051
463124
382445
305728
473905
834950
369904
656230
611462
112257
281814
829490
681075
505219
426141
893066
536092
242176
680224
316347
846687
878657
830423
902150
211887
239701

اسم الطالب
رانيا ايمن شاكر السيد عطيه
منه ﷲ على موسى على عبد العاطى
احمد مختار عبد الجواد اسماعيل
احمد حسين عبد الحميد احمد
مجده لطفى رمضان محمد ابوزامل
حنان السيد عبدة السيد
اسماء نصر الصغير محمود
علي زين العابدين جﻼل محمود شعوط
ايه عبدالسﻼم محمد محمود صقر
احمد فوزي صديق عبدالحليم
احمد سرحان مصطفى اﻻطروش
ساره عبدالهادى حباشى النوبى
سمر ابراهيم عبدﷲ محمد احمد عيسى
وليد احمد احمد مهران جادالحق
محمود أمرﷲ محمد محمد الشامي
جومانا ايمن محمد فؤاد عبده
دينا اسامة محمد عبد الوهاب على
مارينا فؤاد أنور فؤاد
معاذ عادل محمد السعيد عميره
اسماعيل يوسف جابر يوسف
ندى رشاد عزيز الدين توفيق
وليد محمود فتحى محمد
اميرة سعد السيد محمود
عمر شريف احمد خيري اسماعيل
حسن محمود السباعى امين
هبة احمد محمد مصطفى مناع
مصطفى محمد حمدى محمد
محمود ايهاب فايز جاد الرب
ابراهيم عبد العزيز رضا محمود
عﻼ عادل فايز احمد
ساره هشام محمد حفني طاهر
صﻼح وحيد صﻼح الدين على

الكلية
معهد فني تمريض المنصوره
فنون تطبيقية جامعة دمياط
زراعه دمنهور
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
معهد فني صحى اﻻسكندريه
نوعية الزقازيق
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
تمريض كفر الشيخ
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
طب بيطرى جامعة السادات
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
نوعية قنا
اداب بنها
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره الزقازيق
تجاره القاهره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه المنصوره
حقوق اﻻسكندريه
الزراعة الصحراوية والبيئية بفوكة ج اﻻسكندرية فرع مطروح
تربية سوهاج
السن عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد فني تمريض المنصوره
معهد فنى تمريض بنها
تجارة قنا ج جنوب الوادي
حقوق اسيوط
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
اداب سوهاج
حقوق القاهره
علوم رياضة حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
215278
443077
578636
614731
828619
324563
616463
468747
819472
287626
432517
740949
745612
810079
135107
544708
539062
352122
283774
425434
433209
385285
576618
428656
446213
833239
351653
444592
542609
737728
831435
653143

اسم الطالب
كيرلس ممدوح ذكى رياض
آيه أسامة محمد يوسف عبد العليم
عبد ﷲ احمد عبد ﷲ ابراهيم غانم
احمد لبيب محمد محمد
عبد الرحمن احمد شحات على
احمد محمد عيد علي
محمد فتحى محمود فضيله
رمضان بدوى راشد احمد النويشى
محمد صﻼح محمود مرسى
اميرة عبد الحميد بدوى عبد الحميد
عمرو أحمد شكر احمد الشيخ
زياد محمد فاضل يوسف
عبدالرحمن عبدﷲ فارس محمد
كيرلس ابراهيم سليمان فؤاد
عبد ﷲ طارق امين محمد
مصطفى رفعت يوسف خليل
ريهام سعد أحمد مبارك عنتر
عمرو صﻼح عبدالرحمن سﻼمه الشاهد
ايهاب محيي عبد السﻼم عبد العال
عبد الرحمن أحمد رواق إمبيوه
كمال مجدى احمد عبده العدوى
عماد الدين احمد ذكى عبدالعال
اسراء فكري ابراهيم جودة
احمد السيد عبدالعزيز السيد
عبد الرحمن عبد المجيد ابراهيم على إمام
احمد محمد احمد السمان
مازن شعبان عبدالعزيز عبدالقادر
احمد احمد احمد عبد السﻼم سنبل
سارة شعبان على محمد على
نورهان جمال ابراهيم عبد الرازق احمد
ياسمين مخدم فكرى محمد
ندى مصطفى الدسوقى مصطفى محمد

الكلية
علوم رياضة عين شمس
تربية طنطا
حقوق المنصوره
معهد فني صحى الزقازيق
اداب سوهاج
حقوق حلوان
تربية طنطا
معهد فني صحى رياضه طنطا
معهد فني صحى بنى سويف
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره طنطا
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره بنها
حقوق عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية اسكندرية
تجاره بنها
نوعية طنطا
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره طنطا
تجارة قنا ج جنوب الوادي
طب بيطرى القاهره
زراعه المنوفية/رياضة
علوم رياضة اﻻسكندرية
نوعية الزقازيق
علوم اسوان
اداب المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
889759
611412
546170
743140
529505
831311
742273
168750
234192
536201
377608
753615
300907
669417
277623
152948
244287
882437
830759
321249
832925
804288
106500
726680
731917
288876
654478
888522
455206
816101
215307
137449

اسم الطالب
مريم مختار غالي عرابي
سمر عبد المنعم محمد عبده
ندى عادل على ابراهيم ابو رابية
عﻼ عمر احمد فراج
محمد عادل فتحى عبد الصادق عطيه
مها احمد صادق امين
ندى لطفي عبده محمد
غاده رجب ناعس قاسم
عمرو طارق محمد علي احمد
رحمة سمير زكي جاد ﷲ زعيتر
محمد عبدالرحيم قاسم مرسي
عبد الرحمن محمد عبد العزيز محمد السوده
احمد محمود احمد احمد الجمل
احمد عمادالدين احمد محمد حلوة
يزيد احمد محمد نبيه النظامى
رنا حسام الدين يوسف محمد
صفاء احمد السيد راضى
رحاب قطب مهران محمد
خالد ابراهيم عديسي محمود
سماح احمد محمد يحيى عامر
ناهد صﻼح مختار محمد
مريم جورجى حنا مجلى
يوسف احمد صابر محمد حسن
شروق ايمن محمد ابراهيم محمد
محمد احمد مهدى ابراهيم
خالد رجب عبدالواحد حماد
نورا محمود نسيم عبد المجيد ابراهيم
اسماء جمال الدين عمران محمود
احمد صﻼح حسن ابراهيم اسماعيل
افوديا اميل هنرى عجبان
محمد خالد ابراهيم عبد الرحمن
حمزة نبيل عبد ﷲ السيد

الكلية
تربية اسيوط
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم رياضة بورسعيد
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اثار قنا جنوب الوادي
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني صحى بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تربية ابتدائي دمنهور
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
معهد فني صحى بنها
حقوق المنصوره
حقوق عين شمس
اداب انتساب موجه بنى سويف
المعهد الفنى للتمريض )مستشفى قصر العينى التعليمى الجديد -الفرنساوى(
نوعية اسيوط
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
علوم شبين الكوم ج المنوفية
حاسبات ومعلومات اسيوط
نوعية المنيا
إعﻼم القاهره/رياضة
تجاره بور سعيد
تجاره الزقازيق
تجاره عين شمس
تمريض المنصورة
تجاره اسيوط
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه قنا
علوم المنيا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
115653
532373
213610
159758
753741
545840
656932
805828
353294
373520
538059
177234
144384
237657
816243
380751
429563
312346
479629
471237
296081
180771
382242
607945
801583
650912
746356
889673
442156
126020
502452
294423

اسم الطالب
احمد طارق احمد عبد الحميد الشامى
احمد ابراهيم محمد سعد ابراهيم
احمد على عبد الفضيل على عفيفى قمر
جهاد عماد عبود طحاوى
جورج سامح جورج انيس
اسﻼم السيد محمد السيد الرامخ
ميرنا هشام عوض عبد اللطيف مسعد
علياء جمال عبدالوهاب حسن
بدر نبيل فؤاد سعيد
محمد عبدالحفيظ ابراهيم ابراهيم
ندى بهجت فهمى رحيم شنيشن
جهاد عبد المنجى محمود خليل
زينب عمرو سيد عبد المجيد
دنيا عادل اسحق داود
سناء رضا فتحى عزيز
ضحى ناصر رشاد محمد السيد
سلمى محمد احمد حسن حسين
محمد محمد امين حسن
يوسف عبدالمؤمن عطية احمد حمدان
اشرقت محمد على المغازى بدوى
رضوى فخري جبريل محمد
احمد سرحان احمد صادق
سمر عادل حسن سيد
الزهراء محمد امين حسين محمد
كريم بسام صبحى بشرى
مى محمد مصطفى المرسى عيسي
عبير احمد الصادق محمد
اسراء محمد اسماعيل عبد الرحيم
عبدالرحمن مصطفى محمود الجوهرى
اﻻء ايهاب جميل كامل
مروان امين زكى على مكى
ابراهيم رجب ابراهيم عبدالرحيم مهابه

الكلية
اداب انتساب موجه القاهره
اداب دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية بنى سويف
تجاره بور سعيد
حاسبات ومعلومات المنيا
علوم المنصوره
علوم المنيا
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم جامعة السويس
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب انتساب موجه حلوان
علوم المنيا
كلية البنات تربية عين شمس
تربية أساسي اسكندرية
تربية شبين الكوم
معهد فني تمريض طنطا
تربية كفر الشيخ
تجاره القاهره
حاسبات ومعلومات الفيوم
حقوق بنها
تجاره الزقازيق
تربية المنيا
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية اسيوط
تربية رياضيه بنين طنطا
تجاره القاهره
تجاره اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
380460
684759
236536
745300
305740
753565
439454
654100
578089
534033
506887
525271
834503
824631
876649
436240
680215
825525
157363
378080
653113
674617
883532
107347
609873
586689
674864
514376
216479
512767
103560
386354

اسم الطالب
خالد عادل عزت عز الدين
ايمن الغراقى محمد حسين الغراقي
مينا سمير حكيم حنا
نادر محمد عبدالحكيم منصور علي
عاصم فتحي سيد احمد حسين
احمد محمود شوقى عبد الباسط عوض
رضوى محمد عبد العزيز محمد طلبه
ايه محمد جوده ابراهيم الزكى مطر
احمد جمال عبد الجليل متولى النبراوى
سارة سمير عبدالجواد عطية اﻷسيوطى
فيروز احمد السيد محمد
حوريه حسن محمد السيد على
ناهد يونس مختار محمد
عبدﷲ كمال عبدالشافى خلف سيد
يوسف طلعت سليمان حبيب
بسمه رفعت عاشور على العيسوى
رفاء احمد عبد المنعم السعيد علي
نهي صدقي احمد عبد الرحيم
هبه احمد عارف عبد النعيم
ايمان ابراهيم عبدﷲ مصطفى ابوستيت
ساره ناجى بدير محمد الدسوقى
ياسمين محمد محمد محمد عيد
محمد عنتر عيد عبد الحميد
محمد كرم عبد الستار على
مرفت محمد عبدالمعبود عبدالصبور
محمود ممدوح عبد العظيم عبد الرحمن ﻻشين
دينا ايمن السعيد الحسينى مصطفى
صبري رضا سعيد عبدالفتاح الشماع
وليد صﻼح سيد عثمان
محاسن على حسن على الجميل
امنية عبد اللطيف امبارك محمد الفقى
امنيه محمود حسن محمد

الكلية
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
تربية المنصوره
حقوق القاهره
تجاره جامعة السويس
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تربية رياضيه بنين بور سعيد
علوم اﻻسكندريه
تربية المنصوره
علوم رياضة المنصورة
علوم اﻻسكندريه
تجاره دمنهور
تربية اسكندرية
زراعة قنا ج جنوب الوادي
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية رياضيه بنين اسيوط
حقوق اﻻسكندريه
اداب المنصوره
تربية قنا ج جنوب الوادى
علوم بنى سويف
كلية البنات تربية عين شمس
العالي خدمه اجتماعيه المنصوره
علوم المنصوره
معهد فني صحى رياضه اسيوط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
اداب انتساب موجه الزقازيق
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
حقوق المنصوره
تجاره انتساب موجه دمنهور
حقوق القاهره
حقوق اﻻسكندريه
حقوق القاهره
تربية عين شمس

Page 1965 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
374630
457084
667968
816301
744318
447879
230313
136924
131606
137613
233507
584721
907947
585854
738909
728941
894013
888527
670686
893476
654771
584801
208720
661831
467901
163874
580490
581057
750888
165088
361669
470117

اسم الطالب
امجد ابراهيم عبدالسميع ابراهيم
رنا نور محمد البسطويسى
ايمان محمد احمد السنباوى
مارتينا بقطر عزت بقطر
اميره محمد اسماعيل عطيفى
محمد عبدالرحمن عبدالجواد زهيرى
علياء خالد احمد حسن
هند منتسب على حامد
يمنى سالم عبد العزيز سيد اسماعيل
عماد محمد صفوت محمود
ندي عماد الدين دسوقي عبد الفتاح
اية فتحى محمد محمد ابوصالح
فريد محمد شوقي احمد محمود
نبيهه محمد على واصل
محمد عبدالمنعم سليمان ابراهيم
امنيه عصام محمد على
احمد بهيرى حسانين احمد
الهام منتصر بخيت بدرى
ايه رضا محمد صالح
احمد عمادالدين احمد عبد الرحمن
اسراء اسماعيل عبد الحفيظ محمود احمد
زهراء احمد محمد الطمبولي
بسنت حاتم امين ابراهيم
براء احمد محمد حسين احمد
أﻻء احمد على عبد النبى
احمد طارق محمد كامل
مروة وجدى محمود محمد الشحات
محمد ربيع عبد المنصف الصفطى
عبد الواحد اشرف عبد الواحد محمد مرسي
ناردين نادي لبيب هارون
هاجر هشام محمد كمال محمد توفيق
نبيل السيد محمد الفﻼل

الكلية
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تربية ابتدائي طنطا
طب بيطرى الزقازيق
نوعية المنيا
تربية طفوله اﻻسماعيليه
معهد فني تمريض طنطا
تربية عين شمس
علوم القاهره
حقوق القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق عين شمس
تربية طنطا
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
رياض اطفال المنصوره
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره سوهاج
تربية رياضيه  /بنات اسيوط
طب بيطرى بنها
تربية سوهاج
رياض اطفال المنصوره
تربية/رياضه طنطا
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
علوم المنصوره
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
معهد فني تمريض طنطا
اداب طنطا
اداب انتساب موجه بورسعيد
فنون جميله فنون حلوان
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية/رياضه كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
752510
243440
585198
529951
109726
529884
594570
586254
667578
436974
103820
456339
725643
610887
222506
519836
827850
375921
375131
361450
674763
371505
178922
297028
658987
316740
307959
143255
113259
666229
743905
352862

اسم الطالب
ميريهان محمود نصر محمود
سحر احمد فاروق عثمان
ساره محمد حسين قشﻼنه
خالد محمود السيد السيد طه
محمد محمد سعيد العدوى
ابراهيم متولي زكريا متولي غنيم
تسنيم ربيع محمد حبيب ابراهيم
فاطمه الزهراء سعد سعد الطنطاوى
مريم محمد يونس على يونس
سهير صبرى يوسف ابراهيم
حنان محمود احمد فؤاد
حسام السيد حسن على ابوبكر
ريم مدحت سعد الدين محمد حسين
ادهم محمد يوسف محمد
ابراهيم سعيد فتحي كيﻼني
ساره جاسر احمد على هاشم الزقم
على احمد عبادى عبدالكريم
عبدالرحمن اشرف حلمى شحات عبدالمجيد
احمد محمد السيدالصغير ابراهيم
نهى حامد على عبدالحميد
محمد حاتم محمد حامد جودة
بسنت عمر السيد عفيفي
نعمه هاشم عبد الحليم هاشم
ياسمين محمد كمال محمد سلطان
احمد عادل يوسف رزق
ياسمين مصطفى عبدالحميد السحيمى
نورهان محمود محمد أبواسماعيل
هدير محمد عبد الراضى السيد
اسماعيل رزق اسماعيل مصطفى الجمال
اﻻء السيد السيد محمد شويقة
بدور سمير محمد مصطفى
عمر اشرف محمود صالح

الكلية
اداب انتساب موجه بورسعيد
حقوق حلوان
اداب انتساب موجه المنصوره
علوم دمنهور
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
معهد فني صحى اﻻسكندريه
معهد فني صحى بور سعيد
طب بيطرى بنها
نوعية المنصوره
تربية اسكندرية
اداب القاهره
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
اثار الفيوم
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره عين شمس
تجاره طنطا
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم بنها
تجاره عين شمس
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تجاره انتساب م .بنها
تربية ابتدائي بنى سويف
السن عين شمس
تجاره المنصوره
علوم بنها
تربية/رياضة جامعة السادات
زراعه القاهره/رياضة
خدمه اجتماعيه حلوان
تربية المنصوره
تربية اﻻسماعيليه
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
742722
210314
548618
501680
739881
461702
204768
282244
385028
225348
596221
588769
184581
293800
676818
145898
285188
656450
427927
299090
448802
148563
834524
279599
740193
250264
669896
726219
530624
512819
228949
824581

اسم الطالب
نيره عبدالسﻼم صبح علي ربيع
نشوة محمد سﻼمة سالم
حلمي محمد حلمي حامد الطباخ
حسام محمد رمضان محمود احمد
سلسبيل محمد السيد محمد رمضان
ريهام عماد محمد عبدالجليل الريفى
عمر محمد احمد فضل المولى
ندى عمرو عبد المنعم راشد محمد
بيتر ايليشع عبدالعاطى عوض
شيماء احمد سعد توفيق
أحمد عثمان عبد القادر بلح
ابتسام خيرى محمد مسعودى
ساره سيد رمضان محمد ابراهيم
احمد فتحي احمد عبدﷲ
ايه محمد عبد العليم سليمان حسن
نادر عﻼم عبد الباقى محمد عﻼم
افنان نشأت احمد بيومي
سميه عبد الناصر باكر احمد عجيز
عبد الرؤوف محمود عبد الرؤف عبد الرحمن المغربى
اماني عمر ابوسريع حسين
لينه محمد محمد حسن شيحه
ندا وحيد عثمان بدوى
حميده عبدالناصر امام وهب ﷲ
هبة عبد الواحد محمد محمد ابو شادى
سامح محمد اسماعيل دعبس
احمد اسامه محمد حجازي
ناهد المرسى السيد المرسى خميس
محمود ابراهيم محمد ابراهيم اسماعيل عيده
محمود محمد محمد قمره
نيرة محمد قاسم حسن
جمال احمد طلبة حسين
محمد فؤاد حسن محمود

الكلية
السن عين شمس
حقوق عين شمس
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
تجاره دمنهور
علوم الزقازيق
اداب كفر الشيخ
علوم رياضة عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
كلية البنات آداب عين شمس
زراعه دمياط/رياضة
اداب انتساب موجه طنطا
اداب انتساب موجه القاهره
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب المنصوره
تجاره القاهره
تجاره عين شمس
اداب المنصوره
علوم اﻻسكندريه
تجاره القاهره
تجاره طنطا
السن عين شمس
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجاره عين شمس
اداب المنصوره
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
حقوق اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق انتساب موجه القاهره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
352195
140115
833258
884805
679568
144466
655851
600912
879765
286609
359900
330612
673652
388065
430306
829351
121169
682002
530503
837882
756454
364182
104047
235228
828256
453720
678969
366990
164359
505603
610581
833359

اسم الطالب
امانى محمد صبرى احمد مرسى
احمد سمير محمد السيد احمد الحلوانى
بيشوى ناجح منصور عوض
سلوى صﻼح حسن عمر
الحسينى السيد الحسينى محمود عبد العال
هبه ﷲ الياس عبد الباسط الياس
محمد عاطف السعيد محمود زهران
نوران عﻼء فاروق محمد المهدى
فاطمه الزهراء محمد عبد العال فاضل
محمود نور الدين محمد صالح عباس أحمد
يوسف على جمال الدين اﻻنصارى
احمد عماد حمدى عبد الحميد
غاده محمد محمود السيد المعصراوى
احمد سمير محمد جودة
محمد على محمد مسعد عبدالقادر محجوب
اسراء عامر عباس محمود
احمد سمير محمد على زيد
هند مالك محمود ابراهيم ابو الفضل
محمد عبد الهادى محمد عبد الهادي داغر
شيماء اسعد عثمان ثابت
احمد ماجد حمدى الشاعر
اميره جمال احمد مصطفى
على محمد خميس كامل محمد احمد
خلود عزت جاب ﷲ عبدالعزيز
اسراء رمضان على محمد
بسمه احمد النبوى عبد المجيد
ايمان رزق قاسم قاسم الهنداوى
احمد محمد حموده محمد داود
سمر جمال رجب حسين
بﻼل مرعى عبد الهادى عبد العزيز مرسى
مصطفى سيد احمد محمد غريب النجدى
احمد عويس سليم احمد

الكلية
اداب عين شمس
حاسبات ومعلومات الفيوم
تجاره اسيوط
اداب اسيوط
تجاره بور سعيد
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره المنصوره
اداب الزقازيق
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه طنطا
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
السن عين شمس/رياضة
اداب المنصوره
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
نوعية فنيه قنا
تربية/رياضه حلوان
تربية المنصوره
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
كلية علوم الوادى الجديد
معهد فني صحى اسماعيليه
تجاره القاهره
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه طنطا
اداب قنا ج جنوب الوادى
علوم حلوان
تمريض المنصورة
زراعه مشتهر
علوم رياضة الفيوم
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
374184
478797
743074
433674
832896
835585
302008
668524
677170
547531
754933
501517
394798
894501
205741
660151
152515
238838
107402
104950
293369
457119
655917
374888
439045
322488
158714
284190
463715
309526
380722
157463

اسم الطالب
لمياء محمد حامد محمد
صفاء عبدالجواد عبدالمطلب عبدالجواد الخبى
يؤنا مجدي منير كامل
محمد اسماعيل احمد حشيش
اسراء بدوى تهامى عبد الرحمن
وفاء فاضل محمد على
محمد حاتم احمد جبريل
هدير محمود ابراهيم احمد محمد
حسام حسين السيد السقا على فوده
كمال سعيد محمد خليفه ابراهيم
محمود فتحى محمود على عمر
ساندى اشرف انطون عطا ﷲ لوقا
اﻻء احمد سيد سيد
اسماء كامل عبد اللطيف عبد الغفار
مروه محمد عبد الوهاب احمد عامر
عمر محمد الهﻼلى السيد احمد
وليد احمد امين احمد سلمان
مصطفى عصام سيد محمد
امنية حسن عبده محمد الشال
احمد فؤاد محمد فريد لطفي
نورهان وائل ابراهيم عباس
شفاء عثمان حسن شحاته سعيد
احمد مجدى احمد محمد سليمان
محمود الطوخى محمود محمد
فاطمة علوى كمال زكريا احمد
حازم سامي المرسى بديره
اميرة عبد النبى عبد المقصود عبد الهادى
محمد كرم عبد الرسول ابراهيم حجازى
الحسناء عبد العزيز محمود مصطفى سمك
فاطمة صبري مصطفى قطب مشاحيت
ياسمين امين محمد محمد سليمان
ايه ابراهيم عثمان محمد

الكلية
علوم بنها
بنات علوم رياضة عين شمس
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره اﻻسكندريه
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
اداب قنا ج جنوب الوادى
تربية ابتدائي شبين الكوم
اداب المنصوره
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
حقوق اﻻسكندريه
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب اﻻسكندريه
اداب اسوان
اداب سوهاج
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تجاره كفر الشيخ
معهد فني صحى بنى سويف
حقوق انتساب موجه القاهره
حقوق القاهره
حاسبات ومعلومات حلوان
اداب انتساب موجه القاهره
زراعه طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره بنها
اداب انتساب موجه طنطا
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تربية ابتدائي بنى سويف
تجاره القاهره
اداب كفر الشيخ
رياض اطفال القاهره طالبات
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تربية بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
136350
805321
449105
312622
679649
669128
733068
448320
836304
759787
521181
683376
509799
727645
104923
373955
749288
613587
372363
603505
812450
384793
611040
659653
901265
463081
822360
359073
467518
587085
115175
400409

اسم الطالب
علياء عصام عيد محمود
شيماء خليل سيد محمد
ندا السيد محمد ياسمين
محمود رجب محمود سﻼم
ايمان ابراهيم عبد المنعم يوسف
ريهام المتولى دندش القشﻼن
امل احمد رفاعي سﻼمه
آﻻء سعيد محمد علي عمر
محمد عبد النعيم احمد محمد
خلود على محمد حسين جادﷲ النجار
زينب محمد سعد عبد السميع غيث
سجود على محمد نور السيد معيزة
محمد احمد رجب عبد الرحمن
نورهان سمير السيد محمد بكرى
هدير طلعت طه العزب القلعى
فاطمه مجدى عبدالعظيم مصطفى
فاطمه سامح حسنى حلمى
عزة محمود حامد محمود
علياء احمد محمد سيد
اسﻼم على محمد على
صفاء محمود احمد محمد
هشام محمد عبدالغنى احمد
السيد عبدﷲ السيد عبدالحميد
ايمان سمير رجب محمد رجب
ايه محسن يوسف عبد الحليم
احمد رأفت مسعود حسن موسي
اسراء محمود رمضان محمد
ضياءالدين طارق محمد محمد مدين
عبدالحميد يوسف حلمي ابراهيم
ايه حسن عبدالعزيز ابراهيم وهدان
الشيماء محمد حسنين محمد شعﻼن
ايمان احمد منصور محمد البططى

الكلية
زراعه القاهره
معهد فني تمريض المنيا
حقوق طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني تمريض المنصوره
اداب المنصوره
تجاره الزقازيق
اداب طنطا
الزراعة والموارد الطبيعية ج اسوان
زراعه عين شمس
اداب دمنهور
اداب المنصوره
تجاره اسيوط
اداب الزقازيق
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
نوعية بنها
تربية جامعة السويس
تجاره الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره انتساب م .بنها
تجاره الزقازيق
علوم المنصوره
تربية سوهاج
حقوق طنطا
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه عين شمس
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب انتساب موجه بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
610724
295243
280183
505100
288640
237483
375020
453050
374053
152001
658909
728418
439347
665580
446848
319498
809676
291325
361427
508935
849219
244343
207622
557376
294462
898335
829696
653883
214983
429242
464283
520026

اسم الطالب
سارة فتحي عبد العزيز سﻼمة سعد ﷲ
هاجر اسامة مهنى كامل
سارة محيي محمد الحنفى محمد
احمد شكرى احمد محمود
احمد عبد الفتاح العجمى مصطفى
سلمى مصطفى السيد ابراهيم
اميره يوسف عبدالهادى يوسف
ايمون صادق ابراهيم عطاﷲ
اسماء عيد محمد حافظ حﻼوة
حسام خالد طه حسين
رباب ابو ريا محمد عبد ﷲ ابو ريا
محمد رضا فهمى محمد
نورهان الحسن عبد اللطيف محمد محمد
فاطمه كارم محمود البنا
امين حافظ محمد امين فريح
مي سامي محمد زهدي حسن
رشا جمال فهمي السيد
احمد عبد الناصر سيد امام
سمر جمال بسيونى احمد
اسراء على حسين على غريب
محمد احمد سيد علي
ساره سيد احمد محمد
ليديا مﻼك وهيب ابراهيم
محمد عبدالخالق حسن محمودزقزوق
ارسانيوس توفيق جرجس توفيق
وليد محمد علي احمد
هدى محمود عبدالوهاب سليم
هدير محمد سامى عبد الغفار الجيار
فادى جورج عزيز غب﷼
امنية على عبد الرحمن محمد
احمد عبد الحي محمد ابراهيم عبد النبي
شيماء محمود فهمى محمود سرور

الكلية
كلية البنات علوم عين شمس
اداب انتساب موجه عين شمس
علوم حلوان
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
حقوق انتساب موجه حلوان
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
زراعه مشتهر
تجاره بنى سويف
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
اداب الزقازيق
اداب انتساب موجه دمنهور
علوم المنصوره
علوم طنطا
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اداب انتساب موجه المنيا
تربية رياضيه بنين حلوان
طب بيطرى القاهره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
تربية/رياضه حلوان
طب بيطرى القاهره
تربية ابتدائي دمنهور
علوم رياضة حلوان
حقوق سوهاج
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
اداب طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
156420
314430
515168
822556
848327
511802
538721
575924
599349
891462
677368
884087
205898
156521
538030
670872
449593
155465
651247
534130
319375
292914
584849
295215
463406
543013
164652
878613
675076
668241
681222
143308

اسم الطالب
مني عاطف عبد الستار محمد
تيسير جﻼل حسن ابو سعده
محمد هشام محمد عنانى
هاجر جابر محمود عبدﷲ
مصطفي محمد التهامى فتح ﷲ
نرمين محمد محمود شحاته
رحاب جابر عبد الغفار النجار
محمود ذكي فتوح ذكى عطا ﷲ
ماهر فريد رفله مشرقى
مصطفى محمد محمود عبد الغنى
اﻻء حاتم عبد الهادى عبد البديع صادق
ايه فاروق فرغل حسن
اسراء جمال حلمي محمد
احمد ابراهيم عبد الحميد ابراهيم
منار جمال عبد الغنى محمد عبد الدايم
منى رضا محمد العدوى الزغبي
ريهام الدسوقى ابراهيم الدسوقى
ناهد رجب محمد سلومة
ندى احمد عثمان محجوب زهران
غادة صﻼح علي شاهين محمد
هدى صالح عبدﷲ حداد موسى
اميرة يوسف عبد العزيز يوسف عبد المقصود
دعاء احمد ولى الـله نصار
ماريا عفت عزمي ميخائيل
هند فوزى الشملى الزيات
باسم سمير بدر الدين محمد عثمان
رفيدة محمد يوسف محمد
محمود فتحي سيد صديق
محمد جمال السيد محمد احمد ابوليصه
محمد سامى محمد السعيد عمر
محمد ابراهيم ابراهيم اﻻتربى البسيونى
محمد عبيد سعد رزق

الكلية
معهد فني صحى بنى سويف
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب دمنهور
علوم اسوان
كلية تجارة ج أسوان
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فني صحى اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
معهد فني تمريض اسيوط
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم اسيوط
تجاره عين شمس
حقوق بنى سويف
تجاره طنطا
اداب المنصوره
تربية ابتدائي طنطا
اداب انتساب موجه بنى سويف
اداب المنصوره
تربية طفوله ج دمنهور
حقوق شبين الكوم ج منوفية
دار العلوم ج القاهره
اداب انتساب موجه المنصوره
خدمه اجتماعيه حلوان
حقوق طنطا
علوم رياضة اسوان
اعﻼم القاهره
اداب سوهاج
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد فني تمريض المنصوره
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
اداب انتساب موجه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
391642
817968
277312
143943
885248
378372
279443
557182
223023
437475
609829
307138
579654
206462
240454
548740
277928
741500
807359
310457
377154
316446
528756
504747
320990
822787
898471
125844
680779
817343
916527
673380

اسم الطالب
اﻻء عبدالحكم عبدالمنعم محمود
إسﻼم محمد علي هاشم
محمد محمد فهد اسماعيل رشوان عامر
احﻼهم عبد النبى عبد الرحمن عبد الوهاب
جهاد سالم جمعه عبد السﻼم
ساره محمد محمود موسى عامر
باسم احمد وصفى السيد عزت جوده
حسن عبد القادر حسن أحمد صالح
هالة السيد حسن محمد
أيه صابر فؤاد جويد
احمد عادل محمد عبد القادر
انغام علي ذكى محمد
ايﻼريا صموئيل صليب جرجس عوض ﷲ
روضة عبدﷲ سيد احمد الغرابلى
هيام محمد هاشم شعبان
احمد صﻼح علي محمد الشافعي
مي ابراهيم عبد العظيم محمود
وفدي مسعد احمد الغندور
حازم بهاء الدين احمد احمد
اميرة عبده فهيم المنوفى
عﻼ رفعت مصطفى احمد البطاوى
سماح السيد على حسين
عبدﷲ على مسعد زين الدين
بسمة محمد يونس فهيم عبد الحميد
ماجدة ياسر حسن شاهين
رحاب أيمن محمد كمال
يونس يحي يونس محمد
دينا روفائيل شاؤول روفائيل
ايه اشرف حسن طه حسن
محمود محمد بهاء ناجى عبد الموجود
احمد درويش عبدالناصر اسماعيل
سلمى عبد الحكيم على عبد الحكيم تعلب

الكلية
طب بيطرى القاهره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم رياضة عين شمس
دار العلوم ج القاهره
علوم اسيوط
نوعية بنها
فنون جميله عماره المنيا
حقوق اﻻسكندريه
تجاره جامعة السويس
استنفد الطالب رغباته
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تمريض شبين الكوم المنوفية
تجاره طنطا
فنون تطبيقيه حلوان
كلية البنات تربية عين شمس
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تجاره اسيوط
تربية شبين الكوم
بنات تربية/رياضه عين شمس
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تجاره اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية شبين الكوم
تجارة قنا ج جنوب الوادي
معهد فني صحى سوهاج
تجاره القاهره
تمريض المنصورة
تربية المنيا
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف/رياضة
تجاره بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
738531
828817
736229
651998
909799
448895
509624
847770
381414
358626
360579
676891
727027
164300
316236
816857
804637
331246
132368
308973
390951
811765
810795
524930
662667
841331
208256
652365
207322
728598
736953
578154

اسم الطالب
محمد سعيد عبدالسﻼم عبدالغنى
ايمان على محمد على
عمرو محمد اشرف احمد حسن
عبد الرحمن خيرت توفيق السيد احمد حماد
ايمان هاشم عثمان عابد
ايمان عﻼء الدين حسين احمد
احمد محمد جابر محمود اسماعيل
اسماء احمد على محمود
محمود حمدى سعيد عبدالحليم حسن
شيرين بهجت زكريا حنا
مصطفى احمد مصطفى احمد
فايزه احمد محمد احمد
محمد عﻼء الدين خيرى جمعه
ريهام علوى محمد محمد
مها وجدي محمد محمد رضوان
غاده جمال محمد مهران
كيرلس نبيل عدلى شوقى
الحسن علي فهمى مصطفى سويلم
باسم صﻼح ظريف عبد الحميد
حسام علي مهتدى على شرف
ماريو مجدى نبيه ميخائيل
على مجدى فواد عبدالخالق
محمد احمد طه سيد
نغم محمد ابراهيم دسوقي
حازم ممدوح السيد الشرقاوى
اﻻء أبواليزيد عبدالحكيم حسانين
مريم ماهر رياض اسكندر
عمر ابراهيم طه ابراهيم حسنين
يمنى طارق محمد محمد
ياسمين رشدي محمود حسن شاهين
محمد جمال عاطف احمد سليمان
احمد مصطفى محمد رمضان صﻼح

الكلية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تربية قنا ج جنوب الوادى
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
تجاره جامعة دمياط
حقوق اسوان
معهد فني صحى طنطا
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره بنها
تربية عين شمس
حاسبات ومعلومات حلوان
اداب جامعة دمياط
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
طب بيطري المنيا
تجارة جامعة السادات
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
علوم اﻻسكندريه
تربية ابتدائي المنصوره
اداب المنيا
تجاره القاهره
تجاره المنصوره
تجاره عين شمس
علوم الزقازيق
تجاره الزقازيق
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
545411
609401
664883
549673
510433
518096
294488
741633
672970
671619
288263
581435
541517
733406
151935
380484
672973
664727
234712
660752
737019
156929
220643
577777
751970
917297
901319
362000
125591
884436
376047
454245

اسم الطالب
محمد طارق عبدالهادى كامل
احمد يحيى المغاورى عوض ﷲ
محمد حسن عبد الوهاب حسن حشيش
سماء محمد السيد يوسف شرف
احمد محمد ابراهيم السيد محمود
ندى صﻼح الدين عباس حسن
باسم عاطف شوقي جرجس
كريم طارق محمد محمد عبده
محمود ابراهيم احمد بﻼطه
رنا رضا محمد عبد المنعم
ياسمين صابر محمود محمد السماك
عادل عبد الفتاح رمضان عامر
عبدالرحمن محمد عبدالمنعم محمد عبدالعال
ساره عاطف عبد المنعم مرعى حسن
محمد سعيد عيد ابراهيم
هشام محمود غﻼب جوده
مصطفى حمدى انور سيد احمد الشرقاوى
اسماء محمد السيد احمد الباز
اية عفيفى ثابت عفيفى
امل محمد بدير حسن ناصف
محمد هاني جمال الدين محمد مبروك
اسراء عماد كامل محمد
ابراهيم كمال ابراهيم محمد
اية رضا عطية احمد
سهام عادل عبده محمد السرجانى
سلمى مكرم حسن محمد
ايه حسن الطاهر احمد
نسرين محمد محمود عبده ابراهيم
شروق سيد على احمد عيد
احمد عصام احمد عبد الهادي
عمر عﻼء عبدالواحد عبد ربه حسين
روان ايمن عزوز محمود الكيﻼنى

الكلية
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
علوم رياضة كفر الشيخ
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب دمنهور
تجاره عين شمس
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
حقوق المنصوره
حقوق المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي طنطا
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
نوعية الزقازيق
تربية ابتدائي بنى سويف
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
علوم المنصوره
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه/رياضة
تجاره انتساب موجه طنطا
رياض اطفال المنصوره
علوم الزقازيق
اداب بنى سويف
حاسبات ومعلومات الفيوم
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تربية اسيوط
تربية سوهاج/رياضة
حقوق عين شمس
دار العلوم ج القاهره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية عين شمس
تربية طفوله طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
732970
384455
170185
526745
593275
473926
595526
450201
299680
106808
575059
524762
374829
661360
313118
217224
529267
836657
529049
169912
750280
889680
114360
757186
668065
159034
122802
536757
117017
661512
598069
661310

اسم الطالب
ياسمين محمد فتحى احمد
اسراء رمضان مرسى سليمان
محمد فواد عبد ﷲ عبد الونيس
جيهان خليل محمد خليل
آيه اشرف أحمد جميل
محمد مختار محمد السيد غالى
احمد محمد الحسيني الحسينى غانم
نورهان مرسى حسن مرسى القسطاوى
محمود حسين ابو زيد ابراهيم
انجى ابراهيم محمد انور عبد ﷲ
يارا احمد مظهر محمد عثمان
احمد محمد عبد الغنى عبد الحميد
مى حجاج السيد امام
مى محفوظ المتولى يونس رزق
حنان عادل هﻼل جاد الرب حبيب
اسماء رجب حسن امام
محمد احمد احمد المراسى
سماح حسين عبد الراضي شحات
احمد اشرف السيد عبدالمجيد ابوخطوه
اسﻼم محمد جمعه سيد
محمد اسماعيل اسماعيل النجار
اسماء هانى سيد هاشم
امنية عباس سيد حنفى حسن
محمد حامد السيد محمود الفار
ياسمين رأفت احمد احمد العشماوى
عبد الرحمن خالد احمد احمد
فاطمة احمد حفظى صديق
ايه صﻼح محمد حسن المحﻼوى
خالد السعيد حسين علي
عبير ابراهيم عزت عبد المجيد صالح
ايه أسامه محمد حسن شرف
زينب حمدى فهمى ابراهيم الزحاف

الكلية
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
بنات علوم رياضة عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب اﻻسكندريه
تربية جامعة دمياط
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تربية طنطا
زراعه عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي بنها
اداب المنصوره
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه
خدمه اجتماعيه حلوان
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب اسوان
تجاره طنطا
علوم الفيوم
تربية رياضيه بنين بور سعيد
تمريض اسيوط
حقوق القاهره
اداب الزقازيق
معهد فني تمريض المنصوره
الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى ببنى سويف
تربية حلوان
علوم اﻻسكندريه
علوم رياضة حلوان
اداب المنصوره
تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالبات
حقوق المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
159188
876980
655629
806770
322929
444435
906728
122147
728993
427064
843295
152351
104272
808398
920717
681384
729682
891999
754418
243760
169702
881846
824723
677397
315604
736089
803864
294117
891915
215528
372200
825919

اسم الطالب
نورا عويس طه محمد
احمد عاطف امام حسانين
مصطفى محمود عبد العزيز محمد ابراهيم
سحر شعبان عبد العزيز عبد الحميد
وﻻء محمد فتحي محمد نصار
حسين محمد محمد يوسف الصعيدى
احمد رفعت حمدى عطيه
امنية عبد المجيد محمد عبد المجيد
ساره عبدالعزيز ياسين محمد نصر
عمر شفيق محمد عبد الفتاح الشيمى
كاترين امير رمزى سليمان
احمد محمد سيد عبد المقصود
ريهام طارق محمد عبد العاطى
اسراء ايمن محمد عبدالوهاب
حسن حسين محمد حسين
رقيه السيد السيد محمد العانوس
عبد الرحمن احمد ابراهيم عبد الرحمن
ايه السيد حمدان عبد ربه
عليا السيد محمد حسن غزال
دنيا صﻼح محمد ابراهيم
محمود محمد عبد العظيم حسن
ايمن محمد نجيب محرم سرحان
زينب محمد على احمد
ايه مصطفى عماد السعيداحمد
مصطفى صﻼح فريد ابراهيم
ساره عبد المجيد محمد صابر
هند محسن فتحي جابر
محمد حسين احمد ابراهيم الفقي
جمال صﻼح صالح محمد
احمد يحيي ابراهيم محمد صيام
شروق ايمن بكرى عبدﷲ
ايه حسن سيد نور الدين

الكلية
خدمه اجتماعيه الفيوم
تربية رياضيه بنين اسيوط
تجاره طنطا
تربية ابتدائي المنيا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
تجاره سوهاج
تجاره القاهره
طب بيطرى بنها
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه المنيا
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه المنيا
حاسبات ومعلومات المنيا
تربية ابتدائي المنصوره
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
تمريض اسيوط
ع.دولى اعﻼم مدينةالشروق
كلية البنات آداب عين شمس
اداب الفيوم
تجاره اسيوط
نوعية موسيقيه قنا
معهد فني صحى المنصوره
معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة
تمريض الزقازيق
نوعية المنيا
زراعه عين شمس
حقوق اسيوط
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره انتساب م .بنها
اداب اسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
893200
240600
510282
596816
681304
278329
384494
223434
161372
679741
683594
658426
654315
163093
236871
877269
746268
117876
302035
547920
895171
368424
612933
205719
743710
395434
314500
593696
232111
218030
147922
674135

اسم الطالب
دينا تميم محمود على
فاطمه عﻼء احمد ابو الوفا
اندرو عبد الشهيد مجلع جريس
احمد يحيى يوسف محمد بكر
ندى محمد اﻻمام محمد اﻻمام الشناوى
اسماء احمد عبد العزيز احمد
عمرو على احمد محمود البسطويسى
رندا مجدي عبد الستار عبد المنعم
هبه جمال احمد محمد
محمد السيد عبد الهادى بدير
محمد سمير السيد راضي
محمود محمد رضا محمود مصطفى الفار
وﻻء معوض محمد محمد فهمى
امانى ابراهيم محمود ابراهيم
بسام حسام اسماعيل محمد ابو طالب
نعيمه عبد الرحمن احمد محمد
احمد محمد حلمي احمد
ميادة عﻼء احمد ابراهيم
عمار جمال عبد الواحد ابراهيم شيﻼن
عبدالعزيز عادل انور عبد الجليل بشر
احمد محمد فتحى عزالعرب
ندى ناصر محمد سالم
حسام محمد جوده عوض
منى اشرف عبد الموجود محروس
ساره مجدى عمر عباس
اميره حسنى موسى احمد نعامه
الشيماء يسري احمد الشال
هانم ناصف احمد ياسين طرابيه
عبد الخالق محمد فوزى السيد
ايمان ذكى ذكى معوض حسن
ابراهيم فاروق شرقاوي محمد سيد
مياده طارق محمد حسين المغربى

الكلية
تربية ابتدائي سوهاج
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية جامعة دمياط
اداب المنصوره
تجاره عين شمس
اداب عين شمس
نوعية فنيه عباسيه
تربية بنى سويف
معهد فني صحى رياضه المنصورة
تجاره المنصوره
معهد فني صحى المنصوره
اداب المنصوره
تربية الفيوم
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
اداب اسيوط
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
كلية البنات آداب عين شمس
السن عين شمس/رياضة
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره سوهاج
اثار القاهره
تجاره الزقازيق
ع.كندى تكنو.اعﻼم ت.خامس
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
حقوق بنها
نوعية اشمون
معهد فني صحى بور سعيد
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
353903
242059
879380
535109
534838
600317
890437
652363
306724
113460
382625
594053
829651
664965
746672
587495
288350
897036
320913
596147
134504
673270
752035
458378
801426
322040
613111
141078
309874
669650
518276
321716

اسم الطالب
عمر محمود احمد محمود
احمد عصام صبحي محمود
مؤمن محمد بدر محمد
سماح محمود علي عبدالعزيز البربرى
ورد صﻼح اسماعيل احمد
امنية سعد محمد خيرى ابراهيم
حسناء خليفه عمر محمد
عمار ياسر فتحى محمد سليم
مصطفى حسن السيد عبد الرحمن
محمد عبد اللة محمد مصطفى
هبه احمد محمد حسن ضوه
سارة فضل ابراهيم ابراهيم صافي
فاطمه خالد محمد حامد
احمد سامى رمضان ابراهيم الحسينى
هبه منتصر محمد عطوان
تريفينا نبيل صبحى شفيق حنا
شرين خالد جابر حسن
جهاد زكريا عدلى محمد
روضة رمضان أبو اليزيد الدقي
بسمة ماهر محمد الحداد
احمد مسعد عبد الحليم السيد
سارا السعيد على احمد شجر
اسراء ايمن جمال سيد احمد الشافعي
محمد نجيب سعد الشاشي
محمد صﻼح عبد الحميد عبد اللطيف
عبد الرحمن احمد محمد ابراهيم الطيار
اميرة مصطفى عبده سﻼمه
ايمان مصطفى عبد العزيز اﻻعسر
احمد امير عبد المؤمن ركش
محمود محمد سليمان عبد الغنى عبد الغني
هناء محمد خضر حسن الجويلى
محمود اسامة محمد بدير عبدالعزيز البعل

الكلية
حقوق حلوان
تجاره سوهاج
تجاره اسيوط
اداب دمنهور
تربية دمنهور
تجاره الزقازيق
تجاره اسيوط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
كلية البنات تربية عين شمس
تربية جامعة دمياط
نوعية قنا
تجاره طنطا
تربية اﻻسماعيليه
تربية بنها
علوم القاهره
اداب سوهاج
معهد فني صحى بنها
كلية الزراعة جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
علوم بورسعيد
تجاره طنطا
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
اداب الزقازيق
تجاره انتساب موجه قاهره
تجارة جامعة السادات
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
819430
361729
361592
286372
601543
684869
301058
808802
597704
114719
654456
826956
180933
540441
321111
526272
916283
828195
835692
843681
133528
890228
606599
581628
330379
539727
305039
878540
825694
529795
598007
240429

اسم الطالب
امجد انور سعد ﷲ مسعد
نيره اسامه محمد على نايل
شروق وجدى لطفى محمود
ريهام عﻼء الدين السيد سيد احمد عنانى
آية حسن محمد محمد هياكل
يوسف مصطفى محمد الشربينى
سعيد محمد فوزي السيد ابراهيم الشيخ عامر
احمد على احمد عبد الغنى
كريم اشرف عبد الجواد غانم
اشجان خالد رمضان ابوالعﻼ
داليا كمال المحمدى عبده شبانه
اميرة عزت محمد عبد ﷲ
انايات محمد عبد الرازق فرج
هدى الشحات عبدﷲ عبدالمقصود خضر
اية عبد العزيز محمد فتحي العاصي
عمر ناجى بسمال على عبد الكريم
حسام خليفه حماد ابراهيم
عبد ﷲ محمدالملقب ناجى فؤاد احمد
إسراء على عبدالحميد معوض
سمر عبد الناصر عمر سيد
اسراء محمد نبيل محمد السقارى
على عاطف ابراهيم حسانين
ايمان أيمن أمين محمد أبو زيد
عمرو رفاعى السعيد النجار
مصطفى سعد الدين طه نور الدين
اميره محمد يعقوب على جاد ﷲ
فاطمة عبد العزيز محمد احمد
ياسمين محمود نفادى جوده
ساره ثروت سمرى مسدارى
محمد محمود عوض عبدالقادر الزير
اسراء نصر الحديدى الحديدى يونس
منه ﷲ يحيى زغلول حسن

الكلية
تجاره بنى سويف
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب الزقازيق
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره بنى سويف
معهد فني صحى بور سعيد
زراعه القاهره
تجاره المنصوره
رياض اطفال القاهره طالبات
علوم الفيوم
معهد فني صحى اﻻسكندريه
طب بيطرى جامعة السادات
اداب اﻻسكندريه
علوم رياضة اسيوط
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
معهد فني صحى بنى سويف
رياض اطفال القاهره طالبات
معهد فني صحى اسيوط
نوعية الزقازيق
علوم رياضة الزقازيق
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية دمنهور
نوعية اشمون
اداب اسيوط
علوم اسوان
علوم اﻻسكندريه
معهد فني صحى بور سعيد
السن عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
735219
600634
324148
162379
450131
656469
661377
837856
437454
885943
899662
133699
215054
533620
731346
111303
326140
438951
588279
220599
879673
528545
612848
549419
167744
380351
237827
677814
658184
296341
664068
431496

اسم الطالب
شروق اشرف مصطفى محمود
اﻻء احمد ابراهيم على
اية محمد عبد الفتاح عطا
رانيا رجب شعبان سعيد
اميره حلمى مصطفى داود
لمياء مصطفى عبد الغنى على الليثى
ياسمين محمد عبد العزيز ابو رحاب
ندا عبد الرازق سبع رضوان
هدير رمضان عبد ﷲ السيد الطوخى
فاطمه جمال عبد الحميد يوسف
عمر محمد السيد محمد الصغير
ماريان رضا شوقي متياس
عمرو ايهاب عطا ﷲ طه
مروة محمد علي البهلوان
اميره سعيد محمد سليمان توفيق الجزار
شيماء سامى محمد محمود
عبد الرحمن محمد حلمى حسانين السيد
وﻻء ماجدى محمود على سالم
محمد السيد محمد العايدى
محمد علي محمد محمد
شروق اشرف حسن حسين
رغده عزت محمد عبدالفتاح خليل
منى صﻼح احمد محمد
همسه ماهر محمد غريب فرج لطفى
اكرام ابراهيم عبد الحفيظ عمار
عمر حسن رفعت محمود وهبى
نورهان عادل ابو الغيط مبروك
ايمان خالد السيد محمد على
حسناء عادل صالح عبد الحافظ ابو العطا
دنيا ابراهيم عبد ﷲ احمد
محمد عبد الباسط السيد عبد الرازق محمد
احمد عصام حلمى محمد السيد

الكلية
اداب الزقازيق
حقوق الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم الفيوم
تربية طنطا
اداب المنصوره
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب فرع الوادى الجديد
اداب جامعة دمياط
تجاره اسيوط
حاسبات ومعلومات اسيوط
اداب حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم اﻻسكندريه
علوم الزقازيق
حقوق حلوان
تجاره عين شمس
اداب اﻻسكندريه
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره القاهره
تربية ابتدائي اسيوط
اداب اﻻسكندريه
تربية الزقازيق
علوم رياضة دمنهور
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره القاهره
تربية المنصوره
السن عين شمس
حقوق حلوان
تربية رياضيه بنين المنصوره
تربية اسكندرية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
369684
532220
380799
465571
674030
427149
754918
669388
500668
740671
465332
813589
380767
472342
510659
609173
105905
726673
113897
896511
234095
672271
753745
453193
745176
882243
446413
886091
218659
675037
549608
243981

اسم الطالب
خلود خالد امين فهيم على
كامل كريم عيد هنداوي قنديل
رضا محمد سيد ابراهيم الدوه
آﻻء خالد علي حسن السيد
اسماء محمود حامد حنفى ابو عجوه
عﻼء عثمان على خليل عثمان
محمد سعيد فهيم عمران
منصور شعبان منصور على
محمد مصطفى ابراهيم مصطفى زيتون
اسماء علي السيد حسن
محمد رأفت احمد محمد عليوه
حسناء ناصر جمعة بيومي
نهى وائل نصرالدين حسن مظهر
مياده عبدالحليم فاروق الصياد
ابراهيم سليم ابراهيم محمد محجوب
جﻼل محمد جﻼل عبد العليم
اية رمضان عبد الرحمن سعد
دنيا حسن على احمدالجيار
حاتم سيد هاشم حافظ بخيت
فاطمه مصلح السيد احمد
اية رجب مصطفى عبد الحميد
هاله محمد حسيب السيد
عمر ياسر ابراهيم محمود محمد
فاطمه الزهراء محمد محمد ابراهيم مصطفى
تيسير احمد محمد الهادى
كرستينا جابر تواب بطرس
محمود محمد ابو الفتوح سيف الدين
نجوى زكريا فكرى حبيب
كرستينا منير امين يوسف
يسرا عزت محمد احمد زاهر
نسرين سعد عبد المقصود زايد
مصطفى خالد محمد صبحى ابراهيم

الكلية
كلية البنات علوم عين شمس
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
تجارة جامعة السادات
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
معهد فني صحى بنى سويف
تربية عين شمس
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
اداب دمنهور
تجاره بنها
طب بيطرى بنى سويف
كلية أداب بورسعيد
تجاره القاهره
تربية سوهاج
تجاره عين شمس
معهد فني صحى المنصوره
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
تربية ابتدائي طنطا
تربية اﻻسماعيليه
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره طنطا
معهد فني تمريض اسيوط
علوم رياضة حلوان
علوم المنصوره
علوم رياضة اسوان
زراعه القاهره/رياضة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
113758
543449
373745
903439
360922
376204
427408
660837
325360
158802
317506
139126
324877
376209
368078
134425
603122
327127
303266
911072
438694
210793
726900
462840
390792
283242
459718
500210
168720
127718
826734
654015

اسم الطالب
عبد ﷲ عبد الفتاح عماد محمد عيسى
عبدﷲ حسن فايد السيد مصطفى
محمود سالم حسان سالم سﻼمه
ايه محمد على السيد
منار احمد عبدالعزيز حمد
عبدﷲ محمود عبدالغفار عبدالوهاب محسن
جهاد ناصر هﻼل عبد الحميد
فادى ياسر حسين الديسطى الهنداوى
نورهان محمد محمد محمد
سيد هانى سيد محمد
اسماء عﻼء حسنين محمد
محمد ابوالعﻼ عبد المنعم ابوالعﻼ
سحر محمد عﻼء الدين على محمد
عمرو عادل عباس محمد حسن
سماح محمد سعيد خليل محمد
ريم عمرو محمود عبد الفتاح
هند حمدي أبومسلم امين عدايل
سعاد رأفت عبد الحميد عطا ﷲ ابراهيم
منى شوقي عبد السﻼم خضر
محمد مصطفى محمود احمد
اﻻء مهاب حسن محمد على
احمد محمود محمد فتحى ابو الخير
ابراهيم احمد عبد المنعم رضوان
محمد عبدالعزيز عبدالعزيز الحشاش
محمود طارق عرفه عبداللطيف
فادي فريد بشرى راغب
حماده عثمان محمد عثمان
كارولين مجدي قزمان عجايبى
ساره سيد احمد السيد
منة ﷲ محمد عيد محمد
ديفيد صموئيل القمص غب﷼ القمص عطاﷲ
ريم على فتوح عبد العزيز اﻻمام

الكلية
علوم القاهره
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ
حقوق بنها
علوم سوهاج
كلية البنات آداب عين شمس
زراعه بنها/رياضة
زراعه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه المنصوره
حقوق قنا جنوب الوادي
الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى ببنى سويف
تربية ابتدائي بنها
تجاره طنطا
اداب حلوان
علوم رياضة عين شمس
كلية الفنون التطبيقية ببنها
حقوق انتساب موجه القاهره
نوعية الزقازيق
تربية رياضيه بنات شبين الكوم
تمريض شبين الكوم المنوفية
كلية تجارة ج أسوان
اداب اﻻسكندريه
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره كفر الشيخ
حقوق بنها
تجاره جامعة السويس
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات.
تجاره اﻻسكندريه
علوم الفيوم
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
658142
297268
501810
295415
744441
105309
593137
112490
506781
145723
516873
293528
427575
881373
372114
876472
610952
292657
806029
888408
612176
139044
280341
518103
330735
127493
300792
747655
150081
218123
159262
162801

اسم الطالب
مصطفى محمد رضوان هﻼل رضوان
اميرة ماهر محمد على مجيد
محمود محمد الحبشى عﻼم مصطفى
عبير رمضان عبد السﻼم مدبولى
مى محمد حسين احمد
هاجر امين محمد امين عبد الرحمن
محمد عاطف عبدالحميد الطنطاوى
اية حسن احمد عبد الحافظ
مى ابراهيم ياقوت السيد محمد
ابراهيم محمد ابراهيم محمد زعفان
احمد سعيد عبد الحميد مجاور
عبد الرحمن بدر فوزي عبد السﻼم
أسماء محمد رسﻼن محمد
رويدا موسى محمد محمود
اسماء عصام عبدالخالق سيد
ايمان سيد جابر حسين
محمود محمد خليل على خليل
شيماء سعد حسن احمد
ريهام خالد جمعه عبد النبى
ريهام سيد محمد جابر
باسم عبدالحميد عبدالوهاب عبدالحميد معين
هشام طارق عبد العاطى ربيع
مريم احمد عبدالمنعم موسى شاهين
نورهان مدحت محمد عبد الحميد عطيه
محمد طارق عبدالمؤمن العسكري
اية رأفت محمد عبد الجليل
صابرين سمير فتحى عبد ﷲ
هالة عبده عبده محمد
على محمد جمعة السيسى
ميار ايمن محمد ابو عوف
ساره احمد مسلم مسعود
نورهان ربيع عبد المتجلي روبي

الكلية
تجاره طنطا
اداب عين شمس
علوم اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
فنون جميله فنون حلوان
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه حلوان
تربية رياضيه بنين اﻻسكندريه
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تمريض اﻹسكندرية
اداب انتساب موجه اسيوط
حقوق بنها
علوم اسيوط
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره القاهره
حقوق بنى سويف
تربية ابتدائي اسيوط
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره القاهره
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
نوعية اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
علوم رياضة حلوان
علوم رياضة جامعة السويس
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
السن عين شمس
تربية بنى سويف
اداب الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
226270
840695
108327
579211
895109
586967
889542
881673
515873
902689
674761
674497
800970
391685
651456
515544
285948
169678
533674
237511
751962
835741
589121
451816
156753
114843
317128
901297
898155
800996
456384
364614

اسم الطالب
محمد صبرى محمد اسماعيل
احمد محمود رفعت على
نور الدين خالد منصور منصور محسن
اية حمدى السعيد الدسوقى
ساره مدحت محمد احمد
مروه عبد العظيم منصور الجمل
امال حسن محمود مصطفى
انجى ميﻼد وليم لبيب
عبدالرحمن السيد محمد عبد الحميد مطر
مروه محسن عطا محمد
محمد ايمن عبد العظيم احمد اﻻدغم
امانى عبد الوهاب محمود العرابى ابراهيم الصعيدى
حنان كامل فؤاد كامل
نوران نجاح الضمرانى احمد
جهاد محمد وهبه محمد عبد الخالق
مجدى اشرف فكرى عزيز
سلمى محمد عبدالخالق محمود عبد الهادي
على عبد الواحد عبد التواب محمد
اسراء عادل ابراهيم عمر
علياء على الحسن زكريا السيد
ايمان بهاء الدين محمد محمد السيد
ديانا ايليا توفيق ابادير
دعاء زايد فتوح على خليفه
محمود احمد محمود عمارة
عمر عبد العاطى عبد التواب عبد العاطى
اسراء محمد محمود عبد العظيم احمد
اية احمد حسن قاسم
لمياء محمد احمد عبد الرحمن
صفاء حسين محمد احمد
منير وليم منير فهمى
وليد نبيل سعيد العيسوى عامر
ساره احمد اسماعيل محمد موسى

الكلية
اداب القاهره
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
تجاره القاهره
علوم المنصوره
تجاره سوهاج
تربية ابتدائي بنها
اداب انتساب موجه اسيوط
تجاره اسيوط
حقوق اﻻسكندريه
اداب سوهاج
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية الزقازيق
علوم المنيا
اداب القاهره
رياض اطفال المنصوره
اداب كفر الشيخ
تجاره عين شمس
حقوق بنى سويف
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه حلوان
نوعية بور سعيد
العالي للغات  6اكتوبر
اداب كفر الشيخ
تجاره طنطا
تربية ابتدائي بنى سويف
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
اداب بنها
إعﻼم ج جنوب الوادى
تربية رياضية بنات سوهاج
اداب بنى سويف
علوم رياضة اسوان
كلية البنات تربية عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
826363
362298
652323
108790
575279
602588
583813
226224
603709
665090
667888
612446
898866
651055
830654
655589
449188
666227
884842
506849
243513
669812
293804
131509
155668
142055
322480
831661
207640
848573
910749
212086

اسم الطالب
حسناء عبدالحميد محمد فكار
نورهان محمد محمد عبده
خالد عبد الرحمن العيوطى عبد ﷲ السعيد الحارون
ماهينور نايف عبد الستار حسنين
اسراء جابر صالح حافظ داود
عبد الوهاب السيد عطوة عبد الوهاب
نورا محمد محمد الحريرى
زياد عثمان احمد محمد
محمد رضا احمد مرسى محمد
احمد ياسر محمد فهمى حمزه الصعيدى
كريم محمد محمد ابراهيم بكر
محمد عبد العزيز دسوقى عبد الرحمن على
ياسمين حسن احمد مسعود
جهاد سمير زاهر البحيرى
اميره مغربى محمد على
محمد مجدى عبد الرحمن بندق
ندى ناجى ابراهيم عبد الحميد البسيونى
اسماء كامل سعد عبد القادر قدوس
احمد اشرف احمد محمد
ياسمين خالد عبد المبدى محمد السيد
خلود ابراهيم عبد الحميد ابراهيم
ايمن وسام صبرى احمد ابو العنين
احمد مجدي محمود محمود حسن
عبد الرحمن محمد صالح حسين
حسنى عبده محمد على
خالد سيد محمد موسى
احمد عبد المحسن عبد العزيز صبيحه
احمد سيد خيري بكري
يوستينا منير موريس حافظ
أحمد شوقي سعدي إبراهيم
ايه محمد عبد المنعم محمد الجميلى
محمد وائل محمد قدري

الكلية
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تربية عين شمس
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تجاره انتساب موجه طنطا
نوعية الزقازيق
تربية طفوله طنطا
تجاره القاهره
حقوق الزقازيق
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
معهد فني تمريض المنصوره
نوعية الزقازيق
اداب سوهاج
تجاره المنصوره
اداب قنا ج جنوب الوادى
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة
علوم رياضة طنطا
اداب المنصوره
تجاره اسيوط
حقوق اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره طنطا
معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات
إعﻼم بنى سويف
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره عين شمس
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
السن المنيا
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
152622
477343
225593
831699
294846
515180
603816
124343
542080
879252
731931
885670
601108
507834
814112
659972
373115
912421
148750
680881
749421
164061
428553
673366
613194
385166
578699
395234
371187
330904
536286
457435

اسم الطالب
يوسف هشام محمد عبد العزيز
يارا سمير سيد احمد محمد جعفر
ف﷼ حمدى عبد العاطى مصطفى
محمد محمود ابراهيم محمود
عبد الرحمن حامد عليان احمد علي
احمد عبد البديع عبد الفتاح عبد الشافى
السيد جمال السيد محمد ابراهيم
اسامه محمد احمد غانم
مصطفى محمود طه على حلمى
اميره اشرف قطب محمد
محمود احمد عطا عبد المقصود
خلود شعبان سيد حسن
آيه رفعت نظمى بغدادى
ابراهيم ابراهيم محمد شحاته الشلودى
ايه حشمت محمد محمد
مروه محمد محمد عثمان جلبى
نورا محمد ابوالنجا حسب ﷲ
ايمان محمد خليل حمد
محمد انس رجب انس
نورا حلمى محمد عيد شلبي
عبد الرحمن على هانى محمد
مصطفى محمد عبد المعطى محمد
محمد رمضان شعبان بكر على
رضوه عﻼء فتحى محمد شرشيره
هند محمد فريد ابراهيم مصطفى شوشه
احمد ياسر السيد عباس
محمود عاطف ابراهيم السيد البيومى
سارة ابوالسعود عبدالعزيز منصور
محمد ممدوح فهمى عيد
السيد طارق سيد محمد يوسف
مارينا شوقى غب﷼ غالى
نعمه محمد عبد الخالق حربى

الكلية
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره طنطا
علوم القاهره
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق اﻻسكندريه
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
علوم القاهره
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
تجاره اسيوط
تجاره بنها
تجاره اسيوط
طب بيطرى الزقازيق
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
معهد فني صحى بنى سويف
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تمريض عين شمس
تربية طفولة أسوان
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية/رياضه المنصورة
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره المنصوره
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنها
تجاره طنطا
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره انتساب م .بنها
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
تربية طفوله ج دمنهور
حقوق طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
122439
614080
471805
543740
226367
542397
159313
141327
226431
908821
746938
591496
147341
283390
147888
747160
452143
432036
894851
831560
668254
127625
580580
437173
379220
885510
590578
670837
445184
742048
217246
110505

اسم الطالب
منار شعبان فرحات احمد
نورا حسن عبدالحليم اﻻمام سيد اﻻهل
احمد طارق عبدالفتاح عبدالعزيز
ايه عبد الرحمن احمد عبده
محمد اشرف محمد حسين
هاشم على هاشم بدوى موسى
هاجر مصطفى محمد على
دينا محمد عبد المطلب خضرى
عبدﷲ حمدى عبدالفتاح خليفة
اﻻء ممدوح احمد محمود
احمد يوسف احمد سيد محمد
نورهان طارق عبدالصمد عاشور
كيرلس جرجس سمعان حنين
سلمى مصطفى حشاد احمد
اية عبد ﷲ محمد على الرمﻼوى
عمار ناصر جوده محمد
احمد جمال محمد السيد ورد
احمد ممدوح محمود جﻼل عبد العال
شيماء صفوت محمود دياب
احمد سيد عبدالمريد جباره
نادر ايهاب محمد محمد العشماوى
سمر ممدوح حنفي محمود
جيهان عبدالسﻼم الشحات عرفة الششتاوى
مهتاب محمود عثمان عبد الرحمن
ايمان ياسر محمد حسن العجمى
رحاب على احمد على
محمد قدرى زين العابدين شوشة
فاطمه مصيلحى لطفى متولي
هبه ﷲ طلعت عبد السﻼم اسماعيل الصعيدى
ايناس محمد احمد عبد الرحمن
ايمان حسن محمد سيد
مينا مجدى انور حنا

الكلية
دار العلوم ج القاهره
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية/رياضه كفر الشيخ
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم رياضة اﻻسكندرية
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
كلية البنات آداب عين شمس
معهد فني صحى رياضه امبابة
كلية الطب البيطرى جامعة أسوان
علوم رياضة اﻻسماعيليه
رياض اطفال المنصوره
اداب القاهره
تجاره القاهره
علوم القاهره
حقوق بنها
ك.ت .فني منشات بحريه بور سعيد
تربية رياضيه بنين اﻻسكندريه
تربية سوهاج
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب سوهاج
اداب المنصوره
علوم رياضة كفر الشيخ
تجاره انتساب م .بنها
اداب اسيوط
السن عين شمس
علوم المنصوره
اداب طنطا
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
378836
244244
913620
307337
225467
670965
142822
805168
130186
381459
673515
801042
279781
679954
292014
288319
729347
803826
152188
734806
747848
130653
115770
661931
665599
823682
235691
373990
557629
526171
659722
652151

اسم الطالب
احمد عبدالمنعم فؤاد حسن
اية حسين منوفى اسماعيل
شيماء جمعه علي موسي
سارة سمير ابراهيم عبد الحليم
اسراء محمد ذكى عيد
وﻻء حمدى عبد الحميد عبد الفتاح عيسى
امنيه وائل عبد الرازق الشربيني
اسراء نشأت محمد أحمد
عبد العزيز ممدوح عزوز احمد عيسي
محمود محمد احمد السيد جودة
احمد نبوى الغزالى محمد محمد
محمد احمد كمال احمد
اسامة كمال الدين محمود كمال الدين
اسراء ابراهيم فهيم سليمان
رحمة يحي عبد القادر سيد احمد
امل هشام مصطفى على
مى عادل عبدالحميد شرف الدين
منى سعد ابو الوفا قاسم
اسﻼم جابر عوض ﷲ امين
احمد محمد عبدالستار كيشار
ايه جمال عبدﷲ الغريب
ايه عبد السﻼم سالم عبد السﻼم
احمد حسين عبد الحميد حسن
ساره على مكين على محمد
منه ﷲ الشحات العوضى محمد العوضى
كريمه ماهر ابوالفضل قمصان
محمد ذكريا محمد عثمان
نرمين ابراهيم السيد عثمان
محمد عبدالزين محمود عطاﷲ محمد
احمد محمد محمد محمود حربى
ضحى اسامه مكرم البيومى ابراهيم
حازم سمير عبد العزيز ابراهيم

الكلية
تجاره طنطا
تربية ابتدائي عين شمس
تربية ابتدائي اسوان
علوم شبين الكوم ج المنوفية
حقوق انتساب موجه القاهره
نوعية المنصوره
دار العلوم ج القاهره
علوم المنيا
تجاره القاهره
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه طنطا
اداب انتساب موجه المنيا
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية المنصوره
تجاره طنطا
معهد فني تمريض عين شمس
نوعية الزقازيق
نوعية المنيا
علوم بنى سويف
زراعه الزقازيق
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجاره انتساب موجه طنطا
علوم جامعة دمياط
تربية قنا ج جنوب الوادى
زراعه القاهره
اداب انتساب موجه الزقازيق
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية اسكندرية
اداب المنصوره
تمريض المنصورة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
356773
662262
367513
289812
893971
663463
131431
884305
611959
150358
320418
602427
181762
502930
304221
117638
821504
365075
244177
319666
879630
244901
736596
435901
137670
183747
829890
605131
446032
727224
252787
538234

اسم الطالب
محمد سيد عباس احمد
عبد الحكيم احمد جاد جاد احمد
غاده حسن عبدالمغنى هزاع
مريم طه حسن جزر
احمد صبري خليل محمد
صفا احمد عبد الحليم تقى الدين
هبةﷲ حمدى عطيه محى
يسرا صالح فتحى عبد المعز
ايمان اشرف محمد احمد عطيه خلف
سندس اشرف احمد عمران
عبد الحكيم مصطفى مبارك المليح
هدير محسن عبدالمنعم عبدالعزيز
محمود زاهي محمد احمد
نورهان فكري عبد الرحيم أحمد ابو العﻼ
ناريمان حازم محمد عبدالرحيم عﻼم
اية جاد الرب ابراهيم محمد ابراهيم
عﻼ سيد عزالدين محمد
نهى سيد عبدالغنى محمد
كريستين اشرف فؤاد شفيق
هبة علي زكي أحمد البلبل
ابتهال محمد يوسف سيد
نبيل عمرو يحيى عبد الحافظ
رندا محمد محمد حسين يحيى
يارا هشام ذكى محمود صالح
محمود محمد محمود ابراهيم
محمد احمد محمد مهران عبد الحليم
صفاء جابر محمد عبدالكريم
تقى شريف عبد العزيز عبد الرحمن محمد
عمر طارق محروس الفرارجي
هشام اسامه محمد سعيد محمد اﻻهوانى
رحاب محمود حمايه ﷲ محمود
أسماء أحمد يوسف محمد زعتر

الكلية
الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السﻼم القاهرة
تجاره المنصوره
اداب الزقازيق
اداب حلوان
تربية سوهاج
تجاره المنصوره
السن عين شمس/رياضة
تربية اسيوط
تجاره الزقازيق
اداب القاهره
اداب كفر الشيخ
تجاره جامعة السويس
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم
اداب اﻻسكندريه
تربية شبين الكوم
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
اداب قنا ج جنوب الوادى
حقوق عين شمس
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية اسيوط
تجاره عين شمس
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف
تجاره اﻻسكندريه
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
زراعه القاهره
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
اداب الزقازيق
تجاره طنطا
تجاره الزقازيق
حقوق القاهره
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
402017
155834
305280
207179
378484
302540
456159
823812
614440
737366
515319
529429
595373
303136
671260
665474
382564
677610
800110
157216
533965
133881
811712
896287
808692
603499
437773
361479
749263
537151
593123
543763

اسم الطالب
اسماء رجب محمد رمضان
محمد عبد المنعم رمضان سيد
هانم السيد عباس الطبال
محمد مصطفى ابراهيم محمد سﻼمة
احمد محمد عبدﷲ عبدالقادر
عمر جمال مليجى متولى
احمد عبدالحميد عبدالرافع عفيفى
وجية كمال وهيب جرجس
ميار انس محمد فهمى احمد يوسف
ناديه عﻼء الدين عوض عمر ابو النور
محمد اشرف محمد عيسوي
هشام رجب مصطفي محمود حجاج
اسراء طارق المتولى ابو زيد
منى حمدي محمد نوفل
ايمان السعيد محمد محمود فرحات
ايه المتولى احمد المتولى خطاب
زينب عبدالفتاح عبدالحميد عبده
محمد السيد عباس ابوزيد
محمد صبيح على نافع
حسناء ماهر احمد احمد
دينا اشرف عبد الواحد تعلب
ندى سمير سعد زغلول السيد
بﻼل احمد رمضان احمد
ايه احمد عبد العليم سيد
مينا منصور عياد عويضة
ادهم محمد عبد الخالق مختار سعيد
يمني ماجد محمود خميس البراسمى
اسماء عبدﷲ حجازى محمد سليمان
امل عبدالقادر صادق سيد
امال مدحت السيد ابو خشبة
عبد الوهاب علي محمد عبد الوهاب البيومي
عزه محمد غريب شباره

الكلية
حقوق عين شمس
تربية بنى سويف
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره بور سعيد
حقوق الزقازيق
اداب دمنهور
علوم اﻻسكندريه
تربية جامعة دمياط
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف
تجاره المنصوره
معهد فني تمريض المنصوره
كلية البنات آداب عين شمس
معهد فني تمريض المنصوره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
زراعه دمنهور
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تجاره بنى سويف
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تجاره بنى سويف
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
علوم رياضة جامعة دمياط
تجارة جامعة السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
281669
303257
237235
313117
733023
742728
226006
732770
529473
157597
305136
166836
901001
315899
745692
306906
111508
432508
604504
532914
824580
533803
465932
431324
681910
288124
814151
654234
457657
312604
217222
438628

اسم الطالب
احمد محمد سﻼمة محمد احمد
عﻼ عبد الوارث محمد السيد الطبﻼوى
صابر احمد صابر السيد
جومانا ايمن عبد الحميد يوسف
اميره مجدى صابر عبدالهادى
ياسمين عادل محمود السيد الديب
محمود كمال زغلول زكى احمد
نيره عصام منسى عبدالعزيز
رفعت محمد رفعت توفيق محمد عجمى
بسمه محمود حسن عبد العظيم
منار السيد مجاهد الحصرى
ابراهيم محمد عبد القوى يونس
فاطمه محمد كمال عبد الودود محمد
احمد صﻼح محمد صابر المليجى
اسراء اشرف السيد عبدﷲ
ندى احمد إبراهيم عوف
منى ميخائيل غطاس ميخائيل
عبد ﷲ محمود على احمد
سماء حلمى عبد العزيز عبد العزيز تركي
صبحي محمد سعد العراقي
محمد عبدﷲ حمدى محمود مصطفى
اميره مصطفي محمد كامل شكيبان
مروه خيرى حامد مبروك
احمد محمد عقل عبد المقصود حسن
امل محمد محمد سعد ابراهيم
منال رمضان سيد عبد الرازق
زينب رجب حسن على
شيماء على عباده عبد القادر
آيه عطيه السيد حميد
احمد سمير عبدالحليم مرسي
اسراء مصطفى عبد الفتاح على
منة ﷲ محمود صديق على جاد ﷲ

الكلية
حاسبات ومعلومات حلوان
تربية ابتدائي السادات
علوم رياضة الفيوم
حقوق شبين الكوم ج منوفية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حقوق الزقازيق
تجاره انتساب موجه طنطا
تربية الزقازيق
دار العلوم ج القاهره
تربية بنى سويف
اداب شبين الكوم ج المنوفية
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
تربية طفوله سوهاج طالبات
علوم رياضة شبين الكوم
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية شبين الكوم
علوم عين شمس
تربية اسكندرية
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره دمنهور
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب دمنهور
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
اداب اﻻسكندريه
رياض اطفال المنصوره
حقوق القاهره
علوم رياضة المنيا
اداب المنصوره
دار العلوم ج القاهره
عالي هندسة بلبيس
تجاره انتساب موجه عين شمس
زراعه اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
876521
220074
913134
307316
652446
905305
598699
730650
218303
679475
746688
876932
747062
745520
157868
527628
728543
390823
676144
586200
457234
217533
279270
837170
151438
354898
922197
297855
456940
752794
602322
229607

اسم الطالب
فاطمه سيد محمد حسين
ياسمين عادل عبدالنبى ابراهيم
حمدان عبد السﻼم حمدان محمد
دينا صﻼح محمد فليله
محمد محمود عبد ﷲ سﻼمه شعبان
مى ابوبكر عطيفى احمد
محمد سعد سعد الحديدى
محمود ماجدي السيد محمد
مادونا عماد اسعد سعد
عبد ﷲ شهدى محمد احمد
احمد جمال نصار محمد
ميرنا محمد محمود عبد العال
شريف محمد سويفى محمد
نيرة محمد السيد حسين
حمزة طه محمود احمد
يسيرة ياسر رشاد حمد
أيه هشام أحمد عبد الهادى
عبدالعزيز ايمن عبدالعزيز السيد
ايه عاطف بهجات طه صالح
اية محمد مروان ابو عبده
رانيا عادل حامد على جبل
اية محمد عباس حامد
اسراء اشرف احمد الضبع على
آية سليمان حسن سليمان
نرمين عبد الرءوف محمود محمد
ايه هشام متولى محمد
فاطمه ابراهيم محمد ابراهيم
عمرو ياسر عثمان حسن
ندي عبدالباسط ابراهيم الشرقاوى
ساره حسني محمد الشامي محمد ثابت عبد ﷲ
ايات محمود محمد عبدالفتاح
سميه محمد احمد مجاهد

الكلية
معهد فني تمريض اسيوط
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية رياضية بنين اسوان
طب بيطرى جامعة السادات
علوم رياضة المنصورة
اداب سوهاج
تجاره جامعة السويس
اداب الزقازيق
تجاره انتساب م .بنها
معهد فني تمريض المنصوره
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
زراعه اسيوط
تجاره جامعة السويس
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية أساسي اسكندرية
اداب انتساب موجه الزقازيق
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
تربية طنطا
علوم رياضة اسيوط
زراعه عين شمس/رياضة
تجاره القاهره
زراعه فرع الوادي الجديد
تربية حلوان
حقوق انتساب موجه عين شمس
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب طنطا
علوم رياضة بورسعيد
تجاره الزقازيق
حقوق حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
106442
312421
302490
597380
296870
888912
211807
231112
679576
890608
214298
652212
589090
145783
535366
472784
655859
823444
535469
387004
836389
300814
311927
455829
140514
230344
360132
507843
125856
386421
286317
388748

اسم الطالب
يارا سيد ابراهيم السيد سليمان
احمد فتحي عفيفي فرحات
احمد عبد الكريم ابراهيم على سﻼمه
ريهام احمد احمد الشربينى ذكرﷲ
مارينا هاني وهيب نصيف
مريم زغلول ثابت متى
مصطفي عادل عبد الحميد علي
اميره هشام صبحى الغريب
محمد بكر عبد العليم محمد رزق
محمد صﻼح فتحى فرج
خلود على جابر عبده حسانين
محمود محمد شفيق محمود خطاب
محمد ماهر مصطفى شاهين
محمد عبد اللطيف سيد عبد اللطيف قﻼمى
فاطمة اشرف محمد قدرى
عليه ماهر محمد عبد الهادي
محمد محسن محمد كامل الدعدع
شيماء ابو السعود محمد عبد اللطيف
ايمان صﻼح عبد الحميد خطاب
امنيه محمد السيد محمد مكاوى
محمود سيد جاد الرب حسن
هالة ابراهيم جمعه ابراهيم
محمود محمد حسانين إسماعيل
محمود طلعت عطا بﻼل
محمد مسعود سعودي احمد عباس
صباح ربيع عبد الحكيم عمر
كامل علوان حسن خليفة
انتونى مراد فوزى رياض منسى
رنا محمد حسين زكى
ريهام ابراهيم محمد محمد
شروق حسن محمد جاد ﷲ
نورالدين ايمن محمد محمد

الكلية
تجاره القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
اداب انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره طنطا
تربية اسيوط
تجاره عين شمس
كلية البنات آداب عين شمس
العالي خدمه اجتماعيه المنصوره
تجاره اسيوط
نوعية جيزه
علوم بورسعيد
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
تربية كفر الشيخ
تجاره بور سعيد
تربية قنا ج جنوب الوادى
تمريض دمنهور
كلية البنات آداب عين شمس
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب كفر الشيخ
تجاره القاهره
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
تربية عين شمس
اداب انتساب موجه بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
807532
887527
554424
234883
386646
587800
179561
733600
367469
371296
827284
606916
307358
535840
533252
820927
366881
759665
118289
754085
287600
311412
742579
204737
905881
368142
743260
213280
380399
152526
809784
530976

اسم الطالب
احمد خالد عيد عبد الوهاب
فاطمه محمد صديق ابو الحسن
احمد السيد احمد لطفى السيد
عفاف عبد الحليم عكاشة محمد
هدير محمود محمد عبدالصمد
آيه يحى متولى السعدنى
عمرو غانم عطا تمام على
هدير صبحى على احمد بدوى
نورهان سمير محمود خطاب
عمرو ايمن محمد المهدى يوسف
عبد الحميد عبداللة السمان احمد
ريهام وجيه عبدالمؤمن عبدالمعطى
سمر محمد دياب أبو شوشة
نغم شعبان عبد العزيز الدكرورى
مي محمد شحاتة عبدالقادر سنهوري
خالد ابراهيم محمود عبد العظيم
مصطفى سعيد على محمد الدسوقى
ايمان حسن ابراهيم محمد صقر
هيام محمد نجيب محمد
همسه طارق محمد محمد وهبه
ياسمين محمد احمد اسماعيل
حسن علي صادق ابراهيم
تسنيم سيد محمود اسماعيل
نانسى جورج انطون جورج
زياد ناصر السيد محمد
امانى خالد فتحى عبدالمقصود الغراب
باسم احمد عبدﷲ احمد
سهيله صﻼح احمد محمد
محمد سمير عبدالرازق فرج
احمد راضي علي محمد
بسنت اسامة عادل السيد
محمد محمود محمد عطيه النجار

الكلية
تجاره بنى سويف
اداب اسيوط
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره عين شمس
تجاره عين شمس
اداب كفر الشيخ
معهد فني صحى بنى سويف
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
علوم رياضة اسيوط
علوم شبين الكوم ج المنوفية
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
اداب اﻻسكندريه
تجارة قنا ج جنوب الوادي
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
نوعية الزقازيق
تجاره القاهره
تربية بور سعيد
تجاره انتساب موجه حلوان
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
تربية اﻻسماعيليه
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
تجاره اسيوط
تربية ابتدائي دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
241960
470166
152966
520161
520791
741332
576226
601325
121333
160299
294839
676294
468499
225112
601450
664954
103520
659320
575605
608840
529386
523429
849279
289515
536932
115009
586419
582420
158212
527841
293701
584714

اسم الطالب
عبد الرحمن عصام الدين محمدى محمد احمد
أحمد عبدالقادر أحمد حامد فرج
شيماء يحى احمد محمد
ياسمين الدسوقى عبدالعزيز بدوى
رحمة صﻼح مبارك شعيب حميده
اكرم كريم احمد مصطفى
نيره عبد الرحيم يوسف خضر
ريم صابر أحمد محمد السيد
عبد الرحمن محمد اشرف ابراهيم
تهانى فرج ﷲ محمد فرج ﷲ
سمير ناصر فتحى محمد متولى
محمود السيد توفيق ابو زيد
احمد فهمى محمد محمد بدر الدين
حسين حسن تامر موسى
حنان محمد عراقى عطيه عبد الرازق
احمد الحسين ابراهيم حسانين حبيب
بسنت عبد العليم حنفى محمد ابراهيم
علياء يحيى طه ابراهيم شحتو
فاطمه عﻼء الدين عبد الحميد حبسه
إيمان عبدالحميد أحمد عبدالحميد
محمود مبروك سعيد شرف سﻼمه
ابانوب مجدى تامر عبد الشهيد يوسف
وﻻء عبدالسميع محمود احمد
ندى محمد محمد نعيم محمد العفيفى
هبة ﷲ عبد الجليل نبيه عبده اسماعيل
ايناس جمال امين مهدى
ندا سمير ابراهيم احمد عبد العاطى
سعد ماهر سعد الهنداوى
علياء رجب زكريا عيد
سارة جمال الدين عبد الجواد ابو المجد ودن
عﻼء نبيل عوض محمد علي
ايمان احمد محمد عوض

الكلية
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم حلوان
اداب سوهاج
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تربية رياضيه بنات اﻻسكندريه
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية ابتدائي طنطا
تربية الزقازيق
حاسبات ومعلومات حلوان
اداب بنى سويف
حقوق انتساب موجه عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
السن عين شمس/رياضة
حقوق القاهره
نوعية فنيه الزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
حقوق انتساب موجه القاهره
طب بيطرى بنها
تربية طنطا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم دمنهور
زراعه اﻻسكندريه
اداب سوهاج
اداب انتساب موجه حلوان
علوم طنطا
تربية/رياضه عين شمس
طب بيطرى المنصوره
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
علوم بنى سويف
علوم اسوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
226887
611808
133304
679504
752568
903600
121492
150040
471662
141781
672675
849643
587478
119132
651988
453378
892011
387189
521155
887810
902271
160792
531937
154746
315686
460760
813014
457670
596578
472982
510061
501026

اسم الطالب
هاجر مسعود جابر حسن
مايسه سباعي رمضان محمد فرغلى
سارة ممدوح احمد محمد
ضحى عبد الرحمن عبد الخالق يوسف
ايه سامي يوسف يوسف القزاز
وفاء على السيد على
محمد غريب حامد احمد
احمد عصام على قرنى
محمد ثروت محمد نفادى عوض
اسﻼم حسين محمد محمود
بﻼل احمد حسين شعبان السعدنى
محمد حسين محمد الصغير
آيه حمدى عبدالرازق ابوالمجد الغزالى
ريم رمضان نمر عبد ﷲ
طارق احمد محمد احمد الغرباوي
فيرونيكا فؤاد فريد خليل
شاديه عبد الحميد توفيق السيد
سمر عبدالباسط عوض محمد
آﻻء خميس شايخ حسن يعقوب
حسام الدين خلف سيد داده
ابانوب سامي ناشد بخيت
اسﻼم ناصر علي احمد
خالد رجب نصر الجزار
كريم طة عبد الوهاب عبد المولى
محمد سعيد مصيلحى إسماعيل زنتوت
حسين رجب عبدﷲ فرغلى احمد
ايه احمد صﻼح خفاجى
رجاء معوض زاهر أبو المجد
اﻻء رزق رزق عبد الجواد نجم
احمد السيد عبد الدايم محمد شلبى
احمد سامي محمد عبد العزيزعرفه
جوانا جمال شوقي بشاي جرجس

الكلية
حقوق القاهره
نوعية الزقازيق
حقوق القاهره
طب بيطرى المنصوره
رياض اطفال بورسعيد
تربية سوهاج
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره كفر الشيخ
حقوق القاهره
فنون تطبيقية جامعة دمياط
الزراعة والموارد الطبيعية ج اسوان
تربية بنها
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره المنصوره
تجاره طنطا
تجاره اسيوط
تجاره عين شمس
اداب دمنهور
تجاره سوهاج
تجاره سوهاج
تجاره بنى سويف
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
تربية طنطا
تجاره جامعة دمياط
تربية كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
108646
166086
817576
238138
152186
134309
674202
307823
605769
664861
663532
726614
579865
607518
730947
136256
213732
218090
437819
665102
611073
225237
291470
729680
219240
387206
537261
830052
660534
749326
610476
579186

اسم الطالب
احمد ياسر علي عبد الحميد
مى معوض محمد كمال الدين مصطفى
عزيز عزت عزيز ايوب
بسمه سعيد سيد كامل
منصور خميس منصور حميده
ادهم اشرف عبد الرؤوف محمد طايع
ندى محمد محمد احمد حطبة
منة ﷲ عبد العزيز على راشد
أميرة رمضان محمد حسن
فؤاد اشرف عبد الرحمن عبد الرحمن خشبه
نادين اسامه احمد عبد الفتاح عبد الحليم الشايب
المعتز با اشرف عوض التابعى خميس
ندى عﻼء عبد العليم الطنطاوى سﻼمة
مصطفى على حسن محمد عزازى
اسماء محمد عبد الحميد بيومي جمعه الطويل
نيرة محمد عبد العظيم سيد محمد
يمني عبد الرحمن عبد الخالق عبد الرحمن
مارتينا رشاد جيد عبدالمﻼك
ايمان السيد عثمان زكى
حسام طارق فتح ﷲ على موسي
امنية محمد احمد ابراهيم
صﻼح احمد صﻼح محمود
مصطفى فرج رشاد فرحان
ريمون ماهر فرح جريس
ميرنا يوسف رزق يوسف
محاسن محسن عبدالعزيز ابراهيم
نجﻼء محمود السعيد الجالي
جهاد عبدالمعطي حسب ﷲ عثمان
الشيماء السعودى احمد محمد البدراوي
طه عماد طه محمد
محمد ياسر محمد محمد السيد
اسراء فارس محمد السعداوى

الكلية
تجاره بنى سويف
تمريض الفيوم
تربية /رياضه المنيا
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره بنى سويف
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
اداب المنصوره
تربية السادات
معهد فني صحى الزقازيق
نوعية المنصوره
تجاره كفر الشيخ
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
نوعية فنيه طنطا
زراعه الزقازيق
اداب انتساب موجه الزقازيق
حقوق القاهره
اداب حلوان
اداب عين شمس
اداب كفر الشيخ
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
زراعه القاهره
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره انتساب م .بنها
طب بيطرى بنها
تربية طفوله ج دمنهور
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
علوم المنصوره
تجاره جامعة السويس
تجاره الزقازيق
تربية طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
165664
661145
548282
809475
137762
211125
286165
734699
369608
888346
235512
304525
535951
150391
895136
432125
313511
454784
143354
452744
157138
133498
299414
292752
613054
584361
440070
237745
888500
108161
162257
668134

اسم الطالب
محمود عيد عبد اللطيف موسي
محمد شعبان السيد احمد الجمال
احمد عبدالسﻼم صﻼح الصفتى
سارة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز
احمد محروس كمال محمد
طه عصام طه احمد حسن
اسﻼم علي احمد محمد
ريم انور حمدى خليل
عفاف فوزى السيد صالح
مارينا مراد مكسى مترى
امنيه محمد عبد ﷲ محمد
منار احمد عبد العظيم نصار
هدير ربيع ناجى حجازى
اسراء محمد انس ابو بكر
نوال اشرف حمدان عبد الرحمن
وائل سعيد محمد عبده عبد المحسن
ندا جمال محمد سيد أحمد
وسام صابر محمد عراقيب
احمد محسن محمد همام
اسراء عاطف عبد السﻼم عطوان فراج
اسراء صالح عبد العظيم على
نهي ياسر يحيي عبد الكريم
سارة شوقي محمد عكاشة
منة ﷲ مؤمن فهيم السيد
ايمن محمد السيد عبد الحميد
محمد السيد السيد خالد سعد
حسناء عبد العزيز عبد الحليم عبد العزيزالحمراوى
اسراء حربى شحاته رمضان محمد
اسﻼم عبد المبدى احمد محمد
سلمى مصيلحى فتوح مصيلحى
ناريمان عويس عبد الحفيظ عبد المجيد
ساره احمد عبد الحكيم السيد الديب

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم رياضة المنصورة
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره اسيوط
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة الزقازيق
تجاره الزقازيق
اداب سوهاج
اداب اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية رياضيه بنات شبين الكوم
تربية دمنهور
السن عين شمس/رياضة
تجاره سوهاج
حقوق اﻻسكندريه
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي طنطا
زراعه عين شمس/رياضة
اداب طنطا
رياض اطفال بنى سويف
اداب انتساب موجه القاهره
اداب حلوان
اداب انتساب موجه القاهره
تربية رياضيه بنين الزقازيق
اداب طنطا
تربية أساسي اسكندرية
زراعه القاهره
تمريض اسيوط
اداب القاهره
حقوق بنى سويف
تربية/رياضه المنصورة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
317088
437777
592609
748612
505253
538392
506854
539603
365220
738413
166465
121071
316305
842577
542291
179379
447567
386695
121183
434334
827251
115107
389829
510220
300031
725877
756833
612015
380277
603721
677071
614374

اسم الطالب
اريج عبد الحليم زكى رضوان
أيات رضا فهمى محمد
ميرنا محمد نعيم موسى
احمد عبده محمد حلمى محمد
حسن عبده السيد عبده عناني
دينا عبد المنعم عيسى شبل المرشدى
ياسمين محمود محمد ابراهيم
اﻻء محمد مصطفى مصطفى محمود
حنان سيد احمد سيد المحﻼوي
نيره صﻼح فؤاد عبد العاطى
احمد ماضى ابوبكر صديق
محمد احمد محمد صفوت اسماعيل
زينب عنتر الصغير نظير محمد
محمود محمد ذكى عبد العزيز
محمد المصرى احمد عبد العاطى
عبد الرحمن محمد على عثمان
احمد عبدالحميد موسى احمد موسى
رحمه مصطفى حامد الجارحي
احمد عاطف سعيد ابراهيم
خالد عصام احمد عبد الهادي
محمد عزالعرب محمد احمد
شامة مصطفى عبد الحميد محمد
شيماء محمد محمود سيد
محمد مجدى محمود رمضان بسيونى
مينا عادل عريان عبدﷲ
شادى هشام عبد العزيز محمد كيﻼنى
مريم ياسر فاروق خاطر
امنيه عبدالقادر محمد عبدالمعطي عماره
محمد حمزه احمد رفاعى السباخى
مروان مدحت محمد على مصطفى
على حامد احمد محمد سيد احمد
هاله محمد علوى عثمان مصطفى

الكلية
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره جامعة دمياط
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية ابتدائي دمنهور
علوم حلوان
تجاره الزقازيق
تجاره بنى سويف
حاسبات ومعلومات حلوان
تربية بنها
طب بيطري المنيا
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
حقوق طنطا
علوم رياضة عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق اﻻسكندريه
حقوق قنا جنوب الوادي
نوعية عباسيه
حقوق بنها
اداب كفر الشيخ
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب العريش
نوعية الزقازيق
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره كفر الشيخ
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
441983
653632
159923
676036
614672
749378
168054
236306
682709
526753
749164
307797
555207
134035
517587
597226
905374
285004
509220
728136
660640
545063
679924
605502
508970
809219
656376
456737
818516
126488
107711
650800

اسم الطالب
عبد الحميد زين العابدين عبد ﷲ سلمان
خالد محمد فتحى عبد الرحمن خيال
اسﻼم محمد عبد التواب عبد السﻼم
ايه مصطفى محمد محمود عناني
نورا السيد فتحي عبدالغني
ايه محمد الغريب محمود محمد
اميره عبد الستار عيسى حامد
محمد احمد محمد بحر محمد
منه ﷲ السيد السيد عبد المجيد سليمان البلقا
رحاب محى بسيونى حسين خليل
أية هدايت حسن عبد السﻼم
دينا سمير عبد التواب محمود
أحمد محسن أحمد أمين
مصطفى شكرى حماد شكر
ايمان محمد على محمد السحلى
ايه عصام الدياسطى المتولى اﻻديب
لبنى حمدى سيد حافظ
هند سعيد جمعة عبدالغنى
رانيا عصام حامد محمد محمد الصباغ
هند محمد محمد صقر
محمود اسﻼم محمود توفيق
اسﻼم محمد محمد السيد
احمد عبد الحليم احمد عيد احمد
منى مصطفى العيسوى محمد
هاجر عماد زغلول عمر محمد
زهوه أحمد عبد الحكيم محمد
اميره احمد السيد حسن سليمان
زينب محمود السيد محمود رضوان
اندرو اسامة جميل فوكيه
دهب طارق عبد ﷲ رشدي صقر
محمود محمد امين سامى
نورا عبد الموجود جوده عبد الموجود

الكلية
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
معهد فني تمريض المنصوره
علوم رياضة بنى سويف
اداب المنصوره
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية/رياضه جامعة السويس
اداب الفيوم
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره المنصوره
تربية أساسي اسكندرية
معهد فني صحى رياضه اسماعيلية
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه دمنهور
نوعية جامعة دمياط
اداب سوهاج
تجاره عين شمس
اداب دمنهور
تربية الزقازيق
حاسبات ومعلومات المنصوره
علوم رياضة بنها
تجاره انتساب موجه المنصوره
زراعه الزقازيق
تجاره دمنهور
تربية رياضيه  /بنات المنيا
تجاره انتساب موجه المنصوره
تمريض طنطا
تجاره اسيوط
حقوق حلوان
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب انتساب موجه المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
324067
129564
812034
545235
169842
612406
142941
833961
242769
210598
606461
754898
473356
837972
225787
383317
208722
366492
593509
501523
533970
223564
661579
443276
393191
534776
555654
121285
664648
811623
469494
315460

اسم الطالب
احمد شاذلي عبد الكريم شحات
محمد ابراهيم فرج ابراهيم
مينا جرجس حبيب جرجس
يوسف ياسر يوسف شعبان احمد فياض
ايه حسين عبد المولي حسن
طارق اشرف عبد الرحمن محمود طه
ايمان حسن محمود حسن ابو القمصان
هبه رجب نوبى محمود
فتحية غريب محمد حسن
مريم احمد عبد الفتاح على عبدﷲ
سمر احمد خالد محمد موافى
اسﻼم عبدالعال زايد عمرو
منى مصطفى عرفه عطيه الليثي
اسﻼم عاشور محمد حسن
مريم عامر ميشيل غب﷼
سارة احمد على محمد مدكور
ريم عادل عبد العزيز سالم
محمد مصطفى عبدالفتاح حسين الظاهر
ايه مجدى بدر بدر شريف
ماريان مكرم فهمي جرجس
دينا عﻼء الدين السيد محمد عمرو
ساندرا رؤوف فرح ميخائيل
المغاورى عبد ﷲ المغاورى الديسطي
نهال جمال عبدالحفيظ عبدالمجيد
ساره مصطفى خضر عبدالرازق
حنان عوض سلومه عبد القوي
نجاة خالد جمال الدين حسن على ناصف
خالد جمعه سيد حسب ﷲ
على عبد اللطيف المغازى على على عودة
عمر ربيع عبد الحميد اسماعيل
اميره فيصل السيد مغنم
عبد ﷲ سمير عبد ربه السيد

الكلية
علوم رياضة عين شمس
اداب القاهره
تربية المنيا
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
اداب انتساب موجه الفيوم
زراعه الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
كلية تجارة ج أسوان
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
اداب عين شمس
اداب انتساب موجه الزقازيق
علوم العريش
زراعه كفر الشيخ
تمريض اسيوط
اداب القاهره
اداب بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اثار القاهره
علوم اﻻسكندريه
اداب دمنهور
تربية ابتدائي عين شمس
تجاره بور سعيد
اداب طنطا
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اداب دمنهور
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره القاهره
تجاره بور سعيد
سياحة وفنادق المنيا
تربية ابتدائي كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
168603
221803
602993
543400
734342
807157
206903
453088
320694
157628
288051
212301
180007
735940
903805
311135
206340
912028
526675
321076
905700
888448
368098
596516
604386
372538
901618
889945
238585
157675
660990
214201

اسم الطالب
هبه حسين وحيده السيد
فيبى عادل سامى جندى
محمد مصطفى اﻻمير فايد مصطفى فايد
مؤمن عادل كمال ابراهيم حمودة
امانى محمد السيد عبدﷲ احمد حسين
طارق محمد اسماعيل محمد
عمرو مدحت حسن عبدالرحمن الشاذلي
حنان ايمن عوض عوض زايد
اية محمد شعبان طبانه
احمد حسين محمد عبد المنعم
وليد حنفي عبد الباقى محمد
سما محمد مصطفى نور الدين احمد حمدى الصفتى
صابرين عبد الناصر محمود عبد الحميد
محمد عبدالناصر عبدﷲ محمد
نجوى عزت عطيه دررويش
اميرة نبيل محمد كامل خليل
اندرو رافت عطية سليمان
اسراء عبد الرحمن محمد بشير
احمد محمد احمد محمد وهمان
ريهام فوزي محمد الغنام
كريم خالد عبد العال عبد الموجود
نيره حسين احمد ابوهيسه
نغم محمود اسماعيل اسماعيل
هاجر سعد عبد البديع محمد السيد
ايمن عبد الحارس عبد الستار عبد العزيز
اسماء على محمد شعبان عبدالعال
بيشوى حشمت رضانا عبد ﷲ
مها احمد صديق مهران
احمد زكريا محمد توفيق
سيد محمود سيد حسان
ايه رمضان السيد رمضان حسين
اسراء هشام محمد السيد سالم البطل

الكلية
اداب انتساب موجه بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
طب بيطرى الزقازيق
علوم رياضة كفر الشيخ
كلية الفنون التطبيقية ببنها
حقوق بنى سويف
استنفد الطالب رغباته
اعﻼم القاهره
اداب كفر الشيخ
حقوق بنى سويف
ك.ت .فني صناعى المطريه
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
اداب الفيوم
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب سوهاج
تربية طفوله شبين الكوم
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب اسوان
تجاره اﻻسكندريه
اقتصاد منزلى حلوان
تجاره سوهاج
علوم اسيوط
تربية بنها
تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالبات
حقوق الزقازيق
تجاره عين شمس
اداب سوهاج
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره اسيوط
تربية المنصوره
تربية عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
521191
523264
457115
735461
752203
681364
536351
673073
890722
241409
916158
467329
811336
309664
822786
311875
740870
235767
605932
528989
395845
313656
808660
355147
533722
666680
605535
389611
885871
224704
901495
909095

اسم الطالب
ماجى عادل مكرم رياض
مروان السيد عبد الفتاح خير ﷲ
سهير السعيد المصلحى العكش
احمد عبد الحميد احمد حسن
سلمى السعيد محمد مصطفى السقا
ايه رزق العدوى على كراوية
نورا عطية سعيد القبطان
مصطفى حامد احمد حامد بدوى
سمر شحاته احمد محمد
هاجر محمد مصطفى محمد
نور عﻼء عدلى اسعد
حسام حسن عيسوي ابوريه
صالح عطا ﷲ صالح اسماعيل
محمود رضا رزق منصور
رانيا محمد زكى احمد
محمد لبيب احمد يونس
معتز رجب صالح سيد
فايزة محمد علي شامة
احمد محمد محمد حلمي
محمود محمد فتح ﷲ الطويل
حسين فتحى حسين محمد
قمر امام امام عبدالعظيم
ماريو مكرم ابادير جرجس
ندى محمد مصطفى احمد
اﻻء ابراهيم امين عناني عبد الغني
ايهاب وحيد صﻼح محمد النادى
نرمين محمد محمد جبر
عبدﷲ محمد عبدالمنعم عبدالمجيد عثمان
احمد اشرف عبد المنعم محمد على
حسين خالد حسين على سالم
كيرلس ناجح كامل مرجان
محمود احمد عبد العزيز عبد الجواد

الكلية
نوعية فنيه اﻻسكندريه
تجاره اﻻسكندريه
تربية طنطا
تربية الزقازيق
تجاره بور سعيد
تمريض المنصورة
تربية دمنهور
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تجاره اسيوط
زراعه القاهره/رياضة
تجاره اسيوط
تجاره طنطا
تجاره اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره سوهاج
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنها
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
اثار قنا جنوب الوادي
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي دمنهور
تجارة جامعة السادات
تجاره الزقازيق
زراعه عين شمس
حقوق اسيوط
اداب عين شمس
علوم جامعة السويس
كلية تجارة ج أسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
465095
585227
148131
166595
212102
548761
539303
669137
463429
912595
547169
559337
127990
605612
902324
740364
390499
322305
526215
681152
225974
431557
458962
308406
734864
465947
875304
899465
286290
827445
463157
549221

اسم الطالب
عبدﷲ محمد محمد غازى
احمد أبو العينين أحمد عبد القادر ابوفوده
محمود عبد ﷲ على سليمان
ايمان انور عواد علي
سمر امتنان كمال الدين سعد
احمد ابراهيم احمد محروس عبد ﷲ
ياسمين محمد احمد الجميل
شيماء محمد عبد الفتاح محمد الشرقبالى
أسماء خيرى محمد محمد ابراهيم عتمان
اسماء عبد ﷲ حامد عبد ﷲ
رضا أحمد على على عدس
ابراهيم عبد الحليم احمد عبد المجيد داود
هديل عثمان احمد صديق عثمان
اﻻء رابح ابراهيم محمد رابح
احمد مظهر احمد محمد
دعاء عبدالمنعم محمد محمود
ياسمين سعيد صادق مصطفى عثمان
احمد محمد احمد محمد ابو على
يوسف محمد ابو اليزيد ابو اليزيد
رانيا احمد فهيم ابراهيم اﻻمام
محمد جبر امين جبر مرجان
محمد هشام عبد المحسن محمد صالح
نوره مسعد امين فتوح الرفاعى
محمد عبد الشافي عبد الرازق فرج
محمود احمد عبد الجليل عوض ﷲ
منى ابوالنور عبدالرازق مغازى
ابانوب ايهاب بديع قلته
محمد السيد احمد عبد اللطيف
رضوى شريف محمد احمد الكيال
اسماء جمال زين العابدين اسماعيل
طارق محمد السيد اسماعيل عبد المجيد
ايهاب عنتر سلمان قنبر

الكلية
تجاره كفر الشيخ
تجاره طنطا
زراعه القاهره
تربية ابتدائي الفيوم
حقوق عين شمس
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تربية السادات
اداب المنصوره
طب بيطرى كفر الشيخ
تربية اسوان
علوم رياضة اسوان
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
اداب انتساب موجه القاهره
السن عين شمس/رياضة
حقوق قنا جنوب الوادي
معهد فني تمريض الزقازيق
تربية ابتدائي بنها
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اﻻسكندريه
رياض اطفال المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره دمنهور
علوم بورسعيد
تمريض شبين الكوم المنوفية
معهد فني صحى الزقازيق
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
السن المنيا
تربية سوهاج/رياضة
السن عين شمس
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره طنطا
تربية/رياضه دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
322471
750614
472366
447151
910496
311215
823115
425816
299097
143822
596964
918954
657985
112383
533255
676679
432568
672470
907929
323909
363210
106368
277880
654144
308308
599375
131351
606308
160716
680530
381426
448815

اسم الطالب
معتز محمود طه عثمان محمد مطر
مينا كيرلس فهمى بشارة نسيم
وسام احمد حسن محمد حسن
محمد فهمى العيسوى سيد احمد درويش
عبد الرحمن محمد الصادق عبد المحسن صديق
سمر خالد عباس حجازى
على سيد محمود محمد
ريهام عاطف حامد محمود
اميرة عبد الباسط محمد على
احمد جمعه جبريل خلف ﷲ
مازن السعيد امين اسماعيل سرية
دينا حسن احمد محمد
عبد الرحمن سعد حسن ابراهيم بحبح
اسراء حسن فرج حسن
نورهان عبد الرحمن السيد السيد زيتون
عبد الرحمن رضا عبد الرحمن السيد شعبان
ابراهيم عمر عبد ﷲ الطيب
محمد مصطفى رشاد ابراهيم
مصطفى السيد عبد الظاهر حسن
اسراء ناصر عبد العاطى مصطفى يوسف
عمرو ابراهيم سيد محمد خليل
محمود مجدى مختار مصطفى
نورهان احمد المعتزامام محمد ابراهيم حموده
فتحيه سعد محمد سيد احمد طه
ماجد مجدي فاروق خالد
احمد عاطف عزالرجال ابراهيم
مريم سيد محمد خليل ابو كريمه
حسن حسين السيد سليمان
امانى حسين محمد احمد
هميس احمد السيد المغازى ابو العنين
عادل احمد عبدالمنعم احمد عرام
ندا احمد مبروك ابراهيم مبروك

الكلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
حقوق المنصوره
السن عين شمس
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجارة قنا ج جنوب الوادي
الزراعة الصحراوية والبيئية بفوكة ج اﻻسكندرية فرع مطروح
اداب القاهره
حقوق القاهره
علوم جامعة دمياط
معهد فني صحى سوهاج
اداب المنصوره
علوم القاهره
علوم طنطا
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
علوم رياضة اﻻسكندرية
علوم المنصوره
تمريض سوهاج
اداب قنا ج جنوب الوادى
السن عين شمس/رياضة
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة
حقوق عين شمس
علوم المنصوره
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
علوم الزقازيق
نوعية جيزه
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب بنى سويف
علوم المنصوره
علوم عين شمس
تربية طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
455163
801480
320845
378448
147815
151799
728931
651404
319325
243535
659486
539754
528208
732014
111553
608686
835285
160903
237965
884399
744032
815365
892257
167034
825481
810514
110721
425810
229956
112006
586079
837971

اسم الطالب
سامح خالد عبد ﷲ سكير
مينا يوسف سليمان خليل
اية عزب سعيد سليمه
محمود احمد ضيف محمد
عائشه زين العابدين محمد عبد الفتاح
مصطفى عبد الفتاح احمد حسن
اسماء مصطفى السيد عثمان الهايج
نورهان حسن عبد الحميد سعد الدين الحسانين
بثينة عبد ربه محمد عبد ربه الكﻼف
ياسمين السيد صﻼح عبدالجليل
نورهان طارق عبد الحميد السيد الطايش
مرام مصطفى محمد مغازى
هبة محمد خليل متولي قفشير
امير محمد جوده ابراهيم
ايمان غريب سعيد احمد
حامد ابراهيم ابراهيم حامد على
عدنان احمد محمود حسن
هيام حسني احمد شافعي
اية صﻼح مسلم عبد الكريم
الحسين على سنوسى هﻼلى
ايه محمد حسن احمد
سارة شعبان سيد محمد
ماريو كامل شكرى دينارى
كريمه صبرى على خالد
هبه محمد السنوسى محمود
ايرينى طلعت سعيد حبيب
محمد حسن محمد حسن ابو المجد
جهاد سعيد عبد العال أحمد
افنان عماد احمد على
هايدى سمير ناروز فرج
محمود طارق عبد السميع ابو جازيه
محمد مجدى احمد على

الكلية
تجاره طنطا
اداب المنيا
تربية طفوله شبين الكوم
نوعية عباسيه
بنات تربية/رياضه عين شمس
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تربية الزقازيق
علوم بورسعيد
نوعية اشمون
كلية البنات تربية عين شمس
تربية المنصوره
اداب دمنهور
تربية اسكندرية
تجاره الزقازيق
تربية عين شمس
تجاره الزقازيق
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تجاره انتساب موجه بنى سويف
السن عين شمس
تجاره اسيوط
تربية اﻻسماعيليه
تجاره اسيوط
تجاره اسيوط
علوم رياضة الفيوم
نوعية فنيه قنا
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
133740
308339
114966
384676
575874
378580
221633
598243
905260
804174
500144
214193
369443
662675
884362
157421
515160
376689
133940
589049
113192
655973
137231
448317
735995
223949
614477
360608
159663
388087
459511
526901

اسم الطالب
مي هاني احمد الجندي
احمد ابراهيم محمد رشاد سليم
ايه محسن حسن محمد
خالد محمد حمدان حسنين
حامد اسماعيل حامد النجار
محمد مصطفى عبدالحليم على عبدالحليم
يمنى محمد جابر مصطفى
احمد المعتز با محمد حسن شرف
ياسمين عادل على حسن محمود
دينا عزات محمود عثمان
احمد محمد على زكى العزباوى
ياسمين عبد الحميد عبد المجيد محمد شريف
طه شعبان متولى محمد
عمر السيد ابراهيم السيد
طارق نصر يونس حسانين
احمد كامل محمد كامل
محمد محسن محمد حسن السوسى
دعاء سالم عواد سالم الخضراوى
غاده عماد عبد الرحمن جعفرالصايغ
دعاء عبد ﷲ جبر ابوالسعد
احمد خالد يوسف عبد الغنى
محمد حسن عطيه حسن
ممدوح محمد وهدان يوسف
نورهان محمد محمد انور محمد العسال
خالد راضى محمد على
كرستين وجدى تناغو بطرس
آيه محمود محمد محمود عبدالهادى
حسين حلمى حسين مصطفى
اماني سهران حمدان مرعي
السيد ابراهيم السيد عبدالباري
فؤاد أحمد فؤاد عبدالرحمن الجيار
ريهام رفعت ابراهيم ابو العزم محمد

الكلية
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات حلوان
اداب انتساب موجه عين شمس
تربية/رياضه طنطا
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
اداب انتساب موجه عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية ابتدائي سوهاج
فنون جميله فنون المنيا
زراعه اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب الزقازيق
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تجاره سوهاج
تربية بنى سويف
اداب دمنهور
كلية البنات آداب عين شمس
اعﻼم القاهره
حاسبات ومعلومات الزقازيق
حقوق القاهره
علوم رياضة المنصورة
تجاره انتساب م .بنها
حقوق طنطا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره عين شمس
تمريض الزقازيق
تربية/رياضه عين شمس
تجاره انتساب موجه بنى سويف
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
علوم رياضة طنطا
تربية اسكندرية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
356263
831705
293700
659973
751198
121936
515862
601438
320084
673734
674579
879015
370452
462059
658923
559799
545510
535434
526773
324989
751532
917513
362217
613559
580447
239222
908700
729701
353648
659210
808937
903610

اسم الطالب
سماح حسن عوض حسن
عمر خالد هارون محمد
عبد الهادي مجدي السيد عبدالحميد
مروه ممدوح حسن مصطفى احمد توفيق
مروان احمد محمود احمد همام
رويدا مجدى عمر محمد
ايمن محمود عبد المنصف احمد زكي
ندي محمد عوض عبد العزيز
محمد مصطفى محمود خفاجى
ايه احمد محمد عبد الواحد حجاب
منى محمد عبد الستار عبد الباقى محمد
شيماء احمد على سعداوى
محمد رضا مصطفى ابراهيم
نورهان مرسى محمد ابراهيم الفقى
اسامه عادل طلبه الشحات الجمال
محمد احمد محمد حسن اسماعيل
محمد مجدى السيد عبدالرحمن
امنية احمد محمد عابد
فاطمه جمال شندى سعد عبدالرحمن
روجينا روحي جرس ابراهيم
على محمد محمود محمد حسن نوفل
راندا ظريف رشدى غالى
نرمين كمال حبيب عبدالمﻼك
انجى سمير محمد عبدالرحمن
اسراء نشأت عبدالحميد جاب ﷲ
محمد سيد صالح محمد
سهام فتحى سعيد على
عمر مجدى عبد الجواد عبد القادر
حازم خالد علي حسن على
حسن حسين عبد العزيز عبد ﷲ
ايه عبد العظيم اسماعيل عبدالجواد
هاجر محمود صديق على

الكلية
اثار الفيوم
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب باﻻسكندرية
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب المنصوره
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه دمنهور
اداب انتساب موجه الزقازيق
زراعه المنوفية/رياضة
تربية ابتدائي الزقازيق
تربية طفوله الزقازيق
تمريض اسيوط
اداب عين شمس
نوعية كفر الشيخ
تجاره طنطا
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره دمنهور
تربية اسكندرية
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
طب بيطرى اسيوط
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره المنصوره
طب بيطرى القاهره
تربية ابتدائي اسوان
حاسبات ومعلومات الزقازيق
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تجاره طنطا
زراعه المنيا
تربية طفوله سوهاج طالبات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
742258
738458
144068
549416
291636
881207
376421
472979
118251
298477
887079
455848
393533
670717
440316
209088
229870
731991
383098
601658
436314
734604
477101
383160
449055
230499
439778
204987
655740
358854
606236
741286

اسم الطالب
ياسمين جمال محمد محمد
مرفت علي محمد علي الكيﻼني
اسﻼم نورالدين عبد الفتاح عبد السﻼم
نورهان محمود ابو سبع محمد موسى
محمد رضا محمد البدوى العراقى
ساره لطفى عباس عبد ﷲ
محمد ابراهيم على على ابوشوك
ابراهيم ابراهيم علي عبد السﻼم الشريف
سلمى خالد كامل محمد
منتصر صفوت حسين عبد العاطى
اسراء زكريا عبد العال يوسف
كريم ابو المعاطى السيد محمد كيله
امنيه ابراهيم حسانين على نصار
داليا خالد احمد رشوان
شيماء محمود محمد اسماعيل
كريم طارق حسين على
داليا سيد اسماعيل حسين
احمد السيد العربى حسين امين
اسراء رياض فؤاد محمود
آية صالح الشحات عبد المجيد البرماوى
أسماء خالد همام عطا ﷲ همام
السيد محمد احمد سالم
بيتر وليم كامل جورجى
زينب سامى امين محمد
ﻻميس حسام الدين الدسوقى الحسينى حمودة
مريم هشام نصر زكى
أمنية عبده عبد القادر محمود
جورج مفرح فكرى زخرى
احمد كمال كمال احمد رخا
ايات احمد عبدالسﻼم ابراهيم
احمد سعيد جمال عبدالحميد
محمود سيد فائق السيد

الكلية
تربية اﻻسماعيليه
دار العلوم الفيوم
تجاره انتساب موجه عين شمس
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
تمريض اسيوط
علوم عين شمس
زراعه كفر الشيخ
كلية البنات تربية عين شمس
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
اداب انتساب موجه اسيوط
تمريض طنطا
اداب انتساب موجه الزقازيق
علوم المنصوره
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
تجاره انتساب موجه عين شمس
كلية البنات تربية عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حقوق انتساب موجه عين شمس
تمريض الزقازيق
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
زراعه الزقازيق
علوم شبين الكوم ج المنوفية
نوعية عباسيه
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
حقوق عين شمس
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
تربية المنصوره
تربية ابتدائي عين شمس
دار العلوم ج القاهره
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
358844
390176
322116
244525
677535
446327
885495
359175
368705
540501
427931
731606
670582
822515
168969
443460
662280
108566
606419
601638
523391
456989
886259
579303
598239
911498
663707
736574
353056
734608
358008
755567

اسم الطالب
يارا حلمى عبدالستار احمد
مروه سمير عبدالرحيم حسين
يوسف ابراهيم الدسوقي نصار
مصطفى على احمد عبد الرحمن
السعيد صبرى عبد الغفار صابر على
احمد السيد قطب قطب القليط
ايه حماده سيد محمد
حازم ايهاب حسن علي
اميره محمد عبدﷲ محمد
هدير على عفيفى محمود
السيد محمود محمد عبد العاطي نصار
سلمى مجدى محمد ابو العنين امين عاشور
اسماء محمد احمد السيد بشير
مريم فكيه عطيه غب﷼
امل عيسى محمد عيسى
آﻻء كارم محمود اسماعيل طه
عمر احمد عبد الحليم تقى الدين
اﻻء احمد محمد ابراهيم عبد الحميد
دينا علوى محمد محمود
آﻻء مجدى علي السيد حﻼوة
محمود محمد السيد محمد مصطفى
اسماء المعداوى عبدالجواد عبدﷲ
محمد على دياب احمد
ياره ممدوح حامد طلبة
محمد يسري شعبان أبو الهدي
اسراء محمود علي صالح
نبيه عﻼء محمد مصباح
ايمان عبد الوهاب شتيه سليمان ابراهيم
يارا اسامه احمد محمد
عماد احمد سعيد محمد احمد امام
رويدا احمد عبدالغنى عبدالغنى
اﻻء محمد رشاد محمد حسين

الكلية
زراعه القاهره
تربية عين شمس
طب بيطرى جامعة السادات
دار العلوم ج القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره طنطا
اداب اسيوط
حقوق حلوان
تربية ابتدائي بنها
علوم دمنهور
تجاره اﻻسكندريه
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه
علوم المنصوره
اداب قنا ج جنوب الوادى
اداب انتساب موجه الفيوم
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
علوم المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
نوعية فنيه الزقازيق
علوم الزقازيق
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
معهد فني تمريض طنطا
معهد فني صحى اسيوط
تربية طنطا
معهد فني صحى بور سعيد
تربية نوعية موسيقية اسوان
نوعية المنصوره
نوعية الزقازيق
تجاره عين شمس
نوعية الزقازيق
بنات تربية/رياضه عين شمس
السن عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
886905
501530
596343
309165
580136
650962
664603
387588
515919
754567
730662
111848
315533
466770
399747
308695
375422
672870
321674
730319
580125
429672
666934
875032
535495
279503
652749
671169
151652
226671
437391
372250

اسم الطالب
نرمين يوسف دانيال صموئيل
ميرنا ايهاب ابراهيم احمد محمد
أحمد محمود محمد محمود عبد الرحمن
اسراء علي محمود صقر
فاطمه ايمن محمد اسماعيل محمود
اسراء ناصر محمد احمد النحاس
فتحى محمد احمد محمد على
احمد سمير السيد ابراهيم
عمرو خالد عبدالمنعم حسين الجوهرى
احمد حسن عبد التواب عبد الرحمن
احمد بﻼل محمد كمال
سها اسماعيل محمد زين
ابانوب صبحي توفيق حنا
رانيا بدوي يوسف الصوري
عمر طارق سيد عبدالعزيز رافع
نرمين اشرف سعد حجازى
احمد السيد ابرهيم ناجى
اسﻼم ناصر عبد المنعم محمد اﻻرضى
محمود توفيق سليمان الجد
عمرو اشرف رزق ابو ريه
عائشة محمد فتوح غريب الصعيدى
فتحية جمال محمد حسين رشوان عبيد
مصطفى احمد محمد توفيق رزيق
نسرين حسين الشافعى مصطفى عبد العزيز
جهاد أحمد مرسي حسن عامر
احمد محمد عبدالعليم محمد شعﻼن
أبانوب نبيل كمال يوسف مرقص
اسراء جمال الدين السيد نعمان العزب
مصطفي كمال ابو السعود مصطفي
خالد جمال محمود ابوسﻼمة
منى فتحى محمود محمد البمبى
ندى اشرف محمد محمد

الكلية
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره اﻻسكندريه
تجاره جامعة السويس
اثار القاهره
تربية ابتدائي طنطا
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره جامعة السويس
معهد فنى تمريض بنها
تربية رياضيه بنين اﻻسكندريه
تجاره جامعة السويس
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
حقوق شبين الكوم ج منوفية
نوعية بنها
نوعية كفر الشيخ
اداب سوهاج
تربية/رياضه شبين الكوم
تربية/رياضه بنها
اداب انتساب موجه المنصوره
تربية شبين الكوم
تجاره عين شمس
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب انتساب موجه اسوان
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب انتساب موجه المنصوره
تربية/رياضه المنصورة
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
حقوق اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
804851
316495
109097
754925
536078
658921
296955
608766
448932
662976
813312
890084
209621
603239
892287
754229
315804
808845
468815
303072
158795
824361
878387
358818
526602
608395
752146
600043
104543
740579
374862
459901

اسم الطالب
مى محمد محمد مشرف
اسماء صابر أمين الدسوقى عبد الرحمن
احمد وجدى محمود حسين
محمد فريد عبد الباسط موسى
اﻻء محمد نبيل احمد عليوة
احمد طارق سعد محمد حموده
هاجر مراد محمد نور قناوي
اسراء محمد رضا عبدﷲ عبدالرحمن
تقى محمد السيد الخنيزى
اسراء احمد محمد سالم
دينا مجدى خلف اسكندر
كيرلس زكريا يوسف جرجس
مصطفى محمد معوض عبدالرحمن
احمد فرج حسب النبى على حسب النبى
محمد ادم احمد ادم
عمرو كامل عبد السﻼم حسين الغيطانى
عمر احمد عبد الفتاح محمد رضوان
احمد مصطفي ابو بكر عبد الواحد
محمود نصر محمد محمود يوسف
منى محمد رجب الخياط
احمد رجب جاب ﷲ طلب
محمد احمد اسماعيل قناوي
مرتينا ممدوح يونان عشم
ورده حسين عبدالعزيز محمد
محمود صبحي فتحي احمد شمس الدين
نورا محمد حافظ ابوعافيه حسن
هبه خضر عيسى محمد خضر
احمد زيدان محمد عاشور محمد
مريم ماجد مصطفى خضر
ساره ابراهيم يوسف احمد
جهاد محمود عبدالرحمن محمد
اسماء عبد العزيز عوض عبد العزيز

الكلية
معهد فني تمريض المنيا
اداب انتساب موجه بنها
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد فني صحى اسماعيليه
علوم دمنهور
تربية رياضيه بنين المنصوره
تجاره جامعة السويس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
طب بيطرى كفر الشيخ
تربية المنصوره
كلية التربية الفنية ج المنيا
نوعية فنيه اسيوط
السن عين شمس
اداب الزقازيق
تربية رياضيه بنين اسيوط
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تجاره اسيوط
نوعية كفر الشيخ
اداب شبين الكوم ج المنوفية
علوم بنى سويف
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
تجاره اسيوط
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه الزقازيق
كلية أداب بورسعيد
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجاره القاهره
اداب الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
علوم كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
650498
500872
665667
657969
595876
369067
545303
541514
537417
902731
737857
821182
164804
133051
364541
739362
432336
675710
429235
386610
502185
526814
154720
431649
113778
736370
576800
163743
511840
586090
888069
472169

اسم الطالب
ساره رضا سعد محمد
نورين جمال فؤاد سيد أحمد خليل
ياسمين محمود على البيومى الفر
احمد ماهر عبد الوهاب محمد عبد البارى
رشاد عﻼء الدين رشاد عبد السﻼم وفا
هاجر عصام سعد الغباشى
احمد محمد حسن محمد ابراهيم
عبد الحميد محمد عبد الحميد محمد عبد المطلب
رودينا عبدالناصر خليفه محمد خليفه
ايمان يسري عثمان عبد الرحمن
مروه احمد هاشم عبد الفتاح ابراهيم سيد احمد
زينب جمال على محمد
نورهان سيد هاشم محمد
محمود محمد فاروق عبد الحكم
ميرنا ماهر فرج بطرس
اسماء حمدى الدين محمد احمد عكيله
على عﻼء احمد مصطفى
محمود محمد سعد معوض حسانين
اسماء محمد رزق محمد شاهين
سلمى منير احمد ابراهيم
مروة عماد الدين متولى عطية
اسراء محمد محي الدين عبد الرحمن أحمد
اسماء عيد قرنى عوض
كريم مجدي سليمان محمود الحلباوى
كيرلس لحظي قداس دميان
شروق صﻼح السيد محمد يوسف البوز
روميساء شوقى صادق البيطار
عبد الرحمن محمد محمد عبد الفتاح
اسراء محمود محمود خليل عثمان
اسراء الدسوقى محمد الخولى
خلود جمال مصطفى عبد الخالق
ساره السيد ابراهيم السيد

الكلية
تجاره طنطا
حقوق اﻻسكندريه
تربية المنصوره
معهد فني صحى رياضه المنصورة
دار العلوم ج القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اﻻسكندريه
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره دمنهور
تجاره سوهاج
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
دار العلوم المنيا
تربية ابتدائي الفيوم
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
حقوق حلوان
زراعه الزقازيق
تجاره دمنهور
تجاره طنطا
زراعه اﻻسكندريه
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
فنون جميله فنون المنيا
تربية بنى سويف
تجاره اﻻسكندريه
اداب القاهره
تجاره الزقازيق
حقوق طنطا
حقوق بنى سويف
اداب دمنهور
اداب كفر الشيخ
معهد فني تمريض اسيوط
اداب كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
815211
316309
523176
676139
166850
294444
468447
319321
448406
447952
310344
151018
544707
557900
529477
532924
582417
161378
674716
127693
232554
665092
297110
544588
320358
536348
354229
741502
815745
914308
210688
360127

اسم الطالب
دعاء محمد على محمود
شروق بشير عبد العظيم محمد حجاج
طارق صﻼح محمد عطا ﷲ حسن
الروميساء سﻼمه حجازى محمد سﻼمه
محمد احمد محمود نصر
احمد صﻼح السيد محمود
عبدﷲ محمد عبدالستار محمد عبد القادر السخاوى
ايمان احمد لطفي منتصر
نورهان محمد عزت سعيد غازى
محمود عبد المعبود عبد الهادي الحليس
احمد سمير محمد الشامى
هدى احمد محمد كامل
مصطفى احمد مصطفى عبد الكريم مصطفى
منى مسعد محمد محمود احمد
سعيد محمد سعيد محمد خﻼف
عيد اشرف محمد محمد على عبده
السيد ابراهيم السيد كسبر
ايمان خلف عبد الرؤف محمود
احمد محمد عبد المعين محمد عبد الرحمن شهاب
مريم خالد محمد السعيد
محمد طارق محمد فكرى
اسماعيل ابراهيم اسماعيل احمد نصر
بسنت محمد احمد عراقى
محمد حسين محمود حامد
احمد حمدي السحيمى عمارة
نهلة فراج عبدﷲ النجار
احمد قدرى حامد محمد
احمد طارق ابو المعاطي حسنين
ايهاب سعد عبدالرازق محمد
فاطمه بخيت رمضان عبد ﷲ
خالد اشرف حامد محمود شكرى
عمرو منير سعد محمد

الكلية
فنون جميله فنون المنيا
طب بيطرى بنها
زراعه اﻻسكندريه
تربية/رياضه الزقازيق
حاسبات ومعلومات الفيوم
تجاره عين شمس
تربية كفر الشيخ
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
تجاره طنطا
معهد فني صحى بنها
تجاره القاهره
علوم رياضة دمنهور
تجاره انتساب موجه دمنهور
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
معهد فني صحى رياضه طنطا
تجاره بنى سويف
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية/رياضه المنصورة
تمريض عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
اثار قنا جنوب الوادي
علوم حلوان
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنى سويف
تربية نوعية فنية اسوان
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
375711
516764
370080
214459
127470
240080
372147
211285
296200
297838
106953
365312
748853
913847
677508
166286
610842
377909
876695
435987
830671
318104
605587
443659
529123
651443
364659
901939
144669
657730
234969
525476

اسم الطالب
خلود محمد محمد عبدالمجيد
احمد ياسر مصطفى حامد صقر
ابانوب سامى ذكريا حنا
ابانوب ابراهيم صليب تاوضروس
اميرة عبد العال هاشم على
دينا محمد حسنى حسن
ايه جمال على عبدالمطلب
اسﻼم هشام محمود فاضل
نورهان حسن محمد احمد
باسل حاتم حسين سليمان الوكيل
مؤمن دسوقى مسعد على
يمنى ابراهيم سعد حسن ابوسيف
جوزفين جاد وليم جاد
محمد حمدى سالم حسن
ريهام عادل احمد السيد شحاته
اميمه صﻼح محمود عبد الفتاح
هاجر السيد حسن محمد ابراهيم
محمد شاكر محمد عبدالحافظ محمد
ابرام ثروت ظريف ثابت
هنا عادل عبدﷲ احمد
سماح عزب حزين نصرﷲ
عﻼء عادل محمود خليل
وﻻء على حسن موسى
لمياء اشرف عبد الظاهر الديب
اسامه خالد محمد على حسين رمضان
اسماء اسامه السيد ابو المجد
اليصابات جورجى شحاته فرج
هاجر ابوالفتوح حفنى عريبى
مصطفى حمدى السيد نور
محمد السعيد السعيد ابراهيم
نور هان اشرف محمود احمد
ايمان طارق رشاد عبد المعطى

الكلية
دار العلوم ج القاهره
تجاره دمنهور
اداب انتساب موجه بنها
اداب انتساب موجه حلوان
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
اداب انتساب موجه بنها
اﻷكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب
علوم حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم حلوان
علوم حلوان
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني صحى رياضه اسوان
علوم رياضة جامعة دمياط
علوم رياضة الفيوم
تربية الزقازيق
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
علوم اسوان
اداب اﻻسكندريه
تربية قنا ج جنوب الوادى
اداب اسيوط
نوعية الزقازيق
اداب طنطا
طب بيطرى دمنهور
علوم رياضة المنصورة
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي سوهاج
تربية حلوان
تجاره جامعة السويس
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
818001
732908
160565
894525
812662
575980
757016
664153
367333
438739
364732
748086
905246
299910
230723
150512
440140
134070
156062
108775
123657
164048
508675
597506
444907
244761
524225
313648
803619
283980
380474
296203

اسم الطالب
حنان داود بولس سعد
مروه جﻼل عطيه عفيفى
نوره ابو الخير عبد العليم بكر
حنان وهبه احمد منصور
مينا مجدى عياد يونان
حسان رجب السيد حسين النجار
ساره فتحي محمد الحﻼج
مروه جميل فاروق ابو الفتوح
امل سمير عبدﷲ جاد
سلمى لقمان حسين حسن رسﻼن
مرنا صموئيل ثابت عازر
اسراء احمد عيسى موسى
هاله عادل جادالكريم احمد
ابراهيم ابراهيم عبد الحفيظ محمد
احمد عماد محمود عبدالقادر
ليلى عبد الباسط على دسوقى
شيماء عادل احمد عبد العليم
رانيا فتحى صدقى احمد
ابتسام كامل بدوى ابراهيم
داليا وائل احمد عبد ﷲ
عمرو محمد شعبان محمد على
محمود مصطفى السيد معوض
منى يسرى محمد نصر حسين على
سلمى عﻼء عبد الوهاب على ابو السعود
محمود هانى محمد ابراهيم المهر
مروان حسن عبد السﻼم السيد
ريم سعيد خليل يوسف على
يارة اشرف محمد امام شاهين
إسراء ايهاب أحمد علي
خالد ايمن السيد عبد الراضى
محمد مجدى عبدالعزيز محمد عبدالحافظ
نيرة السيد محمود محمد

الكلية
تربية رياضيه  /بنات المنيا
علوم الزقازيق
تربية ابتدائي بنى سويف
اداب انتساب موجه سوهاج
اداب المنيا
تمريض طنطا
علوم العريش
معهد فني تمريض المنصوره
تربية ابتدائي بنها
تربية أساسي اسكندرية
تربية حلوان
علوم رياضة اﻻسماعيليه
علوم سوهاج
حاسبات ومعلومات حلوان
حقوق انتساب موجه عين شمس
كلية البنات آداب عين شمس
علوم طنطا
تجاره القاهره
تربية /رياضه بنى سويف
اعﻼم القاهره
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اداب الفيوم
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره جامعة دمياط
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره انتساب موجه قاهره
علوم اﻻسكندريه
تربية السادات
رياض اطفال المنيا طالبات
حقوق حلوان
تربية/رياضه عين شمس
تربية حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
579967
464528
553002
518278
125623
602296
534891
585654
508470
293797
507752
164695
667245
748904
843534
479773
581876
613046
752437
832563
677922
358204
470771
594452
548724
448901
455978
506459
910321
903566
534746
281996

اسم الطالب
امنية احمد حسن حسن رمضان
عبد الباقى مبروك ابراهيم طاحون
ساره طلعت احمد فراج مصرى
وﻻء شحاته محمد السيد حسن
ميرنا مدحت محمد عوض داود
عبدﷲ محمد احمد الشيخ محمد مصطفى
هبه محمد السيد عبد المنعم حربى
وعد احمد احمد السمنودى
شرويت عمرو اسماعيل كامل اسماعيل
احمد عبد الناصر عبدالعزيز عثمان
احمد جمال الدين محمود محمد مصطفى
شيماء شعبان رمضان سعيد
ميرنا احمد قاسم جوده عبد الوهاب
منه ﷲ احمد عبد الشافي احمد
محسن حسن عبد الرحيم محمود
محمد على محمد مرسى عبده
محمد ياسر عبد الحكيم الديب
احمد محمد محمد حسين الخواطرى
هانيا عصام الدين رجب اسماعيل
رويدا محسن يوسف ابو المجد
هبه ﷲ سامى احمد السيد عامر
بسنت طارق محمد حسب ﷲ
مروة صﻼح محمد حمد صقر
خلود خالد السيد الخضرى
سامي سيداحمد احمد محمد خليف
آيه احمد رشاد قنديل
مصطفى بكر محمود محمد مطاوع
ضحى احمد محمد احمد محمد
احمد محمد عبد ﷲ ابوالوفا
فاطمه السيد محمد عبد الحميد
الشيماء حسنى على ابراهيم النجار
يارا طارق انور نصر

الكلية
علوم المنصوره
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
حقوق اﻻسكندريه
اداب دمنهور
نوعية جيزه
حقوق الزقازيق
علوم اﻻسكندريه
تربية طفوله طنطا
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق عين شمس
حقوق اﻻسكندريه
السن عين شمس
حقوق المنصوره
تربية جامعة السويس
تربية المنيا
حقوق طنطا
تجاره طنطا
تجارة جامعة السادات
نوعية بور سعيد
كلية تجارة ج أسوان
علوم جامعة دمياط
تربية حلوان
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
علوم جامعة دمياط
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
تمريض طنطا
اداب طنطا
اداب سوهاج
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
اداب سوهاج
علوم حلوان
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
373336
434397
804651
315344
466860
155417
212502
378700
451452
735701
740196
607537
305276
882974
380210
814379
657520
890377
390594
742575
302063
585053
587683
464613
603409
443715
580178
292122
613661
668371
218031
144484

اسم الطالب
محمود محسن توفيق احمد السيد
محمد عبد الوهاب محمد عبد الرحمن
مصطفى حجاج دسوقى محمد
محمود يسن عبدالعليم الشرقاوي
اميرة محمد عبد العزيز غلوش
ايه نبيل محمد نادى
منيرة ممدوح محمد زينهم
عمر مصطفى اسماعيل عبدالرحيم
هادى احمد عبدالعزيز عبدالقادر السنباطى
انس السيد سعيد محمد خليل
عماد عبدالعزيز سرحان عبدالحميد
احمد خالد عطية عثمان
هاجر صابر ابراهيم القسط
رانيا بدر مرعى ابراهيم
سارة عزب عبدالمجيد عبدالهادي
هاجر سيد زناتى شاكر
فاتن عوض رجب عوض عطيه
نجوى خلف ﷲ محمد محمود
احمد سعيد ابراهيم ابراهيم
ايه محمود حسين عبد ﷲ
احمد محمود حلمى عطيه مروان
عمرو عبدالحليم محمد ضهر
ساره محمد اسماعيل عبدﷲ البيومى
محمد مدحت اسماعيل احمد خضر
سعيد رضا على عبد الحميد
اية رجب على محمود سرور العبد
مى محمد محمود محمد ابو موسى
مي سيد محمد عكاشه محمد
ادهم محمد محمد احمد محمود الفيومى
وﻻء محسن بكر محمد خليل
ايمان هشام عبده احمد عبده
اسراء شعبان السيد يوسف

الكلية
تجاره بنها
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
معهد فني تمريض المنيا
اداب انتساب موجه بنها
طب بيطرى اﻻسكندريه
اداب بنى سويف
علوم عين شمس
حقوق عين شمس
علوم طنطا
زراعه الزقازيق
حاسبات ومعلومات الزقازيق
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
اداب اسيوط
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
معهد فني تمريض المنيا
تجاره المنصوره
اداب اسيوط
طب بيطرى بنها
تربية اﻻسماعيليه
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
تربية طنطا
تربية بنها
تجاره كفر الشيخ
اثار القاهره
تربية/رياضه طنطا
تجاره المنصوره
حقوق القاهره
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
حقوق المنصوره
علوم القاهره
علوم القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
230844
434979
537006
379087
316090
877586
543667
324455
597546
884135
906241
145020
294110
375170
537250
607130
745772
588511
833196
455408
651376
323590
589288
505146
586629
656872
291891
829218
451307
309204
512133
539758

اسم الطالب
محمود ابوبكر محمد ذكى
مصطفي محمود محمد صدقي عبد الجواد
آيه محمد يوسف محمود الديب
ايه محمد عبدالرازق سالم حسن خضر
اسراء اكمل عبد الفتاح سيد احمد زرد
ايمان حسن صالح عمر
ميار محمد ابراهيم محمود خورشيد
كريم عاطف علي محمود
نيره أحمد عباس السيد ندا
ريموندا عادل عبد الجابر ميخائيل
ساره اشرف محمود عبد الرحيم
زينب صبحى فتحى هوارى
علي سيد عبد السﻼم السيد
مهدي خالد السيد عبدالعظيم
مروة محمد ابراهيم الرمادي
احمد رفعت عبد المحسن رفاعى
ميرنا نبيل سامى جوده
ابراهيم محمد حسن ابراهيم حجازي
محمد عبد العاطي الطاهر شعﻼن
عاصم عماد احمد علي الغتورى
ميرنا مصطفى الزكى عيد شادى
سارة خالد جابر عبدالباقى مدين
حازم محمد محمد ابراهيم منصور
ابراهيم محمد ابراهيم احمد محمد عمر
مى رضا محمود دراج
فاطمه مجدى سعد احمد ابوالمجد
اسراء كمال عبد العال محمد سعد
محمد عبدالنعيم محمود حامد
علي عبد الرحمن علي محمد حوا
انجي لطفي اسماعيل سعد
شيماء عمر عبده عمر رجب
نهاد ناصر محمود توفيق

الكلية
حقوق حلوان
تجاره جامعة السويس
اداب دمنهور
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
اداب اسيوط
علوم رياضة بنى سويف
تجاره جامعة السويس
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تربية اسيوط
معهد فني صحى سوهاج
معهد فني صحى امبابة
علوم القاهره
علوم بنها
طب بيطرى دمنهور
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية انتساب موجه بالسويس
علوم رياضة الزقازيق
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه طنطا
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب طنطا
اداب كفر الشيخ
علوم طنطا
حقوق المنصوره
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تمريض طنطا
السن عين شمس
تجاره دمنهور
تربية طفوله ج دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
833334
744478
745974
435563
835665
664165
890460
534306
529954
601601
435463
548693
360961
579873
881681
889869
159158
604519
133596
876845
236172
365786
503286
590887
462291
917246
163258
593628
518307
366908
285312
160114

اسم الطالب
مﻼك مجدي تادرس ميخائيل
محمد غندور على ابراهيم
احمد صﻼح عبد الدايم هاشم
شيماء محمد السيد ابراهيم محمد
غاده صﻼح الدين سلطان مغازى
وسام عبد القادر سعيد سعيد
ساميه سمير زكرى رزق ﷲ
نورهان موسى جبريل عبدﷲ حميده
رمضان عيد رمضان عبد المطلب رزق
باسم صبحي محمد محمد سيد احمد سالم
ياسمين حمدى محمد محمد يوسف
محمود كمال حسن عيد
نرمين مسعد سعد حسن عشماوى
نسمه محمد محمد اﻷقنص
جهاد قدرى احمد سيد
اريج احمد محمد سالم
سمر محمود حمدى محمود
نورهان محمد محمد أحمد ربيع
هاجر خالد فتح ﷲ الشيخ محمد
مصطفى محمد حسين حسن
منة ﷲ احمد محمود فرج
منه ﷲ حسن احمد حسن
مهند رجب السيد علي قاسم
رانا رفعت سعدالدين محمد العربانى
مروه على حسن عمر شريف
فاتن عبد الفتاح محمد سيد
زينب مصرى سيد عبد الباقي
محمود محمد محمد طه هﻼلى
هاله ابراهيم عبد الستار طلبه خليفه
محمد محمود حسن عزاز حسن
ليلة بهاء الدين محمد فتحي عبد الفتاح
ماركو عصام صليب جميل وهبة

الكلية
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
تجاره اﻻسكندريه
اداب اسوان
تربية ابتدائي المنصوره
تربية اسيوط
تجاره جامعة السويس
حقوق اﻻسكندريه
معهد فني صحى الزقازيق
اداب كفر الشيخ
تربية/رياضه دمنهور
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره طنطا
تربية اسيوط
تربية اسيوط
اداب بنى سويف
نوعية الزقازيق
السن عين شمس
اداب سوهاج
تربية عين شمس
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
فنون جميله فنون اﻻقصر
تربية جامعة دمياط
معهد فني صحى طنطا
تربية اسيوط
تربية الفيوم
تجاره بور سعيد
اداب دمنهور
نوعية بنها
بنات تربية/رياضه عين شمس
تجاره بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
168583
676483
661154
455503
369128
225906
282104
806223
391218
113376
356522
277839
598364
448975
137122
442376
597910
586495
676475
373627
583127
680838
655309
674434
112547
435581
390768
818933
219968
668973
308117
391445

اسم الطالب
مريم انور ماهر امين
نهله عصام سعد الدين سعد الدين السيد
محمود صابر المتولى صابر المتولي
احمد محمد المصيلحى مصطفى عامر
نرمين محمد احمد محمد حسن
حازم محمود محمد حسن
سالي هشام محمد سمير اﻻنصارى
عبدالحميد محمد عبدالحميد صابر
اسيل اشرف محمد عبدالغني
عمر عبد المنعم عبد المحسن معوض
مريم احمد سيد حسن
ريمون ايهاب فتحي ناشد
رحمه عوض عوض عويد
روان حمدى عبد المنعم مطاوع
احمد فتحى محمود القنفد
عبد الرحمن بﻼل عبد العاطى مصطفى الضلع
احمد السيد السيد عباس الشاعر
بسمه محمد فتحى الشربينى
منه ﷲ شكرى ابراهيم ابراهيم كبشه
عبدﷲ محمد بكرى بيومى
دعاء الششتاوي ايهاب يونس
منى محمد على ابراهيم بركات
نرمين سمير سيداحمد عبد العزيز سيد احمد
هاله اسماعيل حسينى السيد حسن عطيه
رحمة يسرى محروس عبد ﷲ
يارا محمد احمد محمد السﻼمى
ساره انور حسن محمد
ايمان ابراهيم عبدالرحيم ابراهيم
زينب يسري السيد محمد
اسماء وجيه مصطفى محمد الخميسي
نهى محمد محمود الهلباوى
جهاد رشدى عبدالخالق عبدالرحيم

الكلية
تجاره انتساب موجه بنى سويف
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تربية/رياضه المنصورة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
نوعية بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه بنى سويف
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
زراعه القاهره/رياضة
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره جامعة دمياط
تربية ابتدائي طنطا
حقوق بنها
معهد فني صحى طنطا
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
اداب المنصوره
طب بيطرى بنها
علوم بنها
نوعية طنطا
اداب المنصوره
معهد فني تمريض المنصوره
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم اﻻسكندريه
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب سوهاج
طب بيطرى القاهره
علوم المنصوره
تربية/رياضة جامعة السادات
اداب القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
425814
812497
748648
834791
579627
669839
213088
363286
512450
234934
752033
242605
652861
153062
886846
805876
529979
161807
609838
891948
806767
544946
361430
512777
231792
458901
540034
387384
374545
383751
584878
895355

اسم الطالب
رنا أشرف محمد عبدالفتاح
فتحيه شعبان عبد الفتاح حسين
بيتر اسحق حليم سدراك ارمانيوس
ايه عبدالستار سيد الصادق
إسراء مصطفى شوقى قديس
اميره ناجى خليل السيد
نورين ياسر محمد محمود امين
محمود عبدالرحيم مصطفى محمود
سهيلة سمير احمد حسن محمد
ايمان طارق محمد احسان محمود شوقى
ابتسام ابراهيم احمد محمود علوى
صﻼح حسنين سيد حسنين
عبد ﷲ عاطف رزق السيد اسماعيل
بسمة احمد سيد احمد
اسراء احمد عوام عبد الموجود
عﻼء صﻼح الدين محمد محمود
عمر جوده محمود على شحاته
خالد محمد محمود خليفه
على احمد شحاته حبيب
محمود عاشور عبد العظيم عﻼم
ساندى صبحى طوبيا لبيب
مؤمن محمد شعبان درويش
شروق كمال الدين منصور محمد عثمان
منة ﷲ خالد حامد إبراهيم أحمد
محمد حسن طه محمد الطباخ
حسناء حلمى عبده عبده المغربى
زينب سعيد عبدالعظيم محمد مصطفي
احمد زكى محمد السيد ابراهيم
هبه ايمن حنفى محمد
مصطفى سيد مصطفى عبدالحليم بدر
محمد ابوالعزم السيد عماره
حاتم عبد الجواد محمد عباس

الكلية
الزراعة الصحراوية والبيئية بفوكة ج اﻻسكندرية فرع مطروح
تربية المنيا
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
السن عين شمس
رياض اطفال القاهره طالبات
إعﻼم القاهره/رياضة
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية بور سعيد
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية بنى سويف
تجاره اسيوط
تجاره اسيوط
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه بنى سويف
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تجاره اسيوط
تجاره بنى سويف
علوم رياضة كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
زراعه دمنهور
تربية دمنهور
تجاره انتساب م .بنها
نوعية بنها
تجاره انتساب م .بنها
تجاره طنطا
تجاره سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
235336
228818
595217
901630
543098
875213
664589
819224
538947
454653
615537
831101
294975
731014
917621
733122
810653
885622
394531
836336
164687
542746
579407
675712
883970
523644
148991
295929
812304
445303
305303
376428

اسم الطالب
ساره عاطف حسن محمد
محمد احمد سليمان احمد
احمد جميل إبراهيم رزق علي
خالد محمد احمد محمد
مؤمن خميس عبد الستار محمد رحيم
مصطفى احمد عبد الرحيم عبد الرحمن
احمد وائل عبد العليم محمد
زينب عبد البديع هاشم احمد
ايمان عادل أحمد السعدنى
اسراء علي محمد السوداني
خالد عبد الفتاح سﻼمة عبد الفتاح
احمد مروان محمد الصادق محمود
مصطفى اشرف مصطفى مصطفى
مادونا سمعان جرجس سمعان
سامح اشرف على محمود
ايمان حسين حمدى عبد الرحمن
على طارق محمدصفوت محمود
الشيماء محمدالكتبى علم الدين احمد
ياسمين عثمان حلمى عثمان
جمال عبد الناصر مرشد عبد النعيم
سوتى محب انور يعقوب
مروة محمد حسانين ابراهيم على
نرفانا نور الدين عثمان احمد سليم
مصطفى عبد ﷲ عبد المعطى عبد ﷲ على
مريم فايز صديق تاوضروس
اسماء محمد عبدالرحمن عبدالجواد
هند عبد الخالق عبد ﷲ محمود
نهى ماهر على متولى
ماريان عاطف نبيه عيد
ايه اسماعيل يوسف اسماعيل حنوره
مارينا سليمان نصر منصور
يوسف سعيد على على حماده

الكلية
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى بور سعيد
حقوق قنا جنوب الوادي
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره اسيوط
تجاره دمنهور
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
علوم الزقازيق
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
معهد فني صحى امبابة
اداب انتساب موجه الزقازيق
تمريض اسيوط
نوعية الزقازيق
تربية رياضيه بنين المنيا
تربية اسيوط
حقوق بنها
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه قنا
علوم الفيوم
تربية طفوله اﻹسكندرية
اداب المنصوره
تجاره طنطا
اداب اسيوط
تجاره اﻻسكندريه
حقوق القاهره
السن عين شمس/رياضة
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه طنطا
معهد فني صحى رياضه بنها
زراعه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
747343
220300
442915
115056
746357
670512
170269
878469
673641
743885
287904
538624
614282
286689
583397
545622
884712
888001
146174
313220
888401
382297
739400
754181
546031
238198
816866
305167
650206
313200
545366
669501

اسم الطالب
اسماء السيد رمزى ابراهيم
رضوى خالد محمود مرزوق
ندى محمد عبدالمنعم على الصباغ
اسراء سيد محمد السيد
ميادة حمدى احمد يونس
نورا رجب حسن على ابراهيم
كيرلس ماجد عياد واصف
احمد محمد محمد عبد الفتاح
ساره السيد ابو الفتوح السيد خضر
ندى عاشور عبد المحسن حسن
مينا سعيد عبد المﻼك سعيد
آﻻء رمضان الشحات أبوغالى
سهيله الشبراوى محمد عبد الهادى
امنية سيد حسين محمد
ايه محمد امين القطب محمد
أحمد مصطفى عبده أحمد السيد
بسمه ناجح حلمى على
ضحى صﻼح زكي عبد الرحيم
هدى نبيل محمد محمد عباس
منى محمود عوض عبدالسﻼم فضل
دعاء صﻼح حلمى بدوى
نورا مجدى محمد خالد نور الدين
هيا احمد حسن احمد
محمد عادل وجيد يوسف
سلمى محمد على محمد على فايد
اية عبدالمعتمد عبدالبديع فهمى
نورة نبيل صﻼح سليم
اسراء محمد جابر يوسف
عمرو فيصل عبد الكريم محمد درويش
مي جمال محمد الجنيدي
نور نجد انور مصطفى الشرملس
محمد عاطف سعد السيد الزمزمى

الكلية
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اداب عين شمس
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اداب المنصوره
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
معهد فني صحى اسيوط
اداب المنصوره
علوم جامعة السويس
تجاره طنطا
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجاره الزقازيق
اداب القاهره
تربية ابتدائي طنطا
علوم رياضة دمنهور
اداب سوهاج
نوعية فنيه اسيوط
زراعه القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تمريض اسيوط
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
زراعه الزقازيق
تجاره بور سعيد
علوم رياضة سوهاج
اداب انتساب موجه حلوان
تربية المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره كفر الشيخ
تربية ابتدائي شبين الكوم
تجاره جامعة السويس
معهد فني تمريض المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
893424
728072
372889
324177
479231
450104
287982
301505
322735
432904
150210
211559
391264
354372
580479
500705
284185
467327
219521
588708
590456
659052
224951
825902
293842
754339
915416
828344
229346
174033
588501
838484

اسم الطالب
طه حسين طه عبيد
مروه محروس حمدى حامد على
ساره نجيب فايز جريس
امنية الدسوقي على يوسف
محمد رضا عبدالمجيد عبدالسﻼم
هويدا السيد محمد الموزى
كريم محمد عبد الحكيم رشدي
ممدوح مصطفى ممدوح مرعى
اسراء محمد صاوي محمد
حسين حسن احمد حسين جعفور
امانى حمزه محمود عبد الخالق
احمد عماد رشاد عبد الحميد
محمود سيد محمد سيد
محمد خالد على نوفل
ضحى محمد عبدالحافظ الزينى
احمد محمد ابراهيم برعي خليل
باسم عادل عبد الحميد عبده
السيد احمد احمد سعد ابوريه
زكريا فتحى زكريا السيد
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن سليمان
محمود محمد محمد عبد الحميد شلبى
ايه محمد عبد شلبي
محمد احمد ثروت احمد
اماني عبد النعيم حسين صادق
ايمن صبري علي حسين
على شريف على احمد رشوان
عمرو محمود نور الدين محمود
ايمان ابراهيم محمود محمد
ايمان محمد سالم رزق
ايمن صﻼح دسوقى احمد
هاجر سعد عبد المنعم وهبة الشيخ
أسماء جمال محمد اﻷباصيري أحمد

الكلية
تجاره سوهاج
طب بيطرى الزقازيق
علوم عين شمس
تربية الغردقة جنوب الوادي
تربية/رياضه كفر الشيخ
اداب طنطا
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره جامعة السويس
حقوق القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم القاهره
علوم رياضة حلوان
تجاره المنصوره
اداب طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
زراعه كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق قنا جنوب الوادي
حقوق عين شمس
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تجاره اسيوط
معهد فني صحى سوهاج
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تربية ابتدائي بنها
تجاره اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
303513
147576
465501
178749
295641
293793
544894
357618
371141
821469
384794
911589
812317
833078
295650
661224
662682
389642
812389
525008
582798
742295
148040
143195
584734
242144
602417
163980
592556
382861
909305
124016

اسم الطالب
ياسمين جمال مصطفى بحبح
ايه محمد عبد الغنى محمد
سارة سمير احمد شرف
طه على محمد على
بسمة عواد محمد عواد
احمد عادل صابر امين
محمد طلعت كامل محمد السيد
وليد عيد متولى شبيب
طارق محمد محمد خليل
اكرام عبيد علي محروس
وليد جﻼل عبدالستار سليمان
اسراء مصطفى عبدالعظيم عبد الوهاب
احمد عصام الدين احمد عبد الوهاب
سميره عبد الحكيم عامر حسين
مريم احمد محمد احمد فواز
صﻼح احمد السيد احمد حامد
محمد حسن البيلى شطا
مينا مرقص وهيب عازر
مينا يحيى فهيم عبد المﻼك
منه ﷲ السيد عبد القوى سيد احمد الشوره
ايه صﻼح السعيد حسن جاد
فاطمه حسنى محمد احمد
ابراهيم خالد عبد الحليم مهدى
مارينا هانى موريس زكى
دعاء عماد السيد الحارون
عبد الرحمن احمد محمد محمد القريطى
منار السيد محمد متولي
عمرو سيد ربيع السيد
روفيده محمد محمود عبد البارى
حامد حمدى حامد محمد
احمد مصطفي صالح سﻼمه
معتز لطفي محمد رشاد مصطفى

الكلية
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره كفر الشيخ
معهد فني تمريض بنى سويف
تربية حلوان
تجاره طنطا
حقوق اﻻسكندريه
عالي هندسة بلبيس
حقوق بنها
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره انتساب م .بنها
علوم اسوان
حقوق بنى سويف
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
اداب عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب المنصوره
اثار القاهره
تمريض المنيا
تجاره طنطا
اداب المنصوره
تربية ابتدائي اﻻسماعيليه
تجاره انتساب م .بنها
كلية البنات تربية عين شمس
معهد فني تمريض طنطا
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
نوعية الزقازيق
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم
تربية جامعة دمياط
تجاره عين شمس
حقوق اسوان
تجاره انتساب موجه قاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
539066
549255
742442
581741
388009
103106
211385
139533
138752
805409
746370
362132
507645
169970
442339
547123
841780
617545
665368
576986
436130
615452
559066
448170
452699
321214
117724
128477
374309
443016
129140
231913

اسم الطالب
صفاء محمد محمد أبو عيش
احمد طلبة امام الشرقاوى
افنان على صالح على
احمد حسن السعيد السيد
اسراء سعيد عطاﷲ محمد جاد ﷲ
محمد صﻼح صادق امام
مصطفى محمود يحيى محمود
عمر جمال عبد البديع عطيه
انجى السباعى محمد السباعى
معتز حمدي سيد سليم
اميره السعودى احمد محمد
سماح محمد عطا عواد
يوسف محمد ماهر محمد محمود بسيونى
سارة حنفى عبد الفتاح حمدى
حامد مدحت حامد درويش
اسماعيل انور ذكى مراد
رحمه على عبدالعظيم محمد
منى على محمد على هﻼل
هاجر احمد الدسوقى الحماقى جوجر
اميره جابر سعد السيد اﻻحول
يمنى أحمد حمدى محمد زكى
ايمان نورالدين سعدالدين سليمان
يوسف محمد مصطفى العادلى
عبدﷲ سعيد محمد ابراهيم عبدﷲ
مى عيسى ابو اليزيد ابو ديه
اسماء طارق عبد ﷲ العفيفى
اسراء محمد السيد حامد
اسراء سيد محمد حسنين
فيروز مصطفى احمد حسين متولى
اﻻء فوزي عبد الواحد محمد النجار
ميرنا هشام محمد عبد الغني حسونه
عمر سالم فؤاد سالم

الكلية
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم رياضة بنها
حاسبات ومعلومات بنها
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
فنون تطبيقيه حلوان
اداب المنيا
معهد فني صحى اسماعيليه
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره دمنهور
تربية الفيوم
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تربية/رياضه اﻻسكندرية
اداب انتساب موجه المنيا
اداب انتساب موجه جامعة دمياط
اداب جامعة دمياط
زراعه المنصوره
اداب اﻻسكندريه
رياضيه بنات الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
تجاره طنطا
تربية طنطا
تربية طفوله شبين الكوم
تجاره انتساب موجه حلوان
كلية البنات آداب عين شمس
علوم رياضة بنها
تربية طنطا
اداب سوهاج
زراعه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
651381
739205
679326
738047
370312
354219
108841
547672
294620
527090
373138
671239
449948
599594
732070
681346
656843
604800
615198
313764
112307
136270
320139
681315
373800
751100
667024
751486
368385
838222
599475
376844

اسم الطالب
ندى السيد اسماعيل متولى حسن
احمد على حسين السيد
محمد مسعد عنتر الغريب جمعه
نورا عادل جرجس صليب
احمد محمد محمد درديري
عبدالرحمن احمد عبدالحميد على بدير
اﻻء طارق محمد جﻼل
رائد عوض محمد محمود محمد شيخ روحه
محمد بهاء الدين عبدالحكيم عبداللطيف
هاجر حمدى السيد محمد القاضى
هاجر على عبدالستار احمد عبدالواحد
هاله حلمى صﻼح ابراهيم
عﻼ عﻼء عبدالمنعم شلبى
محمد السيد علي السيد على
محمود عادل ذكي عبد الحميد الشحات
اميره عادل بدوى محمد المسارع
شروق حمدى عبد الواحد حامد
آيه نبيل عطيه عبدالحميد الشافعي
ايمان اسماعيل ابراهيم اسماعيل
سارة طارق عبداللطيف عمران
مارى حنا ميخائيل حنا
اسراء محمود عبد الهادى محمد
عبد النعيم فتحي عبد النعيم عبد الرازق
وﻻء اسامه سعد محمد العشرى
محمد اشرف سعد محمد غز
سيف الدين اشرف حسن سنيدة فرغلى
اميره محمد سﻼمه احمد سﻼمة
اسﻼم خالد ثابت احمد حسن
تقى خالد عبدالحميد مجاهد السنهوى
ساره عرفات مبارز احمد
يوسف يسرى السيد ابو المجد اسماعيل
مياده خالد عبدالعزيز سيد

الكلية
تربية المنصوره
اداب الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
معهد فني صحى الزقازيق
تربية عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره القاهره
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
نوعية اﻻسكندريه
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
نوعية المنصوره
تجاره طنطا
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره بور سعيد
اداب المنصوره
علوم الزقازيق
تربية ابتدائي الزقازيق
تربية ابتدائي السادات
تربية عين شمس
زراعه القاهره
تمريض شبين الكوم المنوفية
تجاره بور سعيد
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره جامعة السويس
معهد فني تمريض المنصوره
كلية أداب بورسعيد
تربية ابتدائي بنها
تربية فرع الوادى الجديد
حقوق الزقازيق
تربية ابتدائي عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
590335
116241
229012
577948
678501
500256
308524
729509
529145
658647
809674
517600
280196
289207
910944
466109
603196
544712
893313
205405
225149
146408
594095
233718
506833
661913
465768
464651
159645
470163
234694
117536

اسم الطالب
عمار رأفت طاهر ابو النور
عمرو احمد حامد محمود ابوالعﻼ
محمد حسين عبد الحميد سرحان
امانى نهاد مرجان الصافورى
اسامه محمد رمضان ابو المجد حبى
هاجر محمد يس ابراهيم رجب
حنان ابراهيم عبد ﷲ الغلبونى
محمد رفعت عبد العزيز عبد الرحمن عسكر
ايمن على سالم محمد سالم
عمر صﻼح احمد عبد الرؤف
رانيا محمد جمال محمد
رحاب سمير محمد يونس الجلب
اميرة خالد صديق عبد العزيز
محمد اشرف محمد عبده عطيه
محمود عمر مصطفى احمد
امل فتحي درويش درويش البزاوي
ايمان حامد عبد ﷲ محمد
مصطفى محمود احمد حسين منصور
ساره عوض وقيم موسى
ميرنا نادر نظير حنا
نادر محمد عبدالحميد السيد
هبه عربى عبد الفضيل عبد ﷲ
عبد الحميد وهبه عبد الحميد الشرباصي
تقى مجدى صابر قطب
هدى حمدى منصور عبد العزيز
عﻼء ابوعويضه محمد محمد احمد
الشيماء عبدالحميد محمد عبدالحميد
هشام ماجد محمد بسيونى سالم
محمد رمضان سيد سليمان
احمد السيد عبد اللطيف احمد السيد
عمار ياسر عبد العزيز محمد
مارينا لطفى خلف حنين عبد المﻼك

الكلية
تربية جامعة دمياط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه طنطا
معهد فني صحى طنطا
زراعه المنصوره
اداب اﻻسكندريه
تربية ابتدائي السادات
تجاره جامعة السويس
تجاره انتساب موجه دمنهور
تربية المنصوره
اداب انتساب موجه المنيا
حقوق اﻻسكندريه
السن عين شمس
حقوق القاهره
اداب اسوان
اداب كفر الشيخ
تربية/رياضه الزقازيق
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
اداب سوهاج
اعﻼم القاهره
تجاره القاهره
زراعه القاهره
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه دمنهور
نوعية المنصوره
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تجاره كفر الشيخ
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره كفر الشيخ
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
علوم القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
235565
431953
295017
901361
480519
527213
321133
814924
438770
294900
527848
429286
139589
525894
820623
205950
232176
440139
736399
672336
503808
913096
456691
755871
503933
812336
233763
168117
752817
804812
369682
806446

اسم الطالب
عبد الرحمن سمير محمد زلط
امن يسرى جمال الدين ابو السعود
ابراهيم جمال محمد ابراهيم
ابراهيم احمد محمد احمد
عمرو عبد الباسط ابراهيم مصطفى
شيماء محسن فتحى محمد حسين
اماني نصر محمد الشرقاوى
محمد صﻼح عبد المعتمد خفاجي
منة ﷲ خالد محمود عبد الرحيم حسب
مصطفى السيد مصطفى السيد
فاطمة محمد احمد محمد كركور
زينب رفعت محمود محمد
رحاب محمد على محمد
احمد معوض رجب ابو بكر قاسم
محمد مجدى محمد يوسف النوبى
نوران عرفات سيد احمد عرفات
محمد احمد محمد احمد سيد
شمس جابر السيد نبوى الخياط
منال اشرف محمد محمد حبشى
الهام على عبد العزيز احمد
احمد اسامه عبد الفتاح حامد
صفاء عبد الفتاح حسن احمد
اسماء عبدالعظيم احمد محمد الرفاعي
اسﻼم رشيد محمد سليمان
عبد المنعم اشرف عبد المنعم محمد ابراهيم سليم
محمد احمد ثابت عبدالحي
ساره محمد مصطفى محمد
اسامه عبد العظيم محمد عبد العظيم
ندى ايمن عبد العزيز شعبان
سامر حنا حليم حنين
جيهان عمر صالح عبدالمجيد
دينا عزت شعيب محمد

الكلية
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
تجاره اﻻسكندريه
علوم رياضة عين شمس
اداب سوهاج
تربية/رياضه كفر الشيخ
تجاره اﻻسكندريه
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
حاسبات ومعلومات المنيا
تربية اسكندرية
حقوق عين شمس
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
علوم اﻻسكندريه
نوعية جيزه
تجاره اﻻسكندريه
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره القاهره
تجاره القاهره
تربية اسكندرية
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
معهد فني صحى المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
تربية اسوان
السن عين شمس
تربية العريش
تجاره اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره بنى سويف
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
معهد فني صحى بنى سويف
زراعه مشتهر
تجاره بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
236042
534398
372279
152048
529377
130723
538190
132905
509733
515202
599424
669273
737859
537833
544307
890564
735423
537390
245530
741593
505454
299425
583400
212600
656191
462956
121419
668627
581540
435816
614721
302754

اسم الطالب
احمد طارق اسماعيل حامد
اسماء ابراهيم محمد بيومى
وفاء مجدى محمود احمد
محمد حسن عبد الحليم طه
محمود سامي محمود ابراهيم العشماوى
رانيا رفعت صفوت محمود
عزة صﻼح حلمى ضيف شرشر
مؤمن حسن صالح عثمان محمد
عبد الرحمن مجدي سيد هارون
أحمد رضا محمد الشباسى
عبد ﷲ جابر محمد حجازي النجار
مصطفى جمال عبده على الطناني
منى محمد حسن محمد
ايمان عصام ابراهيم عمران
أحمد محمد سعد أحمد عباس
احمد شحاته فتحي نصر
منار جمعة عبد العزيز ابراهيم
جهاد محمد خليل حسن خليل
لؤى عاطف على احمد
احمد تيسير احمد علي خطاب
محمود مصطفى احمد السيد برعي
هدير محمد سالمان محمد
ايه محمد محمد مصطفى الشامى
عبدالرحمن ابراهيم احمد ابراهيم
محمد نشأت محمد عبد الحميد عوض
محمد ابراهيم محمد السيد المليجى
محمد احمد رفعت احمد
كوثر احمد عبد المنعم ابراهيم خليل
احمد العزب محمد العزب مصطفى
غيداء صابر عبد الفتاح سيد احمد
ابانوب محسن فؤاد رزق عوض
احمد لطفي احمد محمد بركات

الكلية
تجاره بنها
تربية ابتدائي دمنهور
اداب انتساب موجه بنها
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تربية/رياضه حلوان
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب دمنهور
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
رياض اطفال المنصوره
علوم بورسعيد
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تربية رياضيه بنين اسيوط
معهد فني صحى الزقازيق
علوم دمنهور
تجاره القاهره
علوم رياضة اﻻسماعيليه
تجاره دمنهور
تربية حلوان
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره بور سعيد
تربية ابتدائي كفر الشيخ
علوم رياضة اسيوط
زراعه المنصورة/رياضة
تجاره طنطا
اداب اﻻسكندريه
طب بيطرى الزقازيق
علوم شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
905450
373526
470449
226398
579817
667490
617529
608554
211191
827061
320848
479906
731284
464950
525156
733085
428131
297955
299536
876755
897499
677985
310602
371762
662167
118363
157213
463784
517994
115621
439411
151806

اسم الطالب
ايه مخلوف احمد عبده
محمد مرسى مرسى عزب عبدﷲ
محمد الشحات عنتر غريب عبدالقادر
هشام عادل محمد عبد الحميد
منار منير إبراهيم بسيونى أبوحطب
ساره محمد بدير محمد البحراوى
تغريد عبد الرحمن عبد المنعم محمد عفيفي
امانى محمود محمد محمد مصطفى
دينا عادل حامد اسماعيل هيكل
علياء علي توفيق عرفة
اية محروس فرج طبانه
ثناء سعيد عبدالوارث عبدالرحمن مندور
يوسف محروس محمد عليوه شهبه
محمد حسين السيد صالح
امينه جابر رمضان ابراهيم
حسناء صبحى عبد الغنى على
احمد عزت احمد شتا
ايمان صالح راشد قرنى
امنية عبد السﻼم عباس على
مريم اسحاق حبيب شنوده اقﻼديوس
ناهد طه عبد الرحمن ابراهيم
مصطفى وحيد عبد الرحمن سيد احمد
حنان عثمان على عثمان
سوزان عبدالخالق صﻼح عبدالخالق
محمد ايمن احمد محمد السيد
منال غزاوى عبد اللطيف
جهاد حسين عبد العزيز محمد
اسماء شعبان السيد حجازى خطاب
دنيا فايز ابراهيم على عبد الغفار
محمود سمير محمود محمد
إيرينى ألفى حربى فرنسيس
هاني احمد امام حافظ

الكلية
تربية سوهاج
تربية/رياضه بنها
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
فنون تطبيقيه حلوان
تربية طنطا
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
معهد فني صحى الزقازيق
فنون تطبيقيه حلوان
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالبات
تربية ابتدائي السادات
نوعية كفر الشيخ
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية ابتدائي كفر الشيخ
علوم اﻻسكندريه
اداب سوهاج
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق انتساب موجه عين شمس
علوم القاهره
علوم جامعة السويس
اداب سوهاج
تجاره بور سعيد
معهد فني صحى بنها
تربية عين شمس
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب القاهره
علوم بنى سويف
تربية كفر الشيخ
تجاره دمنهور
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
علوم اﻻسكندريه
اداب بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
680175
675723
466757
889090
459143
840996
310017
671488
729350
213057
231010
607552
520964
376141
739268
123556
121903
584731
401782
735509
165982
833430
755012
387354
611628
277554
503149
815252
297867
819291
236098
737965

اسم الطالب
ايه احمد على سالم
احمد صﻼح السيد ابراهيم فرج ﷲ
امال قطب شريف متولى ابراهيم
خلود سيد عبد الحميد محمد
نجاح عبداللطيف على حسن كنون
محمود محمد حسين صالح
احمد اسماعيل كمال حﻼوة
ميرنا رضا مصطفى ابراهيم منصور
نورا بدر صالح حسن الشاويش
رهف طارق محمد احمد محمد عبدالحليم
هاشم محمد عبدالسﻼم محمد شاهين
احمد محمد محمود احمد ابو العﻼ
اﻻء والى عبدالهادى ابراهيم موسى
احمد رجب عبدالهادى رجب ابراهيم
ممدوح شحاتة حسن شحاتة
عبد المنعم محمد عبد المنعم عبد الحميد
نيره ممدوح سليم على
خلود عصام مصطفي صانوه
حسن ماهر عبدالعظيم عبدالقادر حنفى
عبد ﷲ سعد محمد ابراهيم
مصطفى جمال عبد الوهاب حميده
محمد ياسر مصطفى مصطفى
محمد عاطف على عبد الرحمن
اسراء شريف حامد عبدالرازق
هبه حمدى عبدالحميد عبدالقادر
ماجد عاطف محمد ادريس
عمر هشام الدين عبد اللطيف ابراهيم ليمونه
شيماء حجازي حسنى ابواليزيد
مهاب امين ادهم امين كامل
نورهان عبد الرحمن حلمي عبد الرحمن
ابانوب تاوضروس يوسف حكيم
احمد كمال عبدﷲ محمد

الكلية
تجاره المنصوره
حقوق المنصوره
طب بيطرى كفر الشيخ
اداب اسيوط
اداب كفر الشيخ
فنون جميله عماره المنيا
معهد فني صحى بنها
السن عين شمس
تربية ابتدائي الزقازيق
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
اداب عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
اداب دمنهور
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره الزقازيق
العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات اﻹدارية
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب المنصوره
حقوق انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى رياضه الزقازيق
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
كلية التربية الرياضية بالعريش بنين
علوم رياضة عين شمس
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجاره طنطا
علوم رياضة كفر الشيخ
تربية المنيا
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
279291
462377
902672
387618
207652
109632
526164
613298
507876
814641
519372
223389
214270
815633
385406
732286
676586
212991
612661
590204
523880
807093
842662
304411
362023
277202
557448
466351
897172
373910
449127
596286

اسم الطالب
رانيا محمد سليمان محمود سالم
ميرا صفوت محمود البرقوقى
سماء عبد ﷲ محمد على
احمد عصام عبدالعظيم عبداللطيف
فرح احمد حمدى احمد
عبد ﷲ محمد عبد ﷲ محمد
يوسف رجب عبد الحميد محمد
اﻻء محمد عبد الرحمن محمد عزازى
مروان السيد محمد السيد العص
احمد طه على مرضى محمد
غادة رجب مصطفي محمد الطﻼميسي
رحمه محمد عبدالمقصود محمد
ندى احمد شوقى عبدالمطلب
شيماء طه محمد رفعت عبد الصبور
حسام عﻼء صﻼح يوسف
محمد ثروت عبدالحميد السيد عثمان
مصطفى محمد السيد مصطفى عجينه
سراج محمد عبد ﷲ حسين محمد
هشام جمال ابراهيم احمد محمد ايوب
ابراهيم محمد ابراهيم الحمامصى
مريم عبد العزيز مصطفى محمود احمد
هند حسن اسماعيل حسن
محمد محمود عبد الحليم بحر
نبيهة عبد المنعم محمد حمزه
وﻻء جﻼل يسرى محمد محمد فرج
احمد خالد عبدالباري احمد
عبدالرحمن رفاعى محمد الرفاعى مرعى
خلود محمد حنفى محمود عوض ﷲ
محمود محمد احمد محمد
رضوى عبدالعظيم رشاد ابراهيم
نورا مدحت عزت عبد الغني رزق
أﻻء نبيل ابراهيم رخا

الكلية
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم طنطا
اداب سوهاج
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم الزقازيق
حقوق اﻻسكندريه
علوم المنيا
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
حقوق عين شمس
تربية حلوان
نوعية المنيا
علوم عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره طنطا
حقوق القاهره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره بور سعيد
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
علوم المنيا
تجاره اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره عين شمس
تجاره دمنهور
استنفد الطالب رغباته
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره طنطا
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
541879
316709
891672
584567
437884
215920
751660
598008
597824
676322
902824
307327
322578
656097
353480
464398
910589
531383
306381
837857
601353
805932
754643
543750
736642
305722
432259
374225
358730
896934
373922
288169

اسم الطالب
حسام الدين فاروق محمد متولى
زينب ياسر محمد ابو النور
دينا جعفر سيد احمد
امل عبدالحسيب محمد جاد الحق المعلم
سارة عبد الصمد حسين على
فاطمه حسن محمود الشيخ
رضوى صﻼح متولى محمد نوير
اسراء يوسف الغريب أبوالمجد فودة
محمد السيد سامي محمد منتصر
محمد السيد محمد احمد عبد الرحمن
مادونا مجدي انور غالي
رنا فتحي صابر شاهين
اﻻء يحيى حلمي السيد الجعبري
حسين احمد حسام الدين حسين على عبد العاطى
مصطفى حسين مصطفى على
محمد مصطفى راضى مصطفى
فاطمه عبد الولى محمد حسين
عاصم عمر السيد اﻷشقر
محمود محمد محمد السامونى
نرمين سعد صالح ثابت
سلمى عرفه محمد محمد موسى
سامح صليب فهمى ناشد
محمد ابراهيم مسلم سالم
روان احمد فؤاد صالح قناوى
دينا عادل السيد مصطفى مسعد
يوسف منصور فاروق الﻼهوني
احمد جمعه ابراهيم محمد نفادى
نرمين مصطفى حسن محمدشداد
مى سعيد على حسب النبى
طه احمد طه احمد
ساره خالد عفيفى عبدالمجيد
بسنت سامي محمد بدر الدين

الكلية
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
علوم بنها
معهد فني صحى اسيوط
خدمه اجتماعيه حلوان
اداب دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره بور سعيد
معهد فني صحى بور سعيد
تربية جامعة دمياط
تجاره طنطا
تجاره سوهاج
تربية طفوله شبين الكوم
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
تربية طفولة أسوان
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
معهد فني صحى اسماعيليه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
زراعه مشتهر
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
معهد فني تمريض سوهاج
تجارة جامعة السادات
حقوق حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
543579
896203
279687
443311
603318
602673
309863
662328
740562
103262
671154
743442
510085
462023
821832
655351
315092
367853
357427
881857
455261
540586
208861
735179
356525
580137
122665
904995
207631
304125
392644
443012

اسم الطالب
جرجس عماد شكري سو﷼
ماريا محب فكرى لبيب
شروق صﻼح الدين محمود حسن
هاله نصر علي زعير
كمال صﻼح كمال عبد الغفار محمد
صفاء محمد أحمد مصطفى احمد
مصطفى ابراهيم عبد النبي جبر
محمد محمود محمد محمود السيد غنيم
امثال محمد محمد شعبان
مروان عبد الناصر محمد عبد المنعم
ايمن عبد ﷲ محمد الحسينى فضه
امنيه احمد صالح احمد
احمد مصطفى احمد عبد العظيم حسن
ميادة محمود عبدالعزيز ابراهيم
اسماء سعد على محمود
محمد مصطفى ابراهيم محمدسعدﷲ
يحيى ماهر محمد ابوالسعود خضير على
تهانى عامر حسن ابراهيم
نورالدين ماهر محمد حسن
عمر معاز منصور معاز
احمد محمود احمد محمد شاكر
وفاء محمد احمد عبد المجيد اسماعيل
احمد محمد عبد الرحيم محمد
بسمه عبدالكريم عبدالقادر عبدالرحيم
نورهان جﻼل عبدالعظيم غريب
فاطمة حسين محمد حسين زيدان
سلمى محمد رفعت عبد الحميد
ايه حشمت فؤاد عبد الرحمن
ميار حسام الدين محمد عبد الحق
شروق محمد عزالدين عبدالستار سيداحمد
عمرو احمد عبدالمجيد عبدالحميدعبدالرحيم
اﻻء السيد عبدالعزيز حلمى سالمه

الكلية
علوم رياضة طنطا
تجاره سوهاج
زراعه عين شمس
معهد فني تمريض طنطا
اداب الزقازيق
علوم الزقازيق
السن عين شمس/رياضة
نوعية المنصوره
اداب الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره جامعة السويس
اداب انتساب موجه دمنهور
علوم بنها
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
معهد فنى تمريض بنها
زراعه عين شمس
تمريض اسيوط
اداب طنطا
دار العلوم ج القاهره
علوم رياضة عين شمس
نوعية الزقازيق
زراعه عين شمس/رياضة
تمريض طنطا
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
اداب سوهاج
السن عين شمس
تربية شبين الكوم
اداب بنها
نوعية طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
738586
288358
116073
833252
376721
661973
679332
240856
523148
734876
833882
808988
735518
897743
580245
753676
669963
508640
294977
588988
612586
279680
233369
651997
736328
597666
743931
324856
594043
666763
143900
433794

اسم الطالب
نور الهدى احمد ديب مسعد
منى احمد علي علي حسين
عبد الرحمن سمير محمد مسعود
ايهاب عوض ﷲ الطاهر الطاهر
سمر اسامه عبدالهادى عبدالرحمن الدبيس
ساره اسماعيل محمود على غبور
يوسف ايهاب السيد عبد المحسن
اميره يسرى احمد ابوزيد
احمد محمد رفاعي احمد
مصطفى محمد عبدالسﻼم محمد حبوس
منى عبدالسيد عبدالموجود رسﻼن
حسين علي السيد علي
محمد رجب عبدة عبد ﷲ
ايمان خالد عبد العال جاد الرب
يارا ممدوح احمد محمد الغريب
عمرو محمد محمود محمد السحراوى
ايه على على يوسف سليم
هند طارق احمد بدر الشافعى
هيثم علي ابراهيم علي
هالة اشرف عبد الفتاح السيد الشيخ
كريم احمد محمد فوزى مليجى محمد
حبيبة محمد إبراهيم هاشم
اية خالد انور محمد المهدى
عبد الرحمن خالد عبد الهادى عثمان على
اسماء ناصر محمد على
أحمد خيرى حسين حسين عامر
رضوى محمود فرج خلف
دعاء محمد ابو عبيد سليمان
السعيد مجاهد مجاهد العزب ستيته
زينب محمد محمد ابراهيم العساس
محمد عصام عبد الواحد عبد الحميد
محمد رفعت انور عبدالغنى

الكلية
اثار الفيوم
اداب عين شمس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
كلية تجارة ج أسوان
اداب انتساب موجه الزقازيق
رياض اطفال المنصوره
معهد فني صحى رياضه المنصورة
تربية حلوان
تربية اسكندرية
تجاره الزقازيق
حقوق قنا جنوب الوادي
تمريض المنيا
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية ابتدائي سوهاج
معهد فني تمريض طنطا
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تجاره المنصوره
اداب كفر الشيخ
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تربية ابتدائي بنها
عالي هندسة بلبيس
كلية البنات آداب عين شمس
حقوق انتساب موجه عين شمس
اداب المنصوره
نوعية الزقازيق
معهد فني صحى بور سعيد
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
اداب المنصوره
تجاره القاهره
تجاره دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
121237
381064
377075
578638
386910
450795
732239
658469
658571
680566
813839
286532
532436
666066
581315
659700
430684
433805
312046
735869
578847
749297
667590
665209
430763
166623
665499
905557
510803
501219
166940
463839

اسم الطالب
اسﻼم محمد ربيع حسن
محمد قاسم محمود عزب البشار
هند حسن اسماعيل سليمان حسن
عﻼء جمال احمد العربى عباس
مادونا ناصر وديد سويحه
اسامة السيد البيلى شبل العشماوى
اسﻼم احمد حسن موسى رضوان
ايه اسامه محمد منصور عبد الرحمن
محمد خالد محمد صالح الشافعي
على رمضان على احمد عبد النبى
اسراء فوزى ابراهيم دياب
احمد سيد عمر احمد
ايمن سامى كمال شحاته قطب فاضل
محمود عبد العزيز محمود اسماعيل غنيم
محمد ناجى السيد شريف
ريم زغلول سعد محمد الشافعي
اﻻء احمد محمد شحاته عرابى
آثر عمرو عبدالقادر عبدالحى النقيب
احمد عبد الحميد احمد عبدالحميد
ايه محمد عيد محمد موسي
حسام الدين حسين الدسوقي على الخواجة
يمني ممدوح محمد احمد
احمد عبد ﷲ عوض احمد عبد ﷲ
اسماء عبد السﻼم عبد العزيز وفا عبد الرحمن
مروه محمد محمد رمضان على
ماجده راضي مصطفي سعداوي
داليا محمد محمد صالح صقر
هاجر محمد علي عبد الحميد
احمد فتوح العزب البهنسى
رامى اسامه فؤاد عبد الجواد
ايمان ممدوح محمد عبد العليم
أسماء موسي فتحي حميده

الكلية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي عين شمس
اداب المنصوره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه طنطا
علوم الزقازيق
نوعية المنصوره
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية المنيا
تجاره انتساب موجه عين شمس
زراعه دمنهور
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية المنصوره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره دمنهور
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
معهد فني صحى الزقازيق
علوم بورسعيد
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
علوم المنصوره
اداب كفر الشيخ
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية ابتدائي الفيوم
معهد فني صحى المنصوره
تربية سوهاج
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره دمنهور
علوم الفيوم
نوعية موسيقيه كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
666139
664537
528146
234244
234942
293527
728043
548452
234925
588773
845612
549235
444896
652372
160959
221518
673238
360330
891720
660523
586589
535735
674913
920006
841155
903559
501870
895439
288289
442063
599888
829902

اسم الطالب
بسمه صﻼح ابوسريع حسن حبيبة
ايه محمد محمد محمد مصطفى
إيمان محمد عبد الغفار الكومي عمر
مصطفى اشرف مصطفى عبد الحميد
رانا صﻼح الدين رفعت ابراهيم
شكري عبد الوهاب حسن جمال الدين عبد الوهاب
شروق السيد فرغلى السيد عثمان
عمر طارق صابرفتوح رامون
ياسمين عبد ﷲ عبد الشافى عبد الفتاح
اسماء جبر خليل جبر شامه
احمد عبدالرحيم فتحى احمد
محمود جمال كمال معوض
محمد حمدى أمبابى على ابو طاحون
عمر عبد ﷲ عبد العاطى علي
وﻻء عامر كامل امين
عائشة حسن اسماعيل قناوى
اسماء محمد جاب ﷲ الكومي
كريم محمد زكريا محمد
غاده كرم راغب فيلبس
مظهر سعد ابراهيم محمد اسماعيل
ءاﻻء عبد الحميد عبد المطلب الشهابى
بسمه مدحت سعد المراسى
عبد الحميد عطيه عبد الحميد عطيه العزاوى
ابانوب السمان فهيم مشرقى
ماريت ظريف اديب ذكى
اسماء حسن احمد السمان
سارة على حسن عبد المجيد محمد
مينا مختار وصفى غطاس
ايات ياسر عبد الفتاح ابراهيم ايوب
مصطفى عبدالجواد عبدالعظيم عبد الجواد حواش
محمد حمدى محمود داود
فايزة ابراهيم متولي علي

الكلية
حقوق المنصوره
علوم المنصوره
علوم اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
حقوق عين شمس
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
علوم الزقازيق
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق طنطا
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره طنطا
حقوق المنصوره
تربية بنى سويف
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره طنطا
حقوق عين شمس
معهد فني صحى اسيوط
تجاره كفر الشيخ
علوم بورسعيد
تربية دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره سوهاج
علوم بورسعيد
اداب سوهاج
تجاره اﻻسكندريه
معهد فني صحى سوهاج
طب بيطرى القاهره
علوم طنطا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب قنا ج جنوب الوادى
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
153946
113951
756545
588989
534185
899528
310631
425572
166156
114905
136411
534779
162035
429325
532582
904122
243113
180036
505115
591525
239420
732029
538634
293492
434711
817143
826592
229938
598385
615308
750728
661775

اسم الطالب
ندا احمد صفى الدين محمد
محمد جمال احمد علي يحي
رشا كمال حسين حمدان
هانم ابراهيم علي علي الجوهري
مريم صموئيل عدلى جورج اسعد
احمد توفيق محمد صادق
منى السيد عبدالعال جاب ﷲ
محمد امجد محمد عبدالوهاب محمد
طه مصطفى طه احمد
نبيله محمد جمعه محمد
ياسمين سامي عبد المحسن عطية
رانيا عبدﷲ عبدالقادر خوجه
كيرلس ايهاب لويز ابسخيرون ميخائيل
مريم صبرى موسى غطاس
مصطفى هادى لطفى محمد خالد سعد
احمد محمد فراج حساب
حسناء احمد حسين عبد الفتاح
عبد العظيم رجب سعد عبد التواب
ديفيد فيكتور رؤوف فرح
ياسمين محمد محمد عوض حسن
اسﻼم محمود محمد محمود
عبد الرحمن حاتم الحسينى ابراهيم خليل
الشيماء ابراهيم عبد العال الرامى
نهى شريف مصطفى كمال العرقسوسى
محمد محمد احمد على ندا
مصطفى ناصر محمد احمد
احمد مسعد احمد محمد
خلود عبدالمنعم حمدى محمد
احمد نبيل احمد ابوزينه
اسماء لطفى محمد احمد بدران
احمد محمد سعيد محمد الخولي
هيام رمضان فتحى اسماعيل قورة

الكلية
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
تربية ابتدائي دمنهور
حقوق سوهاج
علوم حلوان
طب بيطرى فرع مطروح
تمريض الفيوم
علوم حلوان
معهد فني صحى امبابة
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره بنى سويف
تربية أساسي اسكندرية
زراعه دمنهور
حقوق سوهاج
علوم رياضة القاهرة
زراعه الفيوم
اداب انتساب موجه دمنهور
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات.
دار العلوم ج القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية طفوله ج دمنهور
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تجاره اسيوط
كلية تجارة ج أسوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره بور سعيد
السن عين شمس
تجاره بور سعيد
تربية المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
281492
221453
501629
436885
380413
212765
577707
583771
539177
234546
223535
437586
370197
907901
845558
588283
383941
880866
825223
383202
239410
443035
736935
900811
736298
802646
322156
138721
884596
284438
364110
809216

اسم الطالب
عبد الرحمن هشام بهى الدين مصطفى الصراف
ريهام عادل محمد عوض
زياد محمد ابراهيم احمد على
امل ابراهيم سعد ابراهيم عسل
احمد حاتم احمد محمد عوض ﷲ
مريم احمد محمد رفاعى
احمد محمد عبدالغنى الجزار
ريم هشام حمودة البتانونى
امينه محمد عبدالﻼه زيدان
احمد نبيل محمد عثمان على
سلمى رمضان سيد حسين
فبرونيا صادق فهيم يوسف
عبدالسﻼم مجدى عبدالمنعم غنيم
احمد محمد فؤاد محمد
مينا شنودة وليم سعيد
محمد جمال محمد احمد
ادهم احمد حسن يس حسن شامه
مينا وارث فلمون مسعود
مها فواز عطيفى كريم
لبنى محمد عبده قرنى
احمد عصام محمود عبد المنعم
أمنيه عبدﷲ أحمد محمود القصراوى
محمد احمد ابراهيم احمد محمد
اسراء السيد حسن حسين
لبنى ابراهيم عبدالغفار السيد
على محمود طه على
احمد محمد عبد العزيز محمد ابو فقى
ماهينور اسماعيل طه السيد شندى
ايه زهير علي عبد الرحيم
تقي طارق رمضان محمد
ساره سيد سعيد شعبان
رجاء حماد مهدى عبد الفتاح

الكلية
إعﻼم القاهره/رياضة
تجاره القاهره
تربية اسكندرية
تجاره اﻻسكندريه
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية طنطا
تربية السادات
تربية عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب م .بنها
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
حاسبات ومعلومات المنصوره
اداب عين شمس
تجاره اسيوط
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره انتساب م .بنها
تجاره انتساب موجه عين شمس
زراعه طنطا
تجاره الزقازيق
معهد فني صحى سوهاج
اداب الزقازيق
تجاره اسيوط
علوم رياضة شبين الكوم
السن عين شمس
اداب اسيوط
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه حلوان
اداب المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
295633
752951
133262
130204
652512
528018
754965
749617
524784
673283
453172
673440
741390
151411
894237
376828
885527
582438
123318
578093
506552
310615
668279
292514
532993
447814
366791
106668
811213
440240
531561
211043

اسم الطالب
اسراء فتحي منصور خميس
اسماء جمال عبد الموجود السيد احمد
اميره حمدى مصطفى محمد
طه محمد عبد العاطى سليمان
احمد سيد عبد الحى عبد الرازق ابراهيم
سوسن عبد المحسن محمد البدراوى
عمر خالد محمد صالح الشيخ على
رضوى محمد جﻼل عبد ﷲ
مازن حافظ محمد كمال حافظ عوض
مريم محمود بهى الدين الجوهرى عطيه
شيماء مصطفى ابراهيم سﻼمة
نورا ناجى محمود حسن عبد ﷲ
احمد متولى ابو مسلم المتولى
ايمان عويس لبيب عويس
امل محروس عطا الكريم احمد
عصماء عبدالناصر السيد عبدالمنعم
عبير فضل عبد الغنى عبد الوهاب
محمود ممدوح على مخيمر
اسﻼم احمد شعيب رجب
احمد صادق احمد ابوحليمه
نورهان ممدوح محمد البدوى احمد
سارة محمد عبد العظيم سكرمة
محمد محمد احمد على المية
منيرة سيد محمد سيد حامد
ابراهيم محمود محمد محمود ابو ابراهيم
مروان السيد محمد منصور على
عمر عادل حامد عبداللطيف
محمود شريف محمد احمد
منه محمد عبد الشافى عبد الرازق
هدير عادل محمد نشأت
احمد خالد محمد ابراهيم قرقر
محمد اشرف على عفيفى

الكلية
اداب عين شمس
كلية أداب بورسعيد
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجاره القاهره
حقوق المنصوره
اداب اﻻسكندريه
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
اثار القاهره
اداب المنصوره
علوم طنطا
تربية طفوله الزقازيق
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
معهد فني صحى امبابة
طب بيطرى سوهاج
رياضيه بنات الزقازيق
اداب اسيوط
علوم رياضة الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة المنصورة
حقوق اﻻسكندريه
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
علوم رياضة المنصورة
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
حقوق اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات القاهره
تجاره بنى سويف
علوم اﻻسكندريه
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
598146
430367
748620
754808
726394
747003
679134
355116
229368
306377
473756
837095
438037
826891
178616
583225
427914
304104
583489
757218
732886
431703
532660
154230
378877
559628
283713
157802
388291
581251
534024
286365

اسم الطالب
سهيله مجدى السعيد عبدﷲ العشرى
محمد مصطفى عبدالسﻼم سﻼمه امين
محمد عصمت عبدالمالك اسماعيل
محمد قطامش جمعة قطامش
عمر حسن فاروق نصر
محمد اشرف جابر احمد
ساره السيد الشبراوى السعيد الباز
مونيكا عاطف موريس جرجس
رنين اشرف حامد محمد
حسام حسن عبد الغفور حسين
سلمى حمدى يوسف على ضبش
رغدة سيد اسماعيل علي
امنية محمد محمد عيد قطب
احمد نبيل على عبد العال
محمد سعيد احمد ابوزيد
مريم عبد الوهاب حامد سﻼم
عمر خالد محمد احمد على
سلمى هاني محمد آدم
فاطمه عبد النبى على على فوده
هادى هشام عبد الهادى دسوقى الشنوانى
شروق محمد عبد اللطيف محمد
كريم عماد حلمي عبد الجواد
جميل أحمد إبراهيم أحمد النجار
ايمان مختار محمد عبد الخالق
اسماء اسامه ابراهيم حسن النوبى
احمد لطفى حامد داود
ياسر محمد محمد عبداللطيف خفاجى
فادى حنا صادق موسى
احمد محمد عبدالصادق عبدالسميع
عمرو حسن ذكى البقرى
سارة اشرف ابراهيم يوسف بركة
ندى احمد محمود حسنين

الكلية
تجاره جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات بنها
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية انتساب موجه بالسويس
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره جامعة دمياط
تجاره بنها
اداب انتساب موجه عين شمس
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تربية كفر الشيخ
كلية علوم الوادى الجديد
تربية اسكندرية
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
السن عين شمس
معهد فني صحى طنطا
اداب سوهاج
تربية شبين الكوم
اثار القاهره
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
تجاره اﻻسكندريه
تجاره دمنهور
اداب بنى سويف
اداب انتساب موجه بنها
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
تجارة جامعة السادات
علوم بنى سويف
العالي لﻼعﻼم وفنون اﻻتصال  6اكتوبر
المعهد الفنى للتمريض بالجونة
تجارة جامعة السادات
دار العلوم ج القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
729054
445309
838137
829432
125815
682546
457815
355130
288030
586275
676479
908992
444044
144845
470491
745007
244586
112948
680600
588222
525065
675623
806768
595342
432308
834488
822020
667246
613483
527160
216677
522760

اسم الطالب
ايه رضا احمد محمود دياب
ايه صابر ابوزيد على اﻻسﻼمبولى
احمد شوقي سيد عبد ﷲ
ريوان رجب محمد العبد
ايه محمد عبد الرازق عثمان
نرمين محمد الخضر حسن ابو النجا البياع
فهيمه عبدالخالق عزت عبدالخالق هاشم
ميرنا مينا قسطور اسكندر
محمد احمد عبد الفتاح احمد
مى عبد الفتاح محمد ابو عميرة
نجوى ابراهيم محمدعبد العزيز ريا
هبه مصطفى عبد اللطيف محمود
اسراء ممدوح محى محمد النحاس
مي مصطفي عبد المحسن شاهين
محمد احمد عبد الهادى محمد فوده
وﻻء محمد احمد عبدالفتاح
احمد محمد سيد احمد
مريم احمد ابراهيم محمد
احمد حسن محمود محمد عبد الرحيم
حسام مسعد أبو العﻼ احمد جمعه
دينا سﻼمه محمود سﻼمه غانم
ناديه موسى الشحات عبد الكريم غيث
سحر احمد زغلول عبد الوهاب
ياسمين السعيد موسي علي صقر
خالد عصام محمد كمال على
شيماء عبد الحكيم على محمد
امنه محمد على ابراهيم على
ميرنا جمال جبر جرجس
محمود صﻼح عطية السيد معارك
اﻻء ابراهيم خليل بدر خليل
احمد سيد محمد فتحى ابراهيم شمس الدين
غاده ايمن خميس خميس علي

الكلية
علوم رياضة جامعة دمياط
معهد فني تمريض طنطا
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
فنون تطبيقيه حلوان
اداب جامعة دمياط
تربية ابتدائي طنطا
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة حلوان
نوعية طنطا
دار العلوم ج القاهره
معهد فني صحى اسوان
نوعية طنطا
معهد فني صحى امبابة
اداب كفر الشيخ
تربية طفوله اﻻسماعيليه
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
فنون جميله عماره المنيا
علوم طنطا
رياض اطفال القاهره طالبات
علوم المنيا
معهد فني صحى بور سعيد
حقوق اﻻسكندريه
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب جامعة دمياط
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية اسكندرية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية أساسي اسكندرية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
382836
355808
662233
305375
505843
163694
756693
605462
663247
308061
537862
586229
386751
429696
433788
876528
746547
161724
384075
439477
558353
311562
803350
449028
611599
364200
738473
242969
306944
165720
434829
902138

اسم الطالب
احمد عادل فاضل عبداللطيف
زينب صﻼح سيد محمد
اسر حسين احمد احمد شعيب
اماني اشرف على جابر شريف
اشرف طارق محمد ابراهيم
اسﻼم ايمن ثابت ذكى
كريم خالد على صﻼح كرم ﷲ
شروق عبد الرحمن اسماعيل محمد على
ندى ماهر عبد النعيم محمد على
اية عبد ﷲ محمد زكي دنيا
ايه صبحى ابراهيم هﻼل اﻻحول
سارة بيومى عبد ﷲ عبيد
منار رضا السيد محمد
آية زكى ابراهيم زكى صديق
عزالدين اشرف اسماعيل سيد محمود
منار عبد الرحمن عبد الجابر عبد الصمد
مروه محمد شحاته محمد
اسﻼم ربيع ضيف ﷲ ابراهيم
ايمان سيد غريب سيد ابراهيم
ريهام محمد غريب محمود احمد
اسماء رضا عبد العزيز محمد السواح
عﻼء ياسر عبد الفتاح محمد ﻻشين
محمد محمود محمد ماضى
شروق محمد ابراهيم ابراهيم المنوفى
ندى السيد عبدالمنعم احمد
ضحى جمال حسين يسن
وﻻء السيد صالح عبدالخالق
امنية عﻼء على محمد
ماجدة عبد العزيز عباس خالد
شيماء عامر سليمان ريان
حسني محمد حسني محمد منيب
ساره مالك سعد عبد اللطيف

الكلية
تجاره انتساب موجه عين شمس
كلية البنات آداب عين شمس
علوم المنصوره
معهد فني صحى بنها
العالي للدراسات اﻻدبية كنج مريوط
طب بيطرى بنى سويف
تجاره جامعة السويس
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
طب بيطرى جامعة السادات
معهد فني صحى اﻻسكندريه
حقوق المنصوره
علوم رياضة الزقازيق
تربية أساسي اسكندرية
حقوق اﻻسكندريه
معهد فني صحى اسيوط
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
ك.ت .فني صناعى المطريه
علوم عين شمس
اداب اﻻسكندريه
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة اسيوط
تربية ابتدائي طنطا
حقوق الزقازيق
تجاره عين شمس
اداب الزقازيق
تجاره انتساب م .بنها
نوعية اشمون
علوم الفيوم
اداب دمنهور
اداب سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
378797
875303
545427
240487
519791
916404
105125
579766
518595
906526
886624
656099
668991
661234
244885
599250
911269
452930
904851
890786
669302
527636
455182
731626
609270
579019
365253
680598
549447
895559
889121
367848

اسم الطالب
حسام محمد محمد احمد عرفات
فادى مراد محسن لويز
احمد عبدﷲ محمد على كريم
ياسمين ايمن فاروق عبد البديع
بسمة سامى محمد احمد المسلمانى
دعاء حماده محمود سعيد
عبد الرحمن حمزه على فهمى
سمر عاطف محمد الشناوى
نادين ناصر متولى القاضى
بيشوى سامح حلمى جندى
اسماء احمد على سليمان
خالد رفيق محمود بدير
نبيله عﻼء احمد ابراهيم بدر
محمد السيد رشدى عبد اللطيف
مصطفي حسين رمضان علي الشيخ
طارق نبيل محمود عطيه محمد
سميره حسين محمد سيد
نهله على محمد دياب فايد
احمد سعد احمد ابوالعﻼ
وﻻء خلف عبد ﷲ خديوى
احمد محمد عطيه سعد عﻼم
اسماء عبدالمنعم سعد السيد سليم
محمد عادل محمد جمعة
وسام ابراهيم عبدﷲ عبدالعليم
محمود حمدى محمود احمد
ابراهيم محمود مصطفى عبد القادر الفﻼح
سناجق فتحى فهمى علي
مصطفى محمود محمد عبد الجواد شوشه
اية نصحى عبد الرحمن جمعة
كيرلس فايز زكى ادم
منى عبد الجابر عبد القادر عبد الرحيم
ايمان على السيد عزيز الدين

الكلية
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
تجاره اسيوط
علوم رياضة اسيوط
فنون تطبيقيه حلوان
اداب دمنهور
إعﻼم بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم المنصوره
نوعية فنيه اﻻسكندريه
علوم سوهاج
نوعية اسيوط
تجاره انتساب موجه المنصوره
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق الزقازيق
تربية ابتدائي اسوان
اداب طنطا
زراعه سوهاج
اداب اسيوط
تجاره الزقازيق
زراعه اﻻسكندريه
معهد فني تمريض طنطا
تربية الزقازيق
علوم رياضة الزقازيق
علوم رياضة الزقازيق
اداب عين شمس
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
تجاره سوهاج
اداب اسيوط
علوم بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
905720
143781
826316
580326
579266
518623
579516
296465
580496
910594
818254
397502
555512
588772
670191
318646
229774
527644
907402
536785
662557
230887
289057
815278
453160
460001
362993
600010
118459
384370
395045
530735

اسم الطالب
محمود محمد نجم الدين عبد الخالق
عمر خالد ابوالفتوح احمد
نرمين حسن نصر الدين الضوى
غاده أيمن ابراهيم فضل ﷲ
فداء فتحى اسماعيل عبدالرحمن
يمنى صﻼح محمود خطاب
سهام سالم السيد محمد معبد
نورهان احمد ادريس عفيفي بدر
ندا بهاء عطية عبدالحميد سيد احمد
هبه كمال على حامد
أسماء يحى محمد أحمد
باسم هانئ عباس محمد
محمد يوسف عبدالهادى مفتاح
اسراء على ابواليزيد الحارتى
احمد حسانين عبد البديع محمد السيد
مصطفى السيد قطب عبد الحارث
اية مصطفى المتولى المتولى
امنية خميس فيصل على منصور
ايمان ناصر علي محمد
بسمة مصطفى عبد العال محمود عبد العال
فادى صبحى جندى رزق ﷲ
سامى اسحاق جرجس بخيت
مجدي محمد مجدى حسين محمد
لينه احمد محمد علي
شروق صﻼح عبدالحى عبدالغنى الضو
ياسمين عبدالحميد سعيد قنديل
مصطفى سيد حسين احمد
محمد جمال رشاد على احمد
ايه على اسماعيل على ابو السعود
احمد محمد حامد احمد محمد وافى
ايمن رجب محمد عبده
اشرف محمد زكريا كشك

الكلية
تجاره سوهاج
اداب القاهره
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره طنطا
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
اداب دمنهور
اداب المنصوره
حقوق بنها
تربية طنطا
تربية ابتدائي اسوان
معهد فني صحى بنى سويف
ك.ت .فني صناعى الصحافه
اداب دمنهور
تربية نوعية شعبة فنيه ميت غمر ج المنصورة
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجارة جامعة السادات
اداب عين شمس
تربية أساسي اسكندرية
تربية سوهاج
تجاره دمنهور
اداب المنصوره
اثار قنا جنوب الوادي
حقوق حلوان
تربية ابتدائي المنيا
تربية طفوله طنطا
تجاره كفر الشيخ
تجاره القاهره
اداب الزقازيق
علوم رياضة عين شمس
طب بيطرى بنها
تجاره انتساب موجه طنطا
السن عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
360006
298557
165168
903942
675013
450882
306867
602845
683321
575606
537818
527708
122409
877585
135169
727551
916179
447294
322009
831890
582685
808397
320228
119606
822433
580249
476525
535570
726787
387460
240245
245231

اسم الطالب
احمد خالد احمد موسى
راسم عبد المجيد عبد الكريم محمد
محمد عصام الدين رضوان امبابى رضوان
اسراء عز الدين ابو الحمد عبد الواحد
ندى اشرف المكاوى السعيد النجار
عبد الرحمن عﻼء الدين عبد العظيم ابراهيم حفنى
سارة حمدي عبدالخالق النجار
الشيماء اشرف حسن منصور محمد عز
شذى ابراهيم السيد محمد حمزه صبح
مروه عبدالعاطى عبدالعاطى ناصف
ايمان ابراهيم جمعة سعد ابوسيف
ميار محمد على عبد الرحيم على
صباح صﻼح محمد محمد
اميره علي كامل عويس
احمد محمد احمد فرج
جميله احمد عبد العزيز احمد الربع
شهيره عبدالحفيظ محمد عبدالحفيظ
احمد رمضان حافظ عبدالرحمن عسكر
احمد محمود احمد عبد الحليم عطا
الزهراء حامد ابوالمجد حامد
ندى عادل الحسينى السيد حجاج
هناء ميﻼد ميخائيل ابراهيم
احمد محمد مرغنى محمود سليم
بسنت امين كليب محمود
زينب حسام الدين محمد عبد الراضى
ياسمينا مصطفى محمد عبد المجيد حموده
عبد الستار جمال عبدالستار عشرى مطاوع
فاطمه محمد عبد الفتاح المعداوى
خالد سراج الدين رضوان رضوان القزاز
محمد نجاح عبدالجليل ابراهيم حمود
اﻻء سيد محمود سيد محمد
منةﷲ عﻼء محمد فاضل شحاته

الكلية
حقوق عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق بنى سويف
اداب سوهاج
معهد فني تمريض الزقازيق
اداب طنطا
تمريض شبين الكوم المنوفية
نوعية موسيقيه الزقازيق
تربية المنصوره
حقوق طنطا
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره اﻻسكندريه
حقوق القاهره
اداب اسيوط
حقوق حلوان
تربية طفوله الزقازيق
اداب اسيوط
علوم طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية قنا ج جنوب الوادى
حقوق المنصوره
اداب المنيا
حقوق شبين الكوم ج منوفية
تجاره القاهره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
معهد فني صحى طنطا
زراعه طنطا
معهد فني صحى اﻻسكندريه
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
طب بيطرى بنها
دار العلوم ج القاهره
علوم القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
598051
380244
605885
161258
506847
727521
464017
819769
457635
898508
676411
506476
887652
165385
217318
163887
612415
741336
372069
598463
584539
817167
300949
508858
225080
557650
904843
215980
651908
680482
167344
663583

اسم الطالب
محمد عبده علي علي بازيد
وفاء ياسر حسين احمد
ايمان عبد ﷲ عيسي محمد
وجيهه سيد سلطان عايد
يارا يسرى كامل محفوظ
امنيه احمد صﻼح محمد سﻼمه
هانم عبد الرحمن محمد ابراهيم رجب
اسﻼم حسن احمد حسن
احﻼم وحيد مصطفى عيسى
كيرلس نبيل يوسف بسطا
امل عماد حمدى سﻼمه خفاجي
مرثا وديع شنودة عبدالمﻼك
ندا سيد احمد مصطفي
معتز محمد عبد المنعم عبده
كريستين عاطف حكيم فهيم راشد
احمد ماجد مهدى عطيه
عبد العزيز الكردى محمد محمد الجوهرى
شادى سيد كامل عبد الكريم
شيماء ناصر ابراهيم السهيلى
خالد اسامه شيخ العرب حفيله
داليا احمد جبر بدوى القطاوى
أندرو بهاء إيليا القمص دانيال
احمد رأفت عبد القادر عبد العزيز
هاجر حمدى أحمد محمود بكر
احمد ماهر احمد ابراهيم بركات
اسﻼم عاطف مختار عبدالمنتصر دعبس
يوسف سمير ياسين محمد
مارينا ميﻼد سمير جورجى
احمد حمدى عثمان الشويحى
عايده محمود محمد السيد عبد المجيد
ورده منجى امام سليمان
وعد عنتر طه موسى موسى

الكلية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
كلية البنات تربية عين شمس
تربية طفوله الزقازيق
تربية بنى سويف
اداب كفر الشيخ
اداب الزقازيق
تمريض كفر الشيخ
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
اداب طنطا
علوم سوهاج
تمريض الزقازيق
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره اسيوط
علوم الفيوم
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
تجاره بور سعيد
تمريض عين شمس
تجاره بور سعيد
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
اداب دمنهور
حاسبات ومعلومات القاهره
زراعه دمنهور
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب بنى سويف
تجاره انتساب موجه المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
133431
208232
448509
466694
229239
322197
658758
575655
674523
880410
305399
608632
324103
811231
385452
729163
610050
292379
663079
657283
225786
377599
312405
383797
215124
506719
678688
234440
580287
115013
317965
392796

اسم الطالب
خلود صﻼح الدين حسين عبد العزيز
يحيى مصطفى سليمان على
ايه ﷲ محمد اسماعيل عيسي
سارة نزية فوزى احمد عبداللطيف
ميﻼد ابراهيم تامر بهنام
محمد جمال حامد محمد الجندي
فاطمه عبد الحليم محمد عبد الحليم عوض
امل عنتر ابراهيم محمد
تقى محمد محمود كمال محمود سمرى
ايه عصام غريب سيد
ايمان احمد عبدة اﻻشقر
محمود الهجرسى الحسينى موسى الهجرسى
الشيماء مصطفى بشير عمر
نرمين حبيب جورجى حبيب
محمد اشرف احمد محمد
ريهام ماهر محمد محمد عبد السﻼم
مروه ممدوح محمد فريد حسن
اميرة سعد عبد الوهاب الزاهى
عبد ﷲ يسرى السيد يونس
فاطمه الزهراء حامد محمود يوسف الباز
مادونا يونس زاهر شاكر
سعيد يوسف عواد محمد
ايمن رمضان اسماعيل محمد
مصطفى ربيع محمود احمد الحنفي
احمد عﻼء سيد علي
ريهام خالد عبد القادر محمد القبارى
احﻼم محمد محمود ابراهيم
احمد حسين سيد حسين
منة ﷲ محمد فوزى يونس غزال
جهاد اسامة سيف خليفة
احمد سمير السيد سيد احمد عتلم
محمد حلمى ابراهيم صالح

الكلية
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه طنطا
حقوق طنطا
تجاره عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات اﻹدارية
طب بيطرى كفر الشيخ
طب بيطرى الزقازيق
معهد فني صحى اسيوط
تربية ابتدائي شبين الكوم
حقوق الزقازيق
تجاره جامعة السويس
رياض اطفال المنيا طالبات
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه الزقازيق
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره القاهره
علوم رياضة جامعة دمياط
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
اداب القاهره
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره بنها
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
صيدله المنصوره
علوم رياضة الفيوم
تجارة جامعة السادات
تجاره عين شمس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
885460
801103
123936
525240
591472
176020
442146
384963
296971
751515
886525
745126
356792
527889
599930
388154
888086
431691
278568
319765
235303
359263
144617
117179
656148
613241
676286
501669
671480
592270
658793
887438

اسم الطالب
ابرار محمد جﻼل عمرو
كيرلس جميل فهمى برسوم
محمود سيد محمد حسانين
ياسمين محمد سعد محمد سليمان
ندى طارق جمعه عديسه
محمد عبد الودود عبد الحكم عبد الحميد الدرس
حسان محمد حسان ابو الفتح خطاب
جون ناصر وليم هرمينا
ياسمين رجب عبد العليم شعبان
محمد على عبد الموجود حسن مشهور
ياسين سﻼمه ابراهيم على
محمد سليم سليمان سليم ابراهيم
محمد عاشور جابر احمد
اﻻء سعد سعد جمعه يوسف
مصطفى محمد شحاته عبد السﻼم احمد
نرمين عادل عبدالعزيز علي
سوسنه مكرم نعيم يسى
احمد اشرف حسن محمد سليط
هدير محمود السيد على مرسى
عبير عبد الرازق محمد عبدالرازق عمران
روان عبدالحميد صبره هنداوى
محمد رضا محمد زغلول
محمد اشرف محمد عبد الونيس
اسراء ثروت عويس احمد
ماجد خالد محمد دويب السيد
اسراء محمد خليل محمد منصور
محمد فكرى حلمى السعيد رضوان
محمد فهد جابر عبد العزيز موسى
سهير محمد طه على سليمان
اسراء ابراهيم فتحى الدبسى
طارق مصطفى عبد العاطى القهوجى
محمد امين كامل عبد الحافظ

الكلية
تجاره اسيوط
علوم المنيا
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره اﻻسكندريه
علوم جامعة دمياط
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره طنطا
علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره بور سعيد
معهد فني صحى اسيوط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
زراعه القاهره/رياضة
تجاره اﻻسكندريه
تربية رياضيه بنين الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية طفولة اسيوط
تجاره اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
تربية شبين الكوم
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق القاهره
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه الزقازيق
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
علوم اﻻسكندريه
تربية المنصوره
تربية جامعة دمياط
معهد فني تمريض المنصوره
اداب انتساب موجه اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
315988
119419
606678
126546
518401
285949
306115
209795
138741
904267
612234
590223
425400
835634
594943
366488
299406
374213
104473
319786
821855
542112
298769
611350
374609
158921
875410
376406
543684
516065
450042
169049

اسم الطالب
نهاد عصام سعيد السيد سلوم
نهى عﻼء سيد محمد
ايه محمد عبد الحميد جاد الغرباوى
شروق نصر الدين عكاشة عكاشة
هدير ابراهيم سعد هريدى
لمياء جمال الدين محمد ناجي
محمود اشرف عبد السميع داود
مونيكا ممدوح مقار جونى
هاجر على نصارى عاشور
حسام الدين محمد صابر حسن
اسماعيل مصطفى اسماعيل محمد
احمد عبدالناصر محمد عماشه
أبانوب عماد وديع وهبه
آيه السيد عبدالراضى عيسى
مروة محمد السيد زعتر
محمد عبدالحميد عبدالجواد خليل
اميرة خالد احمد امين
ناهد سعد سليمان عيد سليمان
اسﻼم احمد يوسف منصور
نرمين احمد محمد فضل ابوالسعود
زهرة ناجى محمد عبد العال
احمد مجدى محمد احمد المنسى
احمد حسن سيد محمد عبدالحليم
غاده خليل رمضان خليل
محمد فتحى وردانى على
وجدان محمد حسين عبد الوهاب
احمد عاصم حمدى احمد
ايهاب احمدالشحات محمد عواد
أميره حسام السيد ابراهيم عمران
عبدالرحمن طلعت محمد محمود خليل
اسماء احمد ابراهيم الشاذلى
سمر شعبان عبد التواب محمد

الكلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب القاهره
تجاره الزقازيق
تجاره طنطا
اداب دمنهور
تجاره عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تجاره سوهاج
تجاره الزقازيق
تربية جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب اسوان
كلية الزراعة جامعة دمياط
اداب انتساب موجه بنها
علوم حلوان
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات حلوان
كلية البنات علوم عين شمس
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
علوم رياضة اﻻسكندرية
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
نوعية الزقازيق
تربية رياضية بنين بنها
حقوق بنى سويف
حقوق انتساب موجه سوهاج
اداب بنها
علوم رياضة طنطا
تجاره طنطا
تجاره طنطا
تربية الفيوم

Page 2054 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
366389
427105
473308
214882
443932
660966
583490
589318
545899
659616
910282
206965
907931
661515
911494
179376
900412
366112
538752
606620
525591
242140
747640
443894
533915
363112
514080
137227
539552
446275
448012
514936

اسم الطالب
محمد عبدالعظيم سعد عبدالعظيم سالم
محروس على أحمد عبدالجليل
جهاد صبرى احمد ابو الفتوح السبيعى
محمد خالد عبد القادر ابونار
هدير صبرى خليل محمد خليفة
اسماء سامح عبد اللطيف عبد الخالق
فاطمه محمد رشاد ابراهيم
مصطفى فاضل عبد الستار سند عبداللطيف
يوسف محمد يوسف ابراهيم محمد
اسراء سمير عبد المعطى على الموجي
نهال نجم الدين حسين عبد العزيز
مصطفى احمد محمد محمد على
معتز عبد الباسط محمود ابوالعﻼ
غرام عبد الغنى محمد عبد الغنى محمود
اسراء مبارك عبد العزيز محمد
ايمن عصام احمد حسين
هبه خالد حسانين عبد الرحمن
عبدالرحمن ايهاب محمد فؤاد ابراهيم
سومه رضا مختار على ابو سنه
اسماء احمد البدوى وهيبى
تقي صبحي عبد الحميد عطية قنصوه
صﻼح طارق صﻼح الدين مصطفى
فاطمه ابراهيم سعد على
اميره سعيد على عبد العزيز هرماش
بسنت ابراهيم محمد سعد عبد الجواد
اسﻼم خالد عبدالجيد محمد
هدير سيد عبده عبدالرسول
مصطفى عبد الوهاب محمد محمود
نورهان محمد محمد عفيفي حرير
محمود جمال محمود محمد عيسى
ياسر حمدان ابراهيم عشب
محمود ياسر محمد فتحى محمد بهنسي

الكلية
تجاره طنطا
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره كفر الشيخ
اداب القاهره
اداب طنطا
معهد فني تمريض المنصوره
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
السن عين شمس/رياضة
تربية ابتدائي المنصوره
كلية تجارة ج أسوان
تجاره عين شمس
حقوق قنا جنوب الوادي
تربية ابتدائي المنصوره
اداب اسوان
تربية /رياضه بنى سويف
تجاره سوهاج
طب بيطرى بنها
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
تربية طفوله الزقازيق
زراعه اﻻسكندريه
حقوق حلوان
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
طب بيطرى كفر الشيخ
علوم دمنهور
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
اداب دمنهور
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره دمنهور
اداب طنطا
معهد فني تمريض طنطا
تجاره دمنهور

Page 2055 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
369506
535574
533729
124791
891797
735417
668882
228803
538734
878743
221757
662949
667997
352265
515949
802909
323122
877625
523606
288343
126197
504933
443719
601654
881737
460590
363784
682369
458718
277914
323898
518578

اسم الطالب
محمود صابر زناته عبدالمنعم
مريم احمد محمد حسنين رزق
اﻻء شعبان رجب حامد عبد ربه
بﻼل اشرف فاروق السيد
هدى محمد محمد على
عبله رجب حمد عبدالقادر
انهام جﻼل عبده عبد الحى النجار
عمر احمد مرزوق سعد
ريهام نصر حلمي الفيل
عبد الرحمن محمد محمود عبد الغفار
هايدى محمد عبد الحليم طه
باسم عبد الحليم عبد اللطيف ابراهيم
رقيه محمد عبد العليم ابو سيف
نورهان ابراهيم ندا البسطويسى
محمد علي مرشدي علي مكاوي
ميﻼد مﻼك شحاتة شاكر
اسراء محمود عبد الفتاح محمود الجزار
شيماء محمد ابو العﻼ محمد
ساجده عﻼء خميس عبده
ريهام رجب محمد طلبه مرشدي
سهيله محمد محمد عبد الوهاب
دينا محمد عبد الرحيم حسين
مريم الوردانى شوقى كركور
إيمان معوض محمد علي خليل
بسمه عاطف سيد خليفه
فايز محمد عبداللطيف زياده
كيرلس رزق باسيلى جيد
خالد ابراهيم ابراهيم محمد الفداوي
آﻻء أسامة محمود الفخرانى
انجي هشام محمد درويش
نعمة احمد شحات احمد عبد ﷲ
دعاء بدر عامر زنباع

الكلية
تربية ابتدائي بنها
علوم دمنهور
تربية طفوله ج دمنهور
حقوق القاهره
تربية/رياضه اسيوط
معهد فني تمريض الزقازيق
معهد فني صحى المنصوره
زراعه عين شمس/رياضة
تربية ابتدائي السادات
تربية اسيوط
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره المنصوره
نوعية المنصوره
بنات علوم رياضة عين شمس
اداب كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات المنيا
تربية شبين الكوم
معهد فني تمريض اسيوط
تربية أساسي اسكندرية
علوم عين شمس
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه دمنهور
رياض اطفال المنصوره
علوم الزقازيق
اداب اسيوط
حقوق اﻻسكندريه
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
علوم جامعة دمياط
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
تجاره عين شمس
تربية الغردقة جنوب الوادي
اداب دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
847843
883095
320392
278828
373550
888189
472493
800671
739005
451544
730548
884601
463827
833599
452668
881228
145221
605611
664363
279976
666145
672330
226094
458961
672327
355699
208432
848127
661828
103533
651527
905047

اسم الطالب
عمر يوسف عثمان حسن
فاطمه جعفر احمد محمود
محمد الحسيني محمد جعفر
مصطفى محمد اسماعيل طه بدوى
مصطفى جمال صابر محمد عبدالعال
اسﻼم صﻼح عبد الرحيم ضاحى
ساره عبدالحليم انور عبدالوهاب
رقيه محمد نجيب عبد السﻼم احمد
ياسمين صﻼح السيد على
احمد محمد ابو اليزيد محمد على
رؤى محمود احمد عبد الحميد
رحاب سامح عمر محمد
ياره خيري سعد السنهوري
طاهر عبد المقصود السيد احمد
شيماء اشرف محمد عمر
نجوي على احمد على
سلمي اشرف عبد ﷲ احمد
مريم محمد احمد محمد
ياسمين سمير احمد رضوان محمد
مايكل ايهاب توفيق عبد النور
ساره عطاء احمد احمد الحلو
محمد مداح محمد احمد حماد
خالد اكرم عبد الفتاح محمد
نهله نعيم عبدالمنعم عطيه
عمرو محمد محمد عبد العال
ساره سعيد حافظ موسى
نور عماد حمدى نعيم
حسن محمد محمود محمد
ايه عبد الحليم عبد ﷲ عبد الحليم
مها مجدى خيرى احمد شرف
غاده عماد رشدى حجاج
منى نورالدين رياض نورالدين

الكلية
تجارة قنا ج جنوب الوادي
علوم اسيوط
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
حقوق القاهره
علوم رياضة بنها
تجاره اسيوط
تجاره كفر الشيخ
نوعية المنيا
معهد فني تمريض الزقازيق
علوم رياضة الزقازيق
كلية البنات آداب عين شمس
حقوق اسيوط
تربية كفر الشيخ
تجاره سوهاج
علوم طنطا
معهد فني صحى اسيوط
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب الزقازيق
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
السن عين شمس/رياضة
اداب المنصوره
معهد فني صحى المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية كفر الشيخ
معهد فني صحى المنصوره
علوم رياضة عين شمس
نوعية جيزه
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
علوم المنصوره
حقوق القاهره
السن عين شمس/رياضة
اداب سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
754688
902294
138702
381517
580087
895627
732138
542389
547493
831639
668275
117912
814747
170167
678615
539232
738585
535360
125139
451285
742981
126832
323516
876447
729654
554582
381500
731619
466918
460240
320824
728442

اسم الطالب
احمد اسامه مصطفى سالم
اشرف سرور احمد محمود
ريام عبد الغنى محمد عبد الغنى ابو السعود
ندا شوقى محمدى محمد حسب النبى
روضه محمود السيد شبل كشك
شادى مفيد جرجس تاوضروس
يوسف نصر على حسن
معتز عبد الناصر فتحى عبد اللطيف ابو العﻼ
نادر السيد محمد مصطفى البوهى
رحاب حسين محمد احمد
محمد السيد على السيد الشوربجى
هدير خالد هاشم محمد البندارى
فؤاد ربيعى فؤاد عبد المعبود
رحاب رمضان سعد عبد الجواد
ايه مصبح الباز على محمد
سمر فؤاد موسى على عامر
نهال عبدالعزيز عبدالقادر حسين
عايدة مصطفى احمد صالح
اسراء عبد المنعم جمعه احمد
شنوده رفيق ميﻼد ابراهيم عطا ﷲ
لويزا سامح عوض ﷲ شنودة
ميادة مجدي محمود عبد الوهاب
ريم سامي احمد محمد رزق
اسراء احمد عبد المجيد عبد الرحمن
احمد سامي احمد احمد جبر
باسل محمد فتحى السيد
ساره سامى محمود منصور
ميرهان السيد محمد مسعد النقيطي
مياده عبدالعزيز عبدالعزيز الشنواني
نرمين سﻼمة قطب محمد الفقى
اميرة شبل محمد القفل
هدير رضا كامل ابراهيم حسن

الكلية
تجاره جامعة السويس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره عين شمس
كلية البنات آداب عين شمس
علوم المنصوره
تربية سوهاج
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم رياضة اﻻسكندرية
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
ك.ت .فني صناعى المحله الكبرى
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية ابتدائي المنيا
رياض اطفال الفيوم طالبات
اداب انتساب موجه المنصوره
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
نوعية الزقازيق
علوم دمنهور
اداب انتساب موجه حلوان
طب بيطرى كفر الشيخ
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
طب بيطرى جامعة السادات
تربية اسيوط
علوم رياضة الزقازيق
تجاره دمنهور
كلية البنات آداب عين شمس
زراعه الزقازيق
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تربية ابتدائي كفر الشيخ
معهد فني صحى بنها
اداب انتساب موجه الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
746571
664656
848290
119608
317395
673012
675579
232271
672437
228334
360942
294665
504032
659551
443178
206812
828739
675730
459226
534938
668600
138511
450280
375269
734717
451240
732657
243729
109242
219397
533788
597096

اسم الطالب
محمد عبدالرسول توفيق عبد الرحيم
محمد عطاﷲ عطيه الشربينى النجدى
اميره سيد اسماعيل احمد
ساره فرج عشري وهبه
ايمان عبد الرازق بيومى عوض
باسل هشام عبد الحميد عبد العال حﻼوه
محمد متولى على محمد العيسوي
احمد خليل احمد عبد الرحيم
السيد حامد السيد مصطفى
عمر مجدى الصياد حامد
مها مجدى فوزى حفنى
محمود محمد عرفه ابراهيم
احمد عبدالرحمن اسماعيل عبدالجواد على
حسناء محمد عبد الغنى ابراهيم مصطفي
سها عصام فتح ﷲ محمد فياض
ساره بديع رياض عزيز
شيماء صﻼح الصغير حراجى
عطيه مسعد عطيه سﻼمه الفقى
سارة الحسينى عاطف مطر
سلمى يوسف عبد الحميد بدوي
خالد ابوالخير محمد ابوالخير عيد
امنية محمود عبد المؤمن عبد الرحمن
اسماء موسى موسى عرب
ايمان محمد مصطفى محمد مصطفى
هبه اشرف حسين محمد
أسﻼم سعد على السيد زويل
اميره احمد عبدالحميد عبدﷲ
فاطمه فاروق عيد ابراهيم
عبد الرحمن محمد فوزي ابراهيم خليل
اميل تلميذ بسكالس ابسخرون
اميرة خيرى عبدالمنعم محمد سليمان
اسراء صبري امين محمد الجويلي

الكلية
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره القاهره
كلية الفنون التطبيقية ببنها
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم رياضة المنصورة
علوم رياضة القاهرة
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
حقوق انتساب موجه عين شمس
نوعية عباسيه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
فنون جميله عماره المنيا
اداب انتساب موجه المنصوره
تربية طنطا
طب بيطرى القاهره
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره المنصوره
تربية كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى طنطا
تربية بنها
تجاره الزقازيق
تجاره طنطا
نوعية الزقازيق
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره عين شمس
زراعه دمنهور
تجاره بور سعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
671592
518082
447610
315712
434716
385298
289457
591194
154889
654672
220705
128946
756423
461526
738882
208055
672359
603458
245429
229449
540386
806321
526497
166163
463895
244341
221644
242630
732216
377434
590107
369323

اسم الطالب
مصطفى صالح عبد الحكيم صالح عبد العزيز
سميره سعيد احمد محمد البعلى
سعيد لطفى إبراهيم الدسوقى لطفى امين
مصطفى ابراهيم عبد العزيز عرفه
محمد محمود عبد ﷲ محمود حيدر
محمد احمد عيد عيد
اميرة اشرف احمد على
ميرنا محمد عبدالرحمن نصر
منار عصام سعيد حسن
حنان السيد سمير عوض
محمد فاروق درويش على صالح
ندا محمد زكى محمد على حسن
فاطمه سﻼمة محمد سالمان
سهير حسن محمود غنيم
احمد هشام محمد الهادى العزازى
عمرو احمد سعيد محمد
احمد صفوت عبد المعطى على حماد
يوسف محمد عبد النبى محمد شديد
منه ﷲ حامد شعبان حامد
هاجر عبدالعظيم مصطفى عبدالعظيم
هاجر حمدى عبدالعاطى عطا
وﻻء وليد محمد صالح
محمد سمير زكريا على عبدالﻼه
محمد محمود جاب ﷲ ابوسريع
نورهان عبدالنبى زيدان على ناصف
رحاب سيد عيد عبدالوهاب
دينا عادل احمد على
عمر خضر عيسي محمد
هانى عبدالمنعم يحي مرجان
حسن محمد محمد حسن جعفر
رضوى اسامه جبر عبده حبيب
ياسمين منير السيد هندى

الكلية
تجاره طنطا
اداب دمنهور
تجاره طنطا
تربية ابتدائي بنها
علوم رياضة طنطا
تجاره انتساب م .بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية جامعة دمياط
تجاره اسيوط
تربية المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية حلوان
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق عين شمس
علوم اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
علوم اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
حاسبات ومعلومات حلوان
تربية حلوان
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره بنها
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
حقوق المنصوره
طب بيطرى بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
894588
154590
293531
380312
907157
313940
292289
154215
593129
282563
464935
828423
912770
833756
351065
902172
523694
663883
680965
377644
537204
670540
876970
664445
450227
910598
279108
597626
204421
219675
736331
431841

اسم الطالب
ايه طلعت عزيز الدين على
بﻼل اشرف محمد احمد
عبد الرحمن علي عبد الحكيم على
ابراهيم كارم ابراهيم عبدالكريم ابراهيم
شادى جمال مهنى سعيد
سلمى عاطف عباس عبد الجواد
سوزان احمد سﻼمه احمد
هاجر ربيع كامل رجب
فتحي عبدالفتاح فتحي عبدالعال
علي احمد مصطفى فضلى
عبد العال حسن عبد العال خليفة
اسماء على عوض أحمد
شاذلى صﻼح ابوالمجد ابراهيم
ايمان عبد الصبور سعد الدين محمد
ياسمين فتحى سعد السيد
اسراء احمد فراج محمود
اية اشرف أنور احمد اسماعيل
محمد السيد ابراهيم ابراهيم
عبد الرحمن عبد العزيز عمر عمرابراهيم
محمد بدوى محمد سيد
داليا علي عبد ﷲ محمد الرويني
مها عوض عوض ابراهيم
محمد ممدوح عبده على
محمد عبد الفتاح الشحات السيد عبد الرحمن
امنيه طارق ابراهيم السطوحى
ايات فتحي رشدي احمد
امير عريان جرجس سعد
محمد إبراهيم السعيد محمد إبراهيم
رانا تامر عمرو سيد محمد
احمد سامى مهدى عبدالمعطى
الشيماء عبدالرحمن عطيه حسن
حامد هانى حامد دويدار

الكلية
تربية سوهاج
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
دار العلوم ج القاهره
معهد فني صحى سوهاج
اداب شبين الكوم ج المنوفية
خدمه اجتماعيه حلوان
إعﻼم بنى سويف
معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره كفر الشيخ
اداب قنا ج جنوب الوادى
تربية ابتدائي اسوان
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
السن عين شمس
تربية ابتدائي سوهاج
تربية أساسي اسكندرية
تربية ابتدائي المنصوره
اداب المنصوره
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
نوعية المنصوره
حقوق اسيوط
تربية رياضيه بنين المنصوره
اداب كفر الشيخ
تربية اسوان
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تربية جامعة دمياط
حقوق القاهره
تجاره عين شمس
نوعية الزقازيق
حقوق اﻻسكندريه

Page 2061 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
453120
380801
291491
811960
229294
119328
141665
206057
611186
531783
519358
443490
307595
167304
828533
589110
114987
534028
168650
801108
801634
155179
534572
156218
152570
558223
534010
751524
379512
221939
428584
674398

اسم الطالب
روان ذكى محمد فاخر
ساره محمد ابراهيم زيد
علي ماهر فتحى محمد ابو النور
كريم فوزى رياض مهنى
نور عزالدين عبدالرحيم الحسامى
فاطمة يسرى السويفى محمد
حسين محمد حسين جمال الدين
ميرنا رومانى عبد الملك بطرس
لمياء حلمى عبد اللطيف محمد
محمد عﻼء الدين اسماعيل الغول
رانيا حسين محمد حسين حبيب
روان عصام عيسى قطب السبكى
اميرة جمال حسن عرفه
سالى ابراهيم فانوس عبد السيد
عبير عطيتو عبدالجليل محمدين
ايمان خيشه ابراهيم مصطفى
منى محمد محمد محمود
سارة حسين حسن على عمار
اميرة عبد المجيد حسن عبد المجيد
محمد اسماعيل ماضي عبد الحكيم
محمد وائل ابراهيم محمد الشاعر
ابراهيم احمد مجدي علي
ايمان فتحى عبد العزيز عبد المعطى مطر
عفاف قرنى سيد عثمان
عبد اللطيف سعد عبد اللطيف محمود
هاله رمضان حافظ طروه
ريم ياسر عبد الرازق عبد العزيز محمد
محمود على على ابراهيم دراز
عبدﷲ شوقى خﻼف عبداللطيف
مونيكا فكتر مفتاح زخارى
ادهم على على محمد بشير
مصطفى الشحات مأمون محمد راشد

الكلية
نوعية طنطا
تجاره عين شمس
علوم القاهره
السن المنيا
حقوق عين شمس
استنفد الطالب رغباته
علوم رياضة عين شمس
تجاره عين شمس
تمريض الزقازيق
زراعه دمنهور
اداب دمنهور
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره بنى سويف
نوعية فنيه قنا
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
حاسبات ومعلومات حلوان
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
طب بيطري المنيا
تجاره بنى سويف
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تربية ابتدائي دمنهور
علوم رياضة بورسعيد
حقوق بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم حلوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
846271
678664
437458
881076
749564
124954
472018
803319
305755
241471
243544
753872
443399
306291
672406
752037
360189
388508
218649
753295
381345
603351
549922
280526
213677
668814
751560
588337
373517
819426
379624
146108

اسم الطالب
محمود صدقى محمود عطية
ندى عبد العظيم منصور السيد الدسوقي
هند محمد محمود السحيمى بدر
محمود محمد عبد العال محمد
غريب محمد ابراهيم عبد العاطى
محمد حلمى حامد السيد ابو الخير
عبد الهادى احمد الحسين عبدالعال
عماد اسحق بباوى حنا
محمد رمضان سعيد السحيمى
كيرلس جيد عزيز جيد
رضوى محمد عبد الحليم محمدحسن
مريم عازر نظير ديمترى غب﷼
رشيده صبرى عبد المنعم محمد ابراهيم
نادر عبد الجليل عبدالحميد مطاوع
اميره محمد فوزى الداودى
اسراء سامى محمد ابو العطا الموافى
محمد محمد جابر محمود
احمد محمد احمد محمد يوسف
اميره خالد عباس محمد
شيماء جمال محمد محمد الجهينى
محمود سﻼمه محمود عبدالفتاح الناظر
محمد فوزى عبد المنعم عبد الواحد الدرملى
ايه ماهر فاروق سيد احمد
اية خالد شوقى علي البسيونى
جﻼل اشرف جﻼل احمد
نهى محمد عبد الحميد زيدان سليم
دينا عباس محمد ابراهيم الليلى
ياسر احمد موسى عوض البسيونى
محمد طارق محمد محمد الشعراوى
اسﻼم حامد ابراهيم عبد الناصر
احمد عاطف احمد عليوه
ساره محمد خليل حسن فايد

الكلية
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
تربية/رياضه حلوان
تجاره كفر الشيخ
علوم المنيا
دار العلوم ج القاهره
حاسبات ومعلومات القاهره
علوم رياضة الزقازيق
اداب انتساب موجه بورسعيد
معهد فني تمريض طنطا
تربية/رياضه شبين الكوم
علوم المنصوره
معهد فني صحى بور سعيد
تربية رياضيه بنين حلوان
علوم بنها
بنات علوم رياضة عين شمس
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
علوم جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية/رياضه دمنهور
علوم رياضة اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي المنصوره
اداب انتساب موجه بورسعيد
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
زراعه بنها/رياضة
معهد فني تمريض المنيا
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
علوم القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
559280
314123
813385
583028
386088
289024
294442
589242
849011
215021
905573
581886
321818
681770
470089
833075
594766
604755
658005
914022
682489
891662
595080
531968
840862
837942
605901
545789
390170
355484
754291
225688

اسم الطالب
روان حنفى احمد رجب حنفى
فوزية خليل محمد جابر
مصطفي القذافي نجاح ماهر
اسراء سمير حسنى ابو شوشه
مها ماهر محمد ابراهيم حسونة
احمد فوزي جابر محمد عبدالرحيم
احمد صبري محمد فاروق حسن طويله
شيماء السيد نبيه عبدالسﻼم سكين
جهاد ابو الحجاج طنطاوى على
مينا مدحت تادرس عبد السيد
ياسمين ابو اليزيد حسين احمد
محمود عادل محمد الششتاوى النمورى
كريم رضا عبد الحميد سالم الدهشان
شيماء حسام ابراهيم محمد ابراهيم
محمد ابراهيم عبدالرحمن السعيد عبدالرحمن
ساره محمد يوسف عبد الحكيم
عبد الحميد جﻼل عبد الحميد حسين
اسراء محمد عبد ﷲ محمد صالح
محمد سامح الشافعى حسن الشافعى
الزهراء عبد الحميد اﻻمير عبدالطالب
رانيا على حسن على العصفورى
ايه مصطفى حسين حسانين
زياد كارم متولى ابو عمر
محمود عبدﷲ عبداللطيف أبوزيد
عمر خلف عمار خليفة
محمد صفوت محمد ابوبكر
شروق رضا عبدالفتاح عبدالصادق عبدالعال
عبد الرحمن على ابراهيم محمد حسن
مارينا ايمن فنجرى سيف
شيماء اشرف زينهم مغاورى
ساره خالد عبد المحسن محمد مرسى
شروق محمود شيخون حسن

الكلية
اداب اﻻسكندريه
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اسيوط
اثار القاهره
كلية البنات آداب عين شمس
حقوق حلوان
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية طنطا
الزراعة والموارد الطبيعية ج اسوان
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
تربية سوهاج
حاسبات ومعلومات المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره كفر الشيخ
كلية تجارة ج أسوان
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
طب بيطرى بنها
علوم رياضة المنصورة
تربية اسوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب اسيوط
تربية ابتدائي جامعة دمياط
زراعه دمنهور
تجاره اسيوط
طب بيطرى فرع الوادي الجديد
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
كلية البنات تربية عين شمس
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره بور سعيد
علوم القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
889874
517331
581106
746337
136554
468025
399809
145596
104940
372952
432065
816800
893797
305750
240201
353838
466362
579970
301552
466771
229505
534174
390199
607511
230257
238711
652477
834343
598018
167524
660840
611897

اسم الطالب
اسماء صﻼح محمد محمد
محمود غزال عبدالسﻼم مصري
محمود طارق محمود محمود شكيل
ميرفت احمد السيد محمد اﻻفندى
اسراء محمد رفاعي محمد
علياء مصطفى محمود مرعى
سيف الدين محمد حسن حسن على
نورا حسن مصطفي سبسوبه
محمد محروس عباس عبد المطلب
رضوى حمدى رجب محمد
فريد سعيد محمد عبد القادر عبد ﷲ
زينب جمال عارف تونى
محمود اشرف محمود احمد
محمد السيد محمد عجﻼن
ايناس محمد عبد المنعم محمود
محمود اسامه السيد عبدالجواد
دينا محمد قرني السيد مصطفى الحداد
امنيه رمضان ابراهيم ابو نار
احمد صﻼح نبيه على المﻼح
رضوى محمود عبد اللطيف محمود جﻼل
اية احمد عبدالمجيد عزام
مرام سعد حسين سعد عبد المنعم
ياره محمد احمد احمد
محمود ابراهيم كمال علي
امنيه طارق جوده ابوالمعاطى
زياد احمد محمد ممدوح
محمود محفوظ عبد اللطيف هارون عﻼم
محمود احمد ابراهيم محمد
دعاء سعد محمد طه محمد
اسراء رجب محمد سﻼمة
محمد احمد تمام دياب
يارا هشام صالح محمد الباز

الكلية
تمريض اسيوط
اداب دمنهور
حقوق طنطا
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
كلية البنات آداب عين شمس
تربية كفر الشيخ
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
كلية البنات تربية عين شمس
حقوق حلوان
علوم رياضة عين شمس
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية رياضية بنين سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره عين شمس
تربية كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق شبين الكوم ج منوفية
تربية كفر الشيخ
كلية البنات آداب عين شمس
علوم اﻻسكندريه
كلية البنات تربية عين شمس
تربية الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
معهد فني صحى بور سعيد
اداب الفيوم
تجاره انتساب موجه المنصوره
طب بيطرى الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
813998
595593
548779
371272
283475
605536
808704
214885
502760
603157
438914
126873
473812
514415
291408
614612
450193
668527
830080
813115
371920
822923
230270
889656
378774
443072
322387
456975
546066
664517
671861
502754

اسم الطالب
مريم امين محروس سدراك
اسراء محسن السيد يوسف محمد
اسامه محمد محروس عبد الفتاح شلش
عبدالرحمن مجدى عبدالرحمن محمود
دنيا هشام محمد عبدﷲ
نسمة ابراهيم الدسوقى متولى السيد غنيم
احمد حلمى محمد احمد بركات
محمد صﻼح محمود رمضان احمد
اية هشام الحصافى عمران
عاطف محمد أمين إبراهيم عطيه
مروة محمود على محمد مصطفى
اية صﻼح محمد عويس
نرمين عبد الحميد محمد احمد منصور
على محمد على محمد اﻷسرج
احمد منتصر احمد محمود عبد الحميد
محمود عصام ابراهيم عيسى
نادية احمد محمد محمود العوانى
ابراهيم سليمان ابراهيم السيد بدر
محمد عصام الدين تقي ابراهيم
نوران محمد احمد مراد
وﻻء جمعه عطيه محمد
هشام احمد يوسف محمد
مى سيد محمود حسن سرور
هدى شعبان عبد المحسن عبد العليم
محمد اشرف جابر محمد عتلم
ايناس صﻼح الدين حسين عبد الهادى
محمد فكري محمد ابراهيم سﻼم
اسراء سمير عبدالعزيز ابوسبع
هند محمود سليمان زين الدين محمد
عماد القناوى عبد الرازق عبد الهادي
احمد محمد محمد ابراهيم جبل
يمنى ايمن الجيوشى ابو الفتوح

الكلية
علوم رياضة المنيا
معهد فني صحى بور سعيد
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
اداب بنها
العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس
زراعه الزقازيق
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه اسيوط
علوم جامعة السويس
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب كفر الشيخ
تجاره دمنهور
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
كلية التعليم الصناعى جامعة حلوان
تمريض طنطا
زراعه المنصوره
حقوق قنا جنوب الوادي
رياض اطفال المنيا طالبات
اداب عين شمس
حقوق قنا جنوب الوادي
السن عين شمس
اداب اسيوط
تربية/رياضه بنها
السن عين شمس
تربية/رياضه شبين الكوم
اثار الفيوم
فنون جميله فنون المنيا
علوم المنصوره
تمريض المنصورة
علوم جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
303595
523965
158085
653447
609684
809649
680800
468954
610712
230367
242074
733658
546339
161714
528713
607124
470036
367369
378844
326913
231742
218574
121157
597776
507686
215701
733851
237276
314095
369670
116088
814003

اسم الطالب
اميرة سمير محمد حمد
هبه السيد عبد الحميد السيد عمر
هند مسعد محمد عبد العظيم
نورهان رضا ابو الفتوح داود
دينا صبرى محمد حسن اسماعيل
اسماء عبدالموجود محمد عبد الغني
ساره السعيد المرسى المرسى المتولى عطيه
دينا مصطفى مصطفى ابراهيم صبح
حنان السيد محمد السيد
احمد عمر محمد الخياط
احمد ناصر عبدالحميد مصطفى
اسماء عبدالكريم ابراهيم محمد محمود
عﻼ على مسعود مسعود العمراوى
محمد عبد الرسول عبد العظيم احمد
احمد سلمان بشير زيتون
احمد جمال احمد احمد حفناوى
ممدوح حسن سالم حسن حسن على
ساره رفاعى حسن السيد
محمد جمعه محمد سليمان
اسماء عبد ﷲ فراج محمد
اسﻼم محمد امام كامل
رانيا رضا محمود عبدﷲ
احمد حمدى احمد يحى ابوعيشه
فؤاد ابراهيم محمد يوسف شطيفه
محمد السيد محمد عبد ﷲ بسيونى
شروق ايمن فكرى عبد القوى
سماح أمين محمد أمين
اسراء جمال الدين سيد حسن عتابى
سمر سليمان محمد سليمان
ايه اشرف عايش سالم
عمر جمال احمد فرج
ابراهيم حسن سليمان محمد

الكلية
تربية شبين الكوم
علوم جامعة دمياط
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب جامعة دمياط
تربية ابتدائي الزقازيق
اداب المنيا
تجاره بور سعيد
تربية ابتدائي كفر الشيخ
معهد فني صحى الزقازيق
خدمه اجتماعيه حلوان
حقوق القاهره
نوعية الزقازيق
اداب اﻻسكندريه
اداب بنى سويف
علوم اﻻسكندريه
علوم رياضة الزقازيق
تربية كفر الشيخ
علوم بنها
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب طنطا
تجاره طنطا
تربية عين شمس
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
زراعه دمياط/رياضة
حقوق اﻻسكندريه
حقوق حلوان
طب بيطرى بنها
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية ابتدائي السادات
اداب بنها
حقوق انتساب موجه القاهره
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
831178
452027
291510
838530
601103
525108
169142
596350
747609
548457
837989
754272
662493
501762
823261
512442
440287
879505
514510
155359
293622
205901
150753
305511
897648
882464
669055
810043
897284
526809
595058
306180

اسم الطالب
صفاء عابدين احمد على
محمد المراعى محمد ابودريع
احمد محمد فؤاد عبدالمعطي
دعاء صﻼح عبد الفتاح مهدي
إيمان خالد إبراهيم الدسوقي عبد المقصود
منه ﷲ وائل محمود احمد عمر
منار رجب عبد الغنى محمد
عمار محمد السيد حسن
اسراء عبدالناصر صﻼح شبيب علي
محمد عطا على عوض سﻼمة
اية رافت عبد الموجود على
اشرقت حماده على السﻼطينى
محمد فتحى الشربينى عبد العال محمد
كريم احمد عبد الرحيم عماره
ايه على عبدالمقصود عبدﷲ
ساميه عمرو احمد محمود مرسي
إنجى محمد عبد المقصود حبيب
جرجس طلعت جميل توفيق
علي محمود على احمد سالم
محمد مصطفى محمد سيد
عﻼء اشرف محمد عبدالشافي
سلمى احمد محمود احمد
رباب محمد عبد الحليم عبد الجواد
هدير حسن محمود صادق عجرمة
دنيا صﻼح عبد الرحمن على
صابرين عبد الظاهر عبد ﷲ محمود
منى طارق سعد محمد ابراهيم حماد
مصطفى رجب جمعة احمد
مايكل ايليا امين جريس
اسراء حسن فتحى جابر عبد الرحيم
إيمان رضا عبد النعيم علي
محمود مصطفى سالم السعدنى

الكلية
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية فرع الوادى الجديد
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم طنطا
تربية الفيوم
معهد فني صحى بور سعيد
تربية/رياضه جامعة السويس
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
معهد فني صحى اسيوط
تجاره بور سعيد
معهد فني صحى رياضه المنصورة
اداب اﻻسكندريه
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية/رياضه اﻻسكندرية
تجاره اسيوط
اداب دمنهور
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره سوهاج
معهد فني صحى اسيوط
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
تجاره اسيوط
تجاره سوهاج
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تربية/رياضه جامعة دمياط
تجارة جامعة السادات

Page 2068 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
755991
523312
214987
390565
598469
137272
233676
834893
185785
278837
319145
508737
607641
429130
292975
379083
537536
153810
544869
532856
650461
243554
161164
228501
752791
833757
311469
318145
450211
108467
161562
508802

اسم الطالب
ساره متولي عبده متولي الخولى
رامى محمد فريد السيد بسيونى
كريم مجدى احمد عبد المنعم
محمد عبدالمجيد محمد عبدالمجيد
عبد الرحمن غريب حامد غريب العدل
احمد جمال عبد العزيز عبد العليم
سلمى شريف محمد السيد
مريم محمد عبد ﷲ احمد
اميره حسن على جوده
محمود اسامة محمد حامد حسن
اية حنفي محمود عدس
ندى مسعد محمد حنفى قنديل
محمد هانئ محمد شوقي عثمان
سلمى نبيل راغب حامد
اﻻء ابراهيم عبد النبي ابراهيم
ايناس عبدالمعطى سيد زكى فوده
نعمه رجب فكرى محمود عبدالهادى
مى عبد النبى صبيح على
عمرو فوزى عبد الوهاب محمد حسن
محمود مصطفى علي عبد ﷲ
نوران طارق محمد الدسوقى
دعاء محمد سطوحى سيد احمد
بسمة عامر احمد محمود
احمد يسرى عبد المنعم السيد الزينى
روان محسن محمد محمد النجار
ايه عبدالفتاح بكري حسين
مصطفى عرفة ابراهيم السيد
محمد عماد حافظ الجندى
وسام الشناوى سعد الشناوى النويهى
اسراء محمد ذكي محمد
احمد مختار عبد العظيم احمد
سارة مجدي سعد احمد محمد

الكلية
تربية/رياضه العريش
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات حلوان
اداب انتساب موجه بنها
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
علوم حلوان
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
اداب انتساب موجه الفيوم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي بنها
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره دمنهور
علوم القاهره
طب بيطرى بنها
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تربية ابتدائي بنى سويف
علوم رياضة كفر الشيخ
تجاره دمنهور
طب بيطرى كفر الشيخ
بنات علوم رياضة عين شمس
تربية ابتدائي بنى سويف
اعﻼم القاهره
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
علوم رياضة شبين الكوم
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي طنطا
علوم القاهره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
139370
428604
142070
357066
654467
128175
580949
306931
387550
107219
211476
577779
129901
587172
666203
750038
820589
239530
500285
829186
433906
147209
237206
834900
363257
804200
612232
745318
287227
536614
435805
311763

اسم الطالب
حسام احمد فتحي محمود
ياسين احمد عثمان محمد
عبد العزيز محمد عزيز ماضى
احمد حامد حمدان نور الدين
شيرين حسن محمد المتولى
مريم سعيد رشدى بسخرون
ايمن محمد السيد الكردى
ايمان صﻼح عبدﷲ المكاوى
ادهم عصام عبدالحميد السيد
شروق عمرو احمد عوض
فاروق ابراهيم فاروق خليل
اية شريف عبد العزيز الحبيبي
حبيبه خالد ابراهيم يوسف
احمد مصطفى عبدالمعطى عبدالفتاح محمد
محمد احمد ابراهيم سنجاب
روان احمد علي احمد
كريم محمد عبد العاطى احمد
محمد احمد رأفت محمود رزق
هايدى محمد أحمد محمد الهوارى
يوسف محمد حميد حسن
فؤاد ايمن فؤاد احمد عثمان
ابراهيم رملى محمود ابراهيم
بسام رجب زكى عبد الحميد
منى عبده شرقاوى خضر
محمد صﻼح سالم ابوالسعود
ريموندا فرح وليم جاب ﷲ
احمد هشام محمود عبد اللطيف الشرقاوى
محمد اسماعيل كامل عثمان
اميرة عبد العزيز فايق عبد الحميد
آﻻء خميس عطيه عبد السﻼم
رغدة يسرى حسين حسين عبد القادر
محمود حسين عبدالرحيم خليل

الكلية
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم اﻻسكندريه
حقوق القاهره
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق المنصوره
علوم القاهره
حقوق المنصوره
تربية/رياضه شبين الكوم
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره القاهره
تجاره طنطا
المعهد الفنى للتمريض بالجونة
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
اداب اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
اداب سوهاج
تجاره انتساب موجه حلوان
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
تجاره عين شمس
تربية المنيا
التكنولوجي العالي  10رمضان إدارة أعمال
تجاره جامعة السويس
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره طنطا
اداب اﻻسكندريه
علوم شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
159519
243900
158010
681327
537987
318111
123335
750344
849281
304602
454225
608472
876547
327594
458009
811419
317916
815539
737810
902380
835619
141986
438060
910243
582183
597879
828454
893961
126800
306027
185443
352285

اسم الطالب
رمضان اياتى عبد الجيد مختار
محمود عبدﷲ احمد اش ﷲ
سهام سيد محمود عبد النبى
اسماء شحاته ابوالحسن السيد البدوى عبد الﻼ
صابرين جمال صالح محمد عبد البارى الجمل
كريم حسني فؤاد مدره
اسﻼم مجدى موسى عبد القادر
عبد ﷲ مهدى عبد العال الجزار
اغابي مكرم رزق قديس
الشيماء احمد عبدالعزيز عبدﷲ
داليا عارف محمد ابراهيم عاشور
نورا محمد عبد العظيم مصطفى
وفاء عبد الموجود احمد حمدان
ميار سليمان احمد امين عبده
سميحه رأفت محمد السيد الجندي
دعاء رجب حسن عيد
شاهين محمد عبد السميع شاهين
اروى ايهاب صالح ابوالليل
علياء محمد على احمد
سﻼم محمد صديق خليل
ناهد محمد احمد الصغير
عبد ﷲ محمود محمد عبد الغنى
بسنت محمود محمد محمود سليم
ايمان رمضان ابو المجد احمد
محمد مكاوى حسين الحريرى
آيه عماد فرج فرج العيشى
اية محمد أمين عبد المجيد
حمدى محمد احمد عبد الرحمن
سارة فوزي محمد وهبة
مينا ماجد حكيم صالح
اسراء عماد سليمان جودة
محمود كمال محمد عبدالفتاح

الكلية
تربية ابتدائي بنى سويف
زراعه القاهره
اداب بنى سويف
علوم المنصوره
تربية دمنهور
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تربية قنا ج جنوب الوادى
تمريض شبين الكوم المنوفية
اداب طنطا
اداب الزقازيق
تربية ابتدائي اسيوط
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
اداب طنطا
تربية ابتدائي المنيا
حقوق بنها
تربية ابتدائي المنيا
تربية الزقازيق
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
معهد فني صحى اسوان
تجاره القاهره
تربية أساسي اسكندرية
اداب سوهاج
طب بيطرى كفر الشيخ
تمريض المنصورة
تربية قنا ج جنوب الوادى
اداب سوهاج
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
316760
239124
123436
366538
825498
876518
361558
543612
600805
214890
539855
387998
374369
592699
207084
660178
444667
584391
531278
918873
157295
125231
103070
228527
213523
812334
847293
681023
595424
539671
113599
223372

اسم الطالب
امل عاطف احمد عبد الرازق
احمد نادر جﻼل الدين ابو سيف
خالد مدحت محمد مصطفى حسن
هشام لطفى ابراهيم ابوالمجد حسن
ايناس احمد عبد الحميد محمد
عائشه عبد العظيم حسن حسين
نيرمين موريس نبيه مكارى
نورا صبحى سيد احمد احمد
ايمان نصرالدين عبدالحميد محمد عمر
محمد على محمود حسن
ايمان محمد يوسف غريب حمزه
هبه جمال عبدالفتاح عبدالعزيز
مى عبدالنبى محمد السيد موسي
نهاد جمال احمد المغربى
احمد جمال سعيد محمود
محمد عﻼء شحاته عبد الفتاح القصبى
محمد عطيه على الفرس
دينا محمد زين العابدين رزق العتر
احمد سمير رمضان عبد الحميد الجمل
صبرى عصام محمد على
فيروز خالد على حسن
اسراء مختار محمد مكسب
منه ﷲ عثمان بيومى عثمان
محمود احمد يونس احمد
عبد الرحمن عاطف نبوى عمارة شاهين
كيرلس نشأت ناجى عبد الملك
جورج موريس موسى اسطفانوس
محب جمعه الشبراوى المرسى
مصطفي جمال السعيد محمد الهنداوي
فيرونيكا عادل جرجس ابراهيم
حسين عبد المعطى حسن عبد المعطى
رانيا جمال عز الدين محمد

الكلية
اداب انتساب موجه بنها
حقوق حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية بنها
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره اسيوط
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تجارة جامعة السادات
تجاره الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي دمنهور
تربية ابتدائي بنها
اداب انتساب موجه بنها
تجاره جامعة دمياط
علوم رياضة جامعة دمياط
حقوق المنصوره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
رياض اطفال المنصوره
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
اداب سوهاج
تجاره بنى سويف
خدمه اجتماعيه حلوان
تربية حلوان
زراعه عين شمس
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره اسيوط
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تربية ابتدائي دمنهور
اداب جامعة دمياط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
355089
663294
678606
229828
440204
361001
527257
304203
157299
234572
108800
537644
653260
512750
317327
807689
430959
138177
680159
598228
284484
596367
357607
749352
385805
840682
128178
656072
614002
112530
747074
611679

اسم الطالب
مريم خالد عبدالحليم محمد سﻼمه
اسماء سامى فاروق السيد عيد
ايه رزق احمد ابراهيم السﻼمونى
منةﷲ سيد بهجت بياض
نعمة احمد محمد مبارك صالح
يمنى محفوظ حامد محمد
مريم محمد عبد السﻼم عبد ﷲ
مها معتمد محمدالمهدى حجازى
كرستينا ميخائيل سعد ميخائيل
فاروق عماد فاروق على
نورهان عادل عبد الرحمن محمود صبرى
سمر فايز اسماعيل دربك
هدى محمد رمضان محمود قنديل
عنان مجدى خميس أحمد إبراهيم
مريم سعد محمد احمد فت
حسن ممدوح حسن عبدالجواد
اكرام حسن محمد على
سارة حسين سيد حسين
مصطفى مصطفى السيد الحديدى
عبد الرحمن طاهر طاهر طعيمة
زينب محمود محمد على محمد
الزهراء حمدان علي حافظ ابراهيم
مصطفى ممدوح مصطفى عبدالمجيد
محمد عبد الجيد حميده عبد الحي
محمود مجدى عاشور بيومي
عمر محمد صﻼح عبد الرحمن
منار طارق محمد بيهي
اسﻼم مجدى ابراهيم محمد ابراهيم
امل محمود حسن على إبراهيم
دعاء جمال فرحات سليمان
محمد ابوالنور جاد على
اﻻء صبحي محمد محمود عبدﷲ

الكلية
تربية رياضيه بنات بالجزيرة ج حلوان
طب بيطرى القاهره
نوعية المنصوره
علوم القاهره
تجاره اﻻسكندريه
اداب جامعة دمياط
زراعه اﻻسكندريه
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي بنى سويف
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
كلية البنات تربية عين شمس
تربية ابتدائي دمنهور
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره بنى سويف
زراعه سابا باشا اﻻسكندريه
تمريض القاهرة
تربية/رياضه المنصورة
تجاره جامعة دمياط
اداب انتساب موجه عين شمس
كلية الزراعة جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات حلوان
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تجاره بنها
طب بيطري المنيا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
اقتصاد منزلى حلوان
حقوق القاهره
تجاره جامعة السويس
تربية ابتدائي الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
650092
599399
232658
650285
685213
144738
367116
161478
755722
663520
395709
655506
319057
114867
241929
250877
121430
675309
547901
441774
438573
133956
232294
156011
593380
464575
671190
310685
650292
245208
891417
671915

اسم الطالب
محمد احمد عبد القادر على طه
جهاد محمد عبد الهادي جاد إبراهيم
منى كمال حسين السيد
ريهام وليد ابراهيم عرفات عيد
نهال حامد احمد محمد حجاج
ياسمين محمود حسن على
محمد عبدالناصر فاروق عبدﷲ الدهشان
ايهاب طه عبد الوهاب يوسف
هدير ابراهيم فؤاد محمد الشافعى
مى محمد عزت السيد
شيرين خليفه عبدالسﻼم مدبولى
صﻼح اشرف عباس مصطفى
شيماء بهجات حسين قنصوه
تقى عماد محمود عبد المولى
ادهم سيد رجب سعيد
اميره شعبان عبد العليم محمد
محمد اشرف محمد السيسى
احمد جمال جابر نصر زين
محمود مرزوق قنديل مرزوق
عبدﷲ محمد سليمان احمد الفقي
ريم فؤاد السعيد فريد محمد
اسراء عادل محمد باشه
جميل هشام جميل فضل
زينب عاشور عيسي عثمان
هاديه ابوالمعاطى السيد ابو عطيه
محمد السعيد احمد عبد الحميد الجمال
صفاء مصطفى محمد صبرى مصطفى
اميرة رضا عبدالنبي ابوعيشه
سهام مصطفى ابراهيم احمد النجدى
امنيه صﻼح عبد التواب ابراهيم
محمد باهى عبد القوى حسين
ايه حسن احمد على

الكلية
طب بيطرى المنصوره
تجاره الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره المنصوره
تجاره المنصوره
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية بنى سويف
تربية العريش
تجاره المنصوره
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب اسوان
تجاره القاهره
حقوق القاهره
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره القاهره
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
زراعه طنطا
طب بيطرى اﻻسكندريه
تجاره القاهره
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
اداب بنى سويف
تربية جامعة دمياط
علوم جامعة دمياط
تربية رياضية بنات المنصورة
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره المنصوره
طب بيطرى القاهره
معهد فني تمريض اسيوط
علوم المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
887705
468072
427951
433889
321681
593496
906928
611905
884762
741438
673796
651118
837618
280205
371471
908460
321740
375643
582581
588270
383513
442584
211874
535987
912991
580428
583231
906456
832945
826043
601901
880567

اسم الطالب
عزالدين حامد عبد الﻼه حسانين
اسماء عماد محمود صالح عبدالعال
احمد جمال محمد جامع
خالد السيد احمد محمد على
عبد الرحمن سامح عبد الرحمن سيد أحمد الصباغ
اميره احمد محمد زهيرى
مادونا حنا سمير زكى
سهيله محمد حمدى محمد بخيت
طارق عبد الرحيم عبد الراضي جاد
عمر عبد الرحمن سعد عبد الرحمن
نورا احمد محمد عبد الحميد حسن
شيماء عبد الحميد الدسوقى عوض
اميرة محمود تركى محمد
مارينا اميل سمعان جرجس غب﷼
امنيه عفيفى يحى عفيفى
شريهان محمد عبد ﷲ احمد
ابراهيم اشرف مصطفى عبد العال القط
ابراهيم عصام جوده ابراهيم
دنيا هشام عبدالسﻼم على عبد السﻼم
محمد احمد السيد عوض الهبل
محمد حمدى محمد صالح رمضان
اسﻼم حمدى رمضان الجزار
هايدي ايهاب محمد النقيب
سمر مجدى السعيد اللقانى
محمود مصطفى احمد حامد
احمد خيرى عبد ﷲ حسين خضر
مريهان احمد على حسن
اسماء حمدان عبد الحكيم احمد
هبه محمد عبدالدايم وهبى منوفى
مريم عبدالستار محمد ابراهيم
محمد السيد عبد الحميد متولى
ماركو عﻼء موريس ناشد

الكلية
تجاره اسيوط
تربية كفر الشيخ
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره انتساب موجه دمنهور
طب بيطرى جامعة السادات
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تربية سوهاج
علوم الزقازيق
تجاره اسيوط
تجاره جامعة السويس
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تجاره انتساب موجه المنصوره
طب بيطرى فرع الوادي الجديد
اداب عين شمس
تجاره انتساب م .بنها
علوم سوهاج
تربية ابتدائي السادات
تربية/رياضه بنها
اداب المنصوره
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تربية ابتدائي عين شمس
تجاره طنطا
السن عين شمس
تربية طفوله ج دمنهور
علوم رياضة اسوان
تجاره المنصوره
اداب المنصوره
اداب انتساب موجه سوهاج
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
نوعية قنا
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
تجاره اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
900904
542346
828946
596552
585261
744243
213529
308808
225587
232091
539240
205930
207701
205633
588180
323713
753659
502353
542703
733756
474823
136513
678053
740203
358199
393635
683287
367363
365461
663250
228207
667565

اسم الطالب
سماح عبد القوى يوسف محفوظ
محمود احمد محمد محمد محمدين
الشاذلى محمد عامر حامد
كريم عبد ﷲ عبد الجليل اﻻتربى عسل
ريهام محمد رفعت الصباغ
هدير محمد محمود صالح
ماريو فايز صديق سعيد
محمود رجب محمود أبو طالب
امانى شرف موسى يس
اندرو مهنى نجيب مهنى
شيماء الشاذلى على الشاذلى
اﻻء حسن يوسف محمد
اية احمد محمد عبد الحميدحسن
عمرو كمال مصطفى كمال محمد
ابراهيم محمد الشافعى ابراهيم الشافعى
منار خالد شفيق شريف
بيشوى ثروت توفيق عبد الشهيد
محمد عمرو علي احمد رأفت
اسيل اسماعيل محمد الجوهرى
محمود كمال محمد محمد
ريم ممدوح مصطفى عتمان
ندا صﻼح عبد الفتاح بشندي
محمود محمد احمد يوسف الموافي
امل ابوجرير عبده ابراهيم
ايمان عادل محمد السيد
ياسمين اسامه حسين عفيفي
اميره مجدى محمد محمد عبد الناصر
رقيه مصطفى كامل محمد حسان
اسراء احمد يوسف محمد
نرمين سامى عبد الفتاح محمد داود
معاذ ابو المكارم سعد ابو المكارم
حنان اشرف حمدان مصطفى

الكلية
تجاره سوهاج
اداب اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
حقوق المنصوره
تربية ابتدائي طنطا
استنفد الطالب رغباته
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية حلوان
علوم رياضة عين شمس
علوم دمنهور
علوم رياضة عين شمس
تجاره عين شمس
تجاره القاهره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد فني صحى بنها
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تجاره اﻻسكندريه
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
عالي هندسة بلبيس
تجاره اﻻسكندريه
علوم رياضة سوهاج
علوم المنصوره
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق عين شمس
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
اداب بنها
حقوق عين شمس
اداب المنصوره
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
نوعية المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
912119
600416
441130
289807
295829
459632
508580
153131
236010
580185
113614
529896
301844
366438
206140
125492
310982
894681
243377
465149
800939
378252
150984
214441
305988
291398
240920
355195
515164
371274
729434
107038

اسم الطالب
احمد منتصر احمد سليمان
وﻻء طلعت احمد بدراوى
احمد عاطف سليمان محمد
شروق سيد شحاتة مراد
نورهان هشام فرج محمد
محمد عبد الحميد محمد عثمان
فاطمه مجدى محمود على عبد العال
ندى دياب عبد الوهاب احمد
اسماء عفيفى حلمى نور الدين
ميرنا آدم واصف جبران واصف
احمد محمود عبد المنعم زكى محمود
احمد سامى ابراهيم ابراهيم خنيسه
عمر محمود عبد الرؤف زين الدين
جﻼل محمد احمد جﻼل محمود صالح
احمد عﻼء الدين سيد حرحش
هايدى مصطفى على سيد عبد الرحمن بكر
ايمان احمد عبد الجواد الشوادرى
محمد عزالدين سليمان عامر
غادة السيد محمد حسن
احمد عبدالعزيز عبدالقادر سيد احمد
محمود سعد محمد عﻼم
حنان السيد سليمان محمد
اية ربيع جﻼل عبد الفتاح
حسام ابراهيم عبد ﷲ امين
محمد شعبان محمد رجب
نجاتي سيد نجاتي عبد ﷲ
سوزان عبد الحميد عبدﷲ محمد باشا
هاجر على متولى محمود
محمد ناصر محمد عبد القادر محمد
على محمد على جمال الدين
محمد فرج قرني عيسوي عبد الجواد
نور الدين ايمن عبد العزيز محمود الصدفى

الكلية
تربية ابتدائي اسوان
تربية ابتدائي الزقازيق
حقوق اﻻسكندريه
بنات علوم رياضة عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره كفر الشيخ
اداب انتساب موجه دمنهور
إعﻼم بنى سويف
تجاره عين شمس
نوعية طنطا
حقوق القاهره
تجاره دمنهور
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تربية رياضية بنين بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق الزقازيق
تربية طفوله شبين الكوم
اداب انتساب موجه سوهاج
حقوق القاهره
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
معهد فني صحى رياضه بنى سويف
تربية عين شمس
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم رياضة شبين الكوم
تجاره انتساب موجه حلوان
السن عين شمس
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
اداب دمنهور
اثار القاهره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
827608
241509
144267
656751
298680
378336
225975
126086
522102
315455
431038
116784
352148
823552
900336
618539
316893
670781
351505
440215
883633
306278
210510
750301
321784
904244
119787
389924
282401
122395
882954
292836

اسم الطالب
محمود احمد كامل احمد قاعود
اﻻء ابراهيم فؤاد حسين
محمد عبد المنعم محمد خير ﷲ
باسنت عﻼء الشهاوى الصاوى احمد
بهلول سﻼمة كامل عبدالفتاح
اسماء حسانين مصطفى حسانين النجار
محمد جمال يحيى عبد الصبور
مى مجدى عبد الحميد السيد خشان
انوار صﻼح الدين عبدالرسول محمد
السيد محمد السيد محمد أحمد
مهيتاب خالد حسن حسين رزق
على سيد على محمد احمد
احمد مجدى ناصر عيد
رانيا عبدالفتاح محمود تغيان
رأفت موفيد بشاى بخيت
سارة رضا هﻼل احمد سﻼمة
ميار محمود السيد رمضان
سما عبد الحميد محمد عبد الحميد ربيع
رنا عبدالمقصود محمد كمال
نورهان محمد إسماعيل احمد حمروش
محمد مخلص محمد شلقامى
محمد انور محمد الصعيدى
مايكل ماهر عزيز سﻼمه اسكندر
محمد عيد عطيه خليل ابراهيم
مصطفى محمود صبرى اسماعيل ابراهيم
احمد ناجي احمد محمد
عمرو مصطفى السيد الهوارى
رنا خالد عبدالوهاب ابراهيم
كيرلس رمزي عبده خلة
سميه عادل عبد المعطى مرسى
مينا موسى وديع موسى
فاطمة الزهراء علي احمد جﻼل ﷲ

الكلية
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
زراعه المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجاره انتساب موجه طنطا
السن عين شمس
تجاره دمنهور
علوم رياضة بنها
علوم رياضة الزقازيق
حقوق القاهره
تجاره عين شمس
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
تربية ابتدائي سوهاج
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
معهد فنى تمريض بنها
تجاره طنطا
تجاره عين شمس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اسيوط
اداب شبين الكوم ج المنوفية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
نوعية بور سعيد
معهد فني صحى بنها
تجاره سوهاج
حقوق القاهره
اداب طنطا
تجاره عين شمس
حقوق القاهره
تجاره اسيوط
اداب انتساب موجه القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
125517
330171
745221
526266
825059
115063
728062
362154
152399
506370
311140
658771
469470
122443
225448
218778
206246
215636
677105
828766
224728
366222
208160
136558
733411
297202
456021
383108
891168
610747
211036
801468

اسم الطالب
ياسمين يوسف سيد يوسف
امنية صﻼح عبدالتواب ليثى
احمد صابر محمد اسماعيل
عبد العزيز ياسر عبدالعزيز ابراهيم جﻼل
اسراء محمود عبد الجواد جابر
اسماء ناصر كامل ابو زيد
فاطمه رضا عبد العزيز سالم ابو العﻼ
عﻼ زكريا عبدﷲ ابراهيم
محمد احمد محمد كامل
دنيا طارق محمد سيد عبد الجواد
اية مصطفى احمد البدرى
سماح عبد السﻼم عبد ﷲ عبد السﻼم عبد ﷲ
هدير حلمى عبد الحميد اسماعيل الحناوى
منة ﷲ احمد محمود علي
فاطمه مرسى مرسى السجينى
مونيكا فؤاد لطفى جندى
هاله عﻼء الدين عاطف محمد سامى
ايفوديا ايمن عبد المسيح تادرس
محمود عبد البديع ابراهيم عبد الحميد
ندى فؤاد الطاهر محمد
اسﻼم ابراهيم كمال الدين ابراهيم
عبدالدايم طارق عبدالدايم عبدالرحمن
اسراء وجيه عبد الرحمن شهبندر
اسماء احمد سيد احمد
فاطمه رمضان عبد المنعم عراقى
مريم رياض دانيال كامل
عبد الفتاح صبحى عبد الفتاح العزيزى الدش
اﻻء حسين عبدالناصر حسين
احمد ماهر عبد الحفيظ على
ندا إبراهيم عبد العال خليل شلبى
محمد هشام مصطفى زهران
مصطفى محمد عبد البديع دسوقى

الكلية
حقوق القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
خدمه اجتماعيه حلوان
اداب الزقازيق
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
حقوق بنى سويف
تجاره دمنهور
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب المنصوره
نوعية فنيه كفر الشيخ
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق حلوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تجاره القاهره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
استنفد الطالب رغباته
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره عين شمس
معهد فني صحى طنطا
تجاره انتساب م .بنها
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
نوعية الزقازيق
تجاره عين شمس
كلية التربية الفنية ج المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
218673
591558
317207
658995
754087
659803
605163
126421
440863
162051
168530
816229
161418
210430
606681
893372
885580
228462
326520
591089
461540
590521
527801
383675
610698
204462
384966
355859
747648
472288
599344
235171

اسم الطالب
همسه وليد عبد العزيز السماحى
زينب محمد محمد الجندى
مريم كمال شحاته ميخائيل
احمد ياسر محمد عبده محمد
بسنت مصطفى على الشرقاوى
مريم حسن بدير عبد المجيد احمد
زينب صبرى ماهر احمد
امنية عبد الرحمن محمد محمود محمد
الهام ابراهيم عبد الجليل على
محمد مصطفي محمد مرسي السيد بدير
دعاء عماد يحيى عبد الكريم
ساره مجدى سعد محمد
عبد العليم سمير عبد العليم جوده
خالد حسن محمود فج النور
ايه ممدوح محمد ابراهيم على
رانيا مؤمن صبرى ابو الحسن
هبه سيد عبد الصالحين محمد
يوسف عماد عبد الوهاب عبد النبى القاضى
ميرنا وجيه محمد شتا
اﻻء محمد عبدالحميد البواب
هبه ﷲ احمد الكومى يونس
عبدالرحمن سمير احمد النمراوى
ميرنا سعيد يوسف سعد عوض
سمر طاهر عبدالظاهر طه صقر
إيمان موسي عبد العزيز علي
نادين محمد نادر على
طاهر مدحت سيد سيد
اسراء عبدالحميد عبدالعزيز ابراهيم
مريم احمد عبدﷲ حسين
رقيه نادر محمد بسيونى
انطونيوس جاسر جميل جرجس
هدير خالد يوسف متولى

الكلية
تجاره القاهره
تجاره بور سعيد
تربية ابتدائي بنها
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره بور سعيد
اداب المنصوره
اداب انتساب موجه الزقازيق
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره انتساب موجه دمنهور
السن عين شمس
اداب انتساب موجه الفيوم
فنون جميله فنون المنيا
اداب بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى الزقازيق
تربية ابتدائي سوهاج
اداب اسيوط
ع.كندى تكنو.اعﻼم ت.خامس
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالبات
نوعية كفر الشيخ
علوم جامعة دمياط
تربية اسكندرية
تربية عين شمس
معهد فني صحى الزقازيق
حقوق القاهره
علوم عين شمس
حقوق عين شمس
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
نوعية كفر الشيخ
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان

Page 2080 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
733354
607364
209642
244270
588047
745384
680839
547166
748510
651752
729283
362996
357933
732836
219534
381697
586401
305893
548296
382518
378840
180981
891673
879205
662358
557653
667543
613314
140528
575023
502456
210986

اسم الطالب
اسماء لبيب محمد السعيد بسيوني
فتحى محمد فتحى محمد
هشام خالد شحاتة احمد
رضوى عبد السﻼم حبشى عبدالسﻼم
مصطفى حامد مصطفى جمال الدين جمال الدين
رانيا مجدي عزت راشد
منى نجاح يوسف يوسف هﻼلى
احمد عبد المطلب محمد شامه
عبد الرحمن رمضان محمد احمد فراج
يسرى ابراهيم احمد احمد عبد الواحد
احمد عادل سعيد طه
مصطفى محمود عبدالسﻼم السيد
بدور خالد على عبده
بسمه عاطف سيد احمد سﻼم
احمد حسن سليمان برعى
امنيه محمد عبدالعزيز علي
رحاب محمد مرسى عبد السميع محمد
محمود انور محمد السيد
اسﻼم رضا رمضان امين
جمال محمد محمد مأمون
كريم جمال عطاﷲ سعد
هدير ربيع احمد على
دينا رمضان احمد سليمان
ناردين سعد ابراهيم جرجس
عبد الرحمن عاطف بدير السيد غازى
بيشوى منير صبرى عوض ابراهيم
محمود محمد محمد محمد معاني
دعاء سمير محمد علي
اﻻء جمال عبد المعبود محمد
محمد أحمد كمال سليمان المدبولى
مصطفى مجدى محمد فتحى مصطفى
نادر كمال فؤاد الياس

الكلية
اداب الزقازيق
حقوق الزقازيق
علوم رياضة اﻻسماعيليه
اداب القاهره
حقوق طنطا
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
علوم رياضة دمنهور
تجاره جامعة السويس
تجاره انتساب موجه المنصوره
طب بيطرى الزقازيق
حقوق عين شمس
تجاره القاهره
علوم الزقازيق
حقوق انتساب موجه عين شمس
طب بيطرى بنها
تربية طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
اداب جامعة دمياط
تربية ابتدائي الفيوم
معهد فني تمريض اسيوط
تربية طفولة اسيوط
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره الزقازيق
اداب انتساب موجه حلوان
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
302979
428042
284160
501911
321363
207565
138875
584217
133826
894628
149629
222407
376963
657126
155913
165964
158893
746027
465177
801130
295358
208261
205503
434379
391179
663499
434152
581241
391877
876282
329967
826943

اسم الطالب
سناء شبل فتحي محمد البنا
محمود ناصر محمود احمد محمد
باسم احمد محمدعمر سويلم
رانيا هوارى محمد عيد
اميرة مشحوت عبد الحميد عيسي
منه ﷲ هشام محمود مصطفى جامع
ندى اشرف عبد الرحيم محمد
احمد مصطفى فهمى منا
ريم عبد المقصود عفيفى عبد المقصود
شيماء عبد القادر صادق عبد القادر
احمد عبد اللطيف ابراهيم حسين ابراهيم
عبد الرحمن محمد السيد على
روان طارق محمد ابوبكر
شروق محمد عبد الهادى احمد محمد
دينا جمعة عرفه على
محمود محمد على محمد
اسماء مصطفى ادريس ابو زيد
اسيل محمد امين حسين الطباخ
سامى على سامى عبدالباقى
ياسر خالد سعد عبد المجيد
دنيا حمدي صالح حسنين
اميره حشمت شقرانى حسن
مصطفى طه محمود عوض
مازن نادر محمد نجاح محمد محمدين
محمد عبدالحميد مهران على
مريم عادل محمد محمود عبيد
بﻼل محمد عبدالرحمن حسين الجزايري
عبد ﷲ مختار محمد البندراوى
محمود اسﻼم محمد عبداللطيف الحمﻼوى
احمد اشرف احمد على
نفين حاتم عبدﷲ امين
شهاب الدين احمد على احمد

الكلية
اداب شبين الكوم ج المنوفية
حقوق اﻻسكندريه
دار العلوم ج القاهره
علوم اﻻسكندريه
تربية السادات
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه قاهره
حقوق سوهاج
علوم حلوان
تجاره طنطا
تجاره عين شمس
تربية/رياضه المنصورة
تجاره بنى سويف
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره بنى سويف
معهد فني صحى اسماعيليه
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره بنى سويف
حقوق عين شمس
حاسبات ومعلومات القاهره
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
علوم حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
رياض اطفال المنصوره
اداب اﻻسكندريه
تمريض طنطا
علوم بنها
تمريض اسيوط
اداب القاهره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
120886
583787
890356
379836
525930
654129
292556
152683
897265
578533
154288
296884
217996
316787
602057
806741
313780
681932
750121
530568
110341
121147
651023
658526
432055
895168
533893
546496
532163
155238
888630
590048

اسم الطالب
محمد عماد محمد على
ضحى اشرف عبد الرحمن الحريرى
كرستينا عطا داود جرجس
سلمى عيد ابراهيم عيد
رامى عصام عبده مرقص
ساره محمد صابر عوض السعيد ريحان
شروق مجدي عبد الهادى احمد عبد المتعال
محمد طارق على البكرى
افرايم بولس بشاى ميخائيل
احمد عبدﷲ عبد القادر محمد
منار عبد العظيم عبد السﻼم عبد الوهاب
منة ﷲ اشرف حسن خضر
تهانى مجدى عبد المجيد عبد الصمد
سارة ربيع عبدالرحمن عبدالعال
محمود محمد شحاتة درغام
روز رضا نمر مرقس
منى امام عبدالرحمن امام
حنان ممدوح فتحى على محمد الفار
رشا السيد محمد محمد
احمد ماهر حسن عبد الغني خير ﷲ
محمود احمد محمد عبد ﷲ نحله
احمد جمال احمد عبد الﻼه
ايمان نبيل محمد محمد الخميسى
هبه عبد الوهاب عبد الوهاب عيد الغيطى
عبد الرحمن رضا السيد متولي احمد
محمد عصام احمد محمد
ايمان عطية خميس متولى الخمارى
ندى احمد حبيب محمد على
احمد محمد احمد حماد بكر
يوسف سيد احمد عرفات
شريف على احمد على
ليلى اشرف محمود تعيلب

الكلية
فنون تطبيقيه حلوان
اداب طنطا
نوعية فنيه اسيوط
كلية البنات تربية عين شمس
علوم طنطا
تمريض المنصورة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
تجاره سوهاج
حقوق طنطا
تربية بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
علوم الزقازيق
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
علوم شبين الكوم ج المنوفية
نوعية المنصوره
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
حقوق اﻻسكندريه
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
علوم رياضة سوهاج
تجاره المنصوره
طب بيطرى بنها
دار العلوم الفيوم
تجاره سوهاج
اقتصاد منزلى حلوان
علوم رياضة اﻻسكندرية
زراعه دمنهور
إعﻼم بنى سويف
معهد فني صحى اسيوط
السن عين شمس/رياضة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
121161
362994
744179
656705
879333
301784
178907
822770
281001
470035
302775
586658
453946
654328
541974
523638
205082
891863
592566
436467
446201
759900
656661
390490
888334
893221
502003
800657
899932
664658
133686
609190

اسم الطالب
احمد خالد محمد عبد ﷲ الكاشف
مصطفى صﻼح امام احمد
نورا جمعة جبريل عبادى ابراهيم
اميره سراج الدين احمد الشيخ احمد النجار
ساره عاطف فهيم شفيق
انس عبد الرؤف عبد الجواد سليمان
اسﻼم ابراهيم احمد محمد
بسمه سيد احمد محمد
يوستينا ماهر يوسف ملك بشاره
معتز محمد احمد عبدالرحمن
علي جاد ﷲ على محمود المنير
سميره ماهر رضا شليل
اسراء عبد الموجود محمود عبد الرحمن
محمد ابراهيم حامد احمد العدل
محمد طلعت مرسى محمد صالح
أسماء إبراهيم محمد عبد المنعم
ندي سعد محيي سعد
ريهام محمد ابوضيف عبد العال
ساره محمود احمد مراد
آيه السيد امين موسى حسن
حسام محمد شلبى محرم
عبد ﷲ يحيى محمود محمد
اسراء محمد الشبراوى الشربينى عبد الحليم
فاطمه محمد السيد السيد عيسى
ساره صادق صديق احمد
محمد حسوب جادﷲ على
هالة عبد الفتاح محمد عبد الفتاح حموده
خلود حمدى فولى عطا
الهام طه محمود احمد
مصطفى على مصطفى على حشيش
ايه محمد عبده عباس
رضا عادل احمد الطنطاوى

الكلية
علوم رياضة القاهرة
علوم عين شمس
تجاره سوهاج
اداب المنصوره
علوم جامعة السويس
تربية/رياضه شبين الكوم
علوم بورسعيد
تربية قنا ج جنوب الوادى
اداب عين شمس
تربية ابتدائي كفر الشيخ
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تربية بنها
تجاره طنطا
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات اﻹدارية
علوم رياضة سوهاج
كلية اﻻثار ج اسوان
تجاره القاهره
اداب اسيوط
تربية جامعة دمياط
اداب اﻻسكندريه
تجاره طنطا
علوم رياضة الزقازيق
تجاره طنطا
تربية بنها
اداب اسيوط
تجاره سوهاج
زراعه اﻻسكندريه
رياض اطفال المنيا طالبات
طب بيطرى سوهاج
تربية المنصوره
اداب القاهره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
664074
673834
366267
910769
475877
171790
305824
319045
834604
581103
301210
841132
835927
610905
147540
668021
654384
282363
390787
899050
875312
144891
891155
293671
610643
814891
610059
744609
901980
890148
300893
679361

اسم الطالب
اسراء رمضان ابوشعيشع عبد الهادي
حامد احمد محمود سليمان بدوى
محمود رائد السيد عبدﷲ
سماح انور ركابى حامد
محمد السيد بسيونى احمد ادم
رشا محمد حسنى عبد العال
محمد ايهاب أحمد فؤاد أبوعلم
رحمة محروس عبد العزيز الغباشى
إيمان سمير محمد حسان
محمود رزق حماد عبد ﷲ
مؤمن مصطفى كامل عبدالفتاح شمس الدين
أسماء نشات عبد الجواد عبد اللطيف
اسﻼم دسوقى عبد الفتاح محمد
عمر مدحت محمد احمد عواد
نورهان عادل ابراهيم محمد بكر
ليلى مصطفى فهمى الحشاش
احمد ابراهيم يوسف يوسف سليمان
ياسمين محمد على محمد
عبدﷲ محسن عبدﷲ عوض
هبه ﷲ عزت حلمي مرسي
عمر عاطف عبد العظيم اسكندر
مصطفى وحيد صميده محمود
عﻼء على عبد العال على
احمد عصام ابراهيم محمد ضرغام
وﻻء محمد إسماعيل محمد
خالد احمد محمد احمد
ياسمين محمد عبد الرحمن السيد
الشيماء محمد السيد محمد
حماد ناجح حفنى عبد العال
ماريو جميل جمال فؤاد
ابراهيم فتحي ابراهيم سيد احمد
محمد السيد محمد على

الكلية
نوعية المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تربية اسوان
اداب جامعة دمياط
اداب بنى سويف
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
نوعية اشمون
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
اداب جامعة دمياط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
رياض اطفال المنيا طالبات
نوعية قنا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب سوهاج
تجاره بور سعيد
حقوق المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق بنها
تربية سوهاج
تجاره اسيوط
معهد فني صحى امبابة
تربية اسيوط
تجاره انتساب موجه حلوان
نوعية فنيه الزقازيق
حاسبات ومعلومات المنيا
تربية الزقازيق
تربية اﻻسماعيليه
تربية سوهاج
علوم اسيوط
تربية السادات
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
831064
460307
159075
144904
372509
427070
601836
616919
116115
460544
515143
516611
318821
760348
532212
221863
849505
815277
237495
145996
437076
153092
533478
240670
223400
742563
324779
813805
825474
589991
527675
879409

اسم الطالب
هناء على عبدالوهاب احمد
منال محمد ابراهيم أحمد الصفاني
بيشوى سيد جرجس اسرائيل
محمد ناجى حجازى عاشور
نورهان اكرم السعيد محمــــد
محمد عادل محمد خليفه احمد
محمد فتحي جودة عبد الباقي
فوزى احمد محمد منصور
محمد حاتم محمد احمد
اسﻼم حسنى محمد عاشور
مروان اشرف اسماعيل سليمان
كريم رافت شاكر اسماعيل ابوعاصى
منار عبد ﷲ عبد العليم عبد ﷲ
الجرايحي متولي ابو المعاطي عطيه
على محمد محمود ابراهيم مشرف
منة ﷲ محمد عبد العال محمد
محمد إبراهيم حسين إبراهيم
لوئيس سالم لبيب ضيف
شهد عبد الشافى بكرى محمد عبد الرحيم
فاطمه رجب هاشم عبد العليم
اﻻء مصطفي السيد عاشورالسيد
علياء محمد عبد ﷲ عبد ربه
وﻻء سعيد السباعى محروس بدر
اميره طلعت فتحى عبد ربه
مادونا جمال بارح هارون
امنيه محمود احمد اسماعيل
هدير محمد عبد الستار احمد
منار محمود مصطفى السباعى
شيماء محمود محمد امين
ندى ايمن محمد جوده عبد الحق
سارة أحمد عبد الجواد حسانين
احمد جمال الدين انور على

الكلية
تربية قنا ج جنوب الوادى
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
علوم رياضة بنى سويف
معهد فني صحى رياضه امبابة
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
حقوق انتساب موجه القاهره
تجارة جامعة السادات
تجاره دمنهور
اداب دمنهور
تجاره بنها
اداب الزقازيق
تجارة جامعة السادات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
طب بيطري المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق انتساب موجه القاهره
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
علوم بنى سويف
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
حقوق قنا جنوب الوادي
نوعية موسيقيه المنيا
اداب سوهاج
تجاره بور سعيد
علوم اﻻسكندريه
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
841349
392589
578234
239218
439727
462297
441607
837802
331252
364890
297047
557176
596803
361757
884146
520129
726772
435656
877617
601132
841309
603574
288731
314308
519050
828668
285989
436079
156078
585260
585537
607092

اسم الطالب
صفاء محمد رجب أحمد
احمد احمد فتحى محمدعبدالعال
هبه محمد محمد عطية الدسوقى
محمد خالد مهدي مرعي
ياسمين حسن مغازي حسن معوض
نيفين السعيد محمد عبده ابوحبسه
فتحي أشرف فتحي غريب متولي
لبنى عبد الرحمن محمد عبد العال
ماهر السحيمي محمد السحيمى
هدير امام على امام محمد
جينا مرزوق حنين حنا
احمد مخلص محمد عبداللطيف ابوموسى
محمد ايمن ابراهيم محمود شحاته
بثينه جمال صبحى محمد عبدالرؤوف
ساره عيد حسين على
آية علي محمد عبد ﷲ الدهﻼن
مينا عادل عزيز جاد الرب
رحاب باسم نور الدين عبد الواحد الشافعى
ايمان جمال عبد الرحمن خلف
هدير هشام على محمد سليمان
مصطفى حسين محمد محمد
محمد احمد عبد الرحمن السيد
كيرلس يعقوب بولس مينا
جهاد عاطف ابراهيم المﻼح
روميساء محمد أحمد حافظ الجيزاوى
آﻻء احمد كمال ابراهيم
اسراء سيد عبده صالح حسن
مى عبد الحميد محمد عبد الرؤف اللقانى
احمد خالد عوض محمد
روضه احمد عبد الباقي حبيش
أمنيه محمد زكريا عبد الباسط
محمد بديع سعيد محمد

الكلية
تربية /رياضه المنيا
علوم عين شمس
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
زراعه القاهره
علوم رياضة اسوان
تمريض كفر الشيخ
تربية رياضيه بنين طنطا
تربية فرع الوادى الجديد
تمريض شبين الكوم المنوفية
خدمه اجتماعيه حلوان
اداب عين شمس
زراعه دمنهور
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
اداب طنطا
اداب اسيوط
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
زراعه اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره اﻻسكندريه
علوم اسيوط
تربية الزقازيق
حقوق بنى سويف
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب م .بنها
تمريض شبين الكوم المنوفية
تجاره انتساب موجه دمنهور
اداب قنا ج جنوب الوادى
اداب عين شمس
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
اداب جامعة دمياط
زراعه المنصوره
علوم جامعة دمياط
تربية الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
585637
468713
576996
548175
896701
746059
662897
583211
734077
501505
205731
316767
156608
900660
392809
286151
893622
899615
382724
818530
456130
659022
680747
610966
236091
612556
286749
549367
807585
682406
515185
204476

اسم الطالب
ندى عبد الجليل عبد الجليل صخر
عﻼء محمد عطيه زايد
ايه ﷲ عصام محمد احمد الجيزاوى
مصطفى صالح عبد الرازق نصر
دعاء عصام عبد الجواد حسان
علياء حسام محمود عمر
امال عوض رشاد السيد علي
لقى أحمد عبد العزيز احمد سليمان
احمد سامى احمد عطيه
اية شريف فاروق المﻼح
اسراء هانى جوده ابراهيم
اميرة محمود محمد ابراهيم عبد الغنى
مصطفى يونس ابراهيم عبد الرحيم
الحسين احمد فهمى شحاته
رضوى محمد ابراهيم عبدالعزيز
مروان خالد حنفى عبد السﻼم محمود
هدى حاتم عبد الجليل عبد الحميد
احمد محمد عليو على
ايه سمير فاروق الصباغ
عمر هاشم جاب ﷲ مهنى
احمد فوزى عبدالغفار العشرى
مصطفى محمود محمد فرج عبد الجليل
احﻼم ابراهيم محمد محمد يوسف
زياد محمد حمدﷲ محمد السيد
سلمى حسام الدين شحات عبد اللطيف
شريف عماد السيد محمد شريف
بسنت مدحت محمد امام
اسراء محمد عبدالغني علي ناصر
سارة احمد محمود فرغلى
مها عﻼء محمود عليوه عطيه
أبانوب ابراهيم مينا تادرس
جينا يحيى حسين احمد

الكلية
اداب المنصوره
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تجاره المنصوره
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تربية سوهاج
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
اداب جامعة دمياط
تجاره طنطا
اداب جامعة دمياط
تربية اسكندرية
تجاره عين شمس
اداب اسوان
اﻷكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم  6اكتوبر
تمريض سوهاج
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية عين شمس
تجاره سوهاج
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
اداب انتساب موجه الزقازيق
معهد فني تمريض المنيا
تجاره طنطا
تربية المنصوره
تربية المنصوره
تجاره سوهاج
علوم رياضة عين شمس
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة كفر الشيخ
تجاره اسيوط
تجاره بور سعيد
اداب دمنهور
تجاره عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
146091
436761
917587
805912
288452
240084
158309
663919
614301
879847
511376
320921
668586
326170
748442
521438
437059
309466
618110
734707
669343
881383
475060
875460
729835
295587
371570
103884
603698
242875
439093
237997

اسم الطالب
وﻻء رجب عبده على عباس على الشريف
فيفيان روفائيل صدقى روفائيل
ايه زين العابدين كمال تمام
احمد رجب حسن على
فداء الدين هشام محمد صﻼح طه داود
راندة محمد السيد عبد الرحمن
احمد كمال صادق عبد الﻼهي
انجى عبد العال على عبد العال
فاطمه الزهراء عادل مصطفى اسماعيل
مينا وليد عزمى حنا
عبد الهادى على ابراهيم محمود محمد
سارة السيد على عاصى
نعمات صﻼح محمد البيومي
محمد مصطفى محمد مصطفى
مؤمن على وقاد عبيد
اسراء حسام الدين محمد أحمد
هدى محمد عبد القادر محمد احمد حسن
ياسمين ريان أمين حذين
محمود السيد عبد العال ابراهيم
مروه سﻼم عطيه محمد مجاهد
فرج اسامه فرج حجازى محمد
منى حامد صديق عبد الحليم
هشام عز الدين السيد اسماعيل
اﻻء مرتضى محمد جود
اسيه حسنى محمود سليمان سيد احمد
نورهان ابراهيم حمدان عبده فرج
عائشه محمد سيد بيومي
هاجر اشرف محمود محمد
مؤمن ميسرا محمد حسين
ساره يوسف عبد القادر عبد العزيز
هاجر عاطف ابوالوفا محمد ابراهيم
نسرين نبيل عباس خليل

الكلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب دمنهور
تجاره اسيوط
تجاره بنى سويف
علوم حلوان
حقوق حلوان
تجاره بنى سويف
تربية المنصوره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
نوعية فنيه اسيوط
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تمريض شبين الكوم المنوفية
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
تربية ابتدائي عين شمس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حقوق جامعة السادات
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
اداب كفر الشيخ
تربية رياضيه بنين الزقازيق
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب اسيوط
علوم رياضة بورسعيد
تجاره سوهاج
حقوق انتساب موجه عين شمس
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
اداب عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره دمنهور
اداب القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
615169
282742
453929
654435
605233
751824
804821
438235
667682
818553
323320
285941
466505
361884
671626
306815
149767
226397
522438
463790
582163
386428
134118
601379
684282
457173
887918
732306
473843
603009
803586
746552

اسم الطالب
احمد ماهر محمد فريد الجزار
لميس احمد محمد فاضل اسماعيل
نغم عصام الدين رمضان ابراهيم
اميره حسنين فؤاد عبد الفتاح
نورهان السيد العربى محمد عبد اللطيف
دينا محمد فتحى حسن على
يوسف حجاج يوسف محمد
سلمى عاشور احمد محمود خليل
مياده طارق عبد الحميد عبد الهادي
محمد باكر عبدالبديع محمد
نورهان ابراهيم ابوالعنين البربرى
نورهان محمد محمود محمد حشاد
ايمان نصر الدين جواهير حسن
دعاء حمدى محمد عطية
سحر ابراهيم عبد الشافى جبر
اسراء عيد حسن مراد
هدير على عبد الحليم على عيسي
هانى سليمان فهمى مجلى
عمر حمدي محمد الشافعي
ايمان صبحى علي قنديل
ابراهيم السيد السيد اﻻحول
ساره رجب رمضان جمعة
احمد رفعت شاذلى محمد
رنا أكرم عطية السيد يوسف
منى منير يسرى محمد عسكر
نجاه علي عبدالرازق على الليثى
بطرس حمدى حنين عبد ﷲ
احمد رفعت محمد عبد القادر جاد
ياسمين سعد سعد منجود سليمان
إسراء سعيد السيد محمد علي نجيده
ناريمان نخله مسعد نخله
احمد شحاتة همام مرسي

الكلية
علوم الزقازيق
تجاره القاهره
تجاره طنطا
رياض اطفال المنصوره
اداب الزقازيق
اداب انتساب موجه بورسعيد
اداب المنيا
اداب اﻻسكندريه
علوم المنصوره
اداب المنيا
كلية الفنون التطبيقية ببنها
اداب عين شمس
اداب كفر الشيخ
حقوق انتساب موجه عين شمس
طب بيطرى بنها
تربية شبين الكوم
تربية حلوان
علوم رياضة القاهرة
زراعه اﻻسكندريه
علوم طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
زراعه عين شمس
تجاره القاهره
تجاره الزقازيق
اداب المنصوره
تربية طنطا
معهد فني صحى رياضه اسيوط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تربية ابتدائي كفر الشيخ
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب المنيا
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية

Page 2090 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
471849
170193
291581
746026
517411
141545
834398
510921
508498
818499
515347
304828
673580
594000
593891
223352
881398
537803
668921
126766
549743
312739
167023
745091
740931
105679
439339
580510
912780
680577
360783
824157

اسم الطالب
محمود ابراهيم احمد اسماعيل الجندى
سيد عبد السميع سيد عبد السميع
حسام احمد حسين محمد
اسماء هاني مصطفى يوسف
اميرة ابو المجد سعد ابو المجد بﻼل
محمد عادل ابراهيم عبد الرحيم
ايمان عبد ﷲ محمد احمد
مؤمن محمد محمود سليمان
ميرنا عماد عدلى بسكالس بخيت
يسرى عطا عيسى ابراهيم
مصطفى مجدى كامل شمة
بسمة طارق عبد القوي الشاذلي
مصطفى السعيد ابراهيم الدسوقي
شيماء ابراهيم حسانين عزام
محمود احمد محمود عبد اللطيف
ندى ناجى خليل محمد
ساره عبد الحميد محمد عبد العزيز
أميرة هانى محمد عبد الخالق مبارك
امل هشام محمد سﻼم
اية عوض رمضان محمد عبد العزيز
اسراء فرج حسين مصطفى شمس
محمد حسن زكي أحمد الصعيدي
امنيه سيد فاروق منصور
ايمن محمد مرشد مصطفى
ابراهيم حربى ابراهيم محمد
علياء احمد مصطفى محمد الحفنى
ندى سامى على ابراهيم يونس
ابراهيم مصباح ابوالسعود مصباح ابوالسعود
كريم عبد الحكم سعد على
محمد رضا عوض المتولى
اميره محمد محمود حسان
اسامه لميع سليمان سيفين

الكلية
تربية/رياضه كفر الشيخ
زراعه الفيوم/رياضة
تجاره عين شمس
تربية اﻻسماعيليه
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره سوهاج
اداب كفر الشيخ
تجاره اسيوط
اداب المنيا
اداب دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
تربية جامعة دمياط
تجاره بور سعيد
تجاره عين شمس
معهد فني صحى اسيوط
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تربية/رياضه المنصورة
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
علوم رياضة جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
اداب سوهاج
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
اداب انتساب موجه عين شمس
تجارة قنا ج جنوب الوادي
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
318193
288974
889720
112941
605979
451261
655965
356842
675277
608564
214056
659287
727674
802427
666199
669997
581997
603939
533579
805033
900738
834739
165086
320985
739380
125956
658515
746716
894503
294519
818949
729431

اسم الطالب
مصطفى علي عبد اللطيف عﻼم
شريف محمد ابراهيم الشيخ
ساره ايمن عزيز رزق
خلود جﻼل بدر محمد
ياسمين مجدي عبد الفتاح عبد المقصود
بيتر رفيق مﻼك سﻼمة
كريم محمد محمود محمد حسن
خالد احمد محمد عبده
ساره صﻼح ابراهيم نصر
ايه شكرى احمد عبد الصادق
كريم على اسماعيل محمد
رانيا محمد عوض احمد القينى
ياسمين شريف فتحى عبد الفتاح جاد
داليا محمد جودة محمد
عمرو محمد محمود بركات العجوز
لمياء الدسوقى عبد اللطيف الدسوقى
احمد محمد احمد الششتاوى
محمد خالد ابراهيم محمد طه
ميادة عادل رجب محمد هباله
احمد عادل علوانى عبد الحميد
امل عمران محمود احمد
إيمان أحمد السعدي يوسف
مي سمير حامد اﻻبياري
فاطمة نبوي محسب بخيت
رانيا احمد الصادق حسن
ندى عبد المنعم سلطان محمد زايد
ندى رضا عوض عبد الجواد زين الدين
عمار عماد الدين عنتر صبري
اﻻء عادل عبده مهنى
خالد محمد عبدالوهاب عبدالواحد
شيماء عبد الحميد عبد النعيم مكرم ﷲ
محمد طارق ابو الفتوح غنيمي

الكلية
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات عين شمس
اداب اسيوط
بنات علوم رياضة عين شمس
اداب الزقازيق
اداب طنطا
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
اداب انتساب موجه الزقازيق
علوم المنصوره
اداب الزقازيق
معهد فني صحى امبابة
تمريض المنصورة
تربية الزقازيق
كلية التربية الفنية ج المنيا
تربية المنصوره
تربية ابتدائي المنصوره
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
تربية أساسي اسكندرية
تربية رياضيه بنين المنيا
اداب سوهاج
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
اداب الفيوم
تمريض شبين الكوم المنوفية
تربية طفوله الزقازيق
تجاره القاهره
تربية ابتدائي المنصوره
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
اداب سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق اسيوط
حقوق عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
575344
137911
125703
375788
243661
877300
156789
169933
730329
371297
386761
805634
842709
671230
828865
879040
829855
215282
667608
119136
215335
155068
910225
750504
657370
385384
210837
166454
545320
210189
666325
682717

اسم الطالب
اميره شوقى عبد الحميد فايد
سلمى ماجد احمد يوسف خليفة
ساره عاطف محمود احمد
دعاء فتحى محمد محمد على مدين
محمود محمد السيد على
الزهراء جمعه سالم عبد الكريم
احمد بكري فؤاد ابراهيم
ايمان شعبان حلمى عبد اللطيف
احمد محمد عبد الوهاب محمود
محمد رافت محمد محمد سنبل
هبه السيد ابراهيم محمد احمد
محمود محمد جمال الدين فهمى
محمود شعبان رمضان عبد المقصود
سعاد محمد السيد حسن ابو الغيط
مريم صﻼح الدين خليل التايه
ايه حسنى بيومى محمد
ايمان خطاب احمد علي
كيرلس نصيف مفرح عبد الملك
محمد ايمن محمد فهيم حسن
ساندرا فخرى زكى فخرى
محمد محمود محمد محمود غازي
سلمى سمير شعبان محمد
محمد خالد بسطاوي مكى
مصطفى مجدى جاد سﻼمة
يمنى حسن حسن عبد التواب الموجى
مصطفى محمد عباس مصطفى
ياسمين محمد احمد محمد
هبه رمضان علي رزق
ديفيد عبده جميل دامس
عمر مصطفى محمد دغيدى
رضا مصطفى عطيه عبده عطية
مى محمد عبده عبد الرحمن فرح

الكلية
اداب طنطا
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره القاهره
معهد فنى تمريض بنها
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم اسيوط
حقوق بنى سويف
تربية ابتدائي الفيوم
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
كلية الفنون التطبيقية ببنها
علوم رياضة بنها
اداب المنيا
حاسبات ومعلومات المنيا
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب قنا ج جنوب الوادى
علوم رياضة اسيوط
تجاره سوهاج
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
علوم جامعة دمياط
اداب انتساب موجه حلوان
علوم رياضة حلوان
طب بيطرى بنى سويف
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب م .بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
فنون تطبيقيه حلوان
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
حقوق حلوان
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
فنون جميله فنون المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
316739
162525
352447
518184
468141
316115
669832
664696
427661
445721
523812
522811
429376
528235
877353
323715
385468
893774
221884
455654
205401
824626
602683
367822
438199
465868
322818
907969
463440
667730
658093
435317

اسم الطالب
هدير حجاج السيد هاشم
يوأنا عزت فؤاد جبران
كريم عاطف عبدالرحمن محمد مرعى
هالة يسرى سعد محمود ضفدع
اية عبدالرحمن محمد عبدالحميد جبريل
ايمان عبد الفتاح يوسف الشافعى
محمود محمد محمد احمد الغمراوى
مى محمد السيد عبد العزيز زايد
إسراء عبدﷲ محمد الزهرى حسن
دينا صبرى محمد عﻼم
سلمى اسامة حسن القماري
ندا نجيب احمد على احمد
الهام مجدى محمود حنفى محمود
رودينة وجيه بدر احمد قناوى
زينب محمود عثمان ثابت
نجﻼء عبد الفتاح على رياض بريقع
احمد رضا محمد عبدالحليم
احمد محمد احمد عبد الرحمن
روجينا مدحت عدلى سويحة
محمود محمد عبد العزيز نصر
مونيكا عصام الفونس فارس
عبدالرحمن احمد عاطف جﻼل الدين حفنى
فوزية محمد يسرى عبدالهادى
نورهان عﻼء محمد الهادى
اية خورشيد حامد احمد حمدى
ساره محمد احمد ابراهيم يوسف
دنيا جمال عزت عرفان ابو المجد
فاطمه محمد الصغير رفاعى محمد
اﻻء بسيونى محمد حامد بدر الدين
محمد ابراهيم احمد عثمان عبيد
احمد رمضان عطا نور الدويك
محمود السيد بسيونى احمد ادم

الكلية
تربية بنها
اداب الفيوم
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب دمنهور
تمريض كفر الشيخ
اداب شبين الكوم ج المنوفية
حاسبات ومعلومات الزقازيق
معهد فني صحى المنصوره
تربية أساسي اسكندرية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
تربية اسكندرية
تربية أساسي اسكندرية
تجاره اﻻسكندريه
زراعه اﻻسكندريه
تربية/رياضه اسيوط
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تربية/رياضه عين شمس
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية ابتدائي طنطا
اداب عين شمس
علوم بورسعيد
نوعية الزقازيق
تربية ابتدائي بنها
علوم رياضة طنطا
تربية رياضيه  /بنات كفر الشيخ
اداب شبين الكوم ج المنوفية
حقوق قنا جنوب الوادي
تربية كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
650405
237555
382422
837903
606750
140620
881290
599393
157248
816053
524427
743914
318290
389615
905344
322624
525089
111890
585996
742909
881739
812795
600789
236546
577882
805210
461567
371525
234523
280324
532030
375206

اسم الطالب
جورج جمال جرجس امين ابراهيم
ميادة احمد عبد الواحد حموده
ايه معتز عبدالتواب خليل
بسام احمد سعداوى محمد
علياء جمال على حسين
ياسمين سمير حسن عبد العزيز
نوره عبد الرزاق ابو على عيد
أمنيه أشرف محمد محمود محمد خليل
زينب سيد عثمان عبد الغنى
هبه ﷲ محفوظ محمد عبد القادر
فاطمة ناصرعلى سليمان على
عايده محمد صﻼح حسن
احمد خالد السيد عفيفى الجوهرى
محمود نصر عويضه محمد
حسناء صﻼح هاشم محمد
سماء اشرف فتحى الخولى
سلمى مصطفى رجب درويش موسى
ف﷼ جمال على حماد
محمد جمال محمد ديغم
رحاب سيد متولى غريب
دعاء احمد دياب على
مها ابراهيم الدسوقى على السيد
امال محمد السيد محمود الشربينى
هشام جمال محمد صبح محمد
كريم يحيى اليمانى السيد على
احمد محمد إبراهيم عبد الفتاح
ايه عبده عبده العبد
دينا محمد امين محمد
محمد خالد محمد محمود
اﻻء الصادق احمد الصادق
محمد امبابى عبدالحكيم ابراهيم
نادر السيد محروس عربي

الكلية
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
خدمه اجتماعيه حلوان
تربية عين شمس
اداب فرع الوادى الجديد
تجاره انتساب موجه الزقازيق
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب اسيوط
علوم الزقازيق
تربية ابتدائي بنى سويف
اداب المنيا
اداب اﻻسكندريه
ع.دولى اعﻼم مدينةالشروق
علوم رياضة اسوان
تجاره عين شمس
اداب سوهاج
طب بيطرى جامعة السادات
علوم طنطا
اداب انتساب موجه حلوان
نوعية طنطا
تجاره جامعة السويس
اداب اسيوط
علوم المنيا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
حقوق حلوان
تجاره طنطا
تربية رياضيه بنين المنيا
علوم طنطا
اداب انتساب موجه طنطا
اداب جامعة دمياط
فنون جميله فنون المنيا
تربية السادات
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
681440
376262
543359
577204
667300
303819
579543
824168
654266
586009
830420
357558
144835
545445
884811
656496
726418
548306
906572
370946
139554
238964
457071
910008
175573
593324
513012
660619
399860
372164
428247
440144

اسم الطالب
ميار طارق فتحى عبد السﻼم ابراهيم
محمود يوسف ابراهيم يوسف ابوالسعود
محمد احمد فؤاد محمد عبد الهادى
عبد ﷲ خالد عبد ﷲ عبد اللطيف غديه
اميره احمد محمد السيد الجيار
ميادة محمد بحبح عبدالرحمن
مديحه عبد الحميد فؤاد عبد السميع عبد الحميد النجار
حميدو احمد عطيه السيد
محمد نجيب السيد محمود مجاهد موسى
محمود صﻼح السعيد المحﻼوى
إسﻼم محمد حسانى ابراهيم
احمد سامى عبدالحميد موسى
رغدا ابراهيم محمد بركة
حسام محمد شحاته ابراهيم السيد
مارتينا جمال صديق متى
منى عﻼء على الخواجه
ندى مصطفى احمد محمد
بسام أشرف محمد نورالدين جاد
مينا ممدوح داود سليمان
محمد صالح محمد عطيه امبابي
محمد هﻼل عبد العظيم حسين
احمد محمد عبدﷲ نفادى
دينا فارق مصطفي مصطفي الشيخ
محمد فتحى نادى عبد الباسط
خالد علي مصطفى سيد
وﻻء على على ابو على
مارينا مرقص فهيم هارون
احمد ماهر شعبان محمود
احمد سيد احمد صادق
حبيبه محمد عبدالعظيم سليمان محمد
محمود يسري فرغلي هريدي
ضحي طارق عبد المجيد أحمد

الكلية
تربية المنصوره
علوم رياضة الزقازيق
علوم رياضة طنطا
تجاره طنطا
تمريض المنصورة
اداب كفر الشيخ
اداب طنطا
اداب اسوان
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
علوم المنصوره
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
علوم رياضة عين شمس
تربية حلوان
علوم رياضة كفر الشيخ
نوعية فنيه اسيوط
اداب جامعة دمياط
تجاره جامعة السويس
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات  6اكتوبر
دار العلوم الفيوم
نوعية فنيه طنطا
تجارة انتساب موجه اسوان
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تجاره بور سعيد
حقوق اﻻسكندريه
تجاره بور سعيد
حقوق بنها
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
حقوق اﻻسكندريه
تربية طفوله اﻹسكندرية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
813996
659863
838170
155803
506592
451846
912289
667239
355022
519613
669431
321888
548785
153394
911710
584417
302006
658695
165140
803507
673752
322161
286706
814253
128781
513010
243487
381099
668608
735920
756836
667902

اسم الطالب
كارين مﻼك سامى عبد
دعاء محمد شوقى محمد
أسماء جمال علم الدين مهدي
كريم هﻼل عبد العزيز احمد
حنان محمد عبدالودود احمد حسين
مصطفى محمد احمد عبد الرحمن هاشم
فاطمه صادق ابراهيم صادق
مهرابيل عماد ميخائيل معوض
شيماء محمد كمال عبدالعظيم
رقيه كامل انور عبدالسﻼم رمضان
احمد هشام احمد محمد الغريب
خليفة احمد خليفه ابوموسى
الحسن يوسف فتحي حسين السيد
مريم مجدي نظير زكي
محمد حسين حسن ابراهيم
احمد عثمان محمد عثمان الجندى
مازن ناجي ابو نوح النجار
ايه عطيه طه عبد المقصود
احمد خالد سيد محمود محمد الخولى
جهاد فرحان جمال محمد
رواء ابراهيم محمد عبد الحق الشرقاوى
اسامة جمال صﻼح محمود غانم
نورهان ايهاب جمعه حامد
حسن طنطاوى محمد عبد الباسط
ندى خالد محمد احمد على
مارينا رأفت سعد مينا شحاتة
شيماء اشرف احمد طه
مصطفى عﻼء عبدالحميد احمد هﻼل
محمد السيد ابوصالح محمد محرم
هاجر محمد اسماعيل محمد
منه ﷲ محمود عبد الجواد عبد الرازق
محمد عبد الفتاح ابراهيم على ابو العنين

الكلية
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب المنصوره
اقتصاد منزلى حلوان
تجاره انتساب موجه بنى سويف
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية/رياضه طنطا
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه المنصوره
حقوق القاهره
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
تجاره انتساب موجه المنصوره
ك.ت .فني صناعى قويسنا
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تربية نوعية اسوان
تجاره طنطا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
دار العلوم المنيا
تجاره طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
علوم القاهره
تجاره اسيوط
رياض اطفال القاهره طالبات
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
علوم القاهره
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
زراعه الزقازيق
تربية ش.طفولة العريش
زراعه المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
119909
365964
662257
729661
507525
114640
440052
535687
549060
118291
730070
534883
374037
165939
145174
307134
750271
814815
129536
801271
578049
447509
522106
165417
448113
318830
108476
900832
546420
392723
667240
599093

اسم الطالب
احمد سيد حسنين احمد
سليمان عدلى مختار السيد
خالد وليد محمد عبده الدسوقى
احمد عيد فريد ماضي
محمود رجائى محمد محمود عمار
ياسمين وهدان محمد وهدان
اميرة نزيه سليمان الخبيرى
اﻻء ابراهيم حسنين حراز
على محمد جمعة عبدالحميد
ياسمين السيد محمد عﻼم
شروق عادل محمد متولى هاشم
ندا محمود سعيد ابراهيم عبد الوهاب
ارينى وائل غطاس ميخائيل
محمود نادي محمود عيد
محمد احمد محمد السيد
اﻻء عبد المنعم مصطفى ربيع
على السيد على محمد فياض
محمود كامل حسان محمد
يوسف عباس يوسف اﻻبحر
نيفين كمال بشري رزق ﷲ
منى السيد عثمان ناصف
احمد نايل مرسى ابراهيم البرلسى
اسماء زكريا مرسى عوض الزيات
محمد جيوشى عبد الفتاح عبد العاطى
وليد رشاد ابواليزيد محمود عصيد
اسماء فهمي محمود عبد الجواد
مرام اسامه عبد الفتاح محمد
ايه حسن محمد على
سارة خميس محمد أحمد أبو زيد
محمد فتحى جوده عبدالمقصود
مى احمد محمد ابراهيم غبور
ميرنا ناجى فتحى عبدالهادى عبدالرحمن الطنايحي

الكلية
حقوق القاهره
اداب انتساب موجه بنها
تجاره جامعة دمياط
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم حلوان
تربية ابتدائي دمنهور
تجارة جامعة السادات
علوم القاهره
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تربية ابتدائي دمنهور
زراعه مشتهر
تجاره بنى سويف
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه بورسعيد
تجاره بنى سويف
حقوق القاهره
علوم المنيا
دار العلوم ج القاهره
حقوق طنطا
اداب دمنهور
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره طنطا
تربية شبين الكوم
فنون جميله فنون المنيا
علوم سوهاج
تجاره طنطا
حقوق انتساب موجه عين شمس
نوعية المنصوره
تجاره الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
587568
817500
527778
127433
517925
389317
595449
517652
377821
900785
445236
206793
829134
125364
451739
730300
376359
584629
114147
903682
435229
543515
523703
502847
682814
308936
163831
594733
595073
238900
837584
428481

اسم الطالب
فاطمه الزهراء ادهم محمد عبدالسﻼم الشيتانى
عبد ﷲ صﻼح محمد عبد النعيم
شيرى جورج فهيم عبد الشهيد جندى
اسراء محمد رضا معبد قاسم
نسمة سعيد علي محمد عبدالرازق العبد
سحر سامى فتوح محمود
رحمة أحمد محمد أحمد قنديل
هاله فؤاد ابو العينين القاضى
محمد خالد عبداللطيف سيد الجزار
مروه احمد محمد احمد
اسراء يوسف عطاﷲ يوسف حسين
ديانا عاطف عبدالمسيح انيس
اميره فرج ﷲ محمد ابراهيم
شاهنده حمزه محمد حمزه
محمد حسن محمد مصطفى
احمد طارق محمد محمد فتحى
محمد عمرو عبدﷲ عواد الوكيل
عادل سمير احمد احمد هﻼل
عﻼء شعبان على شعبان
مؤمن محمد محمد احمد
محمود جابر محمود قناوي احمد
شهاب احمد ابراهيم زيدان محمد
آية عادل عبد الرحمن محمد عبد الرحمن
احمد محمد رضا احمد
احمد محمد ابراهيم فتوح صالح
سيف الدين وليد فاروق حداد عبدالحميد
مينا مﻼك ميخائيل نصيف
محمد نعيم محمد عسل
ناريمان محمد عبد العظيم محمد شعﻼن
هناء ثروت مصطفى السيد
هاجر مجدى محمد احمد
محمود سعيد على احمد

الكلية
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
اداب المنيا
تربية أساسي اسكندرية
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب دمنهور
تربية عين شمس
فنون تطبيقية جامعة دمياط
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره عين شمس
اداب سوهاج
تربية ابتدائي طنطا
حقوق حلوان
معهد فني صحى رياضه سوهاج
حقوق حلوان
علوم رياضة طنطا
تجاره عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
زراعه القاهره/رياضة
تجاره سوهاج
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم رياضة جامعة دمياط
تجارة جامعة السادات
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
علوم حلوان
تجاره بنها
معهد فني صحى رياضه بور سعيد
حقوق انتساب موجه حلوان
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
377792
553126
142008
317756
674563
804420
673196
529568
461579
156144
391417
225663
752605
545671
817526
426075
684252
893649
579872
399971
105789
471146
677668
886283
611253
732316
805317
598220
429332
684345
380020
375931

اسم الطالب
محمود عﻼء محمود ابراهيم
خالد على احمد كامل كاشف
مينا عادل شنودة مكين
عمر اسامة مرسى حمد
علياء نبيل نصر نصر وهبة
رؤى خالد محمد حسن
كريمه ناصر حامد محمود السيد فرج
شاكر عبد الحليم شاكر عبد الحليم
ساره شريف محمد عبدالدايم
نادى سمير عبد ﷲ حسين
مادونا مجدى مفيد ابراهيم
عمرو إيمن عوض احمد
ساره صبرى فتحى ابراهيم سليم
محمود رمضان عبدالجواد سيداحمد نصر
محمود رجب عرفان حسانين
روان هشام عبدالعزيز عبدالرواف
ياسر وليد محمد عبد الجواد العشرى
رشا عدل الدين عمر محمد
نسمه محمد زغلول طه منجى
فاطمه عبدالواحد حسن عبدالواحد شاهين
رانيا محمد سعد توفيق
ساميه ياسر احمد عبد المنعم عيد
محمد حلمى منصور محمد الحديدى
هشام حافظ سيد عبد الحافظ
ندى نسيم حمدى فهيم عبد الرحمن
عبد الرحمن محمود عبدالخالق احمد
ايه احمد محمد عبدالغنى
احمد عبد العزيز السعيد أحمد خيال
مني مجدي عبدالعزيز محمود الفرماوي
مروه محمد عبد العزيز محمد شاهين
محمود مصطفى محمود ابراهيم
عصام ابراهيم السيد ابراهيم سلمان

الكلية
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجارة جامعة السادات
علوم المنصوره
حاسبات ومعلومات المنيا
اداب انتساب موجه المنصوره
علوم دمنهور
تربية ابتدائي كفر الشيخ
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
زراعه القاهره
تربية بور سعيد
اداب اﻻسكندريه
اداب سوهاج
الزراعة الصحراوية والبيئية بفوكة ج اﻻسكندرية فرع مطروح
طب بيطرى المنصوره
تربية سوهاج
رياض اطفال المنصوره
علوم عين شمس
حقوق بنى سويف
نوعية كفر الشيخ
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره الزقازيق
علوم رياضة الزقازيق
معهد فني تمريض المنيا
معهد فني صحى بور سعيد
تربية اسكندرية
اداب المنصوره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
131251
214278
304234
181722
583960
812744
666268
884833
815344
131679
502645
385052
672726
354580
801861
596220
213467
316456
508844
652197
665167
140925
455354
674199
603994
366503
807726
680047
529481
527607
833735
140951

اسم الطالب
اية مخلوف سعد عبد الحكيم
رضوى حامد رافت عﻼم
ندى اشرف محمد دهب
اسراء محمد احمد حسن
محمد احمد ابراهيم ابراهيم غالى
هبه حسين محمد ابراهيم
ساره جمال ابراهيم الشربينى كشكة
مروه عادل عبد العال حسن
نورهان فرغل سيد محمد
عمرو سعيد احمد على
رانا رأفت محمد عبد الباعث
عبدالرحمن مصطفى اسماعيل محمود
يوسف ناجى فتحى غب﷼ عبد السيد
اسراء اسامه محمد محمد حسن
احمد حسن عبدالسﻼم حسن
أحمد عبد الرازق خليل جمعه دعادير
يوسف حمدى جابر عبد التواب
فايزة جميل عطية صالح
ندا احمد سعد نور الدين بكر
محمد شريف لطفى السباعى شحاته
محمد محمد عبد الفتاح عوض طبل
ايه كمال محمد بيومى سﻼمه
احمد السيد محمد عبدالبر فتوح الليثي
نانسى عادل سعد عبد الحميد حطبه
مهند على عبد الرحمن على عبد الجليل
مصطفى محمود محمد ابوالهدى محمود غالى
احمد حسين ابوالعﻼ حسين
نسرين محمود على بدران
عبد الحليم محمد خلف محمد عبد الحليم
نورهان جمال ابو ضيف حسن اسماعيل
سمر سمير احمد بركات
شيماء ماهر توفيق احمد اسماعيل

الكلية
تربية عين شمس
اداب القاهره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية المنصوره
تجاره اسيوط
تمريض المنيا
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
اداب اﻻسكندريه
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
اثار الفيوم
اداب طنطا
معهد فني تمريض المنيا
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
تربية حلوان
معهد فني صحى بنها
حقوق اﻻسكندريه
تجاره المنصوره
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب انتساب موجه القاهره
نوعية طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
حقوق بنها
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
معهد فني تمريض المنصوره
معهد فني صحى اﻻسكندريه
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
اداب قنا ج جنوب الوادى
حقوق انتساب موجه القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
582229
299378
453779
801796
169920
323791
148432
295715
225670
679420
804807
279441
518240
297051
167409
743800
132535
825924
608765
678375
324865
429327
882476
284604
469244
535174
213329
579421
466119
533612
556776
735604

اسم الطالب
محمد عصام الغريب فياض
اية رجب عبدالهادى محمد محمد
سماح محمد مبروك مبروك
محمد سيد احمد علي
الشيماء سمير فوزي عبد المجيد
احمد زيدان حسين محمد عبد القادر
ايه عزت فؤاد مراد
سارة سعيد احمد عبد العزيز
مصطفى عثمان بحر عثمان
امير احمد محمد عبد الرحمن
أمجد لويز حنا جاد
اسﻼم نبيل عبد الرازق التونى
ندى محمد محمود على عبد ﷲ عبد الحليم
ريم محمد احمد بريك
احمد عبد التواب محمد محمود
شروق متولي عبدالعزيز علي محمد
احمد وائل احمد حسن
ثوما فوزى كامل سالم
محمد سﻼمه عبدالحميد محمد سﻼمه
هدى ابراهيم عبد الرحمن على عبد الرحمن
رانيا رمضان شوقى محمد رمضان
منال مصطفى محمد ابراهيم محمد
ناهد اسامه احمد عبد السميع
ياسمين منصور سعد حسن
مها محمد محمد عبد الجليل علي
نرمين عطيه محمد عطيه
ندى عﻼء الدين عطيفى احمد
هاجر سمير محمد محمد خروب
ايه ﷲ ابراهيم عبده السيد سليمان عبدالمجيد
خلود خالد محمد الزهار
مروان صﻼح زكى حسن غيث
فاطمه ممدوح عبد المنعم على

الكلية
تجاره طنطا
تربية حلوان
تربية طنطا
تربية /رياضه المنيا
اعﻼم القاهره
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
علوم القاهره
زراعه القاهره/رياضة
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
اداب المنيا
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
حقوق اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
سياحه وفنادق الفيوم
ع.دولى اعﻼم مدينةالشروق
حقوق القاهره
اداب قنا ج جنوب الوادى
حقوق الزقازيق
تجاره المنصوره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية اسكندرية
تربية طفولة اسيوط
تجاره عين شمس
تربية كفر الشيخ
اداب دمنهور
اثار القاهره
تجاره طنطا
اداب كفر الشيخ
تربية اسكندرية
تجاره اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
150193
298333
805832
278242
322908
227270
242075
843891
277690
372204
500081
656946
895064
656140
451662
539670
217640
237567
106376
543514
164602
441509
244754
375672
310517
821953
433282
240561
534039
213946
809702
311889

اسم الطالب
محمد جمال محمد ذكى
مينا عبد الكريم حبيب سو﷼
فاطمة إبراهيم محمد محمد
بسنت هشام محمد امام عمار
نورهان عطية السعيد عطيه شحاته
رؤقيه رفعت السيد محمد
احمد ناصر عثمان احمد
أسامه رمضان منير على
احمد ابراهيم يوسف ابراهيم
شيماء عصام حسن عبدالحميد
ميرنا عادل توفيق صالح شحاته
ندى فتحى حسن احمد على النجار
اﻻء محمد سيد سيد
عمرو عصام على السيدالبانوبى
عمر سمير احمد قنديل
فاطمة فرج لبيب فرج ﷲ
ميرنا محمد ابراهيم حجازى
ندى ايمن محمد حسن
احمد علي عبد الخالق سيد
شمس سامح سليمان احمد شحاتة
ايه ناصر قرنى سعد
محمود سمير محمود اسماعيل القشﻼن
محمد كامل على الباهى
محمد عصام محمد احمد
همت ناجي حافظ جزر
نورهان محمد محمد بدران جاد ﷲ
عبد الرحمن محمد السيد على
سميه محمود عبد الشهيد نصر
سارة عبد العزيز محمد ابراهيم عمر
كمال محمد منير كمال عباس
مادونا بطرس مريس عازر
احمد سمير عبدالحميد خليفه

الكلية
تجاره القاهره
تجاره جامعة السويس
تجاره اسيوط
السن عين شمس
علوم بورسعيد
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره سوهاج
تجاره اسيوط
تجاره طنطا
كلية البنات آداب عين شمس
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره المنصوره
معهد فني صحى سوهاج
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره دمنهور
دار العلوم ج القاهره
اداب انتساب موجه حلوان
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره اﻻسكندريه
علوم الفيوم
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة بنها
تربية ابتدائي شبين الكوم
اداب قنا ج جنوب الوادى
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
علوم رياضة حلوان
اداب دمنهور
تجاره انتساب م .بنها
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
446543
663964
674088
139935
185184
742609
900701
451805
464737
169924
586488
599317
131171
726137
837575
158115
831427
167001
238324
292337
592106
750664
469273
741341
670957
296527
148965
590575
878192
457773
749636
317351

اسم الطالب
زياد محمد فهمى سيد أحمد سليمه
كوثر عبد العزيز عبد الرازق ابراهيم
ساندرا اشرف ماهر جرجس عوض ﷲ
عصام ربيع عبد الحفيظ حسب ﷲ
ياسر احمد احمد عزوز
مروه عباس عطيه عباس
احمد محمد احمد عبد الرحمن
محمد هشام ابراهيم الدسوقى الجوهرى
كريم محمد السعيد رجب جعفر
امل جمال محمد مبروك
اميره عبد الصادق عبد الصادق شوشان
مروه سامح محمد عبد الفتاح المقدم
سارة عبد العزيز ال حرب هاشم ابراهيم حرب
هالة محمد حسن على
نهلة بدرالدين عبيد توفيق
امل احمد رمضان عبد اللطيف
مشيرة عبدالعليم احمد احمد
ميار محمد حامد عبد العزيز
دعاء محمد محمد محمد مطر
نرمين احمد عبد المجيد احمد
منه ﷲ السيد العربى السعيد المناوى
عبد ﷲ الجرايحى السيد محمد ربيع
هبه مبروك عوض دشيشه
عبد الرحمن على عبد الرحمن السحلى
وسام عادل عبد الخالق رمضان
لمياء عبد الرازق علي حسين
لمياء حسن هﻼلي محمد خالد
محمد فتحى أبو المعاطى المصرى
اسماء سيد ابراهيم محمد
اسراء احمد محمد ابو العزم
مريم مدحت على حسن
ريهام صﻼح عبدالعزيز محمد

الكلية
علوم رياضة طنطا
معهد فني تمريض المنصوره
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره سوهاج
تجاره اسيوط
تربية اﻻسماعيليه
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
كلية البنات علوم عين شمس
تمريض القاهرة
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
معهد فني صحى بنى سويف
اثار قنا جنوب الوادي
علوم الفيوم
علوم القاهره
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تجاره جامعة دمياط
كلية أداب بورسعيد
تجاره كفر الشيخ
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم المنصوره
علوم عين شمس
اداب انتساب موجه حلوان
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تربية اسيوط
تمريض طنطا
تجاره جامعة السويس
اداب شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
277717
881796
475493
187229
878566
307911
229157
603308
808296
380886
504091
445255
606725
659555
324446
308604
127510
612206
138341
289538
658171
890293
599273
245493
725543
726123
651088
613218
670305
593777
537622
813844

اسم الطالب
محمد معوض فرج محمد عبد الواحد
سويلم حليم حلمى سﻼمه
ايمان رجب احمد على الشنديدى
حسناء عادل على حواش
داليا عبد الغنى حسن محمد
نها نوح محمد حسين غنيم
احمد شريف عبد ﷲ محمد
عمر هشام احمد احمد الغندور
بسمة عماد رزق بشرى
احمد حمزه ابراهيم الدسوقى
عمر سمير حمدي محمد منسي
افنان محمد احمد احمد الغرابلى
سالى محمد السيد متولى
دنيا محمد صالح محمد
مصطفى عبادي مصطفي عبادي
هالة فتحي عبده معوض
ايمان احمد سﻼمة ابو طالب سليمان
احمد ايمن محمد يوسف على
مياده محمد فاروق محمد
ياسمين علي محمد عبد العال
ايمان عبد الكريم ابراهيم على ابو العنين
امانى احمد جمال ابوزيد حسانين
شروق سعد زايد الصالحى
شيماء عبد الفتاح يوسف حسين
مريم اسامه مينا جرجس
هيثم محمد محمود محمد عمر
روان محمد طلعت امين المتولى الجندي
محمد رمضان محمد محمد على راضى
رانيا فريد محمد العوضى
خلود احمد احمد السعيد الغريب
خلود احمد محمد أحمد شهاب
اﻻء سعد دمرادش محمد

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه اسيوط
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تمريض اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة عين شمس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب المنيا
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة اسوان
دار العلوم ج القاهره
نوعية الزقازيق
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
حقوق الزقازيق
اداب القاهره
كلية البنات آداب عين شمس
معهد فني تمريض المنصوره
اداب اسيوط
حقوق الزقازيق
زراعه القاهره
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
اداب المنصوره
تجاره الزقازيق
معهد فني تمريض المنصوره
تربية جامعة دمياط
حقوق اﻻسكندريه
نوعية المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
238348
580309
882281
451764
592029
663406
727171
915931
229048
910458
659988
827889
281827
808322
609442
604898
211757
595118
217633
431494
671352
450331
436466
448812
882423
663410
471690
504087
307366
147909
802988
830718

اسم الطالب
اية محمد احمد منصور
انغام رضا عطية السيد شداد
محمد ايمن احمد جاد الرب
محمد طارق شوكت محمد غنيم
يارا عادل محمود منصور
ريم فيصل عبد العظيم ابراهيم ابو السعد
محمد ابراهيم السيد محمد مصطفى
فاطمه الزهراء مصطفى عبد القادر محمد على
مينا هانى نبيه بارح
عبد ﷲ حسين منصور صالح
ابراهيم عبد العزيز عزيز عمر موسى
ايات عاطف صﻼح العادلى
يوليانة سمير اسحق رمزى حبشى
قبلة صﻼح جاب ﷲ فرجانى
محمد طاهر عبده ابراهيم
دينا حكمت مصطفى محمد مصطفى
نور عمرو ابراهيم حسن فايد
احمد السعيد على السعيد
فيروز عماد فاروق السيد محمد ابو هميله
نور الدين محمد ضيف محمدين
مياده بهاء الدين مكرم ذكى محمد
هاله فهمى عبدالحميد السيد سليمان
أيه يحيى محمود عبدﷲ
ميار محمد جﻼل عبداللطيف
مروه احمد ابوبكر محمد
زهراء جمال ابراهيم محمد عثمان
احمد الزاهي محمود رمضان
شادي عبد العزيز رمضان حسنين عصفور
شروق محمد حنفي عين شوكة
وﻻء عادل احمد محمد ريا
سلفيا سمير شفيق عبد السيد
حمادة العزب مصطفي محمود

الكلية
السن عين شمس/رياضة
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره اسيوط
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية جامعة دمياط
اداب المنصوره
علوم الزقازيق
تربية اسيوط
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
كلية تجارة ج أسوان
تجاره طنطا
اداب قنا ج جنوب الوادى
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
تجاره اسيوط
تجاره الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره بور سعيد
نوعية عباسيه
سياحه وفنادق اﻻسكندريه
نوعية المنصوره
تجاره طنطا
تربية اسكندرية
تجاره طنطا
تربية اسيوط
تجاره المنصوره
تربية كفر الشيخ
علوم رياضة اﻻسكندرية
تربية شبين الكوم
زراعه القاهره
حقوق بنى سويف
كلية تجارة ج أسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
597360
323365
681990
816996
319446
389675
897122
917219
828056
824666
133987
159686
431832
303917
543037
597341
906257
813318
214010
364052
530061
211283
382088
608555
161751
132951
536456
375348
746210
430708
382295
379785

اسم الطالب
ايمان ربيع الجيﻼنى وهبه عبد العال
هاجر سامي لطفي محمد السيد يوسف
ندا جمال محمد على ابراهيم النبراوي
محمد مجدى ناجى عبدالموجود
شيماء زين العابدين عبد الجيد عبد النبي
محمد سيد احمد محمد حسن
مارفل موسى اقﻼديوس جرجس
مريم مراد ناجي انيس
حسنى هابيل وهيب بهنان
مينا عازر سعيد عطيه
رانيا احمد محمد على خضراوى
رانيا رمضان حامد قرني
معتز اسامه رمضان احمد محمد
اﻻء مجدي عبدالرؤف هيكل
محمد عبد اللطيف محمد عبد اللطيف خطاب
رانيا رضا عبد العزيز ابراهيم العشماوى
مارينا لبيب رزق بخيت
فاطمه اشرف رشدى اسماعيل
نورهان ربيع محمود حسن زايد
امينه محمود مصطفى سليمان
أحمد سعد محمد سيد أحمد عطية
احمد طارق عبدﷲ شحاتة
رحاب خالد درويش محمد
امنيه عبدﷲ عبدالقادر عبدﷲ
نورا نبيل عطيه حنين
عامر مؤمن محمود حسنين
أمنية سامى عبد الحميد الرحمانى
يارا ايهاب محمود عبدﷲ
عبد ﷲ محمد عبد ﷲ عبد الماجد
جيﻼن احمد محمد احمد ياقوت
مطيعه احمد هاشم مصطفى النوبي
ساره صابر محمد محمد حسنين

الكلية
تربية جامعة دمياط
نوعية اشمون
علوم المنصوره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
نوعية اشمون
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
معهد فني صحى سوهاج
تربية ابتدائي اسيوط
معهد فني صحى سوهاج
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه بنى سويف
تجاره اﻻسكندريه
تربية شبين الكوم
تجاره اﻻسكندريه
معهد فني صحى رياضه بور سعيد
تربية سوهاج
اداب المنيا
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
حقوق حلوان
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
علوم رياضة الفيوم
تجاره بنها
تجاره بنها
السن المنيا
تربية/رياضه حلوان
تجاره بنها
تجاره بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
كلية البنات علوم عين شمس
اداب انتساب موجه الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
613217
520440
659829
383590
527698
179474
518633
463091
671944
466125
533442
907492
303455
163348
367158
391622
231140
304968
210469
813908
117908
610321
596672
549474
677670
656232
310743
465780
751127
220018
671086
836357

اسم الطالب
محمد احمد عبد اللطيف عبد السﻼم ايوب
لمياء صبحى محمد محمود شاهين
ساره سعد الشحات محمد شحاته
ايمان حسن محمد عبدالفتاح برجيس
منة ﷲ خالد محمد كمال إسماعيل دويدار
مهند عماد الدين احمد جنيدي
اسراء محمد كامل فراج غانم
فوزي احمد عبد المطلب فتح ﷲ الشرنوبي
ساره السيد لطفى محمد
ايه حامد احمد حامد محمود
منه ﷲ محمد عبد المنعم منصور
وﻻء عزالعرب كامل عبد الصمد
فاطمة امل احمد البمباوى
امنيه احمد محمد فتحى
احمد عبدﷲ محمد الغديرى
ايه نعمان صابر عبده
ايناس هشام حمزة السيد
اﻻء جابر محمد هاشم
دافيد عادل مسيحه جرجس
عبير حسين محمد حسين
هاجر عصام ابراهيم السيد
ايه عبدالحميد حسين محمد مصطفى
يارا محمد محمود السيد عبد الستار
شيماء عبد المجيد عبد اللطيف عبد المجيد
محمد سعد السنوسى محفوظ
يوسف حمدى احمد لطفى السيد
سلمى محمد عبد العظيم غانم
امنيه ابراهيم ابراهيم اباظه
عمرو محمد محمد احمد قشطة
امنية عبدالسﻼم احمد الدهشورى
شيماء نوير مصطفى البيلى
محمد احمد محمد احمد

الكلية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجارة جامعة السادات
تربية المنصوره
نوعية عباسيه
علوم اﻻسكندريه
تربية ابتدائي بنى سويف
تجاره دمنهور
تجاره سوهاج
تربية ابتدائي المنصوره
تربية رياضيه  /بنات كفر الشيخ
علوم بورسعيد
اداب سوهاج
تربية ابتدائي السادات
اداب الفيوم
علوم رياضة الزقازيق
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي المنيا
اداب انتساب موجه القاهره
معهد فني صحى الزقازيق
تربية جامعة دمياط
تربية/رياضه دمنهور
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية طفوله كفر الشيخ
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره الزقازيق
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
377591
819695
512184
899634
650011
738787
145360
153890
358546
300164
831643
503397
244495
136271
185005
185935
119253
288220
302291
910390
667923
659920
472042
461176
587559
387308
454344
822552
370383
400994
371410
442486

اسم الطالب
محمد ابراهيم محمد ابراهيم
محمد خليل عبد الكريم عبد الحفيظ
ميسون محمود أحمد عبد العال ابراهيم
محمد حسن محمد عبد ﷲ
مريم احمد يونس ابو الفتوح البندارى
راندا رشاد السيد حسين عطيه
احمد محمد يوسف صرصور
خديجة قدرى محمد على عزام
مريم عبدالعزيز محمد السيد
صادق محمود محمد احمد اسماعيل
سعيدة احمد عبد القادر محمد
روداليا حمدى فريد محمد عطوه
ياسمين حسن ابراهيم على
اسماء حسين عبد العزيز ابراهيم
خلود سعد الدين شكرى محمد
شيماء صابر محمد شيﻼنى
ساره مصطفى عبد الكريم امين
منة ﷲ السيد وجيه عبد الجليل
محمد عبد الحميد عبدالرحيم الجندى
مى احمد محمد احمد
مصطفى محمد على ابو سيف
ساره سعد عبد الونيس مطاوع
محمد نبيل محمد عبد المجيد دغيدى
محمد على احمد على الحويط
عﻼ خالد محمدعوض داود
ياسمين اسعد عيد عيد محمد
نهى محب محمود طلعت راضى
نورهان خالد حسين راضى
احمد محمود عبدالقادر محمود
خالد عيد عبدﷲ حفنى
ابراهيم مصطفى ابراهيم احمد
حامد بسيونى حامد حجازى

الكلية
اداب بنى سويف
تربية رياضيه بنين المنيا
اداب دمنهور
إعﻼم بنى سويف
اداب المنصوره
نوعية الزقازيق
معهد فني صحى امبابة
تجاره انتساب موجه بنى سويف
حقوق عين شمس
علوم رياضة اسوان
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ
كلية البنات تربية عين شمس
زراعه القاهره
نوعية فنيه الفيوم
اداب جامعة دمياط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
إعﻼم ج جنوب الوادى
تجاره المنصوره
نوعية المنصوره
علوم كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب طنطا
علوم بنها
حقوق طنطا
تجاره سوهاج
تربية/رياضه عين شمس
دار العلوم الفيوم
علوم رياضة عين شمس
تمريض طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
217661
650847
316733
818183
154066
455266
449548
604839
608544
370240
900227
231420
308939
612513
237401
732424
670980
824675
732902
472047
372950
668979
389070
369192
394347
675837
901044
665089
102356
124357
300687
505446

اسم الطالب
نعمه ارميا هرمينا ويصا
اميره احمد مصطفى مصطفى ابو العنين
هاجر عصام خضر احمد حموده
ابتسام ناصر عبد العزيز مصرى
شاهندة خالد محمد عبد الفتاح
امين عصام امين عبدالغفار احمد
ياسمين حماده محمد احمد الحديدى
شيماء عاطف محمد احمد شحاته
اسراء محمد البدراوى ابراهيم متولى عماره
محمد سعيد سﻼمه محمد
تغريد محمود عطا مهني
اسماء ابراهيم السيد محمد
عبد ﷲ معتز سعيد عبدﷲ
احمد محمد احمد ابراهيم محمد بﻼسى
اسراء مجدى صﻼح عبده
ريهام جوده عبدالعاطى محمد
بنان محمد السيد احمد ضاحى
احمد محمدين فخرالدين عبده
مارتينا ماهر ناصف نفتالى
منصور عبدالفتاح منصور خيشه
دينا اسماعيل محمد على
دينا بوشكاش مروان محمد عيطه
تقى سيد سعيد عبدالفتاح
احمد خالد محمود محمود على
عبير سمير محمد عبدﷲ
اسماء محمود توفيق ابراهيم
محمد ابوزيد ابراهيم محمد
احمد هشام محمد محمد ابوسمك
احمد جميل احمد السيد ابراهيم
بيتر امير هنرى شفيق
اسماء رمضان ابوزيد على ابوزيد
محمود محمد ابراهيم ابو القاسم

الكلية
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه المنصوره
تربية السادات
اداب المنيا
تربية ابتدائي بنى سويف
حقوق طنطا
اداب كفر الشيخ
معهد فني تمريض الزقازيق
نوعية الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى سوهاج
تربية عين شمس
اداب شبين الكوم ج المنوفية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اداب انتساب موجه الزقازيق
زراعه المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
اداب الزقازيق
تربية كفر الشيخ
السن عين شمس/رياضة
اداب المنصوره
حقوق بنها
حقوق بنها
حقوق بنها
اداب المنصوره
تربية رياضية بنين سوهاج
تجاره بور سعيد
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه قاهره
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
670779
384559
899984
741257
317113
176970
157466
578683
535238
369090
162039
440117
382521
893037
132970
453933
208921
801701
605582
445541
453751
503018
737007
844056
607252
539934
393619
235816
238091
515235
879967
216188

اسم الطالب
سلمى محمد محروس فتوح العزب
عبير سليمان عبدالفتاح احمد
وفاء عبد الرحمن ابراهيم عبد الرحمن
احمد ربيع محمد الحسانين
اﻻء عاطف محمود أحمد الصعيدى
احمد محروس عبد الرحمن محمد
رانيا عايد وهيب عبيد
محمد محسن احمد محمد النظلي
ايمان فايز عبد المنعم سعيد
اميرة سعيد محمد صﻼح الدين حسانين حجاج
مايكل وجدي يوسف نصيف بنيامين
سعاد أحمد على أحمد خليل
محمود مسعد احمد محمد
نور ضياء عبد المحسن امين
محمد ابراهيم محمد حجاج
هبه توفيق محمد محمد توفيق
ندا نور الدين حسن زكى
ايمن محمد يحيى عبد المجيد
هند محمد عبدالحى عبدالعال
اميره على طه محمد العريان
رضوى خالد نوار السيد محمد
بيشوى مجدى موريس داريوس
احمد مصطفى محمد الشرقاوي
عمرو محمد احمد على
مينا عادل ابراهيم ناشد
اسراء فتحى عبد الهادى الشحات
اميره جمعه عوده عواد
اية شريف ابراهيم على الوكيل
هيام السيد احمد سيد
احمد مختار محمد الجنبيهى
خالد جابر حسن محمد
ديانا بولس عياد صالح

الكلية
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه بنها
تجاره سوهاج
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم بنها
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه المنصوره
تربية ابتدائي دمنهور
تربية ابتدائي بنها
تجاره بنى سويف
تربية أساسي اسكندرية
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
حقوق سوهاج
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
نوعية فنيه طنطا
حقوق القاهره
علوم رياضة المنيا
معهد فني تمريض الزقازيق
علوم طنطا
تربية طنطا
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
كلية اللغات والترجمة سوهاج
علوم المنيا
تجاره الزقازيق
طب بيطرى دمنهور
اقتصاد منزلى حلوان
تجاره انتساب موجه طنطا
علوم رياضة حلوان
اداب دمنهور
علوم اسيوط
السن عين شمس/رياضة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
738768
809308
212031
310748
306446
312550
906957
440451
362316
279322
157753
387979
752847
913707
588545
368860
673886
449623
919514
378990
431998
679400
458800
734822
243212
756246
666815
614851
136459
390812
671401
437144

اسم الطالب
اسماء محيسن محمد محمد سالم محيسن
هالة صﻼح على توفيق
خالد سامي خليل اسماعيل حشيش
شيماء نبيل محمد السايس
محمد سعد محمد فاضل
كمال احمد كمال ابوالمعاطى
عمرو عوني مهني محمود
سلمي عبد العزيز عبد القادر محمد
اسراء غانم محمد ريان
مريهان احمد فهيم احمد
احمد عادل محمد محمود
شيماء مجدى غنيمى عبدﷲ
منه ﷲ على عبد الوهاب محمد درغام
هبه ﷲ جميل رمضان على
محمد عصام محمد محمد الغواتي
دعاء منتصر احمد محمد محمد عزوز
هدير عصام على محمد على اسكندر
شروق ابراهيم حسن محمد قنديل
عبير محمد ثابت عبدالعال
فاطمه عماد محمد على
احمد عبد الحليم محمد سعيد ناصف
تغريد محمد حسينى على اسماعيل
دينا فرج عز الرجال منيسي
ايهاب حامد محمد محسوب
شيماء محمد لطفي علي
فاطمه ابراهيم خليل نصار
عبد المنعم ابراهيم عبد المنعم ابراهيم الشيخ
السيد عبدالفتاح السيد عبدالفتاح
نوران جمال عبد الرحمن عطية
عﻼء عاطف حسن محمد
شيماء عاطف خميس كمال محمود
سيلفيا سعيد ماهر سعيد بشاى

الكلية
تربية ابتدائي الزقازيق
نوعية المنيا
علوم رياضة عين شمس
تربية ابتدائي شبين الكوم
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية/رياضه شبين الكوم
تربية رياضية بنين سوهاج
حقوق اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
علوم بنى سويف
علوم بنها
تجاره بور سعيد
تمريض أسوان
علوم رياضة طنطا
طب بيطرى بنها
تجاره طنطا
تربية طنطا
معهد فني صحى سوهاج
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
تربية المنصوره
نوعية موسيقيه كفر الشيخ
علوم الزقازيق
تربية حلوان
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
علوم حلوان
حاسبات ومعلومات بنها
صيدله المنصوره
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات

Page 2112 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
754843
238048
811595
815672
655921
308707
828075
817223
377587
880263
303458
903236
106523
889672
886261
879438
680591
305580
732968
808117
760494
205490
311316
386687
125880
213028
668515
893379
166691
888260
583591
150940

اسم الطالب
هادى حماد شامخ سﻼمه
نيرة سامي مصطفى حسن
نهال حسام الدين عبدالرحمن ربيع
مريم ايهاب شحاته توفيق
احمد هشام احمد الشحات على
احمد محمد محروس محمود جمعه
احمد عبد الغنى عبد العزيز هاشم
جورج عادل مسعود ابراهيم
رمضان محمد رمضان عبدالحليم
ستيفن يوسف مفيد بولس
فاطمة عبد الفتاح حسن شحاته تركى
على رفاعى عبد العليم على
منة ﷲ اشرف فتحى محمد
اسراء عبد الحكيم محمد محمد
محمد على محمد ابراهيم
ابتسام بكر انور محمد
محمود عبد الحميد ابراهيم عبد الحميد القاضى
ندى محمود محمد قطب سلطان
ياسمين رأفت عبد الصمد امام
محمد عيد ذكى زايد
اسﻼم مهران عبد العلي حسين
عبدالرحمن سعيد عبدالرحمن بدوي
ياسمين عبد الموجود لبيب عبد الحميد
حنان محمد عبدالوهاب حجاج
شاهنده نور الدين عبد الجواد سيد
رنا سمير عبد الرحمن السباعى طلخان
شروق حسن كمال محمد حسن
فاتن عبد الرحمن احمد مصطفى
جيهان محروس احمد جودة
طارق حسين جابر حسين
ايه مصطفى ابراهيم البنا
فاطمة رجب شاكر عبد التواب

الكلية
تربية/رياضه العريش
حاسبات ومعلومات حلوان
طب بيطري المنيا
تجاره بنى سويف
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجارة جامعة السادات
زراعه اسوان/رياضة
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
السن المنيا/رياضة
تربية شبين الكوم
تجاره سوهاج
تجاره القاهره
تربية اسيوط
تمريض اسيوط
تربية اسيوط
مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
طب بيطرى الزقازيق
تجاره انتساب موجه بنى سويف
علوم رياضة اﻻسماعيليه
تجاره القاهره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة اﻻسماعيليه
تربية حلوان
اداب القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
معهد فني صحى سوهاج
نوعية فنيه الفيوم
حقوق اسيوط
السن عين شمس/رياضة
خدمه اجتماعيه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
308307
353367
210135
666411
212329
443747
729926
289568
457321
589116
816848
314276
525565
519198
318907
165478
884252
457623
382994
305030
538300
654343
127501
577141
600057
883412
111080
387624
888519
219367
111420
876685

اسم الطالب
كريم مسعد حامد شاهين
عمر احمد عبدالرحمن على
هيا خالد حسن عبد القادرالشريف
نفين محمد عوض عبد الرحمن الشهاوى
محمد خالد يوسف احمد منصور
ايمان عبدالسﻼم عبدﷲ عبدالغنى
اسماء سعيد عبد ﷲ احمد
مروة عصا م ابراهيم محمد
احﻼم عبد الفتاح فرحات حسن غنيم
بسنت رمضان على احمد خليفة
ساره نصر شعراوى كامل
بسمة عادل احمد شرف
رجاء احمد خلف عبدﷲ خلف
دينا أحمد مرسي أحمد الشرنوبي
رحاب الشحات ابو هاشم محمد سالم
رانيا عطيه على عبد الخالق
مياده نبيل بكر محمد
هدير أحمد عبد الخير أحمد صقر
مصطفى محمد شفيق السيد
سلمى سالم محمد سالم منصور
بشرى ذكي السيد ذكي عرفات
احمد ابراهيم شعبان عبد الوهاب
اية علي رياض امين
رانا بدرالدين رمضان على سليمان
احمد على محمود محمد على جاد
محمد حسين زكي الرشيدي
منه ﷲ محمود احمد محمد
اسامه سعيد عطاﷲ محمد
حسن نشات حسين على
كيرلس شكرى شاكر سند
اﻻء سﻼمة احمد محمد عشماوى
هبه عادل فكرى شفيق

الكلية
علوم شبين الكوم ج المنوفية
حقوق انتساب موجه عين شمس
علوم عين شمس
اداب المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق طنطا
اداب عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم طنطا
اداب سوهاج
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
تربية ابتدائي شبين الكوم
اداب اﻻسكندريه
تجاره دمنهور
تربية نوعية بنها شعبة موسيقية
اداب انتساب موجه الفيوم
تجاره اسيوط
زراعه طنطا
تجاره عين شمس
اداب شبين الكوم ج المنوفية
السن عين شمس
تجاره طنطا
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره طنطا
علوم رياضة الزقازيق
تجاره اسيوط
حقوق انتساب موجه القاهره
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب القاهره
تجاره اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
728252
800029
316200
450836
204847
752010
742990
320880
897238
117668
364836
877566
426329
278446
138339
842879
154090
747816
437712
883102
294063
728194
375073
425089
315591
910592
225211
127545
281041
230308
470826
166589

اسم الطالب
حسن محمد محمد فرج
اسامه جمال عبد الحليم محمد حسين
اية فتحي موسى احمد
جمال عادل محمد مرسى
محمد امجد نبيل محمد
ايه نبيل محمد عبد الرحمن احمد برايه
اسراء محمد محمود ابراهيم
تقي مبروك زكى جاب ﷲ
خالد عبد المطلب عبد العظيم عبد الﻼه
اسراء حسن اسماعيل محمد
اسراء مصطفى فهيم موسى
محمد حسين محمد شعبان
نورهان ابراهيم عبدالخالق عبدالسﻼم
نورهان سيد حسن سﻼمه
لبنى يوسف عبد الحميد معوض السيد
وائل انور كمال ميخائيل
مرثا حليم شفيق عوض ﷲ
مريم محمد شمس الدين عباس
روان ايمن مصطفى محمد الريس
كريستين زكريا يوسف رياض
يوسف ناصر سعيد كريم
دينا عبدالرؤوف جوده على سويلم
هدير عواد ابراهيم عواد
سلمى اسامه محمد محمد سليمان
محمد عبد النبي محمد محمود الجوهرى
نوها عثمان عبد الحميد حامد
محمد بشر عبدالقادر بشر
خلود محمد عبد الباسط عبد الموجود
مهند احمد محمد الجارحى
دعاء محمد عبد الرحيم خليفه
اسماء عبد الهادي على مصطفى جمعه
امانى محمود مصطفى صابر

الكلية
طب بيطرى الزقازيق
علوم المنيا
نوعية بنها
اداب طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
علوم رياضة اﻻسماعيليه
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره سوهاج
السن عين شمس/رياضة
نوعية عباسيه
معهد فني صحى اسيوط
الزراعة الصحراوية والبيئية بفوكة ج اﻻسكندرية فرع مطروح
خدمة اجتماعيه انتساب موجه حلوان
اداب القاهره
تجاره اسيوط
إعﻼم ج جنوب الوادى
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
السن عين شمس/رياضة
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
نوعية موسيقيه الزقازيق
كلية الفنون التطبيقية ببنها
اداب اﻻسكندريه
حقوق بنها
تربية ابتدائي اسوان
حقوق انتساب موجه القاهره
دار العلوم ج القاهره
تجاره سوهاج
تربية عين شمس
تمريض كفر الشيخ
تربية ابتدائي الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
394616
752773
878486
679496
905534
280160
130711
163090
881665
323970
674200
829236
231228
733409
736947
742316
242564
667021
386830
431337
529729
315417
606912
523654
231930
313617
302378
651796
320744
546116
582343
313906

اسم الطالب
محمد عادل هﻼل عبدالﻼه
رفيده ممدوح مرسى محمد سليمان بحيرى
محمد حسنى على عبد الرحمن
ساره احمد لطفى محمد
منه ﷲ عادل كامل حسين
بسنت عبد الحميد احمد عبد الحميد محمود
دينا جمال فارس غيط
اسماء احمد محمد رمضان
اماني محمد مجدي محمود عبد الحافظ
اسماء صﻼح عبد الحميد رفاعى على
ندى احمد لطفى احمد حاج
محمد على معوض احمد
سمر شريف على عبد الفتاح
شيماء عادل طه جاد مصطفى
محمد السيد محمد عبدالسﻼم
الشيماء ابراهيم محمود محمد حسن
احمد محمود ابو المكارم امين
امنيه محمد السيد محمد البسيونى
ايه محرم محمد عبداللطيف
عمر احمد حسن محمد حسن الروبى
عبد الرحمن مهدى عبد الرحمن حمزة عبد ربه
ابراهيم حسن أحمد محمد محمود
دنيا مدحت محمد محمود
آﻻء اشرف عبدالصمد السيد مبروك
محمد ياسر شعبان احمد
دعاء حسن جﻼل ﻻشين
مصطفى رجب صﻼح السيد صباح
اسﻼم محمد مرسى محمد حسانين
نهاد حسن عزب شتا
اسراء احمد سليمان امام بدوى
امنيه السيد محمد حواس
اميرة محمد محمود صقر

الكلية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره جامعة السويس
تمريض اسيوط
نوعية المنصوره
تجاره سوهاج
السن عين شمس
حقوق القاهره
طب بيطرى بنى سويف
إعﻼم بنى سويف
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
تجاره طنطا
حاسبات ومعلومات اسيوط
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تربية الزقازيق
علوم الزقازيق
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
علوم رياضة حلوان
معهد فني تمريض المنصوره
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره دمنهور
علوم دمنهور
معهد فنى تمريض بنها
اداب الزقازيق
تربية طفوله اﻹسكندرية
تجاره القاهره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
حقوق المنصوره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
معهد فني تمريض طنطا
نوعية اشمون
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
240651
370915
227219
727292
835710
355790
430538
459432
655222
812989
575811
384900
730120
313773
120766
279131
277927
150374
727499
530285
356821
886480
438570
242343
285562
736202
593115
843687
364418
166967
286086
823224

اسم الطالب
اسماء محمد عبد الفتاح محمدعبد ربه
عمر اسماعيل بكر بكر عطا
اسراء فوزى لطفى محمد
حازم احمد محمد شوقى يحى
اﻻء عبدالمغيث محمد حسنين
ايه ظاهر ظاهر الكراف
محمد ناصر عبدالمقصود محمد على
محمد خميس ابو اليزيد شتيه
مى ياسر محمد صادق
اسماء حسن عبد الموجود ابراهيم
يارا سليمان عبدالفتاح ابراهيم سليمان
كريم على محمد محمد
هند محمد حافظ حسن نصر
فايقة لبيب داهش عبدالتواب
شريف ياسر فاروق عبد المجيد
جاسر محمد على محمد
فرح ضياء الدين عبد الرحمن سيد
مها عبد الحليم محمود عبد الحليم
اسراء عبد الرازق محمد عبد الرازق
مصطفى فتوح عبدالرازق جعفر
احمد يحيى عقيلى على
ياسمين فولى ابراهيم محمد
روان نبيل عوض محمد اسماعيل
عمرو محمد الحلى محمود
عمر صﻼح محمد امين مصطفى الفقى
احمد عبدالحميد فكرى عساف
احمد محمد محمد ابوزيد
مارى مختار بشرى يعقوب
امينه خالد محمد امبابى عرابى
ساره احمد السيد جابر
سارة فتحي محمد محمد احمد شطا
خلود محمد امين خليل

الكلية
اداب سوهاج
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره القاهره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
اقتصاد منزلى حلوان
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه دمنهور
اداب كفر الشيخ
حقوق المنصوره
تربية المنيا
تربية ابتدائي طنطا
علوم عين شمس
تربية الزقازيق
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره القاهره
علوم رياضة القاهرة
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
علوم القاهره
نوعية الزقازيق
تجاره دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى اسيوط
زراعه اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
عالي هندسة بلبيس
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
علوم المنيا
دار العلوم ج القاهره
تربية ابتدائي الفيوم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق قنا جنوب الوادي
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
187602
380564
122270
440010
605776
758567
817433
130311
359094
907062
592349
907279
278855
520501
740621
739916
605103
154159
232068
894265
754563
893344
608816
671671
389032
504944
461282
222537
141256
656225
243836
380787

اسم الطالب
ريهام بدوى قرنى حسن
ايمان ايمن حلمى محمد سلطان
اسراء احمد محمد حسن
اسراء سمير محمد الطيرى
آية ناصر علي عبدالعال سﻼمه
نانسى صابر قطب موسى
محمد عاطف على عرفان
امنية احمد محفوظ مهدى
محمد احمد عبدالسﻼم احمد الزهيرى
مرثا كامل قلد حبشى
رحمه السعيد محمد على شنشن
داليا عبد الناصر هاشم محمد
سلمى سيد عباس ابراهيم
امانى عماد الدين عبد الرازق محمد شكر
دينا محمد السيد ابراهيم
نسمه عبدالستار عبدالعال السيد شعﻼن
أميرة ممدوح أحمد السيد
اسراء رجب رشاد احمد
احمد كمال تونى ثابت
دعاء ايمن عبده حماد
احمد اسماعيل مصطفى راشد
نورهان صفاح الورداني محمد
إيمان محمد عبدالعزيز السيد
على عبد الناصر على عبد الهادى
مصطفى محمود عبدالرحيم عسكر
شمس محمد محمود فوزي علي
احمد محمد عبدالفتاح محمد عطا
مصطفى حسن محمود مصطفى
ايه بخيت محمد موسي
ميسره عادل حامد على دبدوب
محمد احمد عيد عبد المقصود
ايمان احمد عبدالمنعم حسن شعير

الكلية
تربية ابتدائي بنى سويف
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره اﻻسكندريه
نوعية الزقازيق
معهد فني صحى الزقازيق
حاسبات ومعلومات المنيا
حقوق حلوان
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية سوهاج
حقوق المنصوره
اداب سوهاج
حقوق القاهره
اداب جامعة دمياط
كلية اللغات والترجمة سوهاج
تربية الزقازيق
حقوق الزقازيق
اداب بنى سويف
اداب عين شمس
معهد فني صحى سوهاج
ك.ت .فني منشات بحريه بور سعيد
تربية رياضية بنات سوهاج
معهد فني تمريض الزقازيق
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
حقوق عين شمس
اداب دمنهور
تجاره كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه عين شمس
رياض اطفال القاهره طالبات
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
طب بيطرى بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
147415
663404
137549
826435
845980
830417
650102
580037
220230
885779
231537
105149
875517
216443
601678
559666
106926
809787
913871
466947
912063
889170
171763
815695
670914
381679
154592
459471
580734
314820
357222
128652

اسم الطالب
ايمان حماده احمد احمد حسين
روميساء سامى عبد الحليم على شحاته
احمد ضياء راشد سيد
ندى اشرف عباس محمد
هبه عﻼم تغيان عبد الراضي
هاني عرفات عبد الرحيم محمد
رنيم خالد خفاجه الحفناوى
حنان محمد محروس حافظ القصبى
نهال محمد جودة محمد
منى احمد محمدين حسين
منى فتحى عارف عبد الرحمن
ايمان احمد توفيق ابراهيم
محمد جمال محمود فهمي
احمد ممدوح احمد عبد الصمد
سماح اسامة محمد مهدى مرسى
اسﻼم جﻼل بسيونى الحوتى
مريم محمد شريف محمد على فؤاد شوقي
جهاد رمضان محمد احمد
غاده ابراهيم نظير ابراهيم
أمينه عبد العزيز احمد جبر الروينى
مروه شعيب سويسى حسن
احمد سيد عبد الحفيظ احمد
محمود ممدوح محمد طلعت مهدى
نرمين محسن لبيب حنين
نهله حاتم شوقى محمد ابراهيم
هاجر جمال احمد محمود
حجاج احمد عبد الحكيم احمد
محمد مؤمن محمد عزات دياب
احمد عماد احمد محمد الليثى
احمد السيد عيسى السيد
يوسف خليل داوود دانيال
مونيكا رضا وديع وهبه يوسف

الكلية
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب اسوان
تمريض قنا جنوب الوادي
تجاره طنطا
تجاره المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد فني تمريض اسيوط
كلية البنات تربية عين شمس
اثار قنا جنوب الوادي
حقوق سوهاج
تجارة جامعة السادات
تربية طفوله الزقازيق
تربية/رياضه دمنهور
علوم القاهره
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
تربية طفولة أسوان
تربية/رياضه كفر الشيخ
تربية طفولة أسوان
تجاره اسيوط
حقوق بنى سويف
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره بور سعيد
اداب عين شمس
تربية /رياضه بنى سويف
تجاره دمنهور
تربية رياضيه بنين المنصوره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه حلوان

Page 2119 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
132213
534456
757786
908691
540276
754631
842042
904950
536859
161883
151872
815168
372470
331042
588148
103604
667296
232197
538688
453935
818318
744896
877490
473714
528702
605499
171205
310200
221615
729229
234556
217452

اسم الطالب
احمد ايهاب يحيى محمد عطية
رضوى خيري محمد عبد الهادي الغمرى
محمد جمال عبد المنعم احمد الجيد
ساندى سامح مريد شفيق
سارة ابراهيم مسيحة بطرس عبد المالك
علي محمد عصام مصطفى محمد رشدان
بوﻻ رضا نصر عزيز
عبد الرحمن مكرم عزالدين محمد
صبرين عيسى عبد العزيز سعد
احمد عبد الغفار عبد العزيز فتح الباب
محمود احمد محمد تمام
اسراء ممدوح على محمد
عزه محمد محمد عبدالغفار
مصطفى سعيد مظار عبد الشافى
مصطفى عبدالمجيد محمد يوسف البحيرى
ريم مجدى توفيق عجمى
امل عادل حسن محمد حسن
محمد خالد احمد عبد الراضى
آيه جمعه اسماعيل ابو علي
يمنى حسن كمال حسن عبدالمنعم
عبدﷲ جميل حسن مبروك
محمد عادل عبد الرحمن عبد الستار
ابراهيم حسين ابراهيم عثمان
اسماء محمد صالح عبد القادر العريان
احمد السيد محمد محمد حلقها
منى ايمن على محمد غنيمى
احمد ماهر عبده حسن
عمر محمود حسن رمضان
نرمين الحسينى مصطفى سيد
سمر احمد احمد عبد الجواد قنديل
كريم محمد صديق عبدالقادر
تغريد جمال توفيق حامد

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية ابتدائي اسوان
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنى سويف
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
تجارة جامعة السادات
تربية ابتدائي طنطا
حاسبات ومعلومات حلوان
اداب المنصوره
حاسبات ومعلومات عين شمس
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره بنى سويف
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره اسيوط
علوم المنصوره
تربية أساسي اسكندرية
اعﻼم القاهره
حقوق القاهره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
659996
892360
212634
372460
211638
437316
587764
277062
110447
883403
304923
581883
213673
464502
226514
469961
383285
386781
235845
818910
510336
314534
508700
679967
213773
611684
812630
205201
142972
318379
232392
531494

اسم الطالب
احمد حمدى محمود هانى
غاده عادل محمد ابوالغيط
داليا ايمن محمد خضر
سلمى سامح عبدالفتاح موسى
محمد فريد شوقى عبد العزيز
رودينا احمد محمد نصر خليل
عادل الدسوقي أبوسريع مرسى جمعه
عبد الرحمن العربي عبد ﷲ رشدى على
عبد ﷲ سامي محروس عبد العاطي
سيد البدوى احمد سيد على
ندى عبد الناصر حموده موسى العجيزى
محمود حمدى محمد عبد الوكيل النحال
مصطفي طارق فاروق عبد الصمد
بافلى هانى سمير حبيب
باسم عبد الحميد محمد عبد الحميد
اسﻼم جمال السيد على محمد
امنيه عبدﷲ محمد عبدالرحمن
اسراء محمد عبدالرازق محمد
ايمان مجدى عبد الجليل محمد الشرقبالى
محمد احمد عبد النظير موسى
أمير محمد محى الدين مرسى
سمر رمضان عوض عياد
وسام احمد محمد فرغلى شحاتة
اسﻼم حمدى سعد عبد الهادى
كيرلس فؤاد فوزى عبد المﻼك
الزهراء ابو المحاسن محمد محمد ابراهيم راس
احمد محمد محمد عبد المجيد
بيتر زكريا رمزي ميﻼد
دينا احمد محمود محسن البستاوى
محمود فتحي فوزى محفوظ
محمد سيد عبد الظاهر عبد العال
محمد هﻼل فهيم السيد عبدالغني حبكه

الكلية
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب سوهاج
اداب القاهره
علوم بنها
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب طنطا
تجاره جامعة السويس
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
تربية رياضيه بنين اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
سياحه وفنادق المنصورة
تربية رياضيه بنين حلوان
تجاره كفر الشيخ
دار العلوم ج القاهره
زراعه كفر الشيخ
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب عين شمس
علوم رياضة المنيا
اداب دمنهور
اداب كفر الشيخ
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية ابتدائي المنصوره
اداب حلوان
زراعه الزقازيق
علوم المنيا
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب دمنهور
حاسبات ومعلومات الفيوم
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
300783
378897
878577
757928
310977
600704
834139
654750
170306
294588
731219
594437
213454
657380
109756
536673
453410
209684
741703
286839
368127
833337
455569
903832
470782
513231
912808
372253
529060
828255
847095
880071

اسم الطالب
نرمين عادل قياتى عبد الحق
ساره السيد احمد محمد عبدالقادر شرف
غدير محمد عبد الحافظ احمد
ساره حاتم نصر السيد
امينة عمر عبدالباقى الحرون
ندى ابراهيم ابراهيم غنيم على
زينب عبدالحميد على محمد
لميس العدل عبد العال حسنين السيد
اية عويس سيد محمد
فيليب طلعت نجيب جرجس
اسﻼم ناصر محمد امين الديبه
أسماء زغلول محمد صابر
اسامه محمد محمد محمد
ايمان ياسر جمال الدين الصيرفي
مصطفى خالد سيد عطيه
سمر خميس اسماعيل مناع
امال عادل ابو فراج صالح ناصف
عﻼ السيد عجمى عيد
كريم ابراهيم محمد ابراهيم محمد اﻻشموني
مها عبد الرحمن عبد الباسط مدنى
اسراء ابوسريع محمد محمود سﻼمه
مينا طلعت كامل فلسطين
محمود فايز عبدالمنعم عبدالمعطى البديوى
ايه ثابت ابوالمجد عبد اللطيف
منى انيس عبد العظيم قابيل سﻼمة
مى احمد ابراهيم طلبة
مصطفى مرتضى عبد العاطى حسنين
نورا رضا توفيق وهبة
احمد رافت شوقى احمد دردير
اثار ابوبكر اسماعيل حفنى
اندرو حمدى اديب سدراك
رغده عﻼء الدين عبد العظيم كامل

الكلية
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تجاره انتساب م .بنها
تجاره اسيوط
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
معهد فني صحى بنها
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
اداب انتساب موجه المنصوره
معهد فني تمريض الفيوم
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
تجاره الزقازيق
طب بيطرى المنصوره
تجاره سوهاج
حقوق المنصوره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب طنطا
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
تربية حلوان
حقوق بنها
تجارة قنا ج جنوب الوادي
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
طب بيطرى سوهاج
علوم جامعة دمياط
حقوق اﻻسكندريه
تربية رياضية بنين اسوان
كلية البنات آداب عين شمس
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تجاره سوهاج
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
608805
393631
456242
374563
211147
241349
212182
664526
319799
218606
449755
158189
815769
228477
455883
531728
829029
591964
322257
528120
213326
814191
666882
576825
501845
225225
368658
151962
580265
146205
504013
725625

اسم الطالب
محمود محمد على ابراهيم
مروه عمر جمعه ابراهيم
محمد صبحى توفيق محمود زهانه
اسراء صﻼح محمد على موسي
احمد مجدي محمود علي محمد
شيماء يحى محمد سليمان
رحمه سامح محمد محمد خطاب
اسماء محمد على رخا
هدير عبد العزيز حسين عمار
دعاء جمال محمد محمد غريب
ساره احمد السيد بدر شعﻼن
سمر رجب محمد عبد العظيم
يوسف حسين فرحات يوسف
عمر اشرف محفوظ المهدى سيد اﻷهل
محمد حسام عبدالسﻼم سرحان
عبد ﷲ محمد عبد ﷲ ابو العﻼ
يوسف احمد يوسف على
منار مجدى عصام الدين داود
احمد جمال ابونجاح محمد حسين
نورهان مصطفى فرج شحاتة فرج
رنا مجدى السيد سالم خليفه
احمد وليد حمدى صادق
محمود يحيى محمود محمد
مريم رومانى فؤاد ناجى سدره
اسماء احمد محمد جاد الكريم
مصطفى بيومى محمد فهمى مصطفى
محمد طاهر الشحات رمضان
احمد جمال طه محمد
بانسيه ماجد محمد امام ابراهيم
هاجر فضل حسن محمد نصر
سيف الدين حازم احمد ممدوح الدرينى
سلمى محمد عبد الوهاب محمد

الكلية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
حقوق عين شمس
اداب طنطا
تربية ابتدائي بنها
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية عين شمس
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
رياض اطفال المنصوره
تمريض بنها
تجاره عين شمس
اداب طنطا
علوم بنى سويف
اداب المنيا
تربية حلوان
السن عين شمس/رياضة
تجاره دمنهور
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب جامعة دمياط
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
زراعه اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره اسيوط
علوم المنصوره
اداب طنطا
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
حقوق بنها
تربية/رياضه بنها
تربية /رياضه بنى سويف
علوم رياضة المنصورة
تربية عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
علوم الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
599314
547622
291796
362150
584877
231305
467919
592095
179638
438243
456779
599130
131546
887120
241084
652530
315600
180839
680777
436315
759765
913949
236302
442201
287930
352353
612425
547035
470513
209224
390961
735691

اسم الطالب
مارلين عزيز سامى جرجس
عمرو عماد السيد عبدالحليم عبدالهادى
اميرة حمدي حسن عبد الهادى
ضحى عادل متولى متولى محمد
كريم جبر شوقي العشري
منة ﷲ حسين مصطفى ﻻزم
ايمان محمد عبد الجواد ابراهيم شلبى
كوكب سﻼمة محمد الغرابلى
مصطفى محمد رجب محمد
ضحى محمد بيومى محمد جاد المولى
ميار احمد محمد ابراهيم الشيخ
شادى محمد محمود وهبه بحيرى
منه ﷲ جهاد محمد محمد
نسمه حامد احمد حامد
كريمان عبد اللطيف عبد المنصف عبد اللطيف
احمد على عبد الرؤوف محمد عرفات
محمود بهاء محمود على حماد
مها احمد محمد امين
ايه احمد امين احمد حسن
أمل احمد عبد الغفار عبده السيد غنيم
عبد المنعم مصطفى محمود متولى
سعدالدين عبد الوهاب عبدالطالب احمد
عمرو حسام الدين عزمى محمد
احمد خالد عبد العزيز سالم رحاب
محمد هشام محمد عبد ﷲ صالح
نورهان اشرف فوزى السيد المصرى
عمر عبد العزيز عبده عبد الحميد جاد الحق
محمد ابراهيم محمد محمد خﻼف
عبدالعزيز السيد محمد الحسينى محمد
بسنت شريف نبيل محمود
عبدالرحمن ايمن عزت احمد فريد
احمد محمد احمد يوسف النعناعي

الكلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
ك.ت .فني صناعى اسكندرية
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه حلوان
دار العلوم ج القاهره
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية كفر الشيخ
علوم جامعة دمياط
تربية ابتدائي بنى سويف
علوم رياضة الزقازيق
تجاره طنطا
السن عين شمس
اداب القاهره
معهد فني صحى اسيوط
اداب انتساب موجه حلوان
اداب المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب المنصوره
تربية رياضيه بنات اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
تربية ابتدائي اسوان
حقوق انتساب موجه القاهره
معهد فني صحى طنطا
زراعه القاهره
علوم رياضة بنها
استنفد الطالب رغباته
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
تجاره كفر الشيخ
تجاره عين شمس
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
تربية الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
680607
212370
613019
118227
380179
384097
478900
135075
150234
451507
582237
149693
911803
748434
752948
431572
442440
364203
588007
330721
614725
651940
393915
580746
886150
599259
907746
353326
240450
809301
373303
531823

اسم الطالب
ساره مروان مكرم محمد احمد
مهند اشرف محمد فائق محمد راشد
ندا خالد ابوهاشم محمد ابوهاشم
ايه محمد السيد سليم السيد ابو غز
اسماء سعيد مصلح عبده
نور الهدى صفوت محمد احمد
محمد السعيد احمد محمد جوهر
مصطفى عبد المعز محمد سيد
دعاء محمد السيد عمر
احمد جﻼل السعيد خلف
مصطفى شعبان الرفاعى ابراهيم الخولى
داليا محمد يوسف متولى
هاجر احمدالسيد ابراهيم محمد
دانيال مرقص جندى يوسف
يوستينا اشرف نان اندراوس ميخائيل
رامي عادل علي محمد حسب ﷲ
احمد اشرف جمعه الكحلة
كرستين ناجح حبيب كيرلس
محمد احمد سعد السعيد الليمونى
اسراء عبد الناصر على صالح
احمد توفيق احمد توفيق الجمل
احمد محمود محمد ابراهيم القويسنى
نجوى احمد عبدالفتاح احمد
احمد ناصر الدسوقى القاضى
عمرو محمد احمد ابراهيم
محمد محمود سعد عبد الرحمن احمد
محمد على محمد ابراهيم
شادى حسين حسن محمد
هبه ﷲ طلعت كامل مرزوق
نرمين خلف عدلى عبدالسيد
محمد عبدالستار حسن سالم عطيه
مصطفي ممدوح حمد عبد السﻼم خزيم

الكلية
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية الزقازيق
تربية عين شمس
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
كلية البنات تربية عين شمس
السن عين شمس
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
اداب بنى سويف
تجاره طنطا
تربية/رياضه طنطا
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره سوهاج
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
نوعية بور سعيد
علوم اﻻسكندريه
تجاره طنطا
علوم القاهره
تجاره طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره الزقازيق
تجاره طنطا
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره طنطا
تجاره اسيوط
تجاره الزقازيق
اداب سوهاج
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم القاهره
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه بنها
تجارة جامعة السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
126335
153177
161143
597429
213987
595486
535560
504633
804884
326437
368506
286214
367461
451707
367757
593425
534955
650513
234386
827942
325421
501468
593223
318146
744868
838100
611768
658149
609550
465680
447624
519588

اسم الطالب
فاطمة فرغلي شحاته مهران
نانسى مختار السيد احمد على
اميره ناجى جاد شاكر
هدير ابراهيم محمد السيد صقر
مصطفى نصر عبد البصير عبد الرحمن شريف
احمد عﻼء عبدالرازق عبد الحميد شتا
شيماء ممدوح علي الشرقاوي
رامى صﻼح حسين محمد همام
بشوى ابراهيم صموئيل تاوضروس
محمد اسامة حمدان يوسف ابو حليمة
شروق محمود عابدين فرج ابراهيم
اسراء احمد محمد ابراهيم
ساره محمد انور بﻼبل
محمد ابراهيم محمد العشماوى ابراهيم
دنيا ايمن سعيد محمود
ناديه محمود محمود البابلى
منة ﷲ هشام محمد رشاد البسومي
عمر احمد حسن احمد هلهول
سامر اكرم صادق مهدى
على محمود حسن محمود
نرمين عبد ربه سعيد جويد
محمود عمرو محمود احمد محمود
علي احمد عيد الحليلي
محمد فايز عوض الفقى
محمد علي ابراهيم مبارك
شرين عبد الناصر احمد صابر
ساره السيد عبد البديع احمد عبد المجيد
اسراء جمال عبد السﻼم ابراهيم
هدى منصور كامل منصور
نعمه غازى عبد الجليل غازى
عبدالرحمن خالد محمد مصطفى الهك
آيه نسيم أحمد محمد شرف

الكلية
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنى سويف
علوم بنى سويف
تجاره جامعة دمياط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم رياضة جامعة دمياط
اقتصاد منزلى حلوان
تجاره دمنهور
تمريض المنيا
تجارة جامعة السادات
السن عين شمس
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره بنها
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
علوم بنها
زراعه دمياط/رياضة
تجاره دمنهور
علوم المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
تجارة قنا ج جنوب الوادي
معهد فني صحى اسيوط
تجاره اﻻسكندريه
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
كلية علوم الوادى الجديد
تجاره الزقازيق
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره الزقازيق
اداب كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه طنطا
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
678734
120385
543636
314409
581490
599522
904092
819444
310079
443926
746394
800566
280733
671095
546293
503510
594459
655893
134063
135819
549919
310081
131759
846148
317034
545558
458469
505717
509107
591514
389535
897916

اسم الطالب
رضوى اسﻼم محمد شعيب
محمود جابر احمد عبد الهادي
بسمه اشرف محمود محمد
اسماء انور صديق محمد
محمد صابر السعيد صابر مصطفى
احمد ابراهيم ابراهيم السيد شاهين
هنادي حامد احمد محمود
سامح ماجد حكيم مسعود
محمود عبده جابر فرج
مى عبد الرشيد محمد عزام
زينب احمد الشحات عبدالعزيز
شروق هشام محمد ابو القاسم احمد
محمد عماد محمد حمدي عبده
احمد مصباح عبد الحميد عبده عرفه
ايه هانى رمزى محمد مصطفى تراب
مروة محمد عبد اللطيف محمد مرسى شاهين
مروة مبروك محمد الديب
نورالدين محمود شلبى جمعه نصر
شروق طارق عمر حسن
صباح محمد سيد عبد الباسط
ايمان خليل عبدالرازق خليل
مصطفى محمد البيومي ابوزيد
اسامه محمد فاروق حسن
سامية جمال محمد عويس
روز مارى اشرف فؤاد سليمان
اسﻼم محمد عثمان عبد ﷲ عثمان
احمد عبدالفتاح محمد عابدين
محمد صﻼح احمد عبد العليم عبد ﷲ
دينا جمعة محمود عزيز
هبه مجدى محمد الشحات
خالد طه زكريا طه ابراهيم
اسﻼم عبد الحكيم محمد حافظ

الكلية
طب بيطرى الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره طنطا
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
معهد فني تمريض طنطا
تجاره الزقازيق
تربية ابتدائي سوهاج
معهد فني تمريض المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي طنطا
تمريض اﻹسماعيلية
اداب المنيا
تجاره انتساب موجه عين شمس
طب بيطرى اسيوط
تجاره دمنهور
تجاره اﻻسكندريه
علوم جامعة دمياط
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه القاهره
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
معهد فني صحى رياضه بنها
تجاره طنطا
اداب قنا ج جنوب الوادى
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
علوم بورسعيد
اداب دمنهور
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره جامعة دمياط
حقوق بنها
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
151926
837276
372555
304803
130429
287591
107052
895549
158294
676633
756593
530886
285776
240996
676812
220712
231508
877336
213922
232761
893311
656127
665464
161139
240541
161171
354893
125716
518252
371037
577171
531730

اسم الطالب
عبد الرحمن سيد قرنى سيد
احمد محمد حسن محمد انصارى
خلود طارق عبدالمحسن الخواجة
هدير السيد محمد معاذ
صفا خالد احمد احمد
نورا مجدي ابراهيم على
يمنى نادر محفوظ محمد الطاهر
عبد الحليم احمد فؤاد يوسف
شروق حمدان محمود محمد
صابرين عﻼء احمد شحاته حسين
عمر السيد عبدالحليم خليفة
سعد أبو الفتوح على محمد على عجوة
رنا سليم عارف احمد
رضوى رمضان احمد محمد
ايمان جوده محمد عبد الحميد المغينى
مصطفى حسين مصطفى امين
سلمى حسن محمد حسن
رحاب محمد عبد المنعم محمد
ليديا عاطف ارسل بسالى جرجس
اسراء على خليل اسماعيل
رغده جمال عبد المعز عبد الرحمن
عﻼء محمد عبد العزيز عبد العزيز اﻻمام
ايمان محمود عبد البارى ادم
امنيه طه سرى محمد
اسراء محمد عثمان يوسف
حنان طة محمد جمعة
ايه ماهر ذكى محمد
لميس سعد عبد الحميد عمر
إسراء خميس شاهين محمد قطب
عبدالرحمن احمد محمد علي
احمد فرج عبد ﷲ على سيد احمد
عﻼء حلمى احمد زغلول

الكلية
علوم بنى سويف
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تربية عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره سوهاج
تجاره بنى سويف
اثار القاهره
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
زراعه دمنهور
حقوق انتساب موجه عين شمس
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية ابتدائي الزقازيق
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالبات
علوم اسيوط
اداب عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب سوهاج
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
معهد فني تمريض المنصوره
تربية بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية بنى سويف
حقوق حلوان
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
اداب انتساب موجه دمنهور
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب طنطا
معهد فني صحى اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
666281
456422
319906
159789
387277
283660
393475
151969
806901
512519
548281
283668
438703
597566
685139
291423
284812
809009
891583
578518
919286
503566
598147
595498
308688
584473
390760
753657
540362
907908
846828
659311

اسم الطالب
كريمان ابراهيم صدقى عبد ﷲ قدوس
خيرية عصام حسين ابراهيم صابون
شوقي عادل ابراهيم مزروع
نسمه عبد التواب عبد الحليم حسن
ساره حماد على عبدالفتاح
احمد شعبان ابو الفتوح العشماوى
نرمين عفيفى عبدالعزبز عفيفى
احمد سمير رشاد محمد على
هاجر عبد الحكيم على محمد
نرمين سعيد زيدان صبرة فرج
احمد عبد الﻼه محمد عبده رزق
احمد محمود محمد عبد الحميد
اية محمد سعد محمود جنينة
ندى محمد محمد فتحى سليمان
دعاء محمد عبد القادر رجب
محمد عاطف كمال احمد الليثي
مريم عبد العزيز محمد عبد العزيز
حسن علي السيد علي
فاطمه نورالدين حسين حسانين
محمد يوسف عبدالمطلب يوسف
محمد حمدى خضير رضوان
مروة احمد عبدالفتاح مخيمر
شيماء محمد شعبان البيومى
عبد الرحمن محمد عبد ﷲ عبد الغفار عبد العال
هدى محمود سعيد حسام الدين
شروق أحمد عبدالحفيظ فودة
اسماء اسماعيل سيد احمد
بوﻻ رأفت واصف ضيف
نجﻼء منصور ابوالعمايم ابوالمعاطى
حسام السيد خليفه محمد
محمد مصطفى عدلى فخرى
شاهنده رضا سليمان على سليمان

الكلية
تمريض المنصورة
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجارة جامعة السادات
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب انتساب موجه بنها
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
علوم حلوان
تربية/رياضه جامعة دمياط
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
تجاره انتساب موجه قاهره
اثار قنا جنوب الوادي
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
نوعية فنيه اسيوط
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تربية سوهاج
تجاره دمنهور
علوم جامعة دمياط
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي طنطا
تربية/رياضه بنها
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تربية طفوله ج دمنهور
زراعه سوهاج
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
نوعية المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
504262
173034
314195
240131
575661
120186
666161
518047
670290
594061
164923
280521
890458
145445
222515
669415
821337
391533
759456
225490
910506
745252
316501
818283
159642
383923
732117
217899
301294
119407
667443
298705

اسم الطالب
سيف الدين أحمد حسن على قاسم
بسمه جﻼل عبد المغنى جﻼل
مريم نبيل حنا سيدهم
مروه عبد الرؤف عبد التواب احمد
اميره عبد الوهاب ابراهيم عبد الوهاب
عمر عصام سيد محمود غنيم
هبه حسن عبد الحى المتولى
اسماء عصام عبد الصمد على شحاته
محمد سليمان السيد حسن زرد
اسراء احمد محمد يوسف العجيري
مارينا ايمن لطيف عوض ﷲ
نرمين ياسر عبد الحى بدر
سالى راضى نجيب حنا
حسام محمد اسامه رشدى سﻼم
انطون يونان مرقص القمص تاوضروس سرجيوس
احمد عﻼء فؤاد فرحات
مروة محمد رسﻼن حسن
ميار مصطفى ابراهيم مصطفى
ساميه حسين سميرى عطيش
شروق محمد مصطفى احمد
محمد عمر عبد الباسط محمد
احمد سعيد ابراهيم عبدالعال
امينة محمود احمد متولى شاهين
شيماء جمال احمد صادق
محمد حسين محمد عيد
محمد حسن فتح الباب سيد احمد
محمد سعيد جوده العربى محمود
نرمين معتز كمال سﻼمة
محمود علي محمود نايل
مريم احمد عبد العزيز صادق
نرمين يسرى عبد العاطى البيومى التليس
احمد نصر ابراهيم سالم

الكلية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب باﻻسكندرية
اداب انتساب موجه الفيوم
فنون تطبيقية جامعة دمياط
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
علوم طنطا
تربية رياضيه بنين حلوان
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب دمنهور
علوم بورسعيد
طب بيطرى كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات الفيوم
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية اسيوط
معهد فني صحى رياضه امبابة
اداب عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب قنا ج جنوب الوادى
علوم رياضة عين شمس
اداب العريش
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
كلية الطب البيطرى جامعة أسوان
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي المنيا
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب اسوان
اداب انتساب موجه طنطا
ك.ت .فني منشات بحريه بور سعيد
السن عين شمس/رياضة
السن عين شمس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
134982
434057
535920
681568
525215
318835
890594
740437
736663
106255
437066
310059
878737
754108
456234
814215
382434
209112
159990
164089
902167
282391
737559
231710
736974
220699
436592
360050
211056
103317
538907
826859

اسم الطالب
حسام امين منصور امين
محمد شحاته عبدالكريم احمد
رانيا محمد احمد عبد الحميد مزروع
خالد محمد محمد محمد السخرى
ميادة محمد مصطفى احمد محمد
اميمة ابراهيم امام عطا
عبد الناصر خليل ابراهيم هديه
دنيا ابراهيم صالح محمد
احمد رشاد محمد ندا
عبد الحميد محمد يحيى عبد الحميد عمر
وﻻء السيد محمد احمد عزام
مهند كمال محمد نجم
خالد احمد سالم محمود
دنيا حسام احمد مصطفى
محمد السيد خميس السيد على
شيماء عادل فتحي محمد
مياده عبدالمنعم شعبان السيد
محمد ناجى محمد عبد المقصود عبد البارى
احمد كمال كامل محمد
اندرو هانى فايق بشاى
هبه صبرى صابر توفيق
اندرو محب فتحى يواقيم
ايه محمد عبدالحميد على محمد عﻼوى
عادل عبد الناصر عبد الفتاح عبادى
محمد علي محمد اسماعيل
عبد الرحمن عاطف مصطفى عطوه
رنا عادل احمد ياقوت
بهاء كمال عبدالسﻼم احمد
مادونا جون اميل مسيحه
ندى ياسر على حسين على
مروه عادل على عطا
محمد جمال إسماعيل السيد

الكلية
تربية/رياضه عين شمس
علوم رياضة الزقازيق
تربية طفوله ج دمنهور
معهد فني تمريض المنصوره
اداب اﻻسكندريه
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
اداب سوهاج
اداب الزقازيق
تجاره الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى اﻻسكندريه
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تمريض اسيوط
تربية/رياضه بور سعيد
تجاره طنطا
اداب المنيا
اثار القاهره
زراعه عين شمس/رياضة
اداب بنى سويف
العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات  6اكتوبر
اداب سوهاج
تجاره عين شمس
علوم بورسعيد
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
فنون جميله فنون المنيا
حقوق عين شمس
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
حقوق عين شمس
تربية السادات
تجارة قنا ج جنوب الوادي
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
734877
462971
466423
737370
884534
289037
830082
371799
655898
527124
323032
278649
228592
829719
830973
535144
473828
215789
385669
475838
897857
682784
140855
585134
814407
218216
500832
803845
730564
513352
127696
158166

اسم الطالب
مصعب صابر محمد نصر
محمد مصطفى محمد محمد عبدالكريم
لينا جرجس يوسف جرجس
ندى السيد زغلول مصطفى
محمود صﻼح محمد عبد القادر
حسان ابراهيم عيسى البربرى
محمود احمد عبود عبد الجبار
ندى حسنين محمد حسنين
احمد السيد الباز سعدالدين
رحاب عبد المحسن محمد عبد السﻼم
رانيا احمد محمد ابراهيم شحاتة
عمر عادل حسن كمال
محمود مصطفى محمود عبد الرحمن
مها صبري سيد محمد
بسمة فهمى خليل محمود
فاتن ناجى متولى حسن
هبه محمد السيد احمد حنوره
نور خﻼف محمد خﻼف
ابوزيد سامى ابوزيد حسن
ايمن ابراهيم عبد الرازق ابراهيم حسن
على ممدوح صالح قبيصى
اﻻء ضياء امين امين حسن بﻼل
لمياء اشرف ابراهيم طايع عبد ﷲ
عبير طاهر عبد الحميد عبد ﷲ
أمير يسري عيسي نجيب
سلمى اسامه عمر عبد الجواد
نورا رمضان احمد محمد حسن
نورهان حسام محمد درويش عثمان
سناء عمرو لطفى عبد الغنى
فيروز سامى محمد رمضان السيد
مريم عادل مامون مجاهد درويش
دينا فوزى احمد محمد

الكلية
طب بيطرى بنها
تجاره طنطا
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره اسيوط
خدمه اجتماعيه حلوان
اداب اسوان
كلية البنات تربية عين شمس
حقوق المنصوره
علوم بنها
تربية ابتدائي شبين الكوم
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تجاره دمنهور
تجاره كفر الشيخ
دار العلوم ج القاهره
تجاره انتساب موجه عين شمس
اﻷكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية
حقوق قنا جنوب الوادي
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تربية عين شمس
اداب طنطا
اداب المنيا
تربية/رياضه عين شمس
تجاره انتساب موجه طنطا
فنون جميله فنون المنيا
تربية طفوله الزقازيق
حقوق اﻻسكندريه
حقوق القاهره
تربية بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
439091
732903
604850
726392
818412
361395
215305
547983
675613
321066
461663
539042
145805
665301
895325
164872
918081
124638
597794
802189
505441
312719
516016
536093
430375
393137
833064
730572
303122
237037
446022
675952

اسم الطالب
هاجر انور ابراهيم فهمى احمد
مارينا عماد عبد السيد عبد المسيح
فاطمة محمد على محمود
احمد مصطفى احمد محمد
عائشة ناجى عثمان على
ياسمين محمود على سيد عوض
محمد ايمن محمد مرتضى محمد سعودى
محمد علي محمد سعد زايد
محمد على عبد العاطى على صابر
ياسمين السيد محمد النقيب
ايه ناصر احمد احمد المناخلى
ابتهال عبد الرحمن عبد السﻼم عوض
احمد محمد فتحى محمد احمد
ساره عبد الرازق عبد الخالق عبد الرازق
محمد عارف عيد محمد
اصاله احمد عبد المعبود عبدربه
كريم محمد على همام
عمرو عصام محمد فريد
محمد محب السيد احمد عماشة
على عيسى على عيسى
محمود عﻼء عبد الرحيم محمود
ابراهيم سامي عبد الهادى ابو سعده
احمد عبد الرازق محمد محمد النشرتى
اميرة سعيد حمدى ابوطالب
مؤمن عادل محمود ابراهيم محمد
اميره فضل احمد محمد
دينا همام عبد الباسط محمد
مارينا رزق شوقى رزق عياد
ايمان جمال احمد على سليمان
حسين محمد طه حسين
محمد ايمن عبد الحميد محمد حﻼوه
شيماء ناصر عبد ﷲ سعيد على

الكلية
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
تجاره الزقازيق
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
نوعية المنيا
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
تجاره عين شمس
علوم رياضة الفيوم
تجاره طنطا
تجارة جامعة السادات
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
زراعه دمنهور
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره سوهاج
تجاره بنى سويف
طب بيطرى سوهاج
علوم رياضة القاهرة
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
اداب انتساب موجه المنيا
تجاره دمنهور
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره انتساب موجه طنطا
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
علوم رياضة كفر الشيخ
حقوق بنها
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب عين شمس
تربية طفوله شبين الكوم
حقوق انتساب موجه القاهره
حقوق طنطا
تربية طفوله الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
820646
591375
888888
306948
330558
886032
587890
902003
236938
818446
657918
128740
391428
614722
893143
878414
233764
668829
355578
837893
577637
674222
681611
589089
433896
160505
653874
747891
660469
682918
534485
814700

اسم الطالب
مصطفى مختار راشد على أحمد
سالى نعمه ﷲ ابراهيم نعمه ﷲ
جورجينا امجد عطيه يعقوب
اسراء طاهر سعيد طه
شيماء اسماعيل محمد الحصري
وائل اشرف سيد انور
عمر محمد شعبان محمد شعبان
اميره يونس عيسى عبد الرحمن
محمد رضا محمد بشته
احمد منتصر فوزى جﻼل
عائشه محمد حامد احمد محمد صقر
ايه دكرورى عبد ﷲ على
مى على محمد عبدالحميد
ابراهيم محمد ابراهيم محمد عبد الفتاح
كريم على محمد مراد
سحر ثابت مصطفى احمد
حبيبة اسماعيل احمد على
المتولى محمد السيد الهو
هاجر محمد امين حافظ
زهراء اشرف على احمد
احمد مسعد محمد المتولى عوض
فؤاد محمد حسين راشد ابوزيد
محمد محمد محمد يونس على
محمد كامل احمد احمد زاهر
عاطف عدلى ناشد مشرقى ارمانيوس
سمر اشرف كمال عبد الستار
منه ﷲ محمد عبد الظاهر اسماعيل السيد
اسماء محمد السيد احمد
ياسر برهام ابراهيم محمد تركى
خالد محمد محمد اﻻسمرعبده على المقود
عفاف احمد عبدﷲ على
ريمون مجدي رمزي قليني

الكلية
اداب قنا ج جنوب الوادى
فنون تطبيقية جامعة دمياط
اداب اسيوط
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
اداب اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب سوهاج
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حقوق بنى سويف
تربية المنصوره
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تربية عين شمس
علوم الزقازيق
تجاره سوهاج
تربية اسيوط
رياض اطفال القاهره طالبات
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تربية عين شمس
تجاره اسيوط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره طنطا
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره طنطا
حقوق اﻻسكندريه
تربية بنى سويف
تجاره المنصوره
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تجاره طنطا
تجاره بور سعيد
اداب دمنهور
تجاره اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
209694
581339
678472
580052
659845
301915
758141
676619
577417
732114
438496
156956
107661
358058
662333
215891
281449
530515
602600
120688
508385
383903
659663
214908
121260
577424
673398
535956
678031
533070
824818
369132

اسم الطالب
ريم احمد سامى فؤاد احمد
مينا سامى وديع ملك
اسﻼم السعيد رمضان عبد العال عتمان
دينا ايهاب متولى مصطفى النوسانى
اسراء حسنى محمود المغازى عبد الرازق
مصطفى محمد عبد الحميد مصطفى الشيخ
احمد اشرف محمد عثمان
امنيه عبد المنعم عبد الوهاب ابراهيم الزيات
محمد عﻼء الشافعى محمد سليم
محمد جمال عبدالعاطي محمد عفيفي
اﻻء جمال احمد محمد داود
اميره طه عبد الجواد عبد الرسول
شادى محمد عبد النبى حنفى
رحمه مصطفى سيد احمد
محمود ابو صالح على ابو صالح محمود على
مريم ميخائيل فيليب عزيز
اسﻼم ايهاب حسين نبيل عبد العزيز حسن
محمد محروس علي عزب
محمد قرشى عطوة عبد الوهاب
احمد عبد العليم احمد منجود
آيه عادل فهمى رضوان على
حامد جمعه حامد سالم ابوراميه
ايه جمال عطيه عطيه زايد
مينا عصمت عريان عوض
بوﻻ عماد فؤاد غطاس
محمود الزغبى عبد العزيز عبد الغفار عدس
شيماء موسى الحسينى موسى ابوموسي
هند أنور محمود حسن محمود
احمد رضا محمد على عبد الهادي
اسماء خضر عبد اللطيف الرجال
لبنى عبدﷲ عبدالرازق ابوالعﻼالشريف
هاجر عبدالرحمن ابراهيم حسنين الحلوانى

الكلية
تجاره عين شمس
تجاره طنطا
تجاره طنطا
طب بيطرى كفر الشيخ
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره سوهاج
تجاره طنطا
تجاره بنها
حقوق الزقازيق
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
دار العلوم المنيا
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره انتساب موجه الزقازيق
المعهد الفنى للتمريض بالجونة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره بنها
طب بيطرى القاهره
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره جامعة دمياط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
السن عين شمس/رياضة
زراعه المنصوره
علوم المنصوره
تربية طفوله ج دمنهور
معهد فني صحى المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية ابتدائي بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
678720
656129
656575
750833
604304
736323
740847
888153
515813
525345
753531
898238
752747
369848
106729
453920
278822
658849
752976
157164
559731
586252
126573
466795
845674
166897
727722
600398
525893
515214
804081
384491

اسم الطالب
ايه وحيد حلمى مصطفى احمد
على اسامه على احمد
داليا جمال احمد احمد شاهين
محمود قدري حسن محمد عبد الرحيم
نجﻼء عﻼء محمد عبد العال
اسماء السيد عبدالحميد محمد
محمد فكرى عبد ﷲ محمد السناوي
هبه عبدالعظيم عبد العال احمد
فاروق يسري لبيب خطاب
سارة السيد على السيد عامر
محمد السيد رمزى محمد الغرباوي
سمر بخيت محمد محمد بخيت
لميس ياسر كمال ذكى
ايات سمير احمد ابراهيم
ميرنا عاطف ذكرى مرقس
صفيه يسري طه خليفة عفيفي
نادر عزت محمد بربش
ريهام محمد محمد على العشماوى
اسماء محمد احمد مصطفى سعد
امانى صافى فرج ﷲ خميس
محمد حسين محمد حرفوش
عواطف محمد لطفى سليم
فاطمة محمد عدلي عبد الصبور احمد
اسراء عبدالفتاح عبدالخالق جبر
مصطفى حسين محمد حسين
مريم صﻼح الدين سليمان محمد
اسراء حسين محمد سليمان
مى محمد عبده عطية الشيخ
احمد مصطفى احمد هﻼل
احمد عاطف حامد فليفل
هاجر محمد عبد الرازق محمد
ادهم حمدى خليل عبداللطيف

الكلية
علوم المنصوره
علوم رياضة المنصورة
السن عين شمس
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
اداب الزقازيق
نوعية الزقازيق
تجاره جامعة السويس
تربية اسيوط
حقوق طنطا
اداب اﻻسكندريه
تجاره بور سعيد
تربية طفوله سوهاج طالبات
حقوق المنصوره
تربية نوعية بنها شعبة تربية فنيه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية/رياضه طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم المنصوره
تربية بور سعيد
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
تجاره دمنهور
تربية ابتدائي طنطا
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية رياضيه  /بنات كفر الشيخ
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
اداب انتساب موجه الفيوم
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه دمنهور
اداب المنيا
علوم عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
731835
229415
681967
233728
312229
447447
810185
239583
310087
478686
142619
898172
207210
225770
881691
575296
244394
745319
806399
215678
651877
739465
310869
503853
755655
580909
800086
553410
443188
318165
900519
737027

اسم الطالب
حسام الدين محمود محمد محمود
مى مختار ثابت محمود
شيماء سمير البسيونى عوض
نورهان عادل محمد صومع
اسﻼم بﻼل عبدالحميد حامد
محمد ياسر محمد خفاجى
دعاء شحاته عبد الحليم عبد الرحيم
هشام حسن حسن محمد
عبده اشرف عبدالحفيظ السيد احمد
جمال محمد عبده السديمى
منا محى الدين حسين عبد الجيد عيسى
اسماء السيد احمد السيد
ساندى هشام محمد على
شروق شريف سعد احمد
ساره جمال حنفى محمود
بسمه محمود عبدالفتاح حافظ خضر
شروق ايهاب محمد محمد على
محمد السيد محمد نصرﷲ
الشيماء محمد ادهم بكار
ساره عادل فؤاد عبد الرازق
محمود ممدوح فتحى حسن حسن يسن
كريم عبدالسﻼم محمد امين عمرو
سمية نبيل عبد الفتاح عبد القادر
محمد احمد السعيد محمد حمدان
رنا حسن احمد محمود الزملوط
احمد على احمد الشهاوى
ماهيتاب محسن محمد عزمى
محمد اشرف محمد ابوالفتوح الهراس
شيماء احمد السيد احمد
مصطفى سعيد صابر حشيش
الفت شبلى ميﻼد غالى
يوسف على سيد على حسان

الكلية
علوم الزقازيق
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
علوم المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق شبين الكوم ج منوفية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
اداب المنيا
حقوق القاهره
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
اداب كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى سوهاج
العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اسيوط
تجاره طنطا
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تربية اﻻسماعيليه
اداب المنيا
كلية البنات آداب عين شمس
اداب سوهاج
تجاره الزقازيق
تربية شبين الكوم
تجاره اسيوط
تربية العريش
اداب كفر الشيخ
السن المنيا
تجاره طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره سوهاج
تجاره الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
658433
214584
368099
510349
207238
239745
279517
352835
538243
527565
847307
382949
128360
652519
371884
678973
732248
539017
759304
751046
604982
368890
160509
650910
596222
146271
209766
443955
740335
748303
298029
902186

اسم الطالب
هشام جمال محمد السيد العسال
على محمد عبد ﷲ عيسى
سمر محمد سعيد خليل محمد
محروس عبده محروس عبد المقصود على
مريم مصطفى ابراهيم احمد ابوشعير
مصطفى اشرف احمد فؤاد
عمرو محمود محمد محمود الموافى
هشام حسين عبدالرحمن محمود
أمنيه مهدى مهدى محمد قطمة
علياء علي ابراهيم علي عيسى
محمد احمد رافت محمد
احمد محمد عبدالسميع ابوالخير
سلمى محمد احمد محمود
احمد اشرف محمود السعيد
فاطمه صالح حسن محمد احمد
ايه عﻼء الدين عبد السميع محمد
احمد عبد العزيز ابراهيم محمد
صابرين أمين السيد أحمد سرور
محمد جمال عبدالناصر محمد عوض الرفاعى
احمد جﻼل السيد الحفناوي
عبدﷲ السيد عبدﷲ خليل
ياسمين لطفى عفيفى عبدالمرضى خفاجي
شروق عبد الحكم فتحى محمد
مى صبرى ابراهيم خضر الهﻼلي
احمد عﻼء الدين محمد امين بلح
محمود طارق عباس عبد النبى
هدير وائل صﻼح الدين محمد
ايه يوسف محمد البربري
سمر خالد عبدالمنعم سﻼمه غنيم
عبير احمد ابراهيم على
منة ﷲ محمد امام محمد عوض
امنيه صﻼح فؤاد درويش

الكلية
تجاره المنصوره
تجاره انتساب م .بنها
كلية الفنون التطبيقية ببنها
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
علوم رياضة حلوان
تجاره القاهره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
زراعه دمنهور
اداب اﻻسكندريه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
حقوق بنها
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
حاسبات ومعلومات الزقازيق
بنات تربية/رياضه عين شمس
تجاره المنصوره
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
تربية السادات
تجاره بور سعيد
تجاره بور سعيد
تجاره الزقازيق
معهد فنى تمريض بنها
حقوق بنى سويف
تجاره انتساب موجه المنصوره
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره طنطا
علوم الزقازيق
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
214083
918642
613306
747119
463667
186863
659781
357088
730569
442570
436450
218220
915981
831285
536343
147855
213197
522805
443129
389607
148730
360344
583783
895074
155673
301478
503803
501792
320416
809788
580308
451493

اسم الطالب
اسﻼم محمد يوسف عبدالحميد
امنيه السيد عبد الحميد فرغلى
ايمان محمد محمود السيد
احمد اشرف كامل خضير
آﻻء محمد مصطفى محمد ابوبكر
اسماء محمد محمد ابراهيم
دينا هشام فاروق عبده موسى
احمد محمد عثمان عبدالفتاح
فاطمه الزهراء صبرى عبد الرحمن عطيه
محمد السيد محى الدين السيد عرفه
أسماء بدوى جبريل احمد خليفه
سيلفيا ايهاب رفعت نصيف
عفاف احمد شعبان محمد
صفاء عزب طاهر موسى
نرمين عﻼء الدين صالح محمد صالح حجازى
ريهام رشدى عثمان راشد
رفعت ابراهيم احمد جاب ﷲ
ميرنا جاد ﷲ عشماوي جاد الكريم
رباب مبروك اسماعيل محمد قنديل
ايهاب عماد امين محارب
عبد الرحمن مجدي فاروق عبد اللطيف
محمد على على ابراهيم
شيماء عبد العال عبد الرحمن عزام
اميره محمود حسن محمد
نور مبروك عيد عقل
محمود حسن ابو العﻼ اللمعى
محمود طارق سعد عبد المجيد سليم
احمد طارق شحاته اسماعيل حسين
امجد محمد محمد العباسى
جهاد محمد حسن محمود
اميره السيد وديع السيد مصطفى
ابانوب سمعان نوار حبشى ميخائيل

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
زراعه سوهاج
علوم بنها
تجاره جامعة السويس
حقوق اﻻسكندريه
اداب سوهاج
علوم رياضة المنصورة
تجاره انتساب موجه حلوان
اثار الفيوم
اداب طنطا
تربية اسكندرية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب اسيوط
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره دمنهور
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره اﻻسكندريه
رياض اطفال المنصوره
علوم عين شمس
حقوق حلوان
حقوق عين شمس
معهد فني صحى طنطا
معهد فني صحى سوهاج
تجاره بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
رياض اطفال المنصوره
المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا المنسوجات بالمحلة الكبرى
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
884033
138817
801548
307338
229085
505914
881930
309098
105933
280510
297380
602358
681678
671875
114771
677560
111304
888646
904507
891122
672758
164656
235236
103499
322298
657064
314178
662433
666345
166447
124424
330074

اسم الطالب
اسماء ابراهيم رجب خلف
اسراء مجدى مصطفى محمد
عبد الرحمن اسامة امين احمد
سارة سمير عبد الحكيم حسين
على صﻼح على عبدالباقى
ابراهيم السيد ابراهيم السيد
رضوى عبد التواب جمعه على
رضاء علي محمد الغندور
هويدا ممدوح محمد عبد المطلب
ماريز اشرف رمزى عبد الملك سليمان
ميران سمير عيد عبد الرحمن
عمرو نبيل حافظ ابراهيم
كريم طارق ياقوت عبده عبد المعطى البيلى
محمد حسن السيد محمد
ريهام طارق صالح محمد فهيم
محمود احمد احمد الدسوقى عجيز
صفاء حسين سيد طوخي بدر
محمد خيرى احمد يونس
محمد علي حامد احمد
عمر عبد المالك نفادى محمد
ادهم محمد عبد الحميد محمد طه
رنا خالد عبد المنعم محمد
لبنى عادل محمود حسن
احمد ممدوح محمد رأفت عثمان
محمد سليمان احمدسليمان ضيف
اسماء وحيد صﻼته رمضان
اسراء جمال محمود احمد
عبد الرحمن جمال طه على برايو
محمود احمد عبد ﷲ الرفاعى
منى محمود احمد عبد العاطى
كيرلس عادل حنا ﷲ عبد المﻼك
مرقس معوض خليل بسخرون

الكلية
تمريض اسيوط
حاسبات ومعلومات القاهره
تجاره بنى سويف
كلية البنات علوم عين شمس
تمريض عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه اسيوط
تجارة جامعة السادات
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم الزقازيق
تجاره المنصوره
تمريض المنصورة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه طنطا
معهد فني صحى اسيوط
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
اداب اسيوط
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اثار الفيوم
حقوق عين شمس
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
حقوق المنصوره
نوعية اشمون
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية الفيوم
تجاره القاهره
معهد فني صحى رياضه امبابة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
662279
902206
155371
679567
756540
240117
294699
606258
586810
893022
303666
682786
749987
501978
879780
165245
156489
501844
362768
750704
614510
600773
323114
310043
326094
730380
317093
821911
116640
895071
430363
540266

اسم الطالب
على مصباح على محمد على قاسم
ريهام عثمان رشاد عثمان
مصطفي احمد امين عبد الرحيم
اسﻼم هانى المتولى سرور احمد سرور
ايمان حمدان مسلم مرسى
شيماء رزق عبد العظيم عبد الرحمن
هشام محمد حامد ابراهيم
امانى ايمن السيد الشيخ
هبه ابراهيم العتريس الغنام
محمد اشرف عبد الحليم محمد
شيماء خالد محمد الشليبي
ايمان البﻼسى البﻼسى عبد العال فرح
تقي محمد عسر محمد
داليا مجدى عصمت بشاره
هبه رشاد رجب احمد
نيره سعيد محمد عثمان
اسماء احمد عبد الحليم محمد
محمد هشام محمد على محمد زيدان
مؤمن محمد فكرى محمد
احمد ايهاب درويش درويش سرحان
مروه عبد الهادى محمد ضيف ﷲ عامر
اسراء محمد حسن عوض ﷲ على كامل
اسراء جمال امين عبد المجيد
محمد عبده احمد ابواحمد
عبد الرحمن الشربيني محمد الشربينى
احمد نبيل عبد الواحد ابراهيم
اسراء طارق رمضان عبد الحميد الشحري
رقيه عبد الرحيم مبارك عباس
محمد عمرو محمد السيد
امنيه فريد عبد الﻼه احمد
محمد عصمت محمد عبده منصور
روان عيد عبدالجليل خميس

الكلية
علوم المنصوره
تربية سوهاج
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
تجاره انتساب موجه المنصوره
اثار القاهره
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
نوعية الزقازيق
تربية ابتدائي بنها
علوم سوهاج
تربية شبين الكوم
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه/رياضة
علوم جامعة السويس
تجاره اﻻسكندريه
تربية اسيوط
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
اداب بنى سويف
تجاره اﻻسكندريه
حقوق حلوان
حقوق المنصوره
نوعية الزقازيق
تربية طفوله الزقازيق
تربية السادات
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
علوم عين شمس
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تربية بنها
اداب اسوان
تجاره انتساب موجه قاهره
اثار قنا جنوب الوادي
تجارة جامعة السادات
تربية ابتدائي دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
462209
535718
579070
470704
308036
883837
675112
532037
900782
515509
524015
221629
656043
596898
544203
116994
211737
525302
579894
749979
904569
296992
383564
323682
301472
739300
658842
355329
661023
536221
279662
528956

اسم الطالب
اسراء محمد احمد محمد احمد زايد
آية محمود صﻼح ختعن
عبد الرحمن محمد ابراهيم محمد الصفطاوى
ياسمين مصطفى احمد ابو العنين شعيشع
منار حمدي محمد ابو زياده
ايه كمال محمد عبد الرحيم
عزه اسﻼم مصطفى عبد العزيز ابوجبل
محمد سعيد عبدالرازق عبدالرحيم طاحون
ماريانا عاطف لوندى عزيز
اشرف صﻼح احمد مكرم
نورهان عبد النبي محمد الشرنوبي الحصرى
يارا محمد عبد المنعم الطوخى
احمد محمد ابراهيم منصور
خالد احمد محفوظ ابو الفتوح
احمد امام عوض احمد يونس
احمد عبد ﷲ عبد الغنى عمر
مريم عبدالرحيم ضياءالدين على الشريف
آيه فرج هاشم عبد اللطيف
نورهان محمد عبد الهادى عبد العال سليم
اشرقت عمر محمود محمد
اميره محسن نصر الدين عطيه
جهاد رضا عبد الفتاح اسماعيل
محمد حسن حسين عثمان ابوعثمان
ايمان خالد كامل اﻻمبابى
محمد مصطفى كمال عبد القادراحمد دويدار
اسماء ابراهيم محمد الصغير
ايه محمد شوقى محمد زين الدين
ساره جمال شوقى زكى
ساره حامد محمد عبد الرازق
ساره مجدى فتحى خطاب
مي عفت سليمان محمد
عبدﷲ كامل متولى عبدﷲ الرجال

الكلية
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تربية ابتدائي دمنهور
تجارة جامعة السادات
تجاره كفر الشيخ
كلية البنات علوم عين شمس
اداب انتساب موجه اسيوط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجارة جامعة السادات
اداب سوهاج
حقوق طنطا
تربية اسكندرية
اداب انتساب موجه عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
علوم رياضة اسوان
تربية/رياضه عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه المنصوره
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تمريض شبين الكوم المنوفية
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب سوهاج
معهد فني صحى المنصوره
علوم عين شمس
تجاره المنصوره
دار العلوم ج القاهره
تجاره القاهره
معهد فني صحى اﻻسكندريه

Page 2142 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
106651
451859
145151
583059
741915
606771
885215
886276
448885
579942
884639
444754
519354
579675
114978
165093
681459
753051
828831
607604
825186
727875
282288
825696
529532
207859
878178
916955
731279
890626
665757
116075

اسم الطالب
زياد هشام ابراهيم حسن الخولى
مؤمن طه عبد المنعم احمد السيد عباده
منذر سامى زكى فرج
امل محمد عمر ذيدان
يوسف عبد الرحمن محمود عطيه السيد
مايفل منير ميخائيل شحاته
مريم صبرى كرم توفيق
مصطفى ممدوح حامد علم الدين
أميره محمد عبد العال الشرقاوى
اسراء مسعد سعد صابر الغبارى
ريهام مرزق سيد عبد المعبود
أنس صﻼح الدين محمد النجار
بسنت محمد احمد الهنداوى
باسنت ابراهيم احمد احمد الديب
زينب مراد محمود يوسف الشافعي
امانى عادل سليم اسحق
هدى محمد فؤاد محمد احمد فرحات
سميه السيد شحاته احمد الجيار
رانيا محمود امين عبدﷲ
عمرو سعيد جمال محمد
دينا محسن نورالدين عبدالمنعم
ميرنا سيد على عبد الحميد
اميرة محي الدين الحسينى قطب
ساندرا جورج حليم ويصا
احمد عبد العظيم كامل محمد دومه
محمود مدحت محمود السعيد علي الجمل
نورهان جمال محمد خليفه
ممدوح سمير نظيم جرجس
مصطفى السيد عبدة ابراهيم جمعة
ميﻼد صابر عيد فليته
هدير عبد الرحيم الشحات عبد العزيزعيطه
عبد الرحمن قرني عويس قرني

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تجاره القاهره
معهد فني تمريض طنطا
علوم رياضة اﻻسماعيليه
نوعية الزقازيق
اداب اسيوط
تمريض اسيوط
علوم جامعة دمياط
تربية طنطا
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره دمنهور
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
بنات تربية/رياضه عين شمس
اداب الفيوم
تربية المنصوره
علوم رياضة بورسعيد
تربية قنا ج جنوب الوادى
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
كلية تجارة ج أسوان
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره عين شمس
علوم اسوان
علوم اسوان
تجاره عين شمس
علوم اسيوط
معهد فني صحى اسيوط
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف/رياضة
تجاره اسيوط
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
751230
122018
211456
518925
283836
827691
825653
877927
302351
529817
539842
730098
505343
309555
165950
380937
433785
729062
507918
680411
673190
537712
235601
354561
428659
435569
742019
650793
515025
238591
229907
382438

اسم الطالب
اسﻼم خالد صابر احمد بكري
اوليفيا راضى منسى ميخائيل
سميحه اسامه بدران محمد
نهله السعيد ذكى الشنيطى
مايكل رمزي جاد ﷲ شحاته
يوسف عبد الﻼه احمد عبد الرحيم
يوسف مدحت وردى توفيق
صابرين مرزوق راضى سريان
اسامة زكريا الصباحى العرابى
كرم سعد مفتاح صافى
اسماء عبدالهادي محمد عبدالشافي
ندى خالد عبد العزيز احمد الحسنى
كيرلس ممدوح لمعى جيد
خلود ايهاب وائل احمد سيد احمد
احمد محمد اسحق صالح
عبدالرحمن محمد سيد ابوالقاسم
عبدالرحمن صابر عبدالرحمن فتح ﷲ النجار
احمد حسين السيد عبد الهادى صقر
نور محمد حسام حسني محمد عفيفي
محمد ميمى انور السعيد احمد
شيماء احمد مصطفى احمد
ابتهال محمد محمد عوض احمد هلول
عمرو عزت على عمر
مصطفى جمال سعيد ابراهيم
ادهم اشرف احمد عبد العال محمد
منة اللة مجدى جابر مهدى محمد
ميرنا سمير عطا متري
نرمين وحيد احمد بيومى رضوان
محمود محمد احمد حامد حرحش
عمار محمد مصطفى مصطفى
ميار حاتم محمد كمال حافظ
نورا حسين ميزار اسماعيل

الكلية
تربية/رياضه بور سعيد
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره عين شمس
اداب دمنهور
تجاره عين شمس
تجاره سوهاج
تجاره اسيوط
تجاره اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب دمنهور
اداب دمنهور
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
تمريض الفيوم
اداب انتساب موجه بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره جامعة دمياط
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اداب المنصوره
اداب دمنهور
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تجاره عين شمس
اداب عين شمس

Page 2144 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
727255
581011
139500
153023
455359
387767
671945
278750
447437
136394
102325
446242
322513
733066
297189
515925
104372
904043
149638
662591
447579
244302
447559
235931
280941
611393
803719
536615
743395
678977
523529
542336

اسم الطالب
احمد عبد الظاهر السيد عبد الحميد
عمر محمد عبد الرازق هﻼل
يحيي احمد عبد المنعم فرج
اسماء السيد محمد محمود
احمد رمضان جمعه محمد جمعه
ايه محى ابراهيم محى عامر
ساره جمعه فوزى حسين
عبد اللطيف نصر عبد اللطيف حامد عبد اللطيف
محمد عبد الهادى محمود عبد الهادى زوين
نورا محمد مختار عبد الخالق عجاج
ايه ابراهيم مصطفى مهنى
محمد جمال احمد السيد ابو سنة
اسﻼم عﻼء عبد الونيس السيد العيسوى
اسماء عبد المنعم عبد الباسط عبد العزيز
مارينا صفوت زكرى تاوضروس
احمد السيد احمد عبده الشريف
مارون مجدى عزت سعيد
دعاء ناصر صادق عبد الحليم
محمد صبحى محمد عبد الواحد سيد
محمد سمير شكرى عبده شبانه
احمد محمد فهمى فراج
مها انس محمد خضر
احمد ابراهيم محمد مصطفى حبلص
هبة كيﻼني عبد العظيم عبد الواحد
لبنى محمد جمال الدين محمد حجازى
هدير محمد عطاﷲ محمد الشافعى
رضوى عصام عبد الحميد أحمد
الشيماء احمد رزق حسين الشناوي
محمد صالح ابراهيم محمد رزق
حنان جمال شعبان احمد العباسى
خلود خالد محمد محمود محمد اباظه
محمد محى الدين محمود محمد رجب

الكلية
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
تجاره طنطا
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية ابتدائي طنطا
علوم بنها
تمريض المنصورة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه القاهره
اداب طنطا
علوم رياضة شبين الكوم
نوعية موسيقيه الزقازيق
تربية عين شمس
حقوق طنطا
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
اداب سوهاج
زراعه القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب انتساب موجه طنطا
تربية حلوان
تجاره طنطا
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
حقوق عين شمس
زراعه الزقازيق
تربية ابتدائي المنيا
تجاره دمنهور
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
رياض اطفال المنصوره
اداب اﻻسكندريه
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
670009
235008
889805
605905
425243
809017
390507
737899
659354
325536
474151
602817
808719
283310
302940
167935
324032
244996
435961
440457
898771
667428
801847
245392
372358
545635
107136
585535
543573
391151
387371
887509

اسم الطالب
ميرنا عزيز فوزى زكى دميان
خلود راشد مصطفى ابو اليزيد
اﻻء عبد الرءوف عبد الحفيظ عبد الرحيم
علياء طلعت قطب محمد
اية محمود عبدالعظيم ابو العزم
محمود كرم صدقي عبدالغني
بنان جمال عبداللطيف حسنين
امنيه ابراهيم محمد عطيه
اسامه احمد محمد ابو المعاطى
رودينا ممدوح مصطفى فراج
احمد عادل مصطفى عباس
محمد طارق صﻼح ابراهيم عيسى
امير هشام كمال على
عبد ﷲ زغلول حسن عبد العظيم
ايمان ياسر علي محمد ناصف
عبد ﷲ محمود محمد ابو سعده
محمد عﻼء محمد ضاحي
محمد محسن محمد احمد
منار اسامه احمد عبد الغنى شومان
بسمه حسن عباس احمد
هدير رمضان خيرى عبد العال
منى محمد ابراهيم محمد الباتع
وليد احمد طه عبد الوهاب
ياسمين نبيل على البندارى
شيماء صابر عبدﷲ عشماوى
رامى جرجس توفيق خير ميخائيل
محمد حسين فتحى محمدين
امنيه ربيع ربيع البرلسي
مايكل جمال وليم زكي اسكندر
اميره وجيه كامل صادق
هاجر عربى على عبدالتواب
تغريد محمود احمد خليفه

الكلية
تربية المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه اسيوط
معهد فني صحى الزقازيق
علوم عين شمس
حاسبات ومعلومات المنيا
تربية ابتدائي بنها
نوعية الزقازيق
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
السن عين شمس
تجاره انتساب موجه دمنهور
اداب الزقازيق
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
علوم رياضة عين شمس
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب الفيوم
تربية الغردقة جنوب الوادي
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره اﻻسكندريه
طب بيطرى اﻻسكندريه
تربية ابتدائي سوهاج
علوم المنصوره
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة سوهاج
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم المنصوره
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
تجاره عين شمس
علوم رياضة عين شمس
خدمه اجتماعيه اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
530993
818323
302404
661322
148842
382136
322244
544368
149672
469110
667760
307286
899783
837687
743639
285695
533563
367034
662634
607509
282538
163961
241362
323127
801123
135945
546546
729998
801331
533105
301151
918569

اسم الطالب
مصطفى محمد عبد المقصود السيد بصل
محمود جمال ذكى على
احمد عزت عبدالفتاح شحاته مرزوق
سلمى على حمزه علي
تامر انس عبد الحميد امين
ياسمين هواوى حسن محمود
محمد مصطفى احمد احمد حويت
باسم شريف عبدﷲ على حسن
اسماء امين حمداللة امين
أسماء عبد المجيد عبد المجيد محمد النجار
ندا محمد احمد حسانين سليمان
اية مصطفى فتحى سعيده
كريمه محمد محمود عمر
منة ﷲ إبراهيم إبو الحسن حصين
احمد ابراهيم عبد الستار ابراهيم
حازم عبد العزيز عبدالسميع محمودالغرباوى
علياء اسماعيل محمد محمد كويلة
زكريا يوسف مصطفى يوسف البنان
فاطمه زاهر محمد عبد المقصود
محمد محمد عبد ﷲ السبيعى
حسين محمد شفيع حسن علي القرشى
عبد العزيز محمود رجب سرحان
ندي شريف عبدالهادي اسماعيل
اسﻼم شريف عبدالحميد عبدالحميد سليم
محمود رمضان سيد عبد الرحيم
نجﻼء محمد حسن عطية سنة
نانسي أحمد محمد أحمد داود
نبيله ايهاب محمد مبروك السيد زيان
ايمن مدحت محمد نشات
ايمان سﻼمة السيد سعد ابيش
محمود محمد سالم حبيب
نانسي ايمن صبحي زكرى

الكلية
زراعه دمنهور
تربية رياضيه بنين المنيا
تربية/رياضة جامعة السادات
اداب انتساب موجه المنصوره
المعهد العالى للعلوم اﻻدارية بطموه جيزة
حقوق بنها
اداب كفر الشيخ
علوم رياضة اسوان
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تربية طفوله كفر الشيخ
علوم رياضة سوهاج
نوعية فنيه اشمون
تربية سوهاج
تربية فرع الوادى الجديد
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره اﻻسكندريه
المجمع التكنولوجي المتكامل بالسﻼم
اداب المنصوره
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
فنون جميله عماره المنيا
زراعه عين شمس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
علوم المنيا
اداب انتساب موجه حلوان
علوم رياضة بنها
اداب عين شمس
اداب المنيا
تربية طفوله اﻹسكندرية
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
علوم سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
836314
453243
241094
683534
591508
659649
472243
114274
811071
448938
539532
500623
316366
681448
650955
664867
511955
732652
444040
537837
130123
142630
663750
580018
803556
288045
383700
355639
390622
150065
663975
536796

اسم الطالب
مصطفى عمران جاد الرب محمد
منة ﷲ يسرى محمد سﻼمة
منى علي محمود محمد
على محمد على حسن الريس
هايدى محمد شوقى محمد سليمان
اميره عبد المنعم ابراهيم اسماعيل جاد
انجى يوسف عبدالهادى على سالم عميره
مروان فؤاد رمضان ذكى
ابتهال اسامة احمدصبرى دردير
جهاد أحمد أحمد محمد أحمد أبو سمرة
مروة عبدﷲ ضيف ﷲ ابوعجيلة
محمد محمود محمد عزالدين ابراهيم
اية وجيه عبد المنعم عبد التواب النجار
نورا ابراهيم محمد حسن الصانت
اسراء رضا سيد احمد محمد زغبير
مجدى محمد عبد ﷲ المرسى ابوالمعاطى
ايه عبدالفتاح محمد عبد الفتاح شداد
امل اشرف على صادق
اسراء صبحى القطب ابراهيم
ايمان كارم محمد على الشوربجى
مصطفى حمدى على محمد
مياده منصور خضر سيف محمد
رهف ابراهيم احمد ابراهيم محارب
بسمة السماحى عبد العزيز الفقى
ليلى محمد محمود عبد العليم
محمود محمد شعبان الدقونى
نهال مجدى محمد محمد دسوقى
اسراء ايمن محمد صﻼح محمد شرف
كمال سيد كمال السيد امام
بﻼل نادى امين مصرى
ندا محمد عبد الرافع عبد النبى
داليا هشام سمير جبر قايد

الكلية
كلية تجارة ج أسوان
اعﻼم القاهره
حقوق حلوان
علوم بورسعيد
فنون تطبيقية جامعة دمياط
كلية اللغات والترجمة سوهاج
تجاره كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية المنيا
اداب طنطا
تربية طفوله ج دمنهور
حقوق اﻻسكندريه
علوم رياضة بنها
علوم المنصوره
علوم المنصوره
اداب جامعة دمياط
دار العلوم الفيوم
تربية طفوله الزقازيق
طب بيطرى بنها
علوم دمنهور
حقوق حلوان
اقتصاد منزلى حلوان
تربية المنصوره
علوم المنصوره
اداب المنيا
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تربية عين شمس
بنات تربية/رياضه عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
حقوق القاهره
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
429798
465281
664610
735342
601334
752157
602726
158208
515558
232560
876964
905716
897944
331256
907493
382896
587545
907632
511556
728267
592612
899630
367128
278193
509225
130182
280515
614281
383357
662417
734980
372561

اسم الطالب
فاطمة الزهراء محمود عبد الوهاب محمد
مصطفي هاني محمد صبري عباس
محمد خالد السيد البيومى محمد جاد
محمد عبدالرازق محمد احمد عطيه
نادين عصام الدين محمد محمود الكراشى
يمنى حسنى جوده محمد الحصرى
عبدالرحمن محمد محمد عبدﷲ
عبير على حلمى احمد
محمد عاطف محمد عبد المنعم سماط
محمود على عبد العظيم مصطفى
محمد احمد هاشم طه
محمود عبده محمد عثمان
حنان رشوان عبد الﻼه عبد المنطلب
مصطفى شكري كامل محمد ضريفه
وﻻء محمد احمد مهدى
كمال احمد كمال عبدالرحمن
شروق حسن بدر ابو سريه
حسين دياب محمد محمد
بسمة حسن على محمد حسين
محمد اسماعيل عزازى عبد العزيز
ندا محمد محمود بصل
فتحى السيد فتحى ابو المجد
مصطفى احمد بركات عزازى
اميرة احمد رمضان شافعى
رموندا حافظ انور فهيم
باسم حمادة محمد عفيفي
مريم حازم سامى طنطاوي السروى
سناء جاد يحى جاد
نورهان محمد حسن سيد احمد هيكل
خالد مجدى بدير عبد ﷲ سالم شتا
معاذ صﻼح محمد السيد
رضوى ماهر عبدالمطلب على

الكلية
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره كفر الشيخ
تربية رياضيه بنين المنصوره
تربية/رياضه الزقازيق
تجاره الزقازيق
رياض اطفال بورسعيد
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تربية بنى سويف
اداب دمنهور
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
تجاره اسيوط
تجاره سوهاج
تجاره سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
طب بيطرى بنها
تجاره سوهاج
اداب دمنهور
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تربية جامعة دمياط
تجاره سوهاج
تجاره طنطا
علوم رياضة حلوان
اداب دمنهور
زراعه القاهره
اعﻼم القاهره
نوعية الزقازيق
كلية البنات تربية عين شمس
حاسبات ومعلومات الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
كلية البنات تربية عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
664549
363563
609865
134234
168022
164531
169955
538896
598716
668460
576870
661394
526572
525958
534245
603116
725963
896087
388338
219132
676376
304282
233804
588308
427249
908237
122088
462086
232269
913711
656888
221491

اسم الطالب
مايسه عطيه احمد الدياسطى
محمود طارق السيد محمد السيد
محمد السيد اسماعيل خليل
محمد محى الدين حلمى محمد
سوسن يسن السيد امين
اسماء اسامه احمد ابراهيم احمد
رحاب عبد الواحد يحى عبد الواحد
ساره محمود حبيب محمد
ساره عبدالمنعم عبدالمنعم عوض سﻼمه
هاجر عبد الفتاح عبد الغفار منصورالنواجى
هدير طارق احمد والى
عبد ﷲ خيرى سعد عبد الحميد محمد محمود
مؤمن جابر احمد محمود خلف
عمار ياسر عبد الحميد حمدى امين عثمان
نجاة خميس ابراهيم يونس الشاذلى
هايدى رجب محمد مصطفى السيد
مريم شريف حسين محمد
مارينا عاطف رجاء ذكى
اسﻼم عﻼءالدين محمد سعيد نصر
مصطفى حمدى عبدالحميد مصطفى
امانى رفعت عبد الرحمن عبد الغنى عيسى
هدير عبد العزيز السيد محمد رسﻼن
احمد عاطف احمد محمد
محمود ابراهيم منصور الطيبى خميس
احمد رشاد محمود مطاوع
مارينا ميخائيل منيب بشري
مونيكا وفدى داود ناشد
هدير السيد على حسن العريان
ابراهيم احمد سيد محمد
هند عبد المنعم ابوالقاسم حسين
مارينا ماجد طلعت حنا شكرى
هبة ﷲ ايمن محمد فتحى حسين المورلي

الكلية
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه الفيوم
علوم حلوان
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
علوم رياضة جامعة دمياط
تمريض المنصورة
اداب سوهاج
تربية المنصوره
تجاره كفر الشيخ
تجارة جامعة السادات
معهد فني صحى اﻻسكندريه
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية ابتدائي سوهاج
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
حاسبات ومعلومات حلوان
اداب المنصوره
تربية ابتدائي السادات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
علوم رياضة اسيوط
اداب سوهاج
اداب القاهره
علوم كفر الشيخ
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تمريض أسوان
علوم المنصوره
تجاره عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
352490
134731
354516
676750
823783
224560
125826
510346
662729
612077
594610
669634
585512
575677
361387
106437
221648
305867
168243
650106
680964
802428
296239
882816
156755
832921
910347
579789
588999
304698
548897
277841

اسم الطالب
منه ﷲ طارق محمد فوزى الكسار
احمد حسين حداد حسين
مايكل ابراهيم شلبى حنا
ناصر حسنى جابر سعيد الشربينى
محمد عزالعرب محمد اﻻمير احمد
محمد عامر محمد حمزه محمد
جهاد سليمان صبحى سليمان سليمان
عمر فوزى شحاته خطاب احمد
ايه مجدى عبد المنعم عبد القادر
عبدالرحمن محمد محمود محمد
شريف جمال محمد عبد الخالق عطيه
محمد فتحى سعفان عبد الهادى
هدير محمود محمد البرعى
ايمان محمود محمد منصور
نيره ايمن عطا بشير
ميرنا محمد اسماعيل ابراهيم الصناديلي
سهى سعيد محمد عثمان
حسام بهاء عبد الجليل المنياوى
صفاء عطيه محمود محمد
سندس طارق عبد العظيم عبد المطلب سيد احمد
سعد السعيد سعد حسنين
دعاء صﻼح زيد محمد
يارا محمد ثابت احمد
محمد محمود سيد مصطفى
عمرو سعيد عبد العظيم امين
مارى ايليا بشرى هارون
محمد عادل عبد الرحيم محمد كامل
ف﷼ تامر منصور شعبان العزب
احمد عادل عبد الرازق احمد الهلباوى
ساندي سامي عوض ﷲ اسكندر
محمد ناجى محمد الحدينى
طه احمد طه محمد

الكلية
فنون جميله فنون حلوان
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم رياضة المنيا
تجاره انتساب موجه طنطا
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب حلوان
حقوق اﻻسكندريه
اداب المنصوره
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات المنصوره
علوم المنصوره
اداب طنطا
تجاره عين شمس
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره القاهره
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
اداب الفيوم
اداب المنصوره
تجاره طنطا
اداب المنيا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره اسيوط
علوم رياضة بنى سويف
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
كلية تجارة ج أسوان
تجاره المنصوره
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
علوم بورسعيد
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تجاره عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
461601
535865
750557
731908
522851
669905
846478
539390
245272
885606
297216
239955
168519
315946
507052
539567
370924
123256
671247
510154
669008
546582
107303
309736
807332
472969
140474
738443
427483
311747
753493
516244

اسم الطالب
وسام السعيد محمد احمد فايد
هناء جمال فتحى عمار
عﻼء الدين هانى محمد انسى درويش
عمرو محمد السيد ابو سليم
هيام جمال السيد ابراهيم
احمد شعبان عبد السﻼم اسماعيل
جوزيف فايز فهيم ميخائيل
مى سامى محمد محمد الفقى
ندى محمد عبد المعبود حسن نصر
اسماء حسين محمد طه
ميرنا نصحي مشيل سام
محمد خالد محمد عبدالمنعم حسن
ايه عاشور عبد الجواد عبد الفتاح
ايمان احمد محمود الحنفي
دعاء رمضان صابرسليم
هند صبرى محمد خليل شويته
كريم محمد محروس محمد الرشيدى
احمد محمد علي عبيد
السيد اسر محمد الترزي
على السيد على عطية
مصطفى ابراهيم عبده محمد
هاجر أحمد محمد أمين رزق
مى هشام عبد الفتاح محمد على
محمد خالد ابراهيم عريان
مصطفى محمد احمد عبدالحميد
محمود مسعد انور اسماعيل قاسم شميس
احمد مصطفى هاشم عزالدين
ساره احمد احمد محمد حسن
اميمة رضا احمد الطبﻼوى
حازم يحي عبدالعزيز خليفة
اسامه عبده محمد احمد مزروع
فتحى محمد فتح ﷲ محمد سلمان

الكلية
تمريض كفر الشيخ
تجاره طنطا
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره الزقازيق
تربية أساسي اسكندرية
تجاره المنصوره
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
اداب دمنهور
علوم عين شمس
علوم اسيوط
علوم عين شمس
علوم رياضة عين شمس
رياض اطفال القاهره طالبات
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية طفوله ج دمنهور
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره اﻻسكندريه
علوم عين شمس
تربية شبين الكوم
تجاره بنى سويف
تجاره طنطا
تربية حلوان
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية طفوله اﻹسكندرية
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه بورسعيد
اداب طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
902651
532521
111584
605489
660439
151177
442311
321528
431798
115483
905702
464882
750471
517642
212202
205425
590736
577994
879341
532527
615181
523417
321053
659260
743368
470527
544715
375457
608682
582199
425894
507662

اسم الطالب
اميره وائل عبد المجيد محمود
محمد ايهاب محمود ابراهيم قريطم
مونيكا ايمن مكرم راغب
مروه محمد كامل محمود جمعه
ابراهيم ابراهيم السيد ابراهيم عامر
جهاد معوض عبد العزيز منصور
على عبدالهادى على محمد عويضه
مها وحيد محمود السيسي
محمد رشدى طه حامد على
عزه السعيد البسيونى حسين
محمد احمد ثابت عساف
محمد احمد احمد عبدالهادي
محمد محمد احمد محمد الحديدى
ناهد فايز ابوراجح ابراهيم جادﷲ
اية مصطفى حسين محمود نور الدين
ميريت وجدى سامى سدره
عبد الرحمن نصر مصطفى محمد ربيع
دينا عصام مصطفي حنطور
ميرنا نشات ارمانيوس حنا
محمد حمدى محمد قريطم
محمد حماده حسن ابراهيم الشامى
يوسف محمد السيد محمد حسن
سارة حسيني قطب احمد خليل
ايمان معتصم فتحى محمد على
ابانوب جرجس فايز سﻼمة
رامى محمد عبدربه المرسى
مصطفى مدحت مصطفى محمد محمود جمعه
جهاد صﻼح سالم يوسف القطش
احمد محمد رجب السيد
احمد سامى حسين النجار
رانا طه عبدالوهاب طه
منير عماد محمد احمد تهامى

الكلية
اداب انتساب موجه سوهاج
كلية اللغات والترجمة سوهاج
زراعه عين شمس
نوعية الزقازيق
اداب انتساب موجه المنصوره
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية/رياضه طنطا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره دمنهور
اداب القاهره
تجاره سوهاج
تجاره كفر الشيخ
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
اداب دمنهور
اداب عين شمس
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
معهد فني صحى طنطا
علوم اسيوط
طب بيطرى دمنهور
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف/رياضة
تربية المنصوره
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره بنها
اداب انتساب موجه بنها
تجاره بنها
معهد فني صحى رياضه طنطا
رياض اﻻطفال ج اﻻسكندرية فرع مطروح
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
536949
513120
440113
161822
672006
802480
674704
849012
735382
360187
523292
729607
905657
534524
352219
109689
602434
912723
753175
583749
599078
428356
527162
656368
151973
828011
735601
910335
307591
359926
450000
278166

اسم الطالب
هند ابراهيم بسيونى عبده قمره
مروة راتب صالح عيسى
ساره محمود السيد عبدﷲ محمد الفقى
محمود سيد محمود سيد مهدي
احمد حامد احمد السيد
ايرينى جاد اللة حنا فرج
احمد سﻼمه محمد شكرى سﻼمه عبد الدايم
رحاب عبد الرحيم احمد شعﻼن
اميره احمد محمد احمد
محمد فرحان ابراهيم ابراهيم
ادهم حسين محمد حسين عبد السﻼم
محمد اكرم محمد السيد
احمد حمدى عبد الظاهر مزيد
نورهان على محمود عبد الرازق رمضان
كريمه عبدالعال اسماعيل امبابى طلب
محمد حماده محمد سليم
احمد رضا طه محمد مرسى
هدير محمد عبد القادر حسن
خالد طارق خليل محمد أمين
ايمان رضا محمد بندق
همس سعيد احمد محمد محمد
احمد ابراهيم محمد علي عوض
اﻻء محمد السيد عبدالدايم فرج
امل السيد فوزى عبد الحميد
احمد عبد الناصر حفني عبد اللطيف
عايده على عمر محمد
عبير عاطف محمد اسماعيل
عبد الرحمن عاطف ابراهيم ابو القاسم
اماني مجدي على عرفه
امير مجدى وليم فايق
هاجر ابراهيم مرزوق ابراهيم الغزالى
تسبيح ممدوح صالح احمد

الكلية
تربية ابتدائي دمنهور
حقوق انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره بنى سويف
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
كلية البنات علوم عين شمس
معهد فني صحى الزقازيق
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم طنطا
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
حقوق انتساب موجه سوهاج
تربية طفوله ج دمنهور
اداب عين شمس
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
حقوق اسوان
نوعية بور سعيد
تربية طنطا
اداب الزقازيق
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
زراعه اﻻسكندريه
اداب جامعة دمياط
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
نوعية الزقازيق
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات.
معهد فني صحى بنها
حقوق عين شمس
تربية ابتدائي طنطا
تجاره عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
501825
610860
584817
578129
459228
669505
920186
379409
456758
582846
442533
187841
323294
910764
391303
387834
919895
539096
825180
736448
153656
581492
437987
454280
372940
746591
605871
313128
449430
470994
378008
612394

اسم الطالب
أحمد علي أحمد على زويل
احمد ناصر محمد الصادق على
عبدﷲ على عبدالسﻼم نملة
محمود كمال السعيد الجندى
سناء صبحى السيد ابراهيم محمود
محمد محسن رضوان السيد رضوان
رانيا عادل محمود احمد
زينب السيد ابراهيم بلح
عبير عبدالحميد على ابوالعزم ورده
ريم أحمد السعيد صابر مصطفى
محمد الرفاعى السيد الحسنين الرده
جهاد حسن محمد عبد الجواد
رنا اكرم الخضري عبدالوهاب النجار
زينب عبد الكريم عبد الرحمن محمد
حازم امام فكرى محمد
ياسمين محمد ابراهيم سعد حسانين
ريهام محمود احمد محمد
جهاد فتحى على أحمد أحمد البهوفى
هند حسين عبد الموجود ابو المجد
مصطفى محمد محمد احمد السيد
يوستينا فارس رؤوف ايوب
محمد صبرى فتح ﷲ عبيد
نيرة محمد شحاتة ياقوت
شيرين ايهاب السيد كامل محمود
سهير حسين محمد احمد رزق
ابانوب عادل اسحاق عبد المسيح
اسراء محمد صبري ابراهيم
رقية جودة محمد عبد القوى
اسراء عزت يوسف امين حميده
هبه محمود جابر محمود
سندس حسام السيد رزق نصار
انس محمد عبد الحميد ابراهيم

الكلية
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية كفر الشيخ
معهد فني تمريض المنصوره
تربية ابتدائي سوهاج
بنات علوم رياضة عين شمس
نوعية طنطا
اداب المنصوره
تربية/رياضه طنطا
تربية ابتدائي الفيوم
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية اسوان
حاسبات ومعلومات الفيوم
تربية ابتدائي بنها
علوم سوهاج
تربية السادات
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
زراعه الزقازيق
تربية ابتدائي بنى سويف
علوم المنصوره
اداب جامعة دمياط
اداب طنطا
دار العلوم ج القاهره
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
تجاره الزقازيق
تربية شبين الكوم
اداب طنطا
نوعية فنيه كفر الشيخ
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
812784
318796
581869
156346
387773
168549
122679
440060
733842
919127
163586
241393
311447
800878
280172
653867
379857
289598
214820
840556
469988
378837
810472
596299
891092
383008
146802
909026
502326
877373
371543
603527

اسم الطالب
مارى جمال بشرى شخلول
فردوس عاطف السباعى حسن
محمد محمد المحمدى على غانم
اميرة احمد عبد الرازق حسن
جهاد السيد حجازى محمد
سارة محمد عبد الحميد محمود
هدي راضي محمد احمد
إيمان على حسن عوضين بدوى
ايناس ابراهيم على عنان
ايرينى رومانى جاب ﷲ واصف
محمد عويس عبد التواب سعيد
ساره ابراهيم حفنى ابراهيم
محمود عبد ﷲ نبيه احمد
اسراء ابراهيم محمد احمد
مريم محمد عبد الخالق منصور
فاطمه ابو الفتوح السيد ابو الفتوح
نورهان محمود عليوه العزالى
سارة اسامة عبد السﻼم الجبالى
احمد طه عبد المحسن المرسى
منه ﷲ مصباح عبد الرحيم خلف
عبدالرحمن محمد أسامه محمد الكرداوى
احمد عمادالدين محمود جمعه حامد
احمد سيد سالم محمد
مديحه مدحت عبد الجواد محمد الرفاعى
نهال جمال عبد الرحمن احمد
احمد شعبان السيد متولي
عبير اشرف ذكى كامل
ايه جمعه سعد يوسف
احمد خالد عبد الناصر محمد خليل
حازم محمد عبد المالك عبد الحكم
ساره محمد جاد الكريم شحات
شريف احمد حسين غريب مصطفى

الكلية
رياض اطفال المنيا طالبات
تربية/رياضه بنها
حاسبات ومعلومات المنصوره
اداب بنى سويف
علوم بنها
رياض اطفال القاهره طالبات
علوم رياضة القاهرة
تربية اسكندرية
تمريض الزقازيق
فنون جميله فنون اﻻقصر
تجاره انتساب موجه بنى سويف
علوم رياضة عين شمس
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
اداب المنيا
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تجاره المنصوره
علوم عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه المنيا
طب بيطرى كفر الشيخ
تجاره طنطا
ك.ت .فني صناعى شبرا
معهد فني صحى رياضه بور سعيد
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره القاهره
تربية اسوان/رياضة
تجاره اﻻسكندريه
حقوق اسيوط
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
حقوق الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
731369
596979
918632
469399
731928
316437
382957
917548
577941
314468
878154
163193
460960
398678
575203
752796
511731
152011
901509
104677
168778
579853
229225
382073
312388
663350
306773
901662
752297
825412
905631
231417

اسم الطالب
شيرين حمدى يونس السيد فج النور
ايه ابوالمعاطى جاد محمود زقزوق
ياسمين عبدالرحيم كمال محمد
مروه احمد عبد ﷲ عبد الحميد مطاوع
محمد يوسف طه يوسف
دعاء عبد الحكيم محمدجمال الدين عبدالسميع
احمد صابر مرسى يوسف
محمود همام محمود حسين
اسماء محمد محمد الطنطاوى
نور رمضان عبد المؤمن سالم
فاطمه كامل سالم احمد
احمد حمادة عبد المعبود عبد العزيز
محمد فتحى الشرنوبى ابراهيم دياب
حنان حامد محمد حسين
رضوان سعد ناضر رضوان
ساره هشام محمد زكريا حامد ابراهيم
سمر فريد مساعد محمد شاهين
سيف الدين عمرو حسين محمود
محمد نصر على محمد
هاجر طارق زغلول شريف
مى رجب عبد الظاهر مرسى
نادين نبيل عبد الفتاح حسن ابراهيم
محمد على عطية محمدالسرتى
جهاد مجدى محمد مدبولى المحﻼوى
محمد طه عبد المنصف خليف
ايه السيد عمر حسن عصر
سهام سامي عبدالصمد سويد
محمد احمد سيداحمد احمد
ايه محمد ابراهيم ابراهيم سمرة
محمود ابو القاسم ابو الفضل خضيري
ريهام ثروت زهري بدوي
اسراء سيد محمد الغريب

الكلية
تربية الزقازيق
حقوق المنصوره
تجاره سوهاج
تربية كفر الشيخ
تجاره الزقازيق
معهد فنى تمريض بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تمريض اسيوط
تجاره المنصوره
طب بيطرى جامعة السادات
تجاره اسيوط
معهد فني تمريض الفيوم
تجاره اسيوط
معهد فنى تمريض بنها
تجاره طنطا
معهد عالي إدارة وحاسب ج بورسعيد
اداب دمنهور
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
تجاره سوهاج
تجاره جامعة السويس
تربية الفيوم
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
حقوق انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى رياضه بنها
طب بيطرى المنصوره
نوعية اشمون
حقوق قنا جنوب الوادي
اداب انتساب موجه بورسعيد
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
اداب سوهاج
تجارة جامعة السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
279804
510567
283212
677062
151891
682993
590363
306417
612672
214994
376587
510621
503240
815808
229799
916161
892022
822130
224896
501709
106575
660237
843574
558774
278772
512421
673383
229901
156026
673386
307673
366778

اسم الطالب
محمد احمد السيد السيد سليمان
مروان احمد شوقى محمد سيد
نورهان محمد سامي محمود عبد الوهاب يوسف
شريف جﻼل محمد السيد السيد عبد الوهاب
ابرام سامح يوسف زخارى
طارق فؤاد حمزه القعقاع على دبل
محمد ابراهيم طه محمد ابودباره
محمد سامي فرج الجارحي
احمد عصام محمد خليل
محمد احمد عبد التواب عيد
ضحى جمال ابراهيم حسين
عبدالرحمن محمد عبدﷲ محمد ابراهيم زوبع
محمد احمد محمد مرسى
اسماء على يوسف تمام
امنيه مجدى احمد عبدالرازق
ابانوب تامر حزين مرزق
احمد عبد العليم احمد ابوزيد
ندى محمد احمد ابراهيم
سيد محمود فتحى عبدالسميع على
عبد الرحمن ابراهيم على ابراهيم ابوطويلة
لؤي احمد عبد السﻼم خضر
اسﻼم طه السعيد صالح زغروت
مصطفى فضل عبد المنعم على
احمد حسن عبد القادر محمد عمر
منة ﷲ زايد فرجانى محمد
رنا أحمد عطيتو أحمد نصر
سماهر عبد ﷲ محمد عبد ﷲ الحفناوي
مونيكا عزيز ناشد داود
هدير سالم فتحى سالم
سمر عبد المنعم محمود عبد اللطيف شداد
شيماء علي سعد ابوزيد
احمد عﻼءالدين محمد العشرى حسين

الكلية
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات حلوان
علوم جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
تربية/رياضه المنصورة
اداب جامعة دمياط
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
نوعية عباسيه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره اﻻسكندريه
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
حقوق اسيوط
تجارة قنا ج جنوب الوادي
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
علوم اﻻسكندريه
تجاره القاهره
علوم رياضة المنصورة
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
اداب المنيا
اداب دمنهور
طب بيطرى الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اقتصاد منزلى حلوان
تجاره طنطا
اداب شبين الكوم ج المنوفية
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
907194
677468
306716
460247
674549
678305
118278
241342
320868
303764
618627
838347
129857
726414
661176
152102
236012
138167
585462
108365
278259
584531
395778
462782
383278
313914
750673
240718
604957
883123
512745
112251

اسم الطالب
مينا ظريف فهمى قلدس
ناريمان سمير عطيه محمود
احمد سعيد عبد المنعم رشوان
نورهان حامد محمد السيد سحسح
ساره طارق سليم سليم التليتى
محمد الفرحاتى محمد الباز
نرمين سيد محمد على
سمر احمد السعيد احمد
ايمان شكري احمد خليفه
سارة صابر طنطاوى احمد الرفاعى
دينا ميخائيل عبد المسيح وهبه
أحمد شعبان كمال الدين عبد الشافي
محمد نبيل عبد العليم السيد ابوالعطا
امنيه عبد العظيم محمدين احمد
هاجر مجدى السيد محمد عيد رخا
عمر حسين سيد حسين مبروك
اية صابر عمر عطيه
رحاب صﻼح محمد محمد القماش
ايمان بﻼل السيد محمد قنديل
اسمهان نادر مسعد متولى
تقي حامد مصطفي الموافي
محمد ياسر ابو خليل محمد شتا
مصطفى عربى محمد ابوزيد
محمود ابراهيم عبد المنعم احمد السبكى
اسماء محمد سباعى درويش
اية مجدي سالم حسين
محمد حسن محمد القابوطي نوفل
رانده عزت احمد اسماعيل فراج
شيماء عبدالحليم على عبدالحليم
مريم عادل رفعت ابراهيم
شروق محمد على السيد حسن
ايه محمود محمد دياب

الكلية
تجاره سوهاج
اداب المنصوره
معهد فني صحى رياضه بنها
استنفد الطالب رغباته
تربية طفوله الزقازيق
معهد فني صحى المنصوره
تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالبات
اثار القاهره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي الزقازيق
اداب فرع الوادى الجديد
السن عين شمس/رياضة
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تربية ابتدائي المنصوره
علوم رياضة اسيوط
تجاره عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
حقوق بنها
تجاره كفر الشيخ
تربية ابتدائي بنها
اداب شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة بورسعيد
كلية البنات آداب عين شمس
اداب الزقازيق
علوم اسيوط
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
313141
602108
884082
893193
885250
663351
846553
366957
901527
518415
369655
161428
612447
582038
330404
162693
516222
670189
154048
283625
754967
893276
162543
538461
747283
884934
537996
292072
218147
888380
374993
162667

اسم الطالب
سمر محمد احمد محمد
سعيد عاطف السيد سيد احمد
ايه اشرف عبد الحميد توفيق
اسراء محفوظ هاشم عبد العال
ديانا جرجس جاد جرجس
ايه السيد مسعد رمضان
طاهر عصام حسين كمال الدين
خالد جمال محمد عبدالخالق محمد
احمد محمد جاد الكريم عبد الرحمن
نيرة هشام محمود منصور حسب ﷲ
اسماء وجيه عبدالقادر عبدالفتاح
محمد جمعة عيد ابراهيم
محمد عﻼء السيد عوض ﷲ
شرين رضا احمد محمد بسيوني
محمد عبد العزيز محمد القربه
جهاد محمد حسن عبد المولى
اسﻼم على ابراهيم حجازى
وﻻء رضا جوده على
رقيه محمد صالح محمد
محمود محمد فكرى محمد
محمد النمر عيد علي
مارينا صبرى كمال ابراهيم
امنيه محمدالسعيد عبد الرحمن عبد ﷲ
أماني محمد حسين على نوح
احمد نبيل محمد احمد
محمد كمال توفيق موسى
عبير عادل شعبان عبد العزيز الخولي
فاطمة سيد على مرسى
يارا اشرف زاهر اسماعيل
اميره كمال عبد العليم عبد الرحمن
هاجر احمد محمد شلش
اميرة خالد عطية محمد

الكلية
تربية ابتدائي السادات
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
تجاره اسيوط
تربية سوهاج
تجاره اسيوط
تربية المنصوره
تجاره سوهاج
اداب الزقازيق
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
اداب دمنهور
تربية ابتدائي بنها
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره المنصوره
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه/رياضة
تربية الفيوم
تجاره دمنهور
تجاره طنطا
تربية ابتدائي بنى سويف
تجاره عين شمس
معهد فني صحى رياضه اسماعيلية
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه الفيوم
تجاره دمنهور
مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية
تجاره اسيوط
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره انتساب موجه قاهره
كلية البنات علوم عين شمس
إعﻼم بنى سويف
تجارة جامعة السادات
زراعه الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
324233
161712
902856
154562
880227
897908
819294
223079
377700
164316
364292
430337
207883
233438
751207
369258
833536
214813
801058
238195
372636
157053
281145
382628
748580
520737
103286
140985
733635
225409
525099
809377

اسم الطالب
دينا صﻼح سالم عبد الرحمن
محمد حشمت عبد الرحيم محمد
مونيكا مراد عطيه كامل
احمد محمد خلف محمد
مارينا بهاء موريس عشم
معاذ جابر احمد احمد
هاجر محمود عبد العظيم نوح
مها مجدي حسنين فوزي
ياسمين حامد جمعه حامد سيد
منار محمد فتحى عبد الباقى
امنيه عبدالعزيز محمود ابراهيم شحاته
اسامه ايمن احمد امين
محمد طارق محمد محمد محمد سليم
ياسمين عابدين عبد المعطى محمود
نور ياسر السيد خليل محمد
اسماء السيد على السيد
مايكل ثروت كامل فلسطين
احمد ايمن جودت يوسف
محمد مصطفى عبد الرافع امين
اية بيومى احمد بيومى
ميرنا محمد عﻼءالدين يوســــف
عواطف عبد العزيز محمد عبد العزيز
محمد بن بيﻼ عبد العليم محمد نافع
الهام مجدى عبدالرحمن محمود معيط
محمود عبدﷲ بدوى محمد
ياسمين رائد عبد الشافي عبد الحافظ ابراهيم
مصطفى مسعود عواد عبد السﻼم
ياسمين اسﻼم محمود ابراهيم البحيرى
ريم مصطفى محمد فتحى مشهور
ناريمان حامد حسن حسين
مارينا اشرف امين ذكى
حسن محمد محمد راشد

الكلية
علوم حلوان
تجاره بنى سويف
تربية سوهاج
تجاره بنى سويف
تجاره اسيوط
معهد فني تمريض سوهاج
رياض اطفال المنيا طالبات
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره بنى سويف
حاسبات ومعلومات حلوان
علوم رياضة بنها
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تجاره عين شمس
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تربية نوعية بنها شعبة تربية فنيه
اداب اسوان
تجاره عين شمس
دار العلوم المنيا
حقوق القاهره
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
اداب بنى سويف
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
علوم بنها
علوم رياضة جامعة السويس
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
كلية الفنون التطبيقية ببنها
زراعه القاهره
تجاره اﻻسكندريه
علوم المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
593744
506618
452324
455996
815329
307176
304845
213359
213763
437043
822585
308895
225046
592742
238279
531247
681436
245449
242744
513315
366752
226236
311597
448894
826673
727107
229208
578095
675402
676102
895831
434541

اسم الطالب
جمال مسعد أحمد عبد السﻼم بعيله
ياسمين رأفت حسين محمد على
محمود السيد عبد العزيز ابو حجازى
احمد عبدالحميد عطيه غنيم
ميريت جمال يوسف رزق
ريهام اشرف منصور مشمشة
فاطمة الزهراء جمال اسماعيل السنباوى
محمد مصطفى محمد فؤاد محمد الدمرداش
بوﻻ عادل نصيف جرس
نورهان علي محمد ابراهيم الرجال
شيرى ريمون فوزى كيرلس
محمد حسن علي حسين
عمر مسعد سعد سليمان
اسﻼم احمد ابراهيم فايد
ورده ناصر نظير احمد
احمد محمد عبد السﻼم عبد المعطى زغلول
منه ﷲ ايهاب محمد الدمرداش حسن شرف
ايه ممتاز السيد احمد عبد ربة
ريهام احمد صبرى محمد
آية جمال محمود الشافعى
محمود عبدﷲ نورالدين محمود عبدﷲ
اسﻼم خيرى احمد حسن
محمود مجدي مصطفى ابو غنيم
إيمان عبدالرؤف عبدالسﻼم محمد سميه
محمد مصطفى خلف كامل
اسﻼم ياسر احمد عبد ﷲ
كريم شريف ابو اليزيد قطب
احمد عبدالغفور عبدالغفور حمد
اسراء محمد محمود احمد الشعراوى
رحاب محمود الشحات مصطفى نوفل
شيماء ثابت حسن على
خالد محمد على احمد هطل

الكلية
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
اداب دمنهور
اثار القاهره
معهد فني تمريض طنطا
علوم المنيا
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تربية طفوله شبين الكوم
تجاره القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب اﻻسكندريه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره القاهره
تربية ابتدائي جامعة دمياط
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب دمنهور
رياض اطفال المنصوره
زراعه القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره دمنهور
نوعية بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق شبين الكوم ج منوفية
تجاره طنطا
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره الزقازيق
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره طنطا
تربية طفوله الزقازيق
كلية اللغات والترجمة سوهاج
علوم رياضة جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
368405
383142
152010
446964
103642
377865
361988
365659
675941
229642
292608
679539
164543
727687
817761
591404
681588
366474
729604
438110
324729
827088
735638
386165
889558
906922
679551
316958
810676
596822
242336
153044

اسم الطالب
شيماء مصطفى محمد ابراهيم خاطر
حميده سعيد عبدالمتجلى احمد
سيف الدين احمد عبد العظيم محمد
عبدالمغنى محمدرمضان عبدالمغنى ابوداود
احمد ممدوح مصطفى احمد يحيى
بﻼل احمد عبدالفتاح احمد عوض
مها محمد عيسى محمد على
اسماء حارس عبدالهادى بغدادى
دينا على ابراهيم ابراهيم حسن على
كﻼرا وجيه وجد حشمى
اية سعيد محمد عوض
عبد الوهاب على عبد الكريم علي
اسماء محمد انور كامل
اسراء احمد رضا محمد حافظ سليمان الشوربجى
ابانوب يوسف ظريف دانيال
ماريا مجدى جرجس حنا جرجس
كريم رمضان عبد الحميد عبد الحليم على
محمد احمد محمد حلمى احمد يوسف
مؤمن محمد عبدالستار حافظ
سلمى محمد سعيد ابراهيم على
فاطمة حساني نصارى منوفى
يسرا عادل خليفة احمد
احمد ايمن محمد عبدﷲ ابراهيم
وفاء احمد محمد سالم
ايمان محمد فرح محمد
سمر صفوت سعد شرف
مها محمد محمود سعد
اسماء محمود ابراهيم مصطفي
محمد حينى محمد محمد
خالد كامل على المتولى قنديل
عبد الرحمن هاشم السيد احمد
امنية عاطف على حسين

الكلية
تجاره بنها
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
تجاره طنطا
حاسبات ومعلومات القاهره
حاسبات ومعلومات بنها
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
طب بيطرى المنصوره
اداب انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة حلوان
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
إعﻼم بنى سويف
تجاره جامعة دمياط
علوم المنصوره
حقوق بنها
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
تربية أساسي اسكندرية
تربية الغردقة جنوب الوادي
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره الزقازيق
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب سوهاج
علوم سوهاج
معهد فني صحى رياضه المنصورة
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
اداب المنيا
علوم جامعة دمياط
زراعه القاهره
علوم بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
204499
233896
288469
277060
908724
167546
310628
614111
678592
502733
726747
453031
656101
290128
890278
159925
910524
437474
395408
603737
374534
455733
521138
814768
906104
524682
284647
297136
747275
807383
462055
611059

اسم الطالب
ندى طارق محمد يحى
عمر سعد يحيى السيد
طارق هانئ محبوب احمد
احمد حسام حسن عثمان
مارينا كرم متياس جرجس
رانيا محمود عبد اللطيف احمد
ليلي عادل محمد عبد العزيز ابو عبية
اسراء السيد ابراهيم محمد
الشيماء المرسى ابراهيم ابراهيم
شهاب الدين ايمن محمود أبو فجور
ريناد احمد محمد احمد
انجى حامد محمد عبد الوهاب
خالد محمد مصطفى صابر ابراهيم
كريمة سعد معتوق محمد شعيب
وفاء معروف على احمد
سيد علي احمد جنيدي
بيشوي ايمن نصري مسدارى
أيه دياب محمد غانم خميس
عمر عبدالغفار امين عبدالغفار
ابراهيم فكرى حسن عبد الهادى
مى السيد عبدالحميد محمد
عمرو حلمى لطفى محمد خليفه
نورهان محمد صبحى مناع
مايكل عيد فوزى وهبه
عﻼء همام السيد همام
ارسانى شكرى جبرائيل صليب
نرمين حمادة محمد عبد الحميد
رحمة مدحت عبد اللطيف يحيى احمد
احمد عادل احمد عبد النبي محمد
عمر الفاروق اشرف صابر سيد
نورهان السيد محمد سعد المﻼح
هند حامد محمد امين على حسن

الكلية
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
حقوق انتساب موجه عين شمس
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
حقوق عين شمس
كلية تجارة ج أسوان
تربية ابتدائي الفيوم
تربية ابتدائي شبين الكوم
نوعية الزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره دمنهور
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
السن عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية طفولة اسيوط
تربية /رياضه بنى سويف
كلية تجارة ج أسوان
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
حقوق بنها
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية ابتدائي بنها
اداب طنطا
اداب دمنهور
تمريض المنيا
تجاره سوهاج
اداب اﻻسكندريه
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب عين شمس
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
علوم كفر الشيخ
رياض اطفال القاهره طالبات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
371890
211973
387523
821371
880650
502430
282361
652005
146989
582784
585964
455943
752808
585998
895152
728530
244606
896848
313195
804124
655797
283726
669448
607208
672824
500191
880104
162817
821958
505731
669640
221143

اسم الطالب
منه ﷲ جمال محمد محمد ابوالعﻼ
اية ايهاب عبد النبى امين
محمد ممدوح محمد محمد سرور
محمود جمال متولى محمد
محمد اسامه كمال صديق
عمرو شريف محمد على حسن عدوى
مريم عثمان عبد الوهاب عثمان
عبد العزيز الهادى فتحى عبد المجيد
محمد عبد الباقى محمد محمد حموده
اميرة محمود السيد علوان
اسامه احمد حسب ﷲ فايد
محمد جابر محمد ابو مصطفى
مريم السيد محمد السيد النجارى
محمد رضا الرفاعى وصيف
يسرا سيد محمد عبد ﷲ
محمود احمد محمد محمد خليل بري
مؤمن اسامه فؤاد عبد الباقي
حسام ايمن السيد محمد
رحاب مأمون محمد علي
اشرقت مصطفى أحمد فخرى
عبد الرحمن سعد عبد الرازق عبد العزيز شحاته
عﻼء الدين ابو العﻼ محمد ابوالعﻼ
حماده محمود محمد رمضان
كريم سليمان عبد المولي محمد
محمد محسن عبد الحميد القط
مينا صادق صبحى حبيب
ميرنا مراد عطيه مينا
مادونا عزمى الياس يوسف
هاجر جمال فاضل محمد
محمد عيد عبد الفتاح سليمان
محمد ناصف صﻼح الدين ناصف عبد الهادي
على توفيق على زهران

الكلية
تربية/رياضه عين شمس
تجاره عين شمس
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجارة قنا ج جنوب الوادي
معهد فني صحى رياضه اسيوط
اداب اﻻسكندريه
حقوق عين شمس
تجاره المنصوره
حقوق القاهره
تجاره طنطا
كلية اللغات والترجمة سوهاج
تجاره طنطا
تربية/رياضه بور سعيد
تجاره المنصوره
تجاره سوهاج
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره سوهاج
تربية السادات
تجاره اسيوط
تجاره المنصوره
تجاره طنطا
تجاره المنصوره
حاسبات ومعلومات الزقازيق
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره دمنهور
علوم اسيوط
علوم رياضة المنيا
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تجاره دمنهور
تربية/رياضه المنصورة
حقوق حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
743339
612474
519304
540157
150251
756311
169938
597123
731511
891458
455394
322135
579134
399091
819220
819710
615446
682934
232935
827018
119129
229325
470835
584093
447336
504717
594675
153510
360496
911905
152719
810291

اسم الطالب
يمنى حمدي احمد رضوان
نادر محمد عبد السميع محمد الشحات
عزة حنفى محمود محمد صالح
اسماء خيري عبد المقصود عبد الحميد
سالمه محروس عبد اللطيف احمد
ايه ﷲ محمود احمد محمد يسن
ايه يسرى محمد حسن
ديمه محمد حسين الحسينى
يوسف محمود احمد عطيه يوسف
هيثم نادي ناشد حمور
توفيق محمد توفيق احمد سﻼمه
احمد سعد كمال احمد فرج
مصطفى محمد محمد منصور على خفاجة
هاجر رضا محمد عبدالعال حسنين
رندا رتيب سيدهم بطرس
محب صالح بولس حنا
عفاف على احمد على منصور
عبد الرحمن ياسر عبد المطلب هاشم حمود
امنية محمد احمد ابو عكر
اميرة جمال سعد محمد
دنيا عادل عبد الرحمن حسن
امنيه سيد عبدالوهاب محمود
امانى ابراهيم طه غالى
احمد صبري إبراهيم احمد الفقي
حسن محمد ابراهيم محمد البدراوي
اسماء محمود ثابت مصطفي طه
محمد حسام الدين انور ابو العنين
دينا عادل حسن على
احمد رمضان حسن قاسم
مها احمد ابراهيم قناوى
شادي عبد التواب عبد ﷲ حسن
مارينا حنا ذكي حنا

الكلية
تربية طفوله اﻻسماعيليه
تجاره بنها
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية ابتدائي دمنهور
حقوق بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنى سويف
تجاره جامعة دمياط
تجاره بنها
تمريض اسيوط
السن عين شمس
معهد فني صحى رياضه بنها
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
علوم المنيا
علوم المنيا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم المنصوره
حقوق عين شمس
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية كفر الشيخ
اداب انتساب موجه طنطا
نوعية طنطا
اداب دمنهور
تمريض المنصورة
علوم بنى سويف
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية اسوان
علوم بنى سويف
رياض اطفال المنيا طالبات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
734198
310635
383295
281148
736225
323654
130642
300946
230847
500733
364766
880727
903958
220131
877943
530014
312017
163895
807719
321809
438044
525984
451126
238294
609071
654647
360345
587110
440324
909533
461556
585969

اسم الطالب
عبدﷲ السيد محمد عفيفى غانم
مي مبروك عبد المقصود البنا
ايه عاطف على سيد
محمد عباس عزت عباس
عبدالرحمن صﻼح محمد السيد
ياسمين حسام عبد السﻼم ابو صالحه
ايمان محمد فاروق السيد الخطيب
احمد حمدي السيد عيسى
محمود سمير محمدالعربى عفيفى
محمد هشام حسين على ابراهيم
هدى احمد عطا محمود
انس عبد المعطى عثمان محمد
انوار نصرالدين البدرى عبد الرحيم
حبيبة عبد السﻼم سيد علي
وﻻء عبد الناصر سيد عبد ﷲ
محمد عبد الوهاب عبد العزيز رياض زيدان
عبد الرحمن احمد عبدالرحمن عبداللطيف
احمد محمد نجيب سالم عبد الجواد
عمر جمال جابر ذكى
سليمان صﻼح سليمان محمد جاد
أميره عبد العزيز حسين سعد عوض
كريم حسنين ابراهيم محمد حسنين
مؤيد الدين عﻼء الدين انور الخردجى
حفصه على مرسى مرسى محمد
محمود سﻼمه توفيق محمد حسان
اسامه عبد العزيز محمود احمد
محمد عماد ابراهيم احمد
محمد السيد محمد ابراهيم حجر
مروه محمد بسيونى رجب خطاب
معتز خيرى احمد حسين
اسماء يوسف شحاته ابوالهوى
انس حامد عبد الرحمن على عبد الوهاب

الكلية
علوم رياضة اﻻسماعيليه
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
اداب عين شمس
حقوق عين شمس
علوم رياضة الزقازيق
العالي خدمه اجتماعيه بنها
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية ابتدائي السادات
حقوق انتساب موجه القاهره
حقوق اﻻسكندريه
تجاره القاهره
معهد فني صحى رياضه اسيوط
اداب انتساب موجه سوهاج
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم اسيوط
تمريض دمنهور
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
علوم رياضة المنيا
حقوق بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب اﻻسكندريه
زراعه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه طنطا
اداب القاهره
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم رياضة دمنهور
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
علوم طنطا
علوم المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
313776
606640
731134
598079
322025
364662
468159
575656
654487
109711
807615
513069
389025
504504
539202
829634
427263
541943
899218
747629
592170
233705
834431
589117
671413
588013
750890
538726
884106
125784
207174
296999

اسم الطالب
مروة رجب عبدالواسع عبدالفتاح
امانى حسن حسينى عبد الحميد العزازى
عﻼ عادل فوزى محمد حنوفة
دينا رمضان محمد الفحله
حازم مختار عبدالفتاح علي عبدالحافظ
اميره قاصد شحاته اسرائيل
مي جابر عبدالسﻼم عبداللطيف
امنيه خالد عثمان محمد الشركسى
احمد احمد فوزى ابراهيم شلبى
محمد عاطف عبد الحميد لطفى
إنجى عامر عدلى كامل
أميرة سمير محمد عبد المولى
محمد منتصر احمد مصطفى
احمد حسن محمد حسن
تقى محمد عبدالعزيز محمد
سوسن بدري ابو بكر حسن
محمد صبرى يوسف الشيخ
مجدى محمد فرج جمعه حسين
محمد ابراهيم محمود احمد
تقى احمد احمد عبد المجيد
رنا مجدي مسعد الخنيني
فاطمه خالد محمد علي
فاتن عبد العزيز محمد احمد
جهاد محمود السعيد محمد الطباخ
عمر حسين السيد امام عوض
محمد جﻼل يحى أبوالفتوح سالم
عبدالرحمن عوض عوض محمد الجيزى
رضا عبد الﻼه عبد الفتاح فرج
دعاء حسن عبد الحميد شاهين
امل مجدى محمد على محمد
عبدالرحمن سعيد كامل احمد
سارة سعد الدين ابراهيم عبد الفتاح

الكلية
تربية ابتدائي السادات
طب بيطرى الزقازيق
تربية ابتدائي الزقازيق
اداب جامعة دمياط
علوم شبين الكوم ج المنوفية
السن عين شمس
تربية كفر الشيخ
تجاره طنطا
تجاره طنطا
العالي لﻼعﻼم وفنون اﻻتصال  6اكتوبر
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
تمريض قنا جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق سوهاج
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره عين شمس
نوعية فنيه قنا
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تربية ابتدائي السادات
تربية اسيوط
علوم عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
281388
516030
144426
601566
454283
377847
450005
131980
282227
138703
209613
377374
378314
297349
454372
456461
547163
680969
836317
540520
473064
651157
801672
725653
840012
152062
516964
738269
361330
680242
916171
612416

اسم الطالب
احمد محمد مرسى محمد البدرى
احمد نصر مبروك بسيوني ابو رية
مروه ايمن حماده راغب
سلوى صﻼح الدين محمد على القطاوى
ضحى على محمد على جمعة
احمد صﻼح محمود حامد سيد
هاجر سعد عبد ﷲ ابو بكر
امين عصام احمد محمود هدايت
نسمة اشرف زكريا ابراهيم
زهوة مجدى عبد الفضيل عبد العاطى
كريم حسن حسن علي حافظ
امير حامد حسن ابراهيم
محمد صالح محمد صالح
سلمى سيد محمد موسى
يمنى محمد حسين السيد الحضرى
اسراء حمدى السيد فخر الدين سلطان
يوسف ياسين يوسف الهيتمى
عوض محمد عبد الحميد الدسوقى دويدار
مكاريوس صﻼح شوقى ونس
الشيماء سامي عبدالعزيز عبدالحميد
محمد السيد عباس ابراهيم زاهر
مروه داود السيد على جراوش
عبد ﷲ اشرف عبد اللطيف خلف
محمد رياض حسن ابراهيم بركات
خلود خالد محمود اسماعيل
محمد محمود فريد ماهر محمود
محمد يسرى محمد عبد الجليل
محمد محمد السيد حسن ابراهيم
ايمان مصطفى فتحى مصطفى
تسنيم محمود محمد سالم الحلبي
محمود خيرى عمر محمد
عبد العليم خالد محمد على ابراهيم

الكلية
زراعه عين شمس/رياضة
تجاره دمنهور
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اداب جامعة دمياط
تجاره طنطا
علوم رياضة الزقازيق
تربية طنطا
حقوق انتساب موجه القاهره
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق بنها
علوم رياضة بنها
تجاره عين شمس
تربية طنطا
طب بيطرى كفر الشيخ
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
تجاره بور سعيد
تربية قنا ج جنوب الوادى
علوم دمنهور
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
علوم المنصوره
تجاره اسيوط
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره اسيوط
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
اداب دمنهور
علوم الزقازيق
تجاره عين شمس
علوم المنصوره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
730681
180337
658794
758001
313880
603272
324860
307299
153283
557517
292184
659261
213924
603618
740726
730596
604998
378099
660503
215060
310505
651290
888589
213129
437472
530141
875487
162616
318719
530170
893026
206525

اسم الطالب
مصطفى محمد مصطفى كمال
عبير السيد عقل امين
عبد ﷲ محمود رمزى المرغنى احمد حبيب
عصام محمد خليل محمد
نرمين احمد مرتضى محمدعمران
حسام ابراهيم خميس عﻼم هريدى
دنيا السيد محمود عصمت عبد الحميد
تقي احمد نجيب مراد
راندا سامى سيد محمد
محمد جمال ظريف محمد بدران
هبة ﷲ فوزي محمد حسين سيد
ايه ابراهيم السعيد مصطفى ابراهيم
مريم عبد ﷲ سند حسنين
مصطفى فتحى داود محمد بيومى
سيد رمضان عبدﷲ خلف
مريم محمد محمود محمد حسن
اسماء عطيه عبدالحميد احمد عيسي
تقى احمد مليجى عبدالحى مليجي
عﻼء اشرف عبد الفتاح حسن عطيه دياب
كريم طارق ابراهيم عبد المعطى
نادية قطب محمد العربي
بسمه احمد فؤاد محمد سالم
حسام احمد حسن محمد
ملك يوسف بدر محمود
اﻻء محمود السيد محمد عبد الوهاب
محمد احمد كمال ابراهيم ابو سماحه
محمد منتصر محمد هاشم
نيره حسانين محمد حسانين شلبى
اية عبد العزيز صﻼح عبدالعزيز
احمد أشرف أحمد عقدة
محمد طه محمد عبد العال
احمد جمعة عبد الحافظ منسى

الكلية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره اسيوط
تجاره المنصوره
حقوق الزقازيق
تربية السادات
تجاره الزقازيق
حقوق عين شمس
تربية شبين الكوم
تربية بنى سويف
تربية ابتدائي السادات
كلية البنات آداب عين شمس
تربية المنصوره
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره الزقازيق
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
التكنولوجي العالي  10رمضان إدارة أعمال
معهد فني تمريض الزقازيق
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره المنصوره
تجاره عين شمس
تربية طفوله شبين الكوم
رياض اطفال المنصوره
تجاره اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية طفوله اﻹسكندرية
تجاره دمنهور
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه الفيوم
تربية بنها
تجاره دمنهور
تجاره سوهاج
تجاره عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
457734
535113
545424
360745
468865
920964
525486
830908
380446
824591
455211
847470
384524
883601
230682
545999
502715
364692
113225
818422
682767
465243
591105
749885
534068
384219
170049
609812
824815
585008
209146
682119

اسم الطالب
بسمة حسن سليمان عامر
سمر صهيب خليل ابراهيم
احمد طايع على ابوزيد
هانيا عبدالعزيز محمود مصطفى كامل القرش
محمد عبد الحميد محمد الحديدى
يحى البدرى احمد محمد
ريم حسنى عبد المقصود السيد عيد
أنس عبدالوهاب عطيتو محمد
يحيى زكريا محمد عبدالقادر
مروان كرم عبدالفتاح احمد
احمد فايز احمد نجله
حسن احمد حافظ محمد
عمرو سند فاروق عبدالغفار
عبد ﷲ صبرى عبدالتواب كريم
احمد حلمى عبدالرحمن محمد موسى
امنيه صابر سليمان زين الدين
محمد ابراهيم محمد سنجر
رشا محمد عدلى السيد
احمد محمد عبد الحليم طنطاوى
نورهان جمال محمد جمعة
هبه محمد محمد سالم اللبان
عمر خالد السيد على اللواتى
ايه محمد محمود البراوى
يوسف ممدوح عوض محمد
سلمى سمير ثابت جاد الرب السيد
امانى محمد عبدالنبى ابراهيم
اسﻼم عادل محمود سعد
بسمه محمود احمد ابراهيم سالم
كرستين خرس جبرائيل ابوالدهب
آيه حامد فرج شﻼل
ايمان نبيل رشدى احمد
اسراء عادل ابراهيم نجم حجاج

الكلية
اداب سوهاج
تربية دمنهور
تجاره طنطا
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
حقوق اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
تربية أساسي اسكندرية
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره عين شمس
كلية تجارة ج أسوان
تجاره طنطا
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تجاره اسيوط
اداب انتساب موجه حلوان
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
تجاره دمنهور
تربية عين شمس
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
رياض اطفال المنيا طالبات
تربية المنصوره
حقوق طنطا
اداب انتساب موجه جامعة دمياط
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اداب الفيوم
علوم الزقازيق
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
اداب طنطا
السن عين شمس/رياضة
اداب انتساب موجه المنصوره

Page 2171 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
320718
143120
449432
511008
226255
230968
901568
437292
532661
825193
116834
922255
735975
305295
154765
749376
898230
389902
379204
835061
379068
592130
652141
654298
461064
666972
539187
130933
802772
577234
530493
144756

اسم الطالب
سناء محمد زكى سليمان سعد
رانيا جمال حمزة جابر
اسماء احمد عبد العال الجوهري
حسام عاطف بهى الدين عبدﷲ
هشام سيد محمد توفيق محمد
عﻼء الدين عمر احمد محمد
محمد البدرى حسن محمد
دولت عادل السيد سليمان
جوزيف نبيل رزق يوسف
سميه السيد محمد حنفى
محمد عاطف عبد الحميد ماضى عبد الغنى
اسماء شازلى محمد على
بوسى محمد احمد على
اسماء وجيه متولى السلكاوى
اميرة محمود عبد الوهاب عبد العليم
ندا محمد ابراهيم الدسوقى ابو المجد
هناء مهدى يحيى محمد
جهاد عصام عبدﷲ الشاذلى
مى ناصر محمد احمد جعفر
صابرين عبدالحافظ محمود احمد
اسماء فتح ﷲ فهمى عبدالراضى
نرمين أيمن محمد على المصري
احمد محمد عبد الفتاح حامد
فاطمه الزهراء جمال محمد رمضان عبد ﷲ
احمد ابوالمجد محمد محمد الشافعى
سالى مصطفى محمد محمد المنشاوى
آية عوض سليمان احمد أبو منصورة
ندى احمد السيد محمد
فادى وجيه ناشد بطرس
محمود السيد شعراوى عبد الرحمن صبيح
ضياء احمد محمود محمد موسى
على عبد ﷲ احمد محمود جبريل

الكلية
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية حلوان
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
حقوق اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
علوم رياضة حلوان
إعﻼم ج جنوب الوادى/رياضة
تجاره اسيوط
طب بيطرى دمنهور
تجارة قنا ج جنوب الوادي
دار العلوم ج القاهره
معهد فني صحى اسوان
علوم الزقازيق
علوم رياضة اﻻسماعيليه
السن المنيا
علوم جامعة السويس
علوم سوهاج
حقوق عين شمس
بنات تربية/رياضه عين شمس
تربية رياضية /بنات قنا
اداب عين شمس
تجاره بور سعيد
علوم المنصوره
اداب المنصوره
تجاره كفر الشيخ
تجاره طنطا
تربية طفوله ج دمنهور
حقوق انتساب موجه القاهره
نوعية المنيا
حقوق طنطا
تجاره دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
674918
729908
432323
599535
880868
451444
830175
613565
441857
149042
160036
517594
595729
122426
382441
457203
594918
428059
595811
280767
103629
439338
329680
103961
752684
895418
732643
366899
918014
141910
725968
298377

اسم الطالب
عمر خالد محمد محمد بيبرس
يارا عدلى سالم محمد سالم
عبد الرحمن السيد محمد محمد عامر
محمد عادل حمدى احمد سند
احمد شوقي عبد الراضي زيدان
مينا عماد عبد الحليم عازر
رحاب فايز محمد احمد
ايه شريف اسماعيل السيد
محمد شبل محمد رمضان عطيه
امنيه خالد فاروق محمد
ماريو جابر نجيب اسرائيل
داليا عبد الكريم السيد ابو زيت
غادة جمال محمد داود السيد
لمى مجدى على احمد
هدير عيد عبدالوهاب ابوسريع
هدير احمد محمود عبدالسﻼم العكل
زهراء ياسر أحمد اسماعيل محمد
صﻼح ممدوح صﻼح محمود
امنيه محمد ابراهيم التابعى العدوى
مارك مكرم عياد سعيد ناروز
عمر ابراهيم محمد ابراهيم
نانسى على السيد محمد الحكيم
جهاد محمد السيد خليل محمد
سارة دسوقى عمرو عثمان
نسمه جمعه حامد متولى صبح
كيرلس حسنى وهيب توفيق
اسماء وجيه صبحى عليوه
عمرو عﻼءالدين عبدالجليل عبدالعزيز
احمد محمد عبد الحميد محمد
شهاب على عبد الرازق عبد الرحمن
نشوى عامر طايع سعد
محمد سعد شعبان محمد

الكلية
علوم المنصوره
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره الزقازيق
معهد فني صحى رياضه اسيوط
علوم طنطا
تمريض قنا جنوب الوادي
اداب الزقازيق
تجاره طنطا
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه بنى سويف
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية جامعة دمياط
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية بنها
تربية طفوله طنطا
معهد فني صحى بور سعيد
زراعه اﻻسكندريه
تربية جامعة دمياط
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم بورسعيد
تربية ابتدائي سوهاج
تربية الزقازيق
حقوق بنها
تربية رياضية بنين سوهاج
اداب القاهره
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تجاره القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
240797
661430
818651
500277
808574
357600
463074
878106
738128
675441
726865
114654
425932
115386
525335
178751
681387
391824
208978
146988
205105
506703
477179
313389
612860
137879
906196
585028
669656
374155
104232
536552

اسم الطالب
مى ممدوح جمعه متولى
الشيماء فتحى ربيع صالح حافظ
آيه مجدي أحمد محمد
منن عبده محمد عبدﷲ احمد
ابانوب عادل شحاته نجيب
محمود شعراوى وهبه شعراوى
مؤمن محمد عبد الرحمن محمد حسنين
يوستينا اسحق زكري فلتس
ياسمين يوسف عبدالسﻼم اسماعيل
كريم محمد توفيق همام بيه
شاهنده هاني عبد العزيز علي
ساندى ايمن شحاتة جرجس
مريم ناجى نجيب وهبه
فاطمه خالد فتحي ابرهيم
هاجر على أحمد حجاج
يوسف ماهر بخيت غب﷼
رنين جمال محمود مصطفى العطيفى
نسمه محمد عبدﷲ محمد
عﻼء محمد صﻼح الدين محمد
محمد عامر نصر ابو الدهب
مونيكا ادوارد ميخائيل تادرس
روان احمد السيد ابراهيم
لؤى احمد حامد غنيم
هاجر جمال عبد اللطيف الديب
بﻼل محمد أحمد السيد عبدالرحمن
امنيه احمد ابراهيم عبد ﷲ
هيام صﻼح عبده محمد
احمد محمد عبدالحميد ابوعيطة
مصطفى عبد البديع السيد محمد العزب
سميحه اسماعيل صالح محمد اﻻعرج
زينب محمد صبرى شلبى احمد
إسراء محمد على منسى

الكلية
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية المنصوره
رياض اطفال المنيا طالبات
تجاره اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
نوعية موسيقيه اسيوط
دار العلوم ج القاهره
تجاره طنطا
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تجاره سوهاج
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية/رياضه حلوان
اداب انتساب موجه طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
السن عين شمس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره سوهاج
دار العلوم ج القاهره
حاسبات ومعلومات المنصوره
علوم بنها
تجاره القاهره
تربية دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
103448
590821
547439
305814
672679
825903
141183
597007
478273
752547
742278
747975
744200
746999
732971
890119
597660
150525
827164
295725
215907
314777
324481
220583
159427
360855
369430
233810
538043
436160
145626
532822

اسم الطالب
يوسف على حسن عبد الرحيم
محمد محمود مصطفى البرش
محمود مجدى احمد محمد كروش
عمرو اشرف محمد ابوزيد
خالد سامى رجب الصباحى
اماني محمود احمد نور الدين
هدير جمال مصطفى احمد الطويل
احمد محمد صبرى عيد
دينا عبدﷲ فرج العنوسى
اﻻء طارق محمد عبد ﷲ محمد البغدادى
يمنى احمد عبد الباري سليمان
ميرام على محمد سليم
امانى محمد عبد الرحمن محمد
محمد احمد محمد عبدالفتاح
ياسمين محمود محمد مقلد
احمد مرزوق على فهمى
مصطفي السيد عبد الملك عبد السﻼم
اسراء عبد الحليم عبد الفضيل يونس
بﻼل سري تقي امين
شروق علي عبدالفتاح علي يحيى
ميريت ماجد حبيب شنوده
مصطفى فؤاد محمد حسنين البهنسي
جورج يوسف مقار عبدالمﻼك
يوسف احمد يوسف احمد
هيثم سﻼمه رجب حميده
زهره ياسر طلعت خلف ﷲ
احمد نبيل سعد السيد
اسﻼم احمد محمد محمود
منى صبحى عبد الرحمن عوض السقا
ايه محمد رضا حسن وصفى
الحسناء سامى مصطفى موسى
محمد عمر عبدالعاطى السيد

الكلية
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
نوعية طنطا
تربية بور سعيد
زراعه قناة السويس/رياضة
تجاره جامعة السويس
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم رياضة اﻻسماعيليه
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
تربية اسيوط
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تربية حلوان
كلية تجارة ج أسوان
تربية عين شمس
اداب عين شمس
العالي للدراسات اﻻدبية كنج مريوط
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية /رياضه بنى سويف
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه الزقازيق
حقوق الزقازيق
معهد فني صحى اﻻسكندريه
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
رياض اطفال القاهره طالبات
زراعه دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
505303
813332
650047
288891
113472
281359
843684
512668
894242
553315
372610
811396
877249
822628
600091
910385
888116
731827
370865
583556
827816
149561
116197
577701
440471
455527
900195
669842
159501
826370
915217
658391

اسم الطالب
عبد الفتاح محمد عبد الفتاح محمد الشرقاوي
ايه حسن على معوض
سلمى محمد على الموافى
محمد مصطفى محمد عبدالمنعم
محمد محمود محمد على
احمد محمد عبد ﷲ بدر
شيماء عماد سيد محمد
اسماء خالد السيد البدوى عبد الحميد
ايمان سيد ابو الحسن احمد
يحى سامى يحى محمد الوكيل
خلود جمال الدين شاذلى علــــى
ندا مجدى اسحق حبيب
ايه ابوالحجاج سيد ثابت
ايمان قط عابدين محمد
حسين محمد حسن على العزونى
ندى محمد المهدى عبد الوهاب حسن
مرنا صفوت انيس حنا
ابانوب نبيل كمال مسيحه
ابانوب نسيم لبيب جرجس
هبه محمد البدرى الجندى
احمد على ابو سته محمد
ساره عبد العظيم عامر على
هشام سيد هشام ابراهيم
احمد ايهاب حامد بدوى حلبه
كريستين البير عبد المسيح مرقص
كريم جاد عبدالفتاح جاد البطلى
اسماء كمال محمد ادم
محمود حسين عبد العزيز عبده الحسانين
هند محمد عبد العال ابوزيد
دينا عبدالمعز محمد حسانين
احمد اسامه محمد اسماعيل
سمير محمد رضا محمد ابو زيد زعﻼبه

الكلية
اداب انتساب موجه دمنهور
علوم المنيا
حقوق المنصوره
تجاره القاهره
حقوق انتساب موجه القاهره
ع.دولى اعﻼم مدينةالشروق
تربية ابتدائي المنيا
تربية رياضيه بنات اﻻسكندريه
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات الفيوم
اداب المنيا
اداب اسيوط
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
اداب الزقازيق
حقوق اسوان
علوم اسيوط
تربية الزقازيق
علوم رياضة عين شمس
استنفد الطالب رغباته
تجاره سوهاج
زراعه القاهره
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب طنطا
حقوق اﻻسكندريه
علوم رياضة طنطا
تربية ابتدائي سوهاج
حقوق المنصوره
تربية بنى سويف
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره اسيوط
معهد فني تمريض المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
456819
729506
440531
314034
897347
278185
512931
443718
305693
229400
446137
673431
364625
310656
896176
731213
502073
369439
592215
133864
437941
804747
756351
593422
878267
442253
238563
302880
218248
525515
212388
538453

اسم الطالب
نجيه ابراهيم الشحات عبدالحميد زوين
محمد الحسيني آدم الذخير ادريس
مونيكا عاطف عبد المﻼك جاد يوسف
اﻻء سعيد شحاته احمد
اسراء جامع عبد العظيم بيومى
حبيبة ايمن محمد فتحى عبد ﷲ
ايناس صﻼح محمود فرج ﷲ
مروة محمود حسين فرج سعيد
عمر عبد المحسن السيد قشقوش
فاطمه السيد عبدﷲ عبد الرحمن الشريف
مصطفى ناصر مرسى احمد يوسف
ندى حسن عبد الحميد ابراهيم حسن القشﻼن
نسمه احمد طلعت حسنين السيد جاد
وفاء قطب حسين زايد
مارينا عماد اسحق عطيه
محمود احمد حسن محمد سﻼمه
آية يسري حسن أحمد سالم
سالم عبدالحكيم سالم صبيح
اسماء زين ابو زيد الزيات
شيماء حسن السيد اسماعيل السيد
منه ﷲ حسن محمد محمود عﻼم
فاطمه حمدى عبد الرازق عواد
منى اسعد سليمان سالم
زينب احمد محمدين الديب
مروه عبد المنعم محمد عبد الكريم
احمد محمد عيسى قطب السبكى
عبدالرحمن صﻼح عبدالعظيم عبدالقادر
امل حامد عبد الفتاح عطيه محمد
منى مجدى رياض عطية العزب
ندى شعبان محمود سالم محمد
محمد سمير السيد محمد
آﻻء رضا محمد بسيونى صقر

الكلية
تجاره طنطا
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية السادات
تجاره سوهاج
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم رياضة جامعة دمياط
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه عين شمس
المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا المنسوجات بالمحلة الكبرى
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
كلية البنات علوم عين شمس
تجارة جامعة السادات
تجاره سوهاج
تجارة جامعة السادات
علوم طنطا
حقوق بنها
تربية جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تمريض المنيا
تربية ابتدائي العريش
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
حاسبات ومعلومات اسيوط
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
زراعه القاهره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
استنفد الطالب رغباته
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تمريض دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
525304
127632
681507
293894
447744
588428
280486
151606
460287
524755
683247
608476
446373
142424
751436
745294
313368
327133
749883
207401
650349
330426
808492
278638
650192
660308
674435
679755
453888
453300
158645
437135

اسم الطالب
جنة سامى شعبان عوض محمود
شروق فتحى عبد الحكيم غريب
احمد محمود على محمود الحديدى
عبد الرحمن محمود عبدﷲ عبدربه
محمود الشناوى مصطفى كمال
أسماء عبدﷲ محمد حجازي
روان عبد الرحمن جﻼل الديب
رمضان رجب كامل على
اﻻء عبد الكريم سعد عطيه قلقاس
ابانوب يوسف سو﷼ ناشد
مريم ممدوح محمد ابراهيم اﻻدهم
اسﻼم مصطفى حسن يوسف
عبد ﷲ سمير ابراهيم عبد العال
سمر حازم حاتم زياده
احمد عبد ﷲ فوزى عبد ﷲ حسنين
محمد عصام حسن علي احمد
اميرة فرحات عبد الغنى دومه
مروة نبيل عبد الواحد سعد
وليد محمد سيد عامر
عمر ناجى حسنى سيد
احمد السيد عباس احمد الشربينى
ماري بشرى حليم ميخائيل
على محمد على احمد ابراهيم
مصطفى مجدي عبدالحميد حسنين
شادى محمد عثمان محمد خليل
محمد عبد العزيز عبد ﷲ يوسف الخمارى
هاله محمد على عبد الرحمن منصور
مصطفى خالد عبد الرؤوف احمد
ياسمين السيد عبدالعزيز السيد
نيرة محمد عبد المقصود ابراهيم عرفة
مصطفى يحيى محمود احمد
زينب سﻼمه السيد سﻼمه السيد

الكلية
اداب اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه حلوان
تربية رياضيه بنين المنصوره
حقوق عين شمس
تربية طنطا
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق بنى سويف
علوم دمنهور
تجاره اﻻسكندريه
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره الزقازيق
اداب طنطا
السن عين شمس
تمريض بور سعيد
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية السادات
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره المنصوره
معهد فني صحى بنها
اداب المنيا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم المنصوره
تجاره المنصوره
معهد فني صحى رياضه الزقازيق
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تمريض طنطا
علوم طنطا
كلية التعليم الصناعي جامعة بني سويف
اداب اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
896357
671162
512380
517535
900486
395546
319430
726648
579280
445265
673017
658726
220778
293254
358212
432816
837617
150933
662144
237533
729140
738028
391539
678329
533794
303366
902822
454274
612476
307815
160188
245517

اسم الطالب
منار مجدى عبد الرحمن عبد العال
محمد رجب على محمد البنهاوى
امنية خالد دسوقى ابراهيم دسوقى
عبير سامى محمد على حسن
احمد شعبان على عبد الرحيم
ادهم سعيد رجب اسماعيل
يسرية حاتم ابراهيم حسان
هادى اسامه عوض الدسوقى حواتر
نسمه محمد عوض عبدالعال
اﻻء محمد محمد مصطفى علم الدين
حازم احمد عبد الحليم حسن رسﻼن
غرام وحيد المتولى المدنى
عبد ﷲ سعيد فهمى اسماعيل
ميسرة عبد ﷲ عبد العليم محمد
زينب جمال عبدالحميد عطيه
حسن مجدي السيد محمد حسن
اميرة محمد ماضي محمد
سوزان شاذلى مهدى محمد
عوض عبد السميع ابراهيم معوض
مريان نصحى غطاس متياس
محمد عزت محمد رجب احمد
اسراء احمد حامد امين
نورهان محمد محمد بخيت
اميره حامد عطيه عوض
اميره على على عشماوى بدر
اسماء شوقي عبد الرحيم أحمد سلمون
مادونا عادل نعيم زكي
سندس ناجى عبد المقصود مصطفى
احمد صﻼح الدين عبد الرازق موسى الحرايرى
غادة شريف عبد الحميد محمد
حسام عمادالدين رياض حافظ
رميساء عادل عبد العزيز احمد

الكلية
اداب سوهاج
عالي هندسة بلبيس
اداب دمنهور
نوعية اﻻسكندريه
علوم جامعة السويس
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تربية ابتدائي بنها
تجاره بور سعيد
نوعية طنطا
علوم جامعة دمياط
زراعه المنصورة/رياضة
رياض اطفال المنصوره
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
علوم عين شمس
تربية حلوان
تجاره دمنهور
طب بيطرى فرع الوادي الجديد
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
تجاره الزقازيق
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
معهد فني صحى المنصوره
اثار الفيوم
تمريض شبين الكوم المنوفية
تجاره سوهاج
تربية طنطا
علوم الزقازيق
استنفد الطالب رغباته
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
زراعه القاهره/رياضة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
531204
106536
230547
224710
304456
384082
611850
603253
282665
593450
673032
107575
316228
310576
891094
825994
527998
237313
243271
208963
650655
302117
507978
876777
441946
137364
664898
597021
223183
206737
523453
355507

اسم الطالب
محمد عادل توفيق دربك
فاطمه مصطفى محمد يسن حسنين
مارجو مجدي ميﻼد فهيم
فادى نبيل حبيب بسالى
اميرة اشرف احمد حشاد
خلود اسماعيل عبدالمنعم محمد اسماعيل
ندى محمود محمد مصيلحى عطيه خلف
احمد ياسر حسن على حسن
احمد عﻼء حافظ على بدوى
رنا طارق نعيم الهﻼلى
عبد المنعم محمد عبد المنعم محمد سيد احمد
محمد اشرف احمد ابو المكارم
لؤة احمد امين محمد
امنية محمد عبد المقصود الحفنى
نيفين يوسف سمعان سيفين
منار السيد علي زين العابدين
اميرة احمد جابر عبدالتواب محمود
دنيا مجدى كامل محمود
منة ﷲ صﻼح الدين محمد مصطفى
اسﻼم عبد ﷲ حمدى محمد
محمد احمد صﻼح الدين احمد زين الدين
مصطفى سعيد مصطفى محمد شرشر
عمر عادل محروس محمد على
عبير محمد احمد مصطفي
احمد محمد السيد النجار
عمر عطيه عبد الفتاح زارع
محمد شريف عبد الغنى ابراهيم العراقى
محمد صابر السيد خليفه
اماني عبد العزيز شحاته عبد العزيز
مرهان عصام عبد ﷲ محمد
احمد عبد الكريم احمد درويش مصطفى
لمياء حسن عبدالحى علوان

الكلية
علوم طنطا
تجاره القاهره
كلية البنات آداب عين شمس
تربية ابتدائي عين شمس
نوعية اشمون
تجاره عين شمس
تربية الزقازيق
تربية رياضيه بنين الزقازيق
حقوق القاهره
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تجاره القاهره
تربية نوعية بنها شعبة تربية فنيه
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تربية ابتدائي اسيوط
اداب قنا ج جنوب الوادى
طب بيطرى اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم القاهره
حقوق عين شمس
حقوق المنصوره
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
تجاره انتساب موجه دمنهور
حقوق اسيوط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
زراعه دمياط/رياضة
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
تجارة جامعة السادات
علوم اﻻسكندريه
فنون تطبيقية جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
534947
252341
386895
905742
359276
529877
837302
162983
664381
670672
467582
684208
682372
838134
677530
218466
144655
300891
548590
585799
800534
587517
656648
895445
375012
604701
663660
680074
384920
806757
293915
606863

اسم الطالب
فاطمة احمد محمد حسين عجوه
محمد احمد فاروق مهدي
فاتن حازم عبدالمحسن عبدالباقى
احمد محمد احمد ابراهيم
محمد على اسماعيل حافظ
محمود وجدى فتح ﷲ راشد
سيد سيد خليفه عبد اللطيف
احمد عوض شحاته مبروك
جمال ماهر محمود ابراهيم بقشيش
ايه احمد اسماعيل حسب ﷲ
محمود سامي عبدالخالق سالم
مصطفى عبد الفتاح البادى حسن الجمال
محمد محمود محمود مصطفى عبد ربه
ياسمين صالح محمد والي
احمد وحيد احمد محمد العدل
مديحه احمد محمد احمد غانم
طارق يحيي صبحي عبد الخالق
محمد محمد عبد المعطى محمود الجمل
احمد السيد محمد عبدالغنى الرخ
احمد النبوى محمد القصير
ايه عماد جاد على
رنا السيد محمدالدسوقى عبدالوهاب
اسراء السيد حسين حسان
ابانوب الياس وديع ناشد
اسماء على خواص على
اميره محمد عبد الحليم مصطفى مرشد
ايه محمد حسين متولى
ابراهيم على محمد على شاهين
محمد عصام حماد يوسف
ساره جمال نصر ابوهشيمة
عمر طارق فتحي عوض
هدير محمد صﻼح خميس جادالمولى

الكلية
تجاره بنها
دار العلوم الفيوم
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق سوهاج
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم اﻻسكندريه
اداب فرع الوادى الجديد
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره المنصوره
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره المنصوره
تربية/رياضة فرع الوادى الجديد
تجاره انتساب موجه المنصوره
نوعية عباسيه
زراعه القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية/رياضه دمنهور
تجاره المنصوره
اداب المنيا
تجاره طنطا
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
حقوق سوهاج
تجاره بنها
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
دار العلوم انتساب موجه الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
230986
918133
910605
743297
242151
736452
323395
731774
803604
441644
144287
519258
657965
377791
463213
467985
399379
504951
367678
361763
609476
451695
528191
503213
728208
502581
895531
846894
448862
546207
282004
387672

اسم الطالب
محمد سيد حسن عبدالرحمن
عمر عبد السيد اسماعيل بهنساوى
ساره بدوي مصطفى ابوزيد
ماري القس تادرس نصيف
عبد الرحمن عاطف محمد خيري
احمد حسين زكى علي السيد
ايمان ابراهيم السيد ابراهيم النجار
احمد محمد احمد عبد الرازق
هاجر نشأت حسن حسن
محمد طارق شوقي محمود داود
هادى بدوى عبد الفتاح عبد النبى
نورهان احمد قطب محمود الشاعر
احمد رمضان عبد العال احمد تقى الدين
محمود عبدالنبى عبدﷲ الزيطه
محمد جمال عرفة السيد خليفة
هالة محمد عبدالعزيز محمد
محمد طاهر محمد محمد الرجﻼتى
عبير علي محمود عبد ﷲ السوداني
هبه محمد عبدالغنى محمد عدوى
دعاء احمد عبدالﻼه حسن تمام
مى محمد السيد رجب
كيرلس وحيد منير حبشى ميخائيل
ميار أحمد محمود عبد المعطي الخولي
شادى احمد بدوى على
دعاء عبد الكريم حسن ابراهيم عبد النبى
لورا يوسف عبد الفتاح حسانين
ابانوب فايز ارمانيوس جوده
احمد محمد الصغير على عثمان
اﻻء مصطفى فهمى عبد ﷲ عبد الباقى
يارا سمير عبد الوهاب عبد الحميد وحيدة
نورهان حاتم فاروق حامد محمود على
ايمان اسماعيل محمد عبدﷲ اسماعيل

الكلية
حاسبات ومعلومات حلوان
حقوق سوهاج
تربية اسوان
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه قاهره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تربية رياضيه بنين الزقازيق
اداب المنيا
حقوق طنطا
زراعه القاهره/رياضة
حقوق طنطا
تجاره كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره كفر الشيخ
تربية كفر الشيخ
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
حقوق اﻻسكندريه
حقوق بنها
حقوق حلوان
تجاره الزقازيق
تربية/رياضه طنطا
تربية أساسي اسكندرية
تجاره اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه سوهاج
دار العلوم المنيا
تربية طنطا
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
تجاره عين شمس
اداب الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
387464
381211
546322
536141
303255
754966
206082
681673
897775
601796
319681
882678
559065
278487
659919
559489
517738
906113
845778
746223
576811
590669
116060
360541
277536
525212
662373
729329
447266
113430
609804
131224

اسم الطالب
مصطفى ماهر ابوزيد السيد
مهند ايمن عبدالعزيز محمد
خلود خالد محمد محمود
ايناس الشاعت جابر الشاعت
شروق عبد الرحمن عبدالسميع عبدالرحمن
كامل جمعة كامل محمد
ساره شاكر فاروق شاكر
عمر احمد احمد سليمان داود
هانى السيد محمد عثمان
ايمان صبرى عبدالسميع السيد عطيه
اسراء عيد محمد حسين
ايهاب نشأت مﻼك عزب
محمود محمد عبد العظيم احمد رسﻼن
اميرة سعيد عبد المتجلي محمود جمل
ساره الشحات عبد العزيز محمد رزق
على عبد السﻼم محمد غازى عبدالعاطى
ساره فخرى عبدالمجيد سرور
محمد المجري ثابت عبد الباري
طه محسن طه على
محمد مصطفى عبد الحميد مصطفى
شريهان عبد ﷲ محمد طلعت نجيب
اسامة سمير متولى ابو الفتوح
سيف اشرف احمد امام
فادى وجيه سدارى يسى
محمد احمد محمد عبد المنعم عرابى
منه ﷲ السيد محمد خليل محمد غالى
احمد خالد مسعد عبد الحافظ
امل امين محمد عبدالحليم محمد
محمد عبدالقادر محمد عبدالقوى عتلم
محمد حماد محمد السمان
امانى محمود محمود عثمان
وﻻء شوقي عبد الحميد عبد الرحيم

الكلية
علوم بنها
علوم رياضة عين شمس
تربية أساسي اسكندرية
اداب دمنهور
حقوق شبين الكوم ج منوفية
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره المنصوره
علوم سوهاج
اداب الزقازيق
تربية ابتدائي بنها
تجاره اسيوط
تجاره اﻻسكندريه
تربية حلوان
اداب المنصوره
تربية/رياضه دمنهور
تجاره دمنهور
معهد فني صحى سوهاج
كلية تجارة ج أسوان
علوم رياضة اﻻسماعيليه
تجاره انتساب موجه طنطا
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره عين شمس
اداب اﻻسكندريه
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
علوم الزقازيق
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه طنطا
رياض اطفال المنصوره
تربية حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
737483
671734
614046
608986
681165
207962
881883
890899
113708
829159
540606
125414
121664
380440
754525
228988
657381
801690
137368
543286
436914
818794
387117
397159
920979
304060
845570
607893
441784
669036
321038
837732

اسم الطالب
اسماء محمود محمد درويش
اميره حسام محمد السيد
سناء محمود حسين محمود
انس السيد محمد طاهر
شروق محمد ابراهيم ابراهيم
عمر اكرم جميل محمد
احمد رمضان عباس ثابت
حازم على احمد عثمان
ابراهيم حسين محمد احمد يوسف
معين فتحى معين حسن
ريهام خالد أحمد يس احمد
منه ﷲ حسين فكرى على
ادهم احمد فتحى عبد العزيز
محمد وجيه عبدالباقى يوسف
محمد السيد محمد احمد
عمرو مجدى خليل ابراهيم
ايه سمير عبد الحميد محمد نوح
احمد عبد الناصر محمد عبد الحميد
كريم خالد محمود علي الحبشي
على خميس محمد احمد سليم
تقى عبد الناصر محمد وحيد الدين
طه عبدالناصر طلعت عبدالناصر
اسراء ناصر محمد صالح
عبدالرحمن احمد محمود محمد
نهله عبدالحميد احمد على
زينب ابو بكر عبدالخالق الشامى
اندرو رأفت توفيق عجايبي
رانيا عبد الغنى جميل عطيه
عمر احمد فايز احمد المزين
احﻼم السيد بسيونى ابراهيم بسيونى
ياسمين حسن احمد الخور
احمد أبوبكر أحمد عوض

الكلية
نوعية الزقازيق
تجاره المنصوره
اداب الزقازيق
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
علوم المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره اسيوط
معهد فني تمريض اسيوط
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
طب بيطرى دمنهور
حقوق القاهره
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره عين شمس
اداب العريش
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم المنصوره
فنون جميله عماره المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة اﻻسكندرية
علوم طنطا
تربية المنيا
تربية ابتدائي عين شمس
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب سوهاج
تربية ابتدائي شبين الكوم
علوم اسوان
نوعية الزقازيق
علوم طنطا
اداب كفر الشيخ
تمريض شبين الكوم المنوفية
كلية تربية رياضية بنين الوادى الجديد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
738761
877297
515698
812889
441896
660528
383033
440272
747636
355461
659667
144163
445262
324486
892294
683465
658787
878681
905770
546478
750490
842644
379839
830327
575488
685163
828511
217937
819663
668755
310873
447432

اسم الطالب
هند السيد عبد الحميد السيد محمد
اسراء محمد حسنى ثابت
احمد محمد محمود عبد الوهاب
اسماء احمد محمد الدمرداش
محمود محمد محمد محمد فياض
اسماء اسماعيل عبد ﷲ توفيق
حسن اشرف حسن حسنين شلبي
آيه ياسر محمد عقيلة السعداوى
ريهام محمد فرحات محمد
سلمى عبدالبارى محمود جاد
ايه سمير عبد ربه ابراهيم شعله
مصطفى محمد محمد ربيع حسن
اﻻء محمد صﻼح جادو المراسى
خالد علي راضى اليمنى
امير سامح تاوضروس بدروس
عمر محمود محمد القطب محمد سعيد
باسم ابراهيم السعيد عبد الحميد حموده
وليد صﻼح الدين محمد رشاد
حسن زين العابدين خليفه محمد
امنية وجدى محمد شعبان محمد
اسامه محمد الحسينى على فواز
هيثم جمال هاشم خالد
ضحى ايهاب الدين فتحى محمد
محمود عمران زكى حسانين
احمد رجب محمد احمد سالم
صفاء حلمى السعيد محمد على الشناوى
على محمود عبد الحافظ جاد ﷲ
يوستينا بشرى سعد بولس
نهال عبد الفتاح حلمى عبد الباسط
عمرو صﻼح الدين احمد البانوبى
شيماء محمد مبروك شكر
محمد رضا المحمدي حماد

الكلية
تجاره جامعة السويس
تربية طفولة اسيوط
تجاره جامعة السويس
اداب المنيا
تجاره طنطا
تربية المنصوره
إعﻼم القاهره/رياضة
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس
تربية عين شمس
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره طنطا
تجاره عين شمس
علوم اسيوط
تجاره بور سعيد
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره اسيوط
إعﻼم بنى سويف
تربية/رياضه اﻻسكندرية
علوم رياضة بورسعيد
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب قنا ج جنوب الوادى
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
علوم المنصوره
حاسبات ومعلومات المنيا
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية رياضيه  /بنات المنيا
تجاره الزقازيق
تربية السادات
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
437319
376458
163692
372793
211917
728055
605660
427276
111048
741653
231644
227024
165411
439394
667515
807619
379499
294199
814565
444788
580751
299359
806316
312213
882896
381203
314136
889237
236550
820777
659326
222942

اسم الطالب
ريهام مروان محمد مروان عمر
محمود حازم محمود محمد الفقى
ادهم محمد محمود محمد
نورهان عبدالحميد محمد يوسف
عمر عﻼء الدين محمود محمد
عبير محمد صﻼح محمد ابو الخير
هاميس محمد السيد درويش اسماعيل
طارق عبدالعال عبدالمهيمن عبدالحي
ماريان فكتور فوزي رزق ﷲ
محمد محمود عبد الفتاح محمد مصطفى
نورهان احمد الدسوقي مرسي
ساره احمد عثمان عرفة
عمرو محمود على محمد
اسراء مجدى سعيد محمود ابو حشيش
نفيسه محمد السيد محمد عبد الرحمن
ابتسام محمود محمد محمود
احمد محمد شعبان احمد
كيرلس كميل فهمي لوندي
محمد عطية محمد حسن
محمد احمد ناجى سليم رامون
اسﻼم رضا سعيد عليوه
وﻻء سمير محمد يوسف
مروة حمدى خليل ابراهيم
محمد عاطف يوسف محمد
مصطفى شعبان انور على
مروان محمد سيد عبدالحميد مرسى
مها سعيد شوقي رويشد
ثناء عبد الرشيد عثمان مسعود
يوسف عماد اسحاق ذكي
مايكل وصفى وليم سعيد
منى طلعت منصور محمد شتا
احمد خيري علي سيد

الكلية
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
حقوق بنى سويف
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي الزقازيق
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية
اثار الفيوم
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة اﻻسماعيليه
بنات تربية/رياضه عين شمس
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تجاره اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه المنصوره
تربية المنيا
تجاره انتساب م .بنها
المعهد الفنى للتمريض )مستشفى قصر العينى التعليمى الجديد -الفرنساوى(
اداب المنيا
حقوق طنطا
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره القاهره
اداب المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية اسيوط
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية شبين الكوم
اداب انتساب موجه اسيوط
اداب بنى سويف
تربية قنا ج جنوب الوادى
نوعية المنصوره
تجاره انتساب موجه قاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
593817
899437
754915
151264
889461
106440
837053
659694
523602
440270
607397
368038
920007
216020
457076
808731
878060
154609
370336
466058
217084
233520
146600
752820
426324
915662
179452
651373
224479
463475
384591
471857

اسم الطالب
محمد ربيع محمد السعدني
وليد عبد الستار حلمى عبدالصادق
محمد حلمى عبدالغنى محمد
عﻼ محمد على عبد الخالق
احمد محمود محمد محمود
ندى محمد عبد الكريم عبد الحميد
مى محمود محمد صالح
راندا حسن عبد العال عباس
جهاد ابراهيم يوسف ابراهيم
آيه محمد الدرغامى احمد على
محمد خالد محمد عثمان
اسراء سامح محمد محمد رزق نايل
كيرلس نشأت انسى جورج
ريهام وحيد جﻼل ابراهيم
رانيا عادل احمد احمد الغزالى
حسام محمد حلمى ابراهيم
هشام مهاب حسن الشاذلي مراد
اﻻء ربيع سيد احمد
عمرو رضا عبدالجواد عماره
رانيا محمود احمد محمد مطاوع
ادهم محمد فتح ﷲ النحراوى
مهاب محمد سعد حسن
الشيماء رمضان عتريس زيدان الخولى
نهال عﻼء عبد الفتاح عبد الرزاق الشعبانى
اسراء محمد عبدالعزيز قابل
مارينا ايهاب لطيف فتحى
احمد عاطف محمد احمد
ميرنا رأفت وفا اسماعيل
محمد سيد الطاف محمد
اية احمد محمد احمد ابوشنب
ايمان عصام محمد عبدالحكيم عبدالواحد
ايمن ماهر احمد محمد شعيشع

الكلية
تجاره جامعة دمياط
حقوق سوهاج
كلية العلوم الزراعيه بيئيه بالعريش
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
اداب القاهره
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
اداب المنصوره
تجارة جامعة السادات
تجاره جامعة السويس
تجارة جامعة السادات
فنون تطبيقية جامعة دمياط
حقوق سوهاج
دار العلوم ج القاهره
تربية ابتدائي طنطا
تجاره بنى سويف
تجاره اسيوط
رياض اطفال القاهره طالبات
معهد فني صحى امبابة
تربية/رياضه كفر الشيخ
تربية/رياضه عين شمس
حقوق حلوان
حقوق القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
دار العلوم الفيوم
تجاره اسيوط
طب بيطرى بنى سويف
تجاره المنصوره
تجاره انتساب موجه طنطا
تربية ابتدائي كفر الشيخ
اداب بنها
تجاره كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
443694
749740
308511
277692
909588
316114
174728
318000
384199
380579
153531
891154
882101
530135
456229
301680
160218
360649
131491
744821
156322
443159
661218
611749
742880
166125
226005
320078
613949
903443
438617
320826

اسم الطالب
ريم قطب محمد سليمان العجان
عبد الرحمن سعيد ابراهيم خليفة
اية نبوي مصطفى المعاز
ابراهيم بهاء الدين عبد الفتاح جاد الدماطى
الشيماء بسطاوى عمر جاد الكريم
يمني ابراهيم عبد المنعم على ابراهيم
زينب علي محمد محمد
مصطفى ايمن عبد الحميد اسماعيل حماد
محمد طارق عمر محمد يوسف
جهاد مصطفى عبدالوهاب محمد خضر
سالى جورج نسيم لوندى
عبد الرحمن قرشى عبد الرحمن عثمان
ميﻼد جميل ثابت عياد
عبد اللطيف محمد عبد اللطيف حلبى
عمر عصام علي عامر
محمد مصطفى أمين سعودى السيد
محمد طه جمعة معوض
ابتهال ابراهيم حامد ابراهيم فهد
باسل طلعت جودة عبد ﷲ
احمد اسماعيل عبدالرحمن موسى
محمد ابوزيد عبد الرحمن ابراهيم
سارة صﻼح مصطفى قاسم رمضان
حسام الدين محمود رجب عبد الغنى عبد العال
رانيا هشام اسماعيل عبد الحميد اسماعيل
نورهان حسن صديق همام
عماد امر عبد النبى عيد
محمود فرج محمد محمد عبد الرحمن
محمد حمادة صﻼح على عريق
ياسمين خيرى عبدالفتاح خليل
دعاء محمد بكرى محمد
مريم محمد فاروق محمد احمد
اميرة فتحي محمد جلبط

الكلية
تجاره طنطا
معهد المستقبل العالى للتكنولوجيا المتخصصة ادارة ك 32مصر إسماعيلية
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تجاره انتساب موجه عين شمس
كلية تجارة ج أسوان
علوم رياضة الزقازيق
دار العلوم ج القاهره
تمريض بنها
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره انتساب م .بنها
تربية ابتدائي بنى سويف
معهد فني تمريض اسيوط
تربية ابتدائي اسيوط
علوم اﻻسكندريه
تجاره طنطا
تربية شبين الكوم
تربية /رياضه بنى سويف
اقتصاد منزلى حلوان
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية ابتدائي طنطا
تجاره انتساب موجه المنصوره
نوعية الزقازيق
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اداب الفيوم
تجاره طنطا
زراعه المنوفية/رياضة
اداب المنصوره
تجاره سوهاج
تربية اسكندرية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
292885
736978
153018
116203
662785
314208
360335
815324
576232
588235
301541
107291
521172
601704
578832
309481
673101
354009
803449
554009
207924
803337
540605
538323
318216
162253
536237
109234
234479
887325
532112
529478

اسم الطالب
شيماء حسين عبده السيد السقا
محمد محمد نبيل محمد حسن احمد
هناء حلمى محمد عمار
ياسر محمد النور حسن
نهله حماده محمد عبد الوهاب
زينات اشرف عبد اللطيف سند
محمد احمد عبدالعزيز عبدالفتاح
ميرنا رضا عطيه ملك
وﻻء محمد فتوح خﻼف
ضاحى فايق السيد السيد شحاتة
ابراهيم عبد الرحمن عبد العليم شبانة
رودان مجدى محمد عبد الرحمن صالح
جميانه الفونس الفى بطرس توماس
هبه ﷲ محمود محمد عبد المطلب خليل
احمد محمود محمد النفادى
شروق بدر محمد عثمان حسن بدر
شريف محمد جمال الدين عبد العظيم سليمان
انس عادل علوانى محمد
كيرلس أشرف ثروت مسعد
منه ﷲ جﻼل الدين حسن محمد عثمان
فيرونيكا زكريا نظير عبد المسيح
اسامه رفاعى عبد الرازق محمد
رحاب جمال عبدالنعيم محمود
ايمان سمير محمد محمدأبوحمره
ايمن بسيوني عبد الحميد عيد
مي عماد الصاوي السعيد احمد لبيب
سماح محمد العربى حسن عثمان
عبد الرحمن على طه على السلنتى
عمر سمير عبد البديع عبد اللطيف
سهام عادل محمد احمد
احمد مشحوت رجب عبدالدايم جميل
صابر سعيد صابر حسن على النقيدى

الكلية
تجاره القاهره
تجاره الزقازيق
اداب بنى سويف
تجاره انتساب م .بنها
تربية المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه حلوان
نوعية المنيا
معهد فني صحى طنطا
حاسبات ومعلومات الزقازيق
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب دمنهور
تربية الزقازيق
تجاره طنطا
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه طنطا
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
اداب دمنهور
اداب عين شمس
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
اداب دمنهور
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية ابتدائي بنها
حقوق بنى سويف
تربية طفوله ج دمنهور
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب اسيوط
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
327962
743181
733894
426688
583548
311261
512211
539778
594737
326780
395848
678808
842781
212678
367354
179516
650561
876460
301888
320976
659739
447878
389677
608111
228792
683271
536159
153758
451346
672246
661065
511006

اسم الطالب
عمر عبد الفتاح عبد العزيز السرنجاوى
امينة باز ابراهيم محمد
احمد فتحي محمد محمد بدوي
هاني محمد عبدالمقصود عبدالونيس
هاجر طلبة ابراهيم طلبه
منة ﷲ جمال أنور عبد الجواد الميهى
نورهان عبده إبراهيم أحمدمحمد
أميرة سليمان احمد عطية
شروق سمير عطيه ابو المعاطى ﻻشين
اية صبحي محمد يوسف عطى
مصطفى شاكر عبدالفتاح ابراهيم
هبه عادل المرسى السيد النحاس
ايه مجدى محمد عبدﷲ
نهى ابراهيم مبارك ابراهيم عبد الكريم
جهاد محسن سيد مصطفى عقل
دعاء محمود سلطان سليمان
حاتم الحسين شعبان رجب الديب
اسماء مصطفى محمد ظاهر
محمد نبيل أحمد طمان
فاطمة سﻼمة عبد الحليم سالم
مى عادل محمد حسن محمد خليفه
محمد عاطف احمد الفقى
محمد عبده محمد سيد
ساره طلعت عبد ﷲ هﻼل ابراهيم
عبد الرحمن رشدى زكريا حسين
اسراء صالح سعد السيد منسى
تقى سليمان محمد محمد عيد
نوره ناصر فاروق صابر
محمد القطب حجاج عتلم
الشيماء عبد الفتاح محمد السيد
ميرنا محمد عبد السﻼم جاد قاسم
حامد حمدي محمد توفيق سالم زقزوق

الكلية
حاسبات ومعلومات حلوان
تربية اﻻسماعيليه
تجاره سوهاج
طب بيطرى فرع مطروح
تجاره المنصوره
دار العلوم ج القاهره
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تربية طفوله ج دمنهور
تجاره جامعة دمياط
اداب انتساب موجه طنطا
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
تجاره القاهره
تجاره بنها
رياض اطفال بنى سويف
علوم المنصوره
تمريض اسيوط
تربية/رياضه شبين الكوم
معهد فني صحى بنها
معهد فني صحى المنصوره
معهد فني صحى طنطا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
نوعية الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم المنصوره
تربية طفوله ج دمنهور
رياض اطفال القاهره طالبات
دار العلوم ج القاهره
تربية المنصوره
تجاره بور سعيد
اداب انتساب موجه دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
540426
503147
364617
225566
298437
728570
912072
607077
588272
301256
608313
595292
747637
531411
234967
383568
729442
119083
148882
317955
363075
426183
522475
362875
427099
519360
810330
237465
513784
443549
392352
504142

اسم الطالب
سحر سعد ﷲ عبد الرازق ميتخاطرى
عمر الصاوى على عمار على
سلمى عبده سليمان عبدالعاطى على
اسماء صبرى توفيق عبد العزيز
عبد الرحمن محمد سيد عبد الباقى
اميره محمد غريب محمد غريب
اسماء جمال حسين محمد
عبد المغني محمد عبد المغني احمد
محمد احمد محروس أبوحسانين
محمد حسني عبد اللطيف الشبينى
شيماء حمدى عبد العزيز عبد ﷲ
روضة رضا عماشة حامد
ساره ابراهيم سعد اسماعيل
على مصطفى على محمد حمادة الشنديدى
ندى سعد الدين ضياءالدين حجازى
محمد سيد عبدالنبى فتح الباب
هشام محمد ابوالعﻼ عبدالسﻼم
ميريهان عبد الحليم متولى عبد الحليم
مصطفى امام امام سيد عليقة
مصطفى حليم عباس القط
احمد سيد احمد سيد
نور الهدى محمد عصام الدين محمد عبد الواحد
السيد رمضان السيد على
يوسف محمد طه عبدالتواب
على محمد سيد محمد
روان محمد محمد اسماعيل على
ابوبكر عنتر عبد الوهاب احمد
زينب سيد عبد العزيز عبدالرازق
منه ﷲ أحمد سالم عبدالسﻼم محمد
ايمان مصطفى محمد البيومى ماضى
ايمان عمرو محمد صبرى عفيفى عبدالحميد
يارا حسام الدين محمد باشه

الكلية
تربية دمنهور
اداب اﻻسكندريه
تربية حلوان
اداب انتساب موجه القاهره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب الزقازيق
تجاره سوهاج
تجاره الزقازيق
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
نوعية الزقازيق
تربية جامعة دمياط
علوم رياضة جامعة السويس
تجاره طنطا
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه قاهره
حاسبات ومعلومات حلوان
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات القاهره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره طنطا
اداب بنها
تجاره اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
600710
841284
751343
471154
387029
228929
655958
502938
325386
617461
593240
896486
534662
585519
456699
302304
884939
141221
215672
737166
652017
520757
316449
303958
123723
472276
836005
145894
910532
599494
893467
656633

اسم الطالب
نسمه محمود عمر صبحى على خليل
وفاء بهجت نجاح أحمد
احمد فتحى محمد المتولى سرحان
فايزه احمد عبدالمحسن ابو العنين
رانيا رافت فتحى توفيق
احمد محمد حسنى احمد
عمر عبد العزيز عبد الحميد مصطفى عمر
رؤى عنتر صابر بدر محمود مبارك
ايريني مجدي برسوم لبيب
عﻼء الدين أحمد العدل المرسى الديب
حازم طاهر عبده الجعيدى
ساره عﻼء احمد محمود
نرمين مصطفي يوسف رجب يوسف
اسراء هشام محمد البرعى
ايمان السيد محمد العليمي
محمد عبد الفتاح محمد محمد حسنين
محمود احمد عطا نجيب
ايه عاطف عبد الحكيم سعيد رواش
ريهام محمد كمال ابراهيم
وليد توفيق سليمان سالم
عمر عبد الهادى عبد الغنى محمد احمد
اسماء صبحي عبدالمولى محمد بهلول
شيماء خالد يسن محمد الزتحرى
اية اشرف احمد سبيكة
محمد احمد حلمى حافظ
خلود عبدالباسط السيد محمد قاسم
بسمه اسماعيل احمد راغب
محمود رضا محمود عبد الحميد
محمد مختار حسن سليمان
احمد ايمن احمد القواص
حسين السيد حسين السيد
هاجر اسامه وفيق العدوى الشوبكى

الكلية
اداب الزقازيق
تربية /رياضه المنيا
اداب انتساب موجه بورسعيد
تمريض كفر الشيخ
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره انتساب م .بنها
تجاره بور سعيد
علوم رياضة طنطا
إعﻼم ج جنوب الوادى
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
حقوق المنصوره
العالي سياحة وفنادق وارشاد سياحى العريش
تربية طفوله ج دمنهور
تربية طنطا
تربية ابتدائي طنطا
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
تجاره اسيوط
تجاره القاهره
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره الزقازيق
علوم جامعة دمياط
حقوق اﻻسكندريه
معهد فنى تمريض بنها
تربية السادات
حقوق القاهره
اداب كفر الشيخ
معهد فني صحى اسوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية اسوان/رياضة
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تربية رياضية بنين سوهاج
اداب المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
725542
746651
365058
543340
355420
753678
112306
514926
470164
306983
526754
139444
324425
108860
238953
318791
759792
831420
880894
546376
204429
754311
578898
146097
831863
904640
465949
142893
612581
520520
147487
734423

اسم الطالب
مريم احمد صﻼح الدين حسن حلمي
هبه محمد عبدالقادر عبدالجليل
ناريمان سعيد محمد محمد القومارى
عبدالرحمن شعبان محمد زكى السيد
خلود احمد على احمد
كريم محمود كامل محمود حماده
مارتينا جرجس ذكى غالى
محمد جمال محمد يوسف محمود بوادي
أحمد رأفت ابراهيم سيد حجازى
نادية جمال خطاب ابو اليزيد
رودينا رمضان محمد محمد المعداوي
احمد اسامة احمد ابوزيد
عبد ﷲ غريب محمد علي عبد المجيد
سلمى محمد المحمدى محمود حسين
احمد عبد المقصود عبد العظيم النحته
ايمان عبد العزيز محمد عبدالمنعم
ايمان عمر محمد منازع فيزى
سهر محمد يونس محمد
ايات صغير محمد صغير
ضحى جمال السيد عبد الرازق
مى محمد عكاشه محمد على الدين
امال خالد مصطفى محمود محمد الحديدى
محمود بدير بدير عبد السﻼم السودانى
اميره عبد الغنى احمد سيد
ايمان ربيع عبدالحق عبدالسيد
محمود احمد السيد عبد الرحمن
منى سعد عبد المولى عبد العزيز سعد
هاجر جمال بسيوني محمد
عمر محمد عبد الرازق ابراهيم عبد ﷲ
دينا صبرى محمود رجب
فاطمه محمود عبد الكريم محمد طه
ياسمين نبيل دراز جودة دراز

الكلية
حقوق عين شمس
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اداب انتساب موجه القاهره
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
تربية عين شمس
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
اداب القاهره
اداب دمنهور
تربية كفر الشيخ
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تربية أساسي اسكندرية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تربية عين شمس
حقوق القاهره
تربية/رياضه بنها
زراعه عين شمس
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
اداب اسيوط
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
علوم القاهره
تجاره بور سعيد
معهد فني صحى طنطا
تربية حلوان
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
زراعة قنا ج جنوب الوادي
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
حقوق انتساب موجه القاهره
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
اداب اسوان
اداب انتساب موجه حلوان
نوعية الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
532223
243089
108471
831065
745037
471656
664442
816186
586259
528983
683023
662042
114699
679648
680061
211611
890452
895678
104436
443092
654099
123513
145351
535890
444437
579880
239101
319332
542597
539176
677979
296528

اسم الطالب
محمد ابراهيم محمود رسﻼن ضرار
ايه جمال محمد جابر
رشا اسامة عبد العزيز محمد
هند عبد الحميد فاروق موسى
دينا عاشور محمد ابراهيم صباح
محمد أحمد ابو شعيشع ابو شعيشع
محمد حسن محمد عبد الغنى حسن غنام
حسناء خالد طه حسن
مروة احمد احمد شعبان
محمد محسوب النبى بسيونى بدر
محمود سامى محمد جابر محمد
منى محمد احمد محمد يوسف
مى شوقى سعيد ابراهيم
ايات مبروك عبد السميع العدل
هند مجدى احمد حسين مخيمر
ياسر امجد محمد مهدى
رقيه يحيى جﻼل حسن
عﻼء الدين عبد الجابر محمود خليفه
اميرة ظريف عدلى واصف هارون
آيه محمد محمد أحمد عنتر
ايه عﻼء محمد السعيد السيد احمد
عبد الرحمن محمد رمضان احمد
احمد سمير احمد ابو بكر
أسماء شاكر رمضان سعد ﷲ حربى
ربيع خالد ربيع عرفات
نهى خالد فؤاد طاهر
حسام عادل عنتر السيد عنتر
دعاء سامي يوسف عبد العليم ﻻشين
دينا عبد السميع على عبد السميع محمد
اميره غريب سالم حامد
محمد عبد العليم محمد السيد السيد
لميس وحيد علي عبدالحق محمد

الكلية
تجاره دمنهور
السن عين شمس/رياضة
تجاره القاهره
تربية قنا ج جنوب الوادى
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب كفر الشيخ
ك.ت .فني منشات بحريه بور سعيد
نوعية المنيا
تربية طفوله طنطا
معهد فني صحى اﻻسكندريه
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
اداب كفر الشيخ
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره الزقازيق
العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس
تربية اسيوط
تجاره سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره طنطا
علوم المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره القاهره
تجاره دمنهور
تجاره طنطا
تربية طفوله طنطا
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب اﻻسكندريه
تربية طفوله ج دمنهور
اداب جامعة دمياط
فنون جميله فنون حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
434066
219114
167678
892361
106720
425476
383694
282420
753733
298773
675501
442377
433455
655703
530564
891079
607797
160530
285604
614693
676270
602908
143395
584726
245275
185445
823022
729928
650996
651033
210493
909540

اسم الطالب
احمد رمضان ابراهيم ابراهيم عمارة
محمد سيد راشد سﻼمة
حسام الدين عطيه عبد الجواد ابوخليفه
كريمه عشرى محمد احمد
ريهام سمير سيد محمود
محمد هشام كامل عبدالرؤف الحداد
منه ﷲ محمد محمود امين الحاج على
بيشوي رأفت وهيب عزيز
احمد عصام السيد عوض
احمد سامي عتريس عقبي
على صبرى على السيد ابوزيد الهواري
عبد ﷲ شوقى عبد ﷲ محمد
يوسف اسماعيل محمد عبدالقادر غبير
محمد عمرو السيد السيد محمد
هشام محمد عبد الفتاح نصار
مرثا ايوب عبد السيد حنا
ايه حمدون سالم حافظ
فاطمة سيد عبد الونيس سليمان
احمد محمد سيد مصطفى
نرمين حسام احمد عوض ﷲ
كريم جﻼل عبد الواحد حسن فرج
ندى محمود محمدالسيد عبد المجيد
شيماء سعيد محمد توفيق
ثريا مسعد محمد محمد اﻻشرم
اسراء صفوت رضوان مدني
الهام سعداوى سيد سعداوى
الزهراء عبد السيد ابراهيم عبد البارى
اﻻء عصام السيد عبدالحميد الحاقى
امنيه عدلى محمد سالم
ايه مجدى محمود محمد فريد
فادى خيرت حنين يوسف
يحيي عرفه محمد محمود

الكلية
علوم رياضة اﻻسكندرية
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره اسيوط
السن عين شمس/رياضة
تجاره دمنهور
كلية البنات تربية عين شمس
السن عين شمس/رياضة
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره المنصوره
العالي سياحه وفنادق اسكندريه
تجاره دمنهور
السن عين شمس
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
تربية اسيوط
نوعية فنيه الزقازيق
علوم بنى سويف
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
علوم الزقازيق
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
نوعية فنيه الزقازيق
دار العلوم ج القاهره
تربية طنطا
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب انتساب موجه بنى سويف
إعﻼم ج جنوب الوادى
تربية الزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم المنصوره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
كلية تجارة ج أسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
115074
607565
224913
671289
150595
147619
759645
300364
818826
375810
681245
465266
431056
304374
465237
231054
749437
603787
317440
145299
300996
879704
520617
323679
905369
162982
726179
513367
681372
313494
141077
457562

اسم الطالب
اية محمد حسن محمد شاهين
اشرف خيري محمد خيري عثمان
عبد الرحمن محمد جابر ابراهيم محمد
ابراهيم مصطفى ابراهيم محمد حسانين
يوسف سعيد محمد حسين
ميان كمال صابر عبد الوهاب
وفاء على جمال الدين محمد صفوت العياط
سارة سعيد عيد عبد اللطيف
اسماء نادى محمد عبدالمتجلى
فاطمه ماهر عبدالمنجى منصور
اسماء عزت احمد بركات ابو الوفا
محمد عاطف عبدالفتاح محمد اسماعيل
ساره يحيى زكريا مرسي
سارة امين محمدى عبدالعال
عبد ﷲ عنتر عبد ﷲ ابراهيم
اسراء امين عبد الرازق عبدالقوى
احمد هشام محمود حسن محمد
احمد محسن محمد عبد الهادى
ابتسام محمد أمين بدوي
هاجر عبد الناصر عبده السيد
محمد النبوي عبد الفتاح عبد اللطيف
وﻻء محمد سعد عبد العال
نرمين عادل عبده علي
ايمان احمد عليمى محمد عبد الدايم
فاطمه عباس محمد على
احمد رمضان عبد الحميد محمد
باسنت يوسف عمر عبد الباقى
منة ﷲ دياب إبراهيم دسوقي دياب
ايه نبيه محمود على رضوان
روضة خالد مختار متولي
اميره محمد يوسف على محمد الخوانكى
ربعه حسنين المتولى سرحان

الكلية
تجاره انتساب موجه حلوان
حاسبات ومعلومات الزقازيق
علوم رياضة الفيوم
تربية/رياضه المنصورة
تجاره بنها
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تجارة جامعة السادات
اثار قنا جنوب الوادي
طب بيطري المنيا
تجاره بنها
تربية/رياضه المنصورة
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب الزقازيق
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اداب حلوان
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تربية اسيوط
اداب دمنهور
تربية السادات
اداب سوهاج
علوم الفيوم
حقوق المنصوره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية ابتدائي المنصوره
علوم جامعة السويس
كلية البنات تربية عين شمس
السن عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
455986
616994
549472
519162
313817
751683
534570
546404
540220
380516
134060
152033
676480
530947
232041
920394
881448
233876
588496
319078
597861
725422
182802
744465
525076
303464
464695
827234
120568
653826
144619
661239

اسم الطالب
احمد ابراهيم عوض عبد اللطيف
وﻻء خيرى محمد حسين
دينا محمد بيومى محمد ابراهيم
اسراء وجيه محمد القصبي
اسراء محمد احمد القاضى
منه ﷲ محمد عبده الناغيه
ايمان عاشور ابراهيم عبد القادر
ايه فوزى السيد حسين شبك
آيه شعبان السيد ابراهيم ناصر
عمر هانى محمد فتوح احمد عماره
اسراء احمد سامى محمود
عمر فؤاد حنفى عبد اللطيف
ندى محمد احمد محمد جعفر
محمد خيرى احمد محمد اسماعيل
احمد اشرف عبد السﻼم دسوقى
وﻻء محمد على ابراهيم
علياء محمود محمد حسن
احمد محمد حسين محمد احمد
مى مجدى عبدالفتاح داغر
نهلة محمود مرغنى تركى
عمرو مجدى كامل الدسوقى
جون ايمن صبحى صديق
ايهاب ربيع على جاد المولى
عبد المؤمن محمد زكي عبد الحافظ
روان مصطفى حسين احمد ابراهيم
ماري فرج سعد البغدادى
ايمن نبيه عبد العزيز عبد ﷲ
احمد محمد جابر سليمان
احمد السيد سعد الدين عبد اللطيف
خالد صﻼح عبده زين العابدين
محمد حسام الدين سعيد عبد الظاهر
محمد سعد اﻻمام حامد اﻻمام

الكلية
معهد فني تمريض طنطا
اداب انتساب موجه طنطا
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
اداب دمنهور
نوعية فنيه اشمون
تربية بور سعيد
اداب دمنهور
علوم رياضة طنطا
علوم جامعة دمياط
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
طب بيطرى القاهره
إعﻼم بنى سويف/رياضة
رياض اطفال المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية سوهاج
تمريض اسيوط
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية ابتدائي طنطا
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
معهد فني صحى بور سعيد
تجاره عين شمس
حقوق بنى سويف
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
علوم اﻻسكندريه
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
دار العلوم المنيا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره المنصوره
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
321558
154783
312530
880195
539179
653226
599304
675711
291961
665902
393128
902692
661908
650927
679100
806497
910300
452635
816087
457855
319713
834981
358100
106433
382993
885685
604659
355711
537013
435215
501548
390508

اسم الطالب
سحر كرم عبد الهادى ابو الفتوح
نيره محمد عبد الحميد على
اسﻼم ياسر محمد حامد
بيشوى بطرس فتحى ميخائيل
انسام احمد عبدالمنعم محمد
سلمى عادل رشاد حامد عرفات
ساره أيمن حسني محمد الجدع
محمود محمد فهمى محمد سليم
اية ممدوح سليمان عبد الرسول
محمد خيرى عبد العاطى مخيمر حرب
امل عكاشه عبدالشافى عبدالمؤمن
مريم فتح ﷲ شكرﷲ سﻼمه
رائد عبد الخالق محمد عبد الخالق عبد العدل
نورا اشرف فؤاد عبد ﷲ احمد
مى محمد ابو النور محمود
شيماء رضا جابر احمد
صابرين صبحى حسن حسين
آيه أشرف السيد هﻼل
اسراء نبيل فوزى محمد
آﻻء سمير عبدالعليم سرور
اية صابر صديق قريطه
محمود عيد محمد ادم
امانى اسامه حسن على حسن
سارة خالد صﻼح الدين حسن
مصطفى رجب عبدالظاهر عبدالرؤف
رحاب سﻼمه احمد سليم
مريم مجدى صابر عبد الرازق
فاطمه الزهراء هشام صﻼح الدين احمد
ايمان عادل عبد العاطى الشرقاوى
محمد محمود محمد محمود حمدان
نهلة محمد عبد الهادى محمود الرمسيسى
تبارك مصطفى محمود بحيرى

الكلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
اداب دمنهور
رياض اطفال المنصوره
حقوق الزقازيق
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد فني تمريض المنصوره
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه المنصوره
حقوق المنصوره
تربية نوعية شعبة فنيه منيه النصر ج المنصورة
اداب المنيا
تربية نوعية اسوان
تجاره طنطا
نوعية المنيا
اداب انتساب موجه طنطا
تمريض بنها
اداب سوهاج
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم القاهره
علوم عين شمس
علوم اسيوط
ع.دولى اعﻼم مدينةالشروق
علوم رياضة عين شمس
تربية طفوله ج دمنهور
اداب انتساب موجه دمنهور
علوم طنطا
اداب بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
582028
576988
735018
753281
323194
385489
841322
908677
599893
581376
283451
527655
130894
729157
679621
814359
556241
535629
527235
601688
128905
588973
313726
527784
889129
427703
577269
676073
652619
608681
161121
735596

اسم الطالب
دينا عبد الحميد احمد البدوى
ايمان احمد سيف النصر سليمان
اميره محمود السيد حسن
روضه محمد عبد الحي حسن احمد
مروة محمود على عمرالجزار
بدر احمد عبدالهادى السيد
محمد عبدالحميد عبدﷲ عبدالحميد
رحاب شاذلى نوبى يونس
محمد صبرى محمد محمود
احمد عبد ﷲ السيد محمد منصور
خالد ايهاب عبد الغفار اسماعيل
أية محمود محمد محمود سيد
منار عﻼء الدين حسن ابراهيم
ايه سمير محمد حمدى عز
عبد الرحمن ابراهيم على محمد
حسنية علي عبد العظيم فتح الباب
ريهام عطيه محمد حسن عبد ﷲ
هاجر عادل محمد اللبودي
نجﻼء صبحى كامل محمد عبد الباقى
مريم مصطفى السيد مصيلحى حسن
ساره فرج ابراهيم فرج
مى زكريا فريد جادﷲ
وﻻء سعيد مرسى عبدالرؤف
مادونا ماهر شفيق جرجس
نونه سامح نعيم عجايبى
سلمى حمدي محمد عبد المعطي
اسﻼم السيد محمد السيد عبد الوهاب
اﻻء عبد العزيز احمد حلمى احمد على
محمد عبد المنعم مصطفى ابو المعاطى احمد
احمد عوض حسانين البيومى محمد
اسراء حمدى محمود احمد
سماح سمير السيد عطيه

الكلية
تجاره المنصوره
علوم جامعة دمياط
اداب الزقازيق
اداب انتساب موجه بورسعيد
تمريض شبين الكوم المنوفية
علوم رياضة الزقازيق
تجاره اسيوط
تربية رياضية بنات اسوان
اداب الزقازيق
تجاره طنطا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
زراعه اﻻسكندريه
نوعية عباسيه
اقتصاد منزلى حلوان
علوم المنصوره
تربية المنيا
علوم اﻻسكندريه
نوعية اﻻسكندريه
تربية اسكندرية
معهد فني تمريض الزقازيق
حقوق القاهره
تربية طنطا
نوعية اشمون
علوم اﻻسكندريه
اداب سوهاج
علوم اﻻسكندريه
تجاره طنطا
تربية الزقازيق
حاسبات ومعلومات المنيا
تجاره الزقازيق
تمريض بني سويف
نوعية الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
577956
466193
238773
185321
606437
371250
157979
901196
114515
609128
302923
531302
116116
587318
526431
747393
452221
609046
178634
468147
455362
744922
828768
218377
111854
806116
542187
549368
659079
115029
666043
292994

اسم الطالب
اميرة قاسم قاسم السندي
عﻼ محمد محمود محمود على
ماهيتاب محمود محمد محمود
اسراء حسين جﻼل عبد المحسن
روانا ذكى محمد ذكى
احمد عبدالحميد احمد محمد السعدى
داليا محمد عبد الوهاب عثمان
سمر جمال محمد السيد
دينا حسن فايز حسين
احمد سعد محمد احمد محمد خليفة
نهاد حسين عبد الرحمن الفرماوى المليجى
احمد عماد منير عبدالفتاح حسن على
محمد حجازي امام حجازي
مارينا يونان ابراهيم يونان عوض
بسام عبد الدايم شحاته محسب محمود
رحمه غريب على محمدين
احمد محمود المليجى النشرتى
محمد عبدالرحمن السيد الشحات
الهامى سيد الهامى محمد عبد العال
خلود السيد عبدالواحد عامر
احمد شوقى البنداري المرسى الشاعر
محمد رزق سليم عبد الحليم
نرمين حامد محمد حامد
اشرقت محمد سيد محمد
شروق عبد الناصر احمد بيومى
غاده نبيل عبداللطيف عبدالحليم
عبد الرحمن اشرف محمد محمد محمدين
اسماء عبد الوهاب محمود محمود
غاده محمود ابراهيم عثمان
منه ﷲ فتحى محمد سليم
ايه مصطفى احمد مصطفى الشربينى
ديانا ايوب حسب ﷲ بشوت

الكلية
تربية طفوله طنطا
تجاره سوهاج
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه بنى سويف
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية عين شمس
اداب بنى سويف
اداب سوهاج
حقوق حلوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تربية شبين الكوم
تجاره دمنهور
تجاره طنطا
اداب كفر الشيخ
تجاره اﻻسكندريه
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تربية رياضيه بنين طنطا
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره القاهره
تربية كفر الشيخ
تمريض طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق حلوان
علوم المنيا
علوم رياضة اسيوط
بنات علوم رياضة عين شمس
طب بيطرى كفر الشيخ
اداب القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
377856
879028
243026
525218
749121
536480
157349
614226
144773
453272
604614
537850
302145
881942
665664
613817
679704
477363
534988
502252
530042
429598
298874
519525
292948
656939
508905
664533
380640
226060
683125
460933

اسم الطالب
احمد محمد على محمد مغيث
هدير ايمن فاروق عبد الرحيم
هدى جمال ابراهيم حسن
ميرنا رمضان جابر معتمد
شروق محسن محمد محمد
فاطمة الزهراء عبده زكريا البردان
نها جمال غطاس يوسف
دينا ثروت محمد اسماعيل حسين
كريم سيد ابراهيم مصطفى
ندا اسامه حسن محمود القاضى
بسمه السيد عبدﷲ على عبدﷲ
ايمان ناجى محمد السيد البنا
حازم سعيد احمد السيد محرم
شيماء ماهر محمد احمد
ياسمين عبد العظيم احمد دراز
احمد ابراهيم السيد ابراهيم السيد
ندا ابو بكر ابو بكر الشربينى على
نفين محمد نجيب السنوسى سويحل
اسماء حامد عبد الرحمن عوض شمس
يارا وحيد عبد الوهاب حسين
نادر محمد خليل ضيف الحﻼج
اية ممدوح السيد عبد الوهاب
محمد احمد عبدالرازق محمد
هاجر أحمد اسماعيل اسماعيل سيف
ليندا علي عبد اللطيف على
ندى احمد عبد المطلب حسن بدوى
علياء سعيد عبد السيد عبد العظيم الديب
ايمان اشرف السيد مسعد
ساره محمد على احمد محمد
احمد محمد حافظ عبدالمنعم
محمد فتوح المهدى محمود على حموده
احمد عادل عيسى يونس

الكلية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب اسيوط
تربية حلوان
علوم طنطا
دار العلوم ج القاهره
تجاره دمنهور
تربية ابتدائي بنى سويف
تجاره انتساب موجه الزقازيق
معهد فني صحى امبابة
علوم طنطا
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره دمنهور
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه اسيوط
معهد فني صحى المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تربية المنصوره
معهد فني تمريض طنطا
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره اﻻسكندريه
اداب دمنهور
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
تربية عين شمس
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
تجاره كفر الشيخ
اداب انتساب موجه دمنهور
معهد فني تمريض المنصوره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
حقوق شبين الكوم ج منوفية
حقوق المنصوره
استنفد الطالب رغباته
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
876730
462010
800734
747201
213065
277925
351605
596266
139778
806742
330952
383767
157044
320425
114852
384884
595535
386795
473493
669110
390166
439301
726003
437487
321583
522580
525404
471343
375946
455292
826882
591879

اسم الطالب
ماريو رفعت متى عازر
مروة احمد محمد محمد عبده برل
هاجر محمد عبد العزيز عثمان
ابراهيم مصطفى خالد مرسي
يمنى هشام محمد صﻼح الدين محمد اﻻمين
سلمى محمد بيومي ابراهيم على
مى يحيى على موسى
محمد صبرى عبدالفتاح ابراهيم الحضرى
مريم طارق محمد ذكى
ريم نبيل فكرى احمد
اميرة مجدي ذكى نصار
احمد محمد عبدالفتاح حسن عامر
صفاء محمد عبد الوهاب عبد القادر
محمود اسامة سليمان مراد
اية رمضان مرعى محمود
سامح احمد محمد ﻻشين
محمود محمد المتولى محمد ناصر
اﻻء احمد كمال حسن
رانا محمد على السعيد محمد
ابتسام عبد الرسول السعيد محمد بعجر
ماريا مدحت نصيف تناغو
شروق عبد الحميد محمد عبد الﻼه
ساره مرسى السيد السيد
آيه نجاح عرفه غباشى غيات
تغريد عيد فراج هيكل
محمود أحمد محمد أحمد الفاضلى
خلود زكى محمد زكى سليمان
ايه خيرى على احمد شاهين
محمد خالد سعد حسن ابو ريه
عمرو فتحي محمد لطفي البنا
احمد اسامة احمد محمد
أميرة محمد احمد دعيدر

الكلية
حاسبات ومعلومات اسيوط
تربية طفوله كفر الشيخ
تربية المنيا
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
فنون جميله فنون المنيا
تجاره القاهره
حقوق بنها
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره القاهره
تربية ابتدائي المنيا
علوم بنها
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
زراعه القاهره
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
نوعية عباسيه
تربية طفوله كفر الشيخ
نوعية المنصوره
اداب عين شمس
اداب انتساب موجه دمنهور
السن عين شمس
زراعه اﻻسكندريه
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره اﻻسكندريه
علوم اﻻسكندريه
تجاره طنطا
حقوق عين شمس
تجاره طنطا
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
اداب انتساب موجه جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
511610
446906
655237
877011
672480
154265
138367
522917
519891
352319
470922
435817
675982
582026
235186
122718
670039
741736
838031
895849
426872
802774
441871
520860
531919
238835
289266
367063
287441
589450
674178
811362

اسم الطالب
أسماء محمد طه محمد موسى زغلول
وليد محمد عبد المنعم الخطيب
احمد محمد عبد الرازق محمد حبيب
علي محمد علي محمد
امنيه السعيد احمد عوض
اية محمد محمود عبد الغنى
اﻻء محمود عبد الكريم حسين
هناء على محمد على حسن
أمنية احمد على احمد عاقول
يمنى وحيد عبدالنعيم عبدالحميد
هدى جعفر على سليمان جعفر
فاطمة ابراهيم عبد الحليم ابراهيم حموده
نورا عليوه السيد متولى عيد
جهاد كامل صادق السعودى
نورهان عﻼء سيد عباس
ايمان محمد محمد محمد
فرج راضى فرج احمد عبيد
عبدالرحمن صبري السيد متولي الدماص
شيماء محسن حسن عبد ﷲ
مارينا كمال لمعي توما
سوميه السيد مهدى محمد
كريم اشرف محمد مصطفى
محمد فتحي عبدالحميد ابراهيم فرغلى
سارة عبد ﷲ عبد الباسط عامر الجزار
اسﻼم على محمد الديب
محمد ربيع صادق محمد
محمد احمد خميس عبدالناصر
ابراهيم العربى ابراهيم محمد بطاح
مها عماد جاب ﷲ محمود الخولى
مى ماهر عبد الحافظ يوسف
امنيه محسن ابراهيم احمد عثمان
صموئيل روفائيل جادﷲ روفائيل

الكلية
تربية رياضيه بنات اﻻسكندريه
تجاره طنطا
تجاره كفر الشيخ
تجاره اسيوط
رياض اطفال بورسعيد
تجاره اسيوط
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تربية طفوله اﻹسكندرية
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
تربية بنها
كلية اللغات والترجمة سوهاج
تربية طفوله اﻹسكندرية
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره المنصوره
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
حقوق سوهاج
طب بيطرى فرع مطروح
تجاره بنى سويف
علوم رياضة جامعة دمياط
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجارة جامعة السادات
حقوق القاهره
تجاره بنها
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تجاره بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
902165
459692
800739
657915
278023
557893
747916
524163
116411
147749
438265
600023
606076
113092
124317
736297
534966
598387
144443
150410
371550
575044
666653
526771
281740
429814
375119
148667
156085
221149
353645
581017

اسم الطالب
نيفين رافع فليب بطرس
محمود عبد العزيز السيد محمد صﻼح
هبه ياسر محمد المهدى عبد الوهاب
شيماء عبد الكريم ابو السعود عبد الحكم
مرام خالد محمد عبد الغنى محيي الدين
ايمان احمد كامل عبد ﷲ باشا
جهاد خالد سعد السيد
مونايا طارق محمود احمد حسنين
احمد صبحى الهادى حسينى
ياسمين عامر سعد محمد حسن
نورهان احمد محمد مرسي
محمود عبد العزيز صبرى محمود عامر
احمد السيد شعبان دسوقى
عمر خالد احمد فاروق عثمان
ابراهيم حمدي عبد المجيد عمران
كريمه قايد ابراهيم محمود
نورهان محمد علي محمود
اسﻼم اسعد سﻼمه احمد عيد
ميرنا سامى محمود رمضان
احمد محمد بشير محمد
سمر محمد حسين مكاوى
باسل سامح عبد الرؤف ابو دره
يحيى ناصر محمد محمد عطيه اللوزى
عﻼ رمضان احمد ابراهيم شحاته
ياسمين سيف الدين السيد احمد عبد المولى
مى احمد شوقى احمد حسن
محمود احمد يوسف عبدالحميد
منار طلعت عبد الخالق عبد العزيز
سيد احمد سيد عبد الباقي
محمد عمرو كمال الدين محمد على الجزار
احمد عبدالفتاح عبدالفتاح الدسوقى
عمرو مصطفى فتحى عبد المهيمن

الكلية
اداب سوهاج
السن عين شمس/رياضة
علوم المنيا
طب بيطرى المنصوره
تجاره عين شمس
تربية دمنهور
تربية طفوله جامعة السويس
زراعه اﻻسكندريه
علوم رياضة القاهرة
علوم القاهره
علوم رياضة بنها
تجاره الزقازيق
طب بيطرى الزقازيق
حقوق بنها
تربية حلوان
اداب انتساب موجه الزقازيق
علوم اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
دار العلوم ج القاهره
حقوق حلوان
كلية البنات آداب عين شمس
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تجاره المنصوره
اداب اﻻسكندريه
فنون تطبيقيه حلوان
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية رياضية بنين بنها
اداب حلوان
تربية رياضيه بنين بني سويف
حقوق عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب انتساب موجه طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
208856
289550
808843
555647
467910
673345
302248
369045
607673
277879
110161
211749
511629
576363
453013
121426
303382
804680
157768
678729
820650
902222
508343
824736
464938
590218
674304
386901
607979
383060
671816
676573

اسم الطالب
احمد مجدى سيد محمد
هيام عمرو محمد حسن محمد
احمد سمير محمد السيد
أميرة اسامه عبد الرحمن عبد السﻼم
اميرة احمد صالح عبدالمعطى
ايه ماجد احمد قاسم خضر
ماجد احمد راشد ابراهيم البسيونى
شيماء اسامه عبدالفتاح عبدالحافظ حشيش
ياسين السيد البدوى محمد الهادى محمد
ناهد عمرو محمد القطفانى
اسﻼم احمد عبد الرؤف احمد
مريم محمد احمد فريد
اميره سعيد عبدالجليل محمد
على اشرف رشاد محمد العفيفى
آﻻء فتحى محمد شعبان
محمد اسامة المرسى المرسى
امنية عمارة محمود السيد سمك
امنية ابو الحسين محمد حسن
ايمن احمد معتمد سيد
دينا عوض يحى عوض نافع
مينا حنا مينا بشاى
كريمه عثمان علي محمد
ندى صﻼح الدين حسن أحمد ادريس
فيفيان وديع مترى مرقص
عﻼء ابراهيم محمد ابراهيم الكنانى
احمد سامح محمد العجرودى
تغريد هشام صﻼح محمود احمد
فاطمه محمد على جادالحق
ايات فرحات على فرحات محمد
مجدى محمد عبدالحميد فاضل
اسراء الضيف احمد الضيف
محمد عبد العظيم عبد العليم عوض ﷲ عوض

الكلية
حقوق القاهره
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه بنى سويف
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية كفر الشيخ
تربية ابتدائي الزقازيق
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
حقوق بنها
حقوق الزقازيق
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر
علوم رياضة القاهرة
اداب القاهره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية طنطا
تربية ابتدائي طنطا
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
السن عين شمس
اداب انتساب موجه المنيا
تربية بنى سويف
علوم جامعة دمياط
حقوق قنا جنوب الوادي
تربية سوهاج
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره سوهاج
تجاره كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تمريض الزقازيق
حاسبات ومعلومات الزقازيق
اداب المنصوره
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
749574
916154
512430
605832
731123
597537
877415
320167
475038
588721
286269
594146
377484
210433
430359
887947
427957
578555
610432
657215
315053
360843
879899
548071
881458
147496
314438
289309
504845
277316
145206
105297

اسم الطالب
مصطفى كمال مصطفى كمال احمد
محمود احمد محجوب احمد
رويدا السيد أحمد فتحى السيد فهمى
ندى محمد حسين عبد القادر
سلمى يوسف محمد يوسف اسماعيل دنيا
ناديه ابراهيم عبد الرازق حسن اﻻلفى
ابانوب رافت ايوب اسحق
احمد محمود احمد البرلسى
عبد ﷲ محمد دسوقي حسن
ابراهيم احمد الحسينى على السعدنى
اية محمد عبد المنعم محمود الصريف
اسماء عبده عبدالمقصود ابراهيم حجازى
ريهام السيد محمد احمد
رامز مجدى مغيره قديس
مازن رضا محمد محمد النكﻼوى
نورهان خليفه مصطفى خليفه
اسﻼم محمد شحاتة عبد الجليل شحاته
فؤاد سعد فؤاد مرقص ابراهيم
احمد محمود محمد فؤاد على
رقيه ياسر الحسينى ابو العنين
مصطفى محمود عبد الفتاح سيداحمد الزاملى
رضوى خالد محمد امين
احمد حفنى احمد الحفنى
صﻼح محمد شحاتة الحديني
بيتر وجيه نخله سرور
مروه رجب حامد سويلم
سارة جمعة عبد اللطيف ابو الحديد
البير محروس خله ابراهيم
هالة احمد محمد عبد الحميد مقلد
مهند حسام فوزى السيد
ايه نبيل مبروك عبد الونيس
مؤمن السيد عيسي حميد

الكلية
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره دمنهور
اداب انتساب موجه الزقازيق
علوم الزقازيق
معهد فني صحى بور سعيد
معهد فني صحى اسيوط
معهد فني صحى رياضه بنها
اداب اﻻسكندريه
تجاره طنطا
فنون تطبيقيه حلوان
تربية جامعة دمياط
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره القاهره
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره اسيوط
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب كفر الشيخ
علوم الزقازيق
اداب جامعة دمياط
تربية بنها
حقوق حلوان
تجاره اسيوط
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
معهد فني صحى اسيوط
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية السادات
اداب القاهره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
600155
613701
445056
314841
121998
471164
801043
140937
447349
388439
755739
369524
240962
301576
159619
294814
163139
584843
837155
650886
238167
748848
145379
743330
683331
834557
457958
456022
312831
826654
223166
282876

اسم الطالب
مصطفى محمد عبدﷲ عطيه ابراهيم
محمد نبيل عبد العاطى عبد المنعم
اﻻء عماد اسماعيل محمد قاسم
اسﻼم محمد عزب حسن
هايدى مصطفى السيد عبد النبى
نورهان عزت حسن الحداد
محمد اشرف محمد على
رانيا عاطف كمال حسانين الجنيدى
محمد ابراهيم محمد محمود واصل
رحمه صفوت الحسينى حسن
دعاء عبد الهادى احمد بدور
احمد عصام عبدالمنعم محمد
هاجر اشرف عنتر احمد مصطفى
امير هشام عبد الفتاح ابراهيم
احمد كامل حسين محمد
احمد مجدي حسين علي
نشوى بدوى حسن مبروك
ايمان محمد عبد الرسول محمد
دينا سمير محمد بغداد
سوزان مجدى لطفى عثمان علي
منى يحيى عبد العاطى رضوان
ايه عاطف الداودي العيسوي
سالم حسن ابراهيم بدوى
ساره خالد محمد نصر
فاطمه احمد عبد المنعم صبح
سهام ربيع عربي علي
نورهان خالد محمد شكري سليمان
عبدالعزيز احمد عبدالعزيز سماطه
اسراء صبري عبد العليم عبد الحميد
مارو عادل فرنسيس بندرى
هاجر عادل عبد ﷲ سالم
اسراء عويس قرني عويس

الكلية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب الزقازيق
اداب انتساب موجه طنطا
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
اداب عين شمس
زراعه كفر الشيخ
دار العلوم المنيا
خدمه اجتماعيه حلوان
معهد فني تمريض طنطا
تجاره بنها
تربية ابتدائي العريش
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه طنطا
تمريض الفيوم
اداب المنصوره
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
اداب المنصوره
حقوق انتساب موجه حلوان
تربية جامعة السويس
تمريض القاهرة
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم بورسعيد
اداب انتساب موجه اسوان
اداب طنطا
المعهد الفنى للتمريض بالجونة
تربية ابتدائي السادات
علوم اسوان
تجاره عين شمس
علوم القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
501242
650609
604714
440908
683353
148928
903296
106716
542635
215015
725459
741796
593782
651749
598596
739494
213131
220264
743972
312678
238425
816097
226855
613403
741298
753630
314270
461739
280516
291412
897097
889922

اسم الطالب
ميرنا شادي كمال عبد العاطي
احمد محمد عبد الفتاح محمد
روفيدة مختار عبدالحكيم عبدالعزيز
دينا السيد رشاد فتوح ابو ضرة
نهاد عبد اللطيف عبد المطلب منصور
دعاء مهدى عبد الخالق عبد الكريم
الهام رجب محمود السيد
حبيبه محمد عصام عزت توفيق الطحاوى
فاطمة عمر عبد الصالحين حسن
محمود عماد عبد الرحمن على يونس
محمد عاطف محمد علي
محمود احمد محمود ابراهيم اسماعيل
دنيا رضا نبيه محمد
وليد ماهر محمد يحيى احمد سالم
محمد وليد احمد ابو عبد ﷲ
محمد موسى المغاورى بن احمد نجم
احمد ادهم اسماعيل احمد زكى
اسماء ابراهيم على حسن
ايمان سامى شوقى سليمان
ميﻼد اسعد نصيف ميخائيل
رانا اشرف محمد محمد حسانين
اسماء عماد الدين محمود قاسم
علية سيد على حسن
اسﻼم محمد منصور محمد
حسن حماده عبدالحليم ابراهيم
محمود محمد محمود محمد الشربيني
ايات محمد عبد الواحد سالم
فاطمه جمعه احمد محمد احمد
مهاد اسامة جابر علي اﻻشقر
خالد معز حسن كمال مصطفى
دينار منتصر عبد ﷲ منصور
شيماء احمد خضير مصطفى

الكلية
تجاره دمنهور
علوم المنصوره
تجاره الزقازيق
اداب انتساب موجه دمنهور
تمريض المنصورة
اداب انتساب موجه حلوان
تربية سوهاج/رياضة
تجاره القاهره
علوم رياضة بورسعيد
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية جامعة دمياط
حقوق المنصوره
معهد فني صحى بور سعيد
تربية رياضيه بنين الزقازيق
حقوق القاهره
زراعه عين شمس
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب القاهره
علوم المنيا
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب الزقازيق
علوم رياضة اﻻسماعيليه
علوم رياضة بورسعيد
تربية شبين الكوم
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية سوهاج
تمريض اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
877489
918028
391543
294411
389477
374983
585819
372159
463957
429624
884433
529222
886005
390223
808021
320406
245147
367442
677097
849784
371439
610306
744415
610092
454172
654413
293424
666549
679301
804027
219290
884242

اسم الطالب
ابرام داود سيدهم بشاي
محمود صﻼح رشدى محمد
داليا السيد سعد السيد
هشام شريف جﻼل طه
كريم رجب عثمان احمد محمد
شيماء شاهين عواد يوسف
اﻻء عبدالخالق عبدالشافى الوكيل
بسمه حمدى صبرى احمد
مارينا عبدالباقي مﻼك اسكندر
اسماء محمود ابراهيم محمودابراهيم
ابراهيم جمال شوقي يوسف
عبدربه سعد عبدربه شعبان على
دميانه وجيه دانيال ايوب
مياده فارس عبدالرحيم محمد
اسﻼم ابراهيم سيد نوبار
محمود ابراهيم محمد سليمه
ف﷼ حسين محمد حسين
علياء مدحت عبدالفتاح محمد محمود
محمد على محمد جاد على
آيات محمد السيد بكري
يوسف طه هﻼل طه هﻼل
ياسر محمد عبد الرحمن عكاشة السيد
بﻼل حمدى ابراهيم احمد
نيره احمد حامد محمود احمد
اسراء سعيد مصطفى النجار
محمود توكل حجازى محمود
شروق عصام عبد الرحمن محمد سليمان
احمد شكرى عبد الخالق اﻻمام السيد
يسريه يسرى عبد العزيز محمد احمد
شيماء احمد جمال على
رين جمال نصيف رزق
مريم رأفت شفيق يوسف

الكلية
تربية/رياضه اسيوط
تجاره سوهاج
زراعه عين شمس/رياضة
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره انتساب موجه الزقازيق
نوعية بنها
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
تجاره انتساب م .بنها
نوعية فنيه كفر الشيخ
اداب جامعة دمياط
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
زراعه دمنهور
طب بيطرى اسيوط
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره اسيوط
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اقتصاد منزلى حلوان
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تجاره المنصوره
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
زراعه عين شمس/رياضة
معهد فني تمريض الزقازيق
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية ابتدائي طنطا
مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة
كلية البنات آداب عين شمس
طب بيطرى الزقازيق
معهد فني تمريض المنصوره
دار العلوم المنيا
استنفد الطالب رغباته
طب بيطرى اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
804740
740686
148607
579829
123477
579813
885567
742359
278399
116497
448108
894021
150230
134258
811162
681393
297125
125197
153207
289801
129363
136897
919090
314706
325213
366946
887303
842530
152518
318962
308706
532125

اسم الطالب
ريحاب عمر عبدالفتاح عبدالعزيز
اميره محمد حسين احمد
سلمى عماد فؤاد احمد
منة طارق محمود مصطفى حبيب
طارق خالد ابو العنين عبد الرحمن
مريم وصفى عوض زكى ابراهيم
نجﻼء فتحي خليل عطيت ﷲ
رحاب يوسف احمد خصوان
اشرقت احمد عبد الفتاح محمود
مصطفى محمد فتحى عبد النبى
محمود عبدالفتاح يوسف العسر
عزت خيرى محمد حسن
حنان اشرف عبد الرحمن محمد
اشرقت نبيل محمد على
شذا أحمد عبدالقادر عبدالحليم
ساره عادل ابراهيم ابراهيم مقبل كسبه
خلود عصام صﻼح مصطفى
مريم عبد العاطى حامد عبد العاطى
ارزاق شحاتة عبد ﷲ على
تسنيم عبد الكريم عبده عبد الصادق
نانسي مجدي حسن احمد عيسى
كرستينا فايز عزمى اسكندر
احمد مصطفى محمد ابراهيم
احمد ياسر عبد القادر سالم
احمد محمد حسن حامد
مصطفى هانى سمير محمد امين الشافعى
محمد صدقي صديق على
احمد ابو الجود سيد عبدالحميد
فيصل خالد عبد الحكيم سعيد رواش
رانيا سمير عبد الرحمن محمد سليم
احمد محمد عبدالوهاب عبيد
عﻼء محمد السيد علي غنيم

الكلية
معهد فني تمريض المنيا
تجاره الزقازيق
طب بيطرى القاهره
نوعية طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي طنطا
تجاره اسيوط
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
تجاره القاهره
علوم طنطا
اداب سوهاج
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره القاهره
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تجاره المنصوره
السن عين شمس
اداب انتساب موجه القاهره
اداب سوهاج
السن عين شمس/رياضة
تجاره القاهره
زراعه عين شمس
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
علوم رياضة الزقازيق
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
علوم رياضة اسيوط
علوم المنيا
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
158320
683597
220811
745056
442561
456132
911129
595823
534970
738415
652018
685317
590841
431757
673108
676227
133160
800401
877139
162308
374135
825724
444115
228450
810133
589435
118936
662932
515761
736801
542634
661806

اسم الطالب
بباوى حسنى بباوى امين
محمد غريب السيد الحوت
محمد حسام محمد عبد العزيز
هدى متولى محمد يوسف
احمد عبدالعال ابوالمجد القزاز
احمد لطفى حمدى احمد كمال الشافعى
رامز راضى حليم شحات
ندى السعيد رضا رمضان رخا
هالة عادل عبدالحميد الشايب
اسراء محمد احمد عبدالودود
عمر عﻼء الدين السعيد الشحات
محمود محمد عبد الغفار سليم
مصطفى حاتم حسن جبريل
اسﻼم سمير السيد عبد المجيد
عمرو عادل انور السعيد اﻻمام
عبد ﷲ على ابراهيم حامد
مروة عبد العزيز محمود عبد العزيز
محمد ايمن علي محمد
احمد رمضان عبد الحافظ عبد المحسن
اسراء حمدي خليل عبد الباقي
رضوى محمد محمد اﻻكشر
ميرا اميل ايليا عبد المسيح
ناديه محمد عبد الغفار محمد عبدﷲ
هشام احمد عبد العظيم حسنين
نيرى عيد وديع اسكندر
سهير نبيل جﻼل عبد الرازق رزق
امنية محمد السيد حسن
يمنى ياسر رزق العوضي
محمود محمد شريف محمد
عبد ﷲ احمد احمد حلمى محمد العدوى
فاطمة عادل عباس محمد عبد المجيد
حسام حسين عبد المعطى عبد الحميد

الكلية
تجاره بنى سويف
تجاره المنصوره
حاسبات ومعلومات حلوان
تربية اﻻسماعيليه
القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم
تجاره طنطا
كلية تجارة ج أسوان
تربية جامعة دمياط
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية/رياضه المنصورة
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
علوم رياضة اﻻسكندرية
تربية موسيقيه حلوان
تربية ابتدائي الزقازيق
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره اسيوط
اداب اسيوط
رياض اطفال الفيوم طالبات
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره طنطا
حقوق عين شمس
اداب انتساب موجه المنيا
اداب طنطا
تجاره طنطا
نوعية المنصوره
تربية رياضيه بنين اﻻسكندريه
حقوق الزقازيق
مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية
علوم المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
375175
136159
752867
357152
244148
668005
365097
157223
382066
300203
593581
316686
896487
672853
758730
296750
137309
136778
112991
838439
112186
205395
881429
160939
919902
115836
146119
163851
445806
453976
731113
800665

اسم الطالب
احمد جمال السيد مصطفى النجار
شروق محمد عبد المنعم على
اﻻء ناصر صﻼح محمد حكام
فادى فريد معوض برتﻼ
رحاب احمد عبدالمجيد محمد
سمر فتحى محمد ابو طالب
هدير سيد محمد مرسى
دميانه فهمى بشرى حنا
ايمان عبدالرحمن عيد عبدالرحمن
مصطفى حسن مهني علي
ساميه عبد الرحمن راغب احمد الجبالى
اﻻء ممدوح الحسينى سيداحمد
ساره فكتور فايق كيرلس
احمد طاهر محمد هﻼل شومان
محمد محمد صالح على عمر
اميرة ابراهيم سليمان حسن حسين
محمد طه عرفه طه
هاجر طارق فتحى محمد
احمد عماد الدين ابو بكر عميرة
هاجر عبده محمد عبده
هدير هشام سيد حسن
ماريا مجدى انيس حنين
الجازيه حمزه محمد عبد الرحيم
عفاف رشدى نصر ﷲ ميخائيل
كرستينا انسي اديب اسرائيل
طه محمود فرحات البنبى
يارا وحيد محمد محمود بسيونى
محمد ممدوح محمد فرج خيرﷲ
هبه على مصطفى على الجمال
تقى محمد طلعت محمد شوقى الكﻼوى
ريهام رضا السيد محمد سيداحمد الفواخري
رحمه عبد التواب بهجت عبد التواب

الكلية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
حقوق القاهره
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
تجاره جامعة السويس
اداب انتساب موجه حلوان
اداب المنصوره
دار العلوم ج القاهره
تربية بنى سويف
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تربية السادات
فنون جميله فنون اﻻقصر
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب م .بنها
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى اسيوط
حقوق حلوان
فنون جميله فنون حلوان
تربية طفولة اسيوط
تربية ابتدائي بنى سويف
تربية سوهاج
تجاره انتساب م .بنها
تجاره القاهره
تربية الفيوم
تربية طنطا
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره الزقازيق
تربية المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
240386
828547
109226
465912
378285
679051
390342
500695
204216
234064
453678
742661
134204
674026
437750
375579
501083
456240
746851
463718
538386
217143
279840
388505
381589
879707
149096
473100
587524
391354
215725
114749

اسم الطالب
تقي ممدوح كمال احمد
ابتسام كمال احمد محمد
عبد الرحمن رفعت عطيه احمد
غاده صالح احمد عبدالوهاب خلف
محمود خالد محمد عبدالعزيز
محمد صﻼح محمد عبده عبد النبى
مصطفى محمود يسن عبد ربه الصغير
محمد محمود السيد محمد ابراهيم
نيره احمد عبد الحى احمد مصطفى الفحام
رضوى محمد احمد محمد
اسراء السيد محمد السيد المصرى
يوستينا عاطف عوض عطيه
احمد عبد الفتاح عبد العزيز حسن
اسماء عزالعرب سعد محمد سيداحمد القصيرى
مريم نجيب وهبه بشاى
محمد سعيد جميل محمدى محمد
طارق محمد فتحي محمد عبدالقادر
محمد سعيد عبدالحميد شومانة
احمد غريب احمد سلطان
اميره سمير خيرى سعد ابوغﻼب
ايه عمر محمد حسين علي
مصطفى محمود يونس محمود يونس
محمد جمال احمد محمد على
ابراهيم خليفه مسعود خليفة
مريم فخرى حنا اسكندر
اسراء ثروت كمال محمود
احمد رضا ابراهيم عبد الغفار
كريم سامى محمد النحراوى
روجينا هشام بشرى بطرس فرج
احمد رمضان محمد على
كريستينا يوسف صالح يوسف
تقى كرم مصطفى السيد

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى سوهاج
دار العلوم ج القاهره
اثار القاهره
اداب انتساب موجه طنطا
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
اثار الفيوم
تجاره دمنهور
تجاره عين شمس
حقوق عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اقتصاد منزلى حلوان
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية كفر الشيخ
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات حلوان
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره بنها
اداب انتساب موجه عين شمس
علوم اسيوط
علوم جامعة السويس
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تربية ابتدائي بنها
حقوق عين شمس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
208485
886206
319404
436540
207932
728372
447082
833056
459711
241466
527766
470739
158413
751686
168032
836674
531587
142805
659669
427423
388693
245161
310354
820571
235585
526732
678940
532615
292780
128965
303059
588885

اسم الطالب
بيجاد محمد عبد العزيز عبد الظاهر
تامر شعبان عيسى محمد
سارة سيد عبد الرازق عبد المعطى العفيفى
ميار محمد عبد الجواد ابراهيم عبد الجواد
ندى محمد زغلول صالح
ساره عادل محمد الهادى حجازى
محمد ابراهيم حسن هﻼل سالم
بسمه جمال فؤاد عﻼم
محمود محمد محمود عبد الحليم
بوﻻ ابراهيم نجيب ابو سيف
رينيه صبحى عبيد سعد
سومية مصطفى محمد ابراهيم عبد القادر
خالد سعد مبروك عبد الوهاب
ميرنا احمد عبد القادر محمد يوسف
مروى محمد حسين شعبان
عبير محمد محمود احمد
محمد السيد محمد عبد المجيد على
ميرنا وحيد كامل بيومى
ايه عبد السﻼم عز العرب عبد العاطى مشالى
بتول طارق مصطفي احمد
مى محمد محفوظ عبدالمجيد
اسراء هشام السيد محمد نجا
عمرو ابو اليزيد محمد أبو زيد
عبد ﷲ جمال محمود على
هاجر محمد رضا عبد الحميد محمد عمر
آية رمضان أحمد قاسم
يوسف احمد معوض معوض ابراهيم
ابانوب نبيل صبحى فرج
اماني هاشم عبدالحميد احمدمحمد
ياسمين محمد سليم حسب ﷲ السيد
مريم احمد محمود محمد عيسي
محمد فايز عبد الحافظ محمد زهرة

الكلية
تجاره القاهره
تمريض اسيوط
تربية ابتدائي بنها
تربية اسكندرية
تجاره عين شمس
علوم الزقازيق
اداب جامعة دمياط
تربية قنا ج جنوب الوادى
حقوق اﻻسكندريه
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
علوم كفر الشيخ
تجاره اسيوط
تربية بور سعيد
دار العلوم الفيوم
اداب اسوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية/رياضه عين شمس
علوم المنصوره
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تربية ابتدائي بنها
علوم القاهره
معهد فني صحى بنها
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
السن عين شمس
اداب اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره دمنهور
حقوق القاهره
كلية البنات تربية عين شمس
حقوق شبين الكوم ج منوفية
تجاره المنصوره

Page 2214 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
576026
527363
546313
167694
465016
543629
666306
394710
605585
159507
321735
363342
308016
738921
213803
882545
890896
605341
525938
651882
508750
128616
733039
392172
733225
662254
291965
834608
590721
115144
891916
896993

اسم الطالب
نريمان زهران احمد على السباعى
يارا محمد السيد شاهين أحمد
آﻻء على مصطفى على الفشاوى
اسراء شعبان عبد العظيم عبد الفتاح
محمد عبد المنعم صادق الطنوبي
امانى طارق مرزوق شبل محمد
ابراهيم عبد المطلب احمد احمد طبل
داليا سيد قدرى شعبان
وﻻء صبحى عبد العزيز عبد الرحمن
حسنه احمد رمضان بباوي
محمد صﻼح إسماعيل سليمان احمد
احمد السيد عبدالفتاح شرف
رحمة محمد عبد العزيز الجمل
محمد اشرف محمد حجازى عبدالعزيز
حازم حسن السيد محمد
مينا نتعي حزقيال حلبي
اسﻼم محمد سيد عبد العليم
اميرة عماد محمد الهادي
سيف الدين محمد عبد العزيز محمد ابو طالب
مهند ماهر محمد محمد عبيد
ياسمين مصطفى عبد السﻼم السيد محمد سعد
مارينا اسعد صادق بشير
شروق عبد ﷲ عبد الحميد غنيمى
ايه اﻻمير عطا عابدين
محمد نبيل عبد الرحمن ابراهيم السيد
خالد جمال عبد ﷲ حسن على قابيل
بسمة احمد محمود السيد
أيه حسب ﷲ حسن محمد
سمير سمير محمد البوهى
وفاء ابراهيم عبد الوهاب محمد
حازم جمال مرسى احمد
مؤيد مرتضى محمد محمود

الكلية
نوعية طنطا
تجاره دمنهور
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
اداب الفيوم
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
تربية/رياضه اﻻسكندرية
تجاره انتساب موجه المنصوره
حقوق انتساب موجه عين شمس
نوعية الزقازيق
تربية /رياضه بنى سويف
اداب شبين الكوم ج المنوفية
دار العلوم ج القاهره
تربية رياضيه بنات شبين الكوم
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
علوم اسيوط
تجاره اسيوط
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
حقوق المنصوره
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تربية/رياضه الزقازيق
دار العلوم ج القاهره
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجاره كفر الشيخ
دار العلوم ج القاهره
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره بور سعيد
حقوق انتساب موجه القاهره
حقوق اسيوط
تجاره سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
658477
883554
896882
460711
507558
210763
375258
902227
147793
598204
470711
308788
575876
284046
123575
210760
463761
906505
835611
380839
204750
533844
155165
828201
821557
887861
231419
606729
355035
595763
121083
660713

اسم الطالب
بدر السيد السيد عبد العليم الشواف
احمد المهدي عبد الحميد محمود عبد المجيد
محمد اسامه حسن السيد
سلطان محمد وجيه عرجاوى مرعى
محمد محمد محمود على حسين
روان عبد الناصر سعد محمد حبيب
اميره السيد حامد محمد شابوب
مريه جميل بخيت فرج
وعد مجدى حامد عبد الحميد احمد ندا
عماد عﻼء الدين مصطفى حرش
رميساء رفعت عبد الرؤف محمد احمد
مارك فيليب ادوارد عباس
حسين شلبى عبدالسﻼم الحديدى
احمد محمد سامح فتحى عوض احمد
علي ابراهيم حلمي احمد
رانيا حسام الدين محمد ابراهيم
أﻻء على حلمي عبدالحميد شوريف
هناء اسعد محمد عبد اللطيف
فاطمة محمود عبد الحميد عبد ﷲ
رقيه محمد احمد عيسى
ياسمين خالد يوسف محمود
اية شعبان مختار عبد الحميد صالح
محمود مختار عبد المجيد رياض
محمد عبدالرحمن قناوى عطا
سماح محمد سعد نجدي
بترو حافظ ونيس بولس
اسراء يسرى عشرى بدران
سلمى شوقى مصطفى السيد
عليه محمود عبدالمنعم عبده متولي
محمود ابو سمره السيد حسن عزيزه
محمد عادل احمد سالم
ساره عادل صلحى حامد القاضى

الكلية
تربية المنصوره
حقوق اسيوط
تجاره سوهاج
تجاره دمنهور
اداب سوهاج
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي بنها
السن المنيا
اداب القاهره
تربية جامعة دمياط
تربية كفر الشيخ
استنفد الطالب رغباته
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه الفيوم
تجاره عين شمس
اداب كفر الشيخ
تجاره سوهاج
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
بنات تربية/رياضه عين شمس
اداب القاهره
تربية دمنهور
تربية رياضيه بنين بني سويف
تمريض قنا جنوب الوادي
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره اسيوط
تجاره عين شمس
اداب الزقازيق
دار العلوم ج القاهره
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
علوم رياضة الزقازيق
تمريض المنصورة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
400204
725725
656644
534140
890959
398775
385500
525135
894365
844693
501119
306003
366773
804935
305903
537639
537603
892154
675294
384093
588904
428662
289507
429414
743067
228396
149761
750929
351201
110557
892251
889278

اسم الطالب
داليا حبيب محمد السيد جعفر
سلمي محمد حسن علي نجم
ياسمين محمد رفعت مصطفى كامل
فاطمة شحات السيد سليمان
محمود عبد الناصر عابد محمد
محمد مجدى عبدالمجيد محمد العامود
صﻼح اشرف حسنى لبيب
هدير رفعت عبد المقصود مبروك شاهين
صفاء السيد احمد موسي
هشام احمد عبدالحفيظ محمد
احمد عبدالرحمن أحمد عبدالغنى صﻼح الدين
محمد هشام سعيد عبد الفتاح
مصطفى احمد عبدﷲ عبدالحميد
ريهام سيد ذكى خلف
يوسف محمد يوسف حجاج
ساره حمدى خليفه غزﻻن
امانى سعد محمد حسن الفقى
هيثم نصحى سمعان بخيت
مونيكا موريس زكريا رزق
مرفت ناصر صﻼح سعيد حسن
اﻻء احمد فؤاد عطية عبد المقصود عيسي
جون حسني رمزي انور سعيد
مريم هني جمال خليل
ياسمين عبد ﷲ محمد الصاوي
ندى محمود ابوالمجد محمد
محمد على عبد العزيز محمد
ناديه عبد الفتاح عبد التواب محمد
احمد ابراهيم زغلول ابراهيم عطيه
حامد خالد عبدالمنعم جابر
احمد حمدى عبد الهادى توفيق
جابر كتشنر جابر سعد
نورهان جمال محمد خليل

الكلية
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره الزقازيق
تجاره المنصوره
زراعه دمنهور
معهد فني صحى رياضه اسيوط
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره عين شمس
علوم بورسعيد
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه بنها
معهد فني صحى بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تربية دمنهور
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تربية رياضيه بنين اسيوط
تربية طفوله الزقازيق
كلية البنات علوم عين شمس
تربية ابتدائي طنطا
تجاره انتساب موجه دمنهور
اداب انتساب موجه عين شمس
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حقوق عين شمس
تجاره انتساب موجه قاهره
تمريض بور سعيد
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حقوق انتساب موجه عين شمس
تربية/رياضه اسيوط
زراعه اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
749005
602172
651375
681191
467841
146188
736913
221062
360059
161363
602490
524074
110029
380498
279504
461104
881097
307344
244163
221500
166154
428072
226976
834018
225184
883394
140338
801450
366206
470928
651207
577755

اسم الطالب
أسراء محسن فوزى عبد الروؤف
سعيد محمد صديق عمر السيد
ميرنا محمد وائل اسماعيل اسماعيل ندا
هاجر عادل محمد الغريب
دينا احمد عبد السﻼم احمد شومان
اميره حنفى محمود سيد رجب
عﻼء حسنى عبد الفناح امام الشبلى
محمد احمد دردير احمد
حسام جاد الكريم محمود حسانين
لمياء خميس سيد سعداوى
عبدالرحمن سعيد عبدالعزيز محمد
دعاء محمد احمد طه على
نبيل عصام محمد ابراهيم
احمد حسام برعى احمد سالم
السعيد اسماعيل حسين صالح
محروس على محروس على فضل ﷲ
محمد احمد احمد يوسف
سلمى ابراهيم محى الدين جميل
سوزان عاطف عبدالرحمن اسماعيل
بسنت محمد على سعد الدين
راضي بكري سلطان محمد
محمد سامح السيد خليل عثمان
مى خالد عبدالغفار عبدالعزيز
عماد حمدى سيد حداد
خالد محمد عبدالفتاح مصطفى
احمد عبد الحسيب عبد الولى عبد المالك
محمود محمد احمد احمد شحاتة
محمود رمضان سيد محمود
احمد مصطفى محمد حسان
هناء جعفر على سليمان جعفر
نورا عادل فاروق حسانين حسان
مصطفى محمود جاد الشال

الكلية
تربية ابتدائي جامعة السويس
طب بيطرى بنها
تجاره المنصوره
تربية المنصوره
دار العلوم الفيوم
اداب القاهره
تجاره الزقازيق
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حقوق عين شمس
تربية ابتدائي بنى سويف
تجاره الزقازيق
زراعه اﻻسكندريه
زراعه القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره القاهره
تجاره دمنهور
اداب اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
زراعه اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية تجارة ج أسوان
اداب انتساب موجه الفيوم
اداب اسيوط
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره اسيوط
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية كفر الشيخ
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
اداب المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
364166
575512
894223
146073
671313
221501
556044
806051
886223
613537
443087
294576
384283
429409
126263
281270
506452
138614
224842
288527
474120
907058
124008
294232
808949
389797
666608
890057
446624
141123
816451
438643

اسم الطالب
نوال حسن فارس احمد
عبد ﷲ صبحى ابراهيم اﻻفندى
ابتسام محمود محمد احمد
شيماء محمود فاروق خليل ابو طافش
جمعه عبد العاطى السيد السيد
ساره احمد عادل محمود
آية جبريل محمد على احمد
ليلي عﻼء محمد احمد
طه عز فرغلي محمد
عبدﷲ عبدالرزاق متولى السيد
ايه عاطف محمد سليم حموده
عمرو ممدوح عبدالجيد محمد
زينب محمود عراقى محمد عبدالكريم
هبة ﷲ مصطفي احمد العروسي مكاوي
اسراء جمال الدين محمد عبد المجيد
احمد محمد رضوان محمد
شهيرة محسن محمد علي محمد
نهال عبد الهادي مصطفى اللطف
ابراهيم رضا ابراهيم محمد
تسنيم امين ابوزيد مصطفي الحاج
روان محمود حميده عبدﷲ
عﻼ السيد عبد الرحمن احمد
مصطفى محمود مصطفى محمود محمد
احمد اشرف عبدالباقي عبدالرحيم
عائشه محمود سامى صﻼح عبد العزيز
امانى محمد سيد يوسف
لبيب نشأت لبيب محمد الجندى
امين فتحى صابر خليل
محمد عبد العزيز راغب ايوب
هبه جمال عبد الباسط امين خليل
ايه عمر محمد شمس الدين
ميرنا عصام محمد عبد الفتاح حسن

الكلية
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره طنطا
تربية سوهاج
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره كفر الشيخ
اداب عين شمس
اداب انتساب موجه دمنهور
رياض اطفال القاهره طالبات
علوم اسيوط
معهد فني تمريض الزقازيق
تربية ابتدائي طنطا
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه قاهره
حاسبات ومعلومات حلوان
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
اثار قنا جنوب الوادي
رياض اﻻطفال ج اﻻسكندرية فرع مطروح
حقوق سوهاج
تجاره بنها
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
اداب انتساب موجه عين شمس
تجارة جامعة السادات
اداب اسيوط
تجارة جامعة السادات
تربية حلوان
تجاره اسيوط
اداب اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
282387
534830
576091
657597
466679
888886
476949
352748
134362
451949
181276
881695
111823
185207
683464
374843
531453
734697
606994
244751
521545
579903
214114
584788
164513
390184
879026
918002
230975
801573
361904
317244

اسم الطالب
احمد عاطف عبد المنعم بسيونى
هاجر انور سعد على خير ﷲ
ريهام محمد سعد البنا
مريم ميشيل انور وهبة
هبه ﷲ السيد السيد محمود
ايمان ميﻼد نصري ويصا
محمد منصور حسن اسماعيل الطويل
عبدالرحمن سعيد مصطفى عيد
احمد طه العفيفي محمد
محمد سامى عبد العزيز السيسى
مصطفى محمد ربيع رشوان
سهيله اشرف شاهين عبد السميع
ريهام رأفت عيد عبد المحسن
اميرة احمد فتحى عبد العزيز
عﻼء محمد عبد السﻼم محمود الزغبى
هانم مختار عبدالعزيز عبدﷲ
محمد رمضان محيى الدين ابراهيم سﻼمه
دينا عبدﷲ عبدالحميد السيد
كريم محمد ربيع عبد الحميد خليل
محمد عامر حسن احمد
عز الدين نزيه محمود مرعى الدفراوى
هالة عادل محمد راغب عبد العاطى
عمر هانى مهنى محمد متولى
نيرة السيد محمد السيد اﻻشرم
اسراء جمال على على
منى ايمن كمال الدين رفعت
نورهان منير جﻼل على
احمد مصطفى عبدالرحيم ابو طالب
فارس حسين رجب حسين
عمار احمد على عثمان
رضوى محمد عبدالغفار محمد
همت ابراهيم عبد الستار غنيم

الكلية
تجاره عين شمس
زراعه دمنهور
اداب طنطا
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تمريض كفر الشيخ
تجاره اسيوط
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
تجاره عين شمس
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
تجاره طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
إعﻼم بنى سويف
اداب انتساب موجه حلوان
حقوق بنى سويف
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
تجاره طنطا
معهد فني صحى الزقازيق
اداب انتساب موجه الزقازيق
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
العالي للدراسات اﻻدبية كنج مريوط
اداب المنصوره
حقوق القاهره
تربية طفوله طنطا
تربية ابتدائي الفيوم
معهد فني صحى امبابة
تجاره اسيوط
كلية اللغات والترجمة سوهاج
تربية/رياضه عين شمس
تربية المنيا
تجاره انتساب موجه حلوان
اعﻼم القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
537887
146311
578061
523680
166427
548920
585673
612432
893147
131529
840815
885929
148162
903085
204970
289473
503218
358908
847809
121511
392843
598258
287803
909952
516697
674701
814346
226663
323132
600759
360282
321795

اسم الطالب
بسنت محمود عطيه أحمد بكر
احمد جمال عبد الهادي ابراهيم
ندى محمد على ابراهيم بدران
اميرة حسن عبد العاطى إبراهيم حسن
دعاء محسن عبد الستار بدوى
عبد الرحمن كمال محمد محمد دراز
دينا عبد الصادق عبد الحاكم عزام
محمد ابراهيم عبد الباقى عبد الرحمن
محمود السيد فؤاد الحداد
ساندي فريد حنا اسكندر
اسامة احمد قطب جبر
اسراء عبد المنعم محمود على
احمد حمدى عاشور كامل الحاكم
محمود هانى محمود دياب
محمود حمدى سيد الزقله
رضا عبد الرحمن طلب محمد
عبد الرحمن محمد السيد محمد عبده
ايه احمد فرحان قرشى
ياسمين محمد علي محمد
محمود احمد سيد مدبولى محمد
ياسمين محمد عبدﷲ محمد سرحان
محمد صﻼح السعيد مندور
اسﻼم محمود احمد ابراهيم
مصطفى كمال الدين حسين كتخدا محمد
إبراهيم جمال إبراهيم محمد
ابراهيم عبد المعز بكر عبد الخالق الدرعى
هنية خليفة فراج مقرب
احمد ماهر احمد على
اﻻء اشرف محمود السباعى سريه
هاجر عزالدين احمد عبدالمجيد فهمى
امير نصحى قﻼده وهبه
احمد رأفت عبد الستار احمد عبد الرحمن

الكلية
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
ك.ت .فني صناعى المطريه
علوم شبين الكوم ج المنوفية
زراعه اﻻسكندريه
تربية ابتدائي الفيوم
اداب دمنهور
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب سوهاج
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تمريض المنيا
حقوق اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره سوهاج
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره دمنهور
زراعه عين شمس
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب عين شمس
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
تجاره انتساب م .بنها
تربية نوعية موسيقية اسوان
اداب دمنهور
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
دار العلوم المنيا
علوم رياضة القاهرة
معهد فني صحى بنها
تجاره الزقازيق
حقوق حلوان
معهد فني صحى رياضه بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
530342
592475
282224
663081
432671
911978
218036
752955
506627
879336
652202
543041
452722
517398
461229
617505
325401
454526
448644
427156
611368
882184
534597
609154
322346
443893
657400
749601
157595
578698
305103
678559

اسم الطالب
كريم خالد حسين عبد الصمد
نيره عبده احمد طاهر الجمال
اﻻء ﷲ وحيد عمر لطفى محمد
عبد الوهاب محمد احمد عبد العال احمد
عبدﷲ محمد مصطفي ابراهيم الزوكه
عيد عرفه سلطان احمد
ايه مجدى عبد السﻼم محمد هشله
اميره صالح عبد الرازق ابراهيم الجولى
اﻻء احمد عبد الرحمن احمد
مارتينا حسنى عبد المسيح بخيت
محمد محمود ابراهيم الشيوى
احمد عبد الوهاب على عبد الحميد
اسما محمد عبد المعطي الجيار
ابتسام كمال ناصف السيد الحلوجى
محمود فتحى مبروك سعيد السودانى
ايمان احمد السيد يوسف شحاته
سمر يوسف على حسن
ضحى محمد فتحى اسماعيل
فاطمه عماد صﻼح محمد حموده
محمد احمد محمد محمد اﻻلفى
مى اشرف نصر الدين شحاته
سلوى عبد الجابر عبد الجواد احمد
حسناء السيد محمود احمد زيد
احمد محمد لطفى عبدالقادر
محمد طلعت عبد الوهاب حامد عيش
اميره جمال مبروك مدكور
فاطمه الزهراء فيصل عمر ابوزيد
اﻻء محمد على محمد
ايناس سعيد عبد العظيم ابراهيم
محمود عادل السيد حسين ابوالعنين
خلود علي السيد هزو
محمد زاهد عبد الرحمن احمد احمد مصطفى

الكلية
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب جامعة دمياط
علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تربية ابتدائي اسوان
السن عين شمس
اداب انتساب موجه بورسعيد
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره اسيوط
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تجاره اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره طنطا
معهد فني صحى بور سعيد
تجارة قنا ج جنوب الوادي
علوم طنطا
اداب طنطا
علوم رياضة طنطا
علوم الزقازيق
اداب اسيوط
طب بيطرى دمنهور
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
زراعه طنطا
طب بيطرى اﻻسكندريه
تربية جامعة السويس
اداب بنى سويف
اداب المنصوره
تربية رياضيه بنات شبين الكوم
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
876014
651607
383654
285204
321019
307431
755879
282816
153404
124548
582728
503596
882604
670250
284529
901650
804869
661066
301038
602258
671457
666591
440150
893294
835423
318225
291943
534799
470269
512857
365522
848009

اسم الطالب
عمار ايمن مصطفي عشاوي
احمد محمد مصطفى عبد السميع جعفر
ايه هانى سعيد محمد سعد
شاهندة اسامة السيد عبد ﷲ
نهال الحسيني سيد احمد الغزالى
ياسمين خالد سعيد البوشى
عبد الباسط صبيح سلمان موسى
يارا طارق عبد الحافظ ابو النجا
ناهد محمد محمد ابو السعد
معاز رضا عبد العزيز عمر
يارا شريف احمد حافظ
سعاد عامر الشافعي عامر الشافعى
رانيا شكرى محمد عبد الحى
نهال اسامه محى محى ابراهيم
وﻻء محمد سيد محمد عبدﷲ
عماد كمال السريتى شحاته
احمد عوف محمود احمد
ناديه محمود حموده يوسف حشيش
ابراهيم ايمن السيد عبدالرحمن خضر
مؤمن رضا سالم محمد
امل عثمان عبد الرحمن عبد السﻼم
عبد اللطيف صالح يحيى عبد العظيم بدوي
غيداء عاطف ابراهيم السنوسى عطية
اميره عمر على مصطفى
اسراء ابوالنجا سيداحمد فريد
طاهر الغنيمي حامد زهير
ايمان سيد محمد حسين
شاهنده جمعة يوسف رمضان
محمود اشرف أحمد على غازى
دنيا ايمن عبد الستار السيد
فاتن محمد ابراهيم عبده خليفه
فاطمة محمد الطاهر محمود احمد

الكلية
اداب اسيوط
حقوق المنصوره
كلية البنات تربية عين شمس
علوم القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي السادات
علوم العريش
تجاره القاهره
اداب بنى سويف
تجاره القاهره
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره اﻻسكندريه
معهد فني صحى اسيوط
تجاره كفر الشيخ
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره سوهاج
اداب المنيا
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني تمريض الزقازيق
نوعية المنصوره
تجاره المنصوره
علوم اﻻسكندريه
اداب سوهاج
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تربية دمنهور
اداب كفر الشيخ
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
فنون جميله فنون اﻻقصر
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
244837
330480
233105
162995
122515
113474
906179
470267
364243
503764
241181
800653
597732
673571
231630
385242
749405
358492
376585
399345
547135
428673
332446
457227
847560
162401
463105
596034
307610
581051
501999
440149

اسم الطالب
احمد سيد مصطفى محمد سﻼمة
خالد جابر عبد الحميد ابو شوشه
يارا طارق صﻼح الدين عبد الحميد
شافعي علي عبد العزيز شافعي
وصال عوض حسين عبد السيد
محمد مدحت احمد محمد الحلبى
رانيا ماهر عبد النعيم محمود
محمد محمد احمد السيد
ساره صﻼح احمد محمد
محمود جمعه ابراهيم غريب رجب
فاطمه احمد حسني علي حماد
حسناء مجدى يحيى احمد
احمد ابراهيم يوسف المرسى
ياسمين السعيد متولى عبد الحميد
ماريا سمير فهيم عبد المسيح
احمد عبدالنبى احمد السيد
حشمت محمد حشمت احمد عبد الرحمن
ايه اشرف سعد محمد
صفيه عماد احمد محمد ابراهيم
ساره اسماعيل السيد محمود مدبولي
عبد ﷲ اسر على سعد باشا
محمد احمد محمد عبيدو
سعيد عبد الرؤف عبد العظيم محمد
اسماء حامد محمد خطاب
محمد سيد صادق بيومى
شيماء عبد التواب جمعه ياسين
احمد السيد السعيد عبدالرازق زغلول
أسماء مسعود متولى عيسى
جهاد ناصر عبد الرازق احمد
محمد حسن ابو النجا السيد بعليلة
نورهان عبد العزيز محمود نصر
غادة مسعد محمد على سﻼم

الكلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه عين شمس
طب بيطرى بنى سويف
حقوق القاهره
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره سوهاج
تجاره كفر الشيخ
زراعه عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
اداب انتساب موجه عين شمس
نوعية المنيا
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره المنصوره
تربية/رياضه حلوان
تجاره بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه عين شمس
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى رياضه طنطا
تجاره سوهاج
اداب الفيوم
تمريض كفر الشيخ
تربية ابتدائي جامعة دمياط
معهد فني صحى بنها
تجاره طنطا
اداب اﻻسكندريه
علوم اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
527234
900870
681621
459635
593326
896633
465213
540085
609289
882825
455700
579642
230777
216086
429481
608629
907425
277465
737589
283685
547725
317569
280369
371788
137062
529310
232493
657454
879628
888628
391856
514441

اسم الطالب
نادية محمد محمد عبدﷲ الحكيمى
كاترين ممدوح يوسف قلدس
مصطفى محمود محمود محمد طه جاب ﷲ
محمد كرم محمد عبداللطيف جميعى
احمد احمد السيد الجمل
هبه محمود محمد محمود
احمد ناصر حامد عبدالعاطى حمزة
ندا خالد احمد حسين على
يوسف خيرى عبد العزيز عبد القادر جعفر
مصطفى شحاته حربى حسين
احمد القرشى عبدالمطلب خليفه
امنية شريف صﻼح عبد العال بكر
عبدالرحمن محمد مصطفى حامد
نرمين مجدى مرقص مكارى
منة ﷲ محمد الشبراوى عبد الحق على
محمد نبيل احمد جاد سليم
دينا رمضان فنجري سعيد
لؤي اسماعيل محمد العقباوى
دعاء عمر عبد الحكيم محمد
عمر بهاء الدين سيد اسماعيل
احمد السعيد عبد السﻼم الخولى
هانم عبد الرؤف رشاد أحمد زغلول
ريهام حسني جﻼل التقى
منه ﷲ نادر عبدالرسول عبدالمقصود
ماجد هشام ابراهيم احمد
محمد خميس عيد محمد سليمان
احمد محمد ابو المنصور محمد
اميره شعبان سﻼمه محمد
هبه عاطف سيد عبد الصادق
حسن سيد عﻼم احمد
على طارق على بسيونى المغازى
محمود عبد الجواد عبد الحليم عبدالجواد ربيع

الكلية
تربية أساسي اسكندرية
تربية سوهاج
معهد فني تمريض المنصوره
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تربية جامعة دمياط
إعﻼم بنى سويف/رياضة
تجاره كفر الشيخ
طب بيطرى دمنهور
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره اسيوط
علوم رياضة اسوان
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية ابتدائي سوهاج
علوم عين شمس
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره عين شمس
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
علوم رياضة الزقازيق
حقوق عين شمس
تربية ابتدائي عين شمس
تجاره انتساب م .بنها
تجاره دمنهور
دار العلوم ج القاهره
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره اسيوط
تربية ابتدائي اسيوط
حقوق بنها
حقوق اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
534805
533739
881924
500183
446197
457926
465368
586544
588387
445237
877823
143168
614349
284325
674324
512168
535402
744880
726636
432037
383763
311530
907297
134310
662015
801834
580144
114957
809760
610846
835459
378162

اسم الطالب
عبير عبد الهادى السيد بغدادى
اﻻء محمد عبدالسﻼم جاد بشت
دعاء محمود محمد عبد المحسن
محمد شريف قاسم زكى
حازم عبد الرحيم مصطفى الشرشابى
بسمة عبدالسﻼم سعد الشريف
أحمد واصف أحمد محمود الشعراوى
رانيا محمد جوده ابراهيم حميده
هبه ﷲ رياض عبد العزيز احمدعلى
اسﻼم رضا عبد الحميد عبد السميع سعيد
برنس على برنس على
انجيل طارق جرجس زكى
نهى رمضان عبدالمنعم محمدعطيه
كيرلس نبيه ابراهيم شلبى
عبير طارق على احمد صالح
مهيرة حسني عامر محمد حسن
إسراء مسعود حامد مسعود شرعان
ياسر رفاعي محمد ابراهيم
ممدوح محمد رأفت كتبى فرغلي
اسﻼم حسين عبد الظاهر محمود احمد
احمد سعيد ناجى محمد ناجى
احمد ماهر عبد الهادى حسنين
سماح محمد هاشم محمد
اﻻمير عصام الدين حسين علي يوسف
اميره شبل احمد اسماعيل الحلوانى
مصطفى يحى ربيع على
لميس فراج الدسوقى شقيرق
ياسمين محمد حسين عبد الرحمن
اسماء السيد إسماعيل حمدﷲ
اﻻء عاطف محمد كمال مصطفى
فاطمه محمد على محمد بزيد
هدير خالد عبدﷲ محمد

الكلية
تجاره طنطا
تجاره دمنهور
اداب اسيوط
حقوق اﻻسكندريه
تجاره طنطا
تربية طفوله طنطا
علوم رياضة كفر الشيخ
اداب طنطا
اداب انتساب موجه المنصوره
تربية طفوله طنطا
تجاره اسيوط
علوم القاهره
تجاره الزقازيق
علوم رياضة عين شمس
علوم بورسعيد
حقوق اﻻسكندريه
اداب دمنهور
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بور سعيد
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تربية السادات
اداب سوهاج
مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
فنون جميله عماره المنيا
تربية طنطا
تربية عين شمس
تربية المنيا
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية قنا ج جنوب الوادى
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
120905
385954
816583
376846
819880
239797
373811
426907
590461
898523
813935
210117
585292
465258
590606
816991
847120
668904
672540
214821
447424
294535
800241
108268
751005
131457
516142
169740
607115
377805
876817
153743

اسم الطالب
محمود شريف زكريا عبد الغنى
حنان ماهر محمد جمعة
مريم رضا شكرى مليك
ميرنا محمد كمال حسن الدسوقى
حوريه أحمد حسين حسين
محمد عصام محمد عبده
شروق عادل محمود عيسى
ايمان عادل احمد عيسى
ابراهيم محمد محمد ابراهيم مقلد
مصطفى السيد صابر عبد الرحيم
مارينا رومانى محروس ذكى
اية محمد انور محمد رفاعى
عبد القادر جمال رشاد نجم
محمد جمال عبد الحي محمد
معتز با ناجى احمد عيسى
اسﻼم عوض محمد جمعه
ساره محمد عبد المالك محمد
يمنى صﻼح محمود فضل
فاطمه جاد سالم احمد
احمد على حامد عرب
محمد أحمد عبد الخالق محمد السيد
عبد الرحمن حسين ابراهيم ابوسريع
هبه مجاهد محروس احمد
ساره سامى اسماعيل حماد
مصطفى محمد على محمد سأسأ
ايه عبد الحميد محمد محمد
ممدوح سعد ممدوح بدر مازن
عبد الهادى مرضى عطا ﷲ فرج
ابراهيم امين محمد سيد احمد الهريسي
احمد عبدالرحمن عبدالفتاح مجاهد احمد
الشيماء الدسوقى جابر محمد
مريم يسرى جمال سليم

الكلية
علوم حلوان
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
تجارة جامعة السادات
طب بيطرى فرع مطروح
تجاره جامعة دمياط
حقوق سوهاج
تجاره بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره كفر الشيخ
تجاره جامعة دمياط
طب بيطري المنيا
تربية قنا ج جنوب الوادى
رياض اطفال المنصوره
اداب المنصوره
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
علوم رياضة الزقازيق
اداب المنيا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم جامعة دمياط
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره دمنهور
حقوق حلوان
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
زراعه عين شمس
تجاره اسيوط
اداب بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
444546
374159
888162
225866
112086
215376
615505
149167
523666
659265
457303
658430
879271
304740
509727
902918
540060
154556
728311
600139
752432
589023
843063
312989
754256
613329
114847
312129
375479
120429
879314
741576

اسم الطالب
عبد ﷲ رمضان عبد المجيد مصطفى العسكرى
شرين محمد بشير احمد السيد عامر
جيهان عبد الناصر متولي محمود
هشام طارق مصطفى عبد الدايم
دنيا حسين صابر رمضان
مينا عصام توفيق ابراهيم
ايثار السيد عبدﷲ محمد عطوه
دعاء اشرف محمود سيد
أمانى محمود احمد على احمد
ايه المغاورى طمان محمد طمان
رفيده ابراهيم صﻼح عماشه
معاذ جمال الباز حسين عقل
جينا بهاء موريس ناشد
فاطمة محمود عبد القادر صالح
عبد الرحمن سعيد عبد الرحمن احمد عبد الرحمن
ماري شنوده شاكر حنا
علياء عبد الهادى عبد النبى عبد الﻼه
هشام محمد منصور عبد العزيز
هدير السيد على عطوة موسى
محمد محسن احمد فوده
نيرة عبد السﻼم عبد الرحمن عبد الفتاح
محمد صبحى اسماعيل على الكرته
مصطفى عبد العدل محمد حسن
شيماء مبروك السيد عدس
زينا محمد عبده البلقا
نسمه أحمد عبدالعال محمود عبدالعال
امانى خيرى حسن احمد
اسﻼم يحيى عيد سويلم
ياسمين طارق ابراهيم حسن صالح
مصطفى اشرف عبد الرحيم عبد الموجود
مريم رافت صبري ابراهيم
عمر عبدﷲ عزت السيد

الكلية
طب بيطرى كفر الشيخ
علوم بنها
طب بيطرى اسيوط
حقوق القاهره
خدمه اجتماعيه حلوان
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب بنى سويف
علوم اﻻسكندريه
نوعية المنصوره
تربية ابتدائي طنطا
علوم المنصوره
علوم اسيوط
تربية ابتدائي السادات
تجاره دمنهور
تربية ابتدائي سوهاج
علوم دمنهور
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره انتساب موجه الزقازيق
العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
اداب الزقازيق
تجاره القاهره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه القاهره
تربية اسيوط
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
360375
542452
826372
236025
889480
527795
545486
205100
110918
440387
103273
833083
103260
830199
150980
732331
166588
584313
360899
367027
470188
453833
386494
368718
584366
212992
241228
168610
380971
321572
534985
800217

اسم الطالب
عبدالرحمن جمال على محمد عثمان
احمد ياسر محمد كامل عيسى
دينا محمد جمال الدين احمد رمضان
احمد سمير مصطفى على
زكريا يحيى زكريا على
منار محمود سالم محمود عبد المغيث
محمد ابراهيم عبدالعاطى مصطفى
سوسنة تدرى انور عبد المﻼك
ايه محمد عبد الرحمن اسماعيل
شروق محمد عبد ﷲ ايوب محمد
حسام مصطفى عبد العزيز محمد دكرورى
شيماء غريب توفيق عبد المنطلب
محمود احمد محروس قبيصي
زمزم شعبان زكى حسان
اميرة اسماعيل حسين محمد
محمود عبدالعال محمود عبدالعال
الهام فكري مرعى احمد
محمد حسام وحيد الشماع
فاطمه ابراهيم مصطفى ابراهيم على
اسﻼم رمضان بدر احمد محمد
عمر بدر الدين سليمان محمدالعزب
مريم ماهر عبده ابراهيم عوض
مى محمود عبدالودود محمود
عزه نبيل ابراهيم عبدالحميد
محمود بدران الشربينى شميس
سيف ياسر محمد صديق على
اسراء حسام حسن رمضان
ياسمين ممدوح فرج السيد
محمود طارق نبيل نصير
اعتماد صبحي السيد طريح
اسراء مصطفى محمد احمد حجازى
فاطمة فوزي محمد هاشم

الكلية
تجاره عين شمس
اداب اﻻسكندريه
تجارة قنا ج جنوب الوادي
حقوق حلوان
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه اسيوط
اداب اﻻسكندريه
تجاره دمنهور
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اﻹدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية
اداب انتساب موجه دمنهور
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجارة قنا ج جنوب الوادي
فنون جميله عماره المنيا
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
معهد فني تمريض الفيوم
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تمريض كفر الشيخ
تربية ابتدائي طنطا
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي بنها
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره عين شمس
تربية حلوان
اداب انتساب موجه بنى سويف
نوعية بنها
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره دمنهور
اداب جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
843894
759294
665138
117015
594024
373458
878042
520258
389338
837120
528852
889430
895857
317203
843814
312237
355667
896585
455828
449746
582431
813867
213463
155497
595952
505174
321311
531914
106637
426174
384516
727198

اسم الطالب
اسامه محمود بكر اسماعيل
ايمن محسن السيد الشافعى
فيصل عبد ﷲ عبد الحميد حسن سليمان
حسين سامى حسين حسنين
عمرو هشام عبد العظيم السعيد ابوسمره
احمد محمد دياب موسى دياب
منه ﷲ احمد مصطفى عاشور
وفاء محروس حسن حسن زعزوع
ندى طارق احمد عبدالرحيم
ابتسام محمد السنوسى محمد
حسن محمد محمد محمد الردان
محمد عﻼء نيازي حامد
منال محمد عبد الكريم احمد
مريم ضياء عبدالرازق زكى السيد
ايه احمد حسين عبد السﻼم
عمرو عثمان محمد شلبى
ايه مجدى رشاد اسماعيل
تيسير سيد ابراهيم محمود
محمود طلعت ابراهيم قرطام
ريهام سعيد محمد عبداللطيف عثمان
محمد عبدالقادر محمد البسطويسى
ايه اشرف عبدالمنطلب سيد
محمد احمد محمود الجمل
اﻻء سعيد صابر جودة
ايثار ابراهيم السيد عيسى الرملى
احمد صﻼح احمد محمود
امال فتحي على حسب ﷲ
أحمد صﻼح عبد الرؤف عبد الحميد
احمد خالد حنفي حسين
شروق ضياء الدين حنفى احمد
حجاج خالد ابوسريع ابراهيم
محمود بشير على محمد

الكلية
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
تجاره القاهره
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
اداب بنها
تربية اسيوط
اداب دمنهور
تجاره عين شمس
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تمريض دمنهور
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره سوهاج
كلية الفنون التطبيقية ببنها
نوعية المنيا
علوم جامعة السويس
استنفد الطالب رغباته
تجاره سوهاج
تجاره طنطا
تجاره طنطا
تجاره المنصوره
تجاره بنى سويف
اثار قنا جنوب الوادي
تجاره بنى سويف
تجاره جامعة دمياط
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات حلوان
علوم رياضة حلوان
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره الزقازيق

Page 2230 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
909768
727317
837004
655283
578104
731042
682359
534922
318931
466756
185565
122105
608707
130049
163978
323575
120277
665444
761852
297314
530485
204935
518075
226104
912597
134733
654935
674219
533319
360309
281578
352912

اسم الطالب
منى محمد فرج على
عبد الرحيم محمود عبد الرحيم عبد العزيز
اسماء سعيد عبد الرحمن احمد
دنيا حسن السعيد عثمان رضوان
جمال الدين ابراهيم بدر الدين الغنيمى
اسراء خالد عليوة سيد احمد عيسى
يارا محمد الظريف محمد على
ايمان نجد زين العابدين رحومه الديب
اسراء حمدي احمد شريف احمد
اﻻء محمد عبده على موسى
رضا حماده حسن عبد العليم
نورهان اشرف محمد احمد
اسراء على عطيه على هﻼل
عبد الرحمن حسنى حسن محمود
عمرو احمد عبد الغني عبد الغني
اسراء طارق عبد الحميد احمد بدر
محمد جمال محمد قطب
اميره سمير محمود على رزق
محمد فوزى سعد سليمان
ياسمين ابو عوف حامد عبد الرحمن
رفيق نبيل عطية حبشي شنودة
بيتر بهاء ارميا عشم
سارة حمزة رمضان بسيونى ابراهيم
سيف الدين عامر مصطفى محمود علي
اشراق يوسف حسين احمد
احمد حمدي سيد خليل
هند عبد البديع منصور محمد حمودة
احمد عدنان توفيق عبد الحميد حسين
اسراء الشحات محمد كشك
عبدالرحمن محمد عبدالحميد عبدالمجيد
مهاب اسامة نبيل حمدى
مروان هشام مصطفى اﻻسحاقى

الكلية
تربية طفولة أسوان
علوم رياضة اﻻسماعيليه
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
علوم المنصوره
حقوق المنصوره
كلية الفنون التطبيقية ببنها
حقوق المنصوره
علوم دمنهور
علوم بنها
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
اداب سوهاج
زراعه القاهره
نوعية الزقازيق
العالي للغات  6اكتوبر
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تربية شبين الكوم
تجاره سوهاج
علوم المنصوره
تجاره الزقازيق
اداب عين شمس
تجاره دمنهور
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
اداب كفر الشيخ
حقوق القاهره
تربية اسوان
اداب انتساب موجه القاهره
حقوق المنصوره
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب اﻻسكندريه
حقوق القاهره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
حقوق عين شمس

Page 2231 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
162050
366049
165210
472624
650197
295304
390690
912702
828323
208423
592539
164477
806137
145908
512374
542013
726429
379913
351907
506661
429734
603788
387399
601703
671257
471230
148668
205539
828987
650403
353839
667946

اسم الطالب
محمد فيصل محمود عبد المجيد احمد مطر
يوسف حاتم يسن موسى غنام
رانيا رمضان يوسف محمد
دينا محمد البسطويسى محمد
عبد ﷲ عمر مختار عمر الجوهرى
اماني محمود توفيق احمد
هاجر عماد زكى لطفى
منه ﷲ عادل احمد اسماعيل
هند جاد الرب حسين جهﻼن
فرح محمد يسرى رشاد محمد
ايه صبرى ابراهيم المندى
اسراء حامد حسين محمود
نهله صﻼح الدين زكى عبدالعزيز
احمد سامح شعراوى زعفان
اﻻء محمد عبد المقصود على العبد
مصطفى احمد عبد ﷲ سليم عبد ﷲ
عمر السيد غريب محمد العشرى
ناديه خالد السيد اسماعيل الجندي
مصطفى السيد حسين عفيفى عبدالحميد
بسنت اشرف احمد صبرة مسلم
اسراء عبد الرحيم هاشم عبد الظاهر
احمد محمد السيد يونس
حسين اشرف حسينى محمد
هبة ﷲ محسن محمد حافظ
امال عبد الناصر ابراهيم محمد على البنا
ورد فؤاد محمد احمد بدر
مى محمد محمد محمود
نيرة محمد فوزي ابراهيم
جاد حجاج توفيق محمود
عبد الرحمن محمد على عباس على
محمود جابر عيد احمد
اسماء احمد السيد رزق

الكلية
علوم الفيوم
تربية رياضية بنين بنها
علوم الفيوم
تربية رياضيه  /بنات كفر الشيخ
علوم المنصوره
اداب انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه بنها
تربية طفولة أسوان
نوعية فنيه قنا
المعهد الكندى العالى لﻼدارة  6اكتوبر
تربية جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
علوم رياضة اسيوط
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم عين شمس
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره بنها
نوعية الزقازيق
معهد فني تمريض المنصوره
اداب سوهاج
اداب حلوان
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
تجاره المنصوره
تجاره القاهره
رياض اطفال المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
452048
614464
802272
731220
886076
755219
576922
902466
510021
545583
391777
731963
597564
128603
375525
144775
745662
597786
816252
597731
239446
755878
371707
229480
838313
553885
439088
534314
241239
540430
755681
662289

اسم الطالب
محمود مصطفى احمد السمان
اميمه محمد بدرالدين عبده محمد سالم
نادر اسحق غالى لبيب
محمد احمد سعيد احمدابوالسرور
ايه جمال عبد الناصر عبد القادر
شمس حمادة عثمان مصطفى
فاطمه احمد عواد عبد الحميد مازن
نجاح احمد نور الدين عبد ربه
مصطفى ناجى محمد مصطفى النجار
محمد رمضان عيسى عرجاوى
محمد ايهاب ابراهيم بسيونى
فتحى محمد فتحى مصطفى
دنيا ابراهيم محمد رخا
كاترين هﻼل جريس سﻼمه
نيره سليم محمد صبحى ابراهيم ابوزيد
محمد ايهاب ابوالغيط عبد الفضيل
احمد على رضوان احمد
محمد العربى عبد البارى عرام
شروق يحى العريني يونس على
ابراهيم محمود عبد الحق الحسينى الحسيني
احمد جمعة محمد عيسوي
طه محمد عبدﷲ زايد
ايه جمال طه محمد
اسماء طه عواد محمد
احمد عبدالمنعم احمد ابوزيد
خلود خالد ابراهيم السيد
نورهان منتصر ابراهيم محمد الحداد
هاجر احمد متولي امين خاطر
اسماء محمود عباس احمد
فاطمه ممدوح حمدي عبدالعزيز
ايمان يوسف محمد ابو ضيف
مجدى جاد ﷲ منير جيد

الكلية
اداب طنطا
دار العلوم الفيوم
تجاره انتساب موجه بنى سويف
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية ابتدائي اسيوط
تربية العريش
تربية طفوله طنطا
تجاره سوهاج
اداب دمنهور
تجاره طنطا
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه قاهره
زراعه مشتهر
علوم حلوان
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
طب بيطري المنيا
تربية/رياضه جامعة دمياط
تجارة جامعة السادات
معهد فني صحى اسماعيليه
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
اداب انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره دمنهور
معهد فني صحى امبابة
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية العريش
علوم المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
543425
181682
387171
430568
360531
227332
910748
737957
536144
367141
293388
500713
315140
382770
585655
376139
470289
366379
324793
889188
582490
378348
605468
112951
586051
838266
391639
181634
815083
463380
891562
166829

اسم الطالب
ادهم احمد ابراهيم عبدﷲ عبدالفتاح
محمد محمود السيد محمود الفرخ
رانا احمد على احمد
مروان هانى السيد محمد احمد
عمر صالح خميس محمد
رحمه ياسر محمد حسن
ايه محمد حبشى عوض ﷲ
محمد صبري سﻼمة محمد
ايه صبحى شعبان محمد حسن
رامى ماسيه مهنى رزق
سميحة احمد مصطفى مصطفى
حازم ابو الدهب حسن عبد ﷲ بخيت
محمد ياسر محمد متولى
ايناس محمد هانى السيد
يارا حسام الدين عبدالستار زاهر
احمد حمدى السيد على سﻼمه
على البسيونى عبد الحليم على
عمرو محمود احمد صوابى صقر
سارة نصر نصيف بولس
عيسى سامى دانيال وسيلى
ندى المتولى مصطفى البطل
شيرين سليمان محمود سليمان الهضيبى
غادة صﻼح السيد قابيل
يوستينا مجدى يوسف ميخائيل
عبد الرحمن هشام وحيد ناصف
آيه صﻼح عباس عيد
اﻻء اسامه محمد فهمى محمود
ريم احمد محمد حافظ
فاطمة محمد حليم جمعه
مروه محمد الشحات محمد طه
سلمى جمال محمد فرغلى
محمود حمد سليمان حامد

الكلية
تجاره اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية البنات تربية عين شمس
زراعه كفرالشيخ /رياضة
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية تجارة ج أسوان
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم كفر الشيخ
علوم بنها
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
حقوق اﻻسكندريه
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تربية ابتدائي بنها
علوم المنصوره
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تجاره انتساب م .بنها
تجاره جامعة السويس
اداب سوهاج
السن عين شمس
حقوق انتساب موجه عين شمس
نوعية الزقازيق
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية فرع الوادى الجديد
فنون تطبيقيه حلوان
اداب الفيوم
اداب المنيا
تجاره دمنهور
اداب اسيوط
علوم الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
803949
586594
231024
744509
236274
305864
818111
145266
726300
327120
825380
660997
603508
107111
390955
536658
316639
884668
615285
533790
230310
665668
278060
213709
804098
660995
357804
612215
526520
363830
318525
472489

اسم الطالب
إسراء إسماعيل عبد الحميد نمر
اميمة احمد عبد الرحمن عطا ﷲ
اية مصطفى محمود حسن
احمد حسين فوزى على
احمد محمد محمود احمد
ايمن عبد ﷲ عبد الرازق صقر
عمرو صﻼح عبد ﷲ امين
رحيل محمود احمد عبد الباقى
مريم محمد محمود على
امال عبد الرحمن صبحي عبد الجليل
لطيفة حمام محسوب ابوالوفا
ايه وائل عزت احمد مصطفى
اسماعيل محمود عبد المؤمن محمود عقل
اية طارق عبد المنعم زكى
احمد وليد مصطفى سيد
ريهام خالد جﻼل مصطفى احمد
اميرة حمدي السيد عبد الحميد
عاطف ادوار نصيف ابسخرون
هاجر حسن عبدالعزيز حسن نعمه
اميره زغلول علي عبد الحميد شلبى
رانيا امين احمد محمد جاد
يمنى السيد محمد ربيع العجمى
سلمى فاروق عبد الحميد عبد الموجود
دنيا ممدوح محمد على
هدى زين العابدين سيد الطنطاوى
ايه على على حسن الجندى
وفاء مصطفى عاشور كامل
احمد عبد العليم محمود محمد حسن
جاسر ابراهيم محمد ابراهيم
يوسف حسن الشحات حسن
اسﻼم صابر رمضان جميعه
زهره فضل ابو العنين اسماعيل

الكلية
اداب المنيا
معهد فني تمريض طنطا
حقوق القاهره
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم رياضة شبين الكوم
اداب انتساب موجه المنيا
اداب القاهره
تربية اﻻسماعيليه
تربية رياضيه بنات شبين الكوم
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
طب بيطرى بنها
علوم الزقازيق
حقوق القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم كفر الشيخ
علوم بنها
اداب اسيوط
نوعية موسيقيه الزقازيق
اداب دمنهور
اداب حلوان
معهد فني تمريض المنصوره
فنون جميله فنون حلوان
فنون تطبيقيه حلوان
حقوق بنى سويف
معهد فني تمريض المنصوره
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
زراعه اﻻسكندريه
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تربية/رياضه شبين الكوم
علوم كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
894323
174366
585241
668352
216018
441943
453117
284974
471850
448072
116544
448101
506170
600252
900286
204983
741169
501994
844702
897748
902210
241283
896445
441302
277686
805241
810611
501511
588051
602621
912689
156048

اسم الطالب
هبه حامد سيد مزيد
عبد الرحمن احمد سيد علي
اسراء احمد علي ابو فوده
سماح محمد السعيد عباس سبع
رضوى احمد محمد حسن
احمد على عبدالمنعم سيد احمد
رضوى شريف علي عويس
نوران محمد المهدي إبراهيم موسى
محمود احمد طاهر مصطفى
محمد محمد اسماعيل النادى
اسﻼم محمد جاد عبد ﷲ سالم
محمد عبدﷲ ابراهيم النجار
ندى احمد محمد الضوى احمد
مروة مؤنس محمد عبدالرحمن أحمد
شيماء احمد محمد محمد
اندرو هانى راضى بسيط
على مظهر عبدالمعز على
ميرنا صفوت بخيت اسعد
عبد الرحمن عادل محمود محمد
مارينا صفوت سمير نجيب
ساندى اشرف زكرى ابادير
زينب مجدي جابر سالم
ايه ثروت محمد احمد
مرام رمضان خليفه احمد
محمد طارق محمد عبد الكريم قاسم
محمد طة محمد ابراهيم
احمد صﻼح فؤاد جمال
داليا دياب مسعود ابراهيم مرسى
مصطفى محمد سعد محمود بكر
أمانى محمد مصطفى عبد العزيز سيد احمد
ماريانا عماد نسيم بولس
مروه راجح بيومى عبد المحسن

الكلية
تربية طفوله سوهاج طالبات
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تربية طفوله طنطا
اداب جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تربية طفوله طنطا
نوعية عباسيه
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب طنطا
حقوق حلوان
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات.
اداب انتساب موجه دمنهور
سياحه وفنادق اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية سوهاج/رياضة
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
علوم اسوان
معهد فني تمريض المنيا
تربية سوهاج
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره القاهره
تربية سوهاج
حقوق اﻻسكندريه
تجاره طنطا
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف
حقوق اسيوط
علوم اﻻسكندريه
تجاره طنطا
طب بيطرى بنها
فنون جميله فنون اﻻقصر
تربية بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
613279
608939
324688
671924
662425
437073
307550
891411
321792
160300
389024
467572
367339
815001
814117
231067
524103
220688
655106
447495
587649
803431
434250
824386
526071
656115
368713
657724
440439
755414
752782
546051

اسم الطالب
محمد حسين احمد حسين عمارة
عمرو عادل على محمد يوسف
دينا سعيد عبد السﻼم محارب
حنان صﻼح موسى احمد
شادى محمد حسن عباس العربى
يمنى عصام على السيد عبداللطيف
دينا سعيد محمد العادلى
فتحى محمد فتحى محمد
ابراهيم محمد عبدالعال ابراهيم
جهاد احمد عويس حسن
محمد محمود السيد احمد الدسوقى البحيرى
محمد عبد المعبود منصور بيومى
ايمان عارف عبدالغفار احمد السيد
ابتسام محمد شاكر عبد الرحيم
رغدة قاسم جمعة نظيم
اسراء محمد احمد شمس الدين
سعاد احمد النوبى على سﻼم
حسام حسن احمد حسن
عثمان احمد الحسينى محمد
محمد ناجى سيد احمد الغايش
هدير رأفت محمد الشحات عبد الهادى
محمد محمود محمد مسعود
عبد الرحمن عمرو محمد عبد الرحيم
يسري عبد العليم عبد الحليم رضوان
ابانوب مفيد سعيد جوده بخيت
عبد الرحمن السيد مصطفى الخولي
زينب عاطف ابوالوفا عبدالحليم
عماد محمود عبد الجواد رياض
مريم جابر محمد على النمرسى
ميار محمد حسين عليان قنديل
جهاد احمد السيد ابو المعاطى محمد العجمى
مريم فوزى مشابط محارب سمعان

الكلية
نوعية الزقازيق
حقوق الزقازيق
تجارة قنا ج جنوب الوادي
معهد فني تمريض المنصوره
حاسبات ومعلومات المنصوره
علوم اﻻسكندريه
معهد فني صحى بنها
معهد فني تمريض اسيوط
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
اداب بنى سويف
السن عين شمس/رياضة
تربية كفر الشيخ
كلية الفنون التطبيقية ببنها
اداب المنيا
تربية ابتدائي المنيا
حقوق حلوان
اداب اﻻسكندريه
علوم رياضة الفيوم
حاسبات ومعلومات المنصوره
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره طنطا
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره المنصوره
تربية بنها
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية العريش
علوم رياضة جامعة دمياط
تربية طفوله اﻹسكندرية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
538034
742655
321145
214419
918947
169076
907879
580882
823455
536281
587087
673659
148360
889433
118163
610253
457616
733381
726138
508156
426448
679014
526356
536565
380803
296907
804344
133903
898516
282086
320929
455715

اسم الطالب
منار محمد محمد طلبه القﻼوى
يارا جمعة ابراهيم محمد
رانيا محمد محيى الدين حسان
محمد طارق عبد الحكم يوسف
اهداء طاهر محمود اسماعيل
هيام باتع عبد المقصود عمر
على عبد ﷲ عابدين فهيم
إبراهيم طارق ابراهيم الدسوقى السيد
مها فؤاد محمد محمود
لمياء رمضان عبد المقصود سالم
ايه مجدي عبدالغني محمد علي
منار السيد محمد يوسف عوض ﷲ عقل
فاطمه عمر احمد احمد
محمد ناصر احمد مراد
فاطمة سيد حسين مصلحى
احمد محمد صبحى محمد البكرى
نوال مصطفى أبو الفتوح محمد خليل
اسماء صﻼح احمد مصلحى
فاطمه احمد محمد محمدعبدالقادر
احمد عصام حافظ يوسف يوسف زلط
سيف الدين شلبى محمد جلبى
ناديه احمد على محمد خليل
ابانوب أشرف صابر قدسى
هنا عماد محمد كمال حمود
سميه عبداﻻعلى كامل بدوى المسلمانى
ميرنا ميﻼد فايز مهنى
نهاد كيﻼنى خليل دكرورى
ايه الرحمن محمد ياسر طه احمد
محمد محمد خليفه السيد
نوران سعد مصطفى صابر
سارة محمد عبد الحميد سﻼم
محمود عبد الحفيظ ابراهيم عوف

الكلية
تربية ابتدائي دمنهور
تربية اﻻسماعيليه
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
اداب المنصوره
معهد فني صحى سوهاج
تربية ابتدائي الفيوم
اداب سوهاج
تجاره طنطا
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره دمنهور
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
اداب المنصوره
دار العلوم ج القاهره
علوم اسوان
حقوق انتساب موجه عين شمس
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
تربية طفوله طنطا
علوم الزقازيق
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية رياضيه بنين اﻻسكندريه
اداب كفر الشيخ
تجاره المنصوره
اداب اﻻسكندريه
طب بيطرى دمنهور
تربية عين شمس
اداب انتساب موجه القاهره
نوعية المنيا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم سوهاج
ع.كندى تكنو.اعﻼم ت.خامس
معهد فني صحى بنها
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
222706
657290
679999
355962
227220
587694
233219
656835
592748
728129
742553
599101
652044
617446
878581
296036
577979
600539
575598
899492
303400
669989
598021
142183
146431
614611
745479
801335
315581
372647
157599
809846

اسم الطالب
رامز نادي ثابت عبدالمﻼك
اسراء احمد ابراهيم محمود
بوسى محمد عبد الفتاح محمد غزى
اسماء حسنى محمود على
اسراء مجدى ابراهيم محمد
نرمين سامى احمد على كشكه
محمد عثمان ابو حجر احمد حسن ابو حجر
سلفانا عاطف عبد المسيح جرجس
القصبى القصبى صﻼح الغريب
هدى عطوه احمد عطوه الحماره
اسراء محسن التابعي حسن
كريم اشرف امين السيد سالم
محمد ابراهيم السيد ابراهيم عويس
ميادة السيد محمود الخنيني
فوزيه محمد فتحى مصطفى
مارينا مدحت وليم اخنوخ
بسنت اسامة محمد الضبعاوى
شيماء سعيد حسين غريب محمود
سميه عبد ﷲ ابراهيم البرعى
ساره زاهى احمد حسانين
اية علي احمد صقر
عيون محمد ابو النجا منصور علي
زينب ربيع صادق يوسف البشبيشى
حسن جمال حسن احمد
احمد منصور حنفي محمد
ابراهيم يسرى ابراهيم عيسى
ساره محمد ابراهيم محمد
حسام عادل عبد العال عبد اللطيف
محمد اشرف مصلحي عبد ربه حمد
وفاء محمود حسنى عبدالفتـــاح
رانيا حسين عبد ﷲ على
ماريان رامز فؤاد فوزى

الكلية
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب القاهره
تجاره طنطا
حقوق عين شمس
تجاره طنطا
حقوق المنصوره
تجاره الزقازيق
تربية اﻻسماعيليه
السن عين شمس
تجاره المنصوره
اداب انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره اسيوط
حقوق عين شمس
استنفد الطالب رغباته
اداب جامعة دمياط
تربية طنطا
اداب سوهاج
تربية طفوله شبين الكوم
اعﻼم القاهره
تربية جامعة دمياط
علوم القاهره
تجاره طنطا
حاسبات ومعلومات المنيا
تربية اﻻسماعيليه
تجاره اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
بنات تربية/رياضه عين شمس
السن المنيا
تجاره بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
535849
473769
667393
816323
381524
245389
727072
580631
112587
239285
590478
900697
520482
391201
668940
321059
601452
530936
578714
431005
811603
886832
735686
463302
368505
810513
209976
361801
132812
658010
836301
376934

اسم الطالب
هاجر ابراهيم محمد عماره
عبير محمد حسب ﷲ عبد الهادى
عفاف شوقى على حافظ
مارينا نشات رشدى حنا
نورا على احمد عبدالجليل
هدير عﻼء عبد المجيد عبد العزيز
احمد اشرف احمد على سليمان
احمد منصور احمد محمد
شيرين سعيد قرنى على
بﻼل عﻼء احمد ابراهيم
احمد محمد على عبده دبا
احمد رمضان علي عصمان
تسنيم محمد صبحى يونس
يوسف محمد سعد ابراهيم
محمود على محمد مروان جاد
لميس محمد محمود السرسى
سارة السيد محمد عبد العليم محمد
محمد جﻼل السيد محمد الصاوى
مينا ضياء عبدالمسيح اسعد حنا
نورهان عصام جابر مرسى على
وسام عبد الرحمن ناجى محمد
ناهد حسين احمد نصر
احمد علي حسن علي
اسراء محروس عبد البديع الزيات
شروق جمال محمود الصياد
ايات محمد حسين محمد
محمد اشرف عبد الواحد غنيم
هدير عﻼءالدين كمال حسن
محمد احمد جابر حنفي
محمد عطيه محمد على هيكل
محمد عبد الرازق ابراهيم ابو زيد
بسنت محمد فتحى عبدالصادق

الكلية
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
رياض اطفال المنصوره
تجاره بنى سويف
كلية البنات آداب عين شمس
تجارة جامعة السادات
نوعية الزقازيق
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب اسوان
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
تجاره جامعة دمياط
معهد فني صحى سوهاج
تربية نوعية موسيقية اسكندرية
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تجارة جامعة السادات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تمريض الزقازيق
علوم دمنهور
تربية رياضيه بنين طنطا
تربية اسكندرية
علوم المنيا
اداب انتساب موجه اسيوط
علوم الزقازيق
نوعية كفر الشيخ
تربية ابتدائي بنها
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره عين شمس
حقوق حلوان
زراعه القاهره
علوم رياضة بورسعيد
معهد فني صحى اسوان
زراعه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
510798
576909
440024
366402
446681
883711
439569
226743
224554
306980
299418
673854
912760
145143
438198
603430
158116
545408
370486
370857
244808
608575
161653
514386
754460
470873
367861
513214
896604
583517
136988
354090

اسم الطالب
احمد طه احمد زكى احمد
رضوى محمد بكر ابوسالم
اسماء محمد احمد احمد ضيف
محمود محمد رضا عبدالعزيز متولى هزاع
يس عبد الحميد ابراهيم عبد الحميد المنسى
مينا عماد وديع حنا
ندى ابراهيم السيد امين على
انجى محمد يوسف حسن
محمد سعيد ابو الحسن رضوان
مشيرة محمد عبد السﻼم الصغير
شيماء سيد محمود محمد جاويش
محمد عاطف محمد عجاج
اسامه مرسى عبد السميع حفنى
محمد عماد محمد فوزى
أﻻء خميس حامد عبد الغني
كريم امل عطيه عبد الجواد
امل مصطفى احمد محمد
عمر خيرى سنوسى عبدالحميد حسنين
مصطفى عبدالحميد عبدالعظيم عبدالحميد
محمود ربيع عبدﷲ السيد الفقى
على رمضان مشهود عبد الجواد
سميره سامى عبد الباسط سرحان
عبد الرحمن رجب على ابراهيم
محمد محمود محمد محمود النحاس
منه ﷲ محمد كامل احمد شهده
ايمان ابراهيم احمد على حسين غزال
زينب عبدالمجيد عبدالخالق الحمﻼوي
فاطمة ماجد محمد محمد بيومى
ماجى كرم عبد السيد سعيد
مي محمد حسن الشابوري
منة اللة ايمن عبد الفتاح محمد
عمر عبدالجواد قبيصى خليفه

الكلية
اداب دمنهور
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
علوم اسوان
حقوق بنها
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
حقوق القاهره
تربية ابتدائي شبين الكوم
كلية البنات تربية عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
اداب اسوان
معهد فني صحى امبابة
تربية/رياضه اﻻسكندرية
اعﻼم القاهره
تربية بنى سويف
علوم رياضة طنطا
علوم رياضة الزقازيق
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تجاره طنطا
اداب الزقازيق
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تجاره سوهاج
استنفد الطالب رغباته
تربية طفوله كفر الشيخ
تربية بنها
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
السن المنيا
اداب المنصوره
اداب انتساب موجه حلوان
دار العلوم ج القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
358300
884694
307896
399500
282812
577166
215089
666735
611288
585029
605842
303460
742917
323213
731465
526076
734907
827640
675386
307170
816338
909674
895579
579040
324870
184561
151628
752328
761656
921674
727450
675015

اسم الطالب
مياده محمد محمود احمد
جوزيف رفعت لمعى جيد
دينا عادل محمد البكرى عبد العليم
احمد مجدى محمد خﻼف
دينا بدر الدين محمد الدسوقى
احمد شحته عبد العزيز رشيد سالم
ابانوب طلعت حليم جرس
مصطفى محمود ذكى محمد
آﻻء محمد محمود خليل
اسامة عبدالحكيم اسماعيل علي ابراهيم
احمد بهجت محمد ثابت عمر
فاطمة ياسر عبد ﷲ السيد
ساره عادل حسين العقباوي
اميرة فتحي ابو العنين سليم الزنارى
نيره محمد محمد عبدالكريم
احمد السيد احمد عبد المولى محمد
احمد محمد عبد الجواد طلعت
عماد حمدى عباس لبيب
عبد الرحمن محمد جاب ﷲ مهدى سليم
راوية محمد الشافعي كيرة
مريم تاوضروس عبد الملك بولس
دينا عبد ﷲ عوض عبد المطلب
هشام عبد الناصر عبد الجليل محمد
احمد على عبدالرحيم على هجرس
رضوى احمد سعيد هنداوى
محمد عطيه على عطيه خليفه
مازن حمدى احمد عبد ﷲ
رودينا عز الدين على محمد على سليمان
حاتم احمد محمد زكى مشتهرى
احمد عبدالوهاب محمود خليفه
ايمان ياسر عبدالحكيم محمد مطرى
نرمين عبد ﷲ المحمدى السيد الشرقاوى

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية/رياضه اسيوط
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
اﻷكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب
دار العلوم ج القاهره
حاسبات ومعلومات حلوان
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره بنها
تجاره طنطا
تجاره الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
نوعية الزقازيق
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
معهد فني صحى سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية شبين الكوم
علوم المنيا
تربية طفولة أسوان
تجاره سوهاج
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق بنى سويف
اداب انتساب موجه بورسعيد
تجاره انتساب موجه الزقازيق
كلية تجارة ج أسوان
اداب الزقازيق
رياض اطفال المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
435667
579744
880051
599015
139853
504594
439817
155571
670321
537763
726794
679957
662115
456777
810547
239839
450143
530531
619262
553441
469239
245571
732810
211655
284087
584223
294274
320832
367546
611312
374560
459615

اسم الطالب
ريم اشرف عبد الرحمن عبد الجليل
سارة احمد محمد الجيار
نورهان عدنان عبد الوهاب محمد منير
اسراء عادل مصلح الدين البنداري
تقى اسامة محمد كمال محمد
محمود السيد محمد عبد العزيز ابراهيم
رضوى رشاد ثابت محمد عبد الواحد
فتحية رمضان نادى هندى
احمد السعيد حسن محمد السيد
اسماء مصطفى عبد الحميد مصطفى عبد ﷲ
مينا سمير ذكى رزق عطا
اسراء عباس عبد الحميد يوسف صقر
طارق محمد عبد الرءوف محمد بدوى
منار يوسف عبدالستار شيحه
اسماء ابراهيم على ابراهيم
احمد عارف محمد قرنى مبروك
ايه جمال عبده ابواليزيد شاهين
محمود سﻼمه ابراهيم هليل
احمد محمد عوض عطيه
محمد عادل سند عبدالعزيز موسى
منى عصران على جمعه رفاعي
هاجر عبدالمنعم رمزى سالم
اﻻء احمد عبد العزيز نصر
ميادة محمد احمد صﻼح الدين
احمد سمير صادق عبدالغنى
باسم مختار يوسف السمنودى
علي محمد علي محمد محمد الفرماوي
ايات طلعت محمد أبوالفتح خضر
ايمان شوقى حامد طه
بسنت مصباح احمد محمد
شيماء حمدى محمد عثمان
عبد الرحمن محمد عصام عبد الرحمن امين طعيمة

الكلية
اداب اﻻسكندريه
تجاره المنصوره
اداب اسيوط
تجاره الزقازيق
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
إعﻼم القاهره/رياضة
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
تجارة جامعة السادات
علوم حلوان
اداب المنيا
علوم حلوان
اثار القاهره
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
تجاره طنطا
علوم حلوان
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
معهد فنى تمريض بنها
علوم الزقازيق
تربية ابتدائي بنها
زراعه دمنهور

Page 2243 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
305945
831990
889975
826197
160997
377304
746639
880088
161380
672715
103505
537910
904552
508533
184891
518876
453274
472033
115690
211087
303808
149684
205075
126385
529367
109777
537099
750850
909993
746131
672850
756759

اسم الطالب
حسن محمد حسن بكير
محمد حسن محمد ادم
رانيا مصطفى على موسى
رانيا محمود صادق ابراهيم
مختار فايز حامد فخر الدين
مارينا فرج جندى ابراهيم
شروق محمود حامد حسن
ماجى رشاد زكى نعام
ايه مصطفى كامل عبد الجواد
محمود على احمد على خضر
عبد العزيز محمود كمال محمود
دعاء رمضان سعد عبد العاطى محمد
نهله رافت على حسن
سندس عصام ابراهيم رجب دسوقى
دعاء مجدى محمد ابو العزايم
اية عبد القادر عبد العظيم اﻻمام
ندا فتحى محمد حرحيرة
صابر محمد صابر حافظ
شادن احمد حبشى ابراهيم عشرى
حسن هشام احمد فؤاد البرلسى
مريم محب امين الصعيدى
ايه حنفى محمود محمد
ساره وهيب وليم عطاﷲ
يمنى كمال الدين حسين سيد علي
محمد ياسر عباس عبد ربه الشريف
يوسف جﻼل ابراهيم بيومى
نورا عبدالناصر محمد عبدالحميد ابو حمد
هادى هشام غريب ابو الحسن عبد المنعم
كريم مدحت مكين نجيب
اشرف محمد عبد السﻼم محمد
ابراهيم عبد القادر سيد طليبه
ايهاب اشرف احمد عرفه ابو الخير

الكلية
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
ك.ت .فني صناعى نجع حمادى بنين
تربية/رياضه اسيوط
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
معهد فني تمريض عين شمس
تجاره جامعة السويس
تجاره اسيوط
تربية /رياضه بنى سويف
تجاره المنصوره
حقوق القاهره
علوم طنطا
اداب سوهاج
اداب دمنهور
اداب بنى سويف
حقوق طنطا
تربية ابتدائي طنطا
زراعه كفر الشيخ
تجاره عين شمس
حقوق عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه حلوان
تربية حلوان
اقتصاد منزلى حلوان
تربية دمنهور
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
حقوق اسوان
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
حقوق المنصوره
معهد فني صحى رياضه اسماعيلية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
315894
897364
439472
316433
152096
532720
881679
803052
653860
391812
383963
738956
205172
393859
132401
833617
185299
578692
679679
747601
741596
817426
283013
849568
294203
672768
126438
288904
605436
165030
903457
123778

اسم الطالب
احمد ابراهيم رمضان فرج
جاكلين شوقى بخيت ميخائيل
روضة سمير محمد محمد جبره
اية عبد ﷲ على شوشة
اسﻼم حسن محمود محمد
محمد حسن مسعود حسن
ايه عابد دياب ديب
هاجر جمال الدين خليفه على
دنيا عصام حسين محمد حسن حسين
تقى ايهاب الشحات عفيفى الحبشى
اسﻼم نبيل محمد عبده
اسراء على الشبراوى على سالم
حنان عبد العاطى احمد عبد العال
محمود اشرف اسماعيل محمد شقره
احمد صبري محمد امين
اميرة سيد احمد حسين
اسﻼم ابراهيم عبد الحميد عمران
محمود احمد السيد عبد الرحيم ابراهيم صﻼح
ساره رمضان فؤاد المندوه
اسراء محمود حامد حسن
احمد سمير عبد الستار فياض
محمد أحمد زيدان تمساح
احمد سعد الدين نبيه ابراهيم محمد
نورهان جاد نصرى جاد
مايكل امجد عبدالشهيد رياض عبود
ايمن احمد عبد المنعم عبد الرازق
اية بهاء الدين محمد سعيد احمد اﻻشقر
احمد خالد لبيب زكى
زينب ممدوح احمد على
علياء حسام انور مصطفى
اميره محمود عبد الغنى فراج
محمد جمال درويش جمعه

الكلية
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره اﻻسكندريه
علوم بنها
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
تجاره دمنهور
طب بيطرى اسيوط
نوعية موسيقيه المنيا
تربية المنصوره
علوم بنها
اداب عين شمس
علوم الزقازيق
السن عين شمس
تجاره انتساب م .بنها
اداب انتساب موجه الفيوم
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
اداب بنى سويف
حقوق المنصوره
تجاره المنصوره
معهد فني تمريض اﻻسماعيليه
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية /رياضه المنيا
علوم رياضة بنها
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
تمريض الزقازيق
اداب الفيوم
تربية سوهاج/رياضة
تجاره انتساب موجه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
317422
537039
439752
427462
468449
297226
665873
918398
757907
144497
609654
240982
726761
460036
661266
580835
111022
111893
374145
522806
907958
506323
507648
213930
328192
885352
908151
383493
737616
184260
827210
155069

اسم الطالب
ندى امين محمد عواد
روان عادل مصطفى الكفراوى
آيه طارق محمد جاب ﷲ حسنين
شيماء يوسف عبدالحميد الﻼفى
عﻼء ابراهيم محمد ابراهيم السماحى
ندى عﻼء الدين عبد الرحمن السيد
امانى احمد الدرينى محمد عبد العزيز
محمد ايمن صﻼح احمد
هبه على محمد عبد القادر
ايه صﻼح الدين شعبان محمد
محمود محمد عبدالعظيم مصطفى السواح
امانى جﻼل معوض محمد بدوى
احمد محمود خليل محمد الللى
دعاء إبراهيم خليل أبو خضرة
امانى صﻼح محمد صابر احمد
محمد حسين مصطفى الشرنوبى طباجه
عزة غريب سيد سليمان
كريستينا كامل عطية جوهر
زينب مسعد عزت محمد حسين
نادره شحات احمد علي
جهاد بدرى محمود عبد اللطيف
آية عصام محمد امين هدية
احمد جمال السيد احمد ابراهيم
بسنت طارق احمد سليمان عباس
سليمان ربيعي احمد يوسف
ساره عوض عبد الحميد محمد
امانى عبدالجابر حشمت عبد اللطيف
احمد طارق محمد ضيف محمد المﻼح
ريهام حسن صبحى محمد
اﻻء اشرف عبد العزيز على
على احمد ابوالدهب عبد العظيم
سلمى محمد عثمان عبد الحليم

الكلية
تربية ابتدائي السادات
علوم دمنهور
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية كفر الشيخ
حقوق عين شمس
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه الزقازيق
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
معهد فني صحى الزقازيق
اداب القاهره
علوم بورسعيد
اداب كفر الشيخ
اداب المنصوره
تجاره طنطا
حقوق حلوان
اداب انتساب موجه القاهره
اداب بنها
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب سوهاج
اداب انتساب موجه دمنهور
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
اداب عين شمس
حقوق حلوان
اداب اسيوط
اداب سوهاج
تجاره عين شمس
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه حلوان
زراعة قنا ج جنوب الوادي
رياض اطفال بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
314424
815491
536653
885241
468344
470243
603029
166598
320789
544613
449088
321783
803276
587066
114002
541580
388333
369249
427648
389424
316853
111723
919796
903293
529319
368527
841650
278011
618650
533972
242588
210438

اسم الطالب
اية فتحي امين حسن
مارسيل نادى شبانة نجيب
رانيا محمد طلبه ابراهيم
ايرينى وجيه نمر اسكندر
سعد احمد محمد احمد سالم عمران
محمد سعيد محمد احمد محمد
امانى محمدي عبدالحميد علي القاضي
ايه نصر شعبان نصر
اسماء رضا محمد عطيه
محمد ظريف السنوسى فرج
مها رجب محمد عبد ﷲ بحيبح
مصطفى سعيد سليمان سيداحمد سرحان
اوليفيا رأفت دانيال حنا
هدير عبدالناصر عبدالخالق عبدالوهاب ابراهيم
ابانوب سامي عبد المنعم قليني
سمير صبرى شحاتة حامد جوده
احمد ممتاز نظيم عبدﷲ سعد
محمود طاهر طنطاوى السيد
هنا منتصر أحمد مصطفى المسدي
احمد ناصر السيد احمد
بثينة ربيع السيد ابراهيم موسى
امال عبد السﻼم عبد الرحمن عبد الغفار
خالد عزالدين راشد عثمان
ناديه مصطفى محمود امين
محمد سعد رمضان محمود برانى
منى سعد احمد فؤاد السيد احمد
محمد ناجح شحاتة احمد
داليا منصور احمد منصور عبد ﷲ
بيتر عدلى بطرس عطية
دينا فوزى سعيد سيداحمد البيسي
حسام اسامة اسماعيل جاد
مارك جمال حنا شرابى

الكلية
تربية ابتدائي شبين الكوم
رياض اطفال القاهره طالبات
زراعه دمنهور
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره كفر الشيخ
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
تربية ابتدائي الزقازيق
تربية الفيوم
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
نوعية المنيا
تجاره طنطا
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
علوم رياضة دمنهور
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
اداب اﻻسكندريه
حقوق بنها
علوم بنها
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره سوهاج
تجاره سوهاج
زراعه دمنهور
اثار القاهره
تجاره انتساب موجه بنى سويف
حقوق عين شمس
نوعية الزقازيق
علوم دمنهور
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تجاره عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
606854
467349
908873
439480
656449
159257
143258
807250
740818
228153
756322
742164
913176
546160
678394
504897
170177
611690
301673
756212
205018
535899
316421
584999
603847
369251
213916
450046
472173
434410
147765
519270

اسم الطالب
هاجر سعد محمد عويضه
محمد ايهاب جمال الدين السيد
رانيا رمضان حسن محمد
سارة عزت حسن على المراوى
سماح وفيق انور مسعد خليل
ريهام عامر طلبه عبد العال
يمن حسين سيد مصطفى
اسامة عبد الجواد عبد العظيم غرز الدين
عبدالرحمن محمود ياسين مرغني
مؤمن سعيد محمد يونس
عمر يمانى سالم محمد
ساره سمير ابراهيم طه
ابتسام نجار عبده نجار
مونيكا شحاتة صادق بساليوس
محمد محمود عزالرجال زين الدين
ضحى احمد دسوقى على بسيونى
احمد شحاته عبد الواحد عبد الرحيم
اميره خالد محمد اﻻمير محمد الشرقاوى
محمد فهيم فهيم الجندى
سالم على مقبل هجرس
مريم بباوى جبريل بباوى
أﻻء جابر مصطفى عبدالمنعم السماحى
اسراء محمد احمد عبدالرحمن صالح
مدحت السيد سيد احمد عطيه البى
شريف محمد زكى اسماعيل
محمود عبدالعزيز عبده سالم
اسراء محمد سالم عوض سليم
امنيه اسامه عبد المنعم عزام
سحر عبد الحميد محمود شحاته
محمود عطا ﷲ محمود احمد عطا ﷲ
ايه درويش على مصطفى
هدير السيد مبروك اللقانى

الكلية
تجاره الزقازيق
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
تربية اسوان
تربية اسكندرية
تربية رياضية بنات المنصورة
تجاره بنى سويف
حاسبات ومعلومات القاهره
طب بيطري المنيا
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حقوق عين شمس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية طفولة أسوان
تربية/رياضه اﻻسكندرية
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
زراعه الفيوم
تجاره الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب م .بنها
تربية طفوله ج دمنهور
معهد فني صحى بنها
زراعه المنصورة/رياضة
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
اداب طنطا
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تجاره بور سعيد
تربية حلوان
اداب انتساب موجه دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
677419
226333
437260
322459
390790
150353
320540
327182
315478
669759
657932
896937
911352
230185
106052
823542
367685
131306
537408
537173
677643
165246
118893
539032
370026
516456
804733
320107
321295
597351
388535
319614

اسم الطالب
سارا منصور محمد محمودحسن
رامى محمد فؤاد مصطفى
اميره اشرف محمد محمود محمد شحاته
علي سعيد السيد السيد المقدم
محمد سمير على عبدالمؤمن
ريهام محمد عبد الودود احمد
محمد مختار على ظريفه
نهال محمد فؤاد محمد على
محمود سعد محمد حسنين
احمد محمد عبد الرؤف محمد
مها عطا صبرى نور الدين
كيرلس عادل يعقوب حنا
اميره ادريس يوسف محمد
زينب حسين رمضان خليفه
نوران مدحت عطيةﷲ غاندى مصطفى ذكى رمضان
ايمان محمود أحمد عابدين
وﻻء مجدى حسن حسينى
مها محمد عبد ﷲ عبد المقصود
رانيا أحمد مصطفى محمد محفوظ
آية محمد مصطفى محمد نصر
حمزه مصباح عبد السﻼم الدمهوجى
هاجر عبد التواب قرني عبد العزيز
هدى فريد شوقى ابراهيم
ندى فوزى مصطفى البستاوى
محمد ممدوح صﻼح الدين محمد
أحمد غالب شكرى عبد اللطيف رمضان
ايرين جمال خلف شحاتة
حاتم حسام توفيق الشاذلي
اية محمد احمد نصير
اسماء عبد ﷲ عبد ﷲ محمد المرساوى
السيد عابدين حسن سليمان
اية رفعت محمد احمد موسى

الكلية
معهد فني صحى المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب م .بنها
تربية حلوان
تربية السادات
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تربية رياضيه بنين المنصوره
تجاره انتساب موجه المنصوره
فنون جميله فنون اﻻقصر
تربية اسوان
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره القاهره
اداب قنا ج جنوب الوادى
اداب جامعة دمياط
تجاره القاهره
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
علوم حلوان
علوم حلوان
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه بنها
تجارة جامعة السادات
طب بيطري المنيا
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تربية جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات بنها
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
759289
180849
425789
519108
454242
582323
579788
294481
278032
541975
837096
876623
371295
464370
303861
472157
449650
752115
288840
459039
119876
519353
742257
304714
601645
737541
444777
834202
734183
115581
284941
682234

اسم الطالب
احمد رضا محمد يونس ابو زيد
ياسمين محمد احمد على
نيره محمد رفعت السيد وهدان
نورهان احمد حسنين التداوي
رنا عبد الوهاب محمد عبد الوهاب البدرى
ايه طارق جﻼل غانم
غرام فريد محمد ابراهيم
اندرو زكي وديع زكي
نانسي جورج عدلى فرنسيس
محمد عادل عقل حسين
سارة حجازي خلف حميد
ميرنا امير جميل سيدهم
صﻼح سعيد عبدالحميد حسن سليمان
محمد جمال اسماعيل عدوى عيد
رضوى عبد اللطيف محمد عبدالجواد ابوشنب
اية احمد ناجى عبدالمجيد ربيع
بسمه احمد ابراهيم قنديل
منه ﷲ على الغريب العجمى
احمد محمد فتحي محمد محمد
سماء هﻼل سﻼمه ابو غربيه
احمد اسماعيل ابراهيم محمد
بسنت حسن عبدالقادر حسن الركايبى
وفاء صالح عبد الحميد محمود
شرين محمد احمد الصواف
أمنية علي مصيلحي عبد الحميد احمد رضوان
ايه سليمان عوض حسن سالم
احمد محمود مصطفى الشاعر
احمد محمد حراجى برعى
اسﻼم سعيد عبدالغفار احمد
اسراء محمود محمد المصليحى
ياسمين محمد محمد داود السيد
شروق ابراهيم ابراهيم على عريف

الكلية
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تربية الفيوم
رياض اﻻطفال ج اﻻسكندرية فرع مطروح
اداب جامعة دمياط
تجاره طنطا
طب بيطرى بنها
علوم المنصوره
علوم رياضة القاهرة
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
تربية فرع الوادى الجديد
تجاره اسيوط
اثار القاهره
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تربية كفر الشيخ
علوم رياضة طنطا
تمريض بور سعيد
تربية حلوان
تربية ابتدائي كفر الشيخ
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره دمنهور
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
تربية ابتدائي شبين الكوم
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
نوعية الزقازيق
اداب انتساب موجه طنطا
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
تجاره جامعة السويس
اداب القاهره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
معهد فني تمريض المنصوره

Page 2250 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
528009
283696
438781
110604
432143
828502
118124
452637
830262
374640
523634
826200
576480
603012
168246
522400
288586
679762
319269
836093
651142
831587
662782
607300
611718
663030
361433
875107
108049
206005
847841
668029

اسم الطالب
رحمة عﻼء السيد علي محمد
محمد طارق ربيع محمد السيد
ناردين هشام شكرى جورجى اسعد
ماجد رمضان كامل محمد
محمد خالد محمد سليمان محمد حسن
حربي إبراهيم عبد الظاهر محمد
اسراء سعيد عبد العاطى عطية
آيه عبد العزيز عبد الهادي هطل
عبد الرحمن محمد حساني حامد
عبدالعليم محمد عبدالعليم عبدالسﻼم
اسراء محمد عوض عبدالنصار دمبيس
نهاد حسين محمود على
محمد عبد الستار محمد الشناوى
اسراء ماهر حامد محمد محمد حماد
هاديه جﻼل محمد عبد المطلب
ابراهيم سعيد محمد محمد
فوزي سيد فوزى عبيد
ايه وحيد قاسم عوض
ندى عﻼء الدين عبدالعليم محمد
طارق اﻻمير عبدالصبور بهجات
فاطمه الزهراء فهيم عبد الرحيم سيد احمد بهلول
تيسير احمد عبد الجواد احمد
ندا عبد الجواد فهمى محمود
اسﻼم خالد باهر ابراهيم
أيه عبدالخالق احمد عبدالغفار
فاطمه محمد عبد العظيم جابر منتصر
عصماء مدحت احمد رمضان
نبيل روماني فوزي القط
نورهان خالد احمد عبد العال
مايكل عاطف عبد المسيح منقريوس
حمدى سيد الصغير بغدادى
مريم محمد محمود محمد رمضان

الكلية
اثار الفيوم
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
طب بيطرى اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره اﻻسكندريه
زراعة قنا ج جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد فني تمريض طنطا
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
معهد فنى تمريض بنها
زراعه اﻻسكندريه
تربية قنا ج جنوب الوادى
معهد فني تمريض طنطا
علوم الزقازيق
دار العلوم الفيوم
زراعه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه الزقازيق
حاسبات ومعلومات المنصوره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
حقوق قنا جنوب الوادي
تمريض المنصورة
اداب اسوان
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية الزقازيق
حقوق المنصوره
اداب القاهره
تربية ابتدائي اسوان
السن عين شمس
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
رياض اطفال المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
165918
534904
606564
653523
226258
207350
735070
916137
445579
683097
438433
213917
361583
904378
383350
918703
278385
379273
581056
442558
900878
351114
447725
285052
301158
609750
109118
739482
138823
599774
131798
114298

اسم الطالب
عبد الفتاح رمضان محمد مجلى
اسراء نعيم عيسوى محمود القاضى
نوران اشرف محمد عبد العزيز
احمد ناجى عبد المنعم حسن
احمد ابراهيم احمد على
كيرلس اميل تادرس هندى
ندى عثمان احمد عليوه حرب
احمد خيرى يحى عبدالنافع
نادين محمد احمد احمد ابوشوشة
محمد زكريا عبده حسن سليمان
نورهان يوسف احمد عبدالقادر جمال الدين
اسراء محمد محمود كمال الدين جمعه
ايه احمد سيد احمد
على عبد العظيم احمد ابراهيم
نرمين رجب ابراهيم برعى
محمد البدرى احمد عبدالنبى
يارا طارق عاطف شيبه عبد ﷲ
منى ايمن احمد حسين سرور
محمد خيرى السعيد محمد الجندى
أحمد السيد إبراهيم عبدالرؤف اﻹسﻼمبولى
مارينا عدلى بسيط سامى
يمنى محمد صﻼح الدين عصمت
عبد الرحمن عبد الناصر حسن محمد دياب
اية اسامة عبده السيد عمر
مصطفى لطفي محمود نصر طمان
محمد عبده محمد السيد العطار
اسﻼم محمد احمد حسنين
محمد عبدالحميد عبدالحليم الجندى
بسنت يحي مصطفي ﻻزم
عمرو محمد السيد علي السيد
سراج سعيد عبد الرحمن السيد
مهند رأفت احمد عبد الرحيم

الكلية
تجاره انتساب موجه حلوان
زراعه دمنهور
اداب الزقازيق
تربية المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم عين شمس
اداب الزقازيق
علوم اسيوط
تجاره طنطا
تجاره المنصوره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
تجاره عين شمس
السن المنيا
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره سوهاج
تجاره عين شمس
تجاره عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
تجاره سوهاج
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره طنطا
كلية البنات آداب عين شمس
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حاسبات ومعلومات حلوان
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
667764
312592
168887
160101
361984
132162
245572
744983
669913
650156
602947
138531
656726
517853
738816
220494
123656
321213
204129
530261
467667
667870
223991
669791
548480
161913
818677
665798
593738
878612
591732
207137

اسم الطالب
وسام عادل محمود على الحصرى
شهاب طلعت محمد ابو عيسي
احمد ثابت احمد مفتاح
عبد الرحمن عاطف عبد ﷲ عبد العظيم
منه حمدى حنفى محمود
عمرو حسام الدين عبد العزيز احمد
يمني ماهر خضر ابراهيم
منار سعيد اسماعيل بركات
ايمن احمد ابراهيم يوسف السيد
ابوالمحاسن اشرف ابوالمحاسن مصطفى
احمد ناصف حسينى بيومى دنيا
امنيه محمد كامل السيد سالم
ايمان مجدى فتحى البهى
تقى طارق حسن على عثمان المصري
نورهان محمد محمد ابراهيم
صبري محرم فؤاد عامر عبد السﻼم
عمرو محمد رضا حنفي محمود مهران
اسماء سامي محمود ابوغالى
سلمى وليد عاطف الشربينى
محمد علي عباس رضوان
كريم وائل عيد حسن سﻼمه
رائد احمد احمد عبد ﷲ ابو سيف
نورهان طارق كامل احمد جعفر
محمد عبد المنعم محمد محمود
احمد عبد اللطيف شفيق عبداللطيف الفرخ
اسﻼم عادل محمد قطب
ساره نبيل ملك بشاي
ساره نهاد سمير ابراهيم موسى
احمد رزق رزق السيد الصعيدي
محمد يحيى صاوي عقيلي
ايمان المتولى محمد المتولى قنديل
رنا فتحى محمد محمود عمار

الكلية
تربية/رياضه المنصورة
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
علوم حلوان
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
السن عين شمس
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
علوم المنصوره
حقوق المنصوره
تجاره الزقازيق
تربية رياضيه بنات بالجزيرة ج حلوان
تجاره المنصوره
اداب دمنهور
تجاره جامعة السويس
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه حلوان
تمريض شبين الكوم المنوفية
حقوق عين شمس
تربية دمنهور
علوم كفر الشيخ
تجاره طنطا
حقوق انتساب موجه عين شمس
معهد فني تمريض المنصوره
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
نوعية المنيا
معهد فني صحى المنصوره
تجاره انتساب موجه طنطا
اداب انتساب موجه اسيوط
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تجاره عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
602378
878315
610200
160251
231880
444796
674031
303581
538716
825753
297317
306347
902318
593213
671113
821354
166007
529435
896050
309201
376958
442224
528820
364583
876718
217956
463516
137027
312862
600123
296407
377576

اسم الطالب
اميرة صبرى ابراهيم حسن
الزهراء احمد حسن حسين ابو على
هاجر محمد السيد ابراهيم محمد دغيدى
اسراء احمد موسى محمد
ميشيل اسحق صموائيل اسحق
ابراهيم مرسى محجوب ابراهيم حجاج
اﻻء خالد ابراهيم محمد ابراهيم
اسراء حامد حسين الحفيان
دينا فايز عبد المسيح امين غبروس
احمد احمد عبد الدايم محمود ابو بكر
اسراء عيسى السيد على
مختار محمد عبد ﷲ الطمﻼوى
وﻻء جمال محمد على
نورهان حسن السيد عراقى
اسماء محمد الغريب محمد البيلى
هناء سيد فهمى مصطفى
ريهام عطوه على عبد الجيد
وليد الشاذلى جابر محمد الشاذلى
سوزان ثروت ندهى مهنى
اميرة عبد العزيز محمد عبد العزيز شاهين
رضوى احمد يوسف فتح الباب
محمد حسني عبد المطلب محمد الحاج
محمد عمرو محمد سيداحمد
هايدى اسامه عبدالرحمن شادى
ابادير عماد راغب سيدهم
اميمة الشرفى مدنى طلبة
بسمة محمد فرحات يوسف العجان
رامى هشام احمد ابراهيم
شيماء بدر عبد الخالق عبد العزيز
محمد سمير ابراهيم دسوقى ابراهيم
ايمان عبد الجواد كامل عبد الجواد
ياسمين مختار احمد محمود

الكلية
نوعية الزقازيق
حقوق اسيوط
نوعية فنيه الزقازيق
اداب بنى سويف
علوم عين شمس
زراعه طنطا
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
تربية شبين الكوم
فنون تطبيقيه حلوان
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره عين شمس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية سوهاج
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
علوم المنصوره
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
نوعية فنيه الفيوم
تجاره دمنهور
تجاره سوهاج
علوم شبين الكوم ج المنوفية
زراعه عين شمس
معهد فني صحى طنطا
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه طنطا
علوم رياضة اسيوط
اثار القاهره
المعهد الفنى للتمريض بالجونة
حقوق انتساب موجه القاهره
طب بيطرى جامعة السادات
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
كلية البنات آداب عين شمس
علوم رياضة عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
584012
381784
897375
281816
596021
382685
164748
315274
351434
240972
130474
748385
575088
584892
437618
126109
673504
908776
675829
677385
672505
881784
885612
664725
731624
434489
500215
114730
844623
533830
656862
127825

اسم الطالب
محمود على محمد قشه
علياء عادل عباس عفيفى
رانيا صفوت ابودهب محمد
سارة هشام عيد حسن على
محمد سليمان على محمد الجوجرى
محمد حاتم حامد عطيه
مروة خالد رمضان محمد
محمد عصام محمود حافظ
ندى احمد طاهر على
شيماء جمال محمد غانم
منى مؤنس احمد محمد
على عبد ﷲ على حسن
محمود جهاد محمود الشيخ
اميره عبد العظيم السيد عطيه
مي عمران علي احمد فريد
هاجر هشام اسماعيل سليم
خلود محمود ابراهيم محمد القناوى
ايه عمر محمد بحر
اسراء عزت عبد ﷲ محمد العزب
ايمان مجدى عبد الوهاب محمد
سمر فايز جمعه عبد المعطى
ارميا رفعت زين اخنوخ
اسماء محمد حسن مبارك
محمود مصطفى عبد الهادى مصطفى ابراهيم الحول
هاجر وحيد حسن علي حسن
احمد ناجح ابراهيم عبد ﷲ
ميريلﻼ هانى حنا عطا ﷲ حنا
اميره محمد ابراهيم مرسى
وﻻء ناجى عبد العزيز وهيب
اية ذكى حميدة ذكى حسين يونس
غاده ابو المجد عبد المغيث محمد
ياسمين احمد عبد الستار عبد الحافظ

الكلية
تجاره طنطا
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
فنون جميله فنون حلوان
تجاره بور سعيد
زراعه عين شمس
طب بيطرى بنى سويف
علوم رياضة شبين الكوم
تجاره عين شمس
اداب القاهره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره جامعة السويس
تجاره طنطا
تربية طنطا
اداب اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق المنصوره
معهد فني صحى اسوان
تجاره طنطا
تربية المنصوره
معهد فني تمريض المنصوره
تربية رياضيه بنين اسيوط
تربية اسيوط
علوم رياضة سوهاج
زراعه الزقازيق
تجاره دمنهور
تجاره اﻻسكندريه
علوم القاهره
اداب اسيوط
تجاره دمنهور
نوعية المنصوره
حقوق القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
524859
539809
611063
744412
129056
746179
514524
813776
593510
111206
889871
142858
458590
537327
511591
878834
543822
444071
890051
470373
386934
233225
820940
122089
318131
397131
159703
657961
242999
292606
751685
657027

اسم الطالب
منة ﷲ على عبد ﷲ ابراهيم
لبنى عوض حسن عبدالعال ابوشوشة
عبده جمال عبده امين
انس حمزة محمد احمد
نغم عماد محمد حنفى محمد
محمد على طه محمد
محمد مرسى عامر مرسى السمخراطى
ساره ميﻼد نجيب حنا
باكينام شكرى محمد المراكبى
اسراء سمير محمود بدوى
اسراء على محمد احمد
شيرى عطيه رشدى جرجس
محمد راضى كامل عمران
◌ً ◌ً آﻻء وجيه السيد عبدالرحمن عمير
دنيا محمد حسن على حسن
احمد مدحت محمد ربيع عبد الجواد
انجى عبد الحميد السيد عبد الحميد توفيق
ايمان محمد حسن احمد غازى
احمد محمود حسانين محمد
اسﻼم على الشحات حسن احمد
مياده ايمن محمد كمال الدين
عﻼء حربى تمام حسانين
عبدالرحمن مصطفى احمد محمد
مى حسن رمضان حسن
محمد خيري مغاورى نافع
اسﻼم احمد عبدالعظيم حسن
سندس عمر رمضان مصطفي
ابراهيم زغلول حسن عبد السﻼم زغلول
شيماء سمير فوزى عطا
اية اسماعيل فتحى اسماعيل
منى سامى محمود مصطفى
نورين ايمن محمد ابراهيم شعبان

الكلية
زراعه اﻻسكندريه
تجاره دمنهور
معهد فني صحى الزقازيق
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
السن عين شمس/رياضة
اثار الفيوم
نوعية اﻻسكندريه
كلية التربية الفنية ج المنيا
فنون تطبيقية جامعة دمياط
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تمريض اسيوط
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره كفر الشيخ
تربية طفوله ج دمنهور
اداب انتساب موجه دمنهور
معهد فني صحى اسيوط
تجاره كفر الشيخ
اداب طنطا
حقوق اسيوط
تجاره كفر الشيخ
تجاره انتساب م .بنها
حقوق عين شمس
حاسبات ومعلومات اسيوط
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره بور سعيد
كلية البنات تربية عين شمس
إعﻼم القاهره/رياضة
علوم بورسعيد
تجاره المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
215558
314185
752104
575638
841023
732691
208348
603228
354155
433164
897954
883189
879502
317412
680029
602352
587763
732897
362599
432719
674843
534106
149027
544810
162831
613492
474583
158187
500078
308404
109452
913058

اسم الطالب
بسمة محمد احمد يمانى
روان مؤنس عبد العليم عبد الهادى
ليلى رضا مسعد عوض عوض
اسماء حسن عبد المعطي الفقي
لمياء رشدى محمد ابراهيم
جودي جدير جميل جرجس
احمد جابر عبدالغفار شحاتة حمودة
احمد رمضان صبرى محمود عطيه
محمد عاطف عبدالعليم عبدالحليم
يوسف محمد محمد احمد ابراهيم محمد
غاده حسن بدوى احمد
رانيا رفعت رزق سعيد
اندرو جمال حبيب بخيت
فاطمة السيد محمد بدير
غيداء عبد العليم السعيد عبد المجيد على مغربية
احمد محمد احمد البهنساوى
طارق السيد مديح مصطفى عبد المطلب
فيوﻻ عزت نجيب محفوظ مرقس
محمود اشرف محمد السباعى القشاش
محمد السيد عبد الفتاح السيد قابيل
اسراء فتحى المتولى المتولى ابوالروس
شيماء خميس السيد شبل فتح ﷲ
مروه عنتر سيد صديق
امير عﻼء الدين احمد محمود الجندى
محمد سعد محمود عبد العليم
خالد ثروت سعيد عوض
هدى احمد محمد الصادق
ساندى عماد سعد خليل
منة ﷲ عﻼء يحيى زكريا خليل
عبد ﷲ انور عبدﷲ السيد
محمود فيصل احمد عبد القادر
اميره ممدوح ابراهيم على

الكلية
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره بور سعيد
علوم طنطا
علوم المنيا
علوم الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق اﻻسكندريه
اداب سوهاج
اداب اسيوط
علوم اسيوط
تمريض شبين الكوم المنوفية
تجاره جامعة دمياط
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
علوم حلوان
علوم حلوان
علوم رياضة الفيوم
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تمريض شبين الكوم المنوفية
تجاره انتساب موجه قاهره
كلية الطب البيطرى جامعة أسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
919056
307300
104905
543634
834211
305525
530498
281139
548865
106698
127738
673948
515851
141176
293693
825730
888811
580526
651237
811398
296468
355056
366827
250132
153194
360959
310723
125900
204092
511943
305877
282707

اسم الطالب
امير محروص محمد توفيق
تقي حسني محمد مطر
راندا احمد عبد الشكور عبد العال
آيه ناصر محمد نده جاد ﷲ
خيرى احمد خيرى العادلى
ايناس جابر يونس حموده عبد ﷲ
محمد عبد الرحمن محمد عمارة
عمر حازم محمد هاشم
ياسر رجب مبروك عبد العزيز
سيلفانا وحيد سعد تقاوى
ناديه عبد المنعم عبد الرحمن علي
روان مدحت السعيد محمود الزمزمى
احمد السعيد علي على خليل
ميرنا عبود محمود صالح
طارق عمرو حامد رفاعي
نانسى سمير غردون عازر
نورهان محمود على سيد
اشرف عبدالباقى عبدالباقى احمد شوكت
ياسمين عزمى عبد الهادى حسين الزواوى
نها حامد كيﻼنى عبدالغنى
نورهان محمد عبد المنعم رفاعى
فيرينا دينار عجيب ثابت
احمد مدحت حسن مصيلحى محمد سليم
حازم حسن يوسف الفار
مروة جابر محمد عبود
ندى ناجى عبدالحافظ على خضر
اية مسعد السيد بدر
كﻼرا ايليا فايق عطا ﷲ
حبيبه هشام حسن الشلقانى
مى خالد عبد الوكيل سلطان حسن
عمر حسن عبد الغفار حسن عبد الغنى
تقي وليد صﻼح صابر محمد

الكلية
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
كلية الفنون التطبيقية ببنها
زراعه القاهره
علوم رياضة دمنهور
حقوق قنا جنوب الوادي
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
زراعه دمنهور
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره القاهره
حقوق القاهره
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه دمنهور
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تمريض اسيوط
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
حقوق المنصوره
اداب انتساب موجه المنيا
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
رياض اطفال القاهره طالبات
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تجاره القاهره
تربية ابتدائي بنى سويف
حقوق عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب القاهره
اداب كفر الشيخ
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
اداب القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
511992
132153
359848
304603
233625
372057
596192
575265
751220
819061
893326
162419
909465
138289
229382
289330
549765
734629
919219
105037
585663
307268
217567
368960
309236
281409
616449
754037
899937
878142
654584
354757

اسم الطالب
ميار مرسى خميس احمد مصطفى
عبد المنعم خالد عبد المنعم محمد متولى
عﻼء محمود عبدالحافظ على
الشيماء مجدي عبد السﻼم سليمه
عمر هشام محمد عبد المعطى
اميره منصور محمد عبداللطيف
مى محمد عبد المنعم يحيى
محمود احمد بسيونى احمد العوانى
احمد حسن المصرى فرج حسن
خلود خالد محمود رضوان
عﻼ رفعت السيد محمد
منى جمال على سيد
ياسر طارق احمد محمد الشيمى
دينا يسرى محمد ابو طالب
سلمى ضياءالدين فرج حنفى
وجيه وائل حسين راشد صالحين عثمان
ندى احمد فريد محمد عبد الغنى
احمد عاطف ابوالفتوح محمد نصار
رندا محفوظ ابو دهب احمد
محمد احمد عبد اللطيف غريب
ياسمين مصطفى عبدالمنعم صبوله
امنية احمد سعد قنديل
جهاد سعيد سعيد ابراهيم
محمد على عصمت على عبدﷲ
سارة عماد على على هجرس
كمال عادل كمال اسماعيل
ميرهان احمد الشحات احمد الشاويش
شروق على احمد الحريرى
اميره السيد محمد السيد
دينا مصطفى مختار زكى
اسماء حمدى منصور الطنطاوى
لمياء صﻼح محمد محمد سليمان

الكلية
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
دار العلوم ج القاهره
تربية شبين الكوم
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم عين شمس
دار العلوم ج القاهره
دار العلوم الفيوم
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب المنيا
اداب انتساب موجه سوهاج
علوم الفيوم
تجاره سوهاج
تربية حلوان
حقوق عين شمس
اثار الفيوم
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
طب بيطرى بنها
تربية السادات
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
حقوق المنصوره
علوم بورسعيد
زراعه سوهاج
تربية اسيوط
علوم المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
121833
662572
548794
124347
835827
378835
232689
612001
893062
165635
355400
581327
650391
122077
889275
667899
678088
300301
119878
734898
679176
895518
668161
366859
602690
372924
318226
469516
118477
832676
519638
279705

اسم الطالب
عﻼ سالم سيد احمد
احمد طلعت محمد عبد الرازق هاشم
عاطف أحمد بهجت شريف سعد
امجد سمير فارس عيسى
يوستينا عاطف منير سابا
احمد شامل محى الدين صالح
ايه عاطف صﻼح الدين حسان
هاله عبدالبديع السيد ابراهيم شكر
محمد عماد الدين محمد مهران
حسام الدين مصطفي شرقاوي موسي
ايه جمال محمد مصطفى
محمود محمد محمد عبد اللطيف الدماطى
دعاء وائل سعيد جاد عبد الوهاب
مريم سليمان صالح الخطيب
كرستينا نمر خلف عوض ﷲ
محمد حمزه ابو الفتوح الهنيدى
ايه جمعه محمد توفيق
احمد محمد صﻼح محمد سيد
احمد اشرف احمد عبد الخالق ابراهيم
احمد عاطف رشاد عبده عزب
محمد اشرف سﻼمه حمد على
احمد عصام احمد حسن
نهله صﻼح الدين محمد ابو العطا
اندرو امجد وهيب فهمي
نورهان خضرى حسن متولى المصرى
نورهان عيد مصطفى عبدالفتاح
عبد ﷲ زغلول محمد اﻻكتع
سميحه على مصطفى على مصطفى
ميار سمير عبد الغنى عبد الرازق
امنيه حجاج النوبى عبدﷲ
غاده اسماعيل احمد النباصى
نادين احمد حمدى حموده عبد الوهاب

الكلية
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية رياضيه بنين المنصوره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية حلوان
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب الزقازيق
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب عين شمس
علوم طنطا
تجاره طنطا
تجاره القاهره
اداب اسيوط
معهد فني صحى المنصوره
نوعية المنصوره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب جامعة دمياط
علوم رياضة سوهاج
نوعية المنصوره
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
علوم الزقازيق
تربية عين شمس
اداب شبين الكوم ج المنوفية
علوم كفر الشيخ
تجاره القاهره
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
894376
240328
661490
543216
849324
158660
661989
536184
379725
821495
661357
125853
916647
759200
657803
588201
454260
506124
286549
755220
374098
586282
159488
443217
547962
910004
456142
296063
451162
835864
114236
367395

اسم الطالب
ابراهيم محمود عسران محمود
نيرمين هاني محمد رافت
زينب عبد السﻼم مصطفى المتولى العرقسوسى
اسﻼم محمد فتحي حسين عمر
إسراء أحمد رشوان عبد العال
اميرة عبد الناصر كامل علي
مى فكرى محمد السيد الشناوى
دينا طلعت على سيف القراوى
لمياء ايمن امين محمد احمد مراد
سعاد محروص محمود محروص
مى السعيد محمد السعيد محمد
رضوى اسامه اسماعيل ابو حجازى
كيرلس فاخر حكيم سليمان
مارك عاطف لبيب اسكندر مرزوق
عمرو عبد الرحمن ابوالنجا شعبان
احمد محمد احمد السيد الشلقانى
ريهام حسن السيد عبد الهادي شتا
شروق ناجى محمود عبدالجليل
عبد الرحمن معتز عبدالرحمن سيد
شيريهان محمود احمد عيد
ايه حمدى مختار احمد سيد احمد
ميادة محمد محمود ابو ليلة
فاطمه جابر عبد الحليم محمد حسن
مروة عمادالدين عباس عبدالمجيد الشافعي
محمد خالد ابو الفتوح المسارع
محمد عادل على حافظ
محمد احمد شوقي اﻻمام
يمني صﻼح محمد عبد السﻼم
على سعد على محمد ندا حواس
الحسين على الصادق على
محمد عبد الناصر على محمد
نيره صبرى فريد حسن

الكلية
اداب سوهاج
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
كلية تجارة ج أسوان
اداب انتساب موجه بنى سويف
علوم المنصوره
حقوق طنطا
حقوق عين شمس
اداب قنا ج جنوب الوادى
حقوق المنصوره
تجاره القاهره
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
تجاره بور سعيد
حقوق المنصوره
علوم رياضة طنطا
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية العريش
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره المنصوره
تربية بنى سويف
علوم طنطا
علوم رياضة جامعة السويس
تربية رياضية بنين اسوان
اداب انتساب موجه طنطا
حقوق انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى طنطا
نوعية فنيه قنا
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
225238
392325
656237
376066
376069
524744
512531
606427
379150
557415
108267
388284
440171
674519
128397
889065
732737
602547
465581
610938
753379
121880
136804
313655
140303
377310
539944
373925
751804
452686
805774
726532

اسم الطالب
طارق سعيد عبدالراشد على
مصطفى اشرف احمد طلبه احمد
ابراهيم وائل محمد محمد محمد ابو ورده
محمد سمير حسن انور محمد حسن
محمد طلعت احمد محمد المعﻼوى
مصطفى اشرف عبده احمد عبد العزيز
نورهان صفوت صالح خليل عثمان
رانيا محمد فتحى إبراهيم
ياسمين حلمى فؤاد حسن السيد
محمد فوزى محمد صالح اﻻنصارى
ايه ايمن محمد صﻼح يوسف
مى رضا فهيم رشاد
منار محمد احمد علي خليل محمد
بسمه عبد الهادى عبد الهادى مصطفى العجمى
برباره رؤوف داود محروس
زين العابدين على محمد محمد
فاطمه محمد عنتر مرسى
شرين عاطف كامل علوان
آيه على السيد زين الدين عوض
شهاب احمد عبد الرحمن السيد
ساره العربي المصلحي المصلحي فاضل
مونيكا عونى زكريا الياس
ياسمين سيد اسماعيل السيد
سميرنا يوسف بشاره يوسف
عبد الرحمن سمير ابراهيم حسين ابو الفضل
نورهان احمد عبدالعزيز قيشاوى
اسماء خالد عبدﷲ عبيد الشاذلى
ساره عادل شحاته ابراهيم
ايه فتوح رسمي فتوح حسن
مارينا رسمى نجيب مصرى
ايمن عطا ﷲ صديق العبد
مريم السيد الششتاوى محمد

الكلية
علوم بورسعيد
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
السن عين شمس
زراعه سابا باشا اﻻسكندريه
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
اداب انتساب موجه الزقازيق
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
اثار قنا جنوب الوادي
حاسبات ومعلومات القاهره
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
حقوق القاهره
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تربية ابتدائي الزقازيق
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره كفر الشيخ
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية بور سعيد
حقوق انتساب موجه القاهره
دار العلوم ج القاهره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره عين شمس
تربية دمنهور
تجاره طنطا
كلية أداب بورسعيد
تجاره طنطا
اداب المنيا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
295741
298871
218071
443896
301368
536338
122104
816733
447667
124253
674327
660011
145918
588258
533592
584249
594960
530433
472993
546581
523777
583459
897940
146882
731011
165349
682570
242359
131808
218137
286767
508213

اسم الطالب
ماريا عزيز غالي عزيز غالى
رضا ناجح عبده عزوز
ساره يسرى نبيه محمد عبد ﷲ
اميرة محمد اسماعيل نصار
احمد محمد رجب على
ندى على السيد ابوجودة
نور عبد المعبود عبد الرازق عبد المعبود
اسامه نبيل احمد عبدالحكيم
محمد سعد السيد شبل محمود
احمد عاطف طه محفوظ
عﻼ على عبد الرحمن محمد على
احمد محمود عبد الحميد بيصار
محمود عبد الحاكم عبد البصير مبارك
عمرو الجيوشي فتحي عويس
هالة كمال محمد حسين المسلمانى
محمد حسين المعداوى العبد
ميرنا السيد صﻼح محمد وهب
احمد عصام على عتش
احمد مدحت مصطفى حامد رجب
نورهان عاصم محمود عبد العزيز الصفتي
رنا السيد محمد اسماعيل زيدان
ساره خالد قاسم ابو العزم
ايه عبد الرازق كمال عبد العال
حسام حسن عبد ﷲ محمد ابويونس
فاطمه سعيد محمود محمد البري
اسامه سامى على سليمان
يارا مدحت شوقى محمد هند
محمد وحيد كامل مصطفى
طه حامد عبد الجيد ابو طالب
هاجر امين عبد الخالق عبد المنعم
كارولين عادل ميشيل ناصف غالى
محمد مصطفى سليم طلخان محمد

الكلية
كلية البنات تربية عين شمس
تربية حلوان
اداب القاهره
تربية ابتدائي طنطا
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تمريض دمنهور
تجاره القاهره
علوم المنيا
تجاره انتساب موجه طنطا
تربية عين شمس
علوم المنصوره
اداب المنصوره
علوم رياضة القاهرة
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره دمنهور
تجاره المنصوره
دار العلوم ج القاهره
تربية دمنهور
علوم كفر الشيخ
علوم رياضة الزقازيق
علوم طنطا
تربية طنطا
تجاره سوهاج
حقوق انتساب موجه القاهره
رياضيه بنات الزقازيق
علوم الفيوم
اداب المنصوره
اداب حلوان
تجاره انتساب م .بنها
تربية حلوان
اداب انتساب موجه حلوان
حقوق اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
500318
360518
156302
659456
681432
651097
576304
131607
387260
360569
604883
914050
754330
911523
909437
676136
471739
509013
834795
470938
457932
148421
747762
364225
121586
652417
233040
430496
233035
428031
295192
542350

اسم الطالب
انطونيوس مكرم مكنزى ابراهيم مرجان
خالد زهدى صالح عبده صالح
حسام محمود محمد محمد
دانا حامد عبد ﷲ حامد فودة
مريهان مسعد حسن حسن محمد الدياسطى
ساره سيف عثمان احمد
الشافعي السيد الشافعي السيد الفرت
سمية محمد عبد الرؤف سليمان
ايات مجدى على عثمان
محمد ماهر بدوى احمد
وﻻء يسري محمد عبد الكريم
ساره رزق ﷲ درياس حنا
احمد اشرف محمود محمود الزناتي
ايه عبد الوارث عبدالعظيم احمد
محمد هشام حامد محمد
ياسمين محمد عبد الكريم محمد عمر
عوض محمد السيد محمد المحمودى
بسنت السيد عباس علي النمراوى
بسمة أمين حسني أمين
ياسمين ايمن محمد السيد فتوح المشرفى
زينب صبحي محسن سالم غطاس
امال قطب سيد محمد
اسراء محمد عبد العظيم زكى
اسراء على صبحى فرحات
يوسف محمد سعد زغلول
محمد حمدى حسن السيد جويده
ساره على عبد الستار عسكر
محمد احمد محمد خميس محمد
زهراء حسين حنفى حافظ
محمد رجب محمد محمود ابوزيد
اية محمد رافت محمد
محمود خالد محمد عثمان

الكلية
تجاره اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات الفيوم
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
رياض اطفال المنصوره
تجاره بور سعيد
زراعه المنصوره
حقوق طنطا
تجاره القاهره
اداب عين شمس
معهد فني صحى رياضه امبابة
علوم الزقازيق
معهد فني صحى اسوان
تجاره بور سعيد
تربية نوعية اسوان
تجارة انتساب موجه اسوان
تجاره طنطا
تربية ابتدائي كفر الشيخ
حقوق اﻻسكندريه
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تربية طفوله كفر الشيخ
تربية ابتدائي طنطا
اداب انتساب موجه حلوان
تربية جامعة السويس
علوم القاهره
اداب القاهره
حاسبات ومعلومات المنصوره
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم عين شمس
اداب انتساب موجه دمنهور
اداب انتساب موجه حلوان
علوم رياضة سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
213286
546476
517884
530215
354120
373101
592873
577280
652169
435582
159772
370030
299371
743202
383364
140667
651397
613610
242602
448009
592674
589746
221649
109846
309566
818619
208524
895438
588216
436537
515759
536151

اسم الطالب
مها احمد مصطفي احمد
اسماء سليمان محمد سليمان ابراهيم
سها اسامة السعيد محمد الصاوي
سامي ياسر سامي أبو حسين
كيرلس ميﻼد امساك مجلع
ايه هشام احمد عبدالعظيم
عبده عبد الواحد سعد على على
حسين السيد السيد حسين ابو ليلة
عمر عابد فايد عبد الفتاح فايد
يارا محمد على متولى عسكر
سحر عبد الحميد يونس علي
محمد طلعت احمد عبدالستار
مريم شعبان عامر عبدالفتاح
ندى عبد الشافى عبد الرحمن اسماعيل
هدير ابوالعﻼ محمد ابوالعﻼ
علية سيد محمد محمد
نوران احمد فتحى محمد عصر
كريم احمد حسين ابراهيم
شريف كمال ابو المعاطي محمد
محمود نصر نصر عمر
ريم محمد محمود شطيه
سلفانا عﻼء فرج زكى عبدﷲ
فاطمه شريف فتحى عﻼم
محمد احمد حسان احمد
ميادة زكريا عبدالغفار احمد حماده
فاطمه سيد خلف محمد
هدير الزين ابراهيم محمد
مينا كميل كامل شاكر
بﻼل محمود رمضان عبدالرحيم حسن
منار السيد ناجى محمد البرلسى
محمود السيد محمد رشاد اسماعيل
بسمة جابر عبدﷲ بعيص

الكلية
السن عين شمس/رياضة
اداب اﻻسكندريه
حقوق اﻻسكندريه
علوم اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه عين شمس
اثار الفيوم
تمريض المنصورة
تجاره طنطا
حقوق المنصوره
تجاره طنطا
تربية بنى سويف
علوم بنها
اداب انتساب موجه حلوان
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية ابتدائي بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب طنطا
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
اداب انتساب موجه طنطا
اداب عين شمس
حقوق حلوان
تربية ابتدائي السادات
اداب المنيا
حقوق القاهره
معهد فني صحى سوهاج
تجاره المنصوره
علوم اﻻسكندريه
حقوق اﻻسكندريه
علوم دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
159748
837206
818091
353034
834370
896564
282371
670640
451084
232179
360216
161246
814941
323692
464349
612209
662947
299775
286062
296684
242242
450287
179755
107565
435130
281559
464780
124344
750813
501012
104509
668095

اسم الطالب
امنية سيف النصر بهنس سيف النصر
محمد احمد حسين محمد
احمد محمد قدرى عوض
رامى اشرف رياض نوير
محمد احمد على حسن
وﻻء جمال احمد السيد
مرام صفوت عبد الهادى عبد ﷲ
اميره محمد حسن صالح عثمان
مروان مصطفى السيد ذكى احمد
محمد اشرف اسماعيل عبد العال
محمود محمد فؤاد على
هبه حسين صابر عباس
مصطفى محمد احمد محمد
رحمة عاطف عبدالقادر مسعود
عمر طارق عبد المجيد عوض مصطفى
احمد سعيد احمد محمد
اسﻼم عادل ابو زيد السعيد السعدنى
كامل صﻼح كامل صاوي
نيرة وليد زينهم محمد عزب
خلود نبيل محمد محمود حسين
محمد صبرى ابراهيم محمد
اميره سامى حماد عوض ﷲ
هانى حمدى محى الدين احمد
دينا عفت عبد الحكيم عبد العال
عمر عبد المنعم حافظ حسن على
عمر صادق جﻼل صادق مصطفى
محمد ناصر ابراهيم طلحه
اسﻼم فاروق حسين عبد الحميد
محمد على حسن على سراج
ملك احمد ابراهيم زين الدين
عﻼ عادل محمد السيد
طارق محمد عبد الوهاب الشيخ

الكلية
تربية بنى سويف
اداب فرع الوادى الجديد
تجاره اسيوط
حقوق عين شمس
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تجاره سوهاج
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره بور سعيد
حقوق طنطا
تربية/رياضه عين شمس
تجاره طنطا
إعﻼم بنى سويف
علوم رياضة المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره كفر الشيخ
تجاره بور سعيد
علوم المنصوره
معهد فني صحى امبابة
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي طنطا
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف
اداب القاهره
تجاره انتساب موجه دمنهور
اداب عين شمس
تربية/رياضه كفر الشيخ
زراعه عين شمس
تجاره بور سعيد
تجاره كفر الشيخ
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف/رياضة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
223305
238633
136890
436464
658540
591210
115615
886359
905579
311258
835518
177383
223139
671122
835381
382212
659142
615183
667612
825718
208119
833846
679712
374883
666260
883822
542576
808600
117241
351148
876541
879831

اسم الطالب
اريج عﻼء ابراهيم عبدالغنى
سلمى محمد عزت محمود
شيماء ايمن عمر احمد
أسماء ناصر أحمد ابراهيم الصعيدي
احمد عطا عطا جاد خليفه
نسرين نبيل محمد رشدى محمد العنانى
ماجد عصام حسن عرابى
محمود عبد الناصر محمد كيﻼنى
داليا محمود ابراهيم محمد
مريم عبد الحكيم عبد المنعم بدر
ايهاب عبد ﷲ سليم على
اميره عوض على مصطفى
تقى مجدى محفوظ السيد احمد
ايه عﻼء عبد العظيم محمد موسى
محمد احمد محمود احمد
اسماء سيد سليمان صالح سيد
عمرو محمد الهﻼلى محمد
محمود محمد رمضان محمد على
محمد نزيه ابراهيم جبريل
مريم إبراهيم حليم سيحه
ريم خيري حافظ عطيه
آية أحمد محمود أحمد
نيره احمد ظريف محمد
محمد سعيد احمد جاد
رحاب عادل احمد حسن
انجي مكرم وهيب عبد المسيح
إيمان صالح مهران حامد
اندرو مختار صابر صليب
شاهنده خالد محمد مدنى
حسام الدين فايز سالم رضوان
هبه محمد عبد الرحمن عبد الكريم
مينا اشرف مشيل نص

الكلية
حاسبات ومعلومات الفيوم
اعﻼم القاهره
كلية البنات تربية عين شمس
تربية أساسي اسكندرية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
تربية جامعة دمياط
حقوق القاهره
معهد فني صحى اسيوط
علوم رياضة سوهاج
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تمريض قنا جنوب الوادي
تجاره انتساب م .بنها
تربية حلوان
تجاره الزقازيق
كلية تجارة ج أسوان
تجاره انتساب م .بنها
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
السن المنيا
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب قنا ج جنوب الوادى
معهد فني صحى المنصوره
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر
معهد فني تمريض المنصوره
اداب اسيوط
تربية/رياضه اﻻسكندرية
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تجاره انتساب موجه عين شمس
القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات اﻹدارية
تربية اسيوط
تجاره اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
228539
681402
179691
307914
677058
310127
281625
355878
611074
531320
112818
913695
297781
449232
356860
591647
382248
603315
682742
906565
650620
447251
526353
445749
228441
612314
122014
847536
822222
740030
355636
581887

اسم الطالب
احمد جمال سيد عبد العظيم
سمر محمد على عبد الحليم عبدربة
هبة مصطفى رجب فهمى
ياسمين محمد عبد الفتاح درغام
خالد محمد عزب محمد
احمد رجب عبد القادر النجار
سيف احمد فاروق محمد عبده سليمان
ايه خالد ابراهيم على
اميرة محمد عبدالرحمن عبدالعال
احمد محمد عطية محمد غازى عريف
اميره السيد سالم سعد الدين
لطيفه محمود الليثي حسن
عمرو سيد جمعه خميس
فاطمه جمال عبدالفتاح محمد بيومي عﻼم
فهمى صبرى فهمى الطنطاوى
معاذ السعيد طه حسن موسى
صابرين عزت حامد موسى سمك
كريم رفعت عبد الحليم حلمى سيد احمد
نشوى محمد محمود عبد القادر غزل
مايكل جميل جاب ﷲ شحاته
هدير محمد حسنى عبد العزيز محمد
فارس محمد عبد الرسول عبد النبى
عمرو محمد حسن عبدالجواد سعد
كوثر محمد عبدالمنعم نصر الدين
ممدوح ابراهيم احمد البغدادى
محمد محمد احمد العزونى
اميرة سيد وهبة سيد
محمد ياسر محمد الذكرى محمد
اسراء حداد عبدربه ابراهيم
محمد رشدى فراج عبدالرحمن
هدير السيد محمد السيد
محمود عاطف محمد سعد مدكور

الكلية
علوم عين شمس
علوم جامعة دمياط
تربية بنى سويف
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
علوم جامعة دمياط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية البنات آداب عين شمس
تربية الزقازيق
دار العلوم ج القاهره
كلية البنات تربية عين شمس
تمريض أسوان
حقوق عين شمس
تجاره طنطا
حقوق عين شمس
اداب انتساب موجه جامعة دمياط
حقوق عين شمس
اداب انتساب موجه الزقازيق
علوم بورسعيد
تجارة قنا ج جنوب الوادي
السن عين شمس
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره سوهاج
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
313871
142823
291414
227792
107391
128760
827831
595693
122861
822300
832741
901412
228756
434128
432303
162066
832661
535530
756079
538650
612535
505267
295433
124673
161660
755724
384610
664170
204621
611332
672179
728227

اسم الطالب
شيماء سعيد محمد أبو عامر
اميرة حسين جمعة عبد اللطيف
عبد الحليم محمود نصر حنفي عبد العال
هيام حسن احمد حسن
محمد مصطفى محمد مصطفى
ريهام مجدى عبد الحميد عبد القادر
هدى محمود احمد علي
على مندوه عبد الكريم جبر الدويك
احمد شريف حامد احمد
ريهام محمد عبد ﷲ احمد
ساره سعيد يوسف عبد الحفيظ
على حسن رشدى عبد الﻼه
احمد سامى احمد محمود هﻼل
احمد اشرف احمد ابوهيبه
حسام على محمد السيد عبدالغنى
احمد هاشم عبد الحليم رمضان محمود علي
اسماء حسن عبدالحق احمد
سارة نزيه خليل حسن زبادى
محمود حسن ابراهيم احمد
أميرة عبد الناصر السيد محمد دياب
السيد احمد السيد عبد اللطيف عبد الهادى
زياد عبد الﻼه علي عبد الﻼه محمد
كرستينا جورج رءوف عزيز
محمد مجدى عبد الحسيب يوسف
محمد شعبان عبد الوهاب محمد
ياسمين كارم محمد حسيني
هايدى فوده محمد الرفاعي
ابراهيم جﻼل ابراهيم مصطفى ابراهيم
جمال محمد جمال الدين احمد محمود نديم
رنا أحمد محمد محمد هاشم
احمد عبد الرحمن محمود ابراهيم
نورا محمد السيد ابو هاشم

الكلية
نوعية اشمون
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره القاهره
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه حلوان
تربية قنا ج جنوب الوادى
معهد فني صحى بور سعيد
تجاره القاهره
اداب قنا ج جنوب الوادى
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره سوهاج
حاسبات ومعلومات حلوان
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
كلية البنات علوم عين شمس
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
معهد فني صحى اسماعيليه
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه عين شمس
حاسبات ومعلومات حلوان
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
كلية البنات تربية عين شمس
تربية/رياضه المنصورة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية ابتدائي الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
670565
672876
291552
473703
144016
831102
611102
578910
728184
366373
466366
603872
107714
452745
277772
153528
125666
152265
163738
827126
608601
140680
303040
672575
730558
369551
661285
810927
441602
581667
842766
615430

اسم الطالب
اسراء ياسر برهام احمد
خالد عبد الفتاح ابراهيم محمد
احمد حسن يسن مليجى احمد
اسراء صﻼح احمد محمد مهنا
نورهان موسى ربيع احمد
باسم حسانى على محمد
اشرف على محمد احمد
ابانوب عادل جريس اسكندرجرجس
نورهان ابراهيم رجب ابراهيم احمد
عبدالسﻼم محمد عبدالسﻼم السيد محمد
رحاب محمد السيد السيد الجزار
عبد اللطيف فاضل عبد اللطيف عبد الجواد
زياد طارق محمد محمد
اسراء عﻼء ابراهيم احمد علي
احمد عادل عبد الرحمن عبد السميع
سارة ثروت مراد يوسف
اﻻء امين احمد ابو العﻼ
حسام الدين طارق احمد حسين
عبد الرحمن حسن ابراهيم محمد
حسن مصطفى جابر محمد
رضا صبحي عبد الرحيم ابراهيم المرسى
هيام عبد المعز عبد المعز بدير
منة ﷲ ياقوت عبد الفتاح ابوسالم
نبيهه محمد الكيﻼنى السيد
ساره عبد الوهاب محمد ابراهيم العجمى
محمد صبحى عبدالعظيم محمد
ايمان محمد محى الدين يوسف نور الدين
ام هاشم شحاته سعد حبيب
على محمد محمود عيد
محمد طارق جاد ﷲ محمد جاد ﷲ
هند خالد محمد زايد
هدير محسن السيد على المحﻼوى

الكلية
حقوق المنصوره
اداب المنصوره
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تجاره كفر الشيخ
اداب القاهره
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
حقوق الزقازيق
اداب المنصوره
تجاره جامعة السويس
تربية رياضية بنين بنها
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب طنطا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية ابتدائي بنى سويف
زراعه القاهره
اداب بنى سويف
اداب الفيوم
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره القاهره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى المنصوره
علوم عين شمس
معهد فني صحى رياضه بنها
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب المنيا
تجاره انتساب موجه طنطا
حاسبات ومعلومات الزقازيق
رياض اطفال المنيا طالبات
اداب الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
896499
527706
160500
543142
832998
279493
543648
500187
225471
682271
738988
297187
537475
505884
154343
208793
209681
156230
731295
657123
366008
517074
878879
901511
323137
748889
446863
540532
542759
156233
530240
297186

اسم الطالب
شيماء يوسف حسن يوسف
مى محمد ابراهيم احمد على
ساميه حسن تمام محمد
فادي وجدي أنور عياد
نجﻼء بدرى محمود سيد
احمد عادل عبد الرحمن محمد
ساره درويش مصطفى السيد محمد
مصطفى وجيه بدر فتح ﷲ ابو خيار
اميره محمد حسن حسن سليمان
خالد محمد يوسف سمره عوف
دنيا محمد احمد عبد العزيز
مارينا حربي بشاى حبيب
غادة محمد عبد الحميدالسيد عبده
احمد حسام احمد عبد العزيز
ايمن رمضان احمد محمد
محمد احمد لبيب حسن
بسمة محمود منصف محمد عيسى
هاجر خالد عبد الحليم محمد
ايمان محمد سعيد السيد الجزار
سلمى رمضان سمير حسين
محمد السيد عبدالسﻼم احمد
عمر عاطف دسوقى عبدﷲ
اشرقت محمود على محمد
محمود على بيومى على
امنية عبد الهادي عبد الكريم احمد هنا
فاطمه جمال ناصر حسن
عبدالرحمن محمد ابراهيم محمد ابو الخير
ايمان نبيل عبدﷲ احمد
ميادة صﻼح الدين محمد عبد الرحمن
هبة محمد عبد الحليم احمد
فتحي نبيل عبد الحميد شرف الدين رضوان
مارينا جمال فوزى يوسف

الكلية
تمريض سوهاج
تجاره اﻻسكندريه
تربية ابتدائي بنى سويف
علوم رياضة اﻻسكندرية
اداب اسوان
تجاره القاهره
علوم رياضة شبين الكوم
اداب اﻻسكندريه
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
زراعه المنصورة/رياضة
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية طفوله ج دمنهور
حقوق اﻻسكندريه
تربية ابتدائي بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي بنى سويف
رياض اطفال القاهره طالبات
حاسبات ومعلومات المنصوره
تربية نوعية بنها شعبة تربية فنيه
اداب دمنهور
تجاره اسيوط
تجاره سوهاج
تربية السادات
تربية جامعة السويس
تجاره طنطا
تمريض دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
نوعية الفيوم
علوم بورسعيد
اداب القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
446943
575831
726695
891459
132759
289800
303468
385879
294184
436822
226901
461771
319539
558035
160567
512341
737327
805973
232934
816739
662460
843160
527624
814484
445662
110090
458385
443887
390757
465943
538045
916217

اسم الطالب
حازم ابراهيم ابواليزيد عبدالحميد شامه
محمد رمضان عبد السﻼم محمد هشام
ياسمين جمال حافظ داود غزالى
يونس محمد ابراهيم على
محمد اسامة عبد الستار محمد سيد
امنية عبد ﷲ محمد احمد
مريانة حسني فرج يوسف روفائيل
اسراء جمال زينهم خليل
علي اشرف محمد يوسف
نهله احمد محمد ابو ضيف عثمان
يسرا العدوي مصطفي محمد
نبيله ياسر احمد جابر محمود جاد ﷲ
باسنت وائل محمود محمد خالد نصار
نورهان محمد مصطفى ابراهيم أحمد
نيفين ثروت سعيد عدلي
هناء على أمين محمدحسن
سلمى سمير عبد الرحمن ابراهيم سعد
طارق جمال ابوالسعود سيد
امنة حسن السيد السيد ابوحبيبة
محمد صابر حسين عبدالحسيب
محمد احمد عبد الحليم محمد حامد
سعد الدين مصطفى سعد الدين خليل
ياسمين طه محمد حنفى
خالد محمد ياسين عباس
إسراء حسين فتحي مهنا
محمود سمير سيد على
احمد ماهر محمد محمد عبد السميع
اسماء عبد المطلب بسيونى سعد فوده
اريج محمد عثمان عبدﷲ
منار مجدى محمود زاهر
منى عطيه احمد احمد يوسف
مارينا ممدوح توفيق مرقس

الكلية
تجاره طنطا
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تجاره بور سعيد
معهد فني صحى اسيوط
تجاره طنطا
زراعه القاهره/رياضة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب م .بنها
استنفد الطالب رغباته
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
معهد فني صحى بنى سويف
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى بنى سويف
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره بنى سويف
تربية أساسي اسكندرية
اداب المنيا
تربية ابتدائي طنطا
علوم القاهره
علوم رياضة المنصورة
تربية طفوله طنطا
علوم رياضة بنها
علوم كفر الشيخ
دار العلوم ج القاهره
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
594331
307430
802467
147228
664155
146109
240350
659347
889811
107934
525082
610270
308683
605576
503869
875608
826098
221961
536403
605322
818210
808342
400163
608871
848198
299457
314284
114763
166536
168581
532198
437974

اسم الطالب
خلود مصطفى الحنفى عسيلى
وﻻء بهاء الدين شوقى مراد
اسراء عمر احمد عبد الحكيم
محمد احمد عزت حافظ
مريم جمال نجيب غب﷼
شروق خالد سليمان داود ابو شنب
اسراء عبد ﷲ ابراهيم العفيفى
احمد رضا شحاته صالح العدﻻني
امل محمود عبد الحميد نصر
احمد محمد شاكر محمد الشاعر
ريهام محمد العربى جعفر نصر
دينا محمد كامل احمد محمد
نورا السيد حمدى اﻻبجر
هدير صﻼح ربيع مهدي
محمد هشام مصطفى فوزى محمد
عبد ﷲ اشرف عبدالﻼه عبد الحكيم
زينب فوزى عبدالمنصف فؤاد
نورهان محمد عبد الستار محمد
يارا محمد السعيد محمد اللقانى
اﻻء محمد صابر ابراهيم
اشرف جمعة اسماعيل عبدالعاطى
هايدي عياد مرقس مسعود
ندا محمد احمد محمد زيد
السيد عبد ﷲ محمود صديق بندارى
يس محمد محمد مغازي
رانيا ابراهيم صبري كامل
فاتن عاطف مأمون زكى
رحمة حمدى ابراهيم احمد
معتز محمد عبد القادر بريك
مرنا محفوظ عبد العزيز محمود
عبدالرحمن عادل عبدالرحمن عدﻻن عياد
نهلة غريب احمد علي

الكلية
تربية جامعة دمياط
اثار القاهره
علوم المنيا
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
رياض اطفال المنصوره
طب بيطرى القاهره
معهد فني تمريض مستشفى تخصصي عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
اداب اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية أساسي اسكندرية
نوعية موسيقيه الزقازيق
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
نوعية الزقازيق
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
تربية قنا ج جنوب الوادى
زراعه عين شمس
تجاره دمنهور
علوم الزقازيق
تربية رياضيه بنين المنيا
اداب سوهاج
اداب عين شمس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
اداب انتساب موجه بنى سويف
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
740649
882083
166991
886616
733511
817102
460051
107039
815611
312721
898638
231259
660468
602183
219303
302758
658197
148228
727503
547907
918442
523962
325279
742117
311007
585352
241361
752730
905853
370258
906221
835712

اسم الطالب
ناديه محمود احمد السيد
وليد احمد عبد الحفيظ سيد
مروه سيف احمد رجب
وﻻء رفاعي احمد خليل
ياسمين محمد عوض حسانين
ماريو عياد عزيز سيحه
ياسمين إبراهيم جمال الدين الزقيلى
داليا سعيد محمد عبد العال
رانيا عادل صﻼح محمد
احمد عصام أبو الحديد بدوي
ايه محمد عبد الحميد حموده
فاطمه عبد المجيد على عبدالمجيد
مصطفى محمد عبد الحافظ يوسف
محمد عادل ابو الفتوح محمد
ماريانا صفوت شوقى عطاﷲ
احمد هاني عبد المنعم السيد رمضان
سحر الدويك جبر مندوه
ياسر جمعه نور الدين علي حميدة
اسراء محمود كامل غريب حسين
مصطفى على فرج المصرى
مصطفى طلعت احمد حامد
هانم فيصل حسين على خليل
محمد خلف عبد ﷲ يسن
اسراء السيد محمد عفيفي
مي محمد عبد الغنى فاضل
امانى خالد احمد صيام
ندي سعيد مصطفي سعيد
تيماء الحسيني محمد راغب مرعي
ياسين محمد احمد عبد الرحيم
محمد عمرو محمود عطية
اميره حشمت علي عبد ربه
الشيماء صبرى عبدﷲ عبدالقادر

الكلية
زراعه الزقازيق/رياضة
حقوق اسيوط
تربية الفيوم
اداب اسيوط
اداب الزقازيق
تجاره اسيوط
اداب كفر الشيخ
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
السن المنيا
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
اداب سوهاج
حقوق حلوان
تجاره المنصوره
طب بيطرى الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى بنها
تربية ابتدائي المنصوره
ك.ت .فني لمواد البناء حلوان
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره طنطا
علوم رياضة سوهاج
زراعه اﻻسكندريه
تجاره جامعة السويس
تربية اﻻسماعيليه
تربية ابتدائي السادات
اداب المنصوره
اداب حلوان
علوم بورسعيد
تجاره سوهاج
تجاره انتساب م .بنها
تجاره سوهاج
الزراعة والموارد الطبيعية ج اسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
675945
575768
593947
315773
285064
742229
530335
361464
138777
237131
537624
278139
126023
821638
612755
606107
107326
462476
577449
876451
842452
308513
845885
240100
890334
677932
182994
134237
129196
606129
240007
676425

اسم الطالب
رغده محمود ابراهيم عبد الحميد محمد
مريم محمد عبد ﷲ راضي
أمل محمد عبد المطلب محمد عيد
انس ربيع محمود حفنى محمد
سميرة حسين محمد حسين
عبير فوزى كمال احمد
عمرو احمد حسن غزال
هند مجدى عبده محمد
عﻼ فاروق فؤاد عبد الغنى ابراهيم
لطفى عبد العزيز كيرلس توما
دينا ابراهيم عبد المطلب محمد الصابر
نوران عﻼء الدين السعيد عبد الشافى
امنيه احمد محمد نور الدين على
محمد مصطفى محمدالغزالى احمد
همس عادل محمود على سﻼمه
تسنيم حاتم محمد الجوهري
ميار ايمن محى الدين ابراهيم
مارى يوحنا توفيق زكى حبشى
احمد محمد المتوكل عبد النبى امين
اسراء عبد الغفار محمود احمد
ماركو ماهر غطاس يوسف
اية وجيه محمد الربيعى
امينه مبارك غزالى احمد
ساره عاطف عبد الغفار حامد
سلوى ابراهيم محمود محمد
ياسمينا طلعت عبد الظاهر اسماعيل السيد فضاله
احمد كارم مصطفى ذكى
مصطفى جابر عبد السﻼم عبد المعطى
اسراء ابراهيم محمد محمود
احمد اسامة محمد مهدي عرفات
احمد ايهاب احمد محمد
ايمان عبد الحكيم محمد البندارى جوده

الكلية
تجاره طنطا
تجاره طنطا
تربية جامعة دمياط
تجاره انتساب م .بنها
كلية البنات آداب عين شمس
تربية اﻻسماعيليه
اداب دمنهور
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره القاهره
تجاره انتساب م .بنها
اداب دمنهور
اثار القاهره
تجاره عين شمس
تجاره سوهاج
حقوق الزقازيق
طب بيطرى بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم اﻻسكندريه
تجاره طنطا
تجاره اسيوط
علوم المنيا
تمريض شبين الكوم المنوفية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
حقوق حلوان
اداب اسيوط
تجاره انتساب موجه المنصوره
معهد فني تمريض الفيوم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
علوم رياضة سوهاج
إعﻼم القاهره/رياضة
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
460947
369604
662869
528920
366283
801348
378360
242356
381187
363067
436050
508384
227339
588782
215593
659518
824649
654370
736567
818125
838224
528769
810016
284072
208214
456265
542748
663168
243274
658735
592730
586339

اسم الطالب
عمر ابراهيم ابراهيم محمد نجا
شيماء موسى عبدالعزيز عبدالحميد
عبد العليم محمد عبد العليم محمد
مصطفى محمود مصطفى المزين
احمد اشرف محمد مصطفى
زياد احمد محمد عبد الحكيم
ايه محمد امين حسين مسلم
محمد عصام عبد الرؤف احمد
محمد عصام محمد عوده
احمد حسانين محمد احمد
رشا محمد لطفى محمد الصواف
ايه ثابت احمد محمد ملتم
ياسمين يحى محمد زعفران
أميره جمال ابراهيم النجار
نورهان عصام محمود حسين
اكرام احمد محمود محمد ابو غنيم
محمد عبدالعال قاسم عبدالعال
اميره احمد عبد السﻼم احمد عبد المتعال
امنيه حسن مصطفى محمد مصطفى
هادى محمد حميده خفاجى
شيماء محمود احمد سيد
محمد احمد محمد احمد عبد النبي
احمد حسين ابراهيم حسين
مصطفى عادل عبد الهادى عبد القادر
كريم عادل محمد على
احمد بشر عبد الحليم زيدان
مريم جميل فوزى زكى
ايه صبرى ابراهيم محمد السيد
مي حسن عطيه محمد حسن
ياسمين محمد على اسماعيل
احمد عاطف السيد عبد الرحيم
نهال ناصر عطيه ابو عرب

الكلية
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه المنصوره
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم حلوان
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب المنصوره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه المنصوره
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره اسيوط
تربية فرع الوادى الجديد
تجاره اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره القاهره
زراعه طنطا
تربية/رياضه اﻻسكندرية
اداب انتساب موجه المنصوره
تربية حلوان
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
727560
594226
750055
126050
178122
123339
447544
297615
879862
163375
879097
309745
429601
103886
367331
876210
597814
282174
919261
910711
549482
681016
885194
608993
469263
207199
659442
294790
748271
747864
244331
675350

اسم الطالب
دينا ابراهيم عبد العزيز محمد
آﻻء محمد خضر خضر رزق
نهال نبيل سعيد دسوقى
زينب نصر صابر نصر
ندى حسام عبد الفتاح عبد الرحمن
اسﻼم محمد ثابت غريب
محمد حمدى ابو اليزيد النجار
نرمين عصام محمد مدبولى
حسام حسن محمد السيد
رنا على زهير حسن ابو الفضل
نهى عﻼء محمد كمال عبد المعطى
محمد عبد العزيز عبدالعزيز الخولى
سارة السيد محمد عبد النبى داود
نور محمد ابوالمجد عبد المجيد
امانى ابوالسعود فتحى محمود
ساره عبد الناصر على احمد
احمد محمد محمد محمد فياض
ريزان محمد كمال عبده عبد الجواد
اميمه عبد الﻼه احمد محمد
هدى رمضان محمد عبد الحفيظ
أميرة إسماعيل على إسماعيل
عبد ﷲ خليل الطاهرى خليل السيد
فاطمه فراج عطا احمد
شريف رشاد محمد محمد سليمان كسبر
نورا حلمى عبد الفتاح عبد السﻼم أبو العنين
محمد اشرف محمد عبده
اميره حامد عبد اللطيف حسن قاسم
محمود محمد محمود ابراهيم
هند ابراهيم شحات حسن
ندا ناصر محمود اسماعيل
اسراء محمد عبدالحميد محمد
محمود السيد قنديل عبد المقصود العمريطى

الكلية
تجاره الزقازيق
علوم جامعة دمياط
علوم رياضة جامعة السويس
السن عين شمس
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه عين شمس
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
اداب عين شمس
تربية اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي اسيوط
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب اﻻسكندريه
تجاره القاهره
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
تربية ابتدائي اسيوط
حقوق المنصوره
السن عين شمس/رياضة
تربية سوهاج
تربية ابتدائي اسوان
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
اداب اسيوط
تجاره الزقازيق
تربية كفر الشيخ
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
ع.دولى اعﻼم مدينةالشروق
علوم رياضة جامعة السويس
علوم رياضة حلوان
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
896802
846747
279060
451776
460968
293114
319754
671261
533960
205953
444755
322666
155374
458898
885030
431654
756553
150180
215315
118540
594906
530299
650462
453744
519977
749603
750624
311277
303362
738572
540064
811766

اسم الطالب
حسام حامد حسن حامد
هيثم عبد الرحيم محمود الزهرى
احمد محمد حسن على حسن
محمد عبدالناصر محمد القطب البرلسى
محمود ياسر محمود السجاعى
ايمان ممدوح فتحى احمد
سارة محمود محمد مبارك
ايمان محمد ابراهيم محمد حسانين
دنيا سعيد على محمد الشاذلى
عبير عمرو عبد المحسن السيد
حسام خميس عبد الفتاح محمد الربة
فاطمة محمد على محمد الزيات
مصطفى سيد شاكر محمد
جهاد رجب امام حراز
رائد عاطف عبد النعيم ناروز
محمد جابر حفنى احمد جاد مبارك
شروق سعيد عبد الجليل محمد
احمد محمود احمد المعداوى
محمد سيد حنفى يوسف
خلود مرسى فاضل مرسى
خلود عبد ﷲ على على حجاج
ياسر اسماعيل محمد ضياء الدين البوﻻقى
نورهان طلعت حسن شرابى
دينا محمود يوسف الطبﻼوى
سعاد عﻼء محسن عبدالمولى الحبال
امه ﷲ متولى احمد عبد الرحيم
محمد على ريان ابو زيد على
نهلة مصطفى محمود ابو سعده
اسراء عصام أمين القاضى
خديجه محمود احمد محمود العطار
فاطمة جمعة قاسم مسعود
عماد نادى فهمى مجلى

الكلية
تجاره سوهاج
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره طنطا
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
معهد فنى تمريض بنها
علوم المنصوره
نوعية اﻻسكندريه
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية/رياضة جامعة السادات
تربية /رياضه بنى سويف
نوعية كفر الشيخ
علوم اسيوط
تجاره اﻻسكندريه
تربية العريش
تجاره القاهره
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
طب بيطرى كفر الشيخ
علوم جامعة السويس
حقوق المنصوره
تجاره طنطا
حقوق طنطا
تجاره جامعة السويس
نوعية بور سعيد
تربية السادات
تربية طفوله شبين الكوم
تجاره الزقازيق
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
132231
739389
312884
754392
235590
150422
386415
534105
315307
427527
130208
291777
832701
124890
379893
139680
321659
667659
614793
811154
816603
832540
447963
444504
843275
883780
742328
455244
296107
531639
581323
809565

اسم الطالب
احمد محمد ابراهيم ابو بكر كريم
شيماء السيد عطيه سﻼمة
اسماء خالد سراج الدين سراج الدين
محمد مجدى محمد السيد البواب
هاجر عمار عبدالحليم محمد جودة
محمد سعيد محمد عبد الجيد
رضوى رجب فهمى محمد الشيخ
شيماء حسين عبد ﷲ حسين البرلسى
احمد عبد الغنى عبدالحى محمد رضوان
بسمة محمد السيد الدرديرى
محمد يونس محمد عثمان
محمد سيد علي فرغلي الضبع
تقوى فتحى شمروخ على
عماد عادل عواد سيد عواد
ساره ابراهيم عبدالحليم السيد عبدالحليم
فاطمه احمد فاروق احمد عبد المهيمن
حازم ايمن يوسف هاشم
ريم رضا محمد محمد ابراهيم
علي فوزي علي ابراهيم
سارا اشرف احمد اسماعيل
احمد صابر محمد على
ايه فراج احمد عبدالكريم
احمد خالد محمد شهاب
يوسف احمد ابراهيم يوسف الشيخ على
مادونا سيد يونان بنيامين
احﻼم منصور حنفى عبد المقصود
ايمان علي محمد غريب همام
احمد سعيد عبدالعاطى احمد صقر
دينا اشرف عبد الفتاح السعدنى
احمد ابراهيم محمد اسماعيل درويش
محمود رضا محمد بركات
اسماء محمد على محمد

الكلية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية شبين الكوم
تجاره بور سعيد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
تربية طفوله ج دمنهور
علوم رياضة شبين الكوم
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره انتساب موجه قاهره
علوم عين شمس
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
رياض اطفال المنصوره
حاسبات ومعلومات الزقازيق
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
تجاره سوهاج
اداب قنا ج جنوب الوادى
نوعية طنطا
تجاره انتساب موجه طنطا
تربية المنيا
اداب اسيوط
تربية طفوله اﻻسماعيليه
تجاره طنطا
تربية عين شمس
معهد فني صحى اﻻسكندريه
علوم المنصوره
رياض اطفال المنيا طالبات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
220817
673493
148786
614364
830357
585032
826479
447322
543787
293484
832045
908013
468443
745814
602509
233557
308728
283903
578441
386356
377535
830642
239613
737641
322986
166506
522145
169985
804803
466368
307499
137015

اسم الطالب
محمد سيد محمد كامل
مها هشام مصطفى ابراهيم مشه
مصطفى ربيع علي محمد
نورهان محمود محمد احمد محمود
احمد محمد محمد على
المرسي فايز مرسي محمد أبو ضهر
أدهم عامر السيد ابراهيم
احمد محمد محمود سﻼمه
ياسمين محى الدين احمد عيسى اسماعيل
نورهان عبد الحكيم عريان محمود
نفيسه اسعد محمد موسى
سناء خﻼف احمد حامد
رضا عباس عوض دشيشة
ايمان سيد ابراهيم على
ابتسام سامى محمد محمود
احمد كامل محمد باشا عشوش
محمد حمدي محمد شحاته الصعيدى
احمد محمد زين العابدين سيد
صديق نظير صديق اسماعيل
اميره احمد زاهر السيد
ابتهال محمد ابراهيم حسن
نورهان سعيد محمد على
يوسف مصطفى لطفى صعب
شيرين خالد اسماعيل السيد سليمان
عزة عبد الجيد باشا عبدالعزيز باشا
محمود محمد صفاء الدين فتحى
رانيا صﻼح صابر ثابت
شيماء محمد علي عويس
محمود جمال عرفات موسى
رحمه محمود محمد على شتات
ضحى محمد فتحى عبد الغنى
اسﻼم حماده محمد كامل نصر

الكلية
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
علوم رياضة الزقازيق
حقوق حلوان
تجاره الزقازيق
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
معهد فني صحى طنطا
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
تجاره طنطا
تجاره اﻻسكندريه
السن عين شمس
اداب قنا ج جنوب الوادى
تربية سوهاج
اداب كفر الشيخ
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
تربية/رياضه حلوان
تجاره جامعة السويس
تمريض عين شمس
اثار قنا جنوب الوادي
نوعية فنيه قنا
علوم حلوان
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
حقوق اﻻسكندريه
تمريض الفيوم
تجاره بنى سويف
تربية ابتدائي كفر الشيخ
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
تجاره جامعة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
745929
603289
365896
331261
815885
919212
297188
826287
210331
244468
832687
892269
324976
882594
818443
517783
752144
875637
371506
110264
753458
577438
132724
455836
731614
150319
536896
583460
323562
322053
529767
206877

اسم الطالب
ايه عادل عبد المحسن ياسين
عبد الرحمن جمال محمد على رحمه
نرمين عادل على حسين
احمد منير محمد البلشى حسانين
اميره حنا نعمان فايز
محمود جمال محمود على
مارينا سعيد جمعه عزيز
ساندى زكريا توفيق داود
دانه محمد محمد حسين حافظ
عزة عبد التواب حامد احمد
انجيليكا امين عادل امين
هشام عبد الرحمن احمد محمد
اماني محمد عبد المالك عبد ﷲ
امينه هابيل شحاته كامل
احمد رجب عبد الفتاح عبد الباقى
مريهان احمد جمعة خيرﷲ مرعى
هاله عماد نادر محمد عبد الحاكم
ميخائيل يوسف فكرى رميس
بسنت وائل عبده رزق
عمرو اشرف يسن حلمى
محمد السيد سليم محمد
ابانوب عطا ﷲ لبيب عطا ﷲ عوض
سامي عبيد عبد الباقي محمد
أحمد ابراهيم العزب اﻷجدر
عبله صالح محمد السيد صالح
اميره عيد جﻼل عبد المنعم
منى مختار فتحى عبد الرحيم
ساره مجدى عباس عبد ﷲ
رانيا فوزي محمد عطية جبريل
كريم احمد احمد شحاته
عبد الكريم رضا عبد الكريم على أبو طالب
كاترين عهدى فؤاد بديع

الكلية
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية رياضيه بنين الزقازيق
علوم رياضة عين شمس
تربية/رياضة جامعة السادات
اداب انتساب موجه المنيا
كلية اللغات والترجمة سوهاج
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
كلية البنات آداب عين شمس
زراعه القاهره
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
دار العلوم المنيا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
معهد فني صحى اسيوط
اداب المنيا
اداب دمنهور
تربية بور سعيد
كلية تجارة ج أسوان
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره طنطا
حقوق القاهره
تجاره طنطا
نوعية الزقازيق
علوم عين شمس
علوم جامعة دمياط
رياض اطفال المنصوره
حقوق شبين الكوم ج منوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره دمنهور
اداب عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
802163
123611
651367
613659
884616
907759
533320
607500
281711
393483
667857
912333
812936
825126
218944
529017
821990
293009
899881
369769
905576
230541
386591
807974
151253
607421
543693
380061
288400
735326
436086
581578

اسم الطالب
مينا حبيب فريد حبيب
عمر صﻼح مصطفى كمال محمد
منى احمد احمد احمدسالم صيام
احمد محمد غالى عبد الكريم
مها احمد عبد التواب محمود
معتز محمد على محمد
اسراء بكر محمود امين الصيرفى
محمد حازم السيد احمد
نيفين شريف خيرى عبد الجليل
احمد محمد صﻼح على غنام
السيد محمد على السبخاوي
طه عبد الجبار طه محمد
صابرين سماح سنوسى عقيله
طه محمد عمران محمود
محمد السيد عبد العزيز على
احمد عبد العظيم محمد خليفه القصاص
آيه اشرف محمد محمد
صابرين ابراهيم علي سويفي
شريف عبد الباسط علي محمد
مصطفى حسينى السيد احمد مقلد
تبارك احمد سليمان عبد ﷲ
ساندي سعيد عطية حنا
جهاد نبيل محمد حسين
محمد محمد احمد حسن
رحاب ياسر ابراهيم سيد عبد الشافى
محمد نبيل عبد الخالق محمد حسن
دنيا السيد تقى محمد على بدرى
اسماء محمد عبدالسﻼم حسن عمر
اميرة فايد كامل محمد خليل
محمد محمد عبد القادر محمد علي
نادين حمدى محمد محمد العصار
اشرف عباس عبد المنعم شريف

الكلية
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
حقوق اسيوط
اداب سوهاج
علوم جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق عين شمس
طب بيطرى المنصوره
كلية تجارة ج أسوان
اداب المنيا
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره طنطا
زراعه اﻻسكندريه
تجارة قنا ج جنوب الوادي
زراعه القاهره
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
تربية رياضية بنين بنها
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه طنطا
علوم عين شمس
تجاره اسيوط
تربية حلوان
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية/رياضه اﻻسكندرية
علوم عين شمس
بنات تربية/رياضه عين شمس
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
440006
658634
580027
386063
170372
471240
204638
206748
910981
681038
659622
221706
902540
320699
369742
656502
277080
741325
169587
144202
841903
896538
612408
369784
835192
168023
382863
805703
742172
447212
908241
237562

اسم الطالب
اسراء خميس محروس منيسى
احمد حمدينو على عنتر
بسنت عاطف السعيد عبد الفتاح خير ﷲ
مروه طه على ابوسريع
ايه جابر السيد عبد النبى
اميرة عادل ابوالعنين القناوى على
نادر هانى سعد عبيد
اسماء خالد ابراهيم محمد
احمد عيد ابراهيم احمد
محمود عبد الجواد محمود محمد العيوطى
اسماء السعيد فتحى عثمان
فاطمه الزهراء محمد الحسينى محمد
يارا اسعد عارف حسين
ايمان مصطفى عبد الجواد بلح
ساره احمد عبدالفتاح حرب
مونيكا عزيز ايلى عزيز
عمر محمد نجيب عثمان الجوهرى
احمد مصطفى احمد عيسى
علياء رجب حجاج احمد
محمد امام شافعى امام
محمد ابراهيم عبد ﷲ ابراهيم
نجﻼء عزت محمد ابو الطاهر
عادل فايز محمود عمر
السيد محمود السيد زيدان
احمد محمد احمد النوبي
شروق عمر محمد عبد الوهاب
حسام حسن حسن عبدالعظيم
رانيا احمد ناجى سعد
مروه احمد محمد حسن
احمد محمد السيد محمد سليم
نرمين البرت صهيون سلوانس
نادية مجدى رؤوف نصيف

الكلية
اداب اﻻسكندريه
معهد فني صحى المنصوره
تربية طنطا
كلية البنات آداب عين شمس
خدمه اجتماعيه الفيوم
تربية كفر الشيخ
حقوق عين شمس
تجاره عين شمس
علوم اسوان
حاسبات ومعلومات الزقازيق
علوم المنصوره
تجاره القاهره
علوم سوهاج
اداب شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة بنها
تجاره انتساب موجه المنصوره
زراعه القاهره/رياضة
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
اداب الفيوم
تربية عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
معهد فني صحى سوهاج
تجاره الزقازيق
السن عين شمس
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه بنى سويف
تجاره انتساب م .بنها
اداب المنيا
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب كفر الشيخ
طب بيطرى سوهاج
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
751484
600897
667613
239673
502076
133897
609868
390041
388038
510115
451930
735306
225540
819098
156080
432446
150823
731738
606660
285697
525474
665918
398631
653895
611502
739261
386794
245166
682645
835350
169859
152529

اسم الطالب
احمد مصطفى عبد الرحمن شلبى
ندى احمد السعيد غريب سليمان
محمود السيد ابراهيم المهدي
احمد السعيد محمد السيد
تقى محمد عبد الستار راغب على
امل عزت انور سليمان
اسماء لبيب نجاتي محمد
منار شعبان محمد حسين
رضا سعيد ابوالمعاطى عبدﷲ
حسن محمد حسن على حسن
احمد خالد محمد محمود حمودة
سعيد محمد يوسف حسن محسوبى
شيماء احمد محمد عمر
صابرين صفوت محمود جاد
احمد عصام سيد عويس
مهدي احمد رجب شعبان رجب
محمود جمال محمود بيومي
شحته سعيد سيد احمد محمد
إيناس طلعت حسينى سﻼمة
احمد اشرف محمد صﻼح الدين دعبس
انجى احمد صالح حسين صالح
ساميه عادل محمد عوض نصر
عمر عبدﷲ جوده دياب
سميه ابراهيم احمد محمد عيد
اﻻء احمد محمد سيد احمد
محمد سالم محمد سﻼمه
اشواق حسام محمد ابراهيم
ايمان ذكرى فاروق سيد احمد
تيسير محمد ابو السعود عبد العزيز
محمود أحمد محمد عبدالمنعم رسﻼن
زينب محمود محمد عبد العال
احمد سيف الدين قرني موسى

الكلية
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني صحى المنصوره
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تجاره طنطا
كلية البنات تربية عين شمس
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
نوعية بنها
تجاره انتساب م .بنها
اداب دمنهور
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
تجاره الزقازيق
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه اسيوط
تربية رياضيه بنين بني سويف
حقوق اﻻسكندريه
تربية رياضيه بنين حلوان
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب الزقازيق
حقوق القاهره
تربية أساسي اسكندرية
رياض اطفال المنصوره
حقوق بنها
حقوق المنصوره
اداب الزقازيق
حقوق الزقازيق
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
طب بيطرى القاهره
تربية المنصوره
علوم بورسعيد
اداب انتساب موجه الفيوم
تربية /رياضه بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
480602
324154
589349
578017
672219
545372
660109
585547
801072
756174
458070
749565
148701
734726
472194
280093
134190
729095
612503
140813
127875
745935
826365
384938
448809
103397
229398
166867
221482
393630
215665
658079

اسم الطالب
وﻻء خيرى هاشم يونس ابوزيد
شيماء جابر محمد عبودى
احمد ابراهيم محمود شوشه
سلوى سﻼمه احمد السيد سﻼمه
محمود رضا محمود ابراهيم
احمد محمد بخيت عبد العال حسين
احمد يحى محمد محمد الفقى
أيه طارق عبدالخالق نقريش
احمد محمد حسنى محمد
ساره محمود محمد المنسي
هناء سعد محمد اسماعيل تركي
فاضل محمد فاضل حسين محمد
الياس رمضان عيد جاد
سالى عزت على على عقل
وﻻء ماهر سعد ابراهيم
ماريا كميل نبيه مساك
احمد نبيل فتحى شحاته
على عادل على عبد البارى النجار
احمد عبد ربه الشبراوى السيد محمد
نيرة جمال السيد محمد احمد
بسنت مجدى شعبان عبد الجواد
رضوى حافظ محمد الصادق
دعاء عبدالمنصف محمد جهﻼن
مصطفى محمد احمد محمد
منه ﷲ صﻼح امين حامد صبري
نوران عادل عليان دسوقي
علياء سيد على هنداوى
اسماء حمدى عبد الرحمن السيد
ندى محمود امين مهران
مرفت مسعد شديد عبدالفتاح
رقية هانى محمود محمد
هبه ﷲ اشرف عيد عبد الباسط

الكلية
تربية كفر الشيخ
تجاره عين شمس
اداب طنطا
تربية ابتدائي طنطا
تربية رياضيه بنين المنصوره
علوم رياضة اسوان
تجاره المنصوره
زراعه المنصوره
علوم المنيا
تربية العريش
زراعه طنطا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب انتساب موجه القاهره
طب بيطرى الزقازيق
اداب كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره القاهره
علوم الزقازيق
تجاره الزقازيق
اداب انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه حلوان
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة قنا ج جنوب الوادي
زراعه عين شمس
علوم طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية البنات آداب عين شمس
اداب بنى سويف
اداب عين شمس
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
دار العلوم ج القاهره
نوعية المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
558008
125024
205580
213940
159762
204039
212427
304833
362926
425015
353269
576542
596512
283384
309674
531022
164727
674550
141196
204839
241321
366420
595643
824955
353014
500518
754350
112083
809369
755032
751452
362284

اسم الطالب
ايمان صبرى عبدالسﻼم ابوزيد
محمود محمد مصطفي السيد
ثيؤدوره سليمان حليم حكيم عطا
احمد عاطف احمد ابراهيم
داليا صﻼح احمد علي
ستيفى نبيل فايز حنين
شروق صﻼح الدين عبد المنعم حسنين على
سوﻻنج امجد نعيم شفيق
اسﻼم حسن عبدالفتاح محمد
ميرنا فكرى ميﻼد فهيم
احمد محمود محمود عجور
عزيزة عمر محمد الصغير
ندى رضا محمد احمد
مديحة اشرف عطيه عبده عطيه
مهند صﻼح محمود خﻼف
احمد شعبان احمد مصطفى ابوزيد
لبنى عﻼء ابراهيم الدسوقى
ساره مصطفى مصطفى محمد رمضان
ايمان محمود صابر السيد سرج
يوسف محمد عبدالحميد محمد
اﻻء خالد شعبان عطا
احمد ماهر عبدالحميد السيد
ياسمين جمال محمد البسيونى عمر
سناء عادل حسانين رضوان
غرام مجدى محمد سعيد
محمود ربيع بدير محمود عشرين
محمود عصام الدين صادق السيد
خلود سعيد مصطفى عبد الوهاب
احمد حمدى احمد على
احمد عبد الحميد محمد عبد الحميد عبد الجابر
محمد كامل محمد عاشور رجب
سمر عبدالوكيل احمد منصور

الكلية
طب بيطرى دمنهور
علوم رياضة الزقازيق
بنات علوم رياضة عين شمس
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية بنى سويف
تجاره القاهره
اداب عين شمس
علوم جامعة دمياط
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق عين شمس
تربية ابتدائي طنطا
تربية جامعة دمياط
علوم عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق اﻻسكندريه
تربية الفيوم
تربية طفوله الزقازيق
تجاره عين شمس
حقوق القاهره
استنفد الطالب رغباته
تربية رياضية بنين بنها
نوعية جامعة دمياط
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه دمنهور
حقوق المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني تمريض المنيا
تربية العريش
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
754509
378283
580803
749287
879441
151861
530020
309178
812030
458934
306989
426858
745330
382942
390560
677789
537385
442868
668480
320073
291449
594290
665871
245292
556997
310074
679040
177575
746601
291797
390575
910117

اسم الطالب
عبد ﷲ احمد عياده احمد سليمان
محمد اشرف احمد محمد
على عبد ﷲ احمد على غدية
فاطمه الزهراء محروس على مصطفى
دعاء محمود حجازى دياب
محمد احمد نبيل محمد فرحات عطا
محمد محمود احمد محمد الفقى
اسماء ماجدي عبد المجيد احمد محمد مصطفى
ممدوح عياد جرجس القمص عبد المﻼك
فاطمه سامي عبد العزيز نعينع
اميرة احمد مصطفي غانم
اﻻء ﷲ هانى صﻼح جميل احمد
احمد اشرف السيد عبدالرسول
مصطفى محمد عبدالهادى عبدالهادى
محمد سامى صديق عبدالعال
اسماء سامى محمود عنتر عز الدين
تغريد الشرنوبي قطب الحلو
شيماء عصام سعيد محمد الشيخ على
كريم محمد السعيد متولى محمد
علي محمد على حسن المغربى
عز الدين محسن محمد شافعى
عمرو محمد اسماعيل عبده الﻼيح
اسماء نصر محمد فهمى نور الدين
هدى سيد عبد التواب محمد
كرستينا توفيق صبرى عوض ابراهيم
فادي محمد صبحي عبد القادر نجم
حسام اشرف محمد السعيد الجوهرى
مصطفي عبد المعز احمد عبد المعز
كامل حسن كامل سليمان
اميرة محمد احمد على
مصطفى محمد غانم محمد ابراهيم
محمد شرقاوى ابوالحسن سليمان

الكلية
تربية العريش
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره طنطا
تربية جامعة السويس
تجاره اسيوط
تجاره بنى سويف
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
كلية البنات علوم عين شمس
حاسبات ومعلومات بنها
طب بيطرى فرع مطروح
عالي هندسة بلبيس
تجاره بنها
تجاره بنها
معهد فني صحى المنصوره
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه المنصوره
حاسبات ومعلومات المنيا
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بور سعيد
رياض اطفال القاهره طالبات
علوم رياضة حلوان
تربية طفوله اﻹسكندرية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
حقوق القاهره
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
اداب انتساب موجه القاهره
اداب انتساب موجه الزقازيق
كلية تجارة ج أسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
130613
658609
366594
804980
614090
126001
124463
512564
579969
501861
168619
877988
376134
601696
324361
656670
287015
375283
758842
310934
373756
427578
594627
730559
588681
744512
668009
829368
381394
510861
386251
608408

اسم الطالب
اميره شريف عبد ﷲ حسن
زينب محمود السعيد عارف الهﻼلى
احمد عصام لطفى عبدالفتاح
يوسف عمر محمد فتحى
هاجر سعيد السيد عبدالحميد
وﻻء محمد عبد الجليل حسنين
محمد محمود مهنى محمد
اسراء احمد عبد الحفيظ احمد سالم
امنية رضا عبد القادر حسن الشيخ
آيه ممدوح محى الدين محمد عمارة
اسراء حمدى رجب احمد
عمرو ممدوح محمد مصطفى
احمد اشرف سﻼمه زكى عطيه دياب
نورهان محمد عبد العظيم حسن على يوسف
عرفة مصطفى احمد عماره
اسماء على عطيه محمود الشرقاوى
حسن طارق حسن محمد
رحاب ماهر عبدالوهاب محمود الشاعر
محمود فوزى كمال احمد
نهال جمال محمد محروس
ادهم صﻼح عبدالفتاح محمد امام السيسى
أﻻء هشام عبد الفتاح مختار طعيمة
محمود سلطان محمد السيد خفاجى
ساره عﻼء الدين سليمان السيد
هاله رمزى عبدالرحمن ابراهيم قطامش
احمد عبدﷲ محمد محمود
شروق كمال النبوى المصرى
الزهراء عشور احمد علي
جابر سمير عبدالتواب محمد
ماريو ميﻼد يعقوب مترى سرجه
ريهام عصام عبدالحميد عبدالمجيد
ياسمين محمد ابراهيم السيد

الكلية
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية رياضية بنات المنصورة
تجاره انتساب م .بنها
نوعية موسيقيه المنيا
اداب الزقازيق
تجاره القاهره
تجاره عين شمس
حقوق اﻻسكندريه
زراعه طنطا
اداب اﻻسكندريه
تربية الفيوم
معهد فني صحى رياضه اسيوط
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تربية ابتدائي الزقازيق
تربية الغردقة جنوب الوادي
تجاره المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية بنها
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تربية طفوله شبين الكوم
تربية بنها
تربية أساسي اسكندرية
تجاره بور سعيد
تربية ابتدائي الزقازيق
تربية بنها
علوم رياضة اﻻسماعيليه
تربية ابتدائي المنصوره
تربية رياضية /بنات قنا
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
العالي لﻼعﻼم وفنون اﻻتصال  6اكتوبر
تجارة جامعة السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
598441
813415
894269
545170
614257
680188
806473
539984
501936
823528
659447
241417
729006
919362
184550
655606
842443
596031
896868
677517
471155
745030
608459
441677
654722
211464
678227
585496
503481
325391
889287
606326

اسم الطالب
أحمد الشربينى الشربينى مراد
عمر فتحى خلف ابراهيم
دينا عزمى فوزى عبيد
محمد حسين مرعى عثمان
ريهام محمد عبد الغنى سالم
منار اسامه السيد مصطفى الخضرجى
زينب ياسر حمدى دسوقى
أية شعبان محمد درهاب
نوره محمود حسن محمود الشريف
اسﻼم محمود محمد علي
ايه محمد سعد محمد عبد العزيز عبد ربه
اﻻء محمد ابراهيم السيد محمد
غاده محمود محمد محمد عبد الرحمن
حسام علي محمد احمد
اسماء خالد صدقى طه
محمود حمدى الشربينى السيد حسونه
رانيا احمد عيد عثمان
أسماء فاروق فريد بغيده
عبد العزيز محمد عبد العزيز عارف
ابراهيم عبد العزيز محمد رمضان الشناوى
كريمه عاطف عبدالسﻼم سعيد
ايه سالم اسماعيل خليل
ايمان احمد محمد احمد
محمود سيف اليزل فهمي عبد الحميد
ايه جمال السيد محمد ابراهيم موسى
ساره سليمان مرعى سليمان
محمود السيد محمد عبده مندور
فاطمة الزهراء محمد علي على السنبختي
نهى ياسر سعد حسن علي
دينا فتحي على محمد احمد
ابانوب سمير شوقى جاد
محمود سعيد حسينى محمد السيد

الكلية
تربية/رياضه جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
علوم سوهاج
حقوق اﻻسكندريه
كلية البنات علوم عين شمس
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
تجاره بنى سويف
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه اسوان
تربية المنصوره
تربية/رياضه حلوان
نوعية الزقازيق
إعﻼم ج جنوب الوادى
تربية عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية ابتدائي المنيا
تربية جامعة دمياط
علوم سوهاج
تجاره بور سعيد
تربية طفوله كفر الشيخ
تربية اﻻسماعيليه
تربية ابتدائي الزقازيق
اداب انتساب موجه طنطا
اداب المنصوره
تجاره عين شمس
تربية رياضيه بنين المنصوره
علوم المنصوره
تجاره دمنهور
تجاره جامعة السويس
اداب سوهاج
عالي هندسة بلبيس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
549857
459574
888991
683297
837659
514956
466678
549329
735924
750467
911687
361876
741849
459701
905537
515545
455915
606322
384103
581279
738016
531426
837763
285518
216802
899104
433957
740431
322175
164251
728538
206639

اسم الطالب
اميرة اشرف محمد الحسنين
احمد محمد منصور سعد المﻼحة
على ابوطالب على حسن
بسمه زكريا محمد اﻻمام حموده
سارة احمد عبد الرحيم احمد
عبد ﷲ صبرى محمد ابراهيم بريك
نوره عاطف لطفى السعيد
اسماء عادل احمد محمد حبيبه
هند حسن السيد ابراهيم محمد
محمد عصام بدير السعيد شﻼل
غاده محمود بدوى شحاته
خلود نصر صابر محمد
نور اسﻼم محمد ممدوح محمد اﻻباصيرى الريس
إبراهيم محمد صالح شرشير
مها حسن عبد الحميد حسن
محمد ابراهيم جابر دسوقى الرصد
احمد مجدى العوضى مطاوع
محمد عاطف محمد شتيوى
هدير احمد زاهر عبده
محمد جمال اسماعيل احمد طاهر
ماجدة السيد حسن محمد
محمد أحمد عبدالغنى عبدالهادى العتوي
مصطفى عماد الدين محمد ابراهيم
احمد هشام سعد زغلول المرسى
السيد محسن السيد السيد بدوى
كرمينا ممدوح ايوب مرقس
يوسف محمد عبدالعظيم السيد منصور
ايه محمد عبدالسﻼم احمد محمد الشبراوي
شهاب صبحي فوزى مصطفى فرج
اسماء احمد موسى احمد خليل
ايه احمد محمد ابراهيم سيد احمد
دينا محمود سليمان عزام

الكلية
علوم رياضة شبين الكوم
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
اداب اسيوط
تمريض المنصورة
زراعه فرع الوادي الجديد
اداب دمنهور
معهد فني تمريض طنطا
علوم رياضة اﻻسكندرية
معهد فني صحى الزقازيق
كلية أداب بورسعيد
علوم رياضة اسوان
حقوق حلوان
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره سوهاج
تربية سوهاج
اداب دمنهور
اداب سوهاج
حاسبات ومعلومات الزقازيق
السن عين شمس
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
تجاره عين شمس
حقوق حلوان
تجاره سوهاج
حقوق اﻻسكندريه
رياضيه بنات الزقازيق
معهد فني صحى رياضه بنها
تربية الفيوم
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
السن عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
312383
737926
546424
531817
525225
364947
831677
432226
841829
352623
664655
111092
506355
354146
282257
679036
462451
446183
443576
469857
890536
400385
602260
678368
891577
440914
380782
371735
734175
113199
138554
726074

اسم الطالب
كريم جميل طلبه الشيخ
ابراهيم حسن محمد كمال حسن
شروق مرسى محمود مرسى حشيش
محمود محمد مصطفى عوض
نسمه خالد اﻻباصيرى محمد الحجار
اية فوزي امام خليفه رزق
محمد عبد القوى على حسن
عبد الرحمن محمد عبد اللطيف عبد الشافى
احمد ابراهيم قطب زكى
منه ﷲ احمد صالح سالم
محمد عبد القادر ذكى على عوده
مى حسنى سيد عبد العال
تقى يوسف عبد الباسط يوسف
محمد حسن محمد سعودى
ياسمين محمد عبدﷲ محمد
السيد محمد محمد عبد الغفار
حسناء ابراهيم إسماعيل الحجار
اسامة عادل محمد أحمد متولى سﻼم
ريهام طه احمد طه شاهين
شكرى اشرف عبدالعزيز محمد على
احمد على رياض محمد
اسماء احمد عبدالحليم العسكري
محمد هاشم محمد هاشم
منى محمود محمد احمد رزق
صابرين محمد انور عبد الرحمن الديب
رحاب فراج إبراهيم علي سعيد
كرستين اشرف نعيم حنين
دنيا محروس ابراهيم محمد
احمد محمد طه محمد سالم
احمد سيد احمد عبد الحليم
شيماء على احمد محمد علي
اﻻء محمد جمال محمدالقاضى

الكلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب جامعة دمياط
علوم رياضة طنطا
علوم اﻻسكندريه
طب بيطرى اﻻسكندريه
كلية البنات آداب عين شمس
حقوق اسوان
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
اداب المنيا
تجاره عين شمس
تمريض المنصورة
حقوق القاهره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره كفر الشيخ
حقوق طنطا
طب بيطرى بنها
تجاره كفر الشيخ
حقوق اسيوط
علوم عين شمس
تمريض الزقازيق
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حقوق اسيوط
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره بنها
كلية البنات علوم عين شمس
علوم رياضة جامعة دمياط
اداب انتساب موجه بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
120045
516126
580342
508297
650598
810080
363059
877652
598368
220501
829126
539749
368266
835322
213931
302101
750763
288354
379706
608471
820868
667103
157432
663052
578250
553620
747219
613806
610715
813440
478819
605985

اسم الطالب
حسام مصطفى عبد الفضيل محمد
محمود جمال محمد يونس مخيمر
نورهان احمد الشهاوى احمد على
كﻼرا اشرف فؤاد سعيد
لوران خالد عبد الغنى السروى
كيرلس تادرس ابراهيم يوسف
ابراهيم محمد ابراهيم حسن
اسﻼم محمد جابر حجازي
مريم عصام محمد عبد العزيز مختار شرباش
عبد ﷲ عجمى احمد على
فاطمه الزهراء جمعه عبدﷲ اسماعيل
شرين منصور سعد عبد المقصود لطيف
اسراء مكرم محمد يونس
ياسر احمد عربى عبدالرحمن
نور مختار عبد الرحمن امين شداد
محمد اشرف محمد محمد ابراهيم
عبدالرحمن السيد احمد السيد حسانين
صفاء عبد المطلب عبدالمحسن يوسف
ساره احمد محمد وهب ﷲ
نجاة مصطفى على ابراهيم
نادر نشأت ناجي غب﷼
رانا محمد عطا ﷲ حسن خطاب
هشام عبد الحميد محمد عبد السﻼم
نيره مسعد السيد مصطفى
احمد محمد عبد الرحمن محمود النمر
ابراهيم ابو النور صالح ابو النور
عبد ﷲ احمد محفوظ محمد
محمود عوض محمود عوض ابراهيم كشك
دينا على احمد على
رومانى عدلى فريد عبدالشهيد
اسماء اسماعيل سيد احمد حسن ابوبريكه
محمد حسين محمد الهادى عبد المعطي

الكلية
العالي لﻼعﻼم وفنون اﻻتصال  6اكتوبر
حقوق طنطا
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تجارة جامعة السادات
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره بنى سويف
علوم رياضة الفيوم
علوم اسيوط
تجاره جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه طنطا
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
علوم اﻻسكندريه
تربية نوعية بنها شعبة تربية فنيه
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تجاره القاهره
كلية البنات آداب عين شمس
تربية الزقازيق
معهد فني صحى سوهاج
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره اسيوط
طب بيطرى كفر الشيخ
علوم رياضة الزقازيق
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره جامعة السويس
معهد فني صحى الزقازيق
تمريض الزقازيق
حقوق اسيوط
تربية طفوله كفر الشيخ
تربية ابتدائي الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
607541
888266
672678
239178
504865
508963
594093
738919
672938
815234
437763
323289
756626
154768
827342
602495
322830
391802
304887
314848
461958
436454
359535
605004
208041
878656
244734
444074
530954
615317
904595
383689

اسم الطالب
احمد صبري عبدالفتاح محمد
كيرلس ايهاب خير ﷲ ابوسته
خالد اسماعيل اسماعيل ابوسبع الحنفى هدهود
يوسف بخيت احمد جوهر
آية محمود محمد على ابوعلى
سلمى جمعه عبد الحفيظ عبد الرحمن العيصى
اسﻼم عادل محمد احمد العجيرى
عبدﷲ مرسى احمد محمد ابراهيم
اسر اشرف محمود سيد احمد محمد السندبسطى
ساميه عبد ﷲ عبد الجابر زيد
نهى محمد السيد محمد زيدان
دعاء عبد الفتاح السيد متولى ابوعاليه
فاطمه الزهراء زهدي سعيد ابوغزالة
سارة محمد ابراهيم ابو سيف
اسماء عباس حامد الصاوى
كريم فتحى محمد عبد الباقى
روضينة ممدوح حامد محمد الشيخ
محمد مصطفى ناجى وفا ابراهيم
مي حسام الدين صبحى عبد السﻼم
عزت علي عزت سالم
ساره عبدالمنعم جابر ابراهيم عبدالمجيد
انجى وجدى قلينى ميخائيل فرج
زياد عاطف محمود محمد رضوان
ايمان احمد جوده احمد
احمد حمدي احمد حسن
محمود ايمن محمود محمد
بﻼل طارق فضل مأمون دهب
داليا عماد لطفى خلفا
محمد سعيد عبد الحميد علوانى
امانى صديق ابراهيم محمد رمضان
السيد عبد الرحيم السيد محمد
مرفت امين محمود مصطفى عبدالوهاب

الكلية
معهد فني صحى رياضه الزقازيق
تجاره اسيوط
تجاره المنصوره
اداب انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق اﻻسكندريه
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم رياضة اسوان
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تربية ابتدائي المنيا
تربية/رياضه اﻻسكندرية
معهد فني صحى بنها
تجاره جامعة السويس
حقوق بنى سويف
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره طنطا
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تربية/رياضه شبين الكوم
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
زراعه كفر الشيخ
تربية أساسي اسكندرية
علوم عين شمس
علوم الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق اسيوط
فنون جميله فنون المنيا
تربية طنطا
ك.ت .فني منشات بحريه بور سعيد
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
تجاره سوهاج
تربية عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
804773
527073
576366
661860
237457
672052
588232
737431
211295
809300
596952
593776
372427
898740
120875
809281
312757
909536
739098
818028
113266
730051
316422
841702
316986
505782
846036
299546
110962
755431
897325
132946

اسم الطالب
وردة رمضان احمد عباس
مروه محمود عبدالعزيز عسران
محمود محمود عبد الحميد شهاب
هدير حسن حسان جحا العفيفى
رانا حسن عبد العزيز مصطفى
محمد هشام جمال الدين عبد الهادي
زين ماهر زين العابدين ابراهيم
سوسن عبد المحسن كمال عبده مصطفى
عبدﷲ محمد على عبدالقادر
مي ممدوح محمود عبد الغني
احمد سعد كمال صالح
حنان عادل رزق السيد الصعيدى
ايمان زكريا محمد حفنى
دعاء ربيع ابراهيم هريدي
محمد صابر مغاورى حنفى
تغريد محمد عيد محمد
مصطفى مندي مصطفى ابراهيم
هادى محمد اﻻمير محمد عبد ﷲ
علي عبد المجيد ابراهيم عبد المجيد درويش
امال بهاج شرموخ مرزق
امير ايمن عبد الظاهر مرعى
رؤى عمار جميل حجيره
اسماء السيد عليوة محمد زعير
نجاة ابراهيم عطا ابراهيم
اسراء ايهاب مصطفى جديع
مصطفى محمد هاشم محمد عبد ﷲ
احمد سيد عطا ﷲ محمد خليل
اية محمد سيد مرسى
رحمه خالد احمد عبد الغنى
نيرة اشرف حسين حسن
غاده عبد الناصر كمال فواز
سعيد يحيى سعيد حسين

الكلية
تربية ابتدائي المنيا
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
نوعية طنطا
تربية ابتدائي المنصوره
اداب انتساب موجه القاهره
حاسبات ومعلومات الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره القاهره
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات.
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تربية عين شمس
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية المنيا
تربية/رياضه شبين الكوم
كلية تجارة ج أسوان
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
رياض اطفال المنيا طالبات
حقوق القاهره
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
معهد فني صحى بنها
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره دمنهور
تربية قنا ج جنوب الوادى
تربية حلوان
خدمه اجتماعيه حلوان
تربية العريش
اداب سوهاج
تربية/رياضه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
149275
127187
164860
129291
288250
669443
430843
898648
456510
307370
222894
659024
315984
235181
521605
536898
818420
212127
579084
660530
753346
321654
313517
232087
516452
445747
448098
241378
478773
176524
747611
609858

اسم الطالب
عزام رمضان مغازى سيد
ميرنا لويس عبد ﷲ بشاي
دينا محمود حلمى سيد احمد
خالد احمد عبد الحميد محمد مصطفى
نيروز محمد ابو شحاته احمد محمود ابو شحاته
انس طلبه السيد العوضى حسن
رضوى المليجى عبدالموجود المليجى
رحمه جمال احمد خليل
رانيا كامل السيد محمود عباس
شيماء مسعد عيد عتيم
عبد الرحمن حسن محمد حسن
اسماء باسم على قنديل
منى محمد عزت غريب
اميره عز الدين عوض ﷲ عبد الجواد
يوسف عبدالحميد حامد عبدالسﻼم
مني ابراهيم علي الفار
نسمة شاذلى عبد الظاهر سيد
شيرين احمد نور الدين حسن
عمر محمد عبدالمنعم الرصاصى
اسماء عبد القادر عبد الحى عبد التواب
عبير محمد نور محمد الدقاق
احمد محمد محمد جمال شاهين
هبة قطب أحمد قطب
اشرف محمد عبد القادر محمد
أحمد حمدى محمد محمود الزرقا
صفاء احمد السيد عبد الرحمن حسن
محمد جمال محمد السيد عجاج
ياسمين جمال جميل علي
داليا محمود احمد محمد سالم
محمد عادل عبد المنعم البشبيشى
اسماء احمد محمد على
أسامة محمد السيد أحمد

الكلية
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
اداب القاهره
اداب الفيوم
اعﻼم القاهره
تجاره انتساب م .بنها
علوم المنصوره
تجاره دمنهور
اداب انتساب موجه سوهاج
علوم طنطا
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي المنصوره
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
علوم رياضة عين شمس
تجاره دمنهور
تربية دمنهور
رياض اطفال المنيا طالبات
تجاره عين شمس
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب
معهد فني تمريض المنصوره
اداب انتساب موجه بورسعيد
كلية الفنون التطبيقية ببنها
اثار القاهره
تجاره عين شمس
تجاره دمنهور
حقوق طنطا
اداب طنطا
كلية البنات تربية عين شمس
تربية كفر الشيخ
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم رياضة جامعة السويس
حقوق الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
330900
288315
217162
162037
453666
828832
607168
546164
597125
141137
519979
676816
900027
675034
314746
239859
321869
729300
371804
506502
586307
534034
542794
536040
466093
556834
441714
460298
815904
433287
828644
115671

اسم الطالب
كريم طارق فهمى مدبولى
اسماء احمد السيد محمد السيد الدسوقي
داليا خالد عطيه محمد
كيرلس ممدوح انيس جرجس عبد المسيح
ايه طه محمد طه سعد ﷲ
رحاب عبدالناصر احمد محسن
جاد محمد جاد محمد
ميار احمد عبد السميع سعد ورشان
دينا بازيد السيد محمد
امل سعيد عبد العزيز احمد منصور
ميرهان سعيد حسن محمد التمساحي
ايه شفيق ابراهيم ابراهيم غالية
احمد محمد محمود مغربي
وﻻء مصطفى الطنطاوى محمد سﻼمه
احمد كرم محمود مكاوى
كريم محمد سعد عتريس
محمد حمدي رمضان عبدالحميد عفصه
اسراء ابراهيم طه محمد محمود
نور سامح ابراهيم على شميس
منى شحات ابراهيم أحمد
هدير رمضان عبد الرازق خليل
سارة صابر عباس سليم
هاجر عﻼء سعيد عبد العزيز
اسراء محمد سعد الدمنهوري
اسراء محمد طلحة السباعي
احمد مختار محمد حماد
ابراهيم محمد محمد عبدﷲ المهدي
آيه عبد الرازق ابراهيم علي قلقاس
ايه على صقر محجوب
عبدالعزيز محمد عبدالعزيز عبد المولى جاد ﷲ
محمد اشرف محمد محمود
عمرو خالد جمال الدين محمد الرفاعى

الكلية
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره طنطا
كلية تجارة ج أسوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
اداب اﻻسكندريه
معهد فني صحى بور سعيد
علوم عين شمس
نوعية اﻻسكندريه
اداب المنصوره
حقوق قنا جنوب الوادي
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره القاهره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
نوعية طنطا
معهد فني صحى اﻻسكندريه
علوم رياضة دمنهور
تربية دمنهور
اداب كفر الشيخ
حقوق اﻻسكندريه
زراعه طنطا
نوعية كفر الشيخ
حقوق اسيوط
ك.ت .فني صناعى اسكندرية
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
علوم رياضة القاهرة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
451736
142759
916729
530273
677507
152178
893682
168563
278489
108470
363215
443067
817484
812327
428484
607302
886322
733161
816337
372913
726423
501736
605745
892506
613275
128203
134255
662197
524278
913731
823128
303687

اسم الطالب
محمد حسن السيد متولى جبريل
مريم احمد عبد الفتاح محمد كشك
مصطفى حمدى عبدالرحمن عبدالرحيم
محمود محمد زكى صالح ابوزيد
دينا عاطف مصباح عبد الملك
محمد مفرح شعبان محمد
احمد اكرم احمد محمود
شروق سيد محمد عبد الجواد
سارة محمد رجائى رشدى مصطفى
اﻻء عابد عبد العظيم دسوقي
عمرو عبدالحى عبدالحميد عبدالحى
ايمان عبد الرؤف ابراهيم ابوعجاجه دبور
باسم سمعان رمزي بولس
شنوده جرجس حلمى لبيب
ابراهيم عﻼء محمد عبد الجواد الشرقاوى
اسﻼم محمد رجاء عبدالرحيم حسانين
اسﻼم سعد فتحى تهامى
ياسمين حسين جوده عبد ﷲ
مريان توفيق عاطف توفيق
مروه محمود الشربينى محمد
احمد محمد بكر محمد
اسﻼم محمود محمد متولى
محمد احمد ابراهيم محمد
ايه يحيى حلمى احمد
عبدالغفار احمد عبدالغفار الدياسطى محمد
نورا عصام شوقي حسن
غادة جمال على محمد
مصطفى خالد السيد امام محمد دسوقى
سارة عبد الناصر شحاتة السيد سليمان
محمد يوسف عبد الكريم يوسف
احمد عادل احمد توت
اسﻼم فوزي محمود سليم

الكلية
تجاره طنطا
علوم عين شمس
معهد فني صحى رياضه اسيوط
حقوق اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم بنى سويف
تجاره سوهاج
دار العلوم الفيوم
اداب عين شمس
تجاره القاهره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اثار الفيوم
حقوق بنى سويف
اداب المنيا
تجاره دمنهور
تجاره الزقازيق
اداب اسيوط
نوعية الزقازيق
تربية ابتدائي المنيا
كلية اﻻثار ج اسوان
السن عين شمس
علوم بورسعيد
معهد فني صحى الزقازيق
معهد فني تمريض اسيوط
نوعية الزقازيق
زراعه القاهره
حقوق القاهره
حقوق المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
حقوق اسوان
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
170260
909062
545183
755339
470817
355306
307242
365278
312332
466648
352408
120934
589192
738543
614107
209652
907922
354232
441935
429413
546208
121469
674106
426132
352635
650982
806663
680190
614981
156669
299702
165542

اسم الطالب
احمد سيد احمد محمد
نيره خالد احمد محمد
محمد عﻼء محمد عبد ﷲ محمد
رباب جمعة عباس ابراهيم
اسراء محمد السيد محمد احمد
ياسمين محمد سيد عيد
ياسمين سليمان محمود الدجوى
منار ياسر السيد محمد
عبد الرحمن يوسف محمود الفار
نوريهان محمد فتح ﷲ محمد على
محمد جمال محمد احمد
مينا نبيل يعقوب جيد
اسراء حمدي محمود احمد اﻻشموني
ايه حلمى محمد موسى
اروى عبد الموجود محمد عبد ﷲ هﻼل
اريج عزت يوسف عبد الحميد
مؤمن سعد محمود عبد اللطيف
مايكل عدلى عبدالمﻼك برنابا
احمد عادل عبدالحميد ابراهيم
يارا جمال توفيق احمد
ياسمين احمد عبدﷲ محمد عبد القادر
محمد طارق فهمي حسن
عائشه محمد السيد محمد السيد الجمل
منيرة فايد محمد عبدالحافظ
محمد عصام عطيه عبدالعال احمد
الهام مسعد احمد الحمادى داود
امنه محمود عامر محمد
ندى محمد ابراهيم السيد ابراهيم
نورهان احمد حسن عبدﷲ
كريم ايمن محمد صالح
محمد بسيم يسن عطا ﷲ
اميره رمضان حسين رزق

الكلية
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تربية اسوان/رياضة
علوم رياضة دمنهور
تربية العريش
تجاره كفر الشيخ
كلية البنات تربية عين شمس
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية شبين الكوم
اداب كفر الشيخ
تربية عين شمس
علوم عين شمس
تربية طنطا
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره الزقازيق
حقوق عين شمس
تجاره سوهاج
تجاره عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية طفوله اﻹسكندرية
تجاره طنطا
تجاره عين شمس
تجاره المنصوره
رياض اﻻطفال ج اﻻسكندرية فرع مطروح
تجارة جامعة السادات
تجاره كفر الشيخ
تجاره بنى سويف
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
علوم الزقازيق
تجاره بنى سويف
تربية/رياضه حلوان
تجاره بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
128932
137691
585625
214678
597534
804170
141226
540686
597902
515959
606115
527033
149226
312360
429391
434447
884072
537253
658870
591650
678151
886644
277278
748282
327260
614890
228341
450050
187600
385233
826627
104915

اسم الطالب
مريم عياد حلمى شنوده
عمر محمد رشاد عبد الفتاح
ميادة محمد حسن على عبيدو
محمود احمد السيد احمد زهران
مى نبيل مرسال المهدى السيد اﻻبراوى
داليا اشرف احمد على
رنا محمود فتحى محمود طنطاوى
يارا مجدى فهمى السيد شاهين
نيرة احمد محمد احمد الصده
احمد محمد احمد علي ابو عيطة
مى عارف راشد احمد حمام
ايه شعبان احمد حسين
شيماء عصام عبد العظيم محمود
ابراهيم سامي ابراهيم عانوس
سارة حسين عبده حسين احمد علي
احمد حسن ابرهيم خليل عبد الرزاق
ايرين فوزى فايز فرج
منار محمد عبدﷲ احمد سعد
مى ماهر محمد عثمان سيد احمد
وائل عاطف السعيد الجلفى
ياسمين احمد محمد الخبيري
شروق عبد الرشيد عبد العظيم محمد
محمد اشرف محمد شبل خطاب
اﻻء عادل عﻼم خليل
هدير هشام السيد عفيفي حمود
امانى عادل احمد اسماعيل
عمرو اشرف محمد سيد
ايمان طارق راتب عبد السﻼم
بسمة عبد الرحمن محمد كامل
احمد حسين خليل بدوي
شهاب احمد محمد حادى
اسراء نصر الدين عبد البديع بيومى

الكلية
تجاره القاهره
حاسبات ومعلومات حلوان
استنفد الطالب رغباته
تجارة جامعة السادات
تجاره بور سعيد
تجاره بنى سويف
زراعه القاهره/رياضة
تربية السادات
علوم جامعة دمياط
تجاره دمنهور
اداب الزقازيق
تربية اسكندرية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
زراعه المنوفية/رياضة
علوم رياضة اﻻسكندرية
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
تربية اسيوط
تجاره دمنهور
علوم المنصوره
تربية جامعة دمياط
اداب المنصوره
إعﻼم بنى سويف
حقوق عين شمس
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تمريض الزقازيق
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
اداب كفر الشيخ
السن المنيا
تجاره انتساب موجه عين شمس
إعﻼم ج جنوب الوادى
تجاره عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
813308
808990
824444
518485
658820
315073
157829
299207
140764
670734
818138
366099
287524
599780
538391
507885
801248
465594
469045
147036
318903
321205
373585
667728
534139
131362
374043
431344
356288
670953
428380
167864

اسم الطالب
ايه خالد رئيس عبدالعظيم
روبير نابليون جرجس فهيم
نوفر عادل صديق صادق
مارينا جورج عياد قلدس
اثار حسن عثمان حسن عبد البارى
فتوح محمد فتوح مصلحى
معتز محمد عبد العظيم احمد
هند عبد الرحمن امين عبد الرحمن
شيماء اسماعيل محمد معوض
رانيا حسنى احمد حسن الكتبى
اسﻼم حسين عبد الوهاب محمد
احمد مصطفى ابراهيم عبدالعزيز
نيرة محمد عبد النبى زكى
عمر حسن محمد رمضان
حنان صﻼح حسن شبل المرشدى
احمد ماجدى ايوب عبدالظاهر رمضان
اسماء محمد فهمي عبد الرحمن
الشيماء السيد علي السيد احمد
ساره محمد نبيه ابراهيم جربيع
عبد الرحمن معوض محمد معوض حسين
تقي عﻼء محمد عبدالحليم سليمان
نورا رضا رمضان خالد
محمود احمد عبدالعزيز الشاويش
كريم مالك محمد مراد
فاطمة سعد زكريا محمد عامر
اﻻء احمد عبد البارى احمد
اسراء فتحى ابراهيم السيد جرة
محمد برقي كامل احمد برقي
ازهار حسنى احمد حسين
هند مجدى محمد اسماعيل ابو فندي
احمد مصطفي صبرة محمد علي
رانا عبد القادر رضوان عبد القادر

الكلية
اداب المنيا
تربية ابتدائي المنيا
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره دمنهور
تربية المنصوره
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
علوم بنى سويف
تجاره القاهره
حقوق القاهره
تربية ابتدائي المنصوره
حاسبات ومعلومات المنيا
معهد فنى تمريض بنها
تربية ابتدائي عين شمس
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فني صحى بنى سويف
اداب كفر الشيخ
اداب كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه بنها
اداب شبين الكوم ج المنوفية
حقوق بنها
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
علوم رياضة عين شمس
تجاره بنها
تربية اسكندرية
علوم حلوان
طب بيطرى بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
طب بيطرى بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
430692
534981
662163
500701
674335
307357
114810
549903
163712
240357
883201
537593
920586
121112
160035
365701
112939
802119
745289
213949
215702
885715
149254
211379
876910
753661
660272
584767
384636
371797
577444
355036

اسم الطالب
امنيه توفيق مبروك توفيق
اسراء شوقى سعيد احمد زويل
محمد السيد الجوهرى الرفاعى ابوالحسن
مهند يحى على محمد على
مياده محمد السيد احمد اسماعيل لطف ﷲ
سمر طارق سليمان حماد
منى ابراهيم اسماعيل حنفى
اسراء عباس السيد السيد جبر
جمال عبد الناصر عيد جابر
اسماء محمد احمد على
عصماء مجدى عيسى محمد
يسرا محمد يسرى محمود احمد درويش
عبير ابوالحمد محمد فرغلى
محمود يوسف مصطفى احمد
كمال محمد كمال عبد الجواد
ناديه على زهيرى قبيسى
جهاد عبد المنجى ابوزيد محمد
اسحق خليل عياد فهمى
محمد احمد حسن علي داود
محمد سيد سالم حسين الزيني
شروق خالد عبيد كامل
عصماء محمد احمد علم الدين
امنة عماد الدين حسن احمد عزام
روان امين عبدالعزيز محمود
ايمان محمد احمد محمد
خالد احمد محمد على
عبد الرحمن محمد محمد العدوى
ماريهان فاتح المتقى الحارتى
احمد صبحى محمد محمد فضل ﷲ
نانسى ممدوح احمد ابراهيم
احمد سمير محمد احمد شريف
غاده محمد على محمد

الكلية
تجاره انتساب موجه دمنهور
طب بيطرى دمنهور
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه دمنهور
تربية ابتدائي الزقازيق
تربية شبين الكوم
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
علوم رياضة طنطا
اداب الفيوم
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب اسيوط
تجاره دمنهور
تجاره سوهاج
تربية/رياضه عين شمس
حقوق بنى سويف
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
بنات تربية/رياضه عين شمس
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
حقوق انتساب موجه القاهره
حقوق حلوان
تمريض اسيوط
علوم رياضة اسيوط
السن عين شمس/رياضة
علوم اسيوط
تجاره بور سعيد
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
تربية طنطا
اداب انتساب موجه طنطا

Page 2301 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
435198
233854
363910
808179
115519
361205
453558
606783
437005
832659
674461
211107
213684
363809
211861
435691
477339
888899
810365
371745
392765
900314
168109
602426
218156
212920
664503
118467
228003
534117
169944
883954

اسم الطالب
محمد صﻼح زين العابدين نجم الدين
مصطفى حسن مصطفى مصطفى
احمد صﻼح سالم صبحى سلمان
اسﻼم دامر عبد اللطيف ناصر
مريانه ممدوح فهيم اسحق
منال حسن ابراهيم سﻼمه
فاطمة بسيوني السيد بسيوني حماد
مريم محمد على عبد القادر
مروه جمال عبد الناصر عبد ﷲ السيد
اسراء ممدوح عبد الغنى عبد الدايم
ساره محمد محمد جويلى
محمد عبدالرحمن درديرى ابراهيم
عمرو احمد ابراهيم حامد
محمد ممدوح احمد هريدى
سلمي ماهر عبد السﻼم عبد المجيد
مى احمد ماهر كاشف احمد
نورهان محروس محمود عياد
جورجينا نبيل مساك شملول
ايمان محمد محمد محمد
ساره سامى صبحى حميده
فاطمه رافت على ابوبكر
محمد مجدى برقى على
اسراء احمد مرزوق محمد
هبه كامل سعد الدين ابراهيم
اية محمود احمد محمد اﻻحمر
ساره مجدى السيد احمد
ندى خليل محمد البهنسى الشربينى مجاهد
زينب عبد الخالق عبد القادر فقير
احمد محمود عبد الرحيم شمروخ
عزيزة شعبان سعيد ابوزيد رجب
حنان احمد عبد الرسول محمد
مروه حامد صالح احمد

الكلية
اداب دمنهور
حقوق القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق انتساب موجه بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية البنات آداب عين شمس
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره الزقازيق
تربية أساسي اسكندرية
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره عين شمس
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره عين شمس
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
علوم اسيوط
تربية ابتدائي المنيا
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه سوهاج
تربية/رياضه الفيوم
تربية ابتدائي الزقازيق
فنون تطبيقيه حلوان
طب بيطرى القاهره
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تربية/رياضه حلوان
حقوق انتساب موجه القاهره
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
226349
752675
470894
651913
321377
580235
305735
395400
362335
152263
442428
879994
295822
149836
110788
375171
671903
730578
309815
352642
597849
617584
325378
898563
829481
586894
303077
465997
613033
147381
366406
375374

اسم الطالب
عبد ربه سيد عبد ربه سيد
ندى رشاد احمد عبد المجيد السيد
خلود محمود سمير محمود السيد احمد
احمد صبرى يونس منصورشحاته
حياة محمد عبد العزيز بﻼل
هدير حاتم المغاورى عبد الخالق الغريب
حسام اشرف عبد ﷲ الجنزوري
حسام سمير عبدالمرضى عامر محمد
ايه ﷲ سيد الصغير البدرى
حازم سعد محمد على
سعيد ابراهيم سعيد مصطفى غانم
ايه احمد رافت عبد الشكور ابراهيم
سلمى خالد محمد احمد احمد
احمد جمال حلمى مرسى
احمد محمود عبد الرحمن عبد العال
هشام رجب عبدالحكم نورعزت
اميره السعيد شعبان عبد العزيز
نورا مجاهد مجاهد كريم الدين
زياد عيد أحمد هﻼل
عمرو كامل هاشم محمداﻻرناؤوطي
هند محمد مختار عبده عبد المولى
ايمن ياسر احمد عبد المعطى
الهام جميل محمد بغدادى
عمرو عبد الرحيم فوزى محمد
فاطمه عبدالرسول عبد اللطيف موسي
محمود عبدالعظيم عبدالجيد ابو زيد
اسراء عادل سعد زغلول قطقاطة
نورهان احمد محمد احمد ريحان
السيد السيد حسن السيد على
محمود احمد امين محمد
محمود يحيى محمد طعيمه
محمد اسامه عمر محمد حسين على الدين

الكلية
تجاره القاهره
علوم بورسعيد
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
تجاره بور سعيد
تربية ابتدائي شبين الكوم
علوم المنصوره
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
معهد فني تمريض مستشفى تخصصي عين شمس
تجاره بنى سويف
علوم طنطا
اداب اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره القاهره
معهد فنى تمريض بنها
تربية المنصوره
التكنولوجي العالي  10رمضان إدارة أعمال
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية جامعة دمياط
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
اداب اسوان
حقوق طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره بنها
تجاره بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
428255
756835
352706
474443
387263
730202
732705
545942
208769
373560
725713
209635
369623
392368
817211
902347
218026
373904
212868
284825
317656
727708
279754
465915
231870
169380
537434
895863
436979
439584
577027
164692

اسم الطالب
مصطفي خلف شحاتة احمد شعبان
منه ﷲ محمد سرحان السيد سرحان
اندرو ايمن فاروق فهمي
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن ابوالمجد
ايمان عمر عبدالمنعم مصطفي
مارينا معوض ابراهيم معوض
رانيا على حسن غنيم
مروان احمد ابراهيم عبد العزيز
حسام احمد محمد حسن
مكسيموس اشرف غب﷼ سيداروس دميان
اسماء اسامه احمد سعيد خليل
كريم محمود محمد اﻻنصارى
مياده رشدى جﻼل حسن ابراهيم
نهى على فرج ابراهيم على القرنفيلى
بيتر ابراهيم توفيق فرج
احمد راعى حماده محمد
اميره احمد محمد احمد سيدين
دينا عبدﷲ رزق عبدﷲ مرسى
ندى غريب محمد فاوي
دينا عبد الرحمن عبد الرحمن عامر
نادر رجب فرج السيد
نهله حافظ سعيد عبدالغنى ابوزيد
عبد الرحمن فاروق ابراهيم جوهر سعيد
فاطمه ابراهيم عبد الجواد محمد
احمد محمد لبيب حامد صقر
مصطفى جمعه ربيع عبد الدايم
سحر أسامة مسلم السعيد عبدالحميد مرعى
ميرنا محسن نمر تادرس
شروق سمير محيى الدين خير السيد
نوران عصام عبد القادر ابراهيم
رحاب ربيع محمد الدسوقى على
شروق عبد الفتاح على كامل

الكلية
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره جامعة السويس
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اثار قنا جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات حلوان
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
اداب انتساب موجه بنها
تجاره بنها
فنون جميله فنون المنيا
تربية سوهاج
اداب القاهره
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره القاهره
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
تربية السادات
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب عين شمس
تمريض كفر الشيخ
حقوق عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم دمنهور
تجاره سوهاج
تجاره اﻻسكندريه
علوم بورسعيد
اداب المنصوره
اداب الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
658190
726476
675296
158265
224814
316466
137891
239716
891281
575547
584756
468459
292458
278125
217606
111991
656033
906538
738778
651127
752021
587055
133267
311082
443227
662504
664027
659192
521380
750235
233277
320017

اسم الطالب
دينا احمد احمد عطوه اﻻمام
مصطفى محمود سمير زغلول
ندى سمير عزت حسن شهاب الدين
هدى ذكرى مصطفى محمد
على حسين محمود ابراهيم
نسرين بشير السيد محمد
ايه عمر احمد على
كريم احمد عبد ﷲ عبد الفتاح
عبد الرحمن محمد عبد الرحمن محمود
هشام ابراهيم ابراهيم الكبير
عزة على احمد امين زهران
محمد رجب محمد عبدالرحمن فرج
ايفون فؤاد رياض سعيد عبده
تقية ﷲ ياسر محمد عبد الظاهر
هاجر محمد طنطاوي طنطاوي
نيفين طارق رفاعى عبد ﷲ
احمد عصام زكريا سويلم ابراهيم سويلم
شادى عماد انيس ذكى
ايمان السيد كامل محمد علي
عائشه يمان عبد الغفار العدل
ندى مصطفى عزت مصطفى منيعم
كريمان السيد عبدالعزيز السيد موافى
ايرينى فايق قرقر ميخائيل
فاطمة نور الدين ابراهيم محروس
منار محمد حسن محمد كشك
محمود السعيد على يوسف السيد
محمود محمد محمود اسماعيل
نرمين على محمود محمد حماده
لبنى دسوقى بيومى على
احمد يحيى عبد الوهاب بكرى
عمر اسامه عمر ابا حفص صادق سعودى
احمد محمد طه عبد العاطى

الكلية
اداب المنصوره
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
اداب المنصوره
تربية بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية شبين الكوم
اداب شبين الكوم ج المنوفية
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
حقوق اسيوط
تجاره طنطا
تربية طفوله طنطا
زراعه كفر الشيخ
اداب حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية/رياضه عين شمس
حقوق انتساب موجه القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
طب بيطرى سوهاج
تربية طفوله الزقازيق
طب بيطرى المنصوره
اداب انتساب موجه بورسعيد
اداب انتساب موجه طنطا
اداب انتساب موجه القاهره
اداب جامعة دمياط
تربية ابتدائي طنطا
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية المنصوره
اداب دمنهور
تجاره بور سعيد
تجاره عين شمس
معهد فني صحى بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
725654
158808
666246
735196
612602
358589
912171
650319
804471
158011
505186
880463
591288
470712
238325
218449
586949
535486
907830
663387
584962
512080
119248
356803
816164
558106
150521
730005
296185
898622
512955
515504

اسم الطالب
محمد عاطف محمد احمد عبد القادر
محمد ايمن خميس حافظ
ايه احمد عبد السﻼم على الحديدى
رحبه ابراهيم عبدالعزيز دسوقي
محمد السيد اسماعيل محمد السيد
اسراء حسن زكريا حامد سند
خالد جابر جاد ﷲ محمد
نرمين محمد احمد غنيم
زينب ابوالمجد محمد ابوالمجد
سهير فكرى عبد الحليم سيد
احمد فتحى احمد عطوه
فايزه احمد على احمد
ايمان اسﻼم كرم الخياط
روان صبرى سعد عبد السﻼم على
دنيا اسماعيل سعد محمود بدر
صباح محمد احمد شحاته
ايات منصور صديق محمود غانم
بسنت حسن محمد يونس
على عطا امين محمد
دينا ابراهيم محمد ابراهيم سعيد
فوزي أحمد فتحي الدبشة
حسناء حاتم عبدالسﻼم عبدالعزيزالحﻼج
سارة ابراهيم طه ابراهيم
يوسف محمود عبدالحميد سيد
ايه سيد محمد سيد
أصالة صﻼح محمد اسماعيل الطويل
هيام محمود بيومى محمد
نوران احمد محمد الهﻼلى
منة اشام احمد ابو اليزيد
اسماء صفوت دياب محمد
دنيا احمد عبدالسﻼم محمد رفاعى
احمد نبيل رزق محمد طه

الكلية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية بنى سويف
السن عين شمس
علوم الزقازيق
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
طب بيطرى القاهره
تربية اسوان
تجاره المنصوره
حقوق بنى سويف
اداب بنى سويف
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره سوهاج
اداب جامعة دمياط
تربية كفر الشيخ
اداب حلوان
تجاره انتساب م .بنها
تربية ابتدائي بنها
تربية طفوله ج دمنهور
تجاره سوهاج
تربية المنصوره
تربية ابتدائي طنطا
حقوق اﻻسكندريه
تجاره القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية ابتدائي المنيا
زراعه طنطا
دار العلوم ج القاهره
نوعية الزقازيق
طب بيطرى القاهره
اداب سوهاج
حقوق اﻻسكندريه
تجاره دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
443102
160949
145937
109344
141775
822040
313475
657664
389980
388653
158153
284972
605906
371731
508885
118992
609890
145530
608015
293302
739148
153956
816524
359686
143944
461148
580456
452615
210740
163083
653004
433391

اسم الطالب
تسنيم على محمد على النجار
نورا محمد عبد الحى عبد الباقى
سريه سامى فضل امين عيد
ماهر على حلمى ابراهيم
احمد محمد صﻼح الدين مدبولى
ايه ضاحي فتحى على
اسماء مصطفى محمد صقر
امينه ايهاب نبيه محمد
مونيكا راضى فوزى داوس
احمد صابر عبدالفتاح اسماعيل
حسناء محمد جابر محمد
ندى عماد محمد عبده محمد
غاده عبد الفتاح غنيم محمد شحاته
خلود احمد عبدالعزيز احمد
دنيا يسرى على حسن صالح
هاجر عادل طه سﻼمه
عبدالرحمن جميل محمد محمد ابراهيم
تغريد فتحي احمد محمود
ايه خالد طلبه متولى
يمني محمد جابر حامد حجازى
اسماء عبداللطيف عبدالصبور السيد سالم
هاجر عزت سعد احمد
مصطفى رجب صادق على
عبدالرحمن محمود احمد حسن
اسراء اسعد عبد الخالق منصور
اسامه محمد السيد عبدالقادر دوير
ايمان عبدالمنعم المتولى حسب ﷲ
امل السيد عبد السﻼم العربي
منة ﷲ احمد عبد العزيز على
اسراء اشرف محمد محمود
ابراهيم محمد محمد محمد الفضالى
شهاب رضا عباس على عبدالسﻼم

الكلية
تربية ابتدائي طنطا
الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى ببنى سويف
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب انتساب موجه الفيوم
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم جامعة السويس
تربية ابتدائي شبين الكوم
زراعه المنصوره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
معهد فنى تمريض بنها
إعﻼم بنى سويف
اداب انتساب موجه الفيوم
نوعية الزقازيق
فنون تطبيقيه حلوان
حقوق اﻻسكندريه
خدمه اجتماعيه حلوان
نوعية الزقازيق
معهد فني صحى امبابة
تمريض الزقازيق
تجاره القاهره
تربية ابتدائي الزقازيق
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية المنيا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره دمنهور
معهد فني صحى طنطا
تمريض طنطا
السن عين شمس
تربية الفيوم
زراعه المنصورة/رياضة
تجاره دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
601302
170071
834140
684381
118312
379333
679684
738181
282112
726506
144008
237165
887647
583295
676194
128107
734597
901368
280029
242354
666919
206193
876172
207724
886664
363986
444698
889942
372670
157000
739283
876991

اسم الطالب
رضا محمد محمد أحمد حليمه
احمد محيسن توفيق عبد الوهاب
سارة عوض محمد سفين
رامى ايمن عبد التواب ابوالمعاطى البيلى
اميره محمد عبد القادر محمد
سميه محمد فتحى محمد احمد منسى
عبير ابو حﻼوه محمد بدوي
الحسن محمد على عبد اللطيف العباسي
كوثر محمود محمد شعير
روان مدحت محمد احمد
عبير عبد الباسط لبيب عبد الغنى
محمود شوقي محمد شحاتة
علياء عثمان على محمود
هاجر محمد مسعد العصفورى
احمد رضا احمد عبد العزيز
بسنت سعيد صابر ابراهيم
عبدﷲ عادل عبدﷲ مصطفى النبراوى
احمد خالد عبد الحميد هاشم
محمود امجد محمود احمد
محمد سالم سالم حسين
محمد السيد محمد ابراهيم الكناني
محمد ماهر محمد محمد عبد النبي
اميره محمود عبد الناصر محمد
مونيكا ايهاب عياد حبيب
اسماء مصطفي امير عبد الحميد
حسين رجب درويش بريك
حسام حسن عوض حافظ عيد
منار شوقى مرعى على
شيماء حمدى لطفى احمد
دينا ربيع محمد بسيونى
رياض احمد احمد محمد عبدالجواد
محمد عاطف ابراهيم راشد

الكلية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية ابتدائي الفيوم
نوعية قنا
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
كلية البنات تربية عين شمس
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره المنصوره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي جامعة السويس
كلية البنات تربية عين شمس
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره اسيوط
معهد فني تمريض طنطا
تجاره طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره الزقازيق
تجاره سوهاج
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
معهد فني صحى امبابة
تجاره طنطا
تجاره عين شمس
تمريض اسيوط
السن عين شمس
حاسبات ومعلومات اسيوط
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
تجاره طنطا
تمريض اسيوط
بنات تربية/رياضه عين شمس
تجاره انتساب موجه بنى سويف
علوم رياضة الزقازيق
تجاره اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
156733
148897
597979
146657
512247
654476
443066
132819
602037
842149
510955
545021
539037
802760
225157
146609
447702
575779
145800
151714
378309
728061
351069
832608
113108
607099
748944
744054
726047
162205
666362
659957

اسم الطالب
رزق فراج على على
امانى عبد المطلب فتحى عبد المطلب خليفه
نجﻼء السيد فتحي محمد يوسف
شاهندا محمد فكرى خيرﷲ
إيمان سعيد أحمد محمد خليفة
مها ياسر السيد ابراهيم عبد الهادى
إيمان صبحي إبراهيم السيد اﻷدهم
احمد جمال الدين الدسوقي اليماني سقيرق
اسﻼم محمد على السيد
محمد عبد المنعم ابو السعود الهم
عبدالرحمن محمد عبدالعزيز ابراهيم عبدالمولى
ايمن عبدالرحمن محى الدين عبدالرحمن احمد
نورهان نادي أبو الفتوح عبد المقصود
عبدالرحمن محمد فتحي جمعه
مصطفى عادل مغاورى على سالم
اية رمضان صابر محمد
نادر محمد السيد اﻻبيارى
مى سعيد بسيونى عبدالرازق الدسوقى
مينا سامى طلعت يوسف
مينا كمال شوقى جندى
خالد صابر ابراهيم صالح الطرقى
فاطمه الزهراء فريد بركات طلب راجح
عايده شريف محمد حسن تمام
مارينا ميشيل فؤاد يعقوب
محمد احمد مدحت محمد عبد المنعم
محمد فوزى محمد تهامى
امال محمد محمد عبد الوهاب
سمية محمد سليمان احمد
هدير جمال حسين على زايد
رضوه عادل محمد احمد
ياسمين عمرو الخضر عبد الحميد الجوهرى
هدير اشرف احمد محمدهانى

الكلية
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
اداب انتساب موجه القاهره
تربية جامعة دمياط
اداب انتساب موجه القاهره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
تجاره الزقازيق
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
تمريض المنيا
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه طنطا
معهد فني صحى طنطا
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره بنها
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات حلوان
اداب انتساب موجه اسوان
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره الزقازيق
السن عين شمس/رياضة
دار العلوم ج القاهره
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
دار العلوم الفيوم
حاسبات ومعلومات الزقازيق
حقوق المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
314063
185142
525097
821419
450067
311755
728506
106091
500867
323662
559135
599099
732200
671675
168070
536494
241949
911220
610028
311776
432476
672442
159968
511653
837845
730085
242917
831831
234334
531975
371278
668640

اسم الطالب
ايمان عبد العظيم عبد الفتاح مرعي
احمد مصطفى رمضان احمد
ليلى محمد عبدالمنعم احمد زكى
عمر طارق عبدالحافظ محمد
رحاب احمد محمد احمد مقرونة
محمد فوزي محمد فودة
محمد قطب عبد السميع عيسي جبر
ندى سيد مصطفى سيد جمعه
مي مجدي يوسف رمضان سيد احمد
اسراء محمد كامل احمد شرف الدين
نادر اديب نجيب عزمي
عبد الرحمن ابراهيم مصطفى حلمى ابراهيم حلمى
محمد السيد محمد عبدالواحد
محمد حسام احمد يونس
سهام محمد عوض حسن
هدير احمد محمد الفقى
حسين احمد محمد فهمي
اسراء محمود موسى محمد
احمد خالد اسماعيل على
راشد حامد راشد وهدان
احمد محمد السيد حسين
محمد جمال محمود عبد ﷲ
مريم خليفة عبد ﷲ طه
ايمان سامي عبده محمد رجب طمان
امل عادل حسين سيد
مريم سمير عبد ﷲ عبد المقصود فرج
منه ﷲ محمد محمد السيدجاويش
اميره حمدان محمد رباع
ابراهيم حسن عبد العزيز عبد المجيد
سعد جمال عبد القادر السيد
مايكل عماد بخيت يوسف
غدير رمضان عبد الحميد عبد العاطي

الكلية
تربية ابتدائي شبين الكوم
تجاره اسيوط
حقوق اﻻسكندريه
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
اداب انتساب موجه طنطا
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
زراعه الزقازيق
حقوق القاهره
تجاره دمنهور
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
علوم الزقازيق
علوم الزقازيق
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية ابتدائي الفيوم
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية طفولة أسوان
تجاره بنها
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تجارة جامعة السادات
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
كلية البنات علوم عين شمس
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
اداب قنا ج جنوب الوادى
دار العلوم ج القاهره
زراعه دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
370091
806653
211363
658883
589945
361961
154674
831209
291565
140678
317516
104517
233055
876580
137260
358463
579718
738418
601467
735727
431860
530385
823271
311964
664703
558073
680833
125221
460263
361128
587885
655922

اسم الطالب
احمد اسماعيل بخيت جمعه
اﻻء محمد حسيب محمد
بسنت هشام عبدالسميع محى
هدير مجدى عبد الحميد محمد القهوجى
كريم احمد على عبد الرحمن حبيب
ماروﻻ حربى حلمى تقاوى
سمر خالد فتحي باهي
ساميه عبد الﻼه عبد الراضى حسن
احمد محمد ربيع عبد الغفور محمد اسماعيل
نورا صفوان عبد الخالق سعودى
اية خالد قطب محمد سليم
سلمى عصام الدين مصطفى على
مي عصام محمد حسين
مايكل يسري يوسف وغريس
محمد احمد عبد الستار السيد
هبه مصطفى الشبراويشى مصطفى
رقيه محمد ابراهيم عليوة
اﻻء شحاته عبدالعال حسن محمد
احمد صبحى مصطفى محمد الطوخى
محمد حسن محمد غمرى حمودة
احمد اشرف عبد العال الزهرى المراغى
محمد طلعت محمد عيسى
نرمين سيد محمد ادم
ايهاب عبد المنعم رجب عبدالحميد
ياسمين جمال عبد القادر عبد العزيز ابراهيم
فايزة مرسى مرسى محمد موصلى
منى الحسين محمد على عبد الجليل
وفاء اشرف على مصطفى بدوى
ميرنا هشام محمد محمود الديب
ساره جمال عمر عبدالعال
عبد ﷲ الطيبى ابراهيم سعد
احمد وائل المتولى محمد عبد العظيم

الكلية
اداب انتساب موجه الزقازيق
علوم المنيا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
معهد فني صحى المنصوره
اعﻼم القاهره
حقوق عين شمس
تربية ابتدائي بنى سويف
حقوق قنا جنوب الوادي
معهد فني صحى رياضه امبابة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي بنها
تجاره القاهره
دار العلوم ج القاهره
علوم اسيوط
اداب انتساب موجه حلوان
حقوق حلوان
علوم المنصوره
معهد فني تمريض الزقازيق
اداب الزقازيق
اداب الزقازيق
علوم اﻻسكندريه
تجاره دمنهور
تجارة قنا ج جنوب الوادي
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
اداب المنصوره
علوم اﻻسكندريه
تربية ابتدائي المنصوره
تربية رياضيه بنات بالجزيرة ج حلوان
تجاره كفر الشيخ
تجاره سوهاج
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم رياضة المنصورة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
110487
614869
300299
432772
905191
506128
665065
810985
434380
386801
448171
471182
447343
905489
232589
280956
605918
603004
668557
613278
322614
305120
526097
610669
918877
888687
752110
813779
538559
894778
880756
664337

اسم الطالب
محمود سمير كمال محمد
محمد ناصر مخيمر توفيق
احمد عبد اللطيف محمود محمد
معتز احمد خليل محمد ابراهيم
كرستين بطرس هنداوى شنوده
شيماء صبرى خليل عبد المولى
معاذ محمود ابواليزيد حسانين ابوالدهب
سارة رضا فضل الكريم ابراهيم
مجد الدين رمضان على محمد
امنيه سمير سيد احمد
عمر طارق منير يونس
ياسمين السيد اسماعيل أحمد السيد
عبد ﷲ مدحت عراقى محمد الدينارى
ساره محمد ثابت احمد
عبد الرحمن عمرو محمد احمد شرف الدين
ميرنا مراد عبد المﻼك شنودة
هدير حلمي عبد ﷲ أحمد
مصطفى ايمن حلمى على الحفناوى
دعاء على السباعى العزب ابو السعود
محمد بشير عبدالبديع ابراهيم
رانيا سامي السيد ﻻشين
شروق ياسر مليجى حمودة
بﻼل عاطف ايران احمد سليمان
محمد احمد اسماعيل حسين
وليد مختار محمدين جويلى
الشيماء علم الدين جابر محمود
منار امين امين محمد المغربى
سعديه قاسم عطا محمد
مى محمود ابراهيم عبد الفتاح العيسوى
ياسمين فيصل جمال الدين همام
منى حسن راغب عبد الرحمن
فجراﻻسﻼم احمد على اسماعيل مراد

الكلية
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
حقوق الزقازيق
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
معهد فني صحى سوهاج
اداب دمنهور
فنون تطبيقية جامعة دمياط
اداب اسيوط
تجاره كفر الشيخ
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره طنطا
نوعية كفر الشيخ
زراعه طنطا
اداب سوهاج
تجاره القاهره
حقوق حلوان
اداب الزقازيق
تجاره الزقازيق
تربية المنصوره
زراعه الزقازيق
تربية ابتدائي شبين الكوم
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره اﻻسكندريه
زراعه الزقازيق
اداب سوهاج
اداب اسيوط
تربية بور سعيد
دار العلوم المنيا
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
اداب اسيوط
تربية ابتدائي المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
112896
878162
659785
366137
279953
522547
613863
133722
470219
233996
214346
134885
592738
808670
884654
752792
366228
437149
166986
535219
280005
530237
503840
455799
665059
457536
318260
367625
301353
828016
590250
677030

اسم الطالب
اسماء سيد يحيى محمد
منه ﷲ حاتم محمد قطب
فايزه احمد عبد الفضيل عبد المقصود قاسم
يحى قدرى محفوظ احمد عامر
محمد يوسف محمد يوسف
امام حسن امام سليمان
محمد فريد عبد اللطيف عثمان عثمان
دعاء محمود حميد شحات
احمد راشد محمد السيد محمد
احمد محمد كمال حسنين
مرقص هانى موريس يعقوب
عمرو طارق عبد الفضيل السيد
احمد مختار السيد عبد البارى
محمد عصام محمد صابر يوسف
نرمين عبد الحكيم بكر تغيان
روان محمود محمود السيد الشعراوى
عبدﷲ اسﻼم محمد السيد على
غادة سمير عبد الواحد محمد الربعه
فاطمه مصطفى اسحق عثمان
ايه حمدى محمد عبده النشار
احمد علي محمد سعيد
عمرو مجدى عبد العزيز محمد ابو حﻼوه
عبد الرحمن عصام عباس حافظ عبد العال
محمد سمير رشدى بدير
محمود رجب عبد الحميد على جبل
انهار سامى عنتر ابو عطيه
مصطفى راضي مصطفى رمضان
تسنيم محمد عبداللطيف محروس
احمد اشرف عطية ابو الحديد
نيفين سمير مهنى عبد المسيح
إسﻼم فكري محمد أبو عريضة
احمد توفيق السيد عوض ابراهيم

الكلية
اداب القاهره
تربية ابتدائي اسيوط
علوم رياضة المنصورة
تربية بنها
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
زراعه اﻻسكندريه
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
اداب القاهره
تربية/رياضه كفر الشيخ
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
حقوق بنى سويف
معهد فني صحى اسيوط
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
علوم الفيوم
تربية دمنهور
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره دمنهور
تجاره اﻻسكندريه
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
معهد فني تمريض المنصوره
تربية طفوله طنطا
تربية شبين الكوم
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب جامعة دمياط
علوم المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
739192
672169
502057
524190
215663
838237
293260
371287
443555
321270
653634
733975
236436
651299
876855
898901
324230
122821
662655
141205
849470
598096
208867
887868
543203
323048
112113
583848
595674
232085
351547
655390

اسم الطالب
روفيده محمد صالح حسن صالح
ياسمين عزت محمد العزب
نوران احمد عبد ﷲ مصطفى
نوران اشرف محمد محمود سالم
رضا احمد شحاتة محمد
محمد محمود محمد كيﻼنى
نيرة فتحي درويش عبد الفتاح الجزيرى
مصطفى محمود حامد محمد
آيه فريد ابراهيم عبدالوهاب
مروة محمود شندى ابوعيشه
عبد الرحمن محمد المصرى توفيق
محمود احمد السيد غريب نعامه
عمر محمد السيد عدلى
دنيا ايمن رمزى جاد ابو باشا
مينا سمير جورجى اسكندر
اﻻء حسن محمد محمود
داليا محمود عربى طايع
هدير عاطف ليثي علي
ابراهيم اسامه ابراهيم محمد
سحر مصطفي صبيح محمد صبيح
سامح نزهي فؤاد بسالي
علياء أشرف الحسينى عرفات
فاطمه الزهراء امين محمد شكرى
رومانى سراج الدين فارس شحاته
مروان صﻼح محمد عبدالحليم
غادة وليد متولى فريد شريف
شيماء مختار علي جﻼل
كريم حمدان السيد القيط
أميرة البيلي بدر البيلي زياده
اسﻼم خالد محمد الصوفى بﻼل
عمر عبدالفتاح محمد عبدالفتاح
عﻼء عبد الرؤوف عبد المقصود السيد عمر

الكلية
علوم رياضة الزقازيق
تمريض المنصورة
علوم طنطا
زراعه اﻻسكندريه
حقوق حلوان
اداب فرع الوادى الجديد
اداب القاهره
تربية عين شمس
علوم طنطا
معهد فني صحى بنها
تربية المنصوره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره طنطا
معهد فني صحى اسيوط
علوم سوهاج
معهد فني صحى اسيوط
كلية البنات تربية عين شمس
معهد فني صحى المنصوره
بنات تربية/رياضه عين شمس
استنفد الطالب رغباته
تربية جامعة دمياط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اسيوط
علوم رياضة كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
تربية جامعة دمياط
تجاره عين شمس
زراعه عين شمس
اداب المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
172959
353033
814476
664346
237143
463848
601785
650510
234802
324131
801179
362526
755705
152074
245169
746424
818791
351379
302397
205850
449379
542082
300221
680542
592667
755239
281803
678169
278679
540150
137204
614790

اسم الطالب
اية ايمن حسن محمد
احمد احمد انسى محمد
حسام بدوى شتيوى بدوى
نانسى جمال السيد المغازى حشيش
محمد شعيب محمد محمد
فاطمة عادل ابراهيم خالد يوسف
اسماء محمد عوض ﷲ مدبولى
سامر اسامه ابراهيم الشحات
سمر محمد جمعه محمد
نهى عبد الفتاح حسن محمود
محمود ناصر محمود محمد
جولى رئيف ثابت يسى
غاده على سليمان سﻼمه مصبح
محمود فايز محمد محمد
حنان احمد طلعت محمد مطر
يوستينا عيد صبحى لبيب
جمال عبدالناصر فتحي رشدي
احمد عادل على محمد
محمود فرج ابو طالب ابو طالب نويشي
باسم عزالدين بدير الغريب
ساميه سامى محمود الضب
ياسين عصام فوزى عبدالفتاح
احمد خالد عبدالرحمن خالد
احمد محمد حافظ محمد منيع
خلود ايمن محمد فكرى جوده
نداء مصطفى حسين مصطفى
ميرنا جوزيف ثابت عبد ﷲ
عمر مختار عبد الفتاح محمد احمد
مريم سمير عبدالمنصف محمد سالم
اسراء محمود كمال عبده
محمد عبد الحكيم ذكى عليوة جمعة
عبدالمنعم السيد احمد حسن

الكلية
حقوق حلوان
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
اداب انتساب موجه المنيا
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب كفر الشيخ
حقوق الزقازيق
اثار القاهره
علوم عين شمس
حقوق قنا جنوب الوادي
علوم رياضة المنيا
علوم رياضة عين شمس
تربية العريش
تجاره بنى سويف
علوم حلوان
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنى سويف
علوم رياضة الفيوم
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات حلوان
معهد فني صحى رياضه طنطا
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية/رياضه حلوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
علوم رياضة جامعة دمياط
تربية ابتدائي العريش
كلية البنات علوم عين شمس
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
حقوق عين شمس
تربية دمنهور
دار العلوم ج القاهره
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
656078
465529
747471
899796
543836
662366
905110
512300
884322
533624
383633
364746
682661
618779
321393
756280
818160
277776
220308
603483
285586
657482
908424
462162
205104
549420
228954
234782
877425
586957
354750
307505

اسم الطالب
السيد اسامه ابراهيم رمضان محمود
سما صﻼح محمد محمد عﻼم
اسراء احمد محمد حسانين
نداء ايمن محمود عبد ﷲ
هدير محمد بهاء الدين محمد بدر الدين عثمان
احمد الدسوقى احمد محمد الدسوقى
ايه حشمت جادالكريم ابراهيم
شيماء محمد رضا على محمد الزحﻼن
عبير عادل توفيق محمد
نرمين حسان فهمى مالك
اسماء جمعه عبدالظاهر حامد
ندى محمد محمود دسوقى
دينا نبيل رأفت القعقاع العتبانى
محمد السيد محمود عبدالرحيم
سمر محمد عبد الحق محمد الحنفى
عبدالفتاح جمال عبدالفتاح عطيه
دعاء احمد عبد القادر على
الحسن محمد احمد مصطفى
فاطمه احمد سيد محمد
احمد كمال عبد العزيز عبد الحميد الشامى
محمود علي عبد المحسن سيد
دينا ابوبكر عبد الحميد حمودة
ليلى محمود ابوالوفا احمد
ايه محمد صﻼح رزق حمد
مهينور محيي صابر محمد
هند خالد أحمد عمران
جون نبيل عبد المسيح بسكويت
ياسمين محمود شاذلى عبد الوهاب
اندرو غايس اخنوخ صموئيل
رانيا محمد احمد محمد جرامون
ضحى ضياءالدين فوزى محمد عبدالهادى
منة ﷲ مجدي صﻼح الدين العزباوى

الكلية
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب
حقوق اﻻسكندريه
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
تربية سوهاج
اداب اﻻسكندريه
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره اسيوط
علوم بنها
تربية عين شمس
اداب عين شمس
تجاره المنصوره
عالي هندسة بلبيس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية العريش
اداب انتساب موجه المنيا
حقوق عين شمس
تربية/رياضه عين شمس
معهد فني صحى الزقازيق
تربية ابتدائي عين شمس
اداب المنصوره
اداب انتساب موجه سوهاج
اثار الفيوم
فنون جميله فنون المنيا
تربية/رياضه دمنهور
حقوق عين شمس
حقوق عين شمس
تربية اسيوط
تربية طنطا
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم رياضة شبين الكوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
603478
815955
108522
538701
158250
535872
576889
228398
893520
743841
677142
378671
207559
824534
894839
664955
666296
311641
582039
109541
315834
230222
751993
830200
589973
215146
475611
110939
139725
389742
115925
214328

اسم الطالب
احمد عﻼء الدين طه موسى
ساندى اسحق زكى فلتس
حبيبة احمد احمد خليل حموده
جهاد جابر عبد العزيز سعد الجمال
نورا سمير حامد حسن
وﻻء شعبان عيد غازى
امنيه حامد ابوالعينين السنباطى
محمد عنتر مصطفى عبد الحميد
محمد كامل لطفى صادق
اﻻء ايمن سامى عبد الهادى
احمد عبد الفتاح جﻼل سليمان
احمد مجدى فاروق محمد الحسينى
مارى سامح ميشيل حكيم
هديل جمال حسن سليمان
ساره عماد شوقى فهمى
احمد الخضرى السيد احمد رفاعي
هدير احمد ابراهيم ماضى الحديدى
ايمن عبد الغني صابر كشك
صباح خالد عبدالعظيم هﻼل
احمد ابراهيم ابو العز محمد
محمد طارق محمد عبد الحميد حسينى
ميرنا بخيت صابر بخيت
نوران السيد عوض محمد الغمرى
ساره عبدالصبور محمد آدم
ساره فتحي السيد الباز
اسﻼم لطفى محمد فؤاد عبد المحسن
عمر احمد ياقوت احمد اﻻلفى
جهاد ممدوح احمد عرفه
ياسمين على عمر الشيخ
محمد مصطفى ابراهيم مصطفى الصعيدى
محمد عبد الغني عبد الحفيظ هﻼل
احمد مصطفى احمد سيد

الكلية
تجاره الزقازيق
اداب المنيا
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى ببنى سويف
تربية طفوله ج دمنهور
اداب المنصوره
حقوق انتساب موجه عين شمس
حقوق انتساب موجه سوهاج
تربية اﻻسماعيليه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره انتساب موجه عين شمس
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضة
تجارة قنا ج جنوب الوادي
علوم سوهاج
معهد فني تمريض المنصوره
تربية المنصوره
حقوق شبين الكوم ج منوفية
علوم المنصوره
حقوق القاهره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه بورسعيد
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
تجاره كفر الشيخ
تربية/رياضه عين شمس
علوم رياضة دمنهور
تجاره انتساب موجه حلوان
رياض اطفال القاهره طالبات
علوم رياضة بنها
حقوق القاهره
تجاره انتساب م .بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
384106
682345
586751
748729
613269
525491
392587
301146
536122
376181
300911
155011
913681
175172
151098
580810
828654
604555
379421
916952
307480
586408
472166
302895
320536
921126
149454
608272
909913
168152
438609
140909

اسم الطالب
اسماء ربيع محمد مصطفى ليثى
ايه محمد احمد محمد ابراهيم
منه ﷲ عطيه يوسف الحفناوى
ساره امين محمد امين
حازم محمد أحمد ابراهيم محمد
سارة نزية محمد عزب ابراهيم
كريم محمد السيد احمد رخا
محمود سعيد محمد العشماوى
اية محمد عبدالقادر شهاب
خالد فتحى محمد كمال السيد حبيب
بﻼل رباح محمد عبد الحميد
ابرار محمد محمد احمد عبد اللطيف
شيماء شعبان حسن عوض ﷲ
عبد ﷲ محمد مجاور حسن
محمود على عبد العاطى عبد الحميد
كريم السيد فؤاد على سرى
محمد طه احمد محمد
آﻻء عﻼء الدين أحمد يوسف
سعاد حسن مصطفى سليم
مصطفى احمد احمد محمد
ايمان صبري فوزى عبد ﷲ
شيماء محمد زكريا السيد احمد العبد
دنيا نصر طه المتولى
دينا جمال ابراهيم عبد الحميد عبدة
محمد علي رجب هجرس
نهى حسن ابو الوفا على
امين حافظ امين على
امنيه رضا محمد عبد الفتاح حسن
مروه اشرف عباس مصطفى
احمد عاشور محمد بريك
مرام سعيد السيد سيد احمد الجزار
اميره اشرف عبده محمد بيومى

الكلية
تربية/رياضه عين شمس
نوعية المنصوره
اقتصاد منزلى حلوان
تربية ابتدائي جامعة السويس
علوم جامعة السويس
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب م .بنها
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية طفوله ج دمنهور
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
معهد فني صحى بنها
حقوق بنى سويف
تربية ابتدائي اسوان
اداب انتساب موجه القاهره
دار العلوم ج القاهره
اداب المنصوره
حقوق قنا جنوب الوادي
علوم رياضة الزقازيق
تربية/رياضه عين شمس
تجاره اسيوط
علوم رياضة شبين الكوم
تربية ابتدائي بنها
تجاره كفر الشيخ
علوم شبين الكوم ج المنوفية
العالي ترميم اﻵثار بأبي قير
علوم سوهاج
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره الزقازيق
تربية اسوان/رياضة
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
كلية البنات آداب عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
911119
291320
321658
180921
150452
155284
472185
592896
674956
680236
235738
228682
292308
804261
431873
501528
670022
215178
146781
366394
154662
832798
679716
434826
907899
815960
170220
103454
662941
523974
511972
303496

اسم الطالب
احمد محمود احمد مصطفى
احمد حمدي محمد محمد شبانه
اسماعيل رضا اسماعيل شاهين
فاطمه خالد عابد محمد
عبد العزيز محمد محمد عبد العزيز
انطونيوس مدحت لبيب وهبه
نجاه عاطف شفيق عبد العاطى عمر
يوسف مجدى عبده العشرى
ايه امجد احمد ابوالعﻼ حسان
الشيماء السيد محمد السيد ابوالمجد
دينا عبدﷲ محمود عبده البديوي
طارق على ابراهيم عبد الهادى
فاطمة علي محمد على
كرستينا جمال توفيق كامل
محمد سمير احمد الغريب
منة ﷲ محمد السعيد محمد غازى
وفاء محمد محمد احمد حسن
بيشوى وجية فهمى اسعد
ايمان احمد ثابت خطاب
محمد محسن رمضان احمد اسماعيل
اسراء عادل عبد النبي عبد اللطيف
مارينا عادل سعدى عبادى
هيام احمد احمد سباعى احمد
بهي طارق عثمان ابراهيم عﻼم
احمد محمد العبد حفني
سلمى رضا عبد العليم مزيون
ياسمين حسين عبد الحميد عمار
حسن نبيل حسن محمود
احمد عبد الحميد السيد عبد الحميد
هند هشام عبد اللطيف حسن احمد سلطان
ساره سمير انطون نصيف
هاجر ناصر محمد شهاب الدين

الكلية
تربية اسوان/رياضة
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه الفيوم
تجاره القاهره
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
السن عين شمس
زراعه المنصوره
تربية المنصوره
تجاره القاهره
السن عين شمس/رياضة
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
فنون جميله فنون المنيا
تربية اسكندرية
فنون جميله فنون المنيا
تربية المنصوره
السن عين شمس/رياضة
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب الزقازيق
إعﻼم بنى سويف
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تربية المنصوره
تجاره دمنهور
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه المنيا
تربية ابتدائي الفيوم
تجاره القاهره
تجاره كفر الشيخ
اداب اﻻسكندريه
اداب كفر الشيخ
طب بيطرى جامعة السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
671411
535080
592347
304347
881251
381911
110238
463881
300580
371140
905647
228281
525269
116189
279010
124270
654912
800120
148894
746051
727046
516997
898691
242728
529330
533495
731876
593345
513121
594343
876192
478140

اسم الطالب
سامح السيد محمود محمد الراسي
رحاب سعيد عبدالرازق عطيه الشناوي
رانيا محمد العربى منسى
اسراء احمد على محمد نويشى
صﻼح الدين على فرحان سليمان
شروق محمد فتوح عبدالفتاح
عبد ﷲ بهاء مصطفى البسطويسى
وﻻء سعد محمد علي
جيهان محمد محمد عبدالصمد
طارق محمد محمد حسن القصاص
سماح عبد الباسط عبادي عبدالدايم
حسن وليد حسن عبد العزيز
بسنت ابراهيم احمد محمد حسن
معتز محمد كامل محمد
هدير رفعت فريج عطا ﷲ جنيدى
سيد سعد خليفه حسن
ندى محمد ابراهيم اسماعيل عيد
كيرلس كمال ايوب لوقا
اسماء محمد عبد الفتاح محمد
نورا مجدى محمد سليمان
محمود صابر ابراهيم الدسوقى طرطور
عبد ﷲ طلعت محمود عوض الملوى
نوره يسري محمد عبد الرحمن
جهاد عيد عبد اللطيف توفيق
محمد صبري عبدالسﻼم جاب ﷲ
اسراء جمال عبد الرسول عبد العزيز عطيه
احمد نشأت سالم امام سالم الصوفى
امنيه محمد عيد الفيومى
نور جمال محمد ابراهيم رمضان
ميادة محمد محمد زهيرى
اميره احمد محمود ابراهيم
صهيب ناجى سيداحمد الشربينى

الكلية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
علوم اﻻسكندريه
تربية جامعة دمياط
تربية/رياضه شبين الكوم
معهد فني تمريض اسيوط
علوم عين شمس
تجاره القاهره
تربية/رياضه كفر الشيخ
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره انتساب م .بنها
زراعه سوهاج
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية اسكندرية
حقوق حلوان
تجاره القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره المنصوره
إعﻼم ج جنوب الوادى
دار العلوم ج القاهره
تربية اﻻسماعيليه
تجاره الزقازيق
اداب دمنهور
تجاره سوهاج
كلية البنات آداب عين شمس
تربية دمنهور
زراعه دمنهور
تجاره الزقازيق
تربية جامعة دمياط
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية جامعة دمياط
معهد فني صحى اسيوط
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
615344
596366
510193
387593
231883
388111
605222
387208
324854
730015
735832
537788
232602
145329
726632
508993
304884
210442
885261
657598
466877
443428
452351
431864
387676
581275
728007
386975
899168
313121
179572
161559

اسم الطالب
جهاد خالد السيد السيد
الزهراء حسن محمد عبده الصﻼحى
محمد اسامة عدلي السباعي عبد الجواد
انطونيوس رضا شفيق عبدالملك
ابراهيم خالد حسين حسن
محمود عبدالعظيم محمد عبدالصمد
ندا على عطيه ابراهيم
مرفت عبدالسميع فج النور محمد
حكمت احمد بهجت بكر
هند السيد عبده امام محمد
هناء محمد حسن محمد محمد على
أمانى محمد احمد سند الغندور
كريم طارق فوزى ابراهيم محرم
محمود بدر عبد البارى نصر
محمد محمد عصام محمد كمال خليل الحلوجى
اسماء ابراهيم محمود عبد ﷲ سليمان
مريم زاهر فهمى جرجس
مايكل عصام ماهر اسكندر
سماء سيد عبد الحافظ بدر
منه ﷲ احمد رمضان المرسى الشوبكى
ايه محمد شحاته محمد
رحاب احمد محمد احمد اﻻعمى
محمد مصطفى عبد الوهاب مارية
سيف الدين اشرف حافظ محمد السكرى
ايمان هنداوى عبدالعزيز هنداوى
محمد السيد السيد محمد داود
دعاء حسين فتحى موسى
هبه محمد مصطفى محمد
محمد عبد العزيز محمود محمد
دينا حسام عبدالعزيزفهمى حسن
مصطفى عبد الحكم هاشم محمد
احمد عاطف عبد الصمد محمد

الكلية
تجاره الزقازيق
تربية جامعة دمياط
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
تجاره عين شمس
فنون جميله عماره المنيا
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب عين شمس
السن المنيا
تجاره الزقازيق
اداب الزقازيق
زراعه طنطا
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
حقوق القاهره
تجاره بور سعيد
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم رياضة شبين الكوم
تجاره عين شمس
تربية طفولة اسيوط
حقوق المنصوره
تمريض كفر الشيخ
اداب طنطا
تربية/رياضه طنطا
اداب اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه الزقازيق
زراعه طنطا
نوعية الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق سوهاج
علوم شبين الكوم ج المنوفية
علوم جامعة السويس
ك.ت .فني صناعى المطريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
165636
161606
907268
154192
596876
395984
377298
606603
474064
746555
218410
280163
882970
170282
371734
892075
105870
739378
322702
612141
756688
740046
459072
732724
585935
146968
170331
166064
457205
169721
591564
371537

اسم الطالب
رشاد محمد رشاد محمد
محمود رمضان احمد حنفى
بسمه عصام سعدالشيخ محمد
الزهراء محمود ناصر على عبد المطلب
محمد محمد محمد عجور
ابراهيم السيد كامل السيد
شيماء ربيع سليم عبدالعزيزمحمد
هدى خالد على سكينة
مصطفى محمد حريص محمد سعيد
احمد عﻼء خيري عبد الشافي
دعاء عبدالناصر حسنين على
خلود خليل محمد خليل
جهاد محمود محمد عبد السميع
ايه حمدى احمد محمد
داليا مجدى مهدى احمد
اخﻼص محمود ابوزيد سالم
اندرو اكرم روؤف عياد
دينا محمد المصيلحى مصطفى
فاطمة محمد محمود السيد نوفل
ساره ابراهيم صﻼح الدين حسن
عبد الحميد محمد عبد الحميد المتولي الشربينى
اسﻼم طلعت اسماعيل حسين
ايمان عبدالحميد فتح ﷲ حسن الجمال
سمر يحيى على عبد المطلب
محمود ابراهيم محمد عبد الرحمن
عبد الرحمن خميس عبد العليم توفيق
مروه رمضان مصطفى عجاب
حليمه ابراهيم عبد ﷲ على
هدير مصطفي حسن زايد
احمد ربيع غﻼب محمد
منار زاكى زاكى ابوجﻼله
زينب سيد حامد احمد

الكلية
اداب الفيوم
معهد فني صحى رياضه بنى سويف
اداب انتساب موجه سوهاج
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره الزقازيق
تجارة جامعة السادات
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
حقوق حلوان
اثار القاهره
تجاره اسيوط
اداب انتساب موجه الفيوم
تربية ابتدائي عين شمس
اداب اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق الزقازيق
اداب شبين الكوم ج المنوفية
استنفد الطالب رغباته
تجاره جامعة السويس
معهد فني صحى رياضه الزقازيق
اداب دمنهور
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره انتساب موجه طنطا
حقوق بنها
معهد فني صحى بنى سويف
تمريض الفيوم
اداب طنطا
تجاره بنى سويف
علوم رياضة جامعة دمياط
كلية البنات آداب عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
601215
591677
903462
607114
143158
425518
151997
132845
433799
103364
219040
652601
650282
815700
594900
813753
301030
464427
234104
907170
322037
366404
310056
916538
103488
391634
178850
886630
902415
221198
459536
745880

اسم الطالب
ربيع اشرف محمد ربيع صالح
محمد ابو المعاطى بديع الحطاب
ارسانيوس ماهر ونيس عبد ﷲ
يوسف مصطفى حامد الباجورى
اسراء صبرى جمعه احمد
ايمن مسعود فوزى مسعود
ايهاب جمال ابراهيم انطون
محمد سيد محمد سليمان
محمود سعيد محمد الشنى
ناردين صموئيل نصيف كامل
بيشوى ميﻼد محروس ميخائيل
كريم خالد يحى ابو الفتوح على
ريم عزت محمد عوض محمد
نها صﻼح ابوزيد على
آيه أشرف محمد طه عبد الحميد
جاكلين مسعود خلف عياد
محمود شوقي محمود محمد خضر
مصطفى هانى مصطفى محمد عبد الرحيم
كاريمان صﻼح رجب عبد المؤمن
كيرلس جمال بادير بشاي
سيف الدين مراد محمد شوقى زكى شنب
محمود نبيل شعبان محمد عاشور
مصطفى كامل محمد زهران
ميﻼد مكرم موسي اسعد
عمر خالد ابراهيم عبد الحكيم
اسراء جمال حمدان فواذ
مها حسين طه عبد اللطيف
ايمان احمد ابراهيم محمد
امنيه سامى برعي فراج
نهلة سمير مختار سﻼم
احمد السيد أحمد الخطيب
هاجر نصر حامد احمد خبير

الكلية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره سوهاج
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اثار قنا جنوب الوادي
تجاره كفر الشيخ
تربية /رياضه بنى سويف
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره انتساب موجه دمنهور
كلية البنات علوم عين شمس
علوم رياضة حلوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم المنصوره
تربية ابتدائي المنيا
معهد فني صحى بور سعيد
اداب المنيا
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
تجاره عين شمس
علوم سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية رياضية بنين بنها
معهد فني صحى بنها
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم القاهره
تربية بنى سويف
تربية اسيوط
اداب انتساب موجه سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب كفر الشيخ
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
106107
425468
391465
277136
660777
669276
428448
804080
363847
148623
657805
166918
312890
508619
744241
827794
380813
278626
134719
207855
436893
900225
361707
158494
155518
376194
178864
732751
388857
577817
875576
321925

اسم الطالب
ريم خالد ابراهيم حسن على الخولى
محمد ماهر محمد سعيد
منار شحته يوسف يوسف روزه
ايهاب احمد عبد الفتاح محمود
احمد سﻼمه صبرى عبد الحميد
احمد حمدى السيد حسن
محمود احمد مظهر عبد البر طليس
هاجر سيد يحيي خلف
امير ممدوح فوزان امين محمد
هند احمد عرفه فهيم
كريم عطا رجب الدسوقى قوره
اسراء اسماعيل عبد ﷲ اسماعيل
هند محمد فهمى السيد
كرمينا فريد لبيب مرقص نجيب
هاجر على محمود على
هويدا ابراهيم محسن محمد
هاجر جمال شعبان محمود حسين
علي عثمان السيد عثمان محسن
يوسف ياسر ابراهيم عبد العزيز
محمد سمير محمد ييومي
اميرة عادل محمد عبد الرحيم زايد
بدور ممدوح احمد بخيت
سلمى جمال على حسين واكد
ماجدة قرني عبد القادر عبد الحسيب
ايناس صابر شعبان عبد التواب
عبدالرحمن عواد عبدالحميد عفيفى زعبوط
هند شوقى محمد عبد الرازق
مها مصطفى احمد محمد
كريم حسين احمد عبدﷲ
ميرنا عبد الرحمن محمود حسن جمالي
عادل حمدى فرغلى على
احمد رشدي محمد عبدالخالق السروجي

الكلية
اداب القاهره
اداب دمنهور
علوم عين شمس
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تجاره طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم رياضة اﻻسماعيليه
اداب المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
زراعه القاهره
معهد فني تمريض المنصوره
تربية الفيوم
معهد فني صحى بنها
اداب دمنهور
اثار القاهره
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
كلية البنات تربية عين شمس
علوم رياضة عين شمس
حقوق حلوان
تجاره عين شمس
علوم اﻻسكندريه
اداب سوهاج
بنات تربية/رياضه عين شمس
اداب بنى سويف
تربية بنى سويف
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تربية بنى سويف
معهد فني صحى الزقازيق
زراعه عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية

Page 2324 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
436265
513342
295282
354138
883739
383074
661133
452835
157540
546565
113295
891063
591471
808638
374500
399064
809101
279161
372954
371332
532492
581455
468061
461896
470322
544608
810163
376128
731907
185569
386633
277913

اسم الطالب
ندى عزت فرج محمود غانم
سجود سمير محمد الليثى عليان
هدير جابر عبد الصبور نزهي سليم
محمد اشرف سيد عبدالحميد
مينا فنيار ذاكى رزق ﷲ
محمد محمود احمد خليل
على بكر عبد ﷲ محمد
ريهام السيد محروس عبد العزيز حجازي
طه حسين جمعه حسين
رانيا عمرو سيد محمد عيسى
خالد سيد ابراهيم محمود ابراهيم
سماح سيد محمود عبد العال
ندى صبح ابراهيم الدسوقى عسل
عبد ﷲ محسن عبد ﷲ اسماعيل
نهى صابر فاروق صابر حسانين
اسراء طارق ابوبكر ابراهيم
قدريه محمد صﻼح خليل
باسل خالد السيد احمد العماوى
سميه عادل احمد محمد
جرجس زكريا موريس ميخائيل
على نبيل مسعود عبد العزيز خيرال
عمر محمد محمد خطاب
منار السعيد محمود على محمود
ايه رضا محمد عبدالجيد السودانى
ابراهيم الشربينى ابراهيم السيد رمضان
محمد صبرى محمد مفتاح
وﻻء عادل معوض احمد
ابراهيم صﻼح محمد محمد نوار
عمرو عبد الحميد محمد عبد الحميد
مى محمد سلطان امبارك
ندا احمد احمد محمود
ياسمينا طارق فاروق الشنتوري

الكلية
تربية رياضيه بنات اﻻسكندريه
تجاره دمنهور
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
حقوق بنها
حاسبات ومعلومات الزقازيق
اداب طنطا
حقوق بنى سويف
علوم رياضة اﻻسكندرية
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
معهد فني تمريض اسيوط
تربية جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه بنها
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
تجاره القاهره
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية دمنهور
تربية ابتدائي طنطا
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فني صحى بنى سويف
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره بنها
اداب بنى سويف
كلية الفنون التطبيقية ببنها
فنون تطبيقيه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
751724
512277
666265
611115
911079
891149
292645
436473
324734
443175
744864
437106
300835
386360
308270
807253
673474
240620
319314
809083
580846
609679
106999
456033
319008
218201
400792
161462
470207
158771
825744
588897

اسم الطالب
ايه حسين عبد الﻼه حسين
رودينا اشرف حسين حسن محمد
ريهام السعيد عبد الوهاب يوسف
محمود محمد شحاته عبد الرحمن
محمود خالد احمد سليم
بيشوى قرقار ساويرس فرح
اسراء رجب رمضان ابراهيم
آيه متولى حسن متولى محمد
كرستين روماني عطاﷲ حنا
سمر يوسف عبد الرحمن السيد الصاوى
محمد صﻼح احمد محمد
اميره حلمى مرزوق محمد السيد
صفية احمد عبدالقادر محمد
اميره محمد عبدالكريم احمد
محمد هشام موسى المالكى
اسﻼم مؤمن مخلوف راغب
اميره السعيد احمد محمد الكيﻼنى
ليزا ماهر بشرى خليل
اميرة عبد المحسن ابراهيم ابراهيم
سارة ناصر قطب احمد
محمد عصام ايهاب على المصرى
بسمه السعيد محمد محمود الريس
ادهم محمد محمود حسن
محمد بديع دياب اسماعيل صالح
نشوى محمد مصطفى محمد المجاهد
ايه اسماعيل ابراهيم اسماعيل
رانيا يسرى سيد رمضان
احمد محمد رشدي خليفة
محمد ماجد طة السيد طه
سامح سعيد فرج سليمان
همس محمد عصام محمد السيد
ياسر محمد حجاج حامد حجاج

الكلية
تربية ابتدائي بور سعيد
اداب دمنهور
تمريض المنصورة
حقوق الزقازيق
معهد فني صحى اسوان
معهد فني صحى اسيوط
بنات تربية/رياضه عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
تجارة قنا ج جنوب الوادي
المعهد الفنى للتمريض بالجونة
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
تربية/رياضه اﻻسكندرية
اداب القاهره
معهد فني صحى امبابة
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
اقتصاد منزلى حلوان
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي المنيا
حقوق طنطا
علوم الزقازيق
علوم رياضة الزقازيق
تربية ابتدائي طنطا
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
إعﻼم القاهره/رياضة
حقوق انتساب موجه عين شمس
اداب بنى سويف
تمريض كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه بنى سويف
إعﻼم ج جنوب الوادى
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
218013
547889
737005
756894
155080
882240
159740
579927
607488
685181
465749
658059
145671
318045
534017
916517
211572
592251
829445
910116
918687
536303
845712
453867
185080
121907
669757
888507
537396
318411
659262
308870

اسم الطالب
اسراء احمد محمود ابراهيم
محمد هشام احمد البيرقدار
احمد محمد حسن محمد
هاجر محمد العزب الخشن
هنا محمد نجيب محمد عبد الجواد المصرى
ضحى محمد جﻼل جوده
اسماء خالد عزوز علي
ياسمين عاطف محمد طه سعد
عزيز ماجد عزيز اسرائيل
اميره محمود عبد الكريم بكير
إسراء عبد الوهاب محمد فرج
اسراء محمد ابراهيم عبد السﻼم
حسام الدين خالد حامد ابراهيم
محمود عادل مصطفى احمد القلتى
زينب السيد ابراهيم محمد رجب
محمود عادل عبدالرؤوف ايوب
مصطفى طارق محمد سيف الدين
سارة زين محمود شبارة
سلسبيل خالد سعد حماده
محمد زكريا هﻼل صيام
هيام محمد علي احمد
منة ﷲ فتحي عبد المقصود سليمان
احمد عبد ﷲ احمد اسماعيل
نسمه حسانين محمد احمد ابو حميده
راقيه محمود قرنى نصر الدين
هاميس حسام ابراهيم السيد
احمد محمد ابراهيم عبد الرازق حسن
عادل رشاد زكى فرح
خلود محمد أحمد عبد المولى جزر
محمد رفعت محمد ابو على
ايه احمد الصعيدى ابراهيم عديسه
خالد احمد فؤاد عبدالمجيد حسين

الكلية
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره جامعة السويس
تربية العريش
طب بيطرى بنى سويف
تربية ابتدائي اسيوط
تربية ابتدائي بنى سويف
اعﻼم القاهره
علوم الزقازيق
تجاره بور سعيد
حقوق طنطا
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية/رياضه شبين الكوم
علوم دمنهور
تجاره اسيوط
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
معهد فني صحى بور سعيد
اداب اسوان
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
اداب سوهاج
تجاره دمنهور
اداب قنا ج جنوب الوادى
علوم طنطا
علوم بنى سويف
حقوق حلوان
علوم المنصوره
تربية اسيوط
تجاره دمنهور
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية المنصوره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
130329
656452
832674
120218
532382
242884
668458
359189
659562
287357
588987
224755
681692
468391
741528
651243
149283
679421
282435
656995
810828
677390
128763
546600
469185
132695
892192
469382
368873
533163
451872
614449

اسم الطالب
ايمان اشرف جوده محمد
شروق وجدى كمال النخله
امنه احمد صديق على
عمرو مصطفى محمود على
احمد سعيد محمود عيسى ابراهيم
سهام زينهم سعيد صالح
هاجر خالد عبد ﷲ على السيد
سيف الدين حمدى رجب احمد عبدالفضيل
ريهام عوض احمد ابراهيم السيد
فرحة محمد سليمان سليمان
هاجر مبروك ابراهيم حجاب فودة
محمد هانى عبد العزيز حامد
محمد عصام محمد محمد الوصيف
محمد عوض السعيد عوض
عبد الرحمن طارق السيد ابو الخيرالسيد
ساره اليمانى الغريب محمد دﻻل
متولى على متولى ابو طالب
جمعه محمد جمعه السيد
فؤاد عصام فؤاد احمد
هبه ﷲ محمد خلف القصبى
وجيه فايز داود اسعد
ايه رضا احمد اﻻمام
ساره حسين محمد احمد
نهله أحمد مختار أحمد شعبان
رانيا عبد الباقى قطب شعبان مرجان
احمد عبد العاطى على محمد
صدام حسين عبد الغفار حسن
هدير محمد احمد ابراهيم حموده
مروه اشرف عبدالمجيد عبدالحميد مرعي
غاده محمد إبراهيم ابو الخير كوزو
نادر اسامة عبد المعطى مرسى سليمان
اسماء السيد عيد صالح الشربينى

الكلية
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره دمنهور
اداب انتساب موجه حلوان
نوعية المنصوره
دار العلوم ج القاهره
اداب انتساب موجه المنصوره
خدمه اجتماعيه حلوان
تربية ابتدائي بنها
علوم حلوان
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية المنصوره
اداب جامعة دمياط
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
معهد فني صحى بنى سويف
رياض اطفال المنصوره
خدمه اجتماعيه حلوان
تجارة جامعة السادات
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد فني تمريض اسيوط
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
طب بيطرى بنها
تربية اسكندرية
اداب طنطا
معهد فني صحى الزقازيق

Page 2328 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
530268
907430
222488
915393
609184
457201
531723
471840
815614
827184
835798
819609
351208
728265
427607
125998
904926
589189
464403
225569
752056
674397
293475
148028
744237
800529
833027
134643
594613
679135
912880
677107

اسم الطالب
محمود رجب عمر عبد الجواد العوبى
رودين مكرم راضي عطا ﷲ
عمر عصام عبدالحميد سليمان
سمر ابو حسيبه عبدالحافظ احمد
خالد عصام عبد الرحيم سيداحمد البلتاجى
هدي سامي محى الدين عبدالحميد رزق
عبد العال بدر عبد العال العمروسى
محمد ابراهيم ابراهيم عيد زغلول
رضوى جمال عبد الرشيد أحمد
محمود حسن محمد محمود
منه ﷲ اﻻمير لطفى محمود
محمد عاطف خيرى محمد
عﻼء عماد سمير حسين
فكرى محمد فكرى محمد
سارة محمد مبارك محمد محجوب
هدير محمد فتحى رشدان
ابوالقاسم معتمد ابوالقاسم محمود
احسان مصطفى فريد محمد ابوالسبح
محمود ابراهيم سعيد سالم السيد
اهله خالد عبدالشافى نصر الدين
امنيه خالد محمد خالد مصطفى
مصطفى ابراهيم السيد النجار
هاجر محمد عمر احمد عبدالرحمن
محمود رضا رجب علي
ندى محمد حسن حسين
ايناس كمال صادق بركات
اسماء ابراهيم احمد عليان
محمد عبد النبى عبد الفتاح حسن اﻻبحر
عبد الرحمن صديق محمد محمد حسين
ساره محمد احمد حسن احمد
محمد عبد العال عبدالرحيم محمد
محمود عبده السيد محمد السيد

الكلية
علوم طنطا
تربية ابتدائي سوهاج
طب بيطرى القاهره
اداب انتساب موجه اسيوط
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية طفوله طنطا
تجاره دمنهور
تربية/رياضه كفر الشيخ
رياض اطفال المنيا طالبات
كلية تجارة ج أسوان
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالبات
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
تجاره انتساب موجه عين شمس
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
تربية أساسي اسكندرية
تربية حلوان
تربية سوهاج/رياضة
تربية ابتدائي بنها
حقوق طنطا
حقوق حلوان
تربية بور سعيد
تجاره انتساب موجه المنصوره
زراعه القاهره
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
نوعية موسيقيه المنيا
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
دار العلوم ج القاهره
تربية جامعة دمياط
تربية ابتدائي المنصوره
علوم اسوان
اداب المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
530463
321413
284408
463420
510535
240107
802199
294750
228456
837756
658887
282628
278057
320090
750318
372103
681697
915200
653606
114146
921504
742824
531065
237551
318767
218239
391210
213611
681521
726669
594487
608222

اسم الطالب
اسﻼم صبرى على بركة
مروة حسين احمد سالمان
اميرة شوقي محمد المرسى أحمد
اسﻼم عاطف حسن حسن أبو مايلة
محمد خالد عوض ﷲ محمد
سماح شعبان محمد عبد الغنى
حسام حسن محمد على
عبد الرحمن محمد عبد الودود محمود
ياسين سيد محمد سيد
احمد عبد ﷲ حسب النبي شاهين
احمد محمد الشربينى ابراهيم بكر
عمر زكريا اسماعيل تونسي
بسنت جمال عبد المنعم حسن راشد
محمود محمد عبد ﷲ محمد عصر
محمود نبيل سليمان محمود سليمان
اسراء محمد احمد امين
محمد مسعد ابو المعاطى مسعد سالم
محمد عﻼء محمد ثابت
احمد ابراهيم احمد عبد اللطيف ورده
عريبى مراد محمد ابو العز السيد
ايه محسن حسين محمد خليل
اسماء عبد الباقى سيد عبد الباقى
عمرو جمال أحمد على البانوبى
مونيكا عادل وهبة وهبة
مي عصام موسى ابراهيم
مرثا عبد المﻼك لبيق عبيد
سلمى محمد عطيه محمد
احمد فتحى محمد الدرديرى
عمرو محمود ابو المجد حسنين على
مريم على على حسن هدية
رامي عﻼء الباز مراد
نجﻼء السيد محمد محمد سالم

الكلية
تجاره دمنهور
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
اقتصاد منزلى حلوان
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تجاره كفر الشيخ
دار العلوم ج القاهره
معهد فني تمريض المنيا
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
طب بيطرى فرع الوادي الجديد
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره عين شمس
حاسبات ومعلومات المنيا
تجاره بور سعيد
حقوق عين شمس
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجاره اسيوط
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية طفولة أسوان
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات عين شمس
ع.دولى اعﻼم مدينةالشروق
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره بور سعيد
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
535623
162330
153126
877845
230521
241301
277515
735186
107051
526782
161335
367707
136410
432208
549865
586367
600787
140886
504843
277917
140513
663423
306765
356918
611086
657360
652594
352714
609054
388177
165673
323876

اسم الطالب
نورهان محمد محمد احمد طمان
امنية سيد قطب علي
ناهد شريف سعد صبرة
مصطفى محمد عبد السميع عمار
هدى شريف طلعت امين ابراهيم
مروه بسام احمد عبد الحليم
مصطفى اسامة على يوسف سليمان
خلود خيرى عبد السﻼم حسين
نور هاشم السيد عبد ﷲ المحجوب المرغنى
نغم مختار عبد الصادق عبد الرحمن البرعى
ايمان رفعت احمد عبد الجواد
هنا مجدى ابراهيم السيد احمد
ياسمين جميل جرجس حنا
محمود صبرى فؤاد عباس
آﻻء ﷲ شحته محمد عواد
ايه سعيد سيد احمد النجار
اﻻء مصطفى فتحى على نصار
اسراء جمال عبد العظيم عبد الوهاب
مى خالد قطب احمد
شيرويت ابراهيم عبد الرحمن سيد
محمد جمال فتحي اسماعيل
ساره ممدوح عوض الشربينى محمد
رقية شحاتة محمد الديب
يحى جمال مصطفى اسماعيل
نيره زكريا عبدﷲ محمد
هاله طارق محمد احمد محمود الشيمى
عوض السيد عوض السيد عواد
محمد نجدت امين حسام الدين
محمد عطيه محمد عبد الفتاح
اسراء سامى فهيم رشاد
حسام حسن على عبد التواب
سارة فؤاد محمد على حمودة

الكلية
تربية دمنهور
زراعه الفيوم
تربية بنى سويف
تربية ابتدائي اسيوط
خدمه اجتماعيه حلوان
اداب القاهره
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية اسكندرية
تربية ابتدائي بنى سويف
ع.دولى اعﻼم مدينةالشروق
كلية البنات تربية عين شمس
علوم رياضة اﻻسكندرية
تربية/رياضة جامعة السادات
اداب انتساب موجه طنطا
علوم الزقازيق
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
السن عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم المنصوره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
حقوق عين شمس
معهد فني صحى الزقازيق
اداب انتساب موجه المنصوره
علوم رياضة بورسعيد
السن عين شمس/رياضة
معهد فني صحى الزقازيق
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
558278
106867
105361
662618
122281
381450
673294
239147
159786
353311
524178
121859
829561
370098
453662
735227
392781
384971
670601
609590
456600
920112
667419
385645
388327
650656
658481
324256
666204
454267
381226
282028

اسم الطالب
هند سعيد عبدالمنعم السقا
محمد احمد محمد احمد بيومي
عبد الرحمن اشرف احمد ابراهيم
ايه السيد سعد عبدربه جمعه
اسماء عبد العزيز توفيق عبد العزيز
محمد رمضان محمد حسن دراز
هاله ايهاب طه محمد طه عابدين
كريم سيد موسى آدم موسى
مروة فؤاد محمد علي
خالد رأفت فؤاد التهامى
ندى اشرف اسامة عبد الحميد محمد
مريم عماد كمال خليل
اسراء محمد محمود أحمد
احمد رضا صابر سيد
ايه رمضان احمد حامد سالم
صفاء السيد محمد ابراهيم
عبدالرحمن اسامه على محمد شعﻼن
مجدى مدحت لطفى سيل
امال على مصطفى محمود
إسراء جمال صبرى عبده عطيه
ايه احمد محمدعبدالفتاح حسين
ابادير زكرى فكرى جورجيوس
ملكه شعبان عبد المنعم الجوهرى
محمد روبى احمد محمد
احمد عبدالحكيم متولى السيد مصطفى
محمد على حلمى محمد ابو عمر
دينا ابو المجد جابر احمد كحيل
وﻻء علي فكرى على
محمد احمد محفوظ السيد العشري
ساره جمال السيد أبواليزيد أبو داود
عﻼء الدين سمير فوزى ابراهيم
نورهان اسامة سيد فهمى

الكلية
معهد فني صحى اﻻسكندريه
السن عين شمس
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره كفر الشيخ
اداب انتساب موجه القاهره
علوم رياضة بنها
التكنولوجي العالي  10رمضان إدارة أعمال
حقوق القاهره
تربية بنى سويف
حقوق بنها
تجاره اﻻسكندريه
حقوق القاهره
نوعية قنا
حقوق بنها
تربية طنطا
نوعية الزقازيق
تربية ابتدائي عين شمس
تجاره عين شمس
اداب المنصوره
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
اداب طنطا
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
معهد فني تمريض المنصوره
حقوق انتساب موجه عين شمس
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
طب بيطرى القاهره
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره جامعة السويس
معهد فني تمريض المنصوره
تربية ابتدائي طنطا
زراعه عين شمس/رياضة
حقوق عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
311016
536179
295283
808659
743902
388649
508085
746558
590779
513343
753791
502842
284118
210649
603262
744351
156751
828190
376834
597449
367803
179942
472927
301859
916621
662600
546499
659056
660596
155491
895665
296172

اسم الطالب
هبة رجب قطب يوسف
داليا صﻼح السيد طايل
هدير عطية احمد عبد ﷲ
ماركو عزت عبد المسيح عبداللة
ايمان سمير محمد الحسن محمد
حسنى فرج حسنى على محمد
باسم مصطفى السيد حسين السيد
اندرو ثروت بشرى ثابت
محمد ابراهيم التابعى عراقى
سلمى عبد المنعم عطيه قبيص
اميره احمد حسن زغلول
احمد خالد احمد محمد الكومي
عبد الرحمن خالد محمد حافظ
شروق محمد جﻼل عزت على
اسﻼم عادل عبد الحميد احمد امام
اميره محمد كامل خليفة
على ماهر على عكاشه
صﻼح سيد احمد جاد
فاطمه محمد عبدالحميد سﻼمه سالم
اسماء صبرى عبد الخالق الحديدى
منار محمود توفيق حسن
ديانا يحى محمد عبد المقصود
ايهاب عبد الفتاح طايل عبدالعزيز عطا
محمد احمد سعيد غباشى
الزهراء محمد احمد سيد
محمود محمد احمد عباس معوض
هدير مصطفى محمد اسماعيل العدوى
بسمه عوض العدل عبد الحميد
ناريمان محمد احمد محمد جباره
اسماء خالد محمد سيد
محمود رافت احمد عبد العظيم
سلمى سامي حسانين إبراهيم

الكلية
طب بيطرى جامعة السادات
طب بيطرى دمنهور
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه دمنهور
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
نوعية فنيه بورسعيد
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجارة جامعة السادات
علوم حلوان
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني صحى اسماعيليه
تجاره بنى سويف
معهد فني صحى سوهاج
تجاره بنها
تمريض المنصورة
علوم بنها
حقوق بنى سويف
تجاره كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
اداب المنصوره
تربية/رياضه اﻻسكندرية
معهد فني صحى المنصوره
زراعه المنصوره
علوم بنى سويف
طب بيطرى سوهاج
تربية حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
840528
129367
130247
578182
437699
431328
436488
122442
746186
587686
653147
604381
545995
911566
579549
207800
893737
297337
320329
587990
207168
580224
385148
526585
314976
501824
166608
303230
147549
608700
652333
581232

اسم الطالب
شروق فرغلى حسن احمد
دينا اشرف بشير محمد عبد العزيز
ايهاب توفيق فرج توفيق
محمد مصطفى محمد الششتاوى
حكمت محمد سعيد محمد كشك
اندرو عادل منير ميﻼد شنودة
رانيا عﻼء عبد المنعم محمود عبد المنعم
منة ﷲ احمد محمد محمد على
ياسر عاطف محمد عبد الﻼه
شيماء محمد صﻼح الدين محمد طلبه
نسيبه السيد محمد محمد السيد القفاص
احمد سعيد محمد محمد ابراهيم
اﻻء عﻼء الدين خميس محمد المغربي
منار محمود حسين سليم
مريم محمدعلى المتولى المكاكى
ميار طارق محمد ابراهيم
محمد رمضان صديق محمد
رضوى مجدي عبد العال عبد الفتاح
محمد حسن شحاته جاب ﷲ
عادل محمد هانى سليم محمد جبر
محمود سامي جمال الدين أنيس
نيره سامى محمد عبدالحليم سﻼم
يوسف محمد سيد محمود حسن
احمد محمد محمود محمد ابوزيد
محمود محمد شمس الدين عبد السميع
يوسف عبد السﻼم أحمد عبد المنعم محمد سعيد
رضوي يونس راتب يونس
تقي مؤمن طه عبد الفتاح العبد
هاله فخرى احمد ابراهيم تركى
مصطفى رمضان محمد محمد ابراهيم
سيف الدين اشرف محمود عبد الغفار
طارق السعيد عبد البديع محمود الخشن

الكلية
رياض اطفال المنيا طالبات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
السن عين شمس/رياضة
تجاره طنطا
علوم رياضة بنها
علوم طنطا
تجاره دمنهور
تجاره الزقازيق
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
اداب طنطا
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
تربية رياضية بنات اسوان
اداب المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية رياضية بنين سوهاج
إعﻼم القاهره/رياضة
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية طنطا
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب اﻻسكندريه
علوم رياضة شبين الكوم
تجاره اﻻسكندريه
علوم الفيوم
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
دار العلوم ج القاهره
معهد فني صحى الزقازيق
تربية ابتدائي المنصوره
علوم المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
743857
234313
814039
736815
388741
901913
816150
318342
281352
324192
539208
389242
727707
745633
883499
470623
740985
664001
677087
893354
895869
128767
375049
877725
437596
585282
554910
594792
532715
519296
578364
377555

اسم الطالب
حسنه جمال معاذ محمد حسن
عمر رشاد محمد محمد علي امبابي
حسن رضا رفعت عثمان
ابراهيم طه عبد الرحمن عبد السﻼم
محمد طلعت امين سالم
غاده حسن صديق محمد
ايمان ابراهيم عبد الغني محمد
محسن عاطف عبد المحسن عبد العال
احمد عصام احمد احمد النجار
دعاء صالح عبد الـله عطيه
خلود هشام فاروق نصار
اﻻء محمد احمد دردير
ندى محمد سعد مصطفى اﻻهوانى
هشام محمد مدبولي محمود
دعاء كامل عبدالراضى عبد الوهاب
أميرة حسن محمود على المهدى
احمد عبده محمد عبده سعد
احمد فؤاد عبد الرازق المرسى السبروت
محمد حسين احمد راشد محمد عزام
وﻻء هﻼل فوزي عارف
نورهان رضا سويفى موسى
شيماء مصطفى عبد القادر بﻼس
ساره سعيد عبدالمجيد مدبولي
امنيه ايمن محمد حسين
مرنا سامي نمر فرج خليل
نهاد احمد محمد الكيﻼنى
روان محمود عبد الحليم عبد الرحمن غانم
معتز محمد عبد الفتاح عبد الفتاح شريف
محمد جابر عبد السيد عبد الونيس
خلود محمود عبده محمود شعبان
حسناء عماد حمدى أحمد السخاوى
منى حسانين يوسف حسانين كلوب

الكلية
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
السن عين شمس/رياضة
السن المنيا
تجاره جامعة السويس
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تربية ابتدائي سوهاج
السن المنيا
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تربية السادات
السن عين شمس
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تمريض اسيوط
اداب كفر الشيخ
علوم رياضة اﻻسماعيليه
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره طنطا
اداب سوهاج
تجاره سوهاج
حقوق القاهره
معهد فنى تمريض بنها
تجاره اسيوط
تجاره اﻻسكندريه
تربية ابتدائي طنطا
تربية رياضيه بنات اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
علوم اﻻسكندريه
اداب دمنهور
تربية ابتدائي طنطا
السن عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
669939
836044
833931
446858
302266
907490
902370
462965
807285
753439
529245
461124
742029
391672
455303
380771
505248
880532
372030
735522
662939
592932
877659
578981
504830
680993
807312
596193
801131
153484
805664
170354

اسم الطالب
اسراء شعبان محمود محمدعبد الرحمن
فاطمة محمد محمود احمد
دينا عبدﷲ محمد حسين
شريف السيد عبدالنبى احمد موج
محمد عبد المعبود عبد المعبود قطب
وفاء جادالرب محمود عثمان
احمد محمد ابوالحمد محمد
محمد على محمد على المالكى
عصام عبد العال عبد الهادى عبد ﷲ
نوران محمد علي صالح
عمر محمد عبدﷲ عمران
محمود عماد فتحى حسن مصطفى
هدير طارق صابر محمد
منار محمد عبدالحكيم عبدالوهاب
محمد جﻼل احمد فتوح الصعيدى
هاجر ايهاب سعيد امام
حسن انور حسن احمد حسن
محمد عبد ﷲ عبد الحفيظ سعداوي
نورهان سعيد سعد نصرالدين
محمد محمد مصطفى السيد ابراهيم
احمد صﻼح ابوزيد الطنطاوى
محمد الشربينى عبد الحليم ابراهيم
عبد الرحمن محمد محروس سيد
محمد حمدى جابر الشال
هدى على نصر ﷲ عبد السﻼم
احمد محمد عبد المنعم محمد عبد الهادى
محمد فتحى احمد عبد الحكيم
مى وليد حسن عبد الغنى الجزيرى
ابانوب عياد فخري عياد
ايه خالد على خالد
محمود سعيد كامل زيادى
محمود شعبان محمود عبد العزيز

الكلية
تربية ابتدائي المنصوره
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
تجاره طنطا
معهد فني صحى رياضه بنها
تجاره سوهاج
تجاره سوهاج
نوعية كفر الشيخ
نوعية المنيا
علوم رياضة بورسعيد
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره كفر الشيخ
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
علوم عين شمس
تجاره طنطا
علوم عين شمس
حقوق اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
حقوق عين شمس
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
تجاره كفر الشيخ
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم اسيوط
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
679603
469145
904161
303525
535197
535159
527011
425432
888329
108023
464904
896355
580215
680359
359922
446548
808690
526399
522802
827030
150111
153554
824583
393539
112345
515305
661012
670249
653649
210880
147665
524985

اسم الطالب
ندى ناجى منصور محمود
ايناس عبد الفتاح بسيونى يوسف بدر
عبد الرحمن رأفت عبد الحميد حفنى
اسراء سعودي عبد المحسن عبد الرازق
هناء زكريا حسين طه
مريم عبد الفتاح طه القصاص
إسراء محمد أحمد أحمد
عاصم عوض ﷲ عبدالفتاح صالح
حسناء عطيفى زهرى محمد
مريم ابراهيم هانىء صبيح مبارك
مصطفى مطاوع السيد السيد مطاوع
مريم وجيه مكرم رياض
نوران حسام الدين محمد جابر عزو
مريم احمد على السيد العمرى
اسﻼم ابراهيم سليم ابراهيم
شريف محمد السيد محمد عمار
مينا عاطف سعد بطرس
احمد فريد قرنى صديق اسماعيل
مى جمال محمد احمد عشيبه
ايه محمد ثابت قاسم
محمود حمادة احمد سيد
فاتن يسي ابراهيم يسي
محمد محمود فتحى محمد
ايه السيد احمد عبدالتواب عبدالعزيز
الشيماء عيد عبد الحميد عبد ﷲ
ماجد احمد عبد العظيم محمد ابواسماعيل
رضوه عبد الحافظ طلعت عبد الحافظ
نشوى عصام سليم عبد ﷲ
محمد ابراهيم احمد عبد اللطيف ورده
محمد على محمد كمال
ايه شحات سيد احمد
سلمى لطفى محمد عبد الرحيم موسى

الكلية
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
تجاره كفر الشيخ
حقوق سوهاج
اداب شبين الكوم ج المنوفية
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه دمنهور
تربية أساسي اسكندرية
حقوق اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
تجاره القاهره
تجاره كفر الشيخ
اداب انتساب موجه سوهاج
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه المنصوره
حقوق بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم المنيا
نوعية اﻻسكندريه
استنفد الطالب رغباته
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
رياض اطفال بنى سويف
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
نوعية عباسيه
اداب القاهره
تجاره دمنهور
علوم جامعة دمياط
نوعية المنصوره
تجاره الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية حلوان
تجاره اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
744971
478843
678853
394851
146864
532930
879924
133349
502410
805508
307181
123297
376057
284576
525414
282867
587194
376454
356010
427574
293650
842420
579635
279567
742150
837059
126248
547274
512553
519722
660559
445434

اسم الطالب
رضا عطيه على محمد
منه ﷲ عبدالعظيم احمد القاضى
عمرو عبد السﻼم محمد مقبل
هدير يحيي فتحى بيومى
عبد الرحمن سيد حسني عباس
محمد على قاسم بخيت ابرهيم
باهر عماد تمساح سيدهم
منه عاطف عبد المنعم مصطفى
بيشوي أسامة سمير عطيه
معتز حمدى عبدالوهاب عبدﷲ
سلمى جمال حسنى عطا ﷲ
ادهم ابراهيم نصر زيدان
محمد احمد السيد محمد عتمان
خلود محمد سيد جبيلى
سارة على امين خليل احمد
باتريسيا جرجس سامى عبد الملك
محمود محمد عفيفى أحمد عفيفي
محمد عبدﷲ عبدﷲ حسين العربي
ايه حسن محمود على
أسماء محب عبدالعزيز محمد يونس
محمد مصطفى يوسف شعبان
ماجد سالم موسى سالم
اﻻء محمد على موسى على
عبد الرحمن محمود دياب السيد
حنان على السيد عبد السﻼم
نورهان أحمد عبدالدايم عمر
منى عاشور فوزى السيد
اسﻼم هشام عبد الحليم خليل
وئام احمد محمد الراوى حمودة
شيماء محمود محمود محمود عاشور
رانيا اسماعيل طلب السيد الشبكى
هاجر حسن كامل حسن على رزق

الكلية
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب سوهاج
اثار القاهره
زراعه دمنهور
علوم رياضة اسيوط
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره دمنهور
تربية رياضيه بنين المنيا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
نوعية عباسيه
كلية الفنون التطبيقية ببنها
علوم عين شمس
تربية أساسي اسكندرية
تجاره القاهره
تربية/رياضه طنطا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره طنطا
تربية اسكندرية
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجاره اسيوط
تربية طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره بور سعيد
تربية طفولة فرع الوادى جديد
علوم رياضة القاهرة
تجاره دمنهور
حقوق اﻻسكندريه
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
تربية ابتدائي المنصوره
معهد فني تمريض طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
535631
139757
915757
529579
452304
146418
904805
502590
177019
217852
906136
821620
907669
907862
548479
893530
681014
296326
470607
358635
529803
807506
282941
453652
677032
145865
650445
670987
455263
150341
656455
725813

اسم الطالب
هاجر عﻼءالدين محمد الغرباوى
ايمان احمد عبد العزيز عبد العال
منى عبدالتواب محمود عبدالتواب
على احمد الرفاعى محمد القزاز
عبد الرحمن رمضان محمد ندا
مها حمدي جمعه سيد
عبد الحميد محي الدين عبد الحميد احمد
سلمى خالد على نصر سليمان
عمرو ايمن محمد يوسف
مروه مدحت محمد حامد
احمد ثابت الشمندى عبد الرحمن
مصطفى صﻼح محمود دردير
زهره صﻼح احمد محمد
احمد عبد الهادي عبد الغفار نور الدين
احمد عبد السﻼم عبد المقصود محمد مرسى شرف
اسحق ابراهيم فايز سدره
طارق محمد صﻼح محمد حجازى مرزوق
اية احمد محمد توفيق حسن
أﻻء محمد ابراهيم محمد فطاير
كريستينا صبحى فلتس سعيد
نادر عطيه فرج خيرﷲ مطير
مصطفى توفيق مصطفى توفيق
محمد مجدي طه غﻼب
ايه ابراهيم هاشم احمد
احمد خالد احمد برهام محمد السيد
احمد جمال احمد جوده على
ساره مجدى طه وفا ابو العنين
ايمان وفقى محمد السعيد محمد حجازى
اسامه احمد ابراهيم عبدالخالق جعفر
رحاب احمد عبد الرازق احمد
شيماء سعد عبد العزيز محمود اسماعيل
خالد مجدى خالد عبدالجليل

الكلية
تربية دمنهور
تجاره القاهره
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
اداب دمنهور
تربية طنطا
علوم رياضة القاهرة
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه الزقازيق
حقوق عين شمس
حاسبات ومعلومات اسيوط
ك.ت .فني صناعى قنا
اداب سوهاج
تجاره سوهاج
علوم رياضة دمنهور
معهد فني صحى سوهاج
تجاره الزقازيق
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب كفر الشيخ
تجاره عين شمس
تجاره دمنهور
تجاره اسيوط
تجاره عين شمس
اداب طنطا
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
حقوق المنصوره
تجاره الزقازيق
حقوق طنطا
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
667900
233965
438860
470666
125589
735718
880529
510835
121016
679028
683514
585821
370543
242632
575816
302128
594951
909753
614858
243136
509787
664112
591581
435485
505258
389106
376068
433023
843525
749423
317697
814512

اسم الطالب
محمد صﻼح عبد الجليل بوبو
احمد رزق محمدى السيد خاطر
رحمة مصطفى حسنى محمود محمد
فكريه شعبان سعد ابو الغيط ساطور
سوزان محمد على السيد فوده
على محمد محمد حسن
محمد حمدى محمد حماد
حسين احمد عبده محمد خليل
باسل اشرف عبد العزيز سيد
احمد صﻼح محمد سالم البسيونى
احمد محمد ابراهيم السيد السحراوى
امانى عبدالشهيد احمد مقلد
حموده عيسى حموده عيسي
عمر صﻼح جمعة حافظ
اﻻء احمد شاهين على شاهين
عمر عبد الرحمن احمد عبد الرحمن خليل
منه ﷲ خضر رزق أبوسمره
ساره محمود احمد محمد
عمر عبدالرحمن عبدالرءوف متولى
ساره تامر محمد محمد شوشه
كيرلس سعد قدوس عيسى
جميل محمد بدير السيد معوض
نوران ممدوح كمال زايد
أﻵء عصام أبو دهب محمدين سليمان
حمدي عيد احمد محمد عثمان
نجﻼء عبدالحميد عبدالفضيل محمود
محمد طارق محمد التهامى سالم على
احمد وائل محمد محمد احمد على سالم
عبد الرحمن احمد احمد علي
محمد محمود محمد صﻼح عفيفى
محمد رمضان ابراهيم على
عبدﷲ سعيد عبدﷲ ابوالليل

الكلية
طب بيطرى اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه قاهره
علوم الزقازيق
اداب انتساب موجه اسيوط
تجاره دمنهور
تجاره القاهره
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تربية طنطا
تجارة جامعة السادات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية رياضيه  /بنات طنطا
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
علوم جامعة دمياط
تربية نوعية فنية اسوان
علوم الزقازيق
حقوق حلوان
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره المنصوره
مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية
استنفد الطالب رغباته
اداب دمنهور
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
237534
526728
138146
156641
447550
611042
665850
213345
671511
164405
817257
148680
594092
821406
329695
383355
113783
435647
675049
459741
293843
457551
462238
389246
318836
380147
730373
369635
165415
670892
370779
742305

اسم الطالب
مريم احمد محمد عبد رب النبى
اميرة سعيد بطرس اسكندر قدس
ايه رزق سعيد حامد بدر سعيد
بهجت ابراهيم محمد محمد
محمود محمد رشاد ابوشعيشع
عاطف السيد عبداللطيف هاشم
امال محمد عبد البديع الشربينى احمد
حاتم خالد ابو الحسن محمد
محمود محمد ابراهيم عبد الجيد
دينا رمضان احمد محمد خليل
عبد الرحمن رجب محمد علي
احمد سعيد عبد الحليم طه
احمد مأمون احمد العجيري
ابوالحسن جاد همام محمد
نيفين نعيم ابراهيم يوسف
نورهان حسن ابراهيم حسن
محمد احمد محمد الفرس
آيه ايهاب محمد رشدى احمد مرسى
احمد محمد محمود على موسى
فرج سالم فرج شهاب الدين
باسل اشرف علي محمد عاشور
حنان عادل عبد الجليل حجازى
دينا جمال اسماعيل حفنى سالم
ايه عبده صبره جاد الرب
اية جمال عبد الفتاح منصور
محمد مجدى سالم ابراهيم
احمد سمير محمد ابو الخير عزيز
هند حلمى عبدالعزيز احمد متولى
محمد احمد حسن حسن
نجوى احمد مصطفى البسيونى احمد
هاشم محمد هاشم عبدالعزيز
ياسمين حسن محمد مصطفى

الكلية
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
كلية البنات تربية عين شمس
معهد فني صحى بنى سويف
معهد فني صحى رياضه طنطا
حقوق الزقازيق
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات المنصوره
اداب انتساب موجه الفيوم
تجاره بنى سويف
حقوق القاهره
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
خدمه اجتماعيه حلوان
اداب عين شمس
تجاره القاهره
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي طنطا
تربية كفر الشيخ
تجاره عين شمس
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
حقوق انتساب موجه عين شمس
دار العلوم ج القاهره
حقوق بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
901677
832770
835469
736147
542384
325379
446958
543512
466767
742949
884096
385930
152805
239495
218346
602538
593246
443002
293343
657466
470850
591652
152497
825424
611374
377534
832737
358983
651538
737231
813934
526367

اسم الطالب
محمد محمود على راشد
شيرين كمال حافظ محمد
وفاء عيد محمود احمد
احمد كمال عبدالستار محمد حسن
مصطفى على حميده على حميده
الهام محمد احمد الصغير
عبدالرؤف رضا عبدالفتاح محمد عﻼم
خالد محمد عبد العزيز طه
حمدية خالد على غازى العدوى
زينب محمد محمد عطوة
بسمه ناجح شوقى حسن
ايه شحته عواد عبدالعال
اشرف ايمن ابراهيم عبد السﻼم
عبد الرحمن عاصم محمد عبد اللطيف
جيهان طارق محمد سيد سويلم
ريهام عبدالنور عبدالبديع محمد
صالح سعيد محمد نوارج
اسماء سمير عبد العزيز محمد فايد
اسماء اسماعيل محمد محمد عبدالجليل
ايه محمد رياض سليم
اميره جمال السيد محمد خطاب
احمد محمد طه الزقزوق
محمد عبد العزيز على حسن سليم
بوﻻ سمير شكرى تكﻼ
نرمين أحمد اسماعيل ابراهيم
ياسمين احمد سيد عبدالحميد
زينب محمد حسين ابراهيم
محمود فرج محمد سيد احمد
نانسى محمد عبد العزيز عبد الحميد عرفه
اﻻء احمد عبدالحميد منصورمحمد
مارينا جوزيف ونيس عطاﷲ
جوزيف جابر مقار صموئيل

الكلية
تجاره سوهاج
تجارة قنا ج جنوب الوادي
معهد فني صحى اسوان
تجاره الزقازيق
علوم رياضة سوهاج
علوم جامعة السويس
تجاره طنطا
علوم رياضة سوهاج
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تربية اﻻسماعيليه
تربية اسيوط
حقوق عين شمس
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب الزقازيق
اداب جامعة دمياط
زراعه طنطا
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
زراعه المنصوره
تربية كفر الشيخ
معهد فني صحى بور سعيد
حقوق بنى سويف
معهد فني صحى سوهاج
رياض اطفال المنصوره
نوعية عباسيه
حقوق قنا جنوب الوادي
علوم حلوان
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
599783
150350
430475
531013
320684
153611
168797
437371
213030
374097
145895
428118
317547
160469
351728
307251
613099
665453
613845
154721
370853
594197
245219
170356
885025
216555
602940
584969
161383
435497
676627
744584

اسم الطالب
محمد وجدي محمود حسين محمد
رشيده صﻼح حسنى عبد العظيم
خالد مصطفى كامل احمد الدمهوجى
احمد ابراهيم فتحي محمد شعبان
اﻻء محمد شبل ابو ليفه
نيرة محمد مصطفى فرج ﷲ
هاجر سيد فوزى عبد الكريم
مارينا ناجح فوزى راغب سدراك
سلمى محمود حنفى محمود غراب
ايه حسن محمد حسن ابوعيشة
محمود زيدان حسن خليل
احمد اسامة جاد بغدادي عبدالعال
مروة حامد صﻼح الدين السيد مبروك
تيسير رجب مقبل عبد الفتاح
هادى هانى ايوب شنودة
اسراء مجدي عبد الهادى عبد ﷲ
اسماء رمضان محمد محمد سيد احمد
ايمان السيد يوسف الشربيني
عمرو احمد عبد الرحمن احمد
اسماء كمال عزام بيومى
محمد خالد عبدالستار عبدالرحمن العشرى
احمد ابو طالب طه السيد ﻻشين
دعاء فرج ابراهيم فرج
محمود معوض عبد المنعم حميدة
حازم حماده على حسين
عمر محمد حامد محمد عمر
احمد صﻼح توفيق عمر ندا
ايمان ابراهيم عبد المحسن الطيب خليفه
فاطمه وهبه كامل عمر
عندليب عنان على خوجلى
روضه حسام حسن السيد رجب
مروه رضا عزب حسن

الكلية
تجاره بنها
علوم حلوان
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره القاهره
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تمريض شبين الكوم المنوفية
تربية ابتدائي بنى سويف
تجاره عين شمس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب الزقازيق
علوم المنصوره
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف
تجاره عين شمس
طب بيطرى المنصوره
اداب القاهره
تجاره بور سعيد
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره الزقازيق
تربية ابتدائي طنطا
تربية /رياضه بنى سويف
تجاره دمنهور
تجاره المنصوره
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
877105
279182
446514
582920
160098
801135
431900
604832
544571
284868
579798
461040
208892
173575
596923
219337
126895
220916
452902
583326
681018
210064
449844
293669
740861
754450
242393
362955
307241
207490
606016
500616

اسم الطالب
وليد محمد عبد ﷲ عبد العليم
عمر محمد السيد عبد القادر
أسامة صﻼح الدين عبد الرحمن الفيل
منار ابراهيم بدير على سقيرق
عبد الحافظ حسنين عبد الحافظ مرداش
احمد صﻼح رياض حسين
احمد خالد كمال السيد محمد حجاج
سلسبيل عصام مصطفى حفنى
محمد أشرف عبدالمنعم أحمد محمد
ريهام رجب محمود مصطفى مراد
مارينا رضا عوض ﷲ فرج ﷲ عوض ﷲ
احمد يسرى عبد اللطيف اﻻنه
احمد إيهاب صبرى جمال
نسمة ممدوح احمد عبد القادر
ايمان عصام عباس محمد
سلفانا جورج فهمى جرس
سلسبيل محمد ابراهيم مهدي
عﻼء مصطفى السيد سالم موسى فضل
مها شعبان محمد البرلسي
ياسمين اشرف محمد الفقى
عﻼء عثمان محمد عثمان قاعود
زياد وليد جﻼل الدين عبد المقصود عيد
نورهان اسامة محمود عبدالفتاح فرج
احمد حمدي احمد حسن طرابيه
محمود محمد جمعه محمد
ريم ياسر عبده محمد الشطوي
اسﻼم عادل حسين سيد
عمر شريف احمد حسين
ياسمين سعيد محمد عجﻼن
ميرا مجدى جورج حنا فهمى
عمر عصام راجح غالب عبد الحميد
عمرو احمد حبيب محمد الوكيل

الكلية
تربية اسيوط
علوم رياضة عين شمس
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه المنصوره
إعﻼم بنى سويف
علوم رياضة المنيا
تجاره اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
علوم رياضة اﻻسكندرية
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تجاره المنصوره
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
دار العلوم ج القاهره
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
علوم القاهره
حقوق بنها
حقوق طنطا
علوم جامعة دمياط
تجاره بور سعيد
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب طنطا
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره بور سعيد
كلية أداب بورسعيد
اداب القاهره
معهد فني تمريض عين شمس
تربية ابتدائي السادات
حقوق انتساب موجه عين شمس
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
تجاره انتساب موجه دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
130210
898836
591596
107501
462726
219381
321917
520307
133807
361629
229915
313804
380849
846189
447461
828158
838283
211628
324146
679811
445422
877841
314410
461903
886048
285935
898655
651620
455104
465403
657449
367075

اسم الطالب
احمد فوزي عبد القادر محمد
شيماء صابر ابوالفضل السيد
احمد احمد محمد القشاوى
امنه محمد شريف مصطفى عبد القادر
محمود كمال الدسوقى مروان
مصطفى ابوزيد جﻼل ابوزيد
هشام محمد عبدالحميد الشعيرى
هند اشرف عبدﷲ مبروك عوض
ميرنا جمال سالم عبدة
بسمه عبدالسﻼم محمود سليمان
نوران محمد رضا محى الدين عبدالمعطى
نورهان ممدوح امين سليمان
مريم ماجد يوسف فرج
باهر محمد عبد الوارث محمود
ابراهيم السيد عبد الحفيظ نصير
عبد العظيم محمد عبد العظيم البنا
عبدﷲ عبد المنعم عبدﷲ سعيد
مصطفى امين محمود عادل سليمان
اﻻء ابو الحسن عباس محمد
محمد السيد محمد نبيه قنديل
نشوى حسن عمر حسن المراسى
محمد عبد العال محمد اسماعيل
اسماء عبد الرحمن محمود أبو عافية
ايه محمد مجدي فهمى مجدى عياد
ايه منصور صادق عبد القادر
منة ﷲ ابراهيم عوض محمود
سعديه احمد عبد العال مصطفى
اسﻼم مختار عبد الحليم عوض محمد
احمد صبحى السيد حسين
كمال طه كمال طه
امانى محمد محمد الشحات محمد جاهين
احمد سمير على حسن على الحلواني

الكلية
تجاره القاهره
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
حقوق القاهره
تجاره كفر الشيخ
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
اداب دمنهور
بنات علوم رياضة عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
السن عين شمس
تربية شبين الكوم
علوم رياضة عين شمس
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
تجاره طنطا
تجاره سوهاج
معهد فني صحى اسيوط
تجاره عين شمس
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره طنطا
حقوق اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي كفر الشيخ
اداب انتساب موجه اسيوط
فنون تطبيقيه حلوان
اداب سوهاج
تربية رياضيه بنين المنصوره
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
علوم بورسعيد
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
160345
679093
807342
250095
233386
578826
650681
445744
671882
532734
594132
605797
529424
363693
545347
222202
212371
586797
366884
144633
533505
822302
523265
432647
179331
315310
743110
582561
477333
208574
898957
209844

اسم الطالب
سمر مجدى محمد عيسوى
سميره السيد على محمد العميرى
احمد انس محمد محمد
عمرو ياسر ابراهيم ابراهيم
هدى احمد حسين شراب
احمد مجدى راغب على ابوغربيه
اﻻء محمد مصطفى ابراهيم الشعراوى
سعاد رسﻼن سيداحمد زايد
مصطفى رضا احمد سالم
محمد على يوسف محمد يوسف
عبده محمد عبد الجليل حامد
محمود محمد حسين محمد
مينا فوزى نجيب ميخائيل عبد المﻼ
زياد خليل عطيه خليل
محمد عﻼء خليفة على ابراهيم
اميره طارق سالم احمد
محمد خالد يسرى ابو الريش
شهيره اشرف بدير عبد الحميد عبد الكريم
مصطفى محمد عبدالحليم ابراهيم
مصطفى عبد المجيد عبد العزيز منصور
اسماء سامى محمد على جبر
ساره دياب سعد محمود
مصطفى حسن مصطفى محمد عبد اللطيف
شادي سعد جابر خليل السيد
زينب عبد الحميد محمد احمد
عبد الحميد مصطفى عبدالحميد عبدالرازق حربى
نيرة السيد سعيد محمد
بسمه احمد عبد العزيز مصطفى القدح
ساره طارق محمد هاشم محمود
زينب محمد علي عبد السميع
رحمه عثمان السيد عبد الرحيم
يمنى احمد محمد صبرى قاسم اسماعيل

الكلية
اداب بنى سويف
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره اسيوط
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية رياضيه  /بنات طنطا
تمريض المنصورة
تجاره دمنهور
تجاره بور سعيد
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
تجاره دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اﻻسكندريه
علوم عين شمس
تجاره القاهره
تربية طنطا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم اﻻسكندريه
اداب سوهاج
علوم اسوان
تجاره اﻻسكندريه
إعﻼم بنى سويف
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تجاره طنطا
تجاره طنطا
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره سوهاج
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
369712
604639
658208
391442
280583
240514
826809
650628
457788
457379
670552
446924
905457
388319
547016
439017
812673
665899
439736
112791
372481
666263
155908
111647
216478
678252
141222
457209
804061
103652
308034
153118

اسم الطالب
غاده رمضان عبدالعزيز حماد
ساره عماد فاروق عبدالرشيد
عزيزه محمد كمال حسب النبى دويم
بسنت ايهاب محمد عبدﷲ ريحان
نها احمد على عرابى احمد
فيفى سيد نصرالدين محمد شافعى
عبد ﷲ محمد حسن محمد
مريم السيد عبد الغنى السيد مشالى
اميره على عبدﷲ على سيد احمد
اشجان سند سعد حارون
اسراء رجب عزت الباز فرج
احمد طارق عزت رضوان
جهاد رشدي عبد الصبور عبد الموجود
محمود احمد مرسى عبدالمحسن
السيد ناصر السيد السيد الحلوجى
رضوى محمد انور يوسف زهير
احمد نادى أحمد جﻼل
طارق حازم محمد حافظ الحصى
آيه حازم عثمان فتح ﷲ شلش
نورهان عادل اسماعيل عبد الواحد
فاطمه محمود محمد ابراهيـــم صالـــح
رنا ابراهيم احمد عبد الكريم العشرى
اية محمد هﻼل عبد الكريم
فاطمه امام بخيت معوض
نور اشرف محمد توفيق
ايمان شاكر باز محمد
ايه عصام حسين مصطفى
هند خيرت عبدالرحيم النجار
ميار مجدى محمد على
كريم وليد حسين محمد ابراهيم عبد الحليم
مبروكة محمد صديق الجبالى
منه ﷲ على حسن عبد الوهاب

الكلية
تربية ابتدائي بنها
نوعية فنيه الزقازيق
معهد فني صحى المنصوره
تربية عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب القاهره
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
اداب انتساب موجه المنصوره
علوم طنطا
اداب انتساب موجه طنطا
معهد فني تمريض المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
اداب سوهاج
تربية ابتدائي بنها
تجاره اﻻسكندريه
تجاره دمنهور
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تمريض المنصورة
تجاره دمنهور
حقوق القاهره
تربية عين شمس
طب بيطرى المنصوره
تربية بنى سويف
معهد فني صحى رياضه امبابة
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
نوعية المنصوره
معهد فني صحى رياضه امبابة
طب بيطرى بنها
سياحة وفنادق المنيا
تجاره القاهره
تمريض شبين الكوم المنوفية
علوم بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
467707
204651
897039
317988
279664
595895
207431
590477
659746
521305
504764
166720
125661
380793
901559
320891
605598
429556
735964
882527
878308
801822
810832
887512
536220
911277
106000
657184
742208
538427
547217
127725

اسم الطالب
محمد عبدالرحمن الشوادفي عبدالعظيم
اندرو سامح الكسان ابراهيم
راندا مخيمر محمد عواد
محمد عبد العزيز احمد درغام
ياسمين نجاتي احمد كلبوش
وفاء رضا عبد الحافظ محمود عبد الحافظ
احمد معتز طلعت احمد السيد
احمد محمد توفيق الجنتيرى
ندا حسن عمر محمد
فاطمة محمد السيد الباز
دينا أحمد السيد طه
جهاد احمد حسين محمود
اسماء اشرف محمد مرجان
ايه صﻼح محمد امين هيكل
عبد ﷲ ممدوح هاشم سﻼمه
دعاء حسن عبد الستار الديب
ياسمين عبد الحميد دسوقي عبد الحميد
روان على جبريل عوض
ندا ابراهيم محمد شاهين
عبد الكريم حشمت محمود على
ابرام نشات وديع تاوضروس
محمود محمد عماد الدين يوسف عبد اللطيف
يوسف مدحت يوسف سعد
دينا كمال بدير عبد ﷲ
ساره على محمد السعيد الرومى
صابرين سعيد يوسف محمد
احمد خالد عبد الموجود عرابى
يسرا عمرو السيد كشك
تقى احمد فتحى محمد
ياسمين محي الدين فتحي حجاج
احمد حسن على أحمد الشربينى
مورين سمير يونان سمعان

الكلية
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
اداب سوهاج
معهد فنى تمريض بنها
حقوق عين شمس
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
حقوق عين شمس
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
معهد فني تمريض المنصوره
العالي للدراسات اﻻدبية كنج مريوط
حقوق اﻻسكندريه
معهد فني تمريض الفيوم
معهد فني صحى امبابة
كلية الفنون التطبيقية ببنها
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
تربية ابتدائي شبين الكوم
تربية ابتدائي الزقازيق
طب بيطرى اﻻسكندريه
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تمريض اسيوط
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
نوعية المنيا
تجاره بنى سويف
نوعية موسيقيه اسيوط
تربية ابتدائي دمنهور
تربية طفولة أسوان
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية ابتدائي دمنهور
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
اداب انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
543707
741103
536295
237775
126230
168378
242612
683617
751333
547234
592015
891678
536554
365275
577016
360668
430941
140557
512495
576103
728272
428174
378541
806410
803259
429512
655423
730368
390966
124874
752004
745837

اسم الطالب
سلمى حسين على حسن مصطفى
محمد ثروت السيد بدوى
مريم على مصطفى الشريف
ثراء محسن عبد الحكيم صالح
يارا حسام ابراهيم احمد حسين
عبد الرحمن محمد رجب حسن
عبد الرحمن محمد ابراهيم عبد الفتاح
احمد الصديق احمد احمد فايد
احمد حسين احمد حسين ابو العﻼ
احمد عباس محمد عباس حمده
هاجر نادى لطفى محمد حسن
رانيا حسن محمد رشوان
إيمان ابو السعود ناصف عبدﷲ الجندى
مروه صبحى رمضان محمد
خلود محمد احمد محمد عمر
اميره مصطفى محمود حسين
مروة خليفه محمد خليفه السيد
رانيا محمد السعيد محمد
مها محسن عبد الرازق حسن محمد
حازم محمد ابراهيم عبدالسﻼم
مصطفى طارق مصطفى ايوب محمد
عبد الرحمن محمد مصطفى سليم ريحان
عمرو نادر صابر عواد الجمل
ايفون مجدى حبيب تاوضروس
يمنى مظهر صفوت محمود
اسراء احمد ابراهيم محمد عمر
احمد اشرف احمد السعيد عبده
ابانوب سمير ابراهيم عطا
محمد اسامه محمد محمد هيكل
عبد ﷲ فرغل احمد جﻼل
اميره على السيد على فرج
سناء طلعت عبد العال عبد اللطيف

الكلية
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
معهد فني صحى بنى سويف
تربية/رياضه حلوان
اداب المنصوره
نوعية بور سعيد
تجاره دمنهور
اداب انتساب موجه جامعة دمياط
تربية اسيوط
تجاره دمنهور
تجاره عين شمس
اداب طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم اسوان
حقوق حلوان
اداب دمنهور
اداب طنطا
علوم رياضة الزقازيق
حقوق اﻻسكندريه
حقوق انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه المنيا
إعﻼم بنى سويف
زراعه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه المنصوره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
اداب انتساب موجه بورسعيد
زراعه اﻻسماعيليه ج قناة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
161451
888068
588827
297146
903197
878485
297159
110904
378997
512924
531579
582171
306208
383541
311592
125989
540316
212641
380720
361068
372661
168517
544843
371616
613124
920563
439995
531521
526614
727340
167712
682164

اسم الطالب
احمد حسن محمد حسن
جيﻼن عبد الناصر متولي محمود
شروق ماجد عبد ﷲ الشال
سارة جمعة سعد سالم
عﻼء الدين عادل محمد شحاته
محمد ايهاب محمد محمد
سلوى سامي مسعد على
ايه ايمن محمد محمد احمد
منار فرج على قطب
اميرة مسعد محمود على السنهورى
إسﻼم محمد فتحى سيد احمد خليل
الششتاوى ربيع الششتاوى المزين
محمد علي عبدﷲ صقر
احمد نصر عبدالرازق محمود عبدالرازق
محمود حامد سعيد حسن
هاله جمال عبد الفتاح الزيات
فاطمة رضا شعبان ابراهيم علي
نوران حسن على حسنين محمد
وﻻء فرج عبدالحميد حسن حميده
ايه ناجى محمد عبدالعزيز
تريزا رمسيس صبحى ونيس
ايه احمد محمود سليمان
عبد الرحمن السيد صابر يوسف السيد
ندى عبدالمجيد زكى ابوالغيط
ساره محمد السيد احمد على
رضوه صﻼح عبد الﻼه احمد عثمان
آية عبد الظاهر عبد الرحمن عبد الفتاح
مصطفى عادل توفيق عبدالحميد الغنيمى
ايمن محمد احمد عبد الغنى
كريم حمدى حلمى محمد حسن
صالحه مبروك كامل عبد الجواد
ياسمين محمد محمد محمد شلبى رواج

الكلية
تمريض بني سويف
تجاره اسيوط
اداب طنطا
تربية حلوان
حقوق قنا جنوب الوادي
تمريض اسيوط
اداب القاهره
تجاره انتساب م .بنها
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
حقوق اﻻسكندريه
طب بيطرى دمنهور
اداب طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية/رياضه عين شمس
حقوق جامعة السادات
فنون جميله فنون حلوان
تجاره دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
دار العلوم ج القاهره
اداب انتساب موجه طنطا
تربية ابتدائي بنها
اداب انتساب موجه الفيوم
علوم رياضة طنطا
حقوق بنها
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية ابتدائي سوهاج
اداب اﻻسكندريه
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره اﻻسكندريه
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
اداب انتساب موجه الفيوم
اداب المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
754894
596861
307871
893574
743264
136878
599501
748828
124431
455260
804121
427502
725535
519294
351555
738207
230717
316025
610906
351489
532854
127113
889308
283855
583375
228129
890283
459175
297524
472012
428041
461048

اسم الطالب
احمد محمود على عبد المقصود
زياد محمد مسعد القبرصلى
مي احمد عامر شعبان السعدنى
امانى محمد سيد محمود
احمد حسن حسين حسن عليان
رضا عبد الرحيم سعد على
خالد السيد محمد مغاورى
امنه غريب محمود زكي
مجدى كامل فكرى قلدس
احمد محمد مرزوق متولى حجازي
اسماء سيد رفاعى محمد
ايمان زهران عبد المنعم فريد
ايه هانى محمد عبد الحميد محمد عبدالمنعم
ايمان محمد شعبان السيد
حسين يوسف عزالدين يوسف عبدﷲ
محمد ثروت مصطفى ابراهيم
احمد سيد عبدالفتاح احمد
اية فهمي سليم عبد الحميد
كريم ايمن محمد محمد الشبراوى
سمر محمد على سيد حسن
محمد وصفى عبدالجواد ابوهديمه
ياسمين طارق محمود ابراهيم
اسﻼم احمد فرغلى مصبح
احمد هشام عبد الحكيم احمد
ايمان عبدالمنعم عطية محمد ندا
على دسوقى على السيد احمد
اسراء عﻼء نجاح محمد
شيرين محمد محمد ابوشريف
مادونا يوسف انطون فؤاد
بدر الدين خالد فتحى محمد السواحلى
محمود محمد عبد المجيد محمد
عزيز مﻼك عزيز ابراهيم

الكلية
السن عين شمس
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب سوهاج
علوم رياضة اﻻسماعيليه
اداب القاهره
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تربية جامعة السويس
تجاره القاهره
اداب طنطا
تربية ابتدائي المنيا
تربية/رياضه اﻻسكندرية
اثار القاهره
اداب دمنهور
حقوق عين شمس
تجاره بور سعيد
تجاره انتساب موجه حلوان
طب بيطرى بنها
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
زراعه دمنهور
تجاره القاهره
حقوق اسيوط
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
طب بيطرى بنها
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه اسيوط
حقوق اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
حقوق طنطا
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية/رياضه كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
888876
106364
876230
386685
437393
221014
278356
520724
652199
530367
383093
665066
831675
912413
542521
437140
472508
906946
750514
812475
207288
277633
755743
845925
659094
376788
603923
432157
321151
815042
814342
557886

اسم الطالب
محمد اسامه انور عبد الﻼه
عمر احمد عبد الفتاح عامر
هدير مصطفى رجب على
حبيبه حمدى محمد السيد
مها السيد علي عبد الحافظ
محمد احمد عزت امام
انجي عادل عبد الحميد محمد علي
آية انور شعبان محفوظ قرموط
محمد عﻼء الدين محمد توفيق بكير
محمد رضا عبد الفتاح عﻼمه
عبدﷲ عاطف عبده احمد محمد شريف
مهند محمود احمد البراشى
محمد جمال مهران عثمان
ابراهيم جمال صالح محمد
هدير محمد حسين احمدمحمد
سلمى محمد على عبد المحسن محمد
شروق السيد السيد حامد محمد الهنداوى
امجد نعيم فرج بادير
احمد حسن سعد سﻼمه كمالو
أمينة عبدﷲ صغير محمد
محمد نبيل حربى جمعة الجعبرى
عمر ايهاب عبد المجيد اللبان
شروق نصر الدين احمد السيد حﻼوه
ايمان عبد الرازق أحمد محمد
هدير اسامه محمد محمد المتولى
امانى محمد عبدالفتاح منسى الظايط
محمد اشرف محمد ربيع بيومى
احمد محمد عبد المنصف عبد العظيم
شيماء راضي السيد خضر
دعاء محمد عبد الرحيم عبد العظيم
نسمه ربيع رشدى محمد
اية حسن على حسن احمد

الكلية
تجاره سوهاج
حقوق القاهره
علوم بورسعيد
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب دمنهور
علوم عين شمس
حقوق عين شمس
اداب دمنهور
حقوق المنصوره
اداب دمنهور
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره المنصوره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
حاسبات ومعلومات اسيوط
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
تربية طفوله اﻹسكندرية
تجاره كفر الشيخ
تجاره سوهاج
نوعية بور سعيد
تجاره اسيوط
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
تجاره عين شمس
اداب العريش
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب المنصوره
طب بيطرى بنها
السن عين شمس/رياضة
تربية اسكندرية
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية رياضيه  /بنات المنيا
دار العلوم المنيا
زراعه دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
319000
167650
314865
675871
886101
585277
113273
667218
464805
897044
382677
109811
611778
916750
514918
814854
351371
529402
456341
278768
535461
616413
209431
352640
464961
428115
663561
383409
231551
311846
583644
658221

اسم الطالب
يمني عفيفي رجب عبدالخالق
اسامه محمد حوش ابو سيف
محمد عبد ﷲ سعد محمد غباشي
ساره مجدى عليوه محمد حسن
ابانوب نصر جرجس تادرس
ميادة مصطفى سعد سليم
بﻼل خالد برسى ابو بكر
سماح امين على السعيد السعيد
هشام عبد الحميد ابراهيم الشهاوى
سماح مصطفى مغربى عبد الرحمن
مصطفى مجدى عشرى حجاج مكتى
احمد سيد رياض عوض
سماح جمال اسماعيل محمد احمد ايوب
نورا محمود عيسى محمد
احمد السيد احمد سالم عبد النبي
يوسف صبحي بشارة يواقيم
محمد اشرف عبدالواحد النحريرى
مصطفى عبد الخالق ابواليزيد سليمان ابو زهره
حسن محمد حسن محمد قرش
فاطمة خالد شعبان عبده محمد خليل
ايمان ابراهيم عبده محمد شرف الدين
تقوى محمد عبد الوهاب ابو السعود الجوهرى
اسراء ممدوح غريب حسن
محمد احمد فتحى عبدالفتاح السيد
محمد عبدالمعطى بسيونى عبدالمعطى العبد
ابراهيم محمد محمد عبده طايل
نيرمين مزيون زخارى حنا عزب
دعاء حسن محمد عوض ﷲ
نورا خليل سيد محمود
محمد عبد الفتاح عبدالحميد متولى
داليا عبد العزيز محمد محمد الغزالى
هند ابراهيم عبد القادر مخلوف المتولى

الكلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية الفيوم
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
اداب انتساب موجه المنصوره
نوعية فنيه اسيوط
معهد فني صحى طنطا
حقوق حلوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية/رياضه كفر الشيخ
حقوق سوهاج
حقوق عين شمس
تجاره بنها
تجاره بنها
علوم اسوان
اداب دمنهور
معهد فني صحى بنى سويف
تربية حلوان
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
معهد فني تمريض طنطا
علوم عين شمس
تجاره عين شمس
زراعه كفر الشيخ
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
طب بيطرى المنصوره
بنات تربية/رياضه عين شمس
تجاره عين شمس
كلية الفنون التطبيقية ببنها
نوعية طنطا
نوعية المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
229222
109113
600021
132980
677813
204926
377670
612706
811850
514884
213038
426846
367023
510900
128150
912389
444038
450147
910639
504175
540158
211909
589267
517681
829850
544429
289653
597489
245081
465350
756082
655838

اسم الطالب
محمد سيد بدر الدين محى الدين
اسﻼم صابر سيد حموده
محمود احمد شحاته عبدالحميد
محمد عﻼء الدين احمد عبد العظيم
ايمان جمال محمد جاد رمضان
كيرلس جورج ابراهيم زكى
وﻻء عﻼم عبدالمؤمن قاسم
محمد صبرى حسينى احمد سالم
ابانوب جابر عبدالمﻼك حنا
مصطفى شوقى كمال الجويلى
يمنى احمد عبد الرحمن رفعت لملوم
ميريهان حمدى احمد درويش
احمد محمد بيومى عاشور
محمود احمد كامل مرسى محمد
سمر عبد المحسن احمد على
ابراهيم سمير ابراهيم عبد الغفور
اسراء النشار احمد محمد حواس
ايه عبدالوهاب محمد المنياوى
اميره ربيع عبد الموجود محمد
سارة جابر عبدالمنعم محمد سالم
أسماء ربيع حمد عطية
عبدالرحمن طارق عبدالرحمن محمد كامل
احمد اشرف سيد احمد عبد الستارالفقى
لمياء صبرى محمد محمد السقا
اميرة عبدالرازق عربي حامد
شريف إبراهيم شوقى إبراهيم سمعان
نغم نبيل محمود السيد البكرى
رانيا رضا أمين السعيد الكيال
ايه احمد فتحي احمد
يوسف جمال يوسف ابراهيم يوسف
معتصم عماد السيد توفيق
محمد ثروت سعدالدين محمد

الكلية
تربية/رياضه عين شمس
حقوق القاهره
علوم الزقازيق
حقوق القاهره
تجاره جامعة دمياط
العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه
اداب انتساب موجه بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني صحى بنى سويف
تجارة جامعة السادات
علوم حلوان
رياض اﻻطفال ج اﻻسكندرية فرع مطروح
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم حلوان
اداب انتساب موجه اسوان
تجارة جامعة السادات
علوم طنطا
اداب انتساب موجه اسوان
تجارة جامعة السادات
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره انتساب موجه عين شمس
حاسبات ومعلومات بنها
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
نوعية فنيه قنا
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات حلوان
حقوق المنصوره
رياض اطفال القاهره طالبات
علوم اﻻسكندريه
علوم العريش
علوم جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
320837
908898
208768
586572
847681
359526
741456
223375
103157
226504
664716
315849
446098
428064
585471
166397
748926
134978
322208
899049
612076
878861
526440
280323
901659
204880
919266
611103
352861
370090
600261
287387

اسم الطالب
اية خالد محمود عبد العال
سلمى عبد النبى عبدالشكور محمد
باسل عﻼء الدين زكى محمود
محمد على عبد القادر البلكيمى
عمرو خالد توفيق احمد
اسﻼم قاسم محمد زكى احمد صادق
محمد احمد محمد احمد حسين
ريم مصطفى صبحى احمد
عمرو محمد محمد عيد
احمد محسن موسى دسوقى
عمرو هشام حسن على محمد
محمد مصطفى محمود علوان
مينا لبيب ادوار لبيب ميخائيل
علي اسامة علي حسن محمود
جميلة محمد حامد حامد حاويل
هاجر محمد عبد اللطيف محمد
هدي كمال الدين فتحي عبد الحميد
بسام ناصر السيد السيد خليل
محمد عبد المحسن عبدالكريم شبكة
هاله صﻼح خلف السيد
عبدالحميد كرم محمود عثمان
احمد محمد طارق بكير عبد الحافظ
على احمد السيد خليفه سالم
نورهان ناصر على عبد الناصر
كيرلس ميخائيل نظيم ميخائيل
حسن وليد احمد صبرى
مروه محمد لطفى محمد
رامى عاطف السيد محمد
ادهم محمد محمود سيد
احمد ابراهيم مهنى عبدالمعطى
منى رجب عبدﷲ محمد رمضان
ندى محمد مصطفى درويش

الكلية
كلية البنات علوم عين شمس
كلية تجارة ج أسوان
حاسبات ومعلومات القاهره
تمريض بنها
المعهد الفني للتمريض بقنا
تربية حلوان
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
علوم حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
تجارة جامعة السادات
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره جامعة السويس
تربية أساسي اسكندرية
تربية ابتدائي طنطا
دار العلوم الفيوم
علوم جامعة السويس
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
معهد فني صحى رياضه بنها
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره جامعة السويس
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
تربية أساسي اسكندرية
زراعه عين شمس
تجاره سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره عين شمس
حقوق بنها
تجاره انتساب موجه الزقازيق
حقوق حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
368543
754009
148351
127366
115258
317904
608286
209582
126365
661142
660032
605787
311581
207880
442258
468327
735830
289495
520551
380428
214361
887586
440922
148045
819247
430910
295339
912807
374827
540653
879503
207062

اسم الطالب
هاجر محمد راشد مسعود
باسنت محمد على محمد الفطايرى
فاطمه الزهراء خالد محمد احمد عبد ﷲ
منة ﷲ جمال صابر محمد
شيماء سليم نزيه محمد
اسﻼم رمضان سعيد عباس مصطفى
اﻻء على حسن عبد الحليم
ايناس عصام الدين احمد حسين
نورهان اشرف صﻼح امين
محمد حامد خفاجه السيد كشك
رامى مجدى شعبان محمد البلتاجى
هاله محمود السيد ابراهيم
محمد رمضان محمد اﻻنصارى حلوه
مازن احمد عبد الرؤف عبد ربه مصطفى
احمد محمود عبدالغنى علي السيد رحاب
انور محمد شعبان محمدحامد
هدير محمد عبدﷲ عبدﷲ مصطفى السجان
صفاء ناجي أحمد عبد الحميد اسماعيل
هدى صالح محمد عبد الحافظ حواس
عزت محمود رضوان محمود عبدالدايم
ابانوب يسري موريس حنا
هيام اشرف احمد عامر
زينب محمد أحمد حسين
احمد سيد ابراهيم سيد
عبير حسن رمضان حماد
انجى هشام فؤاد حامد حسن
تغريد خالد عزالدين محمد
مصطفى عماد الدين عبد العزيز احمد
منى ايمن عبدالسيد عبدالمولى
دينا يسرى السيد محمد القزاز
بيشوى اشرف حليم عزيز
عبد الرحمن احمد محمد عبد اللطيف الخطيب

الكلية
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف
كلية أداب بورسعيد
حقوق القاهره
دار العلوم ج القاهره
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية/رياضه الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق القاهره
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره انتساب موجه المنصوره
معهد فني تمريض الزقازيق
معهد فني صحى بنها
علوم رياضة القاهرة
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
حقوق طنطا
نوعية موسيقيه الزقازيق
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب دمنهور
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
حقوق عين شمس
تربية ابتدائي اسيوط
اداب انتساب موجه دمنهور
حقوق القاهره
تجاره اسيوط
تربية أساسي اسكندرية
تجاره انتساب موجه طنطا
اداب اسوان
تربية بنها
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي اسيوط
حقوق عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
605087
473386
911201
319719
728153
317623
399728
471660
160128
143014
463229
375030
833085
908156
374919
807195
603561
108264
459963
525485
125911
382508
134522
880159
157123
464499
378934
243829
122946
220832
894780
234269

اسم الطالب
اسماء عاطف محمد الشحات
ايمان احمد عبدالمنعم احمد ندا
محمد سعيد عوض ﷲ احمد
اية محمد محمد مرسي مبروك
رنا سالم عبد الجواد سالم مرعى
احمد عاصم بيومي مصطفى زيدان
محمد سيد مصطفى عبدالصمد
محمد البيلي عبدالحليم محمد البيلى
محمد عبد العليم عبد القادر عبد القادر
فاطمه محمد توفيق احمد بهنسي
احمد رشاد محمد حسن بنات
ثريا عواد النادى يوسف
عبير خليل ورداني خليل
اميره محروس الديب عفيفى
محمود فوزى حلمى عبدالحميد
محمد على نور الدين امبابى
فهمى محمد فهمى عبد الغفار احمد
نوران شريف اسماعيل عطيه
سلمى مصطفى محمد زواله
روان محمد عبد الفتاح ياقوت ابراهيم
مروه اسماعيل محمود اسماعيل
احمد حسنى سعيد عباس
ايمن سيد حلمى عبد الفتاح
بسنت محمد على عبد الحميد
هدير سعيد مصطفى احمد
ايمن رضا محمود حسن محمد عبده
امانى مصطفى احمد احمد
عمر اشرف عبدالغفار حسانين
احمد فوزى فاروق عبد العزيز
محمود حمدى حنفى محمود
اسراء ابراهيم احمد ابراهيم
احمد سعيد جمعه محمد حموده

الكلية
العبور العالي ك 21بطريق بلبيس لنظم المعلومات اﻹدارية
اداب كفر الشيخ
اداب اسوان
تربية شبين الكوم
تربية/رياضه الزقازيق
تمريض بنها
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تجاره كفر الشيخ
اداب بنى سويف
اداب انتساب موجه القاهره
تربية كفر الشيخ
تربية ابتدائي بنها
كلية تجارة ج أسوان
اداب قنا ج جنوب الوادى
تربية ابتدائي بنها
حقوق بنى سويف
علوم الزقازيق
تجاره القاهره
زراعه كفر الشيخ
تربية اسكندرية
تجاره القاهره
طب بيطرى بنها
تجاره انتساب موجه طنطا
علوم اسيوط
حقوق بنى سويف
اداب كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه القاهره
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
اداب عين شمس
تربية سوهاج
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
584180
281725
727538
903278
660361
164912
391787
158342
674066
302637
910746
301621
236283
821351
735210
153869
668774
240396
748206
316843
132893
520033
289967
905390
825978
231789
731747
888815
519723
317236
436802
237884

اسم الطالب
مصطفى ناصر احمد رزة
ايمان المنتصر أبو المعالى عبد الرحمن
ايه جمال سليمان محمد عاصى
خلود ايمن محمد السمان
احمد شعبان عبد الرحمن محمد همام
ضحى احمد محمد احمد
عمرو اشرف عبدالشكور على
عبد الحفيظ عز الدين عبد الحفيظ محمد
دعاء جميل احمد محمد ابوزيد
مصطفى احمد محمد شاكر حسنين
ايه احمد سعد عبد المتعال
عمرو نبيل يوسف يوسف ابراهيم
حاتم رشدى حسين حسن
عائشة محمد سعيد عبد المجيد
ساره عبدالحميد محمد عبدالحميد
اية محمد حسين حسن
امانى حماده عبد المجيد احمد الشتيوى
رانين عيد محمد عبد الحافظ
طارق محمد جوده محمد
اميرة عبد العزيز فرج السيد محمد
ضياء الدين عبد الناصر عبد العزيز فهيم
هاجر طلعت على السيد السمنودى
شيماء ايمن فاروق محمود
ندا محمد عبد ﷲ عرابي
كرستين رفعت اسحق جرجس
محمد امير محمد عبد السميع بهى صالح
عماد محمود عبد العال عبد السميع
هبه حفظي محمد عبد ﷲ
صابرين منصور علي السيد الطنيحي
هبة ﷲ محمود عبد الرحمن عمران
ميرنا سمير لطفي متي غبرس
ساره محمود على احمد

الكلية
حقوق طنطا
تجاره القاهره
علوم الزقازيق
تربية سوهاج
علوم المنصوره
علوم رياضة بنى سويف
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب بنى سويف
تجاره طنطا
تربية شبين الكوم
تربية اسوان
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية قنا ج جنوب الوادى
تربية الزقازيق
اداب بنى سويف
تجاره طنطا
اداب حلوان
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تربية السادات
تجاره القاهره
حقوق طنطا
تجاره القاهره
تجاره سوهاج
اداب قنا ج جنوب الوادى
حقوق القاهره
تجاره الزقازيق
تربية اسيوط
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
اداب بنها
اداب جامعة دمياط
كلية البنات تربية عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
228164
837534
437558
384089
368882
165190
533655
801753
213473
299277
153236
878156
536861
736373
531057
471712
577522
308601
158541
733277
673509
805359
240549
279854
451495
547500
579230
672063
838481
888903
468143
544309

اسم الطالب
محمد سيد محمد حسين خضير
رندا حسين مأمون عبداللة
زينب حسانين السيد على
شيماء محسن عبدﷲ حلمى شرف
هاجر صبحى ابراهيم محمد مرعى الغباشى
اسراء عمرو قطب احمد
اسراء السيد يوسف السيد الزقم
عزت زاهر عزت شاكر
محمد السعيد ابراهيم ابراهيم
داليا عبد ﷲ محمد عبدﷲ
ساره اشرف ابراهيم عبد العزيز
كريمان محمد سعيد عبد ﷲ
صفاء منصور الصافى شعبان
عﻼ عبدالباسط عبدالمجيد محمد علوان
عبدﷲ ابراهيم محمد ابراهيم ابواسماعيل
الطير جمعه عبد الجواد البرعى موسى
محمود السعيد محمود السعيد ماضى
هاجر طارق على خيره
دعاء محمد مبروك امين
السيدة احمد محمد حسنين شحته
منه ﷲ هاشم بندارى هاشم النقيب
مريانا اشرف جاد خليل
ايه على عبد الرحمن محمد
احمد محمد عيسى مرعى البحراوى
أبانوب ماهر شفيق سعد
احمد سعيد احمد محمد حميد
رانيا رجب محمد نور
امنيه محمد عبد المعطى عبد الجليل
عﻼ انور ادريس احمد
سمر عصام الدين وديع زكى
ايمان عبدالحميد نبيل عبدالفتاح
احمد محمد محمد اسماعيل عبد ﷲ

الكلية
حقوق عين شمس
اداب فرع الوادى الجديد
علوم جامعة السويس
كلية البنات تربية عين شمس
تربية ابتدائي بنها
علوم الفيوم
معهد فني صحى اﻻسكندريه
علوم رياضة المنيا
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
اداب بنى سويف
تجاره اسيوط
معهد فني صحى اﻻسكندريه
معهد فني تمريض الزقازيق
تربية دمنهور
تربية كفر الشيخ
تربية طنطا
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية بنى سويف
تربية الزقازيق
تجاره المنصوره
اداب المنيا
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره القاهره
علوم رياضة طنطا
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه المنصوره
طب بيطرى فرع الوادي الجديد
تجاره اسيوط
علوم جامعة دمياط
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
650084
382620
888768
737906
807265
217219
883324
673850
287810
587832
320498
735401
138283
737709
450173
539166
601552
615142
315692
281914
312812
314114
299742
307197
731361
740932
745046
449257
529973
883110
915150
609758

اسم الطالب
زياد احمد امال عبد الرحمن محمد مرسى
رحاب اسماعيل شديد عبدالحميد
ايه حسنين محمد على
ايه محمد احمد محمد محمد
خالد رجب عبد العاطي محمد
ابتسام عﻼء توفيق احمد
مينا القس ويصا القمص يعقوب كيرلس
محمد ايمن عبد الحميد محمد
ايهاب فتحي عبد المنعم مصطفي
محمد عبدﷲ على عبدﷲ يوسف
عبد الرحمن نشأت عبدالسﻼم دبش
دعاء رفعت احمد عطيه محمد
جهاد منصور محمد احمد
نانسى امجد حسن احمد شعﻼن
سهام خالد السيد سليمان الزيات
امانى اسامة عبدالعظيم جبر
آية هاني إسماعيل محمد نصير
محمد طه السيد محمد سليمان
محمد فوزي على صالح
دينا احمد عبد المحسن السيد عثمان
هدير سعيد عبدالسﻼم سالم
عزة السيد رشاد عيد
احمد سعيد محمد عبد العظيم
عائشة عبد ﷲ ابراهيم رداد
حنان صﻼح احمد على سالم عكر
احمد ابراهيم محمد ابراهيم
مروا عبد الحميد محمود حسن
ندي محمد توفيق محمد جبر
عﻼء الدين عبيد محمود مصطفى زايد
مارى نجيب ابراهيم نجيب
محمد عبد القادر فتحى الطيب
مصطفى حمدى مصطفى ابراهيم منصور

الكلية
تجاره طنطا
كلية البنات تربية عين شمس
علوم اسيوط
تجاره الزقازيق
تجاره بنى سويف
حقوق عين شمس
تجاره اسيوط
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
حقوق حلوان
علوم المنصوره
تمريض شبين الكوم المنوفية
نوعية الزقازيق
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره الزقازيق
تربية ابتدائي طنطا
تجاره دمنهور
اداب الزقازيق
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
علوم بنها
علوم رياضة القاهرة
اداب كفر الشيخ
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
معهد فني صحى امبابة
تربية السادات
تجاره الزقازيق
تربية اﻻسماعيليه
تربية اﻻسماعيليه
علوم رياضة طنطا
زراعه دمنهور
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تجاره اسيوط
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
131516
475826
306415
390483
150663
370377
217946
221770
294906
432238
132637
918853
313354
230120
301775
357796
210673
378523
734559
522041
306868
744405
465637
502606
394810
312575
220161
884235
210224
800707
220094
883537

اسم الطالب
محمد كمال الدين محمد ربيع
على عنتر على مصطفى
محمد احمد سليمان الفخراني
عبير عادل على عبدالنبى احمد
اسماعيل سيد بشير احمد منصور
احمد محمد توفيق السيد
اسراء محمود الدمرداش سعد القاضى
دعاء احمد محمود محمد
ممدوح مصطفى ابراهيم عمرالفرماوي
محمد مصطفي زكي حسن شكيبان
محمد عدلى محمد محمد جبريل
احمد هاشم السيد محمد
يسرا محمد سعيد سعد هتهوت
ريم شوقى عبد ﷲ ابراهيم
اسامة حاتم عبد الرحمن ابراهيم الشامى
هبه عماد عبدالمنعم كامل
محمود صالح اسماعيل على صبره
حسام حسن فرج السيد
دينا محمد شعبان ابراهيم
ايمان عادل محمد شفيق النجار
سارة رمضان عبدالحميد مرزوق
اياد لؤى عبد الجواد ابراهيم
سما عماد محمد ابو زيد محمد هاشم
روان احمد نعمان احمد ابو السعد
ايرين ايليا انور عزيز
محمد خالد جميل عيسي
ساره بكر سيد سليمان
ماريهان جرجس جرس غالى
احمد مسعد محمد صابر
مريانه مفتاح عبدالمسيح جرجس
اسماء نتعى محجوب عبدالحافظ
اميره جمال رسمى اسكندر

الكلية
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات بنها
اداب بنها
حاسبات ومعلومات حلوان
اداب عين شمس
علوم حلوان
دار العلوم ج القاهره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
حقوق سوهاج
تربية السادات
تجارة جامعة السادات
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حقوق انتساب موجه عين شمس
علوم عين شمس
اداب انتساب موجه بنها
حاسبات ومعلومات الزقازيق
اداب دمنهور
معهد فني صحى بنها
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
دار العلوم ج القاهره
اعﻼم القاهره
تجاره انتساب م .بنها
اداب شبين الكوم ج المنوفية
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية اسيوط
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي المنيا
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
679120
229671
114858
758119
295709
324084
894828
154914
842677
445317
434251
739621
306664
314999
451173
519380
664670
158956
153555
235994
654182
537455
323952
757992
748447
141139
732747
655769
356854
527343
537923
600761

اسم الطالب
ايه جمال عبده السيد
مريم شفيق شاكر غالى
ايمان عزت صالح احمد
ايمان عاطف محمد علي السيد
ريم احمد احمد فؤاد عبد الحليم
كرم اشرف احمد ابراهيم
دينا يحيى رشاد رمضان
احمد عبد المجيد نصر عبد المجيد
ريمون منير حليم ابراهيم
ايه هشام عبد الجواد عبد المجيد نايل
عبد الرحمن مصطفى احمد طه الخضيري
عمر محمد نصر احمد نوفل
محمود رمضان رفاعى العجمى
محمد اشرف فوزى عبداللطيف عبدالدايم
ابانوب عادل ميخائيل روفائيل جرجس
منار احمد السيد محمد حسوب
الشيماء الوكيل محمد عبد المنعم
اسﻼم عمر علي علي
فاطمة عبد التواب عبد ﷲ ابراهيم
امينه عصام محمد عبدالبارى
ايه السيد احمد عبد النبى عشاوى
شروق مجدى عوض عبدالدايم رجب
منار رمضان شعيب اسماعيل احمد
اسﻼم محمد عبد الفتاح السيد
محمد رجب محمود عبده الشيمى
اميره فوزى على اسماعيل على عويس
منه ﷲ محمد مصطفى محمد
اسﻼم محمود محمد احمد السواحلى
عبدﷲ وحيد فتحى جاد
ميادة رمضان عبد الجواد سيد احمد نصر
رانيا حسين خليل ابراهيم الحيص
هاله اشرف محمد عادل احمد

الكلية
تجاره المنصوره
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره القاهره
رياضيه بنات الزقازيق
تربية عين شمس
علوم رياضة حلوان
اداب سوهاج
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
اثار قنا جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنها
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره بنها
زراعه طنطا
تجاره انتساب موجه دمنهور
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
حقوق بنى سويف
تجاره بنى سويف
حقوق عين شمس
معهد فني صحى رياضه المنصورة
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره جامعة السويس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
نوعية الزقازيق
تجاره المنصوره
دار العلوم ج القاهره
اداب اﻻسكندريه
تربية طفوله ج دمنهور
ع.دولى اعﻼم مدينةالشروق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
539189
576255
584565
575687
119982
162705
579387
889974
820958
476545
215668
150801
744135
876837
120860
231459
614652
365403
169217
462081
374094
216719
133334
755511
479772
375153
111598
652380
598436
117012
439565
539658

اسم الطالب
آيه مصطفى محمد يوسف
أيه رمزى مشرف احمد هنيد
امال حمادة محمود عيسى المعلم
ايه محمد سفوق زكى
اسﻼم احمد يحيي قرنى
دينا عصام محمد على
منى صﻼح عبده السعيد السعدنى
دعاء حسن احمد محمد
مؤمن محمود سيد محمد
اسﻼم محمد عبد الستار محمود حجاج
رنيه سعيد خليل رزق
سراج السيد عبدﷲ عبد المقصود
اسراء سعيد ابراهيم عبد ﷲ
فادى ميشيل فرنسيس غالى
محمد حسن عبد الرحمن حسن محمد
اسراء نزيه فرج عبدالسﻼم
رانيا منصور العجمي عوض دراز
تقى سيد عطيه طنطاوى
امنيه محمود عبد ﷲ ابراهيم
هبة ﷲ عزت بسيونى سعد غلمش
ايه السيد حسن محمد خضر
محمد مسعد محمد جمال
كريمان محمد رجب احمد
جهاد احمد امين حسن
عبدﷲ نورالدين محمود مولد
محمد جمال بحيرى محمد عوض
يسرا اسامة فتحى محمود
عمرو مجدى عوض سليمان
محمد ممدوح عبدالحى شره
باسم محمد عبد المجيد محمد
ميرنا شداد محمود ابراهيم يوسف
شرين سعيد عطية عبدﷲ طايل

الكلية
زراعه دمنهور
تجاره انتساب موجه طنطا
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
رياض اطفال الفيوم طالبات
حقوق طنطا
تربية/رياضه اسيوط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
تربية طنطا
تجاره انتساب موجه طنطا
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اداب اسيوط
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي عين شمس
علوم الزقازيق
نوعية عباسيه
علوم الفيوم
تربية ابتدائي كفر الشيخ
علوم بنها
تربية/رياضه عين شمس
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية العريش
اداب كفر الشيخ
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تربية عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره بور سعيد
تجاره القاهره
اداب اﻻسكندريه
اداب دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
916643
310566
243870
742169
131534
728359
739332
135866
583358
655735
912693
309111
380734
230996
382144
615298
204098
277549
582691
312428
207434
677870
534791
913218
731328
834760
678315
662437
169266
233776
463238
110958

اسم الطالب
طارق نادي اشتياق عبد المﻼك
اسراء الشحات إبراهيم دوابه
احمد محمد حسن عبد الحميد
عصماء زين العابدين عبد الرحمن محمد
دينا عثمان محرم حافظ
نرمين ربيع متولي محمد شريف
سماح عبد ﷲ على فيصل
مارتينا طلعت حلمى سعدان
أمنيه خالد يوسف احمد جبر
احمد عبد الرحمن محمد ابووردة
مرفت عادل حنا اقﻼديوس
ضحى ابو العزم محمد حسن العميرى
انجى ايهاب غيط مسعد حنين
محمد على محمود على
ايه رمضان طنطاوى محمد السبكى
اسراء سعيد محمود عرفه على
مارينا جورج وديع باسيلي
محمود جمال محمد زكى مراد
نسمة كمال محمد القزاز
رامي محي الدين احمد على
ريمون ابراهيم سيد ابراهيم
شروق حسن احمد راغب
سارة محمود فوزى صابر حسن
وﻻء عادل جابر بشير
مها سامى محمدى جمعة بدار
الزهراء حسان حزين محمد
محمد محمد البزاتى حمزه
عبد العزيز عصام احمد بدوى بغدادى
احمد قرنى السيد عبد العليم
منار محمد عبد المجيد منصور
فادي وجيه ميخائيل دوس
رانيا محمد محمود محمد

الكلية
علوم رياضة اسيوط
معهد فني صحى بنها
معهد فني صحى امبابة
تربية اﻻسماعيليه
اداب القاهره
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره طنطا
طب بيطرى الزقازيق
تربية اسوان
تجارة انتساب موجة جامعة السادات
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية بنها
نوعية الزقازيق
تجاره عين شمس
حقوق عين شمس
اداب كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق عين شمس
تربية المنصوره
تربية دمنهور
تمريض أسوان
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية قنا ج جنوب الوادى
معهد فني تمريض المنصوره
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تجاره انتساب موجه بنى سويف
علوم عين شمس
تربية كفر الشيخ
حقوق القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
136863
452312
805499
760072
754441
143163
213574
899378
283172
537170
367058
532085
468946
603952
732025
368323
428192
914303
225742
509963
154504
914289
226115
169054
123145
744500
142353
672485
374407
919917
316274
320940

اسم الطالب
ايه خالد صبحى ابراهيم
كامل وجية كامل بنيامين
محمد فولى سيد عبدﷲ
عمر على عبدالحميد احمد
ايه حسن على ابو طالب
اﻻء حمدي عبد القادر ابراهيم
منه ﷲ مصطفى حمدى عبد الخالق
هند محروس توحيد عبد العال
غدير حسين محمد حسين عامر
آية خليل خليل محمد أبو كشك
محمود مجدى محمد محمد
محمد نشأت محمد محمد الديهي
إسراء محمود حامد محمد عبد النبى
محمد طارق عبد ﷲ محمود عيد
عبد الرحمن احمد احمد رضوان
مريم مصطفى عبدالرؤف الهوارى
كريم محمد عبد الفتاح محمد حسن
سمر محمود حسب ﷲ حسين
احمد اشرف كمال يونس
السيد إسماعيل علي اﻷسيوطي
ياسمين جمال فراج احمد
اميمه مرين محمدابوالوفا مرين
عبد الرحمن طارق السيد على
صفاء عبد الفتاح اسماعيل عبد الفتاح
ابراهيم حمدي ابراهيم دسوقي
محمد احمد حسن عبد العزيز
ياسمين رأفت عبدة منصور
ايات السيد ابراهيم السيد
خديجه ماهر حلمى غانم رشيد
مريم حبيب شاكر نخله
اميرة صبحي عبد العظيم سالم
سماء محمود علي عبد اﻻ

الكلية
تربية عين شمس
نوعية طنطا
تجاره اسيوط
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره بور سعيد
السن عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد فني صحى سوهاج
تجاره القاهره
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات بنها
تجارة جامعة السادات
علوم حلوان
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
اداب انتساب موجه بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية طفولة أسوان
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
تربية طفولة أسوان
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره الزقازيق
علوم بنها
تجاره سوهاج
علوم بنها
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
525021
210988
656747
667599
294428
243898
895361
292441
103669
287607
829458
897539
601355
389928
291674
153523
602202
586849
882470
143212
357728
576242
542735
806109
451144
393032
558180
603676
386225
121218
677536
204054

اسم الطالب
نهى نبيل محمود محمد محجوب
مارك رافت حنا توفيق
ايه محمد كامل عبد الرحمن عيسى
صﻼح ابراهيم السيد عباس عيسي
احمد ثروت احمد فتحي عبدالعزيز
محمود احمد سﻼمه صبيح
محمد حماده محمد ابراهيم
اسراء محمد شاكر عبد المنعم محمد
شريف مدحت مصطفى السيد النويش
خلود محمد على السيد محمد
شيماء محمد سيد عيسي
اشجان طلعت على محمود
شذا محمد محمد ممدوح
زينب محمد عبدالوهاب محمود
مؤمن محمد سيد عبد الرحمن
ريم اشرف عويس حسن
ايه محمد محمود عطيه عطيه
اسراء عﻼء ابراهيم الشعراوى
نورهان جميل اسكندر امين
وﻻء محمود ابوالحمد عبد اللطيف
شروق عبدالعاطى محمود احمد
محمد ايهاب على عبد الدايم
سمر ابراهبم محمد الطيب عبد ﷲ
سناء احمد محمد عبد العظيم
يوسف عبدالعزيز محمد عبدالغفار ابوعاليه
كريم عﻼء السيد عبده
ندى على عبد الهادى حسن قنبر
طارق محمد رفعت السيد صابر
بسنت محمود سيد محمد حسن
احمد ناصر اسماعيل حزين
السعيد مصطفى احمد السعيد
اسراء طارىء الجندى عبد الهادى احمد الجندى

الكلية
تربية أساسي اسكندرية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
رياض اطفال المنصوره
تجاره المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب سوهاج
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية حلوان
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
كلية اللغات والترجمة سوهاج
اداب الزقازيق
تجاره انتساب م .بنها
تجاره القاهره
إعﻼم بنى سويف
اداب الزقازيق
تجاره طنطا
تربية ابتدائي اسيوط
تربية عين شمس
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تربية ابتدائي المنيا
اداب طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره دمنهور
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
حقوق بنها
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تجاره بور سعيد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
539774
154044
876911
279919
660038
592174
733836
121533
447359
308379
297825
593694
675875
829115
462865
279622
920015
588250
307918
376653
900242
919416
309746
669255
883531
245463
213571
277589
912882
888706
734625
465399

اسم الطالب
اسراء سعيد أحمد اﻷبحر
رانيا محمود عبد العظيم ابراهيم
ايمان محمد حسن محمد
احمد شريف عبد الغني رمضان
عبد الرحمن عادل موسى السيد غنام
سارة جبريل عبده علي ابو السيد
امل على محمد عاصى
محمود مدحت ماجد مصطفى
محمد عبد السﻼم ابراهيم دياب
محمود جﻼل محمد المعاز
ابرام جرجس سامى فرج خليل
هاجر عثمان مسعد مصطفى مسعد
شروق على عبد العزيز على على
آيه احمد سيد على
علي محمد عبد الرؤف الشامي
رنا محمد احمد محمود يوسف
طارق جوده السمان عطيه
على جمال على محمد أبو شب
هدير فتحي محمود ليله
ايمان حمدى محمد حسن رحال
ريهام خلف محمود فضل
ايه احمد البدرى عبدالﻼه
محمد عبد ﷲ احمد المشد
احمد محمد سمير احمد حماد
عبد الجواد احمد عبدالعاطى عبد الحميد
جهاد سعيد صﻼح محمد
كارولين سمير شفيق كيرلس
حازم عصام فهمى سالم
محمد عبد اللطيف محمد ركابى
سماح احمد حسين يونس
محمد السيد سالم سﻼمة
عمر وائل عبد المعبود محمد حسب ﷲ

الكلية
تجاره دمنهور
رياض اطفال بنى سويف
معهد فني صحى اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
زراعه دمياط/رياضة
نوعية الزقازيق
علوم رياضة المنيا
تجاره طنطا
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
طب بيطرى القاهره
تجاره انتساب موجه طنطا
تربية قنا ج جنوب الوادى
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية سوهاج/رياضة
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية السادات
اداب انتساب موجه طنطا
تمريض سوهاج
تربية ابتدائي سوهاج
تربية شبين الكوم
علوم المنصوره
تربية اسيوط
زراعه القاهره
تجاره انتساب موجه حلوان
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
علوم اسوان
تربية رياضيه  /بنات اسيوط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
515396
668339
103086
674546
896340
746025
729036
520097
319421
501016
118759
547896
587088
124037
237130
437274
829652
837113
665572
892595
683537
601744
435886
296352
673879
830034
278164
672479
747391
108502
159236
665751

اسم الطالب
يوسف ايمن محمد يوسف عبدﷲ
ايمان عنتر شلبى احمد فياض
احسان محمد ملهم عبد العزيز
زينب بدوى محمد محمد السيد معروف
كريستينا ابوغنيم سناده عبد السيد
اسماء عصام مصطفى حسنين
هدى جامع احمد عبدالرحمن احمد
ناهد سمير مبروك سرور
نادية السيد احمد محمد هﻼل الفقى
نانسي طارق زغلول عبد المحسن
ندا رزق عبد الظاهر مهنى
محمود فوزى صالح احمد على
ايه ممدوح عرفه علي غنيم
نادر احمد خالد محمد
كريم كامل محمد كامل الشافعى
بانسيه احمد حسن ابراهيم عسكر
فاطمه طايع عزب سعيد
نرمين شاكر ابواليمين ميخائيل
غاده محمود على محمود صالح
نوره عزت على عبد الهادى
كريم الحسينى فؤاد الحسانين الناغية
احمد رشدي مهدي حافظ
بسنت عﻼء الدين احمد محمد السيد
رنا عمرو محمود عواد محمود
اميره جمال محمد عبد الواحد حماده
هناء محمد كامل ابراهيم
بسنت احمد سيف اﻷسﻼم حماد احمد
امال عزت سالم احمد
رانيا علي السيد على مهيا
يارا ماهر عوض ﷲ عبد العال
ايمان نادي يوسف محمد
مى محمد عبد السﻼم عبد المقصود

الكلية
حقوق طنطا
اداب المنصوره
اداب القاهره
رياض اطفال المنصوره
تجاره سوهاج
تجاره بور سعيد
علوم الزقازيق
اداب انتساب موجه دمنهور
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه
اداب دمنهور
حقوق حلوان
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
علوم طنطا
اداب انتساب موجه القاهره
دار العلوم ج القاهره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية قنا ج جنوب الوادى
تربية فرع الوادى الجديد
رياض اطفال المنصوره
معهد فني صحى اسيوط
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
تجاره طنطا
تجاره اﻻسكندريه
كلية البنات آداب عين شمس
تربية/رياضه الزقازيق
تربية قنا ج جنوب الوادى
علوم رياضة القاهرة
نوعية المنصوره
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تجاره القاهره
تربية بنى سويف
اداب جامعة دمياط

Page 2368 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
843056
317553
169946
614676
844663
611365
549349
905635
903322
907156
219816
286272
161792
916499
368511
900405
660736
533383
439065
521206
224222
237314
320965
741831
368699
810529
725648
658998
352517
471065
601875
218152

اسم الطالب
احمد خلف حسن على
وﻻء عبد السميع محمد سرور
خلود محمد حسين جمعة
رمضان صبرى عبد المولى عبده
اسﻼم فرج عبد العزيز عقيلة
منه ﷲ مؤمن مصطفى صديق مراد
فاطمه مصطفى شعبان حامد خليل
غاده قدرى جاد عبد الرحمن
عﻼء ابوالمجد محمد جادالكريم
خالد ابوالحمد طه عبد القادر
ساره محمد ابراهيم سليمان
خديجة بشير علي محمد زكريا
ابرام عادل لوط بسطي
ساهر عادل سعد فرج ﷲ
علياء غﻼب فكرى عبداللطيف
مريم عادل كامل جندي
احمد على السيد شرف الدين اسماعيل
خديجه يسرى محمد محمد حمام
ميادة ابراهيم سعد السيد عﻼم
هالة سعد السيد ابو زينة محمد
سمر سيد محمود بشير
دينا عبد العليم احمد مراد
عصماء محمد ابو الفتح عيسى
عمر عبدالسﻼم محمد ابراهيم
اسراء سعيد عبدالعاطى عامر جويلى
فاطمة عبد الغفار زين العابدين محمود
ريم ياسر السيد محمد ابوطالب
اسﻼم محمد معوض عبد الباسط
منه ﷲ محمد على حسن على كبابى
ناديه ماجدى محمد سيد أحمد قمر
مروه صﻼح بدوى عوض مرسى
يوستينا سمير عطية ﷲ منصور

الكلية
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تربية الفيوم
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره سوهاج
تربية الزقازيق
تربية/رياضه اﻻسكندرية
اداب سوهاج
تجاره سوهاج
معهد فني صحى سوهاج
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره عين شمس
تربية رياضيه بنين حلوان
تربية اسيوط
نوعية بنها
اداب سوهاج
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تربية اسكندرية
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب كفر الشيخ
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية ابتدائي السادات
علوم رياضة اﻻسماعيليه
كلية الفنون التطبيقية ببنها
اداب انتساب موجه المنيا
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس
تمريض المنصورة
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
طب بيطرى الزقازيق
علوم حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
808578
320185
147216
375412
510723
221758
306516
807363
222559
451343
161632
116722
236944
600892
502532
878924
803756
234790
676501
317951
664902
325172
204939
164397
659407
107952
238691
673197
660416
678771
585121
304226

اسم الطالب
احمد حاتم محمد عبد العزيز
محمد محمود سعد هيمو
محمد حمدى على عيد الجمل
مؤيد مجدى عبدالرؤف غﻼب
محمود حمدى انور على العمراوى
ياسمين محمد على احمد
محمد الشحات عبد الحميد المرجاوى
حسن محمد سعيد احمد
خالد حسن حسن عبد المعطى
محمد السيد على محمود
اسامة صﻼح عبد الحفيظ محمد
باهر عبد الحميد حسن محمود
محمد طارق يس حسن
ميرال حاتم محمد فتحى ابراهيم
داليا خميس عبد العزيز سﻼمه
هبه ﷲ جابر احمد عبد الﻼه
شيماء مسامح مهني سميح
انجى اشرف حامد محمود الصباغ
اسراء احمد الششتاوى المصلحى عوض
محمود محمد عبدالسميع محمد
محمد صﻼح يحى على خفاجه
احمد صﻼح محمد علي محمد شحات
محمد سعد مرزوق حسين
بسنتى عصام على يوسف
مها محمد السيد مصطفي
فادى شريف ريمون انيس
عمرو ناصر السيد محمود
لبنى طارق احمد ابراهيم بدر الدين
فاروق محمود فاروق السعيد ابو المجد
مرفت حمدى ابراهيم السيد الشامى
ساره حمزة موسى سيف
نبيلة عبد ربه محمد عبدربه

الكلية
تجاره بنى سويف
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف/رياضة
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنها
حقوق اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه عين شمس
تجارة جامعة السادات
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
علوم رياضة الفيوم
اثار قنا جنوب الوادي
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره الزقازيق
فنون جميله فنون المنيا
تجاره اسيوط
علوم المنيا
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
حاسبات ومعلومات المنصوره
نوعية اشمون
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
حقوق قنا جنوب الوادي
تربية حلوان
رياض اطفال القاهره طالبات
علوم رياضة المنصورة
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه طنطا
حقوق المنصوره
تربية المنصوره
تجاره طنطا
تربية شبين الكوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
581140
519307
156043
384183
470833
313565
111481
391160
846932
678510
755983
727884
891074
471930
882574
673606
309557
109448
682649
434120
240569
529991
453298
594935
905677
823233
607201
665604
352746
221098
175370
579761

اسم الطالب
ياسر حسن سعد صالح مكى
منه ﷲ مدحت حنفى محمد حبليزة
سماح زكريا سيد بيومى
بﻼل حسنى عبدالسميع عبدالسﻼم
الشيماء جمال عبد الونيس قابيل
شروق صبري ابوالعﻼ حسانين
كارولين صديق مكين سعيد
كرستين عدلى شنوده ميخائيل
دانيال ناير نصحى بشير
ممدوح حمدى بدر الدين حجازى محمد
وسام عاطف ابراهيم محمد
نرمين محمود محمد بدوى عثمان
فريده على لطفى عبد العال
احمد وليد السيد عبد العزيز
سعاد احمد عبد الحفيظ محمد
وليد صﻼح عبد الحميد حسن غراب
دعاء محمد عبد ﷲ عبد الموجود حماد
محمود عﻼم محمد بكر اسماعيل
حنان السعيد السعيد ابراهيم محمد يوسف
نادر نشات محمد محمود عبدالمعطى
مها جمال عبد الفتاح مصطفى
مايكل ثروت رياض مسعد سيدهم
نورهان محمد عثمان محمد عسكر
غادة نصر عزت رزق البيلى
خالد اشرف حمدان محمود
زهره عبدالمعطى مهدى عبدالنعيم
عمر احمد عبد الرحمن احمد
مى شعبان رجب عبد المجيد عبد الرازق
بيشوى هانى وديع ايوب
مروان عﻼء الدين امام شعبان
ورده عبد المنعم زينهم احمد
ساميه عصام رشاد ابو شندى

الكلية
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه دمنهور
تربية ابتدائي بنى سويف
علوم رياضة بنها
علوم المنصوره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى امبابة
تجاره عين شمس
تربية قنا ج جنوب الوادى
علوم المنصوره
دار العلوم الفيوم
تجاره الزقازيق
معهد فني تمريض اسيوط
اداب كفر الشيخ
اداب اسيوط
اداب المنصوره
تمريض شبين الكوم المنوفية
اداب انتساب موجه الفيوم
علوم المنصوره
علوم رياضة اﻻسكندرية
اداب حلوان
تجاره دمنهور
تجاره طنطا
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
دار العلوم المنيا
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم المنصوره
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد فني تمريض القاهره
علوم بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
889913
453489
820885
591661
611740
316331
158843
745427
830298
465796
365262
114306
611241
285337
316439
669416
107217
612030
884014
915961
209193
155188
888605
657201
878383
899041
209043
238826
725945
587332
815040
129044

اسم الطالب
رفيدا حافظ مصطفى محمد
بسنت سعيد احمد رسﻼن عياد
احمد صديق عرفات محمود
هشام السيد المتولى اللواح
دعاء رشدى عبدالحليم عبدالرحمن
منار محمد الحنفى محمد
اسماء محمد سعد كامل
اسماء ابراهيم الشبراوى عبده محمد العرينى
محمد صبحى كامل سعد ﷲ
ايمان سامى عرفة مصطفى
عﻼ محمد عبدالنبى محمود محمد
يوسف ابراهيم محمد عبد الوهاب
عزه السيد محمد ابراهيم
محمد حسين محمد الشرقاوي
دينا عادل محمد عفيفى جزاف
احمد على محمد عبد العزيز
دنيا عﻼء الدين محمد على
رانيا مصطفى صﻼح الدين عبدالكريم
وﻻء خالد عبد الحافظ على
دينا سيد فرحان على
عمرو ايهاب محمد محمد
احمد محمد سيف عبد المجيد
محمود عز الدين محمود على
اميره فتحى امين سالم عمار
علياء على حسين سليمان
نها هشام محمود محمد
نور الهدى محمود امام سيد
عبد العزيز ابو الخير عبد الهادى عبد العزيز
عمر على على محمد على الوزيرى
ناديه ناصر عبدالعزيز ابو العزم يوسف
جهاد نشأت عبدالمالك عبدالمنعم
ماريا عاطف عبده توفيق

الكلية
تربية اسيوط
اداب طنطا
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تربية الزقازيق
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
اداب انتساب موجه بنى سويف
تمريض اﻹسماعيلية
تجاره سوهاج
اداب كفر الشيخ
اداب عين شمس
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
اداب الزقازيق
علوم رياضة القاهرة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني تمريض المنصوره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي الزقازيق
اداب اسيوط
تمريض اسيوط
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية بنى سويف
تربية رياضيه بنين اسيوط
اداب المنصوره
تجاره اسيوط
طب بيطرى سوهاج
كلية البنات آداب عين شمس
علوم القاهره
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
اداب طنطا
اداب انتساب موجه المنيا
السن عين شمس/رياضة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
390402
299133
450106
588862
161154
358797
434667
508623
908663
306304
459728
456894
313004
375937
222724
755083
216288
804345
294108
888003
164796
300253
523250
237375
916907
387288
727401
529331
735684
745033
895146
532333

اسم الطالب
زينب محمود لطفى محمود النجار
زينب سعيد عبد التواب عبد الرازق
ياسمين احمد عبد الفتاح عبد الهادى حبيب
جمال محمد عبد الوهاب سالم حبيب
ايمان عيد عبد العال السيد
يارا محمود محمد عبدالفتاح
محمد جمال عاطف محمود نصار
مارينا عماد عادل حنا عطية
بهيره محمد عبد الستار ابوبكر
كريم احمد عبدالنبى فرج
احمد ابراهيم ابراهيم يحيى
زينب محمد عبدالوهاب الشحات العكل
جهاد ماهر عبدالعظيم على
محمد احمد ابراهيم ابراهيم حبيب
على اسامة محمد حامد
حسن ناجح عبد الموجود جمعه
ليديا اشرف عزيز شاكر
نهلة على انور ابراهيم
عبد ﷲ عبد المحسن محمد القطان
فاطمه محمد حنفى كامل
نرمين رفعت رمزى جرجس
محمود محمد محمد اسماعيل
باسم عﻼء لبيب عبد الرحمن غيث
نورهان محمود عطية ابو بكر
محمد مصطفى زعفان ابراهيم
كريستينا مجدى خلف ميخائيل
محمد هشام فايز ابو عريف حرموش
محمد طاهر ابراهيم السيد الزقم
احمد طارق حسيني محمد المسلمي
رحاب رضا عوض عبد السﻼم
هدير احمد خلف مرزوق
عبد الرحمن محمد حامد كشك

الكلية
حقوق بنها
زراعه القاهره
اداب طنطا
زراعه طنطا
معهد فني صحى بنى سويف
اداب انتساب موجه عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تربية طفولة أسوان
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
زراعه كفرالشيخ /رياضة
نوعية موسيقيه طنطا
تربية ابتدائي السادات
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية/رياضه العريش
اثار قنا جنوب الوادي
طب بيطري المنيا
تربية عين شمس
اداب اسيوط
تجاره بنى سويف
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
علوم طنطا
تجاره جامعة السويس
تجاره اسيوط
تربية عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره دمنهور
تربية الزقازيق
تربية اﻻسماعيليه
معهد فني صحى سوهاج
تربية دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
214915
221666
164732
754001
467693
672963
453743
816637
393111
141615
804330
153114
743387
597053
320665
307161
808233
231047
743946
234138
591731
470743
530294
580191
588963
311576
734785
229397
580607
526305
162529
127367

اسم الطالب
نور الدين خالد عميره عبد المحسن
اية اشرف صالح محمد
مادونا عاطف نظير نخلة
ايه السيد خلف محمد
محمد رمضان ابراهيم السيد هيكل
محمد عبد الرحمن سمير على حسب النبى
دنيا محمد عبد العزيز عبد الواحد ابوسمرة
زين جمال زين عمر
اسراء عبدالمرضى شاكر حسن
كريم معتز على محمود
ميرنا نادي عزيز ايوب
منار محمد حسن طه
عبدالرحمن اسامه عبد الوهاب محمد هيبه
بسمه محمد عوض القﻼوى
احمد مبروك احمد على
حسناء جاد يونس رداد
احمد ايمن محمد احمد
امنيه رافت جميل عبد المعطى
اﻻء خالد ابراهيم الدسوقي حسن
محمد عبد النبى عبد ﷲ فراج
اﻻء عبد الناصر احمد على حجاج
شيماء مدحت السيد على زايد زايد
مؤمن كمال نعيم بليحه
نانسى مصطفى محمد مصطفى الجندى
فاتن سامي فتحي الحنفي سالم
محمد جمال فرج عتمان
محمد عبد الكريم ابراهيم عبد الكريم
عﻼ عبدالحميد فاوى محمد
امينه سﻼمه المصري اسماعيل
مؤمن محمد فتحى محمد الهطيل
اسراء رجب احمد حسن
منة ﷲ سﻼمة عبد العزيز محمد

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب عين شمس
فنون تطبيقيه حلوان
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجاره طنطا
حقوق طنطا
تجاره اسيوط
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
معهد فني صحى امبابة
علوم المنيا
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تجاره جامعة السويس
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
طب بيطرى جامعة السادات
علوم المنيا
حقوق عين شمس
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
اداب سوهاج
معهد فني صحى بور سعيد
علوم المنصوره
دار العلوم الفيوم
طب بيطرى بنها
تجاره طنطا
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
تربية رياضيه بنين الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد فني تمريض طنطا
تربية اسكندرية
اداب انتساب موجه الفيوم
اداب شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
534797
470184
529451
381007
586902
547226
472003
614294
432839
462478
391678
888391
727111
322859
652516
808326
398010
809496
462778
120772
731019
315208
584687
222617
805379
379621
111073
145794
740332
888887
673378
898897

اسم الطالب
سميره احمد محمودذكى عبدالعزيز
طارق أشرف عبدالعزيز على محمد بﻼل
احمد خالد محمد عبد المقصود عبدربه
حلمى ياسر حلمى ابراهيم خضر
اسﻼم سليمان عبد ﷲ ابو حمده
احمد سامى محمد عبد ﷲ دغيدى
مصطفى محمد عبدالوهاب محمود
عبير ابراهيم فتحى عوض
عمر السيد السيد محمد
منة ﷲ صبرى محمد رمضان
ميرنا صﻼح احمد فؤاد محمد ابوالفتح
ايه اسﻼم امين فرغلى
السيد حسن محمد حسن على
شيماء شعبان سعد اسماعيل الشرقاوى
ابراهيم محمد اسامه فتوح ماجد السيد
مروة على على حسن
وفاء عيسى محمد حفني
مريم عصام محمد حسنى كامل
محمد محروس عبد العظيم محمود أبو عيانة
عبد الرحمن ابراهيم الدسوقى محمد سليمان
مى حسام محمد خليل عبد ﷲ اللفاف
محمود صبحي عبدالعزيز مليجى
نيره حلمي محمد ملوحه
عبد الرحمن حسام الدين محمد صﻼح الدين
ندي نجاح رشاد سيد
احمد امام السيد امام الخالع
منار عزت ثابت عبد الناصر
محمود فؤاد محمود كامل محمد مبروك
ريم منير عبدالقادر امام
ايه اسماعيل علي ادريس
سلمى ابراهيم حسان على خربوش
اسماء كريم محمد عﻼم

الكلية
تجاره دمنهور
المعهد الفنى للتمريض بالجونة
طب بيطرى دمنهور
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب طنطا
تربية/رياضه دمنهور
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد فني صحى الزقازيق
اداب طنطا
تجاره كفر الشيخ
فنون جميله فنون حلوان
تربية ابتدائي اسيوط
زراعه الزقازيق
تربية ابتدائي شبين الكوم
تجاره انتساب موجه المنصوره
حقوق بنى سويف
معهد فني صحى امبابة
معهد فني تمريض المنيا
علوم كفر الشيخ
زراعه القاهره
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب المنصوره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم المنيا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية ابتدائي الزقازيق
اداب اسيوط
تجاره المنصوره
تربية ابتدائي سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
302755
833269
888232
897294
284176
806518
358033
842676
128310
528935
130716
384982
732264
382583
297095
590989
385064
823658
880334
315056
177380
151075
379516
659684
150396
320829
586812
826082
447328
232887
893841
112331

اسم الطالب
احمد مأمون حسن سراج
دافيد انسى نصيف ابادير
احمد كمال محمود هريدى
جرجس عدﻻن ابراهيم رمله
محمود حسام الدين مصطفى محمود حسن
فكرية حسن بيومى حسن
اسراء رضا ابراهيم عبدالهادى
خلف محمد خلف عبد الدايم
نيرة حسن محمد معروف
احمد محمد كامل محمد الرحمانى
دينا محمد لطفى عباس نجيب
مصطفى مرزوق احمد رمضان
شادى عبد الشكور عبدﷲ عبد الكريم
نرمين احمد حسين مرسى
اهلة مجدي السعيد ابراهيم طعيمة
شيماء عيد محمد الريالى
على محمد على احمد
ساره ربيع زكى احمد
نسمه جمال زيدان عبد العال
احمد ابراهيم الديساوى ابراهيم النجار
وردة السيد سيد سليمان
محمد بيومى عبد الغنى بيومى
محمد السيد عبده السيد عبدﷲ
داليا سمير عبد المقصود على حسن
حنان خالد عبد الحميد عبد العزيز
امينة كمال محمد سليمان
هند ايمن عبد العظيم خليل
حسناء يسرى شوقى ضمرانى
ايهاب خالد عبدالمنعم سيد احمد ابوالعزم
ضحى كمال الدين حمادة السيد
عمرو خلف محروس حافظ
نورهان محمد كمال الدين احمد

الكلية
تمريض شبين الكوم المنوفية
تجارة قنا ج جنوب الوادي
معهد فني صحى اسيوط
تربية سوهاج/رياضة
تجاره عين شمس
حقوق بنى سويف
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره اسيوط
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
معهد فني صحى اﻻسكندريه
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره عين شمس
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
حقوق بنها
كلية البنات تربية عين شمس
اداب جامعة دمياط
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره اسيوط
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
حقوق القاهره
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره انتساب م .بنها
تجاره كفر الشيخ
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
السن عين شمس
تربية بنها
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
تجاره انتساب موجه حلوان
طب بيطرى سوهاج
فنون تطبيقيه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
210242
149357
808926
652588
605014
118424
610535
278280
106653
804422
323497
580093
906071
613791
894976
680400
471090
651466
613255
737193
682838
579333
737749
837987
677242
514944
832037
596627
241171
177020
284531
245049

اسم الطالب
على هانى احمد بسيونى
عبد الهادى امير احمد حسب ﷲ
نها عبد ﷲ احمد ابراهيم
عمر عبد العزيز احمد راغب عبد العزيز
راندا ياسر السيد خليل
دميانة اشرف فكرى باسليوس
خالد محمد محمد السيد نوح
نهى هانئ ابراهيم العدوي
طارق هشام محمد جلله
رانيا عﻼء دسوقى عبدالعزيز
اميرة ماهر على عباس عرب
ساره جمال عبد الخالق محمد سنجر
محمود علي احمد سﻼمه
محمد طارق اسماعيل السيد اسماعيل
ايه عاطف السيد دسوقي
طارق السعيد احمد على كمل
ياسمين رضا طلبه عبد الغفار بيومى
سما خالد احمد طلعت ابراهيم الجندى
ميار محمد مصطفى احمد
محمد احمد عبدالوهاب احمد
عبد الرحمن رضا محمد محمد النعمانى
تسنيم محمد محمود احمد بريم
هدى صﻼح ابراهيم ابراهيم السيد احمد
اسماء سيد مصطفى حافظ
محمد مجدى ابراهيم حسنين ابراهيم
احمد خميس محمد حسن مرسى
لبنى سعيد محمود معوض
شفاء عبد العظيم ابراهيم سالم سالم
شيماء احمد محمد احمد
محمد جمال على ابراهيم صالح
يارا عصام عبد العزيز علي
ندى رأفت محمد حنفي

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم رياضة بنى سويف
اداب المنيا
علوم رياضة المنصورة
نوعية الزقازيق
السن عين شمس/رياضة
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تربية /رياضه المنيا
تربية طفوله شبين الكوم
تربية طنطا
تربية رياضية بنين سوهاج
تجاره الزقازيق
اداب سوهاج
تجاره المنصوره
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تجاره بور سعيد
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره الزقازيق
تربية رياضيه بنين المنصوره
تجاره طنطا
تربية الزقازيق
طب بيطرى فرع الوادي الجديد
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
اداب دمنهور
اداب قنا ج جنوب الوادى
تربية جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره سوهاج
حقوق عين شمس
تربية رياضيه بنات بالجزيرة ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
847206
362972
599249
220826
508350
357936
743659
204160
297782
455972
380269
651870
740522
651035
670780
746681
368234
734063
154568
131068
808306
134837
237703
310885
576992
446632
586341
295139
427067
204436
277167
157170

اسم الطالب
احمد مظهر محمد علي
محمد ايهاب محمد الشحات
سيف ﷲ محمد أمين اسماعيل عليوه
محمد على سيد على
ايات حسن محمود سليم
جهاد مجدى حسن ابراهيم
محمد محروس عبدالعزيز محمد
مارينا سمير عبدﷲ ابو السعد
عمرو طلعت سعد عبدالقادر
محمد جمال حسب النبي حسنين
على عصمت على عبدالرحيم
محمود السعيد عبد البارى الشيخ
احمد محسن محمد حسين
ايه محمد احمد عبد الكريم
سلمى منصور بكر محمد منصور
ساره خالد توفيق عبد الرحيم
نهال السيد عبدالفتاح السيد
ياسمين عمار فهيم عبد المنعم
عبد ﷲ عاطف سعيد عبد الجواد
دينار سيد محمد على
ريم حسين محمد عبد الوهاب
نادر طه محمد عبد الحليم
ميرنا محمود محمد احمد سلطان
نورهان وصفي بسيونى احمد بسيونى
ايناس بدر حسن اسماعيل ابواسماعيل
محمد مجدي السيد احمد احمد نحله
هاجر على احمد بصبوص
عمرو حمادة علي علي شاهين
كيرلس البدرى فخرى جاد
ساره شريف حسن جاد ﷲ مشيط
محمد عمر عمر زكي عقل
امنيه محمد المأمون محمد شفيق

الكلية
تجاره سوهاج
علوم القاهره
حقوق الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق اﻻسكندريه
علوم عين شمس
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق المنصوره
معهد فني صحى الزقازيق
تربية المنصوره
تجاره انتساب موجه المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
حقوق بنها
تربية طفوله الزقازيق
تربية ابتدائي بنى سويف
حقوق القاهره
تجاره اسيوط
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
659501
311817
806851
673983
759542
743883
726174
590553
126574
587493
120365
206758
607556
891619
467200
810870
317983
132243
294480
465337
534342
375918
363337
535288
847338
291996
213268
478792
838057
652566
517270
223216

اسم الطالب
اﻻء بهاء عبد الرازق محمود حسين البشوتى
احمد جمال عبدالحكم سعد
منة ﷲ كمال الدين محمد صابر
مريم ميخائيل عزمى رزق ﷲ شكرﷲ
انس مالك مصطفى البنا
ناريمان جمال الطوخى احمد
هنا ايهاب محمد عبدﷲ
مازن سامى حسين داود
فاطمة محمد محمد المهدي احمد
بسمه عبد الحميد عبد ﷲ عبدالحميد الموشى
محمد مهدى محمد عبد الحميد
مارتينا مجدى فرج ﷲ ميخائيل
ادهم عﻼء الدين ابراهيم السكرى
ياسمين عبد الوهاب فتحي حسين
اسراء رفعت كمال عبدالعال غازي
محمد احمد على فراج
محمد صﻼح محمد فضل ابو السعود
بﻼل عادل محمد المزين
اندرو رضا يونان تاضروس
محمد لطفي السيد نعمه ﷲ
هند محمد السيد احمد غنيم
شاكر عبدالحكيم عبدالنبى حسن خاطر
يوسف مرتضى عبدالعليم محمد
نجاة صبحى محمد بسيونى القديرى
رانيا راضى عياد نصر ﷲ
دنيا عادل عيد محمود عبد القادر
دينا جمال امين عامر
هبه ﷲ عبدالسﻼم محمد مبروك
آيه سعد محمد علي
عادل محسن لبيب محمد المهدى
ايمن جويده صميده ابراهيم
صافيناز حاتم مسلم سالم

الكلية
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره جامعة دمياط
اداب انتساب موجه عين شمس
اثار قنا جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه قاهره
كلية البنات علوم عين شمس
علوم رياضة اسيوط
خدمه اجتماعيه اسيوط
علوم طنطا
علوم رياضة المنيا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب باﻻسكندرية
تجاره عين شمس
علوم اسوان
اداب دمنهور
تجاره طنطا
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
زراعه دمنهور
تربية رياضية /بنات قنا
كلية البنات آداب عين شمس
اداب القاهره
تربية ابتدائي كفر الشيخ
طب بيطرى فرع الوادي الجديد
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية ابتدائي عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
370864
280483
445716
462075
905806
140788
832052
460912
513385
502632
122047
611072
322758
594600
659790
895110
115064
241992
750538
295407
121503
147776
899781
209735
222696
584722
589353
110989
744526
232593
294729
459981

اسم الطالب
يوسف عادل حلمى حنا
نوران محمد عبد الحميد السيد النجار
اسماء محمد محمد خطاب
هاجر محمد عبدالستار حسن محمد الكﻼف
محمد رأفت فوزى محمود
منار محمود صابر محمود صوابى
اسماء نجار حسن حميد
عﻼء عاطف محمد ابراهيم عياد
نورهان محمود إبراهيم خليل نصوفه
ميرنا احمد خلف بدوي محمـــد
ساره سمير عطا ﷲ جرجس
امانى رجب رمضان حسن
اماني صبحي عبد المنعم محفوظ
احمد عادل ابو الحمايل الشوربجى المنزﻻوى
نورا المهدى المهدى السيد مجاهد
ساره مدحت محمد عبد الحميد
اصاله عصام صﻼح محمد
محمد شريف محمد على
بيجاد طارق محمدي احمد اسماعيل
شروق عبد اللطيف احمد كمال مصطفى
محمد منصور عبد التواب منصور
زينب احمد عبد السﻼم امام عطيه
فاتن محمد محمد بخيت
عبد الرحمن مصطفى فتحي بسيوني
اسﻼم عبد الرحمن زكي عبد الرحمن
بدر السيد بدير بعلج
احمد عادل حلمي عصر
ساره مصطفى صبحى حافظ
محمد ايمن محمد عبد الفتاح
عﻼء الدين عادل سيد محمود
احمد محمد احمد جمعة
منصوره حمدى احمد غريب عراقى

الكلية
تجاره بنها
حقوق شبين الكوم ج منوفية
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره كفر الشيخ
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه حلوان
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالبات
اداب كفر الشيخ
اداب كفر الشيخ
تجاره اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني تمريض الزقازيق
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب
تربية ابتدائي سوهاج
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره طنطا
اداب جامعة دمياط
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
فنون تطبيقيه حلوان
تربية سوهاج
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
تجاره المنصوره
تجاره انتساب موجه طنطا
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
نوعية كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
438364
669184
453517
583770
584335
129795
231573
455205
592297
878235
584443
821718
158672
502473
382354
174462
911325
663501
300914
147189
599000
291334
102525
243474
366553
601162
541933
600182
293117
128435
576085
609713

اسم الطالب
سلمى محمد رضا محمد عبدالسﻼم
فاطمه الزهراء ابراهيم ابراهيم الدسوقى صقر
رضا رمضان محمود امام
روان عماد السيد عبد الفتاح
احمد تامر على على عبد ربه
كمال محمد كمال عبد السيد
بسنت اسامه سيد زكى
احمد جمال عبدالحميد ندا شرف
امنيه محمد صبح ماضى
مروه جمال الدين احمد مرسى
امانى عبد الناصر محمد راغب قابيل
فاطمة احمد ابراهيم محمد
حسناء عيد شحاته محمد
فادى صفوت حلمى نصرى زايد الجيار
محمد رضا ابراهيم حسن على
يسين احمد فخر الدين احمد
وعد عبد الفتاح سيد فراج
منار زكريا محمد على البهنسى
حسام الدين مصطفى مختار ناجى
عبد ﷲ خالد جمال محمد عمر
نرمين عصام ابراهيم محمد حسن الجمال
احمد محمد السيد محمد الشريف
ياسمين عﻼء الدين محمد ابو العﻼ
ياسمين احمد ابراهيم احمد
حازم وليد عبدالفتاح عبدالسﻼم شرف الدين
احمد جمال حسن عطوه
فاروق السيد اسماعيل السيد احمد
امانى صﻼح حافظ السيد عيسى
تقي ابراهيم محمد عبد السﻼم
مريم على محمود على
امينة محمد محمد المعداوي
هبه عبدالوهاب محمود السيد محمد

الكلية
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره المنصوره
حقوق طنطا
تربية طنطا
تجاره طنطا
حقوق القاهره
السن عين شمس/رياضة
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
اداب انتساب موجه جامعة دمياط
اداب اسيوط
تربية ابتدائي طنطا
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
اداب انتساب موجه بنى سويف
تجاره اﻻسكندريه
اداب عين شمس
تجاره القاهره
تربية ابتدائي اسوان
تربية ابتدائي المنصوره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره سوهاج
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب القاهره
حقوق انتساب موجه القاهره
طب بيطرى بنها
حقوق الزقازيق
اداب اﻻسكندريه
اداب جامعة دمياط
اقتصاد منزلى حلوان
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب طنطا
معهد فني تمريض الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
295036
587291
734208
507001
133902
596951
452935
917104
301204
390104
106577
368544
185065
605060
897543
875370
212876
909938
432515
738464
316325
847690
898548
890774
883799
142876
668546
672959
219671
426645
808210
512040

اسم الطالب
حسن ابراهيم محمد محمد شلبى
ريهام صﻼح على السيد عشو
محمد السيد محمود السيد فرج
اميمة على عبد الكريم عبد الجواد
ايه ابراهيم مسعد ابراهيم الزناتى
احمد توفيق سراج الدين توفيق
نورهان ابراهيم السيد الحفنى
ريهام اشرف عزمى روبيل
مصطفى محمد امين الشايب
اسراء عصام عبدالعزيز الوشاحى
محمد خالد محمود محمد
هاله محمد احمد محمد على
اﻻء محمد محمد سيد
اسراء طارق عبد الفتاح محمد عبد الوهاب
اميره محمد مختار سيد
مارينا يسرى راجى جيد
سوزان عادل أنيس حنا
محمد ابراهيم احمد ايوب
عمر محمد محمود ذكى محمود
نورهان اشرف حسين السعيد محمد
مريم ايهاب عبد العزيز العيسوى
سميه محمود يحيى قناوى
حسام ابراهيم على عبد الرحمن
نرمين عادل محمد فراج
اسماء علي محمد وهمان
مني صفوت محمد مرسي قاسم
ايمان ابراهيم فرج ابراهيم فرج
محسن ناصر عبد المحسن السيد محمد
سيف الدين محمد عبد الحليم حسن
عبد الرحمن احمد اسماعيل محمد ابراهيم الدش
محمد ربيع عبد الرحيم حسين
آﻻء رزق يوسف عبد الجواد جنوشى

الكلية
اداب عين شمس
تربية رياضية بنات المنصورة
تربية/رياضه الزقازيق
اداب انتساب موجه دمنهور
اﻷكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم  6اكتوبر
كلية اللغات والترجمة سوهاج
اداب طنطا
علوم اسيوط
تربية/رياضة جامعة السادات
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
اثار القاهره
حقوق بنى سويف
تربية/رياضه الزقازيق
معهد فني صحى سوهاج
تربية اسيوط
أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب
اداب سوهاج
تجاره اﻻسكندريه
نوعية الزقازيق
اثار القاهره
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف/رياضة
اداب سوهاج
اداب انتساب موجه اسيوط
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
علوم بنها
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
تجاره انتساب موجه بنى سويف
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات

Page 2382 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
316664
385910
453212
802820
652763
433492
377452
513101
736927
128104
121697
829620
885445
665772
302013
743084
808166
679618
285066
458054
575054
909748
666858
281607
455670
477117
909014
297132
743404
905981
520887
383737

اسم الطالب
سحر خالد حسن احمد
اميره خالد محمد جمعة
مارينا ايمن جرجس صبحى
مينا ثابت داود معوض
احمد حماده محمد العدل
محمد رمضان عبدالفتاح على
مصطفى على محمد علي
ماريهان اشرف انسى سيد احمد شحاته
كريم محمد اسماعيل خليل ابراهيم
ايه محمد احمد عبد الغفار
احمد عطا عبد الباسط التهامى غانم
ساره أيمن حسانى محمد
صموئيل ممدوح يحى ملك
ابرار المتولى العراقى المتولى سﻼمه
مصطفى ابراهيم السيد النجار
امنيه سليمان احمد سليمان
احمد جمال منصور مصطفى
بﻼل نصر الدين كمال عبد العزيز
عواطف عصام الدين عبده أحمد أبوالنيل
مها ناجى كامل محمد جانب
كريم ياسر فوزي عبد الحميد عبده
رقيه مصطفى حسن جﻼل
بهاء احمد حافظ الزناتى
محمود شريف رجب رمضان
محمد عبدالعليم عبدالشافى صديق
محمد عبد الجواد رجب مرسى احمد
امل محمد بكرى بشير
رانيا حسن محمد حسن
هشام عبد الناصر احمد عادل حفني
احمد صﻼح الدين على عبد ربه
نجاة محمد مصطفى زايد
عمرو احمد محمد احمد رجب

الكلية
اداب انتساب موجه بنها
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تربية طنطا
تجاره بنى سويف
تربية رياضيه بنين المنصوره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية/رياضه بنها
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجارة قنا ج جنوب الوادي
حاسبات ومعلومات اسيوط
علوم المنصوره
ك.ت .فني منشات بحريه بور سعيد
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
حقوق بنى سويف
علوم المنصوره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية رياضية بنات اسوان
تمريض المنصورة
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تجاره طنطا
اداب طنطا
كلية تجارة ج أسوان
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
اداب دمنهور
اداب شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
671981
110152
206196
432956
503884
515820
138740
815938
910566
813942
206046
754112
744874
603181
809080
887154
660540
909655
586664
534469
163584
456855
516319
120150
205128
224721
470949
750281
810847
919991
313727
733133

اسم الطالب
ندا عبد العزيز سعد الدين عبد العزيز
احمد محمود صفوت ابراهيم
كريم اشرف جمال الدين محمود
عبد الرحمن ابراهيم محمد عبد العليم
احمد سمير حسن السعيد بركات
محمد صﻼح خطاب خطاب شرشوح
هاجر حمدى عبد الحميد جﻼل
رقيه جمال ابو العﻼ حسن
على عامر على محمد
مروه احمد مجر ابوالليل
منة ﷲ مجدى سمير زكى رمضان
رحمه اشرف حسن الجرايحى احمد نصر
محمود سمير محمود محمد
محمد محمد عباس سليم
زهراء ابراهيم عبد الوهاب عبد اللطيف
علي جمال محمد احمد
اميره محمد اسماعيل اسماعيل حسن
اسماء عبد ﷲ محمد حسين
احمد ابراهيم احمد حمزه
سعاد سامى سعد عبدالعزيز الصباغ
محمد على عبد القادر عطيه
آيه احمد عبدالفتاح المحﻼوى
احمد فهمى ابو الفضل دراز
عزت سعيد عبد الفتاح محمد
جورج مجدى لويس عريان
احمد اشرف محمد شمس الدين احمد سرور
نورا نبيل منير فهمى ابراهيم
محمد السعيد رجب حسنين عكاشه
بيتر متى حنين عياد
جورج بولس عدلى ابراهيم
ياسمين عبد الغنى رجب محمود
سمر سند محمد احمد السيد

الكلية
تمريض المنصورة
علوم رياضة حلوان
تجاره عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
تجاره دمنهور
اداب القاهره
تجاره اسيوط
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
تربية ابتدائي المنيا
اداب عين شمس
تربية ابتدائي بور سعيد
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تجاره جامعة السويس
معهد فني تمريض المنيا
تجاره اسيوط
تربية ابتدائي المنصوره
تربية ابتدائي اسوان
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تربية طفوله ج دمنهور
تربية رياضيه بنين حلوان
نوعية فنيه طنطا
تربية رياضيه بنين جامعة السادات
حقوق القاهره
علوم القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
تجاره بور سعيد
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
رياض اطفال القاهره طالبات
معهد فني تمريض الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
680593
369114
590555
918016
671771
602983
368978
386655
802641
588142
588733
544389
909135
470703
388204
312698
899295
290058
742073
679985
833950
672405
227245
314181
466023
525320
829931
518609
164287
140817
816201
210574

اسم الطالب
محمود فهمى عبد الرازق السيد محمد
ساره محمد عبدربه محمد عبدربه
مايكل محسن اديب ناشد
سامح عﻼء اﻻمير عمر
احمد ابراهيم محمد ابراهيم
محمد سليم السيد سليم علي
عبدالرحمن جمال ابراهيم رمضان
يارا نبيل مصطفى محمد
عبدالرحمن منصور عمار الشاعت
محمد يحيى سليمان احمد السنطاوى
ايهاب محمد يوسف سعدة
جورج سامى ساويرس عبدالمﻼك
غريب محمد غريب محمود
يارا محمد ابراهيم احمد عمر
خديجه مجدى سﻼمه محمد سالم
كريم حمدي علي حرب
ايه نصر الدين محمود احمد
اية احمد فؤاد بركات
شرين خالد على الغريب
اميره محمد احمد محمد الرفاعى
مادونا نصحى عبدالنور العومى
امنيه السيد سعد الدين السيد
شاهندة محسن جابر ابراهيم
اماني حسني خضر علي الربيعى
هناء اسامى عبدالوهاب حسين قنديل
فاطمه حسن السيد عبيد عبد الجواد
هند سعد محمد حسين
اسماء طارق انور حسن الحوفي
رانيا حسن قطب حسن
هاجر نور الدين فراج عبد الكريم
رانيا صالح عبدالغنى محمود
مريم شيرين سامى كامل بشاى

الكلية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
نوعية بنها
تجاره بور سعيد
حقوق سوهاج
تربية/رياضه المنصورة
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
معهد فني صحى رياضه اسوان
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
حقوق سوهاج
تجاره عين شمس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره القاهره
حقوق شبين الكوم ج منوفية
علوم المنصوره
اداب اﻻسكندريه
اداب اسوان
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
اداب الفيوم
دار العلوم ج القاهره
تربية المنيا
تجاره عين شمس

Page 2385 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
802713
296135
106562
539040
375158
131166
921093
237941
319770
133981
515092
728397
816576
751162
104107
150938
378969
597720
580300
599523
667401
373854
667485
750442
168186
899956
216441
734928
596847
239282
886011
291468

اسم الطالب
هشام محمد محمد حسين
هدير عبد المجيد ادريس محمد
احمد صﻼح سعد جمعه سعد
هاجر مصطفى ابراهيم مصطفى فياض
محمد عادل محمد عبدالواحد
رضوى على عبد العليم على
احمد عاطف احمد محمد
هدى اشرف وحيدالدين حسين
فاطمة محمد حسن عبدالخالق
بسنت عبد العزيز امين عبد العزيز
محمد مصطفى احمد كامل شرف الدين
احمد فوزى منصور علي
عائشه سيد محمد عبدالحكيم
محمد سمير على السنوسى حسن
احمد عصام محمود عبد العظيم
عﻼ منصور سيد عبد الظاهر
دينا مصلح كمال محمد رشدى
محمود أحمد محمود السعيد أبو السعود
وسام فؤاد عبد العزيز عمر
احمد جمعه حامد محمود صالح
فاطمه طارق على طلبه على
امينه السيد صابر البدوى
اﻻء عماد البيومى شبانه الجمل
عبد الرحمن العربى محمد جمعه القشاوى
ايناس ادهم توفيق ابوبكر
سوسنه كرام مفضل الصغير
احمد على احمد فؤاد السيد
ربيع رمضان محمد ربيع محمد
احمد حمدى ابراهيم ابراهيم عقيل
باسم السيد محمد مصطفي
مارينا ميخائيل شفيق ميخائيل
مصطفى حسين سيد ضاحى سيد

الكلية
اداب انتساب موجه المنيا
اداب عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم دمنهور
علوم بنها
علوم القاهره
إعﻼم ج جنوب الوادى
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تربية شبين الكوم
تربية/رياضه عين شمس
حقوق طنطا
علوم الزقازيق
نوعية المنيا
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره طنطا
نوعية طنطا
علوم الزقازيق
تربية المنصوره
تربية نوعية بنها شعبة تربية فنيه
علوم رياضة المنصورة
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
تربية الفيوم
تربية سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة الزقازيق
حقوق المنصوره
علوم رياضة القاهرة
معهد فني صحى اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
366104
669130
578628
163913
305169
525397
127093
463087
548609
663023
730226
607128
213691
671645
322636
678537
433951
651930
831545
657319
590783
542563
452117
122632
514885
594233
218949
513479
675571
456799
439473
805458

اسم الطالب
اسﻼم وحيد ظريف عبدالسميع
زينب ابراهيم عبد العظيم محمد النمراوي
شادى اسامة عبد الفتاح مكاوى
اسﻼم يسرى حافظ اسماعيل
اسﻼم مصطفى عبد الواحد المليجى
آية خالد محمد عبد الرحمن حسن الشاذلى
ريم محمد محمود محمد عتمان
ايمن عبدالمقصود عبدالغنى حسين عبدالدايم
اسﻼم خميس على عبدالتواب حبشى
شيماء عبد الباسط عبد ﷲ محمد
اسﻼم محمد احمد محمد
احمد خالد اسماعيل محمد
مروان ابراهيم مصطفى عبد الفتاح مصطفى
مى اسماعيل احمد الششتاوى
عﻼ محمود محمد عطاﷲ
هاله محى سعد عبد الفتاح
نور عامر محمد رشاد عامر الشهاوى
احمد محمد رجب محمد ابراهيم
محمد عادل محمود محمد
رحاب رجب مصطفى السعيد عويضه
محمد اسامة محمد عوض الهواري
آية سعيد حافظ احمد جبريل
محمد كمال سعيد عماره
مارينا اسامه البرت زكي
ممدوح طاهر عبد المولى كريم الشاعت
آيه أيمن محمد محمد الداودى
محمد شندى عبد الطاعم شندى
فاطمه محمد حسن محمود متولى
محمد رشدى اليمانى شعبان جودة
هيام اسامه سعد الدين سعد
روميساء مصطفى فهمى بدوى بدر
عﻼ فيصل جالي محمد

الكلية
معهد فنى تمريض بنها
تجاره الزقازيق
تجاره جامعة السويس
تربية/رياضه الفيوم
تربية طفوله شبين الكوم
علوم جامعة السويس
اداب القاهره
حقوق اﻻسكندريه
تجاره طنطا
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره الزقازيق
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
طب بيطرى الزقازيق
تربية ابتدائي السادات
تجاره المنصوره
تربية رياضيه بنين اﻻسكندريه
حقوق المنصوره
تجاره سوهاج
اداب المنصوره
تجاره جامعة السويس
علوم رياضة دمنهور
تجاره طنطا
اداب القاهره
حقوق طنطا
تربية جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب سوهاج
حاسبات ومعلومات المنصوره
معهد فني تمريض طنطا
اداب اﻻسكندريه
نوعية المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
909678
893213
800530
735180
159144
658821
894831
917175
583513
529455
233038
181154
668222
896399
756383
437634
357407
836669
282348
285128
577175
461045
836459
370043
379544
811894
386498
541867
583589
164139
210750
161506

اسم الطالب
زينب عصام عبد الرحيم احمد
حسام حسن محمد عبد العظيم
ايه إسماعيل عدلى على
بشرى ناجي محمد ابراهيم
دينا عبد النبى عبد النافع محمد
اسراء حمدى حسين عبد اللطيف عبد ﷲ
رانيا وحيد محمد محمود
هشام مصطفى عبدالغنى محمد
مى جﻼل محمد رفعت الشافعى
احمد مجدى السيد على محمود
ساره صبرى جاد عبد الرحمن
احمد محمد السيد مصباح
احمد مجاهد عبد المقصود عريضه
اروى ياسر محمود زكى
ايمان سالم محمود سالم شاهين
ندى أشرف عبد الجليل السيد يوسف
طارق سيف الدين عبدالمجيد احمد
صفاء عمر جابر عبدالصبور
اية مدحت اسماعيل محمود ابراهيم
رضوى كمال الدين حسين حسن
احمد محمد عبد السميع احمد ابو حسن
صفوت مصطفى كامل البسيونى
حنان عبد ﷲ على ابراهيم
اميره معتز با غنيم محمد
احمد عبدالعزيز عباده عبدالعزيز الدرع
انطونيوس صفوت فرنسيس تاوضروس
نبيله عبدالحليم عبدالرؤف سيد
اسﻼم حمدي عاشور محمد
ايه ابراهيم الدسوقي سﻼمة عطية
ندا محمد زغلول سعد
نوران محمد الحسينى عبد العظيم
كريم محمود عبيد ابراهيم

الكلية
اداب اسوان
تجاره سوهاج
اداب المنيا
زراعه الزقازيق
اداب انتساب موجه بنى سويف
تربية المنصوره
تجاره سوهاج
معهد فني صحى اسيوط
تجاره المنصوره
معهد فني صحى اﻻسكندريه
السن عين شمس
حقوق بنى سويف
تربية المنصوره
تربية سوهاج
اداب العريش
فنون جميله فنون اﻻقصر
زراعه القاهره
اداب قنا ج جنوب الوادى
اداب عين شمس
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب المنصوره
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالبات
اداب الزقازيق
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
حقوق عين شمس
علوم رياضة جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات بنها
اثار الفيوم
كلية البنات تربية عين شمس
معهد فني صحى بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
506443
842027
303004
809110
527541
213726
283288
657715
507804
818469
286390
304608
225722
510634
876010
682189
746647
502131
885695
738681
297272
577077
471081
458709
673654
591468
526840
557591
503483
652330
588605
531258

اسم الطالب
سندس على حسن جاد الرب
ماجد عاطف ادوارد يونان
ابتسام اشرف محمود احمد هندي
هويدا محمد سيد عبد العظيم
روان احمد فتحي ريحان ابو عوف
بسنت محمود جادالرب محمود
بوﻻ سامي نصيف سعدﷲ
احمد سعد سليم رمضان
محمد ناصر الدين جمعه عزتلى عبدﷲ
كيرلس جوزيف هنرى ناعوم
عبد ﷲ احمد اسعد احمد
امل عبد الحميد حامد عبد العزيز
عبدالرحمن احمد عبدالحكم محمد
محمد ابراهيم مسعد محمد احمد لطفى
اسﻼم اشرف جمال الدين محمد
عمرو احمد شوقى موسى صبيحى
نهال محمد محمود محمد
اسراء سمير لطفى يس احمد على
ساره ناجح عبد ﷲ احمد
محمد ماهر محمد أمين رباح
سارة سعيد عبد الرازق محمد
منه ﷲ ايمن على السيد ابو العز
هدى محمود حامد عبده فتح ﷲ
وفاء محمد قطب عبد الرحمن
فاطمه محمد الدسوقى ابوالعلمين
ندا فهمى محمد حراز
امنيه محمد السيد محمد حسن
محمود صبرى على القرمانى
هايدى عبد الغنى محمد محمد عمره
سامح اشرف رشدى جورجى
ريهام اشرف السيد جابر السعدنى
احمد ابراهيم عبدالعزيز عبد الرؤف الماحى

الكلية
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
تربية طفوله شبين الكوم
طب بيطري المنيا
تجاره طنطا
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره عين شمس
اداب جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره انتساب موجه بنى سويف
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
طب بيطرى جامعة السادات
حقوق انتساب موجه القاهره
حقوق اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
معهد فني صحى المنصوره
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
علوم اسيوط
تربية الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تربية كفر الشيخ
اداب كفر الشيخ
اداب جامعة دمياط
تجاره جامعة دمياط
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية/رياضه المنصورة
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
536894
597258
460049
655979
906440
231396
207923
478146
428559
912820
532569
651111
542104
548845
178457
549313
376978
466307
225036
683518
106329
309531
375018
533816
312843
326660
285570
374936
141308
547915
468310
661289

اسم الطالب
منه ﷲ بدر احمد خميس ابو حسين
محمد احمد حمدى قنديل سرية
هدير رمضان أحمد قاسم
محمد فاروق محمد عبد الحميد
روماني معوض جادالسيد سليمان
هند حسن عبد الفتاح احمد
ساره هشام الشبراوى احمد
محمد عبدالرحيم محمد عبدالرحيم السباعى
محمد عصام عبد اللطيف ابراهيم
احمد حمدى عبد ﷲ عبد العزيز
محمود عبدالغفار عبدالغفار وفا
سمر السيد محمد محمد السيد نجا
احمد سعيد محمد محمد ابو الحسن
عطية محمد عطية عبد الغنى الصعيدى
محمود ابراهيم درويش على
اسماء صﻼح محمد حسن عيد ريشه
ساره ممدوح على محمد رزق
ايمان الحسينى محمد ابراهيم ابو شنب
عبد ﷲ هاني هنداوي سيد
اسﻼم اشرف احمد احمد خليل
حبيبة ايهاب محمد سيد حسين
نجﻼء عبد ﷲ محمد ابراهيم شيبوب
اميره عادل فرج امام
اية اشرف عفيفى اﻻباصيرى حسنين
انغام سيد عاطف على
امير شعبان راتب محمود نصار
كريم عمرو فوزى الجيوشى
اسﻼم اشرف السيد ابراهيم
فاطمة ياسر ماهر محمد
ناجى السعيد ناجى العسكرى
احمد زكريا محمد حسن نشوان
ايه مصطفى السيد محمد

الكلية
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره جامعة دمياط
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تربية/رياضه المنصورة
معهد فني تمريض سوهاج
اداب انتساب موجه عين شمس
علوم حلوان
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
زراعه دمنهور
تربية ابتدائي المنصوره
علوم رياضة طنطا
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية/رياضه اﻻسكندرية
اداب عين شمس
تربية طفوله كفر الشيخ
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
زراعه المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب شبين الكوم ج المنوفية
معهد فنى تمريض بنها
تربية طفوله ج دمنهور
معهد فني صحى بنها
دار العلوم الفيوم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
اداب انتساب موجه القاهره
فنون جميله عماره المنيا
تجاره كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
160459
232292
103353
223028
512590
164540
286709
466755
590386
375629
122311
322060
444016
310492
157275
354641
735734
910684
547001
478783
323588
362445
729173
885931
470026
902917
462054
525016
319001
682581
374067
801432

اسم الطالب
بسمه انور ابو سيف عبد الحكيم
بيشوي هاني انطون بطرس
بسنت عبد النبى محمد عبد النبى خطاب
اشرقت اسامه مصطفى سيد
جيهان سعيد السيد عبد العال علي
اسماء عادل عبد النبي حسن
هبة محمد لطفي عبد الفتاح محرم
اﻻء احمد احمد عبدالرحمن شهاب
محمد رضا محمد جعفر
محمد عاطف محمد السعيد الشاذلي
ايمان خالد مصطفى اسماعيل
مازن حمدي غانم مصطفى غانم
غاده عبدالحميد عبدالعزيز الخنيزى
ظﻼل عبد الخالق عبد ربه جزر
شيماء ربيع احمد حمدان
فاطمه خالد مصطفى احمد
محمد مصطفى السيد السيد على
عﻼ محمود شعبان حسين
ابراهيم محروس السيد حسن الشيخ
منال عطيه عبدالعاطى حسن عامر
جهاد علي نصر عبد العزيز سلطان
ندى محمد على سنوسى
ندى فاروق مصطفى دياب
اسراء محمود سيد سلطان
محمود حافظ على صالح عبدالجواد
مارتينا ميﻼد فرج يعقوب
نوران صﻼح عبدالحميد محمود اﻻحول
ندى محمد السيد محمد على
يمني لطفي عبد السميع الطوخى
اسراء محمد احمد ابراهيم رمضان قيشة
اميره رضوان سﻼمه محمد مصطفى
محمد على غندور صديق

الكلية
تربية ابتدائي بنى سويف
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب القاهره
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره دمنهور
رياض اطفال الفيوم طالبات
زراعه القاهره
علوم طنطا
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
علوم بنها
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب كفر الشيخ
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية بنى سويف
حقوق انتساب موجه عين شمس
علوم الزقازيق
تربية ابتدائي اسوان
تجاره اﻻسكندريه
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تربية السادات
دار العلوم ج القاهره
اداب الزقازيق
تربية اسيوط
تمريض كفر الشيخ
تربية سوهاج
طب بيطرى دمنهور
تجاره اﻻسكندريه
تربية السادات
نوعية المنصوره
تربية بنها
اداب المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
828243
454305
110145
678149
885401
302515
599049
615364
525536
821521
215381
220111
746506
382834
917402
800126
138714
149917
395559
610560
153047
352491
587203
224843
909280
746919
661416
584559
598242
436405
539614
466619

اسم الطالب
محمد عبد القوى شورة محمد
ماهيتاب مسعد على عمار
احمد متولى احمد على
وﻻء فرج مسعد عطيه حسن
اﻻء على عبد الحميد مصطفى
احمد عزت السيد الشافعى
لبنى سامى محمد السعدنى
سحر السيد محمد عبدالرحمن صقر
سلمى سمير عبد العزيز اسماعيل جبر
ياسمين عبد المريد محمد حامد
نادر يوسف واصف جندى
اوديت سمير نخلة لطف ﷲ
نعمة احمد خلف احمد
احمد طلعت محمد راغب
ندا عمار شوكت حسين
نسمة صﻼح الدين بشارى على
شيماء عصام عبد ﷲ سليمان
عبير عبد العاطي رشاد شميله
يحى اسامه سالم احمدالبنا
محمد احمد عطوة حسين عطوة
اميره على جابر على
نهال كمال فتحى على
محمد السعيد محمد موسى
ابراهيم عﻼء محمد محمد عبدالرحيم
عمار سامي محمد داود
احمد شهاب احمد محمد
مصطفى محمد محمود عبد النبى شحاته
محمد اسامة عبدﷲ يوسف البيلى
احمد السيد السيد أبو غانم
ناردين ايهاب فايز ابراهيم
أميرة فوزى ابراهيم عبد المجيد
مادونا سامى مسعد صليب

الكلية
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
تربية طنطا
اداب القاهره
السن عين شمس
تجاره اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره الزقازيق
نوعية الزقازيق
علوم اﻻسكندريه
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية اسيوط
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
تجاره القاهره
فنون تطبيقيه حلوان
حقوق انتساب موجه عين شمس
حاسبات ومعلومات الزقازيق
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره طنطا
علوم رياضة حلوان
تجاره سوهاج
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس
تجاره المنصوره
تجاره طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية دمنهور
تربية ابتدائي كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
682959
288490
581468
830252
205447
614227
294060
432829
585777
367190
308423
578729
373601
381630
122429
280077
876440
811215
845634
595063
506827
815248
906414
895050
239807
125802
235938
909543
135987
379051
114466
664101

اسم الطالب
محمد هشام محمد محمد البستانى
ندى جمال عباس متولى
ماجد مجدى كمال يوسف
حمزه احمد محمد بدوي
شهاب محمد عﻼء الدين محمد جودة حسن
دينا عبدالرحمن السيد على محمد
يوسف محمد رزق عبدالفتاح
عبد الرحمن حسن عطية عثمان حسن
مجدى احمد محمد على الدين
محمود منصور محمود على دياب
محمد مدحت السيد الرخ
احمد خالد شفيق عبدﷲ
ابراهيم بكرى عبدالسميع السيد
امل ايهاب محمد محمود
مارينا عماد نمر جيد
محمود عبد ﷲ فكرى محمد
وﻻء مصطفى بدوى رشوان
مها محمد عبد العظيم محمد
كريم محمد سليم مصطفى
رانيا على حسن على سعد
هبة ﷲ سعيد عبد السﻼم ابراهيم خير ﷲ
شروق عيد حجازى عبد العليم
اﻻنصاري عنتر عبد الوهاب عبد الموجود
ندى محمد عوض عبد الراضى
مهاب توفيق فتحى احمد
ايمان سعيد محمد منصور
اميره رفعت السعيد هاشم
اسماء رضاوى مصطفى ابراهيم
نورهان احمد عبد الوارث نبوي
سومة يحي بكر محمد حماده
اسراء زكى عبد المجيد عمارة
وفاء محمد عمر ابراهيم

الكلية
علوم بورسعيد
تجاره انتساب موجه عين شمس
طب بيطرى بنها
تجارة قنا ج جنوب الوادي
حقوق عين شمس
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب دمنهور
حقوق المنصوره
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تربية/رياضه شبين الكوم
تجاره طنطا
طب بيطرى بنها
رياض اطفال القاهره طالبات
حقوق القاهره
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق اسيوط
معهد فني تمريض المنيا
تجارة قنا ج جنوب الوادي
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
حقوق سوهاج
اداب سوهاج
العالي لﻼعﻼم وفنون اﻻتصال  6اكتوبر
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
كلية البنات علوم عين شمس
تربية طفولة أسوان
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه قاهره
نوعية المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
539277
911706
885941
734377
470000
590532
663798
119817
306142
147761
736633
360568
164884
736869
595578
432530
281737
151814
808915
457017
580472
278604
325230
158472
544334
831698
898917
607664
678509
387536
809109
606272

اسم الطالب
ندى ناجى عبداللطيف محمد لبيب
عمر احمد عبد الحفيظ عبد الغنى
فاطمه احمد عبد الرحيم احمد
زينب علي محمد مجاهد الطوانسي
محمد ابراهيم محمد ابراهيم الفﻼل
على طارق زكى الطنطاوى
محمد ابو الحسن مصباح مجاهد
محمد على محمد على
علي السيد علي خضر
اميره جمال زكى عليان
هديل ابو الفضل احمد حسن على
محمد عصام ابراهيم محمد
مارينا رزق مﻼك رزق
السيد محمد علي عوض
عزيز البﻼسي المتولي السيد سته
محمد حسين ابو الحمد يوسف عمران
ميرال مدحت محمد عبد الحميد بسيونى
مايكل انطون انور شنوده
امانى جمعة كامل عبد الوهاب
ايمان السيد احمد منصور خليل
سحر محمد عبدالهادى عبدالعظيم
يوسف اسماعيل زكى محمد كمال
علي اشرف عبد المحسن امين
رفيدة فتحى محمد عمر
ادهم رمضان محمد خليل جمعه
محمد فوزي عبدالﻼه محمد
انغام عبد الرحيم محمد جمعه
مصطفي عماد الدين عبد الرحمن عبد ربه
محمد منصور المرسى ابراهيم خليل
يوسف عبدﷲ رمضان عبدﷲ السمرى
هناء محمد رزق حسن
دنيا محمود محمد السيد

الكلية
تجارة جامعة السادات
حقوق اسوان
اداب اسيوط
علوم الزقازيق
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تربية جامعة دمياط
اداب كفر الشيخ
حقوق انتساب موجه القاهره
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
طب بيطرى القاهره
اداب الزقازيق
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
رياض اطفال الفيوم طالبات
معهد فني تمريض الزقازيق
معهد فني صحى بور سعيد
تربية رياضيه بنين اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
كلية التعليم الصناعي جامعة بني سويف
اداب انتساب موجه المنيا
تجاره طنطا
علوم المنصوره
حقوق عين شمس
حقوق قنا جنوب الوادي
اداب بنى سويف
علوم رياضة طنطا
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
تربية طفوله سوهاج طالبات
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
تربية ابتدائي المنصوره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
معهد فني تمريض المنيا
طب بيطرى الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
904307
459435
911939
106362
658809
603812
466759
913276
755552
814374
324222
826750
138745
368859
378810
812146
913660
667770
577739
155244
600771
111567
577420
473737
581962
219087
169705
216128
532709
147161
609753
289978

اسم الطالب
عﻼء محمود عبد الرحمن محمد
محمد سعيد سعد ابراهيم عنانى
منال عبد المنعم عبد الرحيم عبد العزيز
عبد الرحمن وﻻء حسين محمود
محمد ياسر صبرى عبد المطلب ابراهيم
اسﻼم محمد صباح محمد عبد المنعم
اية عادل محمد محمد الطنطى
محمود صﻼح احمد بكر
نيره احمد محمود عطيه
مروه شاهر مرسى عبد الحميد
امنية يحي مصطفى يسن
عجايبى فايز منير عجايبى
ياسمين كمال عبد العال عفيفى
دعاء عيد محمد جاد عمريه
محمد احمد ابوالسعود السيد الشحات
معتصم حسن اسماعيل حسن
بسمه عادل عبد الكريم عبد الرحمن
السيد محمد السيد منصور سيف
محمد طارق السيد الشيخ
احمد ابراهيم حسن ابو الهوايل
اسراء عﻼء الدين عبدالقادر بسيونى
ساره رضا فتحى عبود
محمد محمود احمد محمد مصطفى
تقى سعد اسماعيل ابو الفتوح ابو النصر
امانى ابراهيم ابراهيم ابوريه
عادل عوض ناشد مهاود
مصطفي خطاب محمود امين
رحاب طارق ابراهيم احمد
مارك نسيم صليب عبدالمسيح
مؤمن احمد ذكى حسن ابراهيم
محمد مدحت منير سالم
اسراء امين احمد على ابراهيم

الكلية
تجاره سوهاج
تجاره كفر الشيخ
معهد فني صحى اسوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى المنصوره
علوم رياضة الزقازيق
زراعه كفر الشيخ
تمريض أسوان
اداب العريش
نوعية المنيا
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
تجاره القاهره
تجاره انتساب م .بنها
علوم رياضة عين شمس
معهد فني صحى رياضه بنى سويف
تمريض أسوان
اداب المنصوره
اداب المنصوره
تربية /رياضه بنى سويف
علوم الزقازيق
تربية عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية طفوله كفر الشيخ
اداب كفر الشيخ
تجاره عين شمس
حقوق بنى سويف
فنون تطبيقيه حلوان
تربية دمنهور
حاسبات ومعلومات الفيوم
تجاره الزقازيق
زراعه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
682912
651924
507981
814453
750871
209738
814334
300360
281054
149313
725440
289242
206423
436717
123285
308738
586066
118711
314701
179646
177788
756052
454397
142019
893705
437112
674756
218729
473076
458389
374084
672873

اسم الطالب
احمد يونس احمد الحسينى منصور البنان
احمد مجدى احمد عبد الواحد احمد
فهد احمد حمزه على عبدربه
اسماعيل ابراهيم زكي عبد العال
السيد فتحي السيد صبح محمد
انجى كمال محمد احمد
شطرات حسن محمد خليفه
رباب محمود محمد حسن محمد
مصطفى عبد المحسن احمد وصفي محمد سيد احمد
اسامة رمضان عبد التواب محمد
عمر عبد الحكيم السيد على
مصطفى ابو الفتوح عبدالسميع العزب
عبدالرحمن رضا محمد النجيلى
روضة مصطفى حفظى جابر خلف
احمد معتز كامل عبد المجيد
مصطفى محمد متولي مصطفى حسان
محمد عبد الحميد غازى المشد
ساره جمال عبد الحكيم حسن
احمد سﻼمة عبدالمرضى احمد عبده شريف
احمد رمضان عبد العزيز ابوخضرة
احمد جمال بنهاوى امام
احمد خالد رفاعى محمد
امل رضا ابراهيم محمد الديهى
احمد اشرف حلمى شحاتة
بكرى حسن بكرى حسن
بانسيه محمود حسن محمود
محمد السعيد طلعت السعيد عبد الرحيم
احمد محمد سيد جوهر محمد
محمد محمد غازى غازى اﻻجرود
امجد ابراهيم محمد على ابوشعيشع
ايمان عبدالدايم رمضان عبدالدايم بعيه
بسام مصطفى عبد اللطيف عبد العال

الكلية
تجاره بور سعيد
طب بيطرى الزقازيق
تجاره دمنهور
تربية رياضيه بنين المنيا
تجاره بور سعيد
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
رياض اطفال المنيا طالبات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره عين شمس
تجاره انتساب م .بنها
تجاره طنطا
اداب دمنهور
تجاره انتساب موجه قاهره
تجارة جامعة السادات
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب انتساب موجه عين شمس
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد فني صحى اسماعيليه
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره انتساب موجه قاهره
حقوق سوهاج
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره بنها
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
حاسبات ومعلومات حلوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
زراعه مشتهر
اداب المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
207831
844529
584573
453992
876349
369827
902783
304314
213650
616434
389313
665183
472626
886881
306675
819476
305989
366169
731757
744409
681913
156665
468648
124899
821448
318250
583251
590310
732222
884566
240902
283100

اسم الطالب
سراج الدين حسن سيد عبدالرحمن
فاطمه فاروق محمود على
سالى صادق صادق على هﻼل
رودينا ايهاب يحى محمد الجندى
اميره عبد المنعم علي مصطفي
محمود اسامه محمود سالم
ساره مؤمن وديع سمعان
سارة محمد مجدى عبدالجبار اﻻمام
هاجر عصام الدين ربيع احمد النساج
بسنت احمد عبد العال هﻼل الديب
ريم خالد حسن محمد السيد
محمود مختار بدير العدل يوسف
رحمه يوسف عبدالعزيز يوسف ابراهيم
صابرين احمد عبد المعبود عبد الراضى
احمد مصطفى عبد العظيم ابو عيسى
محمد كمال سيد ابراهيم
محمد صالح فتحي صالح
محمود محمد سعيد عبدﷲ زاهد
احمد احمد احمد عبد المجيد
محمد مصطفى سعد ابو زيان
اميره حسن ابراهيم ابراهيم محمد داود
عمر هاشم عبد الرازق عثمان
هشام محمد عبدالرحمن موسى رفاعى
عمر عﻼءالدين عبد العليم على
عبدالرحمن سمير محمد عبدالمطلب
محمد فوزي محمد سامح عبداللطيف اﻻقطش
مياده زكى على العيسوى
عادل عادل محمد الدنون
احمد غريب جوده عبد ربه
يحيي عبد التواب ابراهيم عبد السميع
بسمه سيد سالم عبد الرحمن احمد
برلنتي صﻼح الدين حسين عوف احمد

الكلية
حقوق عين شمس
تربية ابتدائي المنيا
اداب المنصوره
اداب انتساب موجه طنطا
اداب اسيوط
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية ابتدائي سوهاج
تربية شبين الكوم
تجاره عين شمس
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
علوم عين شمس
اداب المنصوره
اداب جامعة دمياط
تربية ابتدائي اسيوط
تمريض شبين الكوم المنوفية
علوم المنيا
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب الزقازيق
تمريض اﻹسماعيلية
تمريض المنصورة
الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى ببنى سويف
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
اداب القاهره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تربية رياضيه بنين جامعة دمياط
طب بيطرى الزقازيق
تربية اسيوط
تربية ابتدائي عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
661771
666477
548462
819000
918483
735344
602662
665333
537168
804282
376592
328217
604970
547494
235025
526335
614101
582474
844701
911474
825001
816226
377837
576429
753574
104198
450243
611218
470216
579725
291551
385539

اسم الطالب
هدير المتولى مصطفى المتولى
احمد مخلص الرفاعى المرسى
محمود محسن السيد عبد ﷲ عبد العاطى
نعمه محمود حسين عبد الحميد
ساره محمد عبدالحافظ محمد
مصطفى منصور مصطفى محمد
زينب احمد على السيد
منه ابراهيم السعيد محمد متولى اردش
آية السيد محمد السيد العوجي
مارينا نشأت لطف ﷲ عوض
مروه عبدالقادر عبدالمنعم احمد الشيمى
محمد ابراهيم عبد العال محمد
احمد حلمى عبدالباسط عبدالسﻼم
ابراهيم محمد عبد المنعم على أبو نعيمه
نورهان رشد جمعة السيد
كريم محمد عبد العظيم احمد
وﻻء طلعت محمود عبد الهادى
ياسر ابراهيم عبد الباري شريف
بيشوى وجيه جرجس فلتس
ايمان اشرف محمد ربيع
حماية كرم حماية مهدى
ساره سمير سليمان احمد
وليد محمد عبدالوهاب محمد عبدالبر
اسماء خالد فتوح السمرى
اسر جمال عبد الناصر محمد الباز
ايه ممدوح ابراهيم جمعه
حميدة محمد البهى شعبان الشورة
ايمان جمال احمد احمد ابراهيم
مصطفى محمود خليفه محمد الجندى
رنا مصطفى عبد الحميد عبد المجيد
احمد اشرف مصطفى سعد محمد الجندى
محمد عبدﷲ عبدالصمد هاشم

الكلية
تربية المنصوره
اداب انتساب موجه المنصوره
تربية/رياضه دمنهور
اداب المنيا
علوم جامعة السويس
تجاره الزقازيق
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
تربية المنيا
نوعية عباسيه
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد فني تمريض الزقازيق
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
استنفد الطالب رغباته
علوم طنطا
تجاره الزقازيق
علوم المنصوره
السن المنيا
كلية الطب البيطرى جامعة أسوان
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
نوعية المنيا
تربية عين شمس
نوعية فنيه طنطا
تجاره بور سعيد
اداب انتساب موجه حلوان
اداب طنطا
نوعية فنيه الزقازيق
تربية كفر الشيخ
تربية ابتدائي طنطا
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
380300
438292
728122
132020
735324
888135
653648
878048
293210
727114
165804
595885
885014
363969
891419
504886
506878
156597
361966
226110
530305
210620
515054
727102
885300
116094
305914
587582
219051
321857
662759
746151

اسم الطالب
يوسف حسنى محمد محمد على
اسماء عﻼء الدين احمد السيد حلوج
هاجر محمد احمد حسن بدوى
حسين هشام محمد امين احمد
محمد اﻻحمدي عطيه علي
ميرنا عونى يعقوب حنا
ماجد احمد محمد متولى
ياسمين سمير محمد احمد
بسنت صبري محمد على
ايمن السيد محمد عبد الرحمن على
محمود محمد عبد الفتاح احمد
اية عابد احمد ابو العنين ابراهيم
بيشوى سعيد بولس شحاته
عمر طلعت رزق سعيد
محمد حسين احمد محمود
روضه فتحى زايد شبيب مصطفى
وفاء محمد عبدالحميد ابراهيم قاسم
محمود عنتر محمد عبد الغنى
مروه محمد ابوالفتوح احمد تاج الدين
عبد الحميد عبدالنبى عبدالحميد محمد
يسرى اسماعيل محمد ضياء الدين البوﻻقى
عمر خالد سعيد عبد الستار
احمد محمد كامل محمد النوال
اسﻼم احمد محمد احمد النايب
مريم اشرف ابراهيم عبد المﻼك
غندور حامد حسن ياسين
احمد شريف صابر زين
مريم محمد عبد المنعم عبد الحليم
مينا مدحت عطية منصور
احمد عبد الوهاب عبدالفتاح السيد عبدالجليل
شربات امام المحمدى امام
اكرم محمود نصار سالمان

الكلية
تجاره انتساب م .بنها
اداب كفر الشيخ
علوم الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى الزقازيق
تمريض اسيوط
تربية المنصوره
تجاره اسيوط
طب بيطرى القاهره
طب بيطرى الزقازيق
حقوق حلوان
معهد فني صحى بور سعيد
تمريض اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تمريض اسيوط
حقوق اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
حقوق عين شمس
دار العلوم ج القاهره
تربية دمنهور
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره دمنهور
تجاره الزقازيق
تربية/رياضه اسيوط
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
اﻷكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
رياض اطفال المنصوره
تربية اﻻسماعيليه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
898785
910537
386235
478562
382602
535243
887573
664729
295647
827175
616172
530504
432236
386244
431064
575653
437182
614469
384536
354789
223585
303556
804649
470791
158812
378707
160355
605042
675438
736240
504266
306226

اسم الطالب
شيماء يسري رمضان حسانين
مصطفى محمود مصطفى محمود
دعاء محمد شعبان السيد
محمد ناصر محمد ناصر عبد الخالق
لبنى رجب حفنى منشاوى
ايه ناجي معوض محمد
مارى وجيه رزق ﷲ جرس
دعاء محمد محمد مصطفى محمد سالم
ماهيتاب محمد أحمد محمد إبراهيم
عبد الرحمن خالد بغدادى عبد المجيد
هبه أحمد عبد العظيم متولى الشاذلي
محمد عبد الوهاب السيد عبد الوهاب عطية
محمد شبل عبد الفتاح شبل
رقيه خالد عبدالخالق حسين
اسماء محمد محمد عباس عطيه
امانى سامى عبد العزيز ابراهيم الدبور
ناردين رافت فكرى خليل
ايمان خليل فايز محجوب خليل
محمد مصطفى محمد سيد
وسام عزالدين محمود عبدالرحيم
مارينا امجد فهيم جبرائيل
مروة خالد محمد الشرنوبى
محمود محمد شحاتة احمد
مها فريد عبده فريد محمد
مصطفى محمد رمضان رياض
محمد ابراهيم رجب ابراهيم فرحان
شيماء على عبد العظيم عبد الجواد
اسﻼم عبد ﷲ عبد الرحمن عبد السميع
بسام احمد معوض معوض الدواخلى
محمد فكرى احمد محمد دعبس
زياد جابر سعد حسنين
عبد الرحمن احمد محمود الدعوسي

الكلية
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
حاسبات ومعلومات اسيوط
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
زراعه كفر الشيخ
تجاره انتساب م .بنها
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تربية اسيوط
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه طنطا
تربية دمنهور
علوم رياضة اسوان
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تمريض طنطا
اداب اﻻسكندريه
تمريض الزقازيق
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حقوق القاهره
علوم عين شمس
اقتصاد منزلى حلوان
تمريض المنيا
كلية اللغات والترجمة سوهاج
طب بيطرى بنى سويف
حقوق عين شمس
حقوق اسيوط
علوم رياضة الزقازيق
حقوق المنصوره
تربية/رياضه الزقازيق
علوم رياضة دمنهور
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
230716
817760
134552
140629
678167
505230
372973
225263
539976
747623
915058
461606
593635
309932
436543
908884
921053
441626
615400
505268
432095
602904
296928
130586
326203
509680
553920
881634
545726
848603
293897
323572

اسم الطالب
احمد سيد عبدالعال عبدالحافظ
وسيم ماجد فوزى فرويز
سيد احمد سيد عبد الرحيم
اﻻء غمري عبد اللطيف غمري
عبد ﷲ حسن عبد الغفار احمد
باسم رضا عبد العزيز علي مهيا
اسراء عﻼء احمد خليفه
ريمون طارق عطيه ايوب
أميرة محمد إبراهيم محمد موسى
اميره ربيع حسن محمد
محمود سعيد محمدالصادق محمد
يمنى عادل عبدالعزيز محمد الشهاوى
امانى عبد الرازق محمد محمد القواص
عبد الرحمن جمال عبد السميع عليمي
ناديه محمود شبل ابوالمكارم العزب
روان ابراهيم حسن توفيق
بوﻻ لمعى جرجس فهمى
محمد جمال محمود عبد الباقى الشيخ
ندا ابراهيم محمد محمد عبدالرحمن
زياد عبد اللطيف بدر عبد اللطيف
يوسف امين محمد رشوان حنفى
مها محمد نصر عقل المراسى
نهاد عماد عيد البيلى عبد المعطى
اﻻء رضا قبيصى بخيت
هند جمال ربيع عبد ﷲ
باسم ممدوح نظير رياض
نادية احمد محمد محمد عبدالفتاح
مي محمد سعد الدين محمد
احمد صبحى محمد عبدالحميد الكاشف
ايمان فتحى خضرى محمد
عبد الرحمن وفيق محمد عبدالفتاح
اسراء السيد صﻼح حسين فرحات

الكلية
حقوق القاهره
حقوق اسيوط
حقوق القاهره
علوم القاهره
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
تربية/رياضه حلوان
تربية ابتدائي دمنهور
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تجارة جامعة السادات
اداب سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية اسكندرية
الزراعة والموارد الطبيعية ج اسوان
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب موجه طنطا
اداب دمنهور
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب اسوان
اداب كفر الشيخ
اداب انتساب موجه دمنهور
اداب اسيوط
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره انتساب موجه الزقازيق
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
750667
559816
313676
222762
662368
682783
520885
891237
125302
602334
382950
840585
508058
652464
603692
291631
755663
164418
587807
474576
538604
751785
222795
752217
728997
449989
128574
678192
309219
390674
600969
231733

اسم الطالب
عمر حمدي محمود عبد الغني
شحاته رجب شحاته سليمان شنيطه
اية امين عثمان سليمان
محمد عﻼء الدين فهمي محمد
احمد السيد صالح عبد الفتاح
اسراء عبد الحق على حسن عامر
شيماء رمضان احمد دياب
نرمين جابر عبد الرازق حسـانين
دنيا عماد السيد زكى
منى حسين عبدالمنعم عبدالحميد صقر
فادى جرجس ميخائيل منصور
ياسمين وحيد فريد ميخائيل
محمد مجدى منصور ادم عبد الجليل
محمود السعيد محمود فوزى النجار
عمرو محمد عبد اللطيف احمد
محمد حسنين فريد محمود
مريم عادل فؤاد محمد عبد الغنى
ساره مجدى رزق دكران
رفيده جمعه عطيه يوسف نصار
جهاد ممدوح سباق محمد حماد
اسراء محمد كمال شاهين
ايمان محمد السيد توفيق طه
يوسف محمد يوسف حسين
نهله رافت محمود محمد
سمر عصام حسينى حسينى محمد باز
نورا صﻼح احمد النويهى
ساره جرجس لبيب جرجس
نهله عبد السﻼم الحديدى الحديدى
تسنيم صبري فريد اﻻبيض
رحاب عاطف مصطفى سيد
هبه عارف حسنى السيد
احمد محمد عبد المعطى محمد

الكلية
علوم رياضة بورسعيد
علوم رياضة طنطا
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره بور سعيد
تجاره بور سعيد
اداب دمنهور
معهد فني صحى اسيوط
تجارة جامعة السادات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم رياضة جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية العريش
تجاره بنى سويف
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
طب بيطرى فرع مطروح
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه بورسعيد
حاسبات ومعلومات عين شمس
كلية أداب بورسعيد
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
اداب طنطا
اداب اسيوط
اداب المنصوره
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
اداب الزقازيق
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره انتساب موجه طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
833856
806006
808752
823815
548847
580285
672981
802057
739273
375076
803973
743657
600865
893945
878767
386217
217998
610611
461986
508148
661385
371941
847944
372581
220191
912771
824680
161236
372122
389736
681174
737055

اسم الطالب
اﻻء سيد احمد حسن
اسماء ربيع عويس امبابى
عبد ﷲ محمد حسين محمد
يحى صﻼح طيفونى محمد
محمد احمد ابراهيم ابو الخير دياب
منه اشرف محمد خميس المرسى
أبانوب اشرف زكى خليل عبد الملك
عمر احمد حسن احمد
احمد رجب محمد حسن
هيام سعيد عبدالمجيد مدبولى
انجى سامى سﻼمة حنين
محمد صابر احمد محمد
شمس سمير عبدالستار ابراهيم عزب
اسماعيل محمد اسماعيل مرسى
محمود وليد محمد شعبان
ايه اكرم محمد سعيد
دينا فرج احمد فتح الباب
محمود على أحمد على
صفيه عبدﷲ محمد عبدﷲ النشار
ابراهيم احمد زكى احمد اﻻشقر
ادهم صﻼح انور مصطفى المسيري
اﻻء عبدالحميد حسين عبدالحميد
حسين سالم حسين على
نورهان سعيد ابراهيم حسن
فاطمه صبرى عسران بربرى
طارق محمد محمود احمد
عبدالرحمن محمود مصطفى محمد
نهال كمال عبد العظيم محمد
امل محمد طلعت فؤاد
محمد عادل محمد فؤاد عبدالسﻼم
فاطمه الزهراء محمود عبد الغنى على دياب
احمد محمود حسن متولى يوسف

الكلية
اداب قنا ج جنوب الوادى
حقوق بنى سويف
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب قنا ج جنوب الوادى
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب المنصوره
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات اﻹدارية
علوم المنيا
علوم رياضة الزقازيق
معهد فنى تمريض بنها
اداب المنيا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب الزقازيق
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
معهد فني صحى اسيوط
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب عين شمس
تربية رياضيه بنين الزقازيق
تربية كفر الشيخ
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية ابتدائي المنصوره
حقوق عين شمس
معهد فني صحى سوهاج
معهد فني صحى امبابة
كلية البنات آداب عين شمس
اداب سوهاج
إعﻼم ج جنوب الوادى/رياضة
تجاره اسيوط
حقوق عين شمس
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تجاره كفر الشيخ
تربية/رياضه الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
427726
656560
440225
527348
464942
600836
140866
464399
575783
682226
650809
533883
316288
659893
378459
901771
181199
304627
826825
465132
210424
320905
159320
900963
525401
651552
817507
503482
890183
728103
509891
230850

اسم الطالب
مريم عوض عزمى عوض
امنيه ابراهيم محمد طاهر عثمان
هاجر طارق السيد فارس
نرمين عزت عبدالغنى عبدالرازق احمد
عمرو محمد السعيد حسن شحاته
رضوى احمد ماهر عبدالحليم
هاجر هاني حسن عبد الجواد شحات
محمد مصطفى محمد ضيف ﷲ على احمد
نجيه عصام عبدالمنعم ابوعيانه
رقيه محمد عيسى عيسى الغزاوى
هايدى حسام الدين حسين محمد حماد
ايمان سعد محمد سليمان
ايمان رمضان عبد العظيم ابراهيم
اسماء حسن عبد الفضيل عبد القادر نصار
احمد محمد عبدﷲ محمد
امانى محمود على احمد
محمد راضى توفيق سعيد
اية عاطف عبد القوي عنتر
محمود عواد احمد محمود
هشام طارق إبراهيم وصفي
ارسانيوس عادل بشرى شكرى
رحمة سامي أحمد شفطر
هبه ناصر علي محمد
اسماء السيد احمد مصطفى
حبيبة محمد على السيد ابراهيم
رنا اسامه ابراهيم محمد ابراهيم العيان
كيرلس وهيب تاوضروس برسوم
نوران عبد العزيز احمد مصباح عتمان
كيرلس حنا عبد الفتاح فرح
نرمين حسن حسن سعد حسانين
مصطفى طارق حسين محمد فهيم
محمود محمد حسن عﻼم

الكلية
اداب انتساب موجه دمنهور
طب بيطرى كفر الشيخ
تمريض اﻹسكندرية
علوم اﻻسكندريه
علوم جامعة السويس
تجاره الزقازيق
تجاره القاهره
تجاره كفر الشيخ
السن عين شمس
معهد فني صحى المنصوره
تجاره طنطا
تجاره دمنهور
تربية ابتدائي بنها
تربية ابتدائي المنصوره
تربية ابتدائي بنها
اداب سوهاج
ك.ت .فني صناعى شبرا
تربية شبين الكوم
حقوق قنا جنوب الوادي
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية طفوله شبين الكوم
علوم بنى سويف
اداب سوهاج
تجاره دمنهور
اداب سوهاج
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
نوعية اﻻسكندريه
تربية/رياضه اسيوط
تربية الزقازيق
تجاره دمنهور
حقوق حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
749538
362987
434934
681029
681880
587224
746529
281196
382141
112742
581287
531810
130846
678395
746604
512751
814848
726190
539174
161138
667363
315657
307607
313649
280706
661048
278821
755994
219760
586264
399727
143951

اسم الطالب
عمر عبدالحكيم احمد توفيق محمد
محمود رمضان مسعود على صالح
احمد ايهاب ابراهيم الدسوقي علي
محمد جﻼل صابر السيد خضر
السيد بكر السيد احمد مقبل جمعه
محمد سامح اسماعيل رشاد
سمر احمد حسين محمد
محمود ايمن فاروق عبد ﷲ
امانى شريف عباس مغربى محمد
مريم محمد عبد العال درويش
محمد سعد عبد الخالق السيد العشماوى
محمود عبد الناصر الفاضلى خضير
فاطمة اسماعيل احمد اسماعيل
محمود السعيد عبد المنعم عبد المنعم
محمد صبري عبدالرازق محمد
غادة ماهر محمد السعيد سﻼمه محمد
هشام حمادة عبد الحميد زيدان
منه ﷲ هشام حاكم سليمان الطحاوى
اميرة السيد محمود عبد ﷲ ابراهيم
امنيه سعد معوض بيومي
زينب الشبراوى عبد الهادى زكى محمود
سيف الدين مجدي على محمد
ايناس عماد قطب عبد الفتاح
روقية مصطفى عمر احمد عمر
رند طارق محمد المرى
مروه جمال سعد عبد الغفار عﻼم
مهاب محمد عيسوي عبد الخالق محمد سرور
فيروز علي موسى رشيد
امنية اشرف امبارك وردانى
مريم محمد حامد العباسى
احمد خالد حسين محمود عطيه
اميرة حسن طلعت رجب

الكلية
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
اثار القاهره
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تجاره بور سعيد
تجاره بور سعيد
تجاره طنطا
تربية اﻻسماعيليه
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
تربية بنها
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره المنصوره
زراعه دمنهور
تجاره انتساب م .بنها
تجاره المنصوره
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم حلوان
تجاره بنى سويف
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
تجاره بنها
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
كلية الفنون التطبيقية ببنها
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره كفر الشيخ
تربية رياضيه بنين حلوان
تربية/رياضه العريش
رياض اطفال القاهره طالبات
اثار قنا جنوب الوادي
علوم عين شمس
اداب انتساب موجه طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
657442
150118
500014
104019
236683
883545
471103
125848
749916
114333
729724
524870
295172
206831
881481
321694
838095
543677
662344
580745
664243
849330
590761
357518
123644
390182
144943
615424
601847
183032
734700
832527

اسم الطالب
اﻻء جمال محمود ابراهيم الشرقاوى
محمود محمد فتحى جﻼل
عبد الرحمن خالد حسن محمدعلى خليفة
محمد ايهاب ابو بكر عبد الفتاح
خالد محمد السيد محمد
فاطمه عبد المالك محمد نظير ابراهيم
آيه يحى عبد العظيم عبد الحميد ابراهيم
دينا عمرو محمد عبد الرحمن الشيخ
روان محمد علي عبد ﷲ
احمد محمد هوارى صالح
محمد عزمى عبدالجواد عبدالعزيز
دينا حسن على محمد أحمد
محمود محمد محمود محمدالشناوى
مي عبد الظاهر عبد الغفار عبد الفتاح
اميره عاطف محمود على
السيد عبد المنعم احمد حمود
سارة اميل جورج جورجي
نوران اشرف احمد شحاته عبد العال الشيخ
مصطفى محمد اسماعيل على حديوه
احمد مصطفى مصطفى عبد ربه العمدة
ايه محمد نجاتى شهاب الدين
اسماء عبد القادر محمد مدنى
عمرو محمد احمد منصور
محمد حمدى محمد محمد
عمرو سيد محمد اسناوى احمد
منه ﷲ دسوقى ابراهيم السيد
اسماء زايد محمد فازورة
هبه محمد حسينى عبدالمجيد
الشيماء عﻼء محمد عبدالحميد
ياسر عزت حسن عبد الباقى
ريهام عربي محمود محمد
انجى عجايبى عطيه جرجس

الكلية
تجاره بور سعيد
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
اداب دمنهور
حقوق القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره اسيوط
نوعية فنيه كفر الشيخ
فنون تطبيقيه حلوان
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم رياضة عين شمس
تربية أساسي اسكندرية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية البنات آداب عين شمس
علوم اسيوط
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه/رياضة
معهد فني صحى اسيوط
تربية/رياضه اﻻسكندرية
علوم جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه المنصوره
نوعية المنصوره
معهد فني صحى اسوان
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات الفيوم
حقوق انتساب موجه القاهره
استنفد الطالب رغباته
حقوق القاهره
تربية طفوله الزقازيق
تربية الزقازيق
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
رياض اطفال المنصوره
اداب قنا ج جنوب الوادى
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
519472
207517
830725
127202
897970
584184
515969
214227
878329
681078
433002
651507
118746
682399
165026
656121
294476
800615
156113
658266
107200
473979
586536
377874
748665
543852
224695
613197
543534
434387
531906
652502

اسم الطالب
اسراء علي حسن على أبوغنيم
لينا وليد عبد ﷲ محمد
عﻼء احمد مصطفى خليل
هند محمد عبد العزيز محمد
استير يوسف ابراهيم سعيد
احمد محمد رفعت عبدالرازق شبانة
هاني عبد اللطيف محمد احمد رجب
نورهان مدحت نيازى البسيونى
اﻻء حمدى فهمى محمد
اسراء عادل عبد العظيم احمد
احمد السيد محمد السيد الشرقاوى
اهداء ﷲ محمد حامد البيومى على
مريم محمد حسن محمد
صابرين عيد محمد على حرز
دينا عمر جابر صالح
عبد الرحمن محمد عبد الرءووف على السيد
اسﻼم ناجح عبدالراضي محمد
اسراء فوزى أحمد محمد
احمد احمد شعبان ايوب
اسراء ابو سعده السيد المرسى البدالى
عبد الرحمن محمد يوسف قابيل
اسماء محمد رجب عبدالفتاح جادﷲ
هند عبدالسﻼم عبدالخالق عبدالسﻼم الدخاخنى
سعيد عبدالنبى سعيد عبدالنبى حجازى
محمد على جاد ﷲ قناوى
سهيله بهاء الدين محمود حنفى
احمد سيد سيد محمد على
ياسمين عبد ﷲ محمد احمد محمد النجار
عمرو شريف مصطفى محمد كامل زهران
محمد توفيق محمد توفيق محمد
إبراهيم أحمد إبراهيم أحمد معوض
هانى رأفت ناروز حنا

الكلية
حقوق طنطا
اداب عين شمس
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
علوم رياضة اسوان
طب بيطرى سوهاج
معهد فني صحى طنطا
اداب دمنهور
تجاره القاهره
حقوق اسيوط
اداب المنصوره
اداب دمنهور
اداب المنصوره
كلية البنات آداب عين شمس
زراعه المنصوره
حقوق بنى سويف
علوم رياضة المنصورة
تربية/رياضه حلوان
طب بيطري المنيا
تجاره بنى سويف
تربية/رياضه المنصورة
حاسبات ومعلومات القاهره
حقوق اﻻسكندريه
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
تجاره بنها
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره القاهره
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
833673
115748
834952
109345
679564
601709
242670
220869
375783
593022
542368
531487
111003
824430
524631
318734
887633
277418
205038
681428
162689
316569
478556
522080
903685
126095
579251
285029
746761
433883
243939
511921

اسم الطالب
شيماء مصطفى عباس حسن
بوﻻ عاطف فرحات سعد
صفاء أسامة أحمد إسماعيل
مجدى مدحت محروس محمد
احمد هشام محمود ابو مسلم
يسرية طارق عوض عبد الجليل شهوان
محمد عزت عبد العظيم متولي
انتونى ثروت ثابت جرس
تقى مجدى مرسى ابراهيم السيسى
شروق محمد عبدالرحمن فوده
مروان احمد محمد الضوى احمد
محمد محمود احمد محمد احمد برمه
سمر عبد الحافظ حامد احمد
اسﻼم محمد محمود محمد عبد ﷲ
محمد رافت مصطفى عجمي الزيات
حسناء احمد ماهر عبد الحفيظ
اهداء ممدوح احمد محمد
محمد هشام محمد حماد
مارتينا عماد مفيد ابادير
مروه منصور محمد احمد عطاﷲ
تقى خالد حسان فرحات
اسماء مصطفى صالح محمود صالح
احمد محمد نديم محمد عرجاوى الطواجنى
رنيا جمال عوض فرح منصور
محمد عشرى عثمان رشوان
ندى ايمن محمد محمد
شيماء مجدى رمضان سليمان
اسراء محمد السيد العربي بدوى
محمد محمود محمد عبدالرحمن فرج
اسامة اسماعيل دردير علي محمود
سعيد نبيل سعيد محمود
ايه ياسر محمد شبل عبد الغنى

الكلية
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
السن عين شمس/رياضة
كلية تجارة ج أسوان
اداب انتساب موجه القاهره
حقوق المنصوره
تمريض الزقازيق
حاسبات ومعلومات حلوان
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره بنها
نوعية فنيه جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه اسوان
تجارة جامعة السادات
تربية السادات
علوم اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
رياض اطفال المنصوره
تربية ابتدائي الفيوم
علوم بنها
تجاره دمنهور
اداب دمنهور
تجاره سوهاج
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تجاره طنطا
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
معهد فني صحى رياضه اسماعيلية
تجاره دمنهور
علوم رياضة القاهرة
تجاره دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
123697
113401
814127
823632
889630
751106
135672
734239
434845
148590
593534
674953
728747
534255
803793
435903
815887
675292
310142
661981
156790
279038
731467
130199
431943
666020
907871
151790
215092
229804
376819
610883

اسم الطالب
مؤمن با نادى دسوقى احمد
كمال عبد الرحيم كمال الدين محمد
شيماء احمد حسين عبد الغنى
ايه طه حسين محمد
مروه محمد طلعت زايد
عبدالرحمن عباس عباس عطيه ابوجمعه
دعاء رمضان اسماعيل سيد
اﻻء طارق هاشم جاب ﷲ
عمر خالد فاروق الزواوي
ياسمين محمد يوسف عبد الحميد
شهد شحاته الشربينى الشربينى جبريل
ايمان محمد محمود السعيد العطار
اشرف محمد الشحات طلبه محمد
ندى احمد امين السيد الصباغ
مارينا سعد وديع سعد
ريتا مجدى نسيم ﻻوندى
اميره رمضان عيسى متولى
مريم نبيل سالم ميﻼده سالم
علي محمد علي ابو نوح
فاطمه السيد السيد الشحات رزق
احمد جمال احمد عبد الحافظ
رنا ضياء الدين محمد عبد العال
هدير كﻼى محمد محمد مصطفى
اسﻼم هاني شعبان عبد الرحمن
نور الدين درويش احمد درويش مصطفى
اشواق جمال محمد المتولى عبد النبى
زكريا خيرى فهمى احمد
محمد هاشم محمود هاشم
ابانوب وصفى تامر عبيد
اية مصطفى حمادة محمد
سميره محمود رجب خليل عبد ربة
احمد ربيع شحاتة ابراهيم

الكلية
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم المنيا
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب اسيوط
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
كلية البنات آداب عين شمس
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره دمنهور
تربية حلوان
فنون تطبيقية جامعة دمياط
رياض اطفال المنصوره
علوم رياضة الزقازيق
تجاره طنطا
تربية المنيا
فنون جميله فنون المنيا
اداب انتساب موجه المنيا
علوم المنصوره
معهد فني صحى بنها
تربية المنصوره
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم الزقازيق
فنون تطبيقيه حلوان
علوم رياضة اﻻسكندرية
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره سوهاج
علوم رياضة بنى سويف
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
طب بيطرى القاهره
علوم عين شمس
معهد فني تمريض الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
607760
838406
314793
312875
464006
295453
906200
910119
169626
322935
466497
664580
829593
727516
889866
450044
556826
459546
671874
896900
615439
243478
586134
179577
134006
381713
813654
374259
828414
315259
579096
665191

اسم الطالب
اروى فتحى سليمان عمر
أحمد نصر شعبان طلبه
جودة شعبان الشافعى محمد
هبة مجدي عبدالحميد شحاته
لمياء مجدي عبد العزيز شعبان
مروة جمال عبيد احمد
ياسمين سمير عبد الﻼه محمد
محمد طه محمد على
دعاء محمد احمد محمود
اﻻء مسعد احمد عثمان الحفناوي
ساره احمد متولى منصور الجندى
احمد السعيد محمد على
ايه محمد يوسف ابراهيم
اﻻء محمد محمود على غنيمى
ياسمين عثمان احمد عثمان
اسماء عبدالفتاح ناصف يس
محمود رافت على عبدالكريم
محمد عادل سعد يوسف كحله
محمد السعيد محمود احمد عبده
مصطفى احمد محمود محمد
اسراء محمد قدرى محمد الفولى
استير جمال خلف حكيم بشاى
سماح السيد عزت حجاج
احمد رجب علي عبد الخالق
نورهان محمد هشام احمد عبد المجيد زاهر
ساره محمود محمد حسين
ايه محمد حسن احمد
هدير عبدالحميد السيد عثمان
عمر محمد عبدالموجود موافى
اسﻼم طه عبدالعليم محمد
محمد السيد محمود السيد السيسى
احمد اشرف عبد الوهاب محمد جمعه غيث

الكلية
نوعية فنيه الزقازيق
تربية فرع الوادى الجديد
علوم بنها
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية طفوله كفر الشيخ
حقوق انتساب موجه عين شمس
اداب سوهاج
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
حاسبات ومعلومات الفيوم
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
السن عين شمس/رياضة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم اسوان
حقوق الزقازيق
اداب انتساب موجه اسيوط
اداب طنطا
علوم جامعة السويس
تجاره كفر الشيخ
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره سوهاج
زراعه الزقازيق/رياضة
تربية حلوان
اداب كفر الشيخ
علوم رياضة بنى سويف
بنات علوم رياضة عين شمس
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
ك.ت .فني صناعى نجع حمادى بنين
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
353878
546492
827077
128554
371280
531330
461463
660945
323400
433605
160432
664957
244462
678054
316479
308603
675137
146401
224177
462774
159453
470838
460059
802846
368414
104527
678593
126056
661825
665820
124442
374938

اسم الطالب
يوسف اشرف يوسف محمد
مرام احمد على حسن
نورهان احمد عبد الشافى حسن
رانيا شعبان سلمان على
محمد سعيد محمد محمود
اسامه شعبان محمد غازى عريف
ايه عبدالجواد محمد اللباد
محمد عادل محمد عبد الرحمن محمود
اسراء محمد حسن محمد سليمان
مصطفى السيد محمد السيد محمد
اميرة محمد عويس محمد
احمد توفيق صبح توفيق حسن الكتامى
سماح محمد كمال خليل
مروان منتصر السيد محمد يوسف
اسﻼم عبد الحليم عبدالغنى الحماقى
هالة اشرف مصطفى الخولى
اسراء عبد ﷲ احمد ابراهيم احمد
رقية خالد ابراهيم محمد
هالة محمد منظور احمد
محمد عبدالغنى محمد اسماعيل طنش
ناديه رجب بكري حسين
امانى السيد على جاد الرب احمد
آﻻء محمد عبد الهادى الفقى
احمد محمد مدحت كامل محمد
مارينا سمير عازر عبدالمﻼك يوسف
كرستين فؤاد داوود بشاى
الشيماء محمود فهيم حسن العلمى
ساندى معتز عبد ﷲ عبد السﻼم صقر
ايمان عطيه المتولى ابراهيم المتولى جاب ﷲ
احمد السيد حسين عبد الفتاح عوض
محمد جمال عبد ﷲ عبد الرحيم
امجد طه الطوخى عبدالمقصود

الكلية
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
تربية/رياضه اﻻسكندرية
كلية تجارة ج أسوان
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره عين شمس
السن عين شمس
علوم كفر الشيخ
طب بيطرى المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية اسكندرية
حقوق بنى سويف
تجاره طنطا
اداب القاهره
تربية ابتدائي المنصوره
تربية/رياضه بنها
كلية الفنون التطبيقية ببنها
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
زراعه القاهره
فنون تطبيقيه حلوان
علوم كفر الشيخ
اداب بنى سويف
تربية طفوله كفر الشيخ
تجاره طنطا
علوم رياضة المنيا
اداب بنها
السن عين شمس
اداب المنصوره
علوم القاهره
علوم المنصوره
تجاره المنصوره
علوم جامعة السويس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
449637
278425
889408
602383
591604
148617
672338
209857
888261
813421
377101
303561
842156
325525
824327
380685
913525
133233
215808
204189
312750
605622
456597
651345
587636
157285
658779
165261
593552
577924
471758
438354

اسم الطالب
منى عادل السعيد الششتاوى المرسى
يمني حمدي ابو الصفا المتولي الغنيمي
سعد ﷲ نادى سعد ﷲ جيد
ايمان ياسر عبدﷲ عبدالحميد
احمد محمد احمد اﻻرشل
مروه عاطف عبد الحكيم عبد الوهاب
امل محمد عبد الرحمن على محمد
ساندى هانى سامى بولس
عمر على عمر محمد
محمد مصطفى عبد الجيد عبد الغنى
رحاب محمد احمد عليوه محمد
نسرين محمد أحمد جاد ﷲ
احمد سامى عبد المعتمد محمد
عبد الرحمن سامح عبد الرحمن عبد ﷲ محمد
رشا ماهر عبد النعيم احمد
ساره نصرالدين عبدالصادق احمد بركات
احمد مرسى عبد الفتاح ابو الحسن
يمنى ابراهيم احمد سليمان متولى
هدير اشرف محمد احمد
ماريان جرجس تاوضروس كامل
محمود عماد جمعه محمد
أميره خالد ابراهيم صالح
ايمان عبد الرحمن عمر سعده
مروه صبرى ابو الحسن احمد ابو الحسن
نورهان عبد الواحد عبد الجيد عبدالسميع ابو دومه
فاطمة احمدسامى ابراهيم حسن
ابراهيم هشام عبد الرشيد عبد السميع
نيللى حسام حسن احمد
ميرهان هانى على شقير
مصطفى نبيل محمود النشار
محمد حسن السيد محمد هﻼل
روسان صﻼح كامل حسن علي

الكلية
تربية طنطا
السن عين شمس/رياضة
طب بيطرى اسيوط
نوعية الزقازيق
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
زراعه القاهره
تربية المنصوره
اداب اسوان
اداب اسيوط
اداب المنيا
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية المنيا
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تربية نوعية موسيقية اسوان
حقوق القاهره
حقوق انتساب موجه القاهره
حقوق حلوان
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
علوم رياضة الزقازيق
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
حقوق المنصوره
زراعه طنطا
اداب بنى سويف
معهد فني تمريض المنصوره
حاسبات ومعلومات الفيوم
اداب جامعة دمياط
اعﻼم القاهره
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
600850
751493
883351
151859
548115
535377
133144
733389
652004
679107
110528
225316
153466
814377
220499
435832
902151
532923
214063
650400
228943
507975
726565
210335
144498
318116
614675
153339
295823
577428
651513
667459

اسم الطالب
ساره مصطفى الحسينى سيد احمد
عبد الرحمن احمد محمود ابو رزه
ايه يحيى ثابت ضاحى
مجدي خالد فتحي محمد
مصطفى على محمد الهباب
هاجر فتحي معروف المدبولي
صفيه حجاج ادريس ابراهيم رضوان
ايمان محمد شوقى على عزب
عبد الصبور نبيه عبد الصبور على قزامل
عﻼء السيد ابو العطا خليل
جرجس سمير عبد ﷲ بخيت
بسنت خالد احمد فريد ابراهيم
امنية اسماعيل عبد المولى ابراهيم
منى اسماعيل محمد عبد السميع
عبد الرحمن حاتم عبد الرحمن محمد سعيد
ميرنا محمد حسين محمد حسين
علياء محمد البدرى حامد
عمر مصطفى عبدﷲ مدكور
مارينا محفوظ فايز حليم عطيه
هايدى مصطفى عبد العظيم ابراهيم السيد
اشرف محمد احمد سيد الحلو
عمار حسنين محمد احمد ابراهيم
نانسى خالد عبد الحميد اسماعيل منصور
رضوى طارق محمد يحيي المعايرجى
ايه صﻼح السيد عبد ﷲ
كريم محمد عبد الحميد عنيتر
حمدي السيد احمد عبدالكريم
امنية مكاوى محمد عبد ﷲ
مريم سيد محمد السمان عﻼم
محمود عوض سعد عبد الخالق حسانين
حنان محمد على عباس علي
هبه ﷲ محمد عبد الحكيم ابراهيم

الكلية
تجاره الزقازيق
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره اسيوط
تربية/رياضه دمنهور
السن عين شمس
رياض اطفال القاهره طالبات
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره المنصوره
تربية المنصوره
علوم رياضة عين شمس
حقوق القاهره
تربية بنى سويف
معهد فني تمريض المنيا
تجاره انتساب م .بنها
علوم اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
علوم اﻻسكندريه
تجاره طنطا
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره عين شمس
زراعه القاهره
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
زراعه المنصوره
علوم رياضة جامعة دمياط
رياض اطفال المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
372955
395108
278243
358290
532811
597781
735129
683386
210358
803564
819758
742239
117619
729046
365800
462763
672987
162075
522781
748748
817528
676272
598221
663742
751756
599760
557465
210464
293307
209547
311151
650327

اسم الطالب
شيرين اشرف محمد حافظ
مارينا يسرى عزيز هارون
رنا ناجي احمد علي حسن
شروق مصطفى فتحى محمد
عاطف عبدالسﻼم سﻼمة سيد احمد
محمد ابراهيم عبد الهادى إبراهيم الحفناوى
اﻻء مجدي محمد محمود
هدير محمد منصور محمد عطيه
نهى محمد مرسى احمد خضير
مارينا هاني بباوي زكي
ورده داود زكى داود
منه ﷲ جمال سيد ابراهيم
هدى حسن محمد محمد صديق
اﻻء اشرف محمد محمد هﻼل
نورهان على محمود على بدر
عمرو محمد عمارة بسيونى أبو العينين
احمد حمدى عبد الفتاح ابراهيم ابوسقيرة
احمد يوسف محمد فرحات
مروة عبد الظاهر عبد الرحمن قناوي
عبير عصام عرفه عفيفي
محمود يحي محمود حسن
محمد احمد ابراهيم عبد الفتاح
احمد محمد الشحات محمد أبو السعد
ايمان مندو الحمادى محمد عطوة
اسماء محمد شهاب الدين محمد عوض عمر
محمد عاطف السيد حسن
محمود عبدالحليم الصافى على
بوﻻ سمير انيس يوسف
فاطمة عصام فتحى غياض
ندى اشرف محمد فاروق احمد على حبيب
بسمة محمد احمد ابو قباله
نورهان عبد الخالق محمود محمد الشنهابى

الكلية
حاسبات ومعلومات بنها
تربية/رياضه حلوان
تجاره عين شمس
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
السن عين شمس/رياضة
تجاره الزقازيق
نوعية المنصوره
تجاره عين شمس
تربية رياضيه  /بنات المنيا
كلية اللغات والترجمة سوهاج
تربية اﻻسماعيليه
دار العلوم ج القاهره
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم كفر الشيخ
تجاره طنطا
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
اداب اﻻسكندريه
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية انتساب موجه بالسويس
تجاره انتساب موجه بنى سويف
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
معهد فني صحى بور سعيد
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره بور سعيد
تربية رياضيه بنين الزقازيق
تجاره دمنهور
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
إعﻼم القاهره/رياضة
اداب عين شمس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
حقوق المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
460614
243071
516053
847440
816420
320321
674800
277582
213725
577293
295830
217180
751697
425096
549092
538987
154476
615391
900275
549796
731815
114436
735866
443296
903417
885818
577398
669332
597269
746181
369677
753474

اسم الطالب
محمد سامى عبدﷲ عبدالغفار الدقدوقى
نورا عاشور محمد سند ابوطالب
رضا عمر محمد احمد
ريم عبدالحفيظ عبداللطيف احمد
هبه أشرف أحمد محمود
احمد علي حسانين عماره
محمد اسماعيل هﻼل احمد الفيشاوى
معتز عصام فهمى سالم
ابتهال حمدى احمد فريد
عﻼء محمد السيد احمد بدوى
حنان محمود أيوب محمد
مروه سيد صابر حسن
علياء يسرى حسنى ابراهيم الصﻼحى
ناردين نعيم نسيم مطر
عمر محمد وجيه صادق اليماني
آﻻء مصطفى عطا زايد
رانيا كمال سيد احمد
مريم عزت شحاته حبيب
هاله احمد لطفى محمد
اميرة محمد فتحى ابو ابراهيم
محمد وائل عبد المنعم دسوقى
نرمين مجدى حافظ السيد
ايه جﻼل قطب احمد
هاجر ابراهيم بسيوني محمد الخباز
حسناء احمد محمد احمد
ياسمين ادهم على احمد
مايكل اميل عبده حبيب عبده
عبد الرحمن السيد حلمى السيد
محمود محمد محمود احمد سليم
محمود جمال رجب ابو بكر
ايه محمود محمد رشاد السيد حرب
احمد اشرف محمد عبد السﻼم محمد

الكلية
علوم رياضة كفر الشيخ
تربية حلوان
حقوق طنطا
حقوق قنا جنوب الوادي
نوعية المنيا
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره المنصوره
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره عين شمس
حقوق طنطا
تجاره عين شمس
حقوق عين شمس
استنفد الطالب رغباته
تجاره اﻻسكندريه
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
علوم دمنهور
علوم بنى سويف
نوعية الزقازيق
معهد فني صحى سوهاج
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية الزقازيق
فنون جميله فنون اﻻقصر
اداب سوهاج
تربية اسيوط
نوعية طنطا
تربية رياضيه بنين المنصوره
تجاره جامعة دمياط
معهد فني صحى اسماعيليه
تجاره بنها
تجاره بور سعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
899058
577302
160018
282679
540203
139826
601821
672042
743166
547215
321004
373489
832915
652476
154148
381272
163940
238748
360911
464557
602919
502629
459913
300662
215096
318125
906239
755168
756024
219961
603349
124579

اسم الطالب
وسام محسن محمد عطيه
كريم جمال محمود محمد الفقى
عبد الرحمن على حسن سعد
تسنيم اسامة السيد إبراهيم
اميره صبحى حسين عبدالحفيظ
ميرنا عبد المحسن انور طه
نعمه عﻼء عبدالسميع محمد
محمد صﻼح محمد عبد ﷲ
نانسى موريس حنا فرج
احمد جمعه عبدالعظيم وهبه الكفراوى
منى شعبان عبد اللطيف المزين
عبدﷲ حسن حسين زكى
سها عاشور احمد النجم احمد
محمود عوض المتولى برهام الدسوقى
بسمه مصطفي احمد عبد الجواد
باهر عبدالرحمن امين عبدالرحمن ابوزعبوط
شهاب هانى صفوت محمد
نوران جمال عبد الناصر عبد الحميد محمد
مارفن خلف ﷲ نجيب سعد ﷲ
عمرو سعيد ابو اليزيد مصطفى ابو على
هاله يسري احمد محسن عبدالخالق
شرويت وائل مصطفي كمال محمد السماديسي
اﻻء محمد محمود الخولي
مروة محمد سعد طه
احمد ابراهيم عبد الفتاح احمد على
محمد ايمن البسطويسى ابوصالح
رحاب احمد رشاد محمود
ايه محمد سالمان سليمان
احمد محمد عبدالرحيم ابراهيم مبارك
رانا مجدى محمد ابراهيم
محمد على محمد على
احمد عصام البهنسى عبد السميع

الكلية
حقوق سوهاج
تجاره طنطا
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه حلوان
علوم حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
حقوق الزقازيق
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
حاسبات ومعلومات بنها
تجارة قنا ج جنوب الوادي
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم رياضة بنى سويف
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
حقوق حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم كفر الشيخ
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
زراعه كفر الشيخ
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
تربية سوهاج
تربية ابتدائي العريش
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه الزقازيق
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات

Page 2416 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
224921
660765
469934
809495
588477
237239
886641
311863
534578
880439
108721
513261
110621
606812
607211
360628
216838
675239
326974
281189
754674
678517
737615
804164
543345
314585
901443
111812
901961
738163
454329
735739

اسم الطالب
عبدالرحمن سيد ابوالحمد حسن
اميره السيد محمود السيد اﻻمام
يوسف يسرى على محمد احمد عبدالنبى
شادية ناجح محمد محمد
جهاد محمود محمد محمود الربعه
عبد الرحمن محمد سيد عبد اللطيف
ساره احمد مصطفي محمد
احمد محمد احمد ناصف
ايه خالد ابراهيم عبد العزيز الكفرا
نورا عبد العاطى طه محمد
محمد امين احمد عبد ﷲ
امنية محمود محمد احمد عبد الغنى
محمد مصطفى ابراهيم مصطفى
نانسى سعيد مصطفى على بيومى
ماجد مصطفى عبد السﻼم جاد ﷲ
كريم محمد محمود ابراهيم الطيب
ابانوب ايمن بولس شاكر
محمد السعيد احمد عبد ﷲ شباره
امنية السيد على العجان
عمر عﻼء الدين محمد ابو احمد الطيب
محي الدين محمود الجابري السيد
ايه صابر محمود ابو العنين
ريم السيد عبداللطيف محمد
تقى أحمد عبد الحميد عبد العال
عزالدين محمود عبد اللطيف محمد عبد السيد
ايناس ابراهيم خليل على
محمود رجب علي احمد
رحمة اشرف عبد المنعم عبد الحميد
جمال عباس احمد عباس
وفاء نبيل احمد على
نادين طارق كريم البابلى
محمود نجم احمد عطيه سليمان

الكلية
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تربية رياضية بنات المنصورة
تجاره كفر الشيخ
معهد فني صحى بنى سويف
تربية ابتدائي بنها
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تربية اسيوط
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تربية/رياضه اسيوط
علوم الفيوم
حقوق اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه طنطا
علوم الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
طب بيطرى المنصوره
نوعية اشمون
اداب عين شمس
العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس
تربية ابتدائي المنصوره
علوم الزقازيق
اداب المنيا
علوم رياضة اﻻسكندرية
تمريض شبين الكوم المنوفية
تجاره سوهاج
حقوق القاهره
تربية رياضية بنين سوهاج
معهد فني صحى الزقازيق
تربية رياضيه  /بنات طنطا
اداب الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
163704
899466
434546
279199
673647
518212
844486
303268
281731
119937
600017
825711
743884
463976
890502
289230
888921
918314
187740
530002
742642
168833
226552
735426
809044
805167
150592
391008
453665
241282
238762
666717

اسم الطالب
انطون ماهر فوزى صليب
محمد رجب عبد العال هاشم
زياد احمد شاكر عبد السﻼم محمد معروف الزواوي
احمد علي محمد احمد شتا
شيماء ناصر السيد عبد الحميد شعبان
انجى صﻼح عوض فهيم بطرس
فيكي يسرى حليم اسخرون
نادية ماهر محمد جاد ﷲ
غدير اشرف عبد ﷲ محمد
احمد عمر مصطفى محمد
محمد فؤاد عبدالحميد على بسيونى
مادونا محسن ميﻼد درياس
ندى اسماعيل علوان علوان
اﻻء عبد الفضيل عبد ﷲ احمد امين
نجﻼء محمد عبد الرحمن عبد العال
محمد ناصر محمد حسانين
هدير صﻼح ثابت على
مروه محمود احمد الدسوقي
احمد جمال محمد على
محمد خالد محمد علي مقدم
نورهان عمر محمد عمر عمار
مروة محمد سليمان الخطيب
احمد حسين عبد المنعم حسين
مها سعيد على محمد يوسف
سعاد أحمد السيد محسب
احسان محمود علي محمد
مصطفى نجيب عبد الفتاح احمد منصور
ايه احمد على السيد
ايه طارق ابراهيم ذكى منصور
زينب البدرى محمود جاد الكريم
امل محمد محمد محمد عطا
محمد مجدى نصر القناوى سليم

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره اﻻسكندريه
علوم رياضة حلوان
تجاره طنطا
اداب كفر الشيخ
تربية /رياضه المنيا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
السن عين شمس
تجاره انتساب موجه طنطا
علوم الزقازيق
تربية قنا ج جنوب الوادى
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تمريض كفر الشيخ
تربية اسيوط
اداب طنطا
تجاره اسيوط
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره اسيوط
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية اﻻسماعيليه
رياض اطفال الفيوم طالبات
تجاره انتساب موجه طنطا
علوم الزقازيق
حقوق بنى سويف
علوم المنيا
تجاره طنطا
تجاره عين شمس
اداب طنطا
اداب القاهره
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
543056
322795
235310
284559
882805
512725
210710
386903
511917
159383
383235
353814
352753
899637
535448
119870
427494
358726
170087
652241
161517
656689
907955
750745
374425
585561
372543
590928
278730
681490
379861
828369

اسم الطالب
حسن عبد النعيم حسن حسين طه
اية محمد المحمدي عبد الدايم ابراهيم
منار عﻼء الدين ابو الحسن على احمد
عﻼ شعبان صابر حسين
على عمر على احمد
رنيم عصام محمد فخرى محمود
محمود اشرف رجاء بشير
فتحيه رفعت محمد الزيني
انعام منير لبيب محمد ابوهيبه
اسﻼم عبد الحميد قرنى عبد الجيد
هبه سﻼمه محمود محمد السحيلى
محمد اشرف محمد عبدالعزيز وهبه
بيجاد عاصم احمد عبدالدايم
محمد فتحى عبد الرؤوف على
آية السيد العربى محمد عبد ﷲ حبيشى
ابراهيم سيد عابد عفيفى
سها ممدوح ابراهيم على
ايمان سامح يحى قطب
محمد ممدوح عبد الحميد عبد البارى
احمد امام محمد نصر ابراهيم
محمد حمدى حسن على
امال ايهاب محمد محمود المرسى عبد الحق
اسراء منصور محمد شلقامى
حسن علي حسن احمد ابراهيم
لبنى عبدالعزيز محمد ابراهيم الخولى
دينا شريف شعبان العزاوى
اميره عصام الدين عبدالرحيم شحاته
ميادة مدحت محمد عيد السقا
مصطفى محمود حسن السيد مرزوق
ندا عصام محمد اﻻمام منسى
ياسمين محمد فوزى فهمى امين
وﻻء عﻼء الدين حمد محمد

الكلية
السن عين شمس/رياضة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
تجاره عين شمس
تجاره اسيوط
اداب دمنهور
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه عين شمس
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره بنها
تجاره بنها
تجاره بنها
حقوق سوهاج
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات عين شمس
تمريض الفيوم
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره بنى سويف
تجاره المنصوره
حقوق سوهاج
كلية أداب بورسعيد
تربية بنها
تربية طنطا
تربية ابتدائي بنها
اداب جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره المنصوره
اداب عين شمس
تربية قنا ج جنوب الوادى
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
386736
451823
237772
580082
681832
595522
314620
535710
111264
676888
826131
651153
228082
608333
594749
611515
378864
456753
448388
750546
616863
319954
461069
437142
120877
169833
103453
615389
585877
451270
311154
658626

اسم الطالب
اميره الشحات عبدالقادر عبدالهادي
محمود حسام الدين سيد حسن العجمى
بسمة سعد احمد ابراهيم
رنا عماد السيد عمر الشوربجى
طارق حسين محمد محمد الشيخه
ميرنا حمدان ابراهيم احمد غالى
هاجر عبد السميع حسانين حمور
اية احمد حسنى زايد
دنيا احمد محمد شوقى
رانيا محمود ابراهيم على حسن
مروه محمد محمود احمد على
ليلى وائل عبد الوهاب معروف
احمد عﻼء عبد الحميد عبده يوسف
يلدز اشرف محمد عبد الفتاح
احمد طه عبد القادر عبد المقصود سالم
انجي السيد بركات صقر بركات
عمر اكرم السيد محمد
سهيله السيد محروس العزب بسيونى
رنيم محمد اشرف محمود خيرى البنا
زيد احمد محمد على التلباني
احمد صبرى احمد مصطفى حجازى
عبد البديع عبد ﷲ ابراهيم خليل
احمد عبدﷲ عبدالهادي احمد الطنوبى
سميه حسن السيد على احمد عبد الجواد
محمد طارق محفوظ اسماعيل
اميره ممدوح عبد الحفيظ عبد السميع
جون عاصم حنا خليل
مريم بهجت بدير سﻼمه
مصطفى ناصر مصطفى تركى
حازم محمد محمد الحمزاوى
تقوى علي عبد الرحيم سعد
ورده شحته محمد حمدان سالم

الكلية
المجمع التكنولوجي المتكامل بالسﻼم
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره القاهره
اعﻼم القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
تربية شبين الكوم
تربية طفوله ج دمنهور
كلية البنات آداب عين شمس
اداب المنصوره
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى رياضه الزقازيق
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
اداب الزقازيق
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اثار الفيوم
تجاره طنطا
تربية رياضيه بنين بور سعيد
اداب انتساب موجه المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
تجاره كفر الشيخ
بنات علوم رياضة عين شمس
تربية عين شمس
دار العلوم الفيوم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره طنطا
علوم طنطا
تربية ابتدائي شبين الكوم
نوعية المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
837313
445691
682169
144213
355357
150381
838383
654929
502139
902907
371696
206059
215685
537806
363124
651417
304267
157420
733325
448709
500022
674947
544455
121341
374392
241354
465222
533769
603047
165739
675611
904429

اسم الطالب
كيرلس كرم بسكالس سناده
صابرين محمد احمد عبدالمغنى الشيخ
احمد سمير ابراهيم الدسوقى عبد اللطيف
احمد خليل شهير خليل
هبه عابدين ابوالعﻼ عبدالباري
نورهان اشرف عبده محمد
ايمان عبد العظيم محمد الصادق
هبه على عبد الحميد محمد ابو العنين
دارين أسامة عز عبد الحميد حجازي
ياسمين حسين سعد محمد
اميره السيد السيد عبدالسﻼم
سماء عﻼء الدين راضى السيد
ساندرا جمال كمال ناعوم بولس
اميره سالم الصاوى عبد الكريم سالم
باسم حازم صﻼح احمد
هبه محمود زهير السيد عيد
هاجر محمود عبدالمعبود محمد قنديل
احمد حسن محمد حسين
احمد محمد محمد محمود حجازى
نرمين ابراهيم توفيق السيد النجار
مارك فريد ظريف سليمان غب﷼
ايمان جمال محمد حسين الهوارى
عبد الرحمن عادل الجندى احمد جبر
عبد الرحمن يوسف احمد عبد الباري
اسراء ضياء انيس ابراهيم احمد عبدالهادي
منال عبدالفتاح فؤاد عبداللطيف
ايها ب محمد حامد ابراهيم عثمان
امنية رفعت محمد ابوموسى
دنيا يوسف يونس يوسف عراقي
احمد ربيع احمد محمد
نانسى ماهر محمد مصلحى عبده
احمد حاتم على محمد

الكلية
اداب فرع الوادى الجديد
اداب طنطا
تجاره جامعة السويس
علوم رياضة اسوان
تربية عين شمس
علوم القاهره
تربية فرع الوادى الجديد
رياض اطفال المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
علوم سوهاج
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق حلوان
علوم طنطا
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
دار العلوم ج القاهره
تربية طفوله شبين الكوم
تربية ابتدائي بنى سويف
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب طنطا
تجاره دمنهور
تربية الزقازيق
علوم رياضة جامعة السويس
علوم رياضة الزقازيق
معهد فنى تمريض بنها
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره سوهاج
تمريض دمنهور
نوعية الزقازيق
تجاره انتساب موجه بنى سويف
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تجاره سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
138270
745747
168937
283237
165831
282599
104570
295126
140127
533536
534331
535125
213385
448121
127421
910160
394543
107067
910028
806485
433152
657904
576954
653655
463038
304205
671876
295675
557601
514807
815918
814586

اسم الطالب
ايمان ابراهيم خليل متولى
ساره سعد حامد سرور
حاتم محمود سيد محمود
بافلي فايز شحاته جورجى
دعاء خالد عبد الباقى عبد الرسول
عمرو عماد الدين محمد يوسف
عمر سيد حسن سيد
عبد الرحمن سعيد عبد الرحمن غريب
عبد الرحمن كامل عبده كامل حسن ابوقرن
آيه خليفه شوقى خليفه بحيرى
هبة عيد محمد حافظ خليف
شيماء اشرف حسن ثابت
عبدالرحمن مجدى احمد عبدالسﻼم
امير السعيد محمد محمد العوام
اسراء حسن رجب محمد
عمرو سيد ابراهيم ابراهيم
اسﻼم محمد محمود محمود
خلود ايهاب فكيه ابراهيم حمد
احمد حسن موسى حسن
سوزان حسين محمد محمد
مهند محمد حسن كامل ابو النور
سلمى امين عطيه عبد المقصود
نورهان عاطف على طه سالم
محمد رمضان بدوى رمضان على
حسام رضا عبدالفتاح بسيوني دعبس
مونيكا عﻼء عدلى حنا
محمد طارق عبد الفتاح محمد
اميرة عبد العظيم محمد عبد المنعم
اسﻼم ابو الخير زكريا المسيرى
إبراهيم محمد عبد العاطى إبراهيم علي
خلود فتحى عبدالغني صالح
محمود رفعت عمر حافظ

الكلية
السن عين شمس
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره عين شمس
اداب الفيوم
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره القاهره
اداب دمنهور
تجاره انتساب موجه دمنهور
تربية دمنهور
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
حقوق حلوان
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره انتساب م .بنها
السن عين شمس
تجارة انتساب موجه اسوان
اداب المنيا
حقوق اﻻسكندريه
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره طنطا
تجاره طنطا
تجاره كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره عين شمس
حقوق طنطا
اداب دمنهور
حقوق اسيوط
تجاره انتساب موجه بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
388803
446108
129842
322034
321691
372472
505327
822027
395894
157037
726494
669038
353585
735393
809572
534211
544534
894293
426925
668081
154016
306225
809269
577556
751702
231783
305406
158804
443009
502305
549004
524901

اسم الطالب
عمر عادل عبدالصبور حافظ
باسل نيازى مصطفى نصار
مصطفي محمود سيد محمود
رامي السيد مصطفى عبد العال ابراهيم
احمد يسري يحيي سليمان
عﻼ عمار محمد ابوالوفــــا
عمرو رأفت جابر مصطفي قنديل
اميره كمال محمد احمد التركى
يمنى عبدالمؤمن عبدالفضيل على جبر
شيماء خالد طه جوده
نوران محمد سليمان محمد
اسراء سامى ابراهيم عبده ابراهيم
معتز عرفه فؤاد امين عبده
ايه محمد عبد الباقي علي
ايه سامح محمد عبد المطلب
مها ابراهيم رمضان محمد غنيم
كريم محمود محمد محمد عبد الوهاب
كاترين ثابت وليم عبده
نورالهدي عبدالباسط محمد مسعود
اسﻼم محمدى محمد يوسف رطب
اية سعد صالح سعد
طارق عبد المنعم عبدالحسيب عبدالصادق
إحسان على فتح الباب حسن
جوزيف جمال مرقص حنا حبشى
اسراء جمال محمد احمد جودة
مؤمن مصطفي عبد المالك عبد المحسن
ايمان سعيد جابر الحجار
عﻼء عادل عطا احمد
اشرقت عبدالعزيز عبدربه عبد العزيز يحي
شنوده عاطف شنوده يني عبده
احمد على عبد العزيز على كريته
اية عاطف عبد الغني ابراهيم أيوب

الكلية
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره طنطا
حقوق القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية/رياضه شبين الكوم
تجاره عين شمس
حقوق اﻻسكندريه
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
اداب القاهره
اداب الزقازيق
تجاره بنى سويف
تربية ابتدائي دمنهور
اداب اﻻسكندريه
تربية سوهاج
طب بيطرى فرع مطروح
معهد فني صحى رياضه المنصورة
علوم بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية المنيا
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم رياضة بورسعيد
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى بنها
الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى ببنى سويف
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
علوم اﻻسكندريه
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
علوم بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
226826
583568
877693
542679
143092
603617
900795
606530
841156
457818
915438
281033
310863
391468
310682
375289
654395
104349
296916
894115
363121
122228
120963
169445
547182
540657
725839
466588
811807
220733
660037
449394

اسم الطالب
خلود سامى محمود محمود محمود
وفاء مصطفى محمد ابراهيم البنى
محمد سيد عبد الرحيم عبد الصبور
هايدي جرجس خليل سﻼ مه
شروق خالد فاروق خضرى متولى
مصطفى احمد محمود الخشاب
نعمه محمد سﻼمه عبد الرحمن
ميار سمير عبد الحميد السيد عبد العال
مارينا مجدى يعقوب برسوم
منى شكرى سعد اسماعيل
محمد جﻼل حسين عبدالرحيم
احمد عماد عبد العزيز عرابى
دينا عمر فهمي محمد عمر عبد ﷲ
مى محمد حمزه حسن
اسراء حسين عبدالفتاح شبانه
زينب مجدى فهمى محمد خليل
خالد احمد محمد عبد الجواد
مايكل مجدى عزت سعيد
ندى خالد النوبى احمد
دينا ناصر يوسف رزق
اندرو برام لطفى مجلع
شيماء عامر عبد الولى اسماعيل
عبد الرحمن حسن حسن رمضان الدالى
اسماء محمد محمود محمد يونس
محمد على عبد المجيد عباس شربيله
ساره ابراهيم دسوقى سليمان
مصطفى محمد زغلول محمد
ايه طارق ابوالمجد جاب ﷲ
محمد مصطفى محمد خليل
احمد عﻼء الدين مبروك ابراهيم
عبد الرحمن السيد عوض عبد الفتاح على مسعود
ايه عبد المطلب عامر عبد المطلب

الكلية
حقوق القاهره
رياض اطفال المنصوره
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
علوم رياضة اسوان
اداب انتساب موجه حلوان
علوم الزقازيق
اداب سوهاج
اداب انتساب موجه الزقازيق
فنون جميله فنون المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه اسيوط
تجاره سوهاج
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
زراعه عين شمس
تربية السادات
معهد فنى تمريض بنها
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره عين شمس
ع.دولى اعﻼم مدينةالشروق
اداب سوهاج
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره القاهره
نوعية الفيوم
تربية/رياضه اﻻسكندرية
زراعه دمنهور
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره بنى سويف
تجاره عين شمس
تجاره كفر الشيخ
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
432097
875815
358713
397470
597764
664323
601075
153796
528907
893526
397934
359852
742074
458948
227160
451076
351410
139193
361311
319414
214501
538914
578841
667064
103156
676648
750050
525965
310085
466803
436332
104007

اسم الطالب
يوسف ممدوح احمد محمد جاد ﷲ
مصطفى ممدوح انور رمضان
رانا عصام محمد محمد غازى
احمد حسام مصطفى محمد عزالدين
ضياء عبد العزيز محمد العدﻻنى
سماح محمد بديع فهيم
محمد انور محمد على متولى
ساره محمد عبد الحليم احمد
محمد محمود على السيد الصايغ
هشام حنفي محمود محمد
منار ممدوح محمود مزمل
عمر احمد لطفى توفيق
شرين خالد فريد ابو الفتوح
ميرنا محمود إبراهيم الشهاوى
ندي اسامة حسن حلمي
محمود محمد عطية محمد السيد
اسراء عادل حسنى النشيلى
ريم اشرف مصطفي كمال
ياسمين سمير محمدى ابراهيم
لمياء نشأت محمد فؤاد صادق
احمد نشأت احمد محمود
منى عطيه عبد السﻼم الزينى
اسﻼم قطب سيد احمد منيسى
سلوى الشحات خلف احمد يوسف
عمرو غريب صابر احمد
سحر حامد عبد الوهاب حامد زارع
ميرنا غريب ابراهيم حلمى الدالى
عمر محمد سعداوى محمد
احمد عبد الجواد مبروك محمد
إيمان جمال ابراهيم ريحان
بسنت مؤمن صباح عبده حسن
عبد الرحمن احمد محمود محمد الدمنهورى

الكلية
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق اسيوط
علوم رياضة عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا المنسوجات بالمحلة الكبرى
معهد فني صحى المنصوره
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق سوهاج
تمريض عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره دمنهور
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
دار العلوم ج القاهره
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية ابتدائي شبين الكوم
تجاره انتساب موجه عين شمس
تمريض دمنهور
تجاره المنصوره
علوم المنصوره
تجاره القاهره
العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات  6اكتوبر
تجاره جامعة السويس
السن عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
نوعية كفر الشيخ
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق انتساب موجه القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
681614
124742
158814
836781
321568
836213
740542
240456
111368
536583
662357
233605
318168
166654
510538
528186
674207
537452
156592
830099
669596
580494
136189
919009
740891
540219
133297
836012
278331
115491
738839
548881

اسم الطالب
محمد منصور منصور ابراهيم النجار
احمد فتحى عبد الحميد محمد محمود
نور ابراهيم طه توفيق
مروه عبدالسﻼم محمد عبدالكريم
اسماء احمد عبد الفتاح خليل
اسﻼم الضوى احمد اﻻدفاوى
محمد ثروت عبده السعيد مصطفى
وﻻء عماد مغازى ابراهيم
هبة ﷲ طارق محمد السيد
رنا احمد على خضر
انس محمد عبد العليم ابراهيم عطوه
عمر محمد عبد القادر عبد المطلب
مصطفى كرم عبدالحليم عجور
احمد يسن عبد الجواد حافظ
محمد رزق عبد الحميد شعبان
منة ﷲ عمرو فؤاد محمد البرجي
هاجر محمد نبيل ابراهيم حافظ ياسين
سهيلة حسين إبراهيم السيد النجار
محمد مصطفى عويس ذكى
عبد ﷲ محمد عبد ﷲ عبد المجيد
شنوده جورج يوسف جورجى جريس
منيره مجدى عبدالفتاح صديق
مارينا عادل يوسف بباوي
احمد محمد علي مرجان
بدر الدين عاطف محمد الصياد
آيه شحات عبدالعزيز محمد السيد
ريهام محمد ابراهيم علي
خلود محمود حسن محمد
ياسمين نبيل عبد الحميد قابيل
منه هاني عبد المنعم عبد الحميد
احمد ممدوح السيد محمود
أحمد حمدى عبدالسﻼم النشرتى زايد

الكلية
تجاره المنصوره
حاسبات ومعلومات الفيوم
تربية بنى سويف
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالبات
علوم شبين الكوم ج المنوفية
حقوق اسوان
علوم الزقازيق
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
حقوق حلوان
تربية ابتدائي دمنهور
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره بنها
زراعه الفيوم
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
علوم رياضة جامعة دمياط
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره بنى سويف
المعهد الفني للتمريض بقنا
تربية/رياضه المنصورة
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
دار العلوم المنيا
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني صحى اﻻسكندريه
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى اسوان
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب القاهره
تجاره جامعة السويس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
227803
524619
801636
119853
138035
894861
587469
211441
500390
830131
800990
524905
146216
910414
301793
586820
354290
144840
910203
167092
878248
665310
521015
656343
581132
917404
125920
301768
734569
811085
726515
610951

اسم الطالب
وليد جمعه شعبان قرنى
احمد محمود محمد أحمد السﻼمونى
محمد يحى حجازي على
مهاب مدحت عبد العظيم احمد على
مرثا حنا اسحق ابراهيم
لطيفه جمال محمد احمد
ايمان محمد لطفى عبدالعال الجحش
بسنت فتحي السيد علي
مصطفى محمد احمد احمد الريس
الزهراء ياسر محمد محمد
عﻼ عثمان عبدالمحسن عليوه
ايناس على ابراهيم على
نرمين سعيد محمود محمود ضاهر
صموائيل عبد الناصر حنا تاوضروس
بيشوي صموئيل داود صليب
السيد محمد السيد عبد الرحمن سالم
محمد خالد سليمان محمد
فاطمة سمير علي عبد السميع
احمد عرفه عبد الﻼه طه
عبد الرحمن عاطف حميده جودة
نهى رجب محمد ابراهيم
شروق محمد سمير مصطفى ابراهيم
مروه عبد الرازق عبده عبد ﷲ شوشان
اسراء طارق ماهر على عويضه
مهاب هشام محمد ابراهيم غراب
وفاء صﻼح صابر عمر
مريم محمد محمد سليمان
احمد محمد محمد العمروسى الجمال
شادى محمد صابر عبد المنعم احمد زكى
اسﻼم رضا محمود محمد
نادين محمد ناجى ابراهيم
محمود عبدالقادر عبدالمجيد محمود محمد حسانين

الكلية
حقوق القاهره
زراعه اﻻسكندريه
تربية المنيا
اداب انتساب موجه حلوان
كلية البنات آداب عين شمس
علوم بورسعيد
معهد فني تمريض طنطا
علوم عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
اداب اسوان
معهد فني صحى رياضه بنى سويف
اداب اﻻسكندريه
تجاره القاهره
كلية تجارة ج أسوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
زراعه القاهره
اثار القاهره
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
معهد فني تمريض اسيوط
اداب جامعة دمياط
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب المنصوره
تربية اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
اداب الزقازيق
تربية المنيا
السن عين شمس
حقوق الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
589312
602666
518343
441552
881788
886876
310826
382225
675331
653935
452066
744673
461115
577492
235223
679022
133014
359140
582011
814458
876983
583426
755913
895952
452061
594125
392621
325094
284216
586102
205615
841238

اسم الطالب
محمود سامي محمد لطفى عبدالمهيمن يوسف
ساره محمد عبدالفتاح طلبه
منار محمود محمد مرسى شحاتة
اسماعيل شعبان ابراهيم السيد حموده
البيرت رفعت زين اخنوخ
سعديه محمد محمد يوسف
نيرة حمدي يونس نايل
ايه بدر محمد السيد
محمد احمد السيد ابراهيم
يوسف رضا ابراهيم العيسوى
احمد رجب محمد احمد الننى
احمد محمد عبد ﷲ علي احمد
محمد فاروق محمد محمد اﻷفندى
كريم كرم عبد الحى صابر الطويل
انجى يحى مصطفى عثمان
هند عبد الحليم نعمان عبد الحليم ابراهيم
احمد عدلى احمد احمد
احمد عﻼء احمد غنيمى الشيخ
اميره رزق سيد احمد حنطور
اندرو امير زكريا فرنسا
خالد عبد الستار محمد اسماعيل
دعاء السعيد بدير ابو يوسف
محمود سمير حسين سليمان
مروه عارف فؤاد احمد
احمد اشرف الحسينى داود
حسام فيصل سادات عبد الواحد
هاجر جمال فرج عبدالعزيز السعدنى
منار محمد عطيتو مصطفى
عمر عبد المجيد رشاد عبد المجيد
اسماء يحيى ابراهيم عفان
محمود محمد كمال الدين محمود
مارتن كمال زكي برسوم

الكلية
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم الزقازيق
اداب دمنهور
اداب انتساب موجه طنطا
خدمه اجتماعيه اسيوط
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية رياضيه بنين المنصوره
تربية ابتدائي طنطا
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اداب كفر الشيخ
طب بيطرى كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه عين شمس
اثار القاهره
علوم رياضة القاهرة
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية طنطا
اداب انتساب موجه المنيا
تجاره اسيوط
حقوق المنصوره
حاسبات ومعلومات اسيوط
اداب سوهاج
طب بيطرى بنها
تجاره بور سعيد
طب بيطرى بنها
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
نوعية المنيا

Page 2428 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
463793
917013
447730
536427
535094
285938
670188
662274
682041
754355
899777
358188
166192
904027
898079
454733
304416
587191
891733
113810
458309
435971
667879
123060
315215
139555
807328
387823
223255
660659
606305
454498

اسم الطالب
ايناس عبداللطيف عباس تراب
حسام محمد ثابت على
عمرو احمد السعيد الحمزاوى
تقى احمد محمد شوقى الشافعى
سارة زكريا ابراهيم ابراهيم عيسى
ندى عبد الحكيم احمد حسن خضر
وفاء السيد عبده السيد بدوى
عبد ﷲ بدير السيد الشافعى
محمد احمد الخضر احمد طه مجاهد
وليد ابراهيم ابراهيم خليل خلف
عﻼ كرم احمد احمد
نرمين خالد عبدالكريم متولى
امل عزت يوسف على
اميره عادل محى الدين احمد
احمد جمال احمد احمد على
سناء سامي محمد السجيني
نوران طاهر محمدى نوير
محمد هانى ابراهيم موافى
مارينا عاطف صموئيل موسي
محمود ربيع كامل عبد ﷲ
عمر شوقى محمد الدهمه
لينه محمد سعيد زيان
على مأمون السعيد السبخاوى
محمد خميس راضي محمد
نادر محمد ابو الفتوح محمد على
محمود عبد المجيد كمال المليجي
مصطفى رمضان على حسين
نيره الدسوقى عبدﷲ اسماعيل الدسوقى
انا سيمون عماد متى الياس
ايه عطيه طاهر محمد مراد
اسﻼم مصطفى عبد الرازق مصطفى
آمانى عمر السيد مصطفى فوده

الكلية
تربية كفر الشيخ
تجاره اسيوط
تجاره بنها
اداب دمنهور
اداب دمنهور
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره بور سعيد
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
كلية أداب بورسعيد
معهد فني صحى سوهاج
زراعه عين شمس
اداب انتساب موجه الفيوم
تجاره سوهاج
معهد فني تمريض سوهاج
علوم طنطا
علوم رياضة شبين الكوم
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تربية اسيوط
تربية حلوان
حقوق اﻻسكندريه
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
معهد فني تمريض المنصوره
حقوق بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم المنيا
علوم بنها
تجاره القاهره
تربية ابتدائي المنصوره
عالي هندسة بلبيس
تربية رياضيه  /بنات طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
651568
664956
599392
462441
832655
834517
876420
533653
503296
147863
753714
503470
299256
277114
582593
473669
384922
351580
452545
504884
815642
278089
527582
387496
904833
436882
732778
742873
136195
507844
351585
586424

اسم الطالب
ابراهيم محمد فؤاد محمد
احمد السيد السيد محمد بدر
اسراء مصطفى عطية محمد ابراهيم
ايمان محمد رمضان صقر
اسراء عبدالمنعم انور ابوالحجاج
لمياء محمود محمد احمد
مروه محمد نادى محمدين
اسراء السيد احمد عبدالحميد منيسى
شادي محمد فتحي ابراهيم عزب
سهيله شكرى عيسى اسماعيل
عبد الرحمن محمد رمضان عبد الرحمن فرح
شروق ياسر صدقى حسن غريب
سارة رمضان حافظ عبد الهادى
احمد شريف وفاء عبد المنعم شريف
زينب اشرف الشرنوبى محمد
هايدى صالح محمد صالح درغام
محمد محمد سليمان محمد البكري
حسن ايهاب حسن على
دنيا محمود يوسف الكﻼف
رحاب عبدالتواب السيد عبدالتواب
علياء حسن على عبد اللطيف
سارة محمد محمد يوسف
مريم ماهر نجيب اسكندر
سامى احمد السعيد عبدالصمد
محمود عبدالراضى عبد الحميد نورالدين
الشيماء سعد غصوب محمد غريب
هبه عبدالفتاح عبدالعزيز عبدالفتاح
ناديه محمود السيد مسعود
مريم سامح عبد ﷲ السيد
انس محمد ابوالمجد السيد ابوالمجد
ماركو ميشيل عبدالمﻼك بشارة
نورهان خالد حسن على عامر

الكلية
اداب كفر الشيخ
علوم المنصوره
كلية الفنون التطبيقية ببنها
معهد فني صحى طنطا
كلية تجارة ج أسوان
نوعية قنا
حقوق اسيوط
معهد فني صحى اﻻسكندريه
علوم رياضة دمنهور
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره بور سعيد
علوم رياضة دمنهور
اداب طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب المنصوره
اداب جامعة دمياط
حقوق عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب طنطا
اداب سوهاج
نوعية المنيا
تربية رياضيه بنات بالجزيرة ج حلوان
تربية أساسي اسكندرية
علوم رياضة بنها
تجاره سوهاج
تربية اسكندرية
تجاره الزقازيق
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
كلية البنات آداب عين شمس
تربية رياضيه بنين اﻻسكندريه
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
تربية بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
884306
518150
449136
213034
531342
281349
597822
829013
433385
886720
809775
887737
743911
806891
540289
433262
366561
741081
226061
375847
374339
816496
750517
434702
115776
655656
907344
651119
678726
135417
120710
554281

اسم الطالب
يوستينا ابراهيم كميل القمص حنا
ايه محمد عباس محمد السيد
نورهان عﻼء محمود عبد المجيد أبو الهوي
نوران عبد الغنى محمود احمد الشامى
أشرف محمد عبد العزيز محمود عﻼم
احمد اشرف محمد محمد خليل
كريم ناصر زهني عبد الحليم بدير
محمد عبد الستار محمد محمود
خالد محمد ضاحي بخيت
ايهاب احمد عبد الرحيم فرج
ايفان ممدوح فاروق حنا
اسماء ابوالحسن محمود سيد
دينا يسري احمد خليل
نورهان طارق عزيز الدين محمد
سماح رمضان عبدالعزيز عبد القادر
اميل يوسف سليمان يوسف
عبدالرحمن مصطفى محمود سالم صقر
عبدالرحمن مجدى محمد محمد الحداد
احمد محمد سيد محمد
ساره عاطف ابراهيم محمود
ايناس فرج رضا فرج احمد
ربيعى عبدالتواب عبدالرحمن عبدالهادى
احمد طارق احمد العشرى
محمد على محمد سليمان رمضان
احمد عاصم محمد سيد
احمد متولى احمد المتولى سمك
نهى ناصر محمد حسين
شيماء عبد الرحمن عبد المنعم جويده
دعاء على احمد المرسى العزب
احمد على محمد عفيفى
اشهب السيد عﻼء الدين عبد المنعم يونس عطوة
دنيا ممدوح احمد السيد على عوف

الكلية
تجاره اسيوط
اداب دمنهور
تجاره طنطا
تجاره عين شمس
تجاره طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره بور سعيد
حاسبات ومعلومات اسيوط
اداب دمنهور
تجاره اسيوط
تجاره بنى سويف
علوم بورسعيد
معهد فني صحى اسماعيليه
تجاره بنى سويف
تربية ابتدائي دمنهور
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه قاهره
حاسبات ومعلومات بنها
اداب انتساب موجه بنها
اداب المنيا
اداب انتساب موجه بورسعيد
علوم رياضة اسوان
حقوق حلوان
علوم المنصوره
اداب سوهاج
تجاره طنطا
تربية المنصوره
اداب القاهره
تربية عين شمس
تجاره دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
313640
654838
668770
106984
156595
311624
667913
375057
811342
513382
822718
807371
369472
353896
804371
464469
228589
437013
503981
822351
318127
358247
535145
448789
532060
480307
279741
741859
818172
157810
593622
171998

اسم الطالب
هالة حمادة عصر احمد
ايه فكرى عطا عبده ابراهيم
اسماء شاكر محمد العوضي
محمد محمود عبد الحليم محمد عشماوي
محمود جمال سيد دبيكى
احمد درويش غريب درويش
محمد محمود محمد محمود الموصل
صبرين عبدالعزيز سالم محمد السيد
محمود احمد عبدالعظيم عبداللطيف
نورهان زكريا زكي حسن محمد
ساره كمال الدين حسين عبادى
عبد الرحمن ابراهيم حسين عبد العزيز
محمود بحيرى على بحيرى
رمضان عبدالمنعم على محمد
هاجر ممدوح فهمى محمد مرزوق
احمد عبد النبى عبد الحميد ابو الروس
محمود احمد اسماعيل احمد
منةﷲ عاطف فتحى محمد بطيشه
مصطفى فاروق ابو الوفا فرغلى حسن
آﻻء عادل يسن علي
محمد حسانين على حسانين صفه
ياسمين ياسر احمد يوسف حسن
فاطمة صبرى فتحي احمد مدكور
سالى سامى عبد ﷲ حسن الدالى
حسام محمد عيسى محمد
خالد حسني عبد ﷲ صالح
كريم وائل فاروق ابراهيم
احمد صابر فتحى عبدالحميد محمد
كرستين وجدى عزمى لوندى
مايكل محفوظ كامل يونان
محمد السيد السيد احمد الحنفي
ميرنا عماد جميل جرجس

الكلية
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تمريض المنصورة
معهد فني صحى المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق بنى سويف
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
معهد فني تمريض المنصوره
علوم بنها
علوم المنيا
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
حقوق بنها
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تربية المنيا
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
السن عين شمس
تجاره كفر الشيخ
تجاره اﻻسكندريه
تجارة قنا ج جنوب الوادي
نوعية اشمون
علوم عين شمس
زراعه دمنهور
اعﻼم القاهره
زراعه دمنهور
تجاره كفر الشيخ
ع.كندى تكنو.اعﻼم ت.خامس
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
اداب انتساب موجه المنيا
السن المنيا
اداب انتساب موجه جامعة دمياط
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
536674
434747
520966
156226
169597
149327
134276
539438
112770
365190
319952
375164
374377
154456
527962
508006
139809
428637
744040
583310
912759
308643
210366
430431
884229
116396
532438
373510
388260
158190
580402
329848

اسم الطالب
نسرين عبد الفضيل مختار عبد الفضيل
محمود محمد محمود بيومي يوسف
أمل علي فايد علي زمزم
منى على محمد عبد الكريم
اسراء محمد احمد محمود
غانم عادل غانم عبد الحى مرعى
نادر يحي سعيد طه
أميرة محمد محمد محمد خير ﷲ
رانا ماهر مراد عوض
امنيه احمد عبدالعزيز الفاضلى
صادق ابراهيم عبد العزيزمحمود الساعى
محمد محمود محمد الشحات عبدالعزيز
هدير عبدالنبى محمد احمد متولي
اسماء محمد رجب عبد العزيز
مى سليمان محمد عبد المجيد
احمد صالح احمد صالح على
ايه طارق احمد حفني
عبد ﷲ السيد محمود مرسى
دنيا على امبابى على
هدير حامد محمود الجندى
احمد محمود محمد محمود
امينة شعبان أحمد شاهين
ياسمين فؤاد محمد الطيب محمد سالم
احمد اشرف محمد ياقوت احمد
مارينا مزارع شكرى حنين
ياسين عزت عبد ﷲ عباس
ايهاب حسن صالح عبدالرحمن سليمان
محمد سعيد ابراهيم محمود صالح
وفاء احمد عيسى محرم
سمر شوقى جرجس غالى
سميره احمد ابواﻻسعاد السعيد البسطويسى
اسﻼم احمد سﻼمه محمد

الكلية
علوم اﻻسكندريه
علوم رياضة طنطا
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
تربية بنى سويف
تجاره بنى سويف
تمريض القاهرة
تجارة جامعة السادات
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه عين شمس
اثار قنا جنوب الوادي
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
تجاره بنها
معهد فني صحى بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب طنطا
اداب انتساب موجه اسوان
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
حقوق عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية اسيوط
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
تجاره بنها
طب بيطرى بنى سويف
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
304712
822779
392798
369962
914332
237142
140053
829273
536686
814102
234561
157503
429085
604612
668883
317523
605555
609422
160553
726599
103925
108120
154216
911601
919289
126738
324374
215596
161033
399582
677471
304128

اسم الطالب
سومية يسري ابراهيم محمد الطحان
خلود خالد سيد حسين
محمود احمد محمود امام
احمد رمضان الشحات حسن سليمان
دينا عمر صالح يسن
محمد رمضان سليمان احمد
احمد عبد المعز احمد على محمد
رحاب سعد محمد جاد
إسراء إبراهيم فتحى محمد الخولى
ياسمين وليد محمد نجيب
محمد عبدالحميد رمضان محمود
كريم محمد عدوى عبد الهادى
امنية عبد الحميد عبد الحميد محمد الطويل
اية محمود عبد الونيس محمد
ايه ابراهيم محمد ابراهيم رجب
بسنت سعد فرج مصيلحي فرج
نورهان محمد محمد عبد الحميد محمد
ايه محمود الشحات محمد
مني محمد ثابت ابراهيم
عمر ربيع سعيد توفيق عطيه
عمرو موسى محمد موسى
محمد علي احمد محمد
هدى رمزى سيد احمد
اميره جمال عوض حسن
مينا شكير ابراهيم عيسى
هدير محمد ابراهيم محمد
محمد خالد محمد حسين
هبه ﷲ طارق محمد مراد
كريم احمد الباهى احمد
هدير محمد السيد على اﻻبيض
ندا فتحى على مصطفى
شهد اشرف محمد سعيد الزيات

الكلية
تربية شبين الكوم
زراعة قنا ج جنوب الوادي
حاسبات ومعلومات عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية ابتدائي اسوان
حقوق القاهره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
رياض اطفال القاهره طالبات
زراعه دمنهور
اداب المنيا
تجاره القاهره
دار العلوم المنيا
تجاره دمنهور
رياضيه بنات الزقازيق
تربية المنصوره
معهد فنى تمريض بنها
علوم الزقازيق
حقوق الزقازيق
تربية ابتدائي بنى سويف
تجاره جامعة السويس
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
اداب عين شمس
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
تمريض سوهاج
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره جامعة السويس
اداب انتساب موجه حلوان
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
تربية عين شمس
معهد فني صحى المنصوره
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
320578
671995
879921
579619
466911
915545
656154
549746
115234
502750
231572
590828
278622
112346
356985
292558
147512
161682
529318
372664
830594
583224
592706
358792
225591
606012
662720
669582
755042
892186
357100
378574

اسم الطالب
احمد وحيد احمد النشاط
هدير بدير محمد بدير
احمد محمد محمد على
اسراء حمدى عبد القادر عبد الواحد عاشور
غاده عثمان ابراهيم عبد الباقي
خديجه مرتضى محمد خليفه ابو سيف
محمد ابوالسعود سعد الغريب محمد
أسماء عوض ابراهيم على مكى
زينب سيد احمد الصغير
منى مصطفى السيد سليم
ايمان صفوت بسيونى عبد ﷲ احمد
محمد نصر احمد السيد
حسام عصام عبدالعظيم امين
انجى عوض بشاى فام
عزالدين محمد كامل محمد
شيماء سيد محروص سيد
مى اشرف زين العابدين تونى خليفة
نجﻼء خطيب حمدي محمد
محمد سامى محمد نبيل عبدالحفيظ
رحمة رأفت احمد عبدﷲ
ايمن سعد ابراهيم خليفة
مريم عبدالرحمن محمود البقري
هناء عبد المنعم محمد جوهر
هاجر عبدﷲ محمد عبدﷲ
سهى ياسر عبد المنعم محمد
احمد محمد محمد الهادى عبد المعطي
ايناس حامد عبد المنعم العيسوى
ايمن هيسم فاروق السيد بدوي
طارق عاطف ابو هاشم احمد
حسن احمد حسن عبد البارى
اسﻼم بهاءالدين نظمى عباس
احمد طه مصلح سﻼمة

الكلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره اسيوط
تربية طنطا
تربية ابتدائي كفر الشيخ
اداب اسيوط
علوم رياضة المنصورة
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
حقوق القاهره
علوم دمنهور
زراعه عين شمس/رياضة
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي عين شمس
تربية ابتدائي عين شمس
معهد فني صحى امبابة
اداب انتساب موجه القاهره
اداب بنى سويف
تربية دمنهور
اداب عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
معهد فني صحى طنطا
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
حقوق حلوان
تجاره القاهره
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
نوعية المنصوره
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تربية العريش
معهد فني تمريض اسيوط
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
594821
383524
801187
737036
577301
747666
663808
754714
157537
650783
318764
457043
367187
381915
800888
235084
834911
837795
240419
825388
436174
545135
584186
468365
549808
596196
743176
458052
525589
813703
137439
381429

اسم الطالب
ساره سعد ابراهيم الدسوقى شعير
مصطفى عبدالرحمن احمد احمد ابواحمد
مايكل اشرف مرزوق حبيب
احمد حسن يوسف علي
كريم السعيد حسنى احمد اﻻسناوى
اسراء محمد سيد احمد محمد عوض ﷲ
ممدوح متولى المغازى اسماعيل
احمد محمد عبد الهادي عبد الكريم
حسام عاطف حسن عبد الغفار
ندى جﻼل فهمى عبد اللطيف
مها صﻼح محمد فرج
ايه عبدالوهاب محمد حمامه
محمود خالد عبدالمنعم السيد كامل
عﻼ شعبان بخورى سالم
احمد حمدى شحاته بدر
اسماء طارق ناجى احمد
نعمه محمد حسن على
اشجان احمد ادريس احمد
عزه رضا ابراهيم حبيب مسعود
ياسمين عامر محمدين احمد
نور حسن محمد عيسى
عمار احمد محمود احمد عبدالعال
احمد مفيد محمد عبدالغني العشري
محمد ابراهيم السعيد ابراهيم البﻼصى
مروة على يسن بدر
ميرنا محمد عبد الحميد فاضل
اﻻء بهجت عدلي عبد الباري
مروة محمد كمال ابراهيم فاخر
نوران ياسر محمد اسماعيل جنينة
مارينا القس بوﻻ اليشع
باسل محمود عبد الﻼه احمد
عبدالمنعم ابراهيم عبدالمنعم رمضان

الكلية
تربية جامعة دمياط
تربية عين شمس
كلية التربية الفنية ج المنيا
معهد فني صحى رياضه الزقازيق
تجاره طنطا
تربية ابتدائي جامعة السويس
اداب انتساب موجه المنصوره
السن عين شمس/رياضة
إعﻼم ج جنوب الوادى
اداب المنصوره
تربية ابتدائي بنها
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
تربية/رياضه بنها
زراعه عين شمس
تجاره اسيوط
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تربية قنا ج جنوب الوادى
تربية فرع الوادى الجديد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية قنا ج جنوب الوادى
اداب اﻻسكندريه
دار العلوم ج القاهره
اداب طنطا
تجاره كفر الشيخ
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالبات
تربية اﻻسماعيليه
ك.ت .فني صناعى المحله الكبرى
زراعه اﻻسكندريه
تربية المنيا
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
319327
116542
682780
833546
455961
108194
218047
115314
898939
377007
388443
876947
600117
827593
152833
819221
665447
295096
824188
604971
317184
115574
895807
672411
147925
369379
660670
601408
909150
913637
666602
128387

اسم الطالب
حسناء محمد مصطفي علي
اسﻼم فتحى عبد ﷲ راشد
ياسمينا عاطف عبده عبده البسيوني
حسين على عبد الحميد حسين
امين عادل امين نجم
عمر صبحي فرج عبد السﻼم
دنيا عبدالناصر فؤاد امام
نيره حامد محمد سعد العفيفيى
حنان راضي معتوق فرغلي
كريستينا بهيج منسى قﻼدة
سماح السيد محمد حسن
احمد مصطفي عبد المنعم على
محمد حسن فاروق حسن احمد جمال
زينب محمود عبد الﻼه محمد
عبد الغنى عبد العليم سليمان عبد الغنى
ريهام عامر شلبى حسن
اميره عبد المنعم عبد المجلى رمضان
احمد خالد معوض عبدالمطلب
محمد حسام الدين بدرى محمد
احمد حمدى فكرى فهمي
شيماء مجدي ناصف عامر حجازى
ندى صﻼح محمد احمد سيد
انجى طلعت جاد عطيه
ايه ابراهيم ذكى مكاوى
احمد اشرف عبد التواب محمد
جهاد محمود عبدالفتاح عبدالعزيز
محمد رزق عوض جاد برهام
محمد وحيد محمد عبد الصمد موسى
اسراء عبد الوهاب ابوالوفا همام
اسماء محمد السيد محمود
عمرو عبد الغنى مراد عبد الهادى السيد
ايرينى نبيل كامل رياض

الكلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
تجاره المنصوره
دار العلوم المنيا
تجاره طنطا
تجاره القاهره
كلية البنات تربية عين شمس
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره سوهاج
تربية بنها
معهد فنى تمريض بنها
تجاره اسيوط
تجاره الزقازيق
حاسبات ومعلومات اسيوط
تربية بنى سويف
تجاره اسيوط
تجاره المنصوره
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
تجاره اسيوط
تجاره الزقازيق
تربية بنها
بنات تربية/رياضه عين شمس
علوم سوهاج
تمريض المنصورة
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب المنصوره
حقوق الزقازيق
اداب اسوان
تمريض أسوان
علوم المنصوره
حقوق القاهره

Page 2437 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
289130
741115
439608
801106
876536
754203
509117
315606
390810
756274
285942
354025
311355
531893
682431
581954
376304
651945
149786
664514
444575
535942
229835
504757
899776
213942
667697
305633
605689
742544
834408
457359

اسم الطالب
باسم مدحت على على خاطر
محمد محمد محمود اسماعيل
هدير السيد عبد النبى حسين قابيل
ماريو عاطف فهيم فايق
نورا مختار محمد موسى
عمر خالد جﻼل محمد السندوبي
روان طارق محمد ابراهيم محمد عوض
وليد محمد عبد السميع نور الدين
ادهم حمد يونس وهبه
محمود سليمان مقبل مقيبل
هبة خالد محمد عباس
تامر نشات على حسن
هبة طه الصاوى عنبر
حسام الدين عبد المجيد على الدسوقى
محمد محمد محمد مصطفى شعبان
يوسف رأفت عيسى محمد
محمد اشرف محمد احمد محمد
احمد هشام احمد حسنين
احمد عادل محمد عبد الكريم
عادل محمد ذاكى محمود فرج
محمد صبحى مصطفى محمد محمد
مى محمد مغازى نصر
نوران هﻼل هﻼل فتح ﷲ
دعاء بدوى يونس عبد ﷲ
عﻼ عبد الباسط احمد قاسم
بافلى صبحي ثابت معوض
يمنى عبده كامل عبده صالح
عبد الرحمن اشرف مختار ابو كاملة
محمود ابراهيم احمد احمد
نادين فايز محمود شاهين
خلود ابراهيم احمد ابراهيم
دعاء عبد المطلب أمين عوف

الكلية
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية أساسي اسكندرية
علوم المنيا
علوم اسيوط
تجاره بور سعيد
حقوق اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب العريش
تجاره عين شمس
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
اداب شبين الكوم ج المنوفية
زراعه دمنهور
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره المنصوره
حقوق القاهره
تجاره بور سعيد
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب دمنهور
علوم حلوان
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق سوهاج
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره جامعة دمياط
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب اسوان
زراعه طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
511574
466205
828566
915798
292515
533031
300995
753729
233026
671004
309950
896580
805577
602648
593691
230277
526774
430468
890721
432257
441511
547219
120059
729337
818215
896720
454617
587592
217260
323543
831048
237631

اسم الطالب
مريم مرقص خلة خليل
كﻼرا مﻼك سيدهم انيس أسعد
ايه حسن عبد ربه محمد
يحيى محمد نائل احمد السعيد موسى
ميار رأفت حسين عبد الفتاح
احمد جاب ﷲ سليمان بريك
محروس احمد محمود افندي عبد الغفار سعد
احمد السيد عطايا صﻼح الطرابيلى
باكينام حسن عبد القادر عبد التواب
نورهان صﻼح طه عبد الرازق
محمد عبد ﷲ عبد ﷲ حسب الغنيمي
ايفون راغب وديع شحاته
زهراء مصطفى خليل احمد
بوسى يحيى عبدﷲ السيد
نهال على ﷲ محمد ابراهيم
اميره يوسف حمزه محمد
فاطمه محمد احمد رمضان احمد
حسام محمد محمود على جاد
سماح انور نصيب نصير
احمد إبراهيم نبيل بيومى حسن المصرى
عﻼء جمال رمضان علي عبله
احمد حلمى احمد حسين ابراهيم البيسى
حسين طه حسين احمد ابراهيم
جهاد فتحى السيد عراقى
محمد حمدى محمد أحمد
يوستينا سئلى ضيف ﷲ سليمان
فاتن شعبان جمال حدوه
مها سلطان السيد حسن كاكا
جهاد محمود سيد مندى
نورا حمدي فتحى ابو الفتوح عرب
فاتن احمد محمد على
اﻻء سعيد عبد الدايم مبارك

الكلية
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجارة جامعة السادات
إعﻼم ج جنوب الوادى/رياضة
تجاره اسيوط
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تجارة جامعة السادات
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره بور سعيد
كلية البنات تربية عين شمس
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم سوهاج
السن المنيا
معهد فني صحى الزقازيق
اداب جامعة دمياط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
زراعه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه دمنهور
اداب اسيوط
تجاره جامعة السويس
تجاره طنطا
تجاره دمنهور
حقوق القاهره
نوعية الزقازيق
اداب المنيا
تربية ابتدائي سوهاج
اداب انتساب موجه طنطا
علوم طنطا
اداب جامعة دمياط
تربية السادات
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
خدمه اجتماعيه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
167401
354134
821632
431698
323615
583318
876746
815267
322760
250864
241447
801027
238300
812513
243031
446939
448588
281187
215064
318345
587729
605754
681060
108424
297007
430873
111511
746117
677964
380068
129213
232914

اسم الطالب
عبير عنتر عبد ﷲ معوض
محمد احمد فتحى محمد
مجدى عبدالمﻼك نجيب تادرس
عادل عماد ارنست دقدوق
ندى ابراهيم سليمان ابراهيم مندور
وسام محمد فتوح الدسوقى حشيش
ساره باسم عدلى شاكر
فاطمه مخلص فولى سليمان
اماني فايز محروس عبد الرسول فرج
ريم صﻼح على عبد الفتاح
مريم هشام مدكور دكروري
طارق بهاء الدين طة عبد الرحمن
عفاف السيد كمال محمد
هاجر زينهم محمود حسن
يارا عاطف عز الدين محمد
اسﻼم محمد عاشور السيد ابو طالب
ساره خالد عبدالسﻼم ساعى الدين
عمر احمد رائد حسن محمود العدوى
محمد سيد احمد عبدالفتاح
محمد اسامة السيد الشحات
ميرنا ميخائيل فوزى ميخائيل دميان
محمد عبدالمنعم محمد عبدالمنعم
حسام محمد السعيد زيدان
عمر محمد عبد الرحمن محمد
لبنى محمد عبد العزيز سﻼمة مزروع
مروه اشرف مهنى مفرح خليل
ناهد مصطفى سليمان سليمان
محمد محمود عبد المنعم عبد اللطيف
احمد فاضل ابراهيم ابراهيم
انسام فتحى عبدالوهاب محمد صبيح
سلمى طه عبد المولى احمد
اية شعبان عبد ﷲ محمد

الكلية
علوم الفيوم
حقوق انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى رياضه سوهاج
تجاره اﻻسكندريه
معهد فني صحى رياضه بنها
علوم المنصوره
تجاره اسيوط
فنون جميله فنون المنيا
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
اداب انتساب موجه حلوان
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب المنيا
زراعه القاهره
تربية المنيا
فنون تطبيقيه حلوان
علوم رياضة المنيا
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره عين شمس
تربية/رياضه عين شمس
علوم رياضة بنها
علوم رياضة طنطا
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره القاهره
طب بيطرى القاهره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم القاهره
تجاره جامعة السويس
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية عين شمس
علوم القاهره
حقوق انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
744771
142993
725753
471102
121831
838399
291665
662770
745669
383897
526175
454065
289416
734784
313231
605052
920314
314573
311242
320112
368040
301585
244715
204712
519480
457054
900968
290148
579113
391456
236423
392611

اسم الطالب
اميره يوسف محمد محمد
سميره سعيد صبحى حسين محمد
اميرة صبري ابراهيم عطاﷲ محمد
أمانى محمد عكاشه أحمد عيد
عبير احمد نصار عبد الحق
عمرو موسى فتح ﷲ السيد
مصطفى عبد الستار عبدالبارى صالح
كريمه محمد حسن محمد
دافيد عادل زكى مسعود
اسامه عبدالنبى بيومى امين بيومي
علي عزت ذكي خالد وزيرى
هدير شريف كمال بنداري
اسماء عصام عبد ﷲ عويس
محمد طارق موسى احمد موسى
اسراء محمد عبد المطلب عبد الرحمن
محمد حسين عبد المنعم حافظ
شهاب الدين عبد الحميد علي شمندي
اميرة عبد المجيد فريد الشرقاوي
فاطمة اللمعي محمد نصير
عﻼء خالد ابوبكر زايد
اسراء عيسى السيد محمد على مكيه
حسام بدر ابراهيم خير ﷲ
محمد عبد الناصر حسن الجندي حسنين
باتريسيا مجدى مراد ثابت
أميرة محمود عبد المنعم محمود اﻷجهوري
بسمه ابراهيم الحفنى العزب سﻼم
اميره احمد محمد السيد
سعاد محمود حسن حسنين
محمد عفت محسن ابراهيم الدسوقى ابوالعﻼ
شيماء سيد سيد داود الجندى
عبد ﷲ خالد طه عبد ﷲ
اميره جرجس لطفى جرجس سعد

الكلية
تربية اﻻسماعيليه
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية الزقازيق
اداب كفر الشيخ
حقوق انتساب موجه القاهره
حقوق اسيوط
علوم رياضة بنى سويف
تربية المنصوره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره دمنهور
اداب طنطا
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره طنطا
نوعية اشمون
علوم رياضة الزقازيق
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
تربية طفوله شبين الكوم
تربية شبين الكوم
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
اداب انتساب موجه طنطا
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
اداب طنطا
اداب سوهاج
اداب انتساب موجه الفيوم
تربية/رياضه طنطا
استنفد الطالب رغباته
تجاره انتساب موجه طنطا
السن عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
130988
510875
283437
610101
738311
585946
823735
657378
357968
659607
834031
152487
680798
548102
228946
152461
816699
604527
237846
611894
591259
130183
295753
382684
829592
822189
111104
458368
575612
802454
583541
667844

اسم الطالب
هاجر مرسى غانم مرسى
محمد صابر السيد محمود الخشن
احمد هشام محمد فتحى
محمد احمد يوسف محمد محمد
محمد طارق محمد محمد مصلوح
هشام عبد ﷲ عبد العزيز شمس الدين
ابراهيم عبدﷲ عبدالرحمن محمد
ايمان سﻼمه محمد محمود سﻼمة
نورا على فتحى على
ايمان احمد مسعود عوض
رجب فراج محمد احمد
محمد احمد مصطفى احمد
زهراء محمد محمد محمد على عوف
محمود مصطفي أحمد محمود شمه
بيتر رافت ابراهيم حمايه
احمد فارس شحاته محمد
مرفت فهمى كامل وهبه
وسام ناصر محمد محمد
امنية حمدى على عبد السﻼم العفيفى
وﻻء شاكر على على
اسراء سامى حافظ الدبسى
بسام سيد عبد الحميد علي
مريهان صﻼح السيد على
سعيد احمد سعيد الصباغ
ايه محمد عبدﷲ أحمد
آيه محمد الطيب عز الدين حسن
ميرنا ماهر حلمي يوسف
محمد زهير احمد طليس
ندى فرج عبدالعزيز محمد السودانى
نجﻼء عماد صالح حسن
نيفين حمدى محمد عبد القادر ابو الركب
احمد محمد اسماعيل عز الدين

الكلية
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره دمنهور
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية ابتدائي الزقازيق
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
اداب انتساب موجه المنصوره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية المنصوره
كلية البنات تربية عين شمس
اداب انتساب موجه المنصوره
تربية قنا ج جنوب الوادى
علوم بنى سويف
تربية المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
اداب انتساب موجه الزقازيق
علوم بنى سويف
تربية المنيا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
فنون تطبيقيه حلوان
رياض اطفال المنصوره
تربية جامعة دمياط
تجاره القاهره
السن عين شمس
تربية عين شمس
تجارة قنا ج جنوب الوادي
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
حقوق حلوان
طب بيطرى كفر الشيخ
تربية طنطا
كلية التربية الفنية ج المنيا
نوعية طنطا
طب بيطرى المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
181069
116564
462363
746844
211444
746580
429555
117149
747756
583934
743845
150449
380039
234737
665405
801541
662412
210415
166068
115730
390730
918649
390120
320459
576612
216940
592118
650494
678288
747492
314109
906298

اسم الطالب
احمد مصطفي عبد التواب جاد
خالد سامى عبد النبى اسماعيل
ايمان محمود يوسف الشرقاوى
مصطفى محمود محمد صالح
مروه عباس محمد محمد
مينا عادل ابراهيم جابر
روان بسيونى على عبد الستار الفارسى
محمد عادل محمد نديم
ابتهال صالح محمد عيد
أية محمد محمد خضير
اميره رفعت المحمودي السيد محمد
عبد الخالق سمير عبد الخالق كاسب
رباب فوزى جمعه اسماعيل
اية حسن سيد حسن
اسراء هانىء محمد البدوى عياد
حمزة محمد جمال الدين محمد
حسام محمد محمد عبد اللطيف
عمر على عبد الجواد على عبد الجواد
رنا حسام الدين يوسف محمود
خالد جمال محمد محمد
دينا عبدﷲ شعبان محمد
رانيا على احمد على
انجى فايز بهنان لبيب
احمد صﻼح الدين محمد الضبع
عﻼ مصطفى سعد عطيه
محمد على حجاب على
موده محمد محمد الزينى
هشام فتحى نبيه عبد الموجود جمعه
هبه محمد عبد الوهاب عبد المنعم الهنداوى
اميره احمد صوفى على
شيماء سمير محمد اسماعيل
محمود صبرى خلف السيد

الكلية
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره جامعة السويس
تربية ابتدائي كفر الشيخ
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
فنون تطبيقيه حلوان
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية أساسي اسكندرية
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حاسبات ومعلومات حلوان
حقوق عين شمس
العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس
نوعية المنصوره
تجاره بنى سويف
تجاره كفر الشيخ
العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
زراعه مشتهر
تربية ابتدائي سوهاج
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره جامعة السويس
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية ابتدائي جامعة السويس
السن عين شمس
حقوق انتساب موجه سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
890922
289423
731591
454761
315627
813110
393657
215432
596465
317131
154303
806960
656640
756584
741090
819411
443128
755031
656903
656122
888987
331284
611518
906553
744809
678086
913255
440036
902748
660084
580710
242396

اسم الطالب
محمد شرف الدين علي شرف الدين
حنان محمود الشربينى ابراهيم
اسماء ناصر عبد الجابر همام
مي السيد البهي عبد العال
احمد عاطف عبد الرازق بيومى
نسرين سالم خيرى عبدﷲ
مصطفى اشرف محمد محمد عوده
محمد سيد محمود بسيونى
فؤاد محمد احمد ابراهيم عبد ﷲ
اية عاطف وصال وصال الصيفي
هند حمدان محمود احمد
عﻼ موسى على موسى
هند عﻼءالدين سعد ابراهيم
عبداللة مرضى جميع حميد
عمر عبد الرحمن ابراهيم منصور
مصطفي محمد عمر محمود
رانيا محمد عبدالنبى محمد السبكى
احمد سليمان مصطفى العبد عرابي
منار جمال محمد على عوضين حموده
عبد الرحمن يسرى احمد عوض
حسام سيد على محمد
مروة فتحي نصرالدين معوض نصر الدين
ايمان جمال صﻼح الدين محي الدين ابراهيم
كيرلس ماجد منير ثابت
ايه مدحت حسين عبد النبى
ايه اسماعيل المتولى العوضى
اسﻼم طه بسطاوى محمد
أمانى عبد العاطى حسين على حسين
حبيبه خالد احمد مصطفى
مهاب مجدى سعد الشربيني
محمود أحمد محمود احمد الدياسطى
بوﻻ رضا كمال عبد ﷲ

الكلية
تجاره اسيوط
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
نوعية الزقازيق
اداب طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم المنيا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
حقوق حلوان
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
معهد فني صحى بنها
تجاره انتساب موجه بنى سويف
علوم رياضة المنيا
رياض اطفال المنصوره
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
علوم رياضة اﻻسماعيليه
حقوق بنى سويف
تجاره طنطا
كلية العلوم الزراعيه بيئيه بالعريش
علوم المنصوره
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية اسيوط
تربية ابتدائي شبين الكوم
اداب الزقازيق
تجاره سوهاج
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
رياض اطفال المنصوره
تربية اسوان
اداب اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه المنصوره
زراعه المنصورة/رياضة
زراعه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
673418
758445
667993
289892
380041
811418
828445
440472
106783
361543
221851
896277
154645
143954
380062
289632
587645
179649
294863
167978
611945
594953
661093
598217
507772
104718
169612
462944
464585
875714
502457
357688

اسم الطالب
مروه عاطف السيد السيد مصطفى
هاجر وجدى محمد محمود اليمانى
دينا امجد سامى الدسوقى سعد
ندى حسين احمد محمد
زينب موسى محمد موسي
دعاء حسن محمد ابراهيم
إسﻼم أحمد عبدالﻼه عبداللطيف
مايان طارق حسن محمد شرابية
على صبرى على رمضان نور الدين
نانسى خلف يعقوب عبدالمﻼك
نهاد محمد احمد على
امانى همام احمد محمدين
منى سيد ابراهيم وهيب
ايمان على جمال رمضان
اصاله هشام حسن محمد محمد
هاجر كمال كامل قاسم
هبه محمد عبد العزيز خليفة
الوليد عبد الباسط عبد الحفيظ عبد العال
عمرو ايمن على محمد خليل
محمد مسعود محمد عيد
اسراء اسماعيل حسني ابراهيم محمد النملى
منة ﷲ محسن مأمون محمد رسﻼن
يارا صفوت انور سلطان علي
نبيه هشام عبد العزيز رويزق
ميشيل عدلى توفيق كريم شحاته
سجود حسام الدين عبد الﻼة عبد المطلب
سها سمير علي كاسب
طارق خالد عبد النبى على ابو عليوة
محمد رجب زهران زايد
ياسمين احمد محمد حسن محمود
مهند ممدوح عبد الوهاب ابراهيم الحنجور
داليا حسين حسن حسن محمد

الكلية
كلية الفنون التطبيقية ببنها
عالي هندسة بلبيس
تربية ابتدائي المنصوره
حقوق حلوان
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
نوعية المنيا
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره اﻻسكندريه
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
كلية البنات تربية عين شمس
حقوق انتساب موجه عين شمس
اداب سوهاج
اداب بنى سويف
حقوق حلوان
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره القاهره
تربية طنطا
اداب بنى سويف
تجاره طنطا
سياحه وفنادق الفيوم
تجاره الزقازيق
تربية جامعة دمياط
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره بور سعيد
حقوق اﻻسكندريه
علوم القاهره
طب بيطرى بنى سويف
تجاره كفر الشيخ
تجاره كفر الشيخ
اداب اسوان
علوم اﻻسكندريه
حقوق عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
431342
102523
112894
224365
502441
473559
834922
447283
237171
545125
147327
206293
899853
803308
523691
236587
615281
503293
736700
826313
431391
877786
584013
240033
320419
309493
510818
320407
732753
738503
165366
897540

اسم الطالب
ماتيو مجدي برزي فرج شنودة
فاطمه الزهراء محمد عبد الرؤف احمد هﻼل
ياسمين عبد المجيد على ابراهيم
رضوي نور محمد محمد
محمد عﻼء حميدو ابراهيم حميدو
ليلى امين حسن احمد
هدير سيد عبد الحميد احمد
مصطفى أحمد المرسى السيد خلف
مراد ماجد محمد عبد الرؤوف
عبد ﷲ شلبى عبدالحليم حسن محمد
ممدوح جمعه سالم توفيق
احمد مجدى محمد فؤاد
ضياء السيد محمد محمد
انطونيوس نبيل عدلى ناعوم
آية أبو الفتوح عبد العليم إمبابي احمد
عبد الرحمن محمد طارق علي الدين محمد اسماعيل
نورا السيد احمد مصطفى
حسام صﻼح الدين مليجي الشاعر
السيد سليم احمد حلمي سليم
منار مخيمر السيد عﻼم
على طارق احمد محمود متولى
اندرو عزت سعد باشا
هشام حمد جميل قشه
اسماء محمد سﻼمة محمد
عبد ﷲ محمد عبدالمجيد الصعيدى
ابتسام جمال عيد شلبى
بﻼل محمد عزت عبدالجواد مبروك
محمود سعيد محمد رباص
مى عبد العزيز على محمد
حاتم هشام محمد حسن
عمرو مصطفى محمد فتحي
اﻻء ابوالنعمان عبد العال عبد البارى

الكلية
علوم اﻻسكندريه
علوم القاهره
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنها
تجاره كفر الشيخ
معهد فني صحى اسوان
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية سوهاج
تجاره بنى سويف
اداب اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
نوعية موسيقيه الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
تجاره جامعة السويس
حقوق قنا جنوب الوادي
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره اسيوط
تربية ابتدائي طنطا
حقوق القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
نوعية اشمون
حقوق اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
تربية الزقازيق
حقوق الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
596248
664172
122483
577379
449429
327476
535362
532105
430925
228740
277576
242429
452134
299399
106812
236659
157159
840616
755183
447781
204701
130128
388590
446824
604885
676205
849560
545377
369597
384226
242551
885098

اسم الطالب
عبد الرحمن محمد السيد محمد نده
اسامه شاهين محمد الصغير محمد منصور
نورا جمال فتحى محمد
رضا محمد مصطفى الششتاوي أبو الخير
اسراء عبد الحكيم نصر شعيب
احمد سعيد عبد الصمد محمد الشايب
عبير محمود محمود السقا
ابراهيم مصطفى ابراهيم عيسى
روان عبدالمحسن محمد ابراهيم محمود
نديم محمود فوزى محمد الدكرور
عمر مصطفى عبد المنعم مصطفى
محمد رضا فتحى مصطفى
نادر جﻼل سعد اﻻلفاط
هند احمد شبل محمود محمد
اية جمال الدين كامل ابراهيم سالم
محمد سيد محمود قرني
اﻻء مصطفى حسن صالح
مينا عزت كامل حنا
حنان ممدوح فايز صالح المطرى
عبد ﷲ السيد بسيونى السيد عبد المنعم
محمد هشام لطفى عبد الخالق مصطفى
مصطفى عزت محمود عبد العال
اسراء سﻼمه السيد سﻼمة
نادر السيد السيد قاسم
يارا محمد عوض محمد عوض
فادى لطفى عطيه عزيز حنا
دينا عبد الكريم عبد الباري احمد
السيد رضوان السيد رضوان احمد الجندى
سعاد مصطفى عبدالعزيز عبدالفتاح
بسمه محمد مصطفى فرحات
احمد عبدالحكيم احمد محمد
احمد سمير عزت حفظي

الكلية
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
علوم رياضة المنصورة
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره المنصوره
اداب طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره دمنهور
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
تجاره عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره طنطا
دار العلوم ج القاهره
بنات تربية/رياضه عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
تربية ابتدائي العريش
تجاره طنطا
حاسبات ومعلومات عين شمس
حقوق القاهره
تجاره بنها
اداب اسوان
حقوق الزقازيق
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
العالي لﻼعﻼم وفنون اﻻتصال  6اكتوبر
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره بنها
نوعية بنها
حاسبات ومعلومات حلوان
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
837274
286473
431341
105247
725558
447092
542245
915510
304871
213006
356167
580443
891800
831580
472957
836031
586289
501830
576880
650068
750649
660169
308104
356232
751314
595782
143149
227141
584940
305579
899723
907672

اسم الطالب
احمد مجدى محمد احمد
احمد يسري محمد عبد اللطيف
كيرلس سامح كمال فام ميخائيل
هبه ﷲ احمد ابو بكر ابراهيم محمد
ريم سمير السيد محمد شيخون
محمد صبحى احمد السيد جابر
عمرو عادل ابو العﻼ احمد سرور
رومانى ميﻼد عبد النور زخارى
سارة اشرف محمد ابراهيم عبد الحي
يوسف محمود ابراهيم ابوشادى
هبه احمد محمد احمد
معاذ هشام عبدالمنعم فهيم
احمد رفعت محمد فرج
اميرة حامد محمد محمد
محمد سعد اﻻباصيرى أحمد شرف
زينب كريم احمد حسانين
نهال عوض رمضان بﻼل
اسامه مؤمن نبيه خليل البدراوى
اسراء حسن ابراهيم نصر مسعود
محمد رءوف امين النفيس
احمد شريف احمد عبد الرحمن الصاوى
محمد حسن عبد الفتاح حسن عبد الفتاح
وﻻء احمد ابراهيم تركى
هدى نبيل محمد احمد
محمد كامل محمود كامل
حنان طارق صﻼح شوكت على عبد ربه
نورهان طه حسانين حسن
ساره جمال عبدالموجود محمد
عمرو فكرى على محمد دياب
منة ﷲ محمد عبد المحسن السيد ابوقفه
ندا احمد عطيه الصغير
سارا لطفى نصرﷲ سفين

الكلية
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تجاره اسيوط
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
تجاره عين شمس
تجاره عين شمس
تربية رياضيه بنين طنطا
علوم رياضة طنطا
معهد فني صحى رياضه اسيوط
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية البنات آداب عين شمس
علوم المنصوره
حقوق اسيوط
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره كفر الشيخ
معهد فني صحى اسوان
تجاره المنصوره
علوم اﻻسكندريه
زراعه طنطا
تجاره المنصوره
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
اداب المنصوره
طب بيطرى جامعة السادات
علوم القاهره
تربية رياضيه بنين بور سعيد
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
علوم القاهره
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره جامعة السويس
حقوق شبين الكوم ج منوفية
اداب سوهاج
اداب سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
755823
154326
670735
441399
296119
379885
285452
462972
680507
681241
746428
237809
252915
877029
278804
827068
658631
590848
516693
913197
178998
549637
124265
742608
317435
360888
110994
242734
162158
130126
822767
457315

اسم الطالب
احمد على محمد عبد ﷲ
محمد طه سيد عبد العظيم
رانيا شكرى احمد عبد المقصود
ميار عبدالمنعم العزب مصطفى العزب
ملوك سليمان محمود سليمان
تحيه احمد صياد متولى شحاته
كريم هشام جﻼل طلبه
محمد يوسف امين يوسف طه
ندا احمد عوض المتولى الشربينى
اسراء الشحات ابراهيم العوضي
جيهان عادل ابوشيبه هريدى
لمياء احمد علي حسن محمد
سهيله نبيل احمد طه
احمد خالد بدوى جﻼل
اسﻼم محمد حامد رشاد محمد
منار حسنى محمد عبد اللطيف
ابراهيم الشحات ابراهيم حسن ابراهيم
مينا صموئيل سمير ناشد
مؤمن سليمان رشاد محمود
اسراء محمد موسى محمود
نور اﻻسﻼم امين حبونى على
سلمى كامل عبد اللطيف دلعاب
حسن مصطفى عبد المقصود على
ماريان امين بطرس سيدهم
داليا امجد عبد الحميد السيد
شيماء ناصر عبدالرازق محمد
سلسبيل اشرف سعد شرف
دينا حلمى عبدالرحمن احمد
اميره رضوان عبد الغنى عبد التواب
مصطفى عادل محمد بﻼل
ايه محمد احمد جيﻼنى
نادية عطية عبد المقصود محمد سليمان

الكلية
تمريض اﻹسماعيلية
اداب انتساب موجه بنى سويف
علوم المنصوره
اداب اﻻسكندريه
تربية عين شمس
زراعه عين شمس
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
نوعية كفر الشيخ
رياض اطفال المنصوره
ك.ت .فني صناعى بور سعيد
اثار الفيوم
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره جامعة دمياط
تجارة جامعة السادات
رياض اطفال المنيا طالبات
الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى ببنى سويف
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجاره القاهره
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم رياضة بنها
كلية البنات آداب عين شمس
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره انتساب موجه بنى سويف
حقوق انتساب موجه القاهره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
علوم طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
226159
559737
528036
456679
911370
363242
103155
213491
610208
532274
538766
557351
241975
315157
395218
824553
372093
891247
461886
105156
163051
751365
164303
390173
890745
595171
875265
733570
819768
757285
682892
678100

اسم الطالب
محمد امام محمود حسن
احمد عبد ﷲ محمد السبعاوي
نورهان عجمي ابراهيم احمد محمود
اسراء ابراهيم عبد المنعم عبد الرحمن
ايه عبد الراضي احمد على
محمد حسام محمد حسين على
عمر شريف عبد البر السيد
دينا هيثم احمد ابراهيم
ندى محمد شحاته صالح
مصطفى صبرى عبدالسميع محمد عوض التهامى
عﻼ محمود كامل حموده
عادل عبد الزين عبد المنعم محمد هﻼل
كريم احمد متولى يوسف
عبد الرحمن عبد ﷲ عبد ﷲ ابو سيف
سماح سامى امين ابراهيم
احمد حمدى محمود محمودعلى
مريم عادل سعيد بخيت
احمد عثمان فتحى زناتى
ايمان محمد سعد عبد الرحمن حمزه
ايمان عبد السﻼم حسن عبد السﻼم
اسماء رجب عبد الباقى احمد
شهاب محمد محمود محمد سكرية
سمر محمد مصطفى جوده سعداوى
مارينا سعيد العريان سعيد
عﻼ عيد طه محمود
عﻼء الدين سمير محمد محمد عمر
كريم محمد ثروت محمد سويفى
يوسف سامح سليمان نظير
اسامه محمد عبد الحميد مهني
ساره اسماعيل سعيد حسان محمود
ابراهيم احمد ابراهيم ابو المعاطى ربيع
جواهر محسن محمد على البطراوى

الكلية
تجاره انتساب موجه طنطا
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
تمريض اﻹسكندرية
علوم طنطا
تربية اسوان
تجاره عين شمس
زراعه القاهره
اداب انتساب موجه حلوان
علوم الزقازيق
طب بيطرى دمنهور
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره سوهاج
تربية/رياضه عين شمس
اداب اسيوط
علوم كفر الشيخ
علوم القاهره
اداب الفيوم
نوعية بور سعيد
اداب الفيوم
تربية ابتدائي عين شمس
تجاره اسيوط
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
علوم رياضة اﻻسماعيليه
تجاره اسيوط
رياضيه بنات الزقازيق
تجاره بور سعيد
تجاره المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
383356
473089
727545
369368
596539
382703
472116
810875
375874
756903
208606
431777
181892
429776
922475
837540
432209
221623
460874
919912
324785
241077
590591
535478
733061
146280
324844
922222
472153
676230
304517
151116

اسم الطالب
نورهان عادل محمود محمد
نشأت العشري مصطفي محمد بدوى
بسمه احمد عبد الحميد احمد الشاذلى
محمد عبدالهادى اسماعيل مصطفى
طارق المعتز محمود حامد العباسى
محمد مصطفى عثمان الجوهرى
ثريا مدحت احمد توفيق السيد احمد
محمود ايهاب عبد القوى احمد
محمد جمال عبدالمنعم مرزوق منصور
اﻻء رافت عبد المجيد على
محمد اشرف محمد جبر
محمود سامح رمضان الغرابلى
اسماء عبد المعبود محمدالطاهر محمد
رحاب عوض عوض مصطفى
شريف عادل عبدالغنى على
سمر محمد بخيت سعيد
مروان زكريا عبده إبراهيم محمود
هبة ﷲ كرم هريدى مجلى
اسامه اسماعيل محمد بدر
مارينا شنوده سندس منصور
يارا جمال احمد محمود
غيداء طارق حامد محمد
محمود سمير محمد الرفاعى
ايه رفعت محمود حماد
ياسمين عماد الدين احمد عبدالمقصود
يحي عبد الجواد هﻼل عبد الجواد
اية مكرم عبد الكريم عبد الحليم
احمد مصطفى عبدﷲ محمود
امينه خضر محمود المعداوى
محمد ابراهيم السيد بندارى
فتحية حمدي صابر سليمان
احمد على صالح على

الكلية
طب بيطرى بنها
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره بنها
تجاره بنها
تجاره جامعة دمياط
تجاره بنها
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم رياضة اسوان
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
معهد فني تمريض طنطا
تربية سوهاج
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
حقوق حلوان
علوم جامعة دمياط
طب بيطرى دمنهور
نوعية الزقازيق
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية اسوان
كلية تجارة ج أسوان
معهد فني صحى طنطا
تربية ابتدائي الزقازيق
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
727052
739922
659432
392655
602481
549230
913062
745688
888597
595026
161611
232280
149503
836651
828782
458852
233725
453406
733020
282434
685020
443083
204613
380388
206928
661765
883533
591271
618931
832862
355444
824717

اسم الطالب
مصطفى جمال صالح جمعه بركات
نورهان محمد مصطفى ابراهيم الليثى
مى محمد عبد الناصر امام عبد الناصر
احمد محمد سيد عرفه عبدالرازق
احمد مصبح عبدﷲ عطيه
محمد رضوان محمد عطية عبدالﻼه
ايناس مصطفى ضوى احمد
مصطفى محمد محمود سعد الدين
مايكل موسى عبد السيد اسطفانوس
كيرلس عزت ميﻼده نصر ميﻼده
محمود على سعد على
احمد محمد عبد ﷲ عبد الرازق
اسماء خالد كمال عبد الغفار
ساره السيد عيد عسران
إسراء محمود محمد بشير
اسراء محمد سعداحمد عمر
منه ﷲ ابراهيم السيد احمد على
اﻻء خالد عبد السﻼم محمود رسﻼن
اﻻء صبرى عبدالمنعم احمد السعدنى
فادي مدحت فايز ميخائيل
يارا اشرف عبد اللطيف عبد المجيد عطا
آيه جمال محمد عبد الحميد أبو الهوى
مصطفى سعيد سعيد محمد غانم
احمد سمير سعيد عبدالحليم امام
محمد وجيه احمد حسين على
ناريمان ابراهيم نجاح ابراهيم
مدحت جمال كامل ميخائيل
اﻻء اسﻼم محمد صابرعبده
مصطفى محمد عبد السﻼم على امام
هايدى صبرى شمس الدين محمد
رقيه عﻼء عبدالحليم محمد
رانيا يوسف صالح عبدالمطلب ابوسحلى

الكلية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره الزقازيق
اداب جامعة دمياط
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
اداب الزقازيق
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تربية اسوان
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه اسيوط
زراعه دمياط/رياضة
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف/رياضة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه حلوان
نوعية موسيقيه قنا
تجارة قنا ج جنوب الوادي
نوعية كفر الشيخ
طب بيطرى القاهره
اداب طنطا
علوم رياضة اسوان
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره طنطا
تربية طنطا
حقوق عين شمس
اداب عين شمس
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
اثار القاهره
حقوق اسيوط
تربية جامعة دمياط
معهد فني صحى رياضه الزقازيق
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره القاهره
كلية تجارة ج أسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
608060
585432
583413
834025
131164
150385
146389
235004
280033
875640
817347
287127
470707
581383
311009
600794
449927
673558
330175
615443
457970
895316
898410
231782
525150
111953
391703
217208
601015
227018
749717
234890

اسم الطالب
دعاء السيد على محمد الفداوى
نورهان محمد البيومى مسعود
بسنت محمود محمد خليل
اسامه عبدالنبى عادل مهدى
دينا مصطفى عبد القوى بدوى
هند رأفت محمود علي
مها ممدوح محمود عبد الصمد
امال احمد محمود ابراهيم
معاذ محمود فتحى محمد
احمد محمد عبد الرازق محمد
مرقص بشري عجايبي امين
كريم محمد فرغلى شافعى
رانيا على محمد على شحاته
احمد فوزى رمضان بدوى اسماعيل
نجﻼء فتحي إبراهيم اﻹمام
أمنيه مختار عبدالرحمن خليل محمود
سلمى محمد متولى منصور الشيخ
علياء الشافعى محمد الشافعى
سها ليثي عبدالعليم ليثى
تغريد عثمان محمد السيد احمد
ياسمين صبحي سليمان شعير
كيرلس عادل نصرى غطاس
عماد حمدى السيد عبد ﷲ
كريم جمعه محمود محمد
آﻻء محمود ابراهيم عبد الباسط محمود
ميرنا كامل محمد كامل
ايمان محمود محمد عيد عواد
شيماء هشام احمد امين الشناوى
حنان حمدى سليمان ابراهيم
اميره عادل ابراهيم عبد الغنى
احمد سيد سمير عثمان
اية محمد على ابراهيم

الكلية
تمريض الزقازيق
اداب المنصوره
تمريض طنطا
معهد فني صحى اسوان
تربية عين شمس
تربية حلوان
حقوق القاهره
اداب القاهره
طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات اﻹدارية
حقوق اسوان
علوم المنيا
حقوق عين شمس
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تجاره طنطا
تربية طفوله شبين الكوم
اثار القاهره
تربية ابتدائي طنطا
علوم المنصوره
اداب القاهره
حاسبات ومعلومات الزقازيق
نوعية طنطا
اداب انتساب موجه سوهاج
علوم سوهاج
حقوق عين شمس
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه حلوان
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
حقوق القاهره
اداب الزقازيق
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
ع.دولى اعﻼم مدينةالشروق
تجاره انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
146204
752275
224837
310570
816845
907474
897121
812842
614345
608782
124537
283960
231429
154004
447525
532939
586196
899262
241364
918587
206407
747050
753225
179583
316327
142749
610220
456757
153293
163958
163770
657692

اسم الطالب
نورهان عدوي عبد الرحمن محمد
امانى محمد احمد على حسن
مصطفي مروان سعيد يوسف شعله
اسماء عادل جﻼل خليفه
ريهام ماهر فضل أحمد
نرمين محمود عبادي راسم
سالى فهد بديع رزق ﷲ
حسناء أشرف حسن عبد الراضى
نسمه اشرف عبدالرحمن حسين
محمد السيد على عبدالباقى محمد
كيرلس نشات حبيب يوسف
عزت عاطف عزت محمد عبدالمطلب
تقى خالد محمد عبد الصبور
امانى حسن على حسن
محمد رءوف عبدالخالق أحمد صقر
احمد حسن عبده جمعه
ايه حماده محمد عقده
محمد محمود محمد قبيصي
نصره سيد اسماعيل محمد
امنيه محمد عبدالسﻼم محمد
شروق اشرف عبد الفتاح إمام
احمد عبد اللطيف محمد نصر الدين
اسﻼم حمدى محمد احمد حسن
احمد محمد سيد كامل
مريم سعيد عبد المعطى احمد على
سميه عزت كمال ابو العﻼ ابوالروس
كريم اشرف محمد فتحى ابوالنصر
ضحى فتحى عبد الخالق زايد
شيماء محمد سعد محمد
عبد الرحمن محمد احمد محمد
مؤمن جمال عبد اللطيف محمود
جولى عماد انطون عاقورى

الكلية
اداب القاهره
اداب انتساب موجه بورسعيد
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى بنها
نوعية المنيا
تربية ابتدائي سوهاج
معهد فني صحى سوهاج
دار العلوم المنيا
اداب الزقازيق
تجاره الزقازيق
اداب القاهره
تجاره طنطا
كلية البنات تربية عين شمس
تربية بنى سويف
تجاره طنطا
زراعه دمنهور
علوم حلوان
معهد فني تمريض سوهاج
كلية البنات تربية عين شمس
حقوق سوهاج
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره جامعة السويس
تربية ابتدائي بور سعيد
تربية /رياضه بنى سويف
علوم بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجارة جامعة السادات
علوم طنطا
تجاره بنى سويف
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
علوم جامعة السويس
تجاره كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
438452
656940
656895
217341
376936
726644
536909
740124
228719
833190
103025
376054
829026
236079
746071
658385
437315
807713
236931
898063
150097
219928
107672
215025
554185
117346
658136
549360
812498
472237
530956
222507

اسم الطالب
يمنى عﻼء مهدى احمد
ندى السيد محمد عبد الهادى العربى
مريم على عبد الوهاب بدير المضنى
مها محمد رفعت عبد العزيز خليل
تسنيم محمد محمود محمد حسب ﷲ
رامى سامى محمد محمد عبدالفتاح
نجاة جمعه محمد على امام
جيهان محمد عبد السﻼم محمد
محمد محمود محمد بدر
محمد الطيب ابوالحمد محمد
صﻼح محمد صﻼح جابر
كريم محسن محمد حسن ريه
مصطفى حسام عبدالرحيم محمد
ساره شاكر ابو الحسن الشربينى
احمد صبرى محمد حفنى
السعيد مجدى السعيد السعيد النجار
روان مختار صالح محمد رزق
وليد محمد عبدالمنعم محمد
محمد حامد احمد عبد الجيد
على محمود محمد سليمان
محمد عبد الحليم خليفه محمد
ياسمين علي محمد حسن علي
مريم السيد ابراهيم العطار
احمد ابراهيم محمد محمد سليم
مهيمن محمد مصطفى محمد
دنيا خالد محمد سعد الدين رجب
محمود راغب ابو ريا قنديل شريفة
ريهام أحمد الصغير أحمد مرجان
مادونا امجد جابر باخوم
امنيه جﻼء مصباح البهى
محمد صﻼح بسيونى دويدار
احمد ايمن السيد عبد السﻼم

الكلية
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره طنطا
علوم المنصوره
اداب انتساب موجه حلوان
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره جامعة السويس
معهد فني صحى اﻻسكندريه
رياض اطفال المنصوره
علوم رياضة عين شمس
حقوق قنا جنوب الوادي
علوم جامعة السويس
علوم عين شمس
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
علوم عين شمس
تجاره جامعة السويس
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
حقوق سوهاج
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه عين شمس
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تجاره جامعة دمياط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجاره بنى سويف
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره بنها
علوم حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
309135
277963
673883
597913
363982
457906
661530
134577
391374
586425
307860
828949
301634
311406
309725
728011
524164
880696
207711
298619
326832
811500
378381
601083
754957
306457
116404
446506
321786
107415
207226
580100

اسم الطالب
هاجر احمد حسن عبد السﻼم
دينا الحسيني احمد عبد المطلب
مريم محمد محرم محمود احمد
احمد طارق محمد فكري محمد البليسي
ابراهيم سيد ابراهبم ابراهيم
أسماء كمال إبراهيم زيدان
مروه عبد المجيد السيد عبد المجيد
عبد ﷲ سعد عبد الغنى عبد ﷲ
عبدالرحمن محمد حسين محمود
نيرة محمد انور السيد سالم
سهيلة عادل محمد منشاوى
سامر اشرف عطا ﷲ حسين
محمد احمد لطفى محمد الديب
احمد نجاح عبدالفتاح سلطان
عمرو موسى عزت زقزوق
رانيا اشرف بيومى على متولى
مى ابراهيم رشاد محمد خميس
يوسف محمد عباس خلف
عاليه حسام الدين علي عبد القوي بدر
اسﻼم عبد ﷲ يونس عبدﷲ
احمد فارس عبد العزيز شاهين
فرياله جوده خليفه السيد
اسراء السيد فتحى سليمان
محمود محمد جمال ابراهيم
اسﻼم طه خليل حسن محمد
عبد ﷲ سعيد عبد السﻼم طه
ابو بكر يوسف عبد ﷲ محمد
احمد محمد عبد النبى على ابراهيم
مصطفى يسري سعيد محمود عبد القوى
نادين ناصر عبد الظاهر حسن
ندى على عبد العزيز على
ساره على السيد محمد سعيد

الكلية
تجارة جامعة السادات
السن عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
زراعه عين شمس/رياضة
علوم طنطا
اداب المنصوره
تجاره انتساب م .بنها
تجاره انتساب موجه طنطا
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
إعﻼم ج جنوب الوادى
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم جامعة دمياط
اداب الزقازيق
علوم اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه حلوان
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
دار العلوم المنيا
طب بيطرى بنها
زراعه الزقازيق
معهد فني صحى رياضه اسماعيلية
معهد فني صحى رياضه بنها
تجاره عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد فني صحى بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق عين شمس
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
105508
113086
519632
446248
294209
659041
889597
662036
304596
663128
433757
479230
900882
296570
539418
432535
659834
206050
214351
306886
610716
737855
655364
427689
368995
735475
354276
122112
381656
816105
662658
586566

اسم الطالب
محمد سعيد اسماعيل عﻼم
عﻼء عبد الفتاح عبد الفتاح محمد
شيماء محمد عبدالغفار مرسى الصعيدى
محمد رشاد عز القرشى
محمد سعيد محمود محمد هاشم
اميره وجدى احمد ماهر على حجازى
سحر عبد الرؤف فوزى محفوظ
رقيه مختار احمد عبد العزيز المرسى
اسماء صﻼح الدسوقي احمد
اسماء فتحى على على جمعه حسين
محمد عبدالمطلب محمد عبدالمطلب مندور
محمد احمد غازى عطيه
منه ﷲ السيد احمد محمود
عزة صالح اسماعيل عبد المعبود
أسماء محمد حامد اﻹمبابى
محمد سيف ﷲ محمد السيد
مى محمد عبد القادر خليل
مها محمد صبرى جاد احمد التليس
عبدالرحمن اسماعيل محمود عبدالرحمن
شيماء محمد عبدالسﻼم الشناوى
رحمة احمد عبد الرحمن احمد
شيماء مجدى محمود محمود محارم
احمد كارم محمود احمد محمد
رحاب بدرى امير باشا
محمد عادل مهنى جوده السيد
سليمان عبدالعزيز سليمان السيد
عبدالعزيز خالد عكاشه احمد
هدى صابر ابو سريع فهيم
شيماء طاهر مهدى عبده
اﻻء عادل سعد زكى حسانين
احمد جمال محمد ابو الفتوح
عمر عبد العزيز السيد فرج سعده

الكلية
تجاره القاهره
حقوق القاهره
اداب انتساب موجه دمنهور
اداب انتساب موجه طنطا
فنون تطبيقيه حلوان
اداب المنصوره
تجاره اسيوط
اداب انتساب موجه المنصوره
تربية السادات
حقوق المنصوره
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تربية/رياضه كفر الشيخ
إعﻼم ج جنوب الوادى
زراعه عين شمس
علوم دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية المنصوره
تجاره عين شمس
اداب القاهره
معهد فني صحى بنها
نوعية الزقازيق
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
حقوق اﻻسكندريه
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا
زراعه الزقازيق
السن عين شمس
تجاره القاهره
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي المنيا
تجاره المنصوره
زراعه المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
125260
756683
899316
652390
842358
752100
367814
679948
679722
652075
324725
524610
580091
446592
734815
380788
678812
680661
283964
206709
227200
751043
821926
154693
877315
583801
443200
113605
153819
401459
893457
303357

اسم الطالب
ايه ﷲ نمر عبد الونيس حامد حميده
حسين منصور عطوة منصور صبيح
علياء على محمد محمود
فريد باسم فريد اسكندر
مينا صفوت ذكى اسطاورو
شيماء فايز فؤاد شلبى ابو على
ندا محمد محمود محمد سليمان
مصطفى ممدوح مصطفى محمد جمعه
احمد حماده فوزى عبده
محمد عادل عمرو سليمان عمرو
عصماء ايوب حسين محمود
عصام حسن فتحى احمد عبد الهادى
سارة اشرف احمد على سالم
عمرو محمود مصطفى محمد هيكل
اسﻼم وجيه حسن محمد
ايمان اسامه ابراهيم عواد مصطفى
يارا عادل حسن الرفاعى عبد ﷲ
نورهان يحى عبد الحميد العدل
مايكل جمال ماهر معوض
مونيكا بشاى وليم بشاى حنا
سندس محمود محمد سيد
احمد اشرف محمود فراج
شيماء على قاسم على
بسمة محمد سيد عبد ﷲ
زينب سمير سلطان احمد
مى محمد عبدالموجود ابورزقه
عﻼ اشرف علي رياض حجازي
عز الدين عادل احمد عفيفي
هاجر احمد عبد العزيز السيد
يحيى احمد يحيى عبدالرحمن باب ﷲ
محمود محسن احمد محمد
اسراء احمد السيد عسكر

الكلية
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره بور سعيد
اداب سوهاج
علوم رياضة المنصورة
اداب المنيا
تربية بور سعيد
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تجاره المنصوره
حاسبات ومعلومات المنصوره
طب بيطرى الزقازيق
تربية طفولة الغردقة
تجاره اﻻسكندريه
تربية ابتدائي طنطا
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
معهد فني تمريض الزقازيق
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تربية ابتدائي المنصوره
حقوق المنصوره
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره عين شمس
علوم القاهره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب قنا ج جنوب الوادى
تربية /رياضه بنى سويف
تجاره اسيوط
طب بيطرى المنصوره
السن عين شمس
تربية رياضيه بنين حلوان
تربية بنى سويف
معهد فنى تمريض بنها
اداب سوهاج
تمريض شبين الكوم المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
151768
878288
816713
294054
742593
118225
301070
141089
613787
518156
889674
354268
428323
376820
656420
526978
368367
378765
311488
432079
545478
877884
516797
900917
606982
137793
278644
588961
277606
439717
231263
243514

اسم الطالب
كرلس غطاس نادي عطية
ميرنا سامي يوسف صليب
محمد صفوت ابراهيم حسن
ياسر مصطفى شفيق زكي
زهراء خالد محمد دياب
ايه سمير عبد النبى ابو زيد
محمد السيد حلمى درويش
جهاد احمد على احمد عبد الدايم الشيمى
محمد رضا شحاتة محمد على
جهاد عبد الحميد محمدعبدالحميد السﻼمى
اسراء محمود احمد ابو ليله
رزق محمد رزق محمود
محمد احمد جابر احمد
سندس سلطان عبدالرحمن عبدالسميع النقيش
رحمه طارق ابراهيم محمد سليم
نورهان حليم محمد غازي صقر
اميره سمير سعدالدين عبدالهادى
ياسر مجدى ابراهيم عبدالحميد
عمر عبد العزيز محمد ابو الحديد عياد
محمد ممدوح مفيد عبد ﷲ محمد
عمرو كمال حسين على القليوبى
زهره محروس مصطفى على
محمد السيد محمد محمود محمد حسب ﷲ
احمد يسري احمد محمد
عبد الرحمن عاطف دسوقي هاشم
مصطفى سيد بدوي احمد
سيف محمد محمد رجب محمد
عﻼ علي سيد احمد طراد سالم
يوسف عبد الرحمن محمد عبد الرحمن عرب
هاجر سلطان عطا ﷲ سلطان برانى
فاطمه محمد عبد الفتاح مصطفى
دعاء احمد عبد الستار محمد

الكلية
علوم رياضة بنى سويف
علوم بورسعيد
اداب المنيا
حقوق عين شمس
تربية اﻻسماعيليه
اثار القاهره
حقوق شبين الكوم ج منوفية
كلية البنات تربية عين شمس
نوعية الزقازيق
اداب دمنهور
تربية اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية اسكندرية
كلية البنات تربية عين شمس
اداب جامعة دمياط
تربية طفوله اﻹسكندرية
اداب بنها
تجاره عين شمس
نوعية اشمون
اداب انتساب موجه طنطا
تربية/رياضه اﻻسكندرية
اداب انتساب موجه اسيوط
تجاره دمنهور
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه الزقازيق
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية طفوله اﻹسكندرية
تجاره انتساب م .بنها
تجاره القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
583078
809493
546060
662106
819245
881253
899759
169723
310392
436972
281980
122012
677046
230272
222102
453670
882878
303434
386964
541994
610112
530029
371159
840946
114106
430938
206829
725857
817284
588838
372382
128339

اسم الطالب
ايمان ربيع عيسي النجار
اية محمد القياتى محمود احمد
نورهان عامر رشيد عبد الﻼه عبد الرحيم
خالد مصطفى عباس مجاهد مرعى
صفاء سيد طلبه محمد
عبد ﷲ مصطفى على محمد
بسمه محمد شكرى رزق
احمد سامي محمد رمضان
اميرة جمال عبدالمجيد اللمعي
سلمى وليد محمود عباس عبدالسيد العتى
جمانة احمد رمضان عبد الفتاح
امنيه عمرو حسين محمد
اسامه نبيل احمد عبد الحليم ابو الوفا
نورهان حسن سيد العربى
محمود على عبدﷲ على سليمان طايع
ايه محمد عبد السﻼم أمام اﻻسرج
كيرلس رافت فهيم قزمان
سارة حلمي السيد سيد احمد سلمون
نيره منشاوى مصطفى منشاوى
محمود ابراهيم سالم ابراهيم سليم
اسراء ثابت عبد العاطى احمد سالم
محمود عبد المقصود عبد ﷲ عبد المقصود
عمرو عصام احمد عبدالسميع احمد
حسن محمدعوني حسن احمد
زكريا سيد محمد سيد بدوى
علياء جابر جمعه محمد محمود
رامي ايهاب محمود عبد الغفار
احمد عبد الحكيم زكريا ابوغربية
عيد رمضان أبو الفتوح محمد
منى عبدﷲ السيد السيسى
نجﻼء يوسف ياسر احمد
مروة اسامة احمد المرسى

الكلية
تربية طفوله طنطا
علوم المنيا
تربية/رياضه اﻻسكندرية
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم المنيا
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات.
علوم سوهاج
علوم الفيوم
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم اﻻسكندريه
اداب عين شمس
تجاره القاهره
حقوق المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره دمنهور
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
تجاره اسيوط
علوم حلوان
حقوق عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
نوعية الزقازيق
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
تربية/رياضه حلوان
اثار قنا جنوب الوادي
حقوق عين شمس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنى سويف
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
دار العلوم ج القاهره
علوم رياضة جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
445374
672098
831755
221831
675214
614906
323436
747472
747469
746115
368214
751062
743670
149919
297059
293574
652792
526853
229791
278149
603906
468306
538971
103137
595873
296669
664913
820736
536066
362939
310274
822004

اسم الطالب
ضحى مفرح عبدالرحمن عبدالبر
محاسن سعد محمد طلبة
ايه ابو الحجاج محمد محمود
نورهان خالد احمد البدوى
منار احمد سعد الدين حامد عبد ﷲ
اية عبد الرحمن الشرقاوى عبد الرحمن
هدير محمد حامد عبد الجواد ضيف
اسراء جمال محمود حامد
اسراء ابراهيم عبدﷲ شحاته
محمد كامل الحداد عبد الرحمن
ماهيتاب اشرف ذكى امين حسن
احمد كامل احمد محمد ندا
اسراء علي محمد صالح حامد
فاطمة عبد الحميد عبد العاطى بكرى
مونيكا عماد ايليا رزق ﷲ
اسماء عاطف احمد سيد احمد الحلوجي
احمد محمود الصديق الصديق الفداوى
ايرينى سمير عبده كيرلس
ميرنا جوزيف جرجس راشد
غادة امير عبد المنعم راشد
كريم فريد بهيج محمد احمد
احمد حسب ﷲ يوسف محمد القن
يلدس رمضان على الزيات
ابراهيم عبد العزيز ابراهيم عاشور
مى سمير محمد الدسوقى احمد سعدة
يارا عبد العزيز عبد العال عزب الشافعى
محمود ابراهيم محمود ابراهيم العراقى
عبد الكريم محمود سعد سيد
اسماء محمد شوقى عباس شلتوت
حسام الدين جمال رجب احمد نوفل
محمود ابراهيم ابراهيم العشماوى
اسراء جمال سالم مرسى

الكلية
علوم طنطا
اداب انتساب موجه المنصوره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
فنون جميله فنون حلوان
اداب المنصوره
معهد فني صحى الزقازيق
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
علوم جامعة السويس
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
رياض اطفال القاهره طالبات
ك.ت .فني منشات بحريه بور سعيد
تجاره سوهاج
تربية حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم رياضة حلوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
اداب عين شمس
علوم القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره دمنهور
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
علوم القاهره
تربية ابتدائي جامعة دمياط
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجارة قنا ج جنوب الوادي
علوم دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم شبين الكوم ج المنوفية
علوم اسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
278186
918646
373590
220142
515327
670111
374847
316829
816875
440898
439962
677395
514051
890695
377688
888909
438908
523539
653664
607588
608229
547003
377780
381696
803274
282130
369500
428394
585797
131519
368763
595151

اسم الطالب
سهام طارق حسن على الشاذلى
حنان رمضان عبد النبى ابراهيم
هادى ممدوح فؤاد ابوالعﻼ حسن
دعاء فرج عواد عبد الخالق
محمد حماده شحات صادق
نعيمه محفوظ زكى مصطفى يوسف
هدير صفوت عبدالغفار عامر
اسراء عارف ايوب عبد العال
رنده عﻼء احمد سيوبه
دعاء ابراهيم جابر محمد
اﻻء خليل عبدة محمد خليل
ايه عﻼء احمد حامد
جماﻻت محمد توفيق ابراهيم البشبيشى
جهاد عبد الفتاح عباس احمد
سعاد عبدالمعز توفيق محمودعمر
مروه احمد على عبد الموجود
ماتيل وجية فوزى صليب
روان حسن احمد حجاجي
محمد محسن فاروق فؤاد محمد
شهاب فتحي محمد فتحي محمود التوني
ندى عادل عطيه عبدالمنعم
احمد رمضان أحمد مونس
محمد عبدالحافظ السيد ابوستيت
امانى مجدى محمد عبدالعزيز الدغيدي
اماني عادل عزيز يعقوب
ياسمين محمد احمد محمد عيد
كريم فايد احمد عبدالباقى
زياد السيد خميس ابراهيم
ابراهيم سامى على العربى
مصطفى محمد على زناتى
احمد فريد محمد عبدالحفيظ الشيخ
منار يونس فؤاد حسن موسي

الكلية
تجاره عين شمس
تمريض سوهاج
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره سوهاج
معهد فني تمريض المنصوره
تربية ابتدائي بنها
تربية ابتدائي بنها
نوعية المنيا
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره اﻻسكندريه
تجاره بور سعيد
اداب دمنهور
اداب سوهاج
زراعه عين شمس
تربية طفولة اسيوط
تجاره اﻻسكندريه
تجاره اﻻسكندريه
تمريض المنصورة
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تربية الزقازيق
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
اداب كفر الشيخ
اثار القاهره
رياض اطفال المنيا طالبات
تجاره القاهره
الفني للفنادق المطريه
تجاره اﻻسكندريه
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
حاسبات ومعلومات القاهره
زراعه مشتهر
تجاره جامعة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
314805
738781
655651
807849
448132
124760
734855
898371
384460
223059
374033
153255
738298
672433
876689
221929
461944
305484
308465
160215
729729
677562
900647
593717
842193
387526
661552
611694
315742
228869
322115
277520

اسم الطالب
محمد فتحي محمد فرج عراقي
ايه محمد علي محمد ابراهيم حماد
احمد جمال عبد المنعم جويدة
عبدﷲ عﻼءالدين عبدﷲ محمد
محمد السيد مصطفى داود
اسامه اشرف فرغلي احمد
محمد صﻼح حلمى محمد محمد
احمد عبد الناصر السيد العربي
احمد محمد عثمان مصطفى
سلمى محمد مصطفى محمد
مرام اشرف محمد عبدالعظيم محمد
نورهان فاروق محمود راضي
خالد جمال على ابراهيم
احمد عماد الطنطاوى محمد
دعاء احمد مصطفى عبد العال
منه ﷲ محسن احمد النوبى
روان احمد فاروق احمد ابراهيم الحصرى
منار محمد حامد المناوهلي
ياسمين عاطف عبد السميع سراج الدين
محمد حسن محمد احمد
محمود احمد الحسينى محمد العليمى
محمود عادل صابر عبد اللطيف
ابانوب عبد النور نظير ونس
محمد هاشم محمد هاشم احمد
نرمين رزق ابراهيم نظير
محمود السيد مصلحى عليوه
هاجر محمود عمر صالح عبد المجيد
اميره محمدي احمد حسين سليمان
احمد خالد السيد سالم محمود
يوسف احمد صﻼح الدين السمان
ياسر السيد على محمد درويش
احمد هشام منير الدفراوى

الكلية
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
تربية الزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره بنى سويف
معهد فني صحى رياضه طنطا
حاسبات ومعلومات القاهره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
معهد فني صحى سوهاج
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
علوم بنها
اداب بنى سويف
عالي هندسة بلبيس
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تربية اسيوط
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم جامعة دمياط
تربية شبين الكوم
تربية رياضيه بنات شبين الكوم
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
تجاره انتساب موجه المنصوره
معهد فني صحى سوهاج
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تربية ابتدائي المنيا
علوم رياضة بنها
طب بيطرى بنها
تجاره الزقازيق
تربية/رياضة جامعة السادات
تجاره عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
514529
307375
433312
128407
475801
290049
598139
818050
671397
230722
739981
304621
152381
610107
540651
285839
122578
504538
908118
121983
148873
662446
829702
231633
133429
503995
683369
322882
156090
908803
807627
885222

اسم الطالب
محمد خالد حسن محمد سﻼمه
فاطمة عاطف محمد عيد
محمد حمدى عبده محمد صالح
رقيه جمال محمد عبد الوهاب
احمد عبدالمنعم على محمود لواطى
ميسون محمد احمد ابراهيم القلموش
زينب طارق عبد الحميد التمامى
مارينا عدلى عزيز سمعان
رؤيه محمود على مراد على
احمد عصام الدين منصور احمد
وﻻء حسام عثمان ابراهيم
اية بﻼل عبد المعبود ناصف
عبد الرحمن حاتم احمد هﻼل
مصعب محمد محمد سعدالدين
دعاء رشاد محمد على
شروق اشرف جمال الدين محمود محمد
مروة هاني حسن شعراوي
محمد مجدى على احمد خيرى
مينا سمير كامل لبيب
سارة ابراهيم عبد ﷲ ابراهيم
محمد عبد النبى محمد محمد بيومى
عماد عبده البيومى عبد القادر
وﻻء محمد الطيب ابو الحجاج عبد ﷲ
منة ﷲ عمر كمال توفيق محمد
حبيبة جمال الدين حسان منصور
يوسف احمد عبد الفتاح محمود عبد النبى
يسرا احمد صالح ابراهيم الطناحي
مريم الحفني يحي الحفنى
على محمود توفيق محمد
اريج عبد العزيز محمد صابر
رانيه عادل عبد ﷲ احمد
نجوي ابراهيم حامد سالم

الكلية
اداب دمنهور
نوعية اشمون
تجاره اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه طنطا
تربية أساسي اسكندرية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى بور سعيد
تمريض المنيا
رياض اطفال المنصوره
اداب انتساب موجه عين شمس
اداب الزقازيق
معهد فني صحى بنها
حقوق بنى سويف
زراعه الزقازيق
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
زراعه عين شمس
زراعه القاهره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
زراعه القاهره/رياضة
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه عين شمس
خدمه اجتماعيه حلوان
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تجاره بور سعيد
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه بنى سويف
معهد فنى تمريض اسوان
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
اداب انتساب موجه اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
576159
843046
831174
441974
433232
747254
512515
149130
913828
144522
590458
840863
131357
674784
739800
725562
651910
583023
658824
218235
903616
675969
739966
179680
609109
160062
460950
503608
321508
547940
386995
531856

اسم الطالب
شرين عطية عطية عويس
محمد حجازى محمد عبد العزيز
سهام الراوى يوسف محمد
سالم محمود سالم محمود الشناوى سليم
مصطفى محمد فريد ابراهيم شبايك
شادى احمد محمد على
ندي ابراهيم محمد حسين رضوان
محمد ناصر علي عبد ﷲ
احمد عبد الناصر ابراهيم احمد
شروق عادل محمد راهب
ابراهيم طارق محمد محمد شواش
فادى عياد متى عبدالنور
هبه عادل طه عبد الغني
ياسر جمال صالح صالح عبده
اسماء احمد مصطفى كامل اسماعيل
مريم سعيد رماح سعيد حسين
احمد سعد مصطفى حجازى
اسراء احمد احمد احمدى
اسراء محمد عثمان اﻻمام كسبه
ماريا زغلول بطرس قلينى
كرم عباس محمد ابراهيم
ناديه اسماعيل نصر محمد نصر
محمد صالح محمد موسى
سوميه جابر رمضان محمد
ابراهيم السعيد عبداللطيف ابراهيم
احمد طه محمد على
عوض ميهوب عوض راشد
يمني محمد محمد علي محمد
سماء محمد صديق نوح
عمرو سامي عبد المنعم محمد اسماعيل زعيتر
اسراء احمد يونس شعبان
خالد حازم عبدﷲ عبدالرحمن

الكلية
اداب كفر الشيخ
تربية ابتدائي المنيا
تربية قنا ج جنوب الوادى
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تربية رياضيه بنين اﻻسكندريه
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات القاهره
معهد فني صحى اسوان
تجارة جامعة السادات
تجاره جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية/رياضه الزقازيق
تجارة جامعة السادات
التكنولوجي العالي  10رمضان إدارة أعمال
حقوق المنصوره
علوم المنصوره
تجاره بنها
علوم رياضة عين شمس
تجاره سوهاج
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
المجمع التكنولوجي المتكامل بالسﻼم
رياض اطفال بنى سويف
معهد فني صحى رياضه الزقازيق
معهد فني تمريض بنى سويف
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
اداب اﻻسكندريه
اداب شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة اسوان
اداب عين شمس
معهد فني صحى اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
886541
358208
522887
277142
223629
145537
353890
305260
894121
737695
307915
731104
683389
453232
128319
674019
308419
473761
801089
305353
654914
683349
240952
282883
185060
510850
901921
746852
656735
586175
877040
805318

اسم الطالب
حماده جمعه ثابت جابر
رحاب عصام احمد خليل
آيه ابراهيم رجب محمد
عمر محمد محمد محمد سليمان
سارة عﻼء محمد محمد محمد حسنين
داليا ماهر عبد اللطيف جميل
اسﻼم رمضان سمرى على
مونيكا نوار موسى نوار
زينب فؤاد جاد عبد العال
منى ابراهيم احمد العوضى احمد
اسماء الرفاعي احمد الفقى
رنا خالد عبد الحميد احمد سالم عمارة
اسماء محمد احمد محمد شطا
مريم صﻼح السيد نمر
حنان سمير على بدر نعمة ﷲ
اسراء احمد محمد محمد جابر
اسﻼم عفيفي جابر بركات
شيماء ابراهيم محمد درويش عامر
شريف مجدي سعد مرسي
اسراء احمد شريف عبد السميع شريف
ندى محمود عبد المعطى عبد الرءوف هجرس
ندى السعيد السيد محمد هندام
نرمين طارق محمود عبده الشناوى
منة ﷲ خالد عبدالعزيز محمود حسنين
اسراء جمال يسن محمد
عمر شكرى محمد محمود حسنين
ليلى احمد احمد محمد
احمد غريب احمد محمد
ايه خالد جمال على ابراهيم
اسماء ابراهيم العدوى العفيفى
عمرو مصطفى حسن عبد ربه
ايه عبدالنبى عبدالحميد على

الكلية
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
زراعه عين شمس
تربية أساسي اسكندرية
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
علوم رياضة حلوان
السن عين شمس
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
اداب سوهاج
علوم الزقازيق
نوعية اشمون
علوم الزقازيق
معهد فني صحى المنصوره
معهد فني صحى طنطا
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية الزقازيق
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
علوم المنصوره
تربية المنيا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تمريض المنصورة
تربية المنصوره
السن عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب بنى سويف
اداب اسيوط
تربية سوهاج
تربية جامعة السويس
معهد فني تمريض المنصوره
طب بيطرى الزقازيق
تجاره اسيوط
تمريض المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
598429
457880
894327
605352
821269
670696
307818
302709
152315
373391
508594
585482
545452
367382
388195
325456
506625
374709
125551
104591
672317
603504
584481
140229
833830
680946
618373
577797
351684
501940
452218
205578

اسم الطالب
عبد الرحمن مسعد مختار المتولى ابو احمد
ساره السيد عبد الرحمن السيد اﻷجدر
هناء حسين محمد الجالس
ايمان رضا حسن عبد العزيز
محمد جبرى عبد ﷲ احمد
ايه محمد حسين البندارى
فاطمة فرحات عبد الستار محمود فرج
اياد طارق محمود جعفر
عبد ﷲ محمد حسن محمد
سعيد محمود سليمان سعد
اسراء اشرف ابراهيم عطوه
ريهام نبيل البهي الضبابي
سامح محمد سعد السيد زوق
علياء قاصد كريم ابراهيم محسب
ايمان عبدالحميد عبدالحميد ابراهيم
دنيا مصطفى عبد ﷲ احمد
اسراء محمد السيد محمد بسيوني
ابتسام على ابراهيم على
جهاد عيد عبد التواب محمد قرنى
مصطفى عامر عباس محمود خميس
خلود محمد عبد البديع طاهر
اسﻼم عبد الناصر عبد البر حسين
فاطمه خيرى عبدالغفار محمد جعفر
زياد اشرف حمدان محمد عبد ﷲ
محمود أشرف محمد البغدادي نوبي
محمد مختار حسن على على سالم المسيرى
رحمه على اسماعيل على
سناء عصام يوسف حمد
داليا محمد جادالمولى على احمد
همت هشام مصطفى احمد محمد
احمد فتح ﷲ السيد الجيار
اسراء عادل مصطفى عبدالمعطي

الكلية
تجاره جامعة دمياط
حقوق طنطا
تجاره سوهاج
تجاره اسيوط
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره المنصوره
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
إعﻼم بنى سويف
تربية بنها
حقوق اﻻسكندريه
تجاره المنصوره
علوم رياضة سوهاج
تربية بنها
اثار القاهره
تربية الغردقة جنوب الوادي
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية ابتدائي بنها
دار العلوم ج القاهره
تجاره طنطا
رياض اطفال القاهره طالبات
تمريض الزقازيق
تجاره طنطا
زراعه عين شمس
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره الزقازيق
اداب طنطا
تجاره عين شمس
اداب اﻻسكندريه
تجاره طنطا
اداب عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
209804
892140
734076
210759
541513
659125
537070
516460
317797
503178
228525
330094
679628
895322
589086
745101
597665
370478
546155
740155
669801
429341
316193
736822
741845
888497
670234
111793
824621
675483
302760
832007

اسم الطالب
عمر محمد احمد مرسى محمد
عبد ﷲ عنتر محمد احمد
احمد حمادة عبد العزيز محمد عبد العزيز
اية طارق صﻼح الدين عثمان
عباس سمير عباس لبيب
سمر ممدوح سعد على عبد اللطيف
علياء طلعت محمد حسن الصعيدي
أمجد محمد عمر الضرير
صالح عصام السيد محمود
احمد عصام عبد الفتاح محمود امام
محمد محمود عبد الفتاح عبد الوهاب
محمد رجب تركي محمود
محمد عبد البصير هﻼل محمد
محمد اﻻمير عبد اللطيف عرفه
محمد عادل ابو الفرج بدران
احمد رياض على على ابراهيم
احمد السيد ربيع أحمد عيد
محمود محمد زين العابدين عبدالمحسن
مروة محمود أحمد عاطف نافع
وﻻء محمد طلعت عبدالعزيز عبدالعاطي
محمود السعيد محمد رمضان
مى محمد حسن عمر سعد
اميرة احمد السيد محمد يوسف
احمد السيد عبدالحميد احمد
محمود محمد سيد محمد ابراهيم
ابراهيم محسن زاخر متياس
امل شعبان صبرى عبد الهادى
دينا اشرف السيد محمد
رمضان ابوالسعود محمود ابوهريره
فاطمه الزهراء احمد محمد عوض ﷲ زقزوق
اسﻼم احمد ذكى عبد الرحمن بطيقه
محمود حسان محمد احمد

الكلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجارة جامعة السادات
تربية/رياضه المنصورة
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه قاهره
زراعه المنصوره
حقوق سوهاج
تجارة جامعة السادات
تمريض اﻹسماعيلية
تجاره جامعة دمياط
السن عين شمس/رياضة
تجارة جامعة السادات
السن عين شمس/رياضة
معهد فني تمريض المنصوره
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
علوم بنها
تجاره جامعة السويس
اداب اسيوط
معهد فني صحى المنصوره
حقوق حلوان
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
اداب انتساب موجه المنصوره
كلية اللغات والترجمة سوهاج
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
546398
164520
298382
141609
661027
755113
429757
118410
157992
598356
538622
119955
382696
591433
284939
382065
388285
602185
157272
304058
915908
581074
244014
150761
730459
392770
152162
294800
524194
360251
297262
166270

اسم الطالب
ايمان فرج مصطفى هاشم
اسراء كمال احمد رمضان
محمد عبد المرتضى عبد الرحمن احمد
على خالد على عبد الباقى
ساره عباس عباس على عويضة
محمود عونى صالح ابراهيم
آيه محمد احمد نور الدين
امنية ثروت يوسف احمد
ريهام باسم رياض محمد
ندى السيد الداودى البصاص
آﻻء ايهاب عبد العظيم عبد الحميد الفيل
احمد محمد صميده محمد
سيف الدين ربيع سعيد عباس
منه ﷲ محمد مصطفى الصياد الحجر
هانذادة هاشم منير محمود خميس
ايمان طاهر محمد محمد بدر
هاله محمود جوده السيد
محمد محمد جمال محمد احمد
شروق يوسف صابر محمد
ريهام ظريف ابوهاشم ماضى
شيماء محمد محمود عبدﷲ
محمد عبد المتين محمود عمر
فتحى ماهر عبدالفتاح محمود
لبنه فوزى سيد احمد
جيهان صبرى عبدالعزيز حسن
تغريد سعد رمضان سعد
اسﻼم عويس محمد احمد
يحيى محمد يحيى محمود
نورهان سامح محمد عبد العزيز
وليد احمد عويس قمصان
تقي خالد عادل الشحات
مروه حمدى عبد الحميد على

الكلية
علوم رياضة جامعة السويس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى امبابة
زراعه القاهره
طب بيطرى بنها
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنى سويف
تجاره جامعة دمياط
تربية ابتدائي دمنهور
أكاديمية اخبار اليوم  6أكتوبر علوم إدارية إنجليزي
حاسبات ومعلومات بنها
كلية الزراعة جامعة دمياط
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
اداب انتساب موجه عين شمس
حاسبات ومعلومات بنها
اداب الزقازيق
السن المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية طفولة اسيوط
اداب كفر الشيخ
حقوق حلوان
تجاره القاهره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة بنها
طب بيطرى بنى سويف
حقوق عين شمس
علوم جامعة السويس
حقوق انتساب موجه عين شمس
طب بيطرى القاهره
معهد فني تمريض الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
740872
593588
122070
678336
427592
539529
602557
916921
150152
181969
313678
679154
168713
213421
165564
243285
816900
353652
732459
832718
287295
294298
169273
388215
314847
281383
438729
509091
435429
465134
583003
881669

اسم الطالب
مهند محمد صديق عثمان اسماعيل
هاجر السيد محمد محمد ابو شريف
مارينا عماد حلمى واصف
ايمان جﻼل عبد المنعم عبد الحميد
إيمان سمير عبد الحكيم اللقانى
مارى جرجس محمى حافظ بخيت
نرمين احمد محمد عامر
بيتر باسم بطرس عزيز
عبد ﷲ مصطفى محمود محمد
كلثوم مجدى احمد طنطاوى
اية عادل صابر احمد
محمد ابراهيم هاشم حسن سيد احمد
سارة جمال احمد سعيد
اسراء مجدي فاروق عبد العظيم
داليا حمدي ادريس زايد
هبه ذكي عيسى ذكي
محمد محسن سعودى عبدالرحمن
خالد محمد ابوالنجا محمد عمر
كريمه مجدى محمد احمد
دعاء صبحى انور جاد
امنية خالد محمد مراد
محمود ابو بكر يوسف احمد عثمان
حسام محمد السيد سلطان
ريهام عبدالفتاح محمد عبدالفتاح
عبد العزيز صبحي عبد العزيز السيد زايد
احمد حسن احمد حسن جزر
روان عبد المقصود فرحات عبد المقصود
امنيه السيد خميس محمد مسعود
غادة جهاد عبد الحميد عبد المجيد
احمد سعد محمد اسماعيل النعناعى
هدى مدحت فوزى عبد الرحمن ايوب
اميره مجدى عبد العزير محمد

الكلية
تجاره جامعة السويس
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
فنون جميله فنون حلوان
علوم المنصوره
طب بيطرى اﻻسكندريه
تجاره دمنهور
اداب جامعة دمياط
تجاره اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
طب بيطرى بنى سويف
اداب شبين الكوم ج المنوفية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية ابتدائي الفيوم
علوم القاهره
اداب الفيوم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق اسيوط
تجاره عين شمس
نوعية فنيه الزقازيق
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره طنطا
تربية ابتدائي بنها
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم اﻻسكندريه
حقوق اﻻسكندريه
زراعه اﻻسكندريه
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
اداب طنطا
تمريض اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
827446
325211
319389
439939
313611
451039
902902
890493
117895
750797
587884
665050
284942
668576
372796
820946
230298
315940
756275
651308
117986
138047
651410
816443
656492
361378
531039
535476
735851
395469
230950
311325

اسم الطالب
اسماء عبدالﻼه احمد محمود
احمد عبد الناصر عبد الﻼه احمد
ايمان رفيق سيد محمد سيد احمد
هاجر محمود احمد فؤاد على فضليه
ايمان محمد فهمي هنيدي
محمد مصطفى توفيق سعد
وسام مكرم فراج عبد العال
مريم ابراهيم داود ابراهيم
نورهان خالد حسن محمد سليمان
محمد حسن السيد عبد البصير عبد الرحمن
عبد الفتاح جاد عبد الفتاح عطيه القدرى
محمد عبد المالك محمد حجازى زيان
اسراء هانىء على محمد خفاجى
شيماء محمد ابراهيم جاد
هاجر خالد يوسف احمد سليمان
عمر محمد رمضان محمد
اسماء السيد عبد الحليم مرسى
امنية ممدوح حبيب مهدى
محمود هانى عبدالرازق حسينى
زهره طارق شعبان حسن ابو النجا
حبيبة ايمن كمال الدين زكى محمد
نادره محمود عبد الكريم محمود اصﻼن
هاله طارق عبد النبى على عبده
يمنى ربيع جﻼل طه
منه ﷲ يسرى احمد اﻻمام محمد
مونيكا يونان نصيف بطرس
ايمن حمدى عبد الحكيم محمد خليل
اينور محمد نصر محمد مشكاك
امانى جمال محمد صقر
سلمى سﻼمه محمد السعيد
بسام امجد لطفى خله
اسماء سامي عبد العزيز الشيخ

الكلية
تجارة قنا ج جنوب الوادي
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تربية ابتدائي بنها
اداب انتساب موجه دمنهور
السن عين شمس
تجاره طنطا
تربية سوهاج
تربية ابتدائي اسيوط
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره بور سعيد
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
فنون تطبيقية جامعة دمياط
كلية البنات آداب عين شمس
تربية ابتدائي المنصوره
كلية البنات آداب عين شمس
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق بنها
تجاره جامعة السويس
تجاره المنصوره
حقوق القاهره
حقوق انتساب موجه القاهره
طب بيطرى المنصوره
نوعية المنيا
حقوق المنصوره
اداب عين شمس
طب بيطرى دمنهور
تربية دمنهور
علوم الزقازيق
حقوق بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
368119
507582
828223
531678
148813
876301
613550
583465
447750
364996
146033
104596
674607
890507
120805
214914
835900
221316
518357
458953
911777
579271
527005
363599
835733
657530
297209
589496
309004
606037
672523
323849

اسم الطالب
ريهام اشرف حسن السيد
شادى رافت شفيق ابراهيم سليمان
ايهاب رشدى سﻼمة مشرقى
احمد محمود السيد مرزوق
عبد ﷲ محمود محمد عبد الوهاب
محمد جمال فتحى سيد
اسماء حلمى خلف محمد
سميره مصطفى حموده موسى
مؤمن امير محمد نصار
سلمى عربى حسين احمد
شرين عابد زيدان عبد القادر
محمود مجدي حسن احمد حنفي
هدير سمير محمد مصطفى بربر
نرمين لظيم مريد نظيم
علي سالم حسن سالم
نصر الدين سامى نصر عبد المقصود حسن
خالد محمد احمد بغدادي
سلمي احمد احمد قدري محمد احمد
امانى هشام لطفى الديب
ندى مندى على محمد زغلول
هبه ﷲ ركابى احمد خليل
مى جﻼل محمد محمد
ياسمين مصطفى سعد محمد السليسلى
احمد عبدالقوى السيد عبدالقوي
حسناء مصطفى السيد المغازى
منه ﷲ الباز ذكى الباز محمد
منة ﷲ محمود منير عبدالقادر
ابتسام على عبد الرؤف درويش
ابانوب فكري عزمى عوض
محمد صﻼح محمد الجوهرى
السيد رضا عبد السﻼم ابوزيد
اسراء محمد على سالم عبد الرحيم

الكلية
حاسبات ومعلومات الفيوم
اداب دمنهور
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه قنا
علوم دمنهور
زراعه القاهره
معهد فني صحى اسيوط
علوم جامعة السويس
علوم المنصوره
اداب طنطا
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب القاهره
رياض اطفال المنصوره
تربية اسيوط
زراعه القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تمريض قنا جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب دمنهور
تربية طفوله كفر الشيخ
تربية نوعية اسوان
تربية طنطا
اداب اﻻسكندريه
علوم بورسعيد
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
اداب المنصوره
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي بنها
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
تجاره الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية الغردقة جنوب الوادي
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
280448
131575
681997
440038
525255
217642
844485
834467
161688
827463
315055
307548
875642
898065
665018
296074
806377
373065
302935
612300
527328
735381
376551
664590
104110
374937
364246
503866
604707
605846
591729
371697

اسم الطالب
محمد وسيم عبد الجليل عبد الغفار جوده
عمر عماد محمد ابراهيم
نورا منصور ابراهيم حسن البسيونى
امل منتصر زكريا الغندقلى
هاجر اشرف محمد احمد خليفة
ندى جمال حسن عبد المقصود
وﻻء عثمان سيد عثمان
جهاد سيد النوبى حفنى
اسراء سيد مصطفى احمد
حسناء ابراهيم مصطفى ابراهيم
ابراهيم علي محمد على ابو العطا
دعاء خالد محمد البهنسى
اسﻼم احمد قاسم حسين
عمرو على حسين قاسم
عبد الرحمن هاشم عبد الرحمن حسن منصور
تسنيم حاتم عوض المرسى على
ازهار عمر محمد محمد
اسراء عبدالحليم حافظ محمد هنداوى
فاطمة جمال الدين محمد الشناوى
محمد صبرى محمد محمد
كرستينا رمسيس فاخر توفيق
امنيه محمد محمد عبدالحق صالح
ايه احمد عبدالموجود السيد ايوب
اسﻼم عبد السميع عبد العزيز محمود عجينة
احمد محمد احمد السيد ابراهيم
اسﻼم رضا عبدالفتاح احمد
سماح اشرف رافت على
محمد فرج محمد محمود قرقوره
آية محمد احمد محمد عيسى
السيد احمد ناجى السيد عيش
اسراء ابراهيم محمد السعيد على حجاج
اميره صبرى فاروق طلبه عمر

الكلية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
حقوق القاهره
تجاره المنصوره
طب بيطرى اﻻسكندريه
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية المنيا
تمريض قنا جنوب الوادي
تربية بنى سويف
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه اسيوط
علوم شبين الكوم ج المنوفية
كلية تجارة ج أسوان
اداب سوهاج
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
تربية حلوان
اداب المنيا
كلية البنات آداب عين شمس
تربية/رياضة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تربية أساسي اسكندرية
معهد فني صحى الزقازيق
نوعية عباسيه
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره القاهره
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
تجاره القاهره
تجاره بور سعيد
السن عين شمس
علوم الزقازيق
معهد فني صحى بور سعيد
اثار القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
158080
321832
158811
608296
672395
461600
535150
379851
740821
600757
882093
509945
908063
135284
749545
112203
226034
136226
301391
586769
515239
317332
351205
463563
136267
330406
802470
755029
804665
365534
312558
548104

اسم الطالب
هاجر جﻼل مصطفى على
احمد حلمي محمود الشافعى
مصطفى محمد احمد ابوالعﻼ
اميره نبيل عبد الغفار محمد
كريم محمد السيد حسين
هدير رضا عبدالفتاح ابوجاموس
فريدة حسن حسين عبد الواحد
ميرنا محب رمزى مسعود
عبدﷲ حمدى حامد زرزور
نورهان محمد عبدالبديع عثمان
محمد بكرالصديق نعمان سيد
احمد جمال رضوان محمد حسن
عبد الرحمن محمد محمود محمدهﻼوى
محمد احمد عبد الرحيم احمد
مصطفى حربى احمد عبدالرحيم
جيهان مكرم ابراهيم سﻼمه
احمد اشرف فتحى خضيرى
هاجر احمد ابراهيم محمد
خالد سعيد جعفر عبد الخالق
مصطفى هدايه البكرى الحفناوى
احمد نصر عبد الرحمن ضيف
اسمه السيد شندى موسي
عبدالرحمن حسن طه احمد حسن
شريفة محمد محمد محمد بربوش
اسراء محمد حلمي جاد
اسماء السيد محمد النبوي مشالي
اسماء احمد سيد عبدالنعيم
احمد حسن السيد حسن حسانين
عﻼء مفتاح محمود على
مريم ابراهيم محمد ابراهيم
محمد عصام الدين السيد ابراهيم
محمود همان محمد المهندس

الكلية
اداب بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم بنى سويف
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره المنصوره
تربية كفر الشيخ
طب بيطرى دمنهور
علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
اعﻼم القاهره
علوم اسيوط
تجاره انتساب موجه دمنهور
حقوق سوهاج
اداب انتساب موجه الزقازيق
علوم جامعة السويس
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
السن عين شمس
تجاره سوهاج
اداب شبين الكوم ج المنوفية
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
علوم كفر الشيخ
علوم القاهره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية المنيا
تجاره جامعة السويس
تربية /رياضه المنيا
دار العلوم ج القاهره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
583371
599814
379399
151162
673844
604446
530971
368493
385463
510286
138472
657621
146410
671777
167305
160700
894693
351786
227074
385378
535484
596521
369705
662612
815020
303395
679183
472100
125715
163458
429415
217731

اسم الطالب
ايمان حمدى محمد البسطى
احمد خالد فهمى عوض
سيده رمضان السيد احمد
اميرة مفرح محمد صميدة
عمر محمد عبد الحميد على
حسام حسن يسرى السيد
محمد كرم محمد ابراهيم كردى
ساره خيرى ابراهيم عفيفى
احمد السيد سيد امين
عبد الرحمن ابراهيم عبد الواحد اسماعيل
اﻻء محمد عبد السميع علي
اسماء ياسر الحسينى محمد محمد المرشدى
زينب صﻼح خميس عطا
فتحى المهدى السيد ابراهيم
سالى سعيد احمد جنيدي
محمد بدوى شافعى عبد ﷲ
صابر السيد محمد احمد
محمود مجدى السيد نورالدين
شيرين عادل عبدالحميد السيد
محمود محمد عبدالمنعم مصلحي
ايه محمد محمد عمر
احمد حسنى هاشم السيد الحديدى
شيماء اشرف على محمد
امل عبد السﻼم عثمان حامد صالح
اشرقت محمد عصام الدين على عبد الجواد
اية رأفت عبد الرحيم سعفان
الهام ابراهيم المتولى العدروسى على
دنيا فؤاد السعيد فؤاد عبد العزيز
لمياء محمد عبد اللطيف محمد
احمد سيد محمد احمد
ياسمين عصام ابراهيم محمد حسن
جيﻼن مراد طاهر ابراهيم

الكلية
تربية طفوله طنطا
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب بنها
اداب بنى سويف
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
معهد فني صحى الزقازيق
علوم حلوان
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم القاهره
اداب انتساب موجه المنصوره
علوم القاهره
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب انتساب موجه الفيوم
طب بيطرى بنى سويف
معهد فني تمريض سوهاج
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب انتساب موجه عين شمس
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
علوم جامعة دمياط
كلية البنات علوم عين شمس
نوعية المنصوره
نوعية موسيقيه المنيا
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب المنصوره
تربية طفوله كفر الشيخ
زراعه القاهره
خدمه اجتماعيه الفيوم
علوم رياضة اﻻسكندرية
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
235112
653223
659825
889593
104239
813985
878915
471131
290092
303867
285370
575629
326874
606768
456722
680756
118067
433946
305496
168582
241199
355026
125921
438339
316913
669658
430100
310644
380966
888403
206098
677516

اسم الطالب
هدير عبد الغفار محمد عبد الغفار
رغده محمد طاهر الهوارى محمد
تقى بشيرالنصر محمد الششتاوى
ساره مصطفي سيد ابراهيم
فاطمة وائل عبد الرحمن عبد المنعم الكومى
اسماء محمود احمد محمد
فاطمه الزهراء محمود فوزى محمود
أمنيه عبد الرحمن ابراهيم محمد زايد
منة ﷲ احمد فتحى عبد العزيز
رضوة سعيد محمد على الكتعه
عمر ايمن عبد الرازق عبد ﷲ
اسراء على عبد العزيز عمر الضنين
احمد محمد شرف علي
مارينا سﻼمه حليم نصر ﷲ
جهاد وجيه راغب جاد
اسماء محمد السعيد احمد ابو النصيف
منيره رضا احمد عبد الحميد
مهاب احمد حمدون خليفه احمد
نرمين شحاتة سعد عطيه
مروه احمد عبد العليم فرج
ميرنا مصطفى خالد مصطفى
صفاء محمد محمود مسلم
مرينا جابر عوض جرجس
دنيا رافت مصطفى شحاتة
شرين محمد جودة محمد سالم
مفرح السيد خيرى عبد اللطيف
جهاد السيد عبدالبارى عبدالغنى
نهاد عبد المعطي جاد زرد
محمد ناصر سيد احمد محمد
دينا عبد الناصر عبد القادر حسين
نعمه مجدي عبد العزيز سيف النصر
ابراهيم الصديق احمد السباعى

الكلية
اداب انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي المنصوره
علوم المنصوره
اداب اسيوط
تجاره القاهره
علوم رياضة المنيا
تربية اسيوط
تربية طفوله كفر الشيخ
علوم رياضة القاهرة
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
حقوق جامعة السادات
نوعية الزقازيق
تمريض طنطا
طب بيطرى الزقازيق
تجاره انتساب موجه طنطا
حقوق اﻻسكندريه
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه الفيوم
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق انتساب موجه عين شمس
زراعه القاهره
حقوق اﻻسكندريه
علوم شبين الكوم ج المنوفية
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب كفر الشيخ
تمريض شبين الكوم المنوفية
حقوق بنها
نوعية فنيه اسيوط
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره بور سعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
833103
672121
374252
304793
825752
212701
312131
902057
749146
451418
595042
745325
577040
825935
289434
225187
227244
803629
533751
236670
801835
107413
457038
614911
821057
887634
300216
559073
807440
124964
752612
289126

اسم الطالب
مريم مفدى ميﻼد ابراهيم
امانى صبرى الخضر ابراهيم
هاجر ناصر عبدالحليم محمد شحاتة
هاجر عﻼء الدين عبد العظيم الديب
ابو المجد احمد ابو المجد جﻼل
محمود توفيق صﻼح الدين محمود
سعيد خالد سعيد طاحون
اسماء ماهر محمد شحاته
ياسمين كامل شرقاوى حسن
محمود عبدالرحمن تاج الدين الذهبى
محمد هشام فوزى العدل العدل
محمد عبدالكريم حسن عبدالكريم
ريهام السيد مخيمر السيد مبروك
رقيه عمر السيد ادريس
فاتن مرسي عبد ﷲ عبد الجيد
خالد طاهر عزت طاهر محمود
اميمة طارق ربيع محمد رفاعي
أمل طارق يحيي متولي
امانى اشرف السيد عوض
احمد سيد محمد سرحان
معتز محمد عبد العليم نجيب
نانسى عادل حامد يونس
ايه سيد عطيه السيد يوسف
ايه محمد عبدالقادر ابراهيم سالم
احمد محمد مختار محمود
ايمان مختار عبد الرحيم حسن
ماجد سمير علي سالم
عبدالرحمن محمد احمد عبد المقصود حربى
جمال رجب منصور حماد
محمد سمير محمود حسن النادى
سلمى السيد اسلمان اسلمان جميز
اسﻼم هشام رسمى عبدالحميد

الكلية
إعﻼم بنى سويف
تربية المنصوره
علوم بنها
تربية ابتدائي شبين الكوم
حقوق اسوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
فنون تطبيقيه حلوان
تربية سوهاج
تربية ابتدائي جامعة السويس
تجاره طنطا
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
تربية اﻻسماعيليه
رياض اطفال المنصوره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره القاهره
زراعه المنيا
تربية دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حاسبات ومعلومات المنيا
تجاره القاهره
تمريض طنطا
معهد فني تمريض الزقازيق
حقوق قنا جنوب الوادي
علوم اسيوط
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
تجاره اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
زراعه اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حقوق حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
604530
506608
827439
301977
814538
808138
509095
876802
228494
756022
607539
157166
673150
735218
245310
128756
370482
387053
312128
534999
393884
129201
390334
659080
595380
374474
889422
594619
314737
456324
741823
463759

اسم الطالب
ابراهيم اغا ابراهيم عبدالحميد
منة ﷲ محمود فرج عبد اللطيف مكاوى
آية سيد احمد محمد
محمد سامي محمد سﻼمة
مؤمن فيصل محمد محمد
مصطفى حسن محمد جاد الرملى
ايمان عادل سيف النصر محمد سيف النصر
مارينا نشات منصور بولس
احمد عبد الحفيظ محمد محمد على
احمد عطيه عبدالعزيز ابراهيم
احمد سعيد ابراهيم محمد
امانى نادى سالم عكاشه
اسراء محمد يونس احمد عبد الرحمن الدش
سمية عﻼء احمد حسن
نجوى ابراهيم شبل ابراهيم
دينا يعقوب بدوانى واصف
مروان طارق عبدالحميد عيسى
شيرين اشرف عبدالقوى سالم
اسﻼم محمد توفيق درويش
اسماء نصر محمد حماده البنا
محمد عبدالرؤوف عبدالفتاح محمد على
جويرية شرف حنفي عمر
محمد حسن شوقى محمد الزيات
فاطمه الزهراء الشحات حامد اﻻمام
تغريد شامل السعيد محمد
سوزان على حميده عبدالعزيز
ماريو جمال وجيه جورجي
محمد جابر محمد على يوسف
ياسين اسامة عزت الحسينى ابراهيم
احمد محمد احمد المشطاوى
احمد نسيم ابراهيم محمد
اسماء مفرح عبدالرازق رزق

الكلية
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره اسيوط
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
تجاره عين شمس
تربية العريش
تجاره الزقازيق
تجاره بنى سويف
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
نوعية الزقازيق
تربية/رياضه حلوان
اداب انتساب موجه حلوان
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره بنها
تربية السادات
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره بنها
تربية بنها
تجاره جامعة دمياط
تربية جامعة دمياط
اداب انتساب موجه بنها
علوم اسيوط
تربية جامعة دمياط
علوم رياضة الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
اداب كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
374664
454075
913217
834960
322581
316579
608079
602165
364270
318167
681264
284735
308542
586155
665248
443127
681357
301100
676839
754783
437865
530398
733697
289596
154085
157997
215281
682614
610854
604954
323530
352531

اسم الطالب
احمد عبدالناصر مغاورى ابراهيم
رانيا عادل عاطف الصاوى درباله
منال حسن على عبد الكريم
اسماء عبيد السيد محمد
امنية محمد أحمد المليجى
اية احمد متولى يوسف شلبى
رانيا محمد هﻼل عبد الرحمن
احمد فوزى عبدالعزيز حافظ
ايمان عياد صليب حنس
مصطفى عبد المعبود عبد العزيز الخولى
اسماء جوده ابراهيم يوسف
ريهام عبد الفتاح عبد الجليل عوض احمد
سارة يسري ذكى عﻼم
نورهان فتحى فتح الباب النبراوى
ايه ايمن احمد اﻻنصارى
رانيا رضا عبد الهادي محمد قشر
ايمان محمد على محمد المتولى
جﻼل عرفة جﻼل محمد مصطفى
هاجر سعد عبد الحميد محمد قنديل
محمد ابراهيم عبد العزيز البحيري
رنا حسن عبد المحسن حسومه
محمد عبدالسﻼم محمد شريف
مصطفى سعيد عبد الفتاح سليم
رباب خالد محمد محمد السيد
كريستين جمال كميل بطرس
ساره جﻼل مصطفى على
كيرلس ناشد ناجح ناشد
ايمان جمال راغب ابراهيم الشبلى
احمد امرﷲ مصطفى على اباظه
سماح سيد محمد محمود
عزة احمد أحمد محمد سﻼم
مصطفى محمد احمد محمد ابراهيم

الكلية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب طنطا
إعﻼم ج جنوب الوادى
اداب قنا ج جنوب الوادى
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي بنها
اثار القاهره
تجاره الزقازيق
بنات علوم رياضة عين شمس
حقوق بنها
اداب جامعة دمياط
اداب دمنهور
تربية ابتدائي شبين الكوم
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب المنصوره
رياض اطفال المنصوره
تربية ابتدائي المنصوره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب المنصوره
معهد فني صحى رياضه اسماعيلية
اداب كفر الشيخ
علوم دمنهور
تجاره الزقازيق
زراعه القاهره
تربية ابتدائي بنى سويف
اداب انتساب موجه بنى سويف
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية ابتدائي شبين الكوم
تجاره عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
282704
387220
608746
754896
501255
324158
815449
227015
593977
657078
380729
222222
204328
470389
359834
293440
666667
443421
668555
356886
590964
119230
586384
352544
603027
801967
120987
812408
278838
600219
613283
822867

اسم الطالب
اسراء نشأت علي أحمد ضيف
منى احمد محمد ثابت
نبيله احمد منصور احمد
اسﻼم احمد احمد احمد
روان محسن محمد صبحى محمود صبحى سليمان
ميادة احمد محمود عبيد
رباب صﻼح سعد احمد
نورهان احمد ابراهيم محمد
ياسمين محمد مصطفى عبد الرحمن
ايمان عماد حمدى ابراهيم
اسماء احمد عبدالعزيز محمود ابوجاد
اسراء حسن عبداللطيف احمد
ليلى محمد ابراهيم اﻻزهرى
احمد السيد عبدﷲ سليمان
رفعت احمد رفعت عثمان الفيومى
نورهان مصطفى حنفى حسن
احمد محمد محمد ابراهيم لطف
اسماء رضا عبد العليم بسيونى اﻻبيارى
جهاد محمد البيومى عبد اللطيف حسن الطويل
محمد عبدالفتاح عبدالفتاح على
اميرة عمر احمد اﻻعصر
خلود خالد محمد احمد
نعيمه احمد البدوى محمد شريف
كريم سميح محمد ابراهيم المصري
آﻻء ياسر عبدالمطلب محمود عبدالمطلب
محمد شريف محمد ابواليزيد
احمد امين امام عبد المحسن
كيرلس نجاح ميخائيل رفلة
محمود محمد عبد الفتاح محمد عوض
رانا حسن احمد عبدالكريم صالح
محمد عبدﷲ احمد محمد
ياسمين منصور مصطفى عابد

الكلية
تجاره القاهره
معهد فني صحى امبابة
نوعية الزقازيق
تربية العريش
اداب دمنهور
تجارة قنا ج جنوب الوادي
حقوق انتساب موجه بنى سويف
تجاره القاهره
تربية جامعة دمياط
علوم رياضة بورسعيد
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
حقوق عين شمس
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر
تربية/رياضه كفر الشيخ
علوم رياضة عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية/رياضه المنصورة
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تمريض المنصورة
تجارة جامعة السادات
تجاره جامعة دمياط
علوم حلوان
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره بنها
حقوق بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية /رياضه المنيا
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
تجارة جامعة السادات
تجاره الزقازيق
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالبات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
236814
133947
682043
538605
909021
369307
459207
660442
599996
805517
380005
384783
515810
362523
600986
535450
457168
233422
436911
908876
663078
164900
590531
531671
381570
800815
614682
112914
217951
838482
747888
295459

اسم الطالب
محمد مدحت عبد التواب صادق
ميار جمال محمد زكى حجازى
محمد اسامه عبد الوهاب الخميسى بكرالغندور
اسراء يسرى محمد سعيد
اسماء ابوبكر فهيم على
غاده رجب شفيق احمد
اسماء شريف فهمى عبد الرازق ابوخشبه
احمد ابراهيم محمد محمد تركى
عبدالرحمن عماد الدين عبدالعزيز محى الدين
اسﻼم محمد على عبدﷲ
عبدالرحمن ابراهيم امين ابراهيم
مينا عاطف زاخر ارمانيوس
عبدالواحد محمد عبدالمنعم محمد القاضى
ايمان مصطفى محمد بكر
عبدﷲ سليمان سليمان أمين
اية جمال احمد محمود فرماوي
ميرال نبيل زكى حسين عامر
بسنت ياسر محمد شريف الفخفاخ
تسنيم محمد محمد عبد القادر أمين
رجاء احمد عبد الرحيم عبدالغفور
عبد ﷲ السيد محمد المنسي
ايريني بهيج زكي قﻼده
علي السيد علي حسن العيسوي
احمد محمد ضياء الدين احمد شلش
روقيه عزت عبدالغنى عبدالعزيز
مروه مجدى جمال الدين عبد الحليم
اسراء ابراهيم عبدالحفيظ احمد
كريمة سعيد فؤاد طه
امل عيد عبدالمحسن عيد
فايزة احمد سيد حسب النبي
اسراء منصور احمد نورالدين
مريم رضا انور مرزوق

الكلية
تجاره بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
كلية تجارة ج أسوان
تربية ابتدائي بنها
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تجاره طنطا
تربية ابتدائي الزقازيق
تمريض المنيا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
اداب دمنهور
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم اﻻسكندريه
تجاره طنطا
تربية موسيقيه حلوان
تربية اسكندرية
معهد فني صحى اسوان
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف/رياضة
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
حقوق جامعة السادات
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه المنيا
معهد فني تمريض الزقازيق
تربية حلوان
اداب القاهره
طب بيطرى فرع الوادي الجديد
تجاره جامعة السويس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
664039
463548
460290
536379
590973
138162
678330
205468
449909
747486
304040
450149
149206
318030
614993
447038
455228
877185
307185
471804
210933
393288
161272
818975
587935
833832
816652
164703
234824
898179
312439
744936

اسم الطالب
ابراهيم حسن احمد ابراهيم النجار
زينب محيى الدين محمد مصطفى القاضى
أميره سلمان محمد رجب محمد
هاله ماهر دسوقي سليمان زهران
ايه عادل محمد نواره
دينا حسني عبد النبي محمد ابوعيطه
اميره حامد محمد الحسينى
محمد يوسف متولي يوسف
رحاب احمد ابراهيم ابوغياض
اﻻء غريب ابراهيم على
رحمة عبد الرؤف عبدالعليم احمد فايد
ايه محمد مصطفى محمود ابوعجيزه
اميرة ناجح عبد العظيم عبده
محمد سعيد عبد الحميد البلبل
ريهام محمد عبده عبده
مصطفي محمد سمير محمد محمد الخولي
محمد ختام عبد الرحيم حنون
نور الهدى احمد محمد همام
سلوى سامي سعيد الشيمى
أحمد صبحى حسن السيد
مروان وليد صﻼح عبد الحليم
هاجر محمود طه مصطفى
عائشه بكرى محمد عبد الحميد
ايمان عبدالعزيز عباس حسن
احمد اشرف خليل حسين يحى
محمود احمد محمد يونس
محمود عثمان عبدالحفيظ على
صفا حنفى محمود احمد
اسراء امير ياقوت ابراهيم
اميره احمد محمد احمد
هشام عبد العاطي صابر عبدالعاطى
نادى زاخر نصيح زاخر

الكلية
اداب المنصوره
تجاره كفر الشيخ
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تربية دمنهور
تجاره بور سعيد
اداب القاهره
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره عين شمس
معهد فني تمريض طنطا
تربية جامعة السويس
طب بيطرى جامعة السادات
رياض اطفال المنصوره
علوم القاهره
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
اداب الزقازيق
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تمريض اسيوط
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب باﻻسكندرية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية /رياضه بنى سويف
رياض اطفال المنيا طالبات
تجاره طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
اداب المنيا
تربية الفيوم
فنون تطبيقيه حلوان
تمريض سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب باﻻسكندرية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
669208
155573
239531
879723
219845
673804
609191
527421
185414
465919
149120
674108
111434
389683
327581
879696
744137
379349
157909
217575
905664
877135
289015
677102
184667
475633
142735
462936
215606
549671
210685
280917

اسم الطالب
عبد ﷲ محمد عبد ﷲ السعيد طه
مارينا شحاته شحاته دميان
محمد احمد محمد سليمان
امنيه محمد محمد سيد
فاطمه عبدالمنعم عبدالنبى عبدالرحمن
وﻻء جمال محمود ابو الخير اللبودي
سامح عادل الشحات ابراهيم
شيماء أحمد علي حيدر الشاذلي
محمود عبد ﷲ قرنى على
فاطمه رشاد احمد ابراهيم
احمد عبد الرحمن عبد الستار ابوزيد
غرام رمضان السيد مصطفى العبساوى
ايه محمد عبد الرحيم عبد المعز
محمود نبيل عنانى موسي
اسراء عادل على محمود
نرمين محمد عبد الغني على
اﻻء مصطفى اسماعيل سالم
ندى محمد سيد خميس الغمازى
مصطفى كامل مصطفى طه
ساره كمال على حسن
احمد محروس هاشم احمد المدني
مارتينا وجدى يوسف فلى
احمد ابراهيم سعد محمد على
محمود السيد عويضه بدوي
ايه كامل محمد عبد ﷲ
اسامة فتحي جمال حسن مجاهد
دنيا محمد محمود مجاور
احمد محمد نصر نصر اغا
مروه محمد ابراهيم حسب محمد
روفيده بسيونى السيد بسيونى محسب
الحسن محمد كامل نجيب صﻼح الدين عزب
مروان وائل امين محمدحسنى

الكلية
هندسة المنصوره
تربية بنى سويف
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه طنطا
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
علوم اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تمريض كفر الشيخ
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره طنطا
معهد فني صحى امبابة
تجاره انتساب موجه عين شمس
كلية البنات آداب عين شمس
تربية ابتدائي اسيوط
حقوق الزقازيق
تجاره انتساب م .بنها
معهد فني صحى رياضه بنى سويف
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره سوهاج
تربية ابتدائي اسيوط
حقوق حلوان
تجاره المنصوره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
استنفد الطالب رغباته
تربية كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
تجاره عين شمس
تجاره القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
908019
230326
500046
142441
532305
236156
728125
836441
319789
517927
907415
365554
373827
205461
532624
728950
610891
532325
176792
669533
146812
356092
600345
740122
549787
397050
669750
756386
835056
366067
280715
681485

اسم الطالب
فاطمه عمر عبد الحكيم محمد
مها اشرف عبد الظاهر عمر
سميه احمد عبد النور بدر خطاب
منى ابراهيم ابراهيم محمد
أسامة عبد الحميد عبدالعاطى عبدالدايم
نوران احمد احمد احمد الشامى
هاله ايمن محمد محمد زقزوق
فاطمه محمود عبدالجليل محمد
نورا احمد عبدالعاطى ابوشاهين
نهاد نجدى سعيد دغيدى
تغريد خلف اسماعيل عبد اﻻه
هدير رمضان عبدالمنصف موسى خليل
اسراء محمد فتحى السيد شرف الدين
احمد سيد راغب يس المصري
احمد حسن محمد حسن محمد الشونى
ايمان اشرف عبد العليم على سالم
امين عبد ﷲ عبدالحميد امين الدوى
نصر نبيل نصر الصياد
نورهان ناصر عبد الفتاح احمد
مصطفى عﻼء ابراهيم عبد المقصود
ندا عبد المعز حسين ابراهيم
فاطمه سعيد حمدان اسماعيل
جيهان الحسيني عبد السﻼم محمود السيد
ايه محمد محمد مسعود
اسراء محمد السيد احمد على
محمود عبدالعزيز ابراهيم رامز
احمد اسماعيل حفنى محمد سالم
اسماء محمد سالم علي
زينب محمد عبدﷲ بغدادى
عمر سامح محمد بندارى حسين
محب رامي طلعت عطيه
سالى مصطفى السيد مصطفى راشد

الكلية
تجاره سوهاج
علوم عين شمس
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اعﻼم القاهره
تربية دمنهور
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم الزقازيق
اداب قنا ج جنوب الوادى
تمريض بنها
تربية رياضيه بنات اﻻسكندريه
علوم المنيا
حقوق حلوان
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره القاهره
اثار القاهره
نوعية الزقازيق
تجاره الزقازيق
زراعه دمنهور
تجاره انتساب موجه حلوان
زراعه المنصوره
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم الزقازيق
علوم الزقازيق
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
علوم رياضة عين شمس
اثار قنا جنوب الوادي
معهد فني صحى اسماعيليه
اداب قنا ج جنوب الوادى
اداب انتساب موجه بنها
السن عين شمس/رياضة
تربية/رياضه المنصورة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
516195
539594
435489
303611
133896
480717
281385
473974
816742
239784
526300
750065
843354
838323
677168
383761
358143
311080
467591
106354
599035
119273
141913
676030
752052
756476
303378
838232
529261
144262
235480
738905

اسم الطالب
محمود عبدالعزيز سليمان عبدالعزيز
احسان عبد الجيد شحاته عبدالعزيز خليل خفاجي
منة ﷲ نوح عبد ﷲ محمد عبد العال
تقي فؤاد سعيد الدالى
امل طه محمد محمود
صابرين السعيد السعيد مصطفى عيسي
احمد عﻼء الدين حفنى رضوان
نهله رمضان فتح ﷲ ابوالعنين زغلول
محمد عواد سعد مسعد
كريم على حسن مصطفى حسن
محمود محمد انور محمد احمد
عبدﷲ محمود ابراهيم محمد
اكيﻼ عزرا فوزى يونان
احمد حمدي حسنين عبدالمولي
حسام الدين محمد عبد الفتاح احمد السقعان
احمد جمال عبدالباقى عثمان السيد
ندى عادل امين عبدالصادق حسن
فاطمة علي جوده خطاب
نادر عبد ﷲ ابراهيم الزهيري
شريف اسماعيل عبد الواحد اسماعيل القاضى
رنا اميل حلمى الياس
منة ﷲ ايمن محمد رشاد
عبد ﷲ مجدى راضى السيد
ايه فتحى الشحات محمد
الشيماء احمد احمد عبد الحميد عريضه
كمال كامل عواد سالم
اماني نبيل اسماعيل خليفة الشيخ
الحسين عبد الباسط عكاشة سليمان
كريم مجدي شعبان محمد شلبايه
محمد صبحى عيد محمود
احمد منتصر محمد عشرى عبد الحميد
حازم شحته عبدالكريم حسن

الكلية
تجاره دمنهور
تجارة جامعة السادات
تربية اسكندرية
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره القاهره
علوم حلوان
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب كفر الشيخ
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه حلوان
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس
حقوق بنى سويف
معهد فني صحى اسيوط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
ك.ت .فني صناعى بنها
تجاره انتساب م .بنها
اداب كفر الشيخ
تربية ابتدائي كفر الشيخ
حقوق القاهره
تجاره الزقازيق
فنون تطبيقيه حلوان
تربية حلوان
حقوق المنصوره
معهد فني صحى بور سعيد
تربية العريش
تمريض شبين الكوم المنوفية
حقوق اسيوط
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره القاهره
تجاره عين شمس
معهد فني تمريض الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
910742
601833
358182
680098
104413
885374
606259
449425
579088
829603
211278
242663
524150
310450
679091
535236
814730
217278
597767
535445
161519
547838
751225
806328
454032
164317
438771
535427
245477
667368
110484
814721

اسم الطالب
اميره حسين حسانى محمد نور
عمر محمود سليم أبو مسلم
شيرين نجيب قرنى محمود
اسﻼم رمضان مقبل احمد
ماريهان محمد سيد احمد محمد
اميره احمد فؤاد على عبد ربه
اميرة ابراهيم السيد محمد
ياسمينا محمد عبد السميع الجمل
كريم محمد الدسوقى محمد الرمادى
دعاء يسن ابراهيم محمد
محمد طارق صﻼح سليمان
محمد سﻼمه محمد مهني حمادة
مريهان ابراهيم احمد السباعى الصيفى
اماني عبد المحسن على اللمعى
دعاء محمد عيد محمد احمد
ايمان شعبان رمضان السيد عثمان
عجايبي نادي اسحق شحاته
دينا محمد عبد الستار محمد
عبد الرحمن وليد عبد الخالق فاضل
اميرة نادر احمد عبيد عبيد
محمد ربيع البكرى طلب
عماد عبد الحليم عوض نمر
احمد مجدي محمد سمير نويصر
احمد حسانين عبدالمولى احمد
منة ﷲ مصطفى ياسين مصطفى حواس
منه ﷲ ابراهيم على سعودى
منة ﷲ مجدى محمود حسن غزالى
الهام سعد عبدالعزيز حجازى
ايمان عماد الدين عمر محمد
ساره احمد ابراهيم محمد هاشم
محمد مهدى محمد مهدى
عبد الرحمن ابراهيم محمد ابراهيم

الكلية
كلية تجارة ج أسوان
اداب الزقازيق
تجاره عين شمس
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
تربية حلوان
اداب اسيوط
نوعية الزقازيق
اداب طنطا
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
زراعه اﻻسكندريه
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه المنصوره
تربية طفوله ج دمنهور
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه عين شمس
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم حلوان
معهد فني صحى بنى سويف
تجارة جامعة السادات
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه طنطا
معهد فني صحى بنى سويف
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تربية حلوان
معهد فني تمريض المنصوره
علوم رياضة الفيوم
علوم المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
321303
806114
445777
215562
212772
744713
800532
672498
454083
426641
845926
166042
602641
450205
442215
466488
726481
530910
177978
455786
822775
465864
154507
730288
124362
116206
453565
382786
545961
461674
736172
162862

اسم الطالب
مروة اشرف رشاد اباظه
صفاء السيد جمعه السيد
حسناء اسامه حسن فراج
حنان عصام احمد محمد
رحمه خالد عبد المنعم محمد على
محمد انور محمد عبد المنعم السعيد البسيوني
ايه خليل احمد خليل
دعاء عادل ابراهيم عيد
شروق ياسر عبد الجواد عبد السﻼم عبد ﷲ العربى
احمد عزت شحاتة محمد ابراهيم
جهاد محمد أحمد عبد الهادي
اسراء جمعه محمد معوض
أية صﻼح عبد الفتاح سليمان على
هاجر احمد محمد امام
عمرو محمود احمد السيد الشوره
اسماء شعبان حسن ابراهيم
اميره محمود حنفى احمد حنفى
عبدﷲ صبرى جاد ﷲ احمد طه الطويل
عبير امين امين محمد
اسﻼم فرج الدسوقى عبد العزيز الخولى
جهاد رمضان عبدالفتاح سﻼمة
ساره عﻼم الشوادفى بسيونى خليفه
اسماء ابو الخير عبد السميع محمد
محمد سيد محمد محمد احمد
تيمون شنوده ارمانيوس شنوده
يوسف عادل عمر محمد
لبنى عبد الحليم ابراهيم حوام
مريم طه عبدالعليم الصباغ
فادى عادل ابراهيم وهبه
جنه عبدالعزيز محمد محمد غراب
باهى حسن اسماعيل محمد النجار
اميرة محمود عثمان محمود

الكلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية المنيا
معهد فني صحى طنطا
حقوق حلوان
تجاره القاهره
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
اداب المنيا
تمريض المنصورة
تربية رياضيه  /بنات طنطا
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب الفيوم
تربية الزقازيق
علوم طنطا
زراعه طنطا
ك.ت .فني صناعى المحله الكبرى
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
تجاره دمنهور
حقوق القاهره
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تجاره سوهاج
تربية ابتدائي كفر الشيخ
اداب بنى سويف
اداب الزقازيق
تربية حلوان
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب طنطا
كلية البنات تربية عين شمس
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
نوعية فنيه كفر الشيخ
علوم جامعة السويس
اداب الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
476548
367830
596317
245597
733736
656540
303370
671349
538985
537630
680450
581189
367768
753855
742497
609059
105934
576687
823242
888444
746953
367589
659000
121162
311038
389233
323259
847129
673614
677894
668767
901613

اسم الطالب
جمال عبد المحسن حسن عبد المحسن المالح
هدير خالد عبدالبديع محمد
محمود ناصر منصور عمر منصور
منه ﷲ ياسر محمد عبداللطيف
حاتم فاروق عبد القادر على السرياقوس
وسام ابراهيم عيد ابراهيم
اسماء صﻼح فتحى محمد حشاد
ايه عادل مصطفى حسين
آﻻء كارم محمود محمد الديب
رحاب السيد محمد سليمان
ايه عبد الرؤف فهمى السيد احمد
احمد محمد محمد الجعفراوى
رغده احمد حسين نجيب عبدالحليم
سهيله محمد مسعد محمد مسعد عبده
فاطمه محمد العربى السيد
محمد مبروك احمد محمد الدالى
يارا عبد العال عبد الرحمن صميده
موده نصر مصطفى زقزوق
سميه عصام احمد محمد
نرمين محمود حسن نفادى
رمضان سعد فتحى مرسي
ساره ممدوح محمد عطيه على
خالد عيد جبر محمد صبح
احمد خالد محى الدين عفيفى
اية محمد رضا تاج الدين فايد
اسراء غانم احمد محمد
ندا احمد محمد احمد
نهال صبرى محمد أبو الليل
اميره احمد محمد على عامر
منه ﷲ قدرى فتح ﷲ بركات
اسراء جمعه لبيب احمد يوسف
السيد ابو الدهب عبد الرحيم بكرى

الكلية
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
تربية بنها
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
زراعه عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب انتساب موجه المنصوره
تربية طفوله شبين الكوم
نوعية المنصوره
طب بيطرى جامعة السادات
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه المنصوره
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
السن عين شمس
حقوق المنصوره
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
علوم الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق طنطا
اداب قنا ج جنوب الوادى
معهد فني صحى اسيوط
علوم رياضة جامعة السويس
تربية/رياضه بنها
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
زراعه عين شمس
تربية رياضيه بنات شبين الكوم
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
اداب انتساب موجه المنصوره
حقوق المنصوره
زراعه المنصوره
تجاره سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
299559
205532
375923
312004
244195
176628
232836
240815
462883
878868
229776
352875
294787
208546
537225
123800
456179
529080
917644
297116
833840
897413
532932
277716
809533
160782
609020
891061
122184
841432
290928
605372

اسم الطالب
شروق احمد عبدالحميد احمد محمد
ماريان ناجي لمعي عياد
عبدالرحمن عبدالصمد عبدالحميد عبدالصمد محمد
احمد حسن عبدالباسط حسن
هبه جمعه سيد حسانين
عمر مرسى حسنى مرسى
هدير احمد محمود محمد على
نورهان هانى محمد فهمى صالح
احمد محمد محمد عبدالوهاب العشماوى
محمد حماده احمد محمود
ايمان سامى محمد عبدالنبى
اشرقت محسن موسى عبدالوهاب
محمود اسامة امام بيومي
طارق خليل عبد الحفيظ الشريف
ريهام محمد بسيوني محمد أبو بكر
محمد رفعت محمد محروس الدويك
عمرو عماد الدين عبد القادر حامد سليم
احمد عبدالحميد محمد سعداوى بطران
رضا لظمى رزق متياس
جاكلين جورج سعيد رزق
إسراء بكرى صديق حسانين
وﻻء محمد احمد فقير
محمد معوض محمد عبد الرازق طنطاوى
محمد انور محمد هﻼلى
سعيد حمدى على احمد
احمد شعيب فتحي مفتاح
محمد احمد محمد عصمت الخواص
سلوان محمود سيد حسن
رحاب حمدى عبد الحميد عبد الرازق
هبه مختار نجيب خلف ﷲ
شنتال اميل جورج عبد الكريم فيلو
أية محمد السيد محمد هيكل

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اقتصاد منزلى حلوان
اداب الزقازيق
تربية/رياضة جامعة السادات
خدمه اجتماعيه حلوان
حقوق القاهره
تربية عين شمس
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره كفر الشيخ
تجاره اسيوط
علوم عين شمس
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم بورسعيد
زراعه دمنهور
تجاره انتساب م .بنها
تجاره طنطا
زراعه دمنهور
معهد فني صحى اسيوط
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره سوهاج
تجاره سوهاج
زراعه دمنهور
تجاره عين شمس
تجاره بنى سويف
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره بنها
معهد فني تمريض اسيوط
حاسبات ومعلومات حلوان
اداب المنيا
اداب انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
314162
426875
210450
462413
814124
656231
739565
322885
157269
168890
585368
313524
612301
583290
883424
804205
226142
883293
891157
219888
736092
835289
361436
504038
583054
183522
743741
547112
457844
470776
602153
682137

اسم الطالب
هويدا حداد عباس النحاس
فاطمه الزهراء على عبدالعظيم الشربينى
ابانوب امير لبيب بطرس
مارى فخرى توفيق زكى حبشى
سمر طة ابراهيم حسين
ياسر السيد ابراهيم السيد
مؤمن السيد محمد على
منة ﷲ رمزي محمد سليمان سو يلم
شاهنده عصمت احمد محمد
احمد سﻼمه على عبد السﻼم
ايه مسعد السعيد المنشاوي
اسماء محمود ابراهيم عصر
محمد صﻼح عبده سعيد ابراهيم
هاجر جمال احمد هﻼل
ابراهيم عاطف ابراهيم على
سارة اسامة يوسف زاهر
فتحى عاطف فتحى حلمى
هبه عصام عبد العاطى مرسى
على اسماعيل كمال على
ناهد حمدى عبد العزيز عبد المجيد
غاده محمد محمد احمد عامر
كيرلس صليب النوبي بشارة
غاده جمال قاسم ابوالعﻼ قاسم
احمد سالم سيداحمد سالم
الزهراء محمد المرغلى مصطفى خضر
هاجر محمد على عبد الحليم
ندى ممدوح ابراهيم على
احمد عبد السﻼم السيد حمام
أمنية عادل علي ناصف
مريم سامى عبد الرحمن السيد محمد اﻻمام
مها مرسى ابراهيم سليم حسانين
رضوى عبد الرحمن محمد حموده شلبى نجم

الكلية
اثار قنا جنوب الوادي
طب بيطرى فرع مطروح
حاسبات ومعلومات عين شمس
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره بنى سويف
تجاره جامعة دمياط
تجارة جامعة السادات
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب طنطا
تربية/رياضة جامعة السادات
تربية رياضيه بنين الزقازيق
اداب المنصوره
معهد فني تمريض اسيوط
رياض اطفال المنيا طالبات
اداب انتساب موجه حلوان
تربية ابتدائي اسيوط
معهد فني صحى اسيوط
حقوق انتساب موجه القاهره
نوعية الزقازيق
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
اداب عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
تربية ابتدائي طنطا
دار العلوم ج القاهره
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
السن عين شمس/رياضة
طب بيطرى اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
523662
532375
306952
447033
210321
149609
381138
838054
210619
464977
113338
285915
155854
442450
383000
583613
369420
535564
289606
434140
307283
387122
227901
449553
897025
299695
751638
299608
801298
526980
613157
218270

اسم الطالب
اﻻء محمد عبد الرؤف حسين محمد
احمد بهجت عبدالحميد ابراهيم المقدر
امل السيد محمد عشماوى
مصطفى ابراهيم محمود ابراهيم نور
هدير مبروك عمر عبده
محمد طارق محمد عبد المحسن
اسﻼم هشام بدر خليفة
إسراء سعد يوسف محمود
عبد الرحمن سامى محمد مصطفى
يوسف رأفت مصطفى قاقا
عبد الرحمن عماد الدين فخرى نور الدين
اروى ايمن ابراهيم على بديع
محمد احمد منصور يونس
انس مسعود ابراهيم ابراهيم الحصاوى
احمد احمد مختار محمود
ندا زين العابدين احمد الدسوقى قريش
نورهان عنانى عبدﷲ طلبه محمد
علياء ماهر عبد الونيس محمد الجندى
فاطمة خليل محمد ابراهيم
احمد ممدوح ابراهيم محمد
اية محمد أسامة محمد عبد العظيم أبو العزم
اسماء حنفى العشرى على
هدى فؤاد هاشم فؤاد
ايمان سامى احمد سيد احمد قاسم
محمد بخيت على عبد العال
حمادة محمد على صالح
اﻻء حسن على أمين شرارة
عﻼء سعيد محمد ادريس
احمد جمال طلب محمد
نورهان شريف اسماعيل محمد متولى
حاتم احمد السيد محمد حسانين
اسراء منصور عبدالفتاح سيد

الكلية
طب بيطرى اﻻسكندريه
معهد فني صحى اﻻسكندريه
معهد فني صحى بنها
تربية/رياضه طنطا
اقتصاد منزلى حلوان
حقوق القاهره
علوم رياضة عين شمس
تربية فرع الوادى الجديد
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره كفر الشيخ
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره القاهره
علوم رياضة المنيا
تجاره سوهاج
ك.ت .فني صناعى بنها
علوم رياضة بنها
علوم رياضة سوهاج
تربية دمنهور
زراعه القاهره
تجاره جامعة السويس
تربية ابتدائي السادات
تجاره عين شمس
حقوق عين شمس
اداب طنطا
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تربية بور سعيد
حقوق القاهره
تربية رياضيه بنين المنيا
اداب اﻻسكندريه
علوم الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
557399
651121
106900
305190
654779
380283
673738
600371
607476
608858
899856
394709
747953
302272
815280
730322
544674
593067
209570
738549
547398
152579
888839
310140
115552
394058
319724
609853
817549
672100
140851
593531

اسم الطالب
مروان هشام سعد النجار
شيماء عبد الفتاح عبد الفتاح السعيد عيطه
اية مجدى احمد عيد
اية سالم محمد حفيض
اسماء السيد عبد السﻼم راغب محمد
محمد عبدالمقصود محمد حرز ﷲ سيد حجاج
ايه طارق محمد انيس عزب عطوه
سماح رمضان محمد على السيد
حسين احمد نعيم موسى
احمد عبد الحميد محمد عبد الحميد
غب﷼ القس مرقس ميخائيل اسخرون
ايه سيد عبدﷲ فهمى
عبله على عمر على
محمود احمد سعيد المتولى مطاوع
مارسيل رمسيس سمير منصور
احمد اشرف عبد الرافع عبد العليم
محمود رضا عبد الحميد مصطفي عثمان
اسراء على حسين الهمشرى
مريم احمد محمد احمد حسين
ساره السيد هجرسى على
محمد علي مسعود محمد احمد النوساني
عمرو عﻼء الدين عبده احمد
شادي سمير بخيت ابسخرون
عبد ﷲ فوزي على سﻼمه
هاجر محمود رأفت محمد
ايمن زغلول محمد جمال الدين
ايمان سامي فرج محمد الجبلى
ايه ابراهيم ابو العينين ابراهيم
جوزيف رضا راغب طانيوس
احمد شاكر محمود علي
ضحى رضا حلمى اﻻمام
سلمى سعد مسعد ابو طراد

الكلية
تربية دمنهور
تجاره كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره انتساب م .بنها
علوم جامعة دمياط
اداب الزقازيق
الفني للفنادق اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
علوم سوهاج
حقوق بنها
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تمريض المنيا
زراعه عين شمس/رياضة
تربية أساسي اسكندرية
تربية جامعة دمياط
علوم عين شمس
اداب انتساب موجه الزقازيق
علوم رياضة دمنهور
علوم رياضة بنى سويف
حاسبات ومعلومات المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق عين شمس
اداب بنها
تربية/رياضه الزقازيق
تجاره اسيوط
تمريض المنصورة
تجاره القاهره
تجاره بور سعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
517567
909444
732716
811136
323434
534064
321028
604717
282388
281180
584283
593848
810385
515337
654248
599589
612663
313174
427685
879423
679108
149594
612355
205680
836548
659133
506212
180421
432761
366663
822517
454676

اسم الطالب
اسراء عبده خالد الشوني
مينا اشرف فايز يوسف
ساره سعيد محمود طلبه
دعاء علي علي عبد الرحيم
نورهان عبد الموجود احمد السيد احمد حماد
سلمى السيد محمد عبد الحليم الشاذلى
هاجر محي الدين عبدالمجيد ابواحمد
ريم ماهر عبد المنعم محمد
احمد عمرو محمود مصطفى
احمد وجيه على السيد محمد
محمد حسام الدين فوزى حسن
محمد ربيع عبد الغني مصطفى المي
هدير محمد احمد محمد
محمد سعيد أحمد غالي
احمد سامح سعد المتولى صابر
مجدولين مجدي توفيق سليمان بشارة
ياسر محمد صﻼح الدين مصطفى عبد ﷲ ابراهيم
هالة سالم يوسف محمد
هبة أسامة محمود محمود اﻻمام
محمود رمضان محمد توفيق
محمد احمد محمد على الحديدى
احمد هشام طلبة شحاتة
احمد السيد محمد احمد على سيف
محمد مطاوع على عبد الحميد عجيله
عبد الﻼه موسى إبراهيم أحمد
احمد رضا اسماعيل مصطفي
دعاء السيد جابر متولى عبد الواحد
احمد عبد العال عبد ﷲ عبد الفتاح
محمود محمد محمود احمد حسن
عبدالرحمن محمد فؤاد حامد محمد سليمان
مريم مراد نصر فارس
اميرة فوزي احمد النشار

الكلية
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره سوهاج
تجاره الزقازيق
نوعية المنيا
تربية ابتدائي شبين الكوم
تربية دمنهور
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره الزقازيق
تجاره عين شمس
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره طنطا
تجاره بور سعيد
تجاره اسيوط
تجاره دمنهور
تجاره بور سعيد
تجاره الزقازيق
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية شبين الكوم
بنات علوم رياضة عين شمس
تجاره اسيوط
تجاره طنطا
اداب طنطا
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
علوم رياضة دمنهور
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
435882
220881
909273
209358
812393
729449
236383
526541
314583
580908
278405
163909
672722
530329
503432
113501
451181
151539
224012
104153
651550
671822
159149
158916
185685
158754
666856
457434
605205
383302
657156
373084

اسم الطالب
امنية يسرى السيد سالم
عبد ﷲ كرم مصطفي شحات
الحسين مصطفى محمد على
عبد الرحمن مدحت محمود ابراهيم
ابرام غطاس ضيف رشيد
احمد حامد عبد الغفار حامد
باسم ميﻼد وديع نجيب
محمد طارق على فرغلى حسنين
ايمان شعبان سعد سﻼم
احمد عصام عبد السميع الهنداوى
اية عبد المنعم محمد عبد العليم الطويل
اسﻼم صﻼح حزين احمد
مهاب زغلول محمد السعيد زغلول
عمر كمال محمد جمعه حارس السمخراطي
منه ﷲ محمد بهاء الدين محمد نور الدين محمد محمد
محمود عربى عبد النبى عبد العزيز
ابراهيم فوزي ابراهيم عمر
امل بدري سالم علي
محمد حسن رشدى محمد محمود
محمد احمد محمد سيد
اﻻء احمد محمد بدران
اميره احمد فهمى محمد السيد
رحاب رمضان جنيدى محمد
نوره على محمود رمضان
ريهام جﻼل على نورالدين
ياسمين يسن طه احمد
السيد ابراهيم السيد الشربينى ابراهيم
نسرين يوسف عبد الستار الدماطى
مرفت السيد عبد الصمد ابراهيم
تقى محمد فتوح ابرهيم
مى محمد احمد عرفات
منه ﷲ محمود محمد احمد

الكلية
علوم طنطا
تجاره سوهاج
كلية تجارة ج أسوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
السن عين شمس
اداب كفر الشيخ
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تجاره جامعة السويس
علوم حلوان
تجاره دمنهور
اداب اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
تمريض طنطا
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
حاسبات ومعلومات القاهره
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
نوعية المنصوره
حقوق بنى سويف
إعﻼم ج جنوب الوادى
اداب بنى سويف
تربية بنى سويف
علوم المنصوره
اداب انتساب موجه طنطا
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
885239
308259
360674
876115
238962
538889
366309
737418
581437
470340
277266
310947
903740
919034
435911
102552
614581
601685
679822
387990
540009
140113
596812
888673
204221
393642
110462
375792
155498
670292
917177
386724

اسم الطالب
انجي ميﻼد زكي روبيل
عبد ﷲ طارق محمود سراج الدين
تقى احمد يحى حسن محمود
مديحه ممدوح ابراهيم حزين
احمد محمد عبدالرحمن علي
رحمه عاطف ابو خطوه ابو العيص
عمر محسن محمد السيد الجابرى
يثرب محمود الشبراوى عبد العال سليم
عبد الحميد حامد السيد حامد
طارق شحاته عبدﷲ محمد الدكرورى
عبد الرحمن حسن محمد حسن على
روان سمير علوى الشيخ
اشرف عباس رمضان عباس
محمد صﻼح احمد السيد
نغم خالد لطفى عبد اللـه القمري
احمد حسام الدين محمد عباس
سوار محمد عبدالرازق فريد سﻼمه
كاميليا محمد نجيب عبد العظيم والي
محمود عبد الحميد الباز السيد
مى ابراهيم محمد احمد الجوهري
دعاء صبحى محمد نصر
ابراهيم محمد ابراهيم عبد المجيد
احمد متولى السعيد صالح السباعى
الحسينى نور الدين عبد العال سالمان
ساندرا رومانى بدير ذكرى
السيد موسى السيد محمد عوده
كيرلس وحيد نبيه حبيب
زينب راشد حسن عبدالقادر
اﻻء عماد ابو المجد علي
محمد محمود العوضى محمد العوضى
احمد حسنى محمد عبد البارى
ياسمين عصام الدين ابراهيم حسنين

الكلية
تربية ابتدائي اسيوط
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب م .بنها
تربية اسيوط
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
علوم طنطا
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره طنطا
تجاره كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حاسبات ومعلومات المنيا
تجاره سوهاج
بنات علوم رياضة عين شمس
علوم رياضة القاهرة
تمريض الزقازيق
نوعية الزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم بنها
علوم اﻻسكندريه
تجاره القاهره
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تربية/رياضه اسيوط
حقوق حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية بنها
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
معهد فني صحى المنصوره
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تربية/رياضه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
735424
680912
429724
380016
844581
805719
738244
878605
847475
545917
215589
157172
517538
374168
651395
303584
912355
675413
161463
605386
241436
842713
526249
385668
727680
447032
369180
385174
835344
536072
891501
675947

اسم الطالب
منار محمد محمد مصطفى
باهر جمال ابراهيم محمد محمد العيوطى
بسنت احمد على أحمد على
محمد يحيى سعيد ابراهيم بيومي
نجاه جمال عبد العزيز سعيد
أحﻼم ابراهيم عبد العظيم أحمد
امير خالد عبد الحفيظ جاد الكريم محمد
هاجر احمد متولى منصور
على محمد شوقى جاد الكريم
على عﻼء الدين عبد اللطيف عبد الصمد
ندى سعودى احمد محمد
اميره احمد محمود رمضان
مديحه محمود محمد عبدالحميد حبيبه
شيماء محمد عبدالباقى عبدالعال
نورا محمد ايهاب احمد منصور
اسﻼم صبحي محمد شتات
هبه ﷲ طارق عبده محمد
خلود اشرف يوسف محمد حراز
احمد محمد صابر حسين
تسنيم صﻼح الدين يوسف أحمد
عبير محمد محمد احمد خليفه
هادى عيد عبدﷲ عيد
حسام الدين احمد كمال عبد المعطى عبدالرحمن
يوسف قاسم عثمان قاسم
ايه اشرف كمال محمد الجعار
مدحت ابراهيم فتوح البيومى فراج
محمد محمد ابوالفتوح عبدالعزيز
بيشوى اكرم لمعى ميخائيل
اﻷمير سيداحمد مرعي قناوي
اﻻء السيد عبد العزيز محمد ابو السيد
الهام ابراهيم احمد شاكر
سماح شعبان عبد الشافى السيد عبد المعطى

الكلية
اثار القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية المنيا
علوم المنيا
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حاسبات ومعلومات اسيوط
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره طنطا
حقوق القاهره
تربية بنى سويف
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية بنها
تجاره المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية طفولة أسوان
تجاره طنطا
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
تربية/رياضه حلوان
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
حقوق بنها
تجارة جامعة السادات
معهد فني صحى اسوان
كلية البنات علوم عين شمس
اداب اسيوط
علوم جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
324995
589661
586245
907052
536156
879715
539057
385522
899493
586938
538763
382304
544529
905157
545448
294142
575335
385013
429969
880702
452601
880884
366575
728428
464995
437264
532491
884081
462353
381172
739827
283658

اسم الطالب
شروق سيد احمد محمد السبع
امير رجب عبدالحميد محمد نافع
شفيقة محمد عبد العزيز شمس الدين
سارا ممدوح عبد الرحمن السيد
بسنت خالد كمال عبدالمجيد حسن
اسماء عبد الحكيم عبد العاطى عبد الحكيم
آيه عبد الحليم عبد المقصود علي
محمد ابراهيم عبدالرازق احمد
سعده كمال سالم احمد
محمد يوسف محمدرشدى طعيمه
عﻼ رفعت عطيه احمدعبدالسﻼم
ياسمين شعبان سيد محمد عيسى
كريم سامى عبد الرؤف القاضى
سلمى وفقى عبد الحميد احمد
حسين رجب محمد فرج
احمد محمد حافظ بيومي
اسمه ايمن محمد بسيونى مبروك
احمد على خليل طة
ميرنا على محمد على قاسم فرغلى
احمد كمال سلمان احمد
ياسمين اسامة حسن غلوش
اسماء سيد محمد سيد الحميرى
محمد محمود محمد حسنين
ايه جمال يوسف القراش
اسﻼم عزت يوسف محمد يوسف
ايرينى فوزى عطا ﷲ فهيم
على محمود على جاد
ايه ابراهيم صابر سيف
اﻻء محمد احمد السايس
محمد ابوسريع محمد حسين
اميره محمد عبدالسﻼم عبدالحميد
احمد خالد غريب ابوضيف

الكلية
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
علوم جامعة دمياط
تربية ابتدائي طنطا
كلية اللغات والترجمة سوهاج
علوم دمنهور
تربية اسيوط
علوم طنطا
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
اداب سوهاج
علوم طنطا
تربية ابتدائي السادات
تربية عين شمس
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
تربية ابتدائي سوهاج
حاسبات ومعلومات الفيوم
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
اداب طنطا
السن عين شمس/رياضة
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب اسيوط
اداب طنطا
اداب اسيوط
كلية الفنون التطبيقية ببنها
اداب انتساب موجه الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب باﻻسكندرية
اداب دمنهور
تجاره دمنهور
تربية اسيوط
تربية ابتدائي كفر الشيخ
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
نوعية الزقازيق
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
917122
754791
613702
307658
205253
387848
889274
293770
760155
351241
386851
359959
391721
580787
121361
838535
749122
879800
531948
107094
591419
369237
453700
133189
459831
363793
539491
205702
656585
675942
732713
836351

اسم الطالب
نشوى عادل مصطفى محمد
محمد اسماعيل علي الدين اسماعيل ذكري
محمود احمد احمد محمد نورالدين
ريحاب السيد عبدالحفيظ ابوالنصر
فيرنيا نصيف نجيب نصيف
روان حافظ محمد شوقى حافظ
فيفيان نعمان بقطر سليمان
ابراهيم ايهاب ابراهيم الدسوقي عبدﷲ
اﻻء محمد الشوادفي عبد المجيد
اسماء يس عبداللطيف يس سيد
دعاء حسن رزق حسن
محمد عباس عبدالوهاب حمدى
عبدالعزيز مجدى عبدالعزيز سيف
سعيد جمعه محمد على السيد
على عماد صابر موسى
نسمة خضر مدنى على
علياء علي ابو الوفا توفيق
غاده حسن محمد محمد
محمود شعبان رمضان عبد المقصود السقا
الهام رضا عبد العزيز موسى
مريم منصور ابراهيم الكتبى
عﻼء صبحى عبدالعظيم محمد
امنيه محمد حسن مصطفى السجان
ميرال عبد الرحمن عبد العزيز متولى
أيه محمد محمد محمود فتح ﷲ شويل
محمد حازم محمد عبدالمجيد
رحمة عبدالحميد محمد سليمان الصباغ
ساره عبد المجيد محمد محمود عبد المجيد
رنا وليد عادل محمد عسكر
رانيا احمد عبد ﷲ حسن الحايس
زينب خالد عصام الدين متولى
عماد احمد محمد السنوسى الطاهر

الكلية
تربية اسيوط
علوم العريش/رياضة
تجاره انتساب موجه الزقازيق
نوعية اشمون
تجاره انتساب موجه الزقازيق
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب اسيوط
حقوق حلوان
نوعية الزقازيق
تجاره انتساب موجه طنطا
كلية البنات آداب عين شمس
حقوق حلوان
حقوق بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تربية فرع الوادى الجديد
تربية جامعة السويس
حاسبات ومعلومات اسيوط
زراعه دمنهور
تجاره انتساب م .بنها
تربية جامعة دمياط
ك.ت .فني صناعى بنها
تجاره طنطا
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر
اداب دمنهور
تجاره عين شمس
تمريض دمنهور
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره المنصوره
تجاره المنصوره
تجاره الزقازيق
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
439883
212675
751428
388604
580681
656587
461685
221497
231857
801545
531299
816366
548593
432758
133187
652361
807220
205530
807533
538462
509010
578563
288170
319972
879200
111599
286972
314005
600697
731463
141988
104455

اسم الطالب
مريم السيد عبد الحميد معوض
ساره خالد محمود احمدالقرشى
عبد الرحمن عوض السيد عبد الفتاح اﻻلفى
اميره عﻼم محمود محمد
ساره محمود حيدر ابراهيم
ريم احمد ابراهيم خلف
دنيا حسام الدين مصطفى على حسان
اسراء خالد محمد عبد اللطيف
محمود احمد عباس محمد
رامز هانى ماهر حلمى
احمد عبدالوهاب محمد السيد الكرداوى
ميرنا خيرى كمال سيدهم
احمد خميس عبد الرحمن ابورحيم
محمود محمد شعبان محمد العربى
ميار محسن محمد محمود
عمار عبد ﷲ عبد العاطى علي
مصطفي عاشور صديق محمد
شروق محمود عبدالرحيم يوسف
احمد شعبان احمد على
أمل محمد الشحات رشاد الصباغ
آيه محمد ابو زيد احمد ابو حامد
محمد انور العطافى ابراهيم حماد
بسنت عﻼء الدين احمد سيد
محمد صبحي زكى المصرى
ميرنا اشرف غالى مسيحه
رضوى عطية حماد محمد صالح
محمد احمد محمد السيد محمد
شروق عربي السيد عبد السﻼم
مارينا وجدى جوده ابراهيم
مريم احمد محمد عبد السميع
عﻼء سلمان مسلم سلمان
كيرلس مفيد سﻼمه سيف

الكلية
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
معهد عالي إدارة وحاسب ج بورسعيد
تربية بنها
علوم المنصوره
معهد فني صحى المنصوره
اداب كفر الشيخ
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره بنى سويف
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
علوم رياضة المنيا
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
نوعية موسيقيه طنطا
تجاره بنها
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
تربية اسيوط
فنون جميله فنون حلوان
تجاره انتساب موجه حلوان
نوعية اشمون
اداب جامعة دمياط
فنون تطبيقية جامعة دمياط
علوم رياضة القاهرة
تجاره انتساب موجه قاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
385809
837049
392810
910517
532141
103136
306392
355075
383594
535728
456155
113047
431819
467415
527802
835434
220394
904683
156153
656538
845563
673048
229780
278434
469245
295900
611937
817382
295130
746755
655389
386603

اسم الطالب
محمود محمد متولى محمد
منى محروس يوسف حسين
سلمى محمد عبدالعزيز محمد
احمد ابراهيم احمد عبد السيد
محمود شعبان حسن شاهين
مهند حسين عليوة فرجانى على
احمد عادل السيد خفاجه
ماهيتاب مصيلحى محمد مصيلحى
ايه نجم عبدالكريم عبدالعزيز حسن
آيه إبراهيم عبدﷲ معروف
احمد رزق احمد علي صقر
اسﻼم صبحي شحات عبد العزيز
عمر نبيل حمدى عبد العاطى قريطم
ياسمين عبدالرحمن حسن عبدالرحمن محمد جبر
ميرنا ميخائيل ناشد ميخائيل
ايمان السيد احمد محمد
احمد مصطفي كمال محمد
ندى حازم عبد الحميد محمد
ايمان رمضان رشاد محمد
هند عبد المعطى السعيد مزروع
إسﻼم ناصر محمد عبد الرحيم
محمد احمد ابراهيم محمود اﻻلفى
دميانه سامح ذكريا متوشالح
رضوى طارق احمد توفيق جبر
مى محمد محمدين محمد أبو المعاطى
فاطمة الزهراء يحيى عبد الفتاح ابراهيم
مى مجدى محمد غازى
احمد خالد عبد الهادى عبد الحميد
عبد السﻼم محمد عبد السﻼم رضوان النعماني
محمود فتوح على حسن
عبده محمد عبده حطب
ساره ربيع غازى جاد ندا

الكلية
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
اداب انتساب موجه عين شمس
أكاديمية اخبار اليوم  6أكتوبر علوم إدارية إنجليزي
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه عين شمس
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تمريض طنطا
تجارة جامعة السادات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية رياضيه  /بنات كفر الشيخ
تجاره دمنهور
تربية قنا ج جنوب الوادى
حقوق حلوان
اداب سوهاج
اداب بنى سويف
تجاره طنطا
علوم جامعة دمياط
تجاره طنطا
تربية حلوان
تجاره طنطا
علوم طنطا
تربية/رياضه عين شمس
عالي هندسة بلبيس
نوعية المنيا
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اداب المنصوره
فنون جميله فنون حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
605099
438684
884043
886245
331210
319738
501361
659546
434096
910861
603595
456575
533452
886049
238481
891108
609814
744511
831539
589141
375521
382085
300098
896797
585494
659171
468581
915410
912137
470610
141341
305421

اسم الطالب
أمنية حمدى رفاعى إبراهيم احمد
اسراء رمضان متولي رمضان بحيرى
اصاله عبد الرحمن سعدى عبد الرحمن
محمد حمدى محمد قوشتى
سلمى عماد ابراهيم الخبيري
حنان مجدي السيد عمار
عﻼ عصام الدين احمد السيد الشوربجى
ايه عبد الهادى ابراهيم احمد بدر
محمد سمير محمد ابراهيم
احمد محمد عثمان شعﻼن
محمد فتحى صبحى ابراهيم
هيام السيد ابراهيم عبدالغفور الجزار
نانسي السيد ابراهيم حسن قمره
دينا كمال سيد حسن
محمد عطيوه احمد على
احمد فراج احمد حمدان
رحمه السعيد محمود الشاذلى
احمد عبد ﷲ السيد عثمان
محمد ابوالعباس عبدالﻼة الراوى
عبير سامى مندوه محمد الشرقاوى
مى محمود عبدالخالق الغواص
دينا رمضان ابراهيم ابراهيم الغنام
محمد جمال عبد العزيز امام
احمد نميرى على محمد
عبير رمضان عبدﷲ السيد العاملي
ايه محمود سعد محمد الجعبيري
اسامه عبدالمجيد عبدالعاطى عبدالمجيد محمد
محمود عبدالرحيم عباس محمد
على عمر ابو الحسن عبد السﻼم
اسراء عبد السميع عبد الحميد فرج ابو الغيط
شيماء سيد صالح عوض
جهاد عبد الفتاح منشاوى حسب ابو النور

الكلية
اداب سوهاج
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
زراعه اسيوط
تجاره اسيوط
تربية شبين الكوم
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه دمنهور
رياض اطفال القاهره طالبات
علوم رياضة الزقازيق
اداب اسوان
علوم الزقازيق
تربية ابتدائي طنطا
نوعية اﻻسكندريه
اداب اسيوط
علوم رياضة الزقازيق
تربية رياضيه بنين اسيوط
معهد فني تمريض الزقازيق
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس
تجارة قنا ج جنوب الوادي
دار العلوم ج القاهره
استنفد الطالب رغباته
اداب اسوان
اداب القاهره
حقوق قنا جنوب الوادي
نوعية طنطا
نوعية فنيه المنصوره
حقوق اﻻسكندريه
اداب سوهاج
تربية ابتدائي اسوان
نوعية كفر الشيخ
السن عين شمس
اداب شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
354158
471994
456364
356430
473555
661996
212168
736362
464442
367657
218223
215141
825969
580852
831766
823692
205074
330708
227851
806447
154345
430670
388596
831424
242686
879583
524994
209065
165742
441568
125799
577465

اسم الطالب
محمد عبدالعال مدنى عبدالعال
احمد حمدى عيد سالم الشوكى
محمد عبدالحميد محمود محمود صقر
ندى عصام كمال عبدالمجيد
جهاد كامل كامل حسن العزبى
ياسمين السيد محمد محمد عوض هادى
فرح محمد ظاهر عنان
رقيه عبدالناصر عبدالنبى على سيد احمد
احمد احمد السيد محمد رزق شاهين
منار محمود ابراهيم محمود السيد
شروق يحيى احمد سند عيسى
ادهم مجدي حسين مصطفي
غاده رجب محمد الصغير محمود
محمد محمد رضا اسماعيل المرسى
ساره ناجح محمد عبد الحميد
ميرنا محمد حلمى محمد حسين
داليا عصام عبد العال علي
اسماء عبد الغني ابراهيم السقا
اية امير عبد الرحمن السيد
دينا عصام الدين محمد محمد
عبد الرحمن حماده قرني جاد
ياسمين محمد حسن على حسين
اسماء محمد عبدالرؤف عمر
غاده حسن سعدى درملى
مصطفى سامى السيد انور خليل
ماهندار محمود مصطفى محمود
ضحى السيد طه ابراهيم محمود
ريم شكيب احمد فتحى عبد الحى الشريف
احمد شعبان احمد عبد القادر
جﻼل طارق عبد الحميد السيد متولي
انجى جمال محمد محمد صالح
حسام الدين محمد عبد الحليم عبد الهادى ابراهيم

الكلية
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية/رياضه كفر الشيخ
تجاره طنطا
تجاره القاهره
تربية/رياضه كفر الشيخ
اداب المنصوره
حقوق عين شمس
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره كفر الشيخ
حقوق بنها
علوم رياضة عين شمس
اداب عين شمس
اداب اسوان
اداب المنصوره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
علوم القاهره
اداب طنطا
حقوق عين شمس
حقوق بنى سويف
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف
علوم اﻻسكندريه
اثار القاهره
تجاره سوهاج
علوم رياضة عين شمس
اداب اسيوط
علوم اﻻسكندريه
السن عين شمس/رياضة
تربية رياضيه بنين بني سويف
تجاره طنطا
زراعه القاهره
تجاره المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
520921
911692
617763
735913
304215
302523
173019
394090
676867
524201
829662
755022
115460
462966
138196
187741
888894
538821
439552
366569
842360
600609
212291
680784
539195
150886
910917
911841
830462
614006
727900
733034

اسم الطالب
نهله شعبان ابراهيم سليمان الوكيل
نورهان احمد ابوضيف سعد
مصطفي طارق فوزي على عزام
نسمه علي عبد الحميد عامر
ميادة محمد احمد جنديه
اسامة سعيد محمد الحصرى
هدير ضاحى عبد اللطيف عبد الحافظ
محمد اشرف حسن ابراهيم
رضوى عﻼء الطنطاوى حسن الطوخى
نورهان مصطفي علي علي الصفتى
ماجى مجدى ميﻼد بشاره
هيثم جمال عبد المغيث بخيت
امنيه خالد محمد احمد عبد الرحمن
محمد علي احمد علي جناح
شروق محمود محمد حجازى الباز
اسﻼم عبد الفتاح سعد الدين سيد
ابتسام نادى ابو زيد محمد
هبة ﷲ ابراهيم على المظالى
منة ﷲ عزت احمد مجاهد جابر
فادى لطف ﷲ جيد بخيت
مايكل لويس بطرس اسطاورى
ايه محمود السيد الصادق غمرى الشوادفى
محمد جﻼل عبد العزيز الشاذلى
تغريد هانى محمد احمد على
آيه محمد عبد المجيد مصطفي
اسراء حفنى عبد المنعم بشير
عيسى صﻼح يوسف خليل
محمد عبد الرسول احمد ادم
عبد الرحمن حسين محمد موسى
اميره على مصطفى على
هاجر جوده مهدى حسن
رحاب وجيه فتحى ابراهيم مصطفى

الكلية
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
تجاره سوهاج
تربية جامعة دمياط
نوعية الزقازيق
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب م .بنها
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره اﻻسكندريه
السن المنيا
تربية العريش
اداب القاهره
تجاره كفر الشيخ
تجاره القاهره
تجاره اسيوط
اداب اسيوط
السن عين شمس
علوم اﻻسكندريه
علوم بنها
معهد فني صحى رياضه بنى سويف
اداب الزقازيق
حقوق القاهره
تربية المنصوره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه القاهره
حقوق قنا جنوب الوادي
تربية اسوان
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم رياضة اسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
454045
372929
354252
613731
738136
372165
371984
884721
375132
454369
754021
315028
282098
462887
905479
394386
809290
608590
613337
616168
515008
319677
742616
214336
358834
370371
585727
131549
134506
218193
810409
278141

اسم الطالب
ندا محمد رجب محمد غنيم
هدير حمدى محمد عبدالمعطي
احمد محمود عبدالحميد محمد
احمد محمد محمد محمد حسن
اﻻء عبدﷲ محمد عبدﷲ
دنيا محمد رشاد مليجى
دوﻻجى ميﻼد وليم عبده
سلوى عبد التواب جاد الكريم ابو العﻼ
احمد محمد محمد السيد بربري
ياسمينه مصطفي علي محمد ابو العﻼ
رنا عبده السيد محمد متولى
احمد محسن عبدالخالق عبدالصادق مرجان
بسمة عصام عاشور محمد
اسامة وجية بسيونى محمد معوض
زينب اشرف احمد محمد
حسام سيد طه سليمان
رحاب وليد ربيع سيد
هدى صﻼح احمد عرفه
هبه حسن النادى الشعراوى
شروق على عبدالغنى النجار
عمرو صابر محمد عيد سالم
اسراء احمد محمد الغراب
منه ﷲ محمد محمود عبد اﻻمام
مصطفى محمد طارق عبد الحميد
سهى محمد عبدالعزيز الصفى هاشم
احمد عﻼء حسن حسن
محمود النبوى إبراهيم الفولى
نورهان احمد عطا احمد
احمد مصطفى كامل عبد ﷲ
ابتهال همام حسن محمد
هشام رياض محمود حامد
نورهان عبد ﷲ عبد الحليم عبد العظيم

الكلية
اداب طنطا
تجاره عين شمس
علوم عين شمس
تجاره جامعة السويس
علوم الزقازيق
تجاره انتساب م .بنها
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب اسيوط
معهد فنى تمريض بنها
علوم طنطا
تربية بور سعيد
علوم شبين الكوم ج المنوفية
السن عين شمس
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
زراعه سوهاج
حقوق عين شمس
تربية المنيا
تجاره الزقازيق
طب بيطرى الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب دمنهور
حقوق شبين الكوم ج منوفية
تربية اﻻسماعيليه
حقوق القاهره
كلية البنات تربية عين شمس
علوم رياضة عين شمس
تجاره المنصوره
استنفد الطالب رغباته
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
672665
240056
880426
377015
383593
912964
529265
893469
917155
898909
884606
361369
815237
657032
750705
389078
908865
465041
664689
311464
594772
170267
228711
577410
829125
234227
463469
593911
884073
449777
510114
433994

اسم الطالب
اسﻼم محمد البندارى هاشم النقيب
ايه علي محمد صابر
فاطمه الزهراء محمود عبد الرحمن احمد
مروه مجدى صﻼح الدين عبدالرحمن منصور
ايه محمود عبده محمد عطيه
محمد حسن جﻼل عمر
محمد ابراهيم محمد ابراهيم داود
محمد رمضان عبد الﻼه محمد
ابانوب سمير كمال جيد
امنيه ابو زياده ابراهيم محمد
شروق مصطفى حلمى فراج
منه ﷲ على زكى احمد حميده
سلمى اسامة سعد سنوسى
ايمان محمود على على شاهين
احمد جمال عبد الناصر فتحي فودة
رقيه حسين عبدالمجيد على
داليا عصام احمد عبده
بطرس عطية دميان عبد السيد
عديله جاد الحق محمد سﻼمه جاد الحق
عبد الرحمن عاطف عبد الرحمن عفيفى
محمد السيد الدسوقى السيد الغزﻻنى
عمر صفوت ربيع ابراهيم
محمد سامى محمد حسين العيله
محمد خيرى عبد الوكيل شحاته
عزه عبدالرحمن على حامد
محمد ايمن محمد احمد السيد
اميرة جمال ابراهيم حسن اﻻختيار
عايدة إيهاب مسعد مسعد خليل عامر
ايرين منير ذكى بخيت
شيماء نبيل طه عبد المطلب عيسى
حسن عصام الدين حسنين احمد حسنين
مصطفى صالح محمد مصطفى العنانى

الكلية
تجاره المنصوره
كلية البنات آداب عين شمس
علوم جامعة السويس
تجاره عين شمس
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره سوهاج
اداب دمنهور
تجاره سوهاج
تجاره اسيوط
تربية ابتدائي سوهاج
اداب اسيوط
تجاره القاهره
رياض اطفال المنيا طالبات
اداب المنصوره
حقوق المنصوره
رياض اطفال القاهره طالبات
كلية تجارة ج أسوان
اداب كفر الشيخ
تربية ابتدائي المنصوره
تربية/رياضة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
كلية التعليم الصناعي جامعة بني سويف
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب المنصوره
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره عين شمس
نوعية كفر الشيخ
تربية ابتدائي جامعة دمياط
تربية اسيوط
اداب طنطا
حقوق اﻻسكندريه
تجاره اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
882242
753940
388417
503901
682707
230188
138706
732139
549314
662783
204929
115198
180611
136075
660704
218978
828996
218197
477177
823228
167161
742708
324589
322946
217237
359136
913898
899415
130582
301459
543181
205881

اسم الطالب
فاطمه عطيه كامل احمد
ياسمين محمد عبد ﷲ محمد
اميره احمد امين عبدالبارى
احمد يسرى محمد عبد المعطى الحلوانى
منه ﷲ احمد ابراهيم احمد الزعره
ساره ناصر فرج ﷲ شحاته
ساره صﻼح اسماعيل البﻼط
احمد جمال محمد صالح
أسماء ياسر إبراهيم خرابه
نداء عادل على فتح ﷲ احمد
يوسف احمد جمعه محمد
ايه محمود سعد على
جهاد احمد محمود عبد ﷲ
ياسمين صبحي علي عبد الحفيظ
ايه علم الدين محمد شعبان ابو جبل
مينا انور شكرى عزيز
عبد الرحمن محمد الصغير على محمد
امنية محمد سعد فرج
عبد السﻼم السيد عبد السﻼم السيد قنديل
راندا سيد عبادى ايوب
راقية محمد طه بسيوني
ف﷼ عبدالمعبود محمد عبدالرسول
محمد هشام محمد سعد ابراهيم
رنا محمد عبد الفتاح العليمى سيد احمد
ايات عبد الناصر احمد على فرحان
احمد عبدالخالق احمد حفنى
ايه خالد محمد عمر
محمد السيد مختار سيد احمد
اسماء موسى عبد الرؤف موسى حسان
محمد عاصم محمد شلبي
بيشوى سامى جارح ﻻوندى
سلوى رمضان احمد محمود

الكلية
طب بيطرى اسيوط
اداب انتساب موجه بورسعيد
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
علوم المنصوره
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة اﻻسكندرية
اداب المنصوره
تجاره القاهره
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية الفيوم
دار العلوم ج القاهره
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
تجارة قنا ج جنوب الوادي
معهد فني صحى رياضه امبابة
تجاره طنطا
حقوق قنا جنوب الوادي
السن عين شمس
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجارة قنا ج جنوب الوادي
علوم رياضة شبين الكوم
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
حقوق قنا جنوب الوادي
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
زراعه كفرالشيخ /رياضة
تجاره انتساب موجه الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
892258
586986
210227
666559
224949
166743
609516
167130
105485
908825
208628
659107
295726
546126
277816
245003
803929
430492
243115
591051
229072
161155
449930
827024
533372
801917
585948
454504
149456
146992
668810
837325

اسم الطالب
ماير بهجت معتاز عجايبى
حمزه عاطف عبدالمقصود السودانى
اسامة احمد حسن احمد غﻼب
احمد ماهر بدر الحسينى على بدر
محمد ابوبكر محمد ابراهيم
فاطمه نصحى عبد الشفيع عبد الدايم
اﻻء صﻼح محمد ابوهاشم
شيماء محمد عبد القوي محمد
هدي اشرف عبد المجيد عبد ﷲ
الشيماء حسن فرغلى عبد الحافظ
اسﻼم محمود محمود حسين
سمير ايمن الشحات العايق
شيري ابراهيم وليم مطر
أميرة محمد حسن مصطفى سيد احمد
عمر نصر الدين حسن يوسف ارز
مصطفى احمد رمضان عبد ﷲ
عبير عماد رياض شاكر
عمر ابراهيم عثمان عبدالرازق جودة
دعاء عصام عبد الﻼه محمد
وجدى ثروت فكرى عبد الرازق
اندرو اسكندر رزق اسكندر
ايمان مصطفى راضى عوض
سمر بدر عبدالسﻼم هلوله
انهار فتحي حسن احمد
بسنت عطيه احمد محمد موافى
احمد خالد انور محمد
احمد خالد عبد العزيز الدالى
ايلن هانى بديع سعد ميخائيل
عبد الغفار محمد احمد عبد الحليم
محمد عربى محمد سيد
منى ايمن رمضان اسماعيل حسين
محمد انور يوسف عبدﷲ

الكلية
معهد فني صحى رياضه اسيوط
تجاره طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره بور سعيد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب الفيوم
اداب المنصوره
اداب انتساب موجه الفيوم
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
علوم اسوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
نوعية جيزه
علوم رياضة اسوان
علوم القاهره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب المنيا
تجاره دمنهور
تربية/رياضه عين شمس
اداب جامعة دمياط
طب بيطرى القاهره
تربية ابتدائي بنى سويف
علوم طنطا
تربية قنا ج جنوب الوادى
تربية أساسي اسكندرية
تجاره اسيوط
تجاره طنطا
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق القاهره
تربية ابتدائي المنصوره
حقوق اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
802930
369245
426065
801574
228254
510484
747088
750141
607113
363011
658539
311814
917717
226845
215196
735062
145345
532895
748598
362265
683326
319206
449029
117185
589519
375039
740646
320565
313155
806244
290085
535550

اسم الطالب
آيه خلف محمد محمود
محمد عبدالعليم عبدالنبى محمد
رانا مهدى ابراهيم سليمان
عمر رفعت عبد العزيز بكر
احمد محمد هاشم خليل
عﻼء خالد شعبان سليمان قاسم
مهند رضا نصر محمود
ايه عبد ﷲ عبد العزيز مرسي
مينا توفيق منير توفيق ذكى
احمد حامد محمد انورمصطفى
احمد عزت محمد محمود السعيد
محمود شحات محمد شاهين
عبير محمد عطيفي شرموخ
سلمى محمد ابراهيم على
ديفيد عبد المﻼك وليم عبده
مى السيد سعدالدين خضرى احمد
احمد درويش احمد درويش
أسامه زتون عبد الحميد محمد سعيد
يوسف محمد فتحى محمد سﻼمه
امنيه محمد حامد محفوظ
صفاء على اسماعيل محمد الزير
فاطمة فريد بدوى بدوى
شروق محمد رجب مصطفى طمان
اسماء حسن صبرى عبد المجيد
حسناء صبري حسن عساكر
دينا حسانين فوزى فتحى
اسراء حلمى عطيه اسماعيل يوسف
احمد محمد عبداللطيف عبداللطيف
عنان طارق السيد ابو العز
عمر شعبان نايل احمد
عائشة سمير احمد حامد احمد
شروق طارق عبدالمجيد النجار

الكلية
اداب المنيا
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
السن المنيا
حقوق حلوان
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره جامعة السويس
تربية جامعة السويس
علوم جامعة السويس
زراعه القاهره/رياضة
تجاره بور سعيد
حقوق جامعة السادات
تجاره اسيوط
تجاره طنطا
اداب حلوان
تجاره سوهاج
معهد فني صحى امبابة
تجاره طنطا
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تجاره عين شمس
طب بيطرى المنصوره
تربية طفوله شبين الكوم
تربية ابتدائي طنطا
تجاره انتساب م .بنها
تجاره طنطا
تربية بنها
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجارة جامعة السادات
كلية البنات علوم عين شمس
معهد فني صحى بنى سويف
حاسبات ومعلومات حلوان
تربية ابتدائي دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
503729
811320
211738
150395
728662
449633
810805
585489
470298
278948
371663
666855
451532
825164
374406
516041
548397
383048
739545
355165
591512
526485
596143
819511
147757
372188
902786
841259
379558
660464
130459
585135

اسم الطالب
مينا مدحت ممدوح يوسف
محمود عبد المحسن قاسم أحمد
مريم محمد حسين محمد حسين
جهاد مجدى مختار ابوزيد
احمد هاشم عبد الفتاح هاشم
فريدة صﻼح خليفة محمد اسماعيل
محمد على زغلول فرحات
سارة محمد محمد البلتاجي
احمد السيد سﻼمة سالم
عز الدين محمد محمود عبد المتجلى
يارا مجدى محمود محمد
السعيد على محمد صابر الشويمى
احمد عادل فتحى عبد العال
ماريو شفيق يسى جرجس
جهاد اكرم محمد شريف امام
أيمن سمير عبد العاطى إبراهيم حرب
محمود رضا عثمان بيطح
على دسوقى على عواد محمد
حمزة عادل محمود احمد العكلى
نورا مجدى عبدالحى احمد
هبه ﷲ محمد اسامه محمد قويمه
عبدﷲ حسن محمد السيد محمد
أيه ﷲ سامى محمود سريس
باسم ابراهيم ايوب بسل
اشرقت عبد التواب سيد فرج
ساره سيد محمد على
ساندرا رأفت رمزي بخيت
هبة على مرزوق ابواليزيد
وليد جمال سعيد عباس دنيا
محمود جبر ياسين محمد
مرفت احمد محمد صالح
فاطمة مسعد محمود أبو كفر

الكلية
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره بنى سويف
كلية البنات علوم عين شمس
تربية/رياضه حلوان
طب بيطرى الزقازيق
كلية البنات علوم عين شمس
معهد فني صحى بنى سويف
دار العلوم الفيوم
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره بنها
حقوق انتساب موجه عين شمس
تمريض المنصورة
تجاره انتساب موجه طنطا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
كلية الفنون التطبيقية ببنها
اداب انتساب موجه دمنهور
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
علوم رياضة الزقازيق
علوم الزقازيق
اداب انتساب موجه حلوان
فنون تطبيقية جامعة دمياط
زراعه اﻻسكندريه
علوم جامعة دمياط
معهد فني صحى رياضه بنى سويف
علوم القاهره
حقوق بنها
علوم سوهاج
تربية ابتدائي المنيا
زراعه عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب انتساب موجه حلوان
تربية طفوله طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
145699
108266
429225
465200
436925
736952
331006
576115
836045
281600
679187
802234
114693
313936
801407
581538
875509
471099
148332
529604
810145
120816
473357
365354
303118
511546
805360
103159
901704
652081
735984
384584

اسم الطالب
محمد مصطفى صالح مصطفى
ياسمين احمد احمد سليمان
اسراء محمد عبد الواحد عبد الرحمن احمد
احمد السيد عبد المطلب عطية على زغدان
دنيا عﻼء الدين على حافظ دياب
محمد ثروت حسن حسن
كريم ناصر منير الفقى
احمد وجيه عبده الجمل
كريمه صﻼح مرسى احمد
ابراهيم اسامة ابراهيم احمد زرد
ايمان صﻼح الدين على مصطفى رضوان
عماد سمير موسى خليل
لينا سعيد بهجت محمود
سارة منصور على عنبر
ماريو عماد مجيد اسحق
احمد السعودي عبد اللطيف الصياد
محمد جمال سليمان الدردير
أسماء يوسف محمد يوسف موسى
سميه على حسنى على
محمد رمضان عبد العزيز الدويك
حسناء سعيد محمد محمود
عمر احمد ادريس احمد
ندا صابر عبدالمنعم شحاته
سناجق ممدوح ابوبكرالصديق عبدالسﻼم
امينة مجدي محمد صادق تركى
اﻻء مجدى محمد محمد السواح
مريم بشير يعقوب سليمان
كيرلس سامى داود فهمى
حسام الدين مصطفى حسن عليوه
محمد عﻼءالدين عبد الرحيم وفا
نورهان خالد جمال الدين احمد
اميره شعبان سيد محمد الشلبى

الكلية
تجاره انتساب موجه عين شمس
فنون تطبيقيه حلوان
تربية أساسي اسكندرية
حقوق طنطا
تجاره دمنهور
تجاره الزقازيق
نوعية اشمون
تجاره طنطا
معهد فني صحى اسوان
تجاره عين شمس
اداب جامعة دمياط
تجاره اسيوط
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب سوهاج
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره سوهاج
نوعية فنيه كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه قاهره
زراعه دمنهور
علوم المنيا
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره كفر الشيخ
تربية/رياضه حلوان
تربية ابتدائي شبين الكوم
حقوق اﻻسكندريه
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية اللغات والترجمة سوهاج
تجاره المنصوره
كلية البنات علوم عين شمس
علوم عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
376814
542317
230554
575917
732777
114785
279015
666288
674733
837635
222486
662802
920462
105869
656777
168979
444613
507760
756841
221093
750382
879445
536102
502122
351908
603013
229284
804702
593298
399398
218528
245157

اسم الطالب
زينب طارق عبدالهادى محمود عاشور
محمد صﻼح فهمى زيان فرغلى
مي جﻼل صدقي سﻼمة
محمد فتوح سيد احمد عبدالهادى على ابوالمجد
هبه عاطف عبد الفتاح جوده
سهيلة صبري عوض الكريم محمد
ميرنا محمد عبد الظاهر محمد
ندا حسام عبد الحميد عبد العزيز البطوطى
عبد الحى يحيى محمود شحاته العجرودي
ايه محمد على عثمان
عبد الرحمن ممدوح السيد اسماعيل
احمد محمد محمد عبد المنعم العيسوى
يوسف محمد سيف الملوك محمد
اسﻼم عيد ابراهيم محمد
دنيا محمد عبد الحليم عبده عطيه
ايه محمد ذكى سعيد
ايمن محمد احمد نصير
عبدالرحمن ايهاب محمد شعبان اسماعيل
مى الغمرى شعبان الغمرى
محمد عادل احمد احمد
شاكر عاطف عبد المنعم محمد
فاطمه الزهراء جمعه خلف ابوطالب
انجي طارق سعد عبد الحميد الخولي
نوران عبد المنصف محمد مصطفى عبده
احمد اسامه عمر السيد عمر الحلواني
اسماء امان ﷲ امبابي عبد الفتاح العطار
منار مصطفى السيد محمد
نبيلة مرزوق ميﻼد ساويرس
مروة نصر مسعد الديب
ايه محمد محمود عبدالحميد
يوستينا عصمت زكى إسطفانوس
هاجر ربيع مسعود السيد

الكلية
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب طنطا
علوم جامعة السويس
علوم القاهره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره طنطا
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تربية فرع الوادى الجديد
تربية عين شمس
تجاره المنصوره
تربية سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية المنصوره
اداب بنى سويف
علوم رياضة بنها
تجاره دمنهور
تربية العريش
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد فني صحى بور سعيد
تربية اسيوط
تجاره دمنهور
تجاره اﻻسكندريه
زراعه بنها/رياضة
نوعية الزقازيق
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب انتساب موجه جامعة دمياط
نوعية عباسيه
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
584264
245270
752092
740188
754142
905403
654560
607188
320548
278421
389868
391633
515613
821554
388691
455305
119914
221489
391203
355652
584869
277129
524213
158531
506309
917453
908973
522932
672958
614247
204536
918080

اسم الطالب
مدحت عوض البسطويسى الخمارى
نادية جمال سالم جمعة
ساره حمدى جبر جبر محمد بدران
محمد عبدالهادى غريب على
منى سعد حسنى احمد الشامى
يمنى شعبان ثابت مصطفى
محمد محمد شوقى احمد اسماعيل
عبد الرحمن سعيد عبد التواب حسن
محمود محمد محمد المقشعر
هبة ﷲ خالد عبدﷲ محى الدين
اسماء اشرف حامد عبدالعاطى
يمنى عﻼءالدين محمد عيسى
احمد محمد عبدالجليل بعيص
ساره تاج جﻼل مصطفى
ايه السيد صﻼح السيد موسى
محمد جمعه محمد ابراهيم حماد شليق
احمد صابر محمد عبد الرحمن
هاجر رأفت صالح عبد العزيز
على ماهر خيرى عمر
الفت محمود ابراهيم سيد
احمد محمود عبدالفتاح جمعة
عبد العزيز مصطفى محمد ناصر
وسام مصطفى السيد احمد
اية احمد محمود احمد
أميرة محمد أحمد بهنسي خليل
احمد عبدالفتاح حفنى محمد
ندا طه محمد ضوى
سندس مصطفى احمد السيد
مايكل جوزيف ابراهيم عطيه جرجس
رودينا عبد الرحمن السيد خليل
عمر ايهاب شريف عبد الحميد
كريم مجدى محمد مصطفى

الكلية
تربية طنطا
تربية عين شمس
علوم بورسعيد
معهد فني صحى الزقازيق
تربية/رياضه بور سعيد
اداب سوهاج
حقوق المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
معهد فني صحى بنها
تجاره انتساب موجه عين شمس
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب عين شمس
تجاره دمنهور
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
تربية ابتدائي بنها
تجاره طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
بنات تربية/رياضه عين شمس
زراعه المنصوره
تجاره اسيوط
تربية طفوله اﻹسكندرية
تربية بنى سويف
اداب دمنهور
معهد فني صحى اسيوط
علوم اسوان
تربية طفوله اﻹسكندرية
تجاره طنطا
تجاره الزقازيق
اﻷكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية
تجاره سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
115870
599073
429840
462120
656171
816291
882785
223300
586181
138257
598430
576623
754307
156671
674032
727971
905225
592127
745130
293679
438073
914126
471095
803920
283333
514249
676439
295419
360040
462459
663708
469956

اسم الطالب
على يوسف محمد محمد
نورهان اسامه عبد السﻼم عطية موسى
هدير السيد محمد محمد عبد الرحيم
غادة ابراهيم علي ابراهيم
محمد صﻼح متولى مصطفى على
لمياء خالد ابراهيم تونى
احمد نادي عبد السﻼم سيد
هدى عصام هادي احمد
امانى عوض الرفاعى الشيخ
اسراء عادل عبد الرازق متولى درويش
على محمد السيد جبر
ايه عبدالوهاب احمد معجوز
هايدى مصطفى عبد الفتاح درويش
كمال الصغير محمد مصطفى عبد المجيد
اﻻء طارق حلمى حسنين القباني
اندى أمين جميل امين عامر
ميرنا جمال صابر مفرح
ندى ماهر احمد ماهر الشربينى
محمود جﻼل عبده عبد ﷲ
اسﻼم رأفت فرج مصطفى
دنيا محمد الصافي محمد زلط
اماني حسن عباس محمدخير
هاله فاروق عبد المجيد على عبدالرحمن
ايه رسمى عبدالرازق ابراهيم
غدير ياسر عبد المحسن النادى
شعبان سعد سعد عبدالسﻼم غطاس
داليا عادل عبد الحى على سنبل
عفاف عبد الرحمن محمد ابراهيم
اسماعيل خيرت حسن عبدﷲ
ريهام صالح عبدالمعطى عون
يسرى زكريا نعمان محمد السيد
احمد محمد شوقى محمد بدير عامر

الكلية
تجاره طنطا
تجاره الزقازيق
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم رياضة كفر الشيخ
علوم رياضة المنصورة
السن المنيا
تجاره اسيوط
السن عين شمس/رياضة
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تجاره بور سعيد
تجاره طنطا
تجاره بور سعيد
تربية بنى سويف
تجاره طنطا
علوم الزقازيق
علوم سوهاج
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
تربية رياضيه بنين حلوان
تربية أساسي اسكندرية
معهد فني صحى اسوان
تربية/رياضه كفر الشيخ
اداب انتساب موجه المنيا
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره انتساب موجه دمنهور
كلية الفنون التطبيقية ببنها
حقوق عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره كفر الشيخ
تجاره كفر الشيخ
تجاره كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
284586
452628
210617
608956
535133
666614
142446
596376
391823
377842
656126
732336
913360
378913
457908
671764
673137
152621
452090
288578
526239
913539
304775
459214
838463
739259
131867
292999
683461
526067
373644
181933

اسم الطالب
ليلى احمد عبد الرازق احمد
ايمان رشاد قطب ابراهيم شوره
شهاب الدين ايمن منير محمد
احمد رضا على عبدالعال احمد
ضحى على سعيد على حسن
محمد حسن محمد حسن سيد احمد
نور الهدي سامح امام علي جهيم
اية رضا نصحى سالم
ميرنا محمد عبدالعليم محمود
احمد امام عثمان امام
عﻼء عادل السيد السيد نعيم
مصطفى محمود عبد المجيد ابو بكر
ايه مصطفى عبد الستار محمد
نيره عاصم جابر غنيم
آﻻء رضا علي أبو العزم
نورهان يوسف السيد يوسف
احمد عبد الباسط محمود على
يوسف محمد شعيب محمد
على السعيد على ضيف
عبد ﷲ محمد عبد ﷲ المرسى
احمد محمد احمد محمد المصرى
محمود صبري عبد العال ادم
ندى ياسر محمد سعيد جعفر
ايات احمد عبد الرحمن فياض
محمد حسين محمد احمد
محمد جمعه عبدالسﻼم حماد
كمال عطيه كمال عيد محمد
رضوى فتحي محمود محمد
عبد الرحمن حسين محمد عبد المنعم محمد الزغبي
هشام نبيل ابراهيم دسوقى حربى
احمد مجدى فوزى يسن الشرقاوى
شحات دسوقى مغازى حسن

الكلية
تجاره عين شمس
علوم طنطا
حاسبات ومعلومات الفيوم
تجاره الزقازيق
طب بيطرى دمنهور
تجاره كفر الشيخ
زراعه القاهره
تربية جامعة دمياط
كلية الفنون التطبيقية ببنها
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تمريض أسوان
اداب سوهاج
تربية طنطا
نوعية المنصوره
حاسبات ومعلومات المنصوره
تربية /رياضه بنى سويف
تربية طنطا
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
زراعه اﻻسكندريه
تربية نوعية اسوان
علوم بورسعيد
تربية كفر الشيخ
تربية/رياضة فرع الوادى الجديد
علوم الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
زراعه عين شمس
اداب انتساب موجه المنصوره
علوم اسوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني تمريض الفيوم

Page 2514 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
581681
659293
431663
608593
651075
104301
597584
211903
618997
891692
605909
538870
365076
760917
291997
659209
149714
876770
154760
828730
369839
351032
144072
659523
293869
108006
442367
546426
364833
461762
668540
209742

اسم الطالب
محمد محمد عبد الستار الجوهرى
ريهام احمد ابراهيم على مصطفي
محمود حسين محمد حسنين زايد
احمد سامى اسماعيل محمد
دنيا عبد ﷲ الفرغلى عبد ﷲ صالح
نورهان محمد عﻼء محمد انيس حجاب
احمد محمد السيد ذكى نجيمة
عمر محمد انور احمد
فيروز مصطفى ابراهيم موسى الشرقاوي
ساره ممدوح انور عطيه
ندا فايز جمعة عوض ﷲ
ايمان اسماعيل إبراهيم الصبحى
نهى محمد مصطفى مدبولى
ايه سالم سليمان عبدالحافظ
دنيا مصطفى محمد على سليم
حاتم رمضان الشحات محمد موسي
مريهام امام عثمان امام
ايرينى صبره عبد المﻼك فام
كرستينا جوزيف لويس حنا
سمر حجاج صديق محمد
امانى عبدﷲ ابوالمعاطى عبدالرحمن
مونيكا اشرف رياض سعيد
السيد احمد سعيد السيد
امنيه اسعد حسن عبد المنعم حسن
رفيق رأفت فريد ساويرس
مختار سامى احمد محمد
محمود نجيب سعد الدين عامر الترامسى
عنان امجد عبد الرحمن ابو هاشم محمد
اسراء محمد صابر محمد سالم
منه ﷲ توفيق محمد ناصر
اسراء عبد الستار محمد خليل الحانوتى
سلمى سامي عبد العزيز عبد المجيد

الكلية
تجاره طنطا
تربية ابتدائي المنصوره
علوم رياضة الزقازيق
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه الزقازيق
معهد فني تمريض اسيوط
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
تربية السادات
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تمريض اﻹسماعيلية
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب اسيوط
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تربية نوعية بنها شعبة تربية فنيه
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق القاهره
تجاره طنطا
اقتصاد منزلى حلوان
نوعية جيزه
تجاره كفر الشيخ
تجاره الزقازيق
حقوق عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
733841
457779
906953
365319
591037
319655
182985
650014
910175
521219
893065
171661
323383
429141
218112
500040
802659
449264
367793
387795
598490
541984
820625
138966
132280
109141
122067
160268
148760
220303
435854
532184

اسم الطالب
ايمان عطيه عطيه ابراهيم جندى
اسماء جمال عبدالصادق ابو عيانه
شريف فؤاد عبد الﻼه على
ايه عماد احمد نفادى
طه ياسر سعد حسن
ميادة عادل السيد البهات
مصطفى محمد زغلول محمد محمود خليل
هند اسامه طه سيد بهنس
مصطفي محمود محمد خير
انتصار سعيد عبد المنعم محمد حسين
هيثم محمد رشاد فاضل
فاطمة تيسير سعيد عبد الوهاب
ميادة عبد العظيم كمال حسانين نوفل
فاطمة شعبان محمد احمد حمدان
منال سيد محمد سيد
يحى قدرى غريب ابراهيم عفيفى
ماركو ميشيل صموئيل اسكندر
نورين طارق فوزي علي صقر
فاطمه احمد عبدالموجود عبدالحكم
شيرين خالد حسن ابووالى جرامون
محمد صﻼح ابراهيم العزب سويلم
محمد محمد يوسف الصردى
محمد محمود عبد السﻼم أحمد
نورهان علي محمد علي
عمر عبد ﷲ عبد الرحيم عبد ﷲ حسين
باسم حمدى عبد الحميد مدنى
فاطمه الزهراء سمير صبحى عبد العزيز
الشيماء محمد على محمد
محمد قدرى محمد بيومى الجبورى
شروق محمد هاشم زكى
فاطمة جابر زايد عبد الونيس
حسام محمود عبدالوكيل محمود

الكلية
تربية الزقازيق
طب بيطرى بنها
تجاره سوهاج
بنات تربية/رياضه عين شمس
تربية جامعة دمياط
نوعية اشمون
تجاره طنطا
السن عين شمس
تجاره سوهاج
اداب جامعة دمياط
تجاره سوهاج
اداب بنى سويف
تربية السادات
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
تجاره طنطا
تجاره بنها
تجاره بنها
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
حاسبات ومعلومات حلوان
حقوق قنا جنوب الوادي
العالي للغات  6اكتوبر
حاسبات ومعلومات القاهره
حقوق بنها
زراعه القاهره
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره بنها
علوم اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
508764
436353
434674
747683
538112
875474
906224
732556
121305
745190
389647
876620
327911
654444
458344
548800
301139
739231
353039
303771
425043
803531
736525
733944
606980
502328
448032
525881
663792
828842
580289
654447

اسم الطالب
أمنيه محمد عبد الفتاح مصطفى
ساره محمد سعيد عبد المجيد الخولى
محمد حمدى عبد العزيز سالم سعد
دينا اسامه السيد ابراهيم
وﻻء عادل كمال درباله محمد
مريم ناصر عبد المﻼك جريس
ايمان عبد الﻼه محمود شحاته
ريم رأفت محمد سليمان
شريف يوسف شوقي حسن
اﻻء طارق محمد برعي
جمال انور يحيي محمد
مها نابغ محجوب محمود
احمد خالد نور الدين احمد محمد
ايمان رضا الغريب عبد العزيز
سعيد محمد شحاته عثمان
عمر محمد خليل خضر
محمد فوزي عبد المجيد لطيف
محمد السيد على يوسف
يوسف ابراهيم متولى عبدالعزيز
سعيدة راغب السيد مكى
شاهنده مدحت عبد ﷲ الصادق
سارة محمد حسانين رمضان
رحمه صﻼح حافظ الطاهر شويل
اسﻼم عماد تهامى عبد السﻼم
صﻼح احمد محمود صالح
كريم عﻼء محمد احمد ابراهيم
محمد طارق محمد سمك
احمد حمدى محمد حمدى الوكيل
عبد اللطيف عبد الغنى عباده محمد
ساره حماده يوسف صديق
نانسى عبد اللطيف احمد عبد اللطيف
ايه احمد محمد احمد الخشابى

الكلية
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم رياضة طنطا
تجاره جامعة السويس
علوم طنطا
السن المنيا
معهد فني تمريض سوهاج
نوعية موسيقيه الزقازيق
علوم رياضة عين شمس
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
تجاره اسيوط
علوم رياضة القاهرة
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره بنها
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره جامعة السويس
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره اﻻسكندريه
دار العلوم المنيا
حقوق الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اثار الفيوم
تربية/رياضه طنطا
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
زراعه المنصورة/رياضة
تربية ابتدائي المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
650193
453333
137851
602731
582720
128659
225403
352937
319732
241379
554526
800611
106754
658179
897647
374825
755375
116125
128732
438641
846599
373311
220277
657906
827438
449252
756547
880065
241047
825285
506727
235069

اسم الطالب
شريف صﻼح الدين محمد محمد معاطى
يارا علي محمد مرزوق
امنيه رمضان حسين قناوى
فوزى نبيل فوزى عبده
هدير سمير على محمد عبد ﷲ
ميرنا سمير حنا عبد الشهيد
فيرجينيا ايمن تامر سعيد
سيف الدين طارق عبدالرازق احمد الشامى
جهاد سﻼمة عبد النبي محمد غنيم
ابرار منتصر محب شحاته المهدى
حسن محمد حسن ابو اليزيد
اسراء اشرف احمد صادق
محمد حسين عبد العاطى حسانين
ايه شوقى اسماعيل ابراهيم
دميانه رزق شفيق ناجى
منار خالد محمد اسماعيل
شيماء محمود محمد اسماعيل
محمد خلف على حسان
اسماء سعد محمد عبد ﷲ
ميار عادل محروس محمد ماضي
شيرين شمس الدين فؤاد احمد
محمد عصام عبدالمجيد عبدالعزيز سالم
ساره محمد فريد علي
سما محمد عبد الفتاح ابراهيم اﻻسطى
أيات احمد سﻼمه محمد
ندى اسامه السيد محمد رمضان
ريهام حسن احمد سليمان
ايرينى كمال فرح اسحق
ايه طارق عبدالمنعم عبدالرحيم
محمود عثمان محمد محمود
ساره محمود علي عبد الشافي عوض
شيماء محمد كرم احمد

الكلية
السن عين شمس
علوم طنطا
اداب القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه حلوان
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره عين شمس
تربية شبين الكوم
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره انتساب موجه دمنهور
تربية ابتدائي المنيا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره المنصوره
تربية سوهاج
تربية ابتدائي بنها
تربية العريش
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب انتساب موجه طنطا
كلية اﻻثار ج اسوان
تجارة قنا ج جنوب الوادي
حقوق بنها
دار العلوم ج القاهره
تجاره المنصوره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
تربية العريش
تربية اسيوط
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره سوهاج
حقوق القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
304941
754521
807835
374130
546168
292842
543128
607534
376436
665211
608889
238858
159395
236613
876763
554624
455967
443554
285537
877005
472657
810647
912438
283276
135733
597227
653958
293474
658742
289283
354519
372285

اسم الطالب
ريمان عﻼء الدين السيد مصطفى عرفة
مازن عبد الصمد التهامي عطا
حاتم سيد محمد على
رانيا محمود عبدالظاهر رفاعى
ندى خميس محمد على الشافعى
منة ﷲ محمد محمود على
عمرو هشام جابر محمد حسن
احمد حسينى حسن بكر
حسام مصطفى ابراهيم ابراهيم
اسماء على على محمد الجندي
عمر عبدالرحيم احمد محمد نجم
امل صﻼح بغدادى احمد
محمد احمد محمد جبالى
محمود سعيد عبد المنعم مرسى
هبه محمد الشريف محمد محمد
محمد ابراهيم عبد المقصود ابراهيم السيد
كيرلس اشرف سمير عبد النور عوض ﷲ
ايه صﻼح محمد ابراهيم عبداللطيف
احمد محمد سيد محمد حسانين
شريف احمد عبد العظيم احمد
إسراء فتحي عبد الصمد السيد أحمد عمر
عبدالسﻼم جمال حلمى محمد
خديجه عبد الرحمن محمد عبد الحارس
جوناثان فوزي حكيم عبد المسيح
ريهام رأفت عبد الفتاح محمدى
بشرى محمود محمود عبد الرازق
ندى ابراهيم محمد ابراهيم احمد حجازى
نورهان محمد عبد المحسن عبد الحميد
خالد جمال محمد راشد الجبالى
احمد سيد فتحى سيد
محمد احمد ابو العنين ابو العنين
ياسمين على عبدالعزيز على

الكلية
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
تربية العريش
حقوق بنى سويف
علوم بنها
علوم رياضة طنطا
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره دمنهور
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه طنطا
تربية بنى سويف
اداب انتساب موجه الفيوم
تجاره اسيوط
تجاره دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
رياض اطفال المنصوره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره اسيوط
اثار الفيوم
تجاره اسيوط
تربية اسوان
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه القاهره
اداب جامعة دمياط
علوم رياضة المنصورة
تجاره القاهره
علوم رياضة الزقازيق
تجاره القاهره
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
652047
612593
734810
652275
594016
299328
882916
748129
746375
614548
471199
431332
837020
509141
297246
500618
893041
602380
658989
728002
108604
468079
803808
741485
131327
731836
549339
455683
588525
163422
654059
322339

اسم الطالب
محمد ابراهيم محمد احمد درويش
محمد احمد ثروت محمود السيد
احمد معيقل عزت طنطاوى على
احمد محمد السيد محمد عيد
هند محمد حسن الجرايحى
عبير عاطف حسن نصار
احمد عطيه سيد عمرو
نوران محمد احمد محمد ابواﻻسعاد
انجى ثروت حافظ تادرس
محمد راتب حسين السيد جمعه
جهاد مصطفي عبدالهادي مصطفي المصرى
سراج ضياء الدين عبد الحميد قطب حسب ﷲ
اهداء محمد عبد المنعم حامد
ميادة اسامة عبد السﻼم عمر حسن
همسة علي عبد الحميد على الجارحى
محمد احمد رشاد محمد ابو اليسر
احمد خالد ثابت خليفه
ايمان ابراهيم محمد رفعت عبدالسﻼم فايد
احمد فخرى عوض عبد العاطي
حنان جمال عبد المعطى محمد رابع
مروان محمود سامح محمد مرزوق
آية عيد فوزي عطية
مريم جرجس عزيز ذكري
محمود اشرف محمود سﻼمة
هند سيد عطا حساني
خالد هانى محمد عبد الحميد جاد
ميرنا ابراهيم محمد ابراهيم سﻼمه
سمير محمد عطية حسين
اسماعيل محمد عبد الحميد اسماعيل البري
عهد محمد السيد علي معوض
ياسمين محمود السعيد محمد ابراهيم الدكرورى
احمد كامل إسماعيل حرحش

الكلية
تربية المنصوره
تجاره بنها
تجاره بنها
تربية/رياضه المنصورة
تربية جامعة دمياط
تربية/رياضه حلوان
تربية/رياضه اسيوط
علوم رياضة جامعة السويس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب الزقازيق
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجارة جامعة السادات
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
حقوق اﻻسكندريه
كلية البنات علوم عين شمس
حقوق اﻻسكندريه
حقوق سوهاج
نوعية الزقازيق
نوعية المنصوره
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجاره القاهره
علوم طنطا
تمريض المنيا
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تجاره القاهره
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
علوم رياضة اﻻسكندرية
اداب طنطا
حاسبات ومعلومات المنصوره
حقوق بنى سويف
اداب انتساب موجه المنصوره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
900877
319251
757190
465536
814546
134911
667705
608603
308664
435913
438513
148606
538119
816779
600998
115158
587560
841049
510942
800635
749718
583049
155502
277552
756681
379281
579207
109140
391424
729792
807701
610057

اسم الطالب
مارينا عادل بخيت شحاته
يارة منصور شكري عبدالصمد منصور
محمد سعيد عبد الكريم السيد حسن
مرام رجب السيد على يوسف
محمد اشرف ابو السعود الجارحى
محمد علي محمد علي
احمد محمد فريد محمد سﻼمة
طارق محمود احمد السيد
ريهام اشرف عبد الروؤف عبد الرحمن
نورهان محمد هانى حسن الجرزاوى
اية ﷲ السيد محمد احمد داود
ساره محيى عبد السميع سالم
ياسمين حمدى رشاد فرج ﷲ عبد الدايم
اسماء عبدالباسط علي عبدالباقى
محمود مدحت راشد سﻼمة
اسراء عبد الحميد سالم محمد
عﻼ رضا عبد ﷲ عبدالفتاح عماره
إسﻼم دمرداش عبد القادر عثمان
احمد محمد كامل عبد الرؤف
اميره عماد مرزوق عياد
احمد عادل يوسف رجب
اﻻء عصام عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن
الهام مصطفى زارع حسانين
احمد سعيد صنع ﷲ محمد خليفه
حسام على الشحات عبدالمنعم
ايه السيد عوده درويش الجرف
ايمان محمد السعيد محمد
باسل عبد الحكيم محمد امين
ليديا رفيق جورجى رزق ﷲ
شروق محمد حسن محمد
محمد رجائى محمد محمد
وﻻء سعيد ابراهيم عبد العاطي

الكلية
تربية طفوله سوهاج طالبات
دار العلوم ج القاهره
تجاره الزقازيق
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
تجاره اسيوط
حقوق القاهره
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تمريض شبين الكوم المنوفية
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
تجاره اﻻسكندريه
اداب القاهره
علوم طنطا
تربية رياضيه  /بنات المنيا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية طنطا
اداب انتساب موجه المنيا
تجاره دمنهور
تربية المنيا
تجاره جامعة السويس
تجاره المنصوره
تربية بنى سويف
حقوق انتساب موجه عين شمس
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
علوم رياضة بنها
علوم المنصوره
حقوق القاهره
تجاره عين شمس
التكنولوجي العالي  10رمضان إدارة أعمال
تجاره اسيوط
معهد فني صحى الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
739912
880091
511211
667583
819604
660497
457058
904172
916567
531366
304044
389294
323595
682698
315499
351506
602819
893771
158122
909145
384352
825763
446384
539555
535853
145499
309363
732604
677391
522763
360530
390814

اسم الطالب
ميار صبرى الشوادفى محمد
ماريام انسى صبحى انيس
عز الدين سامح محمد السيد محمد
ندا عادل عبد الجواد الدريني
عبد المنعم ناصر عبد المنعم عمر
خالد احمد شهاب احمد السيد
بسنت عبدالمنجى متولى علي رجب
على احمد عبد المنعم محمد
مينا مدحت يوسف توفيق
حسن عبدالحميد حسن عبدالحميد فراولو
رنا ايمن احمد عبدالمنعم حسان
اسراء محمد عبدالرؤف محمد
غادة صبحي محمد محمد السيد عامر
فاطمه الزهراء ناصر عبد العزيز محمد زرزور
محمود محمد عبد الحافظ عيسى
عزه محمد عبدالفتاح محمد
محمد محمود أحمد سالم الشيخ
احمد حاتم نبيل محمد الرشيدى
اميمه فوزى محمد مصطفى
مصطفى محمد فراج محمد
محمود اسﻼم احمد عرفات
سعودى سليم همام حفنى
كيرلس نشأت آمين عزت روفائيل
هالة منصور عطية علي
هاجر محسن محمد السباعي
امانى سﻼمه حامد سعد
ياسمين عماد محمد على عبد العزيز
ناهد درويش عيد محمد
ايه رمضان على احمد احمد
فاطمة الزهراء محمد قطب محمد محمد عبدﷲ
عمر جمال زيان خليل
محمد احمد عبدالحميد مطر

الكلية
حقوق الزقازيق
علوم اسيوط
حقوق اﻻسكندريه
تجاره طنطا
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف
تجاره طنطا
طب بيطرى بنها
تجاره سوهاج
معهد فني صحى اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية البنات تربية عين شمس
تربية طفوله شبين الكوم
تجاره المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تجاره سوهاج
معهد فني صحى بنى سويف
معهد فني صحى رياضه اسوان
تجاره بنها
حقوق قنا جنوب الوادي
طب بيطرى كفر الشيخ
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره دمنهور
تجاره القاهره
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم المنصوره
فنون جميله فنون المنيا
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
389460
586961
811591
677654
152500
612293
601590
112050
215091
244084
755284
365315
180731
384594
534476
752991
152840
818358
473764
462464
612694
467515
591426
473177
156607
537274
446355
352588
731504
877176
662007
732401

اسم الطالب
روماني صدقي حسني ذاكر
سهيله جمال السيد العزب
منه ﷲ عبد النبى جمال عبده
عبد ﷲ جمال السيد محمد ابراهيم
محمد مصطفى احمد عبد المطلب على
محمد خالد حسينى عطيه
احمد حاتم أحمد محمد السنهوتي
اميرة اسماعيل عبد الحميد اسماعيل
ابانوب وجيه عبد المﻼك اسكندر
محمود محمد امين محمد
اسماء محمد العبد سليمان
اسماء حمدى عبدالحميد احمد
احمد محمد اسماعيل مختار
جهاد محمود عبدالعليم محمود
سهى رمضان موسى محمد ابو جبل
ايه فاروق محمد حسن شعبان
محمود حسن محمود محمد حميده
محمود محمد عبد ﷲ عثمان
شيماء عﻼءالدين محمد زكى
سعاد احمد عبدالعزيز دوير
محمد احمد السيد حسن ابراهيم
خالد عبد الرحمن عبد الفتاح مبروك
منه ﷲ احمد محمد الكومى
السيد محمد محمد محمد الجمال
مصطفى محمد شعبان عبد الرحمن
هبه سماره عبدالحميد على فايد
حازم حسن عبد الحميد حسن
عبدالحكيم محمد عبدالحكيم ابوالسعود
خالد ناصر صابر عيسى عبد العال
حنان محمد محمد محمد
عبد المنعم محمد طلبه عبد المنعم عبد المنعم
ايه عصام محمود عبدالحميد سليمان

الكلية
حقوق بنها
تربية ابتدائي بنها
علوم المنيا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم المنيا
تجاره الزقازيق
دار العلوم الفيوم
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
علوم العريش
بنات تربية/رياضه عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تربية بور سعيد
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
تربية كفر الشيخ
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
تربية طفوله ج دمنهور
تجاره طنطا
تجاره بنها
اداب الزقازيق
معهد فني صحى اسيوط
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
نوعية فنيه الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
601230
473913
802169
907690
801252
732621
830232
118735
501140
669730
541823
279940
663041
228979
605431
318762
880793
531484
209228
309299
519139
449456
807670
530681
738527
119232
318941
754351
323328
556215
293296
746113

اسم الطالب
عبد الرحمن محمد عبد الوهاب محمد عيد
طاهر محمد السيد كامل عنوس
هيثم فخرى اديب نجيب
اﻻء محمد عبد العال احمد
حنان شعبان احمد ابراهيم
اريج اسامه بهى الدين ابراهيم
احمد قدرى محمد احمد
كرستينا عيد معوض عوض
صموئيل فؤاد نجيب عطية مسيحه
محمد احمد صبرى عبد الرازق موسى
احمد اشرف سعيد كامل منصور
علي الدين مغاوري شلبي علي
منى صﻼح رزق على يوسف
عصام محمد رجب احمد عبد الرحمن
زينب السيد محمد هدايه محمد كمال
مروة رجب عبد الرحمن عبد العال
عائشه عبد ﷲ ابو اليمين محمد
محمد كامل حسن قلقاس
نبيله حمدى محمد عبد العاطى
هاجر حسن عطيه عبد المعطى البحراوى
ريم السيد عامر عبد الرازق
ايه شكرى مصطفى نصير
ساميه رشاد احمد شعبان
انس محمود مبروك نصر
محمد احمد عبدالقادر محمد
خلود صﻼح اسماعيل موسى
اية رجب محمد نورالدين
محمود محمد السيد رضوان احمد
اهداء جمال احمد غنيم هدايه
محمد رمضان السيد حفناوي
هبة ﷲ خالد احمد محمد
محمد عوض السيد على

الكلية
تجاره الزقازيق
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
طب بيطرى سوهاج
رياض اطفال المنيا طالبات
طب بيطرى الزقازيق
تجارة قنا ج جنوب الوادي
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم المنصوره
حقوق عين شمس
اداب الزقازيق
معهد فنى تمريض بنها
معهد فني صحى اسيوط
علوم دمنهور
اداب عين شمس
تربية السادات
اداب انتساب موجه دمنهور
كلية اللغات والترجمة سوهاج
تجاره اسيوط
حقوق طنطا
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
اداب القاهره
تربية ابتدائي بنها
تجاره بور سعيد
علوم رياضة شبين الكوم
اداب اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
615100
150998
179137
133529
800808
743369
676014
915863
473338
445204
279072
316286
726829
425367
838280
512185
215003
607366
815663
208735
806631
313135
730860
367416
656235
656956
313182
359606
844504
611195
682269
311676

اسم الطالب
محمد حسين السيد بﻼل
سلوى سيد عبد المنعم محمد
عبد الرحمن ابراهيم جابر على
اسماء حسن حسب ﷲ حسانين
زينب احمد محمد طه
اسﻼم طلعت كمال ابراهيم
ريهام محمد عبد ﷲ ابراهيم ابوالعنين
محمد عوض ضوى عوض
بسمه سمير عباس العطوى
اسراء مدحت محمد شاهين عيد
سيف خالد معوض عبيد على
ايمان احمد سيد احمد مسلم
مصطفى محمد الناصح محمد
اسراء رمضان طاهر مصطفى
محمد احمد زوام على
ناديه عادل محمد الضوى عيد
محمد عادل عبد الفتاح احمد
كريم جمعة على السيد سﻼمة
مارينا مجدى شوقى طانيوس
مصطفى جمال على فهمى محمد
اسراء احمد ثابت عبد الرؤف
سارة رجب محمدى حجاب
محمد حمدان صديق على محمد النجار
رحاب محمد شكرى على عبدالواحد
اسماعيل رمضان الباز محمد البحيرى
نهى محمد مصطفى عرفه شادى
وفاء عبد المنعم ابراهيم عبد المعطي
محمد هشام شاهين سويلم
مصطفى قمر عبدالبصير عبدﷲ
احمد محمد عبد الﻼه عوض
حسام السيد السيد محمد غنيم
محمد عيد السيد احمد فكه

الكلية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب القاهره
تربية بنى سويف
اداب القاهره
حقوق بنى سويف
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه اسيوط
تربية ابتدائي كفر الشيخ
طب بيطرى كفر الشيخ
تجاره بنها
تجاره بنها
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
طب بيطرى فرع مطروح
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
كلية البنات علوم عين شمس
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب المنصوره
تربية شبين الكوم
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب سوهاج
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
600185
599516
243086
451277
362094
883306
375503
545537
650138
312142
523350
818432
286938
682386
753448
659047
508597
675740
313446
832710
903825
883826
736572
445574
820787
890292
367652
152486
912126
732953
576357
379228

اسم الطالب
امنيه احمد صادق زكى عبد الباسط
هبه رفعت الشحات بغدادى احمد
امنية عبد الخالق ابراهيم عبد الحكيم
حمدى عﻼء الدين محمد احمد جﻼل
دعاء سيد محمد رشاد
بسمه عزت شنوده سعيد
دينا سالم محمود سالم حسب ﷲ
مصطفى محمد محمد الفاروق محمود
عمرو حسام احمد منير الجيار
محمد عبد الحميد محمد عبد الحميد عوض ﷲ
عمرو عماد عبد العزيز غنيم
حسن عﻼء الدين حسن ايوب
باسم ممدوح محمد مصطفى ربيعه
ايه محمد محمد شوقى الفضالى
حامد عبده حامد البدويهي
ايه اشرف احمد عبد الحميد سعفان
امنية محمود محمد محمد احمد
محمد نور الدين محمد عبد العزيز
شيماء احمد سليمان سعد
جينا جميل حشمت اقﻼديوس
انغام جمال متولى حسين
ايمان حمدى شوقى على
ايمان احمد ابو هاشم يوسف
منى ابراهيم محمود حامد عفيفى
محمد جمال احمد محمود
اسماء محروص رشدى سيد
مريم اشرف محمد على
كيرلس وجدي عادل خليل
ايهاب عامر عبد العظيم الطيب
هاله هشام احمد مندور
احمد رمزى عبدالحميد بسيونى
رانا صالح عبدالعال السيد الشويحى

الكلية
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم طنطا
كلية البنات آداب عين شمس
اداب انتساب موجه اسيوط
علوم بنها
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
حقوق المنصوره
تربية السادات
تجاره اﻻسكندريه
حقوق بنى سويف
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم المنصوره
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تربية المنصوره
اداب انتساب موجه دمنهور
اثار الفيوم
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية سوهاج
اداب اسيوط
اثار الفيوم
علوم طنطا
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب انتساب موجه اسيوط
حقوق بنها
إعﻼم ج جنوب الوادى
كلية تجارة ج أسوان
تجاره الزقازيق
معهد فني صحى طنطا
حقوق بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
832904
229923
683509
558277
889281
225099
174191
108197
598219
314212
209037
111587
885979
359470
893904
389394
323236
837503
911659
838275
558352
603540
680330
543370
443589
125117
443619
289740
531283
577406
439304
607067

اسم الطالب
باسنت عامر حسن موسى
وﻻء ربيع على حفنى
احمد صﻼح الدين جمعه حسانين خليل
هدير عاطف ابراهيم شبل
هيام ياسر اسماعيل عثمان
اسﻼم مجدي عبد الفتاح يوسف
ابراهيم سعيد محمد السيد
احمد محمد عبد المجيد طه
يسري السيد عبدالقادر عرفات
ندى رأفت فريد رمضان
اشرقت جمال شلقانى بكر
ميرهام محيي الدين محمد احمد
طارق ابوزيد صبحي احمد
عبدالرحمن محمد النبوى عبدالرحمن حسن
مهاب الهامى السيد محمود
تقى شريف عبدالمنعم محمد
دينا رشاد عبدالفتاح مجاهد
اميرة محمد أحمد محمد
هادية صالح على محمد
فاطمة جبريل أبو السعود عبد القادر
ياسمين رمضان عبدالخالق إبراهيم
عبد العزيز خالد عبد العزيز محمد على سمن
ايه فوزى احمد على الزغبي
محمد رمضان زيدان عطية اباظة
فاطمه محمود يوسف محمد مرعى
محمد صبري محمود عفيفي محمد
هدير جمال شعبان عبدالعزيز الفحل
هاجر احمد محمد ابراهيم احمد
احمد شريف يوسف محمود عبد العليم
محمد اسماعيل عبد الحميد فنون
شيماء مصطفى عبد الفتاح عبد المجيد
صﻼح سعيد صﻼح احمد محمد

الكلية
حاسبات ومعلومات المنيا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم المنصوره
تجاره طنطا
تربية اسيوط
حقوق انتساب موجه القاهره
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
تجاره بور سعيد
نوعية اشمون
اداب عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره عين شمس
معهد فني صحى سوهاج
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تربية رياضيه بنات شبين الكوم
اداب فرع الوادى الجديد
تربية اسوان
تربية فرع الوادى الجديد
علوم جامعة السويس
علوم الزقازيق
نوعية المنصوره
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
زراعه طنطا
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية طنطا
كلية البنات آداب عين شمس
معهد فني صحى اﻻسكندريه
علوم طنطا
اداب كفر الشيخ
زراعه الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
461885
882254
277616
463139
898552
444077
890115
549701
388957
582451
885271
800219
577666
357914
223964
351198
373181
385049
878264
755401
514981
806678
738526
607075
315096
506244
729018
115266
319930
800839
209490
433360

اسم الطالب
ايمان قطب عبدالواحد حافظ حمد
مريم مراد احمد ابراهيم
عمر اسامة عمر ابراهيم النحاس
مينا فهمى لبيب بسوس
خالد على محمد ادم معروف
رانيا خميس السيد محمد عماره
ابانوب محسن سفين غالى
دينا محمود فاروق محمود جويده
احمد يحيى احمد السيد احمد
اكرم محمد محمد البدري
كرستينا سامي شحاته وهبه
مريم رمضان مصطفى حسين
محمد ايمن محمد محمد الحنفى
هيام حسين على حسن
مونيكا ميﻼد اسعد يسى
احمد نصر على محمد اسماعيل
جرجس عماد غطاس ميخائيل رزق
عبدالرحمن اشرف متولى ابراهيم
اﻻء عبد الغفار محمد عبد الغفار
منه ﷲ عصام حلمى على معوض
محمد صبحي محمد عبد اللطيف
ايثار احمد محمد ابراهيم
ذكريا السيد محمد ابراهيم
عبد الرحمن عمرو محمد محمد
احمد عبد الوهاب أحمد عوض
نورهان محمد محمود محمود عفيفى
مها خالد احمد بدوى
علياء مسعد محمد سعد
احمد بسيوني اسماعيل محمد اسماعيل
دعاء صﻼح محمد اسماعيل
يوسف فتحى محمد السعيد
احمد عبدالحميد فرج السبع

الكلية
علوم جامعة دمياط
علوم اسيوط
اداب عين شمس
علوم كفر الشيخ
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
علوم طنطا
تجاره اسيوط
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
علوم رياضة عين شمس
تربية رياضيه بنين طنطا
تربية اسيوط
اداب انتساب موجه المنيا
تجاره طنطا
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة عين شمس
تجاره اسيوط
علوم العريش
اداب دمنهور
تجاره اسيوط
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجاره الزقازيق
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
كلية البنات علوم عين شمس
رياض اطفال القاهره طالبات
حاسبات ومعلومات بنها
تمريض المنيا
علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
592617
506011
535069
373568
210407
749707
655592
446016
804598
671275
899481
235197
802926
315630
310866
146791
294473
738581
431485
836007
155611
752445
680641
157208
117518
734025
357818
121310
682367
428655
296908
590916

اسم الطالب
نوال يوسف احمد عسيلى
جهاد عاصم احمد عبد اللطيف محمد
دنيا فرج احمد عبدالﻼه خضر
احمد محمد هﻼل ابراهيم
ياسمين ماجد كمال مسعود على
شيماء محمد يوسف رخا
محمد محمد صابر محمد زين الدين
احمد ممدوح فاروق صﻼح
بيتر أمير حنا ذكى
شيماء عصام محمد امين
ايه كمال محمود عبد الرحمن
مريم سيد فاروق سيد
أمنيه صﻼح محمد ابراهيم
احمد عبد ﷲ طلخان على
سارة احمد ابو العينين خطاب
دينا رمضان حمادة محمد
اسﻼم مجدي محمد حافظ
سميره رجب عبدﷲ محمد
كيرلس وجيه منير قﻼدة
تقوى احمد احمد محمد غﻼب
امل حسن عبد المنعم فرغلي
ياسمين زكريا السيد احمد حسين
محمد سعد فتح ﷲ محمود
بسمه محمد عطية حسن
رانا عبد الحميد محمد حسن المهدى
ايمان عبد الغفار محمد عبد الغفار
اسراء جمال محمد حسن
طارق احمد سيد عبد المجيد
اسﻼم محمود محمد مجاهد
يوسف مصطفى السيد محمد عفيفى
ميرنا هاني كامل سميح
مريم محمد حسن نور

الكلية
كلية الزراعة جامعة دمياط
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره بنها
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
نوعية المنصوره
حقوق طنطا
تجاره بنى سويف
نوعية المنصوره
اداب سوهاج
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب المنيا
علوم بنها
تربية ابتدائي شبين الكوم
اداب القاهره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالبات
علوم رياضة بنى سويف
نوعية بور سعيد
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية ابتدائي بنى سويف
اداب حلوان
نوعية الزقازيق
حقوق عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم المنصوره
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
اﻹدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية
اداب سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
685129
537181
524038
679609
882584
206049
220793
880422
906516
594629
532503
280345
585767
818790
594279
577174
467699
439716
613392
878706
804854
681148
820550
148845
113415
304921
669685
433974
382998
291331
585314
737412

اسم الطالب
احمد محمد عوض محمد عبد الرحيم
ايمان عبدالعزيز مصطفى عبدالفتاح جعفر
أميرة حسن على محروس
احمد عبد الفتاح احمد ابراهيم
مريم موسي جرجس حنا
منه ﷲ محمد محمد كامل
كريم اشرف وردانى عبد الموجود
علياء جﻼل كامل محمد
ابانوب فوزى هنرى مقار
معتصم محمد نجيب على حمزه
عوض خالد عوض أبو عجيلة
نورهان محمد عبدالحسيب احمد
مصطفى ناجى مصطفى المغلوب
بيشوى وجية بشرى ميخائيل
خالد محمد اسماعيل خاطر بصله
احمد محمد احمد عبد الصبور نور الدين
اشرف عزت مجاهد عبدالعظيم
نيره محمود السيد احمد الشرنوبى
احمد ربيع الديدامونى عطية محمد
كيرلس جمال مهاود جرجس
هاله نادى خليفة محمود
خلود محمد احمد احمد الحديدي
حسن عبيد محمد علي
رياض نادى رياض محمود الحمزاوى
محمد اسماعيل محمد سلمان
منار جمال عمر ابراهيم محمد
محمد السيد سليمان السيد سليمان
احمد ايهاب عبد المطلب متولي
ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن
احمد ماهر عبد الحميد على حسن
جيهان عبداللطيف محمد جابر
وسام ايمن محمد السيد محمد

الكلية
تجاره المنصوره
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره اﻻسكندريه
اداب المنصوره
اداب اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
تجاره اسيوط
تجاره سوهاج
تجاره بور سعيد
حقوق طنطا
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
نوعية المنيا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره طنطا
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره اسيوط
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره اسيوط
معهد فني تمريض المنيا
معهد فني تمريض المنصوره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تربية رياضيه بنين المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات عين شمس
حقوق حلوان
اداب انتساب موجه طنطا
اداب انتساب موجه الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
501986
432710
505599
313645
226664
459637
729248
433629
107469
674706
126098
523820
538655
472319
316509
322655
604791
738649
608460
226112
106802
306294
600847
803561
208872
540491
289971
535468
518093
678063
385695
147885

اسم الطالب
مارى كامل كحيل سو﷼ حنا
محمد احمد سيد سالم عبدالرحيم
السيد صبرى السيد على عاشور
وداد السيد فتحي محمد
احمد محسن احمد عبدالموجود
محمد محمود محمد على السنكرى
منار مختار عبدالحميد ابراهيم عبد العال
احمد ماهر محمد عبد المنعم زايد
عمر سامح سمير السيد محمد
احمد صﻼح الدين سﻼمه سليم سليم
نغم ايمن احمد عبد الحميد
سماح على محمود عبد المجيد
أميره عرفه عبد الحميد سعد
صابرين صابر السيد سالم
ايمان رشدي محمد احمد الحلوانى
هناء احمد عبد الوهاب على عبد الوهاب
إيمان محمد ابوالفتوح محمد سعد
احمد محمد عبدالحميد موسى
ايمان سيداحمد محمد سيد احمد
عبد الرحمن احمد فؤاد عبد الخالق
اميرة محمد حنفى محمد على حسانين
محمد صﻼح سعيد عﻼمه
ساره سامى مغاورى متولى العسكرانى
مارينا ايمن ابسخرون غرباوى
اسراء جمال سابق عبد الحميد
صفاء عبد الجليل سﻼمه عبد الجليل
منة ﷲ عادل احمد محمد
ايمان سعد السيد عويس
مريم عادل محمد حافظ محمد
اسماء محمد عبده محمدالحسينى
محمد سيد صادق السيد
امل احمد عبد الحكيم احمد

الكلية
تجاره اﻻسكندريه
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية ابتدائي شبين الكوم
حاسبات ومعلومات عين شمس
ك.ت .فني منشات بحريه بور سعيد
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
حقوق القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره اﻻسكندريه
علوم دمنهور
اداب جامعة دمياط
اداب شبين الكوم ج المنوفية
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره الزقازيق
معهد فني صحى الزقازيق
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب القاهره
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
تجاره الزقازيق
اداب المنيا
اداب القاهره
دار العلوم ج القاهره
تربية ابتدائي عين شمس
اثار الفيوم
حقوق اﻻسكندريه
رياض اطفال المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
236560
529944
510324
527278
748076
752848
504362
890901
655652
674075
374253
802167
527965
547264
366802
615343
807233
459970
809744
601456
181359
545670
122454
358690
595431
134541
305738
146173
681030
150533
138500
503318

اسم الطالب
احمد عبد ﷲ المتولي ابو الخير
حامد عبدالحميد الصافي عبد الحميد النحله
يوسف محمد يوسف محمد
اية مجدى ابراهيم عبد الفتاح
هدي احمد السيد عبد الراضي
مي طارق فاروق عثمان السويركي
جورج عصام لمعى حبيب روفائيل
حسام سيد حسن عبد الصالحين
احمد سامح البدراوى صالح حسن
روان خالد محمد على الشامى
هاله وجدى عبدﷲ سالم محمد
مينا عيد حنين يوسف
ميرنا فهمى ميشيل رشدي فهمي
احمد هشام احمد العزب نوفل
احمد محمد احمد حسين
جهاد السيد سعيد محمد الصبى
احمد راضى فؤاد عبد الباسط
شمس عمر متولي عمر زين الدين
وسام عزت حسن احمد سليمان
ندا محمد عبد المحفوظ عبد الرازق
مريم حسن احمد على
محمود اشرف محمود سعد ﷲ
مى طارق محمد عطيه
مريم نبيل فؤاد سعيد
امانى أيمن أحمد السيدالجزار
خالد طارق كامل محمد
صﻼح وجيه زكريا على
هبه محمد عبد القادر عبد القادر ندا
محمد حازم احمد حسنى احمد محمد
ايمان سيد عبد الكريم عبد الحافظ
اسماء كمال محمد عبد ﷲ
احمد بهاء الدين محمد عباس اﻻسوانى

الكلية
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
زراعه دمنهور
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تربية جامعة السويس
تجاره بور سعيد
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فني صحى اسيوط
تجاره المنصوره
تجاره المنصوره
تربية بنها
تجاره بنى سويف
علوم حلوان
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
تجاره بنها
طب بيطري المنيا
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره عين شمس
كلية الزراعة جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه قاهره
تجارة جامعة السادات
تربية حلوان
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
اداب القاهره
علوم رياضة عين شمس
تجاره دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
224152
891632
307832
322639
673033
655837
740685
579978
575551
217228
455855
214867
226391
600884
305319
376404
887563
614309
110273
515559
218638
114887
581099
663222
110706
584772
881956
228604
357620
165345
157702
812734

اسم الطالب
امانى عادل على محمد
الصفا رشاد محمود احمد
نورهان احمد السيد سﻼمه ابراهيم
فاطمة احمد عبدالوهاب دياب
عز الدين ايمن محمد مرتضى عبد ﷲ عبد السﻼم
محمد السيد عبد المعطى ابوالنجا
اسماء بكر عبد السﻼم عطيه
اميره عبد العزيز ابراهيم السمنودى
اسراء محمد بسيونى السيد عبدالعال
اميره احمد ناصر محمد
محمد طارق محمد لبيب عسل
كريم جمال حنا ايوب
مصطفى حسين احمد عيد
مى احمد عبدالمطلب ابراهيم وهدان
ايمان سامي عبده محمد السيد
اسﻼم عماد عبدالنبى عبدالحميد
ساميه عاطف خليل مسعد
ماهى عاطف منصور حسن ابراهيم
كمال سعيد عبد الفتاح سﻼم
محمد عبد ﷲ محمد ابو العنين
مريم حسام عبد الفتاح السيد
علياء احمد البيومى حسن
محمود أبوبكر الدسوقى عبد المنعم عيسى
غاده رجب محمد محمود
خالد عبد الحكيم عامر النمر
منة ﷲ مسعد محمد محسون
منار شيخ العرب محمد ابو سيف
محمد عبد القادر محمد السيد
اسراء احمد سبيل احمد
احمد محمد عبده عبد العاطى
كريم عبد الحفيظ عبد العزيز محمد
مرسا فوزى نجيب صليب

الكلية
زراعه عين شمس
تربية ابتدائي اسيوط
تربية طفوله شبين الكوم
حقوق شبين الكوم ج منوفية
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره المنصوره
حقوق الزقازيق
علوم المنصوره
طب بيطرى كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره طنطا
تجاره القاهره
علوم رياضة القاهرة
علوم الزقازيق
حقوق شبين الكوم ج منوفية
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره انتساب موجه الزقازيق
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
اداب سوهاج
بنات علوم رياضة عين شمس
تجاره القاهره
تجاره طنطا
نوعية المنصوره
تجاره انتساب موجه طنطا
معهد فني تمريض طنطا
اداب انتساب موجه اسيوط
تربية حلوان
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
معهد فني تمريض الفيوم
تجاره انتساب موجه بنى سويف
اداب المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
368077
822240
664859
371473
672328
663723
915165
381316
451796
142929
816153
509990
297199
243813
463564
297756
666643
886847
226269
615214
383701
682919
504869
502085
878910
540465
427237
530565
877913
506513
841243
447751

اسم الطالب
سعديه رضا عدلى عبدالمقصود
فتحيه محمد سمهودى حسن
عمرو عبد العزيز محمود عبد العزيز عبيه
امنيه محمد ابراهيم عبدالحميد
محمد السيد ابراهيم عبد اللطيف
عبد العليم كامل عبد العليم شحتو
ايه محمد حسين محمد
محمود اشرف رشوان محمود رضوان
محمد مصطفى حسين النقشبندى
امال فريد محمد عبد الحميد
ايناس محمد صديق محمود
عمرو على رجائى عبد الرازق على
مريم ايهاب كمال عبد ﷲ حسن
اسﻼم محمد حسين السيد
شيماء السيد عبد السﻼم الحاج
اندرو عادل نسيم اديب
مصطفى طارق محمد رضا عبد الخالق البسيونى
اسراء حسن محمود كامل
محمد خالد محمد حنفى عمارة
هاله شعبان محمد محمد شعبان
نورا احمد رمضان مصطفى صقر
رامى عبد المنعم صﻼح الدين مسعد الكوش
ايه مصطفي طه احمد طه
روان سمير محمد ابو العﻼ الديب
روضه على حسن احمد
سناء مأمون محمود محمد اﻻعصر
هانى خميس رمضان محمود
وليد عادل عبد العزيز بسيوني
اميره يسرى على احمد
ميار مجدى محمد عبد المولى عسكر
احمد رمضان عبدالمعبود محمد
ابانوب عادل شفيق عزيز

الكلية
تربية بنها
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه المنصوره
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
معهد فني صحى المنصوره
تربية المنصوره
تجاره اسيوط
نوعية عباسيه
تجاره طنطا
اداب جامعة دمياط
علوم بورسعيد
حقوق اﻻسكندريه
تربية عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية كفر الشيخ
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره المنصوره
علوم اسيوط
تجاره القاهره
تجاره الزقازيق
تربية عين شمس
تجاره بور سعيد
اداب كفر الشيخ
تجاره اﻻسكندريه
تربية طفولة اسيوط
زراعه دمنهور
حقوق اﻻسكندريه
اداب دمنهور
علوم اسيوط
استنفد الطالب رغباته
حاسبات ومعلومات المنيا
حقوق طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
578130
385486
286541
218697
655065
504870
679747
447119
652092
234920
151906
650299
581091
169617
427200
306760
882493
752689
612680
309798
452040
834032
650764
298329
322067
671820
684669
376198
683351
881074
650627
831821

اسم الطالب
محمود مجدى محمد شعبان
اشرف شعبان توفيق عبدالقادر
حسين محمد على عبد القوى
جيهان مختار محمد حسنين
احمد محمد محمود على سالم
بسمه محمد ابراهيم محمد
محمد عثمان محمد السعيد
احمد جمال عبد الجواد بدوى موسى
محمود ايمن على عبد العظيم
مى زكريا عبد الغنى على
احمد عصام فتحى على
ماريز البرت برسوم تكﻼ
محمد محمود احمد ابوالمجد
ندى محمد حسنى محمود محمد
محمد علي سعيد علي محمد
ثويبة ابراهيم مصطفى اللطف
سامر افرايم منـسى صموئيل
نورهان السيد محمد محمد عبد السﻼم
امير محمد محمد البدرى احمد ابو زيد
اسامة السيد رمضان الجزار
محمود المحمدى رمضان الجماله
طارق حسن عبدالجليل حسنين
ماهيتاب محمود طه محمود عبد الغني
مصطفى سعيد فرحان سالم
محمد اسامة محمد سيداحمد جاد ﷲ
اﻻء محسن زكى ابراهيم
بسام نصر حسين ابو زيد
عبدالرحمن ياسر عبدالرحمن محمود سﻼمه
نسيبه حمزه حمزه مسعد صقر
محمود محمد عبد الجابر جﻼل
مريم ابراهيم ابو الحسن محمد محمود
آيه احمد محمود محمد

الكلية
حاسبات ومعلومات بنها
حاسبات ومعلومات بنها
تربية/رياضه حلوان
كلية البنات علوم عين شمس
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
نوعية طنطا
تجاره جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنى سويف
تجاره جامعة دمياط
تجاره طنطا
تجاره بنى سويف
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب اسيوط
تجاره بور سعيد
تجاره انتساب موجه الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
اداب جامعة دمياط
معهد فني صحى اسوان
اداب انتساب موجه المنصوره
حقوق القاهره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية رياضية بنات المنصورة
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه قنا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تمريض المنصورة
تربية رياضيه بنين اسيوط
حقوق المنصوره
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
323586
227063
536927
446436
210748
589463
141263
606071
503010
372432
609219
239596
455832
755611
163266
240586
109825
901291
816998
802571
451581
818103
671128
759444
837319
433198
393523
908002
906295
508923
158578
439429

اسم الطالب
ايمان سامي محمد ابوزيد سﻼم
ساره عادل محمد توفيق
هاجر احمد محمد رستم
سالم خالد سالم ابوشعره
ندى محمد صبرى احمد الخطيب
نيره اسماعيل البهى البطاوى
حسنة رزق رشاد عبد المقصود
هاجر ابراهيم كمال ابراهيم عبده
محمد امين عز الدين امين ابراهيم
ايه خالد عبدالعال محمــــد
مايكل هاني اسعد عطيه
اسﻼم محمد منصور محمد
مصطفى فتحي عبدالسميع حجازي
فاطمة عزت عبد العال عبد الظاهر
فاطمه عبد المنعم عبد الحليم عبد القادر
سها السبع عباس عبد المقصود
خالد الهادى احمد محمود
صابرين ابوالحمد احمد جابر
امانى محمد محمد محمد
مارينا كمال ناجى سعيد
السيد محمد محمد عبد الهادى ابوالدهب
خالد معوض حسن عبد الرحيم
ريم رضا ابوزيد سعيد السودانى
اﻻء السيد محمد السيد الوهدانى
محمد ابوالوفا حسين محمد
على عادل عبدالنبى عوض ﷲ محمد
فاطمه احمد محمد حسين
دعاء محمد صالح محمد
محمود ابراهيم ثابت على
نادين حسن السيد على عيسى
اسﻼم عرفة عيد ابراهيم
تقى احمد محمد على عبد ﷲ سوكه

الكلية
تربية طفوله شبين الكوم
حقوق القاهره
معهد فني صحى اﻻسكندريه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
اداب عين شمس
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
اداب الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
اداب بنها
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
اثار القاهره
العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير
علوم العريش
اداب الفيوم
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق القاهره
تربية ابتدائي سوهاج
نوعية موسيقيه المنيا
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
اداب طنطا
اداب المنيا
علوم المنصوره
تربية ابتدائي جامعة السويس
اداب فرع الوادى الجديد
اداب اﻻسكندريه
كلية البنات آداب عين شمس
علوم سوهاج
تجاره سوهاج
تجاره كفر الشيخ
حقوق بنى سويف
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
884034
802591
878930
215629
465400
148148
545834
608267
154350
579302
311629
303890
813677
287114
517804
538915
470346
150519
586220
460909
517065
437101
590998
604895
131714
909292
583763
658180
448203
214903
239561
655137

اسم الطالب
اسماء خالد محمد محمد
احمد على محمد كامل
شاهنده عصام عبد الرحيم على
اية ابراهيم علي السيد
عمر يوسف السيد مصباح يوسف السنبارى
محمد اشرف محمد محمد
احمد عﻼء عبد السﻼم صديق
ياسمين عبد المعين على محمد
عصام شعبان رفاعى محمد
وفاء محمد اسماعيل طه
احمد عاصم عبدالمعطى محمد
اسراء عبد المنعم معوض محمد الغتمى
هناء راغب عزيز صالح
يوسف حسن حسن حسن احمد
اسراء كرم محمد ابو المعاطي عبد اللطيف
ميرهان عﻼء الدين عبداﻻﻻه منصور الجندى
عمر محمد عبد الغفار محمد إبراهيم
هبة فرج محمد علي
دينا يحيى عبد الرؤف حموده
عبدﷲ محمد محمد اسماعيل الحاوى
عاصم مسعود ضيف ﷲ محمود
امانى عﻼء السيد عبد المجيد قطب
نداء محمود رسﻼن محمد
اﻻء خليفه بهجت محمد
مصطفي سيد محمد عبد التواب
محمود جمال مصطفى عثمان
جهاد بﻼل السيد ابو عامر
ايه على فتحى محمد الدسوقي
محمد السيد عبدالعال شبل الحداد
مصطفى عادل عبد اللطيف عبد السﻼم
محمد نبيل سليمان محمد
محمد طارق عبد الحميد السيد

الكلية
علوم اسيوط
اداب اسيوط
تربية/رياضه اسيوط
خدمه اجتماعيه حلوان
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تجاره القاهره
تجاره دمنهور
علوم الزقازيق
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تربية طفوله طنطا
ك.ت .فني صناعى قويسنا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب المنيا
اداب القاهره
تجاره دمنهور
علوم دمنهور
نوعية كفر الشيخ
دار العلوم ج القاهره
تربية ابتدائي طنطا
حقوق طنطا
اداب جامعة دمياط
اداب اﻻسكندريه
المعهد العالي للغات بالمنصورة
نوعية الزقازيق
حقوق انتساب موجه القاهره
كلية تجارة ج أسوان
نوعية طنطا
معهد فني تمريض المنصوره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره القاهره
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
اداب جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
580887
446528
892146
583123
353778
733608
555343
141351
725833
587463
584930
221776
472606
470254
301857
513340
897032
656886
829293
593955
149410
731138
577355
361894
372186
170355
304068
368416
651039
356627
387736
735029

اسم الطالب
ابراهيم محمد محمد على
ايمن احمد ابراهيم الشاعر
محمد احمد عبد الفتاح محمد
خلود سامي احمد عز
عبدﷲ ابراهيم سعد عبدالمجيد
اسماء شوقي الهادي محمود عانوس
حسام حسن احمد عبدالعال
اسماء فتحي عبد السﻼم حموده
محمد محمد عبدالرحيم احمد
ايمان جمال صالح محمد الرزاز
خالد عابدين ابراهيم القاضى
سلمى ابراهيم معتمد ابراهيم
أسماء عبد الفتاح عبد العزيز جناح
احمد جمال ابو الفتوح محمد سﻼم
محمد احمد توفيق الخطيب
ساره رضا محمد الشحات عطوه
ايه احمد صابر عبد الرحيم
ماريان رءوف خليل سو﷼
أسماء مغربى عبد المنعم محمد
ساره احمد محمد الجنيدى ابراهيم
امانى نبيل قرنى على
فاطمه السعيد عبد الحميد شويل
احمد ابراهيم السيد محمد الفيومي
دينا مصطفى ابراهيم مصطفى
ساره بيومى سيد عبدربه
محمود عبد الناصر احمد محمود
سارة اسامة احمد السيد عطااللـه
مروه محمد محمود محمد الشافعى
ايه نصر عقل توفيق
حسام حسن سيد محمد
هدير محمد متولى عبده عبدالرحمن
ايه محمد ابراهيم عبده

الكلية
اداب المنصوره
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
اداب اسيوط
نوعية طنطا
السن عين شمس/رياضة
نوعية الزقازيق
اداب انتساب موجه دمنهور
اثار القاهره
تمريض اﻹسماعيلية
تربية طنطا
تجاره طنطا
حقوق حلوان
نوعية كفر الشيخ
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب سوهاج
تجاره المنصوره
تربية قنا ج جنوب الوادى
تربية جامعة دمياط
تربية حلوان
تربية الزقازيق
تجاره جامعة السويس
المعارف العالي للغات والترجمة بالزيتون
حقوق بنها
اداب الفيوم
تربية شبين الكوم
تربية ابتدائي بنها
علوم المنصوره
تجاره انتساب م .بنها
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
205997
678147
800128
456080
386549
379849
523273
302640
323726
306537
206310
301438
310049
387382
580718
157607
746138
902260
376790
152739
847478
429714
587564
879224
748345
650975
206048
471889
535727
684776
895720
162271

اسم الطالب
بيشوي شريف سعد منصور
هويدا رضا عبد الباقى عبيد
ابراهيم مصطفى شحات سالم
محمد على محمد عواره
ياسمين طنطاوى محمد طنطاوي
مى رضوان حسن عطوه ابراهيم
احمد صابر احمد بخيت
مينا مجدي عبد ﷲ صليب
هاجر يحيى محمد السيد الشبراوى
مصطفى عادل عبد العال عوف
ايمان مجدى حسن على
محمد احمد عبد الكريم عبده
محمود ايهاب نبيل كساب
احمد السيد الصادق سليمان
احمد اسام السيد رمضان سالم
فاطمه حسين عبد ﷲ محمد
محمد يحيى عبد الرحمن سالم
شيماء حارس محمد مصطفى
اميره مجدى صابر محمد الطحاوى
عادل جابر عباس معوض
محمد على محمد على
تسنيم عاطف جابر محمد
غاده رجب عبد الرحمن على كحيل
مارتينا ميشيل فهمى عزب
محمود محمد محمود هلهول
اﻻء سامى محمد احمد البهى الجمل
ساندرا طارق سعيد بخيت
عمر أمين سعد يوسف عمر
ايمان مراد عبد الغفار الفقي
احمد نفاد محمد مصطفى
هرمينا جورج منير القمص كيرلس
نورهان ناصر السيد عبد العزيز

الكلية
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره سوهاج
تجاره طنطا
تربية ابتدائي عين شمس
تجاره عين شمس
علوم جامعة السويس
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
تربية ابتدائي شبين الكوم
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تمريض شبين الكوم المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية رياضيه بنين طنطا
تربية بنى سويف
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
علوم رياضة سوهاج
تربية ابتدائي عين شمس
تربية /رياضه بنى سويف
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
تربية أساسي اسكندرية
علوم بورسعيد
حقوق اسيوط
علوم رياضة اﻻسماعيليه
تجاره المنصوره
تربية ابتدائي عين شمس
تجاره كفر الشيخ
دار العلوم الفيوم
تجاره المنصوره
علوم رياضة سوهاج
رياض اطفال القاهره طالبات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
501499
608836
163705
151882
754923
358642
291533
284656
750790
591707
133559
357674
363654
470282
463162
843538
529178
654942
210302
512419
283157
911629
243319
897907
314891
893463
811740
216857
597370
586569
153665
223559

اسم الطالب
هند اشرف الميدانى عبدالعزيز يوسف
محمود خيرى صﻼح على احمد
انطونيو يوسف ابراهيم كامل
هانى محمد ابراهيم محمد
محمد عطيه السيد عطيه عيسى
مريم شكرى سامى رزق ﷲ
كريم محمد اسماعيل عبد الرحيم
ياسمين وصفي سعد الشحات حمدان
محمد السيد حسنين سعد حسن
محمد محمد طه البسيونى شاهين
ساره وائل مهدى محمد
ايه ناصر ابراهيم حسن
عمار مجدى على عبدالحميد
عاطف عبد الفتاح السيد حافظ
عمر مكرم محروس ابو النجاه
محمد محروص محمد توفيق
صالح صابر على صالح محمود
اسراء محمد جمعه السيد ابراهيم
فاطمه حسام احمد لطفى كريم
رحمة السيد حسن السيد حسن يونس
ياسمين اسامة ابراهيم محمد الصاوى
راندا محمد عبد الستار محمود
دينا محمد حامد رضوان
مصطفى محمود محمد سليمان
اسﻼم فكري السيد عبدالمعطى
احمد محمد خلف عطي
شادى طارق محمود محمد
احمد محمد توفيق رمضان
داليا عادل محمد الشربينى سرايا
محمد ابراهيم غريب ابراهيم الملط
ايه طه رمضان شاكر
تقى حسين فتحى حسين

الكلية
طب بيطرى اﻻسكندريه
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تربية الفيوم
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تربية العريش
تجاره عين شمس
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره عين شمس
تجاره بور سعيد
حقوق المنصوره
فنون تطبيقيه حلوان
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره القاهره
تربية كفر الشيخ
تجاره كفر الشيخ
علوم المنيا
تجاره دمنهور
تربية/رياضه المنصورة
اداب انتساب موجه عين شمس
تربية رياضيه بنات اﻻسكندريه
تجاره بنها
تربية اسوان
تربية/رياضه حلوان
علوم سوهاج
تجاره بنها
تجاره سوهاج
تربية رياضيه بنين المنيا
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره جامعة دمياط
تجاره طنطا
تجاره بنى سويف
اداب عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
387181
758233
755422
453317
803154
449054
583675
800980
287552
588115
602379
823627
582337
470697
668220
465349
330815
728960
279246
897933
816892
440135
831507
106405
500167
358080
464456
676402
284475
389022
801277
369190

اسم الطالب
زينب عاطف معوض سليمان
احمد فتحى عبدالسميع عطيه
ندى مدحت عبدﷲ محمد عبدﷲ
هبة حسن عبد الكريم حسن ملش
زينب عماد محمد عبد الحافظ
فايزه احمد عبد اللطيف نمير
هدى رضا قنصوه سند
مارجريت خلف رزق اسعد
اية محمد ابراهيم السيد احمد
عادل محمد جعفر سلطان ابراهيم
اميرة عادل احمد ابو الغيط عبدالدايم
ايمان انور عبدالغنى ابوزيد
اسماء شوقى مسعد سليم
هدى اسماعيل اسماعيل ابو العطا ابو العﻼ
احمد السيد احمد السيد شعبان
وليد صﻼح الدين رجب ابراهيم سﻼمة
ياسمين احمد عبد السميع خليل
ايه السيد فرحان حماد سﻼمه
اﻻء مجدي محمد حسن على
اسماء محمود محمد ابوعلى
احمد أسماعيل رشدان محمد
شروق بركات محمد عبد المجيد
معاذ محمد على عبدالحميد
هاجر حسام الدين فاروق الطوبجى
فادى مدحت ايليا قسطينسى
ميار حسين يحيى سعد
احمد رضا محمد عبد الفتاح مازن
اﻻء محمد احمد على سلمان
دارين محمد نبيل محمد عبد الحميد
محمد ماهر احمد على
اسماء ابراهيم عبدالحليم حسين
حازم وائل صﻼح عبدالمؤمن يسن

الكلية
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم العريش
تربية طنطا
السن المنيا
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تجاره طنطا
تمريض المنيا
دار العلوم ج القاهره
معهد فنى تمريض بنها
علوم الزقازيق
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
نوعية طنطا
نوعية فنيه كفر الشيخ
علوم المنصوره
تجاره كفر الشيخ
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
تربية الزقازيق
اداب القاهره
اداب سوهاج
تجاره اسيوط
تربية اسكندرية
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره طنطا
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره طنطا
تجاره المنصوره
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره عين شمس
نوعية المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
597302
910723
390237
372988
308282
816544
842670
676949
169527
113367
539257
587852
911042
679415
376330
881286
221257
504658
612908
293309
121099
431521
663187
669778
305003
597778
117605
672682
533502
380418
150467
135734

اسم الطالب
مني محمد صالح خليل اﻷديب
ندا حسن عمر حسن
دينا يحيى حمدى عبدالوهاب
ياسمين محمود احمد محمد
احمد جمال حسن قنديل
دعاء صﻼح محمود تونى
اسامه سيد عبد العزيز عبده
خالد احمد صﻼح عبد الحميد موسى
احمد عويس رزق مرسي
عمار خالد زكى سيد
مارينا ناصر نجيب يوسف
تقى صابر ابراهيم السيد احمد
عمرو طه شحات دسوقي
احمد سالم المهدى عبد الرحمن
احمد عبدالفتاح احمد محمد النشار
مارينا عبد المتجلي جاد مرجس
اﻻء ايمن احمد مصطفى
محمد أحمد ابراهيم حسن
هند عبدالسﻼم عبدالفتاح على
نجوى عزام احمد عبدالجواد
محمود احمد حسين احمد
عبد الرحمن عصام رجب على عبدالخالق
دينا محمد ذكى الشربينى ابو العنين
كريم محمد عبد الحميد عيسى
اسراء سعيد صابر السيد صباح
فواز الحسين عبد العليم عبد العزيز الحلوانى
ميرنا عاطف عزمى نجيب
سيف الدين خالد محمد حسين على المغربى
أسماء حسن محمد محمود التريسى
جمال عبدالحكيم محمد محمد السروجى
محمود رمضان امين مختار
ريهام مجدى احمد عبد السميع

الكلية
تجاره جامعة دمياط
تربية طفولة أسوان
حاسبات ومعلومات بنها
حاسبات ومعلومات عين شمس
نوعية اشمون
اداب جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
حقوق انتساب موجه القاهره
تجارة جامعة السادات
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
علوم اسوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره بنها
نوعية موسيقيه اسيوط
دار العلوم ج القاهره
اداب جامعة دمياط
نوعية الزقازيق
تربية/رياضه عين شمس
تجاره عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره طنطا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
كلية البنات تربية عين شمس
علوم المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
علوم رياضة القاهرة
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
372424
230331
310001
461647
616973
527547
152475
746554
386320
576262
528828
153673
577683
152031
800101
473774
662337
610546
808858
892097
751152
245527
314771
138585
597450
835351
471307
596986
459983
801356
505811
280293

اسم الطالب
امنيه غريب زكريا محمد
ياسمين السيد عبد الحميد رضوان
نادر صبحي عبدالرزاق فرج
ايمان احمد سعيد احمد سعيد
بسمة محمد عبد النبى الشحات المغنى
ريهام فوزي علي جبرت ﷲ
عبد ﷲ محمد الشافعي حسين هارون
احمد عبد الرحمن حسين حامد
ياسمين عبدالناصر محمد عواد
فاطمة جمال احمد احمد الحبيبى
احمد السيد المحلى فرج
سارة اشرف عبد التواب محمد
محمود حسن رمضان حسن السلمونى
عﻼء خالد مصطفي علي
هدى محمد بيومى محمود
فاطمه الزهراء مرسى السيد محمد سرور
محمود حسن حسن الرفاعى محمد
عبدالرحمن خالد السيد السيد عبد المطلب
محمود محمد احمد محمد
كامليا فراج ابوغدير محمد
محمد ثروت عبدالوهاب وهبه اﻻلفى
ساره محمد على هاشم
محمد يوسف السيد محمد
رانا سامي صﻼح الدين امين
أسماء مجدى عبد الرحمن أمين المندوه
مصطفى الضوى سﻼمه فضل ﷲ
اية مصطفى فخر الدين على
دينا السيد ابو الفتوح محمد يوسف
مها حسن عرفه حسن الطور
طارق منتصر رشدى عبد البديع
خالد السيد سعيد عبد السﻼم سﻼمه
رنيم عصام عبد الغنى محمد عبد الغنى

الكلية
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى رياضه بنها
تجاره كفر الشيخ
تربية ابتدائي بنها
تربية اسكندرية
الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى ببنى سويف
تجاره جامعة السويس
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
اداب طنطا
علوم اﻻسكندريه
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
علوم رياضة المنيا
نوعية كفر الشيخ
تجاره كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجاره اسيوط
معهد فني صحى اسيوط
تجاره بور سعيد
بنات تربية/رياضه عين شمس
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره جامعة دمياط
المعهد الفني للتمريض بقنا
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره جامعة دمياط
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
تربية نوعية موسيقية اسكندرية
تجاره بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
811134
584315
207871
808204
473481
159897
113359
895983
460125
539356
118673
881277
539878
109602
122705
651280
242749
208093
915276
600659
111731
303270
458725
601728
879477
888332
319971
463082
671466
595776
297056
129685

اسم الطالب
دعاء جابر محمد عبدالرحيم
محمد صبحى يسن بدر اﻻعصر
حسام احمد محمد سعيد محمد
عمر جمعه عزمى عبدالرؤف
بسمه سمير ابراهيم عبد الكريم السبيعي
كيرلس اشرف عطية عوض
عز الدين وائل محمود فخر الدين ابراهيم عبده
يمنى ايمن محمد صديق الحكيم
دنيا عادل محمد محمد الغزولى
ندى محمد جوده محمد عبد الرحمن
اية محمد ممدوح محمد
سمر احمد حسن حسين
ساره صبحى محمود ابراهيم محمود
خالد محسن حسنين جالس
هبه فكرى على احمد
ايه سالم البرنس عبد المتعال ابو الوفا
ساره مجدى رياض ابراهيم مكارى
محمد احمد حسين احمد محمد
داليا ممدوح عبدالتواب احمد
دنيا محمد رشاد محمد هﻼل
امل محمد محمود محمدين
ندى رفعت احمد الجبيرى
إيمان أحمد أحمد الصباغ
محمد عاطف محمد سعيدسيد احمد
جون ميشيل عطا ﷲ جرجس
رانيا مدحت ونيس عبد ﷲ
محمد شريف فؤاد شعير
احمد رجب احمد محمد النورج
ايه عبد الفتاح ابو الخير عبد الفتاح
اسماء محسن زكى عطيه الطحان
شيماء سﻼمة رزق سﻼمه على
منة ﷲ حسين محمدى محمد

الكلية
تجاره بنى سويف
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره بنى سويف
اثار قنا جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تربية موسيقيه حلوان
تجاره سوهاج
تجاره دمنهور
تربية السادات
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
اداب اسيوط
تربية دمنهور
حقوق القاهره
معهد فني صحى رياضه امبابة
تجاره طنطا
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
معهد فني صحى اسيوط
اداب الزقازيق
اداب انتساب موجه حلوان
دار العلوم ج القاهره
علوم دمنهور
اداب الزقازيق
تجاره اسيوط
اداب اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
معهد فني تمريض المنصوره
تربية جامعة دمياط
طب بيطرى القاهره
رياض اطفال القاهره طالبات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
678528
379185
167107
917024
352176
893482
122794
592249
577773
133832
681426
381344
679997
451229
115310
438427
147387
318418
360394
295640
186178
833697
456078
279711
439509
909715
816980
545754
728733
826657
160515
673836

اسم الطالب
رقيه احمد محمد احمد محمد الفقى
سلسبيل اشرف عبدالعاطى مصطفى قطب
اسماء شعبان محمد حسن
امل محمود مهدى شاكر
دنيا سامى عبدالنبى محمد
سمسم شفيق جاد عبيد ﷲ
امال حموده احمد عبد الرحمن
دينا سمير محمد شهاب الدين
ايمان السيد محمد الشيخ
منه ﷲ هانى محمد نجيب زكى
مروه عبد الرحمن الصديق عبد الرحمن ابو بك
محمود اشرف محمد عبدالرحمن شلبى
ايه عﻼء الدين فتحى عبد الملك عبد الكريم
احمد محمود على عبدالعزيز
نورهان ممدوح سيد احمد
نورهان خالد على عبد اللطيف
اسراء حسن سيد حموده
مصطفى سامي سعد العجمى
حسام مصطفى مصطفى محمود
ايمان ماهر فتوح جاب ﷲ
رضا رحيم راشد موسى
عﻼء النوبى مرغنى النوبى
محمد عبد ﷲ عبد ﷲ نجم
هﻼ اشرف عبد العظيم محمود
شيماء عادل محمد حافظ توفيق
ياسمين ممدوح محمد تمام
اسﻼم صابر حسانين مهران
محمد على ادريس حسن شعيب
احمد عبد الرحمن عطيه عبد الرحمن
ماريو غب﷼ خلبوص عزمى
شيماء اشرف جﻼل شحاتة
خالد عوض المصلحى عوض ابراهيم

الكلية
تربية المنصوره
تربية/رياضه بنها
دار العلوم الفيوم
معهد فني تمريض اسيوط
تجاره انتساب م .بنها
تربية ابتدائي سوهاج
اداب القاهره
تربية جامعة دمياط
اداب المنصوره
نوعية فنيه جيزة
علوم المنصوره
زراعه عين شمس
تربية المنصوره
تجاره طنطا
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه القاهره
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
اداب عين شمس
تجاره عين شمس
اداب الفيوم
تجارة قنا ج جنوب الوادي
السن عين شمس
علوم رياضة حلوان
تربية أساسي اسكندرية
تربية ابتدائي اسوان
دار العلوم المنيا
علوم رياضة دمنهور
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
تجاره سوهاج
تمريض بني سويف
اداب المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
577074
297141
362015
502716
448994
822539
674675
468162
148476
879086
229939
756617
651204
502325
670361
754637
440954
323672
738410
747797
837141
448535
827495
657122
614970
734418
366210
209472
116545
750373
542440
442209

اسم الطالب
مريم عبد القادر عبدالفتاح محمد شحاته
ريماس مجدي حلمى طه عبدالوهاب
هبه ﷲ خليل ابراهيم على
محمد احمد محمود سيد احمد الطباخ
ساره اسامة احمد منجى
ميرنا هﻼل امين بولس
على محمد احمد على الزين معروف
هناء شاكر قطب مصطفي
اسماء ابراهيم عبد الكريم محمد
ايه احمد حمزه عبد اللطيف
خلود فؤاد محمد سالم
شيماء ابوالنور مصطفى محمد
نسمه محمد محمود محمد الشويحي
مصطفي شعبان محمد محمد عمر
اسراء يحى على احمد حليمه
فؤاد درويش ممتاز درويش
صفية محمود محمد على عبدالرحمن
اية ابراهيم ابراهيم يوسف هﻼل
سماء اسامه امين عبدالغفار حسن
سلمى احمد محمد حامد
السيد أحمد السيد سالم
جوزفين خيرى رياض شهدى
شريفة اشرف محمود عبد المقصود
سلمى حمدى المتولى جبريل
ايه احمد سعيد محمد
هدير حسن السيد ابراهيم بدر
انس صﻼح ابراهيم محمد
ناصر هشام ناصر عبد النبى
اسﻼم وجيه جابر مليجى
مصطفى عادل مصطفى ابراهيم محمد عبد الرسول
عمرو امجد عبداللطيف توفيق الدقيقى
القيعى عاطف محمد عبد الهادي القيعى

الكلية
علوم جامعة دمياط
السن عين شمس
دار العلوم ج القاهره
علوم اﻻسكندريه
اداب طنطا
تجاره سوهاج
تجاره المنصوره
علوم اسيوط
تربية حلوان
تربية اسيوط
اداب عين شمس
تربية ابتدائي جامعة السويس
اداب المنصوره
زراعه اﻻسكندريه
نوعية المنصوره
علوم العريش
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية ابتدائي السادات
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم جامعة السويس
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
اداب انتساب موجه طنطا
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره الزقازيق
اداب الزقازيق
نوعية الزقازيق
علوم رياضة بنها
حقوق عين شمس
تجاره انتساب م .بنها
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
529861
204639
236802
735868
754630
238432
511851
240400
244611
319710
811308
126436
903384
584402
296428
364884
803077
181489
881402
534003
466313
163282
302757
877936
736554
815140
547422
602957
665720
811113
592457
290039

اسم الطالب
محمد جﻼل جاد محمد ابو خضره
يوسف عصام سيد محمد علي هيكل
محمد ايمن محمد ابراهيم شحاتة
ايه سعيد محمد ابراهيم
على صﻼح الدين على عبد الرءوف
كريم محمود سعد محمود
اية محمد الحسيني علي جﻼل
رحمه حسام محمد محمد
محمد سيد عبد العاطى السيد
اية رمضان حسن عبدة خليفه
على أوسام محمد احمد
اية امين عبد المنعم محمود زين الدين
وليد السيد محمد احمد
مي وائل الشحات السيد ميسره
شروق اسامة حسني محمود
نهال حنفي منعاز السيد حسنين
أمل اشرف على جابر
جهاد حسين محمد عبد التواب
ياسمين محمود عبد الرحمن محمد
روان عبد الخالق ناجى على النجار
ايمان محمد السيد عبدالسﻼم غﻼب
اسماء رشاد سالم محمد
احمد معوض عبد القوى شاهين
منار جمال محجوب حسانين
اسراء محمد على احمد يحى
هدير خالد عبدالكريم احمد
محمد والي ابراهيم السيد على بكر
سيف محمد السيد يسن
محمد سعد صبرى محمد البيلي
ايمان زين الدين محمد انور فرحات
ندى عبدالمنعم توفيق الكرداوى
شروق محمد سيد محمد

الكلية
علوم شبين الكوم ج المنوفية
علوم عين شمس
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
علوم الزقازيق
تربية العريش
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
اداب دمنهور
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية ابتدائي بنها
تجاره اسيوط
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تربية سوهاج
تجاره طنطا
حقوق عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد فني تمريض المنيا
نوعية الفيوم
طب بيطرى اسيوط
علوم دمنهور
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تربية/رياضه الفيوم
تربية ابتدائي السادات
تربية اسيوط
تمريض الزقازيق
اداب المنيا
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
معهد فني تمريض الزقازيق
نوعية المنصوره
تربية المنيا
اداب انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
458034
430319
652408
296298
226054
432915
455239
462471
298772
534201
581229
121433
729076
299964
746284
680336
671429
312045
156923
743825
106566
658693
840683
279516
598140
537198
363055
314674
213888
534549
321414
470483

اسم الطالب
ايمان فكرى عبد ﷲ السيارى
رامى حسام الدين حنفى محمود محمد حسنين
محمد اسماعيل على احمد البيلي
سمر مجدي فانوس رميس
احمد عطا محمود عبد الحميد
محمد احمد حسين محمد زكى
ابراهيم سليمان السيد سليمان المليجى
عبير عبدالﻼه عباس أبوشعيشع
احمد رجب عبد العزيز سليمان
منة ﷲ محمود محمد السيد احمد
سمير عبد الحى محمد فكرى اباظة
محمد السعيد السيد ابو النيل
محمد عبد الوهاب احمد مصطفى
كريم محمد حسن عياد
محمد سمير على سالم
دنيا محمد خليل احمد حافظ
محمود محمد محمد عبد المجيد
مصطفى سعيد موسى السيد محمود
اسراء ايمن حسن وزير
نورهان على حسن الفطايرى
احمد عمرو علي كمال عبد الحفيظ
ايه السيد الجبالى عبد الجليل
محى الدين محمد الصغير صاوى محمد
عمرو جمال عزب متولى
ساره فكرى محمود محمود ابوبسيونى
جيهان سعيد عبده احمد الهنداوي
ابراهيم حسن محمد عثمان
ايهاب توفيق عبدالعظيم العفيفى
مارتينا مﻼك ميخائيل جندى
اسماء صﻼح حسن كامل احمد
مروة حمدي محمد عشماوى جبر
عبد المجيد صبرى عبدالمجيد عبد العزيز نوار

الكلية
نوعية طنطا
تجاره اﻻسكندريه
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
حقوق حلوان
حقوق حلوان
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
اداب كفر الشيخ
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه حلوان
نوعية اﻻسكندريه
معهد فني صحى طنطا
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
تربية رياضيه بنين المنصوره
تربية/رياضة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
حاسبات ومعلومات عين شمس
علوم المنصوره
تجاره بنى سويف
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره جامعة دمياط
تربية ابتدائي دمنهور
السن عين شمس/رياضة
تجاره بنها
تجاره القاهره
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
معهد فني صحى بنها
حقوق طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
679294
880029
907555
228484
653117
365396
436831
535303
548437
232098
361852
212682
237837
428716
220701
440050
533876
594584
674790
808713
366233
131486
668867
304353
210310
451203
239336
602684
229124
530562
601783
676791

اسم الطالب
هبه احمد محمد السيد شادي
اشرقت محمد عبد الﻼه طه
محمد مختار عبد العليم حافظ
محمود محمد محمود احمد
سهيله محمود محمد المتولى حسن
ايه ﷲ احمد عبدالعال ابراهيم
نورهان جمال محمد عبد العاطى
وﻻء محمد شحاته محمد على غانم
احمد محمد عبد العزيزمحمد شاهين
حسام عاطف محسب على
ايه الغمرى المتولى نصر الحنونى
عبد الرحمن عصام الدين محمد كامل
اسراء سيد امام محمد
مينا ابراهيم زكريا غب﷼
عمر خالد محمود حسنين حسونة
أميره محمد متولى عبد المعطى كساب
ايمان احمد عبدالمجيد على الخولى
نيره وائل عبد الحكيم سليمان
احمد محمد فوزى محمد عبده
الحسن جمال محمد حسن
عمر دسوقى محمد الدسوقى محمد
محمد ابراهيم السيد حسن
شيماء محمود محمد شحاته
اﻻء عبد الستار سعيد عبدالستار المعﻼوى
منه جمال الدين محمد عمر
احمد سامى عبد ﷲ محمود كريت
محمود ربيع محمود فاضل
ﻻميس احمد جمال جاد
احمد محمد عبد الستار عبد السﻼم
هشام احمد عبد الصادق سﻼمة
اسراء مصطفى محمد عطية السمان
على ابراهيم على السيد عبد المقصود

الكلية
رياض اطفال المنصوره
اداب اسيوط
تربية رياضية بنين سوهاج
زراعه القاهره
اداب انتساب موجه المنصوره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية طفوله ج دمنهور
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره القاهره
علوم رياضة المنيا
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
تربية اسكندرية
علوم طنطا
تربية ابتدائي جامعة دمياط
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية/رياضه بنها
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم رياضة شبين الكوم
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
علوم طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية الزقازيق
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره دمنهور
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية ابتدائي الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
676226
319271
671986
534817
668067
471885
912783
518615
324715
661137
809060
239783
745271
660579
356977
232737
361934
674216
742828
510910
142234
885618
910808
454788
662283
525121
231969
594173
206066
351374
215523
898630

اسم الطالب
عبد الرحمن عصام عبد الرحمن توفيق
نورهان محمد أمين محمود السيد عبدﷲ الغباشى
نهال محمود سالم احمد
مرزوقه على ضيف على رزق
ياسمين محمد محمد ابراهيم سيف
احمد محمد عبدالفتاح حامدعياد
محمد جمال عبد الرحيم بدرى
دينا السيد ممدوح البكاتوشي
شروق سيد جاد المولى محمد
عمر سعد السيد احمد رخا
ياسمين ابو عبد ﷲ محمد محمد
كرم عبد الخالق عبد ﷲ عبد اللطيف
احمد عادل السيد عاشور
شروق عبد الحكيم احمد اسماعيل
اسﻼم محمد احمد علي
ندى مصطفى حسن مصطفى
شيماء محمد مغاورى حسن
اسراء احمد محمد السعيد محمد
اسراء محمود السيد عبدالحليم
مروان محمد دسوقى عبدﷲ
محمود شريف يوسف ابراهيم
الشيماء بدر مرزوق عبد العزيز
الهام عبد الرسول على عبد ﷲ
اسماء محمد السيد احمد عميره
عمرو وائل محمد السيد السيد الصباغ
ندى محمد عبد المولى سيد احمد المعصرى
معتز اشرف عبد العال ابو حﻼوة
ريهام رضا الشبراوى محيض
هبه رمضان عبد الستار عبد العزيز
بيتر اكرم جرجس مكرم
احمد محمد عبدالمتجلى جمعة الطنطاوي
انجى حسن عبد العزيز حسن

الكلية
تجاره المنصوره
علوم بنها
تربية المنصوره
اداب دمنهور
معهد فني صحى المنصوره
تجاره كفر الشيخ
اداب اسوان
اداب دمنهور
تربية الغردقة جنوب الوادي
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب انتساب موجه المنيا
حقوق القاهره
تجاره جامعة السويس
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
رياض اطفال القاهره طالبات
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره المنصوره
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
حقوق اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم اسيوط
تجارة انتساب موجه اسوان
حقوق طنطا
تجاره بور سعيد
علوم اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
تربية جامعة دمياط
تجاره عين شمس
تجاره عين شمس
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
تجاره سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
366063
900194
810871
433011
539684
516868
372414
166090
842477
432707
595157
235187
368354
539877
841087
429627
752039
505781
181830
139759
747028
230207
527433
746028
725728
375008
468799
909240
448741
428229
302251
238297

اسم الطالب
طارق عصام محمد محمد
اسماء عبد العزيز حسين محمد
محمد سلطان عبد العظيم محمد
احمد علي مصطفي علي
ناهد ممدوح فتحي علي رجب
محمد مجدي محمد مرسي عبده
اسماء السيد صﻼح محمد
هبه حمدى عبد التواب محمد
سارة محمد سعيد ربيع فهمي
ماجد عبد السﻼم محمد عبد الرؤوف
يمنى حامد يوسف محمد يوسف
اﻻء حسين سيد حسن
يارا سيد حنفى سيد شعراوى
سارة شعبان محروس قنديل
سلمى ابو العباس محمد عثمان
السيدة محروس سعد السيد خليل
اسراء على عبد ﷲ السيد خﻼف
مصطفى محمد غريب السيد داوود
رجب حسين رجب حسين
ايه اسامه محمد عبد الرضى
محمود عادل عبدالفتاح محروس
مارينا رافت منصور بشاره
كرستينا مكرم جيد عبيد
امنه علي محمد عبد الرحيم
مرام ماهر مرسي حسب ﷲ
اسراء عادل عبدالفتاح احمد
اسماعيل محمد اسماعيل خليفة الدهنه
اﻻء بيعيش عبد الباسط السنوسى
هبه عبد المجيد إبراهيم على إمام
محمد ناصر يوسف عبد الجليل
محمد احمد عبداللطيف موسي
سلمى محمود السيد عيسى

الكلية
تجاره بنها
معهد فني تمريض سوهاج
السن المنيا/رياضة
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره دمنهور
كلية البنات علوم عين شمس
تمريض الفيوم
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره جامعة دمياط
تربية/رياضه حلوان
تجاره بنها
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
علوم بورسعيد
تجاره طنطا
معهد فني تمريض الفيوم
زراعه القاهره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
خدمه اجتماعيه حلوان
علوم اﻻسكندريه
تربية اﻻسماعيليه
تجاره انتساب موجه الزقازيق
معهد فني صحى بنها
حقوق اﻻسكندريه
معهد فني صحى اسوان
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره انتساب موجه دمنهور
معهد فني صحى رياضه بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
896460
816311
284619
304152
314605
814526
899797
243148
391791
319943
730609
204037
904966
364807
125827
277159
830965
593618
155029
296896
241449
655397
587187
533504
602143
658791
316828
450385
595961
356660
615367
428617

اسم الطالب
حنان عبد الﻼه حسن احمد
مارين خيرى وهبه جرجس
نهال مجد الدين سليم حامد
فاطمة الزهراء محمد محمود محمد محمود
عزة عادل احمد محمدعامر
عمرو محمد رجب عبدالفضيل
نسمه صديق عدلى محمد
هناء زايد محمد احمد
محمد صﻼح عبدالعزيز محمد
اسامة عاطف فتحى فنجوح
ايه عمرو عبد الرؤف محمد حسن
ايﻼريه ايمن بدير نجيب
محمود جمال عبد الشافي مرسي ابراهيم
مارينا مجدى زاهر كيرلس
جينا جوزيف عجبان سعيد
عبد الرحمن محمد فرغلي احمد
ايات محمود محمد حمد
عبد ﷲ محمد هاشم عبد ﷲ حسانين
ريم عبد الرحمن محمد محمد احمد موسى
مي عصام عبد الصمد السيد
اندرو رشاد يوسف ميﻼد
ماجد رزق عيسى رزق حنا
محمد عزت رشدي محمود سالم الجرح
اسماء رمضان عبد الفتاح السيد شاهين
ايمان ابراهيم ابوعجوة عمر
خالد الدسوقى شلبى الدسوقى يوسف
سمر محمد لطفى ابراهيم
ساره رأفت جمال الحلو
دينا محمد محمد ابو العﻼ عيطه
محمد اشرف جابر هاشم
سلمى محمود احمد محمد عسكوره
احمد سعيد محمد ابراهيم

الكلية
تمريض سوهاج
تجاره اسيوط
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
طب بيطرى جامعة السادات
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
دار العلوم المنيا
تربية سوهاج
نوعية جيزه
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه/رياضة
اداب عين شمس
علوم عين شمس
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب القاهره
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
علوم بنى سويف
حقوق انتساب موجه القاهره
حقوق حلوان
اداب انتساب موجه المنصوره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
زراعه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه الزقازيق
علوم المنصوره
اداب انتساب موجه طنطا
علوم طنطا
اداب جامعة دمياط
حقوق عين شمس
علوم بنها
علوم رياضة طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
817324
427415
149094
278875
651261
456500
303607
604206
292262
239982
682592
161120
314243
318498
141992
744362
548634
146150
605735
727203
830657
453763
602191
303036
138263
243121
591491
663902
142944
207339
538225
681467

اسم الطالب
محمد عبد العال محمد الشربينى
ميرنا كريم كامل جرجس عوض ﷲ
احمد جمعة محمد عباس
اية جمال الدين سعد زغلول احمد صالح
اﻻء طارق مرزوق حامد
تغريد سمير ابراهيم محمود الكيﻼنى
بثينة رأفت محمود غﻼب
اسراء على السيد احمد محمد عبد المطلب
جهاد عماد عبد السميع السيد ابراهيم
احمد السيد سعيد محمد
الزهراء ياسين محمد المهدى عبد الحليم
اسراء جمال عباس عبد الحميد
هانم جابر عبد العزيز خضر
محمد محمد عبد الحميد خير الدين
كريم عمر سعد زغلول
شهندا ابراهيم حسن اسماعيل
عبد الرحمن احمد على عبد المجيد
غاده محمد ابراهيم عيد حسن
السيد سعيد عبدﷲ ابراهيم
محمود عصام محمود محمد الوزير
ايمان مصطفى كامل رشيدى
ساره حافظ عبد الملك سرحان
احمد نبيل عبدالباقى محمد عمر
مريم السيد محمد جودة السنطاوي
اسماء عيد سعد عبد الحميد البشبيش
سلمى عمرو ابراهيم علي
نوران زكريا حسن العربانى
يوسف فرج محمد اسماعيل
ايمان محمود عبد الﻼه اسماعيل
محمود شريف يحيى محمد محمود فايد
هدى مرضى اسماعيل اسماعيل قنون
وفاء سيد ابو طالب سيد

الكلية
حقوق بنى سويف
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تربية حلوان
اداب القاهره
فنون جميله فنون حلوان
معهد فني صحى طنطا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب الزقازيق
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي المنصوره
تربية بنى سويف
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تمريض شبين الكوم المنوفية
دار العلوم ج القاهره
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره طنطا
زراعه القاهره
معهد فني تمريض الزقازيق
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره طنطا
تربية الزقازيق
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية عين شمس
السن عين شمس/رياضة
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
طب بيطرى كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية طفوله ج دمنهور
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
527723
318943
164458
733260
892757
426888
880238
737247
315363
581144
362203
398578
667420
741105
450277
904799
877019
127624
535860
352545
909912
605457
145220
510894
185424
320204
605492
674358
549926
321405
208456
147579

اسم الطالب
ياسمين محمد محمود احمد يوسف
اية كامل عبد العظيم السيد
ناريمان احمد محفوظ محمد
شيماء الشحات حسن هاشم عفصه
نداء احمد محمد احمد
وﻻء محمود محمد عثمان
بيشوى عادل فرج اسكندر
امنيه عبدالمعز السيد السيد موسى
حسام وحيد زين خميس
ابانوب جمال فتحى فرج عبد الملك
مى مصطفى على محمد
على عبدﷲ محمد محمد عبدالرحيم
منار جمعه محمد مصطفى فرج
محمد صﻼح سالم محمد
اسماء شكرى محمود ابراهيم عبد القادر
رضوان عبد اللطيف احمد السمان
محمد عصام محمد عبد الظاهر
سمر مجدى عويس احمد على
هدير خميس مرسي السيد
كريم محمد فهمى عامر عثمان
كرستين سمير ناجح عبد المسيح
شروق أحمد محمد صبحى أمين
سعاد اشرف الفاتح عبد الغنى
محمد هشام ميسره خليل ابوالعطا موسى
محمد فوزى سليمان على
ثروت انور عبد الفتاح زيدان
مريم عﻼء حسن عباس
اسﻼم احمد امين محمد
ايمان ياسر حسين جاب ﷲ
غادة عيد رجب سليمان السﻼموني
يسرا عمرو صﻼح شرف
بسمه محمد ابراهيم سﻼم

الكلية
علوم جامعة السويس
معهد فني صحى بنها
اداب انتساب موجه الفيوم
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية ابتدائي اسيوط
اداب اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
رياض اطفال القاهره طالبات
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
تربية ابتدائي طنطا
حقوق حلوان
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
تربية ابتدائي المنصوره
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
نوعية طنطا
تجاره سوهاج
حقوق اسيوط
تجاره انتساب موجه حلوان
زراعه دمنهور
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضة
تجاره سوهاج
تربية الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
تجاره الزقازيق
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
تربية السادات
تجاره القاهره
تجاره انتساب م .بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
474524
434382
217796
231257
318850
849506
428530
283554
278148
306556
669150
897608
516334
153905
284832
136479
557316
324412
230988
445693
505225
613993
727234
297191
353713
731071
902857
171501
316685
128991
899473
663628

اسم الطالب
احمد مصطفى احمد فرحان
محمد احمد السعيد حسانين سليمان شقره
شروق ايهاب فهمى فتوح على
فاطمه طارق عبدﷲ عبد المطلب
راوية محمد عبدالعزيز عامر
محمد النوبي محمد الشاطر
عبد القادر احمد عبد القادر محمد محمد
محمد اشرف عبد العزيز فلهم
ايناس سامح احمد جاد
احمد عبد العظيم محمد الطباخ
احمد السيد احمد السيد عباده
جون فوكيه شنوده عبد المسيح
الحسين يوسف فتحي حسين السيد
رنيم محسن محمد سعيد
ريهام طارق محمد اسماعيل
امنية اسماعيل محمد عبد النبى
محمود جمعه توفيق عوض سليمان
احمد عرفات ابراهيم حسين
محمد صابر محمد محمد على الحناوى
علياء ابراهيم عبد الرؤف جاد ﷲ
امير محمد احمد السيد احمد
اسراء عبدالحكيم امين جمعه
ابراهيم عماد احمد محمد ابراهيم
مارينا فيليب جرجس زكي
احمد سيد سيد شهاب
ايمان السيد علي سيد احمد الحزين
مي صبري عبد المبدى احمد
زينب محمد محمد حسانين
اﻻء ابراهيم عبد العزيز الجز
انجى عشم شكر ﷲ واصف
اسماء سيد سعد سيد
مروه حامد محمد عبد الحميد مرسى

الكلية
حقوق اﻻسكندريه
علوم اﻻسكندريه
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره انتساب موجه عين شمس
رياض اطفال القاهره طالبات
تجارة قنا ج جنوب الوادي
حقوق اﻻسكندريه
تجاره طنطا
تجاره عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره المنصوره
تجاره سوهاج
اداب دمنهور
تجاره اسيوط
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
بنات علوم رياضة عين شمس
اداب دمنهور
تجاره عين شمس
تجاره عين شمس
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه دمنهور
اداب انتساب موجه الزقازيق
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
تربية عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
نوعية الزقازيق
علوم سوهاج
نوعية جيزه
تربية بنها
تجاره القاهره
اداب سوهاج
تجاره المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
735801
819083
885784
185381
287274
467519
607583
438919
826916
915909
313225
726251
108671
822972
155957
741468
680085
387830
606864
128161
673105
238754
667496
540146
110276
739513
808941
602671
822788
168566
532533
207136

اسم الطالب
دنيا احمد محمد محمد حسن
زينب محمد مصطفى حافظ
مى مختار حسين صديق
ابراهيم مصطفى محمد محمد
هدى علي سليم محمد
عبدﷲ محمد احمد يوسف
زكريا مصبح سليمان مصبح
منة ﷲ خالد عبد المنعم ابراهيم هندى
محمد رفاعى محمد عبد الصمد
مينا مسعد حبيب تاوضرس
اسراء عبد ﷲ عبد المعبود محمد
مريم حاتم احمد جريش
شيري فايز توفيق حنا
مصطفى محمد حافظ مبارك
عبد الرحمن على محمد منصور
محمد صبرى محمد على
احمد عاطف فتحى عبد الوهاب الحديدي
وئام السيد حسن مرسى عبدالﻼ
هدير نادى كامل زكى
عائشة سيد محمد محمد
عبد ﷲ عبد الستار عبد ﷲ عبد السميع شاهين
اسراء محمد محمد عبد السﻼم
لينه على محمد حسن
اسراء فاروق محمود أبو سيف
مؤمن محمد جابر محمد
احمد العزازى اﻻمين عبدالكريم
جهاد ربيع محمود بسيونى
شفاء داود فتحي طلبه
رحاب محسن ابو المجد قاسم
شيماء مختار محمد عبد المقصود
محمد سعد عبدالعظيم الشاملي السكرى
اسراء ياسر منصور عبدالنبى

الكلية
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب سوهاج
تربية اسيوط
اداب انتساب موجه بنى سويف
نوعية عباسيه
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
حاسبات ومعلومات الزقازيق
علوم رياضة طنطا
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تربية اسيوط
علوم رياضة بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنى سويف
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره بنى سويف
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية بنها
علوم الزقازيق
علوم حلوان
تجاره طنطا
حقوق حلوان
علوم رياضة جامعة دمياط
زراعه دمنهور
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
نوعية الزقازيق
نوعية المنيا
تربية الزقازيق
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب انتساب موجه الفيوم
معهد فني صحى اﻻسكندريه
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
739581
746099
683112
243180
524176
519958
435517
526210
466916
212531
372968
589937
881346
808192
580360
132017
535429
324028
547115
432241
308833
606289
356437
384449
370269
680819
169026
664218
579486
757146
149388
880767

اسم الطالب
محمد سمير كمال حسن حسين
على عبد السﻼم قويطه حميد
نهال مشرف اسماعيل مشرف اسماعيل
شروق هشام ذكي علي محمد
ندا مجدى رسمى مسعد
وفاء مفرح مصطفى اسماعيل نصار
ريهام محمد صبرى حسن على
محمود احمد عبد المنعم محمود محمد
منار مالك صبحى على حتحوت
هانيا محمد ابراهيم نصار ابو عويلي
هند عبدالمحسن فريد فهيم السيد
اريج هشام راغب غنيم
اسﻼم محمد كامل سيد
رضا هاني بولس عياد
احمد نبيه محمد البيلى عبدالنبي
حسام عبد السﻼم عبد الواحد عبد السﻼم
امل ابراهيم السيد الغرباوي
محمد خليل احمد خليل
احمد محمد اسعد محمد محفوظ قاسم
مصطفى محمد محمود محمد ابراهيم
احمد حنفي عبدﷲ عوض ابو جودة
ندى ماجد احمد دعبس
نورهان محمد مهدى الفرماوى
مى ماهر احمد عبدالمنعم
محمد نادر سيد عبدالفتاح
فاطمه ابراهيم السيد ابراهيم العدل
اميرة سعد ايوب عثمان
وسام محمد ابراهيم حسن
حنان محمد ابراهيم محمد عيد
سعيد رجب رجب صالح الطحان
ساره مسعد كمال سيد
اسماء احمد شلبى متولى

الكلية
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره بور سعيد
اداب المنصوره
حقوق حلوان
تربية أساسي اسكندرية
حقوق طنطا
اداب دمنهور
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية ابتدائي كفر الشيخ
اعﻼم القاهره
بنات علوم رياضة عين شمس
فنون تطبيقية جامعة دمياط
معهد فني تمريض اسيوط
اداب المنيا
اداب انتساب موجه المنصوره
فنون تطبيقيه حلوان
علوم طنطا
تجاره جامعة السويس
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
علوم رياضة دمنهور
حقوق جامعة السادات
نوعية فنيه الزقازيق
اداب عين شمس
تربية ابتدائي عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب المنصوره
تربية الفيوم
معهد فني تمريض المنصوره
اداب المنصوره
تجاره الزقازيق
حقوق حلوان
معهد فني تمريض اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
893810
600552
651171
600333
318549
527560
147054
123398
113263
377076
371267
902276
354210
539388
158218
157297
543121
351623
833477
178145
884126
389556
909685
120879
463325
909392
177038
381471
124026
736492
918945
848103

اسم الطالب
احمد عمر كمال فهمى
منه ﷲ عصام السيد جوده
منيره ابراهيم محمد حسن عيسي
اية رجب عبدالوهاب محمد احمد
محمد منير بدران المنحول
سيلفانا رومانى حسنى عطيه سليمان
محمد محمود عبد الحميد السيد
حسام طارق سيد عبد المقصود
امجد عبد العاطى ابراهيم طنطاوى محمد
هويدا طارق فتحى عبدالرازق العسيلى
حسام محمد عبدالتواب شعبان
عاطف محمد علي عبد الرحمن
مينا مجدى حلمى فؤاد
عطيات السيد رمضان محمودعجوة
فتحيه على محمدمحمود عمر
كرستينا سعد عبد المﻼك مجلى
يوسف ابراهيم رزيقة ابراهيم رزيقه
يمنى حسن عبدالفتاح الماوردى
احمد عزت عباس سيد
مصطفى محمود عبد المجيد محمد
رانيا عطيه داود لوقا
عمرو خالد نجاح خيرﷲ
سهيله حسين محمد محمد
محمد عاطف محمود حسن
اية ﷲ زناتي احمد احمد عامر
احمد محمد امين حسن
عبد الرحمن حسن على حسن على
اﻻء عبداللطيف محمود عبدالرحمن
مينا رؤف جيد جاد
محمد ياسر غريب ابو هاشم
اسماء محمد احمد عمر معبد
اية فهمي يونس عبدالمقصود

الكلية
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب المنصوره
تربية طفوله الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية اسكندرية
حقوق القاهره
تجاره انتساب م .بنها
تجاره انتساب موجه حلوان
زراعه عين شمس
تربية عين شمس
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية طفوله ج دمنهور
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره سوهاج
تربية اسيوط
اداب انتساب موجه بنها
حقوق اسوان
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب كفر الشيخ
كلية تجارة ج أسوان
حاسبات ومعلومات حلوان
اداب اسوان
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم اسيوط
تربية قنا ج جنوب الوادى
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
807303
892642
433860
542449
161813
351985
307213
375598
379259
351611
661978
503303
653918
520107
309992
680179
538874
801147
469499
429002
231942
816780
355300
908727
816212
232107
433479
304475
311827
509987
584316
453380

اسم الطالب
محمد السيد محمد موسى
ابانوب عدلى فريج جرجس
مؤمن جابر محي الدين طاهر
احمد فؤاد ابراهيم عبدﷲ
عبد ﷲ قدري محمود احمد فرج
صهيب محمد رضا عبدالمنعم سﻼمة
مي وجيه محمد القوش
وليد صﻼح مسعد على حسين
امنيه مجدى احمد حسنين مصطفى
ساره جميل واقيم ميخائيل
شروق محمد زكريا المتولى على
عمر فتحى جﻼل الدين فتحى
احمد محمود رضا محمود غنيم
هند يونس فتحى محمد مخيمر
محمد محمود احمد شهاب
ساره عبد المجيد السيد عبد المجيد
ايمان حمدى عبدالفتاح ابواسماعيل
اندرو اشرف اسحق عشم ﷲ
أيه عبد الناصر محمود عثمان فتح ﷲ
رانا عصام محمد السيد
ابانوب عادل كرم ناشد
اسماء محمد عبدالتواب عبدالفتاح
هبه محمود ابوسريع احمد
مروه حمدى محمد محمود
رضوى فتحى محمد احمد
سيد اشرف سيد احمد
عبدالرحمن احمد فرج عبدالرحمن فرج
ايمان سامي احمد احمد ضيف
عمار كمال السيد عدس
عمر على عمر عبد ﷲ مسعود
محمد عادل محمد احمد سليمان
مارى حبشى حنا حبشى

الكلية
حقوق بنى سويف
تربية اسيوط
تجاره دمنهور
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تربية رياضيه بنين حلوان
تجاره انتساب م .بنها
نوعية اشمون
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
اداب عين شمس
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم رياضة اﻻسكندرية
حقوق المنصوره
اداب دمنهور
علوم رياضة شبين الكوم
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب
علوم طنطا
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
علوم كفر الشيخ
تجاره دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه المنيا
اداب حلوان
تربية طفولة أسوان
تجاره بنى سويف
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
معهد فني صحى رياضه طنطا
نوعية موسيقيه طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
432985
822518
732159
656100
811556
597461
665168
223309
917228
139806
119919
233371
375110
877882
286523
607505
501896
205469
311305
447348
155197
593514
538516
732915
356629
585633
290824
515358
289984
654874
126887
158525

اسم الطالب
ميشيل ميﻼد اسعد عزيز صليب
مريم مﻼك نقوﻻ بندرى
عمرو اشرف محمد عبد الحليم
خالد طه عبد الحفيظ عبد ﷲ
اسراء محمد رجب فرغلى
ايمان ابراهيم المغاورى أبو العز رمضان
محمد مرزوق على محمد حشيش
اﻻء صبحى احمد محمود
على حمدى على احمد
ايمان طارق محمد عزب
احمد طلعت صالح محمد
ايمان محفوظ محمود محفوظ محمد
محمد سمير سليمان ابراهيم
ريموندا عونى يوسف جرجس
ابراهيم مصطفى امام بيومي
محمد طارق ابراهيم دسوقى الهادى
امنيه احمد محمد صالح محمد
مصطفى سمير فاروق شعبان
هند محمد الحسينى عباده
محمد ابراهيم محمد عبد النبى زغلول
جﻼل محمود احمد عبد العليم
داليا زينهم السيد خضير
رشا جابر احمد القاضى
مريم اشرف رشدى محمد
حسن مدحت حسن محمود
نانسى عﻼء السعيد السﻼمونى
رحمة حمادة عبد الحميد حسن
وحيد السيد رجب عبدالحميد حسن
اسماء محمود عبد العظيم محمد
سهام عزت توفيق محمد محمد
رقية هيثم سيف الدين محمد
اسماء جمال محمد محمود

الكلية
تجارة جامعة السادات
إعﻼم بنى سويف
تجاره بنها
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
تجاره جامعة دمياط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
حاسبات ومعلومات الفيوم
معهد فني صحى اسيوط
اداب القاهره
اداب انتساب موجه بنها
ع.دولى اعﻼم مدينةالشروق
تربية رياضية بنين بنها
اداب اسيوط
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره الزقازيق
تربية أساسي اسكندرية
فنون جميله فنون المنيا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
طب بيطرى بنى سويف
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة
علوم طنطا
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
رياض اطفال المنصوره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره دمنهور
تجاره القاهره
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
674611
236887
304145
429230
141112
120924
224861
606867
362856
581650
386948
234831
502907
746188
678998
297190
319740
595002
884429
470092
172836
800668
303704
307950
221969
106705
528952
441897
738687
300784
298878
740777

اسم الطالب
هند ابراهيم حسن حسن سﻼمه
عاصم عز الدين بيومى عبد الرحمن
عنان عاطف صﻼح الدين حسين
اسماء السيد حافظ عبد الرحمن ابراهيم
منار اشرف سعيد محمد ابراهيم الصعيدى
مصطفى محمد ابوغنيمة عبد الصمد
احمد صادق عبد العال صادق
هند محسن عباس كبسون على
معتز محمد شعبان عبده سالم
محمد اسامة يسن السيد الحويحى
نرجس ناجى صبحى نصر
بسمه احمد محمد مصطفى
نادين مصطفى جمعة يوسف شرف
ابانوب ظريف كميل بباوى
سناء احمد عبده على المنزﻻوى
مارينا فاروق محروس مسعد
حنان محمد سيد احمد الغرباوي
اسﻼم عﻼء مصطفى احمد سليمان
ابانوب ابراهيم مرزوق زكري
محمد احمد محمد احمد شواف
جيهان مجدى دسوقى احمد
رحمه محمد سيد احمد
اميرة ماهر رزق محمد
مرام مبروك على بركات
اية نصر قطب رمضان
مى محمود حسن ياقوت
شاهر عماد الدين عبد الفتاح مصطفى النحاس
محمود مصطفى احمد مبروك خلف
محمود محمد عبدالعال عمر
نورا ممدوح محمد على
محمد عبد ﷲ سيد عبدﷲ
محمود سيد عبد الحميد عبدالرحيم

الكلية
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره القاهره
حقوق شبين الكوم ج منوفية
تربية أساسي اسكندرية
تربية حلوان
تجاره عين شمس
علوم رياضة حلوان
نوعية الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره طنطا
كلية البنات آداب عين شمس
علوم عين شمس
اداب اﻻسكندريه
تجاره جامعة السويس
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره عين شمس
معهد فنى تمريض بنها
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
تجاره كفر الشيخ
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية ابتدائي المنيا
اداب شبين الكوم ج المنوفية
طب بيطرى جامعة السادات
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره القاهره
علوم اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه طنطا
معهد فني صحى الزقازيق
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
233628
506745
593815
608261
824328
684367
154656
805279
673222
457344
121704
509662
591585
843483
354616
907691
443852
327241
301697
731414
299427
594861
827127
752721
464311
594655
665395
898377
322475
436891
811694
546475

اسم الطالب
محمد اشرف شحاته صقر
ضحى عادل رشاد عبد المجيد
عبدﷲ علي عيد حسن كامل
هند عبد البديع عبد الدايم مهدلى سعد
زينب ثابت حسين محمود
ميرهان محمد عبد الحميد حسن الدميرى
وفاء حسين محمد احمد
أسراء ناصر محمد علي
رفيده كرم جوده محمد حامد
سارة عبد الرازق محمد عبد العاطي
جاسر عبد الجواد السيد عبد الجواد
ارساني جورج سينوت فهمي
نورهان محمد محمد المياح
مؤمن كمال عبد ﷲ عبد الحميد
رضوى هشام حسن عبدالسﻼم
امانى احمد حامد محمود
بسمة محمد على عبدالمنعم
زينب عبد ﷲ عبد الهادي محمود
محمود محمد عبد الرحمن سليمه
احمد سويلم ابراهيم سويلم
ياسمين فايز سعدالدين علي
خالد غازي محمد براوي
حسن هاشم عبدالعاطى احمد
اليزابث اشرف يوسف موسى
رمضان محمد عيد حماد
فاطمه سعد السيد السيد باشا
اسراء السيد محمد عبد الخالق عبد اللطيف
احمد عمر الحلى جابر
احمد ابراهيم حسين محمد ابراهيم عﻼم
أميرة رمضان أحمد المهدى
اسﻼم عيد شعبان احمد
ارينى فايز عزيز سﻼمة

الكلية
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تربية رياضيه بنات اﻻسكندريه
السن عين شمس
نوعية الزقازيق
الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية )شعبة نظم( بالمقطم
تربية رياضية بنات المنصورة
اداب بنى سويف
تربية المنيا
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
اداب سوهاج
تجاره القاهره
تجارة جامعة السادات
تجاره جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره سوهاج
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
اداب انتساب موجه بنها
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره بنها
تربية حلوان
تجاره جامعة دمياط
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
تجاره بور سعيد
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تربية جامعة دمياط
طب بيطرى المنصوره
حقوق سوهاج
تمريض شبين الكوم المنوفية
تربية اسكندرية
تربية رياضيه بنين المنيا
اداب اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
679435
104304
684392
470461
357445
841079
587506
232783
165068
613355
207405
429719
907250
212493
467609
909194
747845
604474
363844
292248
205676
610787
757120
658543
210656
751267
160919
168116
727155
557557
754539
813299

اسم الطالب
احمد حسانين السيد صقر
يمنى مصطفى حنفى مصطفى
ايه سالم احمد عوض سﻼم
عبدالعزيز الشحات عبدالعزيز احمد خليل
احمد محمد ابوضيف عبدالكريم
اﻻء عبد الفتاح سمير عبد الفتاح
دنيا ايهاب حسين بسه
هاجر رضا فضل احمد على
كيرلس شريف طلعت عز الدين
محمد جميل محمد عبدالكريم معالى
فادى ناجى كامل الدايه
نورهان صﻼح محمود امام احمد
امل جمال امبابي السيد
عبد الرحمن مصطفى محمد مصطفى
محمد ابراهيم محمد محمد يوسف
اسماء عبد الناصر رمضان مدنى
اميره حمدي اسماعيل عبد الحافظ
اثار احمد محمد عبدالرحمن
اسﻼم محمود احمد عبدالحفيظ
اية رمضان حسن محمود
مايكل مجدى نجيب مقار
محمد جابر احمد غنيم سليم
احمد يوسف محمود طرطور
احمد محمد ذكى محمد حسن
لبنى محمد مصطفى محمد الفندى
مؤمن اشرف محمد على ندا
امل عبد الستار منيصير مفتاح
احمد مجدي وزير احمد
عمر حمدى عبد العزيز رضوان فلفل
احمد سﻼمه عبدالنبى قميحه
محمد فرج حسن نمر
جرجس كمال زكى يوسف

الكلية
تربية رياضيه بنين المنصوره
علوم رياضة القاهرة
تجاره المنصوره
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
علوم رياضة حلوان
فنون جميله فنون المنيا
تربية طنطا
طب بيطرى القاهره
حاسبات ومعلومات الفيوم
نوعية الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
تجاره كفر الشيخ
تربية ابتدائي اسوان
تربية/رياضه جامعة السويس
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره انتساب موجه الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره بور سعيد
تربية بنى سويف
تجاره سوهاج
تجاره بنها
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني صحى بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
756173
800046
465236
383854
578320
383959
669011
244295
168732
471310
141569
163962
306759
811319
904111
157397
463989
317116
754251
166605
434207
898454
164067
220855
610609
217482
111785
363024
121077
229855
216661
445138

اسم الطالب
ساره محمد احمد دسوقي
ماريو مدحت مﻼك عزيز
عبد ﷲ عبده كمال عبده البزاوى
ايه جﻼل عبدالسميع ابراهيم نصر
احمد عيد احمد البسطويسى
احمد محمد شلبى على شلبى
داليا فتوح اسماعيل محمد عبده
فاطمه ابو سريع كامل عوض
سميه جﻼل احمد علي
ايمان سعد طه الشوادفى اﻻمام
يحيى نصر يوسف حمزة
عبد ﷲ ايهاب يوسف محمد وهبه
بانسية ايمن عبدالهادى معاذ
محمود رجب عبدالعزيز بحر
ابراهيم سﻼمه السيد نور الدين
فاتن رمضان عبد الحميد امين
ايه الحسيني محمد ابراهيم يحيى
الشيماء احمد مصلحى بندارى
بسمه محمد على الكتبى
داليا ابراهيم عيد عبد العظيم
عمر خالد شحاتة محمد أبراهيم
مهاب معين ذكي عبد ﷲ
مكرم بدر مكرم عياد
هادى مصطفى فريد فهمى
محمود جابر ابراهيم احمد حسن
شيماء احمد محمد فرج
خلود حسنى مصطفى محمد رمضان
سيف الدين محمد عبدالجليل محمد عبدالمنعم
محمد ربيع محمد سﻼمه
ايمان محمد نجيب ابراهيم
عمرو عبد القادر محمود احمد
شروق يوسف يوسف احمد سنبل

الكلية
معهد فني صحى اسماعيليه
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
اثار قنا جنوب الوادي
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجارة جامعة السادات
علوم حلوان
تمريض الفيوم
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
حقوق بنى سويف
اداب سوهاج
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
تربية كفر الشيخ
تجاره بنها
اداب انتساب موجه بورسعيد
تربية الفيوم
اداب اﻻسكندريه
معهد فني صحى سوهاج
تجاره بنى سويف
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اداب عين شمس
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
حاسبات ومعلومات حلوان
اداب القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
520037
435706
731278
429697
876520
121013
743754
457177
458982
311752
288114
437413
393795
669081
165805
511810
913387
116519
584944
520511
180578
366036
224514
236030
466609
453834
812263
890525
460848
510210
821940
138368

اسم الطالب
اسراء جمال عبد العاطى عبد الوهاب قمر
نورهان محمد صﻼح يوسف محمود
مصطفى اشرف جمعه محمد سالم
آية محمد احمد سالم
فاطمه ابراهيم فتحي قاسم
اسﻼم هشام عبد التواب منجود
هند عباس محمد محمد علي
ندى محمد محمد القاضى
وﻻء مندى ابو زيد المنفى
محمد عبد المجيد عبدالعزيز نور الدين
شيرين شريف محمد ابراهيم
ندي عادل حسن شعبان علي البيبى
مصطفى حربى عبدﷲ سالم
صفا مصطفى عبد اللطيف عبد المنعم
معتز محمد جابر محمد
نورهان جادو حسين جادو المراسي
عﻼ حسن محمد عبد المنعم
احمد سامى دسوقى مبروك
ايناس حسين ابراهيم ديبان
سها عبد الرسول امان عبدالرسول يحيى
اسماء السيد دسوقى عبد المقصود
محمود رضا عبدﷲ السيد
عبد الرحمن مجدى حسن محمد
عبد الرحمن عادل محمد عبد الفتاح
دينا جمال عبد الحميد رزق
مريم محمود مصطفى عمر
ازهار حمدان جمال ابراهيم
وﻻء اشرف محمد على
اسﻼم فوزى كمال حماده
محمد طه محمد على عبد العال
مروه حسن حافظ حسن
امانى جبريل سليمان حسان

الكلية
تجاره انتساب موجه دمنهور
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
علوم رياضة الزقازيق
علوم اﻻسكندريه
تربية ابتدائي اسيوط
اداب القاهره
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اداب طنطا
تربية كفر الشيخ
طب بيطرى جامعة السادات
اداب انتساب موجه القاهره
حقوق اﻻسكندريه
حقوق انتساب موجه عين شمس
السن عين شمس
حاسبات ومعلومات الفيوم
اداب دمنهور
تربية اسوان
اداب جامعة دمياط
اداب جامعة دمياط
اداب دمنهور
اداب انتساب موجه بنى سويف
حقوق بنها
حقوق حلوان
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة
تربية كفر الشيخ
اداب طنطا
اداب المنيا
معهد فني صحى اسيوط
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب قنا ج جنوب الوادى
علوم رياضة القاهرة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
506557
298996
378130
749981
886559
155361
118360
321394
133218
819102
918165
448397
235444
901192
876031
751623
582973
141148
288257
836024
217649
542118
426636
576690
115319
504692
523252
804044
307171
673212
434867
243209

اسم الطالب
هاجر عبد ﷲ ناجد عبد ﷲ
سندس احمد شكرى علي
شيرين رضا امام سيد امام
انجي صﻼح جوده سليم
محمود عبد الجابر عبد الراضى على
محمد يحيى عبد العزيز على
مروة محمد طه محمود
سمر محمود عبداللطيف سالم
هدير احمد شحاتة عاشور
عائشة حسنى خليفة عبد التواب
اسراء بخيت حسين على
مارينا مجدى ابراهيم عوض ﷲ
معتز ماجد مدحت منير محمد رمضان
رشا محمد محمود على
احمد حسين علي حسين
روفان عاطف حسن احمد محمد
نغم السيد حسين ابراهيم
تقى سعد عطيه جبر
هيام ربيع طه محمد
ريم السيد محمد احمد
ياسمين محمد صابر عبد المنعم
احمد محمد على صديق اسماعيل
نور الدين عادل عبد الهادى عبد المولى
ندا محمد حسن ابراهيم الننى
هاجر يسرى عبد الوهاب محمد
احمد ماهر على ابراهيم طايل
رامى ناصر عبد الباسط عثمان
مرام ياسر محمد مهدى عمر
رحاب مسعد علي عبد الموجود
يارا محمد اسامه محمد عبد العزيز
محمد صبرى ابوضيف عبد المولى احمد
سمر عبد الحكم محمد نصر

الكلية
تجاره انتساب موجه دمنهور
اقتصاد منزلى حلوان
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره جامعة السويس
اداب اسيوط
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
فنون تطبيقيه حلوان
معهد فني صحى بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية ابتدائي سوهاج
علوم طنطا
معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات
اداب سوهاج
حقوق اسيوط
نوعية بور سعيد
اداب طنطا
تربية حلوان
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
رياض اطفال القاهره طالبات
زراعه كفرالشيخ /رياضة
حقوق اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه طنطا
حقوق القاهره
حقوق اﻻسكندريه
علوم اسوان
سياحة وفنادق المنيا
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
اداب انتساب موجه طنطا
حقوق اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
307235
502870
238602
612829
577561
532256
503029
468304
443726
472519
304922
106214
152911
809497
286522
461839
113269
157155
536799
455985
384470
388114
606335
682512
296166
427624
599415
913794
607464
312372
388127
458001

اسم الطالب
هايدي عادل عبدالمرضي عمر
احمد اشرف محمد محروس رمضان
رانا رافت حسن على
احمد فوزى محمودى محمود
شادى احمد سعد محمود اماره
محمد يوسف عبدالعزيز مسعود
كيرلس عطية عبد ﷲ عطية
احمد امام أحمد متولى محمد
ايمان سعيد محمد الفوال
عبير عماد على عبدالنبى
مي الصاوي محمد محمد بدوى
نانسى سامح فاروق مدبولى
اسراء حمدى احمد محمود
اسراء ايهاب محمد ابراهيم
مصطفى غندور حسين محمد على
اسماء شعبان بﻼل السقا
بافلى انطونيوس سامى كامل
اسماء محمد عكاشه معوض
دنيا رجب احمد محمد شكر
احمد ابراهيم صابر زلط
عبدالرحمن سمير عبده بيومى السايس
نور الشحات لبيب سركيس
نورا محمد محمد رزق
عﻼ مجدى لبيب عبده حبق
رضوى عبد ﷲ حسين عبد الرحيم
فاطمه الزهراء ناصر يوسف أحمد
احمد السيد العربي السيد محمد
عزه حسن طه محمود
الشافعى عبد اللطيف محمد عبد اللطيف
اسﻼم عبد الغفار عبدالسﻼم نور الدين
ايمان محمد شاهين على شاهين
ايه منير عبد الغفور عباده

الكلية
علوم شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة سوهاج
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
علوم الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره دمنهور
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
حقوق اﻻسكندريه
نوعية فنيه طنطا
تجاره كفر الشيخ
تربية رياضيه بنات شبين الكوم
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تجاره سوهاج
اداب المنيا
تجاره القاهره
تربية كفر الشيخ
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر
اداب بنى سويف
تربية طفوله ج دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
عالي هندسة بلبيس
تجاره طنطا
علوم عين شمس
زراعه اﻻسكندريه
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية اسوان
علوم الزقازيق
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اداب طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
582223
669352
670862
228185
376475
661498
577318
614341
743224
458505
163781
106573
919199
518016
606489
502748
759802
151719
515112
502825
218617
277277
388473
528225
827228
207111
916227
323616
377135
156036
804041
882846

اسم الطالب
محمد خيرى السعيد بﻼيص
محمد احمد مصطفى كمال شبانه
منار السيد محمد عبد المطلب
محمود سامى شعبان مصطفى
احمد محمد سيد احمد شحاته
ساره محمد عبد الجليل ابو النجا
محمد عبد المنعم محمد الششتاوي الفضالى
نرمين السيد عبدالحليم محمد
عزيزه احمد محمد مسعود
محمد محمد احمد عبد الرؤف غيضة
محمد امجد محمد عبد الخالق
كريم محمد عبد الرحمن فهمي
هند رفعت احمد عبد العزيز
منةﷲ جمال الجنيدى مختار معطى
فاطمه على توفيق الشاذلى
سهيلة عﻼء فتحى عبد الجواد عويضه
اسﻼم احمد على محمد
عمر محمد محمود اسماعيل
احمد مصطفى مصطفى عبيد
شريف احمد حامد شعبان محمد الزغد
مريم انور حلمى مسعد
عبد الرحمن محمد فراج فرج
نورهان منصور عبدﷲ منصور
دانة إيهاب جمعه محمد عبد الحميد
مكاريوس عادل اديب رياض
نهال جمال محمد فوزى احمد
هدير شحاته حسين شحاته
ندى هشام سيف الدين عباس محمد
جهاد عبدالباقى عبدالسﻼم عبدالباقى
بسمه رمضان جوده مراد
مارينا اكرم جندى ابراهيم
احمد نادي هاشم محمد

الكلية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره انتساب موجه المنصوره
تمريض المنصورة
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
تجاره طنطا
اداب كفر الشيخ
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
إعﻼم ج جنوب الوادى
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره دمنهور
دار العلوم ج القاهره
علوم بنى سويف
تجاره دمنهور
علوم رياضة اسوان
اداب عين شمس
حقوق طنطا
زراعه بنها/رياضة
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب جامعة دمياط
علوم اسيوط
علوم رياضة بنها
بنات علوم رياضة عين شمس
علوم بنى سويف
كلية التربية الفنية ج المنيا
تربية اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
753628
285474
360028
355423
305555
606629
528785
804998
138681
115944
185727
206401
880294
504527
533106
374120
830242
661413
880618
580546
236082
108367
461725
301759
731884
285298
514665
280528
306066
367710
920960
902229

اسم الطالب
محمد كامل محمد كامل ابو زهره
محمد سعيد بيومى محمد
احمد محمد عبدالجواد ابوالليل
دعاء محسن بيومى عزب
علي مسعد علي الرقباوي
اﻻء اسامه عبد المؤمن احمد
محمد على عبده مصطفى عبدالنبى
حسيبه عبدالتواب عبدالرحمن محمد
اﻻء عبد الوهاب عبد المنعم عبد الوهاب
محمد ناجي احمد محمد حسان
امام جمعه حسن على
ندى سعيد نصر محمد علي
نورهان منتصر السيد عبد الكربم
عمر خالد عبد ﷲ طه محمد
ايمان عبدﷲ سعد عبدﷲ نمير
دنيا بهاءالدين السيد الطنطاوى
اسماعيل احمد ابراهيم حسن
محمود السعيد محمد فتحى مجاهد ابو الفضل
محمود طه ابو زيد حسن
محمد الششتاوى عبدالباقى الششتاوى
شيماء صالح لملوم ميهوب
احمد هشام صﻼح عبد العاطى الشافعى
شروق محمد ابراهيم جوهر
احمد ماهر عبد العزيز تقي الدين
بيشوي خليل سالم يوسف
اسراء صبري عبد الواحد حسين طعيمه
احمد عبد الفتاح بسيونى عبد الفتاح حجر
منى حسن حسنين صقر
محمد نبيل السيد احمد نجم
اسراء السيد صيام عبدالقوى
عثمان عشرى محمود احمد
منى عبد الخالق محمود فراج

الكلية
تجاره بور سعيد
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه الفيوم
اداب القاهره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
نوعية الزقازيق
العالي للحاسب اﻵلي ونظم المعلومات اﻹدارية بأبي قير
اداب المنيا
تجاره القاهره
تجاره انتساب م .بنها
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اسيوط
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب دمنهور
نوعية بنها
تجاره سوهاج
تجارة جامعة السادات
معهد فني صحى اسيوط
تجاره المنصوره
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر
تجاره كفر الشيخ
إعﻼم القاهره/رياضة
تجاره الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية بنها
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
تربية سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
179347
815459
381967
659980
314132
284501
279672
214226
371786
755308
295031
676441
661539
351151
284305
468303
436051
220376
918154
356303
364728
218222
459191
243843
318875
298016
212052
362045
682348
544239
913575
918506

اسم الطالب
نشوى صبحى محمد عبد العزيز
زينب ناصر سعد عبدالعزيز
امل جمال ابوالعينين ابراهيم
هند عادل محمد زهير
منال درويش عبد اللطيف البنا
علياء عادل عبد الجيد أحمد الصراف
فرح اشرف أحمد منير
نوران محمد قرنى ابراهيم
منه ﷲ السيد احمد السيد
ايه سمير حسين محمد زعيتر
احمد ناجح محمد محمود
دعاء حسن السيد سالم احمد شعبان
مى ايمن حسن فؤاد حسن
سامى سمير سامى اسحق
محمد خيري محمد عيد محمد
ابراهيم مسعد ابراهيم حسن
رضوى احمد عواض حسن سليمان
كريم احمد شعبان عبد العاطى
محمد حسنى محمد حسين
اسماء عبدالغفار عبدالعزيز جاد
مارينا ناجح سﻼمه زكرى
شروق صبحى عبد الرحمن المﻼح
لبنى اسعد عبدالجواد عطيه
محمد سيد عبد الشافى جابر
ياسمين سمير عبد المقصود يحيا
ميرنا محمود صﻼح ابراهيم
امال روماني منير ابادير
اشرقت سعد سعد احمد عثمان
رضوى محمود ابراهيم احمد الحنفى
مينا ميﻼد سلطان حنا بشاى
عمر رضوان عبد الجليل حسن
راندا حسين عبد الﻼه عبدالرحمن

الكلية
تربية /رياضه بنى سويف
نوعية موسيقيه المنيا
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
حاسبات ومعلومات الزقازيق
كلية الفنون التطبيقية ببنها
حقوق عين شمس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
فنون تطبيقيه حلوان
اداب عين شمس
تربية العريش
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
تمريض الزقازيق
رياض اطفال المنصوره
حقوق الزقازيق
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
علوم اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره سوهاج
تجاره عين شمس
تمريض عين شمس
حاسبات ومعلومات القاهره
اداب كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه قاهره
تمريض بنها
حاسبات ومعلومات عين شمس
ع.كندى تكنو.اعﻼم ت.خامس
حقوق عين شمس
اداب جامعة دمياط
اداب اﻻسكندريه
كلية تجارة ج أسوان
اداب سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
204940
916536
522656
138123
658632
212790
371867
381937
508284
366129
529394
157278
429897
601680
681169
137498
435833
837969
613070
586321
841085
383047
239994
549532
224505
468144
448513
320607
591803
900555
427925
161070

اسم الطالب
محمد على محمد هاشم
محمود عبدالناصر جمال محمد
اميره محمد نجيب محمد نجيب عبدالحميد
اﻻء احمد محمد بركة
احمد السعيد محمد احمدابوالنجا
اميره ربيع مسلم افندى
ساره جمال احمد عبدالوالى
هدى هانى احمد محمد
روان محمود عبد الرحيم موسى عوض ﷲ
محمود محمدى جوده محمد مصيلحى
مروان هاشم محمد احمد عبده النمكى
شيماء محمود محمدعطا محمد
هدير احمد السيد عباس السيد
سهر محفوظ محمد حسن الشهيدي
ضحى محمود عوض البيلى البيلى
محمد بكرى حلمي احمد عفيفي
ناريمان مجدى محمد عبد اللطيف
حسين عبدﷲ بيومي حسن
محمد حسام مصطفى حسن احمد
ايه عبد العزيز محمود الصعيدى
ساندي نادي بشاى بسخرون
عﻼء سامى رمضان بكر
عبد الرحمن على حسن احمد احمد
أمل عبده حسن حسن فرحات
خالد عصام الدين عبد العزيز غانم سالم
ايمان محمود عبد الفتاح إسماعيل
آيه عبد المنعم عمر السيد
اسامة ابو الفتح عطيه جاب ﷲ
مصطفى محمد الدسوقى صميده
نبيله يونان سعيد نصير
يوسف أحمد حسن عبد الواحد منسى
حسناء امين حسن امين

الكلية
حقوق القاهره
تجاره اسيوط
تربية اسكندرية
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره المنصوره
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
علوم رياضة اﻻسماعيليه
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره دمنهور
تجاره بنها
تجاره دمنهور
تجاره بنى سويف
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تربية الزقازيق
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حاسبات ومعلومات بنها
سياحة وفنادق المنيا
حاسبات ومعلومات بنها
حاسبات ومعلومات حلوان
تربية طفوله ج دمنهور
تجارة جامعة السادات
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
اداب طنطا
تربية/رياضة جامعة السادات
اداب جامعة دمياط
اداب سوهاج
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
353617
895816
814530
656796
155192
119271
370426
358739
906014
307688
590832
516301
321372
584415
242143
211104
506685
592086
658168
812763
664220
531030
669496
548574
880808
826079
679393
447333
548666
206948
754633
106320

اسم الطالب
محمد صفوت احمد عبدالعاطى
تغريد اشرف عبد اللطيف ابوالعز
كارلوس نبيل لطفي دميان
رضوى احمد ابراهيم مطاوع
اسﻼم احمد شفيق صادق
مروه محمود على جاد على
على نبوى عبدﷲ محمد
اسراء محمد عبدالغفور مرزوق
رؤى احمد لبيب على
وﻻء نبيل عبدالعظيم جادﷲ
محمد ياقوت احمد محمد ورد
مصطفى محمدى عبدالفتاح ابوناشى
ايمان عبد ﷲ عبد العزيز أبو حﻼوة
ياسمين أشرف طه رمضان سعد
عبد الرحمن احمد احمد سطوحي
عمر سمير احمد على شحاته
دعاء نبيل عيساوي امين محمود
سهيلة محمود السعيدخليل رزق
ايمان رأفت محمود احمد السحت
ايه ممدوح سيف عبدالواحد
احمد تميم ابوزيد العرفى
احمد محمد حسن محمد الرحمانى
محمد زكى رمضان زكى
محمد حسنى عطاﷲ المزين
الهام حمدى بخيت على
جميلة عبدالفتاح محمد عبدالرحيم
اميره السيد محمد عبد الفتاح
حسام سمير عيد معوض محمد
محمد سمير محمد الصعيدى
عبد الرحمن خالد عبده زكى
عمر خالد احمد سﻼم
نانسى يحيى محمد محمد مرسى

الكلية
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
زراعه سوهاج
اداب انتساب موجه المنيا
تربية المنصوره
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تجاره انتساب موجه قاهره
علوم رياضة الزقازيق
حقوق انتساب موجه عين شمس
اداب سوهاج
علوم رياضة شبين الكوم
تجاره جامعة دمياط
اداب انتساب موجه دمنهور
معهد فني صحى بنها
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره دمنهور
حقوق المنصوره
تربية ابتدائي المنصوره
معهد فني تمريض المنيا
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
حقوق طنطا
معهد فني تمريض المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
تربية/رياضه اسيوط
تربية قنا ج جنوب الوادى
معهد فني تمريض المنصوره
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية العريش
تجاره القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
601528
108729
533221
846712
297963
535170
847194
237237
879198
916965
503595
535134
435892
672868
580358
162590
377515
667935
455552
455536
166017
557545
592751
534819
313364
520204
382172
583192
612650
877919
312647
607489

اسم الطالب
اسماء محمد محمد حسن الحصرى
نيرة يحيى احمد حسين حسان
حنان يحيى عبدﷲ عبدﷲ زين الدين
مصطفى محمد دبش عبداللطيف
رحمة عصام الدين عبد السميع بيومى
ميادة مجدى احمد عبد الكريم على
محمد نادى عبد العظيم عبادى
عبد الرحمن ايهاب السيد حسن
مريم كمال ساويرس مسعد
جوزيف عاطف حنا مسعود
يوستينا بنيامين ناثان حبيب عبدالشهيد
ضحى محمد عطيه هليل
شيرين عصام على عبده
ادهم خالد عبد الماجد عيسى جاويش
احمد ممدوح محمد طه عماره
مريم نصر رزق حنين
وﻻء السيد عبدالحميد السيد الباجوري
يحيى ابراهيم اﻻمام اﻻمام نواره
محمد عبدالباسط طلبه الفقى
محمد احمد محمد العزب صبرى
شيماء صالح محمود عبد الوهاب
احمد محمود احمد مشعل
ايهاب رمضان محمد ضيف
مروة سعيد شحاتة احمد اسماعيل
امل محمود جابر طاحون
آيه مصطفى محمد رجب نعامه
ﻻرا سيد عزالدين رضوان
صابرين حسين محمود ابراهيم اﻻسكندرانى
مراد محمد ابراهيم شعبان
جهاد محمد محمود محمد
اسماعيل مجدي اسماعيل عافية
عصام محمد يوسف السيد

الكلية
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب الفيوم
تجاره اﻻسكندريه
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم طنطا
معهد فني صحى سوهاج
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية اسيوط
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره اﻻسكندريه
علوم طنطا
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره طنطا
خدمه اجتماعيه الفيوم
كلية البنات آداب عين شمس
معهد فني صحى المنصوره
علوم رياضة طنطا
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
اداب الفيوم
زراعه دمنهور
حقوق المنصوره
علوم اﻻسكندريه
تربية السادات
اداب دمنهور
تجاره عين شمس
تجاره المنصوره
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تجاره اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
905961
319936
537043
743919
513772
125404
664417
364291
216760
524099
843694
216821
614298
460767
891544
450817
304791
893314
516209
140004
372927
726697
469802
600861
226116
445801
182774
205975
184904
444100
610836
658195

اسم الطالب
عبد الرحمن محمد عبد الرحمن على
احمد عبد ﷲ عبد الرحمن محرم
زينب محمد على اسماعيل
ميرنا رضا فوزى على
مريم ابراهيم محمد رمضان ابالسى
مريم جمال سعيد امام خليل
محمد اشرف احمد الشربينى عصر
امل هشام سعود سويلم
عبدﷲ سيد عابدين احمد متولى
سارة محمد ابراهيم حسن غانم
هايدى مصطفى عمر سالم
محمد احمد على حسن
علياء مجدى سليمان محمد
عبدالحميد محمد عبدالحميد احمد فرحات
دعاء سيد احمد محمد
انور محمد انور سليمان محمد
هاجر عاطف عبد الرازق سعد
ساميه عبده قاسم شيخون
احمد حمدى ابراهيم دسوقى البيومى
هادى محمود عبده حسين الشاهد
هانم ابراهيم عيد ابراهيم احمد
ميار محمود عبد الحميد احمد
ابراهيم جهاد حسنى حامد عبدﷲ
شاهنده وحيد السيد عطيه
عبد العزيز عصام امام صديق
ندا سعد احمد على النكﻼوى
يوسف خالد يوسف عبد الخالق
ديفيد رافت شوقى عزيز عبد السيد
احمد زارع عياد سيد
غاده خالد على السيد سويلم
اسراء احمد زهى الدين تميم السيد
ساره خالد فوزى ابراهيم حسنين

الكلية
تجاره سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية البنات علوم عين شمس
تربية اﻻسماعيليه
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجارة جامعة السادات
بنات تربية/رياضه عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
طب بيطرى اﻻسكندريه
تربية المنيا
دار العلوم ج القاهره
طب بيطرى الزقازيق
اثار الفيوم
اداب اسيوط
اداب انتساب موجه طنطا
تربية السادات
اداب سوهاج
اداب طنطا
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
اداب عين شمس
تربية ابتدائي بور سعيد
اداب كفر الشيخ
اداب الزقازيق
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية طنطا
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب بنى سويف
اداب طنطا
معهد فني صحى الزقازيق
معهد فني تمريض المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
821111
586619
901211
730909
305051
654814
464318
650053
888864
461595
235158
842921
228162
830733
181327
376473
106322
179046
304224
232358
827449
169327
236403
308574
902837
180174
127571
377425
651566
465322
830816
154620

اسم الطالب
محمد أحمد ممدوح محمد عثمان
صفاء هشام عبدالجابر ابراهيم شعله
مروه مصطفي اسماعيل خضيري
محمد السيد رضا السيد محمد ﻻشين
نورهان طارق عبد ﷲ إبراهيم بركة
ايمان على يوسف السيد
طارق احمد محمد حسن حسين
موده محمود عبد ﷲ عمران
حنان نعيم محمد الصغير
نورالهدى محمد محمد العبد
اية سعيد حسن محمد
خالد عيد مهدى محمد
محمد سعد موسى بيومى
محمد محمود موسى محمد
رحمة سعد عبد التواب معوض
احمد عبدالعزبز سعيد عبدالعزيز عطيه
نوران مجدى احمد عبد ﷲ سليمان
احمد حسن جمعة جمعة
نانسي عثمان سيد رفاعى زكى طلبه
ميشيل سامى انور عبد المسيح
امل محمد ابراهيم على
حسن على حسن سليمان
سمير سمير قرياقوس محارب
مها بهاء محمد ابوالحديد شرشر
مارينا مشيل نور تاوضروس
احمد سمير عبد السميع سعيد
رحاب جمال ابراهيم خليل
احمد محمد رزق متولي
سماء اشرف محمد البيومى احمد
محمد ابراهيم محمد محمود حميدة
وطفة احمد طه علي
ايه جمال رمضان عبد الباقي

الكلية
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية ابتدائي بنها
تربية رياضية بنات سوهاج
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
علوم شبين الكوم ج المنوفية
رياض اطفال المنصوره
حقوق طنطا
طب بيطرى القاهره
تربية اسيوط
تجاره كفر الشيخ
تربية عين شمس
معهد فني تمريض المنيا
حقوق حلوان
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
طب بيطرى بنى سويف
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
اداب القاهره
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
حقوق شبين الكوم ج منوفية
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تربية قنا ج جنوب الوادى
اداب الفيوم
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم شبين الكوم ج المنوفية
علوم سوهاج
علوم الفيوم
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
تربية المنصوره
علوم كفر الشيخ
اداب قنا ج جنوب الوادى
اداب بنى سويف

Page 2575 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
554858
520822
378404
883584
216833
888907
320323
303902
370329
292872
205928
501770
328605
127296
284869
739808
612287
163101
207355
670667
443541
228959
892193
390600
375606
517817
545392
280691
123392
205108
365213
154083

اسم الطالب
ساميه عبد القادر ابراهيم عبد القادر خليل
مروة عبد العال محمد بدوى
نداء كرم عبده منصور بسيوني
خالد ابراهيم فرغلى سيد
مروان طارق فتوح متولى
مارتينا عونى نظير ويصا
شعيب انور شعيب زغلول
اسماء سعيد محمد عبدالمقصود سويلم
عبدﷲ احمد كامل عبدالمجيد
ياسمين سيد عبد العزيز عبد الحميد
مريم جورج عادل يونان
محمد عادل عبده عبد المجيد ابراهيم
صفاء احمد حسين احمد عبد الحق
دينا سعيد غالب منصور
عاليا حاتم عبد الحميد احمد فوده
اسماء محمد على ابراهيم
محمد امين شحاته على شحاته
ايمان شعبان عبد المعطى على
محمد اسماعيل محمود محمد احمد
ايمان فتحى المتولى السيد
اسماء محمود احمد الجزار
رامى عاطف زاخر رفله
صفوت نظمى زكا دوس
احمد عباس محمود عبدالسميع
اسماعيل محفوظ اسماعيل عبدالخالق
الشيماء محمد ابراهيم محمد العﻼوي
مصطفى ممدوح شعبان عبده شعبان
مروان هشام احمد فهمى مصطفى
حامد خالد حامد احمد
يمني خالد محمد اسكندر
ايه عبدالعزيز شبل عبدالعزيز عﻼم
فاطمه محمود رياض سيد

الكلية
تجاره سوهاج
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى اسيوط
معهد فني صحى بنها
تربية طفوله شبين الكوم
نوعية بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره عين شمس
تربية اسكندرية
بنات تربية/رياضه عين شمس
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره عين شمس
تربية الزقازيق
تجاره طنطا
تجاره اسيوط
تجاره عين شمس
تجاره المنصوره
تربية ابتدائي طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى اسيوط
حقوق بنها
زراعه مشتهر
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
اداب اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
تجاره انتساب م .بنها
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تجاره عين شمس
تربية بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
913231
431815
516944
114769
589965
282640
436916
282960
320796
595314
746540
580816
300133
144573
612161
547545
740537
463589
665216
837345
677551
539289
549082
206774
141288
515893
163675
822530
522628
822760
730617
614992

اسم الطالب
عبد ﷲ محمد عبدالمجيد عبيد
عبد الرحمن خالد زهير محمد
محمد فيصل محمد عيد مصباح
رضوى محمد عبد ﷲ بشندى
جيﻼن عاصم فوزي جويده
عبد ﷲ هانىء احمد صادق مغربى
جهاد خالد فرج عبد الغفار
كريم عاطف ياسين سيد عنايه
اسماء عبد الونيس محمد عبد الرحمن
فاطمة اسعد العقادي شطا
وﻻء نبيل عوض على
محسن السيد محمد أحمد حسن
يحي فرحان حبيب محمد
سهام حسين عبد العزيز على
وﻻء السيد محمد الشحات
محمد عبد العزيز شحاته عبد العزيز متولى محمد
علي محمد المهدي محمد
مروه ابراهيم محمود احمد مرزوق
الزهراء مصطفى احمد مصطفى شﻼطة
محمد فكرى توفيق احمد
محمد عاطف مجاهد محمد حسن
هاله عبد الرقيب على رحيم
محمد طارق محمد فتح ﷲ داود
رضوى محمد عبدﷲ فضل
نرجس عبد الفتاح حسين عبد الفتاح
محمد رجب ابو المجد فرج ابو المجد
احمد طلعت احمد عطا
مونيكا ايليا عزت اندراوس
اسماء محمد محمد ابو زيد
ايه حمدي محمد بدوي
نوران احمد محمد ابراهيم على
ريهام السيد إبراهيم سويلم

الكلية
تجاره سوهاج
تجارة جامعة السادات
اداب دمنهور
تمريض القاهرة
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات حلوان
تربية اسكندرية
تجاره القاهره
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
معهد فني صحى بور سعيد
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تربية ابتدائي الزقازيق
علوم رياضة اسيوط
معهد فني صحى الزقازيق
نوعية موسيقيه كفر الشيخ
تربية رياضية بنات المنصورة
تجاره اسيوط
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
اداب دمنهور
اداب دمنهور
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره دمنهور
تمريض الفيوم
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية أساسي اسكندرية
تجارة قنا ج جنوب الوادي
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
599397
681330
914122
436563
523684
305428
299061
165973
661791
213694
356480
125896
745183
221515
475745
678565
131816
734909
502821
466237
425048
372575
588597
548403
814406
741642
387682
300284
218744
603625
578614
139824

اسم الطالب
ايه ايهاب محمدى محمد الطيب
اسماء فتحى ابراهيم غازى
اسراء ظرظور رفيع جادو
هبه عصام السيد مصطفى ابراهيم
أميرة هاني أحمد ماهر شمروخ
رانيا سعيد على صفة
يمن ابراهيم محمد فرحان
رامى عبد العظيم اسماعيل عبد الحميد
محمد عبد الهادى السيد عوض السيد
محمد سعدي زغلول فرغلي
ايه عبدالعزيز عبدالغنى عبدالعزيز
فاطمه يسرى صابر الوردانى
عبير احمد حسن الصريدى
زينب حسنى على محمد
عصام محمد علي محمد زيان
ناهد احمد محمد محمد عيد
عبد الرحمن جابر سيد احمد
احمد محمد محمد على خورشيد
محمود جمال صبحى ابوالعﻼ
هبه محمد عبدالنبى على ابوزاهر
ماهيتاب محمد السعيد عبد اللطيف سليم عبد المتعال
مى كامل عبدالنبى حسن عمر
ايه عبدالرحمن سليمان سليمان
محمود نبيل كامل محمود كامل
أدهم عادل قاسم عبد الوهاب
محمد السيد عبد الحليم السيد صقر
ايه محمد عبده متولى موسى
عبد الحميد شعبان عبد الفتاح عزب طعيمه
رامى عادل محمد حسن
معاذ مصطفى على العنانى مصطفى السيد
اسامه عبد المجيد الجوهرى حسن الجمال
مى عبد الدايم احمد عبد الوهاب

الكلية
اثار قنا جنوب الوادي
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
تربية طفولة أسوان
تربية اسكندرية
تربية اسكندرية
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
حقوق حلوان
حاسبات ومعلومات الفيوم
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
بنات تربية/رياضه عين شمس
طب بيطرى القاهره
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم رياضة عين شمس
تجاره انتساب موجه دمنهور
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
كلية البنات علوم عين شمس
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تجاره بنى سويف
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره الزقازيق
تجاره طنطا
تجاره القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
827597
833189
528188
544900
880116
214828
368052
356420
233897
359056
757988
114752
242901
308065
810508
539082
310624
671741
451442
447147
175003
604389
155747
678693
728572
673750
304172
515681
107554
524187
653862
579278

اسم الطالب
مونيكا محسن ممتاز فﻼمون
محمد اشرف عبد الرحيم قناوي
منة ﷲ هشام كمال إسماعيل المصري
محمد مجدى محمد هشام محمد
ياسمين عبد المنعم خليفه على
ارميا محروس نجاح اسحق
اميره طارق عبدالعزيز على
مياده محمود عبدالمقصود مبروك
عمر سيد هاشم محمد
اسﻼم محمود على محمد
احمد محمد محمد محمد
جهاد طلعت محمود ثابت
فاطمه عبد الحميد محمد فهمى
ايمان محمد محمود الدعوسى
امانى فايز فتح الباب عبد الحفيظ
أمينة على مصطفى على رضوان
شفا الحسيني أحمد سيف الدين
تغريد محمد رمضان هﻼل
مينا رفيق ميﻼد ابراهيم عطا ﷲ
محمد عبد الجواد احمد الخولى
نعمه احمد احمد عيد حميده
سعيد ياسر عبدالنبي عبدالحميد
اسماء عبد السميع حافظ طه
اسراء محمود السيد ابو الوفا
ايمان عصام محمد عبدالرحمن حسن ريان
رضوى عادل طلبه على غنام
مروة احمد عبدالعزيز مكى
مينا ميشيل عبد ﷲ سعيد
داليا مجدى محمود حسنى على
نهى خالد احمد على حسن
روان السيد ابراهيم العجمى محمد ابو سالم
نرمين أحمد عزت رجب

الكلية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
اداب قنا ج جنوب الوادى
تربية أساسي اسكندرية
تجاره اﻻسكندريه
تربية اسيوط
تربية ابتدائي عين شمس
اداب بنها
طب بيطرى القاهره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره القاهره
دار العلوم ج القاهره
المعهد الفنى للتمريض بالجونة
رياض اطفال القاهره طالبات
علوم دمنهور
نوعية اشمون
تربية ابتدائي المنصوره
طب بيطرى بنها
علوم شبين الكوم ج المنوفية
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره سوهاج
تربية بنى سويف
رياض اطفال المنصوره
اداب الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
دار العلوم الفيوم
اداب دمنهور
فنون جميله فنون حلوان
علوم اﻻسكندريه
تجاره المنصوره
تربية ابتدائي طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
539735
680490
112877
473453
526655
669544
535808
293923
578299
896528
326804
140388
903966
179112
884220
526452
847678
525227
663581
293105
753962
238042
318684
898801
128626
512248
209634
446600
589160
116172
878416
731316

اسم الطالب
تهانى عادل عبد القادر جويده
لبنى احمد عبد الرحمن سﻼمه صالح
نرمين محمد السيد عبد الحميد
أﻵء عادل محمود محمود شمس
ساندرو موريس صليب روفائيل عطيه
عدنان محمد المتولى احمد السيد
ماريان ايمن سامي جرجس
عمر نبيل محمد خطاب
دعاء يوسف عبد العظيم حجازي
منار جمال حسن مصطفى
يوستينا صبحي محفوظ جرجس
احمد محمد عبد المتجلى على
ايه سمير محمد سليمان
عبد الرحمن قرنى محمد حبيب
مارتينا نتعى حنا جلبى
كريم هشام احمد حافظ
مصطفي حبشي فخري حسين
نهال احمد محمد ابراهيم حسب النبى
وسام محمد ربيع عبد الحميد غازى
اميرة السيد عبد الرؤف خطاب
فاطمه محمد مصطفى مصطفى
ندى عادل ابراهيم محمد
مروة عفيفي محمد عفيفى
اسراء محمود احمد محمود يوسف
مريم جمال محمود ابراهيم
إيمان أحمد محمد عبد الغني ابراهيم
عمر اشرف عبد الوهاب على الحمﻼوى
محمد احمد محمد عبد الحميد النحال
هناء حامد صالح الماشط
محمود سمير عبد الواحد سيد
شيماء محمد راضى عبد الباقى
شروق حسن محمد عزازى عبدالرحمن

الكلية
زراعه دمنهور
فنون تطبيقية جامعة دمياط
معهد فني صحى امبابة
تربية كفر الشيخ
تجاره اﻻسكندريه
تربية المنصوره
تجاره دمنهور
تربية رياضيه بنين حلوان
اداب سوهاج
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
اداب سوهاج
تربية رياضيه بنين بني سويف
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره اﻻسكندريه
حقوق قنا جنوب الوادي
تربية اسكندرية
تجاره المنصوره
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
اداب انتساب موجه بورسعيد
تجاره القاهره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب سوهاج
اداب انتساب موجه القاهره
اداب جامعة دمياط
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
زراعه كفرالشيخ /رياضة
اداب طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره اسيوط
اداب الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
387179
823389
434949
224763
727668
822234
213089
555720
750886
434996
607909
278465
615373
159198
825888
292694
110149
381999
147351
501754
603073
454692
746736
211793
358549
912616
164264
579968
314622
594533
739816
180795

اسم الطالب
زينب جمال احمد جمعه
اسراء احمد محمود احمد
حسن محمد حسن عواض ابو هﻼل
نادر هشام محمد غازي
هند حسن عز الدين احمد تعلب
زينب محمد محمود عبدالعظيم
يسرا احمد محمود محمد صوفي
ايمان محمود ابراهيم محمد اسماعيل
سمو الدين خالد محمد جاد رضوان
احمد اسامه السيد محمود السيد
اسراء طاهر عبد النبى عبد المطلب
ترنيم عمرو محمد فتحى السيد السيد
شيماء محمود محمد محمود سرحان
هبه عادل محمود عثمان
اسراء محمود ابراهيم احمد
اسماء اشرف ماهر عبد الرازق
احمد محمد فرج فرج
رضوى خالد عطيه محمد
محمود عزت محمد عبد اللطيف
عمر خالد مرسي محمد
سلمي ياسر محمد محمد احمد شاهين
ايمان محمد محمد العواني
فاطمه الزهراء على محمد مصطفى
سيف الدين هشام محمد الظواهري
مريم ناجح ابراهيم عبدالقدوس
انجى جرجس بشير اسطفانوس
اميرة عبد المنعم محمود عبد المنعم
امنيه رجب عبدالعزيز المتولى
هاجر هشام احمد سﻼم
أية مجدى محمد محمود شحاته
امل عبدالعزيز احمد حسين
بسمه جمال مرسى عبد الحميد

الكلية
اداب عين شمس
اداب سوهاج
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
اداب عين شمس
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب قنا ج جنوب الوادى
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره بور سعيد
حقوق اﻻسكندريه
اداب الزقازيق
خدمه اجتماعيه حلوان
البنات شعبة اقتصاد منزلى عين شمس
حقوق بنى سويف
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
كلية البنات آداب عين شمس
علوم القاهره
تجاره اﻻسكندريه
علوم الزقازيق
اداب طنطا
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق عين شمس
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
تربية الفيوم
تربية طنطا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تجاره الزقازيق
اداب الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
657100
530530
534550
593382
599405
318204
726965
887176
736243
534910
755692
680291
725522
509046
310613
513563
881428
473777
909713
547280
465799
351804
169449
235216
656459
229785
672233
369870
461559
312873
593066
280862

اسم الطالب
دينا اشرف السيد محى الدين عبده
محمود سعيد محمد كامل السواح
اسماء عﻼء الدين رزق محمد باز
هبه عادل احمد الحطاب
ميراي إيهاب أسعد فؤاد عبدالمسيح
احمد سعيد حامد ابو العزم
عبد الرحمن السيد يوسف عبد ﷲ
شيماء محمود احمد بهيج
مصطفى عبد العاطى خليل عاشور
اﻻء سﻼمة عبد الحليم حميده دلعاب
رنده رضوان عبد الحميد عبد ﷲ
محمد السيد عبد الغنى الهجرسى
مونيكا نشأت وهيب شاكر
منى على حسن محمد على
سارة غباشي عبد الحليم عبد الفتاح
مريم احمد السيد حسن محمد على
اسماء محمد موسى محمد موسى
فاطمه حماده رمضان فراج طبيخ
ياسمين سالم حسين حامد
ايمن وحيد سليمان عبد العزيز مطر
ايمان محمد اسماعيل السيد عطا ﷲ
ساره حسام محى الدين حسن
اميرة محمد عبد العظيم عبد العليم
ابتهال اشرف حمزه حلوه
عزه محمد هاشم محمد العيسوى
شيماء حسن محمود شحاته
حسام محمد صبرى محمد
مروه اسامه محمد العربى
اماني السيد على محمد عياد
نورا عرفة سيد محمد
ياسر محروس طه رخا
مريم سامي ثابت جرجس

الكلية
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تجاره دمنهور
علوم دمنهور
علوم جامعة دمياط
اداب الزقازيق
تمريض بنها
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره اسيوط
عالي هندسة بلبيس
تربية طفوله ج دمنهور
تربية العريش
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه دمنهور
تربية اسيوط
تربية كفر الشيخ
كلية تجارة ج أسوان
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
علوم كفر الشيخ
السن عين شمس
علوم الفيوم
حقوق عين شمس
اداب المنصوره
اثار القاهره
معهد فني صحى المنصوره
اداب اسوان
تربية كفر الشيخ
معهد فني صحى بنها
علوم جامعة دمياط
حقوق عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
728955
163014
213964
593856
221574
436524
140037
577150
663618
665938
119928
652470
887577
353564
743833
680991
575910
147769
229789
470155
728045
425635
657553
325102
280453
821594
732097
510653
912565
656049
886428
576930

اسم الطالب
ايمان محمد رجب احمد
مصطفى خالد امين ابراهيم
فادي عايد فهمي مقار
امل حسن فتحي حبيب
اية اشرف ابراهيم على
عﻼ على عبد العظيم عبد التواب
عمرو هانى على على
مى عبدالرحمن محمد سعيد نافع
ريهام رشاد الوردانى على حبيب
محمود ابراهيم محمود العريان
احمد عربي سيد ابو سريع
محمود سعيد سعد ابراهيم عزام
منار حسين محمود فرغلى
على محسن على محمد
اسراء احمد محمد موسى
احمد محمد السيد الشربينى
محمد صبحى عبدالعزيز محمد
خلود صﻼح ابراهيم سليمان
مونيكا ميخائيل قدسى بطرس
محمود عبد الﻼه عبد الحميد يوسف البحيرى
شروق محمد ابراهيم ابوالعﻼ
سامر خالد صﻼح امين نصار
هدير محمد على الغريب على
نغم عبد الرحمن محمود موسى
احمد اشرف محمد رشاد الصيفى
حسن عبد الرحيم حسين حامد
احمد محمود ابوالفتوح محمد
يوسف حمدى محمد مصطفى
نسمه صﻼح الدين ضوى برعى
احمد محمد محمد عبد الحليم حموده
امانى عاطف غايس روفائيل
مريم السيد العيسوى محمد منصور

الكلية
تربية الزقازيق
اداب الفيوم
علوم القاهره
حاسبات ومعلومات الزقازيق
اداب انتساب موجه حلوان
تربية اسكندرية
علوم القاهره
اداب المنصوره
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب
حاسبات ومعلومات المنصوره
حقوق انتساب موجه القاهره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم اسيوط
علوم عين شمس
زراعه اﻻسماعيليه ج قناة السويس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
حاسبات ومعلومات المنصوره
حقوق القاهره
علوم عين شمس
تجاره كفر الشيخ
تمريض الزقازيق
السن عين شمس/رياضة
اداب المنصوره
زراعة قنا ج جنوب الوادي
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره دمنهور
تربية طفولة أسوان
تجاره طنطا
تجاره اسيوط
علوم بورسعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
163145
578879
455462
756266
119160
223313
331289
131725
141279
545423
374471
533549
225927
374190
240385
235965
546579
656164
131747
885252
374311
151147
386268
206010
428221
544527
312878
659268
352082
614383
475847
747147

اسم الطالب
هدى محمد مبروك محمد
محمد حامد ابو الفتوح حامد الجنزورى
محمد مدحت على سليمان حسبو
اميره سالم ناصر سﻼمه
ايرينى ايليا قدسى يوسف
امنيه عزت ابراهيم حافظ
ياسمين عشماوي عبدالحميد عشماوى
احمد اشرف اسماعيل سﻼمه
مروة فراج عبدة محمد
احمد طارق مصطفي علي سيد
سماء محمد صابر شريف
سحر حميدة عبد السيد عوض غضبان
عبد الرحمن سليم محمد سيد
مريم ربيع ابوزيد النمر
تسنيم حسين يوسف محمد
اسﻼم صابر احمد احمد
مي محمد عبد المحسن علي أبو السعود
محمد حسن عبد الفتاح محمد البرعى
احمد محمد عبد الجواد عبد المجيد
رؤيه ابراهيم محمد قواطين
مارينا مكرم منير رياض
هيثم داود محمود داود
سمر صبحى عزام دياب
محمد محمود رشدي محمد عزب
محمد عبد الرازق محمد حسن متولي
كرم ربيع راغب عبد ربه
ياسمين ابراهيم محمد ابراهيم
ايه طلعت المتولى على عصفور
جورج ابراهيم يوسف خليل ابراهيم
هلدا عبدالباسط احمد علي السيد
احمد حمدى محمد محمود
خالد على حسن احمد

الكلية
تربية الفيوم
تجاره المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية/رياضه العريش
تجاره عين شمس
حاسبات ومعلومات حلوان
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
تجاره انتساب موجه قاهره
كلية البنات آداب عين شمس
علوم رياضة المنيا
نوعية بنها
زراعه سابا باشا اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
تجاره بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره بنها
تجاره المنصوره
تجارة جامعة السادات
تجاره اسيوط
حاسبات ومعلومات بنها
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
اداب انتساب موجه بنها
إعﻼم القاهره/رياضة
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية/رياضه اﻻسكندرية
علوم حلوان
تجاره المنصوره
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تجاره الزقازيق
علوم رياضة اسوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
438143
910205
841390
742857
518706
595650
739040
371904
804847
605455
104154
291106
536982
231586
205641
681891
461972
127291
241142
151862
829689
523611
289510
437409
524786
731422
455278
469402
374807
537843
434767
439110

اسم الطالب
منار محمود احمد يسري محمد النجيلي
اسﻼم هشام عبد المجيد عبد ﷲ
خالد حامد عبد الجواد ابراهيم
ساره محمد عبد النظير ابراهيم
حسناء عصام عبدالمنعم ابراهيم الهنداوى
محمد ابراهيم الحسيني الحسيني عبدالخالق
احمد رجب السيد اسماعيل ابراهيم
ندى محمد خيرى امين احمد عبدالحليم
مادونا جورج نصيف فهيم
شاهندة محمد رفعت عبد الحميد محمد
محمد بهاء الدين احمد ابو الدهب
احمد صﻼح عبد الكريم اسماعيل
أسماء وجيه سعيد درويش
امانى حسن سليمان احمد منصور
بيشوى صبحى اسطفانوس حنا
محمد شوقى محمد الدمرداش
شروق اشرف محى الدين محمد القلينى
دعاء محمود مصطفي محمد
بسمة حسن سﻼمة عكاشة
محمد اشرف طه فضالي
نورهان عﻼء محمد احمد
مريهان أشرف زكى مصطفى محمد عامر
منة ﷲ ناصر ممدوح محمود حافظ
نجﻼء ابراهيم بشر مفتاح
محمد اسامه محمد عبد السﻼم السيد
اسﻼم محمود محمد عبد الغفار صالح
عبدﷲ عادل عبدﷲ التهامي محمد
هند عبد الفتاح على على الناعم
دعاء سعدالدين عبدالرحمن محمد عبدالرحمن
ايمان محمد مصطفى محمد درويش
مصطفى مجدى محمد عبد الحميد ابراهيم
اﻻء نصر عيسى ابراهيم ﻻ جوده

الكلية
طب بيطرى اﻻسكندريه
الزراعة والموارد الطبيعية ج اسوان
علوم رياضة المنيا
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اداب دمنهور
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية رياضيه بنين الزقازيق
تربية/رياضه بنها
نوعية المنيا
علوم الزقازيق
علوم رياضة القاهرة
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد فني صحى اﻻسكندريه
زراعه بنها/رياضة
تجاره عين شمس
طب بيطرى اﻻسكندريه
علوم كفر الشيخ
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب انتساب موجه حلوان
حقوق بنى سويف
تجارة قنا ج جنوب الوادي
سياحه وفنادق اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره دمنهور
اداب اﻻسكندريه
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
تجاره جامعة السويس
تربية كفر الشيخ
تربية ابتدائي بنها
تربية طفوله ج دمنهور
تجاره اﻻسكندريه
تربية أساسي اسكندرية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
814849
320357
533205
210675
376007
664355
750856
137273
586583
830497
666421
231735
149121
221744
590534
896483
358696
527829
664454
454546
376977
432927
725992
667637
594381
544930
584150
906473
208719
823859
318486
731415

اسم الطالب
همام جابر فؤاد احمد
احمد جابر احمد عمارة
اسراء جابر محمد محمد القماح
معاذ ابراهيم حسين حبيب الغريب
احمد جمعه ابراهيم عفيفى صوان
هاله عماد احمد يوسف احمد سالم
ابراهيم علي غريب صديق
احمد سمير نصر السيسى
حسام ايمن فتحى السباعى شرف الدين
محمد عبد اللطيف دمرداش سعيد
عبد الحميد عماد طه محمود بلح
احمد محمد مليجى محمد ابو سالم
احمد ممدوح سعد عباس
ساره ابراهيم عمر سليمان
عمر سامر عمر كيوان
ساره احمد لطفى نصر
هاجر طارق فؤاد امين
امنية زكى محمود زكى محمود
احمد عبد الفتاح محمد سالم النجار
اية عبد المنعم حسن عيسى
ساره ممدوح حسن حسن رجب
مؤمن زغلول السيد على على
دنيا احمد السيد محمد
اميره حسن فرج حسن العامري
هناء أشرف محمد رزق عوض زهيرى
مصطفى حمادة عبدالرحيم القناوي عمار
عبد الرحمن ابراهيم فتوح ابو حاتى
اصاله عادل علي محمود
اية احمد عبدالمنعم السيد
محمد صﻼح الدين عبدالحميد موافى
احمد ناصر محمد يوسف
احمد عﻼء الدين بدار ابو نعمة قنديل

الكلية
نوعية المنيا
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
حقوق اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره بور سعيد
حقوق المنصوره
زراعه القاهره
تجاره طنطا
تجاره سوهاج
ك.ت .فني منشات بحريه بور سعيد
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
حقوق المنصوره
تجاره سوهاج
تربية حلوان
علوم اﻻسكندريه
تجاره طنطا
زراعه المنوفية/رياضة
علوم عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
تربية اﻻسماعيليه
تمريض المنصورة
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
العالي خدمه اجتماعيه المنصوره
تجاره سوهاج
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضة
تربية قنا ج جنوب الوادى
طب بيطرى بنها
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
464835
546375
432106
581319
104406
471869
540152
473168
366440
731353
127756
843682
283186
241334
385548
471044
663862
148287
663282
111470
314911
618228
321462
527484
881983
228547
916874
301006
675470
597168
607532
886628

اسم الطالب
السيد عادل تاج الدين السيد النطاط
صابرين على محمد على على
سيف الدين محمد عبد الحكيم سيف
محمود اشرف محمد السيد البحيرى
نرمين هانى يحى عبد العزيز حسن
محمد ابراهيم السيد محمد يوسف ابو الفتوح
إسراء مرزوق شحاته حسن
احمد احمد احمد محمد الجمال
حسن جابر عبدالفتاح محمد هاشم
ايمان محمد محمود عربي عثمان
ندى عﻼء احمد فؤاد الشوربجى
سونة ابراهيم فتحى محمد
هانية وائل عبد الحكيم حجاج سيد احمد
رضوى السيد عبد القادر محمد
محمود محمد احمد عبدالرحمن
شروق عﻼء الدين حنفى محمود
اسﻼم محمد الشربينى احمد
ايه نادى عبد المنعم مصطفى
اسراء عبد السﻼم ابو زيد العرفى
عهد عبد اللطيف سيد عبد اللطيف
محمد عادل احمد قابيل
ايهاب عطية السيد سليمان البﻼط
رانيا عصام طلعت محفوظ
اسراء محمد خليل حسن خليل
امنيه صالح سليمان صالح
بهاء محمد عبد القادر امام
احمد فهمى احمد محمد
احمد رجب محمد هندي
اسماء الراضى محمد خالد خليفة
نوران رجاء سعد كيوان
أحمد السيد ربيع ابراهيم
اماني مكرم ميﻼد جورجي

الكلية
تجاره كفر الشيخ
تجاره اﻻسكندريه
حقوق اﻻسكندريه
اثار القاهره
حقوق القاهره
اداب كفر الشيخ
علوم دمنهور
تجاره كفر الشيخ
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
نوعية الزقازيق
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
علوم المنيا
تجاره القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
اداب كفر الشيخ
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية المنصوره
تجاره القاهره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية اسكندرية
معهد فني تمريض اسيوط
تجاره القاهره
اداب اسيوط
تربية/رياضة جامعة السادات
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
اداب الزقازيق
تربية ابتدائي اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
143132
905529
840694
318469
377212
444112
599204
728328
432104
454444
387463
663608
425364
516541
597334
286827
374535
801282
607016
510641
679846
226393
819817
884263
138305
140819
754059
815210
374828
886703
653814
221343

اسم الطالب
عصماء احمد ياسين احمد راشد
مريم ناجى ميخائيل جرجس
احمد كمال جابر زكى
محمود السيد عفيفى على منصور
ياسمين اسامه حلمى عبدالعزيز محمود
مى ابراهيم محمد راضى شحاته
محمد لطفى محمد خلف الشاهد
محمود عصام محمود محمد الشلفة
اسﻼم حسن محمد حسن
هند محمد اليمانى عﻼم
مصطفى احمد ماهر عباس عبده زغارى
ايه محمد عبد ﷲ عوض على
ريهام حمدى عبداللطيف عطيه
احمد شعبان عبد اللطيف القاضي
محمد اسعد سعد جاد برغوت
زينب عبد العزيز عباس عويس
مى محمد عبدالمجيد احمد
هدير عاطف جابر نجيب محمد
محمود حسن على حسن عبد الرحمن
محمد محمود محمد محمود
ايمان ابو زيد النبوى عبد الغنى زعزوع
مصطفى على محمود حسن
عمرو محمد عبد المحسن دسوقي
نجﻼء مسعود مرشد حنين
ضحى صفوت محمد عبد الجيد هﻼل
هبه عبد الغنى عبد ﷲ حمد
منى محمد رمضان عبده الصباغ
دعاء محمد الفولي أحمد
مى جمال عبدالسﻼم محمد
مشرقى خميس نجيب موسى
هايدى ابراهيم السيد احمد يسن قوشه
كريستين كمال ميﻼده تادرس

الكلية
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
طب بيطرى سوهاج
تربية /رياضه المنيا
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب الزقازيق
تمريض طنطا
حاسبات ومعلومات الزقازيق
علوم جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
زراعه المنوفية/رياضة
اثار قنا جنوب الوادي
تربية/رياضه المنصورة
تربية ابتدائي فرع مرسى مطروح
تجارة جامعة السادات
تجاره جامعة دمياط
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
علوم رياضة القاهرة
معهد فني تمريض المنيا
تربية ابتدائي اسيوط
اداب القاهره
اداب انتساب موجه حلوان
تربية بور سعيد
تربية المنيا
علوم بنها
اداب سوهاج
تجاره انتساب موجه المنصوره
خدمه اجتماعيه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
651613
529069
650326
663525
278725
662525
163055
586720
808900
434835
740913
169303
374517
597663
843549
651420
315365
589533
312948
667050
214823
383637
755887
360810
818707
729426
653257
577305
294562
438708
368129
759722

اسم الطالب
احمد نجيب محمد سعد مصطفى جروان
احمد شوقى محمد السيد الطباخ
نوران محمد مظهر محمد زكى عبد المنعم مظهر
ميرال مجدى محمد السيد الشربينى
محمد خالد سيد حسن ميزو
هانى رضا احمد السعيد الزلوعى
اسماء نبوى اسماعيل السيد
محمد على عبد الرحمن الشناوى
تامر شريف حسن ابوالليل
عبد الرحمن علي محمد احمد علي السيد
كيرلس جابر بستان عطا
محمد قرني عبد العظيم احمد
اميره محمد عبدالفتاح محمد
ابراهيم حسن ابراهيم ناصف
مينا مختار بشرى يعقوب
هدير محمود مصطفى رمضان على
سيف ماهر قطب حﻼوه
ساره ابراهيم عبدالمحسن الصباغ
ايمان عبد اللطيف مرزوق ستين
تغريد صحصاح احمد اسماعيل صحصاح
احمد مجدي محمد علي
اﻻء رمضان محمد سيد احمد غنايم
محمد عﻼء محمود عبد العال
بدور محسن خليل خليل عبدالحافظ
هالة عزت عبد ﷲ عبد الحميد
محمد السعيد السيد بكر هيله
هاله محمد عبد الحميد الجندى
مؤمن اسامه عبد الحميد عبد الفتاح
عمر خليل عبدالمنعم محمد عثمان
ايمان سعيد عبد اللطيف ابراهيم ابوعيطه
اسراء رمضان عبدالفتاح سيد مطر
مى جمال عبدالرحمن محمد السعدنى

الكلية
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب دمنهور
تجاره المنصوره
علوم بورسعيد
تجاره طنطا
علوم رياضة جامعة دمياط
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
تجاره جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
تجاره جامعة دمياط
علوم رياضة الزقازيق
معهد فنى تمريض بنها
تربية شبين الكوم
استنفد الطالب رغباته
تجاره القاهره
تربية عين شمس
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
دار العلوم ج القاهره
علوم المنيا
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية المنصوره
تجاره طنطا
ك.ت .فني صناعى المطريه
تربية اسكندرية
تجاره انتساب م .بنها
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق

Page 2589 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
745531
745920
239482
149763
916681
128273
143977
906528
909493
753555
583069
748110
208148
515887
429752
145015
243501
884527
152746
237199
806638
895221
326915
878591
124429
901896
144540
162010
813113
383294
666702
302947

اسم الطالب
اميره مصطفى السيد ابراهيم خاطر
منه ﷲ عادل علي عيد
خالد مجدى فتحى ابراهيم
ندى محمود سيد عبد التواب
اسماعيل خضراوي عبد العزيز على
نرمين نور الدين حنفي محمد
عبير عادل سعيد راضى
بيير صفوت صبحى داود
عبد الكريم محمد عثمان عبد الكريم صالح منسي
محمود السعيد محمد عويضة سليمان
اميره محمد عبد الشافي البطل
شروق احمد حلمى محمد
ساره رضا محمد علي
محمد ابراهيم خطاب محمد علي
ايناس محمود عشرى احمد اسماعيل
اﻻء نزيه عبد الصمد محجوب
يوستينا نادي بطرس حنا
محمد عبد التواب احمد جاد
محمد ربيع محمود احمد
فرج احمد حلمى عبد المحسن
اسراء علي صالح محمد
منى جمعه محمد احمد
صباح انور مصطفى عبد الغفار
هند حسن سليم محمد
مازن طارق على محمد
رانيا رشدى احمد بدارى
منار محمد جﻼل عبد الونيس
احمد حسين مسعد محمد السيد
نهله مازن رمضان محمد
ايه سيد محمد بهاءالدين
كريم محمد عبد السميع محمد الحبيبي
زينب عبد الكريم عبد العزيز احمد مشعل

الكلية
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
دار العلوم ج القاهره
تجاره اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق القاهره
تربية سوهاج
إعﻼم ج جنوب الوادى/رياضة
حقوق المنصوره
نوعية طنطا
علوم رياضة جامعة السويس
حقوق القاهره
اداب انتساب موجه دمنهور
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية حلوان
تربية حلوان
اداب انتساب موجه اسيوط
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم المنيا
تربية ابتدائي سوهاج
علوم شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى اسيوط
تجاره القاهره
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
علوم القاهره
تربية ابتدائي الفيوم
فنون جميله فنون المنيا
فنون جميله فنون حلوان
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
اداب كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
725930
666645
804437
589337
508030
582022
549047
446333
152844
604984
292937
591546
352256
613106
846137
664856
207421
725581
893546
837700
292923
545085
750699
427591
537478
528124
453876
533306
748905
902933
455497
666113

اسم الطالب
جون القس يوسف فيفون
مصطفى وهبه محمد كامل وهبه
فاطمه الزهراء محمد خالد محمد
فاطمه فؤاد عبد الرافع دياب
محمد سامى محمود ابراهيم سيد احمد
ايه محمود كمال محمود النوسانى
أسامة محمد على حجازى
احمد عادل صﻼح عبد الدايم
احمد جمال سﻼمه عطوه
عمر صبحى عراقى محمد
سمر ابراهيم محمد ابراهيم
ايه ياسر محمود الشربينى الزميتى
مديحه احمد محمد السيد مرزوق
أمانى محمد عبد العزيز السيد عمر
هاجر جمال احمد محمد
عمر فتحى حسن على حايس
محمد صبحى عبد العظيم محمد
هاجر طارق حسني عبد الهادى
مصطفي مظهر عبد الﻼه محمد
نسمة طه رمضان محمد
جهاد سعيد حسن عبدالحفيظ
رامي سعيد احمد حسن العراقى
احمد اشرف محمد ابراهيم سالم
أية يوسف يحى اللبودي
غاده عبد التواب عبد العزيز على فوزه
ياسمين خالد ماهر توفيق حشاد
نورهان عزت محمد عبد الباري يوسف
ياسمين سالم عبد السيد خيرﷲ مريز
منه ﷲ فرج محمد خليل
مرام صبحى عبد القادر مرسى
احمد سمير الطنطاوى عبدالحليم على
محمد يوسف على محمد شلبي

الكلية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية المنصوره
حاسبات ومعلومات المنيا
تربية/رياضه بنها
اداب انتساب موجه دمنهور
علوم المنصوره
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تجاره طنطا
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
علوم الزقازيق
اداب القاهره
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
اداب الزقازيق
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم رياضة الزقازيق
علوم سوهاج
كلية علوم الوادى الجديد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم رياضة اﻻسكندرية
كلية أداب بورسعيد
تربية اسكندرية
تجاره دمنهور
اداب اﻻسكندريه
علوم طنطا
تربية اسكندرية
تربية ابتدائي جامعة السويس
تربية سوهاج/رياضة
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
حقوق المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
287476
591589
605389
466910
314049
587246
579938
578025
164051
507038
886123
456564
466667
462369
532925
910353
116849
284546
282846
813604
155227
299354
838492
538503
729651
895247
282137
907413
120597
603114
531014
728224

اسم الطالب
سماح خالد عبد الرحمن محمد
هبه ﷲ عادل محمد الفار
تقى محمد خليل ابراهيم
شيماء منصور منصور الزرقاني
اية السيد محمد السيد احمد
اﻻء عبد العظيم عبد التواب البكرى شاهين
اسراء مجدى انور ابو الفتوح خليفه
شيماء حسن حسن اﻻشرم
مصطفي اشرف سعد محمد
جهاد عادل عبدالمنعم محمد شتا
ايمن محمد المهدي محمد عبد القادر
نورهان مختار فخرالدين محمد الصارم
شرين رضا ابوالفتوح احمد
سمر صﻼح عبدالسﻼم محمد اباظه
عيد محمد ابراهيم الﻼوندى
محمود عيد عبد الحميد احمد
محمد ممدوح سيد عبد العزيز
شيماء طارق شليل محمد موسي
سلوى نجاتي نور الدين محمد عبد المنعم المصرى
رفيده ضاحى محمد حسنى
محمود عبد الوهاب احمد عبد الوهاب
عﻼ عادل علي احمد
محمد بشندى سفينة عبدالكريم
تقى طارق محمد فتحى الشاهد
احمد السيد محمد السيد حامد
امانى احمد عبد الحميد ابوزيد
مريم اشرف عبد الفتاح محمود العيله
بسمه محمود بكري السيد
زياد مصطفى احمد على
هاله محمد حلمى عبدالمطلب
احمد اسامة محمد احمد القلفاط
ندا احمد سليمان احمد غريب

الكلية
تجاره القاهره
تربية ابتدائي جامعة دمياط
زراعه الزقازيق
علوم كفر الشيخ
تربية شبين الكوم
اداب انتساب موجه طنطا
تربية طفوله طنطا
تجاره طنطا
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم
اداب انتساب موجه دمنهور
اداب انتساب موجه اسيوط
زراعه طنطا
المعهد الفنى للتمريض بالجونة
تربية ابتدائي كفر الشيخ
معهد فني صحى اﻻسكندريه
كلية تجارة ج أسوان
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية عين شمس
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي المنيا
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
معهد فني صحى امبابة
حقوق اسيوط
تربية طفوله ج دمنهور
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
معهد فني صحى سوهاج
اداب عين شمس
تربية ابتدائي سوهاج
فنون تطبيقيه حلوان
معهد فني تمريض الزقازيق
زراعه دمنهور
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
578362
734057
801655
370284
465759
357946
299762
604522
918395
581615
302215
575552
294112
133360
129216
310733
674596
512223
582678
427736
149412
904936
381969
752661
114827
913372
435990
502734
655534
394802
506519
753520

اسم الطالب
باسنت على محمد عطيه على
نورا نادر جوده احمد السيد
مصطفى طاهر مصطفى كمال
محمود كمال صبحى حسين
إسراء وليد صﻼح نوير زيدان
رضوى عادل محمد احمد
حسن محمود رمضان أحمد الشوربجي
هبة ابراهيم جمعة رجب فرغلي
ماركو محروس عطيه ابراهيم
عبد ﷲ عﻼء عبد السﻼم احمد ابراهيم
احمد عبد العزيز عبد الفتاح طير البر
اسراء نجاح السيد ابراهيم
عمر محمد حنفي محمود حسن
ندي عادل جاداللة عطيتو
لميس طارق عبد الغفار حسن
رانيا حسني عبد الونيس أبوعجين
هاجر احمد عبد الفتاح السعيداﻻمام
هبه عبد الحميد محمد محمد محمود
ندا زكريا محمد محمد الصياد
آية نصر ابراهيم محمد الشرقاوى
اميرة انور بشير فضل
احمد مؤمن ابو المجد احمد
اميره مجدى عبدالحميد هندى
مي احمد امين محمد غنيم
نيره اسماعيل عبد التواب ابو زيد
رحمه حسن ابراهيم حسن
ليديا رأفت موسى عطا ﷲ موسى جرجس
عمر طارق محمد صبحى رحومة
عمرو محمد عبد المنعم على رجب ندا
رانا اشرف تاج الدين عطيه
ميرنا محمد انس الوجود صﻼح الدين
كريم عبد الرحمن محمد الحديدى

الكلية
تربية ابتدائي طنطا
نوعية الزقازيق
إعﻼم بنى سويف
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى امبابة
معهد فني تمريض الزقازيق
تربية سوهاج
المجمع التكنولوجي المتكامل بالسﻼم
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
فنون جميله فنون المنيا
معهد فني صحى بنها
تربية ابتدائي الزقازيق
اداب دمنهور
تجاره انتساب موجه طنطا
اداب اﻻسكندريه
علوم القاهره
تربية سوهاج/رياضة
تجاره انتساب م .بنها
تربية بور سعيد
تجاره القاهره
علوم اسوان
تجاره اﻻسكندريه
علوم اﻻسكندريه
تربية رياضيه بنين المنصوره
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره بور سعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
844645
281617
583572
311701
437497
216171
659888
360269
458854
834551
316597
324043
886458
439261
816265
452120
442086
141837
740745
217535
369302
208314
375610
121431
123064
320402
579472
800592
809504
387169
582933
583315

اسم الطالب
هاجر على شحاتة تونى
اسامة عباس رمضان راضى
ياسمين جمال السيد محمد المهدى
مصطفى محمد مصطفى مصطفى
اسماء عادل السيد عرفه محمد
مارينا ميﻼد نسيم مينا
اسراء بدرالدين عبد الحافظ عبد الهادى
احمد خالد احمد عبدالعظيم
اسراء محمد محمد عبد الفتاح شهاب الدين
بسمة عمار رفاعي حسن
دينا محمد عبد الوهاب عبد العظيم عبد الوهاب
مصطفى محمد سعيد محمد
مارى ميﻼد ميخائيل فرج
تقى حسين حسنين قبيصى محمد
علياء نبيل محمد جمال الدين علي
محمود اشرف محمد البشكار
محمد عبدالجواد السيد احمد العبد
محمد السيد السيد السيد قنديل
كريم طارق محمد بهجت
تقى ايهاب محمد على
ساره امين ابراهيم سليمان
سهيلة عمرو السيد المتولى
خليل السيد خليل قطب حسن
محمد اشرف محمد امين
محمد سيد علي شمروخ
محمد نبيل محمد شعير
ايه السيد ابراهيم محمد موسى
ميرنا حنا ثابت شحاته
نجﻼء فتحى ابوبكر السيد
دينا اشرف عبدالتواب محمد
مها صﻼح محمد ابراهيم ابو المجد
هند طارق احمد احمد سلطان

الكلية
اداب المنيا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره طنطا
علوم رياضة شبين الكوم
تربية أساسي اسكندرية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم بورسعيد
اداب سوهاج
تربية ابتدائي بنها
تجاره جامعة السويس
معهد فني صحى اسيوط
اداب انتساب موجه طنطا
السن المنيا
معهد فني تمريض طنطا
تربية/رياضه طنطا
حقوق حلوان
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
تجاره عين شمس
علوم بنها
حقوق القاهره
علوم بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
اداب انتساب موجه المنصوره
حقوق بنى سويف
حاسبات ومعلومات المنيا
اثار القاهره
نوعية فنيه طنطا
علوم المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
293278
523996
148459
743781
735743
899760
880292
578352
449767
667957
653174
521006
602887
324165
582841
663380
142625
228692
523129
735717
387167
728731
536863
519725
605517
315458
478194
325406
135020
470004
663444
654010

اسم الطالب
روضة علي ثابت محمد خليفه
يمنى بكر احمد علي محمد
هاجر عاطف محمد محمد رفاعى
حسناء عبدالناصر حسن احمد محمد
وليد احمد محمد احمد اسماعيل
خلود محمد سليمان عوض
ميرنا سامح لمعى رزق
اماني محمد السعيد عبد السﻼم
سمية عدنان محمد عبد العال الغباشى
امنيه السيد محمد على خضر
ايه خالد محمد عزت محمد عاشور
غادة نصر محمود طلب على
سارة كيﻼني حجاج كيﻼني علي
اسراء عمر بكرى احمد
رانيا عمار محمد سعيد
داليا محمد السيد محمد يوسف الزينى
مها احمد بندارى سعد حسن
عمر خالد فاروق مدبولى
يحيى عبد الرازق عبد ﷲ محمد
على جودة محمد عطيه
دنيا عﻼء عبدالصمد منصور
احمد سعيد محمد فوزى عبد الفتاح
عبير اشرف السيد عبدﷲ شرف النجار
غاده محمود خليل إبراهيم النقيب
نداء محمد السيد احمد شحاته على
عبد الرحمن كامل السيد محمد عبد الخالق
احمد فوزى عطا شعبان
عفاف عاطي احمد على
مؤمن حسين عمر محمد
محمد السيد جمعة المتولى اﻻطير
شروق مجدى عبد ﷲ احمد
رحمه محمد السعيد على المصرى

الكلية
اداب القاهره
تربية أساسي اسكندرية
اداب سوهاج
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره الزقازيق
اداب سوهاج
تجاره اسيوط
تربية ابتدائي طنطا
اداب طنطا
طب بيطرى المنصوره
تجاره المنصوره
اداب دمنهور
اداب الزقازيق
حاسبات ومعلومات اسيوط
اداب المنصوره
تجاره المنصوره
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره عين شمس
زراعه اﻻسكندريه
نوعية الزقازيق
تجاره عين شمس
علوم رياضة الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق اﻻسكندريه
زراعه الزقازيق
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره عين شمس
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تجاره المنصوره
اداب المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
108282
801605
352977
596733
324136
584060
146970
294573
319873
292135
910793
133281
213159
352016
461076
730535
309155
664875
599511
295687
913907
681375
517879
159269
816955
134244
907602
389194
597476
102308
438004
473337

اسم الطالب
سارة هانى رضا نصر
محمد انور محمد صاوى
مايا محمد عادل محمد الحسينى
فادى على ابراهيم الدسوقى
هايدي محمد سيد جاد الكريم
احمد محمد عبد الحكيم علوان
عبد العزيز احمد عبد العزيز حسانين
عمرو ابراهيم فكري توفيق
صفاء طلبة عبد الحميد نوارة
ندى زين العابدين محمد امين
نسمه نصر ﷲ ابراهيم احمد
داليا ابراهيم ابو العنين محمد
يوسف محمود اسماعيل محمود محمد
اسراء عصام محمود على سﻼمة
احمد محمد عبدالنبى محمد احمد الهابط
ايمان سامى عبد الرحمن محمد بركات
هاميس حمدي عبد الحفيظ نعمان
محمد اشرف عبد المقصود عطيه مناع
سهام وائل يسرى احمد خطابى
اية فؤاد مبارك حسين
ساره خالد على محمد
حسناء ابراهيم محمد شلبى سالم
سلفانا سامي حبيب ميﻼد
سمر صابر عويس عباس
شروق حسن محمد حسن
ساره مقبول ابراهيم مصطفى
احمد حماد احمد ابراهيم
مارينا منير عبدالمﻼك شنودة
جميلة احمد محمد السيد اﻻجدر
حسن محمد حسن محمدشادى
يارا محمد احمد محمد احمد
إيمان عثمان عبدالوهاب نورالدين

الكلية
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
إعﻼم بنى سويف
إعﻼم القاهره/رياضة
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
حقوق حلوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجاره عين شمس
تربية شبين الكوم
كلية البنات آداب عين شمس
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره طنطا
حقوق عين شمس
اداب كفر الشيخ
تربية الزقازيق
تربية رياضيه  /بنات جامعة السادات
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه الزقازيق
كلية البنات تربية عين شمس
تربية اسوان
تجاره بور سعيد
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
تربية بنى سويف
معهد فني صحى بنى سويف
حقوق انتساب موجه حلوان
حقوق سوهاج
تجاره بنها
تجاره جامعة دمياط
اداب انتساب موجه عين شمس
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تربية ابتدائي كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
155243
662474
438925
605463
606697
183963
511995
361064
876989
472782
461554
291937
681886
115069
317177
234473
384258
167145
160596
657139
356403
587012
805127
650410
307466
279382
652059
147662
729543
128053
803411
733785

اسم الطالب
ابراهيم عادل ابراهيم محمد
محمد جمال الشامى معوض السيد
مى شريف السيد سليمان العدوي
شرين عﻼء الدين عبد العزيز محى الدين
دعاء إسماعيل مصطفى عطية محمد
منة يوسف ابراهيم محمد
نهله محمود علي محمود شاكر
ايه سليمان احمد سليمان احمد
محمد حمدى احمد محمد
سماح سامح عبدالمنعم على على
اسراء حسنى على ابراهيم ابوزور
اميرة يسري محمد عبد القوى
عمر مصطفى المرسى احمد محمد الفراش
امل عوض السيد ابراهيم
سمر ابراهيم ابراهيم محمد الجمسى
عز الدين عادل محمد محمد
مياده عبدالنبى سعد السيد اسماعيل
ياسمين محمد عبد ﷲ سعيد
اسماء حسنى غنيم معوض
مرام ايهاب محمود الزهيرى
مروه احمد عبدالرشيد سالم
ايمان احمد محمد الجندى
ريهام عماد محمد احمد
احمد اشرف عبد الحميد سﻼم
نيرة باسم عازر حكيم
اية طارق عبد الرحمن محمد مهيب
محمد السيد عبد السﻼم السيد على عبد الوهاب
ايه جمال محمد على عمر
محمد ياسر محمد شكرى عبدالعزيز الحديدى
ندى ياسر فتحي فراج
أحمد على محمد علوان
ايات السيد السيد ابراهيم

الكلية
تجاره بنى سويف
تربية/رياضه المنصورة
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
تجاره بنها
اداب انتساب موجه حلوان
اداب دمنهور
اداب انتساب موجه عين شمس
اداب اسيوط
معهد فني صحى طنطا
حقوق اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه حلوان
طب بيطرى المنصوره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
علوم رياضة حلوان
حقوق بنها
اداب بنى سويف
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف/رياضة
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب عين شمس
تربية ابتدائي بنها
نوعية موسيقيه المنيا
اداب المنصوره
علوم رياضة اسوان
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره المنصوره
اداب القاهره
نوعية الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم المنيا
اداب انتساب موجه الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
277951
676140
470694
360396
448352
659560
899517
679103
736640
528969
123246
589008
909481
279776
226373
118989
597013
204117
351249
536298
313639
813980
292303
911154
151565
662814
674047
280487
428080
825987
379828
581095

اسم الطالب
يسرا وائل محمود محمد عارف
امل محمد عبد الفتاح حسن
هاله الشحات محمد سند المتولى
خالد عبدالحليم محمد سعيد
هند أمثل حسين ابراهيم الشيخ
رقيه محمد الموافى ابراهيم العﻼوى
ندى عادل محمد عبد الرحمن
احمد محمد السيد احمد غزاله
امنيه على عبد العزيز عبد الرحمن محمود
محمد سعد مختار عبدالمولى المسلمانى
احمد مجدى رفعت محمد السيد
جمال طارق جمال الدين محمد عبد الغنى
الحسيني احمد عباس محمد
احمد عﻼء الدين توفيق امام
محمد صابر محمد علي
نورهان اسامه احمد عرفه
عمار أيمن الباز مأمون
ملسيا ميﻼد كمال مرقس
ايه على عثمان ابراهيم
مريم محمد محمد خميس محمد ابراهيم
ميرهان عاطف فارس محمد
ياسمين ايمن مسلم محمد
علياء احمد حنفى احمد
محمد زكريا محمد عبد الحكيم
ياسمين عبيد عبد الرسول عبيد
مجدى طلبه الشربينى على
ايناس محمد صديق فتح ﷲ الهوارى
شذا طارق عبد السﻼم أحمد محمود
احمد زكريا مرزوق همام
مروه شحاته عبد الستار بكرى
ايمان صﻼح احمد السيد رجب
محمد مصطفى رشاد صابر عبد الغنى

الكلية
تربية موسيقيه حلوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
تربية كفر الشيخ
زراعه عين شمس
تجاره طنطا
تربية المنصوره
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره المنصوره
نوعية الزقازيق
تجاره دمنهور
حقوق انتساب موجه القاهره
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
تجاره سوهاج
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
حقوق انتساب موجه القاهره
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
تجاره عين شمس
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره دمنهور
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
نوعية المنيا
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره سوهاج
كلية علوم الوادى الجديد
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره طنطا
كلية الفنون التطبيقية ببنها
علوم رياضة بنها
اداب قنا ج جنوب الوادى
استنفد الطالب رغباته
اداب جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
381740
146130
520495
237008
826929
891811
585664
524146
374421
216457
244083
506213
897828
118931
815936
376086
503518
292461
538962
137049
430335
547333
500677
428206
818874
614784
469492
126014
682970
610044
515107
583370

اسم الطالب
ناديه على محمود محمد
ايه كرم عبد الرؤف عباس عيد
ساره ابراهيم حسن ابوعماره
عمر محمد فاروق محمد
محمود حسن محمد أحمد
حسين ممتاز محمد حمودي
يسرا محسن محمد الطنايحى
مريم عادل مراد بشتة
عايده رشاد محمد سليمان سليمان
عمر مجدي عمر سعد الدين
محمود عبدﷲ محمود دسوقى
دينا عبدالمنعم بكر حسن
اسﻼم حنفى محمود سيد
اسراء فؤاد امين فؤاد
رغده حسين طه بدوي
مصطفى عصام سليمان عواد صقر
نادين مؤمن خليل محمد العطار
اية جمال السيد امين
لمياء مصطفى عبد الحميد الطنطاوى
على نادى محمد محمود
احمد مصطفى عبدالرؤوف حسن مصطفى
على حسن على صالح خليفة
عمر السيد محمد السيد ايوب
محمد امين محمد سليمان محمد
يوسف عﻼء يوسف محمد
حسام حماده محمد العوضي
اميره مهدى حسن سعيد
اسراء ياسر محمود محمد عماره
احمد السيد السعيد عبده حبق
ايه سعيد عبدﷲ السيد
احمد عبد الهادى محمد رجائى عبد الهادى
ايمان جهاد محمد خالد الجندى

الكلية
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره القاهره
حقوق جامعة السادات
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
تجاره اسيوط
تجاره المنصوره
تربية طفوله اﻹسكندرية
زراعه مشتهر
اداب انتساب موجه عين شمس
حاسبات ومعلومات القاهره
تجارة جامعة السادات
اداب سوهاج
اداب انتساب موجه عين شمس
اداب المنيا
تجاره بنها
تجاره اﻻسكندريه
علوم حلوان
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره دمنهور
تجاره اسيوط
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية كفر الشيخ
تربية حلوان
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره دمنهور
تربية طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
228797
674383
502046
223024
231457
725923
457012
836054
111385
578707
174675
576729
838151
733142
663451
376017
116954
735335
822958
754457
436351
805040
210508
823486
439545
738430
118922
278187
838221
513767
890379
586447

اسم الطالب
عبد ﷲ عليوه عبد ﷲ عليوه
محمد انور السعيد محمد الدقليجه
ميار مجدى محمد سﻼمه
هﻼ محمد عبد الفتاح مصطفى
اسراء عماد عبد القادر متولى
مهاب عاكف محمد شحاتة
اميره محمد السيد عبدالغنى الفار
نجﻼء عادل السيد البدرى
ياسمين محمد عزت محمد
مصطفى عاطف احمد احمد ابو النور
بسنت مصطفى محمد يسرى محمد على
امانى عماد عبدالفتاح الشناوى
مصطفى فراج عمران فراج
منار عبد المنعم السيد محمد كف
شيرين رضا عبد المعطى محمود حسين
احمد محمد ابراهيم احمد مراد
حسام حسن حسن محمود
حسان اشرف حسان ابراهيم حسان
عبد ﷲ محمد عبدﷲ ابراهيم
مريم سامي جاد الكريم احمد عوض
ساره احمد كمال السيد
بيشوى صداق مكرم صالح
مايكل باسم شوقى فهمى
طارق محمد بهيج ايوب
مشيئه عبدالحميد محمد خميس منصور
ايه مخلص احمد مصطفى
اميرة مصطفى سﻼمة عبد الجواد
علياء مصطفى احمد محمود السمنودى
زينب سفينة سعيد سيد
ماريهان سعد سعيد مصطفى
نرمين فاخر فخرى حبيب
سامح وفيق محمد السيد الجوهرى

الكلية
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره اﻻسكندريه
تجاره طنطا
السن عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم طنطا
تمريض قنا جنوب الوادي
اداب سوهاج
اداب طنطا
تجاره القاهره
دار العلوم الفيوم
معهد فني تمريض اسيوط
نوعية الزقازيق
نوعية المنصوره
تجاره عين شمس
اداب القاهره
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
علوم بورسعيد
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق بنى سويف
تجاره عين شمس
علوم اسوان
زراعه اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
اداب عين شمس
تجاره عين شمس
معهد فني صحى اسيوط
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
575780
751454
351293
372803
375896
609125
388736
464356
372816
161133
500893
592151
653817
365647
156702
394416
592693
728318
391819
432504
204099
500861
436634
651774
736317
307601
320201
669578
463896
104587
818357
372081

اسم الطالب
مى مدحت على عبد القادر
محمد محمود عطيه عوض
امانى مصطفى موسى عبدالصادق
هايدى خالد عبدالونيس محمد
احمد عادل صبحى عواد محمد
احمد حمدى السيد محمد سليمان
عمرو شعبان ابراهيم طالب
كريم عصام كمال حسنين خطاب
امنيه ممدوح ابراهيم شرقاوى
اﻻء مدحت عبد العزيز عبد العظيم
مى حسن ابراهيم حافظ
هودينا منتصر كامل السرى
ياسمين محمود عبد الموجود السيد
اسراء مدحت محى الدين محمد
هشام عبد الغنى صالح محمد
محمد احمد عبدالعزيز محمد
ميرنا احمد سعد عبده
محمد عبد ﷲ محمد عبد الجليل خليفة
ريم انس عبدالرحمن يوسف سليمان
عبدالرحمن فايز محمد حسين
مرام بهجت محمد اسماعيل مبروك
حبيبة يسري طاهر رمزي حسين
ايه ربيع محمد البدرى
احمد عز الدين على عمر سليمان
اروى محمد محمد صالح هنداوى
اية حسني بدوى عيد
احمد محمد محمود ناجى
اسﻼم محمود وهبه حسين
هاجر جمال فتح ﷲ مصطفى القصاص
محمد ايهاب صابر سعد
محمد جمال هﻼل ابراهيم
اﻻء احمد السيد حماد

الكلية
تجاره طنطا
تجاره بور سعيد
استنفد الطالب رغباته
تجاره انتساب م .بنها
اداب انتساب موجه بنها
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
تجاره جامعة دمياط
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنها
حقوق اﻻسكندريه
حقوق القاهره
تجاره كفر الشيخ
حقوق اﻻسكندريه
حقوق المنصوره
معهد فني تمريض الزقازيق
تربية ابتدائي السادات
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه عين شمس
نوعية المنيا
علوم رياضة عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
601687
310801
394468
439963
308558
297238
113183
599422
526140
521152
310833
737504
822543
668227
600985
679852
358648
383034
602916
756053
732589
359542
301841
453296
671972
401150
232000
313192
549539
545225
319179
122611

اسم الطالب
مريم سعيد إبراهيم محمد الساعي
نسرين فرحات محمود عياد
ياسر تحسين عبدالسميع عباس
اﻻء زاهر عبد السﻼم حسن عبدﷲ
شيماء عادل جابر قديحه
نورهان محمد شعبان احمد
احمد جمال اسماعيل عبد المجيد
خيرى جمال خيرى عيسى السيد أحمد
محمد صﻼح اسماعيل بدوى زين الدين
اسماء سليمان عبدالعزيز عدﻻن
اسراء محمود مصطفى ابراهيم
امل فارس على عبد اللطيف
ناردين عماد حافظ فيلبس
ايهاب احمد ابراهيم الدسوقى معوض
عبد القادر جمال على عزت
ايه عبد اللطيف ابراهيم عبد الفتاح حﻼوه
ندا حسين احمد حسين
خالد مصطفى محمد عبدالهادى
هاجر محمد محمد التهامي
احمد سليم على احمد
مريم صبرى ميخائيل داود
محمد احمد على سيد
عمر صﻼح محمد كمال صبيح
نورهان عبد المحسن عوض محمد شحاتة
مروه حمدى محمد الحسينى
اسراء عمادالدين سالم بدوى
عبد المنعم رضا عبد المنعم عبده
داليا محمد ماهر قطب اسماعيل
جميانه سامى لمعى عبد النور
مينا عويضة صابر عويضة
سارة السيد احمد رمضان
زينب عﻼء محمد شعبان

الكلية
اداب الزقازيق
تربية ابتدائي السادات
اداب شبين الكوم ج المنوفية
حقوق اﻻسكندريه
تربية ابتدائي شبين الكوم
طب بيطرى القاهره
اداب انتساب موجه طنطا
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
تجاره اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية ابتدائي شبين الكوم
تربية ابتدائي الزقازيق
تجارة قنا ج جنوب الوادي
معهد فني صحى المنصوره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب المنصوره
علوم عين شمس
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
حقوق الزقازيق
تربية العريش
اداب الزقازيق
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم طنطا
تربية المنصوره
زراعه القاهره
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية طفوله ج دمنهور
علوم رياضة كفر الشيخ
علوم جامعة السويس
اداب القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
471238
680033
590514
903383
383430
153338
286803
682400
727836
464635
354292
660702
661354
212927
169841
303151
279927
836469
131545
679748
577953
538798
671775
600355
278081
730017
654559
118295
893725
240905
880785
886347

اسم الطالب
اﻻء سﻼمة عبدالشافى سﻼمة بدير
لمياء جمال مقبل على شعيب
طاهر عصام طاهر الليثي
مصطفى محمود فزاع جاد الكريم
نوران سيد حسن احمد
امنية سامي طه عبد العليم
منة ﷲ محمد جابر احمد على
غاده وجدى محمد عرفات
شيماء احمد حسين عبد السميع الفالوجى
مدحت طلعت عبد المنعم محمد متولى
محمد زيدان محمد جودة
ايه عبد العزيز السيد محمد سيف
منى عبد العزيز فؤاد حسن السيد احمد
منة ﷲ محمد عبدالخالق محمد
ايه احمد عبد العظيم عبد الرازق
ياسمين رزق مصطفى احمد موسى
حازم محمود وداعة ﷲ فضل المولى
فاطمه عبد الحكيم محمد حماد
سوزان سامح عبد الحميد عبد الوهاب
محمود رجب المتولى حسانين
اميره السعيد السيد عنب
ندي محمود حسن الحوفي
عبد ﷲ الشوادفى عطيه عبده
رحاب احمد زكى عطيه
مريم ممدوح عدلى ياسين على
يارا محمد احمد عبدالمؤمن
محمد عﻼء السيد عنتر ابراهيم
ابتهال احمد محمد عبد النبى
كريم محمد عقله ابراهيم
حسناء حسام الدين حسن ثابت
ساره جابر بخيت محمد
ضياء ذكريا عبده شحاته

الكلية
تربية كفر الشيخ
تربية ابتدائي المنصوره
دار العلوم ج القاهره
تربية سوهاج
بنات علوم رياضة عين شمس
تجاره اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني تمريض المنصوره
اداب الزقازيق
علوم كفر الشيخ
علوم عين شمس
تربية ابتدائي المنصوره
اداب المنصوره
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه الفيوم
علوم شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة حلوان
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
اثار القاهره
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه اسيوط
تربية طفوله طنطا
تربية ابتدائي السادات
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
علوم الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
زراعه عين شمس
حقوق المنصوره
تربية عين شمس
حقوق انتساب موجه سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني تمريض اسيوط
تجاره اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
513054
679803
732575
918135
114731
589474
539379
109947
608045
370144
309842
358413
457381
129342
732017
438835
882620
892457
675938
539864
374298
826366
657496
380045
462470
147853
385870
585150
725304
152016
662862
591466

اسم الطالب
ياسمين شريف السيد عبد الكريم عبد ﷲ
عبد الرحمن سعد على على الداودى
شيماء جمال احمد سالم
احمد اسماعيل فهمى عبدالﻼه
اميره محمد عويس ابراهيم عمر
احمد رمزي ابوريه الخولي
ايناس جابر محمود على عبدالسﻼم
عبد الرحمن سيد عواد احمد
حسناء السيد محمود على بركات
اسﻼم اسامه صبحى متولى
محمد عبد الحكيم رمضان معطي
فيبى كميل تقى اسحق
امانى عبد الجواد ابراهيم عبده
سهر صﻼح الدين عبد اللطيف عبد الرحمن
حسام محمد صﻼح المسلمى السيد
اية احمد زكى محمد
مريم حربي حبيب جورجي
لمياء خلف عبد العال قرنه
خلود ايمن زكريا عبد الرحمن
دعاء الشربينى عوض الزعويلى
رانيا عادل عبداللطيف ابراهيم
دوﻻجى عمادمعانى فرح سيف
ريهام محمود حسن محمد
فاطمه عادل على عبدالعزيز
شيماء سرحان عبدالنبى عبده الدبور
دعاء عبد القادر رزق محمد بركات
وليد صﻼح محمد محمد
ميادة محمد عبد المهيمن عبدالجواد سنبل
احمد صبرى سقاوى عبدالرحيم
طلعت محمد طلعت عبد العظيم
حسن محمد على محمود
نادين محمد نصر الدين عوض حامد

الكلية
حقوق اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه المنصوره
نوعية فنيه الزقازيق
تجاره سوهاج
تربية عين شمس
تجاره طنطا
تربية دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
نوعية الزقازيق
حقوق بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه حلوان
نوعية فنيه طنطا
علوم عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
تربية اسيوط
اداب اسيوط
علوم المنصوره
تربية طفوله ج دمنهور
علوم رياضة بنها
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
علوم المنصوره
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
نوعية كفر الشيخ
اداب انتساب موجه القاهره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
معهد فني صحى طنطا
علوم رياضة جامعة السويس
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
اداب جامعة دمياط
تربية جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
742801
320625
301635
889689
125183
584611
607186
578606
597536
380794
321580
207914
510914
585667
382627
279068
667725
738658
300533
537617
587987
598194
221734
559088
308911
879363
360500
305361
660633
310842
806380
879747

اسم الطالب
سهام أنور محمد محمد
محمد ابو بكر محمد شوالى
محمد احمد محمد الشربينى محمد عجرمه
ايفون ايمن رمسيس حنين
سهير حاتم محمد حسنى محمد مصطفى
فاطمة طارق عطية زايد سﻼم
عاطف عبد الرحمن بيومى عبده
احمد محمد عبدالرحمن مطاوع
ميادة طارق مصطفي عبد الحميد المغربي
ايه نصر اسماعيل موسى صالح
ايمان عبد ﷲ عبد العزيز عقل
دنيا حلمى حسن محمد
مصطفى محمد حافظ محمد عبداللطيف
مي عبدالرءوف معوض السواح
اسماء طه محمد عبدالوهاب
محمود هاني طه صالح قيراط
عبد ﷲ السيد محمد البسيونى محمد
حسام محمد عبد المتعال محمد محمد
شروق عبد العظيم طلعت عبدالعظيم
ايمان محمد عوض إبراهيم سﻼمه
طلعت محمد طلعت هواش
إياد ناجي ناجح الفيومي
ايه حمدى محمد احمد
عمر حمدى كامل بيطح
محمد محي احمد جمعه ابواحمد
محمد عبد البديع محمود عمر
احمد عبدالعزيز عبدالفتاح السيد
اسراء مصطفى محمد شاكر المنير
محمد السعيد عوض فرج موسى
اسماء محمد محمد الحانوتى
اسراء جمال عبد الرازق محمد
رقيه محمد عبد النبى عمر

الكلية
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تربية/رياضة جامعة السادات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية اسيوط
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
معهد فني صحى طنطا
معهد فني صحى رياضه الزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية جامعة دمياط
كلية البنات تربية عين شمس
تربية ابتدائي السادات
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية/رياضه طنطا
كلية البنات تربية عين شمس
حقوق القاهره
تجاره المنصوره
تجاره الزقازيق
علوم القاهره
تربية دمنهور
حقوق المنصوره
تجاره بور سعيد
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره سوهاج
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره اسيوط
علوم رياضة عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حاسبات ومعلومات الزقازيق
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره انتساب موجه بنى سويف
علوم اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
376789
470129
121423
604222
364221
833656
523169
211020
602953
315447
293217
453893
211555
900301
354531
457862
747055
361659
209518
204812
373894
137056
229435
880371
468113
672773
115911
376386
307620
896426
378583
461150

اسم الطالب
امل مصطفى السيد على
اسﻼم أيمن عبدالحكيم صابر السيد
محمد احمد عبده احمد
امنيه محسن فتحى على مهران
لبنى عبدالعزيز عبدالعليم عبدالعزيز
انغام حسان ابراهيم محمود
خالد محمود منصور محمد مرسي
اسيل عمرو محمد محمود تاج الدين
رامى عثمان محمد بدر
احمد محمود السيد أحمد
مريم السيد عبد الوهاب السيد
يوستينا نبيل راشد فهيم طوسون
محمد عبد الحميد محمد عبده
جمال حافظ خلف محمد
محمد جمال محمد سيد
آيه احمد عبد الرؤف الرفاعى
احمد انور محمد وهيب محمد عبدالرؤف
مى طارق بدر خان على
محمود صﻼح الدين محمود احمد القاضى
يوسف طارق محمد عبد الجليل
داليا السيد احمد ابراهيم منصور
فاروق سعد فاروق رمضان
نورا محمود خليفة محمود
كارولين ايهاب ابراهيم حبيب
أماني طﻼل عبدالفتاح عبدالغفار
حازم حامد عبد العال محمد خليفة
محمد سعيد كيﻼنى حسن
احمد عبدﷲ عبدالمجيد محمد عرفه
ريهام ممدوح عبد الفتاح حماد
اميره حسين محمود مغربى
يوسف محمد محمد احمد
اكرم السيد بسيونى عبدربه محمد

الكلية
تجاره عين شمس
حقوق طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب اسوان
تجاره عين شمس
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره كفر الشيخ
اداب عين شمس
علوم الزقازيق
علوم رياضة الزقازيق
اداب القاهره
تجاره طنطا
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
تجاره سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
تجاره عين شمس
حقوق حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه عين شمس
اداب اسيوط
نوعية كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تمريض عين شمس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى سوهاج
تجاره عين شمس
علوم حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
524054
672571
451153
377988
324731
386461
579072
726029
736383
749336
747127
429384
282709
895944
235052
444827
210595
524992
360593
358189
505953
818937
296757
898677
362897
305818
652534
240948
917196
576924
116106
320241

اسم الطالب
ايمان السيد محمد محمد محمد
ساره محمود محمد عبد العزيز نجم
احمد جمال ابراهيم سيف عبد الرحمن مسعود
جهاد عبدالهادي حسن على بركة
فاطمة عبد الصبور محمد ابراهيم
غاده باشا محمود حامد
عبدالرحمن محمد حسن السيد ابو رفاعى
مريم احمد محمد عبدالسﻼم حسن
ندى حمدى نصر محمد
احمد عزب ابو المجد علي
احمد سمير عبدالعال محمد
جهاد عبد العال ابراهيم عبدالعال
سلمى احمد محمود على حماد
فيرونيا ظريف نظير نصرﷲ
اسماء حسن ابراهيم حسن
عبد الرحمن جﻼل عبدالمعطى حسن الحداد
كﻼرا كرم عياد حنا
شيماء احمد عبد الهادى احمد عبد الوهاب
احمد حسن ابوالحديد محمد
نرمين عﻼءالدين محمد حسن
علي صﻼح رمضان محمد النجدي
ايناس جمال توفيق حسان
ايات ﷲ مجدي محمد محمود
مريم عادل وهيب عازر
محمد عادل سمير خليل
كريم محمد محمود خفاجي
احمد محمد زكريا محمود دويب
مى سيد كمال علي
احمد سامى عبدالرحيم فهمى
فاطمه محمود عبد ﷲ السعيد النادى
محمد احمد محمود احمد
محمد احمد عزب القط

الكلية
علوم بنها
تربية ابتدائي المنصوره
معهد فني صحى طنطا
كلية البنات آداب عين شمس
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه عين شمس
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب
علوم بورسعيد
معهد فني تمريض الزقازيق
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم رياضة اﻻسماعيليه
علوم رياضة اﻻسكندرية
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
اداب انتساب موجه سوهاج
حقوق عين شمس
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
بنات تربية/رياضه عين شمس
تربية أساسي اسكندرية
اداب عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه دمنهور
اداب انتساب موجه المنيا
حقوق عين شمس
اداب سوهاج
زراعه عين شمس
كلية الفنون التطبيقية ببنها
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه اسيوط
تجاره المنصوره
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
579029
128075
351559
512567
112553
581729
655852
315027
323956
880403
549299
284587
732295
123981
920306
576861
683318
584907
526464
527650
511745
223550
582498
383377
588649
363383
849398
758164
374246
811323
367827
758264

اسم الطالب
احمد حليم العبد على مطاط
اسماء على ايوب حسن
احمد طارق بيومى السيد
اسراء محمد عباس محمد السيد
رضوى عمر سيد عمر
احمد ابراهيم احمد ابراهيم الميدانى
محمد عبد الحليم عبد المنعم ابراهيم محمد
احمد مجدي احمد سليمان بركات
ميادة سﻼمة سعيد محمد خلف
الشيماء محمد على احمد
ساره عطا احمد حسين توتو
مريم عاطي معوض موسى شرقاوي
محمد مجدي الشحات العوضي
مصطفى برى على محمد
جرجس اديب لبس دميان
نورا صﻼح جمال عبدالعاطى فرحات
سمر زغلول احمد عوض البﻼح
لبنى جمال عبد العظيم عبد النبى
محمد عﻼء ابراهيم محمد المرسى
ايه احمد عبد المنعم مرسي عطية
ضحى محمود ابراهيم كريم الطيب
يارا ابراهيم سعيد المليجي
آيه السعيد ابراهيم الجويلى
يسرا رجب على محمود
اسماء البيلى عبدالرحمن البيلى
محمد مختار محمد ابوالسعود
مصعب عبدالكريم النادى عبدالرحيم
عبد ﷲ محمد عاطف على عبد الفتاح محمد
هاجر اسعد محمد محمد عامر
مصطفى عيسى خلف عيسى
هبه ذكى محمد ذكى سليمان
محمد عبدالفتاح كامل عوده

الكلية
تجاره طنطا
اداب القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حقوق اﻻسكندريه
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه المنصوره
طب بيطرى بنها
تربية ابتدائي الغردقه جنوب الوادي
تجاره اسيوط
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حاسبات ومعلومات الزقازيق
حقوق القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب طنطا
اثار الفيوم
تجاره طنطا
علوم اﻻسكندريه
اداب اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب عين شمس
تمريض طنطا
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
زراعه مشتهر
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
160157
218535
431063
166309
800900
456616
111010
316167
149806
675094
655101
452263
740271
447277
525042
519918
301295
320781
158239
178759
683462
677163
518778
466620
356102
600917
148716
901177
758997
119448
840879
731505

اسم الطالب
منتصر محمد صديق عبد اللطيف
اميره محمد ياسر عبد الرحمن
الهام حسن جمعه محمد مطر
ابوطالب السيد محمد ابوطالب
محمد بركات محمد بركات
داليا ابراهيم ربيع شبانه
شروق محمد حسن احمد
هاجر جمال يسن المصيلحى العراقى
عبد الناصر حامد عبد الناصر حامد حديره
محمود السعيد محمود عثمان ابو عامر
مصطفى عبد الستار سعد حبيب
محمد شحاته محمد سﻼم
السيد محمد عبدالحميد علي خليل
محمود خالد السيد ابراهيم
آﻻء ابراهيم على حسن عوض ﷲ
رانيا جﻼل محمد عويس
مدثر عبد النبي محمد حجازى
اسراء مدحت محمد حامد
مها عبود انور طه
اشرف احمد على على
عبد العزيز احمد عبد العزيزمحمد شريف العاصي
حازم احمد عبد المجيد عبد الغفار ابراهيم
منه ﷲ مصطفي السعيد القماحي
مروة عادل زهران الزاهى
مارينا شوقى عبدالمسيح بولس
نورهان عاطف صقر السيد
سامح نصار محمد محمد الفقى
امل نور شبه الحمد بكر
مادلين عبد الحكيم اسماعيل محمد
بسمة محمد موسى عبد الموجود
أماني طهير شعبان حسن
عمر محمد محمد يوسف احمد

الكلية
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
نوعية موسيقيه طنطا
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية/رياضه الزقازيق
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تجارة جامعة السادات
تربية الزقازيق
تجاره انتساب موجه طنطا
تربية أساسي اسكندرية
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
حقوق شبين الكوم ج منوفية
تربية طفوله شبين الكوم
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس
اداب المنصوره
حاسبات ومعلومات المنصوره
اداب دمنهور
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه طنطا
نوعية الزقازيق
تجاره طنطا
اداب سوهاج
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره عين شمس
تمريض المنيا
زراعه الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
736735
137120
238371
509734
659577
502329
675066
384273
838081
369868
732684
142473
469524
152879
650753
832531
596589
652028
746646
223272
594554
226466
459509
877169
902145
165346
313299
295429
542243
208828
813102
604764

اسم الطالب
محمد احمد البدوى حسن عبدالعال
احمد سمير محمود كيﻼنى
شيماء ابوبكر احمد ابوبكر
عبد الرحمن محمد بدرى احمد ابراهيم عبد الحميد
شيماء محمد فؤاد محمد مشالى
ابراهيم منصور محمد أحمد محمد منصور
عبد الرحمن عمرو حفنى صالح ربيع
اسراء اشرف محمد شناوى
بسمة ابراهيم عبد المنعم مرسي
فاطمه حمدى السيد عبدالجواد
بسمه صﻼح محمد محمد عجوه
اميرة سيد محمد العنانى
منار عوض عبدالقادر عبد السﻼم عوض
عمرو صﻼح جمعة حميدة
شذا زكريا على زين العابدين
ايمان محمود عثمان سليمان
ايمان احمد محمد انيس
كريم احمد عطيه محمد عطيه
نسمه عدلى عوده محمد
اسراء مصطفى احمد العمرى
محمد السيد محمد عبد ﷲ
يحى محمد يحى مصطفى
عمر محمد مسعود غريب قاسم
اميره حسن عبد العظيم محمد
سميره محمد محمد سعد
احمد محمد على ميهوب
اسراء حسن عيد محمود
فاطمة الزهراء مجدي فكرى ياسين
عمرو جمال محمود جبر
تقى جوده محمد عطيه
ناريمان نعيم عزيز كامل
اسماء عبد العزيز سيد احمد شحاتةعبدالرحمن

الكلية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
حقوق حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه دمنهور
نوعية المنصوره
زراعه اﻻسكندريه
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم عين شمس
كلية علوم الوادى الجديد
تربية نوعية بنها شعبة تربية فنيه
تجاره الزقازيق
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية كفر الشيخ
تربية /رياضه بنى سويف
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب قنا ج جنوب الوادى
حقوق المنصوره
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
زراعه عين شمس
السن عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
تمريض اسيوط
اداب سوهاج
علوم الفيوم
تربية ابتدائي شبين الكوم
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره اﻻسكندريه
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
نوعية المنيا
علوم الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
675925
383378
122128
604946
363732
471031
838235
875385
736836
218139
576169
360128
297556
230786
823757
579878
223332
230614
501000
678944
670615
586017
663040
460994
379246
882252
589906
810036
471876
128999
662766
243422

اسم الطالب
ايمان فتحى محمد ابراهيم الفحل
يمنى اشرف محمد محمد
دنيا خالد سعد نادى
داليا محسن ذكي بكري
احمد فوزى ابراهيم عامر
دينا محمد أحمد السيد عبدﷲ
محمد عادل أحمد عباس
ميرا ميشيل كامل ملك
احمد عبدالرحمن عيسوى على
هاجر وليد حمدى حسن
مرفت محمود محمود عبد الواحد عامر
فؤاد عادل فؤاد سمعان
مارينا محسن فوزى فهيم
على محمد محمد على
حسن على ابراهيم حسانين
نهال عزت عبد السميع السيد جادو
سعاد غائث غيتة عبد العظيم
خلود رضا محمود محمد
روان محمد حامد محمد عبد ﷲ
اسراء جمال محمد عبده عبد الهادى
امل محمد محمد صبرى محمد دسوقى عزيزه
مصطفى حلمي السعيد عقدة
منه ﷲ فكرى محمد عثمان
احمد ابراهيم احمد نجا
ندى ناصر على محمد عبدالجواد
مريم اشرف عجايبى فلتس
نور علي محمد الشهاوي
محمد صبحى محمد احمد
مصطفى السيد اسماعيل عبد الغفار بﻼل
منه ﷲ احمد ابراهيم حافظ
علياء محمد ابراهيم محمد
ايه مجدى لبيب احمد

الكلية
تربية ابتدائي الزقازيق
اداب عين شمس
علوم القاهره
اداب الزقازيق
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
تربية ابتدائي كفر الشيخ
اداب فرع الوادى الجديد
تجاره اسيوط
حقوق الزقازيق
اداب عين شمس
دار العلوم ج القاهره
نوعية عباسيه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق قنا جنوب الوادي
كلية الفنون التطبيقية ببنها
اداب عين شمس
تجاره القاهره
تجاره طنطا
علوم المنصوره
علوم المنصوره
تربية طنطا
اداب المنصوره
تجاره كفر الشيخ
كلية البنات آداب عين شمس
تمريض اسيوط
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
اداب المنيا
اداب كفر الشيخ
تجاره القاهره
معهد فني صحى المنصوره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
384683
887440
538055
209881
912056
214461
161542
583109
751282
602197
803602
106827
727998
583479
381225
672929
901792
216173
733310
740235
900942
751867
365641
506810
838106
504106
363276
278153
125271
323580
386058
316920

اسم الطالب
عبدالرحمن امين محمد امين
محمد عاطف سيد عبد الحافظ
نادين ابراهيم محمد عبد العال فرج
ساره صابر عراقى على
شيماء رمضان حسن محمد
ابانوب جميل كامل كندس
نادر عويس حسن محمد
بسنت أسامه ابراهيم احمد كيﻼنى
مصطفى محمد مصطفى يوسف عبد الهادى
اﻻء عبدالستار دسوقي عبدالستار
نيره محمد رمضان محمد
عبد الرحمن مجدى سﻼمه ابوسريع
تغريد اشرف محمد عبد العزيز
غاده اشرف على ﷲ محمد حموده
زياد محمد عبدﷲ على زلط
هشام حمدى على سﻼمه البيومى
جيهاد عاطف ابوالمجد عرابى
مريم نجيب عزيز رزق
حسين ماهر محمد محمد عامر
كريمه ثروت عنانى محمد
باهر محمد الخضيري على
شيماء طارق احمد فرحات السيد شديد
رقيه محمد عبدالرحمن صالح
نهى محمد رمضان محمد
غادة عبدالعزيز وافي محمد
يسرا محمود حنفى محمود رمضان
محمد ياسر رزق محمد عبدالفتاح
ميرنا طارق السعيد عزب
ايه عماد محمد عبد السميع
اميرة ابو المكارم عبد الجليل مصطفى عامر
مارينا صبرى فؤاد عزيز
دينا محمد السيد عبدالعال

الكلية
حقوق بنها
تجاره اسيوط
حقوق طنطا
اداب عين شمس
كلية تجارة ج أسوان
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية ابتدائي بنى سويف
نوعية طنطا
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
طب بيطرى بنها
دار العلوم المنيا
تجاره القاهره
تربية ابتدائي الزقازيق
تربية طفوله طنطا
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره طنطا
تجاره سوهاج
تجاره القاهره
طب بيطرى الزقازيق
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه بورسعيد
تربية عين شمس
تجاره دمنهور
زراعه فرع الوادي الجديد
تربية/رياضه اﻻسكندرية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
رياض اطفال القاهره طالبات
علوم رياضة بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
369210
752889
578457
452303
910266
655976
320723
109757
747800
449875
353535
670817
214329
735264
739178
458785
150393
674741
831632
748218
730589
583791
295774
459976
747995
368408
534948
809349
367361
232327
225018
437623

اسم الطالب
وائل اسامه اسماعيل مرعى
ايه خلف عبد الحميد عبد ﷲ خليفه
احمد رمزى عبدﷲ عبده
شادى احمد الحصافى جعفر
تسنيم محمد عبد المجيد حسين
محمد عادل عبد العزيز على العص
شيماء عبد ﷲ محمد نوح
مصطفى شهام حسنى عبد العزيز
سلمى وسمي عبدالهادي محمد
ايمان سليمان علي احمد مطاوع
محمود حسين جوده على نوار
عبير زغلول عطيه محمد عيد
احمد وائل معوض الخولى
نورهان رضا محمد احمد
مى محمود عوض ابوشناف
ايمان عﻼء الدين فريد خطاب
امينه محمود عبد الحميد طه
عمرو هشام حسان رمضان بدير
اية عزمى محمد فراج
محمد عاطف شعبان خضر
ايه محمد محمد حجاج حسن
فاطمة ممدوح عوض ابو زيد
ندى حامد سعد محمد فرج
كريمة السيد ابراهيم ابراهيم ابو غريب
هدى صابر احمد بيومى
غاده ماهر سالم محمد
فاطمة الزهراء رفعت حسين عبد القادر خير
محمد ابراهيم مجاهد ابراهيم
رانيا سمير عبدالغنى محمد مروان
محمد اشرف شوقي حسن
اسامه ابراهيم ربيع القديم
ميار سمير اسماعيل عيسى على

الكلية
علوم بنها
حقوق المنصوره
تجاره طنطا
تجاره طنطا
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب كفر الشيخ
حقوق القاهره
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تربية طنطا
تجاره عين شمس
علوم المنصوره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
نوعية الزقازيق
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب كفر الشيخ
اداب القاهره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تمريض قنا جنوب الوادي
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب عين شمس
تربية طنطا
اداب عين شمس
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تربية ابتدائي جامعة السويس
اداب بنها
علوم طنطا
تجاره انتساب موجه بنى سويف
علوم بنها
علوم رياضة اسيوط
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
اثار الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
599546
802807
209914
377355
127447
890042
596530
356151
680021
353901
313338
541122
383120
397518
815597
387134
451964
736190
751956
206278
585966
608126
832960
510275
532339
166314
319309
821897
878320
117289
370592
211006

اسم الطالب
نورا جمال عبد الناصر ابراهيم سليم
محمد فتحي عبد الغني حسن
جاكلين جورج عدلى عطيه
منار جمال محمد محمد رشاد
اسماء يوسف يوسف محمد حسن
ابو طالب رمضان محمد احمد
ايمن السعيد محمد عيد البربرى
نورا كمال موسى عيسي
شروق البيومى عبد العزيز البيومى السيد
عبدالرحمن عزت يحيى محمد
فاطمة عبد الفضيل محمد حماده
ايمان رجب يونس مسعود
ايمان محمد احمد عفيفى
شيماء رزق رجب عبدالحميد
حسناء محسن مراد حسين
اميره رمضان محمد عواض على
مصطفى مجدي رسﻼن السيد الزيات
محمود عبد العزيز صميدة عباس
امنيه محمد محمد علي حجى
عبدالرحمن محمد عبده محروس
الرفاعى عبد الحى الرفاعى السمنودى
سماء نصيب عبد المعز داؤد
ايه رجب محمد امين
احمد ابراهيم سعد محمد احمد
محمد احمد محمد حسن الدسوقى
اسﻼم سامي عبد التواب امام
الشيماء فتحي عبد الهادي عبد العزيز حجازي
ايه مجدى احمد حلمى
سالى احمد محمد السعيد احمد
وسام محمود احمد على
محمد حسن الرضا محمد
هدير حافظ محمد حسن

الكلية
تجاره الزقازيق
تجاره اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره اسيوط
تجاره بور سعيد
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية السادات
تربية دمنهور
كلية البنات آداب عين شمس
كلية البنات آداب عين شمس
نوعية المنيا
كلية البنات تربية عين شمس
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
التكنولوجي العالي  10رمضان إدارة أعمال
تجاره سوهاج
تجاره عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره الزقازيق
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه دمنهور
علوم اﻻسكندريه
معهد فني تمريض الفيوم
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تجاره اسيوط
حقوق انتساب موجه القاهره
دار العلوم ج القاهره
اقتصاد منزلى حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
816901
442792
615203
878352
219912
815855
537298
472479
904913
827839
810607
452023
150256
382592
507629
750568
584469
365176
428209
833285
243839
879180
439224
231526
546337
431024
527434
149730
811531
816558
504104
129593

اسم الطالب
محمود على صادق محمد
أيمان عاطف دسوقى عبدﷲ خليل
ساره ابراهيم الديدامونى عبدﷲ
اسراء عصام الدين صابر حسن
هبه ابراهيم محمد فوده
فاطمه فيض خالد عبدالجواد
اسراء مبروك رشوان مبروك الكنان
رانيا حسن سعد اسماعيل حسن
محمد مسعد رضوان كنيل
الحسين مبارك محمد عصمان
احمد حداد محمود عثمان
محمد الجوهرى محمد الجندار
سميه عبد الستار عطيه سﻼمه
هند عيد عوده عيد ابوعراب
زياد يوسف عيد عيد يوسف
فادى شوقى جيد ايوب عيسى
سالى على عبد المقصود سعد قاسم
اسراء محمد الشحات عمر
محمد حمدى محمد عبده
عبد الرحمن حمدي عبدالعزيز محمد حسن
محمد خالد محمد العبد
دينا نجاتى حلمى بساده
هاجر محمد سعد صيام
مارينا عماد فتحى حليم
شيماء محمد سعيد عبد الحليم
بسمه جابر محسب محمد اسماعيل
مارينا جرجس بغدادى اسرافيل
ياسمين حمدي عبد الكريم متولي
ﻻما حسن احمد حسن
نها بهاءالدين محمد راشد
هدير محمود محمد جابر شعبان
عمر شريف وهبه محمد

الكلية
تجاره اسيوط
اداب طنطا
نوعية الزقازيق
اداب اسيوط
رياض اطفال القاهره طالبات
دار العلوم المنيا
طب بيطرى دمنهور
تجاره كفر الشيخ
تجاره سوهاج
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
تجاره اسيوط
تجاره طنطا
حقوق انتساب موجه القاهره
نوعية عباسيه
تربية رياضيه بنين اﻻسكندريه
تجاره بور سعيد
تربية طفوله طنطا
تربية عين شمس
تجاره سوهاج
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه حلوان
طب بيطرى اسيوط
تجاره اسيوط
اداب عين شمس
علوم رياضة اسوان
علوم رياضة الزقازيق
تربية أساسي اسكندرية
اداب انتساب موجه طنطا
اداب المنيا
اداب المنيا
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره القاهره

Page 2615 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
144765
356510
320108
577458
309775
833077
746782
553272
467948
809686
121288
212449
725433
810213
806802
159472
530155
848180
368785
359338
890406
742107
537990
675355
731061
217196
352639
680016
131402
146293
525496
580190

اسم الطالب
احمد فتحي السيد جبريل
ساره اسماعيل شورى نجيب
ضياء عيد عبد المقصود قنديل
اسﻼم ابراهيم سالم حسن محروس حجاب
ابراهيم عبد الرؤف ابراهيم الميهي
سميرنا عادل حنا عبد الشهيد
احمد اشرف السيد محمد اﻻلفى
اﻻء احمد محمد رفعت عبدالعزيز سليم
سهام عبد الحكيم السيد محمود
ساندي مجدي كمال كامل
رامى محمد محمد رشاد سالم
محمد عصام احمد ابراهيم عبد التواب
احمد ماهر السعيد امين
محمود محمد عيسى سرحان
فاطمه الزهراء رجب على على ابراهيم
بسمه رمضان عويس جاد المولي
محمود محمد عبد القادر محمد الحمامى
احمد مصطفى احمد مراد
احمد شريف رفعت فهمى محمود سعد العسس
احمد عصام صالح على محمد
اسماء محمود ابوضيف محمود
نورهان عيد مأمون جاب ﷲ
صافيناز محمد عبد العزيز محمد حماد
مصطفى احمد مصطفى عبد ﷲ الموجى
اﻻء هشام كامل السعيد على ﻻشين
هاجر عصام انور انس
عمر محمد عبدالعظيم نوار سالم
سلمى صﻼح عبد الونيس عبد الفتاح
ايمان محمد زكى عبد السﻼم
سيد عبد ﷲ هﻼل عبد الﻼه
شروق طارق احمد ياسين الجارم
نانسى على عبدالجواد على

الكلية
تمريض القاهرة
حاسبات ومعلومات الفيوم
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
كلية الطب البيطرى جامعة أسوان
تجاره جامعة السويس
تجارة جامعة السادات
علوم جامعة دمياط
اداب انتساب موجه المنيا
علوم رياضة القاهرة
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره بنها
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
تجاره بنى سويف
تربية ابتدائي بنى سويف
تجاره دمنهور
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة
تربية اسيوط
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
علوم دمنهور
تجاره طنطا
تجاره الزقازيق
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره عين شمس
فنون جميله فنون المنيا
اداب حلوان
زراعه القاهره
تجاره اﻻسكندريه
اثار القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
800982
386717
126898
159749
596735
306088
113698
119445
676520
610004
594237
831414
167692
461889
462335
286826
726039
376538
116566
661124
120367
558271
435067
123733
373078
382893
540022
734689
501906
432270
508976
818724

اسم الطالب
مارينا عادل كامل ميخائيل
نورهان خالد ابراهيم ناجي
سمر سيد رسمي السيد علي
اميرة محمد احمد على
كريم عماد الدين عزت عيد
اسﻼم محمد سعيد خليفة
مصطفى عاطف مصطفى محمود
مياده مصطفى جودة بيومى
بيشوى رضا حبيب وهبه جرجس
هاله محمد احمد محمد احمد
داليا اسماعيل عثمان محمد محيسن
جهاد عبدالباسط حسن صﻼح الدين
هشام وصفى عبد السﻼم ذكى
ايمان نادر محمد محمد
مياده احمد اسماعيل التطاوى
راندا احمد السيد مصطفي حسن
نانسى مجدى بديع فهمى
اسراء نبيل اسماعيل امام
زياد محمد محمود سيد احمد
ربيع محمد على محمد على
محمد ناصر ابراهيم مهنى
مريم صبرى هندى احمد هندي
بدر محمد عبد المبدى عثمان احمد
محمد احمد عبد الرحيم محمود
فاطمه احمد عبدالفتاح رمضان محمد
فتحى سيد محمد حسين
رفيده رزق علواني الدفراوى
ابتسام حسين جوده عطيه
داليا حسن عطيه احمد
احمد طارق محمد سعيد على
آﻻء على حسن على دسوقى
ناردين عادل عزيز فرج

الكلية
نوعية المنيا
السن عين شمس/رياضة
تجاره القاهره
طب بيطرى بنى سويف
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره القاهره
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تمريض الزقازيق
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره بور سعيد
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
علوم حلوان
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب انتساب موجه بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية/رياضه المنصورة
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية ابتدائي دمنهور
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب انتساب موجه بنها
تجاره بنها
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
127668
465125
363033
205913
533351
314184
468351
650451
659222
387140
296454
222968
454745
651200
913103
613828
380205
325228
105694
683039
549379
670585
277974
460963
461206
549620
127146
221919
529832
580194
909222
897072

اسم الطالب
فيبى ايهاب فهمى بطرس
سالم مصطفي محمود يوسف سالم
محمد عصام الدين عبدالصمد ابراهيم محمد
تقى محمد اوسامة حسن
أميره ياسر سعيد كوته
رانيا ناصر ابراهيم ابو سنة
عبدالرحمن ابراهيم محمد سعيد الديب
سهر مجدى عبد النبى محمد حمامة
عبد ﷲ العطار عبد ﷲ على سليمان
ايمان صبحى عبدالحميد السيد
ندى ابراهيم فوزي ابراهيم
احمد حمدى احمد دردير
عﻼ جمال ابو اليزيد ابو العﻼ
ندى فريد فوده فوده نيل
كريمه احمد صديق كريم
احمد يحى طه محمد على
هناء محمد حسين محمد عمران
عبد الناصر عﻼم حسن على الجعران
هدير ربيع عبد الحميد محمد
احمد عصام ميسره حسن الشبينى
اية محمود رجب محمد عويس
اسماء ناصر عبد البارى السعيد
نوران عصام عبد الحميد محمد ابراهيم
محمد محمد عبده ابوالفضل
صﻼح مصطفى ابراهيم محمود حسين
اسراء احمد فتحي احمد حشيش
ندى محمود عبد الغفار علي السحار
اميره محمود السيد ابراهيم
احمد كامل مقبل عثمان الديب
ندى ابراهيم الدسوقى فتوح
رحمه محمد اﻻمين احمد عبد الغالى
دميانه رمسيس بخيت بساده

الكلية
اداب انتساب موجه القاهره
السن عين شمس
اداب عين شمس
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
اداب اﻻسكندريه
تربية ابتدائي السادات
تجاره دمنهور
علوم المنصوره
طب بيطرى المنصوره
علوم عين شمس
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
نوعية طنطا
علوم جامعة دمياط
تمريض أسوان
علوم رياضة الزقازيق
دار العلوم ج القاهره
معهد فني صحى اسيوط
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تربية/رياضه دمنهور
علوم المنصوره
تجاره عين شمس
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره القاهره
تجاره القاهره
علوم اﻻسكندريه
تربية ابتدائي طنطا
اداب اسوان
رياض اطفال القاهره طالبات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
129380
231348
373141
746654
527642
534351
234650
356261
653598
654747
663695
605281
449371
746416
586761
311292
324945
586865
595453
230306
591725
901257
534327
383758
308978
803240
431429
169344
748776
109112
534669
380143

اسم الطالب
محمد ابوبكر السعيد البندارى
نعمة احمد حسن على
يوستينا مجدى فؤاد داود ميخائيل
ايناس كمال عدلي مسعود
أمل إبراهيم أبو المجد ابراهيم عبد الحكيم
وسام صﻼح عبد الفتاح زكى اسماعيل
محمود محمد حبيشى تمام
ساره ابراهيم محمد احمد
عمرو محمد سعد عيد شراره
فاطمه شوقى عبد الحميد عبد الباقى
بﻼل عبد السﻼم السيد محمد
ابرار محمود البدرى نصر عبدالكريم
ياسمين ياسر مفرح على
مى جمال على محمود
هاجر عبده غريب عبده
هاجر علي عبد العزيز وهدان
نورة صابر عبد الرحيم احمد
احمد حشمت صالح ابوجندى
زهره نبيل محمود مصباح الدشاش
ايمان اسماعيل عبدﷲ حسن
ياسمين عاصم حنيدق احمد شطا
ايمان صﻼح محمد هريدى
هالة ناجح نيس ينى
ابراهيم عبدالكريم دسوقى احمد عﻼم
محمد ابراهيم حسين إبراهيم عابد
هبه حسن محمد حسن
احمد شريف حنفى السيد
محمد طه صوفى محمد
ميرنا محمد محمود محمد
اسﻼم سيد سعد مرداش
نورالهدى مسعود فرج محمد الشناوى
محمد سعيد محمد خدوى

الكلية
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
معهد فني صحى امبابة
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب اﻻسكندريه
علوم دمنهور
حقوق حلوان
تجاره عين شمس
علوم المنصوره
اداب المنصوره
دار العلوم ج القاهره
تربية ابتدائي الزقازيق
تربية طنطا
تمريض اﻹسماعيلية
اداب انتساب موجه طنطا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية قنا ج جنوب الوادى
اداب طنطا
معهد فني صحى بور سعيد
تربية حلوان
اداب انتساب موجه جامعة دمياط
طب بيطرى سوهاج
تربية طفوله ج دمنهور
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية ابتدائي السادات
تمريض المنيا
تجاره دمنهور
تربية الفيوم
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية انتساب موجه بالسويس
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد فني صحى اﻻسكندريه
حقوق انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
304364
817704
143908
128791
319212
108109
578307
685212
138188
308522
107236
355980
531489
112012
726964
604766
890050
906564
671746
437594
667327
428507
539690
606332
233675
111936
386341
889936
354118
543045
664970
242389

اسم الطالب
ايمان محمد فتحى محمود حجازى
احمد محمد ابوالمجد شحاته
نور احمد عبد العزيز فرج
هاجر صابر محمد حسن اسماعيل
مريم ناصر محمد صابر الدربل
احمد خالد محمد احمد
شيرين محمد عبد العزيز علي سعد
فاطمه الزهراء احمد عوض السعيد رمضان
سندس اكرم احمد عبد الرحيم
حسناء سمير محمد اﻷكبر
سلمى عبد الحكيم عبد الفتاح خطاب
امنيه شرف سليمان بصير
محمد محمود عبد العزيز محمد الميت
هدير اشرف فارس عبد السميع
عبد الرحمن ابراهيم محمد احمد داؤد
اسماء محمد حمدى احمد
احمد محمد عبد الرحيم فرغلى
ماريو ريمون صبحى حبيب
ساره محمود مصطفى عبد ﷲ
ماري سعد عطية ﷲ مﻼك نصر
ايه محمد سليمان ابراهيم رمضان
السيد شعبان السيد محمد على
نوره عيد حسين عبدالحميد
ايمان محمد عبدالمعبود احمد عبد الغفار السهيلى
سلمى امجد جميل على
منه ﷲ ناصر خليفه سيد
اسماء محمد حسين صقر
مروه احمد كمل احمد
كيرلس مدحت فهيم خليل
جمعه زيدان مستور سعد عبدالجواد
احمد طاهر صبح المرسى عبد العزيز
احمد يحى محمد محمود

الكلية
علوم رياضة شبين الكوم
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره القاهره
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية ابتدائي بنها
تجاره القاهره
تجاره سوهاج
اداب المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية شبين الكوم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تمريض الزقازيق
تربية رياضيه بنين اسيوط
تربية سوهاج
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
تجاره اﻻسكندريه
معهد فني تمريض المنصوره
اداب جامعة دمياط
تربية دمنهور
علوم رياضة اسوان
السن عين شمس
اداب انتساب موجه حلوان
السن عين شمس
معهد فني صحى اسيوط
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية/رياضه اﻻسكندرية
تمريض المنصورة
تجاره القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
546044
331144
740570
371054
547885
536037
244661
910368
111172
906623
395143
882510
463730
677957
307534
503363
805638
132006
229406
587911
305660
666408
830939
391002
381234
527344
318681
281852
546053
305501
516687
506281

اسم الطالب
فاطمة الزهراء يوسف محمد احمد حسين ماضى
محمد شاكر العزب سليمة
ايه محمد عبد الرازق احمد جمعة
محمد حمدى محمد احمد
محمد محمود محمد نجله
اسراء محسن هندى منيسى
احمد مجدى محمود محمد
عبد ﷲ صﻼح الدين عويضه محمد عويضه
هدير سمير عبد الرحيم عبد الجليل
مارينا عادل امين توماس
اسﻼم مبروك محمد مبروك
مصطفى محمود محمد موسى
حنان حسن ابراهيم زيدان مدكور
احمد السيد عبد العزيز عبد العزيز
الشيماء فهمي حسن الجخه
محمد عصام الدين محمد علي شلش
مصطفى احمد صالح محمد
يوسف صابر السيد ابراهيم
مريم عمرو محمود اسماعيل
اسماء رياض فتحى ابراهيم عبدﷲ
احمد مجدي عثمان رزق
ندى محمد السعيد عبد اللطيف الغندور
ياسر عبد الحكم محمد أحمد
هند كرم فتحى عبدالرحمن
محمد بدوى ابراهيم الغنام
نادين صﻼح الدين محمود سيد احمد
ماجدة محمود عبدالرازق محمود
اية خالد محمد لطفى عبد المطلب
منة ﷲ سعيد محمد عبد الشافى
نورهان شعبان حسن محمد
محمود محمد عبد الرازق ابراهيم
اسماء حسين على نور الدين محمدين

الكلية
علوم رياضة طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق الزقازيق
تجاره عين شمس
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تربية دمنهور
علوم القاهره
حاسبات ومعلومات اسيوط
حقوق القاهره
تجاره سوهاج
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه اسيوط
معهد فني صحى طنطا
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تمريض شبين الكوم المنوفية
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة جامعة دمياط
تجارة جامعة السادات
اداب المنصوره
المعهد الفني للتمريض بقنا
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره بنها
تربية طفوله اﻹسكندرية
اداب انتساب موجه بنها
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
449011
674934
732928
214052
541113
740601
584431
371393
358245
598070
750631
312910
304800
611813
592068
815524
844266
277550
740959
880360
434898
290107
279849
512517
368672
824433
374512
908249
607572
314106
667282
131533

اسم الطالب
سلوى محمود احمد مصطفى شرف الدين
اسماء احمد عبد الصمد احمد عبد ﷲ
مى فايز عبدالكريم عبدﷲ
عمرو يوسف عبدالﻼه حسن
أمانى محمد ابراهيم ابو فول
اسماء السيد عطيه ابراهيم
محمد عبد الكريم الحسينى عطا
مصطفى اسعد عبدالمقصود احمد
يارا نبيل محمد محمد
ايه رضا محمد أبو قوره
عبد الرحمن محمد عبد العاطي السيد
الهام رضا فؤاد الدمنهورى
هدى محمود جودة سعفان
مريم مصطفى حسن حسن عبدالرحمن
دنيا الشربينى عوض عبدالﻼوى
نيره اسماعيل ثروت محمد عبدالفتاح
كريم عدنان عبد الحميد مصطفى
مصطفى سامي احمد فايد
محمد احمد جوده الشيخ
رباب محمد عزالدين حامد
يحيي عمادالدين عبدالخالق عبدالمجيد فؤاد
مريم طارق عبد المنعم على الغندور
احمد حسام الدين حسن محمد حسن
ندي عبد الحكيم راغب محمد العشماوي
ايمان جمال عبدالشافى عزب
احمد محمد عبدالنعيم سند
امانى جمال عبدالمنعم دسوقى
هبه عبد الخالق الطاهر حسن
ثروت عاطف سليمان محمد اباظة
شيماء السيد ابراهيم رفاعى
اسراء ماهر السيد عز الدين
ايه شاكر متولي عبد الرحمن

الكلية
اداب طنطا
طب بيطرى بنها
تجاره الزقازيق
اداب اسيوط
تجاره دمنهور
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره المنصوره
علوم رياضة عين شمس
تربية عين شمس
رياض اطفال المنصوره
ك.ت .فني منشات بحريه بور سعيد
حقوق جامعة السادات
طب بيطرى جامعة السادات
اداب الزقازيق
علوم جامعة دمياط
رياض اطفال القاهره طالبات
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
تجاره سوهاج
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية اسيوط
تجاره طنطا
زراعه عين شمس/رياضة
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب الزقازيق
تجارة قنا ج جنوب الوادي
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه الزقازيق
معهد فني صحى بنها
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
681302
243879
167164
309638
354163
443427
749172
320529
374411
752164
734526
537662
815298
650486
136929
886228
209134
529159
133326
584271
590770
235719
183435
913699
392637
879127
604767
216170
658676
314022
659636
742767

اسم الطالب
ندا محمد على محمد السيد عوض
حاتم سعيد عبد العزيز محمد
سارة احمد محمد محمد
حسين محمد محمد علوان
محمد كمال الدين حمادة سلطان
دعاء متولي بﻼل سيد احمد حميد
سهيله احمد عبدالهادي احمد
محمد سعيد محمد سليمه
دينا عياد عويس محمد السيد
ايمان خليل معزوز جاد الكريم
نورهان اشرف محمد رشاد السيد
مها السيد محجوب المزين
مريم عادل فرج ﷲ عزيز
عمرو مصطفى محمد على البرلسى
ايه شكري سعد محمد
عماد حمدى حليم خليل
ميرنا عزت بدروس بدوانى
حاتم سعد مصطفى عبيد فرج
فاتن محمد عبد الغنى عبد الفتاح
هشام عبد اللطيف محمد الجناينى
كريم محمد عبده بدر
نهى شوقى محمود محمد
مارينا مﻼك عبد النور جرجس
مروه رمضان محمد برسى
باهر حسين حسين على الملحانى
اميره محمود عبد ربه فراج
اسماء يحى احمد محمد عبدﷲ
سلمى محمد محمود عبدالعليم
اسراء نبيل سيد نبيه خطاب
اسراء عيد علي قرقوش
امانى السيد على السيد ابو شعيشع
مروه حسن محمد حسن قمريه

الكلية
تجاره سوهاج
معهد فني صحى امبابة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب شبين الكوم ج المنوفية
حقوق عين شمس
اداب جامعة دمياط
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي بنها
رياض اطفال بورسعيد
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
نوعية اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
حقوق المنصوره
اداب القاهره
معهد فني صحى اسيوط
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره انتساب موجه حلوان
تمريض طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب انتساب موجه حلوان
تربية ابتدائي عين شمس
كلية تجارة ج أسوان
علوم جامعة السويس
تربية اسيوط
علوم جامعة السويس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي المنصوره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى المنصوره
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
373569
137916
830672
599911
447959
905365
148469
187765
733629
672355
515464
667973
613390
167623
153509
436374
597746
320620
547787
811250
837765
533747
842038
139314
295272
158550
607159
463785
806934
219164
818170
321369

اسم الطالب
احمد نهاد محمد عبدالجليل
سها مصطفى احمد وهبة الخشن
سمر شحاته أحمد على
محمد يحيى السيد صادق
احمد جابر مصطفى درويش
شيماء فتحى محمد عبد الحميد
اسراء جمال حميدة عبد التواب
هاجر محمد احمد حسن
دعاء نصر جوده حسن
مى محمد عبد الرحمن حسانين
حسام محمد خميس الحوشي
ايه سمير بدير الغنيمى
احمد حسن محمد علي حسن
احمد موسى شريف عبد التواب
دينا طارق محمد عبد ﷲ روبى
شيماء مصطفى حسن احمد
احمد محمود ابراهيم محمد عبد العزيز
عبد ﷲ محمد أحمد أبوالنور
احمد رمضان محمد منصورمبارك
هايدى الشافعى محمد محمد
إسراء محسن ابراهيم محمدين
ام كلثوم عصام سالم عبدالرحيم سالم
ابراهيم محمود محمد محمد
تقى ﷲ محسن محفوظ احمد
مروة رائد محمد قاسم
صباح احمد فتحى محمد
امير محمد نبيل عبد العال الصافوري
اسماء فؤاد عيسى عمران
ارينى بدر سعد حليم
اسماء حمدى ذكى محمد
فاطمه شعبان محمد محمود
اية ماهر محمود عبد الحميد المليجي

الكلية
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
اداب انتساب موجه الزقازيق
علوم طنطا
اداب سوهاج
تربية حلوان
اداب بنى سويف
نوعية الزقازيق
تربية المنصوره
حقوق طنطا
معهد فني تمريض المنصوره
تمريض الزقازيق
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره بنى سويف
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
حقوق عين شمس
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره بنها
تربية كفر الشيخ
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه حلوان
رياض اطفال القاهره طالبات
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
742457
376881
755333
671333
681414
884457
502058
542382
660095
209851
132585
234687
470028
801109
456368
545197
470657
429467
660684
817148
280037
314203
650032
386550
451298
828862
602373
538730
208087
804595
452190
530121

اسم الطالب
ايه سعيد تهامى محمد
اسماء محمود محمود محمد حمادة
دعاء موسى احمد ابراهيم
نورا رضا اسماعيل حجازى
عﻼ بﻼل الصاوى بﻼل
ديفيد سمير سعيد ابسخرون
نوران احمد على بدوى
مصطفى طارق جابر رزق محمد
احمد سامى حسين احمد حسين
انجى يحيى وهبه محمد عبود
عبد الرحمن محمد سمير محمد
احمد مبارك على عطيه
محمود عاطف محمد ابراهيم خليفة
محمد السعيد عبدالرزاق احمد محمد
محمد محمد عبدالكريم محمد ابوالنعاس
محمد يوسف مسعود عبداللطيف
شرين ابراهيم محمد محمود كرو
سماح محمود حسن عبد ﷲ خضيرى
سونه عبد العزيز ابراهيم محمد عبد العزيز
مينا جمال سعد ﷲ حبيب
سعيد هشام السعيد السيد محمد
اسماء ابراهيم سالم محمد
محمد عصام الدين محمد مصطفى الشابورى
ياسمين محمد محمود صبرى عبدالرحمن
عبد القادر احمد احمد جابر ابوعيد
مروه عﻼء الدين عبدالخالق حمدان
اﻻء ابراهيم احمد صالح عبدالرحمن
ريم احمد عبد الستارمحمود منينه
عبد الرحمن اشرف محمود عبد المطلب
اسﻼم محمد محمود عبد الصادق
محمد جمال احمد عيد
باسل حسام محمود ا براهيم السيد النكﻼوي

الكلية
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية ابتدائي بنها
علوم العريش
تربية ابتدائي المنصوره
علوم المنصوره
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
تجاره اﻻسكندريه
علوم رياضة اسوان
علوم المنصوره
اداب انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره القاهره
فنون تطبيقية جامعة دمياط
نوعية المنيا
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
علوم رياضة طنطا
تجاره كفر الشيخ
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
نوعية اشمون
حقوق المنصوره
اداب عين شمس
علوم طنطا
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تربية ابتدائي الزقازيق
علوم طنطا
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
حقوق بنى سويف
تجاره طنطا
علوم اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
227212
447118
739737
548551
472602
128088
472322
612495
673535
375082
658713
829398
754743
682103
615258
816688
379534
237122
743246
920377
602192
833093
308256
748858
356484
169402
830196
470394
461880
206523
731101
298300

اسم الطالب
ندي هﻼل محمد عثمان احمد
احمد ابراهيم ابراهيم حرحش
فيروز محمود صدقى محمود ابراهيم
محمد رضا عباس إسماعيل أبوالعباس
نورهان زين العابدين السيد محمد عبد الفتاح
اميرة فؤاد محمد اسماعيل
عزيزه الشحات احمد محمد عﻼم
احمد سعيد محمد على فرج
شروق اسامه احمد هيكل
حنان ثابت عبدالسميع عبدالفتاح
رحاب وائل محمد عبد العاطى العيسوى
بسنت ياسر محمد فوزي يونس
شريف ايمن محمد محمد عطيه
ابراهيم ابراهيم احمد احمد ابراهيم الشيخ
ساره احمد محمد محمد عبدالرحمن
آمنة جمال محمد علي
محمود عطيه حسين محمود الدرع
عمر محمد حادى محمد
سلمى عادل سعد ابراهيم
محمود نصر الدين جاد الكريم احمد
اسراء الشحات ابراهيم محمد إبراهيم
مارى مجدى ميﻼد ابراهيم
حسين محمد محمود عبد الرحمن
رانيا راضي اقﻼديوس ساويرس
شيماء عبدالهادى عبدالرحمن محمد
ايه عشيرى احمد رمضان
الزهراء عمر عبدﷲ يسين
جاد الحسينى جاد الحسينى جاد
ايريس سامى مينا سمعان مينا
مينا عادل حبيب جيد
رحاب محمد محمود احمد عبد ﷲ
محمد السيد احمد عثمان

الكلية
فنون تطبيقيه حلوان
علوم طنطا
اداب انتساب موجه الزقازيق
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
علوم رياضة المنصورة
علوم القاهره
اداب كفر الشيخ
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
اداب انتساب موجه المنصوره
علوم رياضة الزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب قنا ج جنوب الوادى
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه/رياضة
اداب المنصوره
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
رياض اطفال المنيا طالبات
تجاره انتساب موجه عين شمس
دار العلوم ج القاهره
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
اداب سوهاج
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره سوهاج
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
تجاره جامعة السويس
علوم رياضة عين شمس
اداب بنى سويف
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
تربية/رياضه كفر الشيخ
طب بيطرى دمنهور
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي الزقازيق
حقوق القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
656934
299068
353720
456677
219402
387351
830101
576482
124535
584433
322900
876209
606644
660790
755394
148053
444567
148479
428534
837066
591302
662110
284631
737049
726136
452051
239296
726730
298625
503347
373196
440513

اسم الطالب
ندا اسماعيل ابراهيم صالح عوض
اسراء سعيد حسن على
احمد كمال ابراهيم ابراهيم
ابتسام ابراهيم سليمان محمد بطروخه
بيشوى بولس عزيز جرجس
وﻻء مجدى محمد نصر
محمد خالد محمد الملقب فتح ﷲ محمود
محمد مصطفى عبد العزيز اﻻبيارى
عمر هاشم فايز حسن
محمد مصطفى الكنانى بدوى شكر
ميار منجد يوسف عبد الرحمن احمد
زينب عبد الرؤف عبد النعيم احمد
امنية عبد المحسن صﻼح الدين الطاهرحجازى
نادر سعد احمد محمد ابو المعاطي
مروه الرفاعى محمد الرفاعى عا مريه
امر اشرف محمد شافعى
محمد أحمد مصطفى هنيدى
اسماء رمضان جمعة محمد
علي خميس سويفي فولي احمد
هدير محمد احمد عبدﷲ
ايه حاتم عبدالوهاب النطار
رأفت احمد على احمد عبد ﷲ
رضوى ابراهيم سعد ابراهيم
احمد محمد السيد محمودى
علياء محمد عبد العزيز عبد الرحمن اﻻلفى
مصطفى احمد معتمد الجناينى
صﻼح صفوت محمد سيد
محمد محمود على ابراهيم
سيد محمد خلف محمد
عمر محمد عبد ﷲ محمد عبد ﷲ
احمد عبدالعليم على عبدالعليم
اسراء عبد العزيز صﻼح عبد العزيز

الكلية
تربية ابتدائي المنصوره
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي طنطا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم رياضة عين شمس
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
طب بيطرى بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره اسيوط
تربية رياضيه بنين المنصوره
تربية العريش
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره طنطا
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تجاره جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره طنطا
علوم رياضة الفيوم
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه قاهره
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
اداب اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
899788
301235
472861
447961
140545
150659
164288
849209
807831
383705
577396
557382
593958
504704
575681
588677
896044
812718
287788
735150
429764
120765
606755
162849
526845
586744
613016
815205
432025
609438
745463
227156

اسم الطالب
مروه بريدي عبد الكريم حامد
محمد احمد إبراهيم جاد
تغريد احمد السيد على سليم
احمد خالد سيد احمد محمد نصير
ايه صﻼح الدين سمرى احمد
احمد محمود قرنى محمود
رباب محمد على السيد
خيرى محمد خيرى محمد
بدر صموئيل بطرس فرج
هدى احمد محمد عبدالسﻼم خضر
كامل رفعت عبد الهادى ابو جميل
حسام موسي محمد السعداوي
ساره خالد احمد عارف عبد العزيز
سارة هشام احمد احمد على
ايه احمد محمد احمد خضر
ميادة صبحى يوسف عشماوى يوسف
ساره محمد الطيب عبد الرحيم
رونيه عماد جرجس يعقوب
احمد محمد رجب محمود
اميره فتحي محمد محمد
جهاد محمود السيد محمد الشامى
شاهر عثمان حسن علي
فاطمه اشرف منير احمد ابراهيم
ممدوح ابوالخير احمد حسانين
اية احمد حسن احمد
ريهام العزب فهمى شحاته
منى محمد حسنى محمد عرفات
جوى عفيفى ينى حنين
يوسف وجدى احمد حامد
فؤاد حسان خالد جمعه
خلود عﻼء ابراهيم محمد عطيه
مى حمدى فوزى على حسين

الكلية
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره طنطا
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية الفيوم
حقوق اسوان
تجاره انتساب موجه بنى سويف
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره طنطا
اداب دمنهور
تربية جامعة دمياط
اداب انتساب موجه دمنهور
اداب طنطا
تجاره طنطا
تربية ابتدائي سوهاج
اداب المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى الزقازيق
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني تمريض الفيوم
زراعه اﻻسكندريه
تجاره جامعة السويس
نوعية الزقازيق
علوم المنيا
تجاره اﻻسكندريه
علوم الزقازيق
تجاره جامعة السويس
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
542342
532350
905226
598019
430756
230036
153425
458044
670654
746648
726994
602384
167076
913840
891378
360989
662723
456578
233130
238721
577960
400420
380435
898029
667598
888617
606540
323633
398961
437588
650467
607146

اسم الطالب
محمد يسرى عبد الحميد احمد ابراهيم
هشام صابر عبد الرسول سالم
ميرنا وجيه سمير مجلع
رضوى محمود الشربينى محمد درغام
عﻼ محمد محمود على السنطاوى
نورالهدى سيد عبدالعال محمود
وئام حسن شكرى عبد العظيم
سارة سليمان ابراهيم سليمان ندا
ايمان اليمانى عبد النبى ابراهيم نعناع
نورا ابراهيم موسى مصطفى
كريم عصام فتحى مصطفى محمد
ايناس شعبان ابو بكر محمد
محمود جنيدى محمد محمد
هانى عازر حبشى سليمان
احمد شحاته سيد محمد
هدى بخيت يوسف محمد
ايه المتولى عبد المنعم الدسوقى
رئيسه امين مظهر محمود الخولى
رنا عﻼء الدين حسين محمد
عمر احمد فاروق القصبى جازية
انجي احمد عبد المجيد المنسي
محمد عواد ابراهيم عواد رفاعي
محمد عبدالمنعم حجازى عبدالفتاح
نيفين رأفت شوقى حنا
خالد على على ابراهيم السباخي
احمد سيد عبد الرحمن سيد
ناديه السيد مصطفى ابراهيم
داليا ايمن حسنى الصباغ
منار عبداللطيف عبدالعزيز محمد غزاله
ف﷼ محمد احمد عبدالقادر
هبه نبيل عبد الرازق عبد الحميد الشبراوى
احمد ممدوح صابر عبد الرازق

الكلية
تجاره دمنهور
علوم طنطا
استنفد الطالب رغباته
تجاره بور سعيد
اداب انتساب موجه دمنهور
علوم رياضة حلوان
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تمريض طنطا
زراعه المنصوره
نوعية بور سعيد
اداب الزقازيق
تربية الزقازيق
علوم الفيوم
معهد فني صحى اسوان
تمريض اسيوط
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره المنصوره
اداب طنطا
حقوق حلوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
رياض اطفال المنصوره
اداب الزقازيق
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي سوهاج
تمريض المنصورة
تجاره اسيوط
اداب الزقازيق
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
كلية البنات آداب عين شمس
زراعه اﻻسكندريه
السن عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
283827
805598
164754
660495
242625
906490
830097
666822
611870
737540
169469
372902
751038
115534
142793
304900
750164
673045
887728
158161
476553
907158
244279
452346
659084
912184
888620
449561
460527
140342
368521
323104

اسم الطالب
مصطفى عبد الفتاح احمد عبد الفتاح
بسام راضى عبد المجيد على
مريم ثروت اسحق جرجس
احمد محمد فتح الباب على زايد
عﻼء الدين محمد خليفه محمود
رانيا محمود توفيق مصطفى
جمال ناصر محروس ناصر
محمد السيد محمد عبد العاطى سرور
نورهان محمد عبدالمنعم محمد الحوت
ايه سعد الدين جابر عبدالسﻼم
شروق شعبان محمود صميده
علياء اشرف جابر عبدالوهاب
ابراهيم عمرو ابراهيم المحضر
ايمان حسين محمد حسين على
مى جمال احمد على
ندى محمد حسينى خلف
نورهان سامح أنور السيد
مؤمن عادل محمد صقر الحداد
سلمى سعد يوسف ابراهيم
دعاء على عويس عبد العظيم
محمد احمد عبد الباسط على النجار
صﻼح الديب ابوالفضل احمد
سمر عادل محمد الدسوقى
فادى خالد السيد شهاوى
مروه العدل عبد المنعم اﻻزمازي
محمود محمد السيد احمد
احمد فتحى فوزى عبد الحليم
رحمه السيد مصطفى محمود عبدﷲ
احمد محمد الشرنوبى بيومى البسيونى
مصطفى على سيد قرنى
مريم هانى معين كريم
دينا عبد الهادي ناجى عبدالهادى القلشى

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره اسيوط
السن عين شمس
علوم المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي سوهاج
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره بور سعيد
دار العلوم ج القاهره
معهد فني صحى الزقازيق
علوم الفيوم
زراعه عين شمس
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
تجاره القاهره
تربية حلوان
السن عين شمس/رياضة
تربية ابتدائي جامعة السويس
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب اسيوط
طب بيطرى بنى سويف
زراعه طنطا
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
علوم عين شمس
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
معهد فني تمريض المنصوره
كلية تجارة ج أسوان
علوم اسيوط
اداب طنطا
علوم كفر الشيخ
حقوق القاهره
علوم بنها
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
455581
604418
538319
115322
291875
885639
121804
292835
471978
520820
161823
310963
656841
148257
752774
360854
822368
313037
815920
527490
357140
915657
578962
362662
651593
656885
126910
293253
892597
533077
296361
815869

اسم الطالب
معتز محمد عبدالوهاب عﻼم
عﻼ محمد ربيع سليم السيد
اسماء محمد سالم محمد سالم
هدير سيد محمد عطا ﷲ
هدير محمد اسماعيل عبد العال
اميره مبارك علم الدين عبد الفضل
رنا ممدوح زكى مجلى
فاطمة محمود توفيق محمدهﻼل
امير انسان رزق سليمان محمد الجداوى
ماريا سميرفهيم يوسف عطيه
مصطفي عبد المنعم محمود عبد العزيز
اسراء ماهر حسين الفقى
سهيله محمود احمد احمد شاهين
اﻻء محمود فريد زهران
اسراء محمد اسماعيل اسماعيل الشناوى
ريهام مصطفى عبدالمنعم قاسم
امانى طلعت محمود احمد
عﻼ طه احمد محمود ناصر
داليا عبد الناصر عبد الرحمن مهنى
اسماء محمد عطا محمد عمران
عبدالقادر محمود عبدالقادر محمد حماده
اسراء احمد على احمد
عمر محمد كمال امين الحباك
اسﻼم رفعت عبدالعال محمد
احمد عوض محب عثمان محمد جمعه
مادونا امير نبيل عازر حنا
مروة سعيد فرحان عبد الفتاح حسن
منة ﷲ حمدي ابراهيم عبدالهادى
هاله درويش عمر محمود
الهام رمضان عبدالحميد سالم بﻼل
شروق خﻼف احمد على
اسراء كمال على عثمان

الكلية
حاسبات ومعلومات المنصوره
ع.دولى اعﻼم مدينةالشروق
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه حلوان
معهد فني تمريض اسيوط
اداب اسوان
اداب انتساب موجه حلوان
تربية/رياضه كفر الشيخ
اداب انتساب موجه دمنهور
اداب انتساب موجه الفيوم
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
رياض اطفال المنصوره
حقوق القاهره
تربية ابتدائي بور سعيد
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجارة قنا ج جنوب الوادي
حقوق شبين الكوم ج منوفية
اداب المنيا
علوم اﻻسكندريه
حقوق القاهره
تربية اسيوط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية رياضيه بنين المنصوره
حقوق المنصوره
السن عين شمس
فنون تطبيقيه حلوان
تربية اسيوط
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
277287
155837
365462
592360
896787
735173
314462
728468
303953
453180
909722
888164
533905
846047
107364
297797
116660
732532
372564
323447
471697
515880
168589
516280
539324
353889
117788
215772
221796
171719
526098
440985

اسم الطالب
فادي احمد فرج وهبه
ناصر سيد عبد اللطيف محمد
اسراء خالد سالم السعدنى
روان على على ابراهيم غنيم
مصطفى احمد محمد بدوى
ايه محمد احمد ابراهيم
ملك خالد لبيب درويش
ميادة عبد المجيد محمد ابو الريش
انجي نبيل محمد كمال محمود
عزة مصطفى اسامة احمد ابراهيم الشيمى
اسماء ابو بكر النبراوى محمد
امنه محمود مرزوق حسن
بثينة فرحان عبد المنطلب عيد قلقله
عبدالرحمن بﻼل فوزى محمد
ايه حسن محمد احمد
محمود صﻼح الدين محمد مصطفى رزق
مصطفى عبد الرحمن محمود العدوى
ايه محمد سعد الهادى سالم
ساره شمعون حبيب معوض
اسماء عيد عبد المحسن عيد حسن
احمد شريف ذكى ابراهيم شريف
على سعد عبدﷲ حفناوى فراج
مى عبد التواب عبد الغنى ايوب
عمر عﻼءالدين حسن محمد شرارة
ساره محمود احمد مشعل
اسﻼم احمد على احمد
دنيا اسامة عيد عبد العاطى عبد المجيد
مى ماهر عبد السﻼم احمد
ساره عادل ابراهيم على
حسن عبد الرسول حسن على
بﻼل محمود محمد على حفناوى
مى محمد السيد مبارك محمد

الكلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية بنى سويف
كلية البنات آداب عين شمس
تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالبات
تجاره سوهاج
تربية الزقازيق
علوم شبين الكوم ج المنوفية
نوعية الزقازيق
علوم شبين الكوم ج المنوفية
نوعية طنطا
تربية نوعية فنية اسوان
السن المنيا/رياضة
تمريض دمنهور
حاسبات ومعلومات اسيوط
اداب القاهره
تجاره طنطا
حقوق القاهره
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
تمريض عين شمس
اداب شبين الكوم ج المنوفية
حقوق اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه دمنهور
نوعية فنيه الفيوم
حقوق طنطا
تربية السادات
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
كلية البنات آداب عين شمس
السن عين شمس
تجاره اسيوط
تربية اسكندرية
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
538525
277423
222846
671880
606359
906545
386324
300647
325247
832773
210807
471156
890828
531341
595038
888741
142931
294630
754541
313529
726906
605742
904232
437645
210232
895142
371330
281467
292867
592961
912222
514439

اسم الطالب
ريهام محمد مصطفى عبده
محمود مصطفى فوزى محمد
عبد الحميد ابراهيم عبد الحميد ابراهيم
محمود محمد على موافي
أشرقت أحمد فتحى خليل العزازى
فادى نادر رشدى زخارى
اسراء رجب عبدالجواد جمعة
سمر محمد احمد جبر خليل
يوسف عصام فخري محروس
فاتن حمدى احمد عبداللطيف
عمر عامر حامد على
مريم محمد فتح ﷲ السيد الجوهرى
منى صﻼح حسين خلف
اسﻼم موسى نصرالدين على محمد
محمد طارق محمد غانم الشرقاوى
هاجر عبد الباسط عبدالخالق احمد
امنيه سيد عبد الرازق محمود بكرى
محمد سيد سيد عبدالخالق
محمد محمود يوسف يوسف
شيماء عبد العزيز عبد الحميد سعد
احمد ابراهيم كامل ابراهيم عامر
عماد عادل حسنى متولى
ابانوب نبيل رمزى فهمي
نوال محمود عبد الغنى محمدى سليمان
حسن خالد حسن محمد عبدالفتاح
هاجر رفعت بكر محفوظ
ايمن سمير احمد على جعفر
احمد محمد صﻼح الدين عبد الغفار
هدير عبد الحكيم صبحى ابراهيم
أسامة ابراهيم احمد عبيد
رحاب مصطفى صالح محمود
محمد فؤاد جاب ﷲ عﻼء الدين

الكلية
اداب دمنهور
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره المنصوره
نوعية فنيه الزقازيق
تجاره سوهاج
تجاره عين شمس
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره عين شمس
تجاره سوهاج
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
المعهد الفنى للتمريض بالجونة
تجاره اسيوط
تربية دمنهور
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
اداب اسيوط
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تربية العريش
تربية/رياضة جامعة السادات
تجاره الزقازيق
نوعية الزقازيق
تجاره سوهاج
تربية اسكندرية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
السن المنيا
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تجاره عين شمس
حقوق القاهره
اداب جامعة دمياط
اداب اسوان
حقوق اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
122329
376817
902139
317103
586453
426301
305723
881751
583867
295936
586568
370651
504065
375017
207695
458848
435533
296416
115020
352204
305552
830899
287553
319388
536034
535598
746745
156861
804402
666489
132150
374900

اسم الطالب
ايه محمد احمد محمد
سعاد عبدالحميد احمد عبدالغنى عيد
ساره محمد عبد العزيز كمال
اسماء فوزي ابراهيم على بدوى
محمد السيد هاشم الهورينى
امال خميس عبدالسﻼم خزيم
ابراهيم عماد ابراهيم الخضراوى
كريستينا نبيل موسى ابراهيم
أسماء أشرف قطب جودة
نيرة عادل محمد محمد جعفر
محمد ابراهيم عبد الحميد ابراهيم شليل
ياسر جمال شعبان محمد حجازي
عمر عادل فتحى عوض ﷲ
اميره سﻼمه عبدالعظيم حسين
نورهان ثروت ديب محمود
اسراء حمدان حسن أبوشاهين
نرمين احمد صﻼح الدين احمد حلمى
دعاء احمد عبدالفتاح سليمان
سلمى ناصر عبد الرحمن محمد
دينا ابراهيم احمد ابراهيم حسن
عبد الرحمن اشرف رمضان محمد حبيشه
على حسن محمد شمس الدين محمد
ايمان سمير عبد الحى عبدالحميد
اية محمود فرج الشهابى
اسراء عماد محمد عبد الحليم الدخميسى
ندى على حسن غانم
دعاء احمد محمود عبد الحميد
رامى سعيد محروس فهيم
ريم اسامه جمال محمد
عبد الرحمن فهيم حسين السعيد
عبد الرحمن المزمل محمد ابراهيم
اسامه احمد السيد احمد

الكلية
اداب انتساب موجه عين شمس
تربية عين شمس
اداب سوهاج
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
تربية ابتدائي فرع مرسى مطروح
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اسيوط
اداب المنصوره
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
تجاره طنطا
تجاره انتساب م .بنها
تجاره طنطا
تجاره بنها
تجاره بنها
حقوق اﻻسكندريه
حقوق اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه حلوان
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
علوم عين شمس
اثار الفيوم
تجارة قنا ج جنوب الوادي
دار العلوم ج القاهره
استنفد الطالب رغباته
حقوق اﻻسكندريه
تجاره دمنهور
تربية اﻻسماعيليه
تربية بنى سويف
السن المنيا
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره القاهره
تربية بنها

Page 2634 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
661954
147342
312847
541999
830148
326626
309113
615318
373109
823579
139790
897007
605964
652383
217067
590653
502529
661011
215534
652063
656485
885883
427947
389769
110088
433971
157007
581933
754147
207983
726023
592940

اسم الطالب
اسراء وحيد الشربينى سليمان جاد
محمد رفاعى محمد طلبة
حسناء غريب سعيد عبدالمقصود
محمود خالد محمد سعد القالع
مرفت عادل سلطان محمد
فاطمة باسم محمد يوسف
عﻼ عبد ﷲ السيد ابو خضرة
امل ابراهيم محمد محمد ابراهيم عرفة
فوزيه ناصر عبدالفتاح محمود هاشم
غاده ابوالحمد احمد محمود
نوران عﻼءالدين عباس حلمى
احمد وحيد على محمود
محمد عبدالمحسن محمد إسماعيل السيد
عمرو محمد محمد سعد السعدني
محمد سيد عوده حسن
احمد محمد ابراهيم ابوجنبه
أية محمد نافع حسن
رانيا عبد السﻼم محمد عبد الكريم
انس جودة محمد محمود
محمد ايمن ابراهيم عبد اللطيف حسب النبى
مريم رياض بديع رياض
فوزى محمد فوزى مصطفى
ابانوب سامح عجايبى جيد ميخائيل
لميس محمود رمزى محمود
محمد ممدوح عبد الحميد محمد
يوسف محمد احمد يوسف الطوخى
رحاب مصطفى فهمى محمد
حسين عثمان محمد عثمان
نورا شريف محمد محمد الدسوقى
شاهندة اشرف عبد المنعم عبد اللطيف
فاطمه على فتحى عباس احمد
محمد محمد احمد محمد قنديل

الكلية
علوم المنصوره
تجاره القاهره
تربية شبين الكوم
علوم رياضة اﻻسكندرية
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجارة جامعة السادات
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
اثار القاهره
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تجاره القاهره
معهد فني صحى سوهاج
حقوق الزقازيق
تربية/رياضه المنصورة
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
علوم رياضة جامعة دمياط
زراعه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه المنصوره
السن عين شمس/رياضة
علوم المنصوره
تربية المنصوره
تجاره اسيوط
تربية/رياضه اﻻسكندرية
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تجاره بنها
اداب اﻻسكندريه
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره بور سعيد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
810785
748604
726135
370010
383052
685073
379476
382110
527609
801064
920499
359819
579063
828553
671724
597295
739301
501710
672837
303208
610553
382175
361181
921520
500611
829098
451497
287317
464668
880722
239498
907308

اسم الطالب
كريم اشرف علي عبدالحميد
اسﻼم ناصر محمد حسن
يارا وائل محمد سعد مبارك
حنان عرفان عبدالجليل سيداحمد
عمرو السيد ابراهيم السيد
احمد عبد ﷲ ابوالعز حسن
مصطفى احمد عبدالحليم عبدالحميد العزالي
منى محمد محمد احمد
نورهان خالد السيد محمد حسين
مصطفى محمد يوسف كريم
دعاء ابو الوفا كامل حسب
بيتر عبده فوزى عزيزفيلبس
رضا صابر الدياسطى حسن الدياسطى
ساره على خليفة على
محمد رمضان محمد على
غادة علي فتحي كيرة
اسماء حسن احمد ابراهيم
عبد الرحمن على فوزى على سلطان
محمود احمد عبد العظيم زغلول
اﻻء جمال مصطفى يوسف
كمال محمد كمال محمد إبراهيم
هبه ممدوح ابراهيم منصور
ماريام رافت رجائى يعقوب
سالى ماهر لوقا سربانه
اسﻼم احمد على منتصر
ف﷼ احمد محمد محمد خير
ابانوب ناجى ابراهيم بطرس خليل
داليا محمد حسين احمد عبد العال
احمد حمدى محمد البرماوى
مبارك محمد عبد الحميد على
عبد الرحمن فائز حسن على
صابره بكر هندى احمد

الكلية
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب بنها
حاسبات ومعلومات عين شمس
معهد فني صحى المنصوره
تجاره بنها
نوعية عباسيه
اداب اﻻسكندريه
تربية رياضيه بنين المنيا
تربية سوهاج
تجاره عين شمس
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
معهد فني صحى سوهاج
طب بيطرى المنصوره
علوم جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
السن عين شمس/رياضة
علوم شبين الكوم ج المنوفية
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم اسوان
تجاره دمنهور
اداب قنا ج جنوب الوادى
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات.
حقوق القاهره
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
معهد فني صحى اسيوط
اداب انتساب موجه القاهره
اداب سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
138454
155617
736587
227252
155524
830328
278873
436221
654361
511746
132616
356558
815944
134638
613062
577179
311171
845994
430665
303117
756421
729595
807805
519906
364649
146385
239529
463425
908336
537975
435955
530862

اسم الطالب
داليا محمود عبد اللطيف احمد
جهاد زارع طلبة عبد الكريم
جيهاد صالح احمد مجاهد صالح
ساميه محمد فؤاد محمد
تهانى حسين بشير صالح
محمود فهمي خليل أحمد
ندى وائل عباس احمد على
نسمه وائل مصطفى ابراهيم ماهر
محمود ناصر حجازى علي
عاليا محمود خالد محمد
مايكل سامي وهبة عوض ﷲ
احمد سيد عبدﷲ عسران
ريهام اسامه سيد شلقامى
محمد صﻼح سيد علي
عمرو احمد الرفاعى السيد محمد على سالم
اسﻼم محمد مصطفى حسن العزب
دنيا محمد محمود العلقامى
ايه سيد ابو الحسن محمد
منه ﷲ عصام الدين محمد اسماعيل اسماعيل
اميرة ممدوح يوسف عبد ﷲ
اﻻء جمال مرسى حﻼوة
عبدالرحمن احمد سعيد محمد
بسمه محمد اسماعيل صالح
ايمان يونس ابراهيم ابو زيد يونس
منه ﷲ سيد حسن حسين النحاس
اسماء رمضان عبد الفتاح شحاتة
محمد احمد حسين ابراهيم
أسماء الشافعي محمد محمد ضاهر
عماد كليب شكري خليل
سهيله شاكر حسن عبد السﻼم عوض
رنا اميل موسى سليمان موسى
باسم متولى محمد الديب

الكلية
كلية البنات آداب عين شمس
إعﻼم بنى سويف/رياضة
نوعية الزقازيق
تجاره القاهره
تربية بنى سويف
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره القاهره
اداب اﻻسكندريه
تجاره بور سعيد
اداب انتساب موجه دمنهور
حقوق القاهره
اداب الزقازيق
اداب المنيا
حقوق القاهره
اداب الزقازيق
اداب المنصوره
تربية شبين الكوم
تجارة قنا ج جنوب الوادي
علوم اﻻسكندريه
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
علوم العريش
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
معهد فني تمريض المنيا
حقوق طنطا
علوم عين شمس
علوم حلوان
اداب انتساب موجه عين شمس
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
حقوق سوهاج
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
طب بيطرى اﻻسكندريه
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
503252
505929
128345
480731
512943
169216
680416
127786
612442
753484
370884
837628
527567
751754
319717
584393
380820
831706
676668
131276
821895
299567
885244
746766
822631
179300
468442
279262
119301
351808
835753
518818

اسم الطالب
محمد عﻼء الدين على سعد على
احمد محمد احمد كامل ابو هشيمه
ميرنا كمال كامل حنا
مروه صﻼح عبدالسﻼم عبدالقادر الصعيدى
بسنت هانى احمد محمد مصطفى
امانى شعبان محمد احمد
اسراء عبد الحميد محى رضوان على
نورهان ماهر محمد امام
محمد سعد الدين محمد احمد الصعيدى
احمد محمد السعيد ابو زيد نصار
انطونيوس مسعد شحاته امبابي
ايمان ربيع زيدان زيان
فاطمة حسين على حسين منصور
اسماء غريب غريب حسين البﻼسى
اية قاسم محمد بدوى الجعبرى
سارة محروس حامد شعبان ميسرة
هند عبدالحكيم محمد احمد حسن
اسراء عبد الحكيم علي سليمان
مهند فوزى محمد عبد المعطى عبد ﷲ
ساره علي عبد العليم ابراهيم
ايه صالح ابو الوفا سعيد
فاطمة سيد عبدالوهاب محمد
ايه احمد كامل عبد ﷲ
مﻼك خالد الماظ ريحان
ايه رمضان منصور ابو الحمد
محمد جابر شحاته امين
دسوقى محمد الدسوقى البﻼصى
حبيبة سراج الدين احمد محمد الحريرى
هبة ﷲ خالد على محمد
شروق محمد محمد صﻼح محمد رففان
زينب محمد فضيل الضوي
وسام اسامة سعيد يوسف

الكلية
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تمريض الفيوم
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم الزقازيق
تجاره بور سعيد
تربية/رياضه بنها
كلية علوم الوادى الجديد
علوم طنطا
نوعية بور سعيد
تربية ابتدائي شبين الكوم
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره عين شمس
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره المنصوره
اداب عين شمس
اداب قنا ج جنوب الوادى
تربية حلوان
تربية ابتدائي اسيوط
تربية اﻻسماعيليه
اداب قنا ج جنوب الوادى
علوم بنى سويف
اداب كفر الشيخ
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق بنها
تربية قنا ج جنوب الوادى
اداب دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
106057
819727
465071
457196
210956
579944
732934
457331
108154
906582
508440
907081
179579
211288
917028
304289
301991
320289
591126
511248
660073
434685
730725
904791
353970
120043
306527
577416
355097
659003
320188
388172

اسم الطالب
سلمى عمرو محمد عبد المنعم شرف
ايمان احمد عبد الرحيم علي
محمد عيد عطيه عبدالوهاب رزق
هبه ايمن شحاته ابراهيم البديوى
سما سامح مصطفى ياسين سليمان الحميلي
اسراء موسى ابراهيم عبدالمقصود وهدان
نادين خالد السيد عبد العال
منار على منصور عطية منصور
هبة ﷲ محمد الشهاوى عرفه
مينا نبيل نصرى شنوده
أميرة أمير حسين طلبه حسين
اسﻼم جمال عدوى احمد
احمد طه زكى محمود
خالد محمد عبدالحميد البرعى
غاده مصطفى عبدالعال ربيع
يارا حسام الدين احمد عبدالرازق
احمد سامح محسوب عزيز
عبد الفتاح حمدي مبروك زويدة
راندا محمد عبده الطناحى
كريم خالد محمود عبد الرحيم
محمد نعيم رضا حسين حجاز
محمد سعد على على برجاس
نهيد ممدوح عبدالهادى عثمان
بهاء خالد عبد الحميد عبد الحافظ
احمد خميس عبدالباسط محمد قطب
حسام عادل مأمون محمد
محمد فوزي كيﻼنى الطنانى
محمد عطيه محمود صالح خير
منه ﷲ جمال محمد ابراهيم
عبد الرحمن فتحى محمد ابراهيم
محمود جمال عبد الوجيد السيسي
اسراء اسماعيل عبدﷲ ابراهيم محمد

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه المنيا
تربية كفر الشيخ
تجاره طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي طنطا
تجاره الزقازيق
تربية/رياضه طنطا
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره سوهاج
حقوق اﻻسكندريه
تربية رياضية بنين سوهاج
معهد فني صحى رياضه بنى سويف
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
علوم اسيوط
طب بيطرى جامعة السادات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره طنطا
اداب جامعة دمياط
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه الزقازيق
حقوق القاهره
طب بيطرى جامعة السادات
تجاره طنطا
نوعية جيزه
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
443595
443160
612169
754985
460961
530110
321863
886122
220221
226769
651074
181086
536531
108472
745933
656319
319475
613277
285973
745951
512657
386527
602624
449368
911483
656486
816978
665981
731621
225856
156293
736083

اسم الطالب
منى ابراهيم محمد ابراهيم شلتوت
ساره عبد ﷲ محمد فتح ﷲ عبد الﻼه
احمد محمود عبدالفتاح ابراهيم
احمد محسن عطيه شحاتة
محمد كامل كامل عبدالقادر الخطيب
احمد السيد مصطفى الديب
عبد الرحمن ابراهيم عبدالحميد احمد عامر
اسﻼم معروف احمد معروف
ميرنا سمير فؤاد غطاس
مريم يحيى محمود محمد
دنيا طارق محمد امين بﻼط
عوض مصطفى عوض ﷲ عبد المجيد
اشرقت ايمن عبد المنعم امين برغش
روان عماد بكر اسماعيل
خلود جمال محمود محمد
منه ﷲ خالد محمد كمال عبد الفضيل
جهاد محمد السيد الدمرداش عبد العال
عمر عبدالمنعم محمد عبدالحميد
سارة شريف عبد العليم ابراهيم
مي يوسف محمود محمد
اسراء السيد احمد على احمد ابو النصر
ميار محمود عبدالودود محمود
امنيه عبدﷲ محمد عطوه
وفاء احمد عبد العال شرف
ايمان محمود عبد ﷲ سليمان
مريم عبد الفتاح ابراهيم عجيز
باسم مهنى عبد الحى عبد النور
مريهان فتحى ابراهيم تهامى
نورهان منسي نجدى احمد حندس
محمد وليد على عبدالمقصود
احمد عيد جبريل عبد الغنى
دعاء محمد علي علي

الكلية
علوم طنطا
اداب طنطا
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره سوهاج
علوم كفر الشيخ
تجاره دمنهور
تربية ابتدائي السادات
اداب اسيوط
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه دمنهور
السن عين شمس
تربية اﻻسماعيليه
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي اﻻسماعيليه
اداب انتساب موجه دمنهور
علوم عين شمس
تجاره الزقازيق
معهد فني تمريض طنطا
تربية اسوان/رياضة
اداب انتساب موجه المنصوره
معهد فني تمريض المنيا
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تربية الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
457090
677178
802028
816786
314288
683393
526947
848405
159521
238090
578909
822746
222931
682167
449121
815987
901137
297265
153147
589191
894593
220823
129172
114023
360773
391500
113923
587430
531788
679714
737161
728884

اسم الطالب
ريم عبدالعظيم محمد عبدالعظيم
سيف الدين طارق محمد دياب غانم
بيشوى رفعت رمزى مرقس
ايمان عبدالتواب محمد محجوب
منار فتحي عبد المجيد شرف
اﻻء ياسر محمد ابراهيم النجدى
مريم عبد الفتاح يوسف عقيل
عزت العزب زكى سﻼمه
ادهم جمعة هاشم مرزوق
هاجر رحاب محمد رحاب
محمد خالد ابراهيم منصور
اميره على السيد مصطفى
محمد داود محمد داود العاصى
احمد رضا احمد عبده الفقى
نوال طارق محمد احمد السيد عمر
فاطمه احمد عبد الصبور جمعه
عادل محمد ابراهيم خلف
اسراء كمال محمد محمد سالم
نورهان محمد محروس ابراهيم
اسراء ابراهيم محمود عبد ﷲ عبدﷲ
بسمه عبد الهادي علي ابو دهب
محمد عبد الغنى سيد على محمد
احمد ناصر احمد ابراهيم
احمد صﻼح محمد عبد القادر
الشيماء مصطفى فكرى مصطفى
ساره خالد محمد محمد عيد
عبد ﷲ رأفت منصور محمد
أسماء عامر محمود عامر
محمد فارس محمد محمود القفاص
هدير محمد المتولى احمد المتولى
مصطفى على احمد عبد العزيز
فاطمه احمد سيد احمد السيد الدرج

الكلية
تمريض طنطا
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تمريض المنيا
اداب المنيا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية المنصوره
علوم اسوان
حقوق اسوان
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
تجاره القاهره
علوم المنصوره
كلية تجارة ج أسوان
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
معهد فني صحى المنصوره
تربية طنطا
اداب المنيا
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تربية/رياضه حلوان
كلية البنات علوم عين شمس
تربية طنطا
تربية سوهاج
علوم رياضة الفيوم
علوم القاهره
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
حقوق عين شمس
علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره طنطا
تجارة جامعة السادات
اداب المنصوره
اداب الزقازيق
اداب انتساب موجه الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
590025
674855
527151
226272
654146
311329
516593
537845
600334
669711
811795
310495
306158
678910
886437
146758
559488
677393
535785
385183
824681
325783
324260
594273
309399
548748
592936
753572
304407
204645
430563
892067

اسم الطالب
عمر عبد العزيز محمد عبد العزيز سند
ايمان المرسى محمد محمد الشيخ
اسراء احمد على حسن
محمود ابراهيم عبد العظيم محمد
منه فايز محمود احمد بكر
اية سامي محمود شاهين
محمد عطيه على سالم
ايمان محمود حمد مبروك الطودى
اية شحاتة عبد البديع شحاتة
احمد حمدى على المعداوي
محمد خلف محمد خلف
عبير نجاح إبراهيم شريف
محمد مجدي السيد محمود سليمان
احمد عبد السﻼم محمود محمد البنا
بسمه ثروت موريس لويز
نورهان محمد احمد عبد العال
عبد الرحيم محمد عبد الرحيم مصطفى الحباك
ايه سعد عبد الفتاح على
سميرة سعيد محمد محمد ابو صقر
عماد محسن مرسى على
عمرو صﻼح عبدالمنعم عبدالحفيظ
اية بغداد حسن سيد
ايمان محمد جمعه محمد
احمد كامل حامد طه
حمدية سعيد عبدﷲ باز
عﻼء عبد العليم احمد فؤاد الضبع
محمد جمال السيد بزالو
اسﻼم محمود شوقى عبد الباسط عوض
ميار وائل فتحى محمد عبدالواحد
ادهم شريف محمود محمود بدر
على محمد على محمد على الشاذلى
منتصر سيد على عبد المجيد

الكلية
السن عين شمس/رياضة
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
اداب اﻻسكندريه
تربية حلوان
تجاره كفر الشيخ
علوم رياضة شبين الكوم
اداب دمنهور
دار العلوم ج القاهره
نوعية الزقازيق
تجاره سوهاج
تربية رياضيه بنين المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره المنصوره
علوم اسيوط
نوعية فنيه جيزة
زراعه كفرالشيخ /رياضة
تجاره طنطا
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره بنها
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
دار العلوم ج القاهره
زراعه عين شمس/رياضة
تربية/رياضه جامعة دمياط
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
تجاره جامعة دمياط
تربية رياضيه بنين بور سعيد
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
428179
149318
657107
280940
133522
663731
675694
726627
252822
671200
662584
542535
885796
663691
590222
502212
430336
917022
122383
219593
299279
502650
373054
841133
301269
878560
521062
745881
829133
168753
596078
447865

اسم الطالب
علي السيد محمد علي سﻼمه
سعيد شعبان عبده احمد
رنا جوده صﻼح الدين محمد على
كﻼرا عماد وليم عبدالمسيح
اسراء احمد ابراهيم احمد
محمد جهاد عوض ﷲ محمد
محمد خالد جمال الدين السيد
كريم اسامه محمد احمد شومان
شريف عماد الدين عبد الحميد محمود
امير محمد عبد الفضيل الطنبولي
كريم سامى محمد فريد عبد الحميد
ميرنا ايوب محروس موسى عبد المﻼك
نرمين ابراهيم محفوظ محمد
احمد خالد عبد الونيس ابراهيم
احمد عادل محمد الهنداوى
نوران رأفت عبدالعزيز محمد سيد احمد
ادهم ناصر السيد محمد على
الشيماء محمد عبدالعال على
سارة فوزى عطية احمد
عمرو علي احمد حسنين سعده
رباب صديق قرنى محمد
ميرهان أشرف انور محمد سليمان بلبع
هاجر عبدﷲ سامى محمد اسماعيل
آيه احمد جمال احمد
بهاء الدين مصطفى بهجت عباس
ايه نصر عبد الرحمن عبد العال
مياده على محمد على عبد السﻼم
هيام السيد عبدالقادر السيد
امل ادهم القط محمد
فاطمة محمد جاد محمد
نوال سمير ابراهيم ابو المعاطى الزيات
بﻼل احمد سيداحمد احمد بحيرى

الكلية
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية حلوان
حقوق المنصوره
كلية البنات آداب عين شمس
فنون تطبيقيه حلوان
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره طنطا
السن عين شمس/رياضة
معهد فني صحى امبابة
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب اﻻسكندريه
تربية ابتدائي اسيوط
دار العلوم ج القاهره
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تمريض اﻹسكندرية
علوم رياضة طنطا
تربية اسيوط
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
اداب القاهره
تجاره اﻻسكندريه
دار العلوم ج القاهره
فنون جميله فنون المنيا
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني تمريض اسيوط
دار العلوم ج القاهره
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
اداب جامعة دمياط
اداب طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
146025
913797
457150
373758
675352
135499
878669
319305
819874
433215
803383
881278
836531
891088
585172
532456
660298
166684
147066
295531
675792
524736
913786
450370
324152
453911
675814
670740
599741
605368
730096
451395

اسم الطالب
ايمان نادي ذكي خليل
فداء مجدى عبد القادر احمد
مروه رضا احمد الجابرى
اسﻼم عبدالرحيم السيد عبدالرحيم
محمود حمدى محمد متولى حسن
مصطفى ممدوح محمد عبد الرازق
خالد محمد مختار حسن
اسماء زغلول عبدالمعبود زغلول
آيه سعيد شوقي مراد
محمد السيد عبدالمنعم السيد منصور
على خالد صابر سيد
سمر محمد سليمان محمد
مروة عبدالباسط محمود محمد سعد
مياده كمال محمد محمد
ابراهيم عبدالعزيز السيد الخولى
رمضان ناجي عطية سليمان
محمد سﻼمه رزق على بدر
ايمان عامر سنوسي يونس
مصطفى صابر قرنى سيد عويس
نسمة احمد ابراهيم احمد
محمد عبد المنعم على عطيه عساكر
محمد حمدى الطيب محمد السيد
دعاء سالم ابراهيم احمد
حبيبه ياسر حسن محمد عيسى
سلوى عبد الرحيم مصطفى على
رانيا ابراهيم عزيز حنا
يوساب ايمن نجيب ابراهيم حنا
رحمه صبرى على احمد
احمد ابراهيم رضوان ابراهيم الحسيني
ايه عبدالرحمن ابراهيم حسن
ندى اسﻼم محمد ابراهيم دياب
محمد مصطفى فوزى محفوظ

الكلية
دار العلوم ج القاهره
تربية اسوان
معهد فني تمريض طنطا
طب بيطرى بنها
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تجاره القاهره
حقوق اسيوط
نوعية اشمون
معهد فني تمريض المنيا
علوم اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه المنيا
اداب اسيوط
اداب اسوان
تمريض اسيوط
تربية رياضيه بنين المنصوره
معهد فني صحى اﻻسكندريه
مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة
دار العلوم الفيوم
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
حقوق عين شمس
حاسبات ومعلومات المنصوره
علوم اﻻسكندريه
تربية اسوان
تجاره طنطا
زراعة قنا ج جنوب الوادي
حاسبات ومعلومات المنصوره
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
تمريض المنصورة
تجاره الزقازيق
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجاره عين شمس
تربية طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
917105
434024
455126
383986
119119
161370
138613
515178
664690
311981
882886
877731
157582
817244
813812
900789
605324
386670
679661
448477
120127
667931
893341
364145
826026
503821
513262
457671
533272
654442
137878
897237

اسم الطالب
ريهام سليمان داود مترى
محمد حسنى ابراهيم السيد سالم
محمد جمال محمد محمود الحدق
اسماء عبدالستار متولى كيوان
غادة الباهى احمد محمد
نسمه محمد ربيع احمد
نسرين ابراهيم محمد السيد
احمد اسامة محمد منصور
غاده ربيع ابو مسلم محمود على
محمد عبد الستار فرحات عوض
محمد عبد ﷲ على احمد
ايه محمد عبد المنعم محمد
فاطمة احمد فتحى السيد
زياد سمير على تونى
ميرنا ممدوح يوسف ميخائيل
ميار محمد عبد الجواد السيد
آﻻء محمود عبد الحميد محمد
اﻻء مجدى حسن انور
ايه رمضان محمد ابو العز
آﻻء سعيد فرغلى فتح
عبد الرحمن نميرى ابراهيم عبده
وليد ابراهيم ابراهيم احمد شومان
ندي حسين الصاوي فراج
ساندى امير فوزى جرجس
يارا عادل دسوقي عبد النعيم
احمد سعد الدين عيد حماد عبد الكريم
أمينه خالد عبد الرازق محمد مدين
ريم رزق بدوى البدوى
ايمان محمود عبد الهادى عبد النبى
ايمان ابراهيم فتحى محمود ابراهيم
امنية وحيد عبد المؤمن احمد محمد
حسن محمد محمود عبد المنعم

الكلية
معهد فني صحى اسيوط
تربية اسكندرية
تجاره طنطا
اداب جامعة دمياط
تجاره انتساب م .بنها
تربية بنى سويف
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره سوهاج
نوعية المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية اسيوط
تجاره اسيوط
اداب بنى سويف
تجاره اسيوط
اداب المنيا
تجاره سوهاج
تربية الزقازيق
بنات تربية/رياضه عين شمس
تربية المنصوره
تجاره طنطا
حقوق حلوان
تربية المنصوره
اداب سوهاج
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره اﻻسكندريه
اداب كفر الشيخ
معهد فني صحى طنطا
تربية اسكندرية
علوم المنصوره
خدمه اجتماعيه حلوان
اداب سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
323689
875836
557628
536483
433647
500198
917106
116932
895746
473011
899961
735707
170111
548629
810200
351738
457044
388616
674477
653624
653225
442588
277511
352598
548851
750020
161205
680528
382805
595561
549344
898032

اسم الطالب
رانيا السيد امام احمد خليل
احمد بكر محمود عيسى
محمد عبد الرازق محمد عبد الجواد
منه ﷲ عصام ابراهيم الفقى
عبدالرازق عبدالعاطى عبدالرازق عبدالعاطى قنديل
يوسف عادل صموئيل يوسف جرجس
سها مصطفى عبدالرازق محمدين
محمد احمد عبد السﻼم محمود
امنيه رمضان عبد العزيز محمد
عبد ﷲ محمد على سعد الغبارى
شيماء عمر احمد عمر
شريف محمد عبده عوض
اماني ناصر انور محمود
صبرى محمد عوض عبدالمقصود فرج
مصطفي كمال عبدالرازق محمود
ميرنا ثروت ظريف نسيم
ايه عثمان همام متولي على
شروق محمد عبدالعزيز عبدﷲ
نانيس محمد محمد سليمان عيد
الحسن احمد احمد ابراهيم الكيال
ريفان محمد هشام المرسى عبده شيحه
رجب سليمان رجب سليمان النجار
عادل محمد محمد محمد الشنهابى
هنا ياسر محمد رجاء رمضان عبدالجليل
محمد جابر اسماعيل دغيدى
ناديه محمد عبدالمحسن محمد
شهنده عصام انور احمد
هبه رزق على السيد الحلوجي
تيسير فيصل سمير مجاهد
هدير حسن حسن مظهر
آيه محمد عباس العباسى
هبه ﷲ عبد الناصر محمود محمد

الكلية
اداب شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى رياضه اسيوط
تجاره دمنهور
تجاره دمنهور
علوم رياضة بنها
تجاره اﻻسكندريه
تربية اسيوط
تربية عين شمس
اداب سوهاج
تجاره كفر الشيخ
علوم سوهاج
معهد فني صحى الزقازيق
رياض اطفال القاهره طالبات
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
اداب المنيا
تربية عين شمس
تربية طنطا
تجاره بنها
اداب المنصوره
تجاره طنطا
تجاره المنصوره
علوم رياضة طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تجاره جامعة السويس
تربية بنى سويف
علوم المنصوره
علوم رياضة اسوان
تربية جامعة دمياط
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ
علوم اسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
537900
531401
752520
523782
532381
449545
180820
586218
813528
105101
445452
549225
882356
432505
367804
544276
663737
459548
151723
754711
756196
749811
544495
286221
459840
150841
161157
372551
324489
678470
535947
513258

اسم الطالب
حسناء عبد المطلب عبد العال عبد المطلب خضر
عبدﷲ محمد احمد على حبيب
نوران محمد اسماعيل ابراهيم اسماعيل
رنا على محمد طه محمد منفى
احمد سعيد محمود سليمان الزيني
مريم مختار عبد السﻼم زينه
اسراء عيد رمضان احمد
دينا عبد الحى عامر ناصف
محمود طه عبدالفتاح محمود
مروان عصام احمد عبد الفتاح
وفاء محمد الصافى محمد الروينى
عبدالرحمن حمدى محمد حامد
عبد المنعم عبد المحسن محمود عبد السﻼم
عبد الرحمن مجدي ابراهيم المنعنع
منال بهجت ابراهيم ابراهيم
احمد سعيد حميد شحاته حسنين
اسراء فوزى محمود عبد الهادى سرحان
محمد عبد ﷲ أحمد ابراهيم وداعه
محمد عثمان سيد عثمان عيسوى
احمد محمد خليل محمود التلمسى
نورة حسن عثمان قاسم
مهند مجدي محمد خضري
على مجدى على حسين على عيسى
امنية صابر حامد محمد
دينا احمد محمد محمد على الدسوقى
عمرو ابوالخير ابراهيم ابوالخير
ايه احمد عويس حسين
تقى سعيد احمد على
سيف احمد محمد احمد حسن اﻻسكندراني
احمد السيد حسن عمر الجويدى
ندى مصطفى على ابوشبكة
اسماء محمد محمد عبد الﻼه موسى

الكلية
تربية دمنهور
معهد فني صحى اﻻسكندريه
نوعية بور سعيد
اداب اﻻسكندريه
طب بيطرى دمنهور
اداب طنطا
تربية الفيوم
تجاره طنطا
حاسبات ومعلومات المنيا
حقوق القاهره
كلية اللغات والترجمة سوهاج
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
اداب اسيوط
اداب اﻻسكندريه
تربية بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره بنى سويف
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
معهد فني صحى اسماعيليه
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
علوم حلوان
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تربية ابتدائي دمنهور
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
900186
580565
378763
278028
812655
122006
470795
680941
583500
838250
364582
464013
609773
672909
661623
837312
750143
388582
666537
672012
534473
214827
128829
322172
102305
666978
836610
543233
241231
104492
914295
237515

اسم الطالب
نرمين عبد الظاهر محمد عبد الظاهر
رحمه توكل البيومى السيد الشوادى
مصطفى رمضان عبدالرحمن محمد
هند محمود سعد محمد حافظ
محمود رجب حسن سطوحى
اسماء كرم عبد التواب شحاته
ميار يوسف كامل ابراهيم محمد عبد ﷲ
محمد عبد ﷲ حسن حسن الشربينى
مروه مجدى جاب ﷲ العربى
إيمان زكريا أحمد عبد العزيز
هاله صﻼح على محمد
نجاة محمد مبروك احمد ابوحسين
نداء يحيى عبداللطيف أحمد السيد
محمد عبد العزيز شفيق محمود حسونه
غاده رجب رجب محمد حسنين
كريم حسن أحمد صالح
جنات شعبان سلمان سليمان
نداء طارق محمد عطية
هشام مصطفى السيد على السعيد
احمد على امين عبد العاطي
سمر عبدالناصر محمد محمود ابوعيطه
احمد هشام عبد العزيز مراد
فاطمه محمد فؤاد حماد عليان
حسام حمدي السيد مسلم
هشام عادل السيد على خضر
عائشه محمد مجاهد السيدعزام
محمد السيد ابودوح بسطاوى
عزالدين وحيد محمد عبدالمنعم
اسراء محمد عبد الرشيد محمد
محمد عادل كمال رمضان
رضا صفوت كريم ضوي
غيداء حمدان مصطفى كمال

الكلية
اداب سوهاج
علوم رياضة شبين الكوم
تجاره عين شمس
تربية عين شمس
معهد فني تمريض المنيا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
زراعه كفر الشيخ
تربية رياضيه بنين المنصوره
تربية ابتدائي طنطا
اقتصاد منزلى حلوان
اداب انتساب موجه حلوان
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره طنطا
علوم رياضة بورسعيد
كلية تربية رياضية بنين الوادى الجديد
تربية ابتدائي جامعة السويس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية رياضيه بنين المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية حلوان
تربية/رياضة جامعة السادات
حقوق انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
علوم رياضة اﻻسكندرية
السن عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية ابتدائي اسوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
681787
607540
533737
277081
157252
231444
433253
457583
220476
549290
583884
804188
680970
747588
583543
889644
124596
300699
164840
291476
536091
657061
849212
504790
151421
375639
216851
538994
828210
289880
376033
185609

اسم الطالب
شريف السيد السيد المتولى الريس
احمد صابر شحاتة محمد
اﻻء محمد عبد العزيز محمد ابراهيم
عمر مصطفى فتحى عبدالرحمن
ساره احمد علي عبد الجواد
نيره رمضان حسين غزالى
احمد محمد شعبان السيد شعبان
عبير صفوت عبد العاطى ابراهيم عبد ربه
حازم حمدي محمد محمد حسنين
اميره محمود أحمد زيتون
احمد شريف شريف البرعى
رنا ايمن سيد محمد
ماجد احمد احمد عبد النبى
هبه اشرف السيد غريب
هاجر السيد صادق السيد البلقاسى
مياده صابور دياب سعيد
جون طوبيا درياس مقار
جهاد سلطان عبد المنعم عبد العظيم
وﻻء صﻼح محمد دسوقى
احمد عويس عطيه عويس
اميرة رجب عبدالعزيز عوض العبد
اسراء عثمان السيد ابوالعز
محمد سيد عيد بﻼش
صابرين مصطفى أحمد أبو العﻼ
ريهام صﻼح علي محمد
مصطفى صﻼح يوسف عجمى الجمل
احمد عبدالفتاح حسين عبدالفتاح
أميره محمود مصطفى حماد
ابراهيم محمود حجازى محمود
ضحى احمد عبد العزيز محمد عﻼم
ضياء عادل سيد يوسف الشعراوى
دعاء رمضان عبد العال السعدى

الكلية
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
معهد فني صحى اﻻسكندريه
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تربية ابتدائي بنى سويف
علوم عين شمس
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تربية طفوله طنطا
اداب انتساب موجه حلوان
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
تجاره المنصوره
فنون جميله فنون المنيا
دار العلوم الفيوم
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تربية طنطا
تجاره اسيوط
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم القاهره
تربية الفيوم
تجاره القاهره
علوم دمنهور
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
حقوق اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
معهد فنى تمريض بنها
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
طب بيطرى جامعة السادات
حاسبات ومعلومات اسيوط
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى امبابة
رياض اطفال القاهره طالبات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
920612
367376
356664
738708
465201
371400
513094
205385
354330
368166
844452
581207
366505
899736
215946
525979
804442
612623
577509
244615
152071
675542
671444
445584
320433
815807
291765
678140
909953
357519
506600
740222

اسم الطالب
مينا سامح نصحى رزق ﷲ
سماء خالد السيد جعفر
محمد سالم احمد مرزوق
محمد عبدالسﻼم السيد علي سﻼمه
احمد ايمن ابراهيم احمد الشامي
معتز عبدالحميد محمد حسن
شيماء سعيد احمد بكر الشريف
كريستين اكرام فواكه جريس
عزالدين مجدى عبدالمنعم حسن
بسمه سعيد عبدالحفيظ احمد عمر
عصمت عبد المجيد عبدالرحمن محمد
اسماعيل احمد اسماعيل محمد ابوطالب
مينا لبيب بدوى جرجس
اسماء فتحي احمد على
شاهنده عادل راضى على
عمرو مشرف أحمد محمود البنا
مريم محمود احمد محمد
محمد عبد العزيز عبد الواحد مرسى
محمد عصمت السعيد يوسف سركيس
محمد يحى محمد احمد مرسى
محمود جمال جابر محمد
هنا حامد فوزى ابراهيم ابو مسلم
احمد مصباح عبد المجيد محمد
وﻻء اسامه قطب كشك
احمد محمد عبدالفتاح حسين
اسراء عبدالرشيد عبدالرحمن عبدالعزيز
مصطفى مرغني رمضان عباس
هاله مصطفى محمد محمد رمضان
احمد ابو بكر محمد جباره
محمد خالد حسن حسين
ريوان خالد عبد الرحيم عبد الرحمن سليمان
اميره ثروت محمد حسن

الكلية
تجاره سوهاج
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تجاره انتساب موجه عين شمس
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
اداب دمنهور
اداب القاهره
تجاره انتساب موجه عين شمس
نوعية بنها
معهد فني تمريض المنيا
علوم المنصوره
تربية رياضية بنين بنها
زراعه سوهاج
زراعه القاهره/رياضة
علوم اﻻسكندريه
رياض اطفال المنيا طالبات
حاسبات ومعلومات الزقازيق
علوم المنصوره
تجاره انتساب م .بنها
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تربية طفوله الزقازيق
تجاره الزقازيق
حقوق طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني تمريض المنيا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حقوق المنصوره
تجارة انتساب موجه اسوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
739603
896472
592795
893625
502910
834347
360721
824839
154017
155855
304193
526933
437802
595528
800917
816126
218039
834892
527891
815293
112117
580592
528219
364334
760885
678071
512744
300024
578949
587950
117178
580417

اسم الطالب
احمد صﻼح ابوالمعاطى على اسماعيل
رانيا جمال السيد احمد
كريم محمود مصطفى ابو سعده
ياسمين جابر محمود احمد
هالة عماد عبد العزيز محروس احمد
مرتضى احمد مرتضى على
منه ﷲ سيد سعد محمد معوض
ندى عبدالمعز محمد مهدى
اية صالح محمد محمود
محمد جمال صادق امين
منة ﷲ محمد عبدالمعطى فتح اللـه
فاطمة حسن احمد على مطاوع
امانى عوض هليل صالح ابراهيم
حسانين محمد حسانين حامدحسانين
حسام حسني نادي محمد
امنه محمد محمد توفيق حسن
بسنت جمال احمد جاد موسى
مريم على عبد السﻼم أمين
اﻻء مجدى حنفى محمود
مروه اسامه عبدالبديع موسى
عزة ماهر مصطفي طه
ابراهيم سﻼمه ابراهيم محمود حسن
آية أحمد عبد المنعم محمد نصر إسماعيل
منه ﷲ ربيع عبدالحميد محمد
كيرلس ثروت رشدى رفله
اميره عوض ابراهيم عوض ابراهيم
سناء كامل عبد العاطى باشا
محمد حمدي محمد عبد العظيم
عبد الرحمن جابر عشم محمد الشاذلي
احمد عوض عبد الحميد احمد دندش
اروى يوسف محمد يوسف محمد مصطفى
ناريمان سليمان عبدالعزيز سالم

الكلية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تمريض سوهاج
تربية جامعة دمياط
اداب سوهاج
علوم رياضة دمنهور
تجاره سوهاج
حقوق حلوان
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية بنى سويف
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية اسكندرية
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه جامعة دمياط
تمريض المنيا
تربية المنيا
زراعه القاهره
تربية قنا ج جنوب الوادى
زراعه اﻻسكندريه
تربية المنيا
تجاره انتساب موجه طنطا
معهد فني صحى طنطا
اداب اﻻسكندريه
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية المنصوره
اداب انتساب موجه دمنهور
علوم رياضة بنى سويف
علوم رياضة الزقازيق
اداب طنطا
اداب انتساب موجه القاهره
اداب المنصوره

Page 2651 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
439674
439573
651303
672420
815369
604525
222550
324474
121177
506190
608877
738845
808874
513349
168415
547524
508944
428211
292311
434464
734529
548947
230040
752981
109235
233389
209141
879958
577866
594982
505259
124207

اسم الطالب
سارة عﻼء الدين محمد السيد ابراهيم
ندى السيد السيد محمد ابو منصور
رانيا عادل منير العدروسى
شيماء حامد الحسينى محمد
ميادة مصطفى على أحمد خليل
هناء مصلح حامد محمد
احمد هانى عبد الفضيل عبد العزيز
احمد محمد شحاتة عثمان
احمد شعبان رمضان محمد
هبة محمد محمد عبده مراد
رضا شعبان عبد الشافى عبد الرحمن
محمد علي عبد الكريم علي
احمد محمد عبد الجيد حسين
ضحي فايز محمد أحمد
محمود رجب محمد محفوظ
عبدﷲ رزق محمد رزق
ايمان نبيل السيد احمد الزغوى
محمد السيد محمد محمد
فاطمة محمد فتحى عبد الرحمن
احمد صبحي فوزي السيد جبريل
هدية شعبان محمد الهادى محمد سليمان
احمد كمال احمد عبد الوهاب
هبةﷲ احمد احمد ابراهيم
امانى عبد الغنى السيد عبد الغنى السيد
عبد الرحمن على عبد السﻼم ابراهيم
يارا راغب عبد الفتاح السيد حجاب
ميرنا يسرى حسنين محمد محمد
محمد محمود عامر احمد
حسنى عصام على حمد
ياسمين اشرف احمد رزق متولي
خالد بدرى محمد على عوض
محمد عطية محمد عبد الحفيظ

الكلية
اداب اﻻسكندريه
تربية طفوله اﻹسكندرية
تجاره طنطا
علوم المنصوره
اداب المنيا
اداب الزقازيق
حاسبات ومعلومات حلوان
حاسبات ومعلومات عين شمس
حاسبات ومعلومات القاهره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنى سويف
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره بنى سويف
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
حاسبات ومعلومات القاهره
معهد فني صحى بور سعيد
اداب انتساب موجه حلوان
حقوق حلوان
اثار القاهره
تجاره اسيوط
تربية ابتدائي طنطا
علوم جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه دمنهور
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
662265
105669
676516
906094
726469
503281
577008
669335
113686
909856
119189
654910
600138
429302
140235
660740
378880
536019
748782
432148
118921
665055
302527
354989
384448
464487
289593
575034
747159
750057
876196
168640

اسم الطالب
عبد الخالق محمد رضا عبد الخالق على سمره
ميار محمد عبد الحكيم على
سامى رضا عبد العليم مصطفى عتمان
رامي حشمت حبيب عازر
محمد عبد الغنى محمد شاكر
عبد الرحمن ابو بكر راشد محمد حسن
تغريد محمد فرج رمضان
عبد ﷲ اشرف السيد عبد الرحمن الصباغ
محمد ايمن محمد السيد
امانى عابد عبد الماجد طاهر
منه ﷲ ايمن عبد العزيز سليمان
نانى سمير فتحى صادق همام
محمد مجدى رشاد حافظ على
شهيرة سعيد محمد السيد حسن
محمد حامد عبد ﷲ محمد
حسام عمر عيد شعبان الدميرى
الشيماء محمود سيد مصطفى قرعلى
اسراء جمعة منصور عبدالحميد
ندى محمد سعد يوسف
محمد وليد محمد مصطفى عيد
امنيه رجب على احمد
محمد محمود محمد الكيﻼنى
امير محفوظ فايز حبشى
سعاد حسن محمد عبدالعال
منى حسين عبدالسﻼم حسين خليل
احمد محمد يحى عبد الوهاب عقل
دنيا مسعود محمد مسعود
منى شريف حسن أبو هبه
على نصر محمود احمد
هدير محمد احمد محمد احمد
ايه احمد على حمايه ﷲ
الهام احمد محمد احمد

الكلية
تجاره انتساب موجه المنصوره
حقوق بنى سويف
تجاره طنطا
تجاره سوهاج
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تربية طنطا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب القاهره
كلية تجارة ج أسوان
تجاره القاهره
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره الزقازيق
زراعه اﻻسكندريه
تربية حلوان
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
نوعية عباسيه
تربية دمنهور
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية انتساب موجه بالسويس
تجاره اﻻسكندريه
اداب القاهره
تجاره المنصوره
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
اداب انتساب موجه حلوان
كلية البنات آداب عين شمس
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
تجاره القاهره
علوم رياضة المنصورة
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
علوم رياضة جامعة السويس
علوم اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
835852
548119
751957
301801
104303
305485
114125
278783
106436
737439
514527
434185
286337
589905
680523
667375
524664
383841
473006
279340
288291
900646
465886
733272
652393
880275
504033
142393
287287
362788
747117
669682

اسم الطالب
وﻻء عبدالظاهر كامل محمد
مصطفى ناصر محمد زين الدين
اميره احمد عبد المنعم مصطفى محمد
حسن سعيد عبد ﷲ احمد خطاب
يارا توحيد مجدى عبد الدايم
منال ناصر بيومي الجزير
عبد الرحمن عمرو احمد محمداحمد
شروق محمد احمد احمد ايوب
منه حسام محمد بدر الدين احمد زكري
منه ﷲ عبدﷲ اسماعيل السيد جويفل
محمد جمال محمود عبدالمولي الشناوى
محمود محمد عيد صالح
يمني اشرف على القطب
كريم سمير ابراهيم احمد الشرنوبى
نيره قدرى سليمان السيد شعيب
ساره فخرى على حسانين عبد الوهاب
الحسن السيد حسن السيد معوض
هند محمد شكرى عبدالرحمن بحيرى
حمدي طارق السيد السيد شاهين
بسمة مدحت محمد نجيب حسنين
ايمان حمدي جابر حبيب
ابانوب سامح زكرى عبد المﻼك
سما خالد عبدﷲ محمد
اسراء محمد محمد عبده الشاعر
كريم ابراهيم محمد عباس
يوستينا عوني صمويل عجيب
احمد عﻼءالدين السيد محمد ابراهيم
اسماء فتحى احمد محمد
اسماء الرفاعي محمد على
محمد خالد صبحى بيومي
ابراهيم محمد امبابى خليل
عمر ممدوح ممدوح عبد الرحيم الشريف

الكلية
تربية قنا ج جنوب الوادى
تربية/رياضه دمنهور
تربية رياضيه  /بنات بورسعيد
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب القاهره
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب القاهره
فنون جميله فنون حلوان
نوعية فنيه الزقازيق
تجاره جامعة السويس
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
رياض اطفال المنصوره
معهد فني تمريض المنصوره
تربية اسكندرية
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
طب بيطرى كفر الشيخ
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
علوم عين شمس
تجاره سوهاج
زراعه كفر الشيخ
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب سوهاج
علوم رياضة دمنهور
معهد فني صحى امبابة
حقوق القاهره
تجاره انتساب موجه عين شمس
كلية التعليم الصناعي بجامعة السويس
حقوق المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
878239
903140
678854
882901
315246
392268
386584
655494
673057
144413
530536
611075
502568
216864
548405
363963
319772
439868
245441
583433
906444
185393
589660
393590
222551
741106
392591
537746
286395
533202
827493
429338

اسم الطالب
منه ﷲ مجدى حامد محمد
كيرلس سامى عدلى غطاس
محمد اشرف محمد محمد احمد
مينا القس يوساب حبيب كامل
هشام مجدي عبدالغنى ابراهيم عامر
طارق احمد حلمى محمد عجﻼن
بسنت اسامه محمد جابر
خالد مصطفى محمد عجوه
محمد طارق بكر العشرى
شيماء محمد قطب حلمى
محمود محسن محمود بوادي
ايمان جمال السيد على
تسنيم مسعد عبد المالك على
احمد محمد محمد سعيد عبدالعليم
محى الدين مروان محى مغازى الركايبى
ابراهيم عبدالرحيم ابراهيم السيد
مارينا عادل صموئيل فرج
فاطمة طارق المصيلحي محمد احمد
ياسمين رضا احمد عطية
دينا حافظ محمود قناوى
محمد الديب محمد خليل
حسام عبد الحكيم كريم معوض
محمد ياسين عطية احمد الصعيدى
نهاد على عبدالحليم قاسم
احمد هشام رفاعى سليمان
محمد طﻼل محمد خفاجه
احمد ماهر مهدى امين
أسماء حسنى جزئى عبد الحليم عاشور الناقورى
عبد ﷲ جابر أحمد السيد الشعراوى
ياسمين مصطفى كامل خليل بﻼل
سمية محمود عبدالسيد محمود
ميار مصطفى السيد عيد محمود

الكلية
علوم اسيوط
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
حقوق المنصوره
تربية اسيوط
طب بيطرى بنها
اداب بنها
علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
علوم اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه عين شمس
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
زراعه القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب م .بنها
تجاره المنصوره
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره طنطا
حقوق بنها
تجاره عين شمس
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
علوم بنها
معهد فني صحى اﻻسكندريه
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره اﻻسكندريه
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
تجاره اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
583304
742284
115532
372899
357334
111451
369883
733887
655326
467993
154112
729861
430989
291879
681958
287528
226762
755666
618526
518628
803221
739680
324628
582271
584238
305769
750891
664894
301733
460537
732190
160070

اسم الطالب
هدايه على عبد الوهاب محمد عمر
ايه ناصر عبدالعال علي
امنيه اشرف سيد عواد
صفاء مجدى غريب حامد غريب
محمود ناجى محمد على
رؤى عبد المجيد حسين عبد المجيد
وسام محمود عبدالرحمن عبدالحفيظ
امل فتوح فتوح ابراهيم عامر
احمد صبرى السيد رضوان صالح
وﻻء جمال عبدالوهاب عبد ربه محمد النجار
نوره احمد سيد عبد الرازق
رشا جمال عبدﷲ محمد منصور
مروه لطفى خميس شعبان عيسى
ياسمين حسن ابو العﻼ سيد
ساره محسن ابراهيم خالد ابو الفضل
هند حسن حسن محمد عبد الحكيم
سماح محمود مدبولى عبود
هبه جمال سعد رمضان
أيناس عبدالمنعم محمد عبد المنعم الشوربجي
اسراء علي سعد عمار
نهاد كمال عبدالكافى موسى
ايه حسن باز محمد السيد
زياد عادل محمد عيسى
إيمان عطية سيداحمد زويل
عﻼء الدين محمد عبد الرحمن محمد مدين
هشام عبد الرحمن عبد الجيد حنفى
عبدالرحمن محمد السيد على منصور
محمد سعد محمد السيد رزق
احمد جمال عبد العاطى ابو سليمان
احمد عبدﷲ عطيه إبراهيم عنانى
على عزت ابراهيم على
احمد نبية عدوى محمد

الكلية
تربية ابتدائي طنطا
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
اداب القاهره
كلية البنات تربية عين شمس
حقوق عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب الزقازيق
حاسبات ومعلومات الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تربية ابتدائي بنى سويف
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
طب بيطرى اﻻسكندريه
حقوق حلوان
تربية ابتدائي المنصوره
السن عين شمس/رياضة
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية العريش
اداب جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه دمنهور
نوعية المنيا
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب المنصوره
تجاره طنطا
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
نوعية بور سعيد
تجاره طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
تجاره الزقازيق
طب بيطرى بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
892100
663940
316352
471672
821374
916932
295619
670241
672318
154698
804749
146029
432070
604753
380117
139222
681447
525956
667469
470986
161073
295662
304311
547308
601642
730912
278072
742587
311289
757895
296431
812754

اسم الطالب
هناء شاكر توفيق هرمينا
رضوى السيد كمال المتولى
هدى خالد جﻼل بيومى زهرة
محمد علي محمد احمد محمد شريف
مروان احمد محمد مصطفى
فرغلي مصطفى فرغلي عمران
نورهان احمد عبدالفتاح الشربينى
ايه عماد ابراهيم عبد الفتاح
منار صﻼح الدين عبد العال محمد
بسنت يسرى فوزى محمد
كرستينا وجيه يوسف ذكى
رانيا محمد ابوبكر عبد العزيز
محمد سيد احمد محمود على
اسراء سالم عبد العزيز سالم
سيد احمد ناصر سيد احمد عنبه
شروق محمد السيد على
نرمين فتوح ابراهيم زناتى
عﻼء الدين يونس حسن على يونس
هديل يوسف طه على سعيد
نجوى طه أحمد طه السيد الجارحى
دعاء مصطفي علي حامد
يسرا ياسر السيد عبدالخالق
ساجدة ابراهيم بسيونى ابراهيم بحر
عادل سعد محمد صبحى حامد
أمل عبد السﻼم مصطفى عبد السﻼم البوهى
محمد جمال عبد المنعم مجاهد السيد
ياسمين احمد فهمى محمد
رانا ياسر عبد القادر عطيه علي
هاجر سامي عبد الرازق العبد
سهر محمود محمدى محمود
شيماء محمد رضا عبدالعزيز عبيد
الفت سعد جاد حنين

الكلية
تجاره اسيوط
معهد فني تمريض المنصوره
تربية بنها
اداب كفر الشيخ
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره اسيوط
تجاره عين شمس
حقوق المنصوره
تربية رياضية بنات المنصورة
اداب انتساب موجه بنى سويف
معهد فني تمريض المنيا
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق اﻻسكندريه
السن عين شمس
حقوق عين شمس
السن عين شمس
تربية المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
تربية المنصوره
اداب كفر الشيخ
تربية رياضيه  /بنات بني سويف
تربية عين شمس
تربية شبين الكوم
اداب دمنهور
نوعية الزقازيق
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب عين شمس
تربية ابتدائي اﻻسماعيليه
تربية ابتدائي شبين الكوم
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
311796
296206
331023
245366
449451
139224
158058
729537
577038
588719
736742
531033
374657
430993
381279
849341
535514
320937
507856
283533
178769
128033
243266
389962
535826
158194
357842
914205
666888
672209
755050
139839

اسم الطالب
علي رمضان على زيد
هاجر هاني طلبه محمد عبد ﷲ
علي محمد السيد صالح
بسنت ماهر محمد محمود
ايمان ياسر صﻼح مصطفى
مريم محمد عبد الرازق عبد الرحمن
مريم سليمان سعيد عبد الشهيد
محمد جمال خطاب غريب
روان هشام رفعت محمد سيف الصعيدى
وليد مجدى عبدالعزيز ابراهيم العميرى
محمد جمال محمود احمد على
احمد يوسف يحي عبدالحميد العالم
هشام كرم محمد خالد علي
منه ﷲ جمعه خميس جمعه ابراهيم
سﻼمه عزت عبدالرحمن احمد عبدالكريم
جيﻼن كمال حسن حفنى
رحاب ابراهيم عبد القادر محمود عبده
سلمى عبد النعيم ابراهيم الشوره
عزت محمد عزت سالم الدرينى
احمد عبد الوهاب احمد على فرج
محمود عماد احمد عبد الرحمن
شيرى ميﻼد شنودة سيفين
مروه محمد فرحات فرحات
مارينا اكرم صادق جيد
منى محمد محمود النجار
شريهان سعد على سيد
ايمان احمد كمال محمد
هاله حسن عبد ﷲ محمد
احمد رضا العوضى شحاته الصعيدى
اﻻء عبد الكريم مصطفى السيد على
محمد ايمن محمد ابراهيم
فاطمة ناصر مصطفى حسين

الكلية
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف/رياضة
تجاره عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية رياضيه بنات بالجزيرة ج حلوان
تجاره طنطا
اداب القاهره
اداب بنى سويف
تجاره بنها
تجاره بنها
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
تجاره بنها
تربية أساسي اسكندرية
تجارة جامعة السادات
معهد فني صحى اسوان
تربية ابتدائي دمنهور
تمريض شبين الكوم المنوفية
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره بنى سويف
تربية حلوان
علوم عين شمس
اداب انتساب موجه بنها
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه عين شمس
تربية طفولة أسوان
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
زراعه القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
664645
539746
322945
158790
903397
376392
361345
169681
526681
891035
140733
117110
603424
214255
546217
369202
543712
523990
166726
168817
593684
531260
375328
598602
530224
540353
887955
535836
469822
726690
445038
665056

اسم الطالب
بدير محمد بدير غازى محى الدين
سارة جمعة محمد نصيب كريم
رضوى هاني مدين عامر الصباحي
مصطفى محمد جبريل عبد العظيم
على جمال على احمد
محمد احمد فاروق محمد فرغلى
رنا حسن محمد الضوى
محمد احمد رمضان محمد
عبد ﷲ ميكائيل باب ﷲ عبدالقادر قاسم
ايه احمد ابوزيد محمد
ايه عمرو سعيد مرسى منصور
شيرين محمد محمد احمد الجندى
عمر خالد فتحى عبد الحميد عطيه
مراد سعيد محمد مصطفى
اسماء ابراهيم محمد عبده البوريدي
عبدﷲ السيد ابوزيد ابوزيد
مريم خالد ريحان مصطفى محمد المحراث
ياسمين خليل ابراهيم مصطفى
رشا طرفايه رمضان علواني
ياسمين عماد عبد التواب عبد الهادى
دينا عبد ﷲ محمد الراعى
احمد اشرف محمد السباخى
هدير عبدالوهاب ابراهيم محمد عبدالوهاب
اسراء سمير عبد السﻼم خليفه
عبد الرحمن محمود عبد السﻼم السنهورى
منى صﻼح علي عبد الجواد
اسراء حمدى عويس عبد المطلب
ندى محمود احمد احمد عقدة
احمد عبدالعزيز جمال عبدالعزيز الشناوى
ندى سامح احمد محمد حمود
اسماء دسوقى بسيونى القسطاوى
محمود اشرف محمود عوضين نورالدين

الكلية
تجاره بنها
تربية ابتدائي دمنهور
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تجاره بنى سويف
ك.ت .فني صناعى سوهاج
زراعه مشتهر
اداب عين شمس
تجاره بنى سويف
زراعه اﻻسكندريه
معهد فني صحى اسيوط
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب اﻻسكندريه
تربية بنها
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
زراعه اﻻسكندريه
تربية الفيوم
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف
معهد فني صحى بور سعيد
تجاره دمنهور
تربية بنها
اثار الفيوم
علوم اﻻسكندريه
تربية طفوله ج دمنهور
حقوق اسيوط
تربية طفوله ج دمنهور
تجاره كفر الشيخ
حقوق المنصوره
اداب انتساب موجه طنطا
تربية المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
221406
128216
511239
731106
472164
301645
827072
653654
330994
522748
748294
107231
745139
446952
147811
372656
739767
151003
163142
833118
598681
436944
670743
462836
142494
376371
214312
309160
231768
217133
732494
906089

اسم الطالب
رانا رفعت عبد الحميد عبد الحميد
هانيا احمد شوقي عبد المجيد
عبد العزيز محمد عبد العزيز عبد الفتاح السﻼمونى
روضه الحسن علي مصطفى جبر
دعاء محمد الزاهى خميس على
محمد جمال محمد شمس الدين جعفر
ميرنا محسن نبية خله
محمد حسام الدين مصطفى احمد
محمد سعيد حسن عبدالمقصود أبو العﻼ
شيماء حلمي انور عبدالﻼه حسانين
جهاد محمد حسنى حسين
ياسمين ايمن احمد عواد
امانى سليمان عطيه محمد
سمير محمد محمود حسن البرماوى
ريهام بﻼل صابر محمد
امنيه رياض نصار عطية
نورهان محمد عمرو محمد عمار
شمس شريف راشد احمد
هاجر حمدى نصار عبد المقصود
هناء محمود ابو المجد محمد
سامح محمد عبده احمد سالم
روان محمد عﻼء الدين عبدالعزيز ابراهيم زغلول
رشا السيد سعد السيد حسن
محمد طه محمود محمد حسبو
ابتسام انور نصر ذكى ابراهيم
محمد وائل محمد منصور الوكيل
نهى محمد على محمد الطويل
اسراء زكريا محمود سليمان
عبد ﷲ محمد عبد ﷲ محمد
محمود حسن عبدالفتاح حسن
وجيده توفيق السيد محمد
حسام اشرف حسن عبد الحليم

الكلية
اداب عين شمس
السن عين شمس
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره الزقازيق
تربية ابتدائي كفر الشيخ
علوم جامعة السويس
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
طب بيطرى الزقازيق
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية أساسي اسكندرية
علوم جامعة السويس
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية/رياضه عين شمس
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تربية ابتدائي الفيوم
تجارة قنا ج جنوب الوادي
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره سوهاج
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
حقوق بنها
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
حقوق حلوان
علوم رياضة الزقازيق
اداب انتساب موجه الزقازيق
تمريض سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
367608
245360
548989
916712
306769
916619
576446
594308
612268
131076
281115
440093
895544
819667
380730
652968
157962
882898
833440
321184
449664
149243
443578
895701
527287
815283
458502
818217
674355
819202
390107
905413

اسم الطالب
اميره السيد عبدالفتاح توفيق
اميره محمد فتحي محمد السيد
مصطفى هشام عبد الخالق عبد الواحد
مصطفى خليفه ابراهيم هاشم
سارة سعيد إبراهيم المسينى
مريم عمران احمد فرج
رضا حمزة حمودة الحليسى
هدير الداودى على الداودى عبد الحق
عمر حسام الدين رفعت عبدا سليمان
سارة حسن يوسف حسن
يوسف صﻼح حامد محمد علوان
روان احمد نعمان محمد عبد ﷲ
امير انسى توفيق جيد
اسماء ناصر محمود حسين
اسماء احمد فؤاد محمد الليثى
على سامى ابراهيم حسنين الصعيدي
ايه على محمد البطل محمود
مصطفى ناصر الورداني يوسف
ميخائيل غطاس فهمي ابراهيم
اميرة عبد الرحمن متولى سلطان
اسراء ابراهيم علي مصطفى شحاته
مها مختار محمد احمد
ريهام محمد فريد حسين ابراهيم السماحى
كيرلس طلعت عطا جاد
آيه محمود كامل محمد حسين
ماريا هاني ابراهيم عبد المسيح
محمد خالد ابراهيم عامر
محمود أحمد اسماعيل ابراهيم
احمد فادى محمد احمد على ابو على
حسناء محمود هاشم خميس
اسماء محمد احمد ابراهيم
اسراء كمال كامل حمدان

الكلية
حقوق بنها
تجاره انتساب موجه حلوان
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية/رياضه اسيوط
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اسيوط
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره الزقازيق
حقوق القاهره
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية اسكندرية
اداب سوهاج
اداب المنيا
اداب عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب بنى سويف
زراعه اسيوط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب طنطا
تجاره القاهره
علوم طنطا
تربية سوهاج/رياضة
تجاره اﻻسكندريه
علوم المنيا
تربية/رياضه كفر الشيخ
حقوق بنى سويف
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
علوم اسوان
علوم عين شمس
معهد فني صحى سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
281213
591539
315754
453010
676811
467955
463495
821190
738683
128279
216435
607569
599848
833916
320524
750483
163152
305677
539248
594001
907357
296493
523288
535699
534437
759168
146195
377848
289150
156287
577054
733952

اسم الطالب
يوسف محمد صﻼح الدين عبد المؤمن فتحى كراره
امال محمد السعيد العوادلى
احمد مجدي رمضان عبد المقصود
اسماء يوسف عبد ﷲ الصديق
ايمان الدسوقى على الطنطاوى غالية
عبير محمد عبد الدايم الشرنوبى
ايمان علي احمد شكر
نها كمال على جادالمولى
محمد يسرى عبد العال محمد سالم
اسماء يونس هاشم توفيق
مصطفى محمد زكى محمد
ايمن محمد متولى الغمرى
حسن هشام مصطفى امين
اسماء انور يوسف ابراهيم
محمد الحصافي عبدالحميد شعيب
مصطفى محمد محمود ابو اليزيد
وفاء حمدى محمود قطب
حسام يحي حامد عتيم
غاده ناصر سعيد مناع
غادة محمد الجنيد محمد المتولى
وﻻء كمال شيبه محمد
فريدة يوسف محمود احمد
احمد هشام حجازى السيد حجازى
امل يحي عبد المنعم الشرباتي
ايه محمود بسيونى عبد ﷲ
نوران خالد محمود عبده
شيرين فكرى احمد حسن الفقي
احمد طارق فايز عبدالرازق
سليمان محمد سليمان جاد معوض
احمد حسن محمد عوض ابوطالب
سمر على محمد احمد سليمان
عبد الرحمن جمال زكى النجار

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره بور سعيد
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية طنطا
اداب المنصوره
تربية/رياضه كفر الشيخ
تربية كفر الشيخ
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
نوعية الزقازيق
تجاره عين شمس
حقوق حلوان
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
اداب انتساب موجه الزقازيق
علوم جامعة دمياط
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره بور سعيد
علوم الفيوم
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم دمنهور
تربية جامعة دمياط
تجاره سوهاج
كلية البنات تربية عين شمس
علوم بورسعيد
تربية دمنهور
اداب دمنهور
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
علوم القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق شبين الكوم ج منوفية
تجاره انتساب موجه بنى سويف
نوعية طنطا
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
146132
750307
674567
166170
292604
473080
584644
283170
605562
585908
746595
464444
520367
576184
503769
472522
843630
671117
236916
308106
898515
756416
750539
536008
362269
742131
535989
519014
318638
231681
301243
357436

اسم الطالب
جهاد صﻼح سيداحمد القاضى
محمد ياسر على اسماعيل هجرس
ماجده عادل محمد السعيد شحاته
وليد محمد عبد الجليل راتب
اية احمد عبد العزيز عبد الباقى
محمد ناصر رجب عثمان المسيرى
اميرة مجدى عبدالجواد السعدنى
سلمى فريد محمد صبرى فريد العسكرى
هاجر أحمد عبد الفتاح محمد
عبد ﷲ محمد مسعد الغريب
احمد عبد المعبود سليمان جعفر
احمد اسماعيل ياسين جادو
نجوى احمد محمد على جضوع
ادهم محمد سمير عبدالستار
احمد عادل احمد محمد ابراهيم
عطيات محمد علي عبدالفتاح على
شروق محمد عوض أحمد
ايمان محمد محمود طه الشيوى
كريم خالد محمد على
ياسمين وليد خالد ابو طالب
محمد صﻼح احمد محمدعبد الغنى
فاطمه كمال محمد سالمان
تاج الدين حسين ابراهيم محمود ابو طالب
هند احمد محمد ابو ريه
ايه حسب ﷲ محمد احمد
امنيه حسين عبادي محمد
غادة محمد عبد التواب محمد مكى
لقاء محمد حنفى المصرى
محمود السيد ابراهيم السيد
رانيا سيد عبد الحميد عبد الرحيم
محمد مجدي على عبد العزيز
احمد رمضان احمد محمد

الكلية
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه بورسعيد
علوم المنصوره
اداب الفيوم
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ
تربية/رياضه طنطا
اداب القاهره
اداب الزقازيق
اداب طنطا
علوم رياضة جامعة السويس
تجاره طنطا
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تجاره طنطا
تجاره طنطا
تربية ابتدائي كفر الشيخ
نوعية المنيا
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تجاره عين شمس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره سوهاج
تربية العريش
اداب انتساب موجه بورسعيد
اداب دمنهور
زراعه عين شمس
تربية اﻻسماعيليه
تجاره دمنهور
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
كلية البنات آداب عين شمس
اداب انتساب موجه طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
208217
149330
910176
801981
535048
576538
144746
206769
730439
330945
913894
809375
589309
240472
458330
885397
667737
311992
590601
374667
817657
239659
368982
666897
818921
547882
609526
463188
750416
655203
738030
898606

اسم الطالب
احمد ماهر محمد مهنى
محمد سعد عبد التواب دويدار
معتز محمد فتحى حسن
مصطفى عبدالرءوف جﻼل مرسى
ايمان محمد مصطفى على
شيماء محمد عبد الستار العبد
هند محمد محمود صالح
هدير طارق بكر جعفر
مينا ماهر ذكرى شرموخ
اسراء سعيد عبد المعطي احمد على
الزهراء عبد البارى محمد جاد
بيشوى صفوت عزيز يونان
محمد محمود منصور احمد منصور
شروق احمد رضوان ابراهيم
احمد قدرى عبدﷲ شعيشع
ياسمين محمد على محمد
محمد فهيم محمد فهيم مطر
احمد سعيد أحمد علي
محمود ياسر محمود ابوعماره
احمد محمد عبدالعليم اسماعيل
اميره خلف محمد عبد اللطيف
محمد احمد شوقى توفيق
عبدﷲ ابراهيم عبدالرحمن حسن نصر
اسامه ماهر محمد احمد الشاعر
ناجح خليل سلطان خميس
محمد محسن محمد محمد صالح
عاطف عامر محمود عامرعامر
محمد حامد فؤاد الزيني
احمد عادل عوض عبده محمد عيد
احمد حاتم محى الدين السيد
اسراء محمد ناصف السيد
محمد علي جمعه دهيس

الكلية
تجاره عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
اداب المنيا
علوم دمنهور
نوعية طنطا
السن عين شمس
تجاره القاهره
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
علوم رياضة بنها
تربية اسوان
تجاره بنى سويف
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
زراعه القاهره
تجارة جامعة السادات
اداب اسيوط
معهد فني صحى رياضه المنصورة
تجارة جامعة السادات
اثار قنا جنوب الوادي
تجاره بنها
تربية ابتدائي المنيا
حاسبات ومعلومات حلوان
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره بنى سويف
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجاره بنها
تجاره طنطا
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
اداب المنصوره
تربية الزقازيق
معهد فني صحى رياضه سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
605497
440551
167988
751720
126369
238427
300006
664751
657502
733630
216690
599258
300876
897210
461518
580366
364181
919663
846865
213962
904687
232051
369721
805222
592332
211469
608616
541839
910444
668855
430767
674769

اسم الطالب
منه ﷲ حسن نصرﷲ محمود نصرﷲ
أميرة محمد محمد محمود الخوالقه
اسراء سﻼمه عبد العال حسين
ياسمين محمد محمد محمد محمد اسماعيل
هاجر محمد سليمان محمد
منه ﷲ نبيل محمود حافظ
احمد علي عبد العال محمد
احمد شعبان ابراهيم ابوالمعاطي
ساره طارق محمد سعدالدين السيد
دينا طه عبد العزيز الدش
اسﻼم ناصر عبدالفتاح محمود
محمد جودة محمد أحمد
كريم اسماعيل احمد زنكل
امنه عمر محمد ابو الدهب
دنيا حسنى محمد مصطفى ادريس
كريم عبدالمحسن عزت عبدالمحسن شهاوى
اسماء محمود محمد حسن
عبد العال محمد على حسانين
رباب يوسف صالح عبدالمطلب ابوسحلى
بيشوي عادل فريز اسكندر
اصاله عيد عبد اللطيف برعى
احمد حسين احمد ابو ضيف
مها يس جوده محمد ابراهيم
محمد حماد محمد حسن
خلود محسن السعيد ابو محمود
على اشرف عثمان كامل
داليا عبدالحليم متولى عابدين
احمد عادل محمد احمد منصور
اسﻼم طه صالح حسب ﷲ
ناديه مصطفى السيد مصطفى خضر
منه ﷲ عوض عبدالرحمن عوض رحمى
محمد عمر احمد سيد احمد البصيلى

الكلية
علوم الزقازيق
اداب اﻻسكندريه
اداب الفيوم
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
علوم المنصوره
نوعية الزقازيق
اداب القاهره
السن عين شمس
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي سوهاج
حقوق طنطا
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره عين شمس
تربية سوهاج
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم سوهاج
تجاره عين شمس
علوم بنها
تربية رياضيه بنين المنيا
تربية جامعة دمياط
اداب انتساب موجه حلوان
اداب الزقازيق
علوم رياضة دمنهور
تربية ابتدائي اسوان
تجاره جامعة السويس
اداب كفر الشيخ
علوم رياضة المنصورة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
655693
531885
400337
359604
817342
745449
320816
225929
903716
502416
372828
149643
510034
393535
919934
204159
104193
580516
664818
803388
657806
876765
590790
741299
450389
452293
166028
890914
388198
816702
475610
916291

اسم الطالب
مازن طارق السعيد عباس
احمد خالد السيد السماحي
ايه عادل عبدالفتاح محمد تعيلب
محمد ناصر حسنين عيسى
محمود زين العابدين ضاحى عبد الوهاب
ايمان محمود عبدالحميد عبدالدايم
امل محمد علي حماد
عبد الرحمن محمد زكى محمد سالم
عبد ﷲ اسامه حسن حسانين
زياد عﻼء عبد العزيز محمود المرادني
دعاء السيد فتحى محمود
احمد عبد الكافى احمد حسن
محمد احمد جابر احمد ابو العنين
اميره اسامه احمد السيد سعد
هدى دكرورى يوسف عبدالعال
مارينا اكرام حليم كامل
نورهان نبيل عبد العزيز محمد قنديل
احمد رضا عبدالحق احمد خضير
شاهر شكرى جبر خضر البدوى
محسن على محمد حسن
لقمان بهاء الدين نعمه ﷲ احمد درويش
ياسمين ايمن كمال احمد
محمد جمال الغريب محمد حماده
سعد محمود سعد محمود
سلمى رضوان عيد أبو الفتوح
احمد على اسماعيل ابراهيم ابوحمام
مريم جابر يس مهدى
عﻼء على عبد العال حسين
ايه احمد عبدالمجيد علي
مروه مدحت سليمان احمد
شهاب يوسف محمود ابراهيم
احمد محمد حمدين نصر

الكلية
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
معهد فني صحى اﻻسكندريه
كلية البنات تربية عين شمس
علوم رياضة عين شمس
حقوق بنى سويف
تربية اﻻسماعيليه
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف
تجاره انتساب موجه حلوان
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه دمنهور
اداب جامعة دمياط
علوم سوهاج
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره المنصوره
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره اسيوط
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
حاسبات ومعلومات اسيوط
علوم طنطا
تجاره طنطا
اداب الفيوم
معهد فني صحى اسيوط
تربية بنها
نوعية المنيا
تجاره طنطا
تجاره اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
905552
429744
156826
374113
833874
742256
878194
674722
147585
517284
427262
389322
754943
733899
594455
756358
726198
530381
745239
675280
447138
585067
127789
440830
212447
827646
559813
545759
754232
682628
667001
210607

اسم الطالب
نورهان احمد محمود احمد
اميره احمد محمود محمد درويش
فيليب مجدى صبرى اسحق
جهاد شوقى محمد محمود عليوة
زينب منصور صادق على
هند ناصر عبد العال علي السيد
اسماء محمود احمد محمد
اسﻼم محمود المرزوقى سليمان اﻻدغم
دعاء محمد مصطفى محمد جبه
محمد خميس جويدة صميدة
محمد رشاد عبد الصبور شامية
شيماء امام سليمان جمعة
احمد ابراهيم على موسى
السيد فتحى السيد على ابو عيش
رندا مصطفى مصطفى أبو الروس
هاله نظمى بحرى حسين
نرمين يسرى محمد احمد فروح
محمد صﻼح السيد الشيمى
محمد جميل امام محمد عطيه
سمر سمير على سيد احمد خضر
كريم محمد عبد المجيد ابراهيم النجار
محمد عبدﷲ عيسى عبدﷲ الشيخ
نورهان محمود على على
آﻻء رمضان محمد سليم عبد الحليم
احمد عادل عبد العزيز تاج الدين راضى
اسﻼم شحات عبدالكامل عوض
عمر هادى محب الدين جودة
محمود مصطفى محمد قابل
كريم هشام احمد عبده الكسار
ايه بركات معاطى عوض بركات
هاجر سعد السيد عﻼم
هميس محمد على محمود

الكلية
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
زراعه مشتهر
اداب قنا ج جنوب الوادى
معهد فني صحى اسماعيليه
معهد فني تمريض اسيوط
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تجارة جامعة السادات
تجاره جامعة دمياط
تربية/رياضه العريش
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم المنصوره
علوم جامعة دمياط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق القاهره
حقوق اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه قنا
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره اﻻسكندريه
تجاره بور سعيد
تجاره بور سعيد
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
147014
668246
380018
212429
504858
656149
913246
528704
295722
165298
506401
302334
894647
740284
675994
232089
428271
531927
534599
160475
891211
122449
137299
907993
740524
549134
303526
827649
732981
672782
393316
130120

اسم الطالب
احمد شريف مصطفى محمد جبة
محمد محمود بدير مصبح البهلول
محمود خالد قاسم عبدالرحمن
نهى عبد الفتاح عبد الهادى عبد الفتاح حماد
آﻻء سﻼمه عامر محمد عامر
مارك يوسف فريد ابراهيم جرجس
ابراهيم محمد مهدى على
احمد حسام الدين حسن زيتون
سمر عطية شوقى عطيه
عبد الرحمن احمد علي عبد المعبود
روان محمود يسرى يوسف شكري
صديق عصام صديق محمد عبدﷲ
نرمين احمد ابراهيم احمد
حسن عبدالسﻼم ابراهيم حسن جمعه
ياره على عرفه على السيد
المعتصم با احمد محمد الجلداوى
ابانوب مجدي لمعي عبادي موسى
احمد خالد عبدالسﻼم عوض
خلود خالد عطيه بسيوني بدوى
حسناء علي محمد علي
هيام محمود محمد هريدي
منى سيد محمد على
محمد السعيد محمد احمد سليمان
ايه اشرف ضاحى اسماعيل
اشرف صﻼح جاد محمد
عبد ﷲ محمود على محمد حشيش
اسراء محمد حسن إسماعيل
هشام عبد ﷲ محمد عبد ﷲ
ايه عطيه محمد عطيه الشامى
عبد الرحمن لطفى احمد عبد العزيز لطفى
اﻻء ابراهيم عبدالغنى محمد
محمود محمدين احمد حسين

الكلية
تربية رياضيه بنين حلوان
معهد فني صحى المنصوره
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
علوم عين شمس
اداب انتساب موجه دمنهور
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تربية اسوان
تجاره اﻻسكندريه
اداب القاهره
نوعية فنيه الفيوم
اداب دمنهور
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
معهد فني صحى سوهاج
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب المنصوره
تجاره القاهره
تجاره اﻻسكندريه
تربية السادات
علوم دمنهور
علوم بنى سويف
اداب اسيوط
حقوق حلوان
معهد فني صحى امبابة
تجاره سوهاج
علوم الزقازيق
علوم رياضة الزقازيق
نوعية اشمون
ك.ت .فني صناعى قنا
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
علوم رياضة الزقازيق
دار العلوم ج القاهره
نوعية عباسيه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
244133
111078
443994
457206
228945
358597
837928
605448
730646
586729
882780
672984
469133
681281
917080
530384
821498
739331
667633
177923
735012
111128
530722
604729
432988
803907
895178
666560
368899
740798
232838
434664

اسم الطالب
ايمان صﻼح عبدالموجود بدوى
منه ﷲ فكرى ليثى رزق
داليا مصطفى محمد عبد ربه الدبه
هناء ماهر عبدالمنعم قاسم عﻼم
بوﻻ الفى ناجح بسالى
اﻻء عثمان محمد عبدالعزيز
امين محمد امين محمد
سامية سامي علي زين العابدين محمدالكاتب
عمر عﻼء رشاد محمد
ابتهال محمد عبدالعظيم ربيع
احمد عنتر قطب سيف
احمد اسماعيل محمد اسماعيل شرعان
أميره محمد محمد مرزه
رضوى رضوان رضوان الزينى
فاطمه محمد صالح شعيب
محمد طلب محمد عبد المطلب الجمسى
شيماء جمال امين اسماعيل
سماح السيد احمد صالح
امل عبد ﷲ محمد عباس شطا
محمد سعيد محمود عبد الحميد
امنيه احمد محمد صالح نواره
نورا احمد محمد عبد الرحيم
احمد سعد عبد العزيز ابوجميع
منة ﷲ عﻼء طلعت محمد احمد اباظة
نادر سعيد احمد محمود احمد
فاطمه عادل زكى حسن
سوزان حشمت كمال فراج
احمد محسن المغاورى عبد ﷲ
احمد صﻼح السيد محمد عبدالحافظ
احمد محمد عبد المنعم محمد
هدير عماد فتحى مصليحى
محمد الصافى شاكر السيد الهﻼوي

الكلية
دار العلوم الفيوم
تجاره انتساب م .بنها
اداب طنطا
معهد فني تمريض طنطا
حقوق حلوان
كلية البنات تربية عين شمس
تربية فرع الوادى الجديد
تمريض الزقازيق
السن عين شمس
نوعية بنها
اداب اسيوط
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
اداب كفر الشيخ
تجاره بور سعيد
اداب اسيوط
تجاره دمنهور
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
اداب الزقازيق
رياض اطفال المنصوره
تجاره جامعة السويس
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره دمنهور
نوعية الزقازيق
اداب اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات المنيا
تجاره سوهاج
تربية المنصوره
حقوق بنها
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
زراعه عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
141109
549541
538065
293778
913489
670907
502549
879646
663923
586981
162515
444742
810519
680300
752191
378827
377293
743138
594721
451895
369414
920139
295887
299918
367588
539268
156283
207718
163901
594901
807434
361671

اسم الطالب
فاطمه محمد عبد السﻼم محمد عبد الحميد
دينا علي ابراهيم عصافير
ندى ماهر على مصطفى الخولى
احمد اسامة احمد عبدالمقصود
اسراء رمضان عبد القادر محمد
نرمين عزت ابراهيم محمد ابراهيم
هايدي أشرف علي أحمد سيف
ايمان محمد سيد محمد
ايه اشرف محمد محمد عمر
احمد يحيى عبدالحفيظ على الصعيدى
هدير محمد عطيه حسن
محمود عبد العزيز محمد سعد
بسمة محمد نجيب رجب
محمد نصر محمد حسنين حسنين
ايه طارق حسن احمد السيسى
مصطفى ابراهيم محمد ابراهيم اﻻبيض
رقيه خالد سيد احمد بيومى عجاج
سهام فخرى بسكالي حناوى
محمد ابراهيم مصطفى مصطفى فقارى
عبد ﷲ وجدى رشاد شعبان
فدوى عمر ابراهيم عبدﷲ
اﻻمير نصير سمعان اسكندر
سلمى عادل عبد العظيم ابراهيم
حمادة محمد عبدالتواب محمد
زينب ناصر عبدالرازق زيدان
مى محمد مصطفى محمد
محمود محمد فتحى زكى
مارينا سامح عادل جرجس
احمد نادي سعد احمد
آيه رجب ابراهيم السيد الشوربجى
يوسف عبد الوهاب يوسف محمد
هبه توفيق ابوالغيط مصطفى نصار

الكلية
اداب القاهره
تربية/رياضه دمنهور
طب بيطرى دمنهور
تجاره طنطا
معهد فني صحى اسوان
تجاره المنصوره
علوم اﻻسكندريه
معهد فني صحى اسيوط
معهد فني تمريض المنصوره
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تربية/رياضه الفيوم
تجاره طنطا
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره بور سعيد
تربية/رياضه بور سعيد
تجاره عين شمس
طب بيطرى بنها
علوم بورسعيد
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره طنطا
طب بيطرى بنها
تجاره سوهاج
حاسبات ومعلومات حلوان
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات بنها
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره بنى سويف
علوم حلوان
تجاره بنى سويف
تجاره جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
309297
521167
739622
523381
358006
532259
216472
319562
828015
461884
890883
807156
309762
231281
208455
602736
583441
307219
580131
431327
531474
540442
676002
174136
654203
531172
440359
729204
666670
216100
659720
729240

اسم الطالب
نيفين مجدي شعبان حميدة
آيه مصطفى كامل محمود الفيومى
كريم سعد رشيد عبدالجليل
محمد عباس رمضان محمد زكى
دعاء محمد خليل ابراهيم
محمود حمدي عبدﷲ اسماعيل كريم
محمود فهمى يوسف محمد
ندا محمد عبد الحاكم عبد العزيز
مروة محمد حسن عبدالواحد
ايمان فريد محمد نصر زغلول
مصطفى منتصر صديق حسين
طارق عاطف خيري حسن
محمود مصطفى سيد أحمد الصياد
مارينا ميشيل شفيق جرجس
هانيا شريف محمد فنصه
محمد القذافي حسن حمزة
رانيا سامى السعيد العدوى
نردين عمرو عبدالعظيم محمود
عواطف طارق عبد الرحمن عبد الرحمن سعفان
البرت عادل لبيب ابراهيم تاوضروس
محمد عبدالسﻼم عبدالستار فتح ﷲ سﻼمه
هدير عيدالقوي فرج عبدالقوي
شدوى السيد لطفى محمد هﻼل
اسراء على ابو العﻼ درويش
خالد محمد احمد احمد خالد
محمد نبيل احمد سﻼم
اسراء السيد عبد العاطي السيد يوسف
ايمان محمود سيداحمد رمضان الجندى
احمد محمود محمد محمود ابراهيم
اسراء محمد على عبد المقصود
شيماء حماده المرغنى حسين الجندى
فاطمه على عبد العزيز الخولى

الكلية
تجارة جامعة السادات
اداب دمنهور
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
علوم اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه حلوان
كلية الفنون التطبيقية ببنها
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تربية ابتدائي كفر الشيخ
حقوق اسيوط
تجاره جامعة السويس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
هندسة المطريه جامعة حلوان
تربية ابتدائي طنطا
كلية اللغات والترجمة سوهاج
علوم المنصوره
طب بيطرى اﻻسكندريه
تجاره طنطا
تجاره دمنهور
تربية/رياضه الزقازيق
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره دمنهور
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية ابتدائي الزقازيق
حاسبات ومعلومات المنصوره
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة
تجاره انتساب موجه المنصوره
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
449155
463645
670141
431780
366677
611951
295370
752347
106025
663341
464286
278743
464790
126973
673406
682390
130342
527423
457665
312232
226031
388726
735429
730019
144099
303341
438603
457721
145526
147038
209571
657419

اسم الطالب
هدير طارق محمد السيد الرفاعي
اية محمد ابراهيم حسن اﻻختيار
احمد حاتم طلعت سليمان محمد
احمد طاهر محمد كامل عوض
محمد احمد السيد مرسى خليل
اسماء محمد عبدالمنعم محمد احمد
رضوى عمر أحمد عبده سيد
سميره محسن فتحى عبده الفيومى
عمر يوسف محمد فريد عبد ﷲ حمزة
ايمان محمد عيسى عبد المجيد
احمد محمد احمد عبد ﷲ السيد الوكيل
ابراهيم سيد ابراهيم السيد محمد
محمود عز الدين محمود محمد جوده
اية سمير علي محمد الجندي
غاده عطيه رمضان عطيه فوده
تغريد اشرف محمد يوسف حجاج
ايه حسين محمد رشاد
صابرين إبراهيم خليل محمد
داليا محمد امين نجم
بكر وائل بكر أحمد محمد
يوسف وحيد عبد البارى عبد العظيم
حسين عبداللطيف حسين دسوقى
نهله محمد احمد محمود السيد
احﻼم فايز سليمان سلمان ابو داود
عبد ﷲ خالد منير علي عمر
مريم عيسى سرى عيسى
عﻼ محمد السيد عبدالحميد كشك
اسراء ابراهيم السيد عيد نصير
ايه مصطفى حسن عطيه
عبد ﷲ احمد عبد الجليل سيد عويس
مريم سالم عبد الستار سالم
ندى محمد فوزى محمود محمد عثمان

الكلية
اداب طنطا
تربية/رياضه كفر الشيخ
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره دمنهور
زراعه بنها/رياضة
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه بورسعيد
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
رياض اطفال المنصوره
تجاره كفر الشيخ
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
زراعه القاهره
تمريض الزقازيق
رياض اطفال المنصوره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
علوم طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق القاهره
اداب انتساب موجه الزقازيق
علوم الزقازيق
اداب عين شمس
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
حقوق شبين الكوم ج منوفية
تجاره اﻻسكندريه
اداب طنطا
تربية حلوان
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
حقوق عين شمس
تربية المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
124853
759196
470462
303393
902487
737620
149341
113935
729220
124353
313896
103850
441909
156714
733297
899666
371263
658728
376601
387307
427182
292007
148981
444785
576204
539710
304630
159202
161629
903556
121723
381310

اسم الطالب
عبد الرحمن ايمن عبد الحميد ابراهيم سليمان
محمد يسرى محمد عوض رماده
محمد عاطف محمود الرفاعى عبدﷲ
اية حسن محمد عبد الحليم
اسراء شاهين عبد الحميد مصطفى
زينب عثمان محمد موسى
محمود فرج بيومى حسين
عمر ياسر عبد المنعم على
ريهام مصيلحى عبد العزيز مصيلحى
انطونيوس ادوار عطية ميخائيل
اسراء طارق صالح محمد
محمد مصطفى مدبولى على
مهاب طارق عبدالعزيز عرابي الغرينى
احمد فراج على يوسف
نورا محمد عبدالعزيز مهدى خير ﷲ
محمد ممدوح الراوي محمد
توماس عاطف الديب سعد
مى محسن لطفى مراد على
نهله رجب عبدالعزيز عبدالفتاح منتصر
همسه احمد زكريا السيد
أحمد طارق عبد الفتاح محمد الخميسى
رانيا حسين محمد بركات
نجﻼء شعبان عاشور عبد المطلب شيمى
فايد خالد حامد فايد زيد
اﻻء عادل عبدﷲ ابوريه
ايمان ربيع عبد ﷲ محمود
اية مجدي صبحى الزغبى
وﻻء حسام حسنى سليمان
مروه ابراهيم ابوالعﻼ علي
ابتسام احمد نصر الدين احمد
ايه عبد المنجى سالم عبد الفتاح
محمد صبحى السيد السيد

الكلية
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تجاره كفر الشيخ
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تربية ابتدائي سوهاج
علوم الزقازيق
تجاره القاهره
السن عين شمس/رياضة
علوم الزقازيق
تجاره القاهره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره القاهره
تجاره طنطا
علوم رياضة بنى سويف
علوم الزقازيق
تربية سوهاج/رياضة
تربية عين شمس
معهد فني صحى المنصوره
نوعية عباسيه
السن عين شمس
علوم جامعة دمياط
حقوق حلوان
حقوق القاهره
تجاره طنطا
نوعية طنطا
علوم اﻻسكندريه
تربية طفوله شبين الكوم
اداب سوهاج
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
تجاره سوهاج
حقوق القاهره
تجاره انتساب م .بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
893226
155507
666202
587034
586622
108571
432940
296266
445024
825733
155799
534979
895796
533085
510824
299001
545159
465618
597550
387245
662058
295039
157157
386907
827622
157895
374653
218852
750626
235169
458831
531511

اسم الطالب
منذر فيصل محمد على
اميره عبد الناصر عبد المجيد خليفه
ماهر السيد ابراهيم محمد حسين
اسراء اشرف هدايه عبدالهادي بدر
كريمه خالد ابراهيم متولى حسين
عمر حمدي محمد يوسف محمد
احمد محمد احمد السيد السيد شلبى
نورا رزق محمد رزق
احﻼم عبد الفتاح ابراهيم المزين
هاجر محمد عبدالباسط عبد العال
شعبان محمد مبروك قرني
اسراء حمدى محمد احمد حسن مرزوق
نهى خالد محمد محمد
أميرة سامى حسن سالم خميس
خالد محمد راشد صالح عوض
شيماء سامي كمال صديق
مايكل وحيد حلمى شفيق خليل
دعاء مصطفي عبد الحميد يوسف كبشة
هدير السعيد على مرزوق الشربينى
هيام احمد محمد محمد زيادة
احمد ابراهيم محمد ابراهيم عطوه
صﻼح سامح صﻼح عبد العليم
اﻻء جمال عبد العظيم على
لمياء خالد خليل ابراهيم
عبد ﷲ عوض ﷲ عيد احمد
محمد جﻼل على عبد العزيز
محمود نبيل كمال طلبه
حسام منير ياسين عبد الحافظ
يوسف اسامه رمضان التابعى السنان
منة ﷲ محمد عبد العزيز عبد اللطيف
نشوى على بسيونى عمر
محمود عبد الجليل عبد ﷲ النشار

الكلية
تجاره سوهاج
تربية بنى سويف
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره طنطا
تربية بنها
تجاره طنطا
تربية/رياضه اﻻسكندرية
بنات تربية/رياضه عين شمس
تجاره طنطا
السن المنيا
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تربية دمنهور
حقوق سوهاج
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجارة جامعة السادات
اقتصاد منزلى حلوان
علوم رياضة دمنهور
تجاره كفر الشيخ
علوم جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تربية/رياضه عين شمس
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه بنها
اداب انتساب موجه اسوان
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بور سعيد
فنون تطبيقيه حلوان
اداب كفر الشيخ
حقوق طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
740737
805066
540184
161443
156719
454496
907126
309225
907641
283687
904982
580169
153277
457392
670793
520583
732041
669396
226997
463745
218148
759332
120217
240617
586115
881087
520144
213382
277298
681194
206681
673777

اسم الطالب
عبدالرحمن محمد السيد على
ارسانيوس رجاء رشدى عبدالملك
امل ربيع عطيه عوض بعيص
مصطفى محمود كامل السيد
اسﻼم احمد محمد عبد الكريم
آمال شعبان عبدالنبى عمرمحليس
محمود محمد فرج محمد
دينا عناني محمود عنانى الديب
محمد جمال عبد الرسول على
عمرو ايهاب محمد حسن الفار
امانى عبده فؤاد ابو رحاب
منة ﷲ محمد السيد السيد العشرى
ايمان رفعت عبد الحليم طه
إيمان سلومه ابراهيم سلومه
سوسن حامد عبد الرحمن عبد الجليل
ايمان شاهين محمد شاهين
كريم خالد احمد رشدى عبدالعال
احمد ابراهيم على بهلول
رانا محمد احمد عبد ﷲ
هند حسن بسيونى على البربرى
ياسمين اسماعيل عبدالعزيز حافظ
شاهنده ايمن محمد خليل محمد
عمرو مدحت كامل حسين
عبير احمد محمد حسانين احمد
اية رمضان ابراهيم الزهيرى
حسام كامل مصطفى عبد الﻼه
ايه سعيد عبد العظيم حسن القزاز
عبد الرحمن ايمن محمد محمد
عمر شريف احمد محمدين
هدى عزت محمد محمد محمد جادو
يوستينا رويس نصر عزيز
فاطمه وجيه حامد ابراهيم عطا

الكلية
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تربية ابتدائي المنيا
زراعه دمنهور
حقوق بنى سويف
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
تربية ابتدائي طنطا
تجاره سوهاج
علوم شبين الكوم ج المنوفية
زراعه سوهاج
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تجاره سوهاج
علوم المنصوره
علوم بنى سويف
اداب كفر الشيخ
اداب المنصوره
اداب دمنهور
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تمريض المنصورة
السن عين شمس/رياضة
تربية ابتدائي كفر الشيخ
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
حقوق حلوان
اداب المنصوره
تمريض اسيوط
اداب دمنهور
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية المنصوره
اداب القاهره
طب بيطرى المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
612369
662981
163471
899540
746035
206325
729020
884953
366436
160526
757914
375151
293168
532419
223371
667090
327144
369956
543915
158781
316077
816974
502128
682952
206276
322854
673658
217962
282717
319240
165606
738567

اسم الطالب
احمد عﻼء الدين عبد الحى السباعى نجم
اسراء عزت عبد الحميد عبد الحميد
احمد عماد محمد محمد حمزه
احمد كمال احمد حسن
تقى ماهر وجدى رشود السيد
هايدى اسامه عبد المنعم عبد الهادى
ميار محمد حمد محمد حمد
معتصم عبد المعبود احمد محمد
بيشوى ناجى ميخائيل شفيق
غدير رجب عبد العزيز على
اسراء صﻼح عبدالمغنى احمد صباح
محمد احمد محمد جنيدي
رحمة سعيد محمد رمضان
اسامة يسري محمد يوسف الجمل
اسماء علي محمد حسن احمد ابو الدهب
هبه احمد سليمان احمد قاسم
اشرقت بكر عبد الفضيل الباهي عبد العاطي
احمد حمدى عبدالحميد عبدالوهاب
اسماء عمرو عبد العزيز محمد
محمد شعبان محمد محمد
نورهان نبيل عبد الصادق على
محمد على مختار سليمان
ياسمين أحمد إبراهيم أحمد محمد
محمد عبد الحكيم السعيد اﻻمام العدل
يسطس مدحت يوسف واسيلى
شروق علي السيد احمد شاهين
مريم محمد محمود ابراهيم شريف
ايه يحى رمضان عبدالمنعم
اية كرم ﷲ محمد درويش
نورهان عصام عبدالصبور عامر
هناء كامل عثمان كامل
ايه ثروت عبدﷲ عثمان

الكلية
تجاره الزقازيق
علوم المنصوره
اداب انتساب موجه الفيوم
تربية رياضية بنين سوهاج
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره عين شمس
علوم الزقازيق
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى ببنى سويف
نوعية فنيه الزقازيق
معهد فني صحى بنها
حقوق القاهره
دار العلوم ج القاهره
إعﻼم القاهره/رياضة
اداب المنصوره
نوعية اشمون
زراعه بنها/رياضة
علوم رياضة طنطا
تربية رياضيه بنين بني سويف
تربية ابتدائي بنها
تجاره اسيوط
علوم اﻻسكندريه
تربية المنصوره
تجاره طنطا
حقوق شبين الكوم ج منوفية
اداب جامعة دمياط
تجاره عين شمس
العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس
تربية شبين الكوم
تربية ابتدائي الفيوم
تمريض الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
604855
733127
735693
168825
810106
740379
177795
105842
280337
592923
379923
449624
730175
204059
817168
108521
300717
756225
508466
537828
601752
606583
733112
165094
913639
207891
460857
597933
320278
512270
591705
137131

اسم الطالب
منار ابراهيم محمد ابراهيم مرجان
دنيا عيسى احمد عيسى
احمد محمد حافظ السيد
ايه حسين حسن محمد
شيماء احمد شمس الدين محمد
طارق اسماعيل عبدالسﻼم حسن
احمد اشرف سيد عباس
محمد عبد المنعم فهمى عبد المنعم
دنيا شريف عبدالرازق محمد السيد
عمر عبده محمد الكرداوى
هبه سمير كمال ناصر على ناصر
شروق شحاته محمد بشاره
اسراء عاطف حلمى محمد
خلود جمال عبد المحسن السيد
أندرو سامح سعد عبد النور
شهد محمد احسان الهم
كاترين خيري سعيد عوض
مصطفى ابراهيم صالح محمود
ساندى ماهر عبد العزيز محمد عبد الجليل
ايمان سعيد صﻼح عبد الرحيم الغبيسى
ايمن ابراهيم على عرفه
وعد محسن سعيد احمد
هدير السيد غنيمى محمد الشرقاوى
ساندي عزت شهدي عيد
الزهراء فهمى محمود حسن
مهند ماهر حسين عبداللطيف
محسن انور محمد محمد الدرشابى
تسنيم اشرف عبد العزيز شحاته عثمان
ابراهيم شاكر ابراهيم الخياط
رحاب احمد سعد احمد اﻻسكندرانى
محمد حسن شحاته الجوهرى
اسامه باسم عبد السﻼم محمد

الكلية
تجاره الزقازيق
معهد فني تمريض الزقازيق
معهد فني تمريض الزقازيق
تربية/رياضه الفيوم
حقوق اسيوط
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حاسبات ومعلومات عين شمس
علوم رياضة الفيوم
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره جامعة دمياط
كلية البنات علوم عين شمس
تربية ابتدائي طنطا
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
حقوق عين شمس
طب بيطري المنيا
تجاره القاهره
علوم القاهره
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه الزقازيق
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
معهد فني صحى اسوان
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره كفر الشيخ
معهد فني صحى رياضه بور سعيد
معهد فني صحى رياضه بنها
حقوق اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
العالي للغات  6اكتوبر
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
357348
812159
368720
804246
750167
875853
652264
322843
108591
451202
751042
610900
296803
355836
830627
916229
682931
155667
905416
524740
204563
875334
678847
239840
884019
537533
125867
663139
159038
440238
220471
456728

اسم الطالب
ابراهيم بسيونى ابراهيم سيد
سعيد مرسى صﻼح سيد
فاطمه احمد ابراهيم حسب النبى
علياء جمال محمد سيد
هبة ﷲ محمد عبدالعليم عبد المقصود
محمد عﻼء محمد عثمان
احمد عبد ﷲ على عبد ﷲ قشتى
سالي شوقي مصطفى احمد عبده
احمد محمد خالد سعد عبد الناصر
احمد رمضان محمد ابراهيم نصار
ابراهيم محمد علي حسن ابو النجا
عبد العزيز على عبدالعزيز مهدى
رنا يوسف حزقيال إسحق
نرمين احمد عبدالعزيز سيد رافع
سيلفيا اسحق يوسف فهمى
يوستينا يوسف مكرم رياض
عبد الرحمن حمدى على محمد محمود العبيدى
اسﻼم رشدى غانم سليم
اسماء اسعد عبد الرحمن البدرى
محمد كمال مصيلحى ابراهيم سمرى
افنان جمال كامل عبد الغنى
سامح صموئيل باقى صدقه
السعيد محمد السعيد محمد
احمد مجدى احمد حامد
ابتسام سﻼمه ينى حنا
نسرين شوقي عبد الفتاح ابراهيم عﻼمه
ساره عمر عطية عوض
الشيماء سامى حسين محمد
عﻼء على محمد على
هدي محمد احمد علي نصار
ايهاب سعيد على حسن
دينا الشحات نبيه الشرقاوى

الكلية
علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه بنى سويف
معهد فنى تمريض بنها
تربية المنيا
علوم جامعة السويس
تربية/رياضه اسيوط
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
طب بيطرى جامعة السادات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم طنطا
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
طب بيطرى الزقازيق
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
حقوق القاهره
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره اسيوط
تجاره بور سعيد
علوم بنى سويف
تربية سوهاج
تجاره دمنهور
حقوق شبين الكوم ج منوفية
حاسبات ومعلومات اسيوط
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم القاهره
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية بنى سويف
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
طب بيطرى بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
540024
463975
727260
543556
372353
217095
612353
323336
163938
534542
614875
429311
604892
736960
654199
837568
464350
153489
727353
384633
429797
671487
534801
277234
112868
741458
912628
543293
429203
460311
143995
519374

اسم الطالب
رقية يسرى عبد العزيز محمد سﻼم
اقبال محمود علي عباس شاهين
احمد عليوه حسن ابراهيم عاصى
محمد مجدى احمد عبد العال على
شدو نور محمد ابراهيم
تامر محمد احمد حسن على
احمد ابو بكر قاصد كريم احمد خليل
زينب ابراهيم محمد احمد ابوغزاله
شادى محمد نبيه سكران
اسراء محمد محمود حامد البسطويسي
اسراء ذكى محمد فتحى محمد ذكى
فاطمة زغلول مكين السيد عبد الرحمن
ندى نجيب فتح ﷲ عبد الفتاح عمران
محمد رجب عبدالعزير ابراهيم محمد
احمد شعبان محمد المتولى
ندى محمد احمد حجي
عمر محمد على ابراهيم هميسه
ايه ياسر صابر محمود
محمد ابراهيم عبد الخالق احمد عوض
احمد سليم دياب سليم
علياء عادل دسوقى محمد اﻷلفى
منه ﷲ عوض بركات حسين
شيماء شاكر رمضان اسماعيل الطنيخى
محمد حسن خضر علي احمد
منه ﷲ صﻼح محمود محمد
محمد اشرف حامد احمد سالم
حسناء محمد محى الدين حسين
محمد اشرف رمضان محمد الحبشى
اية احمد مصطفي علي احمد
هاجر وزني أحمد محمد الرشيدي
اية عادل صﻼح عبد الحميد عنبر
فاطمة رزق سعد عوض النجار

الكلية
تربية دمنهور
تجاره كفر الشيخ
عالي هندسة بلبيس
علوم رياضة طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية/رياضه شبين الكوم
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب دمنهور
معهد فني تمريض الزقازيق
زراعه اﻻسكندريه
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
نوعية الزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية طفولة فرع الوادى جديد
تجاره كفر الشيخ
تربية بنى سويف
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية عين شمس
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تربية اسوان
علوم رياضة كفر الشيخ
اداب اﻻسكندريه
اداب دمنهور
اثار القاهره
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
666742
431475
881828
610799
660007
241363
213298
575061
317708
754318
822419
442855
372065
727157
439420
128401
881825
277791
374844
676647
890357
382892
281248
252112
236374
122575
214944
456626
139829
727758
729747
277435

اسم الطالب
احمد جمال حسن بدوى البنا
زياد محمد السيد عبده احمد
محمود سيد حسن عبد النعيم
سارة مجدي محمد هاشم
احمد محسن فؤاد محمد شبانه
ندى محمد محمود عبدالمجيد
مى وليد محمد عبدالرحيم
ساندى مجدى وديع توفيق اسعد
محمود علي السيد على
شروق اشرف السعيد حامد البياع
دميانه ناجح عبد النور فﻼمون
سمر السيد مصطفى السيد مصطفى بكير
سلمى على صادق محمد
عمر عادل محمد محمد السيسى
برثينا عادل حبيب صديق
جهاد محمد عبد الحميد السيد الصفطاوى
محمود احمد زين محمد
محمد عمرو ربيع محمد
هبه محمد احمد سيد
زينات محسن ابراهيم ابراهيم سيد احمد
لمياء جمال عثمان محمد
غمرى محمد غمرى على
عمر ياسر عبد الحميد ماجد ابو راشد
عمر خلف ﷲ فهمى اسماعيل
اسﻼم سامى جمعة محمد
صفاء صديق محمد محمد
احمد مصطفى عبد الفتاح متولى
رضوى صﻼح عبدالسﻼم محمد على السيد
هاجر عباس السيد مرزوق
ايمان حسن جوده محمد بكر
اسماء صﻼح عبد المعطى عطا ﷲ
احمد نور النبي عزت اسماعيل

الكلية
تجاره طنطا
تجاره اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
السن عين شمس/رياضة
تجاره طنطا
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تجاره طنطا
علوم رياضة الزقازيق
تجاره بور سعيد
تربية قنا ج جنوب الوادى
اداب انتساب موجه طنطا
اداب بنها
تجاره الزقازيق
علوم اﻻسكندريه
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره اسيوط
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
نوعية بنها
علوم رياضة المنصورة
اداب اسيوط
حقوق بنها
زراعه عين شمس
زراعه عين شمس
اداب الزقازيق
زراعه عين شمس
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
اداب طنطا
اداب القاهره
اداب الزقازيق
اداب الزقازيق
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
847365
729182
838178
807316
615242
594499
671080
658360
436196
743308
817282
806531
579115
328234
306725
901979
545400
525593
293689
586687
848172
605471
153550
394977
879748
146290
436168
516322
611650
161097
817906
743189

اسم الطالب
مايسه سعيد صادق على
ياسمين سمير عبد الفتاح عبد العزيز
احمد رجب محمد عبدالرحمن
محمد وجدى محمود محمد
ايمان رضا احمد محمد السيد
أمنية عزت عبد العزيز حواس
ساره احمد سعد الدين احمد المرسى
ابراهيم عوض عبد الغفار الغريب عبيد
سهيله سامى مصطفى كامل احمد زايد
نهال محمد محمد غريب محمد السيد
عمرو مدحت محمد ابراهيم
مادونا نجيب فهمي يعقوب
محمد عماد محمد احمد المسيرى
عبد السﻼم محمد محمد عز الدين
مصطفى مجدي عبد الجليل جعفر
يوسف سليمان عبد ربه سمعان
أسﻼم سعيد عوض أحمد سعيد
فيرونيكا اشرف سليم فهمي
شادي احمد ابوالعنين عبدالعال
محمود عبد العال محمد عبد العال الجناينى
مصطفى عبدالرسول على خليل
فاطمة السيد ابراهيم زكى
عﻼ محمد شافعى حسن
محمد عبدالمنعم احمد متولى
رنيم احمد محمد نفادى
اسﻼم محمد عطيه متولى
مريم مجدى فتحى فوزى
احمد محمد عبد الرازق الشلوفى
اسراء خالد حسين محمد حسن
غادة جﻼل احمد عبد العظيم
حنا عزرا حنا ارمانيوس
رضوه جمعة عبد ﷲ حسنين

الكلية
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره بنها
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تجاره بنى سويف
نوعية فنيه الزقازيق
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
معهد فني صحى المنصوره
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
حاسبات ومعلومات حلوان
حاسبات ومعلومات بنها
اداب سوهاج
تجارة جامعة السادات
تربية اسكندرية
تجاره انتساب موجه عين شمس
زراعه المنصورة/رياضة
تربية قنا ج جنوب الوادى
تمريض الزقازيق
علوم المنيا
زراعه عين شمس/رياضة
علوم اسيوط
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
علوم اﻻسكندريه
تربية رياضيه بنين جامعة السادات
علوم الزقازيق
اداب بنى سويف
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
324496
601839
581607
308095
137979
888824
229614
843006
320642
169806
743094
385279
463098
526881
610360
370457
110068
739039
898008
370012
600039
316255
117453
670901
457903
221569
661518
380903
277698
429535
669434
843320

اسم الطالب
عبد الفتاح رفعت عبد الفتاح محسن
اسراء سامي عبد المعطي متولي
عبد الرحمن محمد ابراهيم سعيد سليمان
نوال سمير محمد عزام
اﻻء جمال سيد اسماعيل
دميانه فكري فرنسيس رزيق
شروق جمال حنفى محمود
فراج جمعه محمد بيومى
محمود حافظ محمد فوده
محمد عبد ﷲ عبد القوي غانم
ساره السيد علي السيد محمد العملة
عبدالجليل حامد عبدالجليل محمود
محمد كمال انور عبدالرحمن
دينا عبدﷲ عزت الخنانى
اسامه وائل عبد المحسن محمد عبد المحسن
محمد شعبان يوسف حجازي
عبد ﷲ سيد احمد عبد الرحمن
احمد حمدى زكى حسين
ماجي عبد الناصر ابوضيف اسماعيل
دينا طارق محب عبدالبارى
احمد ايمن السيد عبدالعزيز
هدير مسعد على داود
ياسمين محمد جاب ﷲ عبد الغنى
ندى حسام الدين محمد موسى الشربينى
إسراء عادل محمد سالم
اميره سيد احمد محمد سيد احمد
فاتن عﻼء السيد محمد
احمد محمد سيد عبدالحميد مرسى
عبد اللطيف رضا عبد اللطيف قاسم
ايه عادل السيد احمد
اسﻼم عادل محمود عاشور
سارة عادل جرجس جريس

الكلية
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
نوعية الزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه بنى سويف
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره انتساب م .بنها
نوعية فنيه كفر الشيخ
علوم اﻻسكندريه
تجاره جامعة السويس
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب القاهره
تجاره بور سعيد
علوم اسيوط
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
ك.ت .فني منشات بحريه بور سعيد
نوعية بنها
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
تجاره طنطا
حقوق انتساب موجه عين شمس
رياض اطفال المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره عين شمس
اداب اﻻسكندريه
معهد فني تمريض المنصوره
نوعية المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
826236
658434
365694
358257
822894
280386
362386
819390
106895
812817
289536
584071
208898
823200
240423
319706
351140
816442
893461
292129
394413
388913
215161
378416
823466
435490
243286
229429
524048
803401
217240
447572

اسم الطالب
مها محمد محمود احمد
هشام سعد سعد محمود يوسف
ماجده محمود محمد ابوشوشه
بسنت يوسف احمدسعيد احمد سالم
احمد حسن محمود خليل
نورهان كامل احمد محمود كامل
نوران ياسر احمد قنديل
محمد عبدالعزيز عبدالموجود حسانين
محمود عصام الدين حلمى عبد العزيز
ايه رجب محمود عبد الحافظ
هناء حنا شفيق حنا
ابراهيم محروس محمد عبد الﻼه
محمد عﻼء الدين ثابت عبده
سماح حمدى الحسينى سليمان
فاطمه طارق عبد الرحمن عبد الرحمن الدسوقي
امينة محمد عبدﷲ عامر هﻼل
احمد حمدى عبدالفتاح محمود اﻻعصر
يمنى خيرى داخلى عبد الوهاب
يوسف منصور احمد محمد
ميار عماد حسين عبده ابراهيم
كمال صبرى كمال عبدالسﻼم
ضياء محمد عبدالعليم بيومى
برسوم ابراهيم راغب جندى
امنيه وجيه محمد امام
عبير صابر محمود احمد
ميار محمد حسن محمد حسن
هبه رأفت فرج عبد الحميد
نرمين عيد علي محمد
اية خالد محمد عبد الحميد
مصطفى بهاء عبد المغني إبراهيم
اية عبد الحميد ابراهيم غريب
احمد محمد ابراهيم مصطفى الجﻼد

الكلية
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
معهد فني تمريض المنصوره
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
إعﻼم القاهره/رياضة
حقوق قنا جنوب الوادي
علوم عين شمس
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية /رياضه المنيا
حقوق القاهره
تجاره طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
كلية البنات تربية عين شمس
تربية ابتدائي شبين الكوم
تجاره انتساب موجه الزقازيق
فنون جميله فنون المنيا
تجاره سوهاج
حقوق حلوان
حقوق عين شمس
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية البنات تربية عين شمس
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
تجاره دمنهور
اداب عين شمس
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره اﻻسكندريه
حقوق بنى سويف
حقوق حلوان
اداب طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
381942
427430
138726
302410
464799
277460
503773
438376
443677
515045
745340
208681
185015
225027
595397
835471
308109
140481
205575
599910
443882
528791
225750
654844
537020
902315
894481
236678
473630
910811
447039
679547

اسم الطالب
ياسمين ايمن عبدالحميد عباس
حبيبة على ابراهيم محمد على بسيونى
منه ﷲ ابراهيم سلطان ابراهيم
اسﻼم ياسر امين متولى
مصطفى عزالدين عبده محمد الشافعى
احمد ناصر فتحى عبد الجابر
سمير نصر السيد عبد اللطيف مرسى
ضحى محمود يس عبد الحليم
امل يحى عبد الباقى الديب
احمد عبد المنعم عبيد غازى
محمد عادل مصطفى رمضان مصطفى
ريهام محمد عبداللطيف ابراهيم
سحر معوض احمد عثمان
سيد محمد سيد عبد ﷲ احمد
هانم محمود علي حسن عثمان
ياسمين سليم احمد كريم
نبيلة زايد عبدالحكم حشيش
خالد محمد حسن محمد
ميرنا خالد عبدالمؤمن عبدالسميع على
محمد ياسر محمد صالح
ابتسام محمد غباشى حطب
محمود شريف محمود محمود زيتون
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن محمد
بسمه محمد عبد الغفار عبد القادر
آيه حمدى على عبد الحميد الديب
كلثوم عبد الشافى حسن عبد الرحيم
عاصم سيد ضيف ﷲ محمد
جورج ماهر بشاى بطرس
فاطمه الزهراء رضا هندى عبد النبى شهاوى
ايمان فتحى عبد ﷲ ابراهيم
مصطفي محمد محمد البنا
محمد مجدى مجاهد رمضان

الكلية
تربية ابتدائي بنها
اداب اﻻسكندريه
تجاره القاهره
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة اﻻسكندرية
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تمريض طنطا
تجاره دمنهور
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية جامعة دمياط
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالبات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
زراعه القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه الزقازيق
معهد فني تمريض طنطا
تجاره اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية المنصوره
تجاره دمنهور
اداب سوهاج
كلية التعليم الصناعي جامعة سوهاج
تجاره القاهره
اداب كفر الشيخ
تمريض أسوان
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
314286
678018
321274
450169
453216
224267
726207
236467
538116
232387
472536
536687
755312
508286
533600
366123
212838
911124
684668
385580
278281
510388
806261
736500
508034
577933
321150
364161
726283
148031
307139
748906

اسم الطالب
ماري لبيب فرج فهيم
فاطمه عبد اﻻﻻه محمد محمد نصار
مي محمود فتح ﷲ الخولى
سلمى سﻼمه ابواليزيد عطيه
مارينا وفيق وهيب تادرس
حمزة محمد مصطفي مصطفي
مازن محمد احمد اسماعيل
محمد ايمن رمضان سالم
وﻻء منصور عبد الفتاح حوطر
عمرو جابر بغدادى محمد
مارينا سمير حلمى ابراهيم يوسف
اسراء السيد السعيد على خليفة نافع
ايه محمد محمد طالب عوده الشريف
سارة أحمد حامد عبد العال ابو السعود
يارا على راشد أبوالسعود
محمد خالد احمد محمد
احمد اسماعيل احمد علي سيد
جمال عبد الحميد يوسف شحات
احمد على عبد الفتاح عبد ﷲ العدوى
عﻼء عبدالرحمن كمال عبدالرحمن
هديل عصام محمد اسماعيل
محمد احمد الحسيني صفوان ابو الفتح
هيثم احمد محمد عبدالعظيم
مصطفى احمد عبد العزيز محمد سالم
محمد عبد الحميد محمد عبد الحميد محمود
اسراء محمد حامد محمد حامد
شروق نعيم عبد العزيز المنوفى
ندا حسين احمد احمد
محمد عادل عبده محمد
محمود ماهر فاروق محمد
اية ايمن ابراهيم رزق
منه ﷲ محمد محمد عبد الرحمن

الكلية
نوعية موسيقيه اشمون
اداب انتساب موجه المنصوره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب طنطا
اداب طنطا
تجاره انتساب م .بنها
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه حلوان
نوعية اﻻسكندريه
حقوق حلوان
نوعية كفر الشيخ
تجاره دمنهور
تربية العريش
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
زراعه سابا باشا اﻻسكندريه
زراعه مشتهر
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
معهد فني صحى رياضه اسوان
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تجاره بنها
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
طب بيطري المنيا
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
دار العلوم الفيوم
تجارة جامعة السادات
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تمريض شبين الكوم المنوفية
تربية جامعة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
656980
580102
388542
581842
278313
462885
221668
123803
607610
849476
669111
737523
379004
543509
125417
604493
236021
152287
534975
612887
586643
436103
727376
451607
225002
378714
810473
361410
318779
834012
605129
576980

اسم الطالب
نورهان محمد عبد الغفار محمد
ساره محمد السيد على عبد السﻼم
محمد احمد ابراهيم دسوقى
محمد أشرف محمد على أبو ليله
هاجر هشام محمد مخلوف
احمد محمود ابراهيم متولى الهجين
بسنت يحى ابراهيم محمد
محمد سامح احمد نشات
كمال احمد كمال السايح
ماريو نبيل لمعي حبيب
ابتسام ميمى رزق محمد الهﻼلي
ايمان السيد محمد عبدﷲ حجازى
مياده سﻼمه محمد ابراهيم محمد
ايمن محمد ابو العباس عبد الرازق محمد
منه ﷲ سيد احمد احمد
تقى عبدالكريم احمد عبدالواحد
منار محمد جعفر احمد
محمد على غانم سيد
ازهار حماد شحاته السيد ابوسعد
محمد عبدالكريم رمضان أحمد حسين
هدير خالد عبد الرحيم جاد
اية نهاد شاهين على شاهين
محمد سعيد محمد النبوى محمود النجار
سامح وائل السعيد محمود الشاعر
نور الدين محمد عبد الهادى فرعون
محمد طارق سعد الشيخ
احمد علي احمد محمد علي ابو زيد
بسنت محمد عبدالكريم حسن
هاجر عصمت التهامى محمد
هشام السيد محمد الصادق
بسنت السيد إبراهيم السيد
امل عونى عبد الحميد ابراهيم سعد

الكلية
طب بيطرى بنها
تربية ابتدائي طنطا
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
السن عين شمس/رياضة
طب بيطرى القاهره
تجاره دمنهور
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
اداب انتساب موجه المنصوره
نوعية الزقازيق
كلية البنات آداب عين شمس
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تمريض الزقازيق
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
تربية رياضيه بنين بني سويف
تربية طفوله ج دمنهور
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره طنطا
تجاره اﻻسكندريه
علوم رياضة الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات
تجاره انتساب م .بنها
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد فنى تمريض بنها
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
اداب الزقازيق
تربية ابتدائي طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
881242
386441
442447
748861
821936
471400
530825
131329
658562
665509
377843
436967
220500
524575
754152
596126
465961
653327
653195
108773
138643
227214
754445
580133
587419
824537
913690
208732
521227
736212
281149
754718

اسم الطالب
عبد الستار حسن سالم حسن
سميره محمد رشاد محمد
احمد صبحي عاطف مسعود خطاب
ريهام محمد شوقي محمود
فاطمه عبد الكريم عدنان محمد
فاطمة رضا عبد الحميد سالم
احمد عطا ﷲ اسماعيل العبد
هند محمود الشربينى محمد هلهل
عمرو اشرف الششتاوى حافظ
رانا ماهر مصطفى عبد الغنى النجار
احمد جمال احمد مختار احمد
سلمي حاتم احمد السيد مسعود
عبد الرحمن محمد عبد الرحمن عبد ﷲ
محمد عبد القادر ابراهيم السيد
نورهان ناصر حسن علي نعناعه
أميره عبد الجواد محمد الرفاعى
مى فتوح السعيد محمد والى
ندى عﻼء عباس خير ﷲ ابو العطا
هاله عبد الناصر ابراهيم محمد عوض
ايه احمد طه عبد اللطيف محمد
خلود خالد محمد عبدربه
نرمين سيد احمد محمد سنوسى
دينا عماد الدين احمد محمود هريسه
غاده محسن محمد محمدين ابراهيم
اسراء رضا ابراهيم السيد عبد الكريم
امل شعبان فهمى مطاوع
فاطمه احمد عطيتو محمد
محمد فوزى على البطراوى
شيماء شحات خميس جمعه محمد
اسﻼم سمير السيد محمد منصور
محمد مجدي محمد جمال الدين عبد الرحمن
احمد مصطفى محمد احمد

الكلية
حقوق اسيوط
تربية عين شمس
تجاره طنطا
علوم جامعة السويس
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية كفر الشيخ
تربية دمنهور
فنون تطبيقيه حلوان
معهد فني صحى رياضه المنصورة
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم رياضة عين شمس
تربية طفوله اﻹسكندرية
تجاره انتساب موجه حلوان
دار العلوم ج القاهره
تجاره بور سعيد
السن عين شمس
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
اداب انتساب موجه المنصوره
تربية المنصوره
تربية الفيوم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية عين شمس
تجاره بور سعيد
تمريض طنطا
تربية طنطا
إعﻼم ج جنوب الوادى
تربية اسوان
ع.دولى اعﻼم مدينةالشروق
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره بور سعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
669146
575083
220318
365794
666769
429796
596181
441708
318304
906172
154405
896072
675673
105100
167015
167081
896968
600354
206433
603310
311637
392371
595411
226062
237784
381723
754841
318368
824568
913604
427250
532395

اسم الطالب
ياسمين احمد مدحت السيد ابو المعاطي
تامر زاهر شعبان الجوهرى
هدير اشرف محمود محمد
ندا جﻼل محمد عبدالمجيد
كوثر عبد الرسول مصطفى عبد العزيز
ضحي شحاته محمود شحاته
ليلي مختار عبد ﷲ عبد الحميد العوادلي
يحيى زكريا ابراهيم محمد حميد
احمد محمد طه اﻷقطش
ايه السيد جاد الكريم السيد
مصطفى عادل جابر احمد
مارى رأفت بشرى تادرس
احمد على ابراهيم عبد الحميد محمد
عز الدين طارق مسعود جاد الرب
هاله احمد احمد محمد
ابراهيم على ابراهيم محمد
يوسف جمال عبد الرزاق محمد
رانيا محمد الهادى احمد محمد
احمد شريف عبد العال امام
عمرو على محمد على
اسﻼم شوقي انور هويدى
نيره مجدى عبدالغنى محمد عفيفى
احمد كمال محمود خليل
احمد محمد صادق محمد
روان سعيد محمد سليم اﻻكبر
غادة محمود احمد سالم عكه
نادر عمرو احمد محمودالشريف
محمد علي فؤاد تركى
كيرلس ميجر صﻼح لبيب
اسماعيل حسين محمد ابراهيم
بيشوى نسيم حليم غالى عبيد
احمد فصيح سﻼمه محمد احمد

الكلية
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره طنطا
تربية/رياضه عين شمس
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم جامعة دمياط
تجاره طنطا
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تجاره سوهاج
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
علوم سوهاج
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
حقوق سوهاج
علوم الزقازيق
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره بنها
تجاره جامعة دمياط
حقوق القاهره
اثار قنا جنوب الوادي
تجاره بنها
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه اسوان
تربية اسوان/رياضة
تجارة جامعة السادات
تجاره دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
596821
457086
211952
535490
119034
282595
909949
297907
676355
293538
297558
315439
812032
679264
587448
213125
670094
369044
132019
319528
314967
826867
429346
279137
463363
601850
278740
509063
678162
235113
156019
323707

اسم الطالب
حسين محمود محمد الحسينى الحطاب
روضه حسين شبل ابراهيم السباخى
بسنت وائل حنفى محمود
تقى احمد مسعد رجب الشرقاوي
رضوى محسن سيد شمندى
علي حسن جﻼل الدين إبراهيم ابو سيد
مصطفى النوبى احمد على
محمد امين محمد مسلوب
ابراهيم محمد ابراهيم صديق محمد
محمد مدحت محمد ابراهيم علي
مريم امير سعيد عبد السيد
مصطفى محمد السيد محمد
مينا اشرف اسحق رياض
ديانا عطيه المرسى عطيه المرسي
أمنية ماهر عبدﷲ محمد عمار
شدا ماهر صبحى نعمان صالح الصفدى
محمد السيد محمد الشحات السيد
شروق محمد عبدالباسط محمد الديب
حسين جمال حسين محمدعلى
اميرة عاطف عبد السﻼم جعفر
محمد عادل الفرماوى الفار
محمود عبد الدايم أبو الوفا عبد الظاهر
نسرين عيسى عبد ﷲ عبد المجيد
عمار ياسر نجيب محمد احمد
سمر ابراهيم مصطفى احمد دراج
امنية اشرف السيد عطية
جون بدر سمير جاد السيد
ايه نجاح نصار احمد نصار
احمد ممدوح ابراهيم محمد البندارى
هدير محمد عبد القادر رأفت
نجفه عبد العظيم محمد ابوزيد
كوثر رفاعي محمد محمد الفرماوى

الكلية
تجاره جامعة دمياط
معهد فني تمريض طنطا
حقوق عين شمس
تربية طفوله ج دمنهور
تجاره انتساب موجه قاهره
علوم القاهره
تربية رياضية بنين اسوان
حقوق عين شمس
تربية الزقازيق
حاسبات ومعلومات عين شمس
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره بنى سويف
رياض اطفال المنصوره
حقوق طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم المنصوره
حقوق بنها
علوم القاهره
تربية ابتدائي بنها
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تربية قنا ج جنوب الوادى
تربية اسكندرية
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
نوعية كفر الشيخ
اداب الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه طنطا
اداب المنصوره
اداب انتساب موجه حلوان
خدمه اجتماعيه الفيوم
علوم شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
300396
237927
533155
446474
464608
293661
470879
520554
848600
580064
283963
651241
518081
473018
803512
285849
465789
678371
321267
243259
103720
447533
812931
816016
879661
601086
757014
428012
827473
530251
430981
376147

اسم الطالب
ياسمين جمال حسني بكرحسن
مى عادل فوزى نجا
شيرين سعد امين سعد السد
ابرام ايهاب فكرى سيدهم
محمد محمد حسن حسن الشربجى
نادر السيد عبده حسن
إيمان طلبه مختار الغريب جاب ﷲ
اسراء محمد حنفى احمد
حسناء مرزوق محمد محمود
دينا نبوى ابراهيم عبدالغفار
كريم سامي محمود حماد
رنا سامى على محمد الشاذلي
سلوان حسن عبدالكريم حسن
كريم عبد المنعم عبدالﻼه مصطفى رجب
دعاء طه حجازى عبدالعليم
مريم اشرف عبداللطيف على
أميره محمد عبد الوهاب محمد الصنفاوى
نهال ادهم محمود محمد علي
مروة سليمان امبارك الشامى
ضحى محمد انيس مدنى
اية عماد ابراهيم ابراهيم منصور
محمد ياسين مصطفى الخطيب
شروق فريد عبدالعزيز عبدالسميع
مريم وجدى فوزى حنا
رحاب عاطف محمد احمد
اسراء السيد عبدالجليل عبدالمقصود
ايناس عبد العزيز فتحى عبد العزيز
عصام محمد بكر عبد المنعم
رحمه خلف احمد شحات
محمد جمال محمد الحريري
روان مصطفى السيد مصطفى الشعراوى
احمد عبدالرحمن عبدﷲ الطباخ

الكلية
معهد فني صحى امبابة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
ك.ت .فني صناعى اسكندرية
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه طنطا
تربية كفر الشيخ
دار العلوم ج القاهره
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
معهد فني صحى طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
اداب دمنهور
طب بيطرى كفر الشيخ
تربية رياضيه  /بنات المنيا
فنون تطبيقيه حلوان
طب بيطرى كفر الشيخ
تربية ابتدائي المنصوره
طب بيطرى جامعة السادات
اداب القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره طنطا
تربية رياضيه  /بنات المنيا
اداب انتساب موجه المنيا
زراعه اسيوط
طب بيطرى الزقازيق
تربية العريش
تجاره دمنهور
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره دمنهور
علوم طنطا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
738330
672002
502484
902295
518445
675443
118311
112652
534370
594920
122188
456419
361175
453312
154497
512559
731910
578087
113077
393433
808479
209195
140841
307314
726511
153964
383707
754184
733945
162273
133351
875287

اسم الطالب
اسراء ثروت عبدالمنعم محمد
احمد الدسوقى احمد ابوالمعاطي
محمد هاني عاطف عبد الوهاب ابراهيم
حسين عبد العال يسين عبد العال
آيه سعيد عبد الغني محمد مرسي الغندور
محمد خالد عبد الهادى سند شلبى
اميره على محمد محمد
نورهان عبد العال عبد اللطيف محمد
ياسمين صديق مصطفى عبد المطلب احمد
زينب على عبد العزيز عبد اللطيف المرسى
اروى خالد اسماعيل على
ايه محمود هﻼل الحواط
كرستين جاد فرج غطاس
هانم السيد حسين السيد خضر
ندا جابر محمد ابراهيم
يسرا سمير السيد عبد المجيد احمد
لبيب لطيف لبيب موسى
احمد الموافى اﻻمام الموافى شعبان
عبد الرحمن عبد العال عبد ﷲ العوضي
احمد سعد سﻼمه حماده الجزار
عبد الرحمن قطب حسين محمد
محمد اشرف محمد على
رنيا عبد القادر ابوالفتوح عبد اللطيف
دعاء مجدي فوزى كابوه
مارينا برهام منير نبيه
هدي عمر احمد محمد
وفاء عبدالحميد محمد على هﻼل
مصطفى محمد احمد شطا
السيد محمد موسى ابراهيم
هاجر فرج محمود السيدالزينى
مي عادل عبد الخالق فرج
اميره احمد حماده على

الكلية
اداب الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
حقوق اﻻسكندريه
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
اداب دمنهور
تجاره طنطا
تربية حلوان
حقوق القاهره
علوم دمنهور
اثار القاهره
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب طنطا
تربية ابتدائي بنى سويف
حقوق اﻻسكندريه
علوم بورسعيد
زراعه المنصورة/رياضة
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية رياضيه بنين المنيا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تربية طفوله شبين الكوم
اعﻼم القاهره
اداب بنى سويف
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
اداب انتساب موجه الفيوم
حقوق القاهره
علوم اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
833353
588018
124480
384299
162575
302023
538727
299907
896983
911608
450340
612538
578365
444120
206409
319902
385194
106456
159659
131464
217623
305759
387727
115809
581117
140783
838070
895149
578008
662439
297104
537083

اسم الطالب
احمد خالد سيد عبدالرحيم
محمد خالد ابراهيم رجب ابراهيم
محمود محمد محمود متولى
ايه رمضان سيد عبدالعظيم
سلمى احمد حلمى صادق
احمد عبد السﻼم احمد الوردانى
رنا عاطف محمود الفيل
هاني رمضان رشاد سليمان
باسم محمود كامل مغازي
ايناس عبد ﷲ محمد حامد
مروه سعيد فهمى غنيم
المصرى عبد الحميد محمد محمد سليمان
حنان السيد ابراهيم السرجاني
نرمين محمد محمد سلمان الصعيدى
خالد علي احمد علي
احمد محمد احمد الشاذلى
مؤمن محمد مصطفى محمد
احمد محمد احمد جمعه
اسماء صابر شعبان عبد الوهاب
اسراء صﻼح هاشم راشد
رضوى مصطفى عبد الجليل شلبى
محمد عماد على احمد عبد اللطيف
ندى محمد عبدالمجيد على عمران
حسن نجيب سيد امام رواش
مصطفى ابراهيم احمد مصطفى نمشه
مروه زكريا محمد ابراهيم سيد احمد
اميره اسعد احمد خالد
هيام احمد توفيق فضيل
ريم السيد السيد العجيزي
عبد ﷲ محمد حماد خليل
ايمان مجدي محمد محمد عاشور
مروة نشأت محمد السيد دويدار

الكلية
تجاره سوهاج
تجاره طنطا
زراعه القاهره
السن عين شمس/رياضة
اداب انتساب موجه الفيوم
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
علوم دمنهور
تجاره القاهره
تجاره سوهاج
علوم اسوان
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تجارة انتساب موجة جامعة السادات
تجاره عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه بنى سويف
اداب القاهره
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية رياضيه بنين المنصوره
دار العلوم ج القاهره
طب بيطرى فرع الوادي الجديد
علوم سوهاج
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
اعﻼم القاهره
معهد فني صحى اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
673071
582385
894617
662297
547437
447275
380063
356113
443931
906407
588132
897156
118689
578265
303884
878240
451857
305874
750313
369984
581840
905637
321294
116744
115277
833973
473496
207005
301467
213483
589033
739599

اسم الطالب
مصطفى احمد السعيد يوسف يوسف حسب ﷲ
فايزة رجب حامد الجندى
ساره عبد العليم على عبد العليم
محمد احمد اسماعيل زكى بدر عﻼم
محمود عبد المنعم محمد احمد حلمى
محمود جمال سيد احمد محمد الشناوى
اﻻء يسرى عبدالغنى عطيه
منار اشرف صبرى ياسين
هدير ادهم صﻼح السيد الطباخ
هناء جاد فهيم عويضه
محمد رضا محمد أبوزيد السيد
مصطفى عاطف احمد محمود
خيريه احمد عفيفى عمران
محمد عاطف محمد عزيز عبد السﻼم
اسراء اشرف عباده عيسى
مها خالد سيد احمد
مهند محمد سعيد ابواليزيد ابو شهبه
عبد الرحمن حمودة درويش زين الدين
محمود جمال محمد عويس السيد
امنيه خالد فريد الطوخي
محمد أشرف عبد المقصود محمد
فاطمه منصور محمد محمود
اماني مصطفى اسماعيل جويلى
زياد صﻼح عبد الخالق عبد الخالق عمر
مارينا فايز فوزى يوسف
أحمد خالد احمد عطيه
ريهام ابراهيم محمد علي حسن
تؤا رجب السيد السيد
محمد مجدي عبدالعزيز عمارة
سيف الدين اسﻼم فهيم عبدالعاطى
مصطفى عبد الرحمن محمد زعير
مصطفى عبدالعزيز محمد مرعى يونس

الكلية
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تربية طنطا
تربية ابتدائي سوهاج
علوم المنصوره
علوم رياضة طنطا
تجاره طنطا
زراعه عين شمس
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره طنطا
تربية سوهاج
تجاره طنطا
اداب سوهاج
حقوق انتساب موجه القاهره
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
تربية شبين الكوم
علوم اسيوط
تجاره طنطا
السن عين شمس/رياضة
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره طنطا
اداب سوهاج
بنات علوم رياضة عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه القاهره
كلية تجارة ج أسوان
تربية كفر الشيخ
تجاره عين شمس
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
زراعه الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
286195
426184
212012
242610
537456
529361
214902
449922
660019
466596
549213
462784
830685
606350
377793
601098
669409
918225
892626
161987
452692
821834
657867
512186
750610
111521
161753
151927
154944
532423
117819
216469

اسم الطالب
هناء مصطفى محمد زيدان
هانم عطيه محمد محمد احمد
محمد شريف محمد عبد المنعم
عبد الرحمن شوقى احمد لطفى
شرين نزية عبد الحافظ متولي
محمد ماهر حسنين محمد
محمود ناصر محمد حسن محمد
ساره محمد ابراهيم عبد الرازق النجار
اشرف عبده بدير يوسف
يارا عماد فتحي محمد اسماعيل
احمد جمال سعد حسن ابوحلو
محمود ابراهيم محمود السيد علوان
نورهان عبد السﻼم محمود صبره
إسراء صﻼح أحمد عثمان
مصطفى احمد مصطفى محمد ابوعرف
أمانى عبد الفتاح كمال عبد الفتاح
احمد طارق احمد عبد العال
اروى ممدوح احمد عبد المجيد
عبد الرحمن ايمن عبد الحميد جﻼل
محمود صابر داود عابد عابد
مريم عيسى صديق الملح
ايمان سارى توفيق محمد
ايه اﻻمير عبد الحميد محمد كيوان
نانسى اشرف احمد ابو شامة
مصطفى محمد عبدالمنعم محمد
نورهان هانى محمد محمد محمد
هدى احمد احمد عبد النبى
عبد الرحمن مجدى عبد الوهاب احمد حامد
محمود احمد شعبان رضوان
اسﻼم عبدالمنعم احمد محمد السقا
سارة سالم سيد على
محمد ياسر محمد عبد الغنى

الكلية
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب اﻻسكندريه
السن عين شمس
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
معهد فني صحى اﻻسكندريه
نوعية اﻻسكندريه
تربية حلوان
نوعية طنطا
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب كفر الشيخ
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية كفر الشيخ
تربية قنا ج جنوب الوادى
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية الزقازيق
تمريض المنصورة
معهد فني صحى سوهاج
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه حلوان
نوعية طنطا
زراعة قنا ج جنوب الوادي
تجاره بور سعيد
حقوق اﻻسكندريه
نوعية بور سعيد
علوم القاهره
تربية بنى سويف
إعﻼم بنى سويف
إعﻼم بنى سويف
تربية دمنهور
تجاره انتساب م .بنها
تجاره انتساب م .بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
235731
282123
739929
910597
160416
357370
443317
154175
826476
665075
205583
378287
107316
549847
362498
163189
826543
660042
394148
553137
465777
317808
151288
162588
655894
143415
382745
160925
802555
240713
312135
307486

اسم الطالب
امانى شعبان زين العابدين محمد احمد
نوران طارق حسن ابراهيم محمد
هبه محمد على ابراهيم
ايات سيد حسن محمدعلى
اسماء حجازى سعيد شعبان
كرلس راضى عدلى عجايبى
هدى محمد محمد رضوان حشاد
رباب جمال عبد الناصر متولى
نرمين طلعت يوسف سلوانس
احمد حسن عبد الحليم حسن
علياء عبدﷲ عباس محمد سليمان
احمد ذكريا احمد السيد
روان خالد السيد سيد احمد
شروق محمد جمال الدين عبد الرحمن محجوب ندا
ساره محسن سمير محمد محمد تاج
مصطفي مشهور عبد العظيم شاكر
محمد حسن محمد حفنى
عمرو احمد محمود على رجب
احمد ممدوح فتحى عيسى السقى
عمر عبدالعزيز حسن عبدالعزيز رضوان
أمل عﻼم صالح عبد العاطى عليوة
محمد رفعت محمد على
ايهاب خليفة احمد خليفة
ماريا البرت مهني اسحق
هشام احمد محمد على مصطفى
هاجر سعد نصر عبد المقصود
فيرونيكا ايمن سمير خليل
دعاء عاطف على احمد
وفاء محمد عبد اللطيف حسن
دنيا عماد فتحى محروس
فرج سعيد فرج عبد النبى
رنا نبيل محمد القوش

الكلية
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره عين شمس
نوعية الزقازيق
اداب اسوان
علوم بنى سويف
تربية عين شمس
علوم طنطا
اداب بنى سويف
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره عين شمس
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب بنى سويف
حقوق قنا جنوب الوادي
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
حقوق اﻻسكندريه
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
تجارة جامعة السادات
تجاره المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية البنات آداب عين شمس
معهد فني صحى بنى سويف
تمريض المنيا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
دار العلوم ج القاهره
تربية/رياضه شبين الكوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
105274
356497
669217
726238
231433
534474
442174
604748
657153
106521
439466
593202
291717
748066
814509
844142
534291
283068
235679
380693
310044
514607
918762
547199
730303
379523
744397
168615
599171
240506
284375
153811

اسم الطالب
كريم طارق احمد السيد حسن
اميره محمد سعد عيسى
محمد عبد الوهاب محمد راضى الديب
اندرو جرجس حسنى لمعى
سلمى معوض حسن احمد
سميه محمد فتحى محمود محمد المر
محمد عبدالرحمن عبدالمنعم محمد حجازي
اسراء انور محمد ماضى
مها سامى محمود غازى شلبى
مريم خالد محمد حسين
روان محمد عبد الجليل صالح الشيشيني
إسراء يسري على مورو
عبد الباري فهمي عبد البارى احمد
ميادة جمال عبدالعال احمد
عبد الرحمن محمد حماد حميدة
محمد صابر طنطاوى سليم
نورا سالم انور السيد عطية
احمد عمرو احمد محمد خضر
محمد مجدى محمد رزق
عبير عاطف عبد ربه محمد نصر
محمد عطية عبد المطلب الشبراخيتي
محمد مجدى عبد المنصف محمد البربرى
غاده عبد الفتاح محمد احمد
عبد الغني محمد عبد الوهاب مالك
عبد الرحمن عﻼء الدين حامد على وهدان
محمد عاطف محمد عبدالعزيز ابراهيم
محمد جمال جﻼل احمد
اسراء السيد عبد العظيم محمد
احمد عطية عبد ﷲ متولى
رنا طارق حسن كامل
عادل نادي وديع مسعد
ميار مجدى محمود خليفة

الكلية
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
اداب عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره جامعة السويس
تجاره القاهره
تربية طفوله ج دمنهور
تجاره طنطا
علوم جامعة السويس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب القاهره
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تربية جامعة السويس
اداب المنيا
علوم المنيا
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره القاهره
حقوق عين شمس
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب دمنهور
تجاره سوهاج
تربية/رياضه اﻻسكندرية
تجاره عين شمس
تجاره بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني صحى بنى سويف
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره القاهره
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تجاره بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
582309
576990
241147
744891
312203
207010
660297
537293
823910
537963
752768
209802
519914
302242
601845
750047
458891
306904
147401
152945
663485
610576
596938
435557
877641
230021
116946
913640
313761
581916
106780
306433

اسم الطالب
محمد سعد السيد فيشار
ايمان زكريا عبد الحميد مصطفى بريك
خلود طارق اسماعيل توفيق
عمر عيسى عبدالنبى على
احمد محمود شوقت العكل
مروه حمدي محمد عبدالجليل محمد
محمد سعد عبد العزيز محمد مصطفى
اسراء جمال محمد سلطان
محمود حشمت محمد الصادق
سحر ابراهيم محمد حسن دراز
يارا ايهاب عبد المحسن ابراهيم المﻼح
رنا مجدي ابراهيم عبد العزيز
دعاء ايمن محمود عمران
عمار حمدي عبد الفتاح محمد الشعار
آﻻء محمد عبد اللطيف مصطفى
شيماء عﻼء عباس حسين
ايه عيسى ناجى محمد الجمال
ندا عماد الدين حامد الشيخ
افنان حنفى شيبه محمد راضى
رانيا خليل ابراهيم علوانى
لميس جمال طيمور توفيق
محمود نبيل محمد التهامى غريب
علياء كمال السيد عبده احمد
رويدا احمد محمود خليل ابراهيم
محمد سمير محمد داهش
شيرين على محمد سليم
ابراهيم محمد طلبه ابراهيم
الهام حسن شعبان احمد
رحاب السيد عبد الحميد الناقة
يوسف محمد يوسف ابراهيم الديب
سامى محمد سامى عبد العظيم احمد
محمد خالد ابو العﻼ عبد العزيز

الكلية
تجاره طنطا
معهد فني صحى طنطا
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
كلية البنات علوم عين شمس
تربية/رياضه المنصورة
تجاره بنها
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
اثار قنا جنوب الوادي
علوم بورسعيد
تجاره عين شمس
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تمريض الزقازيق
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
تربية كفر الشيخ
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجاره اسيوط
تجاره كفر الشيخ
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تربية جامعة دمياط
تربية اسكندرية
علوم اسيوط
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تمريض أسوان
تربية ابتدائي السادات
تجاره انتساب موجه المنصوره
حاسبات ومعلومات المنيا
اقتصاد منزلى حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
901159
736820
672254
163048
292908
882587
307508
811126
678560
146112
292853
228560
816935
803048
672948
209082
220618
658126
826132
586176
226549
899985
215422
834718
544671
588102
388411
204051
461962
920836
454375
583044

اسم الطالب
محمود السيد عطيه يونس
احمد ابراهيم محمد علي
ايه السيد احمد عوضين
اسﻼم عويس حسن يوسف
اسماء محمد السيد احمد
منى نصيف حكيم كارس
مهيناز عبد المنعم محمد تجريدة
جهاد محمد رشدي عبدالرحيم
محمد محمود الداودى محمد
عﻼ عاطف عبد الحميد على حسين
نورهان خالد عبده شافعى على
عبد المحسن محمد عبد المحسن عفيفى
فاطمة رجب عباس عثمان
نورهان حمدى عبد المجيد عثمان
عبد ﷲ عاطف عبد ﷲ جاد عبد ﷲ
عمر غريب عبدالرازق محمد
بسام حسن ابراهيم على
محمد رشدى على على شبانه
مريم القمص مينا امين الياس
اسماء الدسوقى رمضان العاصى
احمد اشرف احمد احمد فارس
وﻻء ناصر عبد الرحمن احمد
اسامة احمد عبد الفتاح ابراهيم
هدير محمد بصري محمد
محمود خالد عبد العزيز محمد عبد الرحمن
احمد هشام حسن ابراهيم الجندى
اسراء صﻼح الدين متولى سويلم
ناردين هانى يعقوب فرج
ساره مصطفى محمود على الجوهرى
عبد الرحمن محمد عبدالرحمن محمد
روضه محمد عبد الرحيم محمد حجازى
اسماء محمد الرفاعى محمد خضير

الكلية
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
معهد فني صحى الزقازيق
معهد فني تمريض المنصوره
اداب انتساب موجه الفيوم
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تجاره اسيوط
علوم رياضة اسوان
معهد فني تمريض المنيا
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب المنيا
اداب انتساب موجه المنيا
تجاره طنطا
نوعية عباسيه
السن عين شمس
علوم المنصوره
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تربية طفوله طنطا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية ابتدائي سوهاج
حقوق انتساب موجه القاهره
كلية تجارة ج أسوان
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
زراعه طنطا
اثار الفيوم
اداب عين شمس
تجاره كفر الشيخ
حقوق قنا جنوب الوادي
اداب طنطا
تربية طفوله طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
898458
291683
319209
383682
582390
651760
663743
110772
220315
745372
158548
148943
674731
468130
209768
669200
755318
680138
236873
537395
511671
909763
135434
210995
460826
834043
505660
460985
592444
399986
902477
815908

اسم الطالب
مينا صفوت ايوب عيسى
يوسف محمد احمد فوزي العصفوري
مروة جمال عبد القوى ابوالعنين
شيماء ابراهيم امين حسن سرايا
نسرين السيد فاروق درة
احمد ابراهيم جمعه رجب شوشان
ايه عبد ﷲ محمد طه
فادى رومانى عزارى قط
نعمة عصام محمد محمد
بسمه عصام السيد رضوان
ساره رمضان حمدان عباس
سماح محمد حنفي محمد
سمير احمد احمد عبد الرشيد هﻼل
نرمين محمد رشاد توفيق
ندى عادل حسن عبد العزيز
احمد حسام احمد الهوبرى
بسنت اشرف على محمد حسونه
محمد عبد السﻼم محمد عبد السﻼم
حازم خالد السيد عبد ﷲ
حسناء محمد محمد إبراهيم عبدالغنى
حميدة مصطفي أحمد محمد بدر الدين
لبنى عبد النبى محمد حسن
على يحى عبد المجيد عبد البر
مصطفي محمد عبدالمنعم محمد علي
عمرو محمد محمد السيد صقر
محمود عﻼء الدين عبدالهادى محمد
على ماهر على محمد على
محمد سعد السباعى على الطباخ
ميرنا حسام محمد ابو الخير
مصطفى فتحى عبدالمنجى عبدالعليم
ورده خربيطه شحاته حكيم
ايه محمود وفقى نعمان

الكلية
إعﻼم ج جنوب الوادى
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي عين شمس
اعﻼم القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
طب بيطرى المنصوره
معهد فني صحى امبابة
علوم رياضة حلوان
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تمريض بني سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنها
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تجاره بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
حاسبات ومعلومات حلوان
تربية ابتدائي دمنهور
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تربية طفولة أسوان
علوم حلوان
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية/رياضه كفر الشيخ
تربية جامعة دمياط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره سوهاج
نوعية موسيقيه المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
466165
502001
211319
152070
159793
578637
321168
595254
119635
229135
916164
231485
745034
125820
837065
877599
609978
284950
122472
114217
304870
319850
323859
385150
323090
736438
654899
914150
604393
377556
180678
825255

اسم الطالب
ساره سمير ابراهيم بسيونى
هاجر فؤاد على محمد حزين
هشام حسام الدين بكر المهندس
محمود احمد مختار محمد
نوره جرز طنيوس طنيوس
عبدﷲ عصام محمد عبدالفتاح هﻼل
ايمان جمال عبد المجيد عثمان
محمد محمود عزت مصطفى السبع
سيف احمد سيف النصر يوسف
محمد منير محمد احمد
اشرف ابوالليل عبدالجواد خضر
حبيبة طارق محمد امين
بسمه عادل مصيلحي عبد الحميد
بسنت اسامة محمد وهبى على
هاجر عمر عبدﷲ أحمد
شاديه سعيد ابو زيد احمد
عبدﷲ عماد السيد على عبدالرحيم
ايمان خميس محمد عبد الرحمن
ندى عبد النبى فاروق سيد
محمد خالد فتحي اسماعيل
سارة احمد محمد محمد عبد الدايم
اسراء حمدي عبده الصاوى
اية ياسر محمد دمرانى نصر
احمد السيد محمد عطيه
وسام السيد محمود صبرى البيومى
محمد رمضان عطيه سليم عطيه
لمياء نبيل حسن عبد العزيز الفتيكى
كريم محمد على حسن
محمد جمال على محمد عفيفى
منى عمرو فاروق عباس
صباح عبد الغفار مسعود عبد الغفار
حسين السيد محمد محمود

الكلية
تجاره كفر الشيخ
اداب اﻻسكندريه
حقوق عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
معهد فني تمريض بنى سويف
حقوق طنطا
اداب شبين الكوم ج المنوفية
علوم جامعة دمياط
حقوق القاهره
اداب القاهره
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
كلية البنات تربية عين شمس
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم عين شمس
اداب فرع الوادى الجديد
اداب اسيوط
تجاره جامعة السويس
دار العلوم ج القاهره
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تربية/رياضة جامعة السادات
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه
تربية الغردقة جنوب الوادي
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
بنات علوم رياضة عين شمس
دار العلوم ج القاهره
تربية ابتدائي المنصوره
كلية تجارة ج أسوان
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية ابتدائي عين شمس
اداب الفيوم
تجارة قنا ج جنوب الوادي
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
895228
671529
832726
819095
656894
128956
296186
832516
674431
549643
672303
578708
317887
451830
747986
159294
229818
351737
662570
876793
301966
366611
370794
727718
506447
288402
460061
459933
219761
888773
745209
355120

اسم الطالب
احمد ابوبكر محمد خليل
عادل اﻻمام رمضان عبد المقصود
رضوى مصطفى انور جاد
شيماء عبدالحفيظ محمد سعيد
مريم رضا السيد فرغلى السيد
هدى المعتز با رزق ابو العﻼ
منة ﷲ احمد السيد حسن دياب
اسماء عبدالقادر سنوسي سليمان
مى حافظ محمد احمد النقيب
منار جمال رمضان محمد الطباخ
مصطفى عصام محمد عبد العزيز
مصطفى غازى غازى على مرة
احمد رأفت عبد ﷲ عبد الحميد
محمود محمد عبدالغنى محمد بدوى
نورهان محمد فاضل يوسف
مني محمد عبد التواب محمد
فاطمه احمد عبدالغفار احمد سليمان
رضوى ابراهيم زكريا ابراهيم
احمد ربيع فتحى عبد الرحمن
ايمان رشاد محمد حسن
ايمن عبد السميع ابراهيم محمد الشيخ
على محمد محمد احمد حسين
احمد يسرى حسنى ابراهيم
اسراء السيد عبد العزيز محمد الدالى
شاهندة محمد فتحى محمد
جيهان محمد محمد الحصرى
أية حامد محمود خليفة
ايمان محمود عبد السﻼم محمد حجر
امنية شريف عبد المجيد احمد
جهاد عبد الباسط محمد عطاﷲ
محمد صابر قطب محمد
مى عصام الدين حسن على

الكلية
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
حقوق بنى سويف
حقوق المنصوره
زراعه عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب قنا ج جنوب الوادى
علوم رياضة المنصورة
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب طنطا
تجاره جامعة السويس
تربية ابتدائي بنى سويف
تربية عين شمس
علوم القاهره
تجاره جامعة السويس
اداب اسيوط
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب بنها
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه دمنهور
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
علوم اﻻسكندريه
نوعية كفر الشيخ
حقوق عين شمس
تربية اسيوط
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
391528
298356
584378
218785
140725
616637
365727
655857
389332
317737
894080
133683
107387
118266
242395
376924
591437
548843
244085
311609
677790
447418
120147
606635
466251
221546
503715
658627
147315
916236
676239
884162

اسم الطالب
علياء محمود زيدان احمد سليمان البارودى
جورج يوسف نسيم صالح
إيمان السعيد أبو المعاطى إبراهيم شميس
ندى عبد الفتاح محمد عبد الفتاح
اية رمضان عمران احمد عمران
محمد ابراهيم عبد العزيز نصر حسن
امانى محمد محمود محمد
محمد متولى صﻼح السيد
مريم رضا اسماعيل سالم
مينا عماد يعقوب سﻼمه
اميره جيﻼنى محمد محمد
اميرة حامد مسعد حامد
عمر ايهاب مصطفى ابراهيم
مريم مكاوى ابو العباس امبابى ابراهيم
اسﻼم متولى سعد طه
ايه عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن عبيد
منه ﷲ هشام على على شنشن
عبد القادر مدحت عبد القادر البري
محمود مساعد اسبتان سليم
هيثم عاطف السيد عوض
اسماء عاطف صﻼح عبد الرزاق
عمرو محمد ناجى محمد خفاجى
عبد المنعم حسين محمد تمام
آﻻء كمال عبد القادر موسى
ياسمين عوض سعداوى يوسف سعداوى
بسنت عثمان محمد عزمى عثمان
عبد الرحمن احمد عبد العال على محمد
وﻻء فوزى على محمد محمد غراب
محمد سيد رمضان عبد الهادى
اسراء احمد حمدان احمد
محمد زينهم عبد العزيز عزب شاهين
سندس عنتر محمد محمود

الكلية
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
علوم القاهره
تجاره طنطا
تجاره القاهره
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
دار العلوم ج القاهره
اداب المنصوره
زراعه عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية سوهاج/رياضة
معهد فني صحى امبابة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية البنات تربية عين شمس
اداب القاهره
تجاره عين شمس
تجاره بور سعيد
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي شبين الكوم
تجاره طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تجاره الزقازيق
اداب كفر الشيخ
حقوق عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه المنصوره
حقوق القاهره
تجاره اسيوط
معهد فني صحى الزقازيق
كلية اللغات والترجمة سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
663576
502323
760256
521043
107602
205278
801102
611386
463079
821993
666330
139227
164839
449163
887543
685048
659981
244045
369792
306636
211075
394187
505383
218627
161798
681552
518565
291825
374062
130464
285933
537263

اسم الطالب
هند محمد امين حسن الرفاعى
محمد عبد ﷲ سﻼم عبد ﷲ
اسراء فتحى السيد محمد
بسنت عصام يوسف زنقير
مى محمد حسنين سليمان
مارينا ممدوح خليل سامى
كريم محسن محمد عبدالعليم
هاله عبدﷲ السيد عطيه
ابراهيم رمضان يونس محمد سلطح
آيه قدرى رمضان محمد
عمر جمال طه عيسى حلوه
اسراء احمد صابر محمد
وفاء رمضان عباس خليل
يارا إبراهيم رفعت محمود الشيخ
امنيه حسن حسين عمر
محمد عبد الرحمن شعبان حسن فرج
يارا هشام محمود مصطفى على
ابراهيم حسنى توفيق محمد
عبدﷲ عماد عبدالغنى محمد الطاهر
عﻼء محمد عبد الغفار المشﻼوي
منه ﷲ اسامه عبد الرءوف حامد
اشرف سالم صالح ابراهيم
محمد سامي مصطفي محمد الجندي
هاجر محمد السيد ابراهيم
احمد مصطفي سكران حميده
احمد محمد محمد سﻼمه ابراهيم عقل
آﻻء عصام اسماعيل حنفى
سارة زينهم محمد حنفى
امنيه محمد احمد محمد متولى
مريم عبد العزيز حشمت عبد العزيز
مرح محمد عيد محمد احمد حموده
ندى طلعت محمد محمد دوابه

الكلية
تجاره المنصوره
تربية اسكندرية
معهد فني تمريض الزقازيق
اداب دمنهور
تجاره عين شمس
علوم القاهره
السن المنيا
معهد فني صحى الزقازيق
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
تجاره طنطا
فنون تطبيقيه حلوان
تربية الفيوم
حقوق طنطا
طب بيطرى اسيوط
تجاره طنطا
حاسبات ومعلومات الفيوم
حاسبات ومعلومات المنيا
معهد فنى تمريض بنها
حاسبات ومعلومات الزقازيق
حقوق عين شمس
حقوق بنها
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره القاهره
حقوق بنى سويف
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره دمنهور
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي بنها
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
603038
387109
884467
819175
292222
462395
207979
540596
879746
728996
429408
898442
425611
815639
116463
556844
877058
464772
877839
614463
447965
454319
895069
657686
137858
463990
313992
377860
664038
463447
611134
218154

اسم الطالب
ايناس سليم فوزي سليم عطيه خضر
اسراء جمال ابراهيم على
عبد ﷲ ابراهيم عبدالفضيل حسن
امنيه محمد عبد العاطى محمد
اسماء عبد الناصر كامل محمود احمد
ايمان محمد ابراهيم محمد الشرقاوى
هدى خالد محمد سامى السيد متولى
اية السيد عبدالحميد ابوزيد
رضوى نبيل سيد احمد
سعاد محمود طنطاوى احمد الغرباوى
هبة ﷲ محمد عبد الواحد محمد
محمد ضاحى خليفه محمود
يحيى خالد محمد حسنى ابراهيم المخزنجى
عائشة ناجح عبد المعز محمد
محمد صابر محمد عبد العزيز
سعد حمدى سعد محمد طبيخه
عبد الهادي اسﻼم محمد صادق عبد السﻼم
محمد فتحى يوسف عوض شريف
محمد زيدان هاشم همام
اميره على عيد اسماعيل على
احمد سالم السيد جبر
منةﷲ عبد الحى السيد محمد الصواف
امل زين العابدين حسين على
بيشوى سامح سعد حنا عوض
هدى عبد الغنى جبر عبد الغنى
ايه مجدى مبروك عبده موسى
ياسمين شحات قطب شحات
احمد وحيد دسوقى عبدالنبى
ابراهيم اشرف ابراهيم عبد الرحمن
اﻻء عطيه اسماعيل سالم الصفطى
ساره ناصر السيد منصور
يوستينا فريد متانى فايز

الكلية
تربية الزقازيق
تربية ابتدائي بنها
تربية/رياضه اسيوط
رياض اطفال المنيا طالبات
اداب انتساب موجه حلوان
تربية رياضيه  /بنات كفر الشيخ
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره دمنهور
تربية اسيوط
نوعية الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
تجاره اﻻسكندريه
تربية المنيا
علوم رياضة حلوان
اداب اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات اسيوط
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
تجاره اسيوط
نوعية الزقازيق
معهد فني صحى طنطا
تربية طنطا
تربية سوهاج
علوم المنصوره
تجاره القاهره
معهد فني تمريض طنطا
نوعية اشمون
علوم رياضة بنها
نوعية المنصوره
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب موجه قاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
363565
745334
151307
105356
756463
139623
152111
518712
755039
741086
810741
675310
825998
745268
747398
831532
240335
749100
324368
901436
302158
746878
825816
445367
235923
821532
244977
116656
295852
460246
277103
676649

اسم الطالب
محمود عبدﷲ كمال محمد
عبدالقادر محمد عبدالقادر السيد منسي
مصطفى صبري عبد العليم ابوبكر
احمد خالد المرغنى عبد الحليم
خالد ابراهيم زايد سليمان
اسراء حمدى عبد العليم الكومى
مصطفى محمود اسماعيل عويس
دنيا السيد ابراهيم عبد الغفار الشهاوي
اسﻼم محمد سليمان عطيه
عبدﷲ محمود السيد محمد
اسﻼم احمد محمد عبدالعزيز
احمد حمدى محى حامد حيار
منى عبد الناصر عبد الرازق عبد ﷲ
محمد محمد عثمان احمد عثمان
سلمى محمد ابراهيم السمان
عبدﷲ محمد فهيم محمد
هيام محمد فاروق سيد محمد
امانى جبريل طه احمد
ماريو عزت عطيه عبد الشهيد
محمد محمود ابوزيد السيد
عبد ﷲ امين محمود أمين محمود
فيصل عادل رسﻼن عبدالعزيز
علي حسن محمد احمد
شيماء عاشور عبد الغنى عبد الجليل
منة ﷲ طارق طلعت طه
ايمان سيد اسماعيل على
عمرو احسان محمود علي عفيفي
محمود محمد رمضان محمد
نورهان ناصر نعيم عبد المﻼك
نورهان ابراهيم محمد مبروك دغدغ
احمد ايمن محمد محمود موسى
ليلى سمير على محمد ابراهيم

الكلية
تجاره طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد فني صحى اسماعيليه
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنى سويف
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب انتساب موجه اسوان
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تمريض قنا جنوب الوادي
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
اداب سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم جامعة السويس
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
معهد فني تمريض طنطا
كلية البنات آداب عين شمس
تجارة قنا ج جنوب الوادي
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
تجاره انتساب موجه حلوان
السن عين شمس/رياضة
زراعه كفر الشيخ
تجاره عين شمس
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية

Page 2705 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
118491
452213
229880
469493
527669
283088
149259
585752
680918
747814
500358
155871
111305
514965
321142
680873
725536
833634
457246
578368
159802
434476
666490
388297
676625
532938
363712
289503
445030
447368
465641
808481

اسم الطالب
رحاب عﻼء احمد صديق
احمد عبد الغنى عبد الهادى البرى
ساره احمد عبدالنعيم خلف
اميره نورﷲ عبدالمنعم ابراهيم
دينا يسرى يحيى احمد عبدالرزاق
ندى سمير عبد الرحمن مهران
احمد عبد العاطى شاكر عبد الواحد
عاصم عبد الباسط فهمى محمد شعيب
رضا ابراهيم محمد احمد الدسوقى اﻻمام
مارينا جورج بطرس مرقص
عمر يسرى عبدالعزيز الخياط
اميرة سعيد سعيد محمد
صفاء عاشور مكرم الصاوي
محمد محمود عيد الشرقاوى
دعاء نصر السيد حسان
غاده جمعه السيد محمد السيد
جانيت عيد اسحق صموئيل
عمر سعدى سعيد حسين
ياسمين رضا السيد معوض البطاوى
دينا عبد ﷲ ابراهيم بشير
وفاء شعبان قرنى محمد
احمد محمد صبري محمد الدبابي
عبد الرحمن محمد محمد ابراهيم غيط
عبدالرحمن عبدﷲ سويلم محمد زيدان
حور على عبد الباسط على عثمان
ابوالمجد فاروق محمد كمال القاضى
اسﻼم ناصر عبدالرحيم عبدالعال
ماري ماهر رمزى عبده
اسراء مجاهد عبد الوهاب مجاهد الجمال
مهند محمد ابراهيم متولى محرم
سهير حمدى محمد احمد عبدالعاطى
عبد الرحمن محمود عبد الغنى غنيمة

الكلية
علوم رياضة القاهرة
اداب كفر الشيخ
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تجاره كفر الشيخ
تجاره دمنهور
اداب القاهره
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية ابتدائي جامعة السويس
تجاره اﻻسكندريه
خدمه اجتماعيه الفيوم
تجاره انتساب موجه طنطا
حقوق اﻻسكندريه
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره المنصوره
طب بيطرى الزقازيق
حقوق قنا جنوب الوادي
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تربية ابتدائي طنطا
علوم بنى سويف
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تمريض الزقازيق
علوم كفر الشيخ
زراعه عين شمس/رياضة
نوعية جيزه
اداب طنطا
تجاره طنطا
تجاره كفر الشيخ
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
733795
593479
310568
110565
741059
658637
655831
753283
316429
240833
603406
213128
880538
903049
683384
579034
543900
669716
888364
881613
589291
512283
174194
205646
578262
833904
677787
226893
657722
876433
665695
216207

اسم الطالب
راندا احمد عبد الظاهر محمد شلبى
هاجر محمد الشناوى سرور
اسراء محمد حسن أبو سمره
احمد هشام محمد عبد العزيز
احمد عادل سعد عيد
احمد عصام حمدى احمد المتولى
محمد ابراهيم عبد المنعم الفتيكى ابو العنين
ريموندا سامي فهيم عبد السيد
اميمة خالد محمدى عوض
هدير خالد عبد الحميد ابراهيم
خالد ناجى محمد حسنين النجار
اﻻء احمد فرج محمود
محمود صابر على بدوى
عماد عاطف بسطه حبيب
عزه السيد رضوان رضوان جميل
احمد عبدالحميد عبدالشافى عبدالحميد امين
هاجر جمال محمد محمد على راضى
احمد مصطفى السيد النبوي حسن
اسراء احمد محمد محمد
شيماء فارس امين صالح
طه احمد طه محمد البسيونى
سارة حاتم سعيد ابراهيم السيد
احمد جمال انور رمضان
عبد ﷲ حربى ابراهيم عمر
محمد خالد محمد المرسى شحاته
أميرة أحمد بغدادي ابراهيم
اسماء اسامه عزت عبده ابو الفتوح
هدير سيد فريد السيد
طارق فتحى محمد حسين صبرى
هبه صابر علي قوشتي
ياسمين اسامه احمد فاروق فؤاد عيسى
يوانا بولس اسحق حبيب

الكلية
اداب الزقازيق
حقوق المنصوره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه الزقازيق
علوم رياضة اﻻسماعيليه
علوم بورسعيد
حقوق المنصوره
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تربية ابتدائي بنها
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره الزقازيق
اداب القاهره
حقوق اسيوط
علوم سوهاج
نوعية المنصوره
تجاره طنطا
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره اسيوط
اداب اسيوط
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
حقوق اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه الزقازيق
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية/رياضه طنطا
تربية قنا ج جنوب الوادى
علوم المنصوره
اداب انتساب موجه القاهره
تربية رياضيه بنين المنصوره
اداب اسيوط
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
علوم رياضة القاهرة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
899982
455534
391637
893377
142279
665496
577993
537812
666715
118937
604847
206362
377079
881629
221293
285228
388711
118965
473512
518886
105698
596374
884735
239619
330147
602693
884767
832547
651952
596698
373451
609760

اسم الطالب
هيام فياض انور قبيصى
محمد ابراهيم عبدالفتاح محمد الحصرى
اسماء عاطف على عوض
صفاء رجب محمد احمد
جهاد على ابراهيم البيومى
خضره الباز السيد حسانين جمعة
دينا عزت احمد اﻻجرب
آيات عبد الجليل عبد ﷲ النشار
محمد عماد محمد عبد الحميد الدغيدى
امنية يحى محمد ابراهيم
فاطمة سعيد ابراهيم متولى
لؤي علي محسن احمد
وﻻء ناصر عليوه السيد الطنانى
مريم اسعد سليم نادى
تقى ياسر حسين حامد
نهى عادل بركات عبد الوهاب
احمد خميس بيومى خميس
سمية عبد الحى ذكى محمد
شيماء محمد عبد الحى اسماعيل عثمان
بسمة رجب عبد العزيز ابو يوسف
دينا محمد سيد عبد الحفيظ
اية حسن حسن محمد الشامي
دعاء هوارى سليم عبده
احمد حمدى عبدالعليم السيد
بﻼل محمد سليمان سيد
هاجر ممدوح محمد مرسي
محمد عبد الرحيم عبد السﻼم عبد ﷲ
ترفينا دانيال شاكر عبدالملك
اسﻼم احمد محمد السيد شلبى
احمد محمد ربيع عبده الطحان
احمد شوقى السيد الطوخى رضوان
مصطفى محمود المتولى أحمد سليمان

الكلية
معهد فني صحى سوهاج
زراعه كفرالشيخ /رياضة
فنون تطبيقيه حلوان
تربية سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره المنصوره
معهد فني صحى طنطا
تجاره طنطا
حاسبات ومعلومات المنصوره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تمريض الزقازيق
تجاره عين شمس
كلية البنات تربية عين شمس
اداب سوهاج
حقوق حلوان
السن عين شمس
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
نوعية عباسيه
تربية كفر الشيخ
اداب كفر الشيخ
السن المنيا/رياضة
تجاره جامعة دمياط
اداب اسيوط
تمريض القاهرة
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
نوعية الزقازيق
تجاره اسيوط
سياحه وفنادق اﻻقصر
اداب المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجاره بنها
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
318858
368404
473354
304899
141066
298026
811391
169395
503844
300834
459634
134281
599539
575814
818182
605113
287516
672248
204383
737060
455486
542566
321744
894590
164541
221032
111418
576635
439544
825995
116369
606185

اسم الطالب
مارولين اديب كيرلس نصر
شيماء محمد شاكر عبدالعزيز على عطا
ليلى عبدالجواد محمد عبد الجواد سبوخ
غدي اسماعيل عبد الحليم محمود سليم
ياسمين عبد الباسط عبد العزيز عبد الشافى
هاجر عمر كمال عبد العزيز
مارى غطاس داود غطاس
اماني دياب عبد الدايم احمد
عمرو سعيد فؤاد مصطفى
شيماء سعيد محمود عزوز
محمد فؤاد عبد الغنى محمد السنهورى
عبد ﷲ محمد محمود على العنانى
ياسر محمد عليوه سليم
يمنى ابراهيم السيد محمد عكاشة
هدير عرفان ناجى محمد
ايه اسامه غريب يونس
سمر امام فرج امام موسى
اميره محمد عثمان سليمان
يوأنا عماد صبرى شاكر
اسﻼم محمد احمد محمد عبدالعال
يوسف شعبان عبدالفتاح السعيد مصطفى
آية عبد الرؤوف عبد العزيز محمود
احمد عبد الشافي احمد نظيرسليم
ايه محمد عبد العال مليجى
اسماء عبد اللطيف محمود عبد اللطيف
محمود عبد الهادى محمود عوض
اسراء محمد منصور ابراهيم
اسراء اسماعيل محمود محمد الخواجه
مريم محمد على عبد العال سليم
منار عبدالمحسن ابوالفضل حفنى
محمد فتحى حسني شحاته الجدامى
احمد محمد حافظ محمد

الكلية
تجاره بنها
علوم بنها
كلية البنات علوم عين شمس
تربية/رياضه شبين الكوم
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
حقوق عين شمس
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب سوهاج
حقوق اﻻسكندريه
اداب حلوان
علوم طنطا
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
حقوق الزقازيق
تربية طنطا
تربية رياضيه  /بنات المنيا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية/رياضه عين شمس
تربية ابتدائي المنصوره
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضة
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
علوم طنطا
تربية/رياضه اﻻسكندرية
معهد فني صحى بنها
تربية سوهاج
علوم جامعة السويس
معهد فني صحى رياضه امبابة
كلية البنات تربية عين شمس
اداب طنطا
تجاره اﻻسكندريه
نوعية موسيقيه قنا
حاسبات ومعلومات الفيوم
تجاره انتساب موجه الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
307546
240956
881420
752898
425224
906115
605479
523240
920066
659767
463423
609117
532260
224247
878236
210531
205090
505041
109508
281421
604086
595450
529240
814547
237627
902070
299917
309325
507822
811542
516659
367755

اسم الطالب
بسمة صﻼح حسن محاريق
نهى عبد الرءوف على ابراهيم
احمد حسن عبد المالك حسانين
داليا وحيد احمد عبد المقصود محمد
احمد موسى احمد بكور
محمد تاجي حسن محمد
فردوس سامى محمد حسن
مينا مجدى حنا ابراهيم مرقس
اسﻼم حمدون عبدالعليم على
ياسمين عماد الدين محمد محمد على
اسماء احمد على محمد منصور
احمد السعيد رمضان سعد علي
محمود رجب محمود جاب ﷲ متولى
نوران علوانى احمد محمد
مريم اشرف جرس مجد ﷲ
نادر عماد نبيل ميخائيل
سلمي مصطفي احمد حلمي
فاطمه عبدالرحمن فرج عبد العاطى
نادر مﻼك حشمت ابراهيم
يوسف هانئ محمد رشاد محمد الحاذق
عبد ﷲ اشرف عوض عبد الجليل شهوان
رحمه فرج عبد الغفار حسن حرب
عمر صﻼح محمد محمد ﻻشين
محمد اشرف عبد المنعم عبد العزيز
اسماء عبد الرحمن مرزوق علي
سمر انور خليفه عبد الﻼه
حسان ابراهيم ابو سريع حسان
سارة عادل محمود جبريل
سامر سعيد كمال أحمد فتح ﷲ
ميرنا مجدي موريس جرجس
احمد رمضان ابراهيم احمد العوضى
خلود عمر محمود محمد كريم

الكلية
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
زراعه القاهره
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
ك.ت .فني صناعى اسكندرية
تجاره سوهاج
علوم بنها
زراعه اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
اداب المنصوره
تمريض كفر الشيخ
تجاره الزقازيق
زراعه دمنهور
تجاره عين شمس
تجاره اسيوط
مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية
حاسبات ومعلومات حلوان
حقوق انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تجاره بنها
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
علوم حلوان
حقوق بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي سوهاج
تربية/رياضه حلوان
طب بيطرى جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
كلية التربية الفنية ج المنيا
تجارة جامعة السادات
كلية الفنون التطبيقية ببنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
876488
684379
660636
140691
355543
682653
668984
664661
369189
307426
530066
675504
757694
838039
137940
530937
886424
327532
801180
244475
168644
370375
234121
121088
469013
801096
830465
228537
389553
582185
431316
454412

اسم الطالب
دعاء محمد احمد محمد
الحمزه احمد كمال عبد الحكيم احمد
محمد سعد جمعه عبد الهادي
ايه محمد عبد ﷲ حسين
منى جمال قلته اسحق
خلود محمد عبد الجواد محمد الزناتى عبد الجواد
سالى مصطفى مصطفى عبد الفتاح الحنفى
اسراء خالد مصطفى محمد السيد بيلى
مصطفى وائل مصطفى عبدالعظيم
هدير هشام نبيل عبده
اسﻼم سﻼمه السيد عبدالعزيز الجلجموني
اسراء محمد عبد الوهاب ابراهيم عجور
ميرى اشرف جابر صادق
مروة حسن علي عبدﷲ
مى محمود محمد منصور عبد العزيز
محمد جمال معوض عبدالعزيز حميده
اسماء خليف عبد الحميد محمود
ياسمين شبل محمد عبد الجواد محمد البحراوي
مهند ممدوح عبد الحميد محمد
فاطمه عصمت عبد الحكيم سعيد
اماني قرني سعد حسن
احمد محمد احمد علي
هدى عصام الدين ابراهيم محمد
محمد عصام ربيع ابراهيم محمود
آيه حمدين ابراهيم يوسف حمدين
عﻼء مصطفى أحمد خليل
عبد الرحمن محمد عبد الفتاح احمد
احمد اشرف عبد الهادى خروب
عﻼء الدين هنداوى معتمد هنداوي
محمود عبد ﷲ ابراهيم السيد
معتز عﻼء عبد الحميد محمد عبد الوهاب
ساره احمد سعيد احمد عبدﷲ

الكلية
علوم اسيوط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
حقوق المنصوره
زراعه القاهره/رياضة
علوم عين شمس
تجاره بور سعيد
تجاره الزقازيق
اداب المنصوره
حقوق بنها
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
طب بيطرى دمنهور
اثار القاهره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
نوعية عباسيه
اداب دمنهور
تربية ابتدائي اسيوط
اداب سوهاج
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
معهد فني صحى امبابة
علوم الفيوم
علوم رياضة بنها
دار العلوم ج القاهره
علوم رياضة حلوان
تربية رياضيه  /بنات كفر الشيخ
علوم المنيا
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
فنون تطبيقيه حلوان
اداب انتساب موجه الزقازيق
علوم طنطا
تجاره دمنهور
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
204315
527835
149235
328036
805275
908093
300616
284028
304457
452146
151712
505294
377596
759633
296903
470234
511216
382313
206762
911532
890643
467863
463533
599786
751027
741525
827647
825493
847123
237881
289339
113142

اسم الطالب
فرح ياسر عبد الغنى محمد دحروج
ايه مصطفى كامل حسن مخلوف
فاطمة عبد المنعم عبد الحكم محمد
رانيا عوض رمضان الطنطاوى
نورهان سيد ابراهيم محمود
وائل محمود الضبع ادم
امل سمير احمد عبدالحميد
حسين اسامة حسين خميس
اميرة خالد احمد الخطيب
احمد عمرو السيد عبد المقصود البلتاجي
مصطفى سامى شكرى عبد المقصود
عبد الرحمن سعيد عبده علي عبد النبي
احمد عمادالدين كمال سليمان جاد
محمد عبد القادر لطفى عبد القادر الجيزاوى
ميرنا سعيد محمد فتوح النجار
عبدالقادر محمد عبد القادر محمد حامد
احمد اشرف عزت عبد السﻼم رجب
فايزه جمال رمضان عبدالواحد الشيخ
مريم مجدى منير كامل
رؤي احمد عكاشه محمود
حسام جمال على امين
فاطمة الزهراء محمد عبد القادر أبوشعيشع شتا
دينا هﻼل اسماعيل اسماعيل ابو الفضل
محمود عزت حسن ابراهيم
مايكل جورج الفرد برسوم مرقس
عبد الرحمن احمد عبد الرحيم محمد
عبد الرحمن محمد محمود على
الهام نبيه عبد الشافى محمد
كرستين ادور زكى بقطر
ساره شعبان عبد البصير احمد
باسم هيشام ياسين عبدالحميد
محمود عوده حمدان السيد

الكلية
حقوق القاهره
تجاره اﻻسكندريه
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تجارة قنا ج جنوب الوادي
كلية التربية الفنية ج المنيا
حقوق قنا جنوب الوادي
اداب انتساب موجه حلوان
اثار الفيوم
اداب انتساب موجه طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق عين شمس
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
اداب انتساب موجه عين شمس
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره دمنهور
تربية/رياضه بنها
فنون جميله فنون حلوان
تربية طفولة أسوان
معهد فني تمريض اسيوط
نوعية كفر الشيخ
نوعية كفر الشيخ
تجارة جامعة السادات
علوم بورسعيد
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
ك.ت .فني صناعى قنا
زراعة قنا ج جنوب الوادي
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية عين شمس
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
514859
307538
823765
612879
511012
678623
614982
816184
302208
386089
545525
440154
297284
819158
836758
897291
479093
660104
146218
820734
282689
478712
237792
450086
589981
678087
318126
654987
656192
509971
428657
390297

اسم الطالب
اسامه عبدالحليم احمد حجاب
اية علي جابر على
عبدالستار عبدالباسط احمد سليمان
احمد عبدالعزيز محمد عبدالرحمن
صﻼح احمد محمد محمود محمد
رحاب جمال على محمد علي
هايدى احمد اسماعيل احمد
جهاد يحى عبد العزيز مهنى
احمد رضا عبد السﻼم جاد ضيف
مى اسامه مبروك محمد سليم
محمود على حسن محمد حسن
فايزة احمد رمضان بدير
منة عبد المنعم حسين حسن موسى
اسماء عاطف على محمد
سارة جمال عدلى امين عبدالرحمن
وائل نبيل عبد ربه انس
الزهراء عصام محمد مصطفى النجار
احمد محمد العزب فضل
نهى محمد محمود قاسم عبد ربه
عبد الرحيم احمد عبد الرحيم دمرداش
سارة ماجد احمد عبد الرءوف
باسم محمد فتحى حسن على
سماء ماجدى محمود عبد المحسن
كريمه رافت عبد المنعم هاشم محمود
منه ﷲ طارق محمد السيد البش
ايه الخضرى جوده السيد عطيه
محمد حامد محمد خﻼف
ابراهيم ابراهيم احمد المتولى المتولى
محمد هانى رزق الخولى
خالد محمد حسنين حسن حسنين
احمد ربيع السيد حامد
محمود محمد ابراهيم عبدالعال

الكلية
تجاره سوهاج
تمريض شبين الكوم المنوفية
حقوق قنا جنوب الوادي
معهد فني تمريض الزقازيق
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه المنصوره
تمريض الزقازيق
رياض اطفال المنيا طالبات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
حقوق اﻻسكندريه
علوم اﻻسكندريه
فنون جميله فنون حلوان
تجاره اسيوط
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تربية ابتدائي سوهاج
تمريض كفر الشيخ
تربية المنصوره
السن عين شمس/رياضة
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تجاره القاهره
تربية كفر الشيخ
تجاره القاهره
تجارة جامعة السادات
تجاره جامعة دمياط
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
تجاره بنها
صيدله المنصوره
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
142230
381751
208964
380424
650022
728999
315163
611912
115675
741691
677361
669761
310974
531259
159960
500360
661468
727151
389624
733651
130416
815558
607459
897660
603079
805157
506846
221713
154480
879178
216882
384861

اسم الطالب
محمود احمد محمد مصطفى
ياسمين عاطف رمضان محمود
عبد القادر حجازى السيد حجازى
سعيد ياسر سعيد محمود عبدالمولى
زياد محمد فاروق محمد حسنين
شيماء ابراهيم عبدالفتاح سعودى ابراهيم
محمد السيد احمد جمعة
اسﻼم نبيل عيد نبوى عبده
محمد حسين خليل سليمان
ايهاب حسين عيد ابراهيم
اسماء السيد عبد الرحمن محمد محمد سليم
احمد مصطفى عبد الحليم جبر زاهر
اميرة عبده نبهان الدياش
احمد اسامة رشاد محمد مقلد
جهاد عيسى عبد النعيم مصطفى
عمرو حسين حنفى عيد حسن
داليا رزق محمد حسن محمد
عبد ﷲ محمود حسين محمود عاطى
بيتر محسن محروس عبيد
ميرنا سامى محى امين محمد
سلمى محمد علي حسن حسنين
اﻻء محمد سعد محمد
احمد محمد سليمان محمد
الشيماء سيد همام محمد
شيماء جﻼل محمد عطوه عطيه
هند عامر محمد محمود
يارا محمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن
هدير اشرف ربيع احمد
سارة سلطان جبالي محمد
اميلى اسامه رشدى عبد المسيح
بﻼل عبدالعال درويش عبدالعال
محمود وحيد السيد على

الكلية
حاسبات ومعلومات القاهره
معهد فنى تمريض بنها
علوم حلوان
تجاره بنها
علوم المنصوره
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات بنها
علوم رياضة الزقازيق
علوم رياضة حلوان
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره المنصوره
تمريض شبين الكوم المنوفية
حقوق طنطا
تربية بنى سويف
تجاره اﻻسكندريه
علوم جامعة دمياط
تجاره الزقازيق
علوم عين شمس
اداب الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
زراعه المنيا
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه اسيوط
تربية سوهاج/رياضة
تجاره الزقازيق
اداب سوهاج
تجاره دمنهور
السن عين شمس/رياضة
طب بيطرى بنى سويف
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه طنطا

Page 2714 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
504741
460584
469586
536022
219656
895020
279973
835661
109605
671979
612630
183002
296558
433912
532327
665692
529888
355662
540205
292304
427165
504575
124096
122312
106700
876869
310453
305144
876961
220766
547411
291140

اسم الطالب
ايه سعد عمر عبد اللطيف
رائد محمد اشرف حنفى محمد الكومى
فاطمه احمد محمد عبدالرحمن فياض
اسراء خالد عبد الستار عبد الحليم ابو الخير
يوسف مصطفى محمد محمود السايح
منى عصام محمد عباس
كريم حسن عبد الفتاح محمد نصر
شيماء سيد طه أحمد
سيد على سيد على
مها محمد عبد الهادى محمد احمد
محمد محمود احمد محمد الصغير
ضياء محمد ربيع هاشم
سارة احمد قرقار محمد حسن
محمد جادالكريم مغربى على اسماعيل
احمد رمضان عبد الخالق شحاته كردى
هبه ابراهيم عبد ﷲ عبد الحافظ الجميعي
احمد حمدى رشاد محمد الحمراوى
ايمان ايمن يحى على
ايمان رجب عبدالبارى على
علياء محمد عبد الحنان البلتاجى
مصطفى توفيق مصطفى طلحة ابوطالب
حسن محمد حسن فايد
احمد محمد غازى عبد الحميد
ايمان رأفت وهبة توفيق
عفت عبد الرحمن حسن محمد
اميره فتحى محفوظ رشوان
امل ماهر الشامى رمضان
نهى ايهاب مليجى الغرابلى
عمرو جوده سيد محمد
شنودة فاروق وهبة اسكندر
محمد مسعد احمد محمد عبد الغفار
يوسف علي محمد محمود عباس

الكلية
اداب كفر الشيخ
معهد فني تمريض طنطا
نوعية كفر الشيخ
تربية طفوله ج دمنهور
حقوق حلوان
اداب سوهاج
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية المنصوره
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره بنى سويف
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اثار قنا جنوب الوادي
تربية/رياضه المنصورة
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات حلوان
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
اداب القاهره
اداب اسيوط
تمريض شبين الكوم المنوفية
تربية رياضيه بنات شبين الكوم
تربية رياضيه بنين اسيوط
حاسبات ومعلومات المنيا
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
اداب القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
885464
544208
379853
473248
527981
231637
164112
817915
471854
742212
838192
209659
601960
455710
325175
677527
294879
428442
613299
738075
543492
680551
904013
576906
676827
614617
229586
733177
371265
654133
558322
679130

اسم الطالب
اسراء سﻼمه يوسف سيد الوحيش
احمد يحيى سعد زغلول حسن مصطفى
ندى احمد ممدوح غريب القللي
محمود عبد الفتاح عمر عمر بركات
هدى خميس احمد محمد سليمان
ندا رمضان على سليمان
شروق سيد منجود درويش
شنوده اشرف فتحى بطرس
ممدوح احمد على ابراهيم الشيخ
دنيا احمد احمد محمد احمد
محمد سعد امبابى مسعود
ضحى احمد سيد احمد الشايب
كريم عادل سليم حافظ راغب
محمد رمضان عبد الحميد الهلباوي
احمد محمود حسب محمود
احمد محمد مصطفى سلطان
محمد رمضان صﻼح ابراهيم
محمد محمود محمد بيومي ابراهيم
امانى سعيد محمد محمد الشحات
عزت حسن عزت منتصر
احمد دسوقى دياب دسوقى على
السيد احمد السيد محمد معوض
ياسمين محمود نور محمد
داليا على على الصياد
ساره صديق ابوالفتوح مصطفى خيال
اسماء محمد السيد اسماعيل
ساره رضا حسنى ابراهيم
عاصم عبد العزيز ابراهيم السيد جاد
حازم جمال محمدى عواد احمد
سميه محمد على محمد على اسماعيل
أصالة عمادالدين عبدالعزيز الفحام
رانا احمد المتولى احمد المتولي

الكلية
حقوق اسيوط
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره عين شمس
علوم رياضة كفر الشيخ
تربية طفوله اﻹسكندرية
تجاره عين شمس
تربية رياضيه  /بنات بني سويف
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية فرع الوادى الجديد
حقوق عين شمس
تربية رياضيه بنين الزقازيق
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره طنطا
علوم رياضة اسوان
علوم الزقازيق
تجاره الزقازيق
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب سوهاج
تربية طنطا
علوم جامعة دمياط
اداب الزقازيق
كلية البنات آداب عين شمس
اداب الزقازيق
تربية عين شمس
اداب المنصوره
تجاره طنطا
اداب المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
210181
843668
455784
683355
437000
808336
436903
814266
834310
537908
144772
144504
818396
653597
143329
161927
471700
471980
368919
106626
677082
576151
662727
447651
524962
427075
218491
665659
594589
543627
545297
672527

اسم الطالب
ريم إيهاب فاروق كمال
اسراء محمد زينهم عبده
أسامه سامى عبد المجيد مندور عمر
نهال محمد السيد محمد الشافعى
مارينا بهجت وهيب امين غب﷼
ميرنا عاطف صالح جريس
ايمان مجدي السيد محمد محمد حسن
مجدي ذكى شحاته خير ﷲ
وﻻء سيد محمد اسماعيل
دعاء حسن فرج محمد فرج
روماني ناصر سعيد رياض
حنان زكريا محمد بحيري
الزهراء مصطفى عبد الحسيب عبد العليم
عبد ﷲ محمد محمود احمد بكر
احمد نجاح محمد علي عمار
محمد عبد الوهاب ثابت علي
احمد مبروك شوقى السيد صقر
شريف الشحات العدوى احمد القصبى
عبدﷲ عفيفى عبدﷲ عفيفى الفﻼل
عمرو مصطفى احمد جمعة المهدى
محمد احمد محمد محمد علي
ايه محمد سامى محمود النعناعى
ايه عطيه فرج السيد
كريم حمدى حامد محمد أمين
آيه محمد رزق محمد احمد
محمود رجب عبدالمقصود عبدالواحد
ندى محمد جمعة ابراهيم
ياسمين احمد راغب عطيه احمد
خالد سامي الرفاعي عبده
اسمهان غنيم عفيفى غنيم
احمد سمير ابراهيم حسن قطيط
محمد احمد حسن محمد

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي المنيا
علوم رياضة طنطا
تمريض المنصورة
فنون جميله فنون المنيا
اداب انتساب موجه المنيا
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
اداب سوهاج
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تمريض دمنهور
معهد فني صحى امبابة
تربية حلوان
تربية المنيا
تجاره المنصوره
زراعه القاهره
اداب الفيوم
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
حقوق بنها
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره طنطا
اداب المنصوره
اداب انتساب موجه طنطا
تربية أساسي اسكندرية
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم المنصوره
تجاره بور سعيد
علوم رياضة سوهاج
دار العلوم ج القاهره
حاسبات ومعلومات المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
241187
745973
374112
358548
234376
745026
207115
312333
806856
597523
119322
379708
754570
215131
731073
910528
394606
899005
319215
651603
841004
364257
310436
151106
447154
288176
136934
827969
806460
524697
429834
522434

اسم الطالب
لطيفة حسن حبيب فهمي حسن
احمد سليمان مصطفى مرسى
جهاد حازم فوزى عمران السيد
مريم محمد عاصم محمد
احمد سامي فتحي المنسي
ايمان على حسن على
اسراء الهامى سامى محمد مكاوى
عبد الفتاح رجب عبد الفتاح مشالى
مهاد قاسم محمد العبد
مروه عاطف عوض المتولى خليفة
مارينا مجدى بدير اسحق
ساره محمود محمد محمد الخالع
احمد خالد على العبد شاهين
احمد محمد علي الكردى
ايناس ابراهيم عبدﷲ السيد عبد الرحمن
عبد ﷲ كمال الدين عبد ﷲ محمد
عبدالرحمن محسن سعد محمد
مارتينا خلف قاصد بشاى
منار محمدي بكرى الحصرى
احمد محمد صبحى محمد ابو شوشة
زينب احمد حسن حبيب
مى احمد محمد سيد
اسراء السيد احمد خضر
معتز عبد العاطى حسين عبد العليم
محمد يسرى ابراهيم بكر
خلود خالد كامل محمود ابراهيم
ساره محمد رمضان عبد الكريم
احمد حسن احمد فاوى
رحمة أدهم رجب عبد الحليم
كريم محمد خضر حسين محمد
نورهان سعيد السيد احمد عز الدين
عبيد عبدﷲ عبيد سلومه ادريس

الكلية
اداب انتساب موجه طنطا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية ابتدائي بنها
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية اﻻسماعيليه
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تمريض شبين الكوم المنوفية
علوم المنيا
معهد فني صحى بور سعيد
زراعه القاهره
نوعية عباسيه
تجاره جامعة السويس
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
علوم الزقازيق
علوم رياضة اسوان
تجاره انتساب م .بنها
تربية ابتدائي سوهاج
تربية شبين الكوم
تجاره انتساب موجه المنصوره
سياحة وفنادق المنيا
استنفد الطالب رغباته
معهد فني صحى بنها
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم طنطا
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
طب بيطرى القاهره
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
دار العلوم المنيا
تجاره اﻻسكندريه
حقوق اﻻسكندريه
حقوق اﻻسكندريه

Page 2718 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
221055
363625
664597
383352
580354
537336
302780
824576
455849
292039
509440
352041
166636
803159
471816
903751
479895
181940
284596
472130
835843
383321
356662
663570
822583
313325
907414
877352
733559
653500
907117
473840

اسم الطالب
سيد سعيد محمد عثمان
احمد محمد احمد على
على جمال على سليمان الوالى
نورا سمير على مصطفى
احمد حسام محمد عبدالحميد مصباح
أمانى ناصر السيد عكاشة
محمد جابر زهران مصطفى الشيخ عامر
محمد عبدالباسط حلمى حسين سرور
مازن منتصر أمين جبريل
سلمى احمد سند احمد ابراهيم
ايه ممدوح عبدالمنعم عبدالعزيز
خالد شعبان فتحى امام عوض
احمد حامد صابر جاد ﷲ
ساره طارق عبد العظيم مرتضى
السعيد عبدالحليم السعيد مجاهد المﻼح
عبد الرحمن محمد بكرى محمد
الهام حامد حامد عوض حمد
محمود فؤاد عبد الظاهر عطيه
نورهان جمال محمد عبد العزيز
شيماء العربى عبد المنعم محمد
منى اسامه صﻼح مكى
سلمى حسين سيد عبدالعزيز
محمد جمال زكى احمد
هبه معزوز فرج ابراهيم منصور
سمر اشرف نصارى حماده
ريهام عماد السيد محمد
بسمه مختار حامد الصاوى
زهره احمد مصطفى احمد
جمال السيد فاضل عبد الفتاح
محمد ابراهيم محمد ابراهيم السيد شوره
محمد عبد الظاهر محمود عبد الظاهر
ياره مجدى محمد على ابو زيد

الكلية
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تجاره طنطا
تربية طفوله ج دمنهور
معهد فني صحى بنها
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
المعهد الفنى للتمريض بالجونة
حقوق القاهره
حقوق اﻻسكندريه
تجاره انتساب م .بنها
خدمه اجتماعيه الفيوم
تربية المنيا
تجاره كفر الشيخ
تجاره سوهاج
تربية كفر الشيخ
معهد فني تمريض الفيوم
تجاره عين شمس
اداب كفر الشيخ
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
علوم عين شمس
اداب انتساب موجه حلوان
اداب المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
تربية ابتدائي السادات
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تربية/رياضه اسيوط
علوم رياضة اﻻسماعيليه
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره سوهاج
تجاره كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
846073
162945
110954
676699
314446
295902
548230
543647
823694
877438
676429
832054
454687
841598
310068
316591
378221
292552
446329
364752
518611
655926
126218
107640
326973
843230
160924
524855
602361
301036
608812
590012

اسم الطالب
اسﻼم على احمد محمد
احمد جمال حسين ابوبكر
دينا طلعت حامد عثمان
احمد رجب عبد العزيز سليمان
عﻼ عﻼء عبد ﷲ عمر
لمياء خضير محمود رمضان
محمد رضا عبد المحسن الجندى
ساره اشرف السيد محمد عبد ﷲ
نجوى ابوزيد قاسم احمد
عبد الرحمن احمد عطيه محمود
ايه احمد احمد احمد محمود جندى
اميره عبد ﷲ حميد سليمان
ايمان عبد المقصود عبد النبي احمد الزرقاني
ياسر حفظى حسين احمد
اسﻼم احمد حلمى جاب ﷲ
تسنيم صبري راشد محمد عيش
احمد محمد ابراهيم على
سامية سامي عبد النبى هﻼل محمد
احمد حلمى محمد احمد الشريف
نورهان حسن صﻼح محمد
اميرة عادل محمد دعبيس
اسﻼم خالد جﻼل الدين محمد حسن
نسمه سيد حسين محمود
فادي حاتم عبده لبيب
اسراء ابو المجد عبد الوهاب سيف
وسام حاتم عبد النادى ابراهيم
بسمة عبد ﷲ احمد صالح
ضحى فتحى محمد يوسف حبيب
اسراء حسن محمد حسن
وليد صﻼح الدين محمد أبو النصر
أماني إبراهيم محمد الدداموني
احمد محسن محمد ابو عمر

الكلية
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
اداب بنى سويف
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره طنطا
تربية ابتدائي شبين الكوم
علوم رياضة عين شمس
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
تربية طفوله اﻹسكندرية
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
علوم اسيوط
تربية رياضية بنات المنصورة
تمريض قنا جنوب الوادي
طب بيطرى كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تجاره انتساب موجه عين شمس
كلية البنات تربية عين شمس
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
علوم عين شمس
اداب انتساب موجه دمنهور
زراعه المنصورة/رياضة
تجاره القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
نوعية اشمون
تجاره اسيوط
علوم بنى سويف
تربية اسكندرية
تجاره الزقازيق
علوم رياضة شبين الكوم
معهد فني صحى الزقازيق
حاسبات ومعلومات المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
678025
383578
155587
446630
821507
814364
808999
592439
379897
604486
381318
430442
431622
890398
144411
810928
106607
145121
378561
540169
607322
665625
178802
587702
726561
733220
155058
302662
599537
105124
602617
533764

اسم الطالب
هاجر عاطف طلبه السيد عبد الغفار
مصطفى خالد مصطفى عبدالفتاح
ندى احمد على على
محمد على السيد الشقفى
فاطمه الزهراء احمد عطا محمود
رباب حاتم خليفة اسماعيل
اسماعيل محمد عبد النبي عبد ا لوهاب
منه ﷲ ياسر محمد البردويلى
سلمى عادل عبدالفتاح عبدﷲ
ايمان السيد محمد محمد عوض ﷲ
محمود حمدى لطفى سﻼمه العجوز
على حسام سيد حسن عبدﷲ
بﻼل محمد عزت محمد محمود
ابتسام سام بطرس بخيت
شيماء عربي فتحي عبد الغفار
امانى رزق اثناسيوس رزق
احمد ياسر فهمى محمد
زياد نبيل عبد المهدى عبد الكريم
احمد جمال صباح محمد السيسي
اسماء منصور السنوسى محمد
حسن محمد حسن عبدالسﻼم
نهله ياسر السيد ابراهيم غيث
محمد فاروق عبد المجيد جربوع
اسراء عبدالحميد جبر عبدالحميد غانم
ان احمد فؤاد احمد حسانين
محمد سامى محمد سالم ابراهيم
اسماء ابوبكر فكرى مصطفى
بيومي سامي بيومي منصور
محمد ناصر عبدالباسط جبريل على فﻼح
جورج طارق جرجس ابراهيم
آﻻء السيد مصطفى حسين سيداحمد مندور
امل محمود حمدي ابراهيم

الكلية
اداب انتساب موجه المنصوره
تربية/رياضه بنها
تربية بنى سويف
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
نوعية المنيا
معهد فني تمريض المنيا
تربية جامعة دمياط
كلية البنات تربية عين شمس
تمريض الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق اﻻسكندريه
علوم رياضة دمنهور
معهد فني صحى اسيوط
حقوق القاهره
تجاره اسيوط
حقوق القاهره
علوم القاهره
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم اﻻسكندريه
حقوق الزقازيق
صيدله المنصوره
معهد فني صحى بنى سويف
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تجاره بنى سويف
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره بنها
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره بنها
تربية ابتدائي دمنهور

Page 2721 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
837050
548661
163512
540317
156673
651139
886592
543577
848155
676284
882069
744904
538772
743742
465714
808354
738598
452900
285035
210061
603140
726309
916774
611730
207106
909946
318857
542455
224401
351363
384801
478297

اسم الطالب
مها عبد الفتاح يوسف ابو الحمد
محمد رجب شحاتة الجمل
حسام حسن عبد ﷲ حسن
فاطمة رمضان محمد عيسى
محمد ابراهيم حمدى ابراهيم
غاده نفاد عبد الحسيب احمد الزفتاوي
عزه صﻼح عبد العزيز عبد المطلب
اندرو عيسى ميخائيل شحاته
ميخائيل طلعت منير بشاى
محمد عبد المعطى عبد المعطى عنانى مصطفى
محمود على اسماعيل امين
ابراهيم على عبد الحميد عبد العزيز
فاطمه محمد خليل البربري
ندى نبيل دياب فاوي
آﻻء محمود ابراهيم الشاملى سﻼمة
ايمان فتحي يونس احمد
نسرين الشبراوى برعى الشبراوى
منى محمد محمود عبد الحليم المتناوى
سارة عبد الكريم ابوالحسن مغربى
احمد اسماعيل ابراهيم اسماعيل
احمد حاتم السيد طلبه الحبشى
سلمي اسامه عبد المنعم المغازي
نورهان عﻼم محمد عبد الغنى
جهاد هانى السيد احمد حسن
ندى عصام جﻼل عبد القادر
محمود السيد مرعى خير
لميس مجدي سعدالدين دياب
عمر خالد ابراهيم محمد هﻼل
حبيبه سمير ابراهيم سليم
اسﻼم الصاوى عبدالرحمن محمد الصاوى
احمد عادل احمد محمد
أمنية سعد عبد الفتاح عينر

الكلية
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجاره بنى سويف
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره بنى سويف
حقوق المنصوره
اداب اسيوط
علوم رياضة اﻻسكندرية
اداب قنا ج جنوب الوادى
حاسبات ومعلومات المنصوره
حقوق اسيوط
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
تربية ابتدائي المنيا
تربية/رياضه الزقازيق
اداب طنطا
اداب حلوان
علوم رياضة عين شمس
علوم رياضة الزقازيق
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم اسيوط
اداب الزقازيق
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر
اداب اسوان
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اﻻسكندريه
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره سوهاج
حقوق عين شمس
زراعه طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
901121
459627
804003
846898
468342
112772
446734
386764
221252
523828
216645
314406
374102
895891
669971
880061
311955
377442
586025
737977
177626
296272
439611
899874
654806
596117
126886
749009
727992
576915
460964
507588

اسم الطالب
محمد صﻼح الدين عبد الحافظ محمد
محمد السيد سيد عبدالحميد ابوسيف
رضوى اسماعيل عبد النور احمد الطيب
حسام ماهر عبده احمد
سالم عوض عوض دشيشه
زينب عاطف خليفة راوى
سامى احمد عبد الرازق ابو المعاطى
ياسمين ابوبكر السيد محمد
اسراء سعيد السيد عبد المقصود
سهيلة رضا بيومى محمود
يوسف جمال عبد العزيز على
اسﻼم نصر احمد يونس
ايه محمد عبدالحليم صادق سليمان
منى مصطفى ابو ضيف حسنين
دعاء حمدى زكريا ابو المعاطى
اﻻء يوسف زكريا مهران
احمد محمود شعبان محمود
محمد سيد محمد عبداللطيف
ابراهيم محمد ابراهيم رسﻼن
احمد على محمد موسى
اﻻء ايمن السيد محمد
يارا محمد احمد كامل
هنا يسري يوسف عبد العال النمر
هانى جرجس شكرى بسطاوروس
اميره وحيد فتحى حسن موافى
اسماء مصباح حسيب السيد الحفناوى
رضوى عادل محمد الزاكي
اسماء مديح محمود اسماعيل
ايه نصر عبد المنعم محمد عبد الكريم
ساره على بهى الدين ابراهيم عاشور
محمد محمد فتح ﷲ ابوخضره
عبد المنعم متولى سعد جمعه محمد

الكلية
تجاره سوهاج
طب بيطرى كفر الشيخ
اداب المنيا
تربية قنا ج جنوب الوادى
حقوق طنطا
اداب انتساب موجه حلوان
اداب كفر الشيخ
اداب عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
طب بيطرى اﻻسكندريه
زراعه عين شمس
تربية طفوله شبين الكوم
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تربية سوهاج
معهد فني صحى المنصوره
السن المنيا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره جامعة السويس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب انتساب موجه حلوان
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
علوم جامعة دمياط
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه المنصوره
طب بيطرى كفر الشيخ
كلية البنات تربية عين شمس
تربية طفوله جامعة السويس
نوعية الزقازيق
اداب المنصوره
طب بيطرى كفر الشيخ
حقوق اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
225045
124263
478279
606742
587254
740028
159405
293337
232815
605165
581574
122430
742270
383405
316878
140730
218062
878306
452746
378266
149093
244464
809181
606433
138786
539089
382520
159887
468833
822578
602752
301246

اسم الطالب
عمر محسن محمد عبدالقادر
حسام عبد الحميد عبد المنعم عبد الحميد
نورهان ابراهيم محمد محمد الجبالى
شيماء عبد الغنى مصطفى عبد الغنى
أميرة محمد محى الدين صالح ابراهيم زهرة
محمد السيد احمد على ابراهيم
مصطفى جمال شعبان يسن
نوران عماد حسن عثمان
شيماء عادل محمد جمعة
سارة سمير عبد الحميد علي
اسﻼم محمد ذكى منصور عبد القادر
مروة على شاكر على
شذا مدحت عبد الحميد مسعد
ايه شكرى عبدالعزيز شكرى
مرام محمود احمد عبدالسﻼم البهواش
ايه رضا حمدان محمد
رنا حسن محمود رزق
محمود محمد عبد الوهاب محمدين
اسراء عﻼء العراقى عبد الفتاح
محمد السيد فهمى اسماعيل
احمد اسماعيل سعداوى اسماعيل
سمية جمال امين ابو حامد
ايات عبدالرازق حلمى عبدالرازق
رقيه دسوقى جوده دسوقى
منة ﷲ طارق سعد زغلول عبد السميع
ايمان صبري احمد سلطان
محمد طه عبدالرحمن امين
مروة محمد اسماعيل عويس
عاصم ابوالوفا عبدالحكيم ابوالوفا
ايه مصطفى مبارك على
مصطفى صﻼح أحمد محمد والى
محمود عبد ﷲ أحمد سعيد توفيق

الكلية
اداب حلوان
تجاره القاهره
تربية ابتدائي طنطا
اداب الزقازيق
تجاره طنطا
نوعية الزقازيق
طب بيطرى بنى سويف
علوم رياضة القاهرة
اداب عين شمس
اداب انتساب موجه الزقازيق
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
حقوق القاهره
علوم رياضة اﻻسماعيليه
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم بنها
دار العلوم ج القاهره
اداب عين شمس
حقوق اسيوط
اداب طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية حلوان
اداب القاهره
رياض اطفال المنيا طالبات
اداب الزقازيق
علوم القاهره
علوم دمنهور
تربية ابتدائي عين شمس
علوم رياضة بنى سويف
حقوق طنطا
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
147230
519177
429677
465126
896031
590662
463830
662380
590743
549813
805109
322411
576240
215417
596747
661768
522927
500514
361776
386347
284918
150914
599990
381702
523862
479339
752977
540402
531431
284443
282326
601879

اسم الطالب
محمود حمدي عبد الرحيم ابو المجد
آية محمد اسماعيل الحليوى
مريم مجدى مجاهد بكر عبدالحميد
شريف عبد المنعم محمد قطب
رحاب ابراهيم محمد خليفه
احمد محى الدين راشد شعبان راشد
يمنى عبد الجواد محمد محمد طوﻻن
احمد طارق على نبيه محمد
عطا عطا محمد الفيومى
ايمان عصام عبد العزيز الجارحى
اسراء شعبان طه عبدالكريم
اسﻼم اسامة محمد شحاته عزام
كامل رضا عبد المعطي سالم
يوسف مسعد يوسف باجي يوسف
محمد محسن عبدالرحيم بصل
نورهان ناصر خفاجه حسونه
اية ممدوح محمد محمد محمد
محمد جابر امين عطيه كشك
سندس سعيد عبدالحميد على
الفت محمود السعيد ابراهيم
شيماء محمود أحمد محمد موسى
ايه ممدوح موسى حسين
عادل جمال على حسانين الشوبكى
امينه محمد سيد احمد الشرشابى
مادونا رفعت وديد ابراهيم
سماح مصطفى محمد العسلى
اسماء محمد عبد العظيم عبد الكريم وزيزه
وﻻء عبد المقصود عبد الحليم السيد عبدالهادي
محمد أحمد منير عبدالمجيد محمد خليفة
فاطمة احمد محمد مصطفى
بسنت وائل محمد غنيمي
نرمين لطفى محمد ابراهيم

الكلية
فنون تطبيقيه حلوان
اداب انتساب موجه دمنهور
اداب دمنهور
تجاره كفر الشيخ
تجاره سوهاج
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
تربية طفوله كفر الشيخ
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
اداب انتساب موجه المنيا
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
حقوق القاهره
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
اداب المنصوره
علوم طنطا
تجاره دمنهور
حقوق انتساب موجه عين شمس
زراعه عين شمس
كلية البنات آداب عين شمس
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تمريض الزقازيق
كلية البنات تربية عين شمس
تربية اسكندرية
علوم كفر الشيخ
تربية بور سعيد
اداب دمنهور
علوم دمنهور
حقوق عين شمس
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
تجاره الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
813627
584084
601661
533810
291474
376891
527115
876779
379949
429047
128549
317349
894577
449007
437662
283339
150774
450082
577980
654919
436495
519553
440074
216103
668456
161044
316350
459468
654772
578036
910041
168178

اسم الطالب
ناهد حسين حامد كيﻼنى
عﻼ نظمى محمد فرج
آية عﻼء فوزي السيد حﻼوة
انجى عاطف حكيم بخيت شحاته
احمد ايمن احمد ابراهيم عبد الرحمن
امانى عصام محمد سليمان واكد
آيه محمد عبد النبى سيد احمد
لمياء محمد جﻼل حامد
سماح رافت محمد عبدﷲ
ياسمين سليمان صالح سليمان صﻼح
دينا صﻼح باتع احمد احمد
دعاء امير عبد السميع على
امانى محمد فؤاد عبد الهادى
سلمى السيد العيسوى نصار
هبه محمود عيد رمضان محمد
داليا مجدي محمد عبد الحميد عبد الحليم
احمد انور حسين على
غاده محمد على ابراهيم خضره
بسنت جمال محمود صقر
نورا ربيع مصطفى ابو الحسن
رضوى محمد رضوان نور الدين
إسراء السيد السيد يوسف المزين
دعاء ابراهيم السعيد محمود
رضوى جﻼل محمد السيد
نيره محمد ابراهيم ابراهيم ايوب
محمود عبد الهادى عباس عبد الهادى
هبة عصام عبد الخالق الحنفي
محمد عبد الرحيم معروف اللبان
اسراء السيد عبد الواحد عبد العزيز
فاطمة اشرف السيد محمد جاد
محمد ايهاب عز الدين احمد
يسرا علواني عبد التواب محمد

الكلية
تربية المنيا
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تمريض الزقازيق
تمريض دمنهور
تجاره القاهره
تجاره عين شمس
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
تربية/رياضه عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب شبين الكوم ج المنوفية
علوم سوهاج
تجاره طنطا
تربية اسكندرية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية رياضيه بنين حلوان
اداب طنطا
علوم المنصوره
تجاره المنصوره
تربية اسكندرية
تجاره دمنهور
علوم طنطا
اداب القاهره
تجاره المنصوره
علوم رياضة بنى سويف
تربية ابتدائي بنها
علوم كفر الشيخ
تربية ابتدائي المنصوره
اداب المنصوره
تجارة انتساب موجه اسوان
اداب بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
111212
468428
897721
899752
289944
132109
900218
160749
586565
457846
301574
302092
527102
227047
836491
529946
592493
590015
750482
373851
677347
311110
814376
372203
508686
830872
138872
155012
607428
515720
442404
149072

اسم الطالب
اسراء مطاوع راشد مطاوع شحاته
احمد عماد حسانين عبدالوهاب المصرى
يوسف رافت يوسف السيد
ايمان محمود عبدالقادر عبد الرحمن
نورهان اشرف مصطفى محمود
محمد محسن محمد عثمان
ايه صﻼح السيد توفيق
هدير عبد اللطيف عويس عبد الرسول
عبده نجاح محمد محمد فوده
عبير عادل عبدالوهاب محمد صباح
الحسن صﻼح صالح احمد
فارس طلعت فارس محمد
أروى محمد يسرى أبوالوفا رضوان
اية هشام جﻼل طه
النوبى سعدى احمد حسن
حسن سعيد محمد حجازى
هيام بشير ابراهيم غازى
باسل باهر رزق العراقي السبع
مصطفى عﻼء السعيد ابراهيم حنفى
اميره محسن عبدالرحمن احمد العطار
اسراء ابراهيم حموده محمد احمد
احﻼم عاطف محمد ابو المكارم
ملك شعبان مصطفى رستم
شيماء رسمى يونس موسى
هالة محمد يحيى محمد يحيى
هيثم احمد ابوالسعود احمد
سارة احمد محمود احمد
اروي محمد الشريف مصطفي عاقوله
محمود عبد السﻼم مصطفى عبد اللطيف
رضا عادل فوزى ابوالسعود
محمد شعبان حسين على فتوه
محمد مسعد حسين محمد

الكلية
دار العلوم ج القاهره
علوم المنصوره
تربية ابتدائي سوهاج
اداب سوهاج
اداب انتساب موجه حلوان
زراعه القاهره
معهد فني صحى سوهاج
علوم بنى سويف
اداب المنصوره
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
نوعية اشمون
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه حلوان
نوعية قنا
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه جامعة دمياط
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
علوم رياضة بورسعيد
تجاره انتساب م .بنها
علوم بورسعيد
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
نوعية المنيا
تجاره انتساب م .بنها
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
المعهد الفني للتمريض بقنا
حاسبات ومعلومات القاهره
رياض اطفال بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا المنسوجات بالمحلة الكبرى
تجاره انتساب موجه قاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
821295
291753
611898
651444
372097
367039
754505
431763
425821
169220
876741
610111
526341
743315
384906
672253
666914
328130
909071
149255
442355
674702
909635
456672
660732
309134
833674
506701
807953
831032
542304
296800

اسم الطالب
سعد الدين على نصر مصطفى
محمود سعيد عبدالمنعم عبدالمجيد محمد
ياسمين احمد عبدﷲ عبدالقادر عبدون
اﻻء احمد محمود رزق موسي
هدير يوسف فهمى محمد احمد
على عزت على محمد علي
خميس هشام خميس محمد
عمر مصطفى عبدالفتاح السيد الصهرجتى
شيماء محسن عيد محمد
ايه عويس ربيع عبد الرحمن
ايﻼريه رضا قيصر بساده
اسراء احمدعادل محمد محمد ابو العﻼ
محمود جمال حسن احمد ابو شادى
هاجر طارق محمد حسين
محمد احمد محمد عفيفي
ايناس فكرى اسماعيل السيد
كمال ابراهيم مروان ابراهيم مصطفى
محمود شريف حفنى محمد اسماعيل
يسر جمال فارس محمود
اميره اشرف امين على داود
محمد ابوالفتح عبدالمقصود نعنوش
احمد حسن حسن السيد حاحه
رانيا عبد الدايم عبد العزيز عمر
هدير وجية محمد المنشاوى عامر
نورهان ابراهيم محمد صﻼح الدين ابراهيم الجندى
نيروز احمد السيد الجندى
فاطمه الدسوقى محمد ابراهيم
رفقة زكريا حنا عزيز مجلع
كيرلس ماهر فرح بولس
ايمان عبدالجابر على احمد
محمد حمدى احمد عبد الحليم عبد ﷲ
رحمة محمد حسنين مصطفى

الكلية
حاسبات ومعلومات اسيوط
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره الزقازيق
تربية/رياضه المنصورة
تربية/رياضه بنها
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
طب بيطرى فرع مطروح
حقوق بنى سويف
علوم اسيوط
نوعية الزقازيق
تربية أساسي اسكندرية
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تربية عين شمس
معهد فني صحى المنصوره
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
حقوق القاهره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب طنطا
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
كلية تجارة ج أسوان
نوعية فنيه طنطا
تربية ابتدائي المنصوره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
علوم اسوان
حقوق اﻻسكندريه
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
حقوق حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
361668
536818
590361
456482
308834
878047
463450
754188
294649
185149
882571
908359
523458
825084
661300
302827
321989
452116
909999
907764
355073
106240
605461
307428
537045
685296
587970
823186
130470
435822
920793
300720

اسم الطالب
هاجر عنتر عاطف احمد
ريهام محمد السيد محمد الشرنوبي الركايبى
مجدى رامى مجدى محمد هانى
ايات محب الحسينى فروج
احمد رأفت حسان ناجي
هناء محمد احمد احمد
الزهراء ابراهيم عبد العزيز احمد شحاته
ابراهيم عبد المنعم محمد محمد الغوابى
محمد كمال هاشم عبدالغفار علي
حماده ربيع طه عبد العال
دميانه معزوز لطيف ابو السعد
جمال عبد الناصر احمد بدوى
مهاب عمرو محمد سالم طه
هند شعبان نور محمود
دعاء حسام الدين توفيق على حسب ﷲ
محمود ابراهيم حسن الدجوى
ابراهيم سعيد ابراهيم محمد بكر
محمد قدرى عيد دبور
محمد اسامه انور عبد المجيد
احمد فيصل ابو زيد ابو زيد
مارينا ميﻼد بباوى عزيز
مافى فيكتور فوزى راغب عبود
شروق عاطف السيد على بلبل
هند صبحي عبد القوى فرجانى
سارة يحيي حسن مبروك ابو يوسف
فاطمه ناصر عبد الحميد عبد الستار يوسف
بسام محمود محى محمد فته
اسراء جمال هاشم حسان
منة حسين عبد السﻼم محمد
مريم طلعت وديع بسادة
محمود احمد محمد حسن
مروة جعفر سيد احمد جعفر

الكلية
زراعه عين شمس/رياضة
تجاره دمنهور
تربية جامعة دمياط
اداب طنطا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية اسيوط
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تجاره بور سعيد
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب بنى سويف
نوعية فنيه اسيوط
تجاره سوهاج
علوم طنطا
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية/رياضة جامعة السادات
علوم شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى طنطا
كلية تجارة ج أسوان
معهد فني صحى سوهاج
نوعية عباسيه
حقوق القاهره
تجاره الزقازيق
تربية ابتدائي السادات
حقوق طنطا
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره طنطا
زراعة قنا ج جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم اﻻسكندريه
علوم رياضة سوهاج
كلية البنات علوم عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
456319
426720
677040
906459
522542
601042
425958
156652
531372
548141
184815
583284
388585
322490
529514
671290
822524
509934
537755
300218
533585
224246
443003
304586
387943
116893
121488
448333
127639
138284
728641
239179

اسم الطالب
احمد السيد الشافعى حبيب
اشرف بركات فتح ﷲ الوزة
احمد محمد محمد ابراهيم المهدى
بسمه محمد معوض على
احمد محمد ناجى عبد المنعم حماد
نورهان احمد احمد على عشماوى
هاجر صﻼح محمد السيد
صموئيل رزق جابر رزق ﷲ
خميس سلطان مختار عوض الطاري
عمر احمد عبد الرحمن جاد
سﻼمه رمضان سيد عبد ﷲ
نورهان سمير محمود العزب
ياسمين خالد زيدان عبدالفتاح
سيد سعيد عبد العظيم هﻼل
مصطفى احمد البسيونى صالح
ابراهيم ممدوح حمزه على الشربينى
منه ﷲ ايمن محمود محمد
يوسف صﻼح زاهي محمد عبد الحليم
اسماء عبدالكريم عبدالمنعم محمد عصران
محمود طه راشد علي
نغم عرفة عباس ماضى
سلمى عﻼء الدين سيد مصطفى
اسماء صبرى عبدالهادي احمد قشر
اسراء عبد الحميد رشدى محمد
اميره السيد عبدالعاطى السيد
وليد محمد احمد على السمان
محمد عصام محمد محمود
رنا عبد العزيز حمدي ابو ستيت
شيرين حسين الحنفى سعد
حسناء عبد العزيز سعيد زهران
محمد مصطفى محمد يوسف حسين
احمد السيد شرف الخولى

الكلية
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
طب بيطرى فرع مطروح
اثار القاهره
اداب سوهاج
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
نوعية موسيقيه الزقازيق
رياض اﻻطفال ج اﻻسكندرية فرع مطروح
معهد فني صحى بنى سويف
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجاره بنى سويف
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي دمنهور
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه دمنهور
اداب دمنهور
علوم القاهره
تجاره دمنهور
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب طنطا
تمريض شبين الكوم المنوفية
طب بيطرى بنها
تجاره انتساب موجه طنطا
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
حقوق طنطا
دار العلوم ج القاهره
طب بيطرى القاهره
تجاره الزقازيق
زراعه القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
433572
307196
163369
447057
543099
305863
311785
534005
104992
658145
900557
224037
832905
149500
612927
666321
226786
558318
473762
825218
603477
323724
242207
896060
318092
210791
518758
451728
368080
121573
375033
125870

اسم الطالب
ابراهيم حبشى محمود ابراهيم خليل
ضحى رجب احمد النمر
اشرقت صادق عبد المنعم صادق
احمد عبد الحكيم محمد حسين البحيرى
ياسر سعد حسب ﷲ محمود
انور مصطفى انور مصطفي عويس
محمد عبد الموجود على اﻻعصر
روان محمد عبد الرحيم شوقي احمد
رنا ايهاب حسني طه
محمد ايمن يوسف المعداوى
هاله قبيصي السيد خليل
اميره محمد رجب محمود
تسنيم عبد الفتاح السيد اسماعيل عبده
هشام محمد حسن السيد
عﻼ عبدالعزيز عبدالمنعم عبدالعزيز
حسام محمد ربيع احمد عبده
هاجر عادل عبد الرحمن محمد
اسراء عبد الباسط فايز ناجي
شيماء رضا السيد محمد عبد الواحد
مارينا نشات استاورو ساويرس
احمد عبد النبى على على نصر الدين
هاجر جابر باتع أبو العزم
محمد احمد غانم جمعة
فيرونيا اشرف ذكرى لبيب
شاهر اشرف ابراهيم مغيث
ماجد مصطفى سيد علي احمد ابو سعدة
شيماء عادل محمد عبد المجيد عطيان
محمد السيد محمد محمد عطيه
سوسن حمد سيد عبدﷲ
نور الدين عادل السيد محمد عبد الوهاب
جهاد عبدالقوى عبدالتواب عبدالقوى
ساره نصر رمضان حسانين

الكلية
تجاره كفر الشيخ
تمريض شبين الكوم المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية رياضيه بنين طنطا
علوم رياضة المنيا
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف/رياضة
تربية/رياضة جامعة السادات
تربية دمنهور
علوم عين شمس
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
اداب سوهاج
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
حاسبات ومعلومات المنيا
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
نوعية فنيه الزقازيق
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية طفوله ج دمنهور
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
علوم اسوان
تجاره الزقازيق
اثار القاهره
تجاره سوهاج
تجاره سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
اداب دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية بنها
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
كلية الفنون التطبيقية ببنها
اداب القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
901960
824801
374014
745370
127798
655490
208912
913114
117383
576310
119080
655391
471825
918524
674049
243339
666257
301833
746485
802532
454124
280050
591006
297220
147001
877631
228348
282335
162728
472669
579828
611179

اسم الطالب
توماس انيس بولس بشاى
ساره احمد عبدالحميد الراوى
هبه مخطار السيد على
ايه وجيه مسلم سليمان
هاجر مجدى اسماعيل محمد
خالد على المرسى ابو حطب
نور الهدى عبد العزيز محمد محيى الدين
ندى عز الدين زكريا محمد
فاطمه بدرى محمود شمس الدين
صﻼح خالد بسيونى داود
ميار حسام الدين ابراهيم فريد
عﻼءالدين عصام محمد محمد على
حسن ماهر حسن محمد وهبه
ايات خلف محمد عبدالرحمن
ايه السيد الشحات طنطاوى شحاته
اسراء خالد وجيه على
دنيا العربى عبد ﷲ الباز البلقاسى
عز الدين جابر على عامر
امل منصور درويش سﻼمة
منة ﷲ عادل عباس عبدالحليم
منة ﷲ حسين أحمد على دبور
محمد سعيد فهمى ابوالعﻼ
هالة احمد محمد شتيوى
نانسي ثابت اسكندر روفائيل
محمود عبد الستار محمد بﻼل
هند محمد محمود دويني
فادى عبد ﷲ زكريا عبد الصادق فايد
منة ﷲ سامي راغب محمد ابراهيم
شيماء خالد شعبان على
دينا وحيد مصطفى عمر شيحه
منة ﷲ محمود مصطفي على ابو وردة
ايه عبد الناصر محمد رفعت السيد احمد

الكلية
تجاره سوهاج
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره طنطا
تجاره جامعة السويس
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اداب المنصوره
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر
تربية اسوان
حقوق القاهره
تجاره طنطا
حقوق القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره كفر الشيخ
تجاره سوهاج
تربية ابتدائي الزقازيق
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية المنيا
علوم طنطا
تجاره عين شمس
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تربية عين شمس
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
معهد فني صحى اسيوط
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره القاهره
تربية الفيوم
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تربية طفوله طنطا
نوعية الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
819671
289371
154524
448328
589575
116300
584647
127455
594811
313171
138010
899194
441806
433277
501787
730233
446335
330947
607686
743813
449479
232590
426043
158150
301887
390298
434766
749441
204201
146845
291569
755978

اسم الطالب
رحاب سمير محمد عبد البارى
حسام سمير عبداللطيف عبدالقادر
حسن على محمد على
تسنيم ايمن ابراهيم الجوهري
فؤاد فكرى سيداحمد البطاوى
محمد محمد حامد محمد سليم
شذى محمد عبدالبارى ابراهيم رزق
اﻻء محمد بسطاوي احمد
آيه محمد محمود العدوى نواره
نورهان عبد الوهاب محمدى عبدالخالق
رحمه حامد حسن حامد
مرفت عادل احمد السيد
محمد حمامه محمد الطباخ
شعبان ابراهيم علي عبدالرازق رزق
مازن اشرف احمد محمود موسى
سعد محمد سعد محمد غنيم
احمد عصام رشاد بندارى نجم
وفاء محمد مصطفى محمد رضوان
احمد عصام السيد سليمان
منه ﷲ محمد عبد العال علي لطفي
سلمى توفيق عبدالحميد مصطفى عبد ربه
عبد الرحمن مصطفى محمد همام رافع
تسنيم عبدالرحمن حسن بدر
حبيبه مبروك مصطفى هاشم
محمد ناصر عبده سﻼمه
مدحت خالد ابراهيم ابراهيم دويدار
مصطفى مجدى عبد الفضيل ابراهيم شاهين
باسل عبد السﻼم جوده عبد السﻼم الخولى
دينا فاضل نصر الدين شعبان
اسماء مجدى رجب عبد الرحيم
اسﻼم احمد درويش محمد
نغم غازي داود حسن

الكلية
تجاره اسيوط
علوم رياضة حلوان
تربية رياضيه بنين بني سويف
تجاره طنطا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
زراعه عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق حلوان
تجاره بور سعيد
نوعية اشمون
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر
اداب سوهاج
معهد فني صحى طنطا
اداب اﻻسكندريه
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه الزقازيق
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تربية/رياضه بنها
تجارة جامعة السادات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
كلية البنات علوم عين شمس
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تربية ابتدائي فرع مرسى مطروح
تجاره بنى سويف
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره بنها
علوم رياضة بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية رياضيه بنات بالجزيرة ج حلوان
حاسبات ومعلومات حلوان
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
544264
308743
121308
320362
369289
150589
455509
379203
578887
116766
212833
442345
244222
595316
221675
585156
118445
113211
228702
508358
670718
667907
814081
651937
679037
315127
124807
594263
232114
168220
208253
449855

اسم الطالب
احمد حسام فاروق محمد موسى
احمد رجب فتوح شرف الدين
شهاب الدين احمد محمد محمد عثمان
احمد طارق أحمد جاب ﷲ
اﻻء احمد ابراهيم محمد
محمود عبد الهادى حسانين عبد الحافظ
بهاء ابراهيم البهى حسن متولى
مى سﻼمه محمد محمد الحجار
محمد محمد محمد محمد الهجان
عبد الرحمن محمد حسين عثمان احمد
محمد اشرف محمد عبد العليم
محمد سيداحمد السيد الشرقاوي
اسماء حمدي حسن محمد
فاطمة جمعة محمد عنان
عبير مصطفى دسوقى مصطفى
هدى رجب إبراهيم البربرى
نورا عبد الحفيظ ابراهيم اسماعيل
احمد عز الدين احمد حسن ابو هاشم
محمد احمد مصيلحى رزق
رنا محمود يوسف على
داليا محمد فتوح محمد طمان
محمد على محمد ابو كرات
سماح محمد احمد مخلوف
احمد محمد محمد محمد الفضالى
امير مجدى طه رمضان احمد الدميرى
بكر احمد ابراهيم ابراهيم
حسام عبد المقصود عبد الوهاب الجبالي
نورهان عبد الهادى عبده الجابرى
عبد الرحمن احمد ماهر محمد
عبد التواب مصطفي محمد عبد المقصود
اسراء خالد محمد على مبارك
اسراء عبدالستار السيد فودة

الكلية
علوم رياضة جامعة دمياط
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية الفنون التطبيقية ببنها
حقوق القاهره
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
علوم رياضة سوهاج
تجاره انتساب موجه المنصوره
حقوق شبين الكوم ج منوفية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
تربية حلوان
معهد فني صحى بور سعيد
علوم عين شمس
تربية ابتدائي طنطا
علوم رياضة سوهاج
تجاره انتساب موجه طنطا
علوم رياضة حلوان
حقوق اﻻسكندريه
علوم المنصوره
معهد فني تمريض المنصوره
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره المنصوره
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
علوم بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية جامعة دمياط
السن عين شمس/رياضة
تجاره انتساب موجه بنى سويف
حقوق القاهره
تربية ابتدائي طنطا

Page 2734 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
210034
577100
302645
597730
123713
654284
431333
726542
139340
759957
114204
305412
541136
677823
369100
230980
585279
131023
464457
803210
304346
239842
828012
810521
909506
831640
538536
451239
165197
817107
366296
669860

اسم الطالب
محمد المعتز با عصمت محمد
هاجر سمير عبد السميع السعيد زكى
ابراهيم شوقي ابراهيم الحفناوي
ابراهيم محمد نجيب ابراهيم حسن عامر
محروس جمال محمود ابراهيم
دولت سعد عبد الفتاح ابراهيم
شهاب الدين عبدالعظيم احمد جاد فاضل
رامى خالد على على النجدى
ابراهيم خالد محمد محمود
محمد خالد خليل السيد عفيفى
محمد جابر مصطفى حسين
ايناس اشرف عبد اللة محمد كامل
رحاب رمضان عبدربه شرفاد يوسف
ايه شوقى عبده المرسى ابراهيم
تقوى محمد عبدالمعز جاد عفيفى البربرى
محمد احمد محمد عبدالسﻼم
نجﻼء فتحى محمد سعيد
يارا جمال الدين عبد العزيز عبده
احمد رمضان سعداوى اسماعيل صالح
مي سيد عبد الكريم علي
اسراء ابراهيم عبدالرحمن سراج
احمد محمد عبد الستار عبد ﷲ
فاتن بخيت عبد النبى على
راندا خلف بطرس سعد
محمد احمد فرج عبد الخالق
ريهام فرج ابراهيم تهامي
صفاء محمد يوسف خلف
اسﻼم توفيق محمد القطب حمدان
اميره محمد حسنى محمود سالم
محمد اسامه اسماعيل عبدالوهاب
باسم عبدالرسول السيد حفناوي
محمد محمود عثمان دياب

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره طنطا
حقوق شبين الكوم ج منوفية
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره بور سعيد
علوم اﻻسكندريه
تجاره جامعة السويس
اداب اسيوط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
زراعه القاهره/رياضة
تربية ابتدائي شبين الكوم
تربية طفوله ج دمنهور
تجاره المنصوره
معهد فنى تمريض بنها
علوم رياضة اسوان
زراعه المنصوره
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية كفر الشيخ
تربية المنيا
بنات علوم رياضة عين شمس
تجاره القاهره
تربية قنا ج جنوب الوادى
اداب المنيا
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تربية قنا ج جنوب الوادى
علوم دمنهور
تجاره طنطا
تربية الفيوم
حقوق اسيوط
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
213225
590511
169851
546325
452818
205322
827910
875610
285258
298969
133534
611793
162618
281589
107463
613826
889277
238486
526470
372930
428226
886300
677026
125682
428676
611522
807320
676158
837937
753992
905275
896414

اسم الطالب
محمد مصطفى عفيفى عبدالرحمن عوف
سامى سامى محمود الزﻻط
داليا عاطف حامد مراد
دينا محمد محمد ابراهيم عبيد
دعاء الغريب الجوهرى الغتيت
مينا حازم فتحى اسكاروس
محمد مهاجر فهيم الصادق
اسماعيل عمر محمود محمد
شروق فريد محمد جﻼل امام
ايمان خالد محمود عبد الرحمن زايد
الهام عبد العاطى عبد العظيم مصطفى
صاره علي السيد محمد
هاجر عﻼء عبد الكريم شحاتة
مصطفى حمدي عبد المنعم عبده
حاتم حسام اسماعيل محمد الذهبى
احمد محمد السيد متولى
مروه سلمان سعيد عطاﷲ
رانيا محمد فرج عبدالسميع
مروان طارق نبوى السيد
ياسمين احمد بخيت محمد
محمد مسعد محمد يوسف
عبد الحميد مصطفى مكرم ﷲ عبد الحميد
احمد السيد حامد محمد شاهين
جهاد احمد حسن محمد
محمد خطاب محمد ابو العﻼ
ايمان محسن ابراهيم حسن حسين
محمود رجب محمود عبد الحميد
اميره رضا احمد محمد احمد حموده
مجدي ممدوح سيد زوام
امال على كامل ابراهيم سعد
رندا ابوالحجاج خليف عبد السﻼم
اشرقت محمود محمد محمود

الكلية
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
فنون تطبيقية جامعة دمياط
اداب سوهاج
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
اداب طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره سوهاج
كلية البنات تربية عين شمس
اداب انتساب موجه حلوان
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب الزقازيق
نوعية فنيه الفيوم
اداب عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
علوم اسيوط
نوعية فنيه عباسيه
زراعه اﻻسكندريه
اداب عين شمس
حقوق اﻻسكندريه
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
حقوق المنصوره
زراعه القاهره
حقوق اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه الزقازيق
دار العلوم المنيا
مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة
زراعه فرع الوادي الجديد
تجاره بور سعيد
اداب سوهاج
تجاره سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
360781
295244
243226
130549
830614
305689
657522
316143
217721
664598
738130
907893
682104
662091
582069
519920
159082
221389
743305
894488
729243
907891
879343
312543
739155
814940
896715
229832
323494
800918
162487
525569

اسم الطالب
اميره ظريف بولس سو﷼
هالة سعيد محمود سيد ريان
نورهان عبد الناصر عبد العظيم محمد
اروى السيد قايد صالح
ايمان عبدالناصر يونس خريشى
عبد الفتاح محمد عبدالفتاح الطبﻼوى
فاطمه الزهراء محمد عبد السﻼم عبد الغفار خليفة
اسماء محمد عبدالسميع اسماعيل سويد
بيرى اشرف جميل كامل
على على فوزى عوض بوﻻد
اسراء محمد عبدﷲ على
احمد شرقاوى عبد النبى عزابى
ابراهيم احمد على احمد عتيبه
اشرف ياسر عبد السميع محمد عوضين
وفاء السيد محمود سعدهم
رانيا عطيه عبدالغنى محمود عيسى
سيد كمال سيد جمعه
هدير محمد علي محمود
ياسمين اشرف محمود محمد خليل
كيرلس الويز انيس قلدس
لبيبه سعيد سعيد مصطفى غنيمى
احمد البربرى حميد عامر
ناهد محمد شريف محمد
عبد الحميد احمد عبدالحميد محمد
ايمان محمد عبدالمجيد عطيه
مصطفي رجب محمد عبد القادر
نورالهدى حنفى ابوالريش على
ندى محمود حسن محمد
الشيماء علي ابراهيم بدوى
حسين جمال بكر عبد الظاهر
ايه محمد عيد جابر حسين
مارى حليم انسى خليل اسكندر

الكلية
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب عين شمس
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
اداب اسوان
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية المنصوره
تربية بنها
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب الزقازيق
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
حقوق المنصوره
اداب المنصوره
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني صحى رياضه سوهاج
علوم الزقازيق
تمريض سوهاج
السن المنيا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية الزقازيق
علوم رياضة المنيا
تربية ابتدائي سوهاج
تربية حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
دار العلوم المنيا
رياض اطفال الفيوم طالبات
تربية طفوله اﻹسكندرية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
221942
450725
803777
681561
453626
754293
232145
908058
431706
747884
600879
232788
460970
217948
504550
533081
146953
373481
214307
107519
808837
502037
656387
224373
383907
429046
672568
104236
519650
831052
211345
584251

اسم الطالب
امانى وحيد محمد على
احمد اسماعيل سليم السيد خليفة
ماجده ميخائيل يونان صليب
خالد حسين حسين العانوسى
هاجر محمد عبد الصمد على بدوى
ساره محمد ابراهيم ابراهيم
عمر عبد المعين عبد القوي عﻼم
شريف ثروت عبد الناصر محمد
محمد سعيد علي عبد الراضي احمد
اسراء لطفى ابراهيم عبدالغفور
منار احمد محمد بشرابوالعنين
يوستينا فريد فؤاد سعيد
الحسين على عبدالعزيز كديره
اﻻء جمال رمضان ذكى
ابراهيم محمد عبدالغنى عبدالسﻼم الفيومى
امنية محمود حسن محمد الرجال
احمد محمد فاضل جاد ﷲ
حسين محمد حسين محمد عبدالﻼه
اسيل صﻼح الدين عثمان اﻻمير
ميرنا موريس عبد المسيح جرجس
هشام عطارد طلعت ريحان
مرام عادل محمد العشماوى محمد خالد
اميره وحيد ابراهيم ابوالمعاطى
حوريه صﻼح احمد عبد المحسن
حسن محمد حسن محمد
هند خالد عبد الحكيم عبد العزيز الصاوى
ايمان احمد شحاته محمد
شذا على محمد خليل
منار احمد محمد ابراهيم عامر
منى ابوالقاسم على قاسم
فاطمه عاطف على سيد
محمد صالح عبد الرحيم حمام

الكلية
اداب عين شمس
تجاره طنطا
تمريض المنيا
تجاره المنصوره
اداب طنطا
تجاره بور سعيد
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره اﻻسكندريه
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تربية الزقازيق
اداب عين شمس
تربية كفر الشيخ
تجاره القاهره
اداب سوهاج
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه طنطا
علوم رياضة بنها
زراعه عين شمس
تجاره القاهره
حقوق بنى سويف
تجاره اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه المنصوره
حقوق حلوان
دار العلوم ج القاهره
تجاره دمنهور
نوعية المنصوره
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره عين شمس
كلية اللغات والترجمة سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
131050
437290
577749
534047
523744
426054
455207
503497
459256
220529
436795
743354
385437
616799
903925
508991
126612
389511
287604
297573
298735
390012
905709
547781
115316
219395
605319
372347
579784
476199
803702
684455

اسم الطالب
اﻻء محمد المختار احمد
دعاء صبحي بشر محمد على
محمد معاذ عبدالحميد حباظه
سارة محمد محمد رضوان دويدار
جهاد رمضان عطية نصر الدين
خلود صبحي يوسف الصاوي
احمد صﻼح على عباس
روان احمد مصطفى سعدى محمد
وفاء زكى عبد الهادى سالم
محمد احمد زغلول محمد خليل
مونيكا عادل بطرس زخاري تاودروس
ماهى محمود حسين عبد الباقى
محمود محمد محمود محمد ابراهيم
عبدالعظيم كرامى عبدالعظيم محمد على حسن
اسماء عبد الرحيم رضوان عبد النعيم
اسراء محمد محمد زكى سﻼم
مونيكا مجدي حنا حكيم
احمد انور حلمى مرسي
اميرة محمد تونسى محمد على
هناء احمد محمود صبح
احمد طارق فضل عبدالواحد
هدير احمد حسن محمد
محمد عبد السﻼم محمد عبد ﷲ
احمد السيد سعد ﷲ مصطفى كفافى
هاجر سيد احمد موسى
مينا نبيل سعد سليمان
اﻻء عادل محمد حسن
ساره يحيى يوسف عبدالسﻼم
عفاف رضا محمد عباس عوض ﷲ
منا ﷲ محمد محمد ابراهيم عجوة
داليا رمضان ثابت عبيد
محمد عبد الرؤف حنفى عبد الرؤف

الكلية
اداب انتساب موجه حلوان
اداب دمنهور
تجاره سوهاج
علوم دمنهور
تربية أساسي اسكندرية
طب بيطرى فرع مطروح
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجارة جامعة السادات
تربية طفوله كفر الشيخ
اداب انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنها
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
اداب سوهاج
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه عين شمس
علوم حلوان
تربية عين شمس
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
اداب انتساب موجه بنها
تجاره سوهاج
حاسبات ومعلومات المنيا
تجاره انتساب موجه عين شمس
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي طنطا
تجاره دمنهور
إعﻼم بنى سويف
هندسة كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
242566
606657
359377
613216
332623
377680
165879
811675
580426
279544
207362
900666
158766
683420
154481
157725
432831
603921
903078
822318
736258
736313
182965
592560
374707
599133
445564
451534
204808
354308
586372
307165

اسم الطالب
احمد محى محمد محمود القﻼوى
ايمان عادل فهمى أحمد
شهاب احمد هاشم عزالدين عبدالعليم
محمد ابراهيم عبد البديع سﻼمه
باسل عﻼء الدين محمود ابو العزم
فاطمه الزهراء عبدالمولى غنيمى مرسي
سحر محمود مكاوي شحاته
احمد مجدى عبد احمد
ياسمين حماده ابراهيم ابوالنجا
ابراهيم حسين جوده محمد إبراهيم
يوسف هشام يوسف ابراهيم غباش
ديفيد ممدوح نبيل ابادير
احمد هشام طه عبد العال
ياسمين مجدى عبد الفتاح عرنوس
سارة ناصر محمد عويس
محمود محمد سيد احمد
عبد الرحمن عادل سيد مصطفى احمد
محمد اسامه محمد عبد الرازق
محمد محمود محمد اﻻسعد
كرستين روماني فاروق حبيب
اسماء عدلى محمد دعبس
ياسمين اشرف عبد الرحمن حسن
كيرلس عماد مجلى عطيه
ريهام محمد طاهر ابودباره
نادر جﻼل معوض جاد الصباغ
صموئيل لويس وديع انطونيوس
سنيه احمد محمود عطية عيد
احمد عبدالفتاح عبدالفتاح السيد الفقى
على احمد نبيل عبد الحميد عيسى
مينا بدر اسحق ابراهيم
رحاب السيد احمد السيد شحاته
دينا شعبان الديب ابو اليزيد

الكلية
علوم رياضة القاهرة
علوم الزقازيق
تجاره طنطا
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
كلية البنات آداب عين شمس
تربية الفيوم
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره سوهاج
تجاره سوهاج
تجاره بور سعيد
تربية بنى سويف
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره سوهاج
علوم رياضة اسيوط
تجاره سوهاج
نوعية موسيقيه قنا
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب الفيوم
تربية جامعة دمياط
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
علوم الزقازيق
دار العلوم ج القاهره
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه طنطا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
324125
126282
594523
163945
811682
662917
735322
164574
210156
114745
368751
616663
609675
899626
164327
605358
457642
655058
903466
584311
293645
131726
678767
205604
743300
820870
555818
311236
594962
527171
601996
501838

اسم الطالب
مريم شاذلي عبدالكريم محمود
اية عمرو عبد العزيز مرسي سﻼمة
محمد محمد رمضان السيد
عبد الحليم عمرو عبد الحميد عوض
اديب جرجس اديب توفيق
عبير جﻼل محمد الحسينى طعيمه
صﻼح محمد عبد السﻼم عبد القوي
اية عبد العليم محمود عبد القوى
منى احمد محمد احمد على
ايه فتحى محمد عبد الوهاب
محمد ياسر محمد طه موسى
نورا حسن حسن نمله
ايه بهاء الدين عبد الفتاح السيد ابراهيم
عبد الرحيم محمد عبد الرحيم محمد
ندا محمود مطلوب حسن
اية احمد محمد محمد موسى
اسماء عبدالسﻼم كساب كساب
احمد عبد ﷲ عثمان عيد رمضان
اكسم عبد اللطيف محمد ابراهيم
عمرو محمود محمد نوفل
محمد عمرو سعد محمد عطيه
احمد ايمن جابر رزق
فاطمه حسن على هاشم اسماعيل
اندرو عماد نمر عبيد جندى
ايه محمد عبد الرازق عبدالرازق ابراهيم
أبانوب عاطف ثابت وهبة
هند هشام كمال محمد القاضى
علياء محمد محمود عوض
ندى نايف عبد الحليم على عوف
أميرة محمد عبد المنعم محمود
رباب محمد عبد اللطيف السيد السكرى
طارق محمود شعبان عبده الطويل

الكلية
تجاره سوهاج
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
اداب جامعة دمياط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق اسيوط
اداب المنصوره
تجاره الزقازيق
تربية ابتدائي الفيوم
حقوق عين شمس
اداب القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم المنصوره
تجاره الزقازيق
زراعه سوهاج
اداب الفيوم
معهد فني تمريض الزقازيق
معهد فني تمريض طنطا
معهد فني صحى رياضه المنصورة
تجاره سوهاج
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
دار العلوم الفيوم
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
اداب انتساب موجه دمنهور
علوم شبين الكوم ج المنوفية
السن عين شمس
تربية أساسي اسكندرية
اداب انتساب موجه الزقازيق
علوم اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
735843
464967
382466
883327
425829
894552
617542
660460
144843
462858
368837
911804
752714
129418
115129
737674
372436
576073
373095
588214
585779
239795
667662
358053
579120
153693
104892
828376
239851
479785
596015
613185

اسم الطالب
اسراء عمار احمد ابويحي عيسي
محمد منتصر محمد عبد العزيز
اسﻼم محمد على ابراهيم
حسام جﻼل محمد سﻼمه
مرح حسانين معتوق حسانين
ناديه محمد سيد خلف
صفا السيد الغيطانى عبد الرحمن
محمد احمد فتحى على زايد
منار ايمن محمد ابو الغوث جبريل
محمود عبد الغفار عبد القادر بهران
نجﻼء نعيم عبدالفتاح عبدالمجيد حبيشي
هدى سﻼمه يوسف على
يمنى وليد مصطفى محمد المصرى
حنان ايمن حسن يعقوب
ندى محمد على محمد ناصف
لمياء سليمان محمد عبد العال
ايه على فتحى السيد
مريم السيد محمد السيد رجب
اميره شرف احمد محمد شرف الدين
ايهاب السعيد محمود فوزى مراد سالم
محمد عصام مختار الجبالى
محمد عباس احمد مرسى
ريهام رضا عبد الحى ابراهيم صالح
دعاء رشاد محمد عبدالجليل
محمد مصطفى بدر عبدالرحمن ابراهيم
هبة احمد امام على
اسراء عﻼء الدين احمد عبادى
رانيا محمد احمد ابراهيم
حسين عادل نبيل حامد
محمود فتح ﷲ ابراهيم عبدﷲ كواسه
عمرو وحيد سعد السيد الشرايدى
رحاب عبد المنعم قاسم محمد محمد

الكلية
اداب الزقازيق
تربية كفر الشيخ
تجاره انتساب م .بنها
تربية/رياضه اسيوط
اداب اﻻسكندريه
اداب سوهاج
تربية جامعة دمياط
تجاره طنطا
فنون تطبيقيه حلوان
زراعه كفر الشيخ
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية اسوان
تجاره بور سعيد
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب سوهاج
تجاره الزقازيق
اداب عين شمس
اداب كفر الشيخ
زراعه عين شمس
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
اعﻼم القاهره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا
إعﻼم بنى سويف/رياضة
تجاره القاهره
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
حقوق القاهره
علوم رياضة الزقازيق
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
نوعية الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
207975
666148
309955
241234
240399
452626
436273
115420
501692
390341
677778
444523
819030
819841
819053
228074
465376
128986
243084
599296
121382
439926
473216
313076
888388
299191
240903
233428
610483
324365
442455
611270

اسم الطالب
اميره ايهاب محمد كمال
شيماء محمد شعبان الشربينى البنا
محمد نادر سعيد عﻼم
اسراء مصطفى عبد النبى ابراهيم
رحاب محمد سليمان احمد
ايمان جمال مصطفى زيد
روان نور الدين محمد صادق رضا
ساره بدوى نصرالدين عبد السميع
مصطفى حسين عبد الرحيم عبده بشير
مصطفى جمال محى الدين احمد حسين
ابتهاج جمال محمد محمد السعيد
احمد محمد عبدالستار محمد مهران
اسماء صﻼح عبدالرازق عبدالرشيد
أميره زكريا غالي ميخائيل
ايمان عدلى يوسف سليمان
احمد جمال طاهر محمد عبد الرحمن
حازم تامر محمد كامل برهان الدين
ميرا فرج ﷲ فكرى جاد عوض
اسماء محمد على ابراهيم
بسمة جاد سليمان جاد خميس
عمر عﻼء عبد المنعم اسماعيل
نورهان صابر محمد سعد
العربي وفا محمد مصطفى شرشير
اسراء طاهر على بيومى
ايمان عبد العال على عبد العال
نجوى صابر عبده اقطفان
تغريد على محمد ابراهيم على عثمان
سلمى محمد مصطفى المرسى الجندى
محمود محمد محمد فتحي دسوقى
عمرو احمد عبد الكريم سعد
سعيد محمد احمد حماد الصعيدى
اسراء احمد محمد مصطفى عطيه

الكلية
زراعه عين شمس
نوعية المنصوره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى امبابة
اداب القاهره
تربية طنطا
زراعه اﻻسكندريه
علوم القاهره
اداب اﻻسكندريه
طب بيطرى بنها
اقتصاد منزلى حلوان
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
اداب المنيا
تربية رياضيه  /بنات المنيا
اداب المنيا
تجاره انتساب موجه عين شمس
المجمع التكنولوجي المتكامل بالسﻼم
فنون تطبيقيه حلوان
علوم رياضة عين شمس
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره القاهره
حقوق اﻻسكندريه
تجاره كفر الشيخ
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تمريض اسيوط
معهد فني صحى امبابة
طب بيطرى القاهره
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره جامعة السويس
تجاره جامعة السويس
تربية رياضيه بنين طنطا
تجاره بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
755448
506558
312338
372334
316587
586335
443705
179653
211052
542333
351645
131124
680955
537404
209371
379865
462227
214216
734841
214760
371781
355572
289594
742982
393408
368974
442593
285095
583285
527761
896043
464829

اسم الطالب
وﻻء صابر حسين محمد
هاجر محمد احمد حسن احمد
كمال احمد ابراهيم سالم
حبيبه محمد عبدالفتاح اسماعيل على
ايمان عبد الرحمن عبدالحكيم الدسوقي عبد الرحمن
مى عبد ﷲ مسعد غربية
مى محمد كامل خليفه
عصام محمد عمر على
ميرنا شريف محمود مصطفى
محمد فتحى احمد عبد ﷲ
محمد اسماعيل حامد اسماعيل الوكيل
ياسمين كمال منصور محمد
احمد محمد احمد محمد خيوه
دينا عباس عبد العزيز عباس رمضان
محمود هانى جمال على
اسراء شوقى محمد الشعراوى طبل
ايمان عبدالجواد محمد عبدالجواد جمعه مدكور
شيماء محمود احمد ا براهيم يوسف
عﻼء سامى عليوة محمد
ماريو ميشيل ملك اسكاروس
مروه منصور عبدالمنعم عبدالسﻼم
نيره ناصر محمد يوسف
دينا عماد عبده احمد
مارتين منير ماضي فهيم
خالد كمال علي عبدالحليم
امجد رغيد ابراهيم محى فهمى حسنين
على رسمى على تعيلب
اسماء محمد ابراهيم احمد
نورهان عاطف على النبوى
رحاب صﻼح اﻻباصيرى محمود عيد
ساره مجدى وليم سﻼمون
محمد محمود عبد الفتاح النوسانى

الكلية
معهد فني صحى اسماعيليه
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تمريض شبين الكوم المنوفية
اداب اسوان
تجاره بنها
تربية/رياضه طنطا
معهد فني صحى طنطا
معهد فني صحى بنى سويف
حقوق عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره كفر الشيخ
نوعية اﻻسكندريه
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
كلية البنات تربية عين شمس
تربية كفر الشيخ
زراعه القاهره
تربية الزقازيق
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تربية عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية اﻻسماعيليه
اداب طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
اداب طنطا
حقوق عين شمس
تجاره المنصوره
اداب اﻻسكندريه
علوم المنيا
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
832575
123874
683397
315396
809279
371109
527196
306101
162323
661487
447606
211777
152616
368818
596179
520039
214752
280215
814696
682201
146816
726724
396027
652922
671120
214232
282439
468696
240483
141070
518984
735507

اسم الطالب
ساره محمد عابدين محمد
محمد مجدى حسن صالح محمد صالح
اميره السيد محمد فتحى السيد الناغيه
السيد خالد محمود أحمد علي
تركيه محمد محمد احمد
احمد كمال عبدالراضى علي
رحاب السيد جمعه رمضان
عبد الفتاح شوقي عبد الفتاح عرفه
اسماء محمود السيد محمود
ريهام سمير ابراهيم عبد ﷲ
راجى نبيل صبحى بدوى
كريم اشرف محمدي السيد عبد الجواد
ياسر حمدي ابراهيم محمد
ايه السعيد حسنى سعيد عبدالفتاح
عزيزه حمدي مصطفى عويضه
اسراء خالد محمد السيد مخيمر
عزالدين محمد عﻼء الدين محمد حافظ
اسراء ماهر عواد مصطفى احمد
رماح محمود توفيق محمود
اسراء حسان مسعد اﻻمام عماره
نهال عادل عثمان عنبر
يارا ابراهيم عبد الغنى محمد شحاته
دينا صبحى عويس شعبان
محمد مصطفى احمد موسى سلطان
ايه سمير المكاوى طه المكاوى
دعاء فرحات حسن فرحات
ماجد محمد احمد ابراهيم الغرباوى
محمد عبد ربه رضوان سالم بديوى
هاجر محمود صابر محمد احمد
اسراء محمد وهبه محمد صالح
ايمان رضا محمد سويسه
حسن محمد السيد بكري تهامي

الكلية
نوعية موسيقيه قنا
تجاره انتساب موجه طنطا
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم المنيا
اداب شبين الكوم ج المنوفية
طب بيطرى اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب الفيوم
تربية ابتدائي المنصوره
اداب انتساب موجه طنطا
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة
تربية /رياضه بنى سويف
نوعية بنها
علوم جامعة دمياط
اداب دمنهور
تربية حلوان
تجاره عين شمس
علوم المنيا
تجاره بور سعيد
تجاره القاهره
علوم بورسعيد
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
اثار الفيوم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تجاره دمنهور
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
330102
597765
507618
449052
740862
226761
430476
366502
330871
746541
305733
280034
352011
468340
362490
164815
370171
387098
523696
677547
322862
114578
377128
523297
244228
823210
609831
223350
579255
218242
127744
440257

اسم الطالب
كيرلس عاطف فهيم ذكى
عبد الرحمن أبو مصطفى السعيد عيد محروس
محمد كمال محمد احمد مصطفي
فاطمه صﻼح حامد موسى
محمود محمد عثمان احمد
سماح احمد سليمان داود
رامى فاضل مصطفى ياقوت منصور
مصطفى سيد محمد عبدالحميد
رامي ثروت عبد الستار ابو العطا
ياسمين محمود امام احمد
اسامة محمد انور حباس
عبد الرحمن محمد عبد الحليم على عمار
فاطمه اكرم طه سالم
رجب السيد رجب على اسماعيل
ايه ﷲ محمد عبدالدايم حسين
هاجر جمال شعبان مرزوق
جورج وحيد توفيق سليمان
هبه مجدى احمد احمد
آية السيد عبد الرحيم محمد حمزه
عمر عبد الحميد محمد قنديل
عبير جﻼل فتوح سليمان سويلم
مروة حمدي عبد الحي سﻼمه
ايمان اسماعيل عبدالحميد اسماعيل بركات
اسﻼم عبده السيد محمد السبكى
اشواق السيد نبيل محمد عنانى
نورين راتب منتياس سو﷼
احمد فتحى ابراهيم عامر مروان
ندى محمد حسن ابراهيم
عبير يوسف سلطان يوسف
منة ﷲ اشرف على احمد
ندا عبد الحميد احمد عبد الرحيم
ياسمين خليل مجاهد حسن الجبسطى

الكلية
حاسبات ومعلومات القاهره
تجاره جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم طنطا
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حقوق عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية رياضية بنين بنها
تجاره بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
كلية البنات آداب عين شمس
تجارة جامعة السادات
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
زراعه الفيوم
حقوق بنها
تجاره انتساب موجه عين شمس
زراعه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية/رياضه عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
تربية حلوان
تربية قنا ج جنوب الوادى
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
فنون جميله عماره المنيا
تربية طنطا
علوم رياضة الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
823498
661933
302956
320772
902657
895182
664462
303886
661054
364842
322888
309690
289066
457319
842748
580129
671167
471866
741780
893976
805930
747095
889571
456104
150199
547141
597757
519166
885247
656774
727663
915865

اسم الطالب
اسماء على صابر عبدالرحمن
فاطمه سامى محمد محمد الحسينى سعفان
اسراء طارق محمود ابراهيم محمد
اسراء بدوي السيد بدوى
ايه محمود محمد جاد
امل عزت جرجس يوسف
حسين عبد العليم السيد البشبيشى جﻼل
اسراء ايمن شحاته على شحاته
منه ﷲ امين محمد محمد دهينة
امل حسين حسن عواض
منى ياسر مصطفى مصطفى صالح
احمد عبد الحميد عطية ابو شنيشن
محمد حسين محمد حجازى
هاجر عبد المقصود غنيم عبد المقصود بركات
رانيا بدار سﻼمه رزق
علياء ابراهيم ابراهيم عبد الرحمن سعد
مصطفى عبد المطلب البكرى عبد المطلب
عادل عﻼء الدين الحسانين عبده سليمان
طارق محمد عبدﷲ محمد
الساهر ممدوح السيد امين
رمضان جمعة محمد عبد الجواد
ايمن عيد رشيدى صالح
دعاء حسن على خليفه
محمد رمضان احمد خليل
هيثم سيد حلمى سيد
محمد جابر ياقوت فرج عبده
خالد ابراهيم محمد ابراهيم النادي
اسماء طارق السيد شلبى
جنفياف جورج فوزي ناشد
دليا رضا عبد الحليم محمد القطاوي
هدير لطفى على محمد عبدﷲ الشيخ
طارق محمد عبد الجواد نصار

الكلية
اداب قنا ج جنوب الوادى
نوعية المنصوره
تربية شبين الكوم
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
اداب سوهاج
اداب سوهاج
حقوق المنصوره
تربية ابتدائي شبين الكوم
نوعية المنصوره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تمريض شبين الكوم المنوفية
علوم جامعة السويس
اداب انتساب موجه طنطا
تربية ابتدائي طنطا
معهد فني صحى بنى سويف
تربية ابتدائي طنطا
تربية/رياضه المنصورة
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حقوق سوهاج
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب اسيوط
معهد فني صحى رياضه طنطا
حاسبات ومعلومات القاهره
علوم رياضة جامعة السويس
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب كفر الشيخ
السن المنيا
تربية المنصوره
نوعية الزقازيق
تجاره اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
613726
505462
478709
381690
320111
671961
468969
167927
817759
206528
738855
466248
548995
378312
104678
657980
306573
651008
299993
809675
277211
751698
389446
905382
605006
206008
811550
466013
607626
879727
654179
151504

اسم الطالب
احمد عنانى محمد محمد ابراهيم
مصطفى احمد محمد محمود بخيت
محمود اسماعيل احمد اسماعيل حجازى
اسراء ممدوح محمد محمود
عبد ﷲ جمال عبدالنبى الغندور
عبير يسرى عبد الحليم عطية
هدير زكى عبد العاطى زكى عبد العال
اسامه حسين محمد علي
هشام محمد فاروق قاسم
بوﻻ فيكتور فوزى الديب
محمود اسماعيل ابراهيم محمد
وﻻء حاتم سعيد محمد البهوتى
عبد ﷲ خلف فرحان محمد حامد
كمال محمد كمال احمد السيد
هاجر هشام السيد ابراهيم السيد
حمدى عماد حمدى حسام الدين
مصطفى حمدي احمد شرف
اميره مصطفى احمد شريم
حسن انور حسن عبدالواحد عزوز
رحاب طه عوض ﷲ عبدالسﻼم
عادل هاني جﻼل عبد العليم
ماريان ريمون فوزى برسوم
اسﻼم محمد صابر محمد
منار محى الدين حسين عثمان
ايه حسين احمد حسين
محمد عزت فاروق محمد
هبه احمد محمد عبدالموجود
هاله صبحى محمد مازن ابوسعده
محمد ايمن خليل على خليل
اميره محمد محمود عثمان
اشرقت عاطف محمد ذكى المرسى خليل
محمد الصادق شرف الدين احمد عبيد

الكلية
تجاره الزقازيق
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
تجاره عين شمس
تجارة جامعة السادات
اثار قنا جنوب الوادي
اثار قنا جنوب الوادي
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره القاهره
السن عين شمس
اداب كفر الشيخ
زراعه المنوفية/رياضة
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
حقوق القاهره
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات اﻹدارية
علوم رياضة سوهاج
حقوق المنصوره
معهد فني صحى امبابة
حقوق اسيوط
طب بيطرى القاهره
حقوق المنصوره
حقوق عين شمس
اداب انتساب موجه سوهاج
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب المنيا
تربية ابتدائي كفر الشيخ
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
علوم اسيوط
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تربية/رياضه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
154277
356677
142761
902348
896457
433737
387304
127339
381556
744345
899476
473414
549338
538665
890094
471822
163821
748635
330862
532844
519161
905849
910616
447906
226288
118993
169883
443284
428602
127260
137683
436395

اسم الطالب
سارة درويش عبد الرحمن ابراهيم
محمود حسن سيد مكى
منة ﷲ احمد محمد محمد ابوشيب
احمد مادح عﻼم محمد
حسناء السيد حسن على
عبدالرحمن السيد عبدالمجيد تهامى سليم
هاجر حسن احمد علوان
شيماء صبري سيد عبد الحميد
ايمان صفوت عبدالحميد رمضان
اسماء ابراهيم اسماعيل ابراهيم
اماني محسوب البدراوي ابراهيم
عفاف عبدالحكيم محمود محمودالسيد جاد ﷲ
فايزه كمال متولي سليمان
آية عماد رشاد عميرة
محمود فخر الدين محمد عبد المحسن
حسام الدين السيد عبدالحميد السيد الكيﻼنى
مصطفي ربيع السيد السيد
محمود فهمي محمود شحاته
محمد ادهم محمد سرحان
شعبان صﻼح عبد العال عبد الرحمن
اسراء مليجى عبد العاطي مليجى محمد
وليد عبد الغني محمد عبد الرحيم
نهال حازم سعيد محمد
كريم احمد على على غنيم
احمد عماد سيد عبد ﷲ
هاجر عصام مصطفى ذكى
مريم مكرم رياض سﻼمه
نوران عادل محمد فهمى محمد ﻻشين
محمود احمد مرسى اسماعيل شطا
اية اسامة سعد محمود
نور طارق رمضان احمد
منه ﷲ محمد كمال عبداللطيف

الكلية
تربية ابتدائي بنى سويف
تجاره انتساب م .بنها
تربية حلوان
تجاره سوهاج
تمريض سوهاج
مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية
طب بيطرى بنها
حقوق القاهره
تجاره انتساب م .بنها
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اداب سوهاج
حقوق اﻻسكندريه
علوم رياضة طنطا
تربية ابتدائي السادات
تجاره اسيوط
تربية/رياضه كفر الشيخ
علوم الفيوم
تجاره جامعة السويس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
علوم اﻻسكندريه
اداب دمنهور
تمريض سوهاج
كلية تجارة ج أسوان
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
اداب انتساب موجه الفيوم
السن عين شمس
تربية أساسي اسكندرية
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم رياضة حلوان
تجاره انتساب موجه دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
385446
837436
753690
128813
234640
322202
328050
513123
817491
604710
582670
219680
159495
534993
320227
909556
294928
884311
804779
828206
528106
141345
297050
431653
681308
135182
657402
167020
523860
385072
538635
897298

اسم الطالب
جمال عبدالناصر عبدالخالق على حلوة
خالد على حامد اسماعيل
محمد فايز عبد الحميد حداد متولى
رانا محمود سعد محمد
محمد انور محمد محمد
محمد سمير محمد كمال سالمان
مادونا رمسيس صموئيل ابادير
اسماء مصطفى توفيق احمد
سامح ناصر عجايبى عزيز
حور اشرف السيد السيد
ميرنا الشحات منير حبيب جرجس
احمد محمود محمد ابراهيم
نرمين طارق جارحى ابراهيم
اسماء عبدالمقصود مسعود عبد المقصود
احمد محمد عبد الظاهر الفخراني
منى محمود احمد الضوى
احمد السيد احمد عبدﷲ
اميره عيون محمد عبد الحميد
ريهام اشرف عبد الحميد صديق
مصطفى عبدالرزاق سيد محمد
روان السعيد السيد على طعيمه
فاطمة شريف حسن تركى عبد الحليم
ريم احمد ابو المجد حسين عبدالعاطى
محمد احمد مهلل طه محمد
نورا نعمان ابراهيم الدسوقى العشرى
اسامه محمد حامد ابراهيم
لينه عصام الدمرداش مصطفى البسيوني
ياسمين السيد صالح عبد الكريم
ليلى ابراهيم احمد ابراهيم خليل
عمرو احمد حسن الساكت
الشيماء أشرف عبد المنعم خلف ﷲ
محمد عبد الرحيم عبد الﻼه اسماعيل

الكلية
اداب عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره بور سعيد
زراعه القاهره
تربية رياضيه بنين حلوان
ك.ت .فني منشات بحريه بور سعيد
اداب انتساب موجه طنطا
اداب اﻻسكندريه
اداب المنيا
علوم الزقازيق
اداب انتساب موجه طنطا
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
إعﻼم بنى سويف
طب بيطرى دمنهور
تجاره سوهاج
تربية ابتدائي اسوان
تربية عين شمس
تربية/رياضه اسيوط
نوعية المنيا
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره طنطا
تجاره القاهره
تجاره عين شمس
علوم رياضة دمنهور
اداب المنصوره
تجاره طنطا
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
تربية الفيوم
تربية طفوله اﻹسكندرية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
طب بيطرى جامعة السادات
المجمع التكنولوجي المتكامل بالسﻼم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
381050
243306
351517
911614
279613
667653
459034
811788
841158
242438
905662
330616
313058
602271
583369
683481
359548
526328
518254
213758
846364
381224
674425
830174
304117
885986
358921
438540
139350
278548
840920
834659

اسم الطالب
صﻼح عادل صﻼح ابراهيم
نوران هشام عبد الرحمن غنيم
شيرين شريف محمد محمد
ايه محمد سليمان محمد
مروة عبد الستار محمد عبدالستارعبدالقادر
رانيا على على المتولى عجيزة
ريهام عبد المحسن حامد عطا ﷲ
محمد جمعه رمضان حسن
مريم محمد مجدى محمد عبد العزيز
محمد هشام احمد عبد العال
احمد عيد ابوسته عبد العال
دينا نبيل حسن نصار
اميرة محمود محمدى عتيم
عايده عاطف السيد محمد
ايمان السعيد عبد الفتاح حمد
محمد السيد محمد الرودي
محمود خالد محمد سلمان
عبد الهادى سامى عبد الهادى عبد الﻼه
اسماء على عبد العزيز محمد زيدان
مروان شريف الصفصافى ابراهيم
ياسمين صﻼح الدين محمد عبدالمطلب
ديفيد منير فؤاد عزيز
عبير على الحسينى بسيونى عطيه
حسناء محمد احمد محمد الطاهر
سندس ياسر فتحى عوده
سحر مرزق كامل قليني
ندى عادل سيد احمد حسن
حنان هشام محمد عبد المنعم المهدى
فريد عيد فوزى على
نورين احمد عبد الرحيم موسى
اﻻء متع محمد حسين
سماح عادل شحاته أحمد

الكلية
تربية عين شمس
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضة
تجاره القاهره
كلية تجارة ج أسوان
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية كفر الشيخ
خدمه اجتماعيه اسيوط
فنون جميله فنون المنيا
زراعه عين شمس
تجاره سوهاج
اداب شبين الكوم ج المنوفية
نوعية اشمون
تجاره الزقازيق
زراعه المنصوره
اداب جامعة دمياط
تجاره عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
اداب دمنهور
اعﻼم القاهره
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
حاسبات ومعلومات الزقازيق
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب اسيوط
كلية البنات تربية عين شمس
علوم اﻻسكندريه
حقوق حلوان
تجاره عين شمس
تربية /رياضه المنيا
اداب سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
835076
463552
465538
818062
211654
218087
655966
443661
229175
826271
807815
726002
326781
678619
357440
661029
667520
107297
527370
589274
320784
134540
614603
152237
370061
149943
731806
587601
807238
548231
126383
156729

اسم الطالب
اسراء عبدالمحسن محمد محمود
سحر السيد عبد المنعم عوض
مريام عادل الفونس ميخائيل
يوأنا القس دانيال وفقي توفيق
حسناء محمد كامل طه
مادونا عادل صليب جرجس
مازن فيصل ابراهيم محمد عمارة
نرمين ابراهيم عبد السﻼم سالم البنبي
جمال عماد جمال اندراوس
ايه ﷲ محمد عايد حسين
هويدا محمد عبد الحفيظ طه
ساره محمد محمد السيد السيد عيسى
اية مفرح مصطفى نصار
خلود محمود حسن المتولى الصعيدي
احمد صبحى لطفى محمد
ساره محمد محمد ابو الفتوح
احمد ربيع سيد احمد مصطفى بدوي
سهيلة محمد اسماعيل عبد الجليل
اسراء السيد محمد على عبدﷲ
احمد فوزي احمد سالم سلطان
اسماء جمال عبد الحميد بدر
خالد اسماعيل السيد اسماعيل
محمود فوزي علي ابراهيم
طه حسين احمد حسن
علياء عبدالحكيم حسن علي
اشرف عيد دسوقى دسوقى
محمد خيري محمد عبد الحميد
ندا رجب محمد غنيم
احمد عﻼء فتحي عبدالرازق
محمد سمير احمد حسين
ياسمين هاني محمد الجندي
حازم خالد عبد الرؤف عبد اللطيف

الكلية
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تربية كفر الشيخ
كلية اللغات والترجمة سوهاج
نوعية المنيا
تجاره القاهره
اداب القاهره
تجاره المنصوره
اداب طنطا
تجاره عين شمس
اداب اسوان
اداب المنيا
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
اداب المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب المنصوره
تجاره الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
تربية ابتدائي السادات
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره بنها
علوم رياضة بنى سويف
تربية بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم طنطا
تجاره بنى سويف
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تجاره بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
673550
660195
842837
213399
816401
129472
368115
319894
147653
158926
228775
607512
741654
682149
597951
425811
672955
678695
471737
671455
609749
233939
461811
652584
837242
537464
739744
384229
300385
282838
587518
914281

اسم الطالب
امل محمد فكرى مصلحى
اسامه ايمن ابراهيم ابراهيم العشرى
انطونيوس ابراهيم لبيب ابراهيم
محمود حاتم سيف ﷲ عباس
نهى ممدوح رمضان هاشم
مؤمن حسن محمد عبد المنعم
اسراء سعيد سالم محمد ابوالعطا
ليندا عصام امام عسكر
امنيه جمال على محمد
ياسمين محمود حجاج عبد العظيم
باسل عﻼء ابو مسلم احمد عماره
محمود بسيونى خليفة مرزوق
محمد مصطفى عبد القادر احمد
فاطمه السعيد شلبى شلبى شلبى نجم
محمد مجدى الرفاعى إبراهيم اسماعيل
حماس عبدالناصر عبدالمنعم محمد الخطيب
عمرو محمد احمد احمد العدوى
اسماء السيد على عبد المعطى يوسف
عمرو عبد ﷲ احمد البسيونى محمد زيدان
اسماء عﻼء عبد المجيد السيد محمد
محمد عبدالحميد محمد عبدالحميد مصطفى
عبد الحميد صابر عبد الحميد عبد العزيز
هدير شعبان نصر محمد عبدالرحيم
عمر ابراهيم الحسينى ابراهيم محمود
احمد محمد أحمد عمر
صفاء خيرى محمد حسن القصاص
منار حسونه عبدالسﻼم حسانين
جهاد مسعد عبدالوهاب عباس
مروة سعيد محمد محمد المصرى
هﻼ جبر علي محمد ابراهيم
رنا سامى سليمان حسين الرخاوى
ميسره احمد عبد السﻼم محمود

الكلية
اثار قنا جنوب الوادي
تجاره جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
نوعية المنيا
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تربية/رياضه بنها
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى ببنى سويف
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره جامعة السويس
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره بور سعيد
الزراعة الصحراوية والبيئية بفوكة ج اﻻسكندرية فرع مطروح
علوم المنصوره
تربية المنصوره
طب بيطرى اﻻسكندريه
تربية ابتدائي المنصوره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم القاهره
اداب كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات المنصوره
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تربية طفوله ج دمنهور
رياضيه بنات الزقازيق
تجاره انتساب م .بنها
تجاره القاهره
علوم القاهره
تربية ابتدائي طنطا
كلية تجارة ج أسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
387539
599859
658390
453397
297192
523212
826427
386439
583348
426447
237431
234977
592080
124003
454033
244973
311299
656581
882100
318382
683307
903679
434479
654095
122080
158485
384603
683406
540090
209902
737381
451122

اسم الطالب
احمد حلمى عبدالحميد محمد
عبدالرحمن احمد حسن احمد محمود
رفعت السيد على السيد الجنيدى
هاجر عﻼء الدين عبد الرؤف النجار
مارينا ممدوح بولس صموئيل
محمد عصام علي حسن محمد
مها عبدالفتاح محمد احمد
سميره سعيد محمد ابوسريع
اسماء رأفت محمد جباده
خالد عبدربه سالم علوانى
ايمان محمد احمد عبد العزيز ابراهيم
دانييﻼ عبدالمسيح فايز فيلبس
ريمان عبدالمنعم حسن حدو
مصطفى محمد عبد العزيز احمد
منه ﷲ خالد محمد حسن راضى
عبدالرحمن محمد حنفى السيد
هدير احمد عطيه ابو على
رغده يوسف احمد احمد جمال الدين
مصطفى جميل عبد التواب حسن
مصطفى احمد على الجوهرى
رانيا توفيق توفيق السيد فرغلى
عﻼء عادل محروس عبد اللطيف
احمد محمد عبد الرحيم محمد
ايه ابراهيم بدوى ابراهيم
منار مجدى سعد عبد اللطيف
عاليه جمال عبد الفتاح عبد العظيم
منار عاشور ابراهيم محمود شافعي
شروق احمد محمد محمد حسيب الريس
نعمات عبد المجيد عبد الحميد على
مونيكا اسامه انور بخيت
نور محمد السيد باز بدر
مؤمن عبدالعظيم ابراهيم السوداني

الكلية
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره الزقازيق
معهد فني تمريض المنصوره
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تجاره عين شمس
تربية أساسي اسكندرية
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره عين شمس
طب بيطرى المنصوره
تجاره دمنهور
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره عين شمس
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره طنطا
تجاره جامعة السويس
تربية شبين الكوم
حقوق المنصوره
تجاره اسيوط
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
حقوق المنصوره
تجاره سوهاج
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تربية ابتدائي المنصوره
علوم القاهره
اداب بنى سويف
تربية بنها
تربية ابتدائي المنصوره
تربية دمنهور
علوم عين شمس
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اداب طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
737477
149188
894332
240989
650010
831172
462830
433746
896575
139454
733548
737714
658578
383473
231989
212056
397260
126026
179989
601301
107066
535610
917678
531253
608606
741680
293416
815263
830056
472326
375025
878675

اسم الطالب
اسماء عبدالستار عبدالفتاح عبدالرحمن
هند عبد القادر سليمان عبد القادر
وفاء عونى احمد على
ايمان انور احمد محمد
ريهام هانى محمود عبد الرحمن الحديدى
سارة ابوالوفا عربى محمد
عبد الرحمن احمد عبد المنصف القطان
عمر السعيد محمد احمد القاضى
اسماء محمد صابر جاد
عمرو محمد صﻼح عبد العزيز
محمود حمادة عبد الحفيظ احمد حجازى
ندى طلعت اسماعيل على محمد
محمود حامد احمد احمد ابو مسلم
محمد سيد صﻼح على حجازى
خالد سمير حسن عزب
مارينا باهى مختار رومان
دنيا ابراهيم حسن ابراهيم
ايمان عبد العظيم محمد سﻼمة
محمد مرزوق سﻼمه مرسى
حسام عبد ﷲ محمد محمد السيد الخشن
اسماء رشاد ابو ضيف محمد سليمان ابو زياده
نور الهدى محمد خضر عبد العزيز شاهين
هند عميره محمد محمد
ابراهيم صﻼح ابراهيم موسى
محمد جاد احمد عبد الحميد السيد
احمد طارق حسن مصطفى خضر
رضوى ماهر محمد ابوسريع
فاطمه امان محمد مصطفى
فاطمة محمد خضري حامد
فايزه احمد محمد عبيد حسن
ايه اشرف عفيفى عفيفى
محمود عادل حسين علم الدين

الكلية
علوم الزقازيق
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب سوهاج
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
اداب المنصوره
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره كفر الشيخ
تجاره اﻻسكندريه
تمريض سوهاج
تجاره القاهره
تجاره الزقازيق
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حقوق المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
اداب عين شمس
تجاره طنطا
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تجاره الزقازيق
تجاره القاهره
علوم اﻻسكندريه
تربية ابتدائي اسيوط
علوم طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره انتساب موجه حلوان
فنون جميله فنون المنيا
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
حقوق المنصوره
طب بيطرى بنها
تجاره اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
736364
667371
390496
891460
536885
606238
539495
384069
170357
886605
379478
389765
890268
445486
296254
522611
284625
453588
666877
679045
740598
206667
541569
426169
535628
898448
138562
834535
589111
437628
744233
812071

اسم الطالب
ريم احمد حسين محمد
ساره سعد عبد الجليل عبد الفتاح
هاجر محمود احمد رجب شعيب
كريم محمد محمود عبد الغنى
مريهان جمال محمود احمد عاشور
احمد شريف عبد اللطيف محمد
روميساء ثروت راشد محمد راشد بﻼل
اسماء ايمن محمد صادق
محمود هﻼل محمد سعد
نعيمه عادل محمد سيد
مصطفي محفوظ حسين يوسف الطور
رضوى صالح احمد كامل
حنان صﻼح شحاته على
مروه رجب محمود الفقى
روفيدا ابراهيم عبد الحميد ابراهيم شلبي
اسراء بسيوني محمود محمد
هدير معتز احمد طه
منه ﷲ عمر عبد ﷲ محمد خليفة
محمد محمد السيد على عطيوة
عﻼء ابراهيم السيد ابراهيم محمد عبد الدايم
وﻻء عزت منصور عبد الفتاح
ميرنا سامي جرجس ساويرس
احمد محمود زكي السيد
اﻻء لطفي احمد حسن
هاجر سعد عبد الفتاح سعد على ابونار
محمود محمد محمود حموده
منه محيى الدين عبد المنعم حسن
عاصم فضلون فهمى قناوى
ايمان عبد الستار سيد احمد عبدالستارالفقى
ناديه حسن رجب عوض عشماوى
مها محمد عبد العزيز حسين
بطرس القس أشعياء رمزى سعدﷲ

الكلية
تربية ابتدائي الزقازيق
اداب المنصوره
علوم بنها
معهد فني تمريض اسيوط
معهد فني صحى اﻻسكندريه
زراعه الزقازيق
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب عين شمس
حقوق بنى سويف
اداب اسيوط
تجارة جامعة السادات
حقوق بنها
معهد فني تمريض اسيوط
اداب طنطا
اداب القاهره
زراعه اﻻسكندريه
السن عين شمس/رياضة
اداب طنطا
اداب المنصوره
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
اداب الزقازيق
اداب القاهره
علوم رياضة اﻻسكندرية
حاسبات ومعلومات عين شمس
نوعية اﻻسكندريه
حقوق سوهاج
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
المعهد الفني للتمريض بقنا
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
معهد فني صحى اسماعيليه
تجاره بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
684565
358793
432183
672648
108067
129562
111633
245528
116676
165776
178876
588514
737217
670509
426815
233658
380443
887720
314348
596118
118560
602101
896712
460752
386850
278831
120273
675236
428351
656044
277099
144064

اسم الطالب
السيد عبد الرحيم عوض علم الدين
هاله عاطف سيد درويش
جون الياس امين جورج فريحه
احمد جمال عبد الفتاح فتح ﷲ الشناوى
ميرنا ماجد حسن فؤاد
عدنان محمود عزوز محمود
دينا رأفت حسن على
شيماء فهمى صﻼح فهمى
ابانوب رشدى بشاى تادروس
ياسر رجب عبد الستار حموده
اسراء محمد بكري محمد
احمد العزب سﻼمة حواس
اسراء عزازي احمد محمد مصطفى
نسرين شعبان محمد السعيد احمد
رانيا بدرالدين محمد معروف
منه ﷲ على احمد محمود
مصطفى مجدى السيد الدمرداش
ايه عرفه محمود احمد
تهاني محمد بكر عافية
اسماء مصطفى بدرى محمد عيسى
سلمى رمضان محمد عبد الفتاح محمد
هاجر حسن محمد عبد الهادى
مارلين مجدى فخرى جبره
احمد محب محمد عبدالهادى دوير
خلود مصطفى وفقى عبدالمعطى
خالد شمس الدين محمد احمد
محمد بﻼل عمر معبد
متولى الدسوقى متولى الدسوقى
وليد حسن محمد السعيد حسن
احمد محمد ابو العنين عبد الشكور البدوى
كريم ابراهيم حسن عبد الحافظ
اسﻼم سيد فرحات عبد المهيمن

الكلية
طب بيطرى بنها
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم المنصوره
تجاره انتساب موجه قاهره
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب انتساب موجه الفيوم
تربية ابتدائي بنى سويف
علوم رياضة الزقازيق
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب المنصوره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
كلية الفنون التطبيقية ببنها
اداب اسيوط
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
دار العلوم ج القاهره
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية ابتدائي الزقازيق
تربية ابتدائي سوهاج
علوم كفر الشيخ
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
علوم رياضة المنصورة
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره انتساب موجه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
391483
380774
744381
452713
390974
294624
145760
877079
583381
543144
458004
502597
913915
382585
541918
244692
241099
800067
727301
143337
113144
518905
837282
680952
916665
106339
554325
667884
178808
586809
370591
518681

اسم الطالب
نورهان محمود احمد محمد السيد
هبه على محمود ابواليزيد
مى احمد موسى عبد اللطيف
هناء مصطفى الﻼشى ابراهيم
احمد محمد عيد احمد
محمد خالد عمر احمد
عمار ياسر زيان عبد المقصود غالى
محمود احمد عبد المنعم محمد
ايمان ناجى كمال عبد الحليم وكوك
محمد حلمى على على حسن فليفل
جهاد ربيع أحمد الفقي
رنا احمد المرسى مخلوف
فاطمه الزهراء عوض ﷲ احمد عوض ﷲ
نرمين مجدى عبدالرحمن امين محمد سعيد
على صالح حسين صالح
امين حلمي محمد احمد
مي محمد شاكر محمد
محمد طارق محمد مصطفى محمد حبشى
سيف الدين زكى محمد زكى يحيى
محمد سعيد محمد السيد
محمود محمد مدبولى نايل
مروة محمد ابو زيد بسيونى
احمد محمد مختار محمد
ياسر محمد بركات على حسن
سحر طلعت خضر عطاﷲ
مريم ايهاب محمد محمد الطاهر
اسراء مصطفى محمد شديد
عمرو محمد عبد الحميد مشالي
محمد احمد طه طه
هاله جمال عبدالحافظ وهدان
محمد حسام الدين محمد حسنى الحبشاوي
ايمان جمعه محمد الشاذلى

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب عين شمس
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
تربية طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
اداب انتساب موجه القاهره
علوم رياضة اسيوط
تربية ابتدائي طنطا
تجاره اﻻسكندريه
نوعية فنيه طنطا
اداب اﻻسكندريه
تربية نوعية اسوان
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تربية /رياضه المنيا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية عين شمس
حقوق القاهره
اداب انتساب موجه دمنهور
اداب فرع الوادى الجديد
تربية رياضيه بنين المنصوره
اداب اسيوط
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره بور سعيد
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تربية بنها
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
877777
461475
159790
670286
459066
579231
827511
741599
217682
280688
746122
666099
612496
594118
877679
322911
385499
119627
542266
108672
742696
145407
116696
837488
911288
536459
217534
465816
444761
383156
466723
520360

اسم الطالب
نيره محمد عبد النبي احمد
مارينا مﻼك مﻼك غالى
نشوى خالد محمد احمد
باسل مصطفى فوزى مصطفى
أنغام جﻼل عبد الرحمن الفقى
رانيا نصر إبراهيم طلبة
ماريا عماد منصور صموئيل
احمد محمد عبد اللطيف محمد لبيب
اسماء عبد النبي حسين محمد
ماريو هاني فؤاد حلمى
مصطفى فيصل عبد الرازق عبدالجواد
عمرو صﻼح عبد العاطى الجوهرى
احمد شريف رمضان ابراهيم يوسف زهو
احمد محمد علي سالم الكفافي
يوسف محمد صﻼح الدين احمد
هاجر احمد محمد احمد شاهين
شريف جاد محمود عبدالحميد
لينا محمد اديب عبد ﷲ شيخه
مجدى على محمد عوض ﷲ غنام
كرمة مدحت فؤاد كامل
ساره حسن احمد حسن
محمد سعيد محمد الطويل
احمد سعد عبد الفتاح عبد العزيز
اسماء منتصر محمد أبيض
كرستين حنا ميشيل حنا
اميرة محمد حسن حسن محرم
اية منصور عبده السيد
دارين محمود عبدالعظيم يوسف
محمد رأفت اسماعيل العداوي
زينب اشرف احمد احمد
امنية محمود جمعة ابوالمجد بدوى
سميحة محمد على النحال

الكلية
حاسبات ومعلومات اسيوط
تربية كفر الشيخ
طب بيطرى بنى سويف
تجاره الزقازيق
حقوق اﻻسكندريه
تربية طنطا
معهد فني صحى سوهاج
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
نوعية عباسيه
تجاره عين شمس
حقوق الزقازيق
تجاره طنطا
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
تربية جامعة دمياط
تجاره اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
إعﻼم القاهره/رياضة
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تمريض القاهرة
تجاره بنها
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تربية طفولة أسوان
تجاره دمنهور
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا المنسوجات بالمحلة الكبرى
اداب انتساب موجه بنها
اداب كفر الشيخ
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
893054
376797
103755
730583
308421
739396
547743
371727
427917
312281
813259
674410
374985
161365
730661
121952
661979
836322
114591
207818
848508
241087
150701
524693
282188
600158
461025
668030
124806
608081
832952
436895

اسم الطالب
عمر جمال الدين احمد سيد
ايناس عاطف عبدالحميد عبدالرحمن
محمد ياسر محمد محمد
ياسمين بكر على حسين على
محمد عبد الرازق محمد أبو داغر
ندى نصار محمد عبد العال
عبد الرحمن عطا ﷲ سعيد عبد الغني
حسناء مرتضى محمد محمد شاهين
كيرلس كريم زاخر يوسف بطرس
احمد ابراهيم عبدالودود ابراهيم
شمس عادل احمد حسن
اسراء محمود محمد شرف
فاطمه رفعت محمد مصطفى
مشيره محمد عبد الحميد احمد
احمد ابوزيد عبدالحميد العتابى
مريم طارق ابراهيم ابو العﻼ
شروق محمود عبد العزيز محمود هادى
يحيى عبد الناصر عبد المجيد خليل
منى عادل حجى امين عطا
مهرائيل عادل كامل يوسف عوض
عبد ﷲ احمد ابو المكارم الشريف
مريم عيد حمزة عبدالعزيز
ايمان احمد محمد عويس
عمر محمود فتحى احمد خالد
ميار ابراهيم عبد المنعم محمود محمد منصور
نادر ناشد معوض ابرهيم
عمر محمد عبدالمهيمن القاضى
مﻼك احمد صالح محمد عواض
حسام عبد ﷲ محمود عبد ﷲ
رحاب احمد خيرى عبد ﷲ عبد المجيد
اميرة عبدالناصر عﻼم عبدالمنطلب
اميمه عبد المنعم رجب محمد سليمان

الكلية
تجاره سوهاج
تربية عين شمس
علوم حلوان
تجاره عين شمس
تربية/رياضه شبين الكوم
تجاره الزقازيق
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
خدمه اجتماعيه حلوان
نوعية المنيا
تربية/رياضه الزقازيق
نوعية بنها
حقوق بنى سويف
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حقوق القاهره
تجاره بور سعيد
معهد فني صحى اسوان
حقوق القاهره
تجاره عين شمس
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
خدمه اجتماعيه حلوان
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره كفر الشيخ
علوم المنصوره
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تربية الزقازيق
كلية تجارة ج أسوان
تجاره اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
437932
106791
754400
210609
800977
475131
592402
683239
651996
508523
529379
605491
164766
668748
735260
207725
153870
603484
293566
732785
471838
279477
219280
287869
654250
384585
848200
524605
579525
661554
215868
678806

اسم الطالب
مروة خميس عبد العزيز رفاعي
ناريمان مجدى احمد محمد غالى
امير عماد رشدى فوزى مرقص
يوستينا عماد فوزى جرجس
سارة حامد عبدالحسيب عبدالقوى
بسنت محمود سعد محمود
غاده رياض حلمى الدبوسى
سماح على احمد احمد جعفر
عبد الرحمن حامد العراقى احمد
جهاد محمود مصطفى محمد براغيث
محمود عبد المحسن محمد علي ابو النجا
مريم سﻼمة صبري سﻼمة
مها مصطفى السيد محمد خليل
احمد عبد ﷲ احمد محمد الطويل
نوال محمد محمد عبدالمعطي
مونيكا رفعت ظريف اسكندر
اية محمد مرسى عبد العظيم
احمد مجدى فتحى عباس
فاطمة سالم عبد العزيز البكري
هند نصر محمد مرعى
فهمى السيد رأفت عرفات على
فادي محمد مرسى سيد درويش
نهاد ابراهيم محمود عبد السﻼم
محمد خالد محمد حسن ابو شوشه
احمد عبد الجواد محمد عبد الجواد
اميره عبدالسميع متولى عبدالسميع
رافت عبد الموجود محمد حسين
احمد سليمان عبد المنعم سليمان محمد
شيماء شريف عبدالعظيم المتبولى
هاله عوض عبد الحافظ محمد محمود
اية محمد مصطفى عبد الوهاب
هاجر صبح احمد غازى الطويل

الكلية
اداب انتساب موجه دمنهور
حقوق انتساب موجه القاهره
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم المنيا
اداب انتساب موجه دمنهور
نوعية جامعة دمياط
اداب انتساب موجه المنصوره
علوم المنصوره
اداب جامعة دمياط
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
تربية ابتدائي الفيوم
علوم المنصوره
تربية الزقازيق
طب بيطرى القاهره
حقوق بنى سويف
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية حلوان
طب بيطرى الزقازيق
زراعه كفرالشيخ /رياضة
حقوق حلوان
اداب القاهره
اداب انتساب موجه حلوان
علوم المنصوره
معهد فني صحى امبابة
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه طنطا
علوم المنصوره
كلية البنات تربية عين شمس
طب بيطرى المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
815026
836299
391225
373114
312441
150343
582033
146148
726388
231092
913562
533109
818154
609911
752604
456517
587776
473758
810929
464438
816436
608713
325037
676318
462171
658098
609443
594793
842482
235910
454740
654572

اسم الطالب
اميرة حسن طلعت مهنى
محمد خالد راشد محمد
يارا محمد صﻼح محمد سالم
مياده حسن منصور احمد
محمود طارق محمد السيد
رحاب محمود سيد سليمان
ريهام يحى احمد الشهاوى
شيماء محمد جمعه رجوانى
بيشوى إسحق عياد كيرلس
اماني صﻼح عبدالمنعم سالم
امير عربي عبد العال محمد
ايناس محمد عباس حسن مدره
ايمان عكاشة عبد الوهاب عبدالعليم
افنان احمد عبد الرحمن الظواهري
زينا محمود زيان احمد زيدان
سارة حامد عبدالغفار البدوى
محمد مجدى ابراهيم عبدﷲ شاهين
سلمى مدحت محمد محمد موافى سعد
امانى رضا محمد عبد اللطيف
ابراهيم عرفه ابوزيد سليم
ياسمين حسن عبد الرحيم عبد الواحد
اسماء محمد فتحى عبد القوى منصور
سارة سيد محمد ابراهيم
عبد ﷲ محمود عبد ﷲ سﻼمة
عﻼ الشحات سﻼمه متولى دياب
احمد فخرى رشدى الشناوي
محمد عبد الوهاب شريف عبد الوهاب
هشام خيرت السيد محمد شومان
مارينا عماد عادل فام
اسراء صابر محمد صابر
صفا ابراهيم عبد الوهاب البطاوى
ساره احمد احمد حسن منصورفرحات

الكلية
اداب المنيا
حقوق قنا جنوب الوادي
زراعه عين شمس
اثار القاهره
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
علوم القاهره
زراعه المنصوره
اثار القاهره
تجاره جامعة السويس
تجاره انتساب موجه حلوان
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية رياضيه  /بنات المنيا
تربية الزقازيق
تجاره بور سعيد
تربية ابتدائي طنطا
اداب طنطا
تربية ابتدائي كفر الشيخ
دار العلوم المنيا
دار العلوم الفيوم
تربية المنيا
معهد فني تمريض الزقازيق
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره طنطا
تربية كفر الشيخ
معهد فني تمريض المنصوره
نوعية الزقازيق
حقوق المنصوره
رياض اطفال المنيا طالبات
حقوق عين شمس
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
حقوق المنصوره

Page 2762 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
580184
825420
297460
311239
462839
384993
446582
480101
384637
114074
227950
139804
682108
745864
580436
294664
882606
814118
519728
606281
390103
210443
217915
675242
114883
154700
654436
152158
536603
287801
373432
667406

اسم الطالب
ميرنا احمد احمد ابراهيم الطور
احمد عبده عبدالراضى ابوالحسن
ريموندا فوزي مريد فارس
غادة يوسف ابراهيم ابو يوسف
محمد عبدالعزيز حسن محمد الزيات
ابوبكر على حسن محمد
عمر خالد محمود ابراهيم الشعراوى
محمود السيد محمد السيد محمد
احمد صﻼح عبدالفتاح مبروك
ايمن مختار عبد الموجود عبد العزيز
فايزة احمد عبدالتواب حفنى
اﻻء رضا عبد الحميد محمد
احمد محمد عبد الخالق عبد الخالق الليثى
امينه على محمد علي شحاته
عبد الرحمن محمد صالح ابراهيم راجح
محمود صﻼح عثمان بصيلي
ريهام مزراع صدقي توفيق
ريم نجيب شنيوى بدوى
فاطمة يوسف رمضان إبراهيم الشرمه
شيرين السيد مختار محمد محجوب
اسراء عبدالهادى السيد عبدالهادي
محمد اشرف امين احمد مصطفى
هاجر محمد عطيه صالح
اسراء احمد محمد معاطى غنيم
شيماء وجيه محمد محمد
ايمان احمد سيد جمعه
اميره فرحات احمد فرحات
احمد عيد سعيد عيد
اسراء شريف سعيد شريف الحناوى
اسﻼم محمد عبد الحميد عيد
مصطفى حسن فوزى حسن شنانه
فدوه ايمن عبد ﷲ فوده

الكلية
تجاره المنصوره
معهد فني صحى سوهاج
حقوق عين شمس
طب بيطرى جامعة السادات
نوعية كفر الشيخ
علوم رياضة عين شمس
تجاره طنطا
تجاره كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة حلوان
كلية البنات تربية عين شمس
طب بيطرى القاهره
تجاره طنطا
علوم رياضة اﻻسماعيليه
تجاره طنطا
تجاره عين شمس
معهد فني صحى اسيوط
نوعية المنيا
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
تجاره الزقازيق
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد فني تمريض الزقازيق
علوم عين شمس
الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى ببنى سويف
تربية المنصوره
معهد فني تمريض بنى سويف
تربية دمنهور
حقوق القاهره
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تربية ابتدائي المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
654118
759290
114156
681894
235288
148648
458350
746706
660988
181416
726276
537294
593551
611828
756773
377706
426316
533714
216816
906595
602923
536684
473304
532599
109847
579929
279284
748653
168639
144483
887475
800500

اسم الطالب
رحمه طارق عبد المنعم محمد ابراهيم
احمد مراد مراد بدوى السيد
عمر اشرف عبد المنعم عبد الرحيم
محمد ماجد سعد على جمعه
نورهان اشرف عرفه على
فاتن فرج حامد ابوالسعود
عبد ﷲ علي محمد علي ابوشعيشع
عبد الرحمن عاصم احمد بصل
ايه حماده احمد عبد الرازق
محمد حسنى عبد العال عبد السﻼم
عمر محمد عصمت محمد
إسراء رمضان محمد حسن سرور
منى محمد احمد عطيه
ميرنا احمد السيد احمد سليم
محمد خالد سالم محمد
تسنيم نصر ﷲ حسن عبدالحميد
شروق عبدالعزيز عبداللطيف على الصعيدى
اسماء مجدى عشماوى يوسف عياد
على خالد مغاورى احمد
فادى صبرى فكرى هواش
هند عبدالمنعم ابراهيم ابراهيم
احﻼم احمد حمدى عبدالرحمن الصفتى
آيه أبوالخير محسن الخياط
يسرى حسن جابر بدوى على
محمد اشرف محمد حسين
ياسمين محمد عصام الدين محمد المرشدى محمد
يارا خالد محمد عبد العزيز محمد
عبدﷲ على على الجميل
اﻻء محمد امين فتح الباب
اسراء حسن امين احمد
محمود عبدالظاهر عبد السﻼم احمد
اثار محسن محمد محمد

الكلية
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
السن عين شمس/رياضة
تربية المنصوره
علوم عين شمس
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تجاره جامعة السويس
معهد فني صحى المنصوره
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اثار قنا جنوب الوادي
تجاره جامعة دمياط
تجاره بنها
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية دمنهور
تجاره انتساب موجه الزقازيق
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
علوم حلوان
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
زراعه دمنهور
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره المنصوره
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
علوم رياضة جامعة السويس
علوم الفيوم
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تمريض اسيوط
اداب اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
213284
164146
426852
544290
672249
435837
753752
910678
208849
322424
392295
227233
826497
241922
827697
548542
543365
434304
117008
118662
440500
148478
392356
372317
241937
745848
672748
881664
650080
660375
594015
131422

اسم الطالب
مريم محمد فوزى السيد شرف الدين
اسراء حمدى امين بركات
هدير صﻼح الدين جمال احمد
احمد عبد الفتاح على احمد محمد على
انتصار حسين السيد زيدان
هاجر مجدى فايز عزيز سعيد
مازن حسن احمد احمد الزناتى
صابرين محمد عبد الكريم يسن
سمر السيد عبد العال حسان
عمار وجيه احمد فايد
ابوبكر عبدالحليم احمد عبدالحليم يحي
نوران عمر محمود عبد المنعم
اسﻼم احمد هاشم احمد
احمد محمود السيد موسى
امونيوس مسيا رشدي عبادي
محمود صبرى عبدالحميد حامد دغيدى
محمد ايمن محمد على تهامى
احمد سعيد عبد الغني يوسف
اسﻼم اسامه لبيب الشربينى
اميرة محمد سعيد عمر عبد العال
سماء سﻼمة محمد موسى
اسماء رشدى ابراهيم احمد
داليا احمد فؤاد احمد عوض ﷲ
ايه ايمن احمد عبدﷲ
اسﻼم محمد فتحى علم الدين
فاطمه خالد نصرالدين عبدﷲ
احمد محمد احمد حامد بدوى
اﻻء محمد خفاجه مرسى
حسام الدين اسامه على عبده على
محمد رمضان احمد غازى البهلول
هبه محمد محمد جمعه مصطفى
منة ﷲ محمد نظير حسين

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
دار العلوم الفيوم
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تمريض المنصورة
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات اسيوط
كلية تجارة ج أسوان
تجاره القاهره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
فنون تطبيقيه حلوان
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم رياضة حلوان
تجاره طنطا
تجاره القاهره
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
ك.ت .فني صناعى اسكندرية
تربية حلوان
كلية الفنون التطبيقية ببنها
كلية البنات آداب عين شمس
حقوق حلوان
تربية ابتدائي اﻻسماعيليه
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
طب بيطرى اسيوط
تجاره المنصوره
تربية المنصوره
معهد فني صحى بور سعيد
علوم رياضة المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
278886
745298
461217
736832
107458
159334
315521
908809
138718
428273
538102
126701
884977
478464
730793
103695
738094
727218
608121
525027
919290
204786
840664
161848
165948
884254
137854
667793
468058
541909
163647
387792

اسم الطالب
باسم مجدي طه عمران
محمود احمد حسن علي داود
محمد جمال عبدالجواد عبدﷲ صقر
احمد عاطف علي حسن
احمد اسامه ابراهيم ياقوت
اسماء جابر سيد عباس
ضياء رضا محمد فرج
اسراء محمد سعد حسب ﷲ عبد اللطيف
غفران محمد عباس محمد
ابراهيم حسن اسماعيل عبد الحميد
هناء عبد القوى عبد العاطى عبد القوى بسيس
خلود ابو زيد عبد العال ابو زيد
ابانوب مجدى العازر اسكندر
اميره حسين احمد محمود زغلول
عبد الرحمن جمال كامل عليوة محمد يوسف
سارة سعيد صادق سيد حسن
وليد وجيه ابراهيم حسن
مصطفى غندور نسيم الغندور
سلمى محمد محمود على احمد العراقى
نورهان خالد ابراهيم متولى حسن
عبد الجواد احمد عبد الجواد طليبه
مانويلﻼ اشرف عياد غب﷼
رومانى وجيه زاهر يوسف
احمد على محمد على عبد الرحمن
احمد جمال الدين جمعه عيد
ميرفانا نادى شنوده سليمان
رانيا عرفه عبد الحميد عبد الرحمن
محمد نبيل عبد المنعم عباطه
فاطمة محمد سالم عبود
عبد ﷲ اسامه عبد العال احمد شاهين
محمود سيد ربيع نورالدين عثمان
سميره خالد ابراهيم على عفيفى

الكلية
حقوق عين شمس
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
نوعية الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم رياضة المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية تجارة ج أسوان
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
علوم اﻻسكندريه
اداب دمنهور
حقوق القاهره
علوم اسيوط
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تجاره سوهاج
تجاره القاهره
حاسبات ومعلومات الزقازيق
نوعية الزقازيق
تجاره الزقازيق
تربية اسكندرية
معهد فني صحى رياضه سوهاج
ع.كندى تكنو.اعﻼم ت.خامس
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية الفيوم
نوعية اسيوط
تجاره القاهره
اداب كفر الشيخ
اداب كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
617636
105570
472180
382153
805939
379147
597451
534757
292632
842335
613859
453132
825703
751730
802866
453203
463993
320352
650218
154077
377540
891783
912725
231536
210283
370638
544080
742234
392615
159270
325197
592220

اسم الطالب
إسماعيل مصطفى اسماعيل السعيد سﻼمه
ريهام ممدوح حمدان علي حمدان
فوزيه فوزى البدرى على
مريم معوض جورجى معوض
عبدالرازق ناجى خليفه عبدﷲ
هدى مصطفى محمد حسن
أﻻء أحمد حسن أحمد الرفاعى
أية شعبان صالح إبراهيم ابو زرد
مريم سمير عياد خليل
ابوبكر حسين حماد عبدالجيد
محمد شوقى عبد الفتاح موافى
سارة جمال على رشيد رسﻼن
شفاء عاطف احمد على
اسراء احمد السيد السيد عبد ﷲ
طارق يحيى محمود عبد السﻼم
لينة السيد عاصم على محمد
دعاء ابراهيم ابراهيم ابراهيم يحيى
كرم عبد الجواد على عمر
محمد السيد عبد اللطيف عبد الحليم البراشى
علياء نبيل محمد محمود
اسماء السيد عبدالخالق السيد
يارا محمد احمد ابراهيم
هند ناصر حسين محمد
منه ﷲ محمد شوقى السعيد
اميره عادل عبد الرحيم محمد
مصطفى سيد محمود شحاته
اسراء حمدى عبد الرحمن احمد
مريم محسن خليفه محمد
مروه حسن نعيم عسكرى
سميره محمد شكرى طلبه
محمود سيد مصطفي محمد عامر
اميرة حسان السيد الفار

الكلية
تجاره جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
كلية البنات علوم عين شمس
كلية الزراعة جامعة دمياط
علوم اﻻسكندريه
تربية/رياضه حلوان
حاسبات ومعلومات المنيا
تجاره بنها
تربية ابتدائي طنطا
تجارة قنا ج جنوب الوادي
نوعية بور سعيد
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
تربية طنطا
تربية كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
علوم بورسعيد
اداب بنى سويف
كلية البنات تربية عين شمس
تربية ابتدائي اسيوط
تجارة قنا ج جنوب الوادي
زراعه القاهره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب م .بنها
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره جامعة السويس
كلية البنات تربية عين شمس
علوم بنى سويف
حقوق عين شمس
تربية جامعة دمياط

Page 2767 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
217970
921938
321673
381440
285685
136648
744610
664324
580283
531468
910467
608462
530184
886062
457520
166188
677057
209503
668765
239818
452671
366599
129339
614115
812994
663588
591354
886104
876340
903321
219336
520241

اسم الطالب
سامرنا شوقى كمال اديب
عبدﷲ محمود عبد الحميد حسين
محمود ابراهيم شوقي الرويضي
سيد محمود سيد محمد سليم
مصطفى محمد محمودمحمد سالم
رانيا محمد عبد الغني عبده سعيد
امنيه عاطف اسماعيل ابراهيم
سميره ماجدى السعيد يوسف حشيش
مروه عاطف يونس امين ابراهيم
محمد عادل امين رمضان مخيمر
محمد عثمان محمود صالح
أية محمد محمد فهيم عبد المتعال
احمد عﻼء الدين محمد عطيه
مها محمد محفوظ رياض
اسماء فكرى سيد احمد عوض
اﻻء ابراهيم احمد عبد الباقى
خالد السيد احمد عوض عبد الفتاح
شريف صبري عبد الحميد عاشور
اسراء الحسينى اسماعيل محمد خلف
سيد رأفت سيد احمد مصطفى
شيماء محمد فريد عبد ﷲ
حسام ايمن زكريا محمد ابوالنصر
رنا احمد شمس الدين على
اسراء حامد محمد عبد ﷲ
اسمهان عادل زين حسن
يارا عبد الحكيم احمد ابراهيم
روضه فؤاد فؤاد ليل
احمد حمدى جابر حسن
اﻻء عصام الدين حسن محمد
عزت احمد على عطيه
ساندرا ماجد فوزى يوسف
مى أحمد محمد احمد النجار

الكلية
تربية عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق انتساب موجه عين شمس
نوعية عباسيه
تربية اﻻسماعيليه
زراعه المنصوره
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
علوم طنطا
حقوق اسوان
تجاره الزقازيق
علوم اﻻسكندريه
اداب اسيوط
طب بيطرى كفر الشيخ
اداب بنى سويف
تجاره المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
رياض اطفال المنصوره
تربية رياضيه بنين حلوان
علوم طنطا
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
علوم القاهره
تربية ابتدائي الزقازيق
علوم المنيا
تجاره المنصوره
اعﻼم القاهره
تربية رياضيه بنين اسيوط
اداب اسيوط
تجاره سوهاج
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
759912
513519
549265
917058
536848
517656
353797
367002
377136
508485
322020
124963
876402
283181
919936
204473
238079
875519
355903
654566
282642
362519
351444
619072
824793
894380
445788
611377
659644
875000
127784
206251

اسم الطالب
ايه منير عبد المطلب الحلواتى
صباح يسرى محمود قاسم
محمد زكريا ابوسيف عبدالسﻼم
محمد عبد الحليم على محفوظ
شيماء احمد انور ناصر
هدى على سعيد على كشك
كريم ابراهيم السيد محمد
عمرو صابر عبدالسﻼم عبدالرازق
دينا ضياءالدين فرحان احمد محمد
منار أشرف أبوالحمد عبدالرحمن سرحان
امين شوقي أمين محمد عامر
محمد سمير محمد محمد شعبان
شيماء سعيد هممي عبد الغفار
مريم وليد محمد ابراهيم السيسى
وفاء عياد افليم ايوب
انجى جمال على ابراهيم
فاطمه سعيد عبد الغفار حسين
محمد مختار عبد الحميد عبد الرحيم
كريمه يسرى احمد جﻼل
ايمان احمد العدل احمد الصاوى
مصطفى احمد حماد احمد زكى
اسراء عبدالنبى محمد سالم
نورهان ابراهيم سعد ابراهيم شلبى
محمد صﻼح سليمان سليم
دعاء جمال عبدالموجود عبدالنعيم
احمد عبد الرشيد محمد محمود
سمر خالد اسماعيل محمد عﻼم
نعمه مصطفى على على ابراهيم
اميره السيد ابراهيم ابراهيم رمضان
عبد الرحمن زين العابدين على محمد
نورهان طلعت رمضان محمد
سندس على حسن على

الكلية
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
اداب دمنهور
علوم رياضة دمنهور
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
علوم طنطا
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
معهد فنى تمريض بنها
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
حقوق اﻻسكندريه
تربية ابتدائي شبين الكوم
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
اداب انتساب موجه اسيوط
اداب القاهره
علوم سوهاج
علوم القاهره
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
علوم سوهاج
اداب انتساب موجه حلوان
علوم المنصوره
حقوق عين شمس
السن عين شمس/رياضة
تربية/رياضه عين شمس
زراعه الزقازيق
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
اداب سوهاج
رياض اطفال المنصوره
نوعية الزقازيق
تربية المنصوره
اداب اسيوط
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
السن عين شمس/رياضة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
757905
375441
589479
223611
652746
595428
671946
375936
445686
463534
367629
133427
462497
220538
133323
610372
516782
111585
447898
114663
578720
658276
832021
210645
529211
434009
463103
609676
580865
674122
588334
739058

اسم الطالب
نورهان عادل محمد احمد
ابتهال السيد كامل السيد اسماعيل
احمد عماره احمد عماره بﻼل
امانى ابوزيد احمد ابوزيد
وليد عاطف فريد السيد شلبى
اسماء احمد محمود أحمد شلبى
ساره محمد نور الدين ابراهيم
كريم اشرف محمد بيومى جاد
سميعه محمد عبدالمعتمد حسين
رانيا احمد ابراهيم السيد عطيه
دعاء سمير عبدالعزيز مصطفى
جهاد خالد محمد محمود
ايه رمضان احمد محمد عبده عيد
محمد سمير عبد ربه عبده
علياء يحى عبد الونيس عبد الحميد
حسام محمد السيد احمد عطية
طارق محمد بسيوني علي موسى
ميرنا ابراهيم محمد الحسينى
احمد محسن احمد الدبور
ياسمين محمد احمد احمد
وليد محمد حسني محرز
نجﻼء المتولى ابو المعاطى عبد الغفار
رانيا محمود سعيد محمود
ساره احمد عبد ﷲ شريف
عبدﷲ خميس محمود محمد مكاوى
سعد طارق سعد احمد حسان
احمد اسماعيل سعد الصاوي غانم
آيه جمال ذكى عطيه جويلى
محمود عبد العليم محمد محمد البيومى
مريم عبد الناصر محمد محمد الليثى
هشام محمد محمود صديق غانم
محمد محمد محمد هيكل

الكلية
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى طنطا
السن عين شمس/رياضة
اداب سوهاج
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تربية المنصوره
اداب الزقازيق
تربية طنطا
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
حقوق بنها
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
حاسبات ومعلومات الفيوم
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره انتساب موجه قاهره
تجارة جامعة السادات
تربية/رياضه المنصورة
نوعية فنيه قنا
علوم حلوان
تربية ابتدائي دمنهور
زراعه اﻻسكندريه
حقوق اﻻسكندريه
كلية البنات علوم عين شمس
تجارة جامعة السادات
زراعه المنصوره
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجارة جامعة السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
281380
318435
468349
505810
471163
613767
285978
876722
668750
536305
152191
161617
113184
598639
116313
185411
535807
895840
147671
583305
282313
444487
312155
427973
390577
468638
123215
681696
534515
534354
800925
819068

اسم الطالب
محمد علي احمد محمد
احمد محمد محمد الصاوي خليل
صﻼح سعد على محمد صﻼح
حسن السيد حسن السيد
نهى هانى عبدالعزيز السنور
كريم صقر امين بغدادى صقر
مي عمرو محمد رشدى محمد
بيتر لطف ﷲ معوض يعقوب
اشرف عماد على حامد هابير
منة ﷲ محمد على حمام
احمد خيرت علي رزق
مصطفى محمد حسن حسن
احمد جمال عبد الغنى عبد المقصود
فداء فؤاد محمد احمد دعيه
احمد حمدي السيد حسين
محمد كمال محمد محمد
لمياء محمد على السيد اللواتى
كرستينا ماهر جابر جاد
تسنيم ابراهيم كامل درديرهيبه
هدى ابراهيم احمد عبد العزيز يوسف
ندى مصطفى عبد المنعم مصطفى على عسكر
محمد فتحى ابراهيم الوكيل
اسامة احمد عبد الغفار الشرقاوى
عمر أحمد عباس أحمد الكومى
حسن عزت السيد حسن
عبدالحميد عبدالعزيز محمود عبدالحميد
احمد عادل احمد حسن
محمد محمد شحاته السيد شحاته
نسمة ابراهيم هليل مشاقن خطاب
وفاء عصام بشير عبدالحميد أبوزيد
محمد ابراهيم محمد عبدالنعيم
دينا صﻼح احمد عبد النعيم

الكلية
علوم حلوان
تجاره بنها
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجارة جامعة السادات
علوم المنيا
علوم المنصوره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم رياضة اسيوط
علوم المنصوره
تربية ابتدائي دمنهور
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره جامعة دمياط
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
علوم سوهاج
اداب القاهره
معهد فني تمريض طنطا
تجاره عين شمس
اداب كفر الشيخ
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
علوم رياضة الزقازيق
حقوق بنها
ك.ت .فني صناعى المحله الكبرى
اداب انتساب موجه القاهره
حاسبات ومعلومات الزقازيق
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية دمنهور
تمريض المنيا
تربية رياضيه  /بنات المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
818047
368663
610362
611741
677799
367858
824945
897707
887526
161264
213881
811048
660119
284098
729035
240876
827260
131248
542763
753651
361969
503457
513009
885671
473501
531168
678907
527520
663482
292476
510443
445132

اسم الطالب
مارينا بهاء ميﻼد ابراهيم
مصطفى محمد سليمان السيد
اسﻼم محمود صﻼح الدين تميم السيد
دعاء محمد عبدالعزيز محمد
اﻻء عبد الجواد محمد محمد احمد راضى
رانيا مصطفى محمد محمد الديب
أسماء عبدالرحيم ابوالوفا عبدالرحيم
بيشوى جميل بشاى عطيه
فاتن عبد الرحيم احمد حامد
اسماء صفوت محمد مبروك
غاده خالد لطفى بكرى النجار
هاجر احمدعرابى ابوبكر محمد
اكرم محمود ابراهيم فودة
مصطفى ممدوح السيد جوده
هبه سعيد محمد محمد
اسراء طارق عباس محمد
احمد عصام الدين محمد عبدالمطلب
اية عاطف محمد المرزوقى
ندى عادل السيد محمد سمك
اسﻼم ياسر سمير عبد الرازق عبد العزيز
مريم بهلى جاد السيد
أسماء عز الدين عبد المجيد السيد
لوريس صفوت صموئيل عزيز حنا
خلود محمد صالح محمد
ساميه عبد الفتاح محمد ابراهيم مرزه
محمد علي يوسف محمد ابو الكل
احمد ابراهيم ميسره عبده شاهين
باسنت محمود يوسف محمد ابراهيم
كريمه عادل شفيق المغازى عمار
دينا سعيد ابراهيم المؤذن
احمد هشام عبد الجواد محمد
ساره الشحات احمد ابراهيم ابوطالب

الكلية
نوعية المنيا
علوم رياضة اسوان
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب الزقازيق
تجاره بور سعيد
دار العلوم ج القاهره
معهد فني صحى سوهاج
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره اسيوط
رياض اطفال بنى سويف
فنون جميله فنون حلوان
اداب المنيا
اداب المنصوره
العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس
طب بيطرى الزقازيق
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره القاهره
فنون جميله فنون المنيا
تجاره جامعة السويس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم رياضة كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره اسيوط
تربية كفر الشيخ
تجاره دمنهور
تجاره المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
تجاره بور سعيد
معهد فني صحى امبابة
اداب انتساب موجه دمنهور
اداب انتساب موجه طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
210959
132292
470792
579832
316377
651359
324265
577121
668843
659933
317692
239810
391470
664874
664395
141316
548433
732760
456023
731051
384115
439650
216176
539230
594746
576712
580250
910927
447291
433540
125730
671617

اسم الطالب
رضوى عصام محمد نجاتي عبد الفتاح
محمد احمد محمد محمد عبد ﷲ
مى اسماعيل ابراهيم محمود سويلم
منى محمد عبدالحى حسن أبوالمجد
هاجر رفعت متولى عزب
منه ﷲ احمد السيد محمود بسيونى
علياء عبد الفتاح بدرى محمد
سميه محمد محمود محمد الخولى
محمد محمود نصر الدسوقي
مريم اسماعيل سيد ابوالعنين المتولى
محمد اشرف عبد المنعم لبيب
مينا سامى صموئيل اسحق
ميرنا نبيل رزق ابراهيم
محمد اشرف احمد فوزى الشيال
احمد حمدى فهمى عبد العاطى عبده
اروي سباق جاد عبد العال
احمد خالد اسماعيل خالد
ندى حموده محمد السيد العياط
عبدﷲ مصطفى محمد محمد السادات
اسماء طلعت صابر عبد الجليل الحداد
غاده رجب جوده سعد اوى
جورجيت جورج دميان مواس
نهى حسام الدين على محمد الصادق
سلمى وجيه عبدالمجيد خليفة
احمد أمير عبد المنعم شهاب
اسراء احمد عبد الفتاح السيد العطار
يمنى احمد عبد الموجود العزب
محمد جمال محمد احمد
هشام كمال مختار قمر الدوله عبد اللطيف
عمار ياسر احمد زين ايوب
منه ﷲ اكرم كمال مامون الزناتى
رحاب على احمد ابراهيم

الكلية
إعﻼم القاهره/رياضة
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تربية طنطا
تربية/رياضه بنها
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم رياضة المنصورة
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم المنصوره
علوم رياضة اسوان
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره بور سعيد
اثار الفيوم
زراعه القاهره
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
حقوق الزقازيق
تجاره طنطا
علوم الزقازيق
تربية/رياضه بنها
فنون جميله فنون المنيا
علوم رياضة سوهاج
تربية السادات
اداب انتساب موجه جامعة دمياط
اداب طنطا
طب بيطرى المنصوره
كلية تجارة ج أسوان
اداب طنطا
تجاره طنطا
تجاره القاهره
تربية المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
834438
155490
678769
611751
666512
221511
216891
209538
225026
294251
380826
748765
384114
520335
913132
520667
453719
659031
810620
129341
657481
130978
291628
155865
213784
580217
119262
510825
890464
440253
657359
658058

اسم الطالب
منار حمدى حسانى دياب
اسماء حسن عبد الوهاب عويس
ليلى محمد السيد شحاته خليفة
رباب مصطفى السيد ابوالنور
محمد جمال ندا مصطفى ندا
اية احمد امام السيد
رومانى فليب لويز اقﻼديوس
ساره يوسف عبد الحليم ابو شعيشع
حسين محمد احمد محمود
بيشوي ابراهيم بطرس ابراهيم
ياسمين سليمان محمد سليمان ابوسالم
مريم نبيل ريس جيد
غاده حسام الدين محمد عبدالحميد
فاطمة الزهراء رجب بيومى قلقيلة
بهاء سيد احمد السيد
مريم عبد الحميد علي عبد الحميد
ايمان يوسف صبري محمد
امانى السعيد السعيد محمد ابو الخير
اسامة مرقس كمال عبد المﻼك
سها ايهاب الغريب محمد
دنيا يسرى وجدى محمد بيومى
نورهان محمد محفوظ محمد
محمد بيومي محمد بيومى محمد حسن
ارزاق سعيد رمضان جاد
جورج بافتوتي لبيب باهور
نورهان سمير عبد الحميد مصطفى شلبى
فاطمة حسن انور عمر
خالد محمد فرج السيد
سيمون حنا راشد دانيال
وﻻء صبرى محمد محجوب خير ﷲ
هاجر احمد محمد ابراهيم سليمان
يحى ماهر حسين يحى عباس

الكلية
اداب اسوان
تربية بنى سويف
تمريض المنصورة
تربية ابتدائي الزقازيق
حقوق المنصوره
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية/رياضه عين شمس
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تربية ابتدائي جامعة السويس
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق جامعة السادات
تربية ابتدائي اسوان
اداب جامعة دمياط
تربية ابتدائي طنطا
نوعية المنصوره
تجاره اسيوط
تجاره القاهره
تربية ابتدائي المنصوره
حقوق حلوان
علوم رياضة القاهرة
اداب بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
نوعية طنطا
علوم القاهره
تجاره انتساب موجه دمنهور
تربية ابتدائي اسيوط
تربية اسكندرية
حقوق المنصوره
تربية رياضيه بنين المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
323795
312640
590748
728080
456795
806062
506136
830139
279007
310961
323327
593883
609049
213266
583779
744386
590718
180038
538436
308532
435688
505794
508334
673028
654134
650460
219726
737448
513098
473436
206662
431322

اسم الطالب
احمد محمد احمد محمد عمر
احمد محمد عادل وهبي نصر
عمار ياسر عبد الباسط النواوى
منار ناصر احمد محمود داؤد
هدير ماهر عبدالعليم شعبان
هبه السيد جمعه السيد
عبير عﻼء ابراهيم السيد محمدعلى
سعيدة عوض جاد الرب عبد ﷲ
عﻼ اكرم حسن عبد العزيز
اسراء احمد بدر دياب
الشيماء بيومي مصطفى بيومى البياع
فوزى محمد أحمد حواس
محمد عبدﷲ محمود عبد ﷲ
نيفين محمود جﻼل ابراهيم محمد عبدالمجيد
سمر احمد محمد احمد عمر
زياد لؤى عبد الجواد ابراهيم
سامر محمد السيد الصعيدى
مصطفى محمود عبد العزيز محمد
اسراء رمضان عبدالقادر على عبدﷲ
روان حسام الدين مصطفى محمد صادق
منه ﷲ عادل عبد الدايم محمد العجوز
هادى السيد حفنى محمد المغربى
ملك محمد أحمد محمد عوض بركات
عبد الرحمن عﻼء الدين سيد احمد عبد الرحمن غراب
سهير عبد ﷲ على شعبان
نوران صﻼح الدين احمد عبد العزيز بدر
دينا مجدى حنفى عبده
اسراء احمد عطيه احمد الليسى
فاطمة فوزى محمد عبد السﻼم البيهى
هدير محمد عبدالعاطى محمد حب ﷲ
مريم احمد سامى عبدالحليم غريب
احمد عﻼء الدين محمود مختار احمد

الكلية
علوم رياضة عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تربية ابتدائي الزقازيق
تربية طنطا
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب كفر الشيخ
اداب اسوان
تجاره القاهره
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تربية/رياضه شبين الكوم
اداب انتساب موجه جامعة دمياط
السن عين شمس
تجاره القاهره
نوعية طنطا
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تجاره جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
علوم دمنهور
كلية البنات علوم عين شمس
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية المنصوره
اثار قنا جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
نوعية كفر الشيخ
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
تربية اسكندرية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
322301
318829
681753
234654
134896
543911
750212
280072
373579
221982
836606
602622
667574
582736
739296
907780
538854
209263
683293
159039
732043
237607
364928
538905
678747
812697
374376
454665
316540
810477
150308
231538

اسم الطالب
مصطفى محمود محمد عمر خليل
اسماء عزت عبداللطيف عمار
ايمان حمدى محمد عيد يوسف
عبد الرحمن عمر محمد محمد
محمد احمد صابر بيومى
يمنى عبد الخالق حسن محمد بسيونى
احمد طارق عبد المنعم السيد نصار
عادل عمرو عادل السعيد
محمد اسامه احمد على
ميرنا سمير فهمى حنا
طه فراج سيد بكرى
أمانى ناجى مصطفى إبراهيم
شيماء عبد الباقى صبرى عبد الباقى
اسراء حماد السيد محمد سلطان
محمود محمد محمد موسى
محمود احمد محمود محمد
أسماء صبرى منشاوى حمزه
اسﻼم جمال عبد الرؤف ابراهيم
ايه احمد عبده عبده الشناوي
عمرو سيد سعيد عبده
لطفى جﻼل لطفي عبد العزيز
هدير السيد خضري محمود
امنيه ياسر السيد مصطفى
عﻼ طلعت عبد المنعم محمود نصرت عبد الرازق
ساره مجدى فتحى عبد العزيز مجاهد
الزهراء على عبداللطيف مطريد
هبه شعبان عبدالمحسن عبدالفتاح بدوي
امانى خالد عبد الموجود ورد
شيرين فوزان محمد عرفان شلبى
بوﻻ وجيه صادق جورجي
اسمهان احمد رجاء احمد
مها سعيد عبد الشافى محمود

الكلية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
علوم جامعة دمياط
تربية ابتدائي المنصوره
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم رياضة سوهاج
اداب انتساب موجه بورسعيد
تجاره جامعة السويس
نوعية بنها
اداب عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
دار العلوم الفيوم
اداب المنصوره
اداب انتساب موجه المنصوره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره سوهاج
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم بورسعيد
علوم بنى سويف
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه القاهره
علوم دمنهور
تجاره المنصوره
اداب المنيا
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره طنطا
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اسيوط
تجاره القاهره
زراعه القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
375417
227722
301584
809963
433224
682710
920695
657958
391425
432039
162043
427512
133370
747352
580344
145051
278016
530313
679144
756269
425782
121596
433637
741057
223402
107563
368984
755351
352074
460083
545535
127989

اسم الطالب
محمود عثمان محمد عبدالصمد
كلثوم محمد سالم محمد
حسام السيد محمود عثمان
اروى مؤمن محمود احمد
محمد نشأت محمد ابو الحسن عبد الرحمن
منه ﷲ سامى السادات ابو السعود النشار
اميره جاد الكريم السيد عبد الموجود
ياسمين مصطفى عبد الحميد عيد
منه ﷲ طلبه محمد طلبه
اسﻼم محمد عبد الحميد تمام
محمد جمال محمد ميهوب تاج الدين
اسراء ابراهيم احمد اصﻼن محمد
نورا سيد عبد الحليم عباس
امنيه فريد احمد ابراهيم
هاجر عنتر احمد عبد اللطيف شعبان
حسام الدين سعيد عبد الرسول احمد
اميرة عبد الحميد محمد عبد الحميد
عبد ﷲ السيد السيد محمد الرجال
اسﻼم محمد محمد العشماوى
احمد ايهاب عبدالتواب حجازى
عزة طارق صدقى محمد
احمد عوض عبد الغنى عوض
اسامة امجد لحظى فهيم عبدالمﻼك
احمد سيد مصطفى احمد
منة فتحى عبد العظيم السيد
على احمد على محمد شحاتة
عزمى عصام عزمى حنا يوسف
ساره حسن شندى عبد العال
ياسمين وليد على عزت الشواربى
ندا حسن محمد نبيه قنديل
مصطفى احمد محمد احمد ابوغزالة
هدير احمد عبد اللطيف محمد

الكلية
تربية بنها
اداب القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تجاره اﻻسكندريه
تربية المنصوره
اداب سوهاج
تجاره المنصوره
علوم عين شمس
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
طب بيطرى بنى سويف
اداب دمنهور
حقوق عين شمس
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تجاره طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
اداب دمنهور
تربية/رياضه المنصورة
تربية ابتدائي العريش
رياض اﻻطفال ج اﻻسكندرية فرع مطروح
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تربية/رياضه حلوان
تجارة جامعة السادات
معهد فني صحى اسماعيليه
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات حلوان
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
674191
524725
317170
137830
104338
598658
433471
463180
353639
515085
917111
600648
310847
594497
823482
664209
119011
683409
159062
296724
168567
841197
295195
524262
324825
351515
460099
163562
425115
654894
381905
131461

اسم الطالب
مارجريت مجدى وهبه معوض دميان
عبدالرحمن جابر مرسى على الخطيب
سارة عادل ميخائيل عوض
اﻻء ياسر لطفى حسن
اسﻼم محمد يونس عبد العظيم
هناء محمود عبدالمعز حسن
اسﻼم يحيى رفعت عبدالهادى الرملى
محمود رشدى فريد محمد الشاملى
احمد رضا محمود شافعى
محمد عادل عوض عبد السﻼم سﻼمه
كارولين ثروت يوسف خله
ايه محمد عبدالحميد على
اميرة عادل محمد الجندى
محمود محمد إبراهيم حمودة
محمود كمال ابو المجد فهمى
ساره ماهر عبد العزيز يوسف
اسماء مجدي محمد عبد المجيد
منه ﷲ اسامه عبد الباسط عبد المجيد الريس
احمد محمد سيد محمد
اسراء حسن محمد حسن حسين
ضحى السيد ربيع عبد الصمد
نسمة اسماعيل محمد محمد
ايمان عادل عبدالسﻼم سيد العجان
ندى جمال محمد عبد الرازق حواش
امنية محمد عبدالحميد محمد
امانى عبدالعال عبدالرسول هيكل
اسماء سالم ابراهيم سالم الغياتى
كريم ناصر عويس سليم
ندى ايمن محمد خميس ابراهيم
فاطمه احمد محمد محمد العشماوى
ساره ايهاب شوقى سالم
شيماء عبد الغفار عبد الﻼه احمد

الكلية
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم حلوان
حقوق القاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره جامعة دمياط
تجاره دمنهور
تربية كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق طنطا
علوم اسيوط
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
حاسبات ومعلومات المنصوره
اداب قنا ج جنوب الوادى
معهد فني صحى المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم المنصوره
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب بنى سويف
رياض اطفال المنيا طالبات
حقوق عين شمس
اداب اﻻسكندريه
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب عين شمس
تجاره دمنهور
اداب بنى سويف
اداب اﻻسكندريه
اداب المنصوره
تجاره عين شمس
فنون تطبيقيه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
380540
819276
244937
309417
363260
878464
315183
384278
674129
506274
523590
738590
212637
300027
538834
531628
371771
517653
614291
280569
615134
178900
125974
134487
314259
239084
394243
587237
365294
583582
744423
212923

اسم الطالب
وائل رافت شاكر محمد
مريم نادر ادوارد اسكندر
عمرو تامر فتحي خليفة
اسماء محمد محمود محمد
محمد عاطف العزب الشوربجى
يحيى منتصر سيد بدير
احمد ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم
اﻻء طه محمد احمد
منى صﻼح السيد ابوالعﻼ مصطفى
اسراء محمد عبد العظيم سالم محمد
يارا أحمد عباس عبد الغفار
هبه احمد عبدالستار مصطفى البكرى
منار مجدى فوزى قاسم شحاته
محمود صﻼح الدين عبد العظيم علي غيث
هند جمال محمد دغيدى
محمد عبد القادر محمد عيسى
فيبى ايهاب صدقى ميخائيل
هايدي ابراهيم محمد على خليفه
شيماء عبدالحميد عبدالكريم محمود
مدثر محمد ابوالمجد مالك
محمد احمد محمد السيد متولى خاطر
ميرنا عبد العظيم احمد طه
نورهان على سيد محمد طلعت
احمد اسماعيل احمد محمد داود
اسراء عرفات علي حسن
مينا زخارى عبد الشهيد زخارى
نورهان جمال مصطفى عبدالصمد
هاجر حمدي محمد عبد العاطي حﻼوة
نور عبدالحميد مرتضى محمد
رحاب عبد الحليم محمد صابر موسى
محمد خالد محمد مصطفى
شهدان محمد ياسر عبدالسﻼم

الكلية
اداب عين شمس
تجاره اسيوط
حاسبات ومعلومات الفيوم
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب عين شمس
اداب اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
علوم المنصوره
اداب انتساب موجه دمنهور
زراعه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب عين شمس
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية ابتدائي بنها
اداب دمنهور
اداب الزقازيق
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
علوم الزقازيق
تربية ابتدائي بنى سويف
اداب عين شمس
اداب انتساب موجه القاهره
تربية شبين الكوم
تجاره طنطا
تجاره انتساب م .بنها
تربية/رياضه بنها
علوم عين شمس
تربية طفوله طنطا
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
826115
670360
459493
376708
612943
523456
508902
220291
513360
597107
911901
304195
437022
901043
829617
822118
752223
302809
236312
122649
469341
455722
738461
434378
602038
131354
536980
738280
531370
580278
451317
380257

اسم الطالب
عزه عزوز عبدﷲ قرقار
اسراء سالم عبد العاطى ابراهيم
حسن أحمد سعيد البنا
ريم محمد المحمدى الدمرداش
حسناء اسماعيل محمود اسماعيل
عبد الرحمن أحمد محمود حميده ابراهيم
شيماء كامل رشاد عبد الفتاح نوار
هاجر محمد عبد السميع السيد
مريم فائز جرجس نوار جرجس
آيه ابراهيم محمد البدوي أبوالعنين
عايده خالد يوسف الحدربى
منى احمد اسماعيل احمد عبدالجليل
ميره ناصر محمد مصرى صالح
عمرو احمد عاكف اسماعيل
زمزم محمد عبداللطيف محمد
منةﷲ محمد محمد عبدﷲ
همسه هشام ابراهيم محمد صبح
عبد ﷲ احمد محمد السيد
محمد عﻼء محمد مهني متولي
نورهان مدحت محمود فؤاد
منى شرف كمال على شرف
احمد عصام البندارى احمد راضى
ميرنا صفوت محمد محمد الطاهر
كيرلس بشاره لبيب بشاره
اسﻼم محمود محمود محمد احمد
نسرين اشرف شاروبيم ملك
اسماء محمود على النقيطى
محمود محمد عبد القادر حسيني
خالد رمضان سالم عبد السﻼم المزلع
شيماء عادل انور محمود
فادى سمير توفيق منصور صليب
السيد صابر االسيد السيد عبده

الكلية
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب جامعة دمياط
تجاره كفر الشيخ
حقوق انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى الزقازيق
زراعه اﻻسكندريه
حقوق اﻻسكندريه
علوم عين شمس
اداب انتساب موجه طنطا
طب بيطرى اﻻسكندريه
تجارة قنا ج جنوب الوادي
استنفد الطالب رغباته
تربية أساسي اسكندرية
تربية رياضية بنين سوهاج
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية ابتدائي بور سعيد
معهد فني صحى رياضه بنها
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب القاهره
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تربية رياضيه بنين طنطا
العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس
تجاره دمنهور
نوعية الزقازيق
اعﻼم القاهره
دار العلوم ج القاهره
علوم الزقازيق
زراعه دمنهور
تربية/رياضه طنطا
طب بيطرى بنها
تجاره انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
433597
450808
299057
534523
733833
398669
662699
138069
208538
141690
217451
536445
389028
834054
661318
503917
134074
312355
310211
660651
295377
226750
324620
608676
114309
669843
235057
667951
525080
655653
819333
876449

اسم الطالب
محمد كامل السيد ابراهيم
السيد سعيد السيد العليمى
وﻻء محمد عبد المجيد حافظ عبد المجيد
نورهان سعيد محمد حسن عمار
الحسناء سالم عبيد سالم هديه
اميره حسن محمد حسن جاب ﷲ
اسماء احمد فتح ﷲ محمد البغدادى
هدير عبد اللطيف فايد عبد الحميد
نور محمد عبد الرحمن ابراهيم الشواف
حسن احمد حسن محمد
ايمان محمد عبد الجليل محمد
نورهان وائل جابر روميه
محمود محمد اسماعيل محمد عبدالمجيد
اسﻼ م محمود حسين شرقاوى
سالى احمد مجاهد عبد الرحمن على
زياد يسرى عبد الخالق محمد عبد الخالق
هديل عزت عايد عبد الستار
يسري امام امام الفار
محمد عاشور عبد المجيد نصار
هدير بدر عمر على المتولي
روان وليد محمد عبدالحميد
دنيا عبد المحسن صادق محمود
مكاريوس فتوح زخارى بطرس
احمد السيد محمد محمد الهوارى
يوسف حمادة سليم ابراهيم
هانم مصطفى اسماعيل على اسماعيل
اميره نحمده محمد طه
اﻻء حسام الدين صبرى محمود عبد العظيم
ريم سامى محمد يونس بخيت
احمد سامى عبد الحميد ابوالمعاطى
ميرى رأفت رشدى فهيم
اسراء ربيع فرغلي محمد

الكلية
علوم اﻻسكندريه
اداب كفر الشيخ
اداب انتساب موجه حلوان
تربية طفوله ج دمنهور
علوم بنها
تربية ابتدائي بنها
تمريض المنصورة
اداب اسوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره عين شمس
تجاره دمنهور
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
اداب القاهره
تمريض شبين الكوم المنوفية
تربية ابتدائي السادات
رياض اطفال المنصوره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى الزقازيق
علوم رياضة حلوان
تربية ابتدائي المنصوره
اداب انتساب موجه حلوان
تربية ابتدائي المنصوره
تربية اسكندرية
حقوق المنصوره
اداب المنيا
تربية ابتدائي اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
590688
530480
460063
670894
579656
747598
600871
113159
239161
586278
329640
149189
595950
370618
460549
284363
537756
887540
308514
827840
747505
898585
849507
681615
588105
888874
106272
287960
117162
299720
596238
463021

اسم الطالب
بكر عبدالرحمن توفيق الولى
حسين حمدي عبدالوهاب المسيري
بسمه زكريا رجب قنديل
ندا نبيل محمد ابو المعاطى محمد
ايمان اسامة محمد سعد
ياسمين مدحت سليم مصطفى زويد
غاده السيد محمد مامون
وليد خالد محمدى عبد الفتاح احمد
محمود حمزة محمود رضوان
مى محمد حلمى الجميزى
احمد محمود الشحات محمد عبد ربه
هيام مجدي محمد راغب
امال شعبان عبد الرحمن تمام
محمد محيى توفيق مرسى
رامى سميح الدمرداش عطيه
احمد عبد المقصود الدسوقى على العطار
أسماء على مندوه على ماضى
امل رفاعى محمود رفاعى
اية وحيد حامد فرغلى اﻻحول
حاسم جعفر صالح بشير
ايه على محمد عبد العظيم النجدى
احمد صابر محمد احمد
محمد حسان سيد دبوك
محمود اسماعيل اسماعيل محمد السخرى
السيد محمد السيد محمود مرعى
رضوان محمود عرنوس احمد
سيف محسن صﻼح محمد موسى
علي محمد خليفة السيد خليفة غزﻻن
محمود محمد محمود رضوان
عبد الحكيم خالد عبدالحليم أحمد
خالد عبد الرازق ابراهيم عبد الرازق سليم
محمود رجب محمود يوسف اﻻشوح

الكلية
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره دمنهور
تربية كفر الشيخ
علوم المنصوره
تربية ابتدائي طنطا
علوم جامعة السويس
تربية الزقازيق
تجاره انتساب م .بنها
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية طفوله طنطا
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
اداب سوهاج
علوم جامعة دمياط
تجاره انتساب م .بنها
تجاره كفر الشيخ
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
علوم جامعة دمياط
معهد فني صحى اسيوط
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تربية جامعة السويس
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
كلية تجارة ج أسوان
تجاره المنصوره
علوم المنصوره
تجاره اسيوط
تجاره القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
زراعه القاهره/رياضة
حقوق حلوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب باﻻسكندرية
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
912859
584885
506591
456401
136636
378149
226072
381965
833952
298416
614290
734112
210919
225358
744356
658228
452074
293002
146336
291673
502666
307293
313968
362867
801332
319711
614194
829694
438441
657028
114919
681246

اسم الطالب
على ابراهيم حامد حسين
ابتسام فتحى محمد جابر
بسمه محمد عوض احمد حسن شاهين
اسراء عبدالمعز احمد ضيف
خلود محمد ابراهيم حسنين
نجﻼء رمضان محمد حسانين محرم
اسﻼم رفعت شحاتة عبداللة
امانى عمرو احمد الحسينى احمد
مروة سيداحمد محمد سيداحمد
احمد مجدي حسن عبد الفتاح
شيماء ثروت ابوالوفا شطا
محمد حسين محمد الشحات
محمود محمد ناصر نور الدين محمد شادي
مريم عماد حمدى احمد
رضوى صﻼح محمد نصر
ياسمين فيصل الحسينى احمد عبد السﻼم
السعيد مصطفى السعيد محمد مبارك
سارة خالد عبد الرحمن عريشه
اسماء عزت عبد الباقي عبد الغني
ممدوح كامل محمد مرسي
منى عادل محمود محمد احمد
ايمان وجيه أحمد الرباط
مريهان سعيد محمد القعب
هشام عبدﷲ محمد عبدالحليم
جمال هشام عبد الغنى محمد
اية زهدي أمين سﻼم
ايه خضر السيد محمد السيد
هبه علي حجاج سعيد
هبة ﷲ خالد ابوزيد غريب محمد
هبه ﷲ اسماعيل حلمى السيد السيد
نورهان احمد زكريا حسين
دينا عبده محمد سﻼمه سﻼمة

الكلية
كلية تجارة ج أسوان
تربية طنطا
اداب دمنهور
تجاره طنطا
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
كلية البنات تربية عين شمس
حقوق حلوان
تجاره انتساب م .بنها
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره اسيوط
نوعية الزقازيق
حقوق الزقازيق
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية اﻻسماعيليه
تمريض المنصورة
اداب طنطا
طب بيطرى القاهره
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
علوم رياضة حلوان
طب بيطرى اﻻسكندريه
فنون تطبيقيه حلوان
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق بنى سويف
طب بيطرى بنها
علوم الزقازيق
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
طب بيطرى الزقازيق
اداب القاهره
تربية/رياضه المنصورة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
824948
666565
309047
380520
673622
897649
801550
154561
821986
320169
678641
536561
880708
151605
470463
600812
114107
877743
506145
738678
287147
506193
156910
513083
205484
809439
380816
821275
295266
758284
656435
473331

اسم الطالب
الزهراء مصطفى ابوزيد محمود
احمد ممدوح محمد منصور يونس
محمد جمال احمد عبدالعليم
محمد جﻼل عطيه عامر
ايه خالد الفضالى محمود ابراهيم
راويه صﻼح عز العرب برعى
عبد الرحمن بكر خليفة سيد
احمد كساب جمعة سعد
آﻻء ابراهيم صالح محمد
المحمدي عبد الفتاح محمدي عماره
غاده عاشور عبد الودود عبد البديع
مروة أحمد رزق مرسى أبو رزق
حسام كمال عبد العال اسماعيل
خالد احمد لطفى عبد الظاهر
محمد مسعد السيد على عبدالعزيز
ايه نادر فهمى عطوه
سعد جمال سعد اسماعيل عامر
شاهيناز محمد حسن محمد
مارينا رزق اسكندر ناروز
محمد عبدالقادر فهمي حسن الشعراوي
محمد ناصر سامى محمد كامل
هدير محمد حسين محمدالمحﻼوى
مؤمن احمد موسي محمد
روان خالد عابد بدر احمد
ادهم النعماني ابراهيم محمود ابراهيم
علياء محسن محمد على
ندى محمد عبدالظاهر عبدالعزيز
مصطفى محمود محمد مهران
سلمى مصطفى حسنى احمد المنشاوى
اسراء السيد محمد علي
ساره سامح سالم على ابراهيم
اميره فوزى محمد حسن

الكلية
علوم اسوان
زراعه المنصوره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره بنها
اداب طنطا
حقوق سوهاج
زراعه المنيا
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
نوعية قنا
علوم رياضة شبين الكوم
اداب المنصوره
تجاره دمنهور
تجاره اسيوط
تجاره بنى سويف
حاسبات ومعلومات الفيوم
تجاره الزقازيق
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
اداب اسيوط
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب الزقازيق
حاسبات ومعلومات عين شمس
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب بنى سويف
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
اداب المنيا
السن عين شمس
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه الزقازيق
حقوق المنصوره
تربية ابتدائي كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
320147
367724
809052
293422
431608
812652
518130
125467
600958
243833
671142
180970
453780
737645
837695
165188
887735
657292
217486
387241
284683
760594
837684
576919
919729
545158
586007
549695
500933
131284
293500
306970

اسم الطالب
محمدي طلعت محمدي اﻻحرش
الشيماء ابراهيم السيد محمد السيد عامر
مروه محمد اسماعيل محمد
سماء اسامة محمد فتحى محمد حسن
احمد محمد احمد محمد شعبان
مارك صﻼح ميﻼد فرج
اسماء عصام قطب عوض سليمان
نورا فتحى على حسن
رغد عمادالدين محمود عوض
كريم سمير مهدى جنيدى
ندا رجب عبد العزيز سعد
اسماء راغب عواد حسين
سمر كامل لحظى زكى بقطر
شيماء السيد محمد احمد شاهين
ميرنا عماد ونيس قلدس
اسراء امجد احمد معوض
ياسمين محمد احمد محمود
اسراء فوده الشحات السيد الخليجى
فاطمه ابراهيم احمد ابراهيم
هاجر هشام محمود محمد
اﻻء هشام فهمى محمد شطى
ياسمين مختار عبدالسﻼم مطاوع
ماريهان ممدوح موريس يوسف
سهيله طاهر محمد صالح صﻼح
ساميه جمال نور الدين حسين مراد
مايكل عادل وهيب خليل بشاى
محمد موسى محمد اﻻقنص
ايمان عيد على على بيومى
انجى ابراهيم سعد عبد المقصود على
سوزان محمود احمد محمد
هبة عصام شحاته احمد
سمر عبد المنعم محمد اسماعيل

الكلية
اداب شبين الكوم ج المنوفية
طب بيطرى بنها
اداب المنيا
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة اﻻسكندرية
معهد فني تمريض المنيا
اداب انتساب موجه دمنهور
دار العلوم ج القاهره
اداب الزقازيق
حقوق حلوان
رياض اطفال المنصوره
تربية الفيوم
نوعية طنطا
نوعية الزقازيق
تجاره اسيوط
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تجاره اسيوط
تجاره طنطا
تربية عين شمس
تجاره عين شمس
نوعية جيزه
ع.دولى اعﻼم مدينةالشروق
طب بيطرى فرع الوادي الجديد
تربية طنطا
تجاره سوهاج
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره طنطا
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره القاهره
تربية/رياضه عين شمس
معهد فني صحى بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
815586
666226
590279
605577
207570
661387
579922
427416
602020
752240
114465
728371
166730
918132
466274
151805
812072
117784
840690
239781
538856
502161
673387
358210
654167
810295
293070
654285
883363
875394
585488
832808

اسم الطالب
ايه نادى سعد عبد الظاهر
اسماء شعبان وحيد محمد
حسام رمضان حامد الجعيدى
هدير عبد ﷲ عبد الحليم هتيمى
ميرنا محمد نبيل محمد بدوى
ايهاب عبد الفتاح احمد محمد نور
يارا محمد عبد الحميد محمد عبده
ندي محمد علي زين العابدين حسن
هانم احمد فؤاد ياسين عامر الشناف
ايمان محمد حسن احمد
اسراء ايمن محمد محمود
ساره سعيد محمد عبد ﷲ محمد
شروق عبد الحكيم السيد عبد التواب
يوسف طلعت غريب سليمان
اسماء صﻼح محمد طه معبد
مكاريوس ماهر مكرم يعقوب
بﻼل جمال محمد احمد
خلود رزق محمد منسوب
ابانوب فوزى وهيب اسحق
عمرو كمال على محمد موسى
أسماء يحيى ابو العنين أبو عمر
سارة عبد العزيز احمد الوصيف احمد
سمر محمد السيد احمد شعبان
ريم سمير محمود احمد
هدى جمال صالح توفيق حسن
يارا حماده شحاته عبد الحفيظ
هبة ﷲ حسين طه سليمان الجعيدى
رحمه السيد شعبان عبد العال
مريهان رجاء فتحي جوده
ضياء الدين جميل ضاحى محمد
ساره محمد عبد الجواد ابوالفتوح
مروه احمد زهرى جاد الرب

الكلية
تربية ابتدائي المنيا
رياض اطفال المنصوره
تجاره بور سعيد
نوعية الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
طب بيطرى المنصوره
نوعية طنطا
تمريض اﻹسكندرية
حقوق الزقازيق
اداب انتساب موجه بورسعيد
نوعية عباسيه
علوم الزقازيق
تربية ابتدائي الفيوم
تربية سوهاج
علوم جامعة دمياط
اداب بنى سويف
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
اداب انتساب موجه الزقازيق
حاسبات ومعلومات المنيا
حقوق حلوان
تربية ابتدائي السادات
تجاره اﻻسكندريه
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره القاهره
تمريض المنصورة
تربية المنيا
تجاره القاهره
تمريض المنصورة
تربية اسيوط
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف/رياضة
نوعية طنطا
ك.ت .فني صناعى اسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
528054
222569
536044
818236
438211
506341
602815
547814
597176
216703
378168
322892
749000
293975
602732
603100
216508
358528
427570
287230
680942
585051
676430
540560
672120
580118
327461
216691
166665
357099
368704
286181

اسم الطالب
دعاء جمال محمد حامد الشرقاوى
عمر مدحت اﻻمام امين
اسراء محمد فتحى ابوزيد
محمد شعبان عبدالعزيز صالح
اسراء محمود همام محمود محمد
ايمان محمد محمد ابراهيم رزق
محمد سامى عبد الفتاح محمد يونس
حسام محمد أحمد المنوفى
هاجر كمال شحاته مطاوع
عبد الرحمن عماد صﻼح الدين عبد المحسن
وﻻء صالح امين فودة
مها نصر عبد السﻼم شديد نصر
احﻼم سمير محمد عبد المنعم
محمد سيد عبدالعظيم علي
كريم احمد محمد احمد
نسرين كامل عبدالمطلب عطيه
اسﻼم احمد السيد ابراهيم
شيماء صبرى سيد حسين
اسماء السيد مامون مختار
اية اشرف اسماعيل محمد
محمد عبده ابراهيم محمود محمد
عمر عبدالقادر صالح علي الماوردي
ايه رشاد محمود محمود الصبان
فاطمه عبدالرحمن محمد سليم
امال محى محمد احمد عبد الرحمن
شيرين عزت حلمى على التعلبى
ابراهيم عبد الرحمن محمود البدوي
ايمن ايهاب ناجى البسيونى
يحي محمد مهدى ميهوب
اسﻼم احمد محمود حنفى
امنيه هشام ابراهيم حسن عبدالهادى
محمد حسن غريب مصطفى حسن

الكلية
زراعه سابا باشا اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات عين شمس
تربية ابتدائي دمنهور
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات حلوان
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
تجارة جامعة السادات
تربية ابتدائي جامعة السويس
حقوق حلوان
تجاره بنها
تربية الزقازيق
تجاره انتساب موجه طنطا
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
حقوق القاهره
تجاره انتساب موجه طنطا
دار العلوم ج القاهره
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
تجاره دمنهور
رياض اطفال المنصوره
اداب المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه عين شمس
زراعه مشتهر
تجارة جامعة السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
682046
893492
358600
163609
241129
664339
109181
667441
383428
164780
841366
808593
165489
911178
112885
661107
111008
463630
370710
167643
446682
612544
588503
355690
180491
833567
306210
910100
133219
814769
877766
588703

اسم الطالب
محمد حليم امين راغب محمد الجمل
يوسف عﻼء محمود محمد
امنيه سامى محمد ابراهيم
محمود قرنى مصطفى عبد الحميد
امنية محمد عزب محمد
لينا السعيد السيد حامد محمود عبد العاطى
خالد سامى صالح محمد السيد احمد
نرمين شاهين محمد شاهين
منه ﷲ سيد محمد رشدي
نادين احمد ابراهيم الدسوقي
محمد علي بديني يونس
احمد محمد فريد احمد ابو بكر
شيماء موسى صالح محمد
مروان احمد عبد المنعم عبد العال
هدى عادل فاروق ابو الجود
احمد عبد المجيد محمد عبد الغنى
شروق احمد محمود ابراهيم
هدير حسن ابراهيم حسن الفرنوانى
عبدالرازق فتحي محمد عبدالرزق عبدالرحمن
نادر فايز رشدي محروس
يوسف السيد العيسوى نصار
حسن سامى احمد محمد محمد صالح
هبه كرم محمد محمد العشري
رحمه محمد سعيد دردير
هشام احمد محمد سالم
اسﻼم محمد صالح محمد
مصطفى عبد السﻼم عبدالحى فراج
هيثم احمد كمال مختار
هدير ايمن عباس عويان
محب ايهاب قصدى اسحق
هبه محمدطلعت جﻼل عايد
شوقى حمدى الحنفى محمد حسين

الكلية
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تربية ابتدائي سوهاج
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره اسيوط
اداب طنطا
تربية المنصوره
حقوق انتساب موجه القاهره
تمريض المنصورة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
السن عين شمس
علوم رياضة المنيا
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
اداب الفيوم
تربية اسوان/رياضة
تربية حلوان
زراعه المنصورة/رياضة
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
علوم كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره جامعة السويس
تجاره طنطا
اداب الزقازيق
تربية بنها
السن عين شمس/رياضة
تربية رياضيه بنين حلوان
تجاره سوهاج
تمريض شبين الكوم المنوفية
كلية تجارة ج أسوان
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب المنيا
تجاره اسيوط
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
666543
510123
885468
605542
361920
544583
506021
239682
471743
671303
816218
387497
596913
811638
435443
651379
593609
607849
232188
441860
446193
587512
314615
445552
300954
656836
151757
148528
233591
465306
806069
915377

اسم الطالب
احمد ايمن مصطفى احمد الزيادى
زياد ممدوح عبد ﷲ محمد
اسراء محروس فرغلي بيومي
نورا اسامه عبدالمنعم عبدالرحمن
سلسبيل احمد جاد عبدالمقصود
محمد جمال هنداوى محروس الهنداوى
فيفيان طارق وصفى محمد حموده
احمد عبد المحسن جميل عابدين
كيرلس شنوده عوض عبدﷲ شنوده
ميرنا صﻼح عبد الرحمن السعيد الشافعى
ريهام ضاحي رمضان شرف
سعد عادل سعد سﻼمه العيسوى
مصطفى احمد مصطفى رجب الطحان
ايمن شوقى جمال عبد المجيد
امنية احمد محمود فرغلى عمار
ناديه كريم وديع عزيز رزق ﷲ
احمد المندى بكر الحنفى بركات
فاطمه عبد الدايم محمد عبد الدايم
محمد جمال محمد على السيد
محمد طارق سيد احمد يوسف شماخ
انور طه انور طه مصطفى محمد أبو زيد
رانيا ابراهيم انور ابو جحشه
منى احمد فؤاد الزقزوق
ايه صابر سعيد سيد احمد رزين
اشرف احمد عبد العزيز السيسى
سلمى اسامه النادى عبد الجليل
عبد الرحمن جمال سيد عبد العظيم
شيماء محمود مراد فريد
مجيب محمد محمد احمد
حامد محمد حامد عبدالحميد عطية
هدير طلعت أحمد إبراهيم
مر وه محمود محمد محمود

الكلية
طب بيطرى بنها
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق اسيوط
علوم الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره كفر الشيخ
علوم رياضة اسيوط
تجاره اسيوط
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
معهد فني تمريض المنيا
علوم رياضة اسوان
تجاره المنصوره
تربية رياضيه بنين جامعة دمياط
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره عين شمس
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
حقوق طنطا
علوم طنطا
تربية السادات
تربية ابتدائي طنطا
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم جامعة دمياط
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
تربية حلوان
السن عين شمس
تجاره كفر الشيخ
اداب المنيا
تربية اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
323733
593875
285679
741618
387928
812050
462496
466813
235340
522896
578803
513281
584519
145989
236126
301087
520406
519568
885339
430973
907318
732834
585099
592257
314411
220638
214147
147433
735085
427079
209408
915359

اسم الطالب
نيفين محمد حامد عباس مليجى
حازم أحمد طه مطر
محمد ياسر محمد ابو جبر عبدالرحمن
عبد الرحمن السيد محمد عبد العال
هدير عصام الدين سليمان سعيد
عبد ﷲ ابراهيم عبد السﻼم ابراهيم
ايمان السعيد محمد البستاوى
ايه منصور عبد الحميد هارون
نوران ايمن فوزى عبد الغنى
رحاب مجدى ابوسريع بيومى
مصطفى فوزى محمد عبدالغنى اسماعيل
سهيلة محمد معداوى احمد خليل
عبد الرحمن فكرى رفيق على شكر
سريه محمد رزق رزق عيد رجب
احمد ياسر عبد الفتاح محمود شهاب الدين
احمد جابر طلحة مصطفى فايد
مني رمضان محمد السيد حشيش
اميمه بسيونى محمد بسيونى خميس
محمد ابراهيم سعد مرسى
د نيا محمد على السيد عبدالسميع
فاطمه عصمت حمدى احمد
بسمه شحته عبدالمقصود عبداللطيف
أمل محمد عبده عوض سليم
ندا محمد حمدى الشربينى
اسماء مجدي زكي حﻼوة
محمد وحيد محمد عبد الجواد شهاب الدين
مرقس مكرم مقار متري مقار
حنان ابراهيم عبد الحميد احمد غفاري
هند رضا السيد متولى محمد
مصطفى ابراهيم زغلول حامد
ساره عﻼء قدرى عبد المجيد الخياط
محمد مجدى عبدالحافظ سيد

الكلية
معهد فني صحى بنها
حقوق المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم رياضة اﻻسماعيليه
تجاره انتساب موجه الزقازيق
نوعية المنيا
تربية/رياضه كفر الشيخ
اداب كفر الشيخ
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
طب بيطرى المنصوره
اداب كفر الشيخ
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
حقوق القاهره
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
علوم شبين الكوم ج المنوفية
دار العلوم الفيوم
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه سوهاج
تجاره الزقازيق
طب بيطرى كفر الشيخ
تربية جامعة دمياط
تربية ابتدائي شبين الكوم
تجاره القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره طنطا
تجاره اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
457170
655722
391815
285532
213716
204228
470474
500398
452726
379283
757944
818445
145257
878185
542315
893177
220868
459929
461450
533043
747761
577928
544567
590696
666190
749806
522513
473705
149905
395701
169661
605382

اسم الطالب
ميرنا حافظ محمود احمد عيده
ابراهيم شريف محمد الخولى
شاهنده رفيق محمد عبدﷲ سﻼم
احمد حمدي عواض محمد منصور
مها محمد احمد عباس
ماهى يسرى حسن مصطفى
حسام ناجى محمد حسبو خضر
نبيل عماد نبيل صبحى
شيماء احمد صابر ابو الخير
مياده محمد احمد كامل عبدالحافظ
محمد عبد العزيز عبد العليم خضر بيومى
احمد مطاوع سامح عبد الحميد
انوار محمد السيد حفنى
اسراء جمال رشوان بكر
محمد صﻼح على حسن
فيفى جﻼل حسين احمد
اشرف على على صادق
اية السيد محمد مليحة
اﻻء نبيل زين العابدين عليبه
محمد سعد حسن الشوري
اسراء فوزى محمد عبدالفتاح
اسراء احمد عبدالحميد الرجباوى
محمد احمد محمود محمد صالح
حسام محمد رشدى عبد الهادي اﻻمير
طاهر احمد عبد ﷲ سعد
محمد على الدسوقى محمد
خالد حسنى هاشم عطية
اسراء عبد الناصر عنتر مصطفى موافى
اسراء رأفت سيد مشرف
ايمان سليمان عبدالمولى عواد
خالد محمد حلمي عبد الجواد
بسمه سعيد زغلول محمد

الكلية
علوم طنطا
تربية ابتدائي المنصوره
السن عين شمس
علوم رياضة القاهرة
السن عين شمس
حقوق انتساب موجه عين شمس
حقوق طنطا
تجاره اﻻسكندريه
علوم رياضة طنطا
السن عين شمس/رياضة
تربية رياضيه بنين الزقازيق
اداب سوهاج
كلية البنات تربية عين شمس
طب بيطرى اسيوط
علوم رياضة اﻻسكندرية
اداب سوهاج
دار العلوم ج القاهره
نوعية كفر الشيخ
تربية طفوله كفر الشيخ
نوعية اﻻسكندريه
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية طنطا
تجاره دمنهور
زراعه دمياط/رياضة
تمريض المنصورة
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
اداب اﻻسكندريه
تربية كفر الشيخ
اداب القاهره
اداب انتساب موجه الزقازيق
حقوق بنى سويف
نوعية الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
321362
743633
728066
369576
666304
365110
913822
118737
162459
759689
301897
675675
730314
436713
533961
750783
903894
297566
821193
128727
376484
806600
814029
391844
881083
800978
508396
754536
743632
462851
816430
819170

اسم الطالب
اميرة محمد احمد نصر عبدالباقي
محمد احمد هﻼل احمد
كريمه شحاته عبد المقصود شحاته
ايمان طارق ابراهيم حسين
ابراهيم عبد الخالق ابراهيم عبده الحكش
ابتسام ايمن محمد رفاعي
كيرلس مجدى شحات خليل
مادونا مجدى يوسف جندى
وسام محمود محمد محمود
محمد السيد أمين سليمان سالم
محمود محمد ابو الحسن محمود خليل
احمد محمد على عمر محمد
محمد فرج محمد ابراهيم
روان عﻼء الدين حسين عبده
دنيا عادل سعيد حسن شحاته
محمد احمد احمد محمد العجوز
سومه جبريل على كريم
ندى عبد الناصر جمال احمد الدرغام
ياسمين عوض دسوقى محمد
يمنى يوسف عبد الرؤف السيد
ايهاب صﻼح عبدالفتاح محمد دويدار
هدى احمد محمد احمد قزمول
مصطفى رمضان عبد العظيم يوسف
اسامه محمود حسين محمود دياب
ابانوب مرزوق صدقى ابراهيم
سارة عبد المحسن عبد الحميد مصطفى
خلود احمد محمد احمد متولى
محمد عبدة عبدالسﻼم عبد الجواد شحاتة
عبد البارى السيد سيد مرسى
عبدالرحمن مصطفي محمد محمود أبوبكر
وسام منتصر محمد حسين
امانى على محمد عبدالجواد

الكلية
معهد فني صحى بنها
تربية اﻻسماعيليه
نوعية الزقازيق
اداب الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
اداب القاهره
حقوق اسوان
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية الفيوم
تجاره الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
تجاره الزقازيق
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
زراعه دمنهور
تجاره بور سعيد
تجاره سوهاج
كلية البنات تربية عين شمس
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره انتساب م .بنها
معهد فني صحى اسيوط
السن المنيا
نوعية فنيه اﻻسكندريه
تربية العريش
تربية اﻻسماعيليه
طب بيطرى كفر الشيخ
علوم جامعة دمياط
تجاره اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
185352
548823
534751
457782
737571
539538
539027
136609
801222
319552
906653
311010
165370
741548
832804
514380
376826
880951
742768
381874
127299
437827
808866
746317
658272
397580
921716
445420
157371
433280
356564
591423

اسم الطالب
هبه حسين شعبان عبدة
محمد محمود محمد عبد الفتاح مصطفى عبد التواب
امل صبحى خميس محمد عمر
الشيماء محمد ربيع محمد سﻼم
بشرى سليمان عبدالفتاح سليمان
ميرنا مختار مختار موسي سامون
منى محمود عبد الفتاح عبد الغنى زايد
ايه عبد الهادي نور الدين محمود
عاصم محمد عاطف محمد قاسم
شيماء حمادة حامد ناصف
ماريز ايهاب نشات شفيق
نهال محمد عبد الحميد جوده
محمد عبد التواب رجب جوهر
مصطفى كميل عطيه اسماعيل
مارينا محب يوسف منقريوس
فهمي محمد فهمي محمود أبو داغر
صفاء احمد السيد عبدالحليم
الزهراء مصطفى سيد حسن
منه ﷲ السيد جمال احمد
اسراء سالم محمد المسعودى
دينا محسن حمدى عبد الغفار
ايمان ناجى عبد العليم زهران عبد ﷲ
احمد السيد رمضان عبدﷲ
رومنده لطيف حبيب جنيدي
دينا رمضان سﻼمه رمضان ابراهيم
مى على محمود عبدالتواب
محمد احمد محمد حسن
ندى ثابت محمد السيد سيد أحمد وافى
هدير مدحت محمد شفيق
عبد الرحمن احمد محمود عبده كركور
حسن احمد محمد بدوي
منار عصام طه البحرى

الكلية
اداب انتساب موجه بنى سويف
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تجاره دمنهور
نوعية طنطا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره دمنهور
تجاره دمنهور
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية /رياضه المنيا
رياض اطفال القاهره طالبات
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تمريض الفيوم
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تجارة جامعة السادات
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره اسيوط
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فني صحى بنى سويف
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية/رياضه المنصورة
حقوق انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة اسوان
تجاره انتساب موجه طنطا
علوم المنيا
علوم رياضة دمنهور
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
فنون تطبيقية جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
169403
897893
307040
655369
842681
678045
280669
167471
375157
908335
324404
603335
547389
807306
282632
536416
309524
320053
611492
543471
461691
806101
756377
139505
587269
736977
737429
104910
531573
308399
434263
835358

اسم الطالب
جهاد احمد عبد التواب محمد
شنوده موسي عزيز جلبي
وسام اشرف السيد الطحان
اسامه ايمن مختار رشاد مراد
محمد طارق محمد لملوم
محمد احمد صبح عبد الحميد
انجلو سامي وليم ملك
حمادة فكري عبد العزيز عبد التواب
محمد طاهر مجاهد احمد
على محمد خيرت على
فادى بطرس فايق بطرس
محمد ايمن احمد مظلوم حسن
محمد عادل محمد محمد قطب
محمد سيد خالد محمد
مهاد حاتم محمود ابراهيم على هﻼلى
اسراء خطاب صﻼح خطاب
علياء علي محمد جمعه عمران
محمد فتح ﷲ عبد المجيد شحاته
اسراء علي رضوان علي رضوان
محمد مصطفى حسنين مصطفى عصفور
رباب ابراهيم ابواليزيد ابراهيم غنيم
ريهام على محمد الشافعى
محمد عبد ﷲ سالم ابراهيم
احمد عﻼء الدين سيد بكرى
جميانه عماد وهبه ميخائيل
محمد ماهر محمد النبتيتى
رودينا ياسر محمد محمد سليمان غيث
اميره احمد عبد الوهاب المسيرى
احمد صبحي عبدالستارعبده مرسي
احمد طنطاوي مصطفى حجاج
فتحي السيد عبد الرحيم السيد
احمد خالد احمد حمدان

الكلية
اداب انتساب موجه الفيوم
علوم سوهاج
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه المنصوره
تربية ابتدائي المنيا
علوم المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
ك.ت .فني صناعى شبرا
معهد فنى تمريض بنها
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره جامعة السويس
تجارة جامعة السادات
تربية/رياضه دمنهور
تجاره بنى سويف
تربية/رياضه حلوان
علوم جامعة السويس
تجارة جامعة السادات
حقوق جامعة السادات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تربية ابتدائي المنيا
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره القاهره
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تمريض شبين الكوم المنوفية
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر

Page 2794 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
281742
814743
594319
219404
827106
548961
801470
523808
305731
590389
307631
324876
460076
758132
108008
325113
887724
244476
679444
110473
457056
755767
602368
661440
394589
539501
454001
585289
307639
234931
899502
377610

اسم الطالب
تقي ايمن محمد رأفت شحرور
عمر محمد عوض خلف
عﻼء عصام محمد اﻻسود
ثروت نادر شفيق اسكندر
مروه محمد محمود محمد
شادى سامى على محمد محمود
مصطفى محمود حنفى محمد
سارة محمد نور عبد الحافظ احمد
احمد محمد معوض كشك
محمد سمير محمد علي حسن قداح
شيماء عربي عيد محمد
سارة مصطفى زكريا مصطفى صالح
ساره على ابراهيم الدسوقي شرشير
نرمين عزت محمد عبدالرحمن سالم
عﻼء الدين طارق سيد على
حنين عمرو مبارك على أبوحامد
خلود رفعت محمد على
مارينا مجدي زكريا شفيق
محمد احمد على علي
محمد سيد محمد احمد ابو عميره
بسمه السعيد محمد الحسانين قرطام
مروه ابراهيم محمد ابراهيم
اسماء صﻼح محمد رفعت عبدالسﻼم
اميره سامح العرفى غازى
احمد شريف محمد عبدالعليم
سارة رشدي احمد خليفة زردق
سلمى جمال مصطفى حسن الششتاوى
هبه عبد الحميد رفعت الخولى
لولو حسن محمد خليف
الهام حسن بدرالدين خليل
ياسمين فهمى عبد الرحيم عبد الحليم
محمد محمود عواد احمد

الكلية
علوم عين شمس
علوم المنيا
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
نوعية موسيقيه المنيا
تربية أساسي اسكندرية
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
تربية ابتدائي السادات
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
نوعية كفر الشيخ
اداب الزقازيق
اداب القاهره
تربية ابتدائي الغردقه جنوب الوادي
دار العلوم المنيا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره القاهره
طب بيطرى بنها
تمريض اﻹسماعيلية
رياض اطفال المنصوره
تربية المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره دمنهور
اداب طنطا
تربية طنطا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه القاهره
اداب سوهاج
تجاره انتساب م .بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
539848
153097
157657
299643
540043
457011
438038
877328
168541
447098
227187
221922
673728
679810
359934
667514
230087
218677
673810
593895
178862
580435
457073
301347
530277
515576
651227
809822
458994
232261
818448
387215

اسم الطالب
اميرة رمزى عبد العزيز احمد موسى
كارولين ابراهيم يوسف غالى
اشرف نادى بباوى خليل
احمد سعد الدين رشدي محمد
سمر جمال الدين عبد الحليم قطب
اميره عبدالرحيم السيد عبدالرحيم زياده سعد
امنيه منير غانم عبد الحميد محمد
نيره خالد مصطفى عبد الرحمن
رغدة بدوى شحاته عبد ﷲ
محمد مجدى نصر الدين عمارة
اية محمود مصطفى محمد
ساندى نعيم لويس مهنى
امانى عبد ﷲ محمد عبد ﷲ حسن
محمد السيد عزت صابر
ربيع محمود عبدالفتاح احمد
ندا اشرف اسماعيل محمد حسين
منار جمال مصطفى محمد
احمد محمد عبد التواب احمد
احمد اسامه يوسف محمد يوسف
أسماء محمد أحمد أحمد اﻷفندى
مارينا عبد السيد وليم حنا
سامى فتحى محمد شتا
دنيا محمد عبدالقادر الغريب البيومى
مصطفى احمد محمد سليم
محمود محمود احمد احمد قاسم
مدحت مجدي محمد السباعي متولي
هايدى ايهاب عبد البصير الشاعر
شهد سيد عباس محمود
اسماء على على شكر
هشام عيد ابراهيم عبد الرازق
اسماعيل على معتمد على
مريم هشام عبدالحميد مصطفي

الكلية
تجاره دمنهور
علوم جامعة السويس
حقوق بنى سويف
حقوق القاهره
تربية طفوله ج دمنهور
اداب طنطا
تربية اسكندرية
تربية ابتدائي اسيوط
اداب انتساب موجه الفيوم
تجاره جامعة السويس
اداب عين شمس
فنون جميله فنون حلوان
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب المنصوره
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره المنصوره
تربية جامعة دمياط
تربية بنى سويف
تجاره طنطا
تجاره طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
زراعه دمنهور
حقوق طنطا
علوم المنصوره
نوعية المنيا
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره انتساب موجه بنى سويف
اداب عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
803863
660087
653617
532630
727337
596131
144820
231615
743168
545985
375951
151880
233729
675261
800227
730718
314623
897975
278373
386440
365598
289864
456643
326857
597954
452144
670765
185608
297145
819376
613003
445767

اسم الطالب
هناء رضا محمد على
هشام مصطفى محمد محمد عﻼم
احمد محمد فرحات عبده جبر
احمد سعد صابر غيث
كريم اشرف حامد ابراهيم الشهاوى
ايمان عبد القادر محمد عبد القادر رخا
اسماء محمد مبروك محمد بركة
زينب على مهدى سﻼم
ندى احمد طه محمد حسين القطيط
مى على محمد احمد محمد على
محمد صبحى زين العابدين ربيع محمد
معتز محمود عبد ﷲ درويش
هاجر اسماعيل طلعت محمد
ايمان عبد الفتاح السيد عباس احمد الصعيدى
نورهان احمد جيﻼني محمد
امل حسين حلمى غنيمى
هبة اشرف محمد خالد عبد الحميد
امل جمال احمد على
داليا مختار محمود محفوظ
سميرة عبد العزيز محمد موسى
نورهان سعيد عبدﷲ على الضبع
روان محمود نبوى محمود
عبير عادل احمد ابراهيم الكﻼوى
احمد بدوي شفيق بدوي
اسﻼم طه احمد المتولى الشربينى
احمد عطيه احمد شاهين
ساره سعد عرفه عبد ﷲ
ايه مكرم نادى السيد
سارة احمد محمد حامد
كيرلس هاني بشري جورجي
أمل ابراهيم السيد محمد
امانى مصطفى خليفه فايد

الكلية
معهد فني تمريض المنيا
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره المنصوره
علوم اﻻسكندريه
زراعه الزقازيق/رياضة
تربية جامعة دمياط
معهد فني صحى امبابة
اداب عين شمس
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تجاره انتساب موجه الزقازيق
حقوق بنى سويف
علوم عين شمس
تجاره المنصوره
حقوق بنى سويف
اثار القاهره
تربية السادات
تربية ابتدائي سوهاج
السن عين شمس
تجاره عين شمس
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره طنطا
اداب كفر الشيخ
تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالبات
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
نوعية المنصوره
اداب بنى سويف
اداب عين شمس
اداب المنيا
نوعية الزقازيق
اداب طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
605584
878974
434722
320537
652543
902072
119239
590843
468013
123313
463608
151741
113890
830978
728270
179413
466969
318705
526618
367741
206249
760305
314825
160539
208676
891693
500084
139539
578922
828857
513836
141991

اسم الطالب
هند محمد على عطيه السيد سليمان
اسراء محمد فتحى بيومى
محمد مصطفى محمد السعيد مصطفى ابراهيم
محمد علي سليمان جلبط
اكرم سامى عوض محمد محمد النجدي
شيماء عبد الحميد البدري سليم
رضوى عاصم محيى عبد العزيز
معتز السيد عزت ابوخوخ
فاطمه رمضان عبدالوهاب متولى
اسامه محمد مليجي عبد اللطيف
نورهان حسنى السعيد ابو سكين
اسحق ابراهيم شحاته ناشد
اسﻼم صﻼح محمد حسن
حنان سعيد خليل احمد
محمود احمد محمد احمد الشناوى
احمد عبد السﻼم الساري عبد السﻼم
هدير عبد القادر محمد عبد القادر البحيرى
اسماء حسني السيد بدوى
محمد عطيه محمد سﻼمة حسانين
ايه مجدى عبدالعزيز عبدالمجيد
اية جمال كمال ابراهيم
فرح محمد محمد مهير سليم
احمد سﻼمة متولى تهامى
مروة طه حسن احمد
خلود عصام محمد مصطفى
سحر سيد كامل حسين
ندا احمد محمد مصطفى
مارتن عادل ارمنيوس يسي
احمد على محمد على الخواجة
فاطمه الزهراء محمود بشير محمود
هويدا محمود عبد الحفيظ حامد جوده
فادى شنودة عبده ابراهيم

الكلية
نوعية الزقازيق
معهد فني تمريض اسيوط
فنون جميله عماره المنيا
معهد فني صحى بنها
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره القاهره
زراعه دمياط/رياضة
اداب كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه حلوان
نوعية كفر الشيخ
اداب بنى سويف
تربية/رياضه عين شمس
اداب قنا ج جنوب الوادى
علوم رياضة الزقازيق
علوم رياضة بنى سويف
اداب كفر الشيخ
تجاره بنها
تجاره اﻻسكندريه
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات عين شمس
اثار قنا جنوب الوادي
تجاره بنها
حقوق بنى سويف
أكاديمية اخبار اليوم  6أكتوبر علوم إدارية إنجليزي
معهد فني تمريض اسيوط
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
حقوق اﻻسكندريه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
131453
153480
143057
362063
112461
727233
243467
239008
756957
207616
313614
355405
610301
581184
592184
581895
585152
544532
661570
462488
435577
663715
666431
145492
375456
470276
583546
908246
682160
673426
211293
471049

اسم الطالب
لبنى احمد على خليل
ايناس مصطفى على احمد الطيب
نيره محمد عبد الفتاح امين
ايمان حامد احمد فراج
امانى حسام عماد الدين عبد الرحمن
ابراهيم خالد ابراهيم عبدﷲ محيسن
هاجر جمال على حجاج
عبد الرحمن فايز احمد محمد
باسنت احمد ابراهيم داود
ضحى ماجد كمال السعيد
تقئ السيد حسن محمد
ايه سيد عطيه احمد
محمد نبيل محمد ابوزيد السيد
احمد محمد السيد زهران
منة ﷲ محمود فتحى زينه
مصطفى اشرف محمود مختار جمال مكاوى
نجاح عزت أحمد على البدوى
كريم فوزى محمد محمد ابو طير
احمد زينهم السيد راغب محمد هاشم
هيام محمد شعبان حسن عامر
نورهان حسن عبد الرحمن حسن سﻼمة
رحاب ايهاب مسعد حسن
رفيده واصف فهمى حسانين الشيخ
اسماء مصطفى عبد العزيز عثمان
بسنت محمد عبدالصبور محمد شهده
امير السعيد عبدالوهاب سﻼمه
هاجر سيف اﻻسﻼم محمد المالكى
يوستينا عاطف نظيم القمص زخاري
نورهان حامد اسماعيل عطيه
مى محمد هانى عبد المعين ابوالفتوح الشرب
عبدالرحمن صﻼح حامد محمود
فاطمه محمد احمد محمد عرفات

الكلية
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم بنى سويف
حقوق انتساب موجه عين شمس
دار العلوم ج القاهره
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية رياضيه بنين حلوان
تربية ابتدائي جامعة السويس
اداب عين شمس
تربية ابتدائي شبين الكوم
اداب عين شمس
تمريض الزقازيق
تمريض طنطا
فنون تطبيقية جامعة دمياط
علوم رياضة الزقازيق
نوعية طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجاره جامعة السويس
معهد فني تمريض طنطا
اداب اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره المنصوره
تربية حلوان
حقوق بنها
تجاره كفر الشيخ
تربية ابتدائي طنطا
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تجاره بور سعيد
اداب المنصوره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية ابتدائي كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
158138
652591
908230
610300
807497
451224
504110
607324
382711
890804
126961
323016
360117
301708
810978
535407
588100
446659
297058
916919
840775
286564
841275
285338
452215
602519
211926
654777
215785
468546
157706
587874

اسم الطالب
ايه عبد المقصود محمد عبد المجيد
عمر محمد يسرى محمد عبد الهادي
كلير نبيل امين سليم
محمد فتحى محمد توفيق عطيه
محمد رجب محمد ابراهيم
احمد محمد حامد محمد بﻼل
هالة السيد شعبان السيد جاد ﷲ
حمدى احمد بلة مرجان
نجاح محمد نجاح حسين
جهاد غانم لطفى عبد اللطيف
اﻻء عﻼء الدين حبيب احمد
اية اشرف محمد عبداللطيف البهجي
عمر رشاد احمد تمام حسن
موسى محمود موسى شعير
زهراء سالم شلقامى محمد
أسماء زكريا عبدالمنعم الصاوى
احمد مصطفى محمود مرسى
مصطفى طارىء محمد احمد سليمان
مريم جورج عطا ﷲ يوسف
اسﻼم محمد احمد عبدالرحمن
خالد عبد ﷲ كامل عطا
ابراهيم جمال حسن عبد العزيز
محمد شادى عبد العليم نجيب
محمد طارق محمد فؤاد
احمد عطيه محمد الوكيل
أميرة أشرف محمد عبد الحميد عرفه
شهاب الدين ايمن فؤاد صالح
اسماء احمد شاكر مسعد عبده
نسمه بﻼل كمال محمود
محمد عثمان محمد يوسف متولى
محسن احمد مختار عبد الوهاب
هبه على محمد محمود زايد

الكلية
تربية بنى سويف
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره سوهاج
تمريض الزقازيق
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره طنطا
علوم رياضة طنطا
تجاره الزقازيق
زراعه عين شمس/رياضة
معهد فني تمريض اسيوط
دار العلوم ج القاهره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره سوهاج
معهد فني صحى بنها
اداب المنيا
تمريض دمنهور
تجاره المنصوره
علوم رياضة طنطا
اثار القاهره
تجاره اسيوط
نوعية المنيا
تجاره انتساب موجه حلوان
نوعية المنيا
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره عين شمس
تمريض المنصورة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
ك.ت .فني صناعى المحله الكبرى
تجاره اسيوط
تربية طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
831541
466734
527072
883130
463709
591952
836089
669523
443562
357325
110821
588883
285197
223501
672429
461627
149475
726228
298750
549150
538368
555896
584624
842143
233983
225032
179422
357134
142484
117641
104242
537360

اسم الطالب
محمد حسن عبدالرجال جادالكريم
فاطمة السيد شفيق السطوحى
لبني عبد العزيز علي عبد العزيز السيد
ميرنا باسم فكرى نصر
وسام مهدى مصطفى حسونه
فاطمة نعيم عبده شميس
رجب محمد عبدالمطلب صديق
محمود محمد السيد شبانه
حسناء محمد عبد الحميد بسيونى قرقش
محمد مصطفى محمد مصطفي
امير اشرف عويضة ابوسيف
محمد عبدالمعطى محمد هدية
دارين شريف السيد محمد
ريهام عمادالدين ابوالفتوح محمد
هدير يسرى على محمد
اﻻء فوزى محمد بيومى دعبس
حكيم حسن على الفقى
عمر جمال ابوالمجد احمد عبد الرحيم
عبد الرحمن محمد عبد الرحمن عبد الجواد
محمد عبد ﷲ محمود السيد سراج
الزهراء سامي صﻼح عز العرب محمد المزين
إبراهيم رمضان محمد محمد سارى
احمد علي محمد ابراهيم حبيب
على جمال احمد اسماعيل
محمود رجب سيف خليفة
عبد الرحمن عوض سيد عبد ﷲ
رجاء محمد قرنى صالح
عبدالرحمن عطيه جاد عطيه
منار السيد محمد عبد الكريم
ايمان احمد عبد المجيد بيومي
منة ﷲ معتز محمد ابو الفتوح على
آيات محمود رياض محمود مخلوف

الكلية
تجاره سوهاج
اداب كفر الشيخ
تربية اسكندرية
تربية اسيوط
نوعية كفر الشيخ
اداب جامعة دمياط
حقوق اسوان
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
تربية طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تجاره المنصوره
كلية البنات تربية عين شمس
اداب انتساب موجه عين شمس
نوعية المنصوره
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه قاهره
علوم رياضة الفيوم
كلية البنات علوم عين شمس
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تجاره بنى سويف
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تربية/رياضه حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
طب بيطرى دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
392381
685149
147109
612568
739280
244809
679284
667048
664025
149020
519599
359695
375533
811227
611096
295347
150432
745515
905974
670137
369781
525373
366405
375154
456513
369484
374057
743898
751850
238303
746004
583119

اسم الطالب
ميار مجدى معوض عبدالرازق
محمد اشرف محمد متولى
عبد الرحمن مصطفى ابراهيم عبد الرحمن
عبد الفتاح محمد عبد الفتاح سليمان
حسن احمد محمد على
عمر طارق فتحى مصطفى
ميرنا على ابراهيم على احمد محفوظ
بدر عبده عبد الرؤف محمد عجﻼن
محمود خيرى عبد العال حامد عبد العال
دينا محمد فضل قطب
دعاء جمال محمد محمد شيخ روحه
عبدﷲ محمود صالح على احمد
ياسمين عنتر عبدالسﻼم حافظ بدوى
ندى جمال محمد عبد الغنى
محمد هانى مصطفى المرعشلى
جورجينا اديب نظمي ذكرى
هشام نبيل عويس عباس
نصره سالم صالح سالم
مصطفى اسامه حامد حسين
عفاف احمد رأفت رمضان
احمد محمد محمود محمد
مريم كمال صبحى ميخائيل خير
محمود وليد عبدالحميد حسن
محمد جمال عبدالسﻼم محمد العاشوري
زينب احمد عبدالخالق محمد عاشور
ابراهيم جﻼل محمد يوسف
امل احمد عيسى عبدالفتاح
اسراء عادل مسعد حسن
سلمى عبده محمد عبده موسى
مروه صابر عبد الكريم حسين
خلود صﻼح محمد عبدالحميد
حنان سمير عزيز ميخائيل جوزيف

الكلية
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره كفر الشيخ
تجاره القاهره
عالي هندسة بلبيس
حاسبات ومعلومات الزقازيق
حقوق انتساب موجه حلوان
تمريض المنصورة
علوم المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره انتساب موجه قاهره
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره انتساب موجه قاهره
زراعه مشتهر
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد فني صحى اسماعيليه
تجاره سوهاج
مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة
تربية بنها
علوم جامعة دمياط
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
معهد فنى تمريض بنها
حقوق طنطا
معهد فنى تمريض بنها
فنون تطبيقيه حلوان
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد عالي إدارة وحاسب ج بورسعيد
اداب حلوان
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تمريض طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
371829
841395
880453
737821
296904
815386
164907
447827
386629
354087
679308
528949
746655
593076
376765
549832
137186
505104
800958
377939
524791
161494
205738
352017
285926
125124
750004
734481
875365
909931
283581
877712

اسم الطالب
ابتسام اسامه على سيد ابوالنصر
يوسف مﻼك اسحق سعيد
رحمه عبد الﻼه عبد الحكيم بدران
مى سالم ابراهيم عطيه
ميرنا صﻼح كمال زكى
زمزم عبدالحميد زهرى خليل
رنيم مصطفى حسن اللقانى
احمد محمود ابوالمجد احمد عيد
منى عبدالناصر سيد رزق فراج
عمر صﻼح على محمد
احمد وحيد ابراهيم المتولى رضوان
حسن محمد حلمى عبدالحفيظ ريشو
بسمه محمد عباس عبدالحليم
دينا العربى السيد ادريس
هاجر محمد على عبدالتواب
شرين محمد عبدالجليل عبدالحميد ابوعيانة
كريم عاطف محمد شاكر
احمد اسماعيل احمد على حامد
فاطمة محمد عزوز محمد
يحيى سيد بدوى السيد شوشة
محمد فتحى السيد حسن شومان
عبد الصمد عيسى جمال عيسى
سلمى حسام الدين حسن محمد
اسراء محمد احمد محمد قطب
دينا طارق منير عبدالمطلب
محمود على محمد مصطفى
شيري طلعت فهيم جبره
احمد سﻼم يوسف سليمان
لميس محمد ايمن محمد خشبه
خالد محمدالصغير طايع حسان
ياسر هشام فتحى مصيلحى الهﻼلى
ساره محمد جمال الدين خليفه احمد

الكلية
تجاره عين شمس
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
معهد فني صحى اسيوط
تربية الزقازيق
حقوق القاهره
اداب المنيا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب طنطا
اداب عين شمس
تجاره انتساب م .بنها
حقوق المنصوره
زراعه دمنهور
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
فنون تطبيقية جامعة دمياط
نوعية عباسيه
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية رياضيه  /بنات المنيا
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره اﻻسكندريه
معهد فني تمريض بنى سويف
اداب القاهره
علوم عين شمس
السن عين شمس
علوم رياضة القاهرة
علوم جامعة السويس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره اسيوط
تجاره سوهاج
طب بيطرى القاهره
علوم اسيوط

Page 2803 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
726175
750389
664221
746208
588506
321908
151851
667491
582070
352440
539956
613249
879002
892013
425986
361788
450401
730276
462510
822412
217712
226330
878666
678911
316617
224910
313111
738513
653339
281549
436580
169735

اسم الطالب
نادين محمد مصطفى كامل على
عبدﷲ جمال عبد الوهاب محمد الشناوى
ايمن صالح محمد محمود السعدنى
عبد الرحمن احمد صفوت السيد
وسام عصام أحمد محمد سالمان
محمود اشرف عبدالحميد احمد راشد
عبد الرحمن مصطفى محمد عويس
ساره ممدوح محمد محمد سﻼمة
وفاء سمير الدسوقى نصر
سامر هشام حامد عبدالرازق عمارة
آﻻء سعد عبد العظيم عبد الصادق سعد
ايمان محمد فريد محمد درويش
دعاء حمدى احمد محمد
عفاف ابراهيم حافظ ناصر
اسماء عبدالقادر محمد سلومة
منار طارق محمد السيد حسن
مريم محمد حماد عبد الواحد حماد
نادر احمد الشوادفى سالم
رنا احمد محمد بحيرى حسين
حور محمد طه حسين
ايه خالد احمد عبدالخالق
بسام محمد عبد الجليل مالك
احمد مخلص محمد محمد شقير
السيد عبد الفتاح العدوى على
نورا محمد فوزى محمد حليمه
عبد الرحمن طلعت حسن ابراهيم
بسمة مجدي محمود عبدالعاطى
ابراهيم احمد حسن محمد
ياسمين احمد مصطفى عبد العزيز اسماعيل
محمد سعيد أحمد اﻹبياري
أميرة سمير محمد فؤاد اسماعيل عمر
حسام محمد بعزق عبد السﻼم

الكلية
تجاره سوهاج
تربية بور سعيد
معهد فني صحى رياضه المنصورة
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تربية ابتدائي بنها
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية رياضيه بنين بني سويف
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية طنطا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره دمنهور
اداب انتساب موجه الزقازيق
طب بيطرى اسيوط
معهد فني تمريض اسيوط
علوم جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه عين شمس
طب بيطرى كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب كفر الشيخ
إعﻼم ج جنوب الوادى
تجاره طنطا
حقوق القاهره
اداب اسيوط
علوم المنصوره
علوم بنها
اداب القاهره
تربية السادات
تربية ابتدائي الزقازيق
اداب انتساب موجه المنصوره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره اﻻسكندريه
تربية الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
842492
882185
307158
659298
136421
549369
594519
359401
229958
360401
657147
115725
606788
219444
651248
751121
161717
675142
168084
351620
109733
667115
507189
583932
312872
154110
664114
525173
215263
126976
280811
668784

اسم الطالب
نيرة احمد محمد موسي
سهام ابراهيم لطفى امين
تقي كمال محمد الميت
زينب يحيى على محمد البسيوني
اﻻء كمال فتح ﷲ احمد
اﻻء احمد محمد السيد مشعل
محمد عبد ﷲ ابراهيم عبد ﷲ السحلى
عمر ناجى محمد امام
اميره احمد فؤاد سيد احمد
عمر عبدﷲ عبدالرحيم مصطفى
منه ﷲ صالح مصطفى محمود الشعراوى
عبد الرحمن ابراهيم محمد السيد
منه الرحمن محمد عبد المطلب محمد
هدى عبد السﻼم عبد الرحمن عبد السﻼم
ندى النير فريد على الصعيدى
عمرو احمد احمد مصطفى محمد
احمد عبد ﷲ حسين خميس
ايه منصور اسماعيل فرج بكر
فاطمه حافظ عبد القادر عبد المولي
ماريز نبيه لبيب غب﷼
محمد ناصر سيد حماد
احمد عاطف عبد الحى عبد الحميد الشرقاوي
نورهان خالد حسن حفنى حسن
أمانى مسعود عبد المجيد زبيب
نهلة سعيد محمد ابراهيم سﻼمه
ندى محمد صﻼح لطيف
رامز اسعد شفيق ابراهيم
رنا فتحى مصلحى محمد ندا
كريم مجدى احمد مصطفى
اية عبد اللطيف عبد الفتاح عبد العزيز
ليلي خالد عزت السيد فرج
حسناء خيرى السيد خطاب

الكلية
علوم المنيا
اداب انتساب موجه اسيوط
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه
تجاره انتساب موجه المنصوره
زراعه القاهره
تربية/رياضه دمنهور
تربية رياضيه بنين جامعة دمياط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
اداب عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره القاهره
علوم الزقازيق
اداب انتساب موجه حلوان
فنون جميله فنون المنيا
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تربية بنى سويف
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب الفيوم
السن عين شمس
دار العلوم ج القاهره
تجاره دمنهور
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
المعهد الفنى للتمريض بالجونة
تربية شبين الكوم
تربية ابتدائي بنى سويف
تجاره المنصوره
علوم بورسعيد
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
زراعه القاهره
كلية البنات آداب عين شمس
نوعية المنصوره

Page 2805 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
837515
532123
603526
526052
375833
597685
754565
369794
323183
820808
225155
751073
240337
588461
453121
456416
736445
238002
537621
586472
457890
754575
465363
596009
754508
277071
879367
301281
684682
155004
130578
753548

اسم الطالب
ايه محمود حسين عبد المولي
عبدالرحمن حمدى مسعود على العباسى
سمير راضى ثابت لوندى
مؤمن محمد رضوان محمد رضوان
ياسمين نجاح ابراهيم عبدالعظيم
خالد حمدى على عبد الوهاب المنجى
احمد جمعة رشاد موسي
محمد تهامى ابراهيم محمد ابراهيم الصياد
سندس جمال مصطفى القلشى
محمد محمود عبد الحفيظ محمد
محمد اشرف محمد عبدالعزيز
احمد محمد محمد على نور
ياسمين احمد عبد التواب ابراهيم
احمد عصام حسني مرسي الشيخ
روجينا فايق فتح ﷲ الوردانى
ايه جمال السباعى ابوزيد
محمود محمد نجيب محمد سليم
هاجر صﻼح احمد شلقامي
خضره عبد الحكيم محمد علىالخشاب
فاروق احمد محمد متولى
مى جابر عبدالعليم غربى
احمد عبد الصمد سيد عبد الصمد
احمد محمد عبد الﻼه احمد زايد
خالد عرفه حامد على عطيه
عبد الرحمن صبحى عبد السﻼم الفرماوى
محمود عبد الحكم ابوزيد حسن
احمد نشات محمد محمود
كريم محمد محمد سالمان
لمياء حاتم محمد عبد الرحمن ماضى
هدير حمدى جابر عبد الجواد
اسماء عوض عبد التواب علي
محمد محمد مصطفى احمد صميده

الكلية
اداب فرع الوادى الجديد
تربية دمنهور
علوم جامعة السويس
تجاره اﻻسكندريه
معهد فنى تمريض بنها
طب بيطرى المنصوره
علوم العريش
معهد فنى تمريض بنها
تربية طفوله شبين الكوم
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
اداب حلوان
تجاره بور سعيد
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
اداب طنطا
تجاره الزقازيق
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تربية طفوله ج دمنهور
تجاره طنطا
اداب طنطا
تربية العريش
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
حقوق المنصوره
تربية العريش
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى المنصوره
حقوق بنى سويف
دار العلوم ج القاهره
معهد عالي إدارة وحاسب ج بورسعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
319381
357766
205948
384901
680443
235886
171553
110118
679639
603790
659069
805882
534203
242721
114844
162377
507864
578199
314875
163986
312579
583223
294663
378353
732175
679718
443956
473434
656646
219600
534282
297184

اسم الطالب
اسراء محمد عبد ﷲ قنديل سيد احمد
ندى احمد فتحى غريب
ندى حسين سيد احمد
كيرلس بهجت صدقى جاد ﷲ
ايمان محمود حافظ محمد منيع
محمد امين علي حامد
محمد ابو المعاطي سليمان عباس عويس
ابانوب عيد سيدهم سيحه
اﻻء نصر رشاد حامد
احمد محمد حسنى محمد فهمى محمد
ساره سعود عبد الحميد عبد الصمد علي
قاسم محمد محمد أحمد
منة ﷲ ممدوح أحمد محمد السمنودي
ايه الغريب عبدالموجود فاوى قناوى
اصالة رضا حنفى محمود
دينا عادل فؤاد رمضان
محمد سعيد أحمد منصور
ايه مصطفى حامد على قرقر
محمود احمد عبد العزيز سالم
كيرلس ماهر لطيف حزقيال
محمد ياسر محمد إبراهيم
مريم الشحات محمد بدر محمد
محمود سيد محمد علي
نداء جمال عبدالفتاح نصر ﷲ
احمد عربى السيد حسين
ياسمين ضاحى السيد الشناوي
دنيا عبد الرحيم عبدالقادر عمار
هدى ياسر محمد سليمان السيد
يمنى قدرى محمد جمال الدين محمود
محمد احمد جاد بخيت
نهال سمير محمود اسماعيل حفناوى الشريف
ماريان نبيل مسعود فلتس

الكلية
علوم بنها
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره القاهره
اداب عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم رياضة اسوان
تربية المنصوره
عالي هندسة بلبيس
تربية المنصوره
تجاره اسيوط
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره القاهره
تربية الفيوم
تجاره دمنهور
تربية ابتدائي طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تربية طنطا
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تمريض المنصورة
نوعية طنطا
اداب كفر الشيخ
تجاره المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تربية حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
454352
805826
503742
107396
817663
828395
676841
519481
616868
664296
895096
205505
241887
352655
920732
919426
356712
303275
540238
907039
609204
518549
308584
289414
813890
659308
164773
658560
664777
155515
306840
657441

اسم الطالب
نيره خالد على المحﻼوى
سارة أحمد بيومي عبدالعال
محمد الطاهر أبوبكر عبد المقصود سرور
مصطفى عبد المنعم شوقى شمس الدين
شيماء محمد حمدى عبد ﷲ
احمد محمد أحمد عبدالوهاب
ياسمين عاطف ابراهيم على شحاتة
آية إبراهيم أحمد محمد مرعى
عبد الرحمن ممدوح مصيلحى قنديل
امل محمود محمد جاد احمد غازى
رحاب محمد ضيف ﷲ محمد
مصطفى محمد فتحي عمار
اسراء السيد احمد ابوزيد
انس فوزى عبدالعاطى محمد اسماعيل
مريم محمود على عبد الﻼه
نداء محمود ابوضيف محمد
محمد عبدالخالق السيد عبدالخالق
نورهان اشرف السيد بيومى كشك
حسناء حسن محمد كامل حسن عبدﷲ اغا
اسماء على عبد الﻼه على
عﻼء حسام الدين على ابوالمجد
ميار طﻼل حسين حسن احمد
ندى عاطف عبدالعظيم سراج الدين
ابتهال فوزي مليجى محمد
ريهام مختار احمد محمد
سمر محمد السيد ابراهيم العجمي
ميار احمد احمد ابراهيم
عمر رمضان رمضان عبد المنعم النجار
اسﻼم عبد البارى عبد البارى البيومى
ايمان كمال رمضان سيد
اية محمد مرسى قاسم
اسماء محمود فخرى عبد الحافظ سليم

الكلية
تربية طنطا
تربية المنيا
فنون جميله عماره المنيا
تجاره القاهره
اداب المنيا
كلية تجارة ج أسوان
تربية الزقازيق
اداب كفر الشيخ
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
السن عين شمس
تجاره سوهاج
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اثار القاهره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف/رياضة
تجاره سوهاج
تجاره طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية دمنهور
تجاره سوهاج
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
اداب دمنهور
تربية السادات
تجاره طنطا
تمريض المنيا
تربية المنصوره
حقوق بنى سويف
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة
اداب بنى سويف
معهد فني صحى بنها
تربية المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
120668
583959
654684
906173
740194
279593
289787
744172
531649
661814
533453
162837
653182
148791
898127
369914
913670
537940
613848
386024
534266
525506
439610
655520
830665
217524
670858
221784
448823
602760
759263
324324

اسم الطالب
ابراهيم محمد ابراهيم محمد
ساهر عبد الحميد عبدربه النجار
فاطمه ماجد محمد احمد سيد احمد ربيع
ايه جﻼل خلف عبد الﻼه
عادل عنانى عبدالحميد احمد
منة ﷲ عﻼء عبده محمد
ميرنا احمد عبد الحميد حسين
كوثر قرنى عبد العظيم قرنى
احمد سعيد ابو العزم محمد الشرقاوى
اسﻼم محمد محمد ابراهيم فتح الباب
نانسي حسن احمد شامه
احمد جمال سالم على
غرام طارق احمد احمد طه
مصطفى فؤاد عاشور المطرقي
عمرو احمد على احمد
منه ﷲ عادل محمد العربى عبدالغفار
زينب محمود سعد حفني
ريم رضا محمد محمد بقوش
كريم احمد كامل محمدابراهيم سﻼمه
شيماء احمد عبدالمنعم احمد
ندى مجدى مسعود حسن يونس
مارينا عادل فؤاد وهبة
هدير هيثم زكي السيد فراج
عبد ﷲ ياسر فؤاد ابراهيم الحاروتى
رشا عبد الناصر عبد الباري عبد الرحيم
هبه خلف عبد الحميد ابراهيم
مريم نبيل سند غالى عطيه
مريم احمد محمد السيد
نورهان منير محمد شلبى
نجﻼء حافظ إبراهيم حافظ
عليا محمد على حسن سرور
ابراهيم محمد ابو الحسن محمد

الكلية
اداب القاهره
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
اداب المنصوره
اداب سوهاج
معهد فني صحى رياضه الزقازيق
فنون جميله فنون اﻻقصر
اداب القاهره
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
زراعه دمنهور
اداب المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
حقوق بنى سويف
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية ابتدائي سوهاج
تربية بنها
تمريض أسوان
تربية دمنهور
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
كلية البنات آداب عين شمس
علوم كفر الشيخ
تجاره طنطا
تربية أساسي اسكندرية
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره سوهاج
تربية حلوان
تربية ابتدائي المنصوره
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
حقوق طنطا
علوم رياضة اﻻسماعيليه
اداب انتساب موجه بورسعيد
تجاره جامعة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
106275
601069
233367
442805
663927
577852
141744
111399
285459
217195
310526
204426
146104
236731
501476
120708
666999
464931
909380
307222
386832
357679
612909
897124
438522
145778
209536
179014
140505
523815
178409
121890

اسم الطالب
على عادل على عبد الفتاح
حسام احمد عبد العظيم احمد
اسراء محمد عاطف السعيد حسن قنديل
تقى محمد حلمي درويش الفراش
ايه ضياء يونس المتولى العرس
احمد عبدالعزيز السيد خميس
محمد خيري عبد العزيز عطيه
سندس يحيى محمود سيد
حسين احمد احمد شلبى الخياط
هاجر صﻼح محمود عبدالمجيد
رحمة محمود محمد مهنا
فريده احمد اصﻼن محمود
دهب مختار عدلي مختار
عبد الرحمن سلطان ابو الحديد سلطان
محمود احمد محمود احمد مصطفى
اسماعيل اشرف عبد الجابر ابراهيم
نورا نبيل ابو مسلم العنانى عطية
خالد علي عبد الحميد عبد السﻼم
محمود حامد محمد على
نعمة عاطف صالح الجيزاوي
ايه محمد عثمان على
بسنت ممدوح محمد ابراهيم
ياسمين أحمد على إبراهيم
اميره فهمى محمد احمد
اية محمد عبدالمنعم عبدالوهاب علي
محمد صابر محمود كامل درويش
ريم محمد وجدى محمد عبد العزيز
سمر سامى زارع محمد
زياد احمد صﻼح محمد خليل
سلمى طارق محمد عبد العظيم
شيماء محسن علي علي
نرمين ناصر صالح عبد الغنى

الكلية
حقوق القاهره
تربية ابتدائي الزقازيق
حقوق عين شمس
اداب انتساب موجه طنطا
حقوق المنصوره
حقوق طنطا
حقوق القاهره
حقوق القاهره
العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس
حقوق عين شمس
علوم رياضة شبين الكوم
حقوق القاهره
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب المنصوره
معهد فني تمريض طنطا
اداب اسوان
تربية ابتدائي شبين الكوم
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
حقوق عين شمس
تربية ابتدائي الزقازيق
تربية ابتدائي سوهاج
علوم اﻻسكندريه
حقوق انتساب موجه القاهره
حقوق عين شمس
تجاره اسيوط
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
زراعه اﻻسكندريه
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
حقوق حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
386006
911470
389841
502164
661219
581257
384316
145757
136822
666014
227914
588202
366075
613287
918772
597694
672481
204323
212815
392981
588877
114285
388695
317919
905764
388194
897406
739122
804235
600352
746609
837769

اسم الطالب
ساره محمد عيد عبدالمجيد
ياسمين ابوالحسن امين محمد
منار حسن عبدالمقصود عبدالقادر
ساره عصام احمد الشافعى
خالد السيد السيد عبد الهادى الطنطاوى
فارس كامل حسن شحاتة عاشور
احمد عبدالهادى معوض فرج
على حسين ابراهيم محمد صالح
حبيبه جمال سليمان حامد
يوسف شعبان سمير محمد الجعبيرى
اميره ابو العﻼ سعيد ابو العﻼ
احمد محمد السيد محمد عز الدين
مصطفى صابر جابر اسماعيل
محمد فتحى الشرقاوى رفاعى
اشرف رمضان امين نصير
عادل محمد عوض الشربينى العدل
اميره ابراهيم محمد ابراهيم
دونا عصام عبد المسيح غبور
مصطفى اشرف محمد محمد خلف
احمد مسعد على عبدالعزيز
محمد الدسوقى السيد ابراهيم صقر
مصطفى محمد عبد الحميد ابراهيم
نيره محمد عبدالرحيم محمود
طﻼل احمد ذكى عبد القوى عياد
جون جورج عياد فلتس
ايمان عادل ابراهيم حفنى محمد
نشوي رمسيس فؤاد جريس
ايه محمد محمد عكاشة حسن
شروق هشام محمد حسن
دينا هشام عبد الرحمن احمد
اسراء حسانين سيد عبد العزيز
إيناس محمد ابراهيم حسيبه

الكلية
تجاره انتساب موجه طنطا
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
كلية البنات آداب عين شمس
تربية اسكندرية
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره طنطا
نوعية عباسيه
اداب انتساب موجه حلوان
اداب جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية حلوان
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره الزقازيق
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه اسيوط
معهد فني صحى بور سعيد
رياض اطفال المنصوره
تجاره عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره طنطا
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
اداب بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى سوهاج
تجاره بنها
تربية سوهاج
اداب انتساب موجه الزقازيق
رياض اطفال المنيا طالبات
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
359551
126115
372095
295002
449987
161215
374216
285257
370279
750279
169727
879767
834463
463729
877042
370793
457997
457151
654247
534773
822870
754078
911328
385976
155088
534236
656178
319796
158817
174376
447709
293468

اسم الطالب
معاذ محمد نصر سليمان
هيا عبد الباسط محمد البدوى
مياده عبدالنبى على امبابى سعودى
عمرو عبد الحميد ابوالخير احمد
نورا القطب محمد الدبور
عبير محمود عبد المقصود عبد القادر
نجوان محمد عبدالهادى عبدالحميد
سناء حمدي السيد ابراهيم
محمود شعبان محمد ابراهيم
محمد احمد عبد المنعم محمد عبد النعيم
احمد كامل صديق عطيه
مرثا ممدوح سعد مقار
انجى سمير شفيق مليك
حسناء محمد على سرحان
محمد احمد محمد احمد
احمد منصور سند محمد
آيه عادل عبد الحفيظ محمود سليم
مروه عاطف عبدالفتاح محمد سﻼم
احمد رجب السيد عبد ﷲ
تيسير رمضان شحاته السيد محمد الكحيلى
شيماء عبد الراضى احمد على
اﻻء يحيى ابراهيم محمد الشربينى
ياسمين بدوي ابراهيم على
راندا عﻼءالدين سمير سعد
خلود عمرو جمال الدين عبد العليم
ميرنا محمود رشدي امين ادم
محمد مجدى محمد كامل الشربيني
هدير رضا محمد عبد المطلب
يوسف احمد يوسف محمد
محمد حسن عبد التواب شهيب
احمد سامى طه عبد الرسول خميس
ريهام عصام يونس السيد

الكلية
علوم عين شمس
كلية اﻻثار ج اسوان
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات عين شمس
تربية طنطا
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
علوم عين شمس
حقوق بنها
معهد عالي إدارة وحاسب ج بورسعيد
علوم الفيوم
تربية اسيوط
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
علوم كفر الشيخ
تجاره اسيوط
اداب عين شمس
حقوق طنطا
تجاره طنطا
زراعه المنصوره
تجاره دمنهور
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره بور سعيد
تربية ابتدائي اسوان
حقوق انتساب موجه عين شمس
حقوق بنى سويف
اداب دمنهور
علوم رياضة بورسعيد
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني تمريض بنى سويف
اداب انتساب موجه طنطا
تربية ابتدائي طنطا
اداب القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
140145
592179
755953
726792
662055
130420
303521
450218
523627
811781
733290
895984
726498
154596
844397
390026
502519
532951
479037
427497
595134
525322
603590
284122
363170
743325
315827
725499
304579
318156
307269
744538

اسم الطالب
مصطفى عزت ابراهيم سيد احمد
فاطمة الزهراء صالح عوض الخضرجى
دعاء عادل سليم سالمان
كريم عمرو كمال سيد عبد الهادى
ابراهيم حسن شعبان امين فرج
سها محمد عبد الفتاح احمد
نسرين مﻼك منصور منصور
ندى مجدى السيد احمد القللى
إسراء سعيد حامد عبد الكريم
محمد ابوالصفا ضيف ﷲ كيﻼنى
شيماء صبحى جويده محمد عليان
ماردين عادل بولس عطيه
اسراء عربى حامد محمد عمر
على جوده عبد ﷲ عبد الجواد
علياء محمد هﻼل محمد
يوستينا مسعد عياد سدره
ميرنا فوزى حبيب حنا عبدالمسيح
السيد عيد السيد السيد
عبدﷲ محمد على محمد عماره
منة ﷲ عادل عبد الفتاح عيسى
ايناس عبد العظيم عبد الرؤف ماضى
كرستينا ممدوح صليب خليل
محمد عباس محمد جمال عباس
علي ربيع على احمد قطب
عبدالرحمن عصام فتحى محمد
امنيه احمد حسن محمد
محمد حسني عبد العليم السيد منتصر
ايه كمال محمد كامل
اسراء اسامة محمد عبد الحميد عطية دياب
محمود عاطف بيومى عيد
امنية صابر حسن كشك
مصطفى محمود حسين عبدﷲ

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره بور سعيد
تجاره جامعة السويس
تجاره بور سعيد
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه حلوان
تربية/رياضة جامعة السادات
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
السن عين شمس
اداب المنيا
نوعية الزقازيق
اداب سوهاج
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
معهد فني صحى بنى سويف
اداب انتساب موجه بنها
اداب اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
كلية الزراعة جامعة دمياط
اداب اﻻسكندريه
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب انتساب موجه عين شمس
معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنها
اداب انتساب موجه عين شمس
تربية شبين الكوم
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم بورسعيد
زراعه قناة السويس/رياضة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
587446
577240
282183
681966
150260
833676
352727
361510
828631
103463
223340
606921
140844
583648
801471
173943
529920
104947
592917
140994
352736
592528
388697
685036
526685
322150
888971
828582
822772
204027
660511
895181

اسم الطالب
أمل صالح محمد السيد الفراش
مروان فتحى حسين يوسف ابوقمر
لمياء سمير على محمد
شيماء احمد مصطفى حسن محمد البراوى
شيماء جمعة عبد الباقى عبد المعطى
ندا محمد عبدالعزيز عبدالسﻼم
نيبال محمود محمد سيف الدين
سلمى ممدوح صﻼح محمد
عمر خالد محمد حسين
محمد مكرم انور سليمان
مروج حسين عبد الحميد عبد الجواد
كرستينا كمال محفوظ سليمان
سارة دسوقي علي عباس
روان اشرف محمد على وهدان
معاذ اشرف عباس جمعه
سيد عبد الرؤف امام احمد
احمد مسعد حسن السيد حنفي
سيف الدين محمد نبيل محمد
عبد الرحمن محمد سعد محمد غزل
اسراء عاطف عبد العليم محمد احمد
محمد احمد محمد احمد عطيه
امنيه محمد محمد شتيله
خلود طه السيد عبدالفتاح شرف الدين
هدير هانى مصطفى الشيخ
محمد حسنى ابو النضر عبد المجيد نصر
احمد ماجد محمد جوهر فتوح
كيرلس مهدى لمعى سدره
احمد جمال محمد أحمد
بسمه محفوظ سعد وزيرى
مارينا نشأت فهمى لوقا
محمد مسعود عبد العزيز على المغازى
اﻻء والى حسن محمد

الكلية
تربية بنها
تجاره طنطا
تجاره عين شمس
رياض اطفال المنصوره
كلية البنات آداب عين شمس
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
كلية اللغات والترجمة سوهاج
اداب القاهره
حقوق قنا جنوب الوادي
حقوق القاهره
اداب عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
كلية البنات تربية عين شمس
حاسبات ومعلومات المنصوره
سياحة وفنادق المنيا
زراعه القاهره
علوم دمنهور
تجاره القاهره
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
اداب انتساب موجه القاهره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية جامعة دمياط
زراعه بنها/رياضة
تجاره جامعة السويس
علوم جامعة دمياط
علوم رياضة شبين الكوم
اداب اسيوط
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
تربية قنا ج جنوب الوادى
اداب انتساب موجه حلوان
اداب المنصوره
اداب انتساب موجه سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
729134
841336
279929
352652
607466
435695
913085
663831
603082
824993
353925
374858
436516
664714
309428
464838
375491
587611
108051
918123
650515
609099
456786
170261
919027
172965
661220
912379
611211
168923
296522
391387

اسم الطالب
محمد احمد محمد صالح طنطاوى
آية خليفة محمد محمود
خالد محمود السيد عاصم
محمد احمد محمد احمد ابوعلى
اندرو اسعد سعد اسعد
ناردين عادل لبيب فرج حبيب
سحر حامد احمد محمد
خلود الباز حارس الباز شحاته
عفاف حسانين حسانين مصطفي محمد
ارسانيوس رستم عبدالنور سكﻼ
احمد محمد عبدالرحيم جميل
امانى عبدالفتاح عبدالمنعم عفيفى
شاهنده عماد عبد القادر محمد المتينى
عبد الرازق حلمى عبد العزيز ابراهيم زايد
مريم محمد محمود احمد سليمان
حامد اسماعيل اسماعيل شريف
امال صبحى محمد محمد ابراهيم
ندى محمد مندوه حسن الجيزاوى
نوران شريف شوقى حسنين
كيرلس عاطف جبره شنوده
محمد ايمن عبد الحميد عبد الرحيم سعفان
كريم احمد عبدالعظيم ابوزيد محمد
نيره احمد علي مجاهد بدر
اسﻼم مفرح محمد عبد الباقي
كيرلس ميشيل زخاري جرجس
ايه فراج ابوالحجاج حسن
خالد جمال السعيد احمد
منار سامي منصور عبد اللطيف
الشيماء عطيه حافظ السيد
مصطفى محمد محمود حميدة
سلمى احمد محمد احمد محمد
فادى نبيل عوض ﷲ عطية

الكلية
عالي هندسة بلبيس
رياض اطفال المنيا طالبات
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تجاره الزقازيق
طب بيطرى اﻻسكندريه
معهد فنى تمريض اسوان
نوعية فنيه المنصوره
تربية الزقازيق
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تجاره سوهاج
تربية/رياضه بنها
اداب اﻻسكندريه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب باﻻسكندرية
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب كفر الشيخ
تربية ابتدائي بنها
تجاره جامعة السويس
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
تربية ابتدائي سوهاج
السن عين شمس
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب
تجاره طنطا
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
معهد فني صحى سوهاج
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجاره طنطا
معهد فني صحى اسوان
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية البنات تربية عين شمس
حقوق حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
745377
460213
881908
433566
848110
209633
736966
360405
682010
302147
377241
463583
306108
438187
591059
605206
606897
520003
653198
740243
546148
681945
579397
591636
361203
382413
676917
756447
672008
441667
726345
116457

اسم الطالب
جهاد وحيد صبرى على
سلمى محمد مختار احمد ابو النور
اسماء مصطفى فرغلي سعيد
محمود محمد صﻼح عبدالقادر ابو شوشة
فاطمة عمادالدين محمد حامد
شادى جمال عبد الحميد عبد الغنى مسلم
محمد صالح سعيد الصاوي
كيرلس عبدالمﻼك بشرى عبده
احمد العوضى العوضى النووى على
حسام حسن فارس محمد عفيفي
رندا عاطف محمد عبدالمقصود
فكرية الشناوي مصطفي الشناوى شريف
محمد رشدي عبد الحميد عبد ﷲ قابيل
وسام محمد إبراهيم يوسف فرحات
داليا الدسوقي الدسوقي خشبه
مروة أحمد حامد أحمد
امنية حلمى محمد عبد الجواد
مارى صابر يوسف فرج يوسف
اسراء ابراهيم محمد حسين رشوان
هبه حسين السيد ابراهيم
عواطف مجدى محمدأحمد طنطاوى
روان محسن عبد المنعم محمود محمد
ميرنا مصطفى أمين محمد الصواف
محمد على على ابو العز
مريم ناجى ناثان جبره
هدير حسام سﻼمه محمد
احمد حسن المتولى محمود احمد الجميلى
محمد محمد عبده محمد
احمد خالد فوزى حسين محمود
محمد ميمي فهمي عبدالحميد
كيرلس عاطف عياد سعد
محمد احمد سيد محمد

الكلية
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
نوعية كفر الشيخ
تجاره اسيوط
تجاره اﻻسكندريه
زراعة قنا ج جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية الزقازيق
تجاره عين شمس
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
نوعية عباسيه
نوعية كفر الشيخ
تربية ابتدائي السادات
علوم اﻻسكندريه
تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالبات
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية
اداب دمنهور
حقوق المنصوره
استنفد الطالب رغباته
علوم رياضة سوهاج
حقوق المنصوره
حقوق المنصوره
تربية جامعة دمياط
حقوق عين شمس
تجاره انتساب م .بنها
حقوق المنصوره
تربية العريش
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره طنطا
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
111275
304738
549070
127437
324841
544927
732582
744062
325278
117685
370002
139519
315548
512597
301266
279036
608199
317896
106289
457169
526204
595205
505550
728595
737031
313850
114879
212591
369706
909657
312880
165201

اسم الطالب
رضوى عربى صﻼح عبد الحافظ
فاطمة عزمي السيد فهمى
محمد رمضان فهمى محمد عبدالعال
اسراء يوسف عباس حسن احمد
اية عارف ابوالحمد ابرهيم
مروان نادى عبد العال الهريدى
فاديه رضا محمد عبد الفتاح
ندا مصطفى عبدالسﻼم زايد
محمد احمد محمد محمود
سالى مجدى احمد احمد
دعاء بيومى محمد محمود مطاوع
سعيد عزمى السعيد السيد خليفه
احمد محمد امام عبدالرحمن
رنا محمد عطية احمد عيسي
احمد محمد سعيد محمد القرط
رضوى جمال عبد السﻼم عبد ﷲ
منه ﷲ ممدوح منير عبد السﻼم
احمد عماد محمد محمد امين
محمد ناصر سعد هﻼل ابو الدهب
ميرنا المصيلحي احمد شوقي اسماعيل
محمد صﻼح محمد خليفه
سماح ياسر فتحي مختار غالي
احمد حسين عبد الغنى على سعيد
نورهان سامي السيد حسن رمضان
احمد اسماعيل خليل حسن
اسراء عبد العليم سعد بليق
شاهيناز ماهر محمد منصور ابو عيسى
مصطفى ابراهيم محمد محمد
شيماء صبحى احمد السيد غانم
اﻻء اسماعيل عبد الحليم عبد ﷲ
ياسمين عماد الدين ابراهيم محمد
ايه طارق محمد محمد

الكلية
تجاره انتساب م .بنها
علوم حلوان
تجارة جامعة السادات
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تجارة قنا ج جنوب الوادي
علوم رياضة دمنهور
تجاره الزقازيق
تربية اﻻسماعيليه
حاسبات ومعلومات اسيوط
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية بنها
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب شبين الكوم ج المنوفية
علوم القاهره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه قاهره
كلية البنات علوم عين شمس
تربية أساسي اسكندرية
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم بنها
تجاره بنها
دار العلوم ج القاهره
علوم القاهره
تجاره بنها
علوم حلوان
تربية طفولة أسوان
تربية شبين الكوم
علوم الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
810867
150026
426010
879004
726721
611704
279480
105158
510214
213604
675060
312852
177842
505844
895011
132167
160408
910788
385684
216513
827451
881437
579110
362858
611376
586816
311675
729227
750915
375961
169700
321517

اسم الطالب
مؤمن محمود محمد عبد المعبود
احمد ايهاب محمد عبد الباقى
ان حسن عبدﷲ ابراهيم
رحاب مصطفى محمد سيد
طه ممدوح طه محمود عبد الباسط
إيمان عبدالحميد صابر على
احمد حسن السيد احمد
مريم محمد رجائى على
محمد عبد المنعم احمد مصطفى
محمود محسن توفيق محمد الليثى
حسام محمد حسن ابوالنجا طه
رقية السعيد علي محمد
محمود عبد اللطيف محمد غريب
اكرم السيد محمد السيد
مروه ابو بكر احمد بدوى
محمد اسامه معوض درويش
اسراء حمدى عبد العليم حسين
منى عيد عبد المنعم محمد على
سيف الدين محمد عبدﷲ عليوه
بنيامين يوسف كامل موسى
اميرة رمضان احمد وهب ﷲ
ميرنا يوسف داوس متى
محمد عبدالفتاح الششتاوى احمد
مينا عادل عزيز ابوالخير
نسمه اشرف يوسف مصطفى
أحمد أشرف لطفي حسين عربان
محمد عماد كامل شديد
سالى مجدى عبدالحميد امين
محمد ناصر حسن محمد سرحان
محمد مصطفى محمد عبدالعظيم الجندى
محمود مجدي السيد حسانين
فداء عبد الحفيظ عبد ﷲ البتانونى

الكلية
تجاره بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اﻻسكندريه
تمريض اسيوط
تجاره جامعة السويس
تربية الزقازيق
اداب حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية رياضيه بنين اﻻسكندريه
اﻷكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
اثار القاهره
اداب انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب سوهاج
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية ابتدائي بنى سويف
كلية تجارة ج أسوان
تجاره انتساب م .بنها
تجاره انتساب م .بنها
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره اسيوط
علوم رياضة المنصورة
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية طفوله الزقازيق
علوم رياضة الزقازيق
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
اداب الزقازيق
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق بنى سويف
تربية السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
359575
669995
876190
653219
821078
132944
241065
580729
727204
901083
558918
845928
224984
677868
458581
285295
543271
816651
307330
891128
381709
613818
805201
373918
320023
364305
735345
298672
143065
658991
519246
681609

اسم الطالب
جورج ماجد جميل عطيه
ف﷼ مصطفى محمد العراقى البرعى
امنيه على سعد على
دينا ثروت محفض يوسف ملح
إبراهيم محمد إبراهيم عرفات
خالد احمد شحاته اسماعيل
ساره طارق محمد احمد
احمد عبد العزيز محمد عبد المطلب الصباغ
محمود عماد الدين احمد محمود رضوان
حسن محمد خضيري محمد
احمد عادل عبد الوهاب يوسف
رانيا محمود زكى على
محمد نبيل ابراهيم اسماعيل الهنداوى
سلمى سمير عبد العليم المتولى سليمان
وجيه محمد كمال سعد
فاطمة ابراهيم المغاوري عطا
احمد رجب شعبان رجب مجاهد
محمد حسنى عبدالحفيظ محمود
ريهام جابر محمد الخضبية
محمد عبد الباسط محمد صبره
زينب اسماعيل السيد امام
احمد السيد احمد ابراهيم
ايمان حسن على على
زينب جمال مصطفى مهدى الشيمى
اسﻼم رجب عبد الجواد المكاوي
نانسى رشاد مكين سيف
يوسف صابر يونس اسماعيل
محمد رشدي سعيد شديد
هالة محمد عبد الحكم قاسم
احمد محمد احمد احمد العدل
مى محمد رمزى محمد عمارة
محمد محمد الداودى عليوه

الكلية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية المنصوره
اداب اسيوط
تربية ابتدائي المنصوره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
دار العلوم ج القاهره
تجاره انتساب موجه طنطا
علوم الزقازيق
تمريض سوهاج
علوم رياضة اﻻسكندرية
حقوق قنا جنوب الوادي
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تربية المنصوره
تجاره كفر الشيخ
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم رياضة اسيوط
اداب المنيا
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تربية رياضيه بنين اسيوط
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره الزقازيق
علوم رياضة المنيا
اداب جامعة دمياط
تمريض شبين الكوم المنوفية
بنات علوم رياضة عين شمس
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
دار العلوم ج القاهره
تمريض المنصورة
حقوق اﻻسكندريه
علوم المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
540536
894296
315261
446529
653882
125734
885944
825154
656718
464552
507387
603761
307944
147617
369120
807755
651192
460114
503899
583505
749349
882454
373327
309338
303952
601791
535043
682352
735377
384959
899518
904446

اسم الطالب
حسناء السيد محمد عطا
كيرستين طلعت صبحي رزق
سمير صبري لبيب محمود
ايمن فتحى عطية الغريبى
هبه ﷲ عوض محمد خالد السيد
مى سمير محمد عبد القادر
فاطمه حسانين محمد احمد
ابراهيم ناجى يوسف عبد العال
انجى صﻼح محمد عبد المطلب العيوطى
عمر حامد حامد الشوادفى الهياتمى
سلمه احمد حسن حمزاوى
احمد خلف محمد ابراهيم
ايمان اشرف وحيد ضبش
مى عادل كامل ابراهيم
فاطمه ابراهيم محمد ابراهيم الديب
اﻻء مصطفى عبد المنعم احمد
ندى احمد محمد ابوالمعاطى بحيلق
ايه حلمى السيد ابراهيم منيسى
احمد محمد على حسن ابوزيد
منار محمد السعيد شريف
محمد حاتم محمد عبد العليم على
رانيا فرج فهيم دقيش
محمود خالد عبدالفتاح محمد نصر
ميادة محمد حميد احمد
انجي عماد عبدالعليم محمد
الشيماء محمد عبدالعاطى السيد
ايمان سعيد محمد محمد شرشوح
فيروز محمد محمود عيد المصرى
اﻻء محمود محمد ابو هاشم
اشرف توتو عبدالمسيح حبيب
هاله هشام موسى على
حسن عبد العظيم محمد الصادق

الكلية
تربية طفوله ج دمنهور
تربية سوهاج
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
حقوق المنصوره
تجاره القاهره
حقوق اسيوط
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
حقوق المنصوره
حقوق اﻻسكندريه
نوعية فنيه اﻻسكندريه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تربية السادات
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تربية بنها
اداب المنيا
تجاره المنصوره
اداب كفر الشيخ
تجاره طنطا
تربية طنطا
مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية
تربية طفولة اسيوط
اداب جامعة دمياط
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب دمنهور
تربية رياضية بنات المنصورة
تجاره الزقازيق
تجاره عين شمس
تجاره سوهاج
تجاره سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
727465
609077
529764
730212
530035
323703
455442
614935
818177
611395
459843
544359
306682
214273
816960
748444
458845
370307
590069
112826
387861
169296
754549
148781
672804
656219
164903
209200
582778
367836
587256
372312

اسم الطالب
ساره عبدالمنعم محمد محمود عوف خرابيش
محمود محمد محمد عبد السﻼم
راضى نصر جبران ابو بكر
هبه حامد ربيع حسن
محمود محمد عطا ﷲ محمد الجزار
فاطمة جمال محمود عبد ﷲ زين الدين
محمد امين عبدالوكيل عبداللطيف محمد
نسمة سليمان احمدى محمد سليمان
مريهان بدوى نصحى احمد
هند عبد الحميد السيد احمد محمد
رحاب محمد السيد على درويش
اندرو عزت كريم تونى
عبد الرحمن طارق امين عبد الرازق
اميره رجب عباس محمد
ميرنا سامى رياض شحاتة
مايكل نبيه موريس عبده
اسراء احمد سعيد عبدالرحمن زيد
احمد فارس السيد متولى محمد
مروة احمد الشربينى الحديدى خريزة
ايه محمد علي عمران
نورا ابراهيم الدسوقى الصادق محمد عوض
كريم سمير ثابت نصيف
ممدوح محمد احمد سلمى
محمود محمد محمد محمود
كيرلس مﻼك لبيب رياض ونيس
معاذ محمد عوض ابراهيم شلوف
بسنت احمد جمعه عبد العزيز
اية محسن على بيومى
امنيه محمود ابراهيم امين يسن
يارا عماد السيد عبدالعزيز
أيمان ابراهيم أحمد الشناوى الفوال
اوليفيا عﻼء يوسف زخارى

الكلية
تجاره طنطا
تجاره الزقازيق
زراعه دمنهور
تجاره عين شمس
تربية دمنهور
اثار القاهره
اداب طنطا
نوعية الزقازيق
اداب انتساب موجه المنيا
نوعية الزقازيق
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم حلوان
علوم حلوان
كلية البنات علوم عين شمس
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
زراعه عين شمس
تجاره جامعة دمياط
تمريض القاهرة
تربية/رياضه بنها
تجارة جامعة السادات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
علوم رياضة جامعة دمياط
علوم رياضة الفيوم
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه طنطا
اداب بنها
تجاره طنطا
خدمه اجتماعيه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
682061
211542
439318
538118
467884
146793
579669
527513
652182
587514
307188
808815
240821
683550
286550
537532
828874
875511
579984
150297
912797
884381
653526
727329
435134
894494
815315
654934
733565
613346
537586
674915

اسم الطالب
محمود يسرى محمد محمد سﻼمة
مصطفى احمد خالد عبد المجيد
مروه ابراهيم حسن على سودان
ياسمين ابراهيم محى الدين ابراهيم سﻼمه
وفاء صﻼح سعد عبد الحميد غالى
رضوى محمد عبد الخالق علي سعودي
ايه عبد الحميد يوسف عبد الحميد قنديل
أيةﷲ محمد محمد شحاتة عبد الهادى الفخفاخ
محمد اشرف طه محمد النجار
ردينه محمد عبد العزيز منصورغطاس
سمر عاطف حسن حبيب
عبد الحليم محمد عبد الحليم احمد
هاجر نبيل فرج موسى
محمد محمد محمود محمد لبيب اﻻزهري
عمر محمد رمضان احمد عرفه
نرمين محمود مصطفى عبد الجواد جويد
ندا عادل عبد النعيم محمود
احمد عبد الناصر محمد محمد
ايمان حلمى عبد العال محمد فرحات
هدير محمد شوقي محمد
محمد عبد العظيم محمد سليمان
محمد عصام سﻼمه همام
ادهم هشام محمد الدسوقى الجندى
عمرو احمد مطيع السيد خليل
عمر يحيي عبد العزيز حسن ابو غزاله
محمد عبدالرؤوف الليسى عبد العال
مها محمد سيد عبدالعال
هناء محمود احمد شبيب يونس
محمد عبد ﷲ محسن نصر محمد
اكرم صﻼح عبد الرحمن محمد سالم
آﻻء ممدوح اسماعيل بسيونى الجمل
عبد الرحمن على ابراهيم محمد فودة

الكلية
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
حقوق حلوان
تجاره دمنهور
تجاره طنطا
نوعية فنيه كفر الشيخ
تجاره القاهره
تجاره طنطا
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تربية المنصوره
تربية ابتدائي بنها
تربية طفوله شبين الكوم
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
علوم بورسعيد
اداب القاهره
تجاره دمنهور
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره سوهاج
تربية طنطا
اداب طنطا
اداب اسوان
تجاره اسيوط
نوعية المنصوره
علوم رياضة الزقازيق
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره سوهاج
علوم المنيا
تربية المنصوره
علوم رياضة الزقازيق
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
معهد فني صحى اﻻسكندريه
معهد فني صحى الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
660140
220602
810020
833646
882241
661747
283692
607912
672502
586965
900565
233240
143184
296458
666073
741555
655694
115407
439152
457677
448610
575370
603099
748237
812638
835820
905543
748041
803061
815691
752436
234268

اسم الطالب
عبد السﻼم اشرف عبد السﻼم اﻻلفى زرزوره
وهبة كميل وهبة عبد المسيح
ايهاب احمد محمد دياب
اسﻼم عامر هاشم يوسف
غاده عصام محمد محمود
جهاد محمود السيد عبد الخالق ابراهيم
محمد اشرف حمدى عبد العظيم محمد
اسراء عبد العزيز احمد عبد العزيز السيسي
رنين عثمان محمود عثمان
فوزيه احمد انور ابو حمده
ريم احمد عبد الرسول عويضه
اياد عصام محمود سليمان
زينب مصطفى احمد عبدة
نسمة سعيد عطيه عميره سليمان
احمد طاهر محمد عبد الحميد المتبولى
احمد سمير احمد فصيح علي
مازن محمد ابراهيم ابراهيم علي
جهاد احمد محمود حسن ابراهيم
زينب ابرهيم السيد سعد بدار
سمر حسن البهى طواقى
سوسنة نادي حنا إبراهيم
دعاء السيد محمود رمضان ابو ضياء
نسرين على محمد محمد يوسف
اسراء ياسر نور الدين محمد
بيشوى عوض شحاته كامل
هند محمود محمد محمود
نرمين خلف خليفه اسماعيل
سعاد رمضان عبد الرحيم السيد
هدير فولى صالح عبد العال
ناديه دانيال راشد ملك
هاله احمد احمد محمد الفار
احمد اكرم احمد السيد

الكلية
علوم المنصوره
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه المنيا
كلية تجارة ج أسوان
اداب اسيوط
تربية المنصوره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية الزقازيق
تجاره المنصوره
علوم طنطا
اداب سوهاج
اداب عين شمس
تربية حلوان
حقوق حلوان
تجاره انتساب موجه طنطا
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تجاره المنصوره
تجاره القاهره
زراعه اﻻسكندريه
علوم طنطا
تجاره طنطا
اداب كفر الشيخ
اداب الزقازيق
تربية طفوله جامعة السويس
علوم جامعة السويس
تجاره سوهاج
معهد فني صحى سوهاج
فنون جميله فنون المنيا
نوعية موسيقيه المنيا
تربية ابتدائي المنيا
نوعية بور سعيد
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
237990
905915
579860
650276
377598
167713
430361
736146
301170
330833
106249
836240
144723
441035
545008
463402
312756
209523
804540
213783
105241
662573
538074
351789
384294
356243
433134
307276
543704
148116
434198
391816

اسم الطالب
فاطمه محمد العزب عوض ﷲ
محمود عماد محمد احمد
ندى السيد محمد عبد الرحيم محمد
دينا سامح محمد سعد العشرى
حسن محمد حسن عبدالمؤمن
فاطمه سالم عبد النبى عبد العليم
محمد احمد كامل محمد السعيد احمد كامل
احمد على عطيه عبدالجيد سعد
احمد حسنين بهجات الشيخ
هدير حسن حامد زنون
محمد عبد القادر محمود عبد القادر
محمد نبيل فرج خضرى
لمياء يسرى اسماعيل حسين
انجي ناصف زكري اسناسيوس
محمد حسين محمد عبد الحميد
هدير حاتم محمود ابراهيم جاد
مصطفى محمود عبد الحميد النوبي
ايهاب عادل محمد السيد
ايه محروس حمد مبروك
احمد عبد القادر جﻼل احمد
روان هشام حموده حجازى
احمد على محمد السيد
نسرين سعيد طه محمد اﻻشول
مهاب حسن محمد عامر
وﻻء احمد محمد ابراهيم الشافعى
اميره طارق حسنى على
محمود خميس السيد عبد الصمد
اية احمد عبد المنعم المزين
سلسبيل محسن قبارى محمد عيسى
فريد محمد ابراهيم احمد
احمد محمد مصطفى احمد غلفة
شيماء عبدﷲ بيومى صقر

الكلية
تربية حلوان
حاسبات ومعلومات اسيوط
تربية طنطا
علوم المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره سوهاج
علوم رياضة بنى سويف
تجاره جامعة السويس
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
حقوق اسوان
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اداب اﻻسكندريه
علوم رياضة طنطا
نوعية كفر الشيخ
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
اداب المنيا
حقوق القاهره
اداب القاهره
نوعية المنصوره
اداب دمنهور
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
زراعه عين شمس
تجاره عين شمس
تربية رياضيه بنين اﻻسكندريه
حقوق جامعة السادات
تجاره طنطا
فنون تطبيقيه حلوان
تربية/رياضه اﻻسكندرية
كلية الفنون التطبيقية ببنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
650463
314198
293199
530349
878893
897918
468735
460875
516215
298605
220002
125656
132761
204838
325384
382976
232404
534495
377866
179648
428501
277070
545598
470317
236601
159356
207467
320097
734032
233420
233065
804008

اسم الطالب
نورهان محمد محمد على البرلسى
هبة جﻼل عبد الحميد السهواجي
نعيمة محمد حسن احمد حسنين
محمد احمد عباس محمد عباس
رفيده خالد محمد محمود
بهاء كامل ابوضيف ابوالقاسم
يوسف عبد النبى مرسى عبد الكريم
حسام السعيد مصطفى الحنطور
احمد عبد الحميد عبد الحليم محمد
عاصم شعبان عبد السﻼم بكر سﻼم
هدير عبد الوهاب موسى محمد
اسراء احمد محمد حسن منيع
محمد بهاء الدين عبد الحفيظ يوسف
يحى اسماعيل هاشم على
اية فوزي محمد أحمد
عطيه عبدالرحمن عطيه ابراهيم ابوطبيخ
هيثم مدحت فاروق مرسى
مريم خالد محمد عبد الباعث خليف
جمال عبدالناصر صابر محمود رافع
اشرف جمعة امين عيد
احمد هانى محمد السيد
عمر ايمن منير عبد العزيز
مروان شوقى امين عبداللطيف شيبوب
مصطفى محمد حمدان إبراهيم
مؤمن محمد طه محمد
هاجر محمد سعداوى سعد
اية حسام الدين اسماعيل محمد شلبى
ابراهيم محمد عبد الغنى سلطان
دينا محمد عبد الحي غنيم
اية محمد احمد سعيد
هاجر زين العابدين حنفي عبدﷲ
ريهام جمعه محمود محمد

الكلية
تجاره الزقازيق
طب بيطرى جامعة السادات
حقوق القاهره
طب بيطرى دمنهور
حقوق اسيوط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
تجاره كفر الشيخ
تجاره كفر الشيخ
حقوق طنطا
علوم رياضة عين شمس
علوم القاهره
علوم القاهره
حقوق القاهره
حقوق القاهره
زراعة قنا ج جنوب الوادي
علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي دمنهور
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم حلوان
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنى سويف
العالي للغات بمصر جديده
تجارة جامعة السادات
تربية ابتدائي الزقازيق
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
كلية البنات علوم عين شمس
اداب انتساب موجه المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
681662
501765
608655
318062
828360
204583
141760
737394
597041
835981
512758
679635
659360
351180
812176
583806
318495
609223
324138
149239
824850
119181
303369
119247
675525
312099
679473
559475
304872
682354
149622
535756

اسم الطالب
خالد ابراهيم فتحى ابراهيم سالم
مايكل وديع ثالوث لوقا
رحاب عزت محمد احمد مكاوى
احمد اشرف عبد السميع عبدالمحسن
مروة يسري دردير فاوي
نهى محمد حسن عبد السﻼم
نور الدين محمد نور الدين مصليحى
نورهان قطب ابوهاشم السيد
رغده السعيد السعيد المحروقي
آيه السيد عبد الستار احمد
ف﷼ خالد سعيد عبد الحميد
اسراء وحيد محمد عبد الرحمن
خالد مسعد عبده العدل السيد
مايكل عاطف عزيز جرجس
اسماء فوزى احمد ذكى
نادية لطفى عبد الفتاح حسنين
محمد عادل محمد خالد
محمد أحمد محمد سيداحمد
هدير كارم ابو الحسن حسين
منه ﷲ اسامه محمد السيد الديب
هبه طلعت على محمود
ماريا مجدى ذكرى غطاس
اسماء صﻼح ابو الفتوح ابو شعبان
زينب فايز حامد عطوه
رويدا محرم محمد محمدالشيخ
مصطفى عبد المطلب محمد دومة
رامى خالد محمد عبد الحميد
احمد عزت محمود احمد السيد
سارة محمد حسن النحاس
مهتاب العربى محمود على حرز
مصطفى امين عبد الخالق عبدة
دينا محمد حسن محمود طلبه

الكلية
علوم رياضة جامعة دمياط
طب بيطرى اﻻسكندريه
اقتصاد منزلى حلوان
حقوق بنها
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
اداب عين شمس
اداب انتساب موجه القاهره
اداب الزقازيق
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
نوعية قنا
اداب انتساب موجه دمنهور
طب بيطرى المنصوره
علوم رياضة المنصورة
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه المنيا
اداب المنصوره
علوم بنها
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تربية الغردقة جنوب الوادي
اداب القاهره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية عين شمس
تربية ابتدائي شبين الكوم
تجاره القاهره
اثار الفيوم
حقوق جامعة السادات
معهد فني صحى المنصوره
علوم رياضة اﻻسماعيليه
بنات علوم رياضة عين شمس
تجاره جامعة السويس
اداب انتساب موجه القاهره
علوم كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
149598
529970
749474
843632
904598
381916
386178
739113
383577
283460
598679
824565
325078
519172
881217
323772
659309
919938
605408
529875
803384
454153
753475
252108
129587
473816
319953
524810
369798
655012
736739
513397

اسم الطالب
حسام شحات محمود احمد
عبد الونيس صبحى محمود على الفخرانى
شيماء عبد اللطيف احمد رشوان
فاطمه فتحى عبدالحكيم محمد
حازم احمد محمود عبد اللطيف
عواطف عمرو محمود عواد
اسراء عصام فتحى عبدالرحمن
مصطفى ابراهيم سيد حسنين
مروان اسامه عمران كمال
اﻻء فولي زكي عيد عبد القادر
خالد هشام محمد اسماعيل
عبدﷲ محمود فوزى صالحين
اية محمود احمد نور
امل فرج رمضان البلشاشى
كرستين عاطف عطيات سعيد
مصطفى عبد الغني عطا السمان
سهام جمال محمود العدل قاعود
ايه مصلح عبدالرحمن خليفه
دينا محمد شعبان محمد
محمود رشاد توفيق عوض رزق
عمر صﻼح الدين محمد زايد عبد السﻼم
ايه عبد الباقى محمود حامد المرعز
احمد السيد حسن حسن
احمد عبد المؤمن جاد مبروك
عبد الجليل طارق عبد الجليل احمد
نوران محمد مصطفى عبد اللطيف عامر
عادل وائل عدلى ابوالخير
احمد جمال الدين مصطفى محمد فهمى
محمد عثمان السيد عثمان السيد
صﻼح حامد عبد العظيم محمد على
محمد السيد حسن عبدالعال
ياسمين سعيد أبو الحديد حسن زيد

الكلية
اداب انتساب موجه حلوان
حقوق اﻻسكندريه
تجاره جامعة السويس
علوم المنيا
تجاره سوهاج
علوم عين شمس
نوعية عباسيه
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره عين شمس
تجاره بور سعيد
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره جامعة السويس
اداب انتساب موجه دمنهور
معهد فني صحى اسيوط
حقوق حلوان
معهد فني صحى المنصوره
تجاره سوهاج
تربية ابتدائي الزقازيق
اثار الفيوم
تجاره اسيوط
تربية ابتدائي طنطا
تجاره بور سعيد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
السن عين شمس
تربية ابتدائي بنها
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره الزقازيق
حقوق اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
750306
828875
117243
223880
374626
277803
616722
919359
575009
834052
310993
132829
888354
295125
459943
513106
501751
319576
606781
578838
582772
578048
736972
827684
152761
306945
734039
548273
916630
882538
548573
106167

اسم الطالب
محمد نادر السيد جمال الدين حسن
نعمه نصر شحات السايح
شروق مجدي صادق محمد
ندى حسين عبد الحميد محمد
احمد عصمت سعيد عفيفي
احمد هاني سعد الدين زغلول محمد
مديحة فايز عطية عطية اللباد
احمد وفقى السيد ابودهب
فيليب امجد فؤاد ميخائيل غب﷼
احمد عصام سعدالدين عمران
سهير عبد ﷲ خالد الحداد
علي احمد علي عبد الحفيظ
نورا اميرهم ونيس شنوده
عبد الرحمن ادريس فارس ادريس
حسناء وحيد عبد الفتاح ابوغنيمة
منة ﷲ احمد محمد عباس ابراهيم
على احمد عبد الستار على حنتيره
تسنيم محمد كمال الدين شعبان
مريم عماد عبد المﻼك مرقص
اسﻼم اسماعيل السيد عطية الدسوقى
امنيه خالد عبد الجليل الحفناوى
مني احمد احمد العربي
محمد عزت محمد إمام
فتحي محمد صالح محمد
حسام الطحاوى عبد الحميد ابراهيم
ميادة السيد أنور محمد هنداوى
ساره محمود محمد عبد الصادق
احمد ابوبكر محمد عبدالمعطى حافظ الدمياطى
بيير عطا صغير عبد المﻼك
محمود احمد عبد العزيز رياض
محمد اسماعيل على موسى
سارة حسين سيد خليل

الكلية
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
حقوق حلوان
حقوق عين شمس
علوم بنها
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره المنصوره
فنون جميله فنون اﻻقصر
زراعه طنطا
تجارة قنا ج جنوب الوادي
معهد فني صحى بنها
تجاره عين شمس
اداب اسيوط
تجاره انتساب موجه عين شمس
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
زراعه اﻻسكندريه
تربية شبين الكوم
تربية طفوله الزقازيق
تجاره المنصوره
اداب طنطا
معهد فني تمريض طنطا
تجاره الزقازيق
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره اسيوط
نوعية اشمون
تربية الزقازيق
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
معهد فني صحى اسيوط
علوم اسيوط
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
حقوق القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
543246
613734
836156
547694
332414
371404
307490
752795
512082
297096
888263
891099
582017
503103
217610
314917
651826
877486
663675
513252
896455
118636
447171
735397
901016
224586
156418
844467
431528
905508
142432
432239

اسم الطالب
محمد سعد عبد الحميد الجارحى عامر
احمد منصور احمد محمد على
لمياء محمد اﻻمير عبد الحافظ متولى
محمد حمدي محمود عبداللطيف
دعاء سﻼمة ناجى خلف محمد
مينا موريس شاكر يعقوب
ريهام نصر رمضان شكيه
ساره نبوى محمد محمد همام
خلود اشرف امين مصطفى
اية احمد محمد عبد الحميد
عمرو زينهم على حسين
داليا محمود عبد الباسط بكر احمد حمايه
ايمان عصام الدين فرج موسى
مهند احمد السيد حسان الشيمى
وﻻء عبد العال عبد الحميد الفرماوى
احمد محمد محمود الشرقاوى
عمر احمد الغريب احمد العزبى غﻼب
يوسف محمد بخيت احمد
ايه ثروت منير المغازى
هيﻼنة الفى فخرى شهدى
جهاد مختار محمد عبد العال
اسراء عبد الناصر عبد الفتاح محمود على
احمد حسنى محمود حسين جابر
خلود السيد محمد محمد احمد
احمد محمد عبد الحميد عبد الرحمن
احمد انور مهدى احمد مهدى
مريم طه احمد طه
كرستينا ياسر اميل عشم
عمرو محمود السيد جاد المولى
علياء عادل محمد عبد الرحيم
علياء على عياد على
محمود رمضان قبيصي احمد بخيت

الكلية
تجاره اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
اداب اسوان
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
تربية/رياضه شبين الكوم
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
تربية/رياضه شبين الكوم
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
حقوق اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى اسيوط
تربية/رياضه اسيوط
علوم المنصوره
علوم رياضة الزقازيق
بنات تربية/رياضه عين شمس
معهد فنى تمريض بنها
حقوق المنصوره
معهد فني صحى اسيوط
تربية ابتدائي المنصوره
حقوق اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره طنطا
اداب الزقازيق
تجاره سوهاج
حقوق حلوان
تربية بنى سويف
اداب المنيا
تجاره طنطا
تربية ابتدائي سوهاج
تربية عين شمس
اداب اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
907041
587921
381598
294136
682422
612944
672989
893722
136772
175728
305967
605566
214349
894951
538288
609625
732137
655166
671714
377747
610688
501966
918638
877893
660569
522444
587391
594729
759667
899751
235613
607651

اسم الطالب
اميره رجب عبد البر على
فريده محمد عبدﷲ على السيد
ندا سعيد سيد عبدالغنى
احمد جميل عبدالحميد علي
خالد جمال عيسى الدسوقي
شيماء سعد مكاوي بيلي
احمد رضا السيد زكى ابراهيم عيد
عمرو عادل على فرج
نورهان هشام الشحات على
هبه نبيل كامل عبد الغنى
كريم احمد ابراهيم حمام
هاجر محمد مصطفى حسين اسماعيل
يوحنا سمير تادرس ارمانيوس
اسراء عبد الجليل محمد على
اسراء عﻼء الدين عبدالمحسن محمد راضى
منار اسامه محمد توفيق عبدالوهاب
ياسر وحيد عبد الرحمن محمد
زينب عوض احمد الصاوى
سماح عطيه على عطية
احمد محمد عبدالعزيز احمد الكرداسى
اسماء شحاته مصطفى ابوهاشم
ليالي عصام محمد ابراهيم سليمان
اسماء جمال عبد الخالق محمد
منال رمزي رزق ﷲ جرس
ساره السيد عبد اللطيف محمود مسعد
محمد السيد خضيرى محمد على
كامله وليد محمد يوسف حسن
محمد على حامد حامد ابوشمه
زينب موسي توفيق محمد هيكله
ايمان رجب محمد على
اسراء محمود سعد عبد العزيز
محمود فتحى عبد السﻼم ابراهيم

الكلية
تربية سوهاج
علوم رياضة الزقازيق
نوعية عباسيه
اداب عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
اداب الزقازيق
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تربية رياضية بنين سوهاج
حقوق انتساب موجه القاهره
حقوق حلوان
تربية/رياضة جامعة السادات
اداب الزقازيق
تربية عين شمس
اداب سوهاج
تربية طفوله ج دمنهور
اداب الزقازيق
تجاره انتساب موجه الزقازيق
نوعية المنصوره
اداب المنصوره
اداب الزقازيق
نوعية الزقازيق
اداب اﻻسكندريه
معهد فني صحى سوهاج
اداب اسيوط
تربية المنصوره
زراعه اﻻسكندريه
اداب طنطا
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
نوعية الزقازيق
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
367624
650925
900101
285610
547383
464991
368838
539252
303583
607490
518782
428591
523762
218333
822406
668351
299214
731498
383728
132872
666011
655758
666270
445284
667481
151717
224576
145752
508381
287959
609854
805778

اسم الطالب
تسنيم عبدالهادى عبدالعزيز عبدالهادى
نسمه نبيل عبده متولى حبشي
مصطفي كمال معبد صابر
احمد هاني عبد المنعم على احمد
محمد سامى يوسف قطب ابو اليزيد
احمد محمد صابر أبو الحاج
نورهان عاطف عبدالجيد محمدامام عمارة
فايزة اشرف نجاح سعد عبد المجيد
اسﻼم جمال سامى ابو سليمان
علي راضي عطيه مصطفى
مى بكر احمد حماد
فتحى خالد فتحى عبد العزيز
دنيا أحمد سعيد الجارحى
ياسمين عﻼء الدين عبد الرؤف محمد
بسمه محمود عبد المنعم حافظ
ساره ممدوح مصطفى رزق رزق
ياسمين ناصر شعبان صديق
احمد اسامه مصطفى نجاح محمد مصطفى
ايمن عبدالحميد صابر عبدالحميد شلبى
محمود عمرو احمد محمد
محمود عبد الرازق عبد العزيز عبد الرازق
اسامه جمال عثمان ابراهيم عثمان
ساره حسين عبد الحميد ابراهيم عباس
ايمان خيرى احمد السيد الخبازه
دعاء رشوان محمد رشوان المرسى محفوظ
يوسف طلعت عبد القادر اسماعيل
مصطفى ابراهيم محمد مهتدى
عبد الرحمن ابو العﻼ محمد ابو العﻼ
أمانى طارق محمد موسى فرغلى
عبد ﷲ محمد عاطف حسين محمد عمار
ساره عبد الفتاح صالح شتيوى
خالد أحمد جﻼل علي

الكلية
حقوق بنها
اداب انتساب موجه المنصوره
معهد فني صحى سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
تجاره كفر الشيخ
نوعية بنها
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
تربية السادات
اداب الزقازيق
اداب انتساب موجه دمنهور
زراعه اﻻسكندريه
تمريض اﻹسكندرية
حقوق القاهره
تجاره سوهاج
نوعية المنصوره
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
زراعه الزقازيق
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
زراعه القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجارة جامعة السادات
علوم حلوان
رياض اطفال بورسعيد
تجاره بنى سويف
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
913173
161726
292857
906591
472347
379117
684958
658121
682730
661281
538289
665083
518451
737557
213277
361191
811023
112153
529515
749756
445681
438417
885873
159814
157271
734347
597631
659725
913726
531729
185269
285826

اسم الطالب
منى صالح محمد مدنى
خالد مجدى عبد العظيم السيد
هاجر اشرف عبد الرحمن مصطفى
عمرو محمد مصطفى على
ندى حاتم سليم الطحاوي
شيماء سعيد احمد سند عسكر
اسﻼم ابراهيم ابراهيم ابراهيم الحلو
محمد ابوسمره حسنين حسنين منصور
ندى اشرف ماهر عبد الوهاب حماده
ايمان عبد الحكيم احمد محمد قاعود
اسراء نعيم فتوح اسماعيل بخيت
احمد فوزى عبد العظيم صالح صقر
حنان فتحي محسن ابراهيم ابوشهيوه
ايه محمد خليل موسى
ساره فتحي عبدالهادي محمد عماره
مروه حاتم محمود على
مريانه عبدالنور حنا عبدالنور
ندى احمد محمد محمود
مصطفى خميس رجب عبد اللطيف رمضان
فادى مكرم ابراهيم خليل
رانيا محمد صبحى حسين
ندى عامر عبد الظاهر خليل
احمد عبد الناصر عطا غنيمى
عبد الرحمن محمد شكرى جبر
شروق على ماهر عبد الوهاب محمد
امنيه محمد عبدﷲ عبدالمقصود فرج
محمد المتولى عبد الجواد سيد احمد
فتحيه جمال نصر عبد العزيز عرابى
محرم شعيب جﻼل يسن
عبد ﷲ مختار عبد ﷲ جعفر
شريهان حسنى كامل عبد العظيم
يارا عز الدين ابراهيم محمد

الكلية
تربية طفولة أسوان
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
حقوق سوهاج
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
زراعه عين شمس
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
معهد فني صحى المنصوره
علوم المنصوره
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
تربية ابتدائي دمنهور
تربية/رياضه المنصورة
اداب دمنهور
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه عين شمس
اداب المنيا
اداب انتساب موجه عين شمس
اداب دمنهور
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
نوعية طنطا
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
اداب بنى سويف
تجاره بنى سويف
نوعية الزقازيق
تربية جامعة دمياط
طب بيطرى المنصوره
حقوق اسوان
طب بيطرى دمنهور
اداب بنى سويف
حقوق انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
178898
879744
528073
528144
281833
734343
669429
142492
214644
666563
821350
398764
477664
658572
531205
540482
237991
665012
546523
603161
237723
746623
726777
244263
533903
654201
231761
316736
885787
519732
208209
505752

اسم الطالب
سارة عبد العزيز ابراهيم محمد
رحمه محمد حسن عمر
دينا مجدى رمضان مصطفى السيد وافى
آية محمد فتحى محمد مطر
جومانة صبري إبراهيم أبو خليل عبدالحليم
امل بدر علي علي سليمان
احمد نشأت رمضان محمد
عبير نبيل الشحات الصرفى
محمد سعيد محمد محمود احمد
احمد محمد حسن على ابو عرب
زينب جمال محمد اسماعيل
نورا ايهاب جوده عبدالحميد
احمد بسيوني محمد السيد النجار
محمد راضى محمد كمال محمود
محمد عﻼء الدين حمدى دربك
ايه فوزى عبدﷲ زايد
ف﷼ خالد محمد عبد ﷲ نعمان
عبد الرحمن على احمد عبد الرحمن دراز
دينا طارق السيد محمد عبد الجواد
عمر لطفى محمد عبد ﷲ عبد ﷲ
اسراء حامد حسين احمد
دينا اشرف ملك ويصا
عمر ابراهيم على على ابوعمر
جهاد عكاشه سعد على
ايمان ناجى سعد عبدالغنى رحيم
اسﻼم محمد محمد محمود احمد
عبد الرحمن محمد عثمان محمد
هبة ﷲ جمال محمد الجز
ميمنه محمد رضوان عبد الحليم
ندا ابراهيم الشحات احمد القماح
نادر خالد حسنى محمد
محمود حسن محمد احمد على شاهين

الكلية
تربية ابتدائي بنى سويف
تربية طفولة اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
حقوق انتساب موجه عين شمس
نوعية الزقازيق
معهد فني صحى المنصوره
تجاره القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
نوعية المنصوره
تربية قنا ج جنوب الوادى
معهد فنى تمريض بنها
حاسبات ومعلومات الفيوم
معهد فني صحى رياضه المنصورة
علوم بورسعيد
علوم دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني تمريض المنصوره
تربية/رياضه اﻻسكندرية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب انتساب موجه حلوان
تربية طفوله اﻻسماعيليه
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
كلية البنات تربية عين شمس
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه المنصوره
حقوق عين شمس
علوم بنها
تربية اسيوط
اداب دمنهور
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
103469
205907
832521
278646
610144
145620
321933
108477
741875
608243
880222
212802
443058
821604
817424
751069
848279
354095
674502
355794
802020
129340
306969
577011
612584
682143
679363
433201
165962
399387
893040
682073

اسم الطالب
احمد سيد عبد الحنان محمد
اسراء حاتم عادل السيد
امنيه بشير احمد على
علي هشام فتحى على بسيونى
نهال السيد علي عبد الحليم
ياسمين شحات السيد على
احمد محمد عبد الستار سبيع
روان محمد ابراهيم محمد
عبدالرحمن عمرو محمد فاروق على ابوهندية
نورهان محمد محمد السيد ابراهيم على
جاكلين ممدوح عزيز لوقا
محمد احمد عبد العزيز صالح
إيفيت عبد ﷲ محمد البغدادي
محمد صﻼح محفوظ محمد
كيرلس منصف اسعد جندى
احمد محمد خيري محمود متولي
محمد علي محمد دعبس
عمرو جمال محمد ادريس
اميره خالد السعيد ابراهيم البندارى
خلود خالد مختار محمد
انس رشاد فوزى مصطفى
سلمى محمد السيد محمود الشماع
سلمى محمود محمد صالح
تيسير نبيل مصطفى محمد الكنيسى
عمرو محمود محمد الديدامونى احمد
عائشه فوزى ابراهيم ابراهيم خليفه
اسماء محمد على مطاوع منيع
عمر محمد عيسى محمد السيد
محمد عاشور عيد عبد الرحمن
محمد يسرى عثمان سيد عمارة
احمد جﻼل احمد رزق
بدر عوض عوض ابراهيم الدسوقي

الكلية
فنون جميله عماره المنيا
تجاره القاهره
اداب اسوان
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تربية الزقازيق
علوم القاهره
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
علوم رياضة اﻻسماعيليه
معهد فني تمريض الزقازيق
علوم بورسعيد
حقوق القاهره
زراعه طنطا
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
حاسبات ومعلومات المنيا
حقوق المنصوره
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
تجاره انتساب موجه طنطا
رياض اطفال المنصوره
حقوق عين شمس
فنون جميله فنون المنيا
علوم القاهره
تربية طفوله شبين الكوم
اداب المنصوره
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره طنطا
زراعه اﻻسكندريه
تربية ابتدائي الفيوم
حقوق بنها
طب بيطرى سوهاج
علوم رياضة المنصورة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
362359
211548
360141
673185
125729
751221
661592
656075
448058
659975
441867
580888
291516
390188
470240
217516
888810
223043
225502
133588
752586
357545
801120
117026
456297
597936
911153
878913
319764
454664
590306
655698

اسم الطالب
شيماء عصام قرنى عبدالحميد
عمر هشام محمد عبد العزيز
مؤمن رجب كامل فواز
سلمى مصطفى محمد ابراهيم مطر
منه ﷲ احمد شريف حسن
احمد عصام محمد فتح ﷲ ابراهيم
عبد المحسن محمد عبد المحسن عبد الحليم بحيرى
اسﻼم معتز مصطفى الخولي
طلعت صﻼح طلعت ابو زهره
منار محمد محمد الكيﻼنى
محمد عبدالعظيم علي عبدالجواد ربوشه
ابراهيم محمد يوسف احمد رزق
اسﻼم مجدي عبد العزيز سليمان
ميرنا ثروت فكرى ابراهيم
محمد حسام عبدالحميد الصاوى
نورهان محمد احمد فرج
ميرفت كمال محمود محمد
داليا عﻼء احمد عبد العال
مى خالد محمد محمد
ندا طارق ابوزيد امبابى
خلود مدحت عبدالوهاب عبدالنبى حسين
مصطفى خالد الصبى عبدالمتعال
محمد هشام ابوزيد محمد
عبد السﻼم محمد عبد السﻼم مصطفى زنون
محمود ابراهيم محمود داود سليمان
مريم شريف بركات محمد رمضان
محمد جمال سعد عرابى
شيماء ابراهيم عمر محمد
عائشة السيد عبد الحميد مرسى
الشيماء سمير علي النني
طارق السيد التابعى الجحر
محمد السيد حسن عبد الرحمن على

الكلية
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق عين شمس
اداب المنصوره
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
علوم رياضة بورسعيد
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم رياضة المنصورة
حقوق طنطا
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب طنطا
حقوق طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب عين شمس
تجاره كفر الشيخ
كلية بنات شعبه طفوله عين شمس
معهد فني تمريض اسيوط
حقوق انتساب موجه عين شمس
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تربية حلوان
تجاره جامعة السويس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
نوعية المنيا
علوم رياضة حلوان
تربية طنطا
نوعية جامعة دمياط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
تجاره اسيوط
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب طنطا
حقوق المنصوره
تجاره المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
110925
207133
468858
165248
830414
832871
603487
224968
815461
461571
435432
319047
582066
890958
891933
374045
369417
900066
291791
744735
305793
613554
112631
876427
465101
131288
308110
738901
877871
372456
321235
739964

اسم الطالب
بسنت احمد زينهم امين على
رغد طارق رشاد السيد
عبدالعزيز ابراهيم محمد ابودنيا
ياسمين سعد قرنى محمد حسن
مصطفى خريشى حسين الطيب
وﻻء محمد كامل أبو الوفا محمد
احمد محمد عبد ﷲ سرور مباشر
محمد عادل محمد حسين
ساندى ايمن بدر اسحق
داليا معتمد فتح ﷲ ابوخضره
مريم مصطفى احمد محمد احمد الشافعى
زينب عﻼء الدين سعد حموده
هبة عبد الحكيم البيلى عبيد
محمود عاطف محمد حمودي
محمود خزعل محمد ابوعليم
اسراء محمد عبدالفتاح محمد
نورا حسين عبدالعظيم محمد على حسين
توماس اديب لمعي شحاته
امل زكريا عبد المجيد محمد عثمان
ايه عبد الفتاح عبد الودود ابراهيم
احمد محمد حسن النادرى
امال عاطف سعيد عيد
مى عﻼء محمود عبد العليم
نور الهدي محمد احمد سليم
محمد عﻼء أحمد السيد إبراهيم
شيماء سيد عبد العزيز السيد الجندي
ايمان عادل محمد عرفه
احمد عاطف محمد عبداللطيف
اميره عبد الوهاب فتحى عبد الوهاب
زينب محمد حسين ابراهيــــم
ايمان محمد طاهر ابراهيم عاصى
محمود عبد الكريم محمود محمد

الكلية
حقوق القاهره
السن عين شمس
تجاره كفر الشيخ
حقوق بنى سويف
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره الزقازيق
اداب القاهره
كلية التربية الفنية ج المنيا
تربية كفر الشيخ
علوم طنطا
حقوق بنها
علوم طنطا
تربية/رياضه اسيوط
اداب اسيوط
اداب بنها
علوم بنها
علوم سوهاج
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
نوعية الزقازيق
حقوق القاهره
تجاره اسيوط
تجاره كفر الشيخ
اداب القاهره
تربية/رياضه شبين الكوم
تجاره الزقازيق
اداب اسيوط
علوم عين شمس
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
652484
390171
822094
472487
465335
142258
729510
382083
606078
394447
106016
755759
381067
368633
392833
875295
815733
382221
905017
727700
350942
425369
314330
582532
216192
609085
210506
324915
817510
163713
279922
453138

اسم الطالب
محمود محمد محمد ابومندور عبد الدايم
مارينا رمسيس وديع ثابت
علياء احمد فؤاد راشد محمد
ريحانه محمد عبدالهادى سالم
محمد صبحى السيد النعناعى
اميرة عماد محمد شحاتة
محمد عشرى يوسف احمد
دينا جمال جمعه عبدﷲ مرعى
احمد رضا عمر احمد
محمود صﻼح محمد مرسى
احمد محمود مصطفى محمد محمود
ايه ﷲ طلعت يوسف رضوان
مصطفى احمد اسماعيل عبدالرازق عكه
برسوم مجدى برسوم عطا ﷲ
اﻻء ناصر عبدالبهى عبداللطيف
نورهان مجدى محمد مدكور
مادلين صبحى اسحق سعيد
امينه طارق حامد عاشور سيف
شهد عبده بكرى محمد
سعاد محمد محمد وصفى العزيزى
هاديه يسرى عبدالحميد احمد عبدﷲ
رغدة زكريا السيد جمعة
اسماء محمد عبد اللطيف عبد القادر
امانى محمد عبده عزب
سيلفانا جرجس فكرى ملك
هجرسي رضا هجرسي صادق محمد
مازن محمود احمد على البهنساوى
مريم سعد حكيم زكرى
محمد جمال فؤاد عبد الرحيم
جمال هانى عزمى برتان
اسﻼم خالد محمد محمد السيد
سالى فوزى ابراهيم وهدان

الكلية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره عين شمس
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية كفر الشيخ
السن عين شمس
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
كلية الفنون التطبيقية ببنها
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره الزقازيق
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره القاهره
تربية العريش
تربية بنها
تربية بنها
تجاره عين شمس
تجاره اسيوط
نوعية المنيا
تجاره انتساب م .بنها
تجاره سوهاج
حاسبات ومعلومات الزقازيق
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
طب بيطرى فرع مطروح
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره الزقازيق
تجاره عين شمس
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه بنى سويف
علوم الفيوم
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
837243
161055
221367
529150
583947
147231
516607
292716
677526
585740
291157
530249
524963
524506
367399
459826
730383
120162
390370
910894
431814
673792
736932
301975
753382
245002
162346
162120
532763
756207
164473
320349

اسم الطالب
احمد محمود عبد الحميد احمد
اميره احمد جابر عبد الفتاح
ندى عبد الحكيم على مرسى العجمى
بيتر عاطف عبدالمسيح قزمان
منى احمد مختار حرحش
احمد محمد عبد الباسط محمد
السيد محمد السيد احمد الديب
حبيبة هشام حنفى محمد ابراهيم
احمد مجدى على حامد محمود
احمد عبد الهادى محمد عبد الهادى
علي الدين محمد على حسن على
محمد اشرف مجاهد مخيمر
بسمة سعيد شلبى ابراهيم مصطفى
عاطف عﻼء الدين عبد الرازق خليل سليمان
وسام احمد محمد احمد حسانين
إيمان عبده ابراهيم محمد ابو هﻼل
اسﻼم احمد حامد محمد ابراهيم
على فكرى عزب شحاته
محمد مجدى محمد عبدالفتاح عاشور
عبد الرحمن محمد انور محمد
عادل اشرف محمد حسن على
نجﻼء الكيﻼنى عبد ﷲ الكيﻼنى
مجدى محمود احمد محمد على البﻼسي
محمد رضا السيد سويلم
ساره عبده عبده عيد
محمود مهدي زكي مهدي
ايه ﷲ حسين على محمد
مصطفي احمد حلمي احمد خليف
مينا رشدى عطاﷲ عطا عوض ﷲ
سماح مسلم سلمي مسلم
يارا شريف صﻼح محمد
عبد القادر ابراهيم عبد القادر شعبان

الكلية
تربية/رياضة فرع الوادى الجديد
اداب بنى سويف
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تربية دمنهور
معهد فني صحى طنطا
تربية عين شمس
دار العلوم الفيوم
حقوق حلوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
حقوق القاهره
طب بيطرى دمنهور
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
علوم اﻻسكندريه
معهد فنى تمريض بنها
تجاره دمنهور
حاسبات ومعلومات الزقازيق
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
كلية تجارة ج أسوان
تجاره طنطا
تجاره طنطا
تجاره الزقازيق
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
نوعية بور سعيد
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
اداب الفيوم
تجاره بنى سويف
علوم حلوان
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره جامعة السويس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
680369
661617
370554
447148
205403
162823
610445
130714
528893
371739
751712
892043
145678
311500
364053
583611
245303
581949
581798
526156
301942
588468
277290
124889
147031
556087
453340
156948
549790
735113
310600
378198

اسم الطالب
نور على فتحى على
رانيا احمد عبد ﷲ احمد
عبدالرحمن اسماعيل احمد اسماعيل
محمد عبد الوهاب عبد المنعم محمد البابلى
مونيكا ميﻼد محﻼب عبد المسيح
نورهان مصطفى عبد المولى على
خالد هشام محى الدين بنداري
دينا رجائى توفيق سعد
محمد طارق خليل ابراهيم العقده
رحمه عبدالحفيظ سيداحمد فرج ﷲ
فاطمه الزهراء محمود مسعد احمد مراد
اسراء عبد الحليم احمد ناصر
عبد الرحمن يونس حسن يونس عبد السﻼم
محمد عزت سنوسى العشرى
ايمان عزت سالمان عبدالﻼه
مريم مصطفى البيومى الشعراوى
فاتن حسن عبد النعيم حسن
محمود عبد الرازق السعيد عبد الرازق
عادل عبد المنعم محمد نور الدين
مصطفى يسرى مصطفى موسى
محمد محمود عبد الشافى عرفه
اﻻء مصطفي نجيب محمد قشطة
احمد شوقي شطا محمد
عماد ثروت الضبع عبد السيد
صافي عبد المحسن صافي مراد علي
عايده اسامه عبدﷲ محمد مصطفي
آﻻء احمد موسي الخلواني
الزهراء نبيل اسماعيل محمد
ايمان محمد فتح ﷲ مصطفي راضى
اسراء محمد ربيع الصادق عطيه
حسناء احمد محمود شحاتة
نفين سيد غانم سالم

الكلية
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
تربية/رياضه المنصورة
تجارة جامعة السادات
تجاره طنطا
تجاره عين شمس
علوم رياضة الفيوم
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
كلية البنات تربية عين شمس
علوم رياضة جامعة دمياط
تربية اسيوط
اداب انتساب موجه الزقازيق
نوعية اشمون
تجاره انتساب موجه عين شمس
زراعه المنصورة/رياضة
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تجاره سوهاج
اداب المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي بنها
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
حقوق القاهره
اداب دمنهور
تربية طفوله طنطا
اداب بنى سويف
تجاره طنطا
اداب الزقازيق
طب بيطرى جامعة السادات
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
877283
821263
539557
667837
367537
460178
578998
505250
607672
659963
467671
360617
388437
600068
356631
368337
842516
430202
165894
168427
380273
167741
665689
221400
432404
538318
381629
805685
125276
535203
210801
739749

اسم الطالب
ايه اشرف مسعد على
عبدالرحيم احمد طاهر شمروخ
هاله محمد حمزه فتح ﷲ فواز
احمد جاد موسى محمد صقر
ياسمين حماده حامد محمد
ايات محمود محمود السيد الطرينى
محمود السيد عبدالحفيظ خليل
حسن عادل حسن احمد
هشام السيد محمد ابراهيم
تسنيم سعد السعيد محمد راجح
محمود عبد العزيز احمد مرسي شاهين
عبدالرحمن محمد سمير جابر
دينا عبدﷲ فاروق عبيدعبدﷲ
احمد محمود محمد جمال الدين درويش
خالد صﻼح محمد غنيم
ندى عوض محمود محمود فﻼ
دعاء احمد فؤاد محمد
احمد شعبان محمد احمد ابوالعﻼ
يمنى فتح الباب عوض ﷲ فتح الباب
مروان احمد حسين على
كريم عﻼء عبدالحكيم هارون
اسماء صابر قرنى عويس
نورا مجدى موسى عبد المطلب موسى
ياسمين سعد طلبه سعد
محمد فتحي عبد الحليم علي مطاوع
احﻼم عبد الرؤف كامل عبدالرؤف رماح
امال عارف صالح عارف
اسراء عادل احمد عبد الوهاب
بسنت محمد عبد الوهاب ابراهيم خميس
هويدا ماضي امين ماضي
محمد احمد عبد العزيز يحيي
منى جمعه ابراهيم اسماعيل العزازي

الكلية
تربية رياضيه  /بنات اسيوط
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
علوم اﻻسكندريه
اداب المنصوره
تربية نوعية بنها شعبة تربية فنيه
تربية طفوله كفر الشيخ
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
حقوق اﻻسكندريه
تجاره بنها
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم حلوان
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره بنها
تجاره بنها
اداب انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه بنها
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
زراعه الفيوم
معهد فني صحى بنى سويف
تجارة جامعة السادات
معهد فني صحى بنى سويف
تربية/رياضه المنصورة
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية طفوله ج دمنهور
تجاره بنها
اداب المنيا
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تجاره دمنهور
حاسبات ومعلومات حلوان
نوعية فنيه الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
677060
526451
372537
734432
658389
516351
278138
224240
111360
830862
533870
169124
476592
279878
727164
887261
670935
156758
320779
116219
836684
821387
139976
677673
155016
735867
358183
523151
898197
142573
907215
653245

اسم الطالب
رمضان السيد محمد حسب ﷲ
فادى عصام مكرم تاوضروس
اسماء صبرى تهامى تهامى
دنيا شهير محمد منير جودة
رضا ابراهيم بدير بركات شمس الدين
عبد العزيز احمد عبد السﻼم بكر
نوران حسين محمد محمد
سماح محمد صﻼح الدين محمد
نورهان ناصف ناجى يوسف
ياسمين جمال حجاج يوسف
اية ممدوح عوض محمد ابوالعﻼ
مريم حسين محمود حزين
محمد اشرف محمد محمد عيسى
محمد ايمن حسين محمد
كريم على محمد عمر القاضى
حسين كمال على محمود
هاله محمد حسن عبد المقصود
مؤمن محمد محمد ابراهيم
اسراء محمد عبد الوهاب سالم
احمد فتحي رجب كامل
فاطمة محمد ابوالوفا على
محمد حسين يوسف مصطفى
عبد الرحمن محمد يحيى محمد طه الطويل
محمد عبد الباسط اﻻمام احمد
اﻻء اسامة احمد ابراهيم
ايه رمضان محمد محمدمحمود
مارسيل صبحى فهيم سليمان
احمد محمد كامل محمد صبره
رانيا احمد محمد احمد حسين
رحمه صابر ابوسﻼمه عبد الفتاح
كريم عبد الخالق السيد عبد الﻼه
نجله محمد الششتاوى محمد غراب

الكلية
اثار الفيوم
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم عين شمس
علوم رياضة سوهاج
معهد فني تمريض المنصوره
تربية رياضيه بنين جامعة السادات
اداب عين شمس
تربية حلوان
اداب انتساب موجه القاهره
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
علوم دمنهور
دار العلوم الفيوم
زراعه المنوفية/رياضة
تربية رياضيه بنين حلوان
علوم الزقازيق
تمريض اسيوط
معهد فني صحى المنصوره
تربية /رياضه بنى سويف
علوم شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى امبابة
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم رياضة بورسعيد
علوم بنى سويف
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
زراعه سوهاج
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
علوم المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
537372
146067
139901
667911
834899
148532
906041
907694
158810
753303
601758
114750
212072
584048
446809
905072
891776
296598
654875
213577
590536
126297
879067
580473
891504
206852
652325
307389
471973
212972
141337
357753

اسم الطالب
ايه ربيع سعد يوسف عبد ربه
ساره محمد شربينى على شيحا
ابراهيم كمال ماهر ابراهيم صالح
محمد محمد عبد الصادق عبد المطلب
منال محمد احمد عمر
عزة عادل عبد الستار احمد
فاتن وحيد احمد محمود
ايمان السيد حافظ احمد
مصطفى فريد محمد حسين
فاطمه وائل محمد محمد اﻻلفي
شريف أشرف محمد سليم
تنوير رمضان محمود احمد
مراون عمرو محمد سعيد
آﻻء طلعت عرفه زغلول
محمود محمد احمد فؤاد عبدالستارالخليفه
ابتسام عادل محمود ابراهيم
وسام محيى الدين محمد محمد
ايمان محسن حسن اسماعيل
سهير السيد محمد جمعه عيد
هايدى احمد حمدى محمود الدسوقى
عمر محمد محمد السقا
دينا حلمي احمد فؤاد حلمي
عبد الرحيم احمد صﻼح الدين عبد الرحيم محمد
سلمى ابراهيم ابوالرايات السيد على
امانى محمد احمد حمدان
شادي عصام سامي يونان
خالد محمد جابر عرفه محمود بدر
منى مجدي توفيق رزق
محمود عبد الحي محمد عبد ﷲ
عمر سعيد النجار توفيق
سارة وحيد مختار عبيد
منال حسين حسن حسين

الكلية
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى المنصوره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره القاهره
زراعه سوهاج
تجاره سوهاج
تربية ابتدائي بنى سويف
معهد عالي إدارة وحاسب ج بورسعيد
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب القاهره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره طنطا
تجاره طنطا
اداب سوهاج
علوم اسيوط
بنات علوم رياضة عين شمس
تجاره المنصوره
اداب انتساب موجه القاهره
دار العلوم ج القاهره
تجاره انتساب موجه طنطا
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
تجاره المنصوره
اداب اسيوط
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره المنصوره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره كفر الشيخ
علوم رياضة القاهرة
طب بيطرى القاهره
حقوق حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
663000
728256
160237
224991
738977
600720
449448
370183
734542
143102
880114
427672
394746
757129
827161
238417
311982
240004
581470
547829
284967
367089
589094
606894
232669
612889
314759
470187
370993
593596
387076
382847

اسم الطالب
ايه عبد الخالق محمد عبد الخالق
محمود عادل وصفى احمد
مصطفى عويس حسن محمد
محمود مصطفى كمال ابراهيم مصطفى
خالد محمد فرج رمضان
هبه عبد الباسط حسن خليفه صالح
انصاف السعيد مصطفى نصير
سعيد محمد عبدﷲ السعيد
زهره خيرى حسن خضرى
اسراء السيد على حسن
يارا حسين سويفى مرسى
رؤى حسن عطية مسعود
نرمين محمد محمد فهمي
السيد صﻼح محمد توفيق منسى
اشرف احمد طايع محمود
نهاد طارق حجاج كامل
محمد عبد ﷲ عبدالنبى احمد
مصطفى جمال على محمود شواره
محروس محمد محروس محمد رزق
عبد الرحمن هشام محمد ابراهيم
منة ﷲ مدحت محمد سعيد محمود خميس
حسام احمد على ضيف ﷲ عيسى
محمود حمدي عبد الرازق الشافعي
اﻻء مجدى عطية عبد العاطى خضيرى
هند محمود حسن احمد
إسراء صابر السيد محمد
محمد جمال المهدى العليمى
عﻼء زيدان ابراهيم زيدان سليمان
احمد سعيد محمد عبدالعزيز
محمد عبد ﷲ محمد زهيرى
منار منشاوى عبدالقادر فرج
احمد هشام عبدالنبى امام

الكلية
اداب المنصوره
تجاره الزقازيق
معهد فني صحى رياضه بنى سويف
اداب القاهره
تجاره الزقازيق
اداب انتساب موجه الزقازيق
طب بيطرى كفر الشيخ
تجاره انتساب م .بنها
دار العلوم الفيوم
تجاره القاهره
تجاره اسيوط
اداب اﻻسكندريه
حقوق انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حاسبات ومعلومات الفيوم
اثار القاهره
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تجاره انتساب م .بنها
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجاره طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
كلية البنات آداب عين شمس
تربية الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره بور سعيد
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب م .بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
452185
733863
462433
434840
675247
304719
540612
582692
801628
578220
549598
303966
744365
461023
206776
358242
219880
322042
885424
449115
128316
581847
108422
321741
323614
541965
611569
829304
316594
436913
588091
894935

اسم الطالب
محمد البسطامى حسن البربرى
مى محمد عبد العظيم عبد اللطيف
امل محمد سالم ابوالخير
عبد ﷲ مصطفي السيد محمد عبد العال
اسماء محمود عطيه التهامى عطيه
شيماء سعيد فتحى عبد الحميد
شيماء عزت عبداللطيف محمود محمد
نهال البلقينى محمد القزاز
محمد عمر عبد الوهاب محمود
منار عاصم شلبى عبدالرازق العشرى
رحمة محمود محمد شرف
اية خالد عبدالسﻼم محمد السروى
عﻼ جمال عبد الناصر جابر عبد الحميد
صموئيل فكرى يوسف ابراهيم
ريم عﻼء الدين شاهين الجندى
نيره سيد سيد نجا
ميار طاهر فتحى احمد
عبد الرحمن علي فهمي احمد البرقي
ايه سيد على على
ندي محي محمد أمين السرنجاوي
ايه محمود السيد محمد السقا
محمد جمال عبد العزيز ابراهيم
عاصم خالد حلمى يونس
احمد الشحات سليمان السيد هنا
ايمان شوقي سيدهم عيسوى مدين
محمد رفعت محمود عﻼم
سناء السعيد معوض صالح عوض
رانيا محمد عبدالوهاب يوسف
دعاء عماد فؤاد عبد الفتاح محمد
تقي حسن رشدي محمد
احمد اشرف الحسينى ابراهيم أبو وردة
مها محمد على عبد ﷲ

الكلية
علوم رياضة طنطا
تجاره الزقازيق
تجاره كفر الشيخ
حقوق اﻻسكندريه
معهد فني تمريض الزقازيق
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
علوم كفر الشيخ
اداب طنطا
تجاره اسيوط
اداب المنصوره
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره دمنهور
تجاره عين شمس
اداب عين شمس
دار العلوم ج القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب اسيوط
تربية ابتدائي طنطا
تربية/رياضه عين شمس
علوم رياضة المنصورة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تمريض شبين الكوم المنوفية
تربية/رياضة جامعة السادات
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره سوهاج
تربية ابتدائي بنها
طب بيطرى اﻻسكندريه
تربية طنطا
تربية سوهاج/رياضة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
374470
804838
447755
166214
460185
243692
320516
814096
150082
744025
805141
307709
831982
143888
235984
502763
654058
437444
230264
294130
312994
371135
547658
900269
122196
224467
544470
883141
545234
133381
296235
433925

اسم الطالب
سلوى سﻼمه ابراهيم محمد
آية فرغلى رشدى عبد الرحمن
احمد ايهاب فاروق على عبد المجيد عويد
سمر اسامه احمد محمد
ايه اسماعيل عبد الرحمن قرقورة
مريم رمضان رجب فهمى
فتحي عزت عبدالفتاح شحاتة الشيخ
مى محمد على سيد
عمر حسن سيد على
اميره محمد عبد اللطيف عبد العال
مرسه كامل بشاره وهبه
رانيا شريف عبدﷲ السيد
احمد رمضان محمد على
حماده فتحي فرج عبد العال هاشم
عبدالرحمن سعيد عبدالمعبود حجي
لبنى على حسن محى الدين
ياسمين رفعت محمد احمد رمضان حواس
هاجر محمد الجوهري ابراهيم
شمس بدرى عبد الحميد حداد حلبى
ابانوب عادل حبيب سفين
هدير عبد المولى عبدالغنى حفنى
سامح عيد سليمان مرسى
احمد ابراهيم فرج حسن
نسمه ابوضيف ابراهيم محمد
امنيه محمد المنشاوى شحاته
حسام الدين محمد مصطفى هاشم سامى
عبد ﷲ غريب فتحي محمد
نورهان عمر محمد حسن
يوسف محمود راشد محمود امام
هاجر خليل مصطفي خليل
فاطمة فهمي حسن فهمى
محمد محروس السيد احمد

الكلية
تربية نوعية بنها شعبة تربية فنيه
تمريض المنيا
تجاره طنطا
حقوق بنى سويف
علوم كفر الشيخ
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب المنيا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تمريض اﻹسماعيلية
اداب المنيا
اداب شبين الكوم ج المنوفية
ك.ت .فني صناعى قنا
زراعه القاهره
تربية ابتدائي عين شمس
تجاره دمنهور
نوعية المنصوره
اداب انتساب موجه دمنهور
زراعه القاهره
تجاره القاهره
تربية السادات
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
تربية سوهاج
حقوق القاهره
تجاره الزقازيق
علوم رياضة اسوان
حقوق اسيوط
تربية/رياضه اﻻسكندرية
تجاره جامعة السويس
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
727294
207619
209218
285416
116541
220833
653043
916631
674941
293818
514448
537791
612979
500707
678786
747752
832774
532647
538271
805112
582613
752628
434015
456288
327064
502672
900001
206720
458945
309974
756434
520260

اسم الطالب
خالد اسماعيل عبدالرازق الجيزاوي
فيرينا فرج فكرى فرج
نانسى صﻼح ماهر عبد الخالق
احمد علي محمد سيد ابو بكر
اسﻼم عاطف حسن السيد
محمود رضا اسماعيل سليم حسن
رانا محمد شبراوى السيد
سامي لوقا ويصا داود
اميره السيد عطيه عبد الرحمن النادى
احمد هدايت فاروق احمد
احمد حلمى على عبدالحليم هندي
امل السيد محمد محمد خليفه
رويدا أحمد عبدالرحمن السيد
اندرو شكري سليمان عيسى عوض
مى صبح ابراهيم صبح شحاته
وفاء عﻼء عبدﷲ عبدالجواد
فاطمه احمد عادلى على
ارسانى ياسر رزق تكﻼ
شيماء خميس عبد الرازق عبد السﻼم العربى
اسماء محمد بهاء الدين على محمد
شاهنده محمد احمد فريد العشرى
علياء على محمد محمد على الحسانين
عبدالعزيز محمد محمد ابوالعﻼ
محمد السيد بدوى ابراهيم بدوى
احمد محمد اسيوطى لبيب سلطان
ميرام عدلى عامر الجعفري حسين
منى محمد عوض احمد
هديل محمد فوزى شحاته حسن
منى محمد أحمد جمعه
احمد ربيع على موسى
امنيه محمد احمد الغزالي
وﻻء سمير عبد العزيز ابراهيم على

الكلية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية اسيوط
معهد فني صحى الزقازيق
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره دمنهور
تربية طفوله ج دمنهور
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
اداب دمنهور
تربية المنصوره
تربية ابتدائي جامعة السويس
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره دمنهور
علوم دمنهور
اداب جامعة دمياط
تجاره طنطا
علوم جامعة دمياط
تربية اسكندرية
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
اداب سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم العريش
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
367878
366837
877321
132063
526119
594542
428436
309639
537176
845594
888540
145164
905811
581820
294096
610771
827355
527265
443602
114233
575726
827320
615388
911968
811923
381552
366470
243334
669166
677114
359103
679304

اسم الطالب
مريم اسامه زيدان عبدالرحمن
عبدالقادر اشرف محمد ابراهيم حجازي
منار عزالدين عباس ابراهيم
احمد محمد اسعد محمود كمالي
عمر رسمى محمد على على
منار ابراهيم محمود ابراهيم الدغيدى
محمد عصام خلف محمد ابو الغيط
كريم احمد أبوالعنين عابدين
إيمان ثروت محمد على الجمال
محمد محسن غريب على محسن
مروه عبد الحفيظ حسين يوسف
سامر حسن احمد عبد الجليل
محمد صﻼح عبد العزيز خلف
عمرو سامى سعد سليم عبد الكريم
احمد محسن عبدالعظيم بيومي
ابراهيم محمد فتحى محمد عثمان
رانيا ابو الحجاج سيد احمد
إسراء فرج يوسف حسن ابو كليلة
ميرفت محمد عبدالمطلب محمد احمد الحاج
محمد عبد التواب محمد الروبى
ريهام وحيد أحمد أحمد دياب
بﻼل عوض محمد محمد
مرثا سليمان جبران سليمان
عبد الرحمن جمال عبده بحر
سعيد عادل احمد محمد
اميرة خالد يحى عبدالحميد الهواري
كريم حاتم محمد فوزى محمد لطفى الغباشى
هيام ابراهيم السيد عبد ﷲ عارف
اسيل محمد الذهبى السعيد والي
نادر السيد توفيق احمد اﻻلفى
محمود احمد حجازى محمد ابراهيم
احمد سمير زكى على ابراهيم

الكلية
اداب بنها
علوم رياضة بنها
تجاره اسيوط
حقوق القاهره
تربية اسكندرية
تربية جامعة دمياط
تجاره اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تمريض دمنهور
تجارة قنا ج جنوب الوادي
حقوق اسيوط
أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب
تجاره سوهاج
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجارة قنا ج جنوب الوادي
علوم اﻻسكندريه
تربية طنطا
حقوق القاهره
تربية طنطا
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية الزقازيق
اداب اسوان
تربية المنيا
حقوق عين شمس
تربية رياضية بنين بنها
تجاره القاهره
حقوق المنصوره
تربية المنصوره
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
755437
156063
654497
756978
663644
591017
543232
210501
137002
473583
216815
113947
358243
206004
321959
817942
754702
812046
369800
583222
575870
651102
225055
471046
801212
429321
149749
526985
745630
525552
237808
464222

اسم الطالب
هبة ﷲ سعيد عيسي مصطفى العيسوي
اسراء احمد حسين عبد المطلب
حسام ربيع محمد احمد حسن
ساره فوزى احمد عبد الفتاح بﻼل
هند محمد احمد محمود طمان
اميرة احمد مسعد احمد الخميسى
عبدالرحمن محمود محمد محمود غانم
مارتن ماجد صبرى محروس
احمد جمال شوقى حسن
أمنيه حسن حلمي على نميس
عبدالوهاب محمد حسين مدنى
محمد اسامة محمد مراد
هايدى احمد على محمد
كيرلس مشيل سليمان جيد
كريم سمير السيد مسعود الوحش
حسين عصام حسين علي محمد
احمد سليمان مضيوف سليمان
يوسف سامى صاروفيم يوسف
محمد محمود عربى الهادى
مريم السيد خميس الشيخ
ايمن محمد رجب النجار
سعاد عبد الجليل طه احمد اسماعيل
محمد عادل عبد الﻼه عمر
عزة هشام غريب ابراهيم الكومى
احمد عاطف عبدالنعيم محمد
مروه سعيد محمد محمود
زهراء عاطف محمود عبد الباسط
هاجر أمين أحمد أمين
مصطفى ايمن مصطفى علي
انجى خالد محمد عبد الجواد
كريستينا يعقوب صالح يعقوب
محمد عصام محمد محمد عمر

الكلية
تجاره بور سعيد
تجاره بنى سويف
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية/رياضه المنصورة
تجاره جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه قاهره
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره بنى سويف
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تجاره اسيوط
معهد فنى تمريض بنها
تربية ابتدائي طنطا
تجاره طنطا
علوم جامعة دمياط
علوم رياضة حلوان
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تمريض المنيا
تربية أساسي اسكندرية
تربية حلوان
تجاره اﻻسكندريه
حقوق الزقازيق
تربية أساسي اسكندرية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
153474
375652
278311
734321
284398
522630
354192
381863
302890
582020
134411
252599
746088
463812
612579
462103
468440
812344
433146
909477
368717
826037
827454
437542
594354
605450
213612
908914
320851
895982
322036
616673

اسم الطالب
اميرة محمود على محمود
احمد نجاح متولى عبدالمهيمن
هدى جمال حمدى محمد السيد
يارا محمد عبدالحميد حسين خشبه
مصطفى عبد العزيز عبد السﻼم محمود
اﻻء إبراهيم أحمد ضيف ﷲ
مصطفى احمد السيد عبدالنبى
هاجر عزت سليمان فرج
جوهرة شاكر حامد اللواتي
ايه عﻼء احمد شرف الدين
فادى هانى على حجازى
ابراهيم محمد على عبدالﻼه
خالد عيسى عبد الﻼه عيسى
مروه على السيد معجوز
عمر محمد السيد احمد السيد قادوس
يسرا محمد حمدى احمد حسانين
حسين عﻼء حسين احمد الشافعى
مينا عماد كامل مينا
مصطفى محمد السيد ابراهيم شيحة
احمد يحيى محمد مصطفى
شيماء احمد عدلى احمد بيومى
ساره بهيج عبود بهيج
انجى ناصر تامر مصري
رحاب حسن عبد النعيم احمد عبدالنعيم
أسماء سليمان محمد رشاد تفاحة
سماح محمد القرشى عبد الرحمن احمد سمرى
احمد محمد عوض ﷲ محمد
فاطمه الزهراء محمود على حسين
اية محمد محمد خفاجي
نهى صبرى خﻼف عبد الﻼه
رضا ايمن رضا سعد محمد
حسناء سﻼمة السيد محمد ابو عمر

الكلية
حقوق بنى سويف
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
فنون تطبيقيه حلوان
نوعية موسيقيه الزقازيق
حاسبات ومعلومات الفيوم
تربية اسكندرية
تجاره انتساب م .بنها
رياض اطفال القاهره طالبات
معهد فني صحى بنها
تربية ابتدائي طنطا
تجاره القاهره
علوم رياضة اسيوط
حقوق الزقازيق
طب بيطرى كفر الشيخ
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
تربية كفر الشيخ
تجاره كفر الشيخ
اداب المنيا
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تربية ابتدائي بنها
اداب اسوان
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تربية أساسي اسكندرية
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تجاره الزقازيق
حقوق القاهره
كلية تجارة ج أسوان
معهد فني صحى بنها
تجاره سوهاج
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تربية ابتدائي طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
390947
159430
117659
732398
842584
241854
445973
584377
355537
817661
283441
819277
522654
124765
806634
745968
449081
876815
281760
726536
104921
893202
471872
660374
821437
304824
801176
230275
447967
319115
159737
536624

اسم الطالب
كيرلس فايق كامل حنا
اسماء سيد عبد العظيم محمد
مريم عصام على محمود
ايه سامى صﻼح سليمان
مصطفى محمد جمعه عبد الغني
احمد محمد عمر السيد
ميادة قدرى محمود النفياوى
آيات عبد الرحمن محمد عبدالرحمن حسن
منار محمد عبدﷲ علي
شيماء احمد محمد عبد العزيز
اندرو ارك اديب نصر ميخائيل
منار عمر عثمان احمد
اميره عبد العزيز عزت علي الجندى
اسﻼم سمير حسن محمد
اسراء ايمن رشدى زكى
محمد محمد احمد اسماعيل
منة ﷲ ناصر سعد السوداني
ناديه ايهاب محمد زغلول
لمياء عبد الوهاب احمد عبد الوهاب
نوران سيد الدسوقى احمد
ندى احمد سيد احمد سعد
زينب احمد عبد المنعم امين
محمد سامى محمد السيد داود
محمد حسن حسن محمد المﻼياتى
عبدالرحمن كمال محمود عثمان
اسراء محمد محمد شرف
محمد ناصر على نجيب
ياسمين ايهاب احمد عمر
احمد عبد الحميد عبد ﷲ عبد الحميد
نهلة عبد العزيز محمد السحيمى
اسراء سامى معوض عبد الوهاب
اميره منير محمد بيومي كامل

الكلية
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
اداب انتساب موجه بنى سويف
علوم رياضة القاهرة
اداب المنصوره
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم جامعة دمياط
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب القاهره
تربية ابتدائي المنيا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره اسيوط
زراعه اﻻسكندريه
ك.ت .فني صناعى المطريه
اداب المنيا
تربية اﻻسماعيليه
علوم طنطا
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره كفر الشيخ
تمريض المنصورة
تجاره سوهاج
تربية ابتدائي السادات
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
تربية حلوان
معهد فني صحى طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
علوم دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
105924
534001
681451
685016
436496
827735
730735
162365
650353
663744
453583
653894
449506
178882
307483
235581
828189
910785
808686
520528
661884
882874
650305
103071
309168
670342
241032
595323
314634
747422
595438
822260

اسم الطالب
نانسى ماجد عبد المﻼك حبيب
روان صبحي عبد الغني عبده
نيره كمال مصطفى كامل المهدى فوده
زينب عبد الباسط محمود الباز
رميساء ايهاب حسن محمد حسن الشطﻼوى
بسمه عبد الحي أحمد أحمد
منه ﷲ خالد احمد نبوى
ثناء احمد محمود رمضان السيد
احمد عمرو احمد لطفى عبد السميع السيد
ايه محمد محمد عبد السﻼم
منار محمد عبد القادر حجازى
سلمى احمد احمد نوح سليمان
منار حامد مصطفى البهنسى
مارينا صبحى عزيز ارمانى
دعاء عاطف عبد الوهاب العسيلي
سلمي هشام اسماعيل مبروك
خالد اسماعيل محمود محمد
ليلى سﻼمه قرنى امين
مهند عادل عبد المعز محمد
إسراء رمضان عيسى رضوان
منصور شوقى محمد على البقرى
عمر محمد على معبد
مى مجدى فتحى محمد جابر
يارا محمد صبحى توفيق
اسراء محمد ابراهيم الحصرى
ساره محمد محمود محمد المتولى
اسراء ناصر ابراهيم عباس
مى بشير عبدﷲ عبدالعزيز شحاته
حنان عبد الحكم محمود السكرمى
منار محمد حامد محمد حامد
ايمان محمود بشير عبده سليمان
منار مصطفى سليم حسن

الكلية
حقوق بنى سويف
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
علوم المنصوره
زراعه المنصوره
علوم بورسعيد
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية الفيوم
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
معهد فني صحى المنصوره
حقوق طنطا
علوم المنصوره
طب بيطرى بنها
تربية ابتدائي بنى سويف
تربية/رياضه شبين الكوم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
تربية اسوان
علوم المنيا
اقتصاد منزلى حلوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
إعﻼم ج جنوب الوادى
تربية المنصوره
علوم القاهره
اثار الفيوم
حقوق المنصوره
حقوق حلوان
معهد فني صحى بور سعيد
تربية ابتدائي السادات
تربية ابتدائي جامعة السويس
دار العلوم ج القاهره
اداب قنا ج جنوب الوادى
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
327870
453448
155662
922333
382457
284298
659112
809636
157536
456840
320833
669554
535838
593731
230160
155061
734489
594212
743433
752610
539355
749652
822566
114093
902753
210907
145446
208403
298315
114766
535013
432527

اسم الطالب
مصطفى شريف أحمد جبر فياض
اسراء محمد محمود سلطان
مصطفى عمر عوده محمد
مصطفي ربيع محمد احمد
احمد زكريا حسن محمد
عز الدين ايمن حسينى طه
عبد ﷲ ايمن السعيد السيد ابو العز
خلود احمد كامل عثمان
حسام حسن عبد الغنى محمد
اميره طلعت عبدالخالق علي هدهود
ايات محمد على ابو سليمه
احمد اسﻼم محمد محمود سلطان
نسمة خالد محمد محمد المغربى
ساره ايهاب رضا زيان
اية ايمن محمدماهر يونس
اية على حسن محمود كليب
عبدﷲ محمد صﻼح الدين عبدﷲ قطب
عبد اللطيف احمد رجب متولى الدحدوح
ياسمين عادل السيد علي البصراتي
سلمى ابراهيم حسن ابراهيم السوقى
مى مجدى احمد محمود ناصف
مريم زكريا محمد سالم
وفاء سيد محمود أحمد
حسام خالد محمود محمد
خلود خالد مصطفى احمد
زياد صﻼح ابراهيم محمود
فتحى فرج فتحى فرج عثمان
شادى ضياء فاروق محمد حسن
محمد علي درويش على الشيمى
رضوى ابراهيم محمد احمد
امنية اسامه محمد عبد العزيز المر
محمد السيد محمد العدوي مصطفي

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب كفر الشيخ
تجاره بنى سويف
معهد فني صحى رياضه اسوان
تجاره انتساب م .بنها
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تربية/رياضه المنصورة
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره بنى سويف
نوعية موسيقيه طنطا
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية طفوله ج دمنهور
تربية/رياضه جامعة دمياط
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
علوم حلوان
زراعه الزقازيق/رياضة
تجاره كفر الشيخ
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية ابتدائي بور سعيد
تربية ابتدائي السادات
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية ابتدائي سوهاج
حقوق عين شمس
علوم رياضة القاهرة
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اداب القاهره
علوم طنطا
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
672658
386938
316078
365664
310926
301656
352004
277442
470777
731895
679047
679410
159504
739577
213876
659647
377334
145277
391727
878245
320991
610837
141757
223275
215283
106051
152543
365623
384053
162413
162777
460991

اسم الطالب
احمد محمد احمد العتابى
ميرنا عماد محروس توفيق
نيرة محسن محمد احمد
ايه صابر عبدالنعيم احمد
مروة سعيد أحمدعلى الجمال
محمد صﻼح احمد زقزوق
محمد عادل محمد سالم قطب
عمرو وليد سيف الدين عبد ﷲ محمد
مريم سمير يوسف محمد الصيرفى
عبد الرحمن محمد السيد عبد العال
محمد احمد السعيد احمد سالم
نرمين محمد طلبه محمد
ايمان منير انور رياض البدوى
محمد جﻼل الشوادفى احمد النجار
ريهام خالد شعيب صالح
اميره عبد الرحمن عبد الرازق ابراهيم
سهام وليد ابراهيم العربى عواد الطحاوي
شروق سامى زغلول توفيق
محمد جمال ابراهيم مرسى الطنطاوي
ندى حازم عيد احمد
مروة جمال محمد الخولى
امنيه عبد العال السيد احمد عبد العال
محمود محمد احمد مكاوى
اسماء عاطف محمد مغاورى ابو اليزيد
لؤى محمد محمد حسن حسين
ندى محمد حسن جادﷲ
اسﻼم حمدي صدقي رياض محمد
فاطمه عبدالعزيز يوسف امام
نورا مصطفى عبدالموجود مرسى
مريم بدوى عبد الصمد عبد القادر عوض
هبه عمرو محمد عبد العزيز
محمود مسعد عبده احمد نصار

الكلية
تربية الزقازيق
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تربية بنها
بنات علوم رياضة عين شمس
تمريض شبين الكوم المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره انتساب موجه عين شمس
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
تجاره الزقازيق
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب المنصوره
تربية /رياضه بنى سويف
تربية الزقازيق
تربية حلوان
تربية المنصوره
حقوق بنها
السن عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره اسيوط
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجاره جامعة السويس
تجاره عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
زراعه القاهره
حقوق عين شمس
تربية الفيوم
تربية ابتدائي الفيوم
حقوق اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
610338
225013
656088
378605
880335
680626
848015
540499
427701
533750
584708
159778
282149
313390
828924
106498
294402
750448
742489
459750
304065
586801
384862
583928
732445
228422
879024
519054
434839
117839
835721
877974

اسم الطالب
نورهان محمد الصادق عطيه
احمد شعبان احمد محمد عمر
جاسر حامد السيد احمد ابو الخير
احمد صﻼح عبدالوهاب علي
نورهان صﻼح ابو العﻼ عمار
حسام احمد احمد العيسوى الصياد
هيام جابر حسانى على
نورا عوض عبد السﻼم جاب ﷲ
ساره عبدالعال السيد شعبان ليله
امانى احمد محمد حسن محمد
امانى سعد محمد السيد القطرى
شيماء محمود سيد كامل
دانا مصطفى محمود محمد عزمى
هاجر حمدي سليمان العربى
مصطفى محمود سيد احمد
مصطفى عﻼء عبد العظيم نزهى عتيق
محمد منصور عبده منصور
عبد الرحمن يحيي الخضر هليل
شيماء احمد السيد محمد
مصطفى نبيل عبد المجيد موسى
ساجدة حامد احمد العزاوى
فاطمه يوسف محمد يوسف
مصطفى سعيد سيد عباس
يارا جمال حامد المحﻼوى
سهام محمد عبدالستار محمد عبدﷲ
محمود محمد حسين محمد
ندي حسني عبد الهادي عبد ﷲ
اية محمد عبد الحميد عبد الجليل بﻼل
عبد ﷲ انور شاكر ابو رخا
شيرين مصطفى شيخون محمد
ايه محمد سيداحمد محمد
عماد فوزى ابادير مترى

الكلية
نوعية الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حاسبات ومعلومات المنصوره
تربية/رياضه عين شمس
اداب انتساب موجه اسيوط
تجاره طنطا
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تربية طفوله ج دمنهور
علوم طنطا
زراعه دمنهور
تربية طنطا
علوم بنى سويف
اداب عين شمس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره القاهره
تجاره عين شمس
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
تربية/رياضه كفر الشيخ
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
علوم طنطا
تجاره انتساب م .بنها
معهد فني تمريض طنطا
اداب الزقازيق
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تربية طفولة اسيوط
اداب دمنهور
تجاره دمنهور
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تربية اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
312350
311636
588117
545507
363923
524597
596598
216590
898644
881974
533744
449140
807792
292737
279659
286788
681870
438626
672256
452941
579580
584716
323162
916386
104347
355219
879009
169679
746824
287235
114608
129491

اسم الطالب
محمود عبد الحميد ابراهيم سﻼمة
اسﻼم اشرف محمد الفرام
عبد ﷲ ابراهيم عبد ﷲ عوض سويلم
محمد فاروق كامل حسين محمد
اسﻼم محمد محمود احمد حسن
أحمد السيد عبد المولى السيد
حنان كريم سعد محمد جاد ﷲ
محمد مجدي سيد عبد الحميد
حسنه محمد مصري محمد
ابتهال حمدى محمد عبد المالك
الشيماء رضا سعد الجوهري سعد
نيره عبد المنعم محمد العمري
هدى جمال احمد علي
سمر حسين عبد العزيز ابو ابراهيم
رامين ابو بكر جمعه عبد العظيم
اسراء احمد على شحاته فرج
منار اشرف محمد احمد مجاهد
منة ﷲ محمد عبد المجيد محمد عون
ايه سيف اسماعيل السيد
نيره جمال نصر يونس
نهى محمود حسن جميعه
ايمان عصام العبد حمام
دنيا عماد عبد الصمد محمد فرج السنافيرى
عزه جمعه محمود احمد
عبد الرحمن خالد عمران عبد ﷲ
هدير هشام محمد رزق
ساره محمد جمال احمد يوسف
عمرو شعبان عبد النبى عبد الواحد
محمد عزت عبدالرحمن محمد السمري
بسمة شعبان كامل امام
نرمين عثمان عبد الرحيم عثمان
اية حازم حسن عويس

الكلية
تربية ابتدائي السادات
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
زراعه طنطا
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
حقوق عين شمس
تربية اسكندرية
تربية جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه طنطا
اداب سوهاج
تمريض اسيوط
تمريض دمنهور
اداب طنطا
اداب المنيا
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب القاهره
تجاره القاهره
حقوق المنصوره
زراعه اﻻسكندريه
تربية المنصوره
اداب اسوان
اداب طنطا
اداب المنصوره
معهد فني صحى بنها
تجاره اسيوط
تربية عين شمس
حقوق حلوان
طب بيطرى اسيوط
حقوق حلوان
تجاره جامعة السويس
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
149824
219948
532627
289289
210879
128206
501620
304780
753399
239103
592821
523858
428624
733153
388242
819204
502875
825459
313140
430424
353688
169326
539128
454107
108660
133800
318301
657859
538638
351600
533360
898796

اسم الطالب
عبد ﷲ محمد حامد ابوسريع
اسراء عبدالشافى يوسف مرسى
احمد حمدي غريب محمد
حسن بيومي محمد بيومى
مايكل ماجد انور فهمى
نوران عصام مبروك محمد شرباشى
محمود جبريل عوض محمد
نورا ابراهيم عبده محروس
مي محمد احمد الحريري
شهاب عصام احمد محمود
محمد مجدى محمد غالى
كﻼرا نسيم جرجس عيسى
احمد محمد عبد الحميد غازي ادريس
انجى كمال السيد شبانه
نجﻼء محمد عبدالرحمن محمد
دعاء احمد صبره عبد المطلب
محمد محمد على أحمد المغربى
وليد فضل ﷲ احمد الملقب كردي محمد
سمر اشرف عبدالحميد السيد
محمد ايهاب مصطفى احمد محمد
مصطفى محمد محمد متولى
حسام فرج توفيق احمد
شروق السيد عبد الستار السيد عبده
اسراء محمد ابراهيم عبدالرحمن مليحة
مينا حنا ظريف برسوم
ريهام رمضان احمد عبد العال
احمد عثمان محمد عثمان
ايمان السيد السيد عبد الحميد كشك
الهام محمد محمد حسين يوسف
ياسمين صﻼح غازى غانم
ايمان محمد محمد محمد عوضين
ياسمين محمد مطاوع محمد

الكلية
اداب بنى سويف
زراعه عين شمس
تجاره دمنهور
زراعه القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب القاهره
طب بيطرى اﻻسكندريه
تمريض شبين الكوم المنوفية
تربية بور سعيد
دار العلوم الفيوم
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
طب بيطرى اﻻسكندريه
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره بنها
تربية بنها
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسكندريه
كلية تجارة ج أسوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تربية ابتدائي طنطا
تجاره بنى سويف
حاسبات ومعلومات حلوان
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
معهد فني تمريض المنصوره
معهد فني صحى اﻻسكندريه
حقوق عين شمس
تربية أساسي اسكندرية
علوم رياضة سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
232734
671144
278502
243095
451844
895988
241249
112414
315064
666696
590754
679153
214302
296980
209061
545685
535761
369505
670853
450357
581841
754700
166316
754125
388626
741494
317247
887964
527758
534011
151361
366710

اسم الطالب
ندى شريف علي لطفي عبد الرحمن
نسرين عطيه عبد الوهاب العوضى
داليا عصام عصمت عبد الحليم عمارة
زينب الجوهري عبد القادر ابو النصر
مصطفى عزت السعودى البدراوى حبيش
اسراء رفعت احمد محمد
اميره سيد عبده سيد
ياسمين سامى محمد محمد الجندى
احمد محمد طلعت عامر موسى شلضم
عﻼء جﻼل مصطفى بخاطره البهلول
عمر عبدالعزيز كامل الدابى
عمرو سمير محمود عبد الجواد محمد
اسراء عماد كامل عويس
سلمى عماد عبد القادر طه
نورهان محمد شرين محمد فؤاد سالم كريم
نادر السيد محمد احمد الشعراوى
رحمة ابراهيم عبدالعزيز الدكروري
محمد يوسف محمد يوسف ابوالعنين
مريم سﻼمه ابراهيم محمد
امانى محمد عبد الغفار محمد البرل
محمد اشرف عﻼم محمد خليفة
احمد سعدامين رضوان محمد
الحسين كمال محيى الدين العشيرى
سماء سامر حسن ترك
منار عبدﷲ غريب عبدﷲ
مصطفى انسان حسن سلمان رشوان
هيام السيد حسن شوشه
امل عبد الصبور بباوى سدراك
داليا سعيد محمد حسن صالح
ريهام أحمد سعد محمد خطاب
شعبان عبد ﷲ رجب عبد ﷲ
مصطفى مدحت احمد عبدالعال عياد

الكلية
حقوق انتساب موجه عين شمس
تربية المنصوره
اداب القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تربية سوهاج
زراعه القاهره
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
علوم رياضة سوهاج
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات المنصوره
فنون تطبيقيه حلوان
حقوق انتساب موجه عين شمس
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
علوم رياضة طنطا
معهد فني صحى اﻻسكندريه
حقوق بنها
تجاره الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى رياضه طنطا
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنى سويف
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنها
نوعية موسيقيه اسيوط
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه قنا
تجاره بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
383315
741789
813096
360844
137057
905434
538669
501760
828913
243511
136472
124985
527445
469529
376874
742643
282621
844637
603629
588648
805969
278781
143089
114098
119135
455664
885008
535250
542184
682256
241372
450646

اسم الطالب
ريهام سعيد عبدالفتاح على
ماركو جرجس ويصا راغب
مها سعيد لويس سليمان
رضوى سيد على هاشم
فايز منير فايز بطرس
امنيه السيد هاشم احمد
ايمان خالد عبد الفتاح الشناوى
عمرو محمد منصور صديق
محمود دكرونى احمد حسين
ثؤدورا وجيه توفيق سعيد
اسراء عادل صابر حسنين
محمد فاروق احمد محمد
ندى مجدى سليمان حسن سعفان
نورا عبد الكريم على سيد احمد عبده
اسراء محمد حسن امام الشافعى
نورهان ممدوح محمود عبداللطيف
محمد عمرو محمد احمد
سهام محمد رفعت طه
مينا رضا وهيب جبره
اسراء حمدى عبدالمهيمن الكردى
باسم احمد ابراهيم احمد
ندى محمد حسن فؤاد محمد
سمية ياسر ابراهيم عبد الصادق
حسن كمال صﻼح الدين احمد
ساره صابر طاهر احمد
رافت نظمى عبد العزيز ابوسمرى
اياد محمد هاشم محمد
دعاء ناجي محمد عبد السيد
عبد الرحمن احمد محمد محمد عبد الرحمن
هناء عمر فهمى على الغيطانى
هبة رجب فاضل شرقاوي
اسماء عصام الدمرداش مصطفى السيد

الكلية
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
تربية سوهاج
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اثار الفيوم
تجارة قنا ج جنوب الوادي
علوم القاهره
علوم رياضة حلوان
السن عين شمس/رياضة
علوم اﻻسكندريه
تربية كفر الشيخ
كلية الفنون التطبيقية ببنها
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية ابتدائي المنيا
تجاره الزقازيق
تربية طنطا
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه القاهره
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية التعليم الصناعى جامعة حلوان
حقوق اسيوط
تربية طفوله ج دمنهور
استنفد الطالب رغباته
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
378502
285266
207881
228169
843895
602302
671834
180423
813122
670852
121826
880023
308671
321557
671483
211357
537599
217908
825271
848518
436623
180792
510719
580196
583781
124084
532208
379268
210816
827842
229853
610679

اسم الطالب
ياسر محمد عبدالعظيم محمد
ندى هشام هاشم عبد البارى
مايكل عصام فكري عازر
محمد مؤمن عبد السميع عبد المجيد
رافت رفعت جميل جيد
محمد السيد عراقى السيد
خلود حمدينو حسن السيد
اسﻼم مجدي محمد احمد
هدير ربيع شعبان خلف
مريم زكى فوزى لبيب
شروق سيد جاد الرب عبد الحافظ
يوستينا جرجس انور نمر
شروق مصطفى حامد اسماعيل
رحاب عربي على حنطور
صابرين اسماعيل عطيه احمد
اﻻء حمودة عبدﷲ حسنين
اسماء رمضان عبدالمجيد حسن عمر
نورهان رحاب عبد العليم رحاب
محمد احمد محمد صديق
منى محمد حامد احمد
يمنى فرج محمد فرج الفقى
اسماء محمد محمود شوبك
محمد صبري حسن سﻼمة عرفه
ندى طارق عادل حلمى الشب
شيماء ابراهيم فتوح البلتاجى
احمد حامد محمود محمد
عﻼء عوض اسماعيل عيسى
حنان خالد فايز محمد رشدى ناصر
نورهان محمد رمضان الشحات
حسن جاد عبدﷲ محمد
اية محمد عبدالمجيد عبدالمنعم
محمود عبده محمد عامر

الكلية
اداب سوهاج
كلية بنات شعبه طفوله عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية رياضيه بنين المنيا
اداب الزقازيق
اداب انتساب موجه المنصوره
نوعية الفيوم
تربية ابتدائي المنيا
نوعية المنصوره
حقوق انتساب موجه القاهره
نوعية فنيه اسيوط
تمريض شبين الكوم المنوفية
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
طب بيطرى دمنهور
حقوق انتساب موجه القاهره
كلية تجارة ج أسوان
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
اداب اﻻسكندريه
دار العلوم الفيوم
حقوق اﻻسكندريه
علوم المنصوره
علوم طنطا
اداب انتساب موجه القاهره
نوعية اﻻسكندريه
كلية البنات تربية عين شمس
حقوق حلوان
اداب قنا ج جنوب الوادى
تربية عين شمس
معهد فني صحى الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
356745
323603
111801
608096
501826
610465
594683
324351
920714
361635
211985
877738
111503
584905
816563
597322
324982
502737
460062
818696
581586
743599
668439
461850
612120
518908
591497
828345
504161
104378
359141
215368

اسم الطالب
ابراهيم حسن محمد على
نشوى صبحي محروس محمد الجوهرى
راندا عبد المالك دهايبى هندى
ريم عصام مصطفى عطيه
سيف الدين احمد عبد البارى محمد يوسف
محمد حسين محمد حسين على
ايمان محمد فايز خفاجى
سيد حساني سيد على
احمد عبدالباسط ثابت احمد
راندا محمود احمد عبدالخالق
سلمى عماد حمدى محمد
زينب فرغلى على سعداوى
مريم يوسف جرجس سﻼمة
عبير ايمن مجاهد العجوز
هدير قاسم عمر عبد النعيم
يمنى طارق منير صادق اﻻديب
بسمة سيد محمد سيد
مؤمن حسن فكري منصور
أية محمد لطفى عبد الخالق
منال محمد خيرى محمد
حازم حسام سليمان الجمال
احمد محمود احمد دندر
فايزه ابراهيم القطب القطب سراج
اﻻء محمد عيد محمد لطفى عيد
محمد جمعه محمد متولى
منه ﷲ حامد عبدربه محمد عبدربه
نورهان عادل محمد السيد محمود
ايمان عبد العزير عبد العاطى محمود
ياسمين محمد محمد ابراهيم مرسي
مؤمن محمد عبد السﻼم محمد
احمد عﻼءالدين محروس احمد الدسوقى
مكسيموس ممدوح ميﻼد سدره

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
علوم الزقازيق
معهد فني صحى بور سعيد
حقوق قنا جنوب الوادي
علوم رياضة سوهاج
السن عين شمس/رياضة
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
زراعه اسيوط
تربية حلوان
تربية طفوله طنطا
اداب المنيا
علوم جامعة دمياط
رياض اطفال المنيا طالبات
علوم دمنهور
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
نوعية المنيا
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
علوم المنصوره
تربية كفر الشيخ
معهد فني تمريض الزقازيق
اداب دمنهور
علوم جامعة دمياط
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره اﻻسكندريه
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
581457
386493
548494
890802
901828
743131
316169
575219
660698
602520
669481
502775
674966
598261
237488
285277
123675
537338
745810
832783
895608
285441
754962
524753
664835
897393
915122
154971
607451
731810
217994
375982

اسم الطالب
عمرو صﻼح بكر الكفراوى
مى عﻼء محمد عبدالتواب
ايمن عبدالتواب عبدالوهاب عبدالتواب حسين
بخيته عصمت على مساعد
كاترين بهجت تامر جاد
تسنيم سعد محمد بسطويسي
ياسمين اوسامة عبدالقادر احمد زهران
ابراهيم السيد عبد الفتاح على نجم
اميره رمضان احمد شلبى
اميره فتوح محمد علوان
محمد ابراهيم عبد الرحمن احمد
رؤى خالد سعد محمد عطية
خديجه احمد طمان محمد طمان
نعمان محمد فتحي المناوي
سهيلة حسن حسين محمد نور
اسراء وحيد فريد عبد ﷲ
كامل محمد كامل محمد حسن
أماني محمد محمد احمد على جمعة
امنيه محمود حسن محمد علي
كرمينا اكرم صومائيل كامل
اندرو ايهاب ادور يوسف
محمود ادهم عبدالمحسن عبدالعزيز
ساهر سيد محمد عبد العزيز
يوسف سامح جرجس نجيب
عبد الرحمن محمد عبد الغنى عبد العزيز
ماريا ثروت صاروفيم نصيف
منار عاطف فرغلي عبدالعال
محمد اسامة فؤاد عبد الحميد
احمد اشرف احمد البدرى
محمد عبد ﷲ اسماعيل عبد ﷲ
هبه محمد ادريس خلف
احمد حسن سعيد سلطان ابراهيم

الكلية
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
طب بيطرى بنها
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
معهد فني تمريض اسيوط
اداب سوهاج
تربية اﻻسماعيليه
طب بيطرى بنها
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب انتساب موجه الزقازيق
علوم المنصوره
علوم دمنهور
معهد فني صحى الزقازيق
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
حقوق حلوان
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم دمنهور
تربية اﻻسماعيليه
تربية قنا ج جنوب الوادى
علوم سوهاج
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
السن عين شمس/رياضة
علوم اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه المنصوره
السن المنيا
فنون جميله فنون المنيا
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
تجاره الزقازيق
اداب الزقازيق
علوم القاهره
تجاره عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
731701
470285
907897
316947
899787
580282
386281
285637
549238
909147
661522
305776
530541
155191
815028
589420
106264
535717
227692
362477
457587
843703
747158
812270
678370
119945
287237
313302
460981
318350
153966
139483

اسم الطالب
عبد الرحمن صﻼح محمد مصطفى
عبد العزيز رضا عبد العزيز العفيفى متولى
احمد فايز محمود عبد المطلب
مريم علم الدين محمد احمد حسن
مروه احمد عبد الحافظ محمد
مارينا عاطف توفيق بشاى عبد المﻼك
مارينا ابراهيم ابراهيم تودري
مصطفى احمد محمد احمد مصطفى
مدبولى محمد فريد عبدالجليل
اسراء احمد عثمان الغريب
فاطمه عادل حسن محمد عبده قاعوده
احمد ايمن محمد ابوشوشه
محمود مصطفى خليل الغول
اسامه نبيل محمد مؤمن
انجى اكرام لمعى شحاته
رانيا السيد عبدالجواد البواب
احمد محمد وائل البيومى درويش
اية فؤاد محمد السيد الخوالقة
عبد ﷲ محمد محمد عيد
نورهان ايمن محمد محمد
فاطمة محمد عبدالعزيز سيداحمد
دعاء نادى سيد توفيق
على صﻼح عبدﷲ عبدالواحد على
سميه محمد احمد عبدالمولى
مياده رضا فهمى عيد
احمد ماهر طه حافظ
حنان محمد عبدالمطلب حافظ
اسماء صبحي محمد حسن
على مجاهد محمد عبدالسميع الزيبق
محمد جمال شاكر عبد ﷲ الشيخ
هدير مصطفى اسماعيل على
عبد الرحمن محمد سعيد صبرى

الكلية
علوم رياضة الزقازيق
تجاره كفر الشيخ
تجاره سوهاج
اداب شبين الكوم ج المنوفية
كلية اللغات والترجمة سوهاج
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
علوم رياضة دمنهور
اداب اسوان
تربية ابتدائي المنصوره
تربية شبين الكوم
تجاره دمنهور
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
اداب المنيا
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره دمنهور
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم رياضة عين شمس
تربية طنطا
تربية /رياضه المنيا
علوم رياضة سوهاج
اداب المنيا
اداب المنصوره
اداب انتساب موجه القاهره
اداب انتساب موجه القاهره
معهد فني صحى بنها
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
اداب بنى سويف
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
669978
153821
588090
510378
529633
429740
904340
388153
317844
576059
599813
671910
324087
744273
437427
878035
384577
878484
230501
600336
145115
518630
731171
372144
681769
120456
727568
309099
436256
894651
922141
731703

اسم الطالب
رحاب احمد على عطيه جوهر
هدى احمد مصطفى محمد
ابراهيم عبد الغنى ابراهيم عبد الغنى وهبه
حسين محمد حسن موسى دياب
مروان محى حامد عبدالهادى عبد الجليل
السيدة بسيونى السيد بسيونى
محمد خالد عبد الرحيم محمد
نرمين احمد ماهر جوده عبداللطيف
يحي عاطف وهيبى محمد عزب
محمد شعبان كمال الخطيب
احمد خالد عطيه حسن
ايمان ماهر عبد الكريم المرسى موافى
محمد سيد عبدالبديع نفيس
محمود مجدى امام توفيق
نوران احمد عبده مصطفى
سماح غريب توفيق عبد ربه
هند مصطفى عبدالحميد سيد
محمد احمد على حسن
منه ﷲ تامر حسن احمد الهجين
ايه محمد عبد الفتاح محمد امام
اسﻼم احمد عبد الموجود قاسم
اسراء محمد حسن القزق
هاجر محمد محمود احمد مصطفى حبيب
ايه ايمن محمد السيد
ساره موسى ابراهيم موسى خاطر
مصطفى محمد حنفى سيد
رضوى عبد النبى ابراهيم عبدالحميد منسى
رغدة محمود محمد محمود
شروق عبد الرحمن محمد محمود عبدﷲ
نورهان شعبان عبده صديق
شيماء خيرى محمد ابراهيم
عبد ﷲ جمال عبد الناصر عبد الخالق شنب

الكلية
علوم المنصوره
السن المنيا
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
زراعه دمنهور
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
نوعية بنها
علوم بورسعيد
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره المنصوره
تجاره عين شمس
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فني صحى اسيوط
كلية البنات آداب عين شمس
معهد فني تمريض اسيوط
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية
تربية ابتدائي الزقازيق
علوم القاهره
اداب دمنهور
طب بيطرى الزقازيق
كلية البنات آداب عين شمس
تربية المنصوره
تجاره سوهاج
تجاره الزقازيق
سياحة وفنادق جامعة السادات
نوعية فنيه اﻻسكندريه
علوم سوهاج
معهد فني صحى رياضه اسوان
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
387444
465292
213234
842701
124710
543458
206952
520790
330797
806799
210596
818352
520167
819278
749136
165116
463574
733426
170246
681965
285001
209024
538646
437698
464558
746750
740126
374276
238184
613552
744158
440317

اسم الطالب
حمود رضا محمد حمود عيد
احمد سامى كريم عبد الحميد
ريم محمد حليم محمد احمد الحبشى
عاصم رجب محمود سيد
احمد اشرف حمزه محمد خليفه
كمال اشرف كمال عبدالفتاح الهمشرى
عمر خالد حامد ابراهيم
رباب مصطفى عبد السﻼم عبدالونيس شريف
محمود سعيد فتح ﷲ الدقونى
غاده رمضان علي محمد
مارتينا هانى جورج صادق
احمد محمد عبد العزيز عبد الرحمن
اسراء عاطف عبد الفتاح عياد
منال احمد بندرى محمد
ميادة سعيد منصور حسن
عبد الرحمن احمد معوض محمد
عبير علي الحسيني عبد الحليم نعناعه
وﻻء عزمى محمد محمود يسن
احمد صﻼح عبد العظيم هاشم
شروق محمود على ابراهيم اﻻمير
ندى احمد محمد عبد الغفار الشهاوى
ياسمين يحيى سيد ابراهيم
أمنيه ماهر مصطفى موسى البيلى
حبيبه احمد ابراهيم عبد الحافظ سعيد
عمرو فوزى اسماعيل سعيد
هبة محمود فاضل السيد اسماعيل
رانيا سعد محمد محمود
ياسمين ممدوح محمد عبدﷲ السيدعيد
اسراء محمد عوض ﷲ محمد
اسماء محمد محمد عبدالكريم
دينا محمد عبد ﷲ احمد
عﻼ مصطفي محمد أحمد عبد المقصود

الكلية
زراعه مشتهر
اداب كفر الشيخ
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
حاسبات ومعلومات حلوان
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
علوم حلوان
تجاره بنى سويف
تجاره عين شمس
تجاره بنى سويف
اداب دمنهور
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اعﻼم القاهره
تربية ابتدائي كفر الشيخ
نوعية الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية المنصوره
اداب عين شمس
نوعية عباسيه
علوم طنطا
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره دمنهور
تربية اﻻسماعيليه
تربية الزقازيق
كلية الفنون التطبيقية ببنها
اداب انتساب موجه القاهره
نوعية الزقازيق
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
علوم رياضة بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
658709
213701
660141
231948
598452
920567
604758
727380
608652
655239
666607
445812
556476
151753
427058
583748
212225
877341
457049
832856
308430
454525
307528
473025
917169
664135
156850
822384
892585
159825
731090
726744

اسم الطالب
دينا ابراهيم محمد عبد القادر هله
رغدة بدر الدين سيد على
عبد ﷲ رضا السيد عبد الغنى ابو غربية
احمد معوض السيد عبد السﻼم
اسﻼم طلعت احمد الغالى
شيماء رجب صابر حمدان
اسماء حمدى محمد السيد مطر
محمد صبحى محمد احمد متولى
حميده احمد اسماعيل محمد احمد
السعيد ذكريا محمد احمد
كامل محمد كامل محمد الجميل
وفاء مبروك محمد صالح ابوناجى
عبدالرحمن نبيل دسوقى عياد
سيد عصام سيد رضوان
طارق يحى عبدالرحمن أحمد عطيه
ايمان حمدى محمد فرج الشهاوى
اسر صالح عبد الفتاح ابراهيم حجازي
شيماء احمد محمد اسماعيل
ايه محمد عبدالعزيز عبدالرحمن عمر
نوريهان عوض ﷲ صالح عبدالحفيظ
اسماء احمد سعيد جمال الدين
سلوى شريف محمد عبد الفتاح السيد
اسراء فوزي سالم ابوسويه
محمد حنفى محمود حميده عزيز
محمد سيد عامر سيد
ايمان طلعت ابراهيم محمد البيلى
احمد محمد حسن عبد اللطيف
ايتن ايمن خضارى اسماعيل
نرمين عبد الشكور ابوالمواهب اسماعيل
محمد جمال حامد محمود
بسنت عبد الحميد علي مصطفى جبر
ايه مجدى محمود عبد الفتاح

الكلية
رياض اطفال المنصوره
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره طنطا
كلية اللغات والترجمة سوهاج
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
علوم سوهاج
نوعية الزقازيق
اداب الزقازيق
نوعية فنيه الزقازيق
علوم المنصوره
تجاره جامعة السويس
اداب طنطا
علوم اسوان
تربية /رياضه بنى سويف
تجاره دمنهور
علوم طنطا
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
طب بيطرى اسيوط
معهد فني تمريض طنطا
كلية الطب البيطرى جامعة أسوان
اداب شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني تمريض طنطا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره كفر الشيخ
تجاره اسيوط
تربية المنصوره
علوم بنى سويف
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
معهد فني تمريض اسيوط
علوم بنى سويف
تربية ابتدائي الزقازيق
علوم جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
286534
838363
608535
302987
586588
840804
351127
807269
725987
279187
814031
549286
465287
610510
818122
352349
748619
116909
367665
575622
310651
650397
678923
231960
597378
441762
526490
211586
236977
835345
575525
360798

اسم الطالب
احمد عبد الرازق عطيه حسن
كريم محمود ابراهيم محمود
عبدالهادى ابراهيم حامد ابراهيم الصالحي
فاطمة محمد عمر احمد طمان
اسماء عماد هﻼل خليل
ابراهيم علي محمود علي
اﻻء احمد محمد عبدالصادق
سلطان كامل حنفى عبدالرحمن
ايه حسين جﻼل الدين حسن
محمد خالد عبد الرحمن عباس
مصطفي صﻼح شعبان سيد
آﻻء رمضان عطية أبو النجا نمير
احمد السيد فهمى محمد ابراهيم
احمد محمد محمد رشاد ابوالخير
مصطفى فرغلى ناجى سنوسى
ناريمان عزت حناوى عبدالشهده
محمد ابراهيم حسن مبارك
احمد محمود ابراهيم الغريب
ندى عبدالحليم رستم عبدالحليم
وﻻء محمد رجب السباعي
هبة زغلول السيد خليل
ميار مصطفى محمد مصطفى عيسى
محمد السعيد احمد حمزه الفار
فوزى عبد الرحمن محمد عبد الرحمن بحيرى
رضوى السيد السيد محمد الحديدى
شريف عنتر حسن عبدالستار الشريف
ماهر محمود عبدالعزيز محمد هدايا
هدير محمد احمد احمد
مصطفى محمود محمد احمد الفول
عبد الرحمن عادل عبد الحميد الصادق
محمد حامد الشناوي جمعة
ايمان محمد قناوى منير

الكلية
حاسبات ومعلومات الفيوم
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه الزقازيق
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
علوم المنصوره
تمريض المنيا
تجاره عين شمس
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
تربية اﻻسماعيليه
تجاره القاهره
حقوق بنى سويف
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
طب بيطرى كفر الشيخ
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب سوهاج
اداب عين شمس
تجاره جامعة السويس
علوم القاهره
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اداب طنطا
تربية ابتدائي شبين الكوم
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره انتساب موجه المنصوره
زراعه عين شمس
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
علوم جامعة دمياط
تربية عين شمس
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
تجاره انتساب موجه عين شمس

Page 2866 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
304281
670029
124400
167059
465814
653409
320491
242711
307624
303874
425030
114765
543535
814520
653102
908168
159196
242006
590208
681392
429333
754515
897652
833308
383713
313988
149762
306526
658587
728972
381119
601032

اسم الطالب
هدير سمير هاشم عيسى
احمد كمال احمد ابراهيم شبانة
عبد الرحمن مصطفي احمد عدوي
مصعب رمضان محمد عبد الرحمن
خلود بكر عبدالعاطى ابراهيم خضر
سميه حمدى عبد الموجود محمد على
صﻼح محمود صﻼح الدين الفرماوى
امنية فرغلي عيد فرغلي
سارة صبحي عبدالرسول شعبان
نورهان احمد جاب ﷲ مطر
ماجي نبيل نصيف سﻼمة جرجس
رحمه عصام فوزى مساعد
فادى موريس عبد السيد كريم عبد السيد
عمار ياسر فاروق طاهر
بسنت صبرى بدر محمد
رشا عبد المحسن عبد الستار السيد
هبه ابراهيم خميس ابراهيم
محمد وائل محمد احمد فتح الباب
احمد احمد احمد الجحاوى
ساره حسنى يوسف يوسف محمد الديب
مياده حسن علي عبد العال احمد
عمر سعيد عطيه محمد
مارتينا يوسف منير قرياقص
مارو ممدوح فؤاد جبرائيل
ايه طارق احمد رجب محمد محمد صقر
هدير مصطفى عبد المقصود ابو دان
ندا احمد محمد بشير
محمد عماد حمدى الخولى
شيماء عماد احمد عطيه النجار
تغريد عادل محمد ابوالنور حسن
احمد فاروق عبدالمجيد احمد
مروه صﻼح عطوه فتح ﷲ

الكلية
تربية طفوله شبين الكوم
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تربية حلوان
تجاره انتساب موجه بنى سويف
علوم كفر الشيخ
تجاره سوهاج
علوم شبين الكوم ج المنوفية
حقوق القاهره
تربية طفوله شبين الكوم
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره اﻻسكندريه
تربية حلوان
تجاره اﻻسكندريه
اداب المنيا
حقوق المنصوره
اداب سوهاج
اداب انتساب موجه بنى سويف
حقوق القاهره
اداب انتساب موجه جامعة دمياط
تربية المنصوره
علوم اﻻسكندريه
تربية العريش
تربية سوهاج
تجارة قنا ج جنوب الوادي
نوعية عباسيه
نوعية اشمون
علوم حلوان
تجارة جامعة السادات
تربية/رياضه المنصورة
كلية البنات علوم عين شمس
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
556101
613839
587917
286331
377439
381562
751190
371148
384795
445597
446544
504391
577545
393632
584745
684011
650693
759764
880710
361512
747204
906583
892525
805739
281558
307198
278920
534184
324144
114161
829163
119825

اسم الطالب
اميرة راجح صديق عبدالحليم فرج
صﻼح السيد اسماعيل محمد اسماعيل
حليمه السيد مصلحى عبد الرحمن نجم
شيرين خالد محمود حنفى عبد العال
محمد جمال محمود محمد سليم
ايه محمود على محمود
محمود عبد المنعم سعد حسين علي حجازي
عبدﷲ سعيد فتحى شاور
ياسر عبدﷲ فرج بﻼل
اسراء ابراهيم على عوض
سيف ﷲ السيد عبد الحميد الخلوانى
أندى أنسى أسعد ويصا شنوده
احمد محمد السيد عبد اللطيف شكيل
منار عبدﷲ عبدالظاهر جمعة
ساره هشام المغاوري عبد الحليم
زينب محمد خضر حسان
ايمان حمدى عبد المنعم السعيد محمد
احمد عبد العزيز محمد محمد
عبد الوهاب سيد محمد على
سمر ناصر صﻼح الدين على
احمد فهمي عبد السﻼم محمد فهمي
انطون عاطف امين خيله
راندا عبد الناصر عبد الستار محمد
شيماء رضا محمد عبدﷲ
عمر خالد محمد احمد الخولى
عﻼ عادل محمد عمر
محمد مصطفى محمد مصطفى نصار
مريم صابر عطية رمضان على عبد الغفار
اسراء عطيتو جاد الـله حمد الـله
عمر خالد عزت سليمان
عادل خيرى مغربى محمد
محمد هشام الدين حنفى حامد

الكلية
اداب دمنهور
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تربية ابتدائي بنها
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره عين شمس
تجاره انتساب م .بنها
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب م .بنها
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره بنها
تربية اسكندرية
علوم رياضة المنصورة
نوعية عباسيه
علوم المنصوره
اداب المنصوره
حقوق المنصوره
تجاره عين شمس
حقوق اسيوط
تربية حلوان
تجاره جامعة السويس
نوعية قنا
طب بيطرى اسيوط
علوم المنيا
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي السادات
تجاره عين شمس
نوعية اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
حقوق القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
528087
103162
511024
152040
428040
526232
464911
128349
829028
834597
746835
546275
802134
919381
461566
124661
520421
147822
803322
223609
165602
614663
899320
470103
801827
592926
904648
654555
894609
212382
457622
658940

اسم الطالب
فاطمة خالد خميس ابراهيم جاب ﷲ
محمد عمرو علي عبد الحافظ
محمد مجدي محمود عبادي حامد
كريم صابر صادق احمد
محمود فتحي جابر حامد على
أحمد عادل محمود إبراهيم عيد
احمد الياس عبدالكريم الجرم
نهى خالد مصطفى محمد
وليد صﻼح عبد الكريم حسن
إسراء ضوي محمود مرسي
محمود سمير عبد الرحمن محمد
هدى صالح حسن على
طارق حسين مبارك حسن
يوسف السيد محمد السيد
ايه عبدالمنصف عبدالسﻼم شتا
محمد جمال عبد الظاهر عبد المهيمن
أماني عباس حسن محمد أبو حسن
منى فتحى حسن غنيم دسوقى
كيرلس ناصف مﻼك زاخر
نغم عمرو محمد سامي
هدى رجب محمد علي
معاذ ماهر محمد على احمد
نجوى ابراهيم عبد ﷲ ابراهيم
محمد عادل عبدالحميد الدسوقى ابراهيم
مروان على عبد السﻼم رجب
كريم مختار نصر باش
عبد الحميد محمود عبد الحفيظ نجدى
كريم عزمى محمد عبد اللطيف ابوالعز
ريهام عﻼم محمد عبد النبى
على السيد عبد العزيز السيد عايد
هدى محمد عبد السميع ابراهيم السباعى
محمد جهاد محمد عبد الحى البيومى حﻼوية

الكلية
كلية اﻻثار ج اسوان
تجاره القاهره
حقوق اﻻسكندريه
علوم رياضة بنى سويف
حقوق اﻻسكندريه
تربية اسكندرية
نوعية كفر الشيخ
اداب حلوان
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
نوعية فنيه قنا
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
حقوق سوهاج
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
حاسبات ومعلومات حلوان
تجارة جامعة السادات
تربية/رياضه حلوان
تجاره بنى سويف
حاسبات ومعلومات حلوان
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره بنها
حقوق سوهاج
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره بنى سويف
تجاره جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات اسيوط
تجاره كفر الشيخ
علوم سوهاج
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
تربية طفوله طنطا
تجاره انتساب موجه المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
153679
580926
213688
671297
678930
431382
577884
752130
671052
123606
239790
464640
744541
609429
897283
556385
670797
113097
888290
526055
912836
725407
881838
363061
165846
433836
580364
733624
559482
533651
448886
318148

اسم الطالب
كرستين سعيد عبدة جرجس
احمد محمد محمود احمد قنديل
مازن اسامة السيد محمد
محمد جمال عبد الفتاح السعيد هﻼل
محمد محمود ابراهيم سليمان دويك
سيف اﻻسﻼم سليمان مسعود محارب
مجدى مسعد متولى سعد
ندى محمد احمد مرسى ابو اربعة
شعبان عادل شعبان السيد عبد السميع
عمر سامى قنديل عبد الجواد
محمد طلعت محمد ابراهيم
مصطفى فرحات مصطفى عبد الكريم
يوسف عﻼء محمد محمد
مرثا عادل فوزي موسى
كريم احمد فؤاد فراج
اسراء حسني حبشي محمد مهدى
شروق جمعه كامل عبد المجيد
عمرو دياب حسن عبد الجواد
مينا مخلص كرمى القمص
مؤيد مجدى عثمان السيد كريم
انطون بهيج صبحى اندراوس
ابانوب ايهاب منير يوسف عريان
هشام احمد محمد جاد الرب
احمد احمد صابر محمدالبزاز
ناهد اسامه احمد عبد العظيم
عمر حسن محمود الضوي
عبدﷲ محمد احمد محمد النجار
ايه طارق عبد الفتاح احمد
باسم هشام شهدي احمد الشبكى
اسراء اسامه زيادة محمد سليم
أمينه عاطف محمد العاصى
محمد ممدوح عبد الحميد محمد

الكلية
علوم رياضة بنى سويف
تجاره طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
دار العلوم ج القاهره
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تربية بور سعيد
تجاره دمنهور
الفني التجارى بالمطريه
اﻷكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية
تجاره جامعة السويس
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
رياض اطفال القاهره طالبات
معهد فني صحى سوهاج
زراعه اﻻسكندريه
معهد فني تمريض المنصوره
تربية موسيقيه حلوان
علوم اسيوط
تجاره دمنهور
علوم اسوان
التكنولوجي العالي  10رمضان إدارة أعمال
حقوق اسيوط
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
نوعية فنيه الفيوم
سياحه وفنادق اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه طنطا
معهد فني صحى الزقازيق
حقوق اﻻسكندريه
تربية دمنهور
تربية ابتدائي طنطا
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
524948
576868
657037
516942
896611
382642
603046
295575
741858
210431
609798
664889
209191
283925
658468
678205
232793
610547
516928
677449
153608
282436
281423
614978
375809
578390
149222
154578
730941
526422
394118
311972

اسم الطالب
أسماء احمد عبد الحميد عامر ندا
هدى عبد العزيز شحاته على موسى
ريهام عبد القادر محمود عبد اللطيف
محمد حسن سيد حسن
مريم لبان كرمى جيد
ساره محمود سليمان محمد سليمان
خلود وائل عبدالعظيم ابراهيم القصاص
ياسمين عبد العليم عبد الفتاح حسن
احمد شعبان عبدالسﻼم محمد
خالد صبرى عبد الحفيظ عبد المجيد
احمد فوزى احمد سنجر
محمد رضا عبد الفتاح محمد ابراهيم الطنيب
مصطفى عصام عبدالعليم محمد
محمد اشرف عبد ﷲ مهدى
ايه احمد عطوه عطوه البسيونى
رضا رشدى حامد الدسوقى
امنية محمد عبدالمنعم محمد
عبدالعاطي محمد عبدالعاطي سرحان السيد
محمد شعبان عزالعرب عبدالقوى عطا
فاطمه رضا حامد ابراهيم سعد
نورهان محسن فتحى شحاته
كريم عمرو حسن محمد أمين سرور
حسام الدين حاتم احمد محمد اﻻعصر
لميس الشناوى يوسف الشناوى
فاطمه عفيفى احمد عبدالعظيم
ناديه صﻼح ابراهيم احمد السمسار
سعاد ممدوح جمال الدين محمد
احمد جمال على احمد
اسراء عماد محمد محمد البهى شحاته
ابراهيم عبد المجيد محمود تمراز
محمود احمد محمد مصطفى
عمرو احمد عبدالحميد عشماوى

الكلية
فنون جميله فنون اﻻقصر
اداب جامعة دمياط
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره دمنهور
علوم سوهاج
تربية/رياضه عين شمس
تربية طفوله الزقازيق
اداب انتساب موجه القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب المنصوره
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
معهد فني تمريض المنصوره
تربية رياضيه بنين المنصوره
علوم عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حقوق طنطا
تجاره انتساب موجه المنصوره
إعﻼم بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره عين شمس
نوعية الزقازيق
تربية بنها
علوم المنصوره
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
281098
603096
656731
663093
512986
606747
454719
672457
612363
805689
213885
663148
672707
289527
149567
158614
527819
299114
755675
669305
301646
371316
238110
533912
522678
731368
890840
229908
242190
662270
801257
300626

اسم الطالب
عمر حسين محمد محمد عبد المجيد
ميار على سعد عبدالمطلب مصطفى
ايه السيد محمود السيد محمود
مصطفى محمد عبد الفتاح عبد الهادي
سمر جمال ابراهيم خليل ابراهيم
عبير محمود شحاته قطب على
ريهام محمد رمضان الشنشوري
محمود مصطفى عبد الفتاح مصطفى
احمد صبرى محمد احمد عبد الرحمن
اعتماد جمال فاروق محمد
لميس محمد عبد البارى عكاشه
اميره عبد ﷲ محمد عبده
محمد عﻼء احمد السيد البلتاجى
هبة سعد محمد مصطفى
نرمين جمال السيد محمد
عمرو حجاج حبيب عبد المجيد
يوستينا فواز بسالى سويحة غب﷼
داليا جمال فهيم سليم
امنيه حافظ فؤاد حافظ
اشرف احمد عوض عرفه محمود سنه
محمد حسين حسن سليمه
احمد محمد اسماعيل رجب
فاطمه مصطفى محمد عطا ﷲ
بسمة عبدالكريم عبدالعزيز الصافى عوض
ايه مصطفي احمد مصطفي
سميره احمد علي حسن ابراهيم
وفاء كامل عبد الحميد محمد
ميار يسرى سعد محمد محجوب
فادى ناجى كامل منصور
عبد السﻼم يسرى عبد السﻼم ابراهيم
رويدا نشات عبد الحكيم ابراهيم
ايمان سعيد عبدالمهدى محمود طلبه

الكلية
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تربية ابتدائي الزقازيق
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
نوعية الزقازيق
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه المنصوره
زراعه الزقازيق
اداب المنيا
فنون تطبيقيه حلوان
اداب المنصوره
تجاره المنصوره
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره القاهره
علوم بنى سويف
اداب اﻻسكندريه
معهد فني صحى امبابة
تربية العريش
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية ابتدائي السادات
تربية/رياضه بنها
تربية موسيقيه حلوان
علوم طنطا
تمريض اﻹسكندرية
تربية الزقازيق
معهد فني تمريض اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق حلوان
اداب المنصوره
نوعية المنيا
اداب انتساب موجه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
449360
241130
600702
390781
540249
828017
113554
223159
286235
586920
538440
314300
234896
805243
740722
438350
665497
377926
593799
739669
681877
323021
304064
655128
209583
207231
602132
575596
392623
526994
454710
389566

اسم الطالب
نعمه محمد على الخطيب
اميره جمال علي عبدالحفيظ
مى سامح محمد محمود موسى
ابراهيم اشرف ابراهيم السيد
دنيا لطيف بريك حسين
هيام حسن فهيم اسماعيل
هشام احمد عبد السميع محمد
منة ﷲ رمضان عيد مهنى
سلوى خالد سيد ابو زيد
هند ماهر محمد ابراهيم عامر
اسراء عيسى محمد موسى البيلى
وفاء عبد الهادي عباس دومه
مي مجدي علي عبد الرحمن
محمود هندي محمود محمد
حسن عﻼء حسن على
روان كريم حنفى محمود عبد الجليل
خلود محمد عبد ﷲ محمد سﻼمة
محمود خالد محمود محمد الفتي
مني فرج فرج اللبان
امنيه عبدالرحمن عبدالدايم عبدالرحمن
احمد مسعد عبد العزيز ابو الليل الشحات
اية هشام محروس عبد البارى
زينب نشأت صﻼح موسى عسيلى
ضياء السيد ابراهيم امين احمد
روان عادل حجاج احمد
ميرنا فيكتور مجدى عبد الملك
محمود طارق محمود عيسى محمود
سلمى احمد اسماعيل ابراهيم محمد
ياسمين محمد سﻼمه نصر
هدى محمد فوزى عبد الصبور
دينا رجب احمد حسن خليل
كيرلس ماهر تادرس عبدالمﻼك

الكلية
علوم طنطا
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب الزقازيق
تجاره انتساب م .بنها
تربية طفوله ج دمنهور
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره عين شمس
حقوق انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه طنطا
علوم دمنهور
تربية شبين الكوم
تجاره عين شمس
تمريض المنيا
تجاره جامعة السويس
اداب انتساب موجه طنطا
معهد فني صحى المنصوره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية جامعة دمياط
حقوق الزقازيق
نوعية المنصوره
تربية ابتدائي شبين الكوم
اﻷكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية
حقوق المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره طنطا
تربية ابتدائي طنطا
تربية ابتدائي بنها
تجاره اﻻسكندريه
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
313467
388600
372527
368549
232175
654972
427722
212211
911792
891728
504182
138837
162865
528973
444066
292768
523531
446293
502116
510800
734819
318466
522737
669049
206352
150094
478478
125198
302580
886090
472821
804752

اسم الطالب
ابتسام عبد الناصر منصور على
اﻻء جمال عبدالعزيز محمد
ياسمين اسامه عبداللطيف عبدالوهاب
يوستينا سمير جرجس الياس
محمد احمد قنديل سالم
عبد الرحمن ابراهيم على ابراهيم
سماح يوسف ابراهيم سليمان
احمد تامر صﻼح الدين تركي
شيماء اسماعيل محمد حسن
مارى مجدى يوسف ساويرس
دنيا عوض محمد محمود عمر
اﻻء ضياء الدين محمود احمد
اية دسوقى ابراهيم حسن
محمد عبدالوهاب عبدالغنى حكام
ايمان خليفة خليفة محمد الجوهرى
اسراء توفيق محمد محمد
دنيا احمد رجب موسى على
مينا عماد حنا ميخائيل
ندى احمد السيد محمد على
أحمد عباس سعد عباس عبدالنبى
انس عاطف عبد الفتاح متولى
محمد فريد ربيع ابو العﻼ
سمر صالح عيسى سعيد عمر
ايه مجدى نبيه حسنين عطاﷲ
بيشوي إيليا صادق إسكندر
محمد رأفت محمد عبد الغنى
سمر محمد احمد بريش
مريم عفت طلعت ابو العﻼ
محمود وصال مصطفى ابو غنيم
منال خليفه سيد عبد اليمين
محمد اسامه محمد حسن اﻻجه
ماريانا عزت عبد الشهيد شحاتة

الكلية
اداب شبين الكوم ج المنوفية
علوم بنها
معهد فنى تمريض بنها
تربية ابتدائي بنها
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية رياضيه بنين حلوان
تجاره سوهاج
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره اسيوط
دار العلوم ج القاهره
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره اﻻسكندريه
تربية ابتدائي طنطا
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر
زراعه اﻻسكندريه
تجاره طنطا
اداب اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اثار القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية اسكندرية
اداب المنصوره
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه حلوان
تربية كفر الشيخ
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية اسيوط
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تربية المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
520392
900566
745501
729338
576746
306502
738349
218132
913974
458376
811157
452122
900472
222741
831346
158158
231370
511805
159604
668880
762082
320574
367555
352965
529981
425806
845932
431369
223098
428259
746584
598229

اسم الطالب
إيمان محيى محمد موسي بﻼل
ريهام السيد عبد الحى ابراهيم
مريم رافت محمد احمد محمد
حنان سعيد محمد عيسى محمد
ايمان عزت محمد رمضان محفوظ
حسام حسن محمد فهمى عبد المقصود
ايه حسيني مصطفى محمد احمد ضيف
نهى نبيل احمد على غنيم
شعبان عبدالمعطى عبد الباسط معوض
محمد محمد عبد ﷲ المنوفي
ساره بهجت نجيب ذكى
محمود جمال رمضان ابوهبل
اسﻼم بكرى قبيصى احمد
محمد ابراهيم عبد الرحمن محمد الشافعى
محمد يوسف بشير يونس
داليا رجب وهب ﷲ محمد
هاجر حسن سيد حسن
نها اشرف احمد عبد الرؤوف
محمد ربيع محمد عبد ﷲ
اميره سامى فتوح عبد الحى النجار
احمد صابر محمد محمود
محمود سعيد محمد عبدﷲ
ريهام حلمى الشحات محمدى مسعود
لى لى ايهاب صﻼح دردير
عمر مجدى حسن محمد اسماعيل
إيمان خالد محمد إبراهيم
شروق غرباوى احمد يوسف
احمد هشام عبد الوهاب عثمان يونس
يمنى محمد محمود محمد الديب
مينا رومانى سيدهم يوسف
صالح طاهر صالح محمد
عبد الرحمن طلعت الحسيني الخواجه

الكلية
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية سوهاج
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم بنها
اداب المنصوره
تربية شبين الكوم
اداب الزقازيق
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تمريض أسوان
تجاره دمنهور
تربية المنيا
معهد فني تمريض طنطا
حقوق قنا جنوب الوادي
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
حقوق قنا جنوب الوادي
تربية ابتدائي بنى سويف
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فني صحى بنى سويف
تمريض المنصورة
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي بنها
تجاره عين شمس
اثار الفيوم
طب بيطرى فرع مطروح
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تجاره اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فني صحى اسماعيليه
معهد فني صحى بور سعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
224797
756556
878375
582780
588509
145855
231494
519131
453339
301179
594310
368573
533298
736871
131352
555777
752765
587508
380754
356214
527794
816924
878066
282195
655290
845883
278839
749116
298668
460753
324714
557423

اسم الطالب
اسﻼم على حماده على عبد ﷲ
فاطمه سمير احمد ابراهيم
ريهام على محمود راشد
اميره جمال محمد عبد الجواد الطباخه
ياسمين محمد سﻼمه عاصم
محمود رفعت مصطفي حامد شيحه
دينا محمد على احمد
مريهان ايمن محمد عاشور
اسماء دسوقى محمود محمود
بيشوي عبد الشهيد إبراهيم يوسف
احمد ناجح حسن حسن الحسينى غربيه
يارا ناصر عبدالمنعم ابراهيم شعﻼن
اسماء عادل عبد اللطيف شلبى
امير السيد محمد محمد
مى طارق خلف احمد محمد
نشوى محمد ابراهيم مكايد
نورهان صﻼح الدين علي محمود احمد النجار
دينا عبد الوهاب حلمى عبد الوهاب
غاده ابو النصر امين حسانين عماره
عبير عشرى يوسف عبدالقوى
مريم مصطفى عطية عبد الغنى
داليا عامر مهدى عمر
عبد الرحمن سامى شريف على
هند فيصل محمد عبد ﷲ عبود
ساره ابراهيم عبد الرازق محمد
استر الفى وديع سدراك
محمود مدحت محمود زكي
ريهام العراقي حسن السيد
شاهر سمير حسين عرفات
احمد محمد ابراهيم عبداللطيف عبده
شروق ابو زيد احمد على
ابراهيم محمد عباس سويدان

الكلية
تربية/رياضه حلوان
تربية العريش
تجاره اسيوط
اداب طنطا
تربية ابتدائي بنها
علوم القاهره
تجاره عين شمس
تجاره دمنهور
السن عين شمس/رياضة
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
السن عين شمس/رياضة
علوم اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
زراعه عين شمس
حقوق جامعة السادات
علوم بورسعيد
تربية ابتدائي بنها
زراعه عين شمس
تربية ابتدائي عين شمس
زراعه اﻻسكندريه
اداب المنيا
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
حاسبات ومعلومات المنيا
تجاره المنصوره
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تربية جامعة السويس
ك.ت .فني صناعى المطريه
تمريض كفر الشيخ
تربية الغردقة جنوب الوادي
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
121672
512728
310256
502851
151793
314056
505726
232347
674826
588194
468806
909431
230864
369875
812391
743273
596393
760771
301124
532061
208176
114311
613477
209912
155800
163668
306418
470972
669928
140486
169063
655318

اسم الطالب
شحاته محمد احمد السيد شحاتة
روضة محمد احمد ابراهيم علفه
اسﻼم حسين شعبان محروس
اسﻼم مصطفي محمد راشد
محمود جمال عبد ﷲ محمد
اية محمد عبد الجليل زنون
محمد عصام الدين ابراهيم احمد محمد
محمد وحيد عبد السﻼم حسان
احمد شوقى حافظ منصور نونو
احمد عامر فوزى محمد عامر
عبد ﷲ محمد سعد حموده حسن
محمد سيد عبد العزيز عبد المؤمن
مهند احمد محمد احمد طعيمه
مى حسام محمد عبدﷲ
يوساب عياد اسحق بطرس
محمد احمد صالح حسين
مى سيف الدين محمد ابراهيم الديسطي
سما سالم سليمان المعنى
محمد احمد عبد المنعم الحفناوى
رشاد مدحت رشاد خليل
شيرين محمد عبد الحميد محمد كريشه
يوسف عادل عايد منصور نصر
محمد جمال حسين محمد الجمل
اية غريب محمد احمد زهران
عﻼء رمضان رجب جمعه
احمد حمدى عبد الفتاح عبد الحفيظ
محمد سعيد محمد الشهاوي
ساره محمد السيد عمر على
محمد فريد نصر فريد على
عبد الرحمن اشرف عبد العزيز ابراهيم
مريم ابراهيم كمال نصيف
وسام يحى محمود المرسى موسى

الكلية
حقوق القاهره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه دمنهور
كلية التعليم الصناعى جامعة حلوان
تربية رياضيه بنين المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تربية كفر الشيخ
تربية اسوان
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب انتساب موجه بنها
تجاره بنى سويف
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه قاهره
حاسبات ومعلومات حلوان
ك.ت .فني صناعى الزقازيق
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
علوم المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي الفيوم
رياض اطفال المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
739645
504827
250479
359150
323704
447678
889857
459076
142877
303100
918645
515916
745240
158293
526868
206766
600323
657839
381153
829672
730952
751729
291902
169641
753357
613631
277863
385164
245407
300725
503590
535963

اسم الطالب
اسراء الشوادفى ابراهيم محمد احمد
هبةﷲ صﻼح الدين صفى الدين عبد الرحمن
محمد بيومى عبد الفتاح بيومى
احمد محمود عبدالعزيز احمد
فاطمة سعيد محمد مطر
محمد مجدى عبد المنعم محمد
نجاه مسعود احمد محمد
جهاد رجب حامد درويش ابورزق
مني محمد هريدي محمد
هبة محمد حمدى زكى الفرماوى
بسمه حسنى نوير حسين
احمد كمال عبد المقصود السيد أبو عامر
محمد حسن على عوض
سعاد احمد جابر على
تقى عبدالمنعم ابو الفضل على سويلم
مى عادل احمد سليمان
ايمان انور غريب محمد
اﻻء ايمن عبد السﻼم السيد احمد محى الدين
خالد سيد محمد حافظ
مروة عبد الفتاح يسين احمد
الشيماء سمير عطيه يوسف
اسراء ابو اليزيد محمد محمود عرفه
اسماء عماد الدين الشاذلى احمد
احمد ثابت عويس احمد
اﻻء جمال ابو طريه محمد حسين
عﻼ محمد السيد عبدالرحمن
هاني مصطفى عبد الجواد عبدالفتاح
احمد محمد السيد محمد ابوالعطا
ايه شعبان عزوز عبد المجيد
مي صﻼح امام عيسى
يارا محمد عصمت محمود علي عثمان
اسراء اشرف على عمارة

الكلية
اداب الزقازيق
اداب جامعة دمياط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية رياضيه بنين حلوان
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره طنطا
اداب اسيوط
اداب كفر الشيخ
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
حقوق شبين الكوم ج منوفية
زراعه سوهاج
تجاره دمنهور
تمريض اﻹسماعيلية
تربية /رياضه بنى سويف
علوم جامعة دمياط
اداب عين شمس
نوعية الزقازيق
علوم جامعة دمياط
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره الزقازيق
اداب انتساب موجه بورسعيد
حقوق القاهره
اداب الفيوم
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره عين شمس
اداب عين شمس
حقوق حلوان
علوم القاهره
علوم رياضة دمنهور
طب بيطرى دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
242983
614525
844714
135315
580040
313597
599753
286513
445448
613624
277260
813089
453283
520125
308096
740822
678728
469989
834380
812305
210460
740786
287478
369166
592607
838174
922227
128470
382766
167920
607392
883087

اسم الطالب
تقى عاطف عبد الجواد رجب
هبه حسن عبدﷲ راشد حسن
عبدﷲ ربيع عبدالستار احمد
محمد سيد محمد عباس
خلود خالد على ابراهيم الزيادى
اسراء خالد مصيلحي علي
كريم اشرف شعبان مصطفى
ابانوب سعد زكريا سعد ﷲ
هيام فتحى السيد السيد نوفل
اسراء رجب ابراهيم احمد
مهاب اشرف محمد لطفى على
مريم عادل سليمان رزق ﷲ
نسمة دياب مصباح محمد
اسماء ابوبكر خليل عبد اللطيف فليفل
نورا شعبان محمد جاد
عبدﷲ سعد عبدالهادى محمد
دينا راشد رضوان على السيد
عبدالرحمن وجدى عبدالواحد على عبدالواحد
المهتدى يوسف المهتدى التهامى
مروه مرعى يحى زيدان
امير اشرف ابراهيم يونان
مصطفى مهدى احمد مصطفى
شروق عﻼء سيد احمد
اسامه ابراهيم سعيد محمد
مياده رمضان شحاته بيه
سعاد محمود محمد جمعة
معاذ حمدى سيد محمد فندقلى
اسراء اشرف سيد عيد خليفه
اسماء محمد عبدالسﻼم بحيري
احمد رجب محمد عبد الحميد
محمد جمال عبدالسﻼم احمد
عﻼ اسامه محمد احمد

الكلية
علوم القاهره
طب بيطرى الزقازيق
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
حقوق القاهره
تربية ابتدائي طنطا
السن عين شمس
تجاره الزقازيق
علوم القاهره
تربية ابتدائي طنطا
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي المنيا
تربية طنطا
اداب دمنهور
تربية ابتدائي شبين الكوم
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تجاره طنطا
فنون تطبيقية جامعة دمياط
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
تربية ابتدائي المنيا
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تجاره جامعة السويس
اداب عين شمس
حقوق بنها
تجاره جامعة دمياط
تربية فرع الوادى الجديد
كلية تجارة ج أسوان
اداب انتساب موجه حلوان
تربية ابتدائي بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجارة جامعة السادات
تربية اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
815325
453425
162987
581324
376373
810973
817393
457712
585807
553470
161396
669705
120914
510899
434858
576554
899942
597680
829482
439596
654043
904672
454155
302235
466280
441895
675679
454789
304342
331100
520274
674787

اسم الطالب
ميرنا كمال على عبدالعزيز
ايه محمد بكر ابراهيم الشافعى
اسﻼم خيري هاشم معوض
محمود عبد الحكيم عبد الحكيم احمد البهنسى
محمود سعد السيد خليل زهرة
رحاب محمد عبدالوهاب عبدالغنى
ايهاب محمد حلمى عبدالرحمن
اميره مختار محمد شاهين
عبدالوهاب حسن عبدالوهاب العواد
سميه السيد محمد عمار محمد
احمد محمد رزق حمودة
محمد عمران يسن عمران محمد
مصطفي احمد الدردير عبد الحميد السيد احمد
محمود احمد عبدالرحمن محروس عامر
مؤمن احمد مصطفي محمود احمد جامع
مياده محمد الشناوى جبر
ايرينى حلمى غب﷼ بطرس
بكر احمد احمد زكي البيلي
فاطمه عبدالفتاح محمود عبدالوهاب
نيفين عيد محمد عيد خليل الجمل
ندى انور انور ابراهيم العشرى
سومه عاطف عبد الرحيم على
ايه على محمد احمد باشا
عبد ﷲ احمد عبدالوهاب احمد عنب
افنان مصطفي صﻼح بيومي جﻼل
محمود محمد فؤاد احمد الغزالى
ايمن محمد عشماوى عبد ﷲ محمد
اماني احمد ابراهيم النحاس
الزهراء ياسر محمد محمود
احمد سعيد احمد عيسي
امانى رشدى محمود ابراهيم يحى
ابراهيم يوسف محمد محمد اﻻدغم

الكلية
علوم حلوان
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
معهد فني صحى طنطا
تجاره بنها
اداب اسيوط
علوم رياضة المنيا
اداب طنطا
اداب المنصوره
حقوق اﻻسكندريه
تربية رياضيه بنين بني سويف
حقوق المنصوره
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره دمنهور
نوعية طنطا
تجاره سوهاج
معهد فني صحى بور سعيد
اداب قنا ج جنوب الوادى
علوم اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب سوهاج
تجاره طنطا
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
تربية كفر الشيخ
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره طنطا
علوم رياضة طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب دمنهور
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
144062
653629
313805
883164
110185
463394
505302
218602
111052
848428
599542
363115
469579
322694
461291
676417
506630
536384
128101
452189
218547
355544
374696
444719
460218
167154
592791
671482
454416
677329
745836
553806

اسم الطالب
اسﻼم احمد مغازى جمعه
حسام محمد عبد الفتاح محمد سعيد
هاجر جمال محمد عبدالفتاح
اسماء احمد يوسف اصمعى
بهاء محمد علي احمد
نورا احمد حلمى ابراهيم يوسف
عبد العزيز أحمد عبد العزيز عاشور سيف
بسنت عصام كمال حسن
مارينا عادل عيسى زكى
محمود محمد سيد محمد
ريم عبدالعزيز محمد عبد المنعم
اسﻼم شعبان مجدالدين احمد
ساره سعد ابوالعنين محمود عبدالعال
رقية رضا ابراهيم المصلحى داعوس
عمر عبدالعزيز احمد حسن الريفى
اميره عﻼء محمد انور احمد ريا
اﻻء محمد عبده محمد مهران
هبه عبدالﻼه محمد قطب
ايه تقى ابو زيد ناصر محمد
محمد جﻼل محمد الهيتمى
مريم محمد رضا حسن على
مها محمد رجب موسى
محمد سمير عبدالعليم على
مفرح يسرى مفرح حامد سعيد
شرين حسين على حسين حديفه
ايه السيد انور على سليمان
كريم عبد الرحمن السيد عبد القادر
شيماء راضى ابراهيم محمد
سلمى مبروك بيومى سالم الغول
فاطمه احمد هﻼل محمد الجوهرى
سمر فكرى حسن فريد
المعتز با محمد على على ياقوت احمد

الكلية
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه اسيوط
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
نوعية كفر الشيخ
اداب دمنهور
زراعه القاهره
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
حقوق الزقازيق
علوم رياضة بنها
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
رياض اطفال القاهره طالبات
طب بيطرى كفر الشيخ
اداب المنصوره
حقوق اﻻسكندريه
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية عين شمس
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
علوم عين شمس
اداب عين شمس
علوم رياضة اﻻسماعيليه
اداب طنطا
علوم بورسعيد
تربية ابتدائي الفيوم
حقوق المنصوره
معهد فني تمريض المنصوره
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
نوعية المنصوره
تربية اﻻسماعيليه
حقوق اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
288298
284979
576337
302140
385152
659279
821284
244095
729099
537136
449480
532830
222919
435462
314457
661722
588074
477118
658129
534740
429925
434324
170182
437373
366833
355433
428541
104233
805603
736352
516290
458281

اسم الطالب
سارة محمود مصطفى محمد الماس
يارا خالد مختار حامد
دعاء عبدالفتاح محمد مدكور
احمد محمد السعيد عمر حماد
احمد خليل محمد خليل الشيمي
دعاء السيد فتحى ابراهيم شحتو
محمد جاد عبيد حسن
اسراء مجدى شعبان محمد
محمد عبد الهادى احمد عبد الهادى النجار
اسراء أحمد أحمد محمد القلفاط
سلمى عبدالفتاح السعيد الخطيب
محمود احمد عبدالعظيم حسن
جورج جرجس عبد اللة حبيب
منار محمد احمد على الكنانى
مادونا سليمان عزيز اسعد
اسﻼم نصر السعيد محمد صعوه
عبد الوهاب عبد الفتاح عبد الوهاب احمد عبد الفتاح
محمد عبد الرؤوف محمد على رضوان
محمد سعد طه السيد طه
اسراء محمد محمود ابراهيم ندا السكرى
ياسمين احمد حسنين على منصور
باسم رمضان محمد خطاب
محمد خميس جمعه سعيد
مروه احمد السيد ابو طالب
عبدالرحمن حسنين محمد مصباح
رانا سامح زكريا ابوسريع
كيرلس ميخائيل عياد شحاته
ساره عصام محمود عبد الحميد كشاف
حسن محمد حسن فرحات
ايه محمد على محمد حسانين
احمد فرج رضوان فرج ناصف
ياسر هشام سعد الديسطى

الكلية
تربية حلوان
حقوق حلوان
اداب انتساب موجه طنطا
طب بيطرى جامعة السادات
علوم رياضة بنها
تجاره بور سعيد
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
دار العلوم ج القاهره
تجاره الزقازيق
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
تجاره طنطا
زراعه دمنهور
تجاره عين شمس
اداب دمنهور
تربية السادات
تجاره المنصوره
تجاره طنطا
تجاره طنطا
علوم بورسعيد
تربية دمنهور
تربية طفوله اﻹسكندرية
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
زراعه الفيوم
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنها
تربية ابتدائي عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم حلوان
تجاره بنى سويف
تربية الزقازيق
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
754485
282099
588958
530199
810294
523557
394788
298844
306020
546340
222774
516103
429591
752626
664326
433645
207407
127526
584910
618262
679853
448456
800527
240390
373647
374109
138242
899621
662844
307543
305523
583898

اسم الطالب
سهيله معتز عبد الملك غريب رزق
دنيا طارق محمد توفيق أبوعميرة
شيماء نجيب احمد امين عبد الغني
اسماعيل سمير زكريا قطب
وشتا عادل يوسف جرجاوي
فاطمة شريف عبد الغنى محمد محمد
ايه حازم صالح فهيم
مروان محمد احمد بكرى
مصطفى علي احمد سيد
فاطمه اشرف حسن عبد الراضى
مرقص مجدي جرجس نصيف
محمد حربى محمد محمدالسيد
هند جمال كامل بسيونى عبدالغنى
شيماء محمد صادق عثمان احمد
سهيله السيد عبد الرحمن حامد عبد الكريم
شهاب اشرف عبدالحليم حسن
فيلوباتير ممدوح حافظ جريس
بسنت محمد محب عبد الغفار خفاجى
مروه سعد معاطى البلتاجى
اسامه محمود محمد محمود منصور
ايه محمد الحسينى محمد ابراهيم
اسراء اشرف فتحى رمضان
ايمان رجائى سامى محمد
داليا عبد التواب ابو طالب محمد
اسﻼم جمال داود محمد على
بيرهان رائد سعد باشا احمد غديرى
هبه محمد خلف حسين
رأفت محمد احمد محمد
نوال حسن ابراهيم حسن حجاج
ايمان علي ابراهيم الفقى
امنية عبد الفتاح محمد عبد الواحد
محمود عبد العزيز شبل العايق

الكلية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي بنها
حقوق اﻻسكندريه
علوم المنيا
زراعه اﻻسكندريه
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم رياضة شبين الكوم
تجارة جامعة السادات
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب دمنهور
اداب اﻻسكندريه
تربية بور سعيد
تمريض المنصورة
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب انتساب موجه القاهره
رياض اطفال المنصوره
نوعية موسيقيه الزقازيق
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب طنطا
اداب المنيا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حاسبات ومعلومات الزقازيق
علوم بنها
اداب القاهره
معهد فني صحى سوهاج
حقوق المنصوره
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف/رياضة
تربية ابتدائي طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
292906
727626
830343
681129
532230
234504
388104
292530
539797
508766
664194
575671
449138
889884
587833
292266
468114
832562
323499
682778
731070
352296
579821
252351
501229
431677
752744
448000
738594
878587
909634
731166

اسم الطالب
اسماء عﻼء الدين احمد فايد عبد المجيد
ميار شحات محمد محمود حفنى
وليد محمد أحمد خليل
احمد عيد يوسف محمود القصبى
محمد حسن عبدالعاطى أحمد السقا
سيف ياسر محمود عبدالغفار
محمد جمال عيد محمد
وفاء سمير عبد الجليل قنصوه
روضة عبد الغفار سعيد ابو شوشة
اميره خالد محمود حسن محمد
خالد جمال عبد الفتاح السيد
ايمان صبحى عبدالوهاب المجنى
نورهان محمود احمد يوسف خليل
امانى فرح مصطفى صديق
محمد نبيل عبد الفتاح الدسوقى
خلود طاهر طه على
آيه السيد عبد العزيز حسن
رنا عبد العليم ربيع عبد العليم
اية اشرف راغب محمود عيش
ياسمين حسين محمد مسلم حسن
اميره محمود محمود مرسى الشاطر
محمود ابراهيم الهادى ابراهيم
منة ﷲ حسن إسماعيل عابدين سرحان
محمد اسماعيل سعد الدين اسماعيل
نوران عﻼء الدين عبد الهادى عبد الفتاح
نورالدين عادل محمد خليل
شروق احمد محمد حسن زيدان
محمد مصطفي مصطفي أبو أحمد
وﻻء عصام فتوح احمد
نيرمين السيد محمد عبد العال
رانيا احمد حسين حسان
نورهان سامي ابراهيم على سالمان

الكلية
علوم القاهره
اداب الزقازيق
اداب سوهاج
تجاره كفر الشيخ
زراعه دمنهور
اداب انتساب موجه القاهره
علوم رياضة بنى سويف
علوم القاهره
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب كفر الشيخ
معهد فني تمريض المنصوره
اداب طنطا
اثار القاهره
تربية اسيوط
تربية بنها
حقوق حلوان
اداب كفر الشيخ
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية المنصوره
تربية الزقازيق
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تجاره طنطا
نوعية عباسيه
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره اﻻسكندريه
علوم بورسعيد
تربية ابتدائي طنطا
تربية ابتدائي الزقازيق
معهد فني صحى اسيوط
معهد فني صحى اسوان
تجاره الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
518828
237209
149051
381746
119375
139517
220990
597270
549078
237004
674959
235312
366156
735178
377525
754921
384050
543608
681211
888158
747199
807696
363614
526133
363166
663399
379571
235906
205591
553249
596640
835349

اسم الطالب
داليا طاهر محمد عبدالمعطى
عبد الرحمن سامح عبد الحميد شديد
اسﻼم عاطف علي عفيفي
هبه ابراهيم طه ابراهيم
ايمان هشام سامى سيد
حسين عزت حسين عبد ﷲ
احمد حسين احمد الدمرانى
اسماء السيد محمد احمدعلى
هادى ابراهيم عبدالغفار مبروك حمودة
رامز مرقص وهيب مساك
ايه عبد ﷲ محمد عبد ﷲ الغريب
نهلة سمير صالح ربيع
كريم شكرﷲ محمد عبدالكريم سرحان
بثينه عدلي محمد مصطفى
فاطمه محمد السيد محمد صبيح
محمد عبد الهادى عبد العظيم عبد الهادى صالح
نورا جمال سيد سيد
دينا خليل احمد خليل ابراهيم
اسﻼم حسن محمد منجد ابراهيم
ياسمين حمدى جابر احمد
ابانوب منير انور ميخائيل
عبدﷲ محمد نور الدين شعيب محمد
ماجد كرم نظير قليد
محمد السيد ابراهيم احمد محمد
عبدالرحمن رضا عبدالحى محمد
رضوى سمير السيد احمد رضوان
محمد حلمي مرسى محمد الشاعر
عبدالرحمن ياسر عبد الرحمن محمد
امير جمال الدين عبد السميع امام
محمد عادل احمد عبد الحميد رزق
مروه رزق رزق محمد على
محمد محمود سيداحمد معوض

الكلية
اداب دمنهور
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
كلية البنات علوم عين شمس
حاسبات ومعلومات حلوان
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره عين شمس
كلية الزراعة جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات حلوان
حاسبات ومعلومات حلوان
كلية البنات علوم عين شمس
علوم حلوان
تجاره بنها
علوم الزقازيق
تجارة جامعة السادات
معهد فني صحى اسماعيليه
اداب انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة اﻻسماعيليه
كلية التعليم الصناعى جامعة حلوان
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره جامعة السويس
حقوق بنى سويف
تجاره عين شمس
علوم اﻻسكندريه
زراعه عين شمس/رياضة
نوعية المنصوره
معهد فني صحى امبابة
علوم رياضة بنها
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره طنطا
علوم جامعة دمياط
علوم اسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
909068
658108
207927
280425
670948
527048
166633
832051
605343
393439
454130
586148
378828
316914
113202
675056
123393
233716
451626
593036
743174
155861
891296
815095
597540
103110
324128
800049
302762
438076
449097
183905

اسم الطالب
وﻻء عﻼءالدين عبد الرحيم عبدالظاهر
حسين جمال حسين عبد الكريم
مريم وليد جابر عبد الرحمن
محمود محمد سيد احمد سيد عمارة
هدير بهاء فتحى محمد محمد
دنيا محمد عبده عبدﷲ
كريستينا محروس عبد ﷲ منصور
اسراء خالد محمدالطاهر مسعود
اميره محمد السيد عبدﷲ
اسﻼم حسام محمد محمود الشربيني
ندى محمود ماهر محمود الطنطاوى
مها ابراهيم الدسوقى ابو مسلم
مصطفى احمد عبدالمنعم احمد ابراهيم
ميرنا عادل عبدالحكيم عبد العاطى
احمد طلعت عبد العال الزهري
السيد محمد حسن اسماعيل المكاوي
حسام الدين رضا عبده كامل
ايمان عبد العزيز عبد السميع احمد
عبدالرحمن حسن محمود حسن
ميراح مجدى حسن موسى
اسراء عماري عبدالرحيم جبران
مصطفى عدلى جمعة ابو السعود
عمر نورالدين محمد حصاوى
ليديا عبد المسيح ناثان فلتس
ندا مجاهد عطيه رزق نجم
احمد محمد عليوه عبد المقصود
مي عبد الرسول سيد حسن
محمد وافى محمد منصور
اسﻼم صبحي عبد الحميد جابرعيسى
ديانا هاني سامي نجيب حنا
ميرنا محمد محمد بسيونى الميهى
ندى غالب عزت ابو الوفا

الكلية
اداب اسوان
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
السن عين شمس
اداب اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه الفيوم
علوم اسوان
تربية الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
اداب المنصوره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى رياضه الزقازيق
حقوق حلوان
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه طنطا
تربية جامعة دمياط
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية /رياضه بنى سويف
تجاره اسيوط
اداب انتساب موجه المنيا
اثار القاهره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره جامعة السويس
علوم المنيا
اثار القاهره
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
كلية الفنون التطبيقية ببنها
اداب القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
150670
825985
122405
361898
535676
834159
124750
244393
214245
547684
577220
613524
578271
673413
666244
841998
548142
137035
608076
588991
371719
614752
814893
739345
829476
738132
149618
748336
534371
676107
667717
352151

اسم الطالب
عمرو سعيد عويس احمد
مارينا عياد صدراك محارب
شيماء خليل حسن خليل
رحمه رجب عبدالمنعم عبدالغنى
اسراء نعيم عطيه جنيدى
ناهد فراج قناوى احمد
احمد محمد سﻼمه سيد
سحر زغلول زكي قطب
احمد عادل على عبد الوهاب
عمرو الصافى ذكى محمد عماره
محمد خالد عبد اللطيف عويس بخيت
ياسمين السيد بدوى محمد
محمود رجب على عبد الحميد جودة
فريده احمد ابراهيم اسماعيل اﻻشقر
ايمان يوسف وحيد يوسف صالح
اميره عاشور احمد محمد
عمر محمد شحاته الحوفى
عبد الرحمن اشرف حامد محمد
دينا مسعد احمد على يوسف
هدير أحمد أبو المكارم المرسى نصير
بسمه محمود عبدالحكيم محمد على
فادي نبيل مسيحه ايوب اسكندر
خالد مصطفى عبد الرحمن محمد
منى السيد محمد السيد
فاطمة ربيع حسن مصطفى
اسماء حسينى شكرى جاهين
محمد ناصر عكاشة محمد
ياسمين منصور ابوالحسن ابراهيم
ياسمين طارق عبدالمولى محمد شهاب
ساره ابراهيم انور محمد شاهين
سامى جمال عبد الحكيم العفش
حسين اشرف محمد حسين هيبه

الكلية
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره طنطا
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب انتساب موجه حلوان
اداب القاهره
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره طنطا
اداب الزقازيق
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس
رياض اطفال المنصوره
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف
اداب انتساب موجه المنيا
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره الزقازيق
تربية طنطا
تربية ابتدائي عين شمس
تجاره الزقازيق
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية رياضية /بنات قنا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس
تربية طفوله ج دمنهور
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
314032
440540
676676
391691
743130
881723
302684
330773
291538
123866
357073
233830
390745
471786
577409
361214
380129
292571
578776
294625
449148
535503
306094
536846
515721
504584
362603
429837
513011
595354
280747
613700

اسم الطالب
اﻻء احمد محمود حسان
ياسمين إبراهيم سعد إبراهيم سويد
حسن على حسن حسن عمر
نيره رجب مصطفى احمد
ايه مبارك عبدالحميد محمد جوده
ايه سيد حسين على
محمد مجدي عبد الفتاح القسط
احمد كمال محمود عمر
محمد اشرف مصطفى عبد السميع
محمد عيد يوسف محمد
احمد شعبان عبدالحميد عثمان
عمرو ابراهيم طه خالد
منه ﷲ حسن على حسن
مصطفى السنهورى ابوبكر عبدالخالق سيد احمد
محمد جعفر ادم عبد الواحد جعفر
منه ﷲ عاطف حسن على
محمد عاطف عبدالرازق محمد حسن
ميار مجدي حمزه احمد
محمد ثروت محمد طلعت حسن الشربينى
محمد رزق جاد هنيدي
هايدى فؤاد أبواليزيد الصياد
دعاء احمد عيسوى الذهبى
حامد ناصر حامد السيد ابو حسين
شيرين علي محمد الغزالي
سامح محمود يوسف الديب
كيرلس رافت زكى واصف سليمان
مصطفى فوزى عبدالراضى سعد ﷲ
هاجر احمد احمد بخيت عبد الغنى
مارينا ماهر حنين جرجس
محمود صﻼح عبدالقادر محمد طه
محمد طارق حسين سيد
محمد على حسن مرسى

الكلية
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم عين شمس
تربية اﻻسماعيليه
تربية/رياضه اسيوط
تربية ابتدائي السادات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
حقوق القاهره
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
علوم بنها
تجاره كفر الشيخ
تجاره طنطا
حقوق عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم القاهره
تجاره طنطا
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
تجاره طنطا
علوم اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم اﻻسكندريه
حقوق طنطا
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات الزقازيق
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
287150
289136
814038
880258
508656
103793
294153
732099
538881
396150
181787
154581
312292
364914
298670
136268
827100
757803
608835
750162
359712
875652
737160
226979
283487
449270
473776
739870
216335
846809
305455
595458

اسم الطالب
مصطفى احمد حمادة على محمد
بيشوي حسني بشاى عبد ربه
جرجس يوسف كامل منسى
مينا عاطف امين سلطان
اميره محمد محمود محمد حامد
منه ﷲ سعيد محمد محمد
انطونيوس نسيم صابر عطاﷲ
احمد مختار على السيد
جيهان ابراهيم عبد المقصود ابوزيد
ابتسام عماد رمضان محمود
حماده شعبان ياسين عبد المجيد
احمد رمضان عبد العاطى عبد العزيز
عبد الفتاح حسام الدين عبدالفتاح غنيم
اﻻء احمد صابر محمد
عمر عبد العزيز محمد عبدالعزيز
اسراء محمد سعد محمد زمره
جهاد أحمد صابر أحمد على
محمود صالح محمد صالح
عبدالرحمن رأفت عبدالرحمن محمد فرج
منى ناصر السيد سليم
عمر محمد عبدالنعيم عبدالرحمن
نائل نبيل يونس عبد ﷲ
مصطفى احمد محمود احمد عوض
ندي حسام الدين احمد فرغلي
سارة عماد وديع نجيب امين
يمنى جابر بخاطره عباس سﻼمة
فاطمة انور بﻼل جابر حمد
ريهام محمد ابراهيم محمد سليم
عمر محمد حامد ابو المجد
امين محمد امين محمد
سلمى محمد حسن سلطان
سماء فرج السيد أحمد البقرى

الكلية
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد فني صحى بنى سويف
طب بيطرى اسيوط
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه بنها
تجاره بنى سويف
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
تجارة جامعة السادات
دار العلوم ج القاهره
حاسبات ومعلومات حلوان
تربية حلوان
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
تجاره انتساب موجه الزقازيق
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية جامعة السويس
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
كلية تجارة ج أسوان
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره القاهره
اداب عين شمس
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
زراعه كفر الشيخ
معهد فني صحى الزقازيق
علوم رياضة القاهرة
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
علوم شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى بور سعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
368427
760354
113109
210702
220187
662069
905224
660384
443674
467824
580849
762395
354791
398753
118101
516218
806046
809167
429717
735726
611600
386693
463598
916720
608167
305223
314707
168954
371025
471364
223084
729888

اسم الطالب
نهاد نور مراد محمد خليل
نادر محمد عبدالمقصود حسين
محمد احمد ناجح احمد
عمر عهدى عبد المنعم حسين الغيطى
عنان هوشام سعد محمد
احمد عبد الغنى رشوان عبد العال
ميرنا جمال حلمى فخرى
يحى ابراهيم شبان محمد شحاته
اسماء يحيى زكريا محمد السايس
اميره فاضل عبد القادر سيد احمد
محمد عماد الدين حمدى حسنين الكيال
ابراهيم احمد شعبان حسن شرف
ياسمين على عبدالعزيز الديداموني
اسراء محمود محمد السيد
هاجر فتحى محمود احمد
احمد محمد عيد أحمد فتح ﷲ
شيماء عبد العظيم حسن محمد
هند عبد القادر هاشم احمد
زينب السيد عبد الكريم محمد عبيد
محمد حسن عبدﷲ عبدالعزيز
ندى ثروت صﻼح محمد مصطفى
دينا عبدالفتاح محمد الحسينى محمد
نادية حفني اسماعيل عبدالرازق ابو حمره
غاده جمال احمد شيمى
صباح نبيل عبد اللطيف عبد الحليم
رحاب علي عطوه الشنوانى
اشرف فتحي فتحي القصري سفق
محمد كمال ربيع السيد
حسام اشرف عبدالسميع يوسف
فاطمة محمد عبد ﷲ السيد محمد
ميار مصطفى احمد محمد
مونيكا وجيه فهمى اسكندروس

الكلية
تربية ابتدائي بنها
تربية الزقازيق
اداب انتساب موجه القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
دار العلوم ج القاهره
تجاره طنطا
اداب قنا ج جنوب الوادى
زراعه المنصوره
علوم طنطا
اداب كفر الشيخ
اداب طنطا
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
حقوق حلوان
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
حقوق القاهره
اداب كفر الشيخ
تجاره اسيوط
اداب انتساب موجه المنيا
علوم رياضة بنى سويف
تجاره الزقازيق
اداب انتساب موجه الزقازيق
بنات تربية/رياضه عين شمس
تربية ابتدائي كفر الشيخ
السن المنيا
تمريض الزقازيق
تربية طفوله شبين الكوم
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
علوم رياضة عين شمس
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
التكنولوجي العالي  10رمضان إدارة أعمال
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
114524
444862
595859
445730
235213
658341
354555
216997
732091
900658
149359
245494
372409
222783
673344
157757
601897
149782
539579
291743
557427
885275
431437
809212
679709
140416
287851
813871
670288
244699
220687
907406

اسم الطالب
راندا عصام سعد محمد عبد ﷲ
ابراهيم حامد يوسف راضى
محمد ايمن محمد عز الدين محمد غالى
اميره احمد احمد محمد حموده
نيرة محمد عبد الحميد صادق
سالى مختار توفيق محمد نوارج
محمود طلعت حمدى تركى
عمر سعيد سعد عبدالعال
احمد صﻼح محمد صﻼح على
اسﻼم احمد ثروت فراج
كريم رضا رمضان عيسى
غادة النجار حسين الدرديرى
اسراء سمير سيد حسن
معتصم باللة احمد عمر محمد
ايه عصام محمد محمود خلف
احمد فوزى عبد ﷲ احمد
عاطف رضا السيد على محمد
احمد رمضان حسن ابراهيم
أﻻء علي أبوبكر رفاعي
محمد علي الجوهري علي الجوهري
احمد صبرى محمد زكى ناجى الدقله
مارتين ابراهيم ويصا ايليا
عبد الرحمن عادل سﻼم يوسف احمد
دعاء عثمان محمد عبد الحميد
نرمين ابراهيم عيد ابو الوفا
محمد كامل احمد كامل حسين
كريم محمد المهدى سعيد احمد
ايه شعبان عبدﷲ محمود
محمد احمد غالى عبد المعطى غالى
عادل عماد عبدالحليم علي
حازم محمود طه محمد ابراهيم
ايه عبد العزيز محمود عبد النعيم

الكلية
حقوق القاهره
تجاره طنطا
حقوق المنصوره
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
رياض اطفال القاهره طالبات
رياض اطفال القاهره طالبات
حاسبات ومعلومات حلوان
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
تجارة جامعة السادات
حقوق سوهاج
حاسبات ومعلومات حلوان
علوم حلوان
تجاره بنها
تربية/رياضه حلوان
اثار قنا جنوب الوادي
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
رياض اطفال القاهره طالبات
تمريض المنصورة
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
رياض اطفال المنيا طالبات
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
356391
544874
455395
677386
658201
360434
879140
106702
659906
514925
596417
593356
518068
842673
223030
288185
313304
433317
306550
591737
825494
356856
523671
311200
512357
372986
304613
179991
434354
314143
578931
132846

اسم الطالب
عزه شعبان فتحى سلطان
كريم حسام فتحى على العﻼف
جون مدحت عدلى صادق
ايمان محمد ابوالمجد احمد
شاديه احمد رزق عبد النبى الشهاوى
محمد خالد عبدالخالق سيد حسن
سهره ابو زيد حسين ثابت
كارولين نبيل سﻼمه زكى
ايه فرحات محمود احمد فرحات
فتحى ربيع عبد الفتاح محمد اسماعيل
محمد يوسف عبد الوهاب محمد
دعاء فريد عيسى طرابيه
ايه محمد عبد الدايم شريف دسوقى
ايمن عياد رزق كامل
اميره محمد فتحي عبد الرحمن
دينا عاطف محمد محمد
اﻻء جمال عبدالكامل سالم
محمد سعد محمد احمد معوض
محمد يوسف على ابو فاطمه
جهاد رزق عوض السيد البﻼسى
امانى محمود محمد فكر
عمر عثمان عمر عثمان
أماني محمد حلمي أحمد محمد
سارة خالد علي خليل
إسراء ابراهيم محمد على جاد
نورا سعيد ميخائيل عيسى
اميرة اشرف حامد صﻼح
محمود محمد عبد الظاهر مرسي محمد
عبد الرحمن محمد عبد الرحمن عبد العزيز
نشوى مجدي سعد مصطفى
احمد مصطفى محمد محمود السبكى
محمد شعبان سلطان ابراهيم خير ﷲ

الكلية
تجاره انتساب موجه عين شمس
فنون جميله عماره المنيا
طب بيطرى بنها
تربية المنصوره
معهد فني تمريض المنصوره
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تربية طفولة اسيوط
علوم عين شمس
تربية المنصوره
اداب دمنهور
ك.ت .فني صناعى بور سعيد
تربية جامعة دمياط
نوعية اﻻسكندريه
نوعية المنيا
اقتصاد منزلى حلوان
حقوق القاهره
تربية السادات
تجاره اﻻسكندريه
تربية ابتدائي السادات
تربية جامعة دمياط
تربية قنا ج جنوب الوادى
حقوق عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
تربية شبين الكوم
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره عين شمس
معهد فني صحى بنها
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم
اداب اﻻسكندريه
تربية طفوله شبين الكوم
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
زراعه القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
147328
220696
103468
805889
147153
656441
448605
307575
502756
600072
834563
118567
728411
684138
678484
366896
206242
671124
658013
672673
296997
523817
442359
669518
225483
303624
876114
918100
453187
678789
454660
516127

اسم الطالب
منصور عبد العزيز ابوسريع عبد العزيز
طارق سيد سعد سند الفيومي
احمد سامى حامد اسماعيل
محمد على فؤاد احمد
سامح سامي سيد احمد محمد شعيب
ساره ممدوح عمر احمد السنوسى
سماح سامى محمد السيد جاد
هاجر الشحات أحمد فرج
اﻻء شريف محمد كتات
اسﻼم السيد عبدالنبى على محمد
فاطمة عبد العزيز محمد ابراهيم
غادة رجب محمد حسن سالم
احمد معتز محمد السيد
مياده ابراهيم محمد محمد الهطش
سعاد جمال على على البنا
عبدﷲ محمد عبدﷲ محمد سالم
اية محمد فتحى احمد يوسف
خلود السيد سعد الدين محجوب خليل
محمد ناصر على المتولى محمد
ايهاب متولى احمد نبهان اسماعيل
زينب محمد حسين حسن
سلمى محمود اسماعيل محمود زايد
محمد ثروت احمد عبد الحميد حسنين
محمود ايمن عبد الحليم اسماعيل حسن
راويه عمر عبدالقادر محمد
زينب ايمن عبد اللطيف الشبينى
ريهام كمال جﻼل ابو المجد
محمود رأفت على منصور
فاتن مصطفي شعبان القناطري
ناريمان البسطويسى محمد شفيق البسطويسي
اسماء جمال حامد محمود ابو عيش
محمود رضا فاروق محمد الجندي

الكلية
حقوق القاهره
تجاره عين شمس
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تجاره اسيوط
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه طنطا
تمريض شبين الكوم المنوفية
اداب دمنهور
عالي هندسة بلبيس
اداب قنا ج جنوب الوادى
دار العلوم ج القاهره
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تربية ابتدائي المنصوره
اداب انتساب موجه المنصوره
تربية رياضية بنين بنها
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي المنصوره
معهد فني صحى رياضه المنصورة
تجاره طنطا
السن عين شمس
اداب اﻻسكندريه
تجاره طنطا
المعهد الفنى للتمريض بالجونة
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تربية ابتدائي شبين الكوم
معهد فني تمريض اسيوط
تجاره سوهاج
علوم طنطا
تجاره المنصوره
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
تجاره سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
660381
592855
666880
389746
509731
666707
904407
830157
583043
539674
281228
525905
470939
449712
294014
106727
822804
595556
286825
351212
558116
111552
754733
916000
226953
731911
683513
252880
177519
278656
609477
513618

اسم الطالب
محمود حموده على عبد الغفار على
امجد مبارك حسن مبارك
محمد مصطفى مصطفى خليفة
مصطفى جوده فضل جوده
عبد الرحمن علي سعد عبد ﷲ
محمد السيد ابراهيم السيد جمعة
محمد سبكي علي عبد الرحيم
وردة محمد عبد ﷲ حسن
أسماء محمد احمد عطوه
لمياء رضوان عبد الرازق عبد الواحد
مازن احمد نبيل السيد
امين محمد عبدﷲ عامر
ميرا نبيل منير فهمى ابراهيم
ايه السيد على فتحى السيد
محمود نادي شعبان حسانين
ميار صﻼح عبد الوهاب محمدين
سحر محمد احمد ابراهيم
مى منير محمود الريفى
دعاء يوسف محمود مصطفى محمد
عمر عبدالعزيز عبدالفتاح عبدالمنعم
ريم بكرى عباس عبد الغفار
ايمان طارق عبد المنعم احمد
جهاد ايمن رجب محمد
ابرام عادل رياض جندى
نورهان عصام حسن محمد
ماريو ماهر توفيق فلتس
احمد محمد ابراهيم اسماعيل السحراوي
محمد طارق مسعد طه
رجاء رضا محمد مهدى
محمود عبد الباسط السيد على اسماعيل راشد
ندا السعيد عبد ﷲ محمود
أسماء عبد الحميد عبد الباسط درويش

الكلية
طب بيطرى كفر الشيخ
علوم جامعة دمياط
تجاره الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره دمنهور
تجاره اسيوط
ك.ت .فني صناعى سوهاج
نوعية موسيقيه قنا
اداب المنصوره
معهد فني صحى اﻻسكندريه
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره اﻻسكندريه
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
اداب طنطا
تجاره طنطا
تجاره القاهره
علوم اسوان
نوعية جامعة دمياط
تجاره القاهره
عالي هندسة بلبيس
تربية دمنهور
اداب القاهره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره اسيوط
اداب القاهره
علوم الزقازيق
تجاره المنصوره
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره القاهره
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
289069
445712
303106
598182
318688
667769
598449
301905
450120
917134
351484
657843
666333
510663
742283
301403
612097
317815
467698
755081
671960
731154
286548
214065
164816
593081
388445
534216
888389
220525
458069
464704

اسم الطالب
محمد زينهم على فهمى
هدير محمد حسين عبدالقادر سﻼمة
اسراء صبري حسن ابراهيم سرحان
نورا محمد السعيد الفل
ميادة صﻼح رجب محمد
احمد محمد عبد العليم حلبية
احمد محمود احمد عز الدين
مصطفى بﻼل عبده إبراهيم جاد
اشرقت محمد يوسف الخياط
شيماء محمد بيومى محمد
عمر طه محمد على محمد
اﻻء محى الدين السيد عبد المعوض
فادى اشرف محمد عاطف حامد العجمي
احمد خالد السيد حسن
ايمان مجدى محمد محمد
عبد العزيز عبد اللطيف عبد العزيز المﻼح
علياء عليوه عبدالوهاب على
مصطفى محب فهيم ابراهيم
احمد محمد احمد محمد هاشم
جاد ﷲ محمد جاد ﷲ بنهاوي
عبير ابراهيم شحاته محمد
نجوى ابراهيم محمدي على عمر
عبد الرحمن عصام محمد فؤاد سيد محمد
تسنيم ماجد محى الدين محمد
هاجر جمال فتح الباب محمد
سمر عبده عبد الجليل خضير
شروق احمد غنيمى عطيه
مونيكا ابراهيم جرجس يوسف جرجس
ايمان عصمت يارد تقاوى
مؤمن طارق محمود حمدى
هدير أشرف محمدعبد العاطي محمد
رائد هشام السيد ابراهيم الحمضى

الكلية
اداب انتساب موجه القاهره
تربية طنطا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
زراعه دمياط/رياضة
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
اداب المنصوره
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
علوم رياضة اسوان
اداب طنطا
تربية/رياضه اسيوط
السن عين شمس/رياضة
رياض اطفال المنصوره
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تربية/رياضه العريش
تمريض المنصورة
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره انتساب موجه قاهره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي الفيوم
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره بنها
علوم اﻻسكندريه
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم طنطا
حاسبات ومعلومات الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
526189
502587
598027
121889
453058
902463
312702
733382
120704
903221
535914
751405
843440
745339
603421
300120
890970
605289
366687
163764
503760
209221
145112
133031
288186
668898
103415
530368
655844
162910
913719
378634

اسم الطالب
السيد بشر السيد قطب ابراهيم
ياسمين حسن محمد رزق
علياء محمد عبد اللطيف محمد فرحات
ندى مدحت ابراهيم نادى
ايه عاطف عبد الهادي محمد عتلم
مها على محمود ابوالمجد
محمد حسين عبدالرحمن كامل
امانى ياسر عادل عبد الحميد عثمان
اسﻼم احمد معوض بخيت
عبد الرحمن ابراهيم على احمد
آيه عادل فؤاد الحلفاوى
محمد محسن زيدان زيدان حمودة
ابراهيم ابو العﻼ احمد ابراهيم
محمد صﻼح عبدالعزيز على محمد
على محمد شوقى على السيد
محمد ابراهيم احمد محمود عبيد
ايمان سيد محمد محمد
اسراء حسام الدين عبد العظيم مصباح
محمد صﻼح الدين محمدى مصطفى
كريم محمد احمد امام الخشاب
عمر جمال الدين نيازي اسماعيل امام
اسراء حسام الدين عبدالعظيم عيسى
احمد عاطف عبد الحى عبد المعطى
عبد ﷲ راضى عبد ﷲ عبد القادر
رانيا محمد احمد عبد الحكيم
منار عابد مصطفى محى الدين
اﻻء محمد ايمن عبد العزيز الميرغنى
محمد رفيق السيد كامل سﻼمة
محمد حمدى محمد غانم عارف
زينب سﻼمة محمد اسماعيل
شيماء محمود محمداﻻمين محمود
محمد احمد صباح محمد

الكلية
زراعه اﻻسكندريه
علوم اﻻسكندريه
تمريض المنصورة
اداب انتساب موجه حلوان
طب بيطرى بنها
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية طفوله الزقازيق
تربية حلوان
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره بور سعيد
تجاره اسيوط
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات حلوان
اداب اسيوط
تجاره الزقازيق
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسكندريه
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره القاهره
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تمريض المنصورة
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره بور سعيد
زراعه الفيوم
تربية اسوان/رياضة
علوم رياضة بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
742739
312969
234897
741762
455871
911971
579181
441830
430861
918564
615438
358113
378783
236427
904037
511909
386095
814393
674616
460582
680875
829318
435585
876197
243359
538825
121752
684475
245583
384248
809841
678188

اسم الطالب
اسماء مصطفى محمد مصطفى
اسماء دهب الحسينى الحسينى
ميار منتصر محمد طاهر
محمود احمد فؤاد محمود سالم
أيمن محمود عبد المطلب أبو الخير
عبد ﷲ محمد احمد محمد
اسراء حمادة غانم غانم
محمد مصطفى محمود النشرتى
سيمون هشام عبدالمحسن عبدالحميد ابوكرم
منرفا عادل زكي جرس
اسراء السيد سليم على
ايه وجدى السعيد عبدالغني
احمد سيد احمد محمود ابوشنب
عبدالرحمن شحاتة محمد حسن عبد المجيد
خلود جابر حجازي اسماعيل
يارا فوزى محمد ابراهيم سليمان
مياده اشرف فوزى السيد
احمد صالح عبد الحكيم احمد
ياسمين عﻼء الدين محمد محمد متولى هﻼل
احمد محمد عبدالغنى محمد
ماجده حسين محمد الشحات جاد رجب
فاطمه محمد احمد عريان
أسراء حسن محمد رواش
ايه حمدى محمد حمدان
رانا عبد الناصر محمد محيسن
هدى مجاهد محمداحمد محمد
اسماء محمد سعيد عبد العزيز
امل عادل محمود الغريب
مصطفى معدول شعبان معدول
غاده جمال عصمت محمد زكريا
مادونا مجدى غطاس يوسف
ساره حمدى محمود ابراهيم عبد ﷲ

الكلية
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
كلية تجارة ج أسوان
نوعية طنطا
زراعه طنطا
اداب دمنهور
علوم سوهاج
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
السن عين شمس/رياضة
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية سوهاج
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق عين شمس
اداب المنيا
اداب المنصوره
حقوق اﻻسكندريه
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
علوم جامعة السويس
حقوق القاهره
زراعه دمنهور
كلية البنات آداب عين شمس
تربية/رياضه المنصورة
تجاره بنها
اداب انتساب موجه بنها
تجاره بنى سويف
تربية/رياضه المنصورة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
428004
510787
594623
673457
309802
801408
109254
110829
116002
593332
376136
168852
668466
549574
729534
610876
612839
437070
533823
577109
531581
141649
129020
816261
383477
292636
727287
807744
311954
152863
288449
593735

اسم الطالب
ايمن محمد محمد السيد ابراهيم
احمد حسن زكريا محمود حسن
محمد شفيق حامد المساوى
هند طارق عبد الهادى عبد الهادى سيداحمد بدر
انس مالك محمد السعدنى
محسن عبد القادر شعبان عبد القادر
عبد ﷲ حمدى حسن محمد
محمد حنفي احمد حنفى
احمد خالد احمد محمد دردير
عصام كامل زين على الديب
احمد حازم محمد الليثى الرفاعى
حسام محمود عبد العزيز محمد
ياسمين رضا بدوى عبد الكافى بدوى
اميره عبد المنعم محمود على ابو زيد
فادى شكر مكين اندراوس
محمد محمود عبد العال محمد جادﷲ
سالى سامى منصور على
ياسمين فوزى عبدﷲ صباح
ايه جمعه احمد عبدالرحمن المﻼح
وسام على محمد محمد بكرى
سعيد عزوز سليمان عبد الرازق
عمر سامى عمر بيومى على الخضراوى
بسنت نسيم فوزى داود
عبير طاهر حسين يوسف
محمد كامل حسين محمد حسن عبدﷲ
نيرة رأفت حمدى محمد يوسف
اسﻼم محمد عبد اللطيف عبد الحميد
محمود على عبد الجيد بكر
احمد محمود احمد الشاذلى
احمد محمد محمد جادالرب
احمد محمد برديس عويس برديس
ندى ربيع عبد ﷲ ربيع خليل

الكلية
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية جامعة دمياط
كلية البنات علوم عين شمس
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره جامعة دمياط
علوم رياضة بنها
تجاره بنى سويف
تجاره المنصوره
تربية/رياضه دمنهور
زراعه عين شمس
تجاره سوهاج
طب بيطرى الزقازيق
علوم طنطا
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية طنطا
علوم طنطا
تربية حلوان
تجاره القاهره
علوم المنيا
دار العلوم ج القاهره
تجاره عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
تجاره جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
278307
580328
391433
365287
804805
655373
228754
216138
356920
376067
131161
356308
467503
672416
103315
527375
228138
460640
354059
725588
365325
529742
223156
659995
453176
753726
125265
315192
237270
549785
916682
287539

اسم الطالب
مروة منتصر يس عبد الهادى السيد
كﻼرا عادل فرحات رزق عطا ﷲ
اﻻء عصام امين احمد
نانسى محمد يوسف عطيه
أحمد خالد حلمى سيد
اسﻼم رضا توفيق محمد فرج
احمد حسن محمد مصطفى
ساندى سمعان عدلى عطاﷲ
احمد السيد احمد ابراهيم
محمد صبحى حامد امام
دعاء جمال شعبان سﻼمة
اﻻء عاطف السيد عبدالحميد
احمد خالد فتحي راتب حسن
ايه رمضان على يوسف
ميار عصام احمد عوض ﷲ ابراهيم
اﻻء اشرف ابراهيم قطب
عمر محمود محمد عطيه
سعد محمد سعد محمد ابراهيم
عبدالرحمن احمد محمد حسين
حازم عمادالدين قبارى السيد
زينب راضى محمود محمد
محمود فرج محمود السيد عطيه
مريم عماد انور ميخائيل
احمد حمدى احمد متولى جابر
ضحى مدحت جمال الدين عبد الصادق أبو العينين
يونان ابراهيم دانيال سليمان المصرى
ايه شريعي انور يونس
سﻼمة عطية عوض ﷲ عطية محمد
هادى اشرف السيد محمد
حنان عبدالنبى عبدالمقصود ابراهيم محمد عنتر
تاوضروس جرجس حنا جرجس
اماني حامد عباس محمود

الكلية
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا المنسوجات بالمحلة الكبرى
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي المنيا
حقوق المنصوره
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
تربية ابتدائي عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
طب بيطرى بنها
حقوق القاهره
علوم عين شمس
حقوق طنطا
معهد فني تمريض المنصوره
حقوق طنطا
علوم اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
ع.دولى اعﻼم مدينةالشروق
السن عين شمس/رياضة
علوم دمنهور
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تجاره بور سعيد
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة حلوان
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تربية اسيوط
رياض اطفال القاهره طالبات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
896300
445028
592339
126806
313293
752584
600325
452836
658393
388898
603139
324188
222509
880488
161140
545878
317205
673650
500762
374972
598689
577667
297243
124504
539577
903950
611490
831774
284258
441852
130974
384784

اسم الطالب
دعاء السيد احمد على
اسراء اسماعيل اسماعيل الشاذلى
دنيا محمود محمد عثمان
شروق اسماعيل كمال اسماعيل
هند حلمي محمود إسماعيل
تقى محمد فوزى سليم محمد
ايمان عبد السﻼم محمد عبد السﻼم
زهراء محمد عبدﷲ احمد زوين
طه محمد شعبان على شميس
احمد خالد محمد مندور
احمد امين محمد حسنى عطوة السيد
اية محمد صويلح عبد الـله
احمد حمدي محمد عبد العال
ماريو ميخائيل شاكر ميخائيل
اميره زايد رزق حموده
محمد موسى محمد إبراهيم احمد الحلو
مريم عماد شفيق ديمترى
عفاف عادل احمد سليمان خليفة
مجدي احمد عبد المنعم عبد اللطيف رجب
اسماء مسعد احمد شحاتة
عبدﷲ ابراهيم طه المنزﻻوى
محمد حامد عبد اللطيف عبد الرازق الموافى
هبة محمد محمود على
ويصا رياض غب﷼ بطرس
ياسمين صبحي أحمد مبروك
امانى محى الدين ابراهيم محمود
اسراء سعد اسماعيل السيد محمد
عفاف علي محمد سليم
يوسف احمد صديق محمد
يسين ابراهيم يسين ابراهيم علوان
نورهان على عبد القادر محمد
مينا كمال شحاته حناوى

الكلية
اداب سوهاج
اداب طنطا
اداب جامعة دمياط
اقتصاد منزلى حلوان
حقوق جامعة السادات
تربية ابتدائي بور سعيد
تجاره الزقازيق
اداب كفر الشيخ
معهد فني تمريض المنصوره
اداب عين شمس
تجاره الزقازيق
تربية ابتدائي الغردقه جنوب الوادي
تجاره عين شمس
حقوق اسيوط
تربية ابتدائي بنى سويف
علوم رياضة كفر الشيخ
كلية الفنون التطبيقية ببنها
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه دمنهور
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره بور سعيد
تجاره طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره القاهره
كلية اللغات والترجمة سوهاج
اداب انتساب موجه سوهاج
اداب الزقازيق
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
459070
241619
543202
557707
152260
463442
747529
524778
754823
291296
728528
743406
828993
445065
152635
829348
812733
107336
212037
316599
922189
386045
543146
677034
311111
585112
324983
590278
427425
148253
354300
733641

اسم الطالب
ايمان احمد الشحات ملوحه
محمد رمضان محمود محمد سيف الدين
محمود يحيى محمد أحمد على
مصطفى محمود موافى احمد موافى
ايهاب سعد محمد على
اﻻء جمال السيد احمد السيد الضلعى
رفيده ابراهيم عبدالرحمن الباز
عمر عادل خليفه تهامى عبد الرحمن
محمود حسن مصطفى محمد
محمود عبد المنعم محمد محمود
محمد عبد العظيم علي عبد العظيم حسن
ايمان هشام عبد الحميد محرز
عبد الرحمن احمد يوسف احمد
اميره ابراهيم فتحى ابراهيم الشناوى
احمد سامى على تغيان
اسراء حسانى قاسم محمد
مدلين مختار توفيق برسوم
يمنى عبد الحكيم احمد عبد ﷲ صديق
مصطفى احمد حمدى خطاب
رقية سعيد رزق احمد عرفه
افنان حمدى عبدالعال محمد
فاطمه طارق احمد حسن
محمد عبد الناصر محمود ابراهيم
احمد صابر عبد الجواد صابر
اسراء احمد امر ﷲ خير الدين
حنان خالد محمود السيد أبو ضهر
دعاء احمد عطيتو محمود
حسام احمد محمد محمد احمد عمر
سهيلة اشرف محمد فوزي
اسراء يونس محمد يونس
محمود سعيد فرج موسى
شروق عبدﷲ محمد علي

الكلية
اداب كفر الشيخ
تربية رياضيه بنين حلوان
اداب اﻻسكندريه
علوم جامعة السويس
حقوق بنى سويف
علوم كفر الشيخ
تربية جامعة السويس
تربية أساسي اسكندرية
علوم العريش/رياضة
اداب انتساب موجه القاهره
حاسبات ومعلومات الزقازيق
ع.دولى اعﻼم مدينةالشروق
ك.ت .فني صناعى قنا
اداب انتساب موجه طنطا
حقوق بنى سويف
اداب قنا ج جنوب الوادى
نوعية موسيقيه المنيا
اداب القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية ابتدائي بنها
كلية الطب البيطرى جامعة أسوان
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
علوم رياضة اسوان
تجاره المنصوره
تربية شبين الكوم
تمريض طنطا
علوم رياضة جامعة السويس
تربية ابتدائي جامعة دمياط
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
اداب انتساب موجه طنطا
اداب القاهره
تجاره الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
187393
320952
680906
373289
673551
149277
467916
186095
451428
678821
908235
293628
134033
893503
465584
918377
231908
395809
313658
600613
907277
666983
913778
658493
911652
753214
596230
134453
443588
596095
380997
877133

اسم الطالب
احمد حسين سعداوى عبده
شيماء خالد سعيد سليم
احمد يحيى شاهين عبد القادر احمد
محمد رضا عبدالحميد عباس
ايمان سمير عبد العزيز امين محمد
عماد حمدى احمد غانم
ايمان الشحات ابراهيم احمد ابراهيم
زكريا على حسين عبد الحميد
مصطفى ابراهيم سليم سﻼمة
اميره ياسر محمد محمد موسى الوفائي
مارينا رفعت تادرس لوندي
عمر يحي ذكريا محمد
محمود خالد فوزى على
احمد الشاذلى جابر شاذلى
أريج على عبدالحميد السيد الشراكى
مرقس ناجى زكريا شنوده
عبد الرحمن منصور محمد منصور
هدى محمد محمود السيد
نعمة خالد محمود نجم
سلمى إبراهيم عبدالرحمن حسن عوده
حنان عبد ﷲ محمد عبد الصمد
فاطمه فرج عبد العال محمود شعبان
الزهراء احمد محمد عمر
ضحى احمد عبده عباس سالم
مها مصطفى حسن احمد
عبد الرحمن محمود الدسوقى عبد الحميد
السعيد محمد السعيد عزب
رانيا عصام عبد المهدى عارف الزرو
فاطمه جمعه عبد الوهاب احمد رضوان
عمرو محمد محمد عبد الحميد على
احمد نصر محمد ابومسلم قطب
جيهان عبد النبى عبد الرازق بخيت

الكلية
اداب انتساب موجه طنطا
معهد فني صحى بنها
تجاره طنطا
دار العلوم ج القاهره
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه بنى سويف
زراعه طنطا
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه حلوان
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
تجاره سوهاج
نوعية فنيه كفر الشيخ
اداب سوهاج
تجاره عين شمس
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تربية السادات
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب سوهاج
نوعية المنصوره
تربية اسوان
تجاره طنطا
تربية اسوان
معهد فني صحى بور سعيد
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره طنطا
معهد فني صحى بور سعيد
تجاره انتساب م .بنها
تربية اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
675527
130347
676530
470832
881934
517245
356728
667827
387969
314040
285785
680272
899944
372964
547184
808474
663508
908984
307315
533463
531646
223193
757699
291520
736753
320907
654738
918368
159702
152359
902078
832592

اسم الطالب
ريهام راضى فوزى عبد الغنى على
ايه صادق عبد المحسن ابراهيم
منير شكرى لبيب وهبه سليمان
الشيماء الشوادفى محمد احمد
ساره عابدين ابوبكر عبد الجواد
محمود يسري الجوهري احمد
احمد رفعت ثابت احمد رشوان
منى محمود محمد محمد شحاته
ساره عبدﷲ عبدﷲ مصطفى
اميرة احمد مصطفى البرى
رانيا ايمن زكريا اسماعيل ابراهيم
ثروت محمود عبد الحميد محمد يوسف
ايمان جمال السيد محمد
ناهد سيد احمد علي
محمود محمد على عطيه القشﻼن
عبد الرحمن المدسر صﻼح حسن
منه ﷲ محمد احمد محمد على الدهشان
نورهان رجب يوسف كرمى
دينا حلمي ابراهيم اﻷبحر
نورهان فرحات فرحات راشد البراوى
احمد رمضان على يوسف النافع
تقى عربى سيد تبرى
هاجر محمد عبد الغفار عبد الباقى
حسن رمضان عبد الهادى سالم
محمد عبدالبديع السيد على صالح
رحمة مصطفى مبروك تاج الدين
ساره عبد الناصر سعد الغندور
اميره ماهر كمال احمد
سمر رمضان احمد قرني
امجد عماد عبد التواب عبد الرحمن
مريم جمال جاد عجايبي
شيماء محسن سيد حامد

الكلية
معهد فني تمريض الزقازيق
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجاره طنطا
فنون تطبيقية جامعة دمياط
اداب اسيوط
تجاره دمنهور
علوم عين شمس
اداب المنصوره
اداب بنها
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية ابتدائي سوهاج
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
علوم رياضة اسوان
تجاره اسيوط
اداب المنصوره
تربية اسوان
معهد فني صحى بنها
تجاره اﻻسكندريه
علوم دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه الزقازيق
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية ابتدائي شبين الكوم
نوعية المنصوره
اداب سوهاج
اداب انتساب موجه بنى سويف
اداب انتساب موجه بنى سويف
تربية سوهاج
اداب قنا ج جنوب الوادى
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
738405
469326
470810
729325
322791
555147
374111
153643
473924
751570
676048
309483
545477
726202
145272
302953
603671
281319
465123
584751
727100
105032
314196
236114
505824
738122
148106
584095
373392
153493
368087
838494

اسم الطالب
يسرا ابراهيم محمد منصور
ياسمين طلعت قطب فرج نوح
اسراء حسن المغازى فرج ابو الغيط
هاجر محمد عبدالعزيز ابوخضره
اية فتحي عبد الغفارعلي الدسوقى
أحمد ربيع منصور سعد زحام
جهاد جمال عطيه السيد فرج
رؤى رجب سيد عبد العزيز
محمد عزازى محمد زكى عثمان
سلمى اشرف فوزى محمود عاصى
مى وهبه يونس عبد الحليم
عزة عبد ﷲ محمد عبد القوى حباره
عمرو طارق عبدالعزيز محمد احمد
شادى احمد محمد فهمى على
ساره رمضان عبد الحكم عناني
هناء صابر علي رضوان
رامى عكاشه محمد عامر عكاشه
زياد عماد عبدالخالق محمد على
خالد محمد عبداللطيف محمد عماره
سهام عبد الحكيم محمد البدراوي
اسامه حسن على على الوو
حسام طاهر حنفى محمود
ميرنا ماهر سمير جرجس
خالد عبد الناصر السعيد احمد
مؤمن سمير حسن محمد صهوان
هالة محمود محمد السيد
رائف حسام الدين سيد على
احمد محمود محمود محمود العزب
سليمان عطيه سليمان مرسى
تسنيم رفاعى عبد ﷲ رفاعى
علياء عاطف منصور تهامى محمد
محمود سيد محمد يونس

الكلية
اداب انتساب موجه الزقازيق
نوعية كفر الشيخ
تربية كفر الشيخ
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية شبين الكوم
اداب جامعة دمياط
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
كلية أداب بورسعيد
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
تربية السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره جامعة السويس
كلية البنات علوم عين شمس
دار العلوم ج القاهره
تجاره بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
رياض اطفال المنصوره
تجاره بنها
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
تجارة جامعة السادات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
زراعه عين شمس
اداب المنصوره
زراعه مشتهر
علوم بنى سويف
زراعه مشتهر
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
892404
657590
733400
605877
749115
306826
284757
670560
750401
882261
612993
599116
301702
452973
103893
827315
289588
377346
683582
162287
373671
169927
821663
145761
665142
149291
541815
660395
577628
893456
589953
530369

اسم الطالب
مارتينا رفعت خليفه بدروس
ايه محمود شكرى عبد السﻼم
راندا غانم محمد غانم ذكري
اﻻء حسب النبى متولى حسب النبى
ريم علي محمد علي
امنية عادل عبدالحميد أبوسويف
منة ﷲ عاطف غريب خليل
اسراء عبد المنعم عبد المنعم عثمان محمد
ايمن طارق مصطفى كمال النشار
اﻻء اشرف محمدكمال ابراهيم
خالد السيد احمد عبد ﷲ عبد السميع
احمد مدحت احمد سليم ابراهيم
مصطفى سعيد محمد حجازى
ايمان طارق عبد الهادي عبد الحميد جودة
هبة ﷲ لطفي عبد ﷲ محمد
يوسف دياب على محمد
جهاد سيد حسن جاد
نرمين محمد محمد بيومى بحيرى
عمرو اسماعيل اسماعيل اسماعيل الشوا
وﻻء حماده سيد علي
محمد مرتضى حسانين عبدالعزيز
اميمه حسين محمد عبد الفتاح
رضا عبدالمعين محمد عبدالمعين
عمرو سيد رجب منصور دياب
كريم كامل محمد الشربينى رزق حايس
محمد شعبان رمضان شعبان
محمد فتحي عبد الفتاح احمد صالح
احمد مسعد عبد العزيز عبد العزيز الشافعى
احمد حسن على حسن الزغل
محمود عﻼء الدين عبد المجيد احمد
محمود جهاد حلمى البساطى
محمد رمزى احمد ابراهيم الصفتى

الكلية
تمريض اسيوط
تجاره انتساب موجه المنصوره
كلية البنات علوم عين شمس
طب بيطرى الزقازيق
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية ابتدائي شبين الكوم
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره بور سعيد
تجاره بور سعيد
حاسبات ومعلومات اسيوط
تجاره الزقازيق
تجاره الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
تجاره القاهره
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
تجاره عين شمس
تربية عين شمس
علوم رياضة بورسعيد
اداب بنى سويف
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية الفيوم
اداب اسوان
حقوق حلوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر
علوم رياضة طنطا
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تجاره طنطا
تجاره سوهاج
تجاره جامعة السويس
تجاره دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
733475
756534
736897
683252
235497
169564
116437
682648
668291
357089
233281
885946
443314
834857
207279
548923
467427
437080
538680
155220
837539
364626
670741
676416
576723
107139
429707
464956
462251
319184
161646
377716

اسم الطالب
رنا سعيد مسلم رياض
هدى محمود سليمان محمد
سمير عصام محمدعلى ابراهيم
ندى محمد احمد ابراهيم العزبى
عبد الرحمن فتحى احمد السيد عبد ﷲ
مصطفي علي سيد عبد ﷲ
عبد الرحمن مصطفى محمد مهران
جينا فؤاد المرسى المرسى احمد
محمود محمد لطفى السيد السيد
احمد محمد محجوب عبدالحفيظ
كريم عﻼء الدين محمد عبد العليم
مارتينا ناجى زكى بطرس
هبه عبدالنبى مبروك عبدالنبى مشعل
عصماء محمد عبد العاطى محمد
محمد احمد راشد محمد
عبد ﷲ عبد السيد الجارحى أحمد حمزة
ميار محمد مسعد محمد متولى القاضى
ايه عبد الرؤوف محمود ابوالحسن عبدالرحيم
ايمان محمد عبد الرحمن الغنام
محمد عبده يوسف يوسف
سلمي محروس عبدالدايم محمد
نوال ابراهيم احمد الحلفاوى
رحمه نبيل كامل السيد احمد
اميره عبد الرحمن محمد احمد سعيد
اسماء صﻼح اسماعيل محمداحمد
عمرو فتحى عثمان عبد الوهاب
ندا عادل عبد العال محمود احمد
محمد صابر ابراهيم عبده غله
مروه السيد الكيﻼنى على فرج
سارة عصام شحاته جعفر
محمد جمال عباس عبد الحفيظ
نورهان جمال عبدالرحمن النقيب

الكلية
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية العريش
معهد فني تمريض الزقازيق
اداب جامعة دمياط
السن عين شمس/رياضة
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي المنصوره
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
إعﻼم بنى سويف
تجاره طنطا
علوم اسوان
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
تربية ابتدائي كفر الشيخ
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تربية السادات
الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى ببنى سويف
تربية طفولة فرع الوادى جديد
اداب حلوان
معهد فني تمريض المنصوره
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات.
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية أساسي اسكندرية
تجاره كفر الشيخ
طب بيطرى كفر الشيخ
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تمريض بني سويف
تجاره انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
890399
516877
838062
833254
371225
511923
891914
445328
810348
118455
891473
650476
361135
597889
149687
662076
595181
233721
534175
289446
576508
657349
828802
824711
658016
595694
819869
137814
458016
167420
110017
106034

اسم الطالب
ابتهال جمال نياظ محمد
احمد عصام عبدالحميد عبدالرحيم دويدا
اسراء محمد عمر امام
بيشوى جرجس صليب ميخائيل
عبدالرحمن رجب محمد مغاورى
بسنت اسامه عبد الصمد عبد الصمد محمد
بهيج محمد احمد محمود
داليا خالد شعبان محمد حموده
ايات محمد محمود محمد
اميرة السعيد على السيد خليل
عبد الحميد اﻻتاس عبد الحميد ابو زيد
احمد نشأت عبد الوهاب الريس
ساره عصام عبدالمنعم محمد
عﻼ عزت محمود المتولى
بوسى سيد نمر عابدين
احمد عوض على السيد على
ايه فؤاد حامد عبده كحله
دينا عبد ﷲ فوزى عبد الرحيم
مروة حسن احمد حسين البيسى
وفاء احمد عبد الظاهر احمد
اميره خالد الكيﻼنى الغريب
ميرنا مجدى محمد على الطنطاوى
اسماء صابر على محمد
ايمان محمود عبدالحميد ابراهيم
مصطفى السيد مصطفى السيد العويلى
عمر رمضان البدوى البدوى ابو الرجال
إحسان الصاوي عبد الصبور أحمد
مؤمن عمادالدين محمد عمر
هبه حمدي محمد المرسى عزام
على محمد عيد محمد
مصطفى على مصطفى على
مصطفى حسام الدين مصطفى متولى الدميرى

الكلية
تربية اسيوط
حقوق طنطا
تربية فرع الوادى الجديد
تجارة قنا ج جنوب الوادي
حقوق بنها
حقوق اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه اسيوط
تربية طفوله طنطا
دار العلوم المنيا
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
معهد فني صحى رياضه اسيوط
فنون جميله فنون المنيا
تجاره انتساب موجه طنطا
معهد فني صحى بور سعيد
اداب انتساب موجه حلوان
اداب المنصوره
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه حلوان
اداب طنطا
اداب انتساب موجه المنصوره
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالبات
حقوق قنا جنوب الوادي
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب
معهد فني صحى بور سعيد
معهد فني صحى بنى سويف
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
دار العلوم ج القاهره
اداب الفيوم
علوم حلوان
حاسبات ومعلومات حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
426232
127033
449504
141119
756401
607545
309410
236162
441561
657093
534113
288529
557014
920190
371661
534181
448739
285221
351667
169557
526799
548686
161626
441529
583281
588570
746700
468569
505333
832665
212194
905383

اسم الطالب
ابراهيم محمد ابراهيم عبدالرحمن هلول
ميرنا عاطف كامل اندراوس جرجس
مريم اشرف مصطفى الشيتى
نورهان صﻼح سليم مسلم
محمد جمال محمد راضى
احمد عماد راشد عبد الغفار
مارينا رمزي معوض ابراهيم ندا
اية ثروت عبده مختار
انور محمد محمد عيسى الحلبى
داليا اﻻمام مجاهد الحسينى الشافعى
صفاء سعد عبد الجيد يونس
اماني حجاج كمال حسين
نور الدين محمد طه احمد محمد
ساره محمود عبدالعال محمد
وﻻء صابر عبدالعزيز ابراهيم
مروه عصام الدين محمود عبد الحميد المحص
هبة شريف ممدوح السيد
سارة احمد عثمان مدنى
محمود سﻼمه عبدالرحمن فرج
محمد محمود احمد عبد الفضيل
إسراء سعيد مداح محمد وفا
محمود حسن رياض محمدكريم
جهاد سمير عبد العظيم محمد
احمد حسين عبد الخالق حسين حسبو
نورا وحيد احمد البقري
شيرين خالد محمد عطا ﷲ عﻼم
محمد على محمد احمد
مصطفى رشاد عبد الحميد عباس
كريم ابراهيم عبد ﷲ محمد المهدي
اسماء محمود السنوسى على
احمد هشام محمد الفاتح سيد عابدين
منه ﷲ طارق عبد الحميد محمد

الكلية
طب بيطرى فرع مطروح
اداب القاهره
اثار قنا جنوب الوادي
زراعه القاهره
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
السن عين شمس/رياضة
تجارة جامعة السادات
زراعه عين شمس
تجاره طنطا
تربية/رياضه المنصورة
تجاره دمنهور
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
اداب اﻻسكندريه
تربية ابتدائي سوهاج
دار العلوم ج القاهره
علوم طنطا
اداب انتساب موجه طنطا
تربية حلوان
علوم رياضة اسيوط
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم
علوم جامعة دمياط
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
خدمه اجتماعيه الفيوم
تجاره طنطا
معهد فني صحى طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
تجاره طنطا
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره عين شمس
اداب سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
617416
513547
819183
902236
827345
800087
752801
734797
535275
323576
612157
613597
533759
144499
525378
664283
242270
587042
316632
678638
502194
814113
358469
178352
152995
813571
729531
548518
393226
376437
433955
899239

اسم الطالب
ماجد علي فتحي سريه
إسراء صبحى ابراهيم شوقى فتح ﷲ
اميره مصطفى محمود نور الدين
نرمين عاطف سعد عبد الرحيم
الزهراء محمد خليفة محمد
منه ﷲ طاهر حماد عبد الخالق
شروق على حسن عبد اللطيف سﻼمه
احمد عبدﷲ محمد عبدﷲ
شيماء كرم موسي كيﻼني
اسراء ياسر حجاب عبد الحميد حجاب
هديه محمد احمد عطا حسين
هدير ابراهيم عبداللطيف ابراهيم
امل جمال عبد العال محمد بركة
بسمة علي امام على ابو احمد
ندى محمد البدرى موسى
اسراء ربيع عبد الحميد عبد الفتاح حسن
محمد يحيى محمد احمد
ايمان العزب زكي ابراهيم دياب
غادة صﻼح الدين مرسى خليل زنكل
ضحى حمدى جمال الدين عبده فرج
منه ﷲ عصام محمد حسن ابوهيف
داليا محمود محمد مصطفى
هيام فؤاد محمد صبحى
مريم كاميل فوزى شاكر
ندى رمضان قاسم السيد
نوران مجدي مرجان خليل
علي عبد ﷲ عبد الفتاح علي
محمد اشرف عبد الكريم عبدالسﻼم سﻼم
فاطمه قنديل حامد قنديل
عبدالخالق شعراوى ميسره السيد عبدالرحمن
يوسف جابر محمود عمار
امير محمد السيد عبد القادر

الكلية
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
اداب دمنهور
معهد فني تمريض المنيا
معهد فني صحى سوهاج
تربية رياضية /بنات قنا
السن المنيا
علوم رياضة بورسعيد
تربية الزقازيق
اداب دمنهور
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
نوعية الزقازيق
نوعية الزقازيق
تربية دمنهور
اثار القاهره
تربية اسكندرية
تجاره بور سعيد
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب اسوان
تربية/رياضه بنها
اداب المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
علوم المنيا
حقوق القاهره
حقوق القاهره
اداب بنى سويف
اداب المنيا
طب بيطرى الزقازيق
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
حقوق انتساب موجه عين شمس
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
674676
602793
429619
811922
142459
218847
533370
442390
153365
467520
130984
815577
376318
298927
911555
729116
311473
534315
300630
669933
146984
316877
169479
658701
432274
656994
458043
168986
818592
727137
581670
324672

اسم الطالب
عمر احمد احمد محمد عبد الغنى
صﻼح اسماعيل عبدالدايم اسماعيل
اسراء حمدى احمد حسين الباجورى
زايد ماهر محمد محمد
وﻻء طلعت يحي شحاته
ايهاب عبدﷲ عبدالمجيد ابراهيم
آيه محمد عطيه محمد الصايغ
احمد محمد محمود سيف
سلمى محمد البدرى كامل مخلوف
عبده الشحات عيسي ابراهيم
هاجر عبد الحميد عبد الغنى عيد
ايريني نادي صادق رومان
محمد هﻼل ابراهيم الدسوقى حامد خفاجى
محمد عطية جابر علوانى
فاطمه احمد محمود نوبي
احمد حمدى عدلى السيد مصطفى هيكل
علي محمد عبدالعزيز مرزوق
هاجر اشرف محمد حبشى
ايناس رجب صديق أحمد سعد
محمود عزت احمد عبد العزيز سماحة
محمد رفعت حسين هريدى
لمياء محمد عبدالرحمن السيد
فاطمه على محمد مصطفى
جهاد مصطفى احمد الطنطاوى
احمد عبد العليم عبد الوهاب عبد الحليم الطويل
هايدى عصام حامد رزق ورده
خلود مسعد عرفه الزعبﻼوى
رانيا مجدى جرجس ميﻼد
انجى سامى يوسف بشاى
عبد الرحمن حسن مسعد الهلوتى
محمد عبد الرازق عبد الرازق احمد الدفراوى
اية عبد الرحيم احمد محمد

الكلية
طب بيطرى المنصوره
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره اﻻسكندريه
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره بنى سويف
اداب كفر الشيخ
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
علوم المنيا
اداب انتساب موجه عين شمس
اداب الفيوم
تربية ابتدائي اسوان
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم رياضة شبين الكوم
علوم جامعة دمياط
اداب انتساب موجه حلوان
معهد فني صحى المنصوره
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره دمنهور
تربية ابتدائي المنصوره
حقوق طنطا
اداب انتساب موجه الفيوم
اداب انتساب موجه المنيا
تجاره الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية الغردقة جنوب الوادي
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
294391
301757
880515
585007
472176
147222
109337
163600
369315
744755
881722
376980
536098
447964
894489
880587
804695
660096
602399
829322
128013
733397
662731
740613
811110
452781
812893
325321
510135
459827
532741
681465

اسم الطالب
محمد طارق عبدالمجيد محمد السيد
احمد علي عبد السﻼم على قوشة
عبد العظيم محمود عبد العظيم احمد
إيمان على إسماعيل فنون
عبير شعبان السيد محمد الشربجى
مصطفي محمود السيد محمد عثمان
كيرلس ذكى عطا ذكى
محمود احمد عويس محمد
مياده شمس الدين عبدالمنعم محمد
ندى ياسر حامد النمكى
يسرا شعبان عبد الغنى شكل
سحر عبدالعاطى سﻼمه سليمان واكد
اميرة على كمال البشبيشى
احمد ربيع عبد اللطيف البحيري
كيرلس عصام حليم فلتس
احمد عبد البصير سالم محمد
شيماء عمر حامد عمر عشرى
احمد سامى طاهر حسن على
ريهام ابراهيم محمد احمد
نهلة خليفة عبد القوى عبد العظيم
ايمان ابراهيم السيد ابراهيم
دعاء اشرف عبد العزيز حامد منتصر
ايه محمد على محمد
ايمان شعبان اسماعيل السيد
اميمه حسن عباس حسن
اميرة محمد محمد محمد عرفات
اسماء محمد عرفات محمد
اية علي محمد عمر
عبد الرحمن ابراهيم جابر بدوى
إيمان محمد سيد احمد بقر
محمد ممدوح عبدالعاطى عراقى
هند محمد محمد السيد موسى على

الكلية
علوم رياضة عين شمس
معهد فني صحى رياضه بنها
تجاره اسيوط
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه حلوان
تربية رياضيه بنين بني سويف
تربية بنها
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
علوم اسيوط
علوم عين شمس
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره طنطا
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
تجاره اسيوط
اداب المنيا
تجاره المنصوره
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية قنا ج جنوب الوادى
زراعه عين شمس
تربية الزقازيق
اداب المنصوره
تربية الزقازيق
تمريض المنيا
تجاره طنطا
دار العلوم المنيا
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية رياضيه  /بنات كفر الشيخ
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
844494
291787
587205
362312
651408
146813
920710
822931
125132
892041
171224
817152
322914
916473
537770
137564
316973
214417
367476
747497
668238
505157
154126
387500
472219
230719
455671
232570
502426
533535
736437
512476

اسم الطالب
سيد محمد سيد محمد
اسماء يحيى احمد محمد
محمود محمد محمد الدساوى سليم
اسراء احمد ابراهيم سباق
نورهان مصطفى محمد مصطفى احمد
نرمين احمد محمد ابو العﻼ
محمد كمال احمد خليل
طارق عبد الكريم ابو المجد محمود
يحيى محمدى محمد عبد السميع
رومانى سعيد نصحى عطوان
بيرهان محسن رمضان حسن
مينا يعقوب حبيب عبد المسيح
هاجر حسن عبد ﷲ اسماعيل نصار
بسمه عبدﷲ ابوزيد محمد
آﻻء جمال بهاءالدين صدقة
احمد محمد نجيب محمود احمد
مريم عبد ﷲ احمد محمود
محمد سعيد محمد محمد عمر
اسماء عبدالﻼه محمد محمد
ايمان السيد عطيه السروجى
محمد احمد محمد ابو المجد الشهابى
احمد السيد احمد السيد احمد
هدير جمال الدين حسين عبد العليم
عبدالرحمن صبحى حسن ابراهيم
اسماء طارق علي عبدالحميد
احمد صﻼح حنفى السيد
محمد مصطفى المحمدى محمد مصطفى
احمد جﻼل مغازى محمد
عزالدين حسين عبد الوهاب القصبى
ايمان محمود سعد ابراهيم المسلمانى
محمد جمال السيد علي عبد العاطى
مارينا مسعد عزيز سعيد

الكلية
تربية رياضيه بنين المنيا
حقوق حلوان
تجاره طنطا
تربية عين شمس
تجاره المنصوره
تجاره القاهره
تجاره سوهاج
تربية قنا ج جنوب الوادى
إعﻼم القاهره/رياضة
تجاره اسيوط
اداب سوهاج
تجاره اسيوط
تربية شبين الكوم
تجاره اسيوط
نوعية اﻻسكندريه
أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب
تربية شبين الكوم
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية بنى سويف
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
537992
145039
549270
891381
131208
367647
309350
597445
881998
161367
910596
549036
161376
897619
810002
758636
750287
545721
546486
600936
501796
378273
669170
303105
584364
529306
388514
895912
431747
543602
465951
217442

اسم الطالب
صفاء رفاعى محمد نجاتى الرفاعى
احمد محمد عبد الفتاح محمد
مصطفي عماد عبداللطيف العقده
احمد عاطف محمد محمود
نهى محمد عبد الصبور محمد
شيماء احمد السيد سيد احمد
اية ايمن محمد على بدر
اسراء محب السيد السيد على خضر
رباب حسين نصار حسين
مياده احمد جمال فتح الباب عبد الوهاب
الشيماء بدر محمد على
احمد حمادة السيد محمد التداوى
وﻻء جمال عبد ﷲ محمد
ابرام وليم راغب بشاى
نجاة كامل انور كامل
اروه عبدالفتاح قاسم احمد
محمد ايهاب الغريب محمد الدياسطى
محمود فاروق حسين محمد حسنين
روزالين ميﻼد توفيق مقار
شاهيناز السيد فتحى احمد سالم
رائد محمود عبد العزيز احمد بهنسى
محمود احمد محمد منصور الحسيسى
اميره هشام احمد محمد الترساوى
اسراء حسام منير طنطاوى السيد
محمد سامى عبده الزمزمى طه
محمد خالد السيد حسن عسله
سامى الشحات محمد فرج
اسراء حسن محمود حسين
محمد محمود حمدي الليثي حمود
سارة سعيد على حسن محمد
منى عبد الغنى العتربى حسين العتربى
اميره ابراهيم محمد اسماعيل

الكلية
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره انتساب موجه قاهره
حاسبات ومعلومات حلوان
معهد فني تمريض اسيوط
اداب القاهره
حقوق بنها
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
فنون تطبيقية جامعة دمياط
معهد فني تمريض اسيوط
تربية بنى سويف
علوم اسوان
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تمريض بني سويف
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
تجاره اسيوط
علوم الزقازيق
معهد عالي إدارة وحاسب ج بورسعيد
تجاره اﻻسكندريه
اداب اﻻسكندريه
نوعية الزقازيق
تجاره دمنهور
حقوق انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي المنصوره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
تجاره دمنهور
معهد فنى تمريض بنها
اداب سوهاج
حقوق اﻻسكندريه
السن عين شمس/رياضة
طب بيطرى كفر الشيخ
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
331350
590086
281418
362112
876933
439958
667424
324867
523275
889388
670856
747411
675987
808404
305010
611199
235861
506063
887982
232929
906375
655142
755250
278181
452319
825337
899055
464657
303467
812885
155399
292252

اسم الطالب
محمد العزب ابراهيم طه
اياد عبد السﻼم ابراهيم عبد الرحيم
مصطفى محمد فاروق عبد السﻼم على
رحمه محمد احمد سﻼمة
ناديه عاطف مختار شاهين
آﻻء أحمد محمد حسن
منى ابراهيم محمد ابو ريه حسن
رانيا عبد الظاهر عبد المعطى محمد
احمد عبد الرحمن محمود عبد الرحمن الفقى
احمد عبد الناصر سيد احمد
مريم عمر بدران عمربدران
فاطمه غريب حسن احمد
هالين محمد دياب مرسي
بسمه عبدالراضى عبدالعظيم على
انسام حمادة أحمد أبو زيد ضيف
محمد جمعه عبد الباقى حسانين
رحاب عصام مصطفى محمد
اية احمد السيد زكى السيدالشربينى
داليا علي عبد العال محمد
وردشان ماجد سعيد سلومي
هيام جمال عبد الظاهر احمد
محمد محمود طلبه شريف عوضين
نورهان هشام احمد محمد حجاب
اية محمد عبده محمد
محمد عاصم المرسى ابو قحف
ايمان محمد حجاب محمد
هدير عبد الرحمن محمد عبده
ابراهيم جمعه ابراهيم جاد الرب
مروة جمال محمد على ابو احمد
آيه نادى مراد مهدى
اسماء فتحى موسى حسن
اية محمد احمد المصرى

الكلية
تجاره عين شمس
طب بيطرى كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه عين شمس
كلية البنات آداب عين شمس
تربية ابتدائي اسيوط
زراعه اﻻسكندريه
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
تمريض اسيوط
علوم المنصوره
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تمريض الزقازيق
اداب المنيا
تربية طفوله شبين الكوم
معهد فني صحى رياضه الزقازيق
علوم رياضة عين شمس
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب اسيوط
اقتصاد منزلى حلوان
تجاره سوهاج
تربية رياضيه بنين المنصوره
تربية العريش
تجاره القاهره
اداب طنطا
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تربية ابتدائي سوهاج
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
دار العلوم ج القاهره
اداب المنيا
اداب بنى سويف
اداب انتساب موجه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
809448
163565
600312
470663
674749
228216
169604
676442
206337
613938
166328
217909
458329
598062
882157
373361
154495
149549
356449
538900
878545
805573
181212
800096
667452
225588
900139
896497
450247
532897
149424
153806

اسم الطالب
منال ينى فوزى مكسيموس
ماريو مجدى انور يعقوب
إلهام إبراهيم عبد الستار إبراهيم محمد
عبير هانى جمال احمد سعودى
ماجد سعيد حسن عبد العزيز غنيم
يس احمد يس ابراهيم موسى
ايمان حسين محمد علوه
دينا احمد احمد احمد سمرى
علي عادل احمد علي النادي
شروق سباعى محمد متولى
عمرو احمد محمد امين
نورهان سعيد جودة عبدالغفار
احمد عماد حسن النزهى
امانى حامد عبد الجليل جﻼله
اميره نبيل عبد الحميد عبد ﷲ
احمد رضا رجب الطيب الميهى
مها حمدى خلف محمد
اسماء ابوبكر حفنى ابوبكر
هدى محمد محمود عبدالمجيد
شيماء محسن مبروك صالح
اﻻء على محمد عبد الفتاح
نجﻼء طه مخلوف عبدالﻼه
بسمه علوانى صابر علوانى
نيرة محمود ذكى محمود
نورهان محمد نظير محمد اﻻمام
حبيبه محمد جمال عبد السميع
يحيى زكريا محمد طيفون
شيماء خلف محمد عبيد ﷲ
رحمة رضوان محمد رضوان
محمد منير عبد القادراحمد
ف﷼ حسن سيد حسن
مارينا فرح حنا سعيد

الكلية
اداب المنيا
سياحه وفنادق الفيوم
نوعية الزقازيق
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
العالي لﻼعﻼم وفنون اﻻتصال  6اكتوبر
كلية البنات علوم عين شمس
علوم بنها
تجاره انتساب م .بنها
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تمريض الفيوم
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره دمنهور
تربية جامعة دمياط
اداب اسيوط
زراعه مشتهر
علوم بنى سويف
علوم القاهره
تجاره عين شمس
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
علوم اسيوط
اداب المنيا
اداب الفيوم
اداب المنيا
علوم المنصوره
تجاره القاهره
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه طنطا
زراعه دمنهور
كلية البنات تربية عين شمس
علوم بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
612271
838411
536015
136088
538840
511090
374805
818251
731643
733958
114866
829150
738152
877637
606181
154206
673835
824849
356171
834101
150757
388574
596700
156281
539296
439073
608795
164566
506571
127723
148454
813929

اسم الطالب
عمر طارق احمد جاد الكريم عثمان
محمد ابراهيم عيسى علي
اسراء اسماعيل عبدالنبى حبيب
اسراء رمضان احمد فودة
وﻻء على محمد الجارحى
عبد الرحمن احمد محمد ابو زيد
دعاء رفيق عبدالسيد عبدالمولى
رضوى احمد عبد النعيم علي
احمد عادل محمد محمد حسين
عبد ﷲ فهمى احمد ابو الخير
تقي طارق لبيب توفيق
خضرى كامل خضرى على
ساره جمال محمد احمد
محمود ابراهيم احمد عبد الحليم
ابراهيم صﻼح السيد حسن مصطفى
مروة احمد سعد خليل
حسام ناظك شعبان محمد خليل الفقى
نيفين رومانى لبس عبدالمسيح
هدى احمد عبدالمنعم فرغلي
زينب محمد القرنى بصرى
شيماء سعد احمد ابراهيم
شيماء حامد محمد احمد سيد احمد
احمد وجدى مسعد الشناوى
محمد رمضان ميهوب محمد
هدى طارق صيام عبد الحميد
ندى مصطفى احمد محمد احمد
احمد السيد ابراهيم محمد يوسف
اميره ايوب السيد عبد التواب
هدير جابر عباس عمار عباس
مها حشمت عبد ﷲ عبد الجواد
ناهد ممدوح عباس لبنه
مارتينا ميﻼد سيف شفيق

الكلية
تجارة جامعة السادات
معهد فني تمريض اسيوط
زراعه دمنهور
خدمه اجتماعيه حلوان
تربية ابتدائي دمنهور
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية ابتدائي بنها
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم رياضة الزقازيق
تربية عين شمس
حقوق قنا جنوب الوادي
تربية الزقازيق
حقوق اسيوط
تربية رياضيه بنين الزقازيق
طب بيطرى بنى سويف
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
حقوق عين شمس
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
معهد فني صحى امبابة
حقوق بنها
حاسبات ومعلومات حلوان
معهد فني صحى بنى سويف
تجارة جامعة السادات
معهد اﻻسكندرية العالى لﻺعﻼم بسموحة
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
663486
377071
901091
756062
244074
682053
755881
351496
611710
889589
226692
104812
911781
371712
472966
502469
746941
379863
678660
314428
673501
655500
327489
732633
580964
228332
884341
321052
133966
733029
889508
882320

اسم الطالب
ليزا عبد ﷲ مؤمن عبد ﷲ المنسى
هدير سامى محمد خضرى محمد
عبد الرحمن محمد عبده محمد
اسماعيل عبد المنعم شحاتة احمد
عمرو حسين شكرى حسين
محمد محمود السيد ابراهيم الشحات
عبدالرحمن محمد فتح ﷲ الشيخ
سلمى هشام حسن عبدالرحمن
ايه السيد عبدالمحسن عواد مصطفى
ريهام عوض ابراهيم عبد الغنى
عبد الرحمن عاطف سيد زكى هيكل
احمد عبد العظيم حلمى عبد الحليم
امل عبد العزيز محمد يوسف
ايه عبدالوهاب متولى عبدالوهاب
محمود رجب حسن حسن اﻻجرود
زياد محمد طارق احمد عبد ﷲ بسيم
اسﻼم محمد سليم مصطفى
ابتسام احمد صالح محمود السعودى
ندا محمد احمد راشد ابراهيم رزق
ايمان ناصر محمد عامر
ياسمين اشرف عز الشحات الشريف
سامى وليد سامى محفوظ
محمد رأفت سﻼمه حسانين سﻼمه
اسراء محمود عبد اللطيف عبد العزيز
حسن عبد العليم حسن ابراهيم عماره
عمر عبد العزيز السيد عبد العزيز
احمد محمد صديق عبد الرحيم
ريم ربيع محمد العيسوى
مرام نبيل محمد عبد العزيز العشرى
تسبيح عبدالفتاح خضرى محمود
محمد مصطفي حسن حسين
فاطمه مصطفى عيد مصطفى

الكلية
حقوق المنصوره
تجاره بنها
إعﻼم بنى سويف
معهد فني صحى اسماعيليه
علوم رياضة الفيوم
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
معهد فني صحى اسماعيليه
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية ابتدائي الزقازيق
اداب اسيوط
تربية/رياضه عين شمس
حقوق القاهره
تربية اسوان
معهد فني صحى امبابة
تجاره كفر الشيخ
تجاره دمنهور
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس
علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
السن عين شمس
تجاره طنطا
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
سياحة وفنادق جامعة السادات
علوم الزقازيق
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره اسيوط
حاسبات ومعلومات المنيا
اداب القاهره
السن عين شمس/رياضة
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
اداب اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
832745
910762
146674
388987
330704
512821
473706
284522
730970
657376
536829
126045
653581
107064
743829
233842
742808
523729
431537
659072
382003
117858
440002
146344
371741
128132
389974
444539
304653
430920
816347
284488

اسم الطالب
ساره محمد احمد محمد
زينب سعيد محمود محمد عبد المنعم
مريم سعد سيد الليثى
عبدﷲ محمد احمد كامل
عبير عبد ﷲ عبدالواحد عبد الغفار طراد
هاجر عاطف محمد عبدالعال
أسماء أحمد على أحمد جلو
نوران جمال حمدى محمد
ايه محروس محمدى عبدﷲ شوارب
اميره سالم حسن الدسوقى زغبى
ساره وجية صابرمحمد عمارة
دينا علي عبده محمود
محمود احمد عبد الرؤف المهدى راجح
يارا طارق حسين موسى
ياره محمد ابراهيم محمد
محمد سعيد عبد الفتاح محمد
ملك ابراهيم كامل محمود
بسمة محمود محمد محسن على
محمد يوسف على محمد الهجان
سمر جﻼل معوض اﻻيبة
زينب عبدالرحمن فتحى صالح مصطفى
لندا حشمت صابر سيدهم
اسراء احمد محمد عطية عامر
اميرة جمعة عبد الحميد عبد الحليم
رضوى ايمن حنفى ابراهيم
سارة احمد عبده عبد العزيز
مروه حامد درديرى مغازى
عادل محمد محمد عيد الصعيدى
حسناء حسن محمد الغمراوي
دعاء احمد اسامه محمد عبدالحفيظ
مريم محروص جبران خليل
سارة محمود محمد محمود ابراهيم

الكلية
تجارة قنا ج جنوب الوادي
كلية تجارة ج أسوان
حقوق انتساب موجه القاهره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
طب بيطرى جامعة السادات
حقوق اﻻسكندريه
معهد فني تمريض طنطا
اداب انتساب موجه حلوان
اداب الزقازيق
علوم المنصوره
تربية دمنهور
فنون تطبيقيه حلوان
اداب انتساب موجه المنصوره
فنون جميله فنون حلوان
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
حقوق حلوان
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
زراعه اﻻسكندريه
تجاره دمنهور
تربية المنصوره
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه القاهره
فنون جميله فنون حلوان
تربية حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
السن عين شمس
علوم المنيا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
237682
890663
668014
743838
146444
514578
153477
151242
879667
678522
908862
585253
153607
758157
744410
351388
575511
543694
750592
454752
909981
103352
163960
315887
748541
813165
830065
227782
658552
240434
128581
525332

اسم الطالب
فاطمه الزهراء محمد سالم السيد سليمان
ابتسام حمودى على احمد
عائشه مصطفى العدوى ابو شلباية
اسماء مجدي محمود علي
طه محمد عبد العال طه
اسﻼم خميس محمود السيد شمس الدين
ايمان عبد الحميد محمد روبي
اميره محمدين محمد عبد العزيز
زينب حسن عبد اللطيف صﻼحى
حسناء برهام محمود العوضى ابراهيم
جهاد احمد يحى حامد
بسنت عبد الحليم عبد المحسن ابو قنديل
نورهان عبد السﻼم عبد الستار خضر
جﻼل احمد عبدالمنعم سليمان وادي
معتز محمد رمضان شعبان
محمد سعد اسماعيل محمود
عبد القادر رمضان عبد القادر محمود راشد
دينا ابراهيم فتحى عبدالهادى ماضى
محمد عابد مسعد الحسيني سالم
مروه سعيد كامل عبد ﷲ
سامح جرجس فام عطيتو
اية هشام على ابراهيم زهره
عبد الرحمن مصطفى عبد العزيز محمد القاضى
ياسر محمد عبد الجليل غريب
كيرلس نادى ثابت وديع
محمود صﻼح احمد ابو زيد
اسﻼم عصام محمد نصر
ندا سامى احمد محمد
باسل صبرى عطيه حسين النجار
مى عبد العاطى محمد السيد
سلمى محمد هﻼل حميده
ندى احمد ابراهيم الشويطر

الكلية
حقوق حلوان
حقوق اسيوط
علوم المنصوره
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
اداب دمنهور
تربية بنى سويف
كلية البنات تربية عين شمس
تربية ابتدائي اسيوط
تربية ابتدائي المنصوره
كلية تجارة ج أسوان
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
علوم بنى سويف
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجاره جامعة السويس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره طنطا
علوم رياضة اﻻسكندرية
حقوق المنصوره
طب بيطرى كفر الشيخ
تجارة انتساب موجه اسوان
فنون جميله فنون حلوان
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم
علوم رياضة الزقازيق
تجاره جامعة السويس
تربية رياضيه بنين المنيا
تجارة قنا ج جنوب الوادي
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره المنصوره
زراعه القاهره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
علوم بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
370172
577328
597676
664643
150466
663837
355132
813553
542307
757514
244995
314817
556200
656421
812114
232874
602976
593700
899778
605697
882307
376590
548073
170031
833088
679492
352527
322278
148404
243438
660951
215833

اسم الطالب
حازم صﻼح الدين مصيلحى الصادق
محمد مسعد محمد عاشورالسجاعى
اسﻼم وهبة جاد جاد حسين
احمد عبد العزيز عبد العزيز على
محمود احمد محمد محمد
ساره احمد السيد عبده جاد الحق مطاوع
ناريمان جمال محمود محمد محمود
فاطمه ربيع راشد محمد
محمد رجب احمد العدلى احمد
ايمان السيد السيد عبدالرحمن طرابيه
محمد فخري السيد العربي
احمد السيد أمين السيد حمود
عمرو محمد عبد اللطيف عبد الحميد المعلفى
رحمه عصام محمد يوسف جاد
كيرلس ميﻼد حنا بشرى
ايه مجدى محمد عباس
محمد احمد جمال عبد ﷲ اﻻلفى
هديل محمد محمد عبد الرازق الجداوى
علياء محمد احمد محمد
اﻻء احمد السيد عطيه
رقيه عبد الرحيم مهنى عبد الرحيم
فاطمه محمد السيد سيد احمد
عاصم حسيب عبد الرحيم الرومي
وﻻء هﻼل لطفى حسان
فاطمة حميد عبدالباقي حسين
ايه مجدى محمود ابراهيم
احمد صﻼح الدين عبدالحميد عبدالمطلب
محمود محمد ابونجاح محمد حسين
وفاء محمود امام عبد الغفار
ساره عاطف مهنى محمد
محمود حمدى محمود سند عبد الغنى
سندس صﻼح الدين سيد عبد الرحمن

الكلية
حقوق بنها
تربية رياضيه بنين المنصوره
تمريض المنصورة
ك.ت .فني منشات بحريه بور سعيد
علوم رياضة القاهرة
اداب المنصوره
اداب انتساب موجه حلوان
اداب المنيا
تجاره طنطا
اداب الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
زراعه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه المنصوره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب عين شمس
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
معهد فني صحى بور سعيد
تجاره سوهاج
رياضيه بنات الزقازيق
اداب انتساب موجه اسيوط
كلية البنات آداب عين شمس
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
معهد فني تمريض الفيوم
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب المنصوره
السن عين شمس
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
اقتصاد منزلى حلوان
معهد فني صحى المنصوره
اداب القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
670616
579634
277548
651340
543853
451433
207364
361489
314374
478407
595488
835570
618253
466920
229792
435671
607978
728602
805404
510268
894307
322820
614925
735919
841171
277443
448418
593942
297307
809328
184953
209274

اسم الطالب
امنيه جمال السيد الشحات محمد
آﻻء محمد صﻼح احمد السيد الديب
ماجد عاطف عبد المنعم يوسف
لميس الحسينى محمد محمد عرفات
شروق إبراهيم عبد الفتاح حسين علي
مصطفى متولي القطب عامر
احمد ايهاب احمد ممدوح مؤمن
ايه محمد ابراهيم محمد المسيرى
ندى اشرف عبد الغني الديب
صبرى خيرى عرجاوى عطيه
أحمد مصطفى كمال أحمد عبد العال
رجاء منصور فخرى قديس
ندى محمد السيد احمد زيدان
ناديه ناجي بدير محمد الخولي
ناريمان زكى احمد عبدالعاطى
سارة احمد السيد فتح ﷲ عيسى
انجى رأفت البيلى احمد
نوره ناجي حلمي عرفة ابو طالب
علي عبد القادر علي عبد القادر
وليد محمد عبدالحميد مصطفى
منه ﷲ ثروت رجب على
دينا حاتم يحيى الحفنى السيد أحمد
ساره عبدالفتاح عثمان حسن
نيرة محمد عبدالمجيد عباس
هديل عبد الرحمن عبد العزيز علي
محمد حسام الدين محمد حسن فراج
هايدى محمد هانى محمد محمد قنبر
يوسف رمضان رمضان موسى عبده
مريم محمد مجدى محمود محمد
مى ناجح ابراهيم عبدالحفيظ
محمد عويس على صابر
محمد يوسف امام على

الكلية
تربية المنصوره
رياض اطفال المنصوره
حقوق عين شمس
معهد فني صحى المنصوره
علوم رياضة اﻻسكندرية
معهد فني صحى طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية البنات تربية عين شمس
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تربية/رياضه كفر الشيخ
ك.ت .فني صناعى بور سعيد
نوعية موسيقيه قنا
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية طفوله كفر الشيخ
اثار القاهره
زراعه اﻻسكندريه
نوعية الزقازيق
علوم رياضة الزقازيق
اداب المنيا
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية ابتدائي سوهاج
تمريض شبين الكوم المنوفية
اداب الزقازيق
تربية ابتدائي الزقازيق
زراعه المنيا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب طنطا
اداب جامعة دمياط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم رياضة المنيا
معهد فني تمريض بنى سويف
تربية عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
917559
656095
237386
295609
449934
444455
902242
438727
463007
602275
139733
750817
727693
500712
356422
809177
118812
457579
218348
896069
383566
446124
804255
453801
241577
383063
581079
288916
432420
651723
833036
149450

اسم الطالب
سهير رمضان محمد محمد
حسن صبرى حسن عبد الباقى عمر
هدير نبيل عبد اللطيف مرسي
عبير السيد احمد بدر عبد الواحد
سمر محمد احمد الرودانى
على عﻼء معتمد عسران اسماعيل
هايدى كرم عزمى عازر
روان اسامه صﻼح عبد الباسط
عبدالمولى يوسف عبدالمولى على نصير
أحمد السيد عبد الستار عبد العاطى
دينا عاطف محمد كرم ﷲ
محمد عيسى عبده علي عيسى
ايمان سمير عبد الدايم السيد محمود
جواد احمد محمد طاهر عبد الوهاب
ميرنا مصطفى محمد محمد
ساره محمد عبد الحميد عيسى
ايه خالد عبد الحافظ عبد العليم
شروق محمد محمد السعيد حجازى
رانيا على اسماعيل محمدين
مادونا امير ثابت اسطفانوس
محمد سعيد عبدالجيد محمد ابواحمد
كريم حازم عمرو بسيونى احمد
فاطمه جمال عبدﷲ محمد
فاطمه ابراهيم احمد مرعى
سلمى خالد وهبه متولى
محمد جعفر عبدالعال عبدالسﻼم
محمد عصام عبد ﷲ مصطفى ضيف
بيشوي نبيل جرجس تامر
محمود اشرف ابراهيم محمد الجندي
محمود شريف محمد عثمان عرفات
امنية محمد انور سعيد
هشام طه بكر صادق

الكلية
معهد فني صحى اسيوط
حاسبات ومعلومات الفيوم
حقوق حلوان
اداب عين شمس
تربية طنطا
تجاره انتساب موجه طنطا
تربية ابتدائي سوهاج
تربية طفوله اﻹسكندرية
حاسبات ومعلومات اسيوط
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره بور سعيد
حاسبات ومعلومات الزقازيق
سياحه وفنادق اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
نوعية المنيا
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره طنطا
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
تجاره اسيوط
تجاره طنطا
علوم حلوان
تجاره عين شمس
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره طنطا
كلية تجارة ج أسوان
تجاره بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
543505
819805
515290
665179
506491
808688
727813
822973
884038
823896
245318
811219
371783
677487
804576
429747
608214
917252
205483
726109
307814
500441
442306
607555
465380
527663
449290
678393
140039
477248
235331
613728

اسم الطالب
ادهم احمد السيد ابراهيم محمد
احمد علي عبد الحفيظ أحمد
عمر عماد حمدى معروف
محمود حسين متولى فهمى عبد المحسن
منال محمود فتحي مرسي فرج ﷲ
ميسرة اسامة محمد عبده
روناء رضا مسعد مرزوق ابو العﻼ
اسراء جابر محمد احمد
اسماء محمد سعيد احمد
كرم رضوان محمد وزيرى
سمية عماد الدين احمد عبدالحميد
مونيكا فادى برسوم ابراهيم
مريم رمزى اسحق اسحق
هانم جمال ابراهيم العوضى الشافعى
ياسمين جمال عمر خليفه
ايمان السيد عبد ﷲ ابو المكارم
ميار حسن احمد عبدالستار
نها حلمى صادق قلينى
احمد صﻼح حسن شريف
محمد شريف محمد حسن
عصمت خالد ابراهيم محجوب
يارا عﻼء الدين عبده حسين
احمد سامى مختار مرسى طقه
احمد مهدى محمد حافظ
رضا محمد عبد العظيم عبد الحميد
جهاد اسماعيل محمد اسماعيل ادريس
دعاء ابواليزيد عبدﷲ النفياوى
محمد ابو الفتوح عبد الفتاح ابو الفتوح
محمد صبرى محمد احمد السيد
احمد قطب محمد احمد نايل
اﻻء اشرف فتحى ابراهيم
احمد محمد احمد محمود بيومى

الكلية
تجارة جامعة السادات
معهد فني صحى بنى سويف
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية/رياضه المنصورة
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره بنى سويف
اداب الزقازيق
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
معهد فني تمريض اسيوط
حقوق قنا جنوب الوادي
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية ابتدائي المنيا
علوم عين شمس
علوم المنصوره
اداب انتساب موجه المنيا
اداب دمنهور
نوعية الزقازيق
علوم اسيوط
حاسبات ومعلومات المنيا
تربية اﻻسماعيليه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اﻻسكندريه
علوم رياضة طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
تجاره اﻻسكندريه
حقوق طنطا
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
359947
291482
455755
902888
591461
576561
837071
750204
749373
818107
594038
464242
177992
378286
370296
594824
233458
613996
614255
847976
738788
376448
153406
614078
456006
813993
899447
525270
455403
682857
676931
104457

اسم الطالب
عمر اسامه عبدالقادر احمد
ايليا نصار سنيد سعد
محمد رضا محمد عبد الرحيم قاسم
نورهان جمال عبد الناصر حامد محمد
ميرنا محمد محمد رفعت دعبس
هايدى محمد السيد القرشاوى
ياسمين عبد الهادى على محمد
احمد السيد طة رحمو
سماء ابراهيم نور الدين متولى موسى
طارق خالد فولى تغيان
شيماء المحمدى زكريا مصطفى خيال
عمر محمد احمد صديق
اسامه محمد عبد العزيز نصار
السيد عزت السيد ابراهيم حماد
مغدى عادل راضى جرجس
سارة فتحى محمد العزب الحفناوى
سمر احمد عبد العظيم عطيه نصر
اسراء منير محمد ابراهيم
ريهام محسوب ابراهيم عبد العزيز
نوران صﻼح الدين جوده محمود
رانيا عبدالباقي عبدالجواد محمد سليم
محمد جمال محمد حسن مؤمنه
ندى سيد محمد نجيب
نسرين طلعت محمد عبد القادر
احمد ناصر عبدﷲ حسن الدش
ساندى مﻼك حبيب ايوب
عبد الﻼه ابراهيم عبد الﻼه محمد
تقى طارق عبدﷲ سعد الشبشيرى
سعيد السيد فتوح ابراهيم بﻼل
محمد السيد العربى محمد السيد حمزة
احمد محمد رشدى البيلى فضاله
محمود فتحى محمد ليثى عبد الفتاح نصر

الكلية
اداب انتساب موجه عين شمس
علوم حلوان
تجارة جامعة السادات
حقوق سوهاج
تجاره جامعة دمياط
تجاره بنها
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تجاره بور سعيد
معهد فني صحى اسماعيليه
تجاره بنى سويف
تربية/رياضه جامعة دمياط
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد فني صحى امبابة
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
علوم رياضة عين شمس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
طب بيطرى الزقازيق
إعﻼم ج جنوب الوادى
طب بيطرى الزقازيق
تربية/رياضه عين شمس
اداب بنى سويف
تجاره الزقازيق
معهد فني تمريض طنطا
إعﻼم بنى سويف/رياضة
معهد فني صحى سوهاج
علوم اﻻسكندريه
تمريض طنطا
تربية رياضيه بنين المنصوره
حقوق المنصوره
تجاره القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
750086
119195
528957
278404
674598
104255
282958
358190
388941
587593
676063
544367
538640
533546
310727
226689
449273
528060
362352
683585
317137
358287
726814
651396
749808
460790
506689
525384
450343
830398
457814
744140

اسم الطالب
احمد طلعت خير على
ندى عصام محمد سيد
عبدالوهاب سعد محمد جعبوب
اميرة احمد محمد صبحي احمد هﻼلي
هاجر محمد عبد الفتاح محمد عناره
اية حسام الدين عبد الرحمن عامر
علي هشام على عبدة احمد عثمان
نسمه سيد رمضان عبدالجواد
ابراهيم احمد ابراهيم العادلى
مها محمد على محمد هﻼ
اسراء فتحى محمد متولى فرج
ايهاب محمود احمد محمود الجمال
أمانى عادل ابراهيم عبد الرازق
رقيه عنتر محمد محمد سﻼم
بسمة احمد فريد محمد عبد الﻼ
احمد ناصر محمود عبد الشافى
اسراء احمد ابوالمكارم وهدان
هاجر على السيد عبد الجواد محمد
رضوى ناصر السيد محمد
كريم ناصر ابراهيم محمد حسن غبن
اية محمد عبد الرازق عبد السﻼم
ساره السيد سالم محمد
نيللى ابراهيم محمد فهمى ابراهيم محمد حسنى
نوران ابراهيم عبد الحميد عبد الحميد
محمود خليل صﻼح عثمان
محمد فؤاد عبدﷲ ابراهيم
ديانا شريف عبد المنعم مرسى
نيرة ناصر جاد ﷲ حبيب جاد ﷲ
حبيبه الحسينى ابراهيم على هجرس
كريم اشرف احمد يوسف
فاطمة مصطفى السيد عبد الفتاح
امنيه يحيى سيد عيسى

الكلية
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
زراعه القاهره
زراعه اﻻسكندريه
علوم رياضة عين شمس
تجاره المنصوره
تجاره القاهره
تجاره القاهره
تجاره عين شمس
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
تربية طنطا
علوم المنصوره
اداب اﻻسكندريه
تربية طفوله ج دمنهور
تربية اسكندرية
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب طنطا
تجاره اﻻسكندريه
اداب عين شمس
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
اداب بنها
تربية/رياضه عين شمس
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
السن عين شمس
تجاره جامعة السويس
علوم طنطا
تجاره دمنهور
تجاره اﻻسكندريه
حقوق طنطا
كلية تجارة ج أسوان
تربية طفوله طنطا
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
826448
732963
542117
146346
381189
134254
803400
594880
610940
211657
230552
667007
106968
659942
508829
514399
576696
910780
542721
163882
655422
733881
225777
606642
577632
536154
877600
901300
445575
288299
600126
226625

اسم الطالب
هدير محمد ابوالوفا عبدالعاطى
وﻻء محمد مسلم عنانى
احمد محمد صبرى محمد سالم الطيار
ايه صابر رزق ابراهيم
محمد كامل احمد محمود الباجورى
سارة عمر محمود الفولى
محمود محيي عبد السميع عبد الرحمن
اسراء محمود عبد الهادى عبد الحليم
عبدالرحمن محمود خليل على
ديما السيد محمد عبدالمنعم
مني اسماعيل حسين محمدين
ياسمين محمد احمد محمد ابو سمره
عبد الحميد عماد الدين عبد الحميد ابو السعود
هاله عطيه البيلى عطيه الدرينى
منة ﷲ محمد عبد الشفيق أحمد محمود
علي عبد المعطي علي داود
نوران حمدى احمد عبد الفتاح المداح
غاده مبارك عبد ﷲ محمود
تقى عصام سيد محمدعثمان
احمد على معروف عبد الصمد
احمد اسامه احمد وهبه
اسراء فتحى عبد التواب محمد
اية المتولى محمد السيد
امل رضا السيد منصور
احمد عيد عبد الرحمن محمد ابراهيم
بسمة يحيى ابراهيم عبد الرحمن رضوان
شيماء ابوزيد محمد محمد
مايسه كامل محمد خليفه
مها ابراهيم عبدالعظيم شتيه
شيماء عزت فارس سيد مرسي
محمد طارق عبدالبصير محمد عبدﷲ
انطونيوس رمسيس صبحى عزيز

الكلية
تربية قنا ج جنوب الوادى
علوم الزقازيق
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم القاهره
حقوق بنى سويف
معهد فني صحى بور سعيد
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
فنون جميله فنون حلوان
تربية رياضيه بنات بالجزيرة ج حلوان
اداب المنصوره
السن عين شمس/رياضة
علوم المنصوره
اداب دمنهور
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه طنطا
كلية تجارة ج أسوان
تربية/رياضه اﻻسكندرية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب المنصوره
نوعية الزقازيق
فنون جميله فنون حلوان
اداب الزقازيق
علوم رياضة بنها
علوم بنها
اداب اسيوط
تربية سوهاج
معهد فني تمريض طنطا
اداب القاهره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
اداب القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
900935
738138
902178
558052
438222
545132
547430
309789
444507
352202
302928
105117
450431
655814
538723
741140
730412
665026
738158
382649
671889
522921
368060
508853
601913
142299
163075
321682
893129
377499
469904
521050

اسم الطالب
مينا شهدي بديع توفيلس
الشيماء احمد محمد محمد
اسماء عادل حسانين متولى
شيرين يسرى أحمد محمد جمل
دعاء محمد حسن سليمان فضل
على ماهر حامد عبد القادر رضا
محمود رمضان مصطفي محمد شبل سلطان
احمد عبد السﻼم اﻷحمدي بشادي
احمد ابراهيم محمد أحمد الديهى
حسناء جمال احمد عويس
هبة ابراهيم فؤاد إبراهيم
فهد اشرف رمضان السيد عبد النبى
يمنى حسام سعد البربرى
فتحى فؤاد فتحى رفاعى احمد
رحمة جمال محمود الجمل
يوسف محمد السيد بدوي
عمر محمد عبد الحميد عبد العظيم
عمر عبد الرحمن السيد عبد العزيز
نهى اسامه عبدالرحمن قطب
احمد عبدالناصر ابراهيم نورالدين
اسراء نفادى احمد سالم
اسراء محمد محمد شبل حسنين
ايه محمد عامر محمد سيف
نورهان حسن محمد عبد الحميد محمد
يوسف حسن ابراهيم احمد
ريم كمال امام بشندى
مروة ابراهيم احمد شعبان
احمد سامي صﻼح الدين البدوي
نورهان منتصر عبد الرؤف محمود
مروه رجب السيد عبدالسميع
محمد عبداللطيف السيد احمد الحديدى
رانيا عبدالحليم عبدﷲ العزالى

الكلية
اداب سوهاج
اداب الزقازيق
تربية سوهاج
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية/رياضه اﻻسكندرية
تجاره اﻻسكندريه
السن عين شمس/رياضة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية طنطا
اداب عين شمس
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
السن عين شمس/رياضة
اعﻼم القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
علوم رياضة سوهاج
تجاره عين شمس
زراعه المنصوره
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره طنطا
طب بيطرى بنها
اداب اﻻسكندريه
كلية الفنون التطبيقية ببنها
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات الزقازيق
حقوق انتساب موجه القاهره
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة سوهاج
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره كفر الشيخ
اداب دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
299574
906641
510190
383845
878551
540005
553811
607032
369462
875494
891403
901456
527555
733512
848322
888277
458665
844781
367248
392827
749814
653640
284956
508661
245480
754608
740776
736421
323677
465570
650699
472672

اسم الطالب
نورا عبد العزيز زغلول سعد
ميرنا وجدى حلمى مجلع
محمد احمد عبد الفضيل احمد اسماعيل
اﻻء حسن دسوقى سيد شعبان
اميره عبد المنعم احمد عبد العواض
تغريد مسعود عبد السﻼم رجب
حسام حسن على محمد حسين
محمد احمد ابراهيم مرسى الغرباوى
محمد عادل جوده ابوزيد هﻼل
حسن ضيف ﷲ حسن ضيف ﷲ
على عمر الفاروق عبد ﷲ ابوزيد
مصطفى جوده على جوده
سلمى خالد اسماعيل ابراهيم غنيم
ايه سامى ابراهيم محمدى
نوران عرمان محمد ابراهيم
محمد عماد عامر محمد
رنا مجدى على منيسى
احمد صابر عبدالرحيم محمود
سعاد امين عبدالحميد حسن ورده
مى نبيل محمد الجعلى
مينا نبيه انور نبية
عﻼء ايمن على حماد كريم
سارة بدر محمد عبد ربه
بسنت جابر محمد احمد
ايه حمدي علي علي
رضوان محمد رضوان ابراهيم
محمود السيد سليمان محمد
احمد اسامه السيد محمد احمد خليفه
اية نجاح موسى عليمى حبيب
ياسمين عادل عبدالفتاح مصطفى الجندي
ايه السيد على على شلبى
ساره السيد احمد خليفه احمد

الكلية
علوم القاهره
السن المنيا
حقوق اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
علوم اسيوط
علوم بورسعيد
حقوق اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
تربية رياضية بنين بنها
تجاره سوهاج
حقوق اسيوط
تجاره سوهاج
علوم اﻻسكندريه
تربية/رياضه الزقازيق
زراعة قنا ج جنوب الوادي
حقوق اسيوط
تجاره كفر الشيخ
اداب اسيوط
اداب جامعة دمياط
تجاره عين شمس
علوم جامعة السويس
معهد فني صحى المنصوره
حقوق عين شمس
حقوق اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق الزقازيق
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
تربية ابتدائي شبين الكوم
تجاره كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تربية ابتدائي كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
670978
744909
834989
286342
735063
915905
742712
377983
470221
532530
742557
680889
128082
660628
557443
236154
526912
744281
810530
681059
838016
150615
295441
850141
914198
131599
150157
357593
760748
803014
446960
322723

اسم الطالب
بسنت محمد السيد احمد ضاحى
اسﻼم محمد السيد مسلم
احمد دوشى محمود حفنى
رحمة محمود محمد حسين على
مى على محمد محمد
اسراء محمد شعبان محمد
مى عزمي عبد ﷲ محمد
ايه محمد طه عبدﷲ عويس
احمد سعد رزق سعد العجمي عاصى
محمد رضا محمد قريطم
اﻻء سيد خلف محمد فرغلي
مى محمد عبد الفتاح عبد الفتاح السيد موسى
امل ناصر عبد الوهاب عبد العزيز
صﻼح الدين صفوت عبد الصبور محمد العوضى
عبد الرحمن احمد جﻼل عبد الرحمن احمد الحناوى
منه ﷲ مجدى محمد محمد
سلمى عادل حسين السيد
احمد محمد محمد يوسف غنيم
فاطمه اشرف محمد شحاته
اسﻼم الجرايحى ابو الفتوح على حسن
جهاد أمين عبد ﷲ حموده
طه محمود عبد العظيم عبد الجواد
ماريا ادوارد حلمى عطية
محمد جمعه سعد عبد الرسول
فاطمه عادل شمس الدين طاهر
ايه اشرف عبد الرؤف محمد
مازن ربيع طه عبد القادر
محمد اكرم كمال محمود
اسراء سامى سعد زغلول
ليلى على محمد على
عبدالرحمن فتحى حامد محمود عزام
اروى جابر محمد سليمان عطيه

الكلية
اثار القاهره
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب الزقازيق
اداب اسيوط
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب طنطا
علوم رياضة جامعة دمياط
اداب دمنهور
تمريض اﻹسماعيلية
تربية ابتدائي المنصوره
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تربية/رياضه المنصورة
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب المنيا
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
معهد فني صحى امبابة
تجاره بنها
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تربية طفولة أسوان
زراعه القاهره
تجاره القاهره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
اداب المنيا
تجاره طنطا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
596569
900558
377296
501798
823864
519259
145863
473033
592956
160135
651333
473420
510145
519275
461849
833994
428109
819882
459598
113774
240152
161368
651355
545700
587114
739784
154036
215998
373884
171608
307205
805654

اسم الطالب
احمد محى الدين محى الحصرى
هناء احمد ابراهيم محمد
سوسن عبدالمنصف عبدالعظيم فرج امام
عمر محمد وجيه محمد عبد المتعال
محمود احمد حسن محمد
نورهان خميس محمد المغربى
مصطفي محمد جمعة عبد العزيز احمد
محمود ماهر عيسى على
عمر محمد السيد رجب
محمد مجدى عبد الخالق محمد
عائشه مصطفى محمد عبد المقصود
منار محمد ابوالقمصان عوض ابراهيم
عثمان على عثمان على عثمان
يارا كامل مصطفى السقا
اﻻء عادل محمد عطيه ابوطايش
محمد عبد الوهاب محمد المهتدى
يوسف محمد السيد طلب السمان
شيماء محمد عبد التواب إبراهيم
محمود محمد عبد اللطيف توفيق الدقيقى
عمرو محمد حمدي السعيد
ندا عبد النبى محمد سيد
نجاح فتحى احمد محمد
مريم حازم احمد النويهى
اسﻼم محمد على احمد
يحيى داود محمد وهدان
ياسمين احمد عبد الحميد على
جيهان احمد جابر احمد
اسراء محمد عبد الرحمن محمد
حنان عبدالحكيم عبدالفتاح العطار
عبد ﷲ شداد عبد العزيز عبد العال
ماري مجدي عوض ﷲ جرجس
رضا ابراهيم السيد على

الكلية
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
اداب سوهاج
كلية البنات تربية عين شمس
علوم اﻻسكندريه
كلية تجارة ج أسوان
اداب دمنهور
حقوق القاهره
تجاره كفر الشيخ
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تربية بنى سويف
معهد فني تمريض المنصوره
اداب كفر الشيخ
تجاره دمنهور
اداب دمنهور
علوم اسيوط
حقوق قنا جنوب الوادي
تربية/رياضه اﻻسكندرية
رياض اطفال المنيا طالبات
حقوق طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق حلوان
تربية بنى سويف
زراعه المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
تجاره طنطا
اداب الزقازيق
تربية بنى سويف
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب الزقازيق
تربية رياضيه بنين بني سويف
معهد فني صحى بنها
تجاره بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
505192
738052
205465
323901
840717
468885
213176
510040
156854
244950
368209
220636
530405
425562
803817
279430
678303
835550
239891
459208
743711
374295
114974
579015
140507
607280
734374
527562
823212
209443
880658
213240

اسم الطالب
احمد محمد احمد موسي
هبة حامد يوسف حسن
عادل منير على حسن متولي
وﻻء جمعة عبد الرحيم محمود
يوسف محمد مجدى محمد عبد العزيز
محمد حسينى عبد العاطى زكى عبدالعال
محمود عبدﷲ عبد السﻼم احمد فرج
ابانوب عياد حنين يعقوب
اسﻼم رجب ذكى خطيب
وليد محى ابو المكارم امام
غاده محمد وجيه عباس محمود عويس
محمد محمود عبد الوهاب السيد
يوسف هشام محمد سعيد معاذ
مبروك سالم مبروك سعيد
مريم يسرى خليفة بخيت
مروان سامي محمد سيد
محمد اسامه ابو بكر السيد
احمد يوسف رزق محمد
احمد زهير عبد القادر محمد
اسماء صﻼح عباس فتوح ابو زيد
ساره محمد ابراهيم عبدﷲ
حنان سمير محمود السيد حسن
رضوى محمد حمدى بيومى
هشام احمد محمد محمد المالكى
طاهر مصطفي زناتي مبروك الحجاجي
احمد مجدى سعد عبدالسﻼم
رنا مرعى محمد عفيفى غانم
شيماء صبرى عبد العال عبد العزيز
هلبيس عزى نعيم جبره
امل طه محمد عبد الفتاح
يوسف رومانى وديع بطرس
ميرنا احمد حسين محمود عبدﷲ

الكلية
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب الزقازيق
تجاره بنها
دار العلوم المنيا
إعﻼم بنى سويف/رياضة
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فني صحى بنى سويف
اداب حلوان
اداب انتساب موجه بنها
تربية حلوان
تجاره دمنهور
طب بيطرى فرع مطروح
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
فنون جميله عماره المنيا
علوم كفر الشيخ
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية/رياضه بنها
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة حلوان
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم الزقازيق
تربية اسكندرية
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى رياضه اسيوط
تجاره انتساب موجه حلوان

Page 2931 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
135961
167845
654978
609641
304024
575648
662421
107295
237907
674123
502894
381286
180837
913187
366684
162753
680325
658223
302065
364859
681742
891647
466118
278529
581646
602461
913954
829578
302966
361452
473067
541510

اسم الطالب
ندي مصطفي محمد ابورواش
هالة محمود محمد عبد الحليم
محمد صلحى عثمان امين على
احمد حمدى عبدالحفيظ ابراهيم الديباوى
دينا اشرف محمد السيد الفقى
اسمهان شريف احمد السيد
سامح عاطف احمد عبد الفتاح
سلمى احمد رفعت ابو الفضل
فايزة احمد فتحى احمد الشعراوى
مريم على احمد نصر شعير
دنيا خالد حسن محمد
عبدﷲ طارق عبدالجليل صادق
فاطمه عزت ابراهيم الصايم
زينب جابر عمر احمد
محمد زكى محمد كامل الرباط
ندا احمد السيد احمد
ايه ابراهيم السيد محمد مصطفى
هند سعد جبر مندوه جبر
احمد مصلح سيد سلطان سيد
رنا فوزي محمد عيد الكردى
احﻼم احمد محمد مقبل عويد
ايمان نادى محمد هريدى
أيات رشاد على طلحة الشاذلى
منة ﷲ السيد احمد راشد اسماعيل
محمد ابراهيم محمد ابو هيف
امنيه ايمن احمد ابو الغيط عبدالدايم
محمد رمضان على محمدين
ايمان احمد عبد الرؤف ثابت
امنية يحي عبد الفتاح جاد الزلط
نورهان عاطف محمد طه
محمد خميس عبد الحميد أبراهيم درباله
حسن حمدى محمد السيد عبد الﻼه

الكلية
دار العلوم ج القاهره
اداب بنى سويف
تجاره انتساب موجه المنصوره
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب طنطا
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره القاهره
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره المنصوره
علوم رياضة بورسعيد
حقوق بنها
تربية الفيوم
اداب اسوان
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تربية الفيوم
اداب جامعة دمياط
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
نوعية عباسيه
معهد فني تمريض المنصوره
معهد فني تمريض اسيوط
تربية رياضيه  /بنات كفر الشيخ
حقوق عين شمس
تجاره طنطا
علوم رياضة الزقازيق
اداب اسوان
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية/رياضه كفر الشيخ
علوم رياضة بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
534132
501881
365285
881257
682219
680992
234328
681503
366622
880385
357667
111258
163070
119081
444804
137766
875690
168299
535902
592091
837774
591410
324189
325383
831198
384260
745435
753957
505498
378306
245265
810323

اسم الطالب
غادة محمد السعيد محمود بدر
ندى ابراهيم فتوح ابراهيم
مى حسين محمود عبدالمعطي
محمد عبد الناصر حسن على
ايه سمير السيد احمد المحمودى
احمد محمد عبد اللطيف احمد جاد
محمود سامى محمود سيد
احمد محمد سليمان ابراهيم قبية
مصطفى خالد السيد عبدالمجيد
منه ﷲ احمد محمود محمد
اية سيد رمضان ابو مسلم
حنان عبد المقصود امام عبد المقصود
سميه محمد عبد المعبود محمد
ميرنا عمرو صالح حنفى
السيد سعيد السيد عبد الرحمن حسن فايد
سامر طارق خطاب غريب
سمر خالد عبد اللطيف عطيه
محمد احمد يحيي احمد
أمل خميس ابراهيم سليم
صفا سعد محمد عبده الوهدان
دعاء عبد المنعم محمد أبواليزيد
مريم عبدﷲ خليفه عﻼم
بسمة يسري احمد عايش
اية عبد الرحيم على غزالى
اميره عماد عبد الﻼه سليم
ندا هشام احمد عبدالمقصود
الفت كمال ابراهيم سليم
ساره محمد فؤاد يوسف القزاز
هشام احمد محمد عبد الحميد عبد العزيز
حسن السيد حسن حسن
منار عطاى عمران عطاى
خالد عبد الحميد عبد الحميد ابراهيم

الكلية
تربية دمنهور
اداب اﻻسكندريه
كلية البنات تربية عين شمس
معهد فني صحى اسيوط
تربية المنصوره
تجاره بور سعيد
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية رياضيه بنين المنصوره
علوم رياضة اسوان
معهد فني صحى اسيوط
حقوق حلوان
نوعية جيزه
اداب بنى سويف
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد فني صحى طنطا
تجاره القاهره
فنون جميله فنون اﻻقصر
اداب بنى سويف
تربية ابتدائي دمنهور
كلية الزراعة جامعة دمياط
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تجاره جامعة دمياط
نوعية فنيه قنا
تجارة قنا ج جنوب الوادي
نوعية فنيه قنا
حقوق عين شمس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حقوق المنصوره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
579688
215415
361674
812059
106860
608981
891436
671963
591305
135950
834923
204951
803093
442529
509685
801759
300538
508255
445277
370811
751173
277591
733004
659643
151041
593574
436249
749152
467954
614229
353910
753502

اسم الطالب
بسنت محمد رفعت محمد عبد الهادى
مصطفى ياسر محمد امين الحكيم
هناء مرسى محمد مرسى ابوحليمه
احمد سيد غليوب محمد
هانيا حسين فوزى ابراهيم
السيد عادل موافى السيد
محمود صﻼح عبد الخالق سيد
فاتن عزت عبد ﷲ محمد
ايه على على العباسى
ندي حسين اسماعيل علي
هلبيس حشمت شكرى بولس
احمد مدحت عبد الحميد عبد السميع
اسراء جاد الكريم حسين على
على السيد شعبان عبد الغنى
جاسر طنطاوي منصور إبراهيم يونس
على مصطفى صابر عمر
عزة سليمان عبدﷲ خليفه
دنيا فتح ﷲ على أحمد المغربى
اميره عاصم رشوان عبد المجيد الجمسى
عبدالرحمن حسن حسن عبدالﻼه
محمد كمال ابراهيم السيد الدسوقي
كريم محمد محمود احمد
ندى عزت عبدالمنعم عمر
اميره السعيد صادق محمد العﻼوى
احمد عبد المولى عمار عمار
اسماء حماده محمدمحمود زواله
روان اشرف حسن جابر
اسراء يوسف محمد ادم
عبير السيد يوسف ابراهيم
دينا عبد ﷲ ابراهيم عبد الرحمن
محمد حسين على عبدالعزيز
زياد عبد ﷲ احمد محمد عبد المولى

الكلية
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
اداب شبين الكوم ج المنوفية
حاسبات ومعلومات حلوان
تربية /رياضه المنيا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني تمريض الزقازيق
معهد فني تمريض اسيوط
تربية ابتدائي المنصوره
اداب جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق قنا جنوب الوادي
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
نوعية المنيا
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
تجاره دمنهور
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تربية حلوان
اداب كفر الشيخ
تمريض طنطا
تجاره عين شمس
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
حاسبات ومعلومات الزقازيق
علوم جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه حلوان
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تربية رياضيه بنات اﻻسكندريه
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية كفر الشيخ
علوم الزقازيق
حقوق حلوان
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
368790
577433
464342
833462
682986
593830
371558
321097
747782
906341
810324
351767
448035
739285
357507
847555
741283
651962
725526
116998
129281
899431
208389
548804
238113
299175
517894
442075
361453
757801
675569
810086

اسم الطالب
عبدﷲ مجدى عبدﷲ ذكى عبد ربه
منير محمد السيد عباس عبد العزيز
عماد عادل شعبان محمود الشهاوى
نادر عماد يعقوب حنا
خالد محمد محمد محمد صقر
ندي رفيق نجاح عبده على
شروق مصطفى موسى محمد
هبة عصام راضى حشيش
بسنت محمد فراج عبد المجيد
محمود حامد حافظ محفوظ
رياض خلف رياض عبد اللطيف
محمد محمد امين صديق
محمد محمود محمد محمد غنيم
فهد محمد احمد موسى
عمرو احمد عبدالعزيز محمود
مصطفى احمد سليمان احمد
محمد ياسر محمد عبدالعزيز
السيد دبق مصطفى ابراهيم
ندى وائل حسن عمار فرغلى
احمد محمد خلف محمود محمد
احمد حمدى احمد مختار القط
محمود محمد عبد العظيم قبيصى
مهاب مخلوف فواد مخلوف
محمد أحمد عبد الجواد بدر
مروه محمود عزب عبد النعيم
مرام عبد الباقي اسماعيل عبد الباقي احمد
صفاء محمود حافظ علي محمد دومه
بسام احمد احمد الشيخ على
نورهان على محمود محمد
محمود حلمى الحسينى محمد احمد
محمد جمال متولى محمد شريف
أروا جمال محمد خالد

الكلية
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره طنطا
تجاره كفر الشيخ
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
تجاره المنصوره
تربية جامعة دمياط
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
حقوق شبين الكوم ج منوفية
تربية جامعة السويس
حاسبات ومعلومات اسيوط
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره بنها
معهد فني صحى رياضه طنطا
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية/رياضه حلوان
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني تمريض المنصوره
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
حقوق حلوان
اداب سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجارة جامعة السادات
تربية/رياضه حلوان
تمريض القاهرة
نوعية فنيه اﻻسكندريه
اداب طنطا
اداب عين شمس
اداب الزقازيق
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب انتساب موجه المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
535012
373218
460828
881961
737817
314589
205662
426154
477247
241319
233926
230300
604567
918327
159654
120282
206375
582357
919979
295019
229069
295551
679164
677658
465742
503580
828295
323120
311113
389291
205807
542254

اسم الطالب
امل حمدى يوسف عبد الحكيم العبد
اسﻼم محسن محجوب ابراهيم
كريم محمد محى محمد موسى
مى عدلى منير محمد
منه ﷲ عوض اسماعيل محمود عودة
دعاء علي عبد الحافظ حسن
احمد محمد رضا المحمدى ابراهيم حماد
هدير محمد احمد محمد الصياد
احمد علي محمد محرم
اسراء خالد عبد العال علي
محمود رأفت سعيد محمد
اﻻء محمد السيد حسن
مريم فايز لطفى محمود
محمود زكريا عبدالجواد احمد
محمود محمد محمد محمد حسين
محمد حامد محمد محمد
يوسف احمد محمد احمد
داليا طارق على النحاس
محمود ابو العزايم احمد
احمد اسامة السيد فهيم شيحه
احمد سمير عبد الونيس عبد العزيز
هاجر محمد محمد عبد العزيز
احمد حلمى اﻻمام حسن اﻻمام
عمر ابراهيم احمد السباعى
ابتهال عصام مصطفى عبد الرحمن مرسي
نوران رفعت حافظ حافظ داود
شيماء ابراهيم عبداللطيف ابراهيم
اسراء عاطف محمد طه القلشى
اسراء المرسي أحمد الحناوى
اسراء ايهاب محمد مهدى امام عزبون
يوسف استايرو فارس شانودى
كريم احمد محمد موسى ابراهيم

الكلية
علوم اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
حقوق اسيوط
نوعية الزقازيق
طب بيطرى جامعة السادات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب اﻻسكندريه
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه طنطا
علوم القاهره
اداب الزقازيق
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
علوم رياضة بنى سويف
حقوق القاهره
عالي تكنولوجيا متخصصة علوم حاسب مصر إسماعيلية
اداب المنصوره
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره عين شمس
تربية عين شمس
حقوق عين شمس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم رياضة المنصورة
تربية ابتدائي كفر الشيخ
علوم رياضة طنطا
اداب سوهاج
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
زراعه عين شمس
علوم عين شمس
علوم رياضة اﻻسكندرية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
606787
358218
451849
590345
536270
303959
479811
185875
234603
905729
671499
730010
746612
231550
508592
678573
679163
549397
728327
106740
837914
105633
576266
444049
674402
161508
543105
732325
389510
295713
729286
216824

اسم الطالب
منار عبدﷲ حامد محمد
سميه عاطف عمر مسعد
مصطفى محمد مصطفى ابوالخير
عمرو ناصر محمد فتحى البطراوى
علياء نصر صﻼح الدين جنيدى
اية اشرف بهجات عبدالقوى
ابراهيم محمد كامل غانم
حسام محمد ربيع محمد
محمد شريف على امين
مصطفي عبود عبد العليم احمد
احمد عبد الواحد الشحات عبد الواحد
هاجر السيد عويمر السيد
اسماء عادل لطفى محمد
نهى رفاعى محمد رفاعى
ورده رفعت بدرى احمد
تغريد ايهاب عرفات عبد الفتاح احمد
احمد السيد محمد اسماعيل حسن
شروق مصطفي قطب حسنين الزلبانى
محمد اشرف محمد مهدي
مصطفى على محمد على بديع
محمد فهمي سيف سيد
محمد احمد شاكر على
نسمة موسى رمضان ابو شعله
أسماء نبيل كمال عبد الكريم شعبه
مصطفى محمود السيد عطيه ابو النجا
كيرلس مجدي عزيز واصف
احمد إبراهيم سالم متولي
محمد صﻼح الدين فتوح عبدالفتاح
احمد اشرف محمد فتوح عليوه
سارة ايمن الرفاعى عبداللطيف
محمد حسنى محمد محمد عبدالقادر
محمد عادل السيد محمد

الكلية
تربية طفوله الزقازيق
علوم عين شمس
تجاره طنطا
حقوق المنصوره
تربية دمنهور
تربية السادات
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
معهد فني صحى بنى سويف
حاسبات ومعلومات عين شمس
حقوق سوهاج
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربيه شعبة تربية فنيه اﻻسماعيلية
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
تجاره بنها
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه طنطا
علوم طنطا
حاسبات ومعلومات المنصوره
تربية ابتدائي بنى سويف
تجاره اﻻسكندريه
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية حلوان
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره انتساب موجه الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
354686
743943
679854
607612
389710
801817
731845
460226
547968
206746
585409
613515
310219
234449
216134
212117
460776
597701
889643
741377
533129
460619
312086
747078
604906
527702
463106
457678
582335
378843
134905
369313

اسم الطالب
همس ياسر محمد حسن
هبة ﷲ لطفى احمد عبده
ايه محمد عبد المقصود احمد الديب
كيرلس عبد المﻼك فرحات كامل
حسام حسن عبدالعال بخيت
محمود سيد أحمد على
محمد عبد الواحد الشافعى عبد الهادى
فاطمه محمود محمود عبدالسميع الجد
محمد رمضان السيد محمد ابو سالم
ياسمين طارق صﻼح الدين على
صفاء أيمن كمال الشناوى
دينا جمعه أحمد محمد
محمد احمد كمال نصار
عمار ياسر فؤاد حسن
زينب مصطفى محمد محمد
اسراء محمد فاروق عبد الرازق
فخرى عصام الدين فخرى مأمون القاضى
عمر عادل السيد بنه
منى يوسف محمود غيط
احمد السيد منصور السيد
راقيه حسن ابراهيم وهيب
ياسر فرحات عبد اللطيف حسن شهاوى
اسامة سعد حلمى طاحون
محمد شاذلى عبدالنعيم حفنى
هاجر رضا احمد عبد المعبود الخولي
منه ﷲ مجدى السيد عبدالصادق
احمد بدوي بسيوني بدوي
شيماء خالد خيرى فرج
اسراء خالد شعبان شويته
محمد اشرف كامل على
محمد خالد مراد محمود
كريمه عرفات السيد عرفات

الكلية
حقوق انتساب موجه عين شمس
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
تجاره انتساب موجه المنصوره
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
ك.ت .فني صناعى بنها
تربية /رياضه المنيا
نوعية الزقازيق
تجاره دمنهور
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
حقوق عين شمس
اداب المنصوره
اداب سوهاج
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
زراعه عين شمس
اثار القاهره
علوم كفر الشيخ
معهد فني صحى بور سعيد
اداب اسيوط
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تربية أساسي اسكندرية
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
حقوق بنها
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تربية اسكندرية
تمريض كفر الشيخ
تجاره طنطا
طب بيطرى كفر الشيخ
تجاره جامعة السويس
معهد فني صحى امبابة
كلية الفنون التطبيقية ببنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
105436
166138
584747
885184
303979
310594
527730
162606
594408
907756
538255
447857
662395
302052
607320
907935
583403
888671
208844
204916
325310
745800
606971
896080
506478
903096
679790
318756
750163
470302
736366
680226

اسم الطالب
منة ﷲ ابراهيم عطوه محمد عطوه
هشام جمال اسحق عبد الفتاح
سماح الحسنين الحسنين رضوان
سوميه على ابوسيف يونس
اية ممدوح عبدالغنى فرج
ايمان عبد المحسن عبد المطلب شنيشن
اسراء احمد محمود محمد ﻻشين
نشوى ابراهيم احمد حافظ
إسراء على رزق قورة
مصطفى عادل محمود سباق
خضره نادى ابراهيم رزق شاهين
احمد عيسوى ابواليزيد البرى
احمد كمال عوض الحسانين الشهاوى
احمد خالد حامد محمد عبد الرازق
حسام سعيد محمد نور الدين
احمد عاطف فرج شوقى
ايه نبيل السيد عبدالرحمن شاشة
احمد مشهور سيد عبد العزيز
وعد محمود فتحى محمد
احمد جمال ابو زيد محفوظ
اميرة محمد سعيد علي حماد
اسراء على حسين عنانى رفاعي
اسﻼم احمد محمود محمد عبد العال
مارينا ثروت صداق فهمى
مروة نبيل مصطفى ابراهيم السيد
مينا جميل عزمى يوسف
احمد معوض السيد ابراهيم القليل
شيماء محمد عبد القادر بيومى
ناديه مصطفى محمد محمد
بكر على مصطفى على ابراهيم
ساره على احمد محمد المهدى
عبد ﷲ وجدى عبد ﷲ موسى موسى

الكلية
زراعه عين شمس
اداب الفيوم
تربية ابتدائي طنطا
اداب اسيوط
تربية شبين الكوم
معهد فني صحى بنها
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
اداب سوهاج
تربية ابتدائي جامعة دمياط
تربية رياضية بنين سوهاج
تربية طفوله ج دمنهور
تجاره طنطا
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره الزقازيق
تجاره سوهاج
تمريض طنطا
حاسبات ومعلومات اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق قنا جنوب الوادي
تربية اﻻسماعيليه
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية سوهاج
تجاره بور سعيد
تربية ابتدائي بنها
تربية جامعة السويس
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
540379
881524
653239
435726
536283
439607
801762
173004
666186
826331
453872
609725
876900
902928
807722
727258
293221
377917
450728
221169
295230
588498
161006
462018
823244
611190
114176
820526
371608
295044
508585
213026

اسم الطالب
نوران اشرف السيد السعيد عبداللطيف
اسامه محمد لملوم امين
منه ﷲ محمود سيد احمد على العبادى
حبيبة امجد عبد المنعم سعد البر
ليلى اسﻼم محمد عبد الحى عوض منصور
هدير احمد عثمان ابراهيم الصعيدى
عمر عز العرب محمد احمد
ميادة محمد محمود جبر
حسنى نشأت حسنى الباز عبد الهادي
وﻻء عاطف ابراهيم صادق
نوره السيد خليل عبد الشافي السيسي
احمد خالد احمد محمد المهدى عافية
نفين شهدى ملك عبد المﻼك
دينا طلعت انور رمزى
محمد احمد محمد احمد
احمد عﻼء الدين عبد الرحمن عبد الحفيظ
نوال حسن محمد فاضل الوكيل
محمد محمود احمد محمد عفيفي
احمد اشرف محمد جﻼل شلبى
امنية رفعت جمال عبد الغفور
نسمة رمضان مصطفى عبدالعال
نرمين محمد ابراهيم الطيبى محرم
محمد سعد مرزوق احمد
مها ابو زيد يوسف محمد الشيخ
شيماء عرفات على مسعود
ياسمين سعيد جمعه سليمان
فهد طارق محمد بيومي
احمد محمد عبد الوهاب سعد اسماعيل
ميار محسن فؤاد اسماعيل
عبد الرحمن محمد مبارز احمد
ميار محمد عبد العزيز حسانين
اية ابراهيم السيد حلقه

الكلية
تجاره دمنهور
تجاره سوهاج
تمريض المنصورة
اداب اﻻسكندريه
تربية دمنهور
تربية اسكندرية
حاسبات ومعلومات المنيا
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره بور سعيد
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تجاره طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
حقوق اسيوط
علوم رياضة سوهاج
حقوق بنى سويف
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
تربية عين شمس
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق عين شمس
تربية طنطا
إعﻼم بنى سويف
تمريض كفر الشيخ
اداب قنا ج جنوب الوادى
معهد فني تمريض الزقازيق
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
672779
181196
836152
361870
731943
587630
734809
323585
832926
669785
385432
453084
651178
376558
585560
160191
731719
656852
886178
575973
885371
315909
754807
373770
678314
731702
389310
581663
816461
455272
132588
819777

اسم الطالب
عبد الرحمن احمد السيد حافظ العويسى
عبد ﷲ على محمد عطيه
صفاء محمود مصطفى احمد
حكمت فرج عبدالرازق سيد صالح
مينا ابراهيم كمال ابراهيم
نورهان ابراهيم حسن ابراهيم تمراز
احمد مصطفى عبد السﻼم محمد
اية نبيل محمد عبدالمقصود عطية
نسمه يحى عبد اللطيف عبد الرحيم
محمد خالد محمد عبد الحميد فوده
محمود خالد محمد عبدالعال
حبيبة محمد محمد الصاوي الزهيري
ميار ياسر السيد احمد شيحة
حسناء مصطفى محمد السيد عليوه
ديانا خالد محمد كشك
حسام محمد طه سليمان
ابراهيم رمضان ابراهيم الدسوقى
عائشه مراد محمد ابو سريع
احمد رفعت عبد الحميد سيد
مها محمد محمد نصر شكر
شيماء احمد محمد محمد
محمد احمد مصلحى على ابو طالب
محمد عمادالدين محمد سلمى
محمد فتحى صبحى عبدالحميد الديك
محمد كمال يوسف يوسف
عبد الرحمن هشام عبد الظاهر بيومى شرف
دعاء حسن سويلم حسن
محمد سليمان محمد سليمان هيكل
ميار امين محمود محمد
سعيد محمد السعيد عبدالسﻼم سليم
عبد الرحمن نشات حمزاوي محمد
عبد الحميد رجب عبد الحميد عرابي

الكلية
تربية/رياضه الزقازيق
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
اداب اسوان
تجاره اسيوط
تجاره الزقازيق
تجاره طنطا
تجاره الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره سوهاج
كلية طب اﻻسنان ج بنى سويف
تجاره عين شمس
اداب طنطا
تجاره المنصوره
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره طنطا
علوم رياضة اسيوط
اداب انتساب موجه الزقازيق
طب بيطرى المنصوره
تربية ابتدائي اسيوط
نوعية موسيقيه طنطا
تربية/رياضه اسيوط
علوم رياضة شبين الكوم
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
زراعه مشتهر
تجاره جامعة دمياط
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات الفيوم
تجاره اسيوط
تجاره طنطا
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
238080
614465
184865
613411
220816
321225
526908
527612
815574
663509
376953
519926
909321
162550
665462
383290
476533
506619
445239
546183
602148
729242
740523
538670
745191
834586
159042
230034
153468
217582
910154
895111

اسم الطالب
مروه محمد مسعود حسن
انجى نشأت عبدالغنى العدل
ريهام عﻼء الدين محمد امين
على حسام على عبدالسﻼم
محمد سعد محمود ابراهيم
اية سعيد عبد الفتاح المصرى
سيلفيا رومانى وهيب روبيل عبد المﻼك
نورهان ياسر عبد الرزاق محمود احمد
اميمه خالد جاد عبد الباقى
منه ﷲ مصطفى عبد الغفار الجوهرى السيد
رانيا عصام عيد حسن ابراهيم
ريم اسامة صبحي عبد الحميد شكر
عبد الرحمن محمد تياه غﻼب
اهداء جمال عبد الجواد محمود
ايمان محمد الشربينى ابراهيم النجار
ايه حسين كامل احمد
احمد مراد ابراهيم عبدالرؤف محمود
ابرار احمد علي احمد محمد
اسﻼم صﻼح بسيونى أحمد الدقلة
جهاد عادل ابراهيم امام مصطفى
رندا عبد الحميد عبد المنعم محمد
قمر ابراهيم خلف عبد الهادى
احمد محمود محمد صالح
ايمان رضا كامل سليمان جبر
ايمان ماهر الصادق حسانين
فاطمة بدوى محمود عبد الوهاب
مايكل فتحى منقريوس سليمان
ندى احمد احمد محمد عامر
امنية حسن محمد سليمان
مارت ايهاب نعيم فهيم
عبد الرحمن سﻼمه محمد سﻼمه
سلمي احمد علي خليفه

الكلية
اداب القاهره
طب بيطرى الزقازيق
رياض اطفال القاهره طالبات
علوم المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية شبين الكوم
تربية أساسي اسكندرية
علوم اسوان
رياض اطفال المنيا طالبات
تجاره المنصوره
تربية ابتدائي بنها
اداب طنطا
تربية رياضية بنين اسوان
اداب بنى سويف
رياض اطفال المنصوره
استنفد الطالب رغباته
اداب طنطا
حقوق اﻻسكندريه
معهد فني صحى طنطا
علوم رياضة اسوان
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية طفوله الزقازيق
اداب الزقازيق
نوعية اﻻسكندريه
تربية ابتدائي اﻻسماعيليه
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تجاره عين شمس
علوم المنيا
اداب القاهره
حاسبات ومعلومات اسيوط
تربية ابتدائي سوهاج

Page 2942 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
428700
318833
320938
891278
675698
435977
456098
678502
533046
242636
607936
532797
459507
209931
390703
388122
549649
434682
549563
755084
901614
432244
448800
880669
302836
739369
295496
353852
109986
439978
682559
222611

اسم الطالب
اسامة ابراهيم احمد علي شلبى
اميرة صبحي محمود عمريه
سلمى محمد على الطويل
عبد الرحمن عاطف محمود احمد
محمد عادل على على احمد
سنديانه حمدى خميس شاهين
حمدى محمود فوزى الليثى
اسﻼم محمد محمد المتولى على الشناوى
محمود عيد محمد حسن فرغلى
عمر وائل عمر محمد البردويل
اﻻء سامي عبد العال محمد
ايمن ابراهيم احمد السمين
عماد سامى محمد الشربينى
مارينا وجيه حنا ايوب
فاطمه سعيد منصور ابراهيم
امانى السيد محمد سالم
نيرة خالد فوزي محمود الشامي
محمد رجب سويلم على احمد
تقى حمدى ابراهيم رمضان صابر
حسين نبيل عبد الرحمن حسين
السيد جمال نور الدين مزيد
مؤمن محمد احمد المشاق
عﻼ مصطفى جﻼل الدين شعيب
خالد احمد سيد سرى
مصطفى سعيد حامد الجزير
ايمان على عبد المنعم على
ميادة مصطفى محمد امام محمد
مصطفى احمد حسنين حسين
محمد حسام سيد اسماعيل
آيه حسن عوض ﷲ حسن موسى
هاجر سعد رمضان الفقى
زياد ممدوح مصطفى حامد الحداد

الكلية
علوم رياضة طنطا
تربية ابتدائي شبين الكوم
تمريض شبين الكوم المنوفية
اداب اسيوط
تجاره انتساب موجه طنطا
زراعه اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات بنها
صيدله المنصوره
تجارة جامعة السادات
تجاره القاهره
تربية الزقازيق
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه بنها
اداب انتساب موجه بنها
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية/رياضه دمنهور
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم طنطا
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم الزقازيق
تجاره طنطا
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
تجاره القاهره
اداب اﻻسكندريه
تجاره جامعة السويس
تجاره عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
575597
657245
293315
447159
594867
121096
238641
153209
319865
803222
585194
534137
107871
240820
451267
653167
731618
673429
354689
803500
587830
534954
288261
298440
575902
473034
663859
659905
535607
383684
899764
812137

اسم الطالب
سمر على ابراهيم على الجمال
اسماء على محمد عبد الفتاح
اية احمد عبدالفتاح محمود
مصطفى محمد مصطفى عبد الرحمن المحﻼوى
محمد ايمن محمد قاسم
محمد ممدوح عبد الحميد ابراهيم
شذى محمد عزالدين الشرقاوى
اسماء احمد رمضان احمد
اية سعيد حامد الطنطاوي
نهال محمد رمضان احمد
اية محمد عبد الرحيم ابو صالح
فاطمة خالد محمد اسماعيل بﻼل
مريم محمد وفائى حجازى
هاجر ربيع عبد الرحمن ابراهيم
جون رؤوف فرج بغدادى فرج
ياسمين كرم محمد شعبان السيد
منار مأمون محمد الهادى السيد عيسي
نجﻼء مصطفى كامل الراعى عبد ﷲ عامر
هيام محسن عبدالعاطى مرزوق
ايه منصور عبدالرازق عمر
محمد جمال معوض المقدم
منة ﷲ محمد عبد الحليم الرويني
يارا ممدوح بشير سليمان
عبد الغني محمد عبد الغنى محمد
محمد الحسيني ابراهيم شعبان
محمود مسعد عبدالنبى عطا جلو
اسﻼم سعد عبد العزيز سعد
ايه عبده حسن عبده الدعدع
نهى محمد قطب محمد دياب
شيماء على عبدالحميد محمد عيد
رانيا عاطف محمد قاسم
محمود محمد ريدى محمد

الكلية
تربية طنطا
علوم المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي طنطا
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات الفيوم
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه بنى سويف
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
علوم المنيا
اداب المنصوره
اداب دمنهور
تجاره القاهره
خدمه اجتماعيه حلوان
علوم طنطا
اداب المنصوره
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره طنطا
نوعية عباسيه
نوعية موسيقيه المنيا
معهد فنى تمريض بنها
اداب دمنهور
حقوق حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
تجاره كفر الشيخ
تجاره المنصوره
تربية المنصوره
تمريض دمنهور
تربية عين شمس
معهد فني صحى سوهاج
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف/رياضة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
380178
244958
727553
548455
677692
284417
109769
587703
434651
669503
611779
297515
156853
755110
545891
602452
178993
181083
107775
158140
539225
898016
120541
593139
232782
385753
312855
210615
511313
326976
366551
542782

اسم الطالب
احﻼم حسين على سليمان
احمد مجدي محمد عبد الحميد
جهاد رشدى جوده ابراهيم الحيانى
محمد ربيع محمداحمد حب ﷲ
طلعت محمد طلعت محمود
ريم هاجوب ارتين توروسيان
مينا ناجى مسعد حنا
اسراء عزت جوده حسن المقدم
محمد اسامة محمد محمود احمد
محمد فؤاد جاد محمد
سماح فهمى محمد محمد
اسراء عماد خضر عبد الهادى
ارميا مكرم الفى فهمى
محمد مصطفى محمد عبد الباقى محمد
مهند ماجد محمد منير عبد الوهاب
محمد السيد محمد احمد حمودة
احمد حسين محمود محمد
عبد الرحمن عبد ﷲ عبد الفتاح محمد
محمد مصطفى السيد احمد
ايه عكاشه محمد عكاشه
سارة احمد اسماعيل سﻼمه
مريم سمير صبري عطاﷲ
محمد اشرف زكريا صالح
محمد ماجد محمد عيد
نورهان خالد عبد العزيز خلف
احمد محمد على عبدالوهاب
زينب عبد العزيز محمود عبدالعزيز
احمد اسامة احمد بدوى
احمد حسن خليل محمد حسين
ايه احمد محمد يونس
ايمن محمد مجدى رشاد محمود شمس
ندى رفعت محمد أنور مصطفى

الكلية
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
زراعه القاهره/رياضة
نوعية الزقازيق
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
حقوق عين شمس
حقوق حلوان
تربية/رياضه طنطا
علوم رياضة طنطا
حقوق المنصوره
تربية طفوله الزقازيق
علوم حلوان
تجاره بنى سويف
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
علوم حلوان
حاسبات ومعلومات الفيوم
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه قاهره
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
اثار قنا جنوب الوادي
تجاره عين شمس
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
حاسبات ومعلومات عين شمس
اداب انتساب موجه دمنهور
نوعية اشمون
تربية بنها
علوم رياضة اسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
607100
515191
538292
725991
139785
548783
676550
667378
120665
532971
120131
471082
587552
465609
836503
675771
525511
757216
237213
761057
222824
600379
456055
888494
732109
600620
297472
170312
533622
143765
824299
683359

اسم الطالب
محمد محسن عدلى خليل
احمد إبراهيم حنفي السنهوري
امل محمود محمد حسين على
دعاء محمد محمد مرغنى احمد عوض
نهال ابراهيم عبد المحسن الخولي
اسماعيل رزق اسماعيل محمد الشيخ
رشدى ابراهيم عزمى على حسان
ساره وفيق محمد سند
ابراهيم حسن ابوالمعاطى حسانين حماد
محمد حمادة عبدالحليم الشاذلي
عبد السﻼم اسامة احمد على عمار
هدير احمد محمود مصباح صالح
شيماء خالد أحمد متولى نهطاى
بسمه محسن مصطفى مصطفى شليل
محمود حسين عبدالكريم بحير
عبد القادر رجب عبد القادر اسماعيل محمد خضير
منةاللة اشرف السيد حسن على
مصطفى محمود موسى محمد محمد يونس
هشام جمال سيد محمد
احمد عيد على محمد
حسن اسامه حسن ابراهيم
علياء على السيد احمد محمد السيد
محمود عبدالحليم عطيه صقر
ابانوب مبروك فوزى حكيم
على السيد على محمد عطيه
ندى ممدوح فاروق حافظ محمد
شاهندة جمال محمود المصرى
ايه ناصر صابر عويس
نهاد حسن عزمى حسن الدرشابى
عبد الوهاب محمد احمد السيد
فرولة ابراهيم بﻼل صديق
نورهان ناصر محمد عبد العال ريان

الكلية
تربية الزقازيق
اداب انتساب موجه دمنهور
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
السن عين شمس
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
نوعية المنصوره
علوم القاهره
زراعه دمنهور
تجاره انتساب موجه الزقازيق
طب بيطرى كفر الشيخ
علوم طنطا
حقوق اﻻسكندريه
حقوق اسوان
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجاره جامعة السويس
اداب القاهره
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب الزقازيق
علوم طنطا
تمريض اسيوط
حقوق الزقازيق
اداب الزقازيق
كلية البنات آداب عين شمس
علوم الفيوم
علوم اﻻسكندريه
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب اسوان
تربية المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
379570
577969
581157
379966
302014
287489
880559
351279
119993
519877
322739
382149
211215
293904
529994
320484
824692
806352
441972
835720
673188
673933
726182
882955
890044
898213
283559
740859
434523
734617
660254
881635

اسم الطالب
خالد احمد عبدالعزيز محمد الجندى
ايه رضا موسي العاصي
احمد السيد السيد جبر سبيع
خالد محسن عواد عبدالحميد
مصطفى احمد شبل عبد البارى
فادية خالد عبد الرحمن محمد
عبد الرحمن حسين فوزى عثمان
اسراء عبدالرحمن قبيصى احمد
اسﻼم فريد فرحات محمد
اسماء احمد جمعه ابراهيم
اسراء منير رزق حسن حﻼوه
شروق عادل ابراهيم محمد
جورج ضياء كامل اسطفان
علي حمدي مختار احمد
محمد ابراهيم رمضان سالم العربي
ايمن اشرف أحمد نصير
يوسف راتب شاكر جريس
نشوى مكرم السيد عبدالوهاب
خالد محمد إسماعيل عيسى
ايه عبده محمد مغازى
شروق انور محمد ابراهيم
بسنت فتحى محمد حلمى احمد الزمزمى
ساره هشام الشربينى احمد
ياسر شحاته ذكى عبد الفتاح
احمد زكى عبد الرحيم على
كريمان عمر محمد عمار
محمد سعيد السيد هاشم
محمود مجدى محمد سليمان محمد
بﻼل فتح ﷲ عبد الرازق الحلفاوي
محمد عبدالمنعم محمد حسن
حسام محمد محمود فتحى محمود الجوهرى
مى محمد عبد العظيم احمد

الكلية
كلية الفنون التطبيقية ببنها
علوم بورسعيد
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب القاهره
تجاره اسيوط
حقوق عين شمس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب دمنهور
تمريض شبين الكوم المنوفية
تربية عين شمس
تجاره عين شمس
تجاره جامعة السويس
زراعه دمنهور
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
دار العلوم المنيا
حاسبات ومعلومات اسيوط
معهد فني صحى اسوان
اداب المنصوره
حقوق المنصوره
تربية اﻻسماعيليه
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية رياضيه بنين اسيوط
تمريض سوهاج
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
تجاره كفر الشيخ
زراعه الزقازيق
حاسبات ومعلومات الزقازيق
حقوق اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
726607
395281
889248
287728
205690
744060
663590
914112
379556
679585
137567
129283
906507
518133
280332
668534
378586
528886
676452
809004
547659
888736
126980
742716
891231
803459
582024
661943
807837
524957
103080
684451

اسم الطالب
ابراهيم عبدالناصر ابراهيم ابراهيم عبدﷲ عزام
رضا محمد رمضان يوسف
شيماء خضر عبد الظاهر احمد
احمد جمال عبد المعطى حامد
ريهام عبد الفتاح عبد الغفار بيومي
مؤمنه سيد عاشور ابراهيم
ياسمين ابراهيم جمعه احمد ابراهيم
سهير عبد الرحمن سعيد ابراهيم
مصطفى عبدالجواد فتحى عبدالجواد قنديل
دعاء اشرف عبد الرازق محمد
احمد مسعود محمود مصطفى العليمى
حسام شريف محمد سيد
وصال اسعد عبد ﷲ اسماعيل
اﻻء عبد السﻼم كمال فتح ﷲ
اماني السعيد محمد محمد على
محمد ابراهيم على ابراهيم الرفاعي
احمد سيد سالم سﻼمة
محمد حسن متولى دحروج
ساره مصطفى احمد احمد رقبة
احمد امره جارحي محمد
احمد تهامى محمد حسن تهامى
نهى لطفي عبد اللطيف سليمان
ايمان طه محمد عيسى
ندى السيد حمدان عبدالرحيم رشوان
شيماء درويش على عبد العال
الحسين مدحت عبدالرحيم ياسين
تغريد عصام حامد سليمان
عمر احمد عبد العزيز محمد جاد
حسام حسن رشدى شافعى
ايناس عاشور احمد حسين احمد
نوران احمد محمد لطفى
عبد الرحمن نجيب السيد محمد احمد القط

الكلية
تجاره بور سعيد
حقوق عين شمس
اداب انتساب موجه اسيوط
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
كلية البنات آداب عين شمس
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني تمريض المنصوره
كلية تجارة ج أسوان
استنفد الطالب رغباته
حقوق المنصوره
زراعه القاهره/رياضة
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره سوهاج
حقوق اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
اداب المنصوره
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تمريض دمنهور
تمريض الزقازيق
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تجاره اسيوط
اداب القاهره
السن عين شمس
معهد فني تمريض اسيوط
تجاره اسيوط
تجاره طنطا
تجاره المنصوره
حقوق بنى سويف
تربية اسكندرية
زراعه القاهره
تربية المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
745054
133496
586213
460589
382384
525197
143085
821807
430368
283534
659322
364485
391752
368057
746052
164277
744260
397410
899344
390585
241618
312446
655305
504904
169042
375380
315126
291548
744845
837490
379628
903871

اسم الطالب
هايدى السيد سالم محمد
ندى محمد عبد العزيز حسنين على
خلود مسعد المنشاوى السباعى
عبدﷲ على عبدالحميد السحماوى
مصطفى سيد جابر محمد عبدالمنعم
عﻼ عماد الدين العدوى محمد محمود
زينب محمد ادريس محمد
دينا احمد كمال مغربى
محمود احمد احمد محمد محمد عيد ريشة
احمد محمد عبدالرحيم قدرى ابوالعنين
فاطمه الزهراء سعد يوسف عبده يوسف
صفاء عبدالبديع محمود رشوان
مى سعداوى احمد ابراهيم سليمان
ايمان يحى فتحى حلمى
هبة ﷲ رضا ابراهيم السيد متولى
ايه نبيه عيد كامل
ابو بكر السيد حسين رشيد
فادى نسيم فؤاد عبدربه
ايه البدرى خليفه طه
حسن وحيد حسن محمد ابوعرب
محمد رمضان سويلم احمد
احمد منصور علوان عبدالمقصود
منى محمد عبده العدل يونس
نعمة حسن السيد السيد عبد المجيد
دينا عبد ﷲ عبد العليم عبد الباقى
محمد هندى محمد هندى
اسماعيل سعيد اسماعيل العبد
محمود طه محمود علي
سعيد محسن سعيد محسن
اﻻء إيهاب أحمد عبد العال
احمد محمد غريب ابراهيم خليل
مريم ممدوح محمد عبد المنعم محمد

الكلية
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية رياضيه بنات بالجزيرة ج حلوان
تربية طنطا
تربية كفر الشيخ
الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية )شعبة نظم( بالمقطم
تربية اسكندرية
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تجاره اﻻسكندريه
حقوق حلوان
تربية المنصوره
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره بنها
تجاره بنها
معهد فني صحى اسماعيليه
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره جامعة السويس
تربية رياضيه بنين حلوان
حقوق سوهاج
زراعه مشتهر
تجاره سوهاج
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تجاره المنصوره
اداب انتساب موجه دمنهور
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره بنها
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
اداب فرع الوادى الجديد
علوم رياضة عين شمس
تربية سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
683367
877404
666852
454312
357512
906114
825226
159229
579941
833339
354614
119155
451487
671682
167734
240364
832024
294205
438138
662240
441878
671804
149334
547495
454308
911631
438516
279078
605472
149321
664040
470769

اسم الطالب
وسماء مصطفى السيد البدوى غزى
عبد المعز عبد الرحيم على عبد النبى
اسعد كمال عبد الغنى حسن الكاشورى
مريم عﻼء عبدالمجيد محروس
كامل مسامح عبدالظاهر حمزة
محمد ايمن محمد احمد
ميرنا خيرى فايق قزمان
اميره حمدى سيد عبد الوهاب
اسراء محمود محمد محمود احمد
مينا مﻼك عدلى سفين
رحاب اشرف سعد عبدﷲ
اسماء عادل سيد محمد
ياسين سعيد محمد الفطاطرى
محمد محمود نجاتى ابراهيم
وفاء على مصطفى عبد الوهاب
اميره اشرف عبد ﷲ محمود
زينب سقاو جراح محمد
مايكل ممدوح فكري بساليوس
مريم أحمد محمود أحمد عبد النبى سيف الدين
السيد محمد محمد عبد الباقى مبروك
محمد مسعد محمود محمد المحﻼوي
عبد المطلب مصطفى متولى عبد المطلب
محمد مصطفى عبد القادر منسى
احمد امام على حميده على
مريم احمد احمد الخطيب
رحاب فتحي الصادق امين
اية شعبان ابراهيم شعبان زهران
محمد اسعد عطيه محمد
فاطمه السيد عبد الرحيم غريب
عزام محمد المهدى عبد العزيز
احمد العربى غالب نصر حسن
مارينا فايز عبد المﻼك ابراهيم رزق

الكلية
تجاره بور سعيد
تربية رياضيه بنين اسيوط
تجاره كفر الشيخ
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
علوم رياضة القاهرة
تجاره سوهاج
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تربية ابتدائي بنى سويف
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
علوم بورسعيد
خدمه اجتماعيه حلوان
زراعه القاهره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
دار العلوم الفيوم
كلية البنات تربية عين شمس
حقوق قنا جنوب الوادي
اثار القاهره
تربية أساسي اسكندرية
تجاره كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه المنصوره
علوم القاهره
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
تربية اسوان
اداب اﻻسكندريه
حقوق القاهره
نوعية الزقازيق
حقوق القاهره
نوعية المنصوره
تربية كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
115103
542686
897525
816804
661874
154518
316017
742209
503919
317748
513205
447789
156696
308734
754593
157192
470099
317695
819464
372217
807296
440056
363840
144222
580101
536486
514292
877309
726790
517906
281991
593765

اسم الطالب
سمر سيد امام السيد
ياسمين اسامة عابدين عمر
ايمان راشد احمد رضوان
شيماء عبدالتواب مهنى محمد
عبد الهادى عبد ﷲ محمد ابراهيم الجناينى
احمد معوض حسن عبد المعطي
اية بنداري محمد بندارى
تقى فايز فكري سلمان
شادى توبه عبد الرؤوف محمد الخطيب
احمد هاشم محمد البدرى
شروق مجدى عبد الحميد حسين أحمد
عمرو حسن عبدالمنعم عبدالجواد
مصطفى البطل سيد امين
محمود السيد محمود احمد مناع
اسﻼم عبدة عبدالسﻼم عبدالجواد شحاته
ايه ربيع محمد محمد
محمد جمال فرج الششتاوى السيد
محمد خالد السيد محمد
كيرلس فايق جوهر فرج
فاطمه سيد احمد محمد
عمر محمود حسن احمد
ايمان عادل ابراهيم عبد الحافظ
احمد محمود احمد عبدالوهاب
احمد محمد عبد المحسن محمد
سارة محسن محسن على سرحان
ندا عبدالباسط محمد عبيد
اكرم يحيي سعيد السيد السقيلي
بسمه حسن صابر احمد
عبد الرحمن يسرى خليل محمد فراج
منة ﷲ حسين احمد قطب الصعيدى
مريم عبد العزيز عبدالعزيز على سالم
امل عمرو محمد محمد الصديق

الكلية
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
فنون جميله عماره المنيا
تربية سوهاج
اداب المنيا
تربية/رياضه المنصورة
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات حلوان
معهد فني صحى بنى سويف
تجارة جامعة السادات
معهد فني صحى اسماعيليه
تجاره بنى سويف
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره اسيوط
اداب انتساب موجه عين شمس
حقوق بنى سويف
تربية اسكندرية
حقوق عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب المنصوره
تربية طفوله ج دمنهور
تجاره دمنهور
تربية ابتدائي اسيوط
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
178801
452340
161409
592593
286303
612529
732852
748492
537191
443592
680293
463802
312504
662251
459919
750525
462462
215631
736967
466123
904559
523906
208724
881656
211429
741362
728893
473801
524170
610307
657498
539442

اسم الطالب
علي عبد التواب تهامي عباس
احمد محمد على الﻼشى
طارق ابوحوسه عبد العظيم محمد
منار حسونه احمد الباز
امنية عاطف احمد عصران
اسامه ممدوح عبد الهادى قناوى
راندا عادل عبد العال السيد
بيتر شريف فايز عبده
ايناس محمود احمد عبدالباسط قادوس
مريم اشرف منصور احمد منصور فرج
محمد حامد محمد محمد يوسف
دعاء عبدالرحمن عبدالهادي علي الشرقاوى
احمد عثمان عبدالمولى احمد
حسن ايمن عبد العزيز السيد
اميرة أحمد عبد الستار إبراهيم ابو العيد
احمد محمود طه محمود موسى
ساره عبدالقادر محمد العنتبلى
اية احمد محمد زكى
محمد صبرى عبد الرحمن احمد
ايه ابراهيم عبدالهادي مصطفى بكير
هدير عادل محمد عبد العال
مونيكا عاطف يوسف جاد السيد
سحر طارق محمود عطا
اسراء صﻼح عبد المعز عبد الحليم
ميار هشام محمد فرج
محمود حسن محمد حسن
منه ﷲ فؤاد غانم محمد
مى رزق محمد ابراهيم الغبارى
ميرنا اسامة احمد رفاعى دسوقى
اسراء رمضان محمد المحسوبى
ساره اشرف محمد نبيه الطنطاوى
امينة عيسي طلبة عوض محجوب

الكلية
معهد فني تمريض بنى سويف
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
اداب انتساب موجه بنى سويف
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تجاره عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم بورسعيد
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
اداب دمنهور
علوم طنطا
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
زراعه كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم المنصوره
زراعه كفر الشيخ
تجاره بور سعيد
تربية ابتدائي كفر الشيخ
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره جامعة السويس
حقوق طنطا
اداب انتساب موجه سوهاج
تربية أساسي اسكندرية
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
طب بيطرى اسيوط
حقوق عين شمس
تجاره جامعة السويس
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره كفر الشيخ
تربية طفوله اﻹسكندرية
تمريض الزقازيق
تجاره المنصوره
تجاره دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
662059
456781
578477
471160
803281
887162
165730
107993
140400
584595
523587
365768
354915
132048
164910
206791
651249
759851
451215
107722
373785
107613
445018
685233
306893
359356
877004
878256
103950
444075
661002
738800

اسم الطالب
احمد ابواﻻسعاد محمد العطافى ابو اﻻسعاد
ندى أحمد محمد عبد المنعم
محمد عبدالحميد ابراهيم محمد
مياده صبحى رجب خليل على
سارة طارق جمال سرتيال
ابتسام فتحي مفتاح عطيه
نورهان صﻼح عبد السﻼم عبد الجواد
بثينه شتا احمد عبد ﷲ مطاوع
صبرى محمود عبد السﻼم هيبه
اسماء محمود يونس محمود يونس
هدير محمود على حسن الشيمى
صفاء على محمود محمد
جهاد حنفى ذكى عمر
مصطفى فكرى السيد احمد
شهيرة ايمن يوسف عبد ﷲ
اية محمد هشام على
ندى اياد معوض عبد الصمد
محمود سامي سكران عليوة هيكل
احمد فتحى احمد السيد ابراهيم
هدير احمد محمود فؤاد
محمد رضا سعد محمد شنب
نوران انور محمد مصطفي
مريم خالد ابراهيم بندق
ريم عبد المنعم السعيد مصطفى حسين
مروة سعيد محمد رشيد
بسام جمال الدين شوقى عطا
احمد يحيى حمدى محمد
ريم ثروت مكاوى عبد ﷲ
ايمان عبد العاطى على عبد العاطى
دنيا احمد محمد احمد دهده
خلود السيد عزت فؤاد
شيماء محمد محمد السيد محمد

الكلية
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب طنطا
تجاره طنطا
تمريض كفر الشيخ
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
اداب اسيوط
علوم الفيوم
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد فني صحى رياضه امبابة
اداب المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
حقوق انتساب موجه القاهره
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم
اداب عين شمس
السن عين شمس
تجاره الزقازيق
زراعه طنطا
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية عين شمس
اداب طنطا
علوم المنصوره
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
علوم اسيوط
علوم رياضة اسيوط
اداب انتساب موجه حلوان
زراعه طنطا
نوعية المنصوره
معهد فني تمريض الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
548367
357396
880131
534219
838343
900840
209759
316448
588852
212877
438730
307446
204854
885704
527255
332537
120833
425934
813537
661077
537559
667435
837885
310858
656572
816778
354809
149095
530358
578568
525158
667361

اسم الطالب
محمد رشدى عبدالمنعم محمد رشدى
احمد عادل عبدالقوى محمد
رحاب محمد محمود حموده
مى اسامة فتح ﷲ سعد فتح ﷲ
اسماء مدبولي محمد سليمان
دعاء محمد احمد على
نيفين جرجس بطرس حنا
شروق نبيل عبدالقوى زعير
احمد عبد الباسط بدوى بدوى عينر
مي احمد انور احمد ابراهيم
روميساء ممدوح مصطفى المغربى
اسماء عبد الحميد ابراهيم الخولى
سلمى حسن حميدو حسن
سوزان مبارك عبد الرحمن عبد ربه
روان احمد خليفة احمد حسنين
اسﻼم محمد نبيل محمد
عمرو عادل ابراهيم عبد الغني
منار احمد بحاث نصر الدفراوى
حيات محمد كمال مصطفى
نيره المنير محمد المنير عبد الغنى
هبه خالد شعبان أحمد رمضان
مى وجيه احمد رشدى عبد ﷲ عسكر
غادة رجب يوسف مهدي
خلود امين فهمى الجعم
تسنيم صبحى عطيه يونس
اسماء سمير صديق احمد
اسراء فتحى منير رمضان
احمد حمدى ابوالفضل احمد
محمد جمال شحاتة السيد
محمد عبدالنبى عبدالحميد السيد بدوى
آية ابراهيم محمود حسن
زهره السعيد صبرى الفخرانى

الكلية
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم اسيوط
معهد فني صحى اﻻسكندريه
طب بيطرى فرع الوادي الجديد
تربية ابتدائي سوهاج
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تربية شبين الكوم
زراعه المنصوره
تجاره عين شمس
تربية اسكندرية
حاسبات ومعلومات الفيوم
كلية البنات آداب عين شمس
تربية اسيوط
اداب اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره اسيوط
تمريض المنصورة
حقوق اﻻسكندريه
اداب المنصوره
طب بيطرى فرع الوادي الجديد
تربية شبين الكوم
تجاره المنصوره
اداب المنيا
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره القاهره
استنفد الطالب رغباته
اداب كفر الشيخ
علوم اﻻسكندريه
تجاره طنطا

Page 2954 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
205378
756234
680289
605420
467659
368391
613119
139823
374228
732635
449452
120175
595657
546361
127104
884145
897716
461836
515144
675920
359953
466782
154282
829574
116996
378437
459093
827194
823893
615500
683305
179124

اسم الطالب
ساندرا رفعت عبد المﻼك شحاتة
محمد سالم محمد سالم
محمد احمد محمد عبد المعطى
روضة بهاءالدين عبد اللطيف عبد العزيز
محمود عبد الحميد مرسى ابراهيم
رقيه عمر عبدالصبور عفيفي
حسناء محمد عبد الرحمن حبيب شاهين
منه محمد عبد الرازق محمد حمزه
نعمه دسوقى السيد شحاته
اسماء السيد على على الهالوصى
ايه اشرف زكريا عرابي فايد
عمر جمال رياض محمد
أميره عاطف السيد إبراهيم الفقي
اﻻء خيرى فهمى محمد بكر العزب
ندى احمد محمد البيلي
ساره عبد الحافظ منير عبد الحافظ
محمود عبد الرحمن علي عمران
اسماء بسيونى فؤاد السيد حويله
مسعد حسن اسماعيل دعبيس
اميره محمد عبد الرحمن محمد عبد الحليم
مؤمن سعيد محمد عبدالرحمن
مريم نبيل عزيز حنا برسوم
سهام سيد محمد حمزة
اميره عبدالعزيز محمود حسن
احمد عزت حسين كامل عثمان
يارا عادل اسماعيل محمود
عزه محمد ممدوح عبد اللطيف مرعى
احمد نوبى كمال الدين عبد الراضى
على عبدالحميد محمود حسن
هاجر محمد محمد عبدالمقصود عيسى
دينا محمد حافظ احمد الشكيتى
محمود رجب شعبان احمد

الكلية
السن عين شمس
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
تربية رياضيه بنين المنصوره
تجاره الزقازيق
نوعية كفر الشيخ
تربية بنها
اداب انتساب موجه الزقازيق
علوم القاهره
اداب بنها
معهد فني تمريض الزقازيق
السن عين شمس
حقوق القاهره
اداب جامعة دمياط
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
تجاره القاهره
علوم اسيوط
تربية سوهاج
تجاره كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه دمنهور
تمريض الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
نوعية كفر الشيخ
تربية ابتدائي بنى سويف
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره القاهره
زراعه عين شمس
اداب كفر الشيخ
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
حاسبات ومعلومات المنيا
زراعه الزقازيق
تجاره المنصوره
حقوق بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
354420
733738
433424
281387
601606
893116
842884
462127
527595
367550
122019
585715
591307
161231
244748
500787
374395
241581
896706
388498
148769
809882
658993
433064
756980
387017
907144
588690
575554
586225
827774
804842

اسم الطالب
اسامه رجب محمد رمضان
حسن علي السيد رسه
محمد محمد رفعت محمد محمد
احمد محمد خالد محمد متولى عبد ﷲ
حسين سامح عبدالعظيم حسين عامر
روان يحيى زكريا عبد الخالق
احمد عﻼء الدين محمد على
اسماء ابراهيم سعد السيد محمود
ناديه اسامه فاروق سالم محمد
ايه عابد ابراهيم احمد
اية جمال محمود حسن
عبد الرحمن فتوح يوسف يوسف ابو رجب
ايه عماد الدين رشدى السعيد
نجوى ابراهيم جﻼب حسن
محمد رافت محمد عبدالعليم
ايه سعيد سليمان السيد سليمان
اسماء محمود الحسينى على هوازل
صفوة عزت ابراهيم احمد ابراهيم صديق
ساميه محمود احمد عبد الﻼه
محمد سمير على عبدالحميد
محمود احمد محمود عبد الهادي
نورهان عماد حسن سعد
احمد محمد المتولى محمد يوسف
عبد الرحمن محمد عبد الحليم السيد محمد
سمر عبدالرزاق فؤاد محمد
ايه قدرى فكرى ثابت
احمد مصطفى احمد عثمان
احمد السيد العشماوى يوسف
اسماء مجدى عطيه الديب
ريهام احمد شفيق الجيزاوى
راندا جاد الرب عبد الجيد عبد ﷲ
ايه محمد عبدالعاطى محمد

الكلية
تجاره عين شمس
معهد فني صحى رياضه الزقازيق
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
علوم الزقازيق
استنفد الطالب رغباته
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
نوعية كفر الشيخ
تربية أساسي اسكندرية
تجاره بنها
علوم حلوان
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنها
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
إعﻼم بنى سويف
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنى سويف
تمريض المنصورة
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فني صحى اسماعيليه
نوعية عباسيه
معهد فني صحى سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي طنطا
معهد فني صحى طنطا
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تمريض المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
546551
457930
323026
107974
367914
660979
801224
801787
208653
891666
824677
604730
277452
581856
383969
750802
513036
594270
762020
827121
656605
385571
655728
507209
298396
542216
747776
385757
673465
841329
543786
736862

اسم الطالب
نيرة محمد عبد السميع ماضي
دينا علي محي الدين قرطام
ايناس محمد احمد محمد نوارج
يوستينا يوسف حبيب جرجس
ايه احمد محمد احمد حسنين
اميره مصطفى السيد مصطفى عزام
عبدالكافي يحى ربيع عبدالحكيم
محمد الحسينى مصطفى ابراهيم
حازم محمد عبدالحليم عبدالقادر
تيسير سمير محمد حسن
اندرو نادى رشدى فارس
منة ﷲ محمود محمد هﻼل
عمرو خالد محمد ابو بكر
محمد عادل حسن احمد الشرقاوى
محمد احمد حسين على عيد جابر
محمد سعيد محمد البقرى
نهلة ايمن شوقى عبد الرسول محمود
هدير مصطفى مصطفى احمد بركات
محمد يوسف السيد ابو المعاطى
اشرف حمدى على ابوالمجد
عﻼ عبد العزيز عبد السﻼم عبد العزيز
اسﻼم مجدى عبدالسميع مصطفى
احمد جمال محمود زيدان عطا ﷲ
هبه احمد حماد حسين مصطفى
محمود محمد محمد عبد الفتاح
عز الدين سعيد محمد محمود السيسى
ايه اشرف محمد سرحان
امير حسام الدين احمد محمد
ياسمين صالح نوح محمد الزيات
محمد عبدالتواب محمد عبدالنعيم
ياسمين محمد على محمد الخياط
اسﻼم جمال محمد سليم

الكلية
تجاره طنطا
علوم طنطا
اداب شبين الكوم ج المنوفية
طب بيطرى القاهره
تربية ابتدائي بنها
تربية ابتدائي المنصوره
تربية /رياضه المنيا
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تمريض اسيوط
حاسبات ومعلومات اسيوط
اداب الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حاسبات ومعلومات المنصوره
علوم رياضة بنها
اداب انتساب موجه بورسعيد
اداب انتساب موجه دمنهور
معهد فني صحى بور سعيد
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
علوم المنصوره
علوم رياضة الزقازيق
تمريض المنصورة
تجاره انتساب موجه دمنهور
تربية حلوان
علوم رياضة اﻻسكندرية
دار العلوم ج القاهره
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تربية ابتدائي الزقازيق
تربية /رياضه المنيا
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
نوعية الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
297003
611427
608006
825096
887693
615518
582629
504781
606256
536499
126042
307404
217943
473929
382148
465634
735315
446784
878422
237049
213230
740149
385255
243230
882227
682196
603085
529762
536365
831631
838459
576128

اسم الطالب
شيماء مصطفى عثمان مهدى
محمد سعيد محمد الصادق
ايه السيد احمد عبد العزيز
محمد حامد محمد حسن
مينا مجدى سعد خليل
نهله امجد ثابت على بشير
عزيزه عبد المعز قاسم البطل
سماح مرسى محمد عبد السﻼم
اﻻء محمود احمد ابراهيم زيد
اﻻء رمضان محمد حسين الديب
دعاء محمد حسن ليله
ندى خالد فرج محمد صبح
اسراء صﻼح أمام مرسى
محمود عباس محمود صابر
سمر محمد ابراهيم حنفى
سلمى حسن صابر محمد الدسوقى
ابو بكر ثروت السيد السيد نجم
محمد رضا عبد الخالق فرعون
مياده بكرى جابر احمد
محمد زكريا حسن على
اية محمود مصطفي كمال سﻼمه زايد
وسام عبد الفتاح سالم سعيد
اسﻼم احمد فهمى احمد الجرف
اسراء سعد محمد سيد
الهام بدر صابر حسن
محمود ابراهيم حسن محمد صابر
غادة يس رشاد يس الشايب
حماده بكر رياض مبارك عطيه
نيفين سعيد محمود حسين
اية صالح على سليم
محمد مجدى منصور سيد
محمد عبد العظيم محمد يونس

الكلية
علوم عين شمس
اداب الزقازيق
زراعه الزقازيق
حقوق قنا جنوب الوادي
معهد فني تمريض اسيوط
حقوق الزقازيق
اداب انتساب موجه طنطا
اداب انتساب موجه دمنهور
نوعية الزقازيق
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
السن عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره القاهره
تربية/رياضه كفر الشيخ
تربية ابتدائي بنها
اداب كفر الشيخ
علوم بنها
اداب جامعة دمياط
تجاره اسيوط
حقوق حلوان
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر
تربية الزقازيق
حقوق عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية اسيوط
حقوق المنصوره
تربية الزقازيق
زراعه دمنهور
تجاره دمنهور
تربية قنا ج جنوب الوادى
طب بيطرى فرع الوادي الجديد
اداب جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
671451
447863
434384
585120
879650
899980
890102
905799
222445
351215
581722
532411
605375
469196
527849
833410
381013
657994
903970
726915
137848
660291
155028
146625
388028
105630
742247
727073
588713
204520
127900
390637

اسم الطالب
محمد ناصر ابراهيم عبدربه ناصر
اسﻼم رافت طه قاسم
محمد احمد علي علي نصار
زهراء السيد عبد الحليم محمد زيدان
ايه محمد سعيد عبد الجواد
هاله فؤاد محمد على
مصطفى محمود عبد الباسط حسن
كمال ابراهيم احمد كمال مصطفى
محمد باهر فؤاد عبد الحميد
كيرلس عادل تاوضروس بسالي
وليد محمد متولى عبد ﷲ عيسى
احمد نبيل يونس طاهرالشريف
آيه محمد محمد فؤاد محمد فريد
ريهام عصام عبد الحميد محمد رزق
ماريانا نشات خلة جرجس
كيرلس نادر نعيم اسكندر
على اسماعيل محمد احمد
عمرو محمد رجب رزق الدمﻼشى
ثناء عباس فاروق عيد
احمد صﻼح محمد محمد عيد
نجﻼء رمضان عطا محمد
محمد السعيد عبد السﻼم محمد عمر
رضوى عﻼء الدين عبد الرحيم واسم
ايه محمد عزالدين محمد
احمد سمير احمد امام
عﻼء الدين رمضان عبد ﷲ محمد
ميرنا محمد عبده عبده
احمد اشرف احمد محمد على
محمد السيد صالح الديب
مريم منير احمد على مخلوف
سارة حسين حسن حسين
محمد محمود حامد محمود عبدالخالق

الكلية
تجاره طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
السن المنيا
تجاره سوهاج
تجاره اسيوط
معهد فني صحى سوهاج
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
حقوق اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه الزقازيق
نوعية كفر الشيخ
تربية أساسي اسكندرية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم رياضة المنصورة
اداب سوهاج
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم حلوان
تربية/رياضه المنصورة
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنها
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
العالي للغات بمصر جديده
حقوق انتساب موجه حلوان
تجاره بنها

Page 2959 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
817744
534626
585753
663059
144959
322530
321376
456638
294160
888754
737406
433984
593774
727305
222687
749170
588751
590215
228724
651506
289465
376407
530863
735398
651147
835365
466628
375984
324899
150564
535520
535611

اسم الطالب
محمد خالد سيد حسن
سماح انور كامل احمد موسى
عبد الرحمن احمد احمد السعيد الردينى
هديل احمد عبد العزيز محمد
شيماء زايد محمد فازورة
مصطفى محمود فرحات حجاج
جهاد سمير عبدﷲ شاهين
شيماء جمال محمد نوفل
بيتر سليمان مساك حنين
اسماء احمد محمد عمران
هبه محمود ابراهيم ابراهيم احمد
عمر امين قدرى صالح محمد امين
ايه عبد المجيد عبد المجيد علي
صﻼح مدحت صﻼح عبد المطلب بيومى
احمد عثمان ابو العباس عثمان
سلمى عﻼء رشدى أمين
محمد الدسوقى محمد الدسوقى سرحان
احمد جمال محمد محمد المنصورى
محمود سيف النصر محمد عبد العزيز
اميره عصام فتحى عثمان صالح الزيني
حنان نعمان توفيق داود
جرجس مجدى لمعى عجبان
باهى احمد باهى احمد ابو علفة
خلود عبد العزيز محمد عبد اللطيف عطيه
ﻻرا محمد السيد محمد المغازي
احمد علي مرتضى محمود
هبه محمد فؤاد البيلى
احمد محمود فتحى عبدالحليم عوض ﷲ
كارولين نشأت وليم وليم
امل بديع عبد العال شحات
رنا حامد عبد الغني مسعد حﻼوة
نور عادل رزق زغلول

الكلية
تجاره بنى سويف
تربية ابتدائي دمنهور
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
تربية ابتدائي المنصوره
حقوق القاهره
علوم رياضة جامعة دمياط
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
اداب انتساب موجه طنطا
علوم حلوان
كلية اللغات والترجمة سوهاج
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم اﻻسكندريه
تربية ابتدائي جامعة دمياط
تجاره بنها
علوم رياضة عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه جامعة دمياط
علوم رياضة عين شمس
علوم رياضة جامعة دمياط
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تربية ابتدائي عين شمس
معهد فني صحى اﻻسكندريه
معهد فني تمريض الزقازيق
علوم جامعة دمياط
ك.ت .فني صناعى قنا
تربية/رياضه كفر الشيخ
معهد فني صحى امبابة
إعﻼم بنى سويف
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
علوم طنطا
طب بيطرى دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
732451
459096
121496
654565
808530
660621
678073
303714
845637
833523
876492
500267
600106
600268
151554
593914
803608
544573
160371
532074
741062
757998
739405
160189
608237
747427
668193
395647
911420
382796
241149
663516

اسم الطالب
شيماء احمد السيد شعبان
مروه صالح صالح يوسف تاج الدين
محمد مجدى عبد المنعم عبد القادر
اسماء جمال الشحات محمد عبد الرحمن
محمد عبد المجيد محمود عبد المجيد
اسﻼم عبد العزيز حسن محمد الحماقى
اميره محمد فوزى ربيع احمد
اية عبد الرحيم سليمان محمد عمر
محمد أحمد محمد عباس عوض
محمود عبد المنطلب جمعة عبد المنطلب
رحاب سيد عبد الرازق محمد
روان حاتم زين العابدين حافظ البيه
فادى احمد البديوى محمد السعيد سيد عطيه
نجﻼء فتحى محمود حمدى احمد
منال رمضان مهدى بدوى
مريم عبد الجليل نور محمد الحداد
هدير محمد عبد المنعم محمود
محمد السيد جابر عبد الحميد عﻼء الدين
ماجده احمد كامل عبد اللطيف
مصطفى احمد سﻼمه حماد
احمد محمد احمد محمد محمد منصور
عادل سامى متولى عبدالحميد
نورهان احمد محمد السيد خضير
حسام فتحي محمد اسماعيل
نورا محمود لطفى إبراهيم
منى محمد عبدﷲ حسين جابر
محمد الشحات عبد الباقى محمد عقيل
بﻼل سامى عطيه عبدالوهاب
فاطمه اشرف محمود بكري
فتحيه سعيد على خليل
دينا عاطف محمد مصطفى عبد العال
موده رضا مراد عبده طعيمه

الكلية
اداب الزقازيق
حقوق اﻻسكندريه
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تربية ابتدائي المنصوره
حقوق بنى سويف
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية ابتدائي المنصوره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
كلية تجارة ج أسوان
تربية ابتدائي اسيوط
اداب اﻻسكندريه
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب الزقازيق
معهد فني صحى امبابة
تربية جامعة دمياط
اداب انتساب موجه المنيا
علوم رياضة الزقازيق
اداب بنى سويف
اداب دمنهور
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب الزقازيق
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه اسيوط
تجاره الزقازيق
تجاره جامعة السويس
حقوق المنصوره
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية اسوان
تربية ابتدائي بنها
دار العلوم ج القاهره
تجاره بور سعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
210161
548124
553259
751059
920713
844487
615162
444559
877151
137609
541970
303205
218310
733936
759773
322772
582912
144014
841535
878449
221421
816336
530362
732935
104288
837030
819530
303612
822297
173532
214829
144980

اسم الطالب
نهال تيمور محمد عبد المنعم
مؤمن احمد عبد الفتاح محمد حﻼوة
روجينا صﻼح مصلحى مصلحى سالم
احمد علي عبد الفتاح احمد العربي
احمد ربيعى عبدالجواد تمام
كرستينا مكرم بشرى نان
احمد احمد محمد عطيه عبدالرحمن
فادى اشرف محمد محى الدين راضى
ابتسام ابراهيم سيد محمد
عبد ﷲ هشام محمد احمد عبد الباقى
محمد صبحى حسن احمد
اسماء فوزي محمود النجار
منة ﷲ سيد حسن سيد حسن
مصطفى اسامه السيد تهامى على يسن
فايز عﻼء عثمان الشبراوى
اميرة كامل محمد ابراهيم عيسي
فاطمة محمدى عبدالغنى محمود البحيري
نورهان حسين عبد الفتاح مرسى
ابراهيم فرج رجب خليل
احمد محمود دياب على
داليا طاهر صادق عبد الفتاح
مريان ايمن يوسف جيد
محمد خالد عبدالعزيز بسيونى
نادين محمد السيد الجندى
يمنى حسن محمد حسن ابراهيم
داليا مفيد كامل كندس
محمود احمد عبد الفضيل سيد على
جهاد محمد جمال الدين الشافعى
رضا عبد المعين سليمان شرقاوى
هﻼل جﻼل حسن حبشى
اسامه سعد مصطفي عبد الغني يوسف
احمد سعد احمد كريم

الكلية
فنون جميله فنون حلوان
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
اداب اﻻسكندريه
تربية ابتدائي بور سعيد
معهد فني صحى رياضه سوهاج
تربية /رياضه المنيا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره طنطا
نوعية فنيه اسيوط
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب اﻻسكندريه
تربية شبين الكوم
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره الزقازيق
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
معهد فني صحى بنها
حقوق طنطا
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
اداب اسيوط
تجاره اسيوط
زراعه القاهره
نوعية المنيا
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
اداب القاهره
تجاره اسيوط
معهد فني صحى رياضه بنى سويف
تربية السادات
اداب اسوان
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تجاره القاهره
تجاره القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
898859
243882
477653
591395
108160
728105
279590
658086
531087
842604
446923
210726
905461
817753
909624
897969
886414
542691
369121
426870
450213
660814
899622
222691
608207
672110
608496
471027
316666
828689
236893
122146

اسم الطالب
هاله محمود على كساب
حسين احمد مبروك عبدربه
محمد السيد عبد الحميد عيسى
عفاف محمد على العتر
ساره تاج الدين السيد عنبر
نشوى عطا محمد الصاوى سليمان
زينب محمد محمود حسانين
احمد باسم ربيع محمد عبد النبى
محمد محمود محمد ابراهيم سعد
أنطون مجدى غالى وهبه
احمد طارق سليمان احمد بدور
فريده ايمن غريب حسن محمد
دعاء السيد بﻼل اسماعيل
مصطفى درغام عباس عبدالرحمن
ياسمين سيد محمد محمود
ياسمين مجدي تعلب بخيت
ندا فتحى عطيه فراج
سلمى خالد فؤاد اسماعيل حمدى
فاطمه ايمن محمد يوسف
ساره السعدى السيد العوضي
وﻻء عبد الحميد مصطفى فتحى السيد زرد
حازم ربيع محمود ابوالفتوح محمد
سليمان محمد احمد عمر
احمد محمد حسني نديم
مها محمد عبد اللطيف مصطفى
محمد محمد عبد المطلب ابو المعاطى
محمد عبد الحميد محمود عبد الحميد
حكمت رضا عبدالمحسن عبد المقصود
سماح احمد يوسف محمد
اسراء محمد الصغير عثمان حسن
عبد ﷲ عبد الكريم احمد على
امل زكريا احمد سيد

الكلية
اداب سوهاج
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
معهد فني صحى طنطا
تجاره بور سعيد
تجاره القاهره
علوم بورسعيد
تجاره القاهره
معهد فني تمريض المنصوره
تربية دمنهور
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف/رياضة
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
علوم سوهاج
حقوق اسيوط
حقوق اسوان
اداب سوهاج
اداب انتساب موجه اسيوط
فنون جميله عماره المنيا
تجاره بنها
الزراعة الصحراوية والبيئية بفوكة ج اﻻسكندرية فرع مطروح
اثار القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
معهد فني صحى سوهاج
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
نوعية الزقازيق
علوم المنصوره
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
علوم كفر الشيخ
اداب جامعة دمياط
نوعية موسيقيه قنا
علوم رياضة بنها
تربية/رياضه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
220104
800876
462427
295440
729566
515189
462761
104860
161533
442401
286207
539499
802700
800875
652503
542282
530317
658925
662375
107638
885197
821681
891624
750551
381053
235541
678964
835648
885563
547080
891476
147421

اسم الطالب
امنية راشد محمد عبدالحليم
نورهان عبد الحميد حسنى عبد الحفيظ
اسماء محمد محمود شعبان
ماري واصف ذكى واصف
احمد عاطف محمود غنيم حامد
ابراهيم على عبد المنعم محمود اﻻجهورى
على عبد الجليل مبروك محمد العقدة
كمال شريف كمال عبد الحليم موسى
محمود جابر عبد الحميد عبد العليم
محمد حمدى عبد المجيد العجان
مي محمود محمود المغربى الهربيطي
سارة حماده محمد عبد الونيس
محمود محمد على محمد
نوال احمد عبد المطلب عبد الرحيم
هشام على السيد على السيد هيبه
محمد اسامه السيد احمد الباز
عبدالرحمن احمد السيد محمد ابوداهش
خالد صﻼح السيد عبد المطلب
احمد سامح السيد محمد الديسطى
عمار حسن رجاء عبد الجيد
كاترين جمال فكري فرج
فايزة منصور اسماعيل بغدادي
اسراء فراج محمد احمد
عبد الرحمن مجدى ابراهيم ابراهيم قوطه
عبدالرحمن محمد شافعى عبدالحميد
فرح عمرو ابراهيم احمد النشار
اميره فتحى محمود احمد يوسف
تغريد محمد يوسف احمد
منه ﷲ محمد عصام الدين محمود سيد
عبد ﷲ احمد محمد هرموش
عمر محمد ابوضيف احمد
ايه محمد احمد محمود بدران

الكلية
اداب انتساب موجه الزقازيق
علوم رياضة المنيا
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب جامعة دمياط
طب بيطرى اﻻسكندريه
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
معهد فني تمريض بنى سويف
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره دمنهور
اداب المنيا
تجاره اسيوط
حاسبات ومعلومات الزقازيق
علوم رياضة دمنهور
طب بيطرى دمنهور
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره بور سعيد
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب اسيوط
اداب سوهاج
حقوق اسيوط
معهد عالي إدارة وحاسب ج بورسعيد
ك.ت .فني منشات بحريه بور سعيد
السن عين شمس/رياضة
تجاره كفر الشيخ
تربية رياضية /بنات قنا
نوعية فنيه اسيوط
علوم رياضة اﻻسكندرية
تربية/رياضه اسيوط
حقوق القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
365720
435639
668712
661815
218332
306224
225320
912335
227691
680531
133057
756214
508927
608457
113069
374569
351745
319951
385610
517870
435788
527224
539260
115398
478266
381461
583344
386734
463489
286677
386894
501540

اسم الطالب
اسراء امام حسين محمود
امل فوزى احمد ابراهيم برجل
ديانا عﻼء السيد محمد احمد
اسماء المنسوب محمد عبد الدايم المنسوب
هاجر محمود محمد عفيفى
سعد زغلول عطية عبدالصادق
تقى سيد هاشم شاكر
عبد الرحمن سليم حسين محمد
عبد العزيز اسامه السيد محمد
هند محمد عبد العزيز عبد المنعم مقبل
اسراء خالد محمد عثمان
عبد الرحمن حسن محمد عيد
نورهان احمد محمد عبد النبى
اسماء مصطفى وهبه مكاوى
سيد عبد الحميد محمد السيد فوده
شيرين ابراهيم مغربى ابراهيم
ندى صﻼح مصطفى على بدير
شعيب عبد الجيد شعيب عبد الهادى
احمد سعيد احمد عثمان
روان محمد أحمد حافظ إبراهيم المصرى
آﻻء مصطفى ابو ضيف احمد فرج
مارينا جرجس محروس جاد بولس
مروه منشاوى فؤاد يونس
اسماء عبد الرحمن على محمد
سحر زغلول عبدالوهاب عبده السواح
يوسف صﻼح الدين رضوان يوسف شلتوت
اسراء محمد لطفى عبد القادر عفيفى
امانى رفعت على علي
ايمان السعيد محمد محمد عبدالرحمن
مروة محمد محمد فؤاد محمد
غاده عثمان محمد محمود
أسماء احمد محمد احمد عقيلي

الكلية
نوعية فنيه عباسيه
علوم بورسعيد
اداب المنصوره
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب شبين الكوم ج المنوفية
حقوق القاهره
حاسبات ومعلومات اسيوط
حقوق القاهره
تجاره بور سعيد
حقوق القاهره
تربية العريش
تجاره انتساب موجه دمنهور
نوعية الزقازيق
تجاره انتساب م .بنها
تجاره انتساب م .بنها
اداب القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
نوعية فنيه اﻻسكندريه
علوم اﻻسكندريه
تربية اسكندرية
تربية السادات
زراعه عين شمس
حقوق طنطا
إعﻼم القاهره/رياضة
اداب طنطا
علوم رياضة عين شمس
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
اداب انتساب موجه القاهره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
السن عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
609645
279753
449344
601470
317038
213077
223171
307386
144506
894857
206767
586177
229138
828447
390671
141699
558328
535384
749334
537428
470902
603672
756860
538747
473346
213674
140684
425852
559814
167669
185002
814642

اسم الطالب
اسﻼم عبدربه حسنين عطية عبدربه
عادل محمود يوسف محمود
سلوى محمد عبد الرحيم الغزالى
احمد عطية علي أحمد أحمد عليوة
سمر سمير عبدالفتاح عبدالستار
عمر هشام امين نائل امين كحيل
ياسمين سامى صﻼح غريب
منة ﷲ احمد معوض داعوش
دعاء ابراهيم محمد عبد الرحمن
غاده عبد العال فؤاد عبد العال
ميرنا مجدى يوسف سورسن
اسماء السيد عبد الوهاب الدقن
مصطفى سعد مهاود احمد
أسماء سيد عبدالعظيم اسماعيل
دنيا سيد حسنى حسن
يوسف احمد محمد عبد الوهاب
خلود سعد محمد محمد
اسراء ابراهيم بدر دياب
احمد عبد الظاهر محمد نصرﷲ
ساره احمد السيد حسين عبيد
دينا عبد الحليم محمد عبد الرازق عبد الحليم
زياد هشام السيد محمد الفقى
اسماء صﻼح الدين احمد على الجندى
سمر حسين محمود العلقامي
سلوى رزق محمد الرفاعى
احمد خالد احمد متولى
وﻻء السيد عبده سعيد
اسراء عبدالسﻼم محمد عبد الرؤوف سلطان
مصطفي عاطف مصطفي محمد رجب
مصرى رضوان شريف جوده
حنان ابراهيم عبد العال محمود
احمد عﻼء الدين احمد محمد

الكلية
علوم الزقازيق
زراعه عين شمس
اداب طنطا
اداب سوهاج
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره القاهره
اداب عين شمس
تربية شبين الكوم
اداب القاهره
تربية سوهاج
اداب عين شمس
نوعية طنطا
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
معهد فني صحى سوهاج
اداب الزقازيق
تجاره القاهره
تربية ابتدائي دمنهور
تربية ابتدائي دمنهور
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تربية ابتدائي دمنهور
علوم حلوان
تجاره بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تربية كفر الشيخ
علوم رياضة الفيوم
حقوق القاهره
تربية ابتدائي فرع مرسى مطروح
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
زراعه الفيوم
اداب انتساب موجه بنى سويف
تجاره بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
599222
224945
159417
378693
576275
105579
442770
437897
527140
588192
504005
584046
436017
597606
575773
737013
153660
580069
125381
114108
744695
736508
110559
133937
376434
533384
509686
901086
324459
379262
828342
205420

اسم الطالب
رنا ايمن مصطفى محمد
كريم على عوده عبد الباسط
عﻼء على نفادى على
عبدالمنعم سيد عبدالمنعم امام
اسماء موسى عبد المعطى خليل عمرو
ايمان مصطفي فرج محمود
اية خالد عبدالستار بسيونى فليفل
سمر حسين عبد ﷲ حسين اسماعيل
لؤى سعيد احمد حامد احمد ابو العزم
احمد سمير الدسوقى رمضان الصواف
مروان حازم محمد محمد غزالة
وفاء أسامه محمد أبو حجر
منة جابر أبو الحديد مصطفى عرفة
خالد اسماعيل عبد المتعال حسنين عمر
منه ﷲ محمود احمد مزروع
كريم محمد احمد علي
اﻻء سعيد محمد محمد
رانيا شوقى عبد الفتاح عبدﷲ منتصر
علياء عﻼء امال محمد سليمان
سعيد اسامه سعيد ابوسريع
احمد الدسوقي محمد النجار
اسراء ذ كى حسن عيسى حسن
احمد عاطف عزت عبد العليم
سميحه محسن حلمى ثابت ابو عمر
السيد عماد السيد محمود
داليا مصطفي مصطفي هلش
جمال الدين خالد سرحان مهلهل عبدالرازق
رضا كمال محمد ابو ضيف
محمد سامي قاسم توفيق
ايه ابراهيم على طه حسين الجندى
ايات صﻼح احمد جاد
مريم وحيد سعيد ملك

الكلية
تجاره الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تجاره انتساب م .بنها
تربية ابتدائي طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
نوعية فنيه طنطا
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية طفوله اﻹسكندرية
تجاره بنها
علوم رياضة طنطا
تجاره طنطا
حقوق اﻻسكندريه
تجاره بور سعيد
علوم حلوان
تجاره الزقازيق
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
نوعية فنيه طنطا
اداب اسوان
حاسبات ومعلومات عين شمس
تربية اﻻسماعيليه
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب بنى سويف
فنون جميله فنون حلوان
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
علوم اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تمريض سوهاج
تجاره عين شمس
كلية البنات تربية عين شمس
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
518344
377453
738104
882245
452677
224669
227078
896690
231477
225773
432365
734168
731436
832879
876074
452765
288596
394202
451987
609759
901010
829597
387138
321571
752202
844418
656556
311275
732847
369886
539283
233962

اسم الطالب
مى محمود منصور عبدﷲ الديب
يحيى فتحى محمد سالم
رانيا محمد عبدالفتاح متولي
مادلين قرشى عباده عبد البديع
غاده عبدﷲ محمد عبد ﷲ قطب
يوسف نبيه كامل الحسنين الديب
فاطمه هشام محمد حسين
اسراء سيد عبد الرحمن خلف
انجى مصطفى محمد حسين
مريم حسن نصر حسن
محمد اشرف محمد حسن اوشيه
احمد صابر محمد حنفى
محمود هانى محمود عبد الرحمن
ياسمين محمود ابو الحسن احمد
طارق احمد عبد الواحد محمد
آﻻء محمد احمد محمد شهود
محمد عادل ابو ضيف يونس
محب الدين محمد محب الدين النواوى
احمد محمد طه البدرى
مصطفى طه عبدالبارى طه جاد ﷲ
احمد صﻼح علي عبد ﷲ
بسنت حربي محمود اسماعيل
ايمان ابراهيم احمد السمان
اضواء حمدي فتحى عبد ﷲ
سالى كمال على السرجانى
محمود يوسف عبد الجواد ميهوب
اسماء اسامه محمد عثمان احمد
نرمين ماهر مصطفى الشرشابى
دولت اشرف محمد احمد محمد
اسراء رزق محمود بيومى
نوران جمال عبد المعبود اسماعيل البدوى
محمد صﻼح عبد العزيز على

الكلية
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
اداب الزقازيق
تربية اسيوط
تجاره طنطا
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره طنطا
طب بيطرى سوهاج
كلية البنات تربية عين شمس
حقوق حلوان
اداب دمنهور
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
اداب طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
نوعية عباسيه
تجاره طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره سوهاج
تربية قنا ج جنوب الوادى
كلية البنات تربية عين شمس
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
تجاره بور سعيد
حقوق بنى سويف
تربية المنصوره
معهد فني صحى بنها
نوعية الزقازيق
معهد فني صحى بنها
نوعية اﻻسكندريه
زراعه القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
804158
129665
813549
734086
355470
577157
664926
364768
732282
590062
530050
811111
511798
674809
312696
385079
387933
543847
391696
596596
152413
210422
727199
662970
297230
803654
742867
213661
284214
726824
583819
239265

اسم الطالب
ايه عبدﷲ حمدى حسن
سارة سمير فايز جبرائيل
شيماء يوسف رجب حافظ
حسام محمد عبد الخالق احمد رشته
سميه طه سعيد مطلوب على
وسام سامى فتح ﷲ الدسوقى المنياوى
محمود محمد عبد الجواد السيد عميره
اسراء احمد سامى صابر
محمد الدسوقى لطفى محمد على
سارة سعيد ابراهيم شمس
حسام حسن ابراهيم عبدالحليم
انجى يسرى عايد نخله
ندى عبد المحسن عفيفى ابو والى
ريم محمود سامى محمود عبد ﷲ العادلى
صبحي سامي عبد الحليم سليمان
كريم فوزى عبدالدايم عبدﷲ
اسراء عصمت محمد عوض
ديانا مدحت نعيم زخارى واصف
ياسمين فتحى احمد فتوح
بسنت يسرى محمد المغازى عبده
محمد عصام شعبان حسن
يوسف الهيثم محمد كمال الدين مصطفى ابوالعائله
محمود حنفى محمود عبد الحميد محمد
محمود محمد احمد محمد
ندى نبيل محمد رواى
اسماء يوسف طه عطا
كريمة محمد عبد الحميد عبد اللطيف
زياد محمد محمد شعبان
عمار جمعة عبد الحميد عبد العال
احمد محمد ابراهيم السيد
هانم محمد محمد البسطويسى فرحات
احمد طلعت عبد العزيز محمد

الكلية
تربية المنيا
اداب القاهره
اداب المنيا
اداب الزقازيق
تربية عين شمس
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تربية/رياضه حلوان
تجاره بنها
تجاره جامعة دمياط
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
تجارة جامعة السادات
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
زراعه مشتهر
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
تجاره الزقازيق
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره القاهره
فنون جميله فنون المنيا
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
علوم العريش
علوم المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
113822
291317
440021
665475
464633
279565
806718
755361
542145
444860
593361
157708
160441
115049
206536
159180
437732
167050
434377
530308
157065
832924
376463
538380
228485
607819
672833
278287
158341
591478
305192
462440

اسم الطالب
مصطفى عبد العال كامل عبد العال
احمد جﻼل محمد عبد المتجلى خميس
أسماء السيد محمد حسن
ايه ايمن على خليفة
محمود محمد عبد السميع عبد الحميد
يوسف سمير محمد حامد
دينا رجب السيد عبدالوهاب
سلمى سيد سيد احمد
امير ناجى مشرى عبد الخالق عيسى
قدري عبدالسميع رزق رجب
روان عبده معاطى البابلى
محمد احمد صبحى عبد الحميد
ايمان احمد فيصل محمد
سارة حسين محمد السيد
مينا اسامة سعد هابيل
مروه جمال حامد سعيد
سندس محمد محمد محمدالسيد
محمد جوده على عبد الفضيل
عمرو محمد فوزى محمد منصور
عبد الرحمن علي محمد الحلواني
فتحية مصطفى كامل محمد
ميرنا حداد سيفين نظير
مدحت محمد احمد عوض مجاهد
إيمان عنانى عبدالحليم أحمد حبيب
مصطفى أسر مصطفى محمد العفيفى
دعاء محمد مكاوى محمد مكاوى
محمد ياسر محمد صابر احمد
سارة احمد عبد المحسن بكر عطيه
عبد البر صﻼح احمد عبد اللطيف
ندى محسن مصطفى طه مردان
اية شحاتة محمد ابوعفش
إيمان عبدالرحمن خضر احمد سليم

الكلية
علوم القاهره
حقوق عين شمس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي المنصوره
تمريض كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اسيوط
تربية العريش
علوم رياضة كفر الشيخ
تجاره طنطا
معهد فني صحى بور سعيد
تجاره انتساب موجه بنى سويف
علوم بنى سويف
زراعه القاهره/رياضة
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه بنى سويف
اداب اﻻسكندريه
تجاره جامعة السويس
تجاره اﻻسكندريه
تربية دمنهور
اداب بنى سويف
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
اﻷكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة
حقوق بنى سويف
علوم جامعة دمياط
معهد فني صحى بنها
اثار القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
667427
544736
279290
609774
522901
906935
216773
880629
818597
376925
515394
877912
390367
379530
122719
477913
815101
216932
123144
147771
230320
546002
371222
306103
651773
598196
535001
546558
654493
434278
448840
903014

اسم الطالب
منى عصام محمد عبد ﷲ المرسى
مينا فادى ميشيل جرجس ابراهيم
دينا سمي الدين سلطان سيد ابراهيم سلطان
ورده ابراهيم محمد على عبدﷲ
صافيناز عزالدين جﻼل عثمان
هبه صابر محمد ابراهيم
محمد زكريا مصطفى عبدالهادى
هشام محمود فتحى محمد
جهاد البيي امين عبدالشافي
ايه عبدالمجيد صﻼح عبدالعزيز خاطر
مصطفى عبد ﷲ مصطفى الدقاق
اميره حسن ابراهيم محمد
محمد عادل محمد عبدﷲ غراب
محمد ياسر عبدالعزيز علي
ايمان مصطفى محمد مصطفى
حسام الدين كمال عبدالحميد اسماعيل
مارينا فريد زكرى حبيب
محمد رمضان نورالدين سالم
ابراهيم حسين شحاته ابراهيم
دعاء هانى فتحى عبده رجب
ماريان ميﻼد غطاس سليمان
اميره عادل محمد صادق عبد الحميد
حازم جمال الدسوقى محمد
علي محمد عبد العزيز عبد اللة
احمد عبد الناصر راغب عبده جاب ﷲ
حسام بدير بدير حسونه شتيه
اﻻء جابر بدر عبدالحميد بدر
آﻻء إبراهيم مرسي محمد حمدان فرج
اسﻼم محمد عبد الفتاح احمد سﻼمه
محمد يحيي زكريا عوض سالم
إسراء عبدالرؤف محمد احمد محمد على
اسﻼم مؤمن بدوى محمد

الكلية
علوم المنصوره
علوم رياضة دمنهور
تجاره طنطا
معهد فني صحى رياضه الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
علوم سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني تمريض اسيوط
اداب المنيا
كلية البنات تربية عين شمس
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية اسيوط
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه المنيا
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
دار العلوم ج القاهره
معهد فني صحى امبابة
معهد فني صحى امبابة
علوم رياضة شبين الكوم
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
اداب انتساب موجه المنصوره
تربية رياضيه بنين جامعة دمياط
تجاره دمنهور
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره دمنهور
علوم طنطا
علوم سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
308570
651766
672733
808872
305911
163697
606810
126170
454332
430472
352417
752780
450358
313266
752607
814501
660548
664303
170238
278485
543405
315912
353425
107965
380998
359485
306095
163074
657542
208962
883975
455185

اسم الطالب
منار مجدي عبده بركات
احمد خالد المحمدى فؤاد الشافعى
احمد ايمن فتحى شرف على سﻼمه
احمد عمر عبد المجيد حسين
احمد جودة السيد الغزاوي
اسﻼم سﻼمه محمد احمد
ناردين سﻼمة توفيق سﻼمة
ايمان وحيد على محمد
ندا عبد الفتاح على زهران
خالد جمال عبدالناصر عبده ابراهيم على
حسام حسن سﻼمه ابراهيم
ايه على فهمى سليمان صالح النبع
امنيه مجدى عبد السﻼم قنديل
ايمان عبد المقصود عبد المقصود ابراهيم
ساره مسعد محمد خالد حجازى
صﻼح الدين خالد محمد بديع
ايه احمد عبد الرحيم محمد
ايمان عﻼء السيد حامد محمود
محمد عصام على محمد
داليا عبد ﷲ عبد ﷲ البكرى
يوسف محمد نجيب محمود على الشباسى
محمد سﻼمة محروس المصيلحى سعد
محمد شريف حسن على
هبة عبد الحفيظ سليمان محمد الروبى
اشرف ابراهيم عبدالنبى سيد
ابراهيم احمد محمد احمد عبدالرحمن
حسن شعبان فهيم ابراهيم
ماريان عماد فهمى حبيب
نرمين عبد الغنى بكر عبد الغنى غنيم
اسﻼم حسن عبد ﷲ احمد
مريهان عرفات محمد الصغير عبد الرحمن
محمد عبد المعطى عبد الستار البلتاجى

الكلية
كلية الفنون التطبيقية ببنها
حقوق المنصوره
عالي هندسة بلبيس
تربية ابتدائي المنيا
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
طب بيطرى بنى سويف
تربية ابتدائي الزقازيق
علوم رياضة اسيوط
طب بيطرى كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه دمنهور
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تجاره طنطا
حقوق جامعة السادات
تربية بور سعيد
تجاره اسيوط
تربية ابتدائي المنصوره
اداب المنصوره
اداب الفيوم
تجاره عين شمس
علوم رياضة بنها
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
حقوق انتساب موجه عين شمس
حقوق القاهره
تجاره انتساب موجه طنطا
زراعه عين شمس
تربية ابتدائي شبين الكوم
اداب انتساب موجه الفيوم
طب بيطرى المنصوره
تجاره القاهره
اداب اسيوط
معهد فني صحى طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
148567
152642
446698
670209
309735
503553
235543
615189
663728
325267
906234
823316
438763
545045
831086
543783
886640
881906
805953
209086
895759
143902
881578
681878
313129
136247
140475
234781
291921
146672
894594
901080

اسم الطالب
نورهان عاطف سيد محمد
اسﻼم حمدى زكريا معوض
احمد ذكى احمد سﻼمة
اسماء زغلول عبد ﷲ عبد الفتاح
محمد جابر عبد الحميد النوري
سلمى طارق عبدالعاطى عبدة عبد الرحمن
رنا اشرف عبد الفتاح يحيى محمد
اسراء شحاته محمد احمد شحاته
كريم ممدوح عبد الخالق جاد
عبد الرحمن اشرف سعيد محمد
حﻼ محمد حسن عبد الحافظ
خالد عليو برعي احمد
مروة مختار سعيد عبد النبى محمد
احمد عبد الرحيم احمد عبد الرحمن البستكى
محمد عيسى محمد على
هاله فريد رمضان محمد جابر
زهور خضر محمد عبد الرازق
اسماء محمود انور عبد العال
محمود عصام محمد محمد
هيثم احمد احمد عجﻼن
ساره احمد السيد احمد
محمود جمال عبده حسين
اسراء جمال ربيع عبد المحسن
اسﻼم عبد الناصر محمد الدسوقى قداح
رنا عاطف محمد سالم
سلمى حامد محمد السيد
اسﻼم عماد ثابت عبد المغني
ياسمين عادل على السيد
امنية عﻼء السيد محمود
لبنى رمضان عبده راشد
حنان حلمى انور همام
اسامه السيد احمد حسان

الكلية
تربية حلوان
اداب بنى سويف
تجاره طنطا
نوعية المنصوره
معهد فني صحى بنها
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجاره القاهره
معهد فني تمريض الزقازيق
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجاره جامعة السويس
تربية ابتدائي سوهاج
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره اﻻسكندريه
اداب اﻻسكندريه
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره اﻻسكندريه
حقوق اسيوط
اداب اسيوط
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
تجاره عين شمس
اداب سوهاج
علوم القاهره
دار العلوم المنيا
تجاره بور سعيد
اثار القاهره
تجاره طنطا
اداب القاهره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية سوهاج
تجاره سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
133487
592011
386011
127454
735982
111272
578079
205011
504009
457881
914100
516563
805138
511667
386345
591708
810584
653097
899300
157309
321534
153824
673309
475727
833616
450918
506008
149789
358178
748982
289499
674127

اسم الطالب
ميار على محمد عبد المنعم
هاجر حسن محمود الجمل
سماح عصام عبدالسﻼم محمود
اﻻء عادل محمود محمد
نورا قاسم محمد اسماعيل
رشا احمد حسانين احمد
هانم عبد الناصر السيد شعبان
ابانوب ناصف ميخائيل بباوى
ادهم احمد عبد الستار عبد العليم يوسف
سالي علي عبدالسﻼم مرعي
محمد جمال سعد محمد خير
محمد ابراهيم اسماعيل عنوز
فاطمة صالح ابوبكر عبد المنعم
جهاد جﻼل سعد عبد الحميد ندا
اﻻء ضياءالدين سعد صالح
محمود محمد محمد جوده
اسﻼم عبدالحميد عبدﷲ عبدالعاطى
ايه محسن سعد الشحات الكناني
دينا العريض كمال الدين فرغلي
مارينا ميﻼد عزيز ابراهيم
نسرين سعيد صادق الخولى
نورهان مجدي سيد محمد
اسراء عبد الفتاح عبد الهادى عبد الفتاح الفواخرى
احمد محمد حسن احمد بخيت
ابتسام رمضان عبدالجليل علي
عمرو جمال ابراهيم محمود قنديل
اية احمد عبد المطلب عبد العاطى
احمد فتحى ابراهيم على
سلمى محمد امين محمد
مها صﻼح الدين احمد
فداء عاشور احمد سيد
منه ﷲ محمد سيداحمد محمد ابودومه

الكلية
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالبات
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
نوعية الزقازيق
حقوق القاهره
تربية ابتدائي طنطا
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
تجاره اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه طنطا
كلية اﻻثار ج اسوان
تربية رياضيه بنين جامعة السادات
اداب المنيا
نوعية فنيه اﻻسكندريه
طب بيطرى بنها
دار العلوم ج القاهره
تجاره انتساب موجه بنى سويف
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب سوهاج
تربية ابتدائي بنى سويف
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
السن المنيا
معهد فني صحى الزقازيق
علوم رياضة طنطا
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
اداب طنطا
سياحه وفنادق اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب عين شمس
علوم رياضة جامعة السويس
اداب انتساب موجه القاهره
علوم المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
306200
145243
669642
207086
427905
351548
750386
540075
754506
121142
304553
456323
905059
379269
222779
651469
734312
451994
157769
234261
810567
884890
319604
912400
375487
224210
754362
726216
363241
913216
368349
305602

اسم الطالب
احمد حسن احمد الحلو
هاجر عبد الرحمن حامد درويش
محمد نبيل عبد المنعم علي
احمد وائل احمد يوسف
احمد السيد شحاته درويش
كرم ايهاب غطاس معوض
عبد الرحمن احمد محمد مدبولى صديق منصور
منة ﷲ وجيه شوكت ابو الفضل
عادل عبد الحليم احمد عبد الحليم عطوة
احمد اشرف علي محمد
هدى سمير حسن السيد عبيد
احمد عيد عبدالفتاح برهام
هاله الديب على السيد
رضوى يوسف محمد مصطفى هﻼل
مصطفى على نصحي عبد اللطيف
شيماء ابراهيم فرحات عبد العزيز فرحات
نيره السيد بيومى السيد بيومى
حسام سامى فتحى صالح
ايمن خلف محمود محمد
عبد الرحمن محمد نشأت عبد ربه عبد المجيد
ف﷼ محمد فاروق حكم
عبد الحميد عبدالراضى مصطفى احمد
اماني عبد الحكيم فتحى حواش
عبد ﷲ شعبان سليم احمد
اسماء صبحى محمد عبدالصمد حسب ﷲ
اية سامح محمد سامي الوزيرى
فادى السيد التابعى محمد هريسه
محمد محمد محمد على سليم
محمد بدر شبل عبدالعزيز
مريانا واصف بطرس نصير
هدى جابر عباس غريب سيد احمد
هبة جهاد محمد صابر عبد المقصود

الكلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره طنطا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
نوعية اﻻسكندريه
تربية العريش
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب سوهاج
معهد فني صحى امبابة
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
نوعية فنيه الزقازيق
حقوق طنطا
معهد فني تمريض بنى سويف
تجاره عين شمس
إعﻼم بنى سويف
تجاره اسيوط
نوعية بنها
تربية نوعية فنية اسوان
معهد فنى تمريض بنها
حقوق حلوان
تجاره بور سعيد
تجاره جامعة السويس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تمريض أسوان
تربية نوعية بنها شعبة تربية فنيه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
744847
651599
526841
614779
736338
734480
727690
315614
825485
284364
152118
362375
651985
143160
318777
681395
658120
164980
392739
158303
527285
587780
660108
586058
657750
812387
359120
525038
908938
811265
651361
451254

اسم الطالب
عبدﷲ السيد ابراهيم محمد
احمد محمد حسن الدسوقى يسن
أميرة احمد محمد محمد حبيب
احمد محمد طه علي اسماعيل
ايمان احمد رمضان محمد زين الدار
محمود محمد الطوخى حسن
اﻻء رضا محمد كامل مصطفى الوليلى
عمرو ايمن عبدﷲ محمود اﻻخرس
أسماء يحيي احمد محمود
احمد مجدي عاشور سيد
احمد مصطفى اسماعيل عبد العال
مريم عماد عطيه سعد
شريف سليمان سليمان السيد العزبى
اسماء شعبان حسن لملوم
نورهان فرج احمد محمد سويلم
ساره محمد محمد ابراهيم عبد الصمد
محمد ابوالعنين ابوالجود ابوالعنين
محمود راغب صﻼح راغب
امنيه محمد عبدالصبور عبدالناصر
وجدان خالد سالم محمد
آيه رفعت أحمد ابو ضيف
محمود محمد عبد الغفار جبر حماد
احمد ياسر المرسى متولى
عمرو عبد الجواد سعيد المرادنى
الهام ابو الجود حسنى عبد الرحمن
محمود يحى محمد يونس
يوسف عمرو محمد متولى
إسراء محمود محمد محمود
ماريا عبده مريم صليب بسطا
يوستينا جرجس عبد ﷲ جرجس
منه ﷲ جمال عبد المعطى علي
أمجد مجدى عزيز جورجى

الكلية
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
حقوق المنصوره
تربية أساسي اسكندرية
تجاره الزقازيق
نوعية الزقازيق
تجاره الزقازيق
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجارة قنا ج جنوب الوادي
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
حقوق اسيوط
تجاره عين شمس
تجاره كفر الشيخ
كلية البنات تربية عين شمس
طب بيطرى بنها
تجاره بور سعيد
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره اسيوط
حقوق عين شمس
تجاره انتساب موجه بنى سويف
علوم اﻻسكندريه
تجاره طنطا
تجاره بور سعيد
حاسبات ومعلومات المنصوره
اداب المنصوره
علوم المنيا
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم جامعة دمياط
كلية تجارة ج أسوان
نوعية المنيا
اداب المنصوره
علوم طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
160590
329561
237191
322761
301941
209481
895529
675593
613718
317269
368865
167467
145373
285809
664173
591523
205087
587139
611388
240624
577446
844008
614926
745625
283873
436525
668529
232315
357702
432320
120843
360601

اسم الطالب
ياسمين عبد الناصر امام محمد
احمد عاطف جابر رجب
احمد محسن سعد عراقى
اماني مجدي محمد عبد الفتاح مرسي
عمرو مصطفى محمود قطب الجمل
محمد صفوت محمد محمد
مايكل عادل نصيف عطا ﷲ
مصطفى راضى عبد الفتاح يوسف
أحمد سعيد السيد أحمد سليمان
مريم محمد جميل محمد
ريهام فرحات مأمون محمود مأمون شرف الدين
انس عبد العظيم غانم عبد السﻼم
بيتر مكرم فهمى توفيق
ندى ممدوح احمد كامل
جمعه رجب قابيل قابيل احمد البيه
ياره فوزى عطيه بزوم
هدير عدنان محمد عز الرجال ابراهيم
عمار ياسر صﻼح عبدالرحمن على
هبه أشرف عطيه احمد عطيه
ندى محمد عبد الوهاب متولى على
احمد عباس عبد اللطيف الدماطى
حماده خالد مصطفى محمد
ساره محمد حسن السيد جبل
محمد ممدوح عبد الهادى عبد ﷲ
محمد ممدوح على محمود
عﻼ على فؤاد عبد العزيز
احمد زكى البندارى محمد ابو المجد بنه
عمر عادل محمد حامد
رانا محمد شفيق محمد عيسي
عبد الرحمن أحمد محمد فهمى ابراهيم
ماهر عماد احمد عبد الرحمن
اسامه محمد مصطفى ابوبكر

الكلية
تربية بنى سويف
تمريض عين شمس
تربية عين شمس
معهد فني صحى بنها
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
حقوق عين شمس
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره بنها
تجاره بنها
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
تمريض القاهرة
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجارة جامعة السادات
تجاره بور سعيد
كلية اللغات والترجمة سوهاج
تجاره طنطا
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
زراعه طنطا
تجاره انتساب موجه بنى سويف
علوم الزقازيق
تجاره جامعة السويس
تجاره عين شمس
علوم اﻻسكندريه
تجاره المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق القاهره
حقوق اﻻسكندريه
اداب القاهره
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
535831
464846
533116
473846
361799
359763
614565
670653
155291
725935
470521
664005
370472
757651
299326
374833
138130
734614
537442
535615
430889
163811
559082
537082
446921
604854
826411
158015
288857
425530
361804
539641

اسم الطالب
ميرال محمد ابراهيم عبد السﻼم الرصد
مدثر بسيونى على ابراهيم العبد
تغريد محمود ابراهيم محمود
اﻻء ابوالوفا عبدالغنى ابراهيم حجازى
نورهان محمد حسين احمد حسن
محمود سﻼمه السيد السيد
محمد حمدى عبدالهادى محمد عطيه
ايمان الصاوى محمد الصاوى
جرجس غطاس رزق فرج ﷲ
عمرو احمد عبدالعزيز محمد
ابراهيم حسين عبدالحليم محمد بدير
السيد مجدى اسماعيل اسﻼم
محمود خيرى حسنى محمود
منه ﷲ اشرف محمد ابو الفتوح
فاطمة احمد محمد معوض
ميرهان احمد شوقى احمد
امانى عوض عبد العزيز محمود
محمد سامى محمد تهامى
سلمى عبدﷲ محمد عبدﷲ عثمان
نورهان اشرف عبد السﻼم البسيونى
نجﻼء مجدى ياقوت سعد على
محمود عبد السميع على على
مصطفى محمود محمد عمر جمعه
مروة جمعه أحمد قطب الطﻼميسي
احمد خالد محمد عاشور
مريم محمد محمود فودة
مارسيل رومانى راتب تاوضروس
شيرين عادل امين حسان
محمود حسن حسن عطية فرج
عبدالرحمن احمد محمود جويدة
وﻻء سيد محمد طه يوسف
رانيا أحمد رمضان حسن مبروك

الكلية
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجاره كفر الشيخ
علوم اﻻسكندريه
تربية/رياضه كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق القاهره
معهد فني تمريض الزقازيق
معهد فني تمريض المنصوره
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
تجاره كفر الشيخ
تربية/رياضه المنصورة
حاسبات ومعلومات بنها
اداب انتساب موجه عين شمس
علوم حلوان
تجاره بنها
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره بنها
تربية ابتدائي دمنهور
تربية ابتدائي دمنهور
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا المنسوجات بالمحلة الكبرى
تربية الزقازيق
تربية قنا ج جنوب الوادى
اداب انتساب موجه بنى سويف
علوم القاهره
اداب اﻻسكندريه
اقتصاد منزلى حلوان
معهد فني صحى اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
224146
467931
296943
600842
210692
425997
514924
375311
613199
547969
539077
593429
533565
823782
576965
382024
678929
370854
296375
355934
748583
122150
677207
669981
306273
466486
742373
656433
557747
597312
303794
672353

اسم الطالب
منة ﷲ محمد عبدالفتاح محمد
راندا عبد الناصر معوض درويش
نورهان عادل محمد الشيمى
ريم العربى سيد احمد الهادى عابدين
عبد الرحمن ايهاب سمير عبد القادر الرفاعى
الشيماء محمد محمد ابراهيم ابو البقا
عماد محمود على ابراهيم بوادي
ماجده عبدﷲ وليم مرقص
احمد ابو الفتوح حسينى الطاهر محرم
محمد سامح جﻼل بصل
اسراء عبد الناصر ا حمد ابوزيد دياب
اسماء سادات السادات الحنفى بشتو
غادة حسنى حسن محمد ابو زهو
محمد عبدالمحسن عبدالنعيم صادق
ياسمين خالد محمد عسكر
منى احمد عبدﷲ حسن عبدالعال
محمد عيسى ابراهيم محمد ابراهيم
محمد عصام احمد السيد
نورهان اشرف عبد الرحيم شمروخ
هدى سﻼمه شعبان جاد
مختار محمد ممتاز حسن حسين
دينا صابر سيد جاد
فادى صموئيل يوسف حبيب
سميه عبد العزيز محمود حسين البهنساوى
عبد الرحمن محمد عبدالبارى مخلوف
ياسمين عماد محمد محمود هاشم
سلمي محمد محمود حمدان
ريهام اشرف فرج ﷲ عوض
ياسره محمد ابراهيم حافظ الهتمى
هايدى اسامة يوسف كمال منصور حشيش
علياء عصام عبدالعزيز عبدالفتاح
فاطمه الزهراء يحى محمود رضوان

الكلية
اداب القاهره
طب بيطرى كفر الشيخ
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
اثار قنا جنوب الوادي
حاسبات ومعلومات حلوان
طب بيطرى فرع مطروح
تجارة جامعة السادات
تربية بنها
تجاره الزقازيق
تربية/رياضه دمنهور
علوم دمنهور
حقوق المنصوره
علوم اﻻسكندريه
حقوق قنا جنوب الوادي
علوم بنها
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
معهد فني تمريض المنصوره
علوم عين شمس
حقوق عين شمس
دار العلوم ج القاهره
علوم رياضة اسوان
علوم رياضة اسوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
معهد فني صحى المنصوره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية كفر الشيخ
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره انتساب موجه المنصوره
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
فنون تطبيقية جامعة دمياط
اداب شبين الكوم ج المنوفية
علوم المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
325361
532921
892468
922096
456807
153625
610298
451504
882504
444743
554300
515345
503560
229387
357599
456960
439406
240854
677565
593569
107204
430307
584609
106115
921673
135306
287962
882323
600387
118775
310891
391280

اسم الطالب
نورهان ناصر عبد القادر على
عبدﷲ عماد الدين سعد حسن الصحصاح
هدى عبد الرحمن محمد عطيفى
ساره خليفه فهمى يوسف
اﻻء عاطف محمد عامر
هند رأفت رمضان محمود
محمد عاطف سيد احمد حسن
احمد ايمن محمود الغزالي
كيرلس رافت جرجس ملك
محمود عبد الغني عبد الهادي حسين
سلمى عادل احمد عبدﷲ حسين
مصطفى سمير رشاد محمد رشوان
فريده مدحت عاصم سعد احمد عزمي
شروق سمير عبدالعظيم ابراهيم
محمود جمال عبدالحميد محمود
هند هاني ميسره العكل
امنية مصطفى عبده محمد مخلوف
اميره على احمد جمعه عبد الجواد
مسعد سامى محمد بهجت
ياسمين محمد ابو اليزيد السيد احمد
محمد عصام محمد حسين
محمد محمد محمود خليل عبدالصمد
سلوى حامد محمد محمد جاد الحق المعلم
امل عبد الرحيم احمد عبد الرحيم باشا
مينا سمير موريد مترى
محمد خالد عويس السيد صالح
عمر عصام السيد حافظ
مروه عبد ﷲ ابراهيم احمد
مروة أبو العيون عبد السﻼم على
نورهان عﻼء محمد محمد ابوزيد
وسام سامي محمد شلتوت
مصطفى احمد مصطفى كمال محمد توفيق

الكلية
تربية الغردقة جنوب الوادي
تجاره دمنهور
اداب اسيوط
كلية تجارة ج أسوان
اداب طنطا
اداب بنى سويف
علوم الزقازيق
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب اسيوط
دار العلوم ج القاهره
تربية رياضيه بنات اﻻسكندريه
تجاره دمنهور
تربية/رياضه اﻻسكندرية
حقوق انتساب موجه عين شمس
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اقتصاد منزلى حلوان
اداب اﻻسكندريه
علوم القاهره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم جامعة دمياط
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
علوم اﻻسكندريه
تربية طنطا
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تربية ابتدائي اسوان
حقوق شبين الكوم ج منوفية
تربية/رياضه عين شمس
اداب انتساب موجه اسيوط
معهد فني تمريض الزقازيق
رياض اطفال القاهره طالبات
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
581243
733227
662064
289476
295628
669714
118785
464622
747483
207248
152235
352993
739067
517574
296578
122600
592476
157426
680279
745459
213472
281955
900499
234722
302072
813370
449018
378090
131140
887240
579138
583918

اسم الطالب
على عبد الفتاح على عبد الفتاح المداح
محمود عبد العظيم عبد العظيم عبدالوهاب الشافعى
احمد زكريا على محمد خميس
زكية سمير محروس محمد
وجدان عبد الرحمن علي مصطفى
احمد على فاروق محمود الجناينى
هدير محمد سعودى عبد اللطيف
محمود جمال عبد المعطى الرفاعى
اسماء معوض ورداني علي
ساره اشرف هاشم حسين
هشام عبد الرحمن طه امين
منه ﷲ سعيد ابراهيم عيد
عبدﷲ محمد عبدالسﻼم سليمان
اماني حمدي يوسف اباظه
منة صالح فرج ﷲ علي
ايه عﻼء زيدان عبد الغنى
هاجر ابراهيم حسن منصور
شنودة وليم اسحق اسكندر
عادل سمير محمد السيد السيد
ايه محمد على ابراهيم سليمان النجار
عمرو هشام لطفى عبد المقصود
شروق يوسف السيد يوسف زمزم
علي محمود احمد احمد
عﻼ عبد العظيم عبد التواب عبد العظيم
بسام طارق محمد محمود عطااللة
عمرو ناجى ابو زيد مهدى
سندس أحمد ابراهيم العطفى
ايه عبدالمنعم عواد محمد
امنية محمد احمد سلطان
محمد مصطفى احمد عبد ﷲ قاعود
هشام عادل لطفي احمد
سماح عبد القوى أبو شادى خضر

الكلية
حقوق المنصوره
نوعية الزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
حقوق حلوان
طب بيطرى القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
حقوق حلوان
تجاره كفر الشيخ
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية /رياضه بنى سويف
السن عين شمس
اداب الزقازيق
تجاره دمنهور
تربية حلوان
تربية ابتدائي عين شمس
اداب جامعة دمياط
علوم بنى سويف
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية اﻻسماعيليه
علوم رياضة القاهرة
السن عين شمس
تربية ابتدائي سوهاج
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق بنى سويف
تربية ابتدائي طنطا
كلية البنات تربية عين شمس
اداب القاهره
تجاره اسيوط
حاسبات ومعلومات الفيوم
معهد فني تمريض طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
244722
392367
294995
211630
891405
736835
523896
523615
905691
504100
148494
846191
728716
885684
378780
751155
684230
453732
737301
313306
446157
314767
814045
751455
536849
650698
304358
118188
557489
845759
675510
680557

اسم الطالب
يحى أشرف محمد عبد القادر
نهى عصام السيد محمد عقدة
سيف الدين عصام محمد عطية
يوسف حسام الدين محمد مصطفى
عمر عبد المنعم محمد موسى
احمد عبدالرحمن حسن سليمان
منةﷲ ممدوح حسن السيد عبد المجيد
مى ممدوح محمد على سعد
عﻼء خميس عبد الﻼه محمد
ايمان على صبرى أحمد عبد الرسول
ايمان احمد محمد سعيد
خالد احمد محمد حسن
ميسره حسين حسينى سماحه
رحاب خالد عرفه صالح
احمد خالد صبحى محمد اللبان
محمد حامد السيد صالح
محمد احمد الحسينى محمد
جيهان محمود مصطفى محمد
دنيا السيد عبدالكريم السيد
اﻻء مجدي حسن مصطفى
ابراهيم محمد ابوالمعاطى محمد سعيد
محمد عبد الرازق محمد احمد شادى
محمد حسين حسن ابو اليزيد
محمود توفيق فاروق محمد توفيق
شيماء السيد انورفهمى محمد هدية
ايه السيد عابدين عبد القادر
ايات اسامة عبدالمعطى فتح اللـه
هدير عبد العاطى قطب امين محمود
احمد جمعه عبد الصمد حامد الديب
ايمان على ابو المجد على
اسماء محمود عبد المجيد على الطنطاوى
خالد ايمن حامد احمد الوصيف

الكلية
مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية
كلية الفنون التطبيقية ببنها
اداب القاهره
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
معهد فني تمريض اسيوط
تجاره الزقازيق
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
اداب اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
علوم رياضة اسوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره عين شمس
علوم رياضة بورسعيد
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب طنطا
دار العلوم الفيوم
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تمريض المنيا
معهد فني صحى بور سعيد
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية طفوله شبين الكوم
حقوق القاهره
زراعه دمنهور
اداب سوهاج
معهد فني صحى الزقازيق
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
658945
547700
292232
428235
906069
305572
225923
652613
237391
162645
312849
109407
657019
501206
233936
466478
473718
160733
585774
589713
819082
278229
536242
677451
134795
243493
149218
212695
526047
113785
826446
150140

اسم الطالب
محمد محمود محمد عيد
محمد يوسف سعد السيد النجار
امنية محمد فتحى زهران
محمود خالد محمد ابو العزايم محمد
محمد عاطف محمد محمود
محمد محمد عبد الﻼه جمال الدين
عبد الرحمن احمد صادق عبد الفتاح
محمد الشربينى فاروق الشربيني
اريج جابر توفيق جاد المولى
اسراء رمضان جابر توفيق
دعاء وجيه عاشور عبدالرؤف
محمد عبد المحروص عبد الحارس مرسى
يمنى محمود عبد اللطيف محسوب اسماعيل
حسن محمد حمدى احمد ابراهيم
يوسف محمد مصطفى عباس
هدير طارق عطيه عبدالكريم
امنيه هشام عبد العظيم مصطفى الدوانسى
ايه ربيع محمد محمد
طارق فرج فرحات القصير
حبيبه فتوح ابراهيم الرفاعى
زينب عبدﷲ خليفه عبدالعزيز
هدير عبد المحسن محمد السيد
سندس محمد السيد دغيش
فاطمه محمود محمد محمد عبد البر
محمد احمد محمد سالم
مارينا مجدى جيد حنا
رحاب محمد على فرج
مايكل مراد سامى عوض
مصطفى سيد امين عبد ﷲ خلف
محمد اشرف حمدى عبد ﷲ
هدير خالد عبدالرحيم سيد
ارسانيوس مجدي رياض شنوده

الكلية
اداب المنصوره
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره سوهاج
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
دار العلوم ج القاهره
علوم رياضة الزقازيق
اداب انتساب موجه حلوان
حقوق بنى سويف
تربية ابتدائي شبين الكوم
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره المنصوره
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تربية كفر الشيخ
تربية ابتدائي بنى سويف
اداب انتساب موجه المنصوره
حقوق طنطا
اداب المنيا
خدمه اجتماعيه حلوان
علوم اﻻسكندريه
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم القاهره
تجاره القاهره
تجاره القاهره
تربية اسكندرية
تجاره القاهره
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
745529
843975
121425
291218
295908
453250
162064
611093
388212
311361
730449
889617
831060
218113
324217
744428
233085
460145
444414
847866
310722
749637
547539
591420
613741
161369
613745
578903
297528
455676
594090
612670

اسم الطالب
اسراء عادل عبده غريب
هاجر حلمى شوقى محمد
محمد احمد محمود على
سامح ميخائيل فؤاد صالح
مارينا بولس موسى عوزه
مها محمد عبد القادر البدرى
يوسف محسن عزيز اسحق اسطفانوس
على محمد محمد السيد عطا
رقيه فوزى محمد عبدالمجيد
احمد عادلي عبد المنعم الشاذلي
امل احمد محمود محمد
مارسيل عطا جميل ايوب
هبه أحمد حسانى محمد
منة ﷲ خالد محمود حسنين
وفاء شحات احمد يوسف
معتز عصام الدين محمد شحاته
اسراء عادل احمد محروس
صابرين سعيد احمد الرميلى
احمد على خليفه حسين حتاته
آيه عبدالعزيز محمود احمد
امينة ابراهيم محمد عميرة
منه ﷲ احمد عبد ﷲ حسين
محمد حمزه عبد المطلب محمد شلبى
مريم ياسر محمد طه غالى
جمال محمد ابراهيم البسيونى
نجﻼء محمد علي عبد الخالق
خالد يحى محمد على العزاوى
محمود مسعد محمد منصور ابوحليمه
امال سعد محمد حسنين محمد
ياسر محمد سالم سالم عمار
ياسمين محمد محمد يوسف خيال
احمد عادل محمد سعد الدين عباس

الكلية
حاسبات ومعلومات الفيوم
اداب سوهاج
علوم رياضة القاهرة
حقوق حلوان
تجاره عين شمس
اداب طنطا
سياحه وفنادق الفيوم
علوم رياضة الزقازيق
السن عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره اسيوط
معهد فني صحى سوهاج
تجاره عين شمس
اداب قنا ج جنوب الوادى
زراعه قناة السويس/رياضة
تجاره عين شمس
اداب كفر الشيخ
تجاره طنطا
كلية تجارة ج أسوان
تربية السادات
تربية جامعة السويس
حاسبات ومعلومات اسيوط
تربية جامعة دمياط
تجاره الزقازيق
تربية بنى سويف
تجاره الزقازيق
تجاره المنصوره
تجاره عين شمس
علوم رياضة طنطا
تجاره جامعة دمياط
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
144100
739511
501173
372058
285020
607007
740132
283148
439613
599403
575833
843038
744856
654171
602862
730230
310326
756369
885041
385518
734023
886724
605427
833494
164276
612018
679245
158558
428472
391713
358544
303780

اسم الطالب
عبد ﷲ معوض فرج محمد
احمد اسماعيل حسن محمد
حاتم نادر نعمان علي الجاويش
ايمان احمد السيد الشرباص
مشيرة ماهر حسن مصطفى
محمد صﻼح الدين مغاورى متولى
سمر جودة سليمان أربيع
كﻼرا الفريد منير معوض
هند جمال مصطفى ابراهيم
ماجده محمد احمد التهامي
محمد سعد السيد على البربري
بيشوى عاطف يوسف شاكر
محمد دسوقي محمد شحاتة
هديل الشحات حمزه احمد محمد
آيه جﻼل حماده عبدالقادر راشد
حسام حسن عيد حسن مصطفى
محمد عطية محمد عطيه الشحيمى
محمود مرتاح ابراهيم محمد
على احمد حسين حسن
كريم عادل فوزى ابراهيم
امانى سامي عليوة طه عبد الوهاب
شنوده سامى زكرى جرس
ريهام السيد ابراهيم احمد عرابى
ساجد اسامة احمد الناصح
ايه محمد فتحى عبد الفتاح
ايمان حسن السيد علي السيد
اميره على محمد مراد عطية
نورهان محمد رمضان محمد
يوسف مصطفى كامل احمد سند
نورهان وليد على عفيفى
مارينه سعيد صليب سفين
شروق اشرف أحمد السيد

الكلية
تربية رياضيه بنين حلوان
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اثار القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
نوعية الزقازيق
حقوق عين شمس
علوم حلوان
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره بنى سويف
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
طب بيطرى الزقازيق
اداب سوهاج
تجاره جامعة السويس
معهد فني صحى رياضه بنها
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تجاره اسيوط
السن عين شمس/رياضة
رياض اطفال المنصوره
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره الزقازيق
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية الفيوم
علوم الزقازيق
معهد فني تمريض المنصوره
تربية ابتدائي بنى سويف
علوم رياضة كفر الشيخ
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
حقوق انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
369933
592853
228867
547392
215073
376249
668477
544316
827347
836029
527729
431433
157820
885690
214452
374648
523636
586521
306174
756224
448112
148794
110756
673913
756331
610781
152398
245313
156564
354245
595037
536020

اسم الطالب
عبير محمد احمد يونس
اسﻼم طاهر ابراهيم ابو حشيش
هادى رمضان السيد سالم ﻻشين
محمد عبدﷲ بدرى عبدالوارث
محمود خيرى سيد عبد الوهاب
محمود رضا محمود خليل خليل
احمد محمد عبد الجواد المتولى شوشه
احمد محمود بخيت عبدالﻼه اسماعيل
ايمان سمير عبده بسطاوى
زينب عبد النعيم عبده السيد
ابتهال موسى ابراهيم السيد البديوى
حاتم حمدى حسن بحر عبد المولى
محمود احمد عبد الحميد احمد
رغده نادى عبد الحفيظ شحاته
محمود عبد العزيز عبد العزيز محمد
محمود حاتم محمود زاهى
إسراء منتصر أنور حسن
نرمين عبد الحميد سيد احمد عماره
شهاب وليد عبدالفتاح الشافعى
محمد نوفل حسن منصور
هشام محمد عطية احمد المزين
معتز عماد جودة عبد الخالق
عمر محمد نجيب محمد نجاتى
اسراء فهمى انور فهمى عجينه
سيف الدين سالمان حسن على
السيد طارق السيد حافظ عبد الستار
محمد احمد محمد امين
نيرة محمد عشماوي احمد عشماوي
عبد الرحمن عاطف صﻼح جابر
احمد حمدى صﻼح سيد
محمد شاكر عبدالفتاح العوضي الجندي
اسراء حسب ﷲ احمد حسب ﷲ

الكلية
تربية/رياضه بنها
علوم جامعة دمياط
علوم رياضة عين شمس
تجاره دمنهور
السن عين شمس/رياضة
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حقوق المنصوره
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
حقوق قنا جنوب الوادي
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تربية اسكندرية
تجاره دمنهور
الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى ببنى سويف
تربية اسيوط
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
معهد فني صحى بنها
تربية اسكندرية
اداب انتساب موجه طنطا
تجارة جامعة السادات
معهد فني صحى اسماعيليه
معهد فني صحى طنطا
اداب المنيا
تجاره القاهره
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
معهد فني صحى اسماعيليه
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجاره سوهاج
علوم رياضة حلوان
تجاره بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
360838
401025
167763
671612
662157
914337
671458
608289
130998
449219
141073
660599
742280
901834
832988
676513
594373
519421
835908
500347
306960
913222
364950
888041
105011
521205
755813
280208
673109
827421
726474
165175

اسم الطالب
رانيا رانى احمد كامل سليمان
محمد فاروق جابر عباس
ابراهيم محمد ابراهيم الدسوقى على
ايه جمال عطيه السعيد
محمد احمد محمد على محمد
ساره عكاشه سالم محمد
امنيه السيد محمود عطوه على
امانى عصام يحى عبد المنعم
هبه ناصر ابراهيم حسن
زينب سليمان محيسن سليمان
اسماء محمود محروس عبد المعطى
نرمين حسين برهام عبد الحافظ الخولى
اسراء محمود خطاب ابراهيم
مارينا عادل زهري مشرقي
مارفى اسكندر سعد اسكندر
وﻻء محمد عبد الفتاح على سيد احمد
شيماء صابر عبد السﻼم متولى بدر تفاحة
ايمان رشدى شحاته عطيه بصل
محمد السيد على جاد الكريم
شريف ابراهيم فتحى ابراهيم الزيات
اية محمد عبد الرحيم سﻼم
ايه رمضان احمد محمد
ايه محمد غنيم ظريف
اشرقت احمد محمود محمد
احمد ياسر محمد عبد المجيد
نوره عبدالحليم احمد الحوفى
نورة حسن مسلم سليم
ندى محمد نجدى عبد الرازق
غريب زين حامد الغريب ابو يوسف
غادة محمد فريد عبد الﻼه احمد
مصطفى محمد خميس رجب خضر
محمود مصطفى محمد عبد العال

الكلية
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره بنى سويف
نوعية المنصوره
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية اسوان
علوم المنصوره
نوعية فنيه الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تجاره القاهره
تربية ابتدائي المنصوره
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
اداب سوهاج
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه/رياضة
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره دمنهور
تمريض قنا جنوب الوادي
حقوق اﻻسكندريه
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره اسيوط
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره اسيوط
حقوق القاهره
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية العريش
حقوق عين شمس
تجاره طنطا
دار العلوم المنيا
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
حاسبات ومعلومات الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
906932
585920
428069
209630
677549
316455
668900
240787
453335
749688
683299
603556
511561
508240
897927
577611
351435
739137
153398
105351
826029
582081
352915
909923
833162
468516
141516
583496
747963
525502
814111
607662

اسم الطالب
مياده احمد حسن محمد
محمد رمضان الرفاعى الجمل
كمال الدين احمد كمال مبارك البتانونى
باسل ناجى احمد جﻼل على مصطفى
محمد السيد محمد محمود حسان
غادة عادل ابراهيم أبوزيد ابوالعطا
ندى احمد محمد ابراهيم عبده
مريم هانى سمير روفائيل
اسراء سامى احمد احمد البديوى
ميريهان محمد فوزى احمد
حميده احمد عبده حال
عمرو اشرف رضا السيد محمود
داليا احمد صبحى اسماعيل السنباطى
ياسر كارم محمود السمان سليمان
محمد احمد محمد ابوالفتوح عبد الرؤوف
محمود هانى محمود على عبد ﷲ
يارا ياسر عبدالغنى البشبيشى
كرستينا عادل فهمى مترى
منة ﷲ وائل عبد التواب عبد الغني
دعاء محمد محمد عبد المالك
ابتسام محمد عبد الغنى ابراهيم
طارق ممدوح سعد المطحنه
عمر محمد مصطفى عبدالرازق
امجد رومانى انور فلسطين
سعيد محمد يوسف ابوالحجاج
عبدﷲ محمد شتا مرسى شوشة
عمر ربيع عبد المقصود عبد المجيد
مارينا ماجد فوزى انيس
منال محمد احمد حسين عبد المعين
فاطمة شرف صدقى أحمد
اميرة امين على امين
مصطفى حسام عزت احمد

الكلية
طب بيطرى سوهاج
تجاره انتساب موجه طنطا
زراعه اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات حلوان
حقوق المنصوره
تجارة جامعة السادات
تربية المنصوره
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تربية طفوله طنطا
تربية ابتدائي جامعة السويس
زراعه المنصوره
تجاره الزقازيق
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق سوهاج
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم حلوان
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره بنى سويف
تجاره القاهره
اداب سوهاج
علوم رياضة الزقازيق
علوم عين شمس
تربية ابتدائي اسوان
حقوق اسوان
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
اداب انتساب موجه حلوان
نوعية طنطا
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية انتساب موجه بالسويس
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
علوم المنيا
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
239386
132244
362257
119175
596567
654793
310599
219431
304933
128149
166722
899111
381006
208654
660334
121416
114937
743718
658525
371359
228064
731733
308518
165207
372458
614439
501997
677268
735677
135063
437018
878961

اسم الطالب
عبدالرحمن احمد يوسف احمد
حسن محمد حنفى حسن
سميه حسين حموده احمد
سهير اسماعيل محمد اسماعيل
يحيى محمد يحيى القندقلى
امال عزمى على العدل عبد الرازق
جهاد حليم صﻼح الدين غالى
داليا حسين محمد عبد الرسول
اميرة حمدي إبراهيم عمرو سالم
سلمي محمد عبد ﷲ علي
خديجة بكار جاب ﷲ مهدى
مريم القس يوئيل زاخر معوض
حسن محمد حسن محمد
عمر جمال لحظي عبد المتعال
ناصر اسعد السيد احمد بدوى
مازن محمد محروس محمد
مارينا جميل صدقى فهيم
شروق يوسف عبد العاطى عبد اللطيف
هبه ﷲ مصطفى احمد ابراهيم
مؤمن هشام كامل على زوين
هشام محمد محمود على
جهاد دياب صﻼح موسى
تقي محمود صابر الشرقاوى
تسنيم محمد فكرى ذكى
ساره محمد ابراهيم محمد طلبه
مياده محمد عبد الحق محمد ابراهيم
نورهان السيد محمد عبد الرحمن
مصطفى محمود رجب عبد المقصود
احمد حسام شعبان قطب
محمود سعد راغب ابراهيم
مى عبدالغنى السيد محمد عرابى
تغريد احمد عبد المنعم محمد

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
نوعية عباسيه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
فنون تطبيقية جامعة دمياط
رياض اطفال المنصوره
تربية ابتدائي شبين الكوم
تجاره انتساب م .بنها
تمريض شبين الكوم المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية الفيوم
تجاره سوهاج
تجاره انتساب م .بنها
حاسبات ومعلومات حلوان
تربية/رياضه المنصورة
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره القاهره
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية المنصوره
حقوق عين شمس
حقوق حلوان
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية ابتدائي السادات
علوم حلوان
علوم عين شمس
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
تربية/رياضه المنصورة
علوم الزقازيق
علوم رياضة الفيوم
تربية اسكندرية
علوم اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
579260
127337
803670
879665
108056
812676
441716
454101
204485
437810
912605
280235
523155
752263
524627
166273
668719
676855
368734
912688
245046
540618
500089
658263
213947
226048
815330
754805
810069
156894
525349
814706

اسم الطالب
فاطمه احمد السيد عبدالحميد
شيماء حسن السيد حسن
اميره على سيد على
رويدا محمد جمال ثابت
عمرو هشام محمد محيى احمد
اكرم عيسى سعد ناروز
ابوبكر احمد ربيع عبدالسﻼم خليل
هدى محمود على محمود حجازى
ميرنا نصر فارس عبد ﷲ
اميرة لبيب احمد سليمان
الزهراء عﻼء الدين عبد العزيز احمد
يمني خالد السيد السعيد
السيد عصمت عبد الحميد السيد
اسماء اشرف كامل على مصطفى
عمر جمال عبدالجواد عبدالحميد
مريم احمد احمد عبد التواب
سمر نبيل عبد السميع على جاهين
محمد اسامه محمد محمد على خليل
احمد عبدالمعطى زكريا عبدالسﻼم
ماريان بخوم امين ثابت
ميار محمد محيى حافظ
نانسى ناجى نصرﷲ اسكندر
تسنيم محمد احمد شوقى محمود
مصطفى محمد جوده بدران صالح
محمد احمد وهبة حلمي
احمد شهاب عبدالعزبز يوسف
ميريت عاطف وليم اسكندر
محمد عﻼء الدين فتحي الصادق
نادر نصر ﷲ حنا جرجس
ايمن محمد نادر كمال الدين
إسراء مصطفى محمد السيد الفلو
شادى شهدى ولسن نصيف

الكلية
اداب طنطا
خدمه اجتماعيه حلوان
علوم المنيا
معهد فني صحى اسيوط
تجاره القاهره
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
علوم اسوان
اداب طنطا
تجاره عين شمس
اداب جامعة دمياط
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
زراعه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه بورسعيد
زراعه اﻻسكندريه
علوم الفيوم
اداب المنصوره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حقوق بنها
كلية تجارة ج أسوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية دمنهور
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية/رياضه المنصورة
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
220838
744229
807304
837182
807720
531274
302879
659698
397507
676572
296988
235856
370667
911688
897289
663611
457658
680446
281743
133154
654637
664023
653356
449326
586211
742156
892145
158133
889794
368228
382435
537458

اسم الطالب
مصطفى احمد عبدالوهاب احمد
مريم ابراهيم محمد اسماعيل
محمد ربيع حسن محمد
احمد ابوالنور بدوى ابودهب
عمر عبد الهادى بسيس منصور
أحمد خميس فوزى خميس
اماني فوزي محمد زيدان
رويدا جمال مبارك محمد سالم
اسماء عصام عبدالحميد ابراهيم
محمد عبد العزيز على سليمان العشرى
اية احمد قاسم رضوان
نورهان محمد عبد العليم محمد محمد
احمد عبدالعزيز عبدالعزيز فتوح
فاطمه عبد ﷲ احمد عبده
مينا نشأت فخرى زخارى
رانده على المتولى على عبد العال
آيه مصطفى المحمدى عطيه
ايه السيد عبد الرحيم السيد احمد
سندس هانئ حسن محمد فهمى
فايقة حسن ابراهيم حسن
محمد عثمان محمد عثمان حسن
محمد مسعود محمد اسماعيل
اميره مغاورى الشربينى عبده ابو يوسف
ايمان البدري حسن محمد شهاب
حنان محمد المتولى العشماوى
دينا السيد السيد مهران
مجدى محمد على حسين
ايه حامد وحيده محمد
كريستينا ناجي فهمي بقطر
مياده خالد شوقى عبدالمطلب
مياده يسرى محمود احمد القاضي
شيماء رمزى محمد محمد شكر

الكلية
تربية/رياضه حلوان
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنى سويف
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تجاره بنى سويف
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب المنصوره
خدمه اجتماعيه حلوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
دار العلوم ج القاهره
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره سوهاج
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجاره طنطا
تجاره المنصوره
طب بيطرى القاهره
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره المنصوره
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره طنطا
تربية ابتدائي طنطا
تربية اﻻسماعيليه
حقوق اسيوط
تمريض بني سويف
تربية/رياضه اسيوط
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
زراعه عين شمس
علوم اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
381094
669433
681872
653644
158554
320202
437183
591417
213356
580160
741416
320924
586301
438713
454568
665876
469411
804641
443015
659191
306373
286799
182984
281429
915360
209929
313144
443935
378325
109487
667039
670254

اسم الطالب
محمد سيد محمود امام الخياط
اسامه سليم على فرحات
نورا نظمى ابوالحسن عيد صالح
عمر على على عبد الوهاب زاهر
مروه عبد الناصر احمد محمد
السيد محمد السيد العشري
نجﻼء محمد عبد الفتاح محمد ابو يوسف
مريم محمد محمد الموافى
احمد محمد عبد السﻼم محمد
مريم محمد حسن حسن الناغى
شريف احمد عبد المنعم احمد
سارة سعيد محمد خليفه
هبة ﷲ كمال عبد العاطى صقر
تقى محمد احمد حسن فرج
اسماء عبده محمد السمﻼوي
بسمه رزق الموافى ابراهيم الموافى
اسماء حامد على محمد عرب
محمد عبدالرحمن سيد عبدالرحمن
اﻻء عبد الحميد عطية السكرى
ندا حسين امين محمد البيومى
محمود فرج عبد العظيم سليمان الصعيدى
ضحى عصام فكرى محمد
مصطفى مامون عقيل عبد القوى
محمد جمال فرج السيد مبروك
مريم عاطف زكريا زكى
ماروشكا ميشيل جرجس ميخائيل
شروق احمد عبدالباسط محمد
وسام عبدالغفار عبدالغفار الغندور
محمد جميل محمد على
مصطفى مصباح عبد العظيم احمد
ايه ابراهيم السيد السيد السدس
هناء محمد عبده البسيونى

الكلية
تربية بنها
طب بيطرى الزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب المنصوره
تربية ابتدائي بنى سويف
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
اداب اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية طنطا
تجاره جامعة السويس
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية طنطا
زراعه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه طنطا
اداب المنصوره
اداب كفر الشيخ
تمريض المنيا
معهد فني تمريض طنطا
نوعية المنصوره
حاسبات ومعلومات الفيوم
علوم القاهره
تربية رياضيه بنين بني سويف
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
اداب اسيوط
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
تربية ابتدائي السادات
زراعه طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
300620
473250
548732
829939
298728
663149
653298
109367
747725
752291
138748
352676
891695
913973
162510
821464
222785
304610
530942
824831
512772
890258
369229
152324
740946
819106
356033
654164
152029
244388
655576
167115

اسم الطالب
اميرة ماجد محمد احمد محمد
هشام فرج محمد محمد ابواسماعيل
نادر محمد سعيد احمد حجاج
احﻼم رضوان محمد موسى
عمرو ناصر عبدﷲ شعبان
اميره عﻼء محمد خالد
ايه سمير احمد محمد منصور
محمد ايمن فاروق محمد
منه هاني رشيد محمد
ايه احمد عبد المنعم بيومى حسين
اسماء محمد سيد عبد الفتاح
كارين صموئيل رمسيس شكري
سماح احمد نصار حسن
سليمان محفوظ سليمان عطاﷲ
نورهان طارق علي عبد المقصود
ابتسام جابر محمد طه
مهاب سيد محمود حسين
امنية سليمان مختار ناجى
محمد حسن محمد يونس بدر
منال ابوالمجد احمد ابوالمجد
مريم عزوز فرج عطاﷲ عبدالمسيح
نورا عبد اللطيف بكرى صالح
حسين محمد محمود مصطفى
احمد عاطف عبد العظيم محمد
امجد رشدى راشد كيﻼنى
غادة على محمد على
جهاد طه فولى احمد سلطان
هاله المرسى حسن المرسى على
عبد الرحمن هانى على عبد الحفيظ
زينب حسن عكاشة السيد
محمد سعد عبد الخالق الطوار
ايمان جمال احمد عبد الحافظ

الكلية
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره كفر الشيخ
علوم رياضة شبين الكوم
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره القاهره
اداب المنصوره
حقوق المنصوره
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
اداب انتساب موجه بورسعيد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره القاهره
معهد فني صحى اسيوط
تمريض أسوان
حاسبات ومعلومات الفيوم
حقوق قنا جنوب الوادي
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
اداب شبين الكوم ج المنوفية
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
اداب قنا ج جنوب الوادى
اداب انتساب موجه دمنهور
اداب انتساب موجه اسيوط
علوم رياضة اسيوط
تربية /رياضه بنى سويف
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب المنيا
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
علوم المنصوره
حقوق بنى سويف
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
حقوق بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
904695
908922
518521
579753
208084
542506
313635
682157
459911
440312
437015
575016
362357
309471
902193
465169
878722
171834
232987
897941
680861
916751
677099
165779
656997
106606
900247
731335
895810
444722
615179
918025

اسم الطالب
سميره ماهر احمد ابراهيم
فريده عبد الحليم عواض بحر
اسراء اسماعيل رمضان اسماعيل عطيه
سارة على ابراهيم محمود عﻼم
بوﻻ جرجس فخرى حبيب
فاطمة محمد ابوالمكارم جادﷲ
ف﷼ محمد فتحي محمد
نواره فوزى حسين حسين الرشيدى
اﻻء على على أحمد قنديل
شروق سعيد عبده السعيد ابو شمر
مونيكا اشرف سمير خليل بسالى
مى أشرف محمد المتولى عبد الحميد
سمر عبدالصبور محمد طاهر
اية جمال عبد المقصود عيسي البيوقي
ايه رمضان عبد الراضي اسماعيل
احمد ابو شعيشع ابراهيم ابو شعيشع
احمد احمد كامل خالد
محمود حمزة حسين جودة
نسمة محمود على حزين
ايه محمد شحاته عبد الﻼه
ياسمين محسن احمد احمد على هﻼلى
نيفين عيد مسعود طانيوس
محمد محمد عبد العزيز السعيد السيد
احمد محمد صبحى محمود
هدير حسام محمد محى الدين شحاته
احمد فوزى اسعد نقيطى
شيماء خلف شاكر ابراهيم
اسراء ابو نصير عبد العزيز محمد عبد العال
ايرينى نشأت عبد المسيح حكيم
احمد فوزى احمد البهوتى
عبدﷲ حسن محمد عبدﷲ
كريم عاطف عبدالرحمن محمود

الكلية
تربية سوهاج
كلية تجارة ج أسوان
اداب دمنهور
تربية طنطا
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
اداب اﻻسكندريه
تربية شبين الكوم
اداب المنصوره
نوعية كفر الشيخ
اداب اﻻسكندريه
تجاره اﻻسكندريه
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
كلية البنات تربية عين شمس
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية سوهاج
تجاره كفر الشيخ
تربية ابتدائي اسيوط
تربية رياضيه بنين بني سويف
حقوق عين شمس
اداب سوهاج
تجاره بور سعيد
تربية اسيوط
تجاره المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية المنصوره
تجاره جامعة السويس
معهد فني صحى سوهاج
طب بيطرى الزقازيق
تربية سوهاج
تجاره طنطا
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
312717
823527
843318
804945
896451
805705
518762
752718
161754
913239
289052
295164
813808
160484
748546
283695
211528
600735
667643
802061
611830
583984
521466
661121
611147
588066
375036
651140
748460
379766
664942
533471

اسم الطالب
يوسف اسامة محمد سروة
اسراء فوزى ابوالوفا احمد
رضوى احمد على نورالدين احمد
نرمين محمد محمود حسن
ايه وردانى عطيه حمودى
روان احمد محمد كامل
عايده انور مصطفى الوكيل
اﻻء على ابراهيم على كمالو
وفاء جمال عيد عبد الوهاب
محمد مصطفي محمد شكر
عماد عادل محمد اسماعيل
محمد محسن سيد احمد عبد الرحمن
منى حجازى محمد عبدالمقصود
رباب على شاكر محمد
مايكل صﻼح زكريا نان
محمد شكري محمد عبد الباقى
يمنى محمد محمود بلبول
ايه هانى عبدالعظيم مصطفى مرشد
ايه ايمن محمد مصطفى البسطويسى
كيرلس كمال عبدالنور عوض ﷲ خليل
ميرنا محمد اﻻعصر محمد محمد عطوه
اسﻼم إبراهيم سيد احمد الناطور
هند سعيد حسين على
حسن احمد السعيد محمد اسماعيل
احمد عبد الباسط محمد حسين
احمد حمدى محمود محمد خضر
دعاء احمد عبدالمجيد احمد
غدير محمد الغزالى عبد الحميد والي
ابراهيم السهولي ابراهيم امين
اسماء جمال اسماعيل محمود اسماعيل
وسام عماد عبد الغنى ابراهيم زرزورة
هناء محمد سﻼمه محمد المالحى

الكلية
تربية شبين الكوم
تجاره سوهاج
نوعية المنيا
تربية ابتدائي المنيا
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه المنيا
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
علوم بورسعيد
تربية بنى سويف
تجاره سوهاج
تجاره انتساب م .بنها
تجاره عين شمس
اداب المنيا
تربية بنى سويف
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب القاهره
اثار قنا جنوب الوادي
معهد فني تمريض المنصوره
تمريض المنيا
تجاره بنها
اداب طنطا
تجارة جامعة السادات
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
تجارة جامعة السادات
تربية رياضيه بنين طنطا
تجاره بنها
اداب المنصوره
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب انتساب موجه بنها
تجاره سوهاج
كلية البنات علوم عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
152629
432766
532238
513259
894200
168699
380332
742570
532916
743694
886342
605548
909531
664825
308491
803677
363490
150739
824414
835420
119411
543049
466893
233928
388193
538257
168408
505757
893899
508405
753035
279537

اسم الطالب
نديم محمد عبد الرحمن عبد ﷲ
مروان عبد الوهاب السيد بدير
محمد سمير محمد عيسى متولى
أمل فتحى عبد العاطى محمود رضوان
شيماء احمد ابراهيم موسى
رانيا عماد احمد عقل
ايمن صبرى احمد سيد احمد الشيخ
ايه احمد عبده محمود
عبد ﷲ صﻼح على خميس حﻼبه منصور
ايه سالم حسن محمد
بهاء الدين جمال فرغلى عبد الناصر
نورهان رياض ابو السعود محمد على
مصطفى عمر محمد مصطفى
عبد الحى مجدى عبد الحى محمد الدسوقى
اميرة فوزي مختار محمد الدسوقى
اية احمد محمود احمد
عمر جمال وحيد عبدالرحمن
اميره رمضان عبد ﷲ مرسى
جمال عبد الحكم محمود على
آيات احمد عبده علي
منة ﷲ السيد عبد الرازق عبد الحميد
محمد نبيل احمد عبد المقصود زايد
ريم جﻼل قطب عبدالحافظ
محمود محمد محمد زكى
ايمان خالد محمد جمال الدين السيد حسن الجندي
دينا عادل على حسين خليفه
محمد شعبان رجب عبد الحميد
محمود صبحى الغريب ابراهيم مصطفى
محمد عبد الحليم ابو الحمد عبد الحليم
زينب فؤاد سيد احمد الخباطى
شروق رجب محمد عبد الهادى
شادي رفعت محمد النبوى السيد الشربينى

الكلية
تجاره بنى سويف
تجاره طنطا
علوم اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية رياضية بنات سوهاج
رياض اطفال الفيوم طالبات
اداب انتساب موجه الزقازيق
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم دمنهور
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تربية ابتدائي اسيوط
اداب الزقازيق
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية رياضيه بنين المنصوره
تمريض شبين الكوم المنوفية
السن المنيا
تجاره انتساب موجه طنطا
تربية حلوان
اداب سوهاج
معهد فني صحى اسوان
اداب القاهره
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تربية كفر الشيخ
اداب انتساب موجه طنطا
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تجاره طنطا
علوم الفيوم
تجاره دمنهور
تربية ابتدائي سوهاج
نوعية اﻻسكندريه
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية

Page 2996 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
825325
605238
456418
806275
304146
825061
734709
239597
134965
674516
729476
221213
587073
726189
291409
653703
240486
374811
148043
359564
446552
504050
517428
660910
520408
671105
138644
521069
460080
843945
231145
656047

اسم الطالب
اكرام عبدالمحسن احمد مسعود
نورهان عمرو سعيد محمد
آيه عبد الهادى على زياده
آية عبد ﷲ محمد حسن
غادة جمال عبدالسﻼم عثمان
اﻻء محمد احمد عدلى محمد اليمنى
منار منير حموده عبدالعزيز
طارق عبد المحسن احمد غزال
احمد محمد عبد الرازق محمد
ايه مسعد مصطفى عبد الحميد ابو عميرة
محمد حسين خليل حسين السيد
امنية وفيق مصطفي ابراهيم
ابراهيم أحمد حسن محمد حماد
منه ﷲ شوكت جابر رضوان
اسامة عﻼء الدين احمد عبده اسماعيل
احمد زاهر عبد الرحمن محمود زاهر
هدير احمد محمود الليثي علي
ساره السيد السيد محمد
احمد ربيع عبد الوحد محمد شقير
احمد عادل محمد محمد على خضر
عبد الخالق محمد عادل عبد الخالق غرابه
عمر شهاب احمد سمو الدين مسعد
جهاد محمد احمد حسن برمو
هدير محمد حسانين مصطفى
نهي كمال محمد محمود الشافعي
محمد مصطفى السعيد مصطفى جبر
داليا حسن محمد محمود
هناء محمود فرج عبد الجليل
مروة فايز حامد الزقيلى
عبدالرحمن طلعت محمد عبدالسﻼم
بسنت جرجس غطاس اسكندر
احمد محمد عثمان ابراهيم خورشيد

الكلية
نوعية موسيقيه قنا
نوعية فنيه الزقازيق
اداب طنطا
اداب المنيا
تربية ابتدائي شبين الكوم
السن المنيا
علوم الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم رياضة الزقازيق
تربية الزقازيق
تجاره جامعة السويس
العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس
زراعه المنصوره
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى رياضه المنصورة
تجاره القاهره
نوعية بنها
حقوق القاهره
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
تجاره اﻻسكندريه
اداب دمنهور
نوعية المنصوره
اداب جامعة دمياط
تجاره بور سعيد
حقوق القاهره
اداب دمنهور
تجاره كفر الشيخ
تجاره اسيوط
حقوق عين شمس
حاسبات ومعلومات الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
832760
167560
595408
539046
310913
437825
367883
912761
302394
241257
816749
215365
428537
147338
876452
154301
242693
811072
918050
726379
900400
315685
434878
674369
213559
840609
444875
466578
885230
131083
239996
355441

اسم الطالب
سها احمد محمد ابو الوفا عبد الرحمن
فاطمه حسن عبد ﷲ محمد
احمد رمضان سعد عبد الحميد
أسماء حسني رمضان محمد عبدالخالق
امينة كحيل مختار ابوريه
ايمان محمد عبدالمعبود عبد اللطيف
منه ﷲ نبيل ابواليزيد محمد المليجى
الحسين عبد الهادى عبد اللطيف عبد الرحيم
محمد جمال عبد العزيز بيومي سﻼمة
اية عصام محمد هدايه
رضوان بركات على رضوان
مصطفى محمود مصطفى احمد
عمرو السيد حسين محمد
عبد الرحمن محمد احمد محمد
اسراء قاعود عبد العال عبد الجليل
هبه مصطفى على عبد الحافظ
وليد احمد السيد حفنى
ابتهال جابر محمد عبدالرحيم
شيماء حسن حماد سيد
نورا حسن عبد اللطيف بركات
كارولين شهدى عطا ﷲ صليب
محمد سعيد علوان محمد خضير
محمد مصطفى حسين على بخيت
عبد ﷲ محمود عبد ﷲ محمد حسين
محمد عبد المجيد حسين عبد المجيد صالح
مايكل عزت كامل حنا
حازم ابوالفتوح عبد المعطى ابو الفتوح ابوحمر
آيه السيد محمد شحاته
هبه ناجح عبده منصور
شروق شريف احمد كامل محمد
عمر مجدى عبدالمجيد محمد
رضوى عﻼء محمود سالم

الكلية
تجارة قنا ج جنوب الوادي
كلية اﻻثار ج اسوان
معهد فني تمريض المنصوره
اداب دمنهور
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
حقوق اﻻسكندريه
اعﻼم القاهره
اداب اسوان
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
علوم القاهره
معهد فني صحى بنى سويف
علوم رياضة جامعة دمياط
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية اسيوط
تجاره بنى سويف
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تجاره بنى سويف
اداب سوهاج
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب سوهاج
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
علوم رياضة طنطا
زراعه كفرالشيخ /رياضة
تجاره اسيوط
حقوق حلوان
علوم رياضة حلوان
علوم القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
299547
234803
277691
463476
601671
609642
501804
811119
803236
388000
656415
210276
293603
472709
610153
733638
213347
801217
316292
665384
463237
731076
210977
548388
465970
148642
672739
726662
310845
241296
742093
286339

اسم الطالب
ايمان شعبان حسن عبد العال
شهيناز محمد امين جمال
ايمن احمد طه على على
اية السيد محمد السيد الفرنوانى
دعاء ثروت السيد حسن على
احمد عبدالجواد السيد عبده الديب
خالد اسامه عبد المعطى عبد العزيز سعد
ايه عادل سعد محمد
هالة عامر محمد محمد
هدى عبدالمقصود عامر عبدالمقصود
دنيا السيد عبد اللطيف السيد ابراهيم
مهاب محمود حامد يس
اسﻼم سمير محمد عطيه سويلم
ايه عبدالتواب عبدالفضيل عبدالرحمن
احمد سعيد حسين مصطفى حسن
ريهام نبيل السيد حسن
خالد عصام حسن محمد جمعه
مصطفي خلف ابو العمران احمد
ايمان محمد سيد احمد احمد محمدعمران
ياسمين المهدى مصباح ابو العز
عمر مصطفى السيد ابراهيم بنات
ايه اشرف عبد العزيز يوسف الجد
امير عادل الشحات عزيز
محمد فرج محمد محمد حسب ﷲ
ميرنا ماهر احمد جنيدى حسن
جهاد مصطفى حسين ثابت
احمد صبرى السيد عطا صحصاح
نورهان على السيد على حموده كريم الدين
امل محمد مبروك العبد
عبير علي ابراهيم جاد
مى فوزى الشمندى عبدالرحيم
اﻻء محمد محمد عبد الجليل

الكلية
تربية حلوان
تجاره عين شمس
حقوق عين شمس
تربية كفر الشيخ
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره الزقازيق
علوم اﻻسكندريه
تربية المنيا
علوم المنيا
تربية بنها
حقوق المنصوره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية كفر الشيخ
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره الزقازيق
حقوق حلوان
علوم المنيا
تربية ابتدائي شبين الكوم
حقوق المنصوره
تربية كفر الشيخ
علوم الزقازيق
تجاره عين شمس
علوم رياضة الزقازيق
حقوق طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
معهد فني صحى بنها
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
103667
217477
806908
679200
751205
576493
833343
296701
125384
297394
676950
908981
732467
287251
458062
605268
119026
900572
912026
894408
673058
527324
434470
206413
576373
321930
460555
382258
501948
539437
240488
838029

اسم الطالب
محمد محمد عبد العظيم حسين بشر
سهيله عﻼء الدين عبد الموجود العزب
هدير محمد سرحان عبد اللطيف
هاله هﻼل محمد هﻼل الغرباوى
نور ابراهيم محمد مصطفى بدران
نصر الدين السيد نصر الدين احمد الشاذلى
احمد يحيى فهمى جمال الدين
مريم محمد فتحى السيد خليفة
فاطمه سعيد محمد السيد غانم
هند ضيف ﷲ عثمان احمد
خالد حاتم احمد شوقى عبد الحميد
نهال كمال عباس محمد
مروه محمد السيد يونس
شيماء جميل متولى حافظ احمد
نشوى حسيني طه محمد الشاعر
ياسمين جمال إبراهيم رشاد
داليا عباس جاب ﷲ عبد النعيم
علياء محمد مقبول طوسون
اسراء احمد محمد احمد
محمد حسني محمد فرج
محمد عبد العظيم متولى عبد العظيم سعيد
ضحى أحمد سلطان محمد حنفى
احمد علي السيد السيد المزين
حمدى سعيد السيد النادى
الشيماء مجدى محمد الخياط
احمد فتحي السيد سيداحمد ابوهيبه
كريم عبدالنبى محمد السيد حجازى
كريمه حلمى حسين محمد شلتوت
هاجر محمد شعبان خليل
اميرة محمد عبد الكريم محمود رسﻼن
ابتسام محمد عبد العزيز محمد
شروق محمود محمد ابراهيم

الكلية
حقوق القاهره
اثار القاهره
علوم المنيا
اداب المنصوره
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
اثار القاهره
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم رياضة عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
إعﻼم ج جنوب الوادى
اداب الزقازيق
حقوق حلوان
طب بيطرى بنها
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب انتساب موجه القاهره
تربية سوهاج
تربية ابتدائي اسوان
تربية رياضية بنين سوهاج
تجاره طنطا
تربية اسكندرية
علوم رياضة الزقازيق
تجاره انتساب موجه طنطا
طب بيطرى بنها
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره كفر الشيخ
تجاره انتساب م .بنها
تجاره دمنهور
حقوق اﻻسكندريه
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
نوعية فنيه اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
669046
880657
903209
537939
896387
164733
118747
284646
608234
755191
253383
596261
470217
741530
604721
543194
593658
504513
449213
280220
354249
748087
912239
754654
429145
727419
126387
121506
754634
357037
440227
500077

اسم الطالب
امنيه فريد محمود على الجندى
مينا ممدوح نجيب ايوب
محمد محمود احمد محمود
ريم حسين سيد احمد عبدﷲ
زينب محمد عبد الجواد محمد
مارتينا عادل فرج سند جبره
مريم محمد سيد احمد
ندى محمد عبد المعطى محمد
نورا عبدالعظيم مختار عبدالوهاب
دينا عبدﷲ دهشان آدم
احمد شعبان سعيد احمد
محمد جمال عباس حسن عزب
مصطفي حسني محمد السيد درويش
عبد ﷲ عادل خيرى محمد
سارة خالد عبدالمجيد محمد عبدالمجيد
محمد جمال الضمراني محمدين
نوران عبد العظيم عبد الهادى القاضى
حسنى محمد محمود محمد غنيم
رغده ناصر السيد المليجى
خلود معتز محمود عبد العزيز
احمد ماهر احمد عبدالرحيم
اسراء سعيد هباش حامد
فاطمه على مبارك على
محمد شعبان حسن سعد عبد الرحمن
مارينا رأفت شحاته خله
مصطفى ابراهيم مصطفى عمار
ابرار ايسر فتحي علي حسين
محمد وﻻء فؤاد عطيه
عمر فؤاد حسن علي القصاص
محمد عادل محمد السيد
هاجر فرغلي أبو الغيط فرغلي احمد
مريم عماد يوسف سعد يوسف

الكلية
اداب المنصوره
تربية/رياضه اسيوط
تجاره سوهاج
تجاره دمنهور
تجاره سوهاج
تربية ابتدائي الفيوم
حقوق القاهره
تجاره عين شمس
رياض اطفال المنصوره
تربية العريش
زراعه القاهره
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
تجاره كفر الشيخ
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره الزقازيق
علوم رياضة اسوان
تربية جامعة دمياط
تجاره دمنهور
تجارة جامعة السادات
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تجاره انتساب موجه قاهره
علوم رياضة جامعة السويس
الفني التجارى باسوان
معهد فني صحى اسماعيليه
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه قاهره
حاسبات ومعلومات حلوان
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
حاسبات ومعلومات حلوان
علوم حلوان
اداب انتساب موجه طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
653396
537871
369136
653816
306957
155550
651642
729352
443440
373643
296147
375467
822842
656797
756294
293023
375638
536110
673802
105425
289277
399872
452605
153998
236140
753013
500161
668760
280008
745530
443333
894019

اسم الطالب
ساره الشحات عبد المنعم فايز الحفناوى
أيه على حسن عبد الواحد منصور أبو العﻼ
هدير مهدى بربرى محمد غانم
هدى محمد ابراهيم السيد عدوى
اية سعيد محمود عزام
سارة سعيد عبد الجواد عبد العظيم
خالد محمد عبد الفتاح عبد الفتاح ابو العﻼ
هاجر خالد عبدالظاهر عبدالصادق
ايه عادل محمد عبد الغني الشباسي
احمد فتوح محمد جمال
اميرة ابراهيم محمد السيد يوسف
فاطمه هشام خضرى محمد المرصفاوى
نهى سيد محمد علي
رضوى رزق محمد غازى رزق
خلود ﻻفى حميد ﻻفى
نورهان رأفت محمد عبداللطيف
محمود زكي سالم زكي
آية جابر محمد خميس
هدير سامى محمود مصطفى ابو المعاطي
مريم سيف الدين السيد محمود عونى
عبد الوهاب حمدي بغدادي بغدادي
مروان صفوت سيد محمد
اسراء وهدان عبد الرؤف حموده
اسماء قرنى احمد محمد
محمود حبشي محى حبشى
مى عبد الحميد على على حموده
على حسن احمد نجيب مدورة
محمود محمد محمود منصور
خالد احمد محمد احمد موسى
اﻻء رفعت محمد محمد حسينى
ياسمين طارق محمود كمال محمد ابوالعﻼ
حازم احمد فهمى حسن

الكلية
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تربية ابتدائي بنها
اداب انتساب موجه المنصوره
تربية شبين الكوم
تربية بنى سويف
تربية رياضيه بنين المنصوره
تربية طفوله الزقازيق
طب بيطرى كفر الشيخ
تجاره بنها
السن عين شمس
تجاره انتساب م .بنها
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
تجاره كفر الشيخ
تربية العريش
تجاره القاهره
تجاره بنها
علوم طنطا
تجاره المنصوره
حقوق القاهره
الفني التجارى بالروضه
تجارة جامعة السادات
تربية طنطا
تربية بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية بور سعيد
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
حقوق القاهره
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
تجاره سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
297957
216177
313318
322210
377646
652459
575776
112330
232882
613143
439591
881861
738140
453663
214303
314721
916226
583294
597664
679430
677233
659203
890375
172491
580252
117493
889954
206676
603720
459220
527076
323778

اسم الطالب
بسنت حسني متولى ابراهيم صبرى
نورهان سعيد محمد عبد السﻼم
ايمان ناجح أنور عبد الحكيم
محمد عبد ربه ابو العنين السيد داود
محمد مامون محمود حافظ
محمود احمد السعيد الموجى محمد الموجى
مى ابراهيم السيد ابوصفية
نورهان ابراهيم حسين صبرى
سلوى رشدى عبدالشفيع حسن
هدير السيد فاروق احمد على قوره
نورهان رمضان حسان عبد الوهاب على
محمد ابراهيم عبد القوى عبد البديع
امل على السيد ابو هاشم
ايه صﻼح الدين محروس معروف عماره
اية صابر محروس محمد على
محمد السيد عبد العزيز عبد الفتاح
هبه عبدﷲ شوقى عبدالحكيم
هاجر محمد عبد العظيم زهران
ابراهيم رضا محمد عبدالخبير احمد عبدالهادى
محمد عبد المولى ابوالعنين محمد
محمد صﻼح جمعه عبد الفتاح احمد
احمد سامى عبد المحسن الجوهري
ناهد صابر احمد سيد
مصطفى حسين رجب سعودى
يمنى محمد يوسف حواش بديوي
اسماء سمير محمود محمد جبر
نور الهدى عادل على ابراهيم
ياسمين عﻼء محمد فتح ﷲ
محمود وائل عبد العزيز عبد القادر ابراهيم
ايه خميس عبد الظاهر صادق عثمان
منى خميس السيد على يوسف
عبد ﷲ فؤاد أحمد ابراهيم جاد

الكلية
حقوق حلوان
السن عين شمس/رياضة
علوم شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى رياضه بنها
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
حاسبات ومعلومات الزقازيق
علوم طنطا
تربية ابتدائي عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب سوهاج
تجاره اﻻسكندريه
علوم اسيوط
نوعية الزقازيق
اداب طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تربية اسيوط
اداب المنصوره
معهد فني صحى بور سعيد
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تجاره طنطا
اداب اسيوط
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
السن عين شمس
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب كفر الشيخ
اداب اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
837455
157474
514883
457905
744595
596929
461138
756318
736716
816533
663010
600038
816189
823206
443698
905367
894230
664924
153458
598582
168907
302655
736409
141990
435353
880375
905584
757214
753918
896682
666055
204409

اسم الطالب
محمد حسن أحمد حسن
هناء ابراهيم عبد الفتاح عبد اللطيف
محمود محمد محمود عبدالرازق محمد
إسراء معوض فهمي الجندي
هدير امين احمد حسين
خلود السعيد محمد حسن
احمد حسن كامل حسن البوهي
امير مجدى رزق احمد
صﻼح ابراهيم صﻼح ابراهيم
فخرى عاطف فخرى ملك
ريهام محمد احمد الشربينى
احمد اشرف السيد محمد بكرى
حياة علي عبد الحليم عبد الغني
فيروز محمد رشيدى طه
ضحى محمد فكرى فرج الرفيع
علياء عبد العليم عرفه عبد الرحيم
اسماء محمد السيد محمد
محمود عبد ﷲ الغريب محمد على
اسماء مخيمر محمد محمود
احمد سعد هاشم على عبد الهادى
عبد الرحمن محمد مصطفى محمد
احمد محمد يوسف الشوربجي
عبد الرحمن احمد محمد قاسم محمد حسب ﷲ
عمر حسن على حسن
نور الدين محمد رمضان محمد موسي
مادونا اسحق منير زكى
هاجر محمد احمد عبد الرحيم
مصطفى على محمد على صبره
نيرمين محمد نصر الدين حسن
نرجس اديب رزق ﷲ بخيت
احمد محمد ابراهيم محمد صالح
نهى عماد محمد سليمان

الكلية
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
السن المنيا
اداب انتساب موجه دمنهور
تمريض طنطا
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تربية كفر الشيخ
معهد فني صحى رياضه اسماعيلية
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
علوم رياضة المنيا
تجاره المنصوره
علوم رياضة الزقازيق
تجاره اسيوط
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تمريض طنطا
اداب سوهاج
علوم سوهاج
اداب المنصوره
تربية ابتدائي بنى سويف
تربية جامعة دمياط
اداب الفيوم
حاسبات ومعلومات الفيوم
تربية رياضيه بنين الزقازيق
علوم رياضة شبين الكوم
علوم رياضة اسيوط
تربية اسيوط
تربية سوهاج/رياضة
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تجاره سوهاج
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
اداب اسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
144764
679162
122108
500324
457894
524040
663424
169494
613103
456611
546362
239358
470366
917097
315891
661585
726416
890795
682627
440145
599203
532210
842542
212734
535112
234816
307691
391731
597922
676524
224881
901109

اسم الطالب
احمد حسونة عبد المتجلي بركة
احمد الخضر السيد مصطفى رضوان
هاجر احمد محمد سليمان
بيشوى موسى صبحى جلوعه
نورهان رمضان محمد العزب زغلول
اميرة خميس على احمد
ساره نبيل عبد الجليل ابو شعيشع
هاجر شعبان على الصاوى
الشيماء محمد عيد احمد محمد موافى
تقى موسي عبداللطيف شيحه
اﻻء محمد محمد محمد قاسم
ماجد مصطفى ابراهيم متولى
مصطفى احمد الشربينى احمد هويدى
ايرين انور برتى متريوس
يوسف اشرف احمد موسى بﻼبل
سعد السيد عطيه محمد
رانيا عارف عبد الجابر عبد الظاهر
ايمان فاروق فكرى بخيت
ايه الحسينى التميمى مصطفى الوكيل
ضحي محمد عبد السيد محمد آدم
محمد عمرو عبدالعزيز عبد الرحمن الباز
على سالم على عيسى
ريهام محمود محمد فرجانى
اﻻءﷲ رجائى جﻼل محمد
سمر صبرى عبد العزيز عبد الغنى قاقا
روان كامل احمد محمود مزيد
اسماء علي عبد الرحمن على عياد
محمود عادل محمد عطيه العدل
كريم ممدوح عبد الفتاح عنتر
محمد رفعت سعد محمود ياسين
اسﻼم سامى مدبولى عطية
مصطفى النمر محمد حافظ

الكلية
معهد فني صحى امبابة
نوعية المنصوره
زراعه القاهره
علوم رياضة طنطا
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره اﻻسكندريه
اداب المنصوره
تربية ابتدائي الفيوم
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره طنطا
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره كفر الشيخ
تربية اسيوط
حقوق بنها
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تمريض اسيوط
تربية المنصوره
زراعه اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجاره دمنهور
اداب المنيا
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره دمنهور
تجاره عين شمس
نوعية اشمون
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
السن عين شمس
اداب القاهره
معهد فني صحى سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
352643
283191
443547
602066
887216
732756
828901
527450
754504
321527
381659
751678
164439
352066
373245
673353
437038
535261
659642
505326
383143
582311
821441
609622
440338
525064
501169
677903
755502
368386
598058
367775

اسم الطالب
عمرو مجدى السيد امام
لجين وائل مصطفى عصمت يوسف
اميره محمد احمد محمد حسانين الدلجمونى
اسماء سامى خيرى احمد متولى
ايليا سامى راغب ارمانيوس
مي محمد غنيمي عبد الحافظ
نسمه صﻼح محمود حسين
نورهان محمد بخيت عبد العال حسين
خالد عدنان سرحان محمد
مها مصطفى مصطفى شلبى
فاطمه عﻼءالدين محمود عبدالرازق
مريم محمد سيد عامر فرغلى
مرام عبد التواب عبد العزيز محمود
شروق حازم الحسينى محمد
سيف الدين اسﻼم مشحوت يو سف
داليا محمد احمد عبد العزيز عبد الفتاح
نوران امين معتصم عقل
رشا عبدالستار عبدالرازق محمد
امل زكى محمد دياب
عمرو حافظ احمد عرفان عبد الرحمن
دعاء صابر رامز رامز
محمد عبدالرؤف عبدالعزيز الزفتاوى
احمد حسين محمد اسماعبل
علياء ياسر عبدالعاطى ابراهيم شحاته
نهى هشام محمد نشأت
دينا اشرف يوسف ابو العزم
إسماعيل عصام احمد حمدى
ندا مجدى محمود محمد عبد العال
اﻻء محمد نشأت ثابت عبد الحافظ
تقى عادل فؤاد عبدالمجيد محمد
اسراء جمال عوض السيد شتيه
ساره احمد يحى حسين احمد

الكلية
تجاره عين شمس
تجاره القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية الزقازيق
تجاره انتساب موجه اسيوط
نوعية الزقازيق
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
علوم اﻻسكندريه
تربية العريش
تمريض شبين الكوم المنوفية
تربية عين شمس
تجاره بور سعيد
حقوق اﻻسكندريه
كلية البنات تربية عين شمس
تربية رياضية بنين بنها
تجاره طنطا
علوم اﻻسكندريه
اداب دمنهور
تجاره كفر الشيخ
تجاره طنطا
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره طنطا
حاسبات ومعلومات المنيا
تجاره طنطا
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
علوم اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره المنصوره
تربية العريش
تربية بنها
تربية جامعة دمياط
تجاره بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
614065
595669
157361
432325
748170
904049
296697
222674
593290
116089
240536
607452
801774
526498
540434
308768
758098
232533
835466
741218
661089
663894
881040
443455
300529
362405
450186
325334
599125
914347
668518
911406

اسم الطالب
مروه محمود على اسماعيل على
محمد خيري عزت عبدالهادي الطنطاوي
هايدى محمد سبت احمد
عبد الرحمن درويش مصطفى درويش
ابراهيم فتحى محمد مسعد الغراز
ساره اوسام شوقى عبد الحميد
فاطمة الزهراء محمد احمد علي احمد
مينا جمال زاخر عياد
ساميه محمد محسن طرابيه
عمر عبد الخالق محمد عبد الصمد
ياسمين اشرف ابو الفتوح بركات
احمد ايمن دسوقى احمد حسانين
كريم عماد فايز عبد الحميد
محمد عادل فتحى محمد حسن
ماجده اشرف فوزي عبدالصبور
حسين سعد حسين شاهين مساعد
محمد محمود محمد خليل اسماعيل
احمد عبد العظيم رأفت حسانين
هبه احمد مصطفي حسن
السيد حندق محمدين حمود
هديل سمير عرفات سعد حماد
محمود السيد عبد الغنى محمد رمضان
احمد حلمى مصطفى معوض
اسراء السيد السيد ابراهيم بدوى
بسمة احمد عبد المجيد عبد العاطي
اميره عصام احمد محمد علي
مروه ناصر سعد اسماعيل طه
رحاب عبد الناصر حراجى مغربى حسين
حازم محمد حلمى محمد على
فاطمه الطيب عبد الحميد طنطاوي
شيماء ابراهيم السعيد محمد سلمان
شيماء عبد النور على زيدان

الكلية
العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس
تجارة جامعة السادات
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
زراعه اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه عين شمس
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
حقوق المنصوره
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره الزقازيق
تجاره بنى سويف
اداب اﻻسكندريه
كلية البنات علوم عين شمس
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
تربية رياضيه بنين الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالبات
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تربية ابتدائي المنصوره
علوم المنصوره
اداب اسيوط
اداب انتساب موجه طنطا
تربية عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية ابتدائي طنطا
تربية الغردقة جنوب الوادي
علوم الزقازيق
تربية اسوان
حقوق المنصوره
تربية اسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
453830
167174
738476
599200
352309
893055
297053
283822
374087
537407
593158
837970
673761
104466
814956
530995
746377
379771
678946
167442
593520
312514
240643
390287
388547
807319
285504
473743
811291
657924
889955
466470

اسم الطالب
مريم صفوت سﻼمة ابراهيم
مهجه محمد عبد الرحمن محمد سالم
اسراء ايمن محمد محمد مصطفى
محمد طارق موسى احمد زردق
ايمان عاطف فضل سعد
عمر خلف عبد المجيد محمد
سلمى جمال عبده الصدر
عبد الرحمن مصطفى حمزه عبد ﷲ
ايمان عطيه السيد مصطفى خلوى
دينا وحيد محمد محمود بشير عوض
منة محمد ابراهيم عبدالسﻼم
محمد سعد محمد عمران
سلمى على احمد على
محمد احمد بهاء الكيﻼنى
ابراهيم مهدى حسن احمد
هانى محمود رجب عبده عبد النبى
ايمان ابراهيم عبدالرحيم عباس
ايمان السيد احمد السيد احمد العوفى
اسراء محمد احمد سليمان العفيفى
حسام حسن محمد حسن
رحمه سمير حسنى عبد الغفار الجوادى
احمد سامي مهدى امين
اسراء محمد وجدى على عبد العليم
حسام صﻼح عبدﷲ على رجب
محمد جوده نصر محمود عمر
محمود حشمت عتريس محمد
شادي زياد حسين محمود سليمان
دﻻل عصام مسعد غانم اسماعيل
احمد عاطف أحمد فكري
غاده ابو مسلم منصور محمد
نوره حامد محمد احمد
نيفين فتحى محمد خليل اغا

الكلية
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
نوعية الفيوم
نوعية الزقازيق
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تجاره عين شمس
تجاره سوهاج
كلية البنات علوم عين شمس
علوم حلوان
زراعه مشتهر
تجاره بنها
تربية/رياضه جامعة دمياط
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب انتساب موجه عين شمس
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
اثار قنا جنوب الوادي
تجاره جامعة دمياط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب م .بنها
حقوق بنها
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم المنيا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية طفوله كفر الشيخ
حقوق بنى سويف
تربية ابتدائي المنصوره
تمريض اسيوط
تربية ابتدائي كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
726041
601265
214122
303926
674996
277451
750789
366323
750858
896529
659082
600256
323867
910610
114631
163677
304269
579123
828634
535978
828828
281071
755689
750622
540262
204677
159503
471895
320939
674875
437047
253397

اسم الطالب
نهال احمد أمين عبدالمغيث السيد
سارة عﻼء الدين عبدالرحمن عبدالواحد
احمد محمد سيد عبد الرحيم
اماني اسامة عطا شحاته غنيم
صابرين السيد احمد ابراهيم
عمر عبد العزيز احمد عبدالعزيز
محمد الحسينى محمد عبد الشكور
محمد صﻼح احمد محمد خاطر
احمد احمد حسن علي الجندي
منار عبد الرزاق احمد محمود
فاطمه حماده المتولى مصطفى البلوه
مريم وديع الشحات موسى
دينا علي محمود ابراهيم بيومى
فاطمه عبد الحفيظ رمضان حسن
هند ناصر سيد محمد
احمد عادل محمد عبد الباقي عبد المطلب
هاجر يسري عبدالعزبز محمود
محمود حمدي رشاد محمد جوده
عمرو جمال أمين محمد
بسمة هشام محمد محمد عبد الحميد
دينا جمال محمود محمد
عمر احمد احمد محمد الغالي
دينا محمد ابراهيم المزين
محمد ابراهيم السيد محمد
رغدة بشير عبد السيد عبد الجواد
فارس نبيل محمد حسن المدنى
اسراء محمدين عبده امين
ابراهيم احمد مختار ابراهيم محمود عياد
سماء سمير امين محمد امين
ساره عبد البارى محمد عبد البارى ابوزيد
نورهان محمد سعد ابو الغيط الجزار
علي خالد السيد محمود

الكلية
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية ابتدائي شبين الكوم
تجاره طنطا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره بور سعيد
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية رياضيه بنين بور سعيد
تمريض سوهاج
رياض اطفال المنصوره
نوعية موسيقيه الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
إعﻼم ج جنوب الوادى
اداب انتساب موجه القاهره
علوم جامعة السويس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
استنفد الطالب رغباته
زراعة قنا ج جنوب الوادي
طب بيطرى القاهره
تربية العريش
حقوق المنصوره
علوم دمنهور
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
تربية /رياضه بنى سويف
تجاره طنطا
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
اداب المنصوره
علوم اﻻسكندريه
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
217984
536232
893281
390927
535102
449090
449936
135841
311347
379748
655812
680690
293397
369872
656766
235324
134576
458516
597236
881992
832858
124338
523624
604972
816234
220973
666604
590065
145742
884831
730211
578360

اسم الطالب
مونيكا فكرى فوكيه غطاس
سلمى محمد عبدالنبى عبدالوهاب الزوكه
اسراء احمد اسماعيل احمد
شهاب عاطف السيد محمد عبدالوهاب
سامية جمال ابراهيم احمد عطيه
مى ابراهيم احمد ابراهيم
سميرة جمال ابراهيم سيد احمد
فاطمة سمير محمد كامل
فاطمة حامد زكى عيسى
هاجر محمد محمد عبدالحميد حسنين
عمرو السيد على الجبالى السيد
اميمه امجد احمد على بدوى الناغى
منى حسن عبدالعزيز ابو القمصان
منار احمد على مهدى السروجى
خلود اشرف محمد عبد الخالق جعفر
ابرار محمد عبدالعظيم زايد
عبد ﷲ خالد محمود احمد
السعيد عبده محمد محمود الطنايحى
سها محمد محمد العيسوى شعير
تغريد محمد حسن عبد الوهاب
نييره نصر محمد عبدالرحيم
احمد نادر محمود سيد
إسراء أحمد محمد عبدالحميد
احمد منير احمد محمد دياب القلش
ساندرا سعد شحاتة يوسف
محمد قضب خطاب السيد
فادى محمد عادل محمد مختارحسنين القزاز
نورهان محمد مسعد العزبي
اسماعيل محمود اسماعيل محمود
مروه امين معز ابوالعﻼ
هاجر محمود احمد عبدالرحمن
ايه سمير عبدالسﻼم محمود اسماعيل

الكلية
فنون تطبيقيه حلوان
اداب دمنهور
اداب سوهاج
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية دمنهور
تجاره طنطا
اداب طنطا
دار العلوم ج القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره المنصوره
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب م .بنها
ع.كندى تكنو.اعﻼم ت.خامس
اداب المنصوره
بنات تربية/رياضه عين شمس
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تجاره كفر الشيخ
تربية جامعة دمياط
اداب اسيوط
إعﻼم بنى سويف
فنون جميله فنون حلوان
تربية أساسي اسكندرية
تجاره الزقازيق
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية المنصوره
تجاره بور سعيد
حقوق حلوان
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره جامعة السويس
نوعية طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
892508
155106
607523
536007
240368
654455
594797
374187
815251
313440
144126
665655
456537
538261
823909
364500
305434
394420
529744
307938
105409
444089
351550
150929
884491
297443
577026
514577
804340
376875
292976
610525

اسم الطالب
تغريد فراج على احمد
احمد جمال عبد الوهاب على
ناصر عارف محمد متولى
هبه عبد المنعم عبد العليم أبو سنه
انجى محمود عبد العظيم ابو سريع
حنان نزيه فاروق عبد الفتاح
آﻻء السعيد أبوالمعاطى مرسى ابو شرفه
مروه الطوخى عدلى براك محمد
شيماء جابر صادق احمد
سارة اشرف محمد جابر
محمد عادل عبد الفتاح مرسى
وفاء شعبان محمد احمد الفقي
فتحيه مصطفى السيد وصال ابوالسعد
رقية مؤمن عبد الفتاح السيد أبو طالب
محمود المدنى عبدالمنعم محمود
ماريان عطا مسعد شحاته
رهام جابر يونس حسانين
محمد حمدى محمد علي
ابراهيم احمد محمد عبدالمحسن
اسراء صبري عبدالستار طه
اياد احمد سيد محمد
سماح محمد عبد الحميد شقليط
محمود رمضان محمد ابراهيم
ريهام احمد عبد المقصود على
مينا نبيل شفيق جريس
بسمة هشام جﻼل فؤاد
رانيا ياسين مصطفى ياسين
احمد محمد محمد خطاب ابوخطوه
ندى محمد عبد السﻼم عبد الغنى
اسراء محمد رفاعى امام كساب
الشيماء احمد حسن عبد الخالق
ايهاب رضا شحاته صديق

الكلية
تمريض اسيوط
تجاره سوهاج
تجاره الزقازيق
تربية دمنهور
تربية عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية ابتدائي جامعة دمياط
تربية بنها
تربية المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره المنصوره
علوم طنطا
تجاره دمنهور
تجاره سوهاج
حقوق حلوان
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
ك.ت .فني منشات بحريه بور سعيد
تربية شبين الكوم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه
تربية حلوان
اداب انتساب موجه حلوان
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
حقوق اﻻسكندريه
رياض اطفال المنيا طالبات
معهد فني صحى امبابة
تربية حلوان
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
119688
465525
596027
528866
502718
894884
540371
140448
222622
464546
128919
302317
308993
824373
655424
650565
228264
920333
606142
577046
885669
119948
613154
727138
456020
137816
384497
748379
530009
608820
905035
503798

اسم الطالب
ندا ياسر عبد الرحمن محمد
ريهام احمد سليمان محمد عويضه
مصطفى ناصر مصطفى على شتا
عﻼء احمد عبد الخالق محمد الطنطاوى
محمد عبد النبى محمد خﻼف
ميرا ماجد لمعي بخيت
نرمين مدحت سعد السيد
ايهاب ابراهيم عبد الفتاح سنوسي
عبد ﷲ طارق سيد محمد
عﻼء عصام محمد شاهين
كريمه عبد العظيم عبد الكريم عبد العظيم
جمال مبروك موسى السيد عبد البارى
يوسف عبد الحميد صالح عبد القوي
احمد عادل محمد ابوالحسن
احمد السيد حسن خلف ﷲ
عبد الرحمن محمد سﻼمه همام عثمان
اسﻼم اسماعيل عبد الرءوف اسماعيل
هشام احمد محمد احمد
محمد سليم سليم سرور
ساره محمود احمد محمد الحكيم
خلود خالد طايع محمد
احمد محمد اسماعيل ابراهيم
السيد وجيه ابراهيم محمد سليمان مطاوع
عبد الرحمن رمضان حسن عبد الرحمن
عادل السيد محمد ياسين
محمد احمد ابراهيم احمد المشد
محمد حسام الدين محمد عبدالرحمن
عبدالرحمن رضا حسن عبدالعزيز محمد
محمد عادل عيد سليمان ابراهيم مصطفى
رنا ابراهيم الدسوقى فرج محمد
لبنه مسعد عبد الحميد احمد
احمد مجدي خليل ابراهيم

الكلية
اداب القاهره
تجاره كفر الشيخ
حقوق المنصوره
طب بيطرى اﻻسكندريه
علوم دمنهور
تربية ابتدائي سوهاج
اثار القاهره
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تجاره عين شمس
علوم كفر الشيخ
اداب القاهره
اثار القاهره
علوم رياضة شبين الكوم
علوم اسوان
اداب المنصوره
تربية المنصوره
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره سوهاج
العبور العالي ك 21بطريق بلبيس لنظم المعلومات اﻹدارية
اداب المنصوره
تربية اسيوط
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره الزقازيق
علوم الزقازيق
زراعه طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم بورسعيد
ع.دولى اعﻼم مدينةالشروق
معهد فني صحى اﻻسكندريه
رياض اطفال المنصوره
اداب سوهاج
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
537421
137289
207654
383536
896074
460583
122717
116104
604196
576903
671572
549315
456068
833688
752049
752471
165063
669440
307111
546005
745029
657942
355746
451944
730445
814068
478667
159754
462443
827385
353379
316372

اسم الطالب
سارة سعيد على ابراهيم الفشنى
خالد احمد محرم اسماعيل
كارولين ميﻼد معوض حنا
احمد على مرسى احمد جمل
ماريان عوض كرزى شنوده
حمدى احمد سﻼمه عبدالحميد الجمل
اميره ايمن رياض عبد العزيز
محمد احمد شعبان محمود
يس مصطفى احمد مصطفى
حسناء على احمد عبدﷲ شعيب
سليمان محمد سليمان احمد
أميرة رشدى حسنى اسماعيل خميس
باهر نبيل كامل شمخ
احمد عبدالحق بكرى يزيد
اﻻء محمد محمد فوده العوضى
بانسيه محمد محمود اسماعيل
بوﻻ اكرم جرجس رياض
اشرف عابد حسانين مناع حسانين
هبة ﷲ عادل محمد راغب إسماعيل
آية أشرف ابراهيم نصر
ايه ﷲ رضى عوض محمد
ندى فراج ابراهيم عبد الواحد الطحان
نورا سيد امام يوسف
محمد احمد رجب محمد مكاوى
اسراء محمود محمد محمود محمد
ايمان الحسينى محمد محمد
احمد ايمن احمد محمد مرسال
ايه حماده محمود ابوسيف
ايناس حسن احمد محمد الدعوش
هاجر صﻼح على محمد
فتحى عماد فتحى هاشم
فاطمة حجاج حجاج بيومى خطاب

الكلية
علوم دمنهور
زراعه عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تجاره سوهاج
علوم طنطا
اداب انتساب موجه القاهره
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره طنطا
معهد فني تمريض المنصوره
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
زراعه طنطا
اداب قنا ج جنوب الوادى
علوم بورسعيد
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
فنون جميله عماره المنيا
معهد فني صحى المنصوره
حقوق شبين الكوم ج منوفية
اداب اﻻسكندريه
تربية اﻻسماعيليه
تمريض المنصورة
اداب عين شمس
تجاره طنطا
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب المنيا
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
تربية بنى سويف
تربية كفر الشيخ
تجارة قنا ج جنوب الوادي
حقوق شبين الكوم ج منوفية
علوم رياضة بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
900823
106008
219988
683524
902188
611085
877437
116135
650992
470764
671927
884807
800979
817659
518071
224985
352987
584262
831038
215139
751193
286153
224810
299857
614042
681069
288507
664089
578303
239643
278947
280344

اسم الطالب
اماني احمد السيد عباس
حسام رأفت عبد الوهاب جمال الدين
منه ﷲ صﻼح الدين حسن دمرداش
خالد طلعت محمد نصر احمد العدل
اميره خلف محمد احمد
نورا ابراهيم محمد ابراهيم الشافعى
عبد الخالق ثابت سيد عبد السﻼم
محمد شريف محمد ابراهيم
امنه حسن على مصطفى
لمياء على عبد الخالق عبد المطلب
ديانا محمد المنجى محمد يوسف
شيماء مختار محمد محمود
غادة على عبدالرحمن عبدالقوى
رحاب ابراهيم عبد النعيم حسين
حنان مدحت جاد الرب بشاى عوض
محمد وائل صﻼح الدين احمد ربيع
عمر شريف سمير خليل
محمود محمد ابراهيم اﻻشرم
رشا عبد الغنى عبد المعطى محمد
احمد هشام سامي علي
محمود محمد عبده البقساوي
احمد رمضان محمد عويس
عبد ﷲ السيد محمد عبد الرحمن مصطفى
عمرو ممدوح سيد محمد
سحر عثمان حسين حسين احمد
محمد موسى محمد محمد يوسف
رحاب رجب ابوزيد شافعي
فايزه احمد فتوح ابراهيم
زينب احمد صﻼح البيلي دوالي
محمد عبدالعظيم سيد محمد
مهاب محمد جاد الرب محمد
ميمار هاني شافعى محمد

الكلية
إعﻼم بنى سويف
السن عين شمس
علوم القاهره
معهد فني تمريض المنصوره
تربية سوهاج
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية المنصوره
نوعية كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب اسيوط
معهد فني تمريض المنيا
تربية المنيا
اداب انتساب موجه دمنهور
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى سوهاج
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
علوم رياضة اسوان
علوم رياضة حلوان
حقوق شبين الكوم ج منوفية
اداب الزقازيق
تجاره طنطا
نوعية جيزه
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب المنصوره
تجاره القاهره
تجاره عين شمس
حاسبات ومعلومات حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
155989
435587
145797
502671
314296
545353
877397
889429
122335
431884
726826
507974
890771
395348
231319
578513
738949
559802
739219
683414
382414
325397
538354
231337
911874
283672
524967
368858
884442
613690
300415
155778

اسم الطالب
محمد ناصر عبد الغني رمضان
آية حافظ يونس حافظ يونس
مصطفى هﻼل هﻼل هﻼل على هﻼل
سمر عبدالعاطى محمد عبد العاطي
هدير صﻼح الحسينى خيرﷲ
مروان صﻼح الدين السيد بدوى عيسى
احمد محمد توفيق احمد
محمد عاطف عبد الودود محمد
بثينه محمد متولى محمد
اسﻼم حسن عبد المنعم محمود على
اسماعيل محمد اسماعيل السيد اسماعيل
على نور الدين عبد الرؤف عبد الرازق
نبيله عبد الرزاق عبد المنعم عثمان
هاجر حماد سالم سليم
ميادة جمال محمد عبدة
محمد صﻼح عبدالفتاح عظمه
نرميين فوزى صﻼح صباح
مصطفى نصر عبدالحميد مسعود
سمير شوقى سمير نمر
نسيبه محمد السيد التابعى صبيح
هدير سمير على اسماعيل
سارة سمير وديع حنين
اسراء أحمد علي سيد أحمد أبو شنب
ندى اشرف انور سيد
فاطمه مصطفى احمد ابراهيم
بيشوي مراد حليم بشارة
بسنت محمد عبدالقادر عبدالرحيم النجار
دعاء اشرف حامد محمد حبيشي
اسﻼم عاطف ضاحى جابر
محمد بدران على شحاته على
دعاء محمد عبد العظيم متولى سيد احمد
شيماء سامى فتحى عبد الباقى

الكلية
تجاره بنى سويف
دار العلوم الفيوم
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي السادات
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
حقوق اسيوط
معهد فني صحى اسيوط
اداب انتساب موجه عين شمس
زراعه اﻻسكندريه
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب انتساب موجه دمنهور
اداب اسيوط
حقوق عين شمس
تجاره انتساب موجه قاهره
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات اﻹدارية
دار العلوم ج القاهره
تربية/رياضه دمنهور
اداب الزقازيق
رياض اطفال المنصوره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره عين شمس
علوم طنطا
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية ابتدائي اسوان
تجاره عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
معهد فنى تمريض بنها
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب الزقازيق
اداب انتساب موجه حلوان
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
430682
320570
596982
365140
291158
163884
443737
389531
840944
468005
595236
809581
461130
370435
432624
817208
152014
535694
735939
607553
371356
452697
104280
831752
896294
664128
516961
828152
156574
605403
157356
231440

اسم الطالب
اسماء يونس على احمد رشوان
محمد ابراهيم حسب بسيونى
خلود احمد محفوظ ابو الفتوح
ريهام اميل رشدى فلتس
عمر محمد يوسف مصطفى
احمد عويس عبد الحميد عبد الباقي
هبه عادل رضوان الفرارجى
حسن ماهر حسن مصطفى احمد
اسطفانوس عبد المسيح ونيس وهبة
مياده شاكر السيد محمد عفيفي
عصام احمد بدير احمد على
كرستين سمير فايز هندى
مصطفى عبدالسﻼم انور توفيق عبدﷲ
كريم سيد محمد خلف ﷲ
بﻼل مجدي محمد حسن على
ايهاب بهاء يعقوب صموئيل
شهاب خالد مغازى احمد
اماني كرم علي شيبه
محمد ابراهيم محمود حسن الشافعى
احمد محمود حسنى محمد سليم
عمرو حماده ناجى ابراهيم
مى ابراهيم احمد عكر
سارة صﻼح الدين حسين محمد محمد
اية مراد محمود محمد
ايه محسن عبد العزيز عبد الحميد
اسراء احمد جمعه علي
محمد أحمد حامد محمد بلح
احمد عبد الواحد محمد حسين
عمر محمود قرنى عبد العظيم
دنيا كمال السيد إبراهيم
نورهان محمد عباس محمد
ندى عبد ﷲ احمد عبيد

الكلية
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
تجاره جامعة دمياط
تجاره عين شمس
الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم
تجاره بنى سويف
تربية رياضيه  /بنات طنطا
اداب انتساب موجه عين شمس
علوم المنيا
تربية/رياضه كفر الشيخ
معهد فني صحى بور سعيد
طب بيطري المنيا
تجاره كفر الشيخ
تربية/رياضه بنها
تجاره كفر الشيخ
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
تربية ابتدائي دمنهور
تربية رياضيه بنين الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تربية/رياضه بنها
تربية ابتدائي طنطا
علوم رياضة القاهرة
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالبات
تجاره سوهاج
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره دمنهور
اداب قنا ج جنوب الوادى
اداب بنى سويف
طب بيطرى بنها
تربية ابتدائي بنى سويف
زراعه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
612434
441150
363722
908046
355717
587360
611550
538916
205408
515357
356439
123642
656150
518872
165244
589635
589401
108333
661531
309892
537316
602787
732167
379008
584514
597460
280060
532442
142764
597999
106385
145905

اسم الطالب
محمد السيد سليمان السيد المساح
عمرو محمد منصور على محمد جبريل
احمد ابواليمين عبدالغنى معوض
دميانه دميان قزمان سرجيوس
كرستين سمسم شفيق لبيب
ياسمين صﻼح عبدالرحمن عبد السﻼم بركات
دينا عبدالسميع احمد عباس
ميرهان يوسف ابوالعﻼ مصطفى
ايمى وهيب مترى ميخائيل
وائل محمد مصطفى محمد
هاجر سامح محمد المعداوى
عمرو سعيد احمد محمد
ماركو اشرف فوزى بانوب
اميرة عبد ﷲ جابر السروى
نيرة خالد محمود محمد يوسف
مرفت السعيد شفيق زيدان
آمانى صالح عبدالفتاح احمد
عاليه امير على ابوضيف
مروه محمد صفوت محفوظ شلبى محمد
محمد جمال عبدالعزيز ابو حجازى
اسماء محمود رجب حمادة
حسام طلبة محمد طلبة زيد
محمود ماهر عبدالعال عبدالسميع
نوران احمد هاشم احمد الجمل
اسامه ابراهيم رفيق على شكر
اميرة نصر السيد منتصر
احمد حمدي وزيرى عطيه ﷲ
ثروت انور فاروق عبدالمقصود قريطم
منى السيد علي ابراهيم سعد
محمد سمير مصطفى الصايغ
محمد احمد وفائى سيد عثمان
حسين صالح حسنى على

الكلية
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه دمنهور
علوم رياضة اسوان
تربية سوهاج/رياضة
علوم رياضة اسوان
نوعية فنيه طنطا
اداب الزقازيق
علوم دمنهور
فنون جميله فنون حلوان
حقوق اﻻسكندريه
تربية حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره الزقازيق
اداب دمنهور
نوعية الفيوم
تجاره طنطا
تجاره طنطا
تجاره القاهره
تجاره الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجاره جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات حلوان
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
تجاره جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
810093
896210
144416
752950
672362
545082
444432
128189
322623
315937
372836
167272
233456
364671
741112
280907
808740
362478
383468
233245
821613
312431
806119
169443
351199
902360
921046
582369
147892
436125
531876
881989

اسم الطالب
ايفا موريس يعقوب مرقس
عائشه جمال محمود سلمان
ضحى سعيد محمد منجود
اسماء اسامه محمد فوزى احمد على
احمد محمود السيد منصور
حسن احمد حسن حسين محمد
جمال جمال عبدالفتاح مصطفى ابو عمارة
مونيكا ماجد مسيحة سليمان
سلمى السيد عبد الستار فرج
اﻻء طارق محمد بركات
ساره هشام محمود فريد محمد
اسراء ابراهيم عبد البصير عبد ﷲ
ساره معتز با مصطفى رفعت حسن
ايه جهاد كمال احمد عﻼم
محمد مجدى محمد عبدالحميد شطا
سلمى حسام السيد حسن شطا
رضا حسن محمود عبد الرحيم
نورهان مدحت سيد اسماعيل
محمد بهادى محمد حسن صبيح
كريم صﻼح محمود ابراهيم ابو زيد
خالد جمال عبد الفتاح حسن
ماهر محمد امين مدكور
فاطمه شحاته محمد صالح
اسراء مكرم رمضان اسماعيل
اسﻼم محمد محمد بركات ابراهيم
محمد عبد الفتاح محمد احمد
حسام كليب عﻼء الدين احمد
ساره مسعد احمد الغزالى
ريهام محمد سيد محمود زعفرانى الزير
نيره مروان على كامل
محمود احمد عبدالفتاح الجمل
ايه عادل جعفر عبد البديع

الكلية
تجاره بنى سويف
حقوق سوهاج
خدمه اجتماعيه حلوان
اداب انتساب موجه بورسعيد
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
علوم رياضة سوهاج
حقوق طنطا
رياض اطفال القاهره طالبات
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب الفيوم
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
حقوق عين شمس
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه اسيوط
علوم رياضة عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
السن عين شمس
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
حقوق شبين الكوم ج منوفية
تربية ابتدائي المنيا
اداب الفيوم
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
علوم سوهاج
تربية سوهاج
طب بيطرى المنصوره
تجاره القاهره
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
369751
904198
813820
812616
587841
324095
228222
223151
837412
371764
362440
456681
845732
578327
660566
804457
316056
806555
539337
806542
453766
512970
654299
835922
890905
118386
319519
730647
166942
741450
306315
514953

اسم الطالب
احمد محمد اسامه صبحى
محمد علي محمد منصور
نرمين محمد امين عبده
محمود سيد عبدالفضيل مفتاح
امل محمد عبد الوهاب محمد شلبى
مينا يوسف واصف يوسف
ابانوب مجدى ميخائيل جرجس
كارولين ماجد جرجس عبد الشهيد
محمد زكريا مصطفى دمرداش
شيرين اشرف ابراهيم سيد
ميرنا محمد على محمد على
اسراء ابراهيم محمد سعد ابوزيد
محمد ابو القاسم يوسف على
سمير ابراهيم عاطف الشيخة
زينب حسن رمضان على ابو الغيط
هدى احمد كامل ابو الليل
شيماء احمد مليجى طه السلكاوى
مريم نادى وليم بشرى
وفاء سمير عطيه مغربى
مارينا نشأت شوقى بشرى
ساره سمير سعد ابراهيم شلبي
ريهام احمد سعيد عثمان هبيله
فاطمه الزهراء صﻼح ابراهيم محمد ابراهيم
مدنى مجاهد مدنى محمد
رضوان عبد الرحمن داود احمد
ايمان محمد محمد محمد عسول
اسراء عاطف فتحي مغيث
كريم محمد احمد منصور
ايه رمضان حسن محمد
محسن محسن الشحات ابراهيم
علي ابراهيم دياب عبد الحليم
سالم عصام عبدالرازق أحمد سرور

الكلية
تربية رياضية بنين بنها
تجاره سوهاج
تربية رياضيه  /بنات المنيا
اداب المنيا
تربية ابتدائي بنها
حاسبات ومعلومات اسيوط
حقوق حلوان
تجاره القاهره
تربية فرع الوادى الجديد
تجاره عين شمس
اداب عين شمس
تربية ابتدائي طنطا
تجاره سوهاج
حقوق طنطا
تربية ابتدائي المنصوره
حاسبات ومعلومات المنيا
تربية بنها
اداب انتساب موجه المنيا
علوم اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
تربية ابتدائي طنطا
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
زراعه المنصوره
حقوق اسوان
معهد فني صحى اسيوط
اداب القاهره
تربية السادات
تجاره جامعة السويس
تربية الفيوم
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
899761
425718
115000
752285
671911
672251
361484
838018
593364
429174
508685
758800
837750
351616
288153
323536
235851
205071
384376
442155
740752
610849
310640
503037
806582
804363
285731
680030
595888
899143
392406
165440

اسم الطالب
دعاء عبد الرحمن محمد احمد
عبد الرحمن مصطفى عبد الجليل حسين
اسراء اسامه محمد حامد
اميره يوسف السيد يوسف البغدادي
ايمان محفوظ محمد السيد موافى
ايمان عاطف على اسماعيل
ايات جمال على محمد حسانين
جهاد زكريا احمد عبد الحفيظ
زهراء محمد وجيه نوارج
نورهان احمد محروس احمد
هاجر عادل محمود شحاته خليفة
ساره احمد مصطفى محمد على
محمد عزمى عبد المولى حسن
يمنى احمد غانم حسن
اميرة عبد الحميد كيﻼنى عبد الحميد
مها احمد شبل احمد عرفة
امانى سالم عبد الرحمن السيد
ايمان جمال عبد الرحيم عبد الرحمن
احمد هانى ابوسريع محمد
عبدالرحمن رياض عبدالفتاح رياض اسماعيل السراج
محمد احمد ابراهيم مصطفى وافي
هدير قاسم عبدالصمد محمد
نادية مصطفى محمد نبيه نجم
محمد اشرف سيد احمد ابراهيم الزغبى
نرمين عيد شحاته جرجس
نورهان نور الدين مصطفى محمد
ابراهيم علي عبد الناصر يس عبد الفتاح
فاطمه الزهراء السيد محمود المرسى شهده
سمر حامد رجب الشرباصى
شيماء عبد الرحيم على موسى
زينب مجدى عبدالعزيز محمد عوض
اسراء فتحى عباس عبد المنعم

الكلية
تربية طفوله سوهاج طالبات
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
اداب القاهره
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره المنصوره
تربية المنصوره
تجاره عين شمس
تربية طفولة فرع الوادى جديد
تربية جامعة دمياط
اداب انتساب موجه دمنهور
اداب دمنهور
فنون جميله فنون المنيا
كلية تربية رياضية بنين الوادى الجديد
اداب عين شمس
حقوق حلوان
معهد فني صحى بنها
تجاره القاهره
اداب القاهره
اداب بنها
اداب طنطا
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
اداب الزقازيق
نوعية اشمون
علوم رياضة اﻻسكندرية
اداب المنيا
اداب المنيا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية المنصوره
معهد فني صحى بور سعيد
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
خدمه اجتماعيه حلوان
اداب انتساب موجه الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
589268
444068
449910
593994
558257
534096
314804
152562
506768
667070
471845
209057
242286
461149
280840
663830
608885
837703
535692
439737
597632
471940
382838
747413
650328
523361
510332
577414
224664
456814
915388
330596

اسم الطالب
احمد الحسن محمد الباز الرفاعى
ايمان زين السيد احمد مرعى
رضوى جمال ابراهيم ابراهيم زغلول
ساره أشرف كمال رجب سالم
منى محمد محمد حسين الفيومى
شروق احمد محمد ابو العنين بحر
محمد عصام ابراهيم الدسوقي النادى
طارق محمود ذكي عبد الحميد
مريم محمود احمد محمد الروينى
فاطمه احمد السيد ابراهيم راشد
محمد صﻼح الدين رشاد محمد المرسى
منة ﷲ ابراهيم سعد محمد السعدنى
مروان احمد شكرى محمد
اشرف حسن عبدالهادى بندق
استر عبد المسيح معتمد خليل
حنان مجدى السيد محمد عبله
على اسماعيل على صادق اسماعيل
نورهان أحمد عبدﷲ أحمد
الهام يسري يحيى محمد سليمان
اية خميس زغلول حسن ابو السعود
محمد انيس احمد جمعه
عﻼء عباس عبداللطيف منصور
احمد عماد حسن محمد حسن
فاطمه محمد غريب محمد
نورهان محمد عبد الفتاح عبد الفتاح عبد العال
مايكل هانى سامى داود سليمان
احمد محمد سعيد محمد البرلسى
محمد عبد الحليم السيد النجار
يوسف ايمن السيد احمد محمد السايس
فوقيه محمد محمد جمال أبوليله
الزهراء فرج ﷲ محمد اسماعيل
ماجد عصام الدين ابراهيم الرشيدى

الكلية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
تمريض طنطا
رياض اطفال المنصوره
معهد فني صحى بور سعيد
تجاره دمنهور
تجاره دمنهور
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية ابتدائي المنصوره
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضة
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره كفر الشيخ
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب المنصوره
تجاره الزقازيق
اثار قنا جنوب الوادي
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بور سعيد
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره بنها
تربية ابتدائي جامعة السويس
علوم بورسعيد
طب بيطرى اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه دمنهور
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
تجاره انتساب موجه طنطا
اداب طنطا
علوم رياضة اسيوط
اداب انتساب موجه طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
301007
734241
817330
443170
114828
540583
609075
918004
524198
363992
803590
586011
592168
144089
104332
734037
240256
738856
460196
592138
812496
807748
745678
673308
289991
463750
653583
244668
142926
169396
747561
585706

اسم الطالب
احمد سمير الشحات دياب
امل اسماعيل عبدالجليل عبد الجليل
محمد على عبد المجيد سليمان
سالى اشرف محمود احمد ابراهيم
هاجر احمد عبد العال عبد الغنى
هناء خميس محمود عوض
محمود فتحى محمد محمد حسانين
مصطفى احمد ايهاب ثابت مصطفى
نورهان محمد شاكر هدية
فؤاد عادل فؤاد ناصف
نرمين ممدوح رمزى شاكر
محمود فايز مخيمر عبد ربه
رحمه اكيد عوض نقشاره
شهاب حازم محمد لبيب
محمد حسن محمد بيومى
ساره شعبان محمد حسن
ايمان صابر عبده احمد
ابراهيم على ابراهيم ابو الفتوح
دينا محمد محمد على رحيم
نورهان محمد سعد شاهين
شيماء احمد على عبد القادر
وهبة عيد وهبة امين
مجدى محمد مصطفى محمد
اسراء سامى عطيه عطيه دبور
بسنت نبيل حسن سويلم
آﻻء زيان عبداللطيف زيان سعد
محمود على محمد السعيد المنشاوى
عمرو خالد انور الششتاوي
الهام ايمن محمد عباس بهجت
امل على السيد زيدان
مريم مصطفى ناجى حسين البصيلي
احمد محمد عبدربه المنيﻼوى

الكلية
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه الزقازيق
حقوق اسيوط
تجاره طنطا
اثار القاهره
زراعه دمنهور
علوم الزقازيق
تجاره سوهاج
تربية اسكندرية
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
اداب المنيا
معهد فني صحى طنطا
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجارة جامعة السادات
تربية طفوله الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق الزقازيق
تربية ابتدائي كفر الشيخ
فنون تطبيقية جامعة دمياط
رياض اطفال المنيا طالبات
تربية /رياضه المنيا
علوم رياضة اسوان
طب بيطرى الزقازيق
فنون تطبيقيه حلوان
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ
اداب المنصوره
المعهد الفنى للتمريض )مستشفى قصر العينى التعليمى الجديد -الفرنساوى(
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه الفيوم
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
399192
580706
547600
442537
917662
357314
880358
235271
433684
614148
160954
351810
466725
294889
547381
445683
885959
161403
117681
906630
460156
211862
527478
353032
658185
461061
680371
533812
294213
516445
539723
808946

اسم الطالب
عبدﷲ جمال رزق محمد حجاج
محمد السيد احمد سلطان
عبدالفتاح عبدالجليل عبدالفتاح شاهين
محمد عزت على ابراهيم شلش
اميره احمد عبدالمجيد بدران
محمد خالد سليمان محمد الكردي
دنيا ماهر حسين محمد
ناريمان ايهاب محمد عباده
محمد شعبان محمد محمد منصور
الشيماء احمد بدران محمد حسين
هند مصطفى ابراهيم احمد
نسمة ابراهيم عبدالمنعم المتنبى
امينة محمد السيد محمد عامر
محمد كارم محمود جاد حسان
محمد رأفت سعيد محمود السيد
سالى سعيد ابراهيم حجاب
ابرام لوقا لبيب جرجس
بﻼل فوزي محمود محمد
رانيا طارق محمد كامل توفيق
مارينا نشأت الضبع لوقا
نجﻼء محمد محمد احمد رمضان
شهد خالد محمد محمود
اسراء خالد محمد خالد محمود
ابراهيم محمد على احمد
خديجه نشأت على محمد ابو العنين
ابراهيم حسن حسن عبدالرحمن اﻷعصر
نورا محمود محمد عبد الحميد ابراهيم
ايات محمود السيد عبدالعال الطمﻼوى
محمد مسعد عثمان احمد
محمود عبد الرحمن مسعد حرحش
اميرة حسان محمد عبد الغنى اسماعيل
شفا رمضان سعد كمال

الكلية
معهد فني تمريض عين شمس
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
اداب اسيوط
تجاره سوهاج
علوم اسيوط
حقوق حلوان
علوم رياضة طنطا
نوعية الزقازيق
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف
تربية بنها
اداب كفر الشيخ
حقوق عين شمس
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
طب بيطرى كفر الشيخ
نوعية فنيه اسيوط
تربية رياضيه بنين بني سويف
علوم رياضة اﻻسماعيليه
اداب سوهاج
نوعية كفر الشيخ
حقوق القاهره
علوم اسوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
معهد فني صحى المنصوره
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
تربية ابتدائي دمنهور
فنون جميله فنون حلوان
تجارة جامعة السادات
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
معهد فني صحى بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
804927
813981
453864
841593
311541
807801
160053
283781
674714
835667
292854
746200
534443
662659
440083
288137
801671
158162
450077
884722
516096
817398
583312
371370
143905
822068
229571
147678
154664
517943
324159
452721

اسم الطالب
اسراء محمد احمد محمد
ياسمين عادل عبد المعبود مرسى
ندى رجب ابراهيم عبد الحميد
محمد امين حرب احمد
اسﻼم محمد عبدالتواب محمد
الزهراء احمد عبد الجيد عبد العزيز
مصطفى محمد عبد الدايم حسين
عبد الرحمن جمال ابراهيم عبده
احمد ماهر سعد حسن عبد المنعم
فاطمه محمد النوبى ابوالمجد مصطفى احمد
نورهان صﻼح عبدالرحمن جنيدى
برآم عادل وديع بنيامين
دعاء خالد فرحان ابراهيم بﻼل
احمد شكرى الديسطى بازيد
رانيا محمد على محمد زغلول
اسراء صابر عبد الحميد احمد الميهى
يوسف عمرو عبد الرؤف طه
دعاء قطب محمد حسن
شيماء سامى ابراهيم محمد بغاغو
سمر شعبان عبد الرؤوف محمد
محمد السيد سعيد محمود يوسف
جورج عزت كمال عياد
هدير يسرى كمال محمد الجندى
محمد صﻼح عبدالمنعم عطية
محمود فرج محمود السيد عبيد
ريهام اشرف محمد محمد
رضوى محمود السيد البكرى
داليا الحسين محمود محمد
اﻻء عاطف عبد العظيم محمد
وﻻء محمد حامد هنداوى
ميادة حناوي حسن احمد
يمنى عبد الرحمن حامد عكر

الكلية
تمريض المنيا
معهد فني صحى بنى سويف
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تجاره بنى سويف
علوم شبين الكوم ج المنوفية
رياض اطفال المنيا طالبات
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه حلوان
اﻷكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية
تربية طفوله ج دمنهور
طب بيطرى المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره اسيوط
تمريض بني سويف
اداب طنطا
اداب انتساب موجه اسيوط
تجاره طنطا
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
نوعية طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم عين شمس
تجارة قنا ج جنوب الوادي
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجاره القاهره
تربية بنى سويف
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
نوعية طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
756910
879763
432255
677758
289610
884008
114389
327407
735409
308392
128040
597093
900423
218225
180653
906308
381159
372974
360197
895640
300698
912561
309387
239483
373395
501076
577151
104941
519394
676561
140522
318803

اسم الطالب
ساره صبحى عبدالسﻼم الدرديرى
علياء اسامه حسانين احمد
احمد ابراهيم سالم محمد عبدالعال
ندا عاطف رمضان عبده المحجوب
منة ﷲ ياسر احمد محمد فرج ﷲ
هاله محمد عبد التواب وهمان
ريهام احمد شوقي محمد
اية فؤاد عبد المولى قشطه
زينب محمد غانم سالم حسن
يوسف رمضان عبدالحميد نوفل
مادونا نادي بنيامين وديع
ابتسام حماده أحمد رمضان
ايه حلمي محمد عبد الوهاب
شيماء طارق صالح محمد
كريم خالد عبد الكريم موسى
رافت ناجى جاد منقريوس
سيد عبده سيد عبده ابوسالم
اسراء محمود عثمان عبدالعزيز
محمود ابو ضيف عبده محمد
كيرلس ابراهيم جادﷲ ابراهيم
بلقيس جمعة عويس على
ميرنا سمير راغب بولس
امال سامي مشحوت عيد الحنفى
رجب محمد رجب خضر المرسي
عبدﷲ اشرف حسن عبدالمعطى عزازى
مؤمن احمد محمد عبده محمد
مياده على بدير على صحصح
وائل محمد صﻼح الدين محمد علي
نورهان احمد يوسف الزنقلي
عﻼء اشرف سعدالدين سعد الدين محمد السيد
اسراء ايمن عبد العزيز مازن
جيهان سامي عبدالحميد نصار

الكلية
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
اداب اسيوط
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
اداب حلوان
اداب اسيوط
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره القاهره
تجاره بور سعيد
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
علوم رياضة القاهرة
اداب انتساب موجه بنى سويف
السن المنيا
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره سوهاج
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية طفولة أسوان
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه قاهره
زراعه مشتهر
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
رياض اطفال المنصوره
دار العلوم ج القاهره
تجاره دمنهور
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
205369
743739
364304
209975
659445
449002
354926
382421
371051
519238
742698
744484
750350
468480
529139
472588
822021
599263
577573
728085
537856
601886
678222
504390
453691
525036
297396
825338
354902
210777
362825
295759

اسم الطالب
ميرنا مﻼك يعقوب لطفى
ندى عﻼء حمزة محمد
ليلى سليمان مدبولى محمد
مازن محمد عبد الفتاح عفيفى شاهين
ايمان فايز على الحلو
ساره محمد احمد ثابت
دعاء حسن امين محسن
ايمان محمد سيد خليل السعدى
محمد احمد عبدالفتاح احمد
فاتن على محمد سليم
ساره عبدالستار محمد محمود
مصطفى رشدي حسن الدسوقي
كريم حامد على سعد سﻼم
محمود سمير السعيد غازى
اسﻼم هشام عبدالحميد عبدالجواد ابو شويشة
يمنى محمد عبدالجواد على عوض
امنيه علوى ثابت علوى
مصطفى عبد الحميد محمد عبد الحميد الشريف
عمر محمد عبد ﷲ طلبه الفقى
مى حسن عبد الحميد على النادى
آيه جمال شوقى كامل الغنيمى
احمد عيد أحمد هندي
محمد هارون عبد المجيد السيد الداودى
أنتونى أنسى أسعد ويصا شنوده
اسماء مصطفى صﻼح دابوه
يارا خالد محمد احمد خليل
يارا كرم سيد امبابى
ايمان محمد عطيه معﻼوي
بسنت حسن عبدالعزيز محمد
نورهان عز الدين عابدين عبد المنعم
محمود سمير توفيق سيد العجولى
مها محمد علي سليمان

الكلية
تجاره بنها
تربية طفوله اﻻسماعيليه
علوم رياضة جامعة دمياط
طب بيطرى القاهره
علوم المنصوره
اداب طنطا
حقوق انتساب موجه عين شمس
طب بيطرى بنها
علوم رياضة المنيا
حقوق اﻻسكندريه
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره جامعة السويس
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تجاره كفر الشيخ
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية كفر الشيخ
إعﻼم ج جنوب الوادى
علوم الزقازيق
اداب المنصوره
نوعية الزقازيق
علوم طنطا
تجاره الزقازيق
اداب المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
علوم طنطا
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
السن عين شمس/رياضة
اداب قنا ج جنوب الوادى
حقوق عين شمس
بنات علوم رياضة عين شمس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
كلية البنات تربية عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
351608
527435
665193
355305
452002
885343
750718
604923
670229
105546
110497
306046
277420
448925
831666
735935
536297
214653
242613
525959
841134
583814
842881
813226
389734
544817
736976
740543
662293
728912
530149
876578

اسم الطالب
اروى احمد محمود السيد
مروة عبد الحميد عبادى سرور
احمد محمد احمد محمد علي
ياسمين عبدﷲ عبداللطيف عبدالمطلب
سامى عبد الرحيم سامى عراقيب
امل احمد محمد احمد
احمد علي علي ابراهيم الخواجة
عبدالمنعم سمير سعد ابراهيم سالم
يوسف رمضان الشافعى النبوى السيد احمد
محمد سيد احمد محمد
مصطفى مجدى اسماعيل عبد الهادى
بﻼل كرم محمود خضر
محمود احمد ضياء الدين حسن ضياء الدين سليمان
بسنت وجيه محمد عبد النبى
حسين محمد حسين خليفة
يسرا على السيد السيد علي
مريم فكرى المغازى الطودى
محمد عادل حسن محمد
عبد الرحمن محمد حامد محمود
عمر احمد على عيسى احمد
آيه احمد عبد الحافظ احمد
نورهان عبد اللطيف عبد الموجود زعير
ابانوب نشأت ثابت مسعد
مروه محمد عبد الظاهر محمد
محمد رفعت عبدالحق حساني
بﻼل اسامة عزمى عبد النبى رمضان
محمد ماضى محمد محمد
محمد جمعه سعد العشري
محمد ابراهيم عبد المعطى عبد ﷲ تركى
ابتسام جمال فتحى محمد الشعيرى
محمد كامل احمد ابو الخير
ماير عبد المسيح سعد سيدهم

الكلية
اداب عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره طنطا
اداب اسيوط
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة القاهرة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي طنطا
كلية تجارة ج أسوان
زراعه الزقازيق
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه حلوان
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب اﻻسكندريه
اداب المنيا
علوم المنصوره
تربية /رياضه المنيا
اداب المنيا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم رياضة اﻻسكندرية
نوعية الزقازيق
حقوق الزقازيق
زراعه المنصوره
معهد فني صحى الزقازيق
حقوق اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
362185
736411
677615
103395
241265
527126
904558
455400
800124
165429
897988
241316
816854
439660
451271
293813
800605
850005
811086
593072
805748
586860
666886
727095
535948
232225
742053
360645
426122
278524
729101
116709

اسم الطالب
مريم نادى فوزى زكى
عبدﷲ ابراهيم عبدالعظيم محمد حجى
محمد مجدى عبد الوهاب عوض
هند سيف الدين حسن ابراهيم
ايمان ابو العﻼ احمد محمد
روان السيد محمد حسن سالم
هدى عبد الناصر محمد احمد
خالد على محمد حمره
ميار عصام عبد المنعم عبد الحفيظ
محمد محمد عبد المنعم شعبان
حنان حلمي قاصد نخله
هند خالد محمد عبدالفضيل
صفاء سيد حسن حسين
رغدة عبد الفتاح عبد المنعم محمد شاهين
حسام السيد ابراهيم حسن وهدان
احمد محمد مبروك حسين
هبه مصطفى كمال احمد
داليا محمد عبدالهادى محمود
اسماء جمعه محمد متولى
آيه طارق السيد مطر
نعمه محمود عبدالسﻼم عبدﷲ
مريم طارق محمد معوض شرف الدين
ابراهيم احمد ابراهيم الحسنين مسلم
احمد محمد شوقى عبد الحليم البحر
نسمة صﻼح عبد العال مجاهد
محمد مدحت محمد رفعت
ايه نجدى أمين محمود
مصطفى نجم الدين مصطفى احمد
مريهان محسن غالى بولس
شيرين حمدي محمد توفيق العجمى
محمد هاشم مسعد حجازى
احمد محمد قرنى محمد السيد

الكلية
حقوق عين شمس
تربية رياضيه بنين الزقازيق
تجاره المنصوره
علوم القاهره
تجاره القاهره
تربية أساسي اسكندرية
اداب سوهاج
تجاره طنطا
اداب قنا ج جنوب الوادى
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تربية سوهاج
علوم القاهره
تربية ابتدائي المنيا
علوم رياضة دمنهور
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
حقوق انتساب موجه عين شمس
تربية رياضيه  /بنات المنيا
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تجاره بنى سويف
تجاره جامعة دمياط
طب بيطري المنيا
حاسبات ومعلومات بنها
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره بنها
علوم حلوان
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حاسبات ومعلومات عين شمس
طب بيطرى فرع مطروح
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
657998
304874
683493
656168
365441
459525
531745
741890
471347
884062
126010
583695
510860
818377
162851
539731
615350
904594
464559
662101
500159
651498
164010
206699
224862
904531
434579
887987
322026
615171
681492
205653

اسم الطالب
كريم حمدى رياض السعيد عباده
سحر جمال عبدالرحمن سعد
محمد محمد عبد ﷲ بدر الدين فروح
محمد رضا محمد حسن اﻻعمى
ندى صﻼح شعبان شلبي
محمود عبد الحكيم جمال الدين ابو زامل
مجدي محب شفيق يوسف جرجس
محمد ابراهيم محمد محمد عبد الرحمن
دينا مجدى محمد احمد العشماوى
امنيه محمد عبد العظيم اصمعى
يسرا هشام فوزى محمد ابراهيم
ايمان البدرى السيد الشيخ على
كيرلس صبحى سيحه موسى
سهيله سيد عبد الحميد ابراهيم
اسامه ابراهيم احمد محمد
ايمان محمد ناجي سعيد
داليا جمال محمد عبدالغفار
اسماعيل عبد الحكيم حسن محمد
عمرو متولى السيد شاهين
حسين محمد سلطان سالم سلطان
عبد الرحمن امير محمد عبد اللطيف
اريج الحسين السيد البسطويسى
محمد طارق يحيى احمد
كارين مجدى ميخائيل زكى
احمد ضياء سيد عبدالواحد
ساره نعيم يواقيم دميان
عبد الرحمن كمال سعد أبوجميل
دينا ممدوح علي عبد الخالق
حافظ اشرف حافظ فهمي محمد فهمي
السيد محمد حسينى عمر ابراهيم
يمنى عاطف محمد ابراهيم العشماوى
محمود محمد عبد العال مصطفى على

الكلية
تربية/رياضه المنصورة
معهد فني صحى رياضه بنها
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تجاره كفر الشيخ
حقوق حلوان
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تجاره دمنهور
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره كفر الشيخ
تربية ابتدائي اسيوط
اداب القاهره
تجاره طنطا
تجاره دمنهور
اداب المنيا
ك.ت .فني صناعى المطريه
تجاره انتساب موجه دمنهور
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره سوهاج
اعﻼم القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات المنصوره
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره عين شمس
اداب سوهاج
علوم رياضة الزقازيق
اداب اسيوط
تربية شبين الكوم
معهد فني صحى الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
753402
516817
900045
522808
734783
434723
163276
733586
582310
892007
538852
583308
904018
805350
665100
137763
902048
437842
536293
400358
393027
369154
603005
532955
322608
502018
153891
818920
354399
355286
363602
171832

اسم الطالب
ندى محمد مراد عبده اسماعيل
محمود الشﻼمونى عبدالقوى جادﷲ قويدر
محمود محمد محمود محمد
ندا شحاته شعبان شحاته محمد
على محسن محمد محمد
محمد نبيل ابوالفتوح محمد الديب
مي وهيب محمود اسماعيل
حسناء رضا محمد احمد ابوالعزم
محمد طارق محمد بركات
رانيا زعفر شربلى عبد الخالق
اسراء يحى محروس محمد ابو عمر
هدير جمال فؤاد على الطليمى
اسراء فؤاد محمود احمد
ايمان جاد لطفي صادق
حسام حاتم محمد محمد يوسف
بسام عدلي محمود سليمان
ياسمين خيرى احمد محمد
جهاد عبدالعزيز محمود عبد القادر
مريم حلمى جرجس بشاى
عادل رومانى فايز حبيش
كريم ابراهيم عبدالحليم احمد
دينا صﻼح ابراهيم عبدالهادى
مصطفى صبرى محمد محمد اسماعيل راشد
زياد طارق محمد كمال محمد كامل الرجال
دنيا رشاد محمود أبو الفتوح اﻷعصر
رضوى عبد الحليم عبد العزيز عبد الحليم محمد
داليا اسماعيل محمد اسماعيل
مصطفى محمد زهجر عونى محمد
احمد خالد رضوان محمد
ميرا ماهر منير بشاى
سعيد عصام فرج على
محمد مصطفى احمد محمد

الكلية
تربية بور سعيد
تجاره دمنهور
حقوق قنا جنوب الوادي
زراعه اﻻسكندريه
تجاره جامعة السويس
علوم رياضة طنطا
تربية ابتدائي الفيوم
اداب انتساب موجه الزقازيق
معهد فني صحى طنطا
تمريض اسيوط
تربية ابتدائي السادات
علوم طنطا
تربية سوهاج
نوعية موسيقيه المنيا
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
زراعه عين شمس
اداب سوهاج
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم جامعة دمياط
معهد فني صحى رياضه امبابة
حقوق عين شمس
علوم رياضة المنيا
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
تجاره دمنهور
اثار القاهره
اداب اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه بنى سويف
حقوق اسيوط
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
علوم عين شمس
زراعه القاهره
اداب بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
153682
514945
315637
875263
511780
601097
661912
473785
316139
592052
391486
179478
471918
549098
435491
590319
602607
456678
581288
514631
543502
114272
612099
234907
586671
180740
128691
520540
431545
501827
223574
460969

اسم الطالب
منة ﷲ محمد على احمد
احمد سامى محمد منصور السرجانى
احمد محمد عباس الحسينى
عبد الرحمن صفوت عباس عبد العال
منار عمرو على ابراهيم على
الشيماء حاتم محمد محمد السيد
عبد ﷲ عبد العزيز عبد ﷲ السيد على
مريم السيد السيد عبد القادر صﻼح
امل محمود اسماعيل حافظ زهران
أميرة احمد زكريا الجمال
هايدى عبدالمنعم محمود عبدالفتاح
فاطمه محمد جابر على
محمود نادى محمد ابو القاسم
محمود صﻼح محمود محمد اﻻمرد
ميساء مدحت محمود احمد رشوان
عبدالرحمن محمد على العوضى
اسراء جمال نصرالدين محمد السيد
ابتسام محمد ابراهيم صالح
محمد سعيد حلمى على شحاته
احمد محمد عوض ابراهيم شلبى
احمد محمد عامر عبدالعزيز عامر
مروان اسامه سعد عبد الفتاح
فاطمه محمود السيد سيداحمد
شيماء ناصر عبد الرازق حلمى
اكرم عبد الشافى عطية عبد الشافى نصر
ابانوب ناجى جوده معوض
نورهان فؤاد عبد الغنى حسن سالم
علياء كحيل حسيب عبد النبى
يوسف محمود مصطفى شحاتة عيسى
فادي ياسر محمد هانى عماره
هدير احمد سامى عبد الفتاح محمد
مسعد صالح رزق تليمه

الكلية
تربية /رياضه بنى سويف
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية ابتدائي بنها
تجاره اسيوط
حقوق اﻻسكندريه
تربية الزقازيق
تجاره طنطا
تجاره كفر الشيخ
علوم بنها
تربية جامعة دمياط
اداب القاهره
تربية ابتدائي بنى سويف
تجاره كفر الشيخ
تربية/رياضه دمنهور
اداب اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه جامعة دمياط
تربية طفوله الزقازيق
تربية ابتدائي طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق طنطا
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره طنطا
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق القاهره
اداب دمنهور
تجاره دمنهور
تجاره اﻻسكندريه
كلية البنات تربية عين شمس
تربية ابتدائي كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
302258
802526
877031
388361
205737
529313
897376
659707
425482
221430
351562
891584
840661
168573
391181
125504
107365
547998
105233
819022
583126
372753
651868
506765
511055
651046
810716
583765
652099
672073
461930
577233

اسم الطالب
محمد رضا عبد الحميد حسنين
مرسا عبد المسيح واقيم غب﷼
احمد عصام الدين جمال احمد
محمد عبدالعظيم شوقى عبدالعظيم احمد
ريهام محمد منير محمد عبد المنعم الطوخى
محمد رمضان إبراهيم أبوزيد
رجاء رافت عياد بشاى
ساره محمد رمضان عبد الحميد
مصطفى ابراهيم سنوسى صابر
هدى محمد سيد على
عمر جمال مصطفى احمد
لبنى احمد تمام على
هاجر مجدي حسن محفوظ
غاده مطر محمود عبد المجيد
عمر احمد حسن احمد
هند سيد سليمان عبد المجيد
رانا احمد محمود مرسى
محمود محمد محمود اللقاني
هدى نمر محمد حسن
اسراء صﻼح شوقي صديق
داليا سعد عبد السﻼم ابو العنين
فاطمه رضا على عبدالحميد
محمود احمد رمضان الدمرداش
مريم شريف محمد ابوسﻼمة
احمد محمد احمد على مرسي
بسنت عبد الرازق جﻼل الدسوقى قاسم
هشام احمد عقيله محمد
دعاء حسنى مصطفى ناشى
محمود محمد حسام الدين محمود زكى متولى النقيطى
فاطمه عز الدين جميل عبد الخالق
رانيا السيد سعد السيد الفار
محمود احمد محمد احمد القارى

الكلية
علوم رياضة شبين الكوم
تربية المنيا
تجاره اسيوط
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره دمنهور
معهد فني صحى سوهاج
تجاره المنصوره
حقوق اﻻسكندريه
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية رياضيه  /بنات اسيوط
نوعية المنيا
دار العلوم الفيوم
زراعه القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره القاهره
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ
حقوق القاهره
تجاره اسيوط
علوم المنصوره
حقوق انتساب موجه عين شمس
حقوق المنصوره
نوعية فنيه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه دمنهور
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره اسيوط
اداب طنطا
حقوق المنصوره
كلية اﻻثار ج اسوان
تجاره كفر الشيخ
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
230744
756405
841088
597852
600234
613777
529459
369760
463066
833981
149593
376361
902605
588510
577731
286519
538105
224626
663849
659600
358678
681219
473935
601878
668212
428452
146388
166810
168363
658396
725462
544253

اسم الطالب
اندرو عياد فخرى الزقيم
مصطفى حسن اعمر عمر
شروق جمال فتحي حسن
ياسمين عطا محمود ابراهيم عصفور
سمر اسامة عبدالعظيم محمود
محمد الحديدى جمعه محمد الحديدى
احمد هشام احمد محمد متولي
محمد عادل ذكى ابراهيم صبيح
محمد عبدالقادر محمد عبدالقادر عمرو
بطرس ممدوح قديس بطرس
احمد هاشم عكاشة محمد
محمد ماهر محمد حسن يسن
خلود محمد السيد عبد العال
ياسمين محمود محمد عاصم
محمد اسامة عبد المنعم برسيمة
كريم حسام صﻼح الدين سليمان
وردة شعبان مبروك سلطان
عمر عادل عبد العظيم محمد
ابراهيم طارق ابراهيم عبد العال
هاجر حسن محمد حسن على
روان صفوت احمد حسانين
عمار محمد محمد عبد العزيز احمد
معتز السيد جﻼل حسن البنا
مياده عليوه عزت عليوه
محى الدين احمد محى الدين محمد عبده
محمود صبري طه حسبو
زينب رمضان سيد امين
اسﻼم فارس على شعبان
حازم صابر سيد عبد الباقى
عبد ﷲ حجى عبده محمد عبد الجواد
محمود عيد عبد الرؤف موسى
احمد ابراهيم يونس محمد العسكرى

الكلية
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية العريش
رياض اطفال المنيا طالبات
تربية جامعة دمياط
اداب الزقازيق
تجاره الزقازيق
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية كفر الشيخ
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب م .بنها
طب بيطرى سوهاج
تربية بنها
اداب المنصوره
السن عين شمس
معهد فني صحى اﻻسكندريه
حقوق حلوان
تربية رياضيه بنين المنصوره
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
اداب الزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تربية حلوان
علوم الفيوم
علوم الفيوم
معهد فني صحى المنصوره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
743265
447304
179340
147267
472651
680396
208344
472733
162427
507875
224979
104428
320118
580748
837884
606218
130997
513022
803707
656132
436216
385210
106787
814595
319533
366304
658896
534678
464297
601604
887142
241435

اسم الطالب
احمد عادل محمود محمد
ابراهيم مصطفى السيد السخاوى
بنوره محمد فوزى محمد
على جمال على حماد
نورة متولي السيد متولي
خالد محمد ابراهيم محمد ضيوه
ناردين مخلص خله عبد ﷲ
سمر بسيوني عبدالرؤف سليمان الشرقاوي
ميرفى حمدى فتحى على
محمود محمد احمد سعد الدين
محمد محمود شعبان عبد الغفار
جهاد مصطفى حسين محمود
محمود محمد محمود صحصاح
احمد هﻼل محمود ندا
شيماء شاذلي حسين شاذلي
دينا السيد ابراهيم محمد
هبه مجدى السيد احمد سعد
منى محمد ابراهيم احمد سليمان
ديانا منير كامل برسوم
على محمد محمد ذكى سلطان
ساره محمد عبد العزيز بدوى
محمد محروس عبدالعاطى محمد عنتر
دنيا عماد الدين مصطفى جابر
محمود مصطفى عبد الوهاب عباس
اية ابراهيم عبد ﷲ محمد سالم
عبدالرحمن محمد عفيفى ابراهيم يوسف
محمد هشام عبد العظيم عبد الواحد عبد ﷲ
هاجر احمد الحسينى محمد
السيد محمد السيد العربى محمود شنح
حسن سامي حسن حسن
همام عيد عبد الﻼه اسماعيل
شيماء ممدوح شعبان قرني حسن

الكلية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم طنطا
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
حاسبات ومعلومات حلوان
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره المنصوره
حاسبات ومعلومات القاهره
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تجاره انتساب موجه قاهره
تجارة جامعة السادات
تجاره طنطا
تربية فرع الوادى الجديد
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
اداب انتساب موجه القاهره
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية ابتدائي المنيا
علوم رياضة المنصورة
حقوق اﻻسكندريه
السن عين شمس/رياضة
حقوق القاهره
حقوق بنى سويف
تربية ابتدائي شبين الكوم
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره كفر الشيخ
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب كفر الشيخ
تمريض الزقازيق
اداب اسيوط
فنون تطبيقيه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
320462
462381
680386
830401
278191
902131
144298
376557
752396
238216
899203
741020
663326
311148
825878
681453
131595
752345
144524
652298
371742
431765
389419
738242
381003
826858
107935
109537
213984
221921
732872
534415

اسم الطالب
احمد عماد رجب الشافعى
هدى مصطفى بسيونى السقا
احمد ابراهيم السعيد محمد
محمد حسن بسطاوى حسين
نهال صﻼح الدين محمد حبشي
رانيا رمضان فهمى عبد اللطيف
اسراء عادل انور عرفه
تغريد محمد فتح ﷲ حسن
منى محمود احمد فتوح عبدة ابو العطا
دنيا عطيه دسوقى محمود
احمد رمضان محمود احمد
عمر محمد اسماعيل سليم
اميره محمد رجب اﻻمام وادى
ايمان مختار السيد العدوى
آيات سبكي عبدالحافظ حسين
هاجر محمد ابو العنين ابو العنين حجازى
مريم ياسر محمد الدسوقى
سلمي محمود عبد الجليل دياب عبد الرحيم
شيماء محيى رجب عبد الخالق سﻼم
اسامه احمد فاروق رضوان
ريهام محمود عبدالمنعم محمد
محمد هشام حسنى حسن
داليا فريد عزت عبدالوهاب
اسﻼم اسماعيل حلمى اسماعيل مصطفى
حسن رضا ابراهيم محمد عكه
محمد السعودي احمد احمد
جورج امير جورج جندى
ابراهيم جمال صبحى محمود
محمود كارم محمود سيد
ريم احمد عزت احمد
ساندى عادل حلمى بطرس
اية أحمد محمود محمد الخبيرى

الكلية
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تربية طفوله كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية قنا ج جنوب الوادى
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب سوهاج
حقوق القاهره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
نوعية بور سعيد
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية رياضية بنين سوهاج
علوم رياضة اﻻسماعيليه
علوم المنصوره
تربية شبين الكوم
تربية رياضية /بنات قنا
علوم جامعة دمياط
تربية رياضيه بنات بالجزيرة ج حلوان
كلية أداب بورسعيد
تربية عين شمس
علوم رياضة اسيوط
تجاره عين شمس
علوم رياضة اﻻسماعيليه
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب م .بنها
تجاره سوهاج
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
تجاره الزقازيق
تربية ابتدائي دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
381231
802894
137009
610950
540149
504862
652348
583398
126588
120160
602088
802166
320465
584324
611431
215508
137382
531685
307619
755020
582080
680572
539114
457606
316052
734401
890894
470979
662454
157332
163263
517453

اسم الطالب
كريم طارق السيد احمد
محمد احمد على اسماعيل
احمد عبد الناصر عبد الرسول بكر
محمد يوسف السيد عطيه
اسراء محمود جمعة عبد السيد
اية عبدالعزيز عوض فهيم خطاب
عبد العزيز عزت عبد ﷲ محمود الجمل
ايه محمد رشاد ابراهيم
مريم ايمن محمد علي حسن
على عزت عبد ﷲ عبد ﷲ ابو هريره
فاطمة شوقى كامل منصور
مينا عبدالمسيح ناروز قدس
احمد مجدي فؤاد الغراب
مصطفى حسين مصطفى سويدان
اسراء أحمد عطيه إبراهيم عطيه
محمد جمال محمد السيد
مصطفى فتحى محمد عفيفى
أسامة محمد عبد المنعم الحوشى
رحاب عنتر عبد الستار الحنفى
مصطفى عبد الرحمن عبد المنعم عبد الرحمن
خالد رضا نبيه الميدانى
محمد احمد ابراهيم محمد شوشة
نسمة صابر حامد محمد الصيفى
ناديه محمود عبد السميع عبد الرحمن العبد
سارة اشرف عبد الحليم أحمد
منال احمد عبد السﻼم حسين عبد العال
احمد منتصر احمد محمد منصور
شيماء ممدوح غازى محمد نجم
كريم يس عبد العظيم عبد العليم الشرقاوى
مى ابوسيف عبد ﷲ ابوسيف
شيرين محى الدين سمير عبد الرازق
نفرتيتي علي بشير على شميس

الكلية
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره بنها
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم طنطا
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
علوم الزقازيق
المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا المنسوجات بالمحلة الكبرى
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حاسبات ومعلومات بنها
نوعية فنيه الزقازيق
تجاره القاهره
علوم القاهره
تجارة جامعة السادات
علوم شبين الكوم ج المنوفية
كلية التربية الرياضية بالعريش بنين
علوم رياضة بنها
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
زراعه دمنهور
علوم اسوان
كلية البنات علوم عين شمس
تمريض الزقازيق
تجاره اسيوط
اداب كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه المنصوره
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
460280
185108
659331
111427
659180
912370
544767
544947
216133
751321
547558
525199
168103
893654
396146
368878
805278
369480
219361
660144
660912
588124
887570
577350
312668
143821
166122
384582
825086
742125
210476
516513

اسم الطالب
عزة عبد المجيد عبد ربه سعد حلحيل
دعاء فوزى احمد فرج
نورهان اشرف محمود اسماعيل حجازي
انجى عيسى فتحى فريد
قدريه حمدى عثمان محمد محمد
ريهام حمدى محمد عثمان
يوسف محمود صابر مرسى ابراهيم
مينا موريس برتي راشد
ريفان ايهاب مرقص حنا
احمد ابراهيم السيد ابراهيم اﻻرناؤطى
محمود عوض محمود عوض النجار
فاطمه عبد الناصر القاضى اسماعيل
وفاء عتريس عبد القادر محمد
ريم صابر احمد محمد
ايه حسينى ابراهيم حسن
منة ﷲ محمد عبدالمنعم السيد ستين
وسام نادي انور زيدان
مصطفى جمال دسوقى عبدالمنعم على العجمى
عبد ﷲ محمد عادل جمعه
عزت رفيق عبد الواحد اسماعيل ابراهيم
هند زاهر برهام محرم برهام
عمرو مصطفى فتحى مصطفى عامر
فوزيه ألفى سامى ميخائيل
هشام احمد رياض عبده الشرقاوى
محمود سامي محمد فتح ﷲ
احمد احمد فتحى على
طﻼل محمود جابر جداوى
اسماء سعيد حسين محمود
مروه عبد المالك احمد ابراهيم
اسماء عبد ﷲ عبد ﷲ علي البيك
ريمون اسامه جميل كامل
مصطفى جمال مصطفى عبد الفضيل االبلكيمي

الكلية
اداب كفر الشيخ
تربية /رياضه بنى سويف
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره القاهره
اداب المنصوره
تربية ابتدائي اسوان
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره اﻻسكندريه
زراعه عين شمس
تجاره جامعة السويس
علوم رياضة اسوان
علوم اﻻسكندريه
معهد فني تمريض الفيوم
طب بيطرى سوهاج
اداب شبين الكوم ج المنوفية
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات.
اداب المنيا
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب م .بنها
تمريض المنصورة
اداب انتساب موجه المنصوره
علوم طنطا
تربية اسيوط
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
حقوق بنى سويف
تربية ابتدائي بنها
معهد فني صحى رياضه سوهاج
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب دمنهور

Page 3037 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
277353
609413
353029
149701
465187
674627
661001
205023
387321
540650
652757
135168
378688
225589
323608
377875
821133
220745
538746
121841
596823
151691
746135
367030
725980
508509
161379
596075
505712
173547
533778
164557

اسم الطالب
احمد محمد عﻼء الدين احمد بهي الدين صالح طه
يحيى عﻼء الدين الحسينى احمد
عبدالرحمن شكرى عباس احمد
سماح كرم محمد عبد ﷲ
حسام قدرى السيد يوسف
سمر خالد السعيد الستاوى
حوريه حاتم حامد المغازي
اسراء فراج امين سالم
جهاد عبدالناصر حلمى احمد
داليا صﻼح عباس أحمد عبد ربه
احمد اشرف محمد نعمان القليوبى
احمد محمد احمد عبد الرحمن
عبدالرحمن احمد هاشم احمد الجمل
دعاء محمد على محمد
ياسمين كمال محمد مليجى ساره
سمير هشام سمير حسن رزق
عبدالهادى على محمود جادﷲ
ايهاب عادل محمد محمد خفاجى
سماح محمود غباشى حموده
فاطمه على عبد الرحيم سيد
عبد الرحمن أحمد ابو المعاني عبد المقصود عيد
عبد الحليم عبد الرحمن عبد الحليم احمد
محمد عادل سالم على
بسام محمد عبدالعظيم محمد اسماعيل
اﻻء اسامه محمود حسن احمد حميد
هاله طارق محمود على احمد
ايه حامد على محمد
نجاه السيد فتحى المندراوى
محمد رافت عبد الغنى عبد اللطيف على
عماد يوسف عياد نيس
امنية محمود محمد محمود غانم
امنه ممدوح كمال امين

الكلية
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس
حقوق القاهره
علوم رياضة كفر الشيخ
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة عين شمس
علوم اﻻسكندريه
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه عين شمس
اداب القاهره
تربية طفوله شبين الكوم
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
نوعية فنيه قنا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
دار العلوم ج القاهره
تجاره جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنها
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تربية /رياضه بنى سويف
تربية جامعة دمياط
تجاره جامعة السويس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
حقوق بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
746061
387852
154815
300574
525574
379282
893979
307885
748659
602751
916496
845755
447099
221882
876829
216263
730073
122626
606849
112275
615247
321855
534095
657909
577432
606003
533369
826199
351303
524779
612872
580597

اسم الطالب
نسرين فهد حلمي حسن
ساره وجيه هنداوى احمد
عمرو على رشدى اسماعيل
ياسمين ربيع عبد الغفار محمد
نانسى محمود عطيه عبد الوهاب محمود
دينا احمد السيد حسينى صالح
بيشوى عياد رمسيس قرياقوس
اﻻء ربيع نعيم عبد البر احمد
محمد احمد محمود محمد
محيى مصطفى محيى عطية اسماعيل
جوزيف فيليب ثابت اسعد
محمد ابو المجد محمد علي
محمد محمد فرج ابراهيم خاطر
رحاب حمدى كامل يمانى
رومانى عبد المﻼك اسكندر جورجى
غادة عمر نورالدين نجم الدين
صفاء محمود حسين سيد احمد
غادة جابر عبد النظير حسين
نورهان محمد ايمن شفيق حسن الشيخ
سارة سعيد محمد حﻼوة
ايه عﻼء السيد محمد ابراهيم نصار
احمد ايمن محروس الشيشينى
شاهندة عادل منجود اسماعيل قنصوه
سميه يسرى فايز على على
مصطفى محمد عبد المنعم شحاتة البشار
ندا خالد خليفه السيد امام
آيه محمد حسن الشامى
نجوى عبود محمود احمد
سلمى مهدى محمد حسن
عمر محمد محمد محمد عقاب
ناريمان حامد السيد على عامر
ايهاب محمد البدراوى جمعه عامر

الكلية
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف/رياضة
تربية رياضيه بنين بني سويف
تربية حلوان
تربية طفوله اﻹسكندرية
علوم رياضة عين شمس
تربية ابتدائي سوهاج
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
حاسبات ومعلومات الفيوم
تربية/رياضه الزقازيق
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره طنطا
اداب اسيوط
كلية البنات آداب عين شمس
دار العلوم الفيوم
اداب القاهره
تجاره الزقازيق
اداب القاهره
رياضيه بنات الزقازيق
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
السن عين شمس
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية الزقازيق
طب بيطرى اﻻسكندريه
تربية قنا ج جنوب الوادى
طب بيطرى القاهره
علوم جامعة السويس
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية ابتدائي طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
448788
206419
504015
204971
105093
239749
366186
165520
735965
103147
726083
317567
725434
597442
103648
324711
164252
460069
806964
208783
393798
751810
757672
684794
596340
878629
447900
589264
885235
154477
391612
369489

اسم الطالب
ساره عبد الهادى احمد عبد الحميد
احمد رفعت محمد حسن ابو رجيله
عمر حسن على حسن الوزان
مصطفى محمد محمد محمد العوضى
ربى ياسر محمد عبد المجيد
مصطفى محمود مرسى سيد
احمد سعيد عبدالعزيز احمد
اسراء جمعه احمد جمعه
اسراء حسن احمد محمد
معاذ محمد ابراهيم سليمان
رنيم حسن جرايحى فهمى محمد الخميسى
مي مجدي محمدي السيد عفيفي
ادهم هشام السيد هاشم
اسراء زينهم مقبول مطاوع الحسانين
عاصم مدحت عاصم محمود الشافعى
سمر علي حامد على
اسماء خالد عبد الفضيل محمد على
رحمه أسامه محمد عبد الخالق
مروة بكر فاروق محمد
احمد خالد محمد ابراهيم
محمد جمعه محمد يوسف
بسمه احمد السيد السيد النوسانى
اشراق يحيى محمد محمد
احمد صﻼح طه عبد الفتاح عبد القادر
احمد إبراهيم فكرى بركات الرفاعي
مصطفى محمد عبد القادر سالم
امين القطب امين محمد بهنسى
يارا على محمد العربى الفقى
ياسمين عبد الجواد حامد عبد الجواد
سارة بدوى شعبان محمد
كريمان حاتم حسن الخولى
احمد سمير عبدالسميع عبدالمقصود

الكلية
تربية طنطا
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
فنون جميله عماره المنيا
تجاره القاهره
علوم رياضة الفيوم
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
تربية الزقازيق
تجاره القاهره
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم رياضة بنها
تجاره جامعة السويس
تجاره جامعة دمياط
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية الغردقة جنوب الوادي
تجاره بنى سويف
اثار الفيوم
علوم رياضة المنيا
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره انتساب م .بنها
اداب انتساب موجه بورسعيد
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
معهد فني صحى بور سعيد
معهد فني صحى رياضه اسيوط
تجاره طنطا
تمريض طنطا
اداب اسيوط
علوم المنيا
اداب انتساب موجه حلوان
علوم بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
684408
452147
115445
672499
576521
509755
457638
593103
464690
303389
612832
821536
727457
296814
372549
755893
802005
222660
224740
834716
665047
116674
243946
393217
459917
592002
425577
474808
465372
473916
808733
518094

اسم الطالب
محمود ابراهيم محمد محمود حراز
احمد مجدى السيد الفقى
هاجر مدحت محمد امين امين
ديانا احمد محمود سالم
حنان أيمن احمد السقيم
عمر احمد رضا احمد عبد ﷲ
أسماء أحمد السعيد أبو بكر
نرمين فكرى مرسى الزاهد
احمد مصطفى محمد محمد عبده
ايات سامي كامل الشايب
اسماء عبدالسﻼم محمد محمودمرسي
ايمان محمود هاشم حسين
خلود ايمن عثمان عبد ﷲ محمد
سارة محمد محمد ابراهيم
بسنت صابر عبدالمحسن عبدالفتاح
محمود كرم عبد العظيم اسماعيل حسين
احمد عمر الداخلي محمد
محمد مصطفى محمد ابراهيم
على احمد عبد السﻼم محمد فرج
هبه محمود نظير محمود
محمد طارق محمد محمد خشبه
يوسف عادل يوسف احمد يوسف
عبد الرحمن محمد ياسين شافعي
غاده رفاعى عبدﷲ رفاعى
أمنية عبدالهادي جابر محمد السنكري
نوران رفعت على محمد الشناوى
محمد حسن محمد على بدوى منا
ايمان جمال كامل عثمان
امجد محمد محمد مرسي البرقي
عزمى محمد محمد على احمد
حسن الحسينى حسن محمود
منار حسان شعيشع يوسف ابو العنين

الكلية
تجاره المنصوره
تربية/رياضه طنطا
اداب القاهره
علوم المنصوره
نوعية طنطا
تجاره دمنهور
تربية طفوله طنطا
اداب جامعة دمياط
تربية/رياضه كفر الشيخ
معهد فني صحى بنها
معهد فني تمريض الزقازيق
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره عين شمس
معهد فني صحى اسماعيليه
معهد فني صحى بنى سويف
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
نوعية فنيه قنا
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه المطرية
اداب انتساب موجه بنها
تجارة جامعة السادات
اثار قنا جنوب الوادي
طب بيطرى فرع مطروح
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
نوعية اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
212179
429520
232787
827466
241166
818835
354422
443018
358619
910579
457710
805721
380795
315172
452119
576023
576133
528288
883847
888392
665374
104039
110368
832842
547052
429389
236892
229874
313000
286818
285242
388572

اسم الطالب
سلمي محمد بدوي محمد
آﻻء خميس عبد الفتاح السيد منصور
ياسمين يحيي زكريا صالح
حميده احمد كمال محمد
ساندرا ايمن سمير توماس
فاطمة احمد حافظ ابراهيم
اسر اسامه على عمر
آﻻء محمد نعيم شحاته القبانى
رحمه عربى محمد عثمان
الشيماء محمد مصطفى احمد
لمياء الحسين المهدى أبو راشد
اسراء جمعه جابر محمد
ايه يوسف محمد احمد الشيخ على
محمود السيد محمد سمك
محمد مصطفى احمد نقشه
لينا محمد بلبل احمد ايوب
محمود عبدالرحمن محمود نجا
امنية محمد عبد السﻼم شعلة
جيهان كمال شوقى عبد التواب
ايه ﷲ بهاء الدين عمر حسن
هدير محمد عبد الفتاح حامد سليم
محمود محمد عبد الهادى ابراهيم
مصطفى صﻼح عبد الفتاح السيد
نادين طارق محيي الدين محمد الصغير
محمد محمد مصطفى حسين زريق
دﻻل السيد محمود عبد الحميد السيد
عبد ﷲ رفعت على محمد
رحاب عاطف حمدى اسماعيل
سارة محمد ربيع العياط
اية محمد السيد عبد العزيز متولى
اية عبد الباسط عبد الفتاح احمد
سمر اسماعيل عبدالرشيد اسماعيل

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره اﻻسكندريه
معهد فني تمريض مستشفى تخصصي عين شمس
تربية قنا ج جنوب الوادى
حقوق حلوان
تربية ابتدائي المنيا
علوم رياضة حلوان
نوعية طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية نوعية اسوان
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
إعﻼم بنى سويف
اداب عين شمس
زراعه المنوفية/رياضة
تربية طنطا
تربية ابتدائي طنطا
دار العلوم ج القاهره
تجاره اﻻسكندريه
اداب اسيوط
معهد فني صحى اسيوط
نوعية المنصوره
تربية رياضيه بنين حلوان
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضة
كلية تجارة ج أسوان
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
علوم رياضة طنطا
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تجاره عين شمس
تربية/رياضة جامعة السادات
تربية حلوان
زراعه القاهره
دار العلوم ج القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
510886
582416
659138
586093
576506
583701
585187
211106
216783
583461
514927
437643
238121
886469
153570
738325
816294
538019
734630
667805
523833
597188
832672
605852
278338
583229
466356
164658
353190
614892
210136
801841

اسم الطالب
محمد محمود محمد حسن شاهين
الخديوى احمد محمد رشدى الميت يزيدى
خالد يوسف فؤاد غزاله
اسراء ضاحى عبد الجيد عبد العزيز
امل السعيد جمعه خالد
آية عيد السيد عبدالجواد خيره
محمود احمد مسعد إبراهيم عماره
عمر كمال سليمان عبدالمجيد
محمود صابر محمود امام
سالى عبد المنعم احمد برايا
محمد حسن جمعه حسن بدوي
نهال السيد جمعه السيد كمش
نورا احمد محمد عبد الرحمن
ندى خلف احمد عمار
مروة رجب فاروق عيد
اسﻼم السيد صالح السيد احمد العثماني
ماجى مﻼك فايز غطاس
فيروز محمد محمد محمد حجاج
احمد عبدالخالق سﻼمه نصار
اسماء مصطفى منصور منصور
شروق صفوت محمد جبر الحسانين
امنية حسين محمد فاروق اﻻفندي
امانى فهمى احمد سليم
علي رشدي همام محمد
بريهان شريف حسن ابراهيم خفاجي
مريم ياسر عبد الهادى نعمان النمورى
دعاء محمد عبد الحميد حنبل
رنا عادل عبد الفتاح محمد
عمرو منير اسماعيل امين
امل عبد الحميد عبد السميع عبد الحميد
يمنى محمود محمد على
ميشيل عادل فرج مهنى

الكلية
حقوق اﻻسكندريه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه المنصوره
تربية طنطا
دار العلوم ج القاهره
اداب المنصوره
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
علوم المنصوره
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم اسيوط
علوم المنيا
علوم رياضة الزقازيق
تجاره اسيوط
تجاره دمنهور
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب المنصوره
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
معهد فني صحى رياضه بور سعيد
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
زراعه الزقازيق
اقتصاد منزلى حلوان
علوم بنها
تربية كفر الشيخ
علوم الفيوم
تجاره انتساب موجه طنطا
معهد فني تمريض الزقازيق
حقوق القاهره
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
605748
164887
296101
585019
466255
887236
243216
583102
211354
515626
596053
146392
530410
589208
367107
236801
213719
738342
236826
244337
375506
163132
155527
919105
732975
457144
280876
736853
809770
903202
822443
508390

اسم الطالب
محمد صبحي غمرى الصادق
ياسمين توفيق مصطفى توفيق
اية سمير محمد خليل
احمد خالد عبدﷲ ابوالمجد طيبة
اروى صبرى حسين عوض الشامى
محمد عادل حامد مصطفى
ماريان سامى فوزي عبيد
ايه محمد مسعد العصفورى
ميار حسام ممدوح رفعت
زياد احمد احمد عبدالماجد
زينب مسعد ذكى على جعفر
اسماء شعبان محمد سليمان
احمد إبراهيم محمد سلمان
اميره عبد المؤمن راغب عطيه الصعيدى
محمد جمال محمد ابراهيم محمد
محمد اشرف فتحي السيد
نورا اشرف طه محمود فاضل
ايمان محمد ابراهيم صالح
ابراهيم جمال سالم محمود
دينا سعيد السيد مبروك
رحمه عويضه ابراهيم محمد عويضه
فاطمة محمود نجم سند
جهاد عوض حامد عبد المولى
انعام فوزي عبده محمد
جهاد عبد المنعم هاشم محمود
فتحيه مصطفى ابوالسعدات عبدﷲ
ميرنا عادل ادوار جورج متى
احمد محمد محمد عبدالعزيز
اميره انور حسن عبد العزيز
محمد ابراهيم صديق محمد
ساره على طلبة محمد
بسنت ابراهيم سعد ابراهيم شعبان

الكلية
معهد فني صحى الزقازيق
علوم الفيوم
اداب القاهره
معهد فني تمريض طنطا
تربية كفر الشيخ
اداب اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى طنطا
زراعه عين شمس
تجاره دمنهور
الفني التجارى بدمياط
زراعه القاهره
تجاره دمنهور
تربية طنطا
حقوق بنها
تجاره القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره الزقازيق
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تجاره عين شمس
اثار القاهره
تربية الفيوم
تربية ابتدائي بنى سويف
تربية سوهاج
فنون جميله فنون حلوان
معهد فني تمريض طنطا
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره الزقازيق
نوعية المنيا
تجاره سوهاج
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
576900
650666
455325
902064
670041
879686
756164
735719
747458
510870
875319
512578
596555
613758
434254
819448
314858
387273
597621
532321
228453
667462
244869
667651
158568
425827
534980
178747
427919
515124
518151
875670

اسم الطالب
ايه هشام عبداللطيف زايد العشرى
يمنى محسن محمود اسماعيل محمد الحسنين
محمد نبيل محمد عبدالفتاح الديب
حنان ابوعمره عبدالقوى عبد المولى
محمد احمد السيد عباس العوضى
مى مصطفى عبد الناصر عبد العزيز
رشا سمير موسي عيد
على يحى محمد على احمد
هاجر عبد الرحمن على على
محمد حامد عبدالقادر حامد
محمود وليد صالح حسن
اميمه ابراهيم خليل عبد الحميد
محمد حامد مصطفى كمال اسماعيل
عثمان السيد عثمان عمر
علي عادل احسان حسن حسني
عاصم محمود فولى عبدالصبور
محمد خالد عزت حسن
رنيم امير السيد امير
عمرو ابراهيم توفيق محمد ابراهيم
محمود ابراهيم أحمد محمود شراره
وليد احمد رمضان يوسف هجرس
هبه متحت محمد الديب
محمد خالد عبد الباقي عبد العظبم
دعاء احمد عبد الحميد احمد رمضان
حفصة علي جمعة علي
فاطمة عبدالحميد على أبوزيد
اسراء سعيد جبريل عبد الرازق
محمود جمال محمد سيد
محمد احمد خميس انيس فتح ﷲ
عبد الرحمن مبروك محمد الخياط
ايه مصطفي محمد الشمندي
محمد ايهاب محمد محمد درويش

الكلية
تجاره طنطا
تجاره المنصوره
تجاره طنطا
تجاره سوهاج
تجاره المنصوره
تجاره اسيوط
تربية العريش
كلية اﻻثار ج اسوان
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية جامعة دمياط
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فني صحى بنى سويف
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره بنها
تجاره بور سعيد
زراعه دمنهور
تجاره جامعة السويس
علوم المنصوره
اداب انتساب موجه حلوان
معهد فني صحى المنصوره
تربية /رياضه بنى سويف
الزراعة الصحراوية والبيئية بفوكة ج اﻻسكندرية فرع مطروح
تربية طفوله ج دمنهور
علوم بنى سويف
حقوق اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه دمنهور
حقوق اﻻسكندريه
كلية تجارة ج أسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
738301
168912
510244
451104
289362
299792
527452
138814
324979
465367
288919
377538
451325
440029
554290
892616
523591
846760
127108
669560
726248
224858
814047
505254
883054
115023
233180
123330
250367
284428
108240
530902

اسم الطالب
عمر خيرى محمد محمد الطاهر
محمد سيد مفتاح ابراهيم
محمود محمد عبد الحميد محمد عياد
مصطفى محمد امام ابراهيم محمد قداده
احمد سليمان سيد سليمان
محمد ناصر بدر امام
هاجر سيد عبدالسﻼم سﻼم صدقه
رقيه فتحى لطفى عبد الهادى
اية اسماعيل سيد اسماعيل
احمد هشام احمد عصمت محمد حجازى
حسني علي حسنى احمد
اسراء عادل كمال محمود
مارين فايز ابراهيم كيرلس
الشيماء عبد العزيز محمد قاسم
ميادة السيد قطب ابراهيم
ابتسام محمود احمد عبد العال
ياسمين السيد احمد السيد
كريمان على نورالدين محمد
نهى سمير سيد محمد
احمد شعبان فوزى مدبولى
ساندرا نبيل ميخائيل عوض ﷲ
احمد سعيد سيد محمد
محمد رضا حسن عبد الظاهر
حسن مصطفي حسن عبد العال مصطفي
ايه مصطفى احمد عبد الرحمن
شيماء عمر عبد ﷲ عمر جعفر
عبد الرحمن عبد الحميد احمد محمد
اسﻼم عادل احمد عبد السﻼم
اﻻء عاطف يسن سليمان عيسى
ناريمان مصطفى كمال عبد الهادى
عمر تامر محمد عبد الفتاح
عبد المقصود عصام محمد محسب

الكلية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
اداب الفيوم
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره طنطا
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
معهد فني صحى امبابة
تربية أساسي اسكندرية
كلية البنات تربية عين شمس
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تربية ابتدائي عين شمس
تجاره طنطا
تربية أساسي اسكندرية
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
إعﻼم ج جنوب الوادى/رياضة
تربية طفوله اﻹسكندرية
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اثار قنا جنوب الوادي
تربية/رياضه المنصورة
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية/رياضه حلوان
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
اثار قنا جنوب الوادي
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تجاره انتساب موجه قاهره
حقوق انتساب موجه حلوان
العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
اداب دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
320423
810245
727965
232826
443630
326652
309741
581188
479919
220579
882513
351863
140616
836594
357275
526801
304705
144652
746283
108734
596617
588544
428104
444466
734695
283147
901463
889688
381585
611810
729963
747741

اسم الطالب
محمد احمد قطب أحمد
عصمت بلبل حسن عبد المقصود
امنيه عزوز عبد السميع عبد الجليل
مى محمد صبرى مرسى
أمانى محمد عبدالرحمن عبدالعاطى الشوره
سارة رجب فتحى القاضى
محمد شعبان محمد ابونمر
احمد محمد فؤاد محمد الملخ
نجوى ابراهيم محمد خضر
وائل السعيد مصطفى نصر الدين
مينا نبيل رزق عبد المسيح
محمد عادل سيد احمد
هدير الصباحى الصباحى محمد
محمد عبدالكريم الصادق محمد
شهاب محمد على صابر
تقى محمد محى الدين ابراهيم مصطفى
سلمى محمد جوده مسعود
حامد عبد النبي علي فراج الصعيدي
محمد رشيد محمد سالم
مروه محمد عبد التواب علي
ساره مصطفى الشبراوى ابو العنين اﻻمير
محمد عبد الرحمن محمود عبد الرحمن
محمد منصور سعيد عبد السﻼم
محمد ابراهيم عبد المجيد حسن الجندى
ايه مهنى محمد كمال على
عليا نصر الدين مصطفى عثمان
هشام خالد هاشم حسانين
انجى اسرائيل لويز اسرائيل
مروه سعيد محمد عبدالعزيز
مروه عبدالمجيد محمد السيد
رحاب ياسر محمد ابو الحسن
نرمين محمد عبدالمطلب عبدالعظيم

الكلية
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
استنفد الطالب رغباته
تجاره عين شمس
تربية طفوله طنطا
تربية رياضيه بنات شبين الكوم
تربية ابتدائي شبين الكوم
اثار القاهره
علوم طنطا
حقوق انتساب موجه عين شمس
تربية رياضيه بنين اسيوط
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
حقوق القاهره
كلية الطب البيطرى جامعة أسوان
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم طنطا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
ك.ت .فني صناعى الصحافه
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
حقوق بنى سويف
علوم جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
علوم رياضة الزقازيق
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
علوم الزقازيق
حقوق حلوان
تجاره سوهاج
علوم اسوان
خدمه اجتماعيه حلوان
تربية ابتدائي الزقازيق
اداب عين شمس
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
682273
385956
307457
733549
388371
298404
301842
309655
593405
297827
105066
731459
543815
112289
586292
502136
354629
812573
455952
899401
740944
754202
360021
809118
583747
319161
676128
392720
356409
288015
598044
150699

اسم الطالب
شريف سعد احمد محمد على محمود
خلود خالد عبدﷲ عبدالحليم عرابي
كامليا يحيى زاهر سالم
محمود شحتة السيد عبد العزيز على
مدحت السيد محمد احمد خميس
ابراهيم محمد سعيد ابراهيم
عمر محمد حاتم أحيد الطنبشاوى
محمد علي الصاوى جمعه
محمد عادل فكرى انيس الديب
احمد سعيد صالح على بريقع
بسنت خالد محمود حسن
دينا سليمان محمد سليمان
رضوى ابراهيم محمد احمد صابر
شروق عادل عبد ﷲ النشرتى
نورا عبد المنعم السعيد الخولى
ايمان احمد عبد الوكيل عبدالعزيز الشربينى
سندس يسرى محمد عبدالصادق
كرستين نسيم شخلول دانيال
محمد عمارة محمد العويسى
سﻼم كامل محمد كريتح
اسﻼم محمد محمود السيد الشعراوي
على رمضان محمد محمد سأسأ
احمد كمال سالم خليفه
عمر احمد محمد عبد الحفيظ
امينة مسعد المتولى الطمبارى
جهاد مختار رشدى محمد احمد
منى عﻼء سيد محمد على
محمد صﻼح سعد حسين
منه ﷲ احمد عبدﷲ شلبى
صابر محمد رمضان محمد
باسل جهاد أمين إبراهيم عطيه النجار
اميره محمود هﻼل سيد درويش

الكلية
تجاره بور سعيد
نوعية عباسيه
تربية/رياضة جامعة السادات
علوم الزقازيق
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
علوم رياضة القاهرة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب طنطا
حاسبات ومعلومات المنصوره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
فنون جميله فنون حلوان
نوعية الزقازيق
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
اثار الفيوم
تربية ابتدائي طنطا
حقوق اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب انتساب موجه المنيا
اداب طنطا
تجاره سوهاج
زراعه اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بور سعيد
دار العلوم ج القاهره
تجاره اسيوط
المعهد الفنى للتمريض بالجونة
رياض اطفال القاهره طالبات
السن عين شمس
حقوق بنها
تجاره عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
نوعية جيزه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
454103
155050
133473
876142
609503
532331
470083
204152
372167
103896
157945
608099
583303
613538
378159
228870
822740
123753
121306
502097
437023
536987
455183
377908
878026
138273
310759
146773
468720
732218
658519
663912

اسم الطالب
هديل محمد محمد اليمانى محمد البدوى
ميرنا اشرف سيد محمد
مروه طه موسي عبد الجليل
ايه احمد محمود عبد ﷲ
مصطفى محمود خليفه عامر
اشرف عﻼء ضيف ﷲ على معوض
على محمد على موسى سليمان
ياسمين مدحت مصطفى على حسن
دينا صبرى شعبان حسن
سلمى سعيد عبد ﷲ شحاته
امنه على على ذكى
ريهام اشرف حسن على فرج
هبه محمود مصطفى عبد الحميد محمد
عثمان محمد عثمان عبدﷲ
نيره ماهر محمود عواد العطار
يوسف سيد السيد يوسف
امانى حمدى فهمى احمد
محمد اسماعيل سيد محمد
شريف يوسف محمود السيد ابراهيم
سميه عﻼء الدين زكريا محمد على الوليلى
ميرنا مدحت صبحى عطيه عوض
أﻻء فؤاد عطيه حسن خليفه
محمد عبدالرحمن صﻼح الدين عبدالغني
محمد سيد عبدالعال حسن عطا ﷲ
ايه محمد حسن احمد
ايه احمد يونس احمد
منى عباس عطيه علم الدين
اميره كمال عبد ﷲ احمد
مصطفى عبد العظيم عبد الفتاح عبد الجواد
احمد رأفت احمد على
نورا شعبان ابراهيم محمد حمص
امل محمد ابراهيم عثمان

الكلية
تجاره طنطا
إعﻼم ج جنوب الوادى
حقوق القاهره
حاسبات ومعلومات اسيوط
علوم رياضة الزقازيق
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
كلية البنات آداب عين شمس
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره الزقازيق
رياض اطفال المنصوره
معهد فني تمريض الزقازيق
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية قنا ج جنوب الوادى
حقوق القاهره
تجاره عين شمس
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجاره اﻻسكندريه
اداب دمنهور
زراعه طنطا
تربية/رياضه بنها
تربية اسيوط
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تربية طفوله شبين الكوم
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
تجاره الزقازيق
تمريض المنصورة
اداب المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
159499
539634
543743
294156
804218
314140
153099
876635
750005
653827
911263
888757
652083
583361
127288
444580
323034
544730
733873
213445
152125
896088
609893
882925
111923
535195
139909
594917
756112
152798
538096
138850

اسم الطالب
هدي عبد العليم جمعه عبد العليم
حنان هﻼل عثمان السيد
تسنيم مصطفى عبد العزيز السيد على
باسم اسامة عبدالصبور علي
سلمى عارف محمد عارف
ميرنا مجدي ارميا فانوس
كرستينا نادى عطية ابراهيم
عبد الرحمن حسن عبد الحفيظ عبد الرسول
عﻼ خميس عبد الوهاب صادق
خالد يحيى عثمان عبد اللطيف يوسف
ساره احمد مصطفى سليم
اسماء مشهور مختار سيد
محمد عماد محفوظ نجيب
اميرة السيد المحمدى حليس
داليا عصام الدين ابراهيم عبد الحميد
محمد محمد مجدى يونس محمد صحصاح
رجاء جﻼل شوقي عبدالجواد يحيي
مؤمن طارق محمد عرفة ابو الفتوح
هدى عبد الهادى ابو الفتوح امين
منة ﷲ جمال محمد عبد المنعم
خالد ابو بكر خالد حسين
مارينا عبد المﻼك عزمى سليمان
محمد احمد عبد الرحمن الظواهري
رومانى كامل ذكى مهنى
مريم جورج زكرى هنيد
هدير مهني خميس محمد حسن
احمد سمير عبد الحسيب عبد الحميد صبره
ريهام عبده على عبده هﻼل
هشام سليم رضوان سليم
مصطفى رجب عويس محمود
هدى ربيع عبدالرءوف صدقه
مروه عبد ﷲ ابراهيم الخولى

الكلية
تربية ابتدائي بنى سويف
اداب دمنهور
تجاره اﻻسكندريه
فنون جميله فنون حلوان
نوعية المنيا
تربية شبين الكوم
علوم بنى سويف
اداب اسيوط
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تربية المنصوره
تربية ابتدائي اسوان
معهد فني تمريض اسيوط
تجاره بور سعيد
معهد فني صحى طنطا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة اسوان
تربية الزقازيق
فنون جميله فنون اﻻقصر
اداب بنى سويف
معهد فني صحى سوهاج
السن عين شمس
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف/رياضة
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره انتساب م .بنها
علوم جامعة دمياط
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تجاره بنى سويف
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
158805
754762
205340
144145
209891
506542
105222
387541
904257
654703
593679
151993
308985
682657
357762
326666
811772
663692
675267
808729
674344
527827
597932
456114
295672
225393
371787
652618
896799
663376
586653
610227

اسم الطالب
فهد شحاته عبد الحميد محمد
عبدالرحمن محمد محمد الخياط
كﻼرا صفوت حلمي نجيب
محمود احمد رجب ابراهيم
فيرونيكا ميشيل مراد يوسف
نورهان عبدالعزيز محمد عبد العزيزنوفل
مريم احمد سيد محمد
احمد رجب على عبدالرحمن
بيتر عصمت فتحى مسعد
ايه سامى محمد نجم
ايه ضياء محمود السيد الهوارى
اسﻼم ناصر عمر طه
محمود عبد الشافي محمود عبد الشافى حفناوى
داليا محمد صﻼح الدين موسى المناوى
مياده على محمود احمد
محمد صابر على محمد هندى
كريم محمد احمد محمد
احمد محمد رجب احمد
ايه مسعد محمود عبد المنعم عياد
حازم عﻼء محمد كامل
ياسمين السيد رضا السيد داود
اﻻء محمد حسن عطا ﷲ
بسمة عادل محمد فرج السودانى
ابراهيم عبد المنعم عبد الرؤوف ابو العنين
الهام رفعت شنودة جاد ﷲ
تقى ايهاب عبد النبى عوض ﷲ
منه ﷲ شعبان شفيق امام
محمد عبد المعطى على محفوظ محمد شطا
باهر سبرجن فوزى اسكندر
حنين سامح محمد عبد الفتاح محمد فوده
بسمه محمد عبدالستار عمريه
اية عبدالرحمن سيداحمد عبدالدايم

الكلية
معهد فني صحى بنى سويف
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره انتساب موجه قاهره
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تجاره بنها
اثار قنا جنوب الوادي
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية جامعة دمياط
تربية /رياضه بنى سويف
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
علوم بورسعيد
خدمه اجتماعيه حلوان
دار العلوم الفيوم
تجاره انتساب موجه بنى سويف
نوعية المنصوره
رياض اطفال المنصوره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات المنصوره
علوم رياضة شبين الكوم
اداب عين شمس
تجاره القاهره
طب بيطرى بنها
تجاره المنصوره
خدمه اجتماعيه اسيوط
زراعه المنصوره
تربية طنطا
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
151896
732066
725487
739935
877186
121052
369822
547608
162498
731612
611835
353424
117682
671900
236649
289046
910584
837518
545565
579855
609923
600900
605693
444626
582867
557390
657830
439672
213904
312426
601675
217172

اسم الطالب
احمد جمال فارس الشمندى
محمد محسن صﻼح المسلمى السيد
محمود ممدوح حسين حسن
وفاء محمد ابوزيد على
نورهان صابر على احمد
عمر عاطف حسن عمر
محمد رفاعى سالم محمود رفاعي
محمد على اسماعيل على زيد
سميه سيد جمعه امين
شيماء محمد السعيد فاضل على
نجﻼء على ابراهيم احمد ابراهيم
محمد سمير عبدالعزيز محمد
رحمه شعبان الشافعي جادو على
امانى امين عبد اللطيف محمود
عبد الرحمن عقل فرج محمد
عبد الرحمن علي صديق عوض
زينب قاسم حامد احمد
تغريد أبوبكرالصديق آدم سيد
عبدﷲ اسامه محمود عبدالمجيد المغربى
نانسى حسن المحمدى حسن السروجى
اية مدحت عبدالعزيز الهادي
ندى فرج السيد احمد متولى
مصطفى السيد جوده محمد عامر
صﻼح محسن احمد خليل شهاب الدين
ساره محمد طلعت محمد الجمال
احمد محمد رجب يوسف بدر
اسراء عبد الكريم السيد العطافى
رويدا السيد محمد محمد البنا
يارا احمد عثمان يوسف محمد
البراء عبد الغفار السيد الخولي
ريهام محمد فتحي زكى سرور
شروق مصطفى محمد مصطفى

الكلية
تربية ابتدائي بنى سويف
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس
زراعه الزقازيق
تربية اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
المجمع التكنولوجي المتكامل بالسﻼم
حاسبات ومعلومات الفيوم
اداب الزقازيق
السن عين شمس
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية/رياضه عين شمس
تربية ابتدائي المنصوره
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية ابتدائي اسوان
اداب فرع الوادى الجديد
تربية أساسي اسكندرية
اداب المنصوره
نوعية الزقازيق
علوم الزقازيق
اداب الزقازيق
حقوق طنطا
اداب انتساب موجه المنصوره
زراعه دمنهور
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب اﻻسكندريه
فنون تطبيقيه حلوان
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
نوعية الزقازيق
كلية البنات آداب عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
809812
463398
307867
535363
437021
435637
610405
219008
465872
205185
522727
665905
208369
205375
660661
293280
142718
456601
442131
318246
891112
431472
506633
277604
439803
301718
820889
454002
822415
515592
918644
895474

اسم الطالب
ساندي عادل نسيم فهمي
هاجر ياسر محمود مصطفى الخرقانى
علياء عبده منصور جعفر
عفاف احمد ابراهيم جمعه
ميرا سامى أسعد سامى فاخورى
اﻻء ﷲ مصطفى حنفى محمود المشيرفى
محمود محمد حسن احمد محمد السحلى
احمد فؤاد احمد مصطفى
سالى فؤاد محمود بدر سليمان
ياسمين محمود عبد ﷲ مصليحى
سلسبيل أحمد عبدالكريم ادم محمد
محمد منير المتولى اﻻتربى الحصى
عمر عصام سامى محمود
داليا عبد الحفيظ عبد المتعال المرازقى
شروق محمود محمد عبد العزيز ابراهيم
سارة محمد السيد الصادق
ايه خضر زكى ياسين زقزوق
ايه صبحى محمد السيد شلبى
احمد رأفت احمد ابوالفتوح محمد السيد عبداللطيف
محمد عبد المطلب محمد صابر رجب
حسن احمد محمد ابو حجر
امجد طارق عباس ابراهيم محمد دراز
السيدة رمضان شحاتة أمين
عمر عصام الدين فاتح عطوة
دعاء داود سليمان داود سليمان
يوسف احمد جوده عصيد
احمد عﻼء الدين عبيد عثمان
سميره رضا رجب شلبى صالح
دعاء سيد مصطفى السيد
محمد رفعت محمد العوبى
ايه عبدالرحمن سالم عبدالرحيم
محمود جمال الدين زكى سليم

الكلية
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تربية رياضيه  /بنات كفر الشيخ
حقوق جامعة السادات
علوم دمنهور
تجاره اﻻسكندريه
اداب اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية عين شمس
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تربية عين شمس
زراعه اﻻسكندريه
تمريض المنصورة
تجاره انتساب م .بنها
السن عين شمس
حقوق المنصوره
زراعه عين شمس
زراعه عين شمس
حقوق طنطا
تجاره طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب اسيوط
علوم اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق عين شمس
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره طنطا
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تمريض سوهاج
تجاره سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
305068
875369
144517
751063
679234
890913
609833
734126
205984
666709
614492
130082
219951
727661
503588
739872
223342
657711
144805
581658
318751
434843
448907
159622
536385
736531
311214
599225
158183
756804
651510
133572

اسم الطالب
اية علي محمد عبد الستار صومع
مارينا ماجد ظريف عزمى
ساره على عباس على
احمد مجدي ابوالفتوح محمد سرور
منصور ابراهيم السيد زغلى ميدان
عطيه سيد عطيه محمود
السعيد شوقى رمزى الغرباوى
مصطفى عبدالحميد عبدﷲ جودة الشع
ابانوب جميل كامل شحاته
محمد سعد ابراهيم احمد عيطه
ساره يوسف ميخائيل حنا
محمد احمد خليل شاكر
امنية محمود حسن محمود
هدير ابراهيم محمد ابراهيم ضيف
يارا عزت خيرت محمد إبراهيم
زينب السيد عبده غريب
مريم محمد نور الدين امين
ابراهيم سامح محمد عبد المنعم حسام الدين
رضوى فتحي سعيد عبد الغفار
محمد خالد عبد الحميد زين الدين
سميحة محمد محمد حسانين
على مسعد محمد المسيري
ايه عادل السيد السيد
احمد مصطفي حسين رمضان
هدى محمد نجيب حلمى عبدالحليم قرقر
صفاء مصطفى محمد عزت على النمر
سمر ابراهيم الدسوقي نصر الدين الكفراوى
ميرنا احمد محمد محمد ابو النصر
ساره طلعت سيد عبد اللطيف
امنيه عبد الستار علي حسين
ايه احمد محمد شرف
عفاف اشرف عبد الحميد نصر

الكلية
تربية/رياضه شبين الكوم
تجاره اسيوط
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره بور سعيد
معهد فني تمريض المنصوره
معهد فني صحى اسيوط
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره بور سعيد
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه طنطا
اداب عين شمس
نوعية الزقازيق
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
نوعية الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه المنصوره
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره طنطا
تربية السادات
تربية رياضيه بنين اﻻسكندريه
تربية ابتدائي طنطا
معهد فني صحى رياضه بنى سويف
طب بيطرى دمنهور
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره بنها
تربية ابتدائي بنى سويف
تربية ابتدائي جامعة السويس
تجاره كفر الشيخ
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
527552
905218
607495
901174
913917
325238
739958
107224
134261
729038
287720
120745
465823
157292
133887
517233
295776
877257
664748
834677
144044
806965
375271
451570
476018
475871
232814
121292
439833
823215
606662
229206

اسم الطالب
سارة ويلسون فيليب جاد السيد
ميار السيد خالد يونس
فادى وهيب نصحى سعد سﻼمة
اسماء محمد احمد توفيق
فاطمه طارق محمد عمر
محمد محمود يوسف عباس عمار
محمد صبرى غازى محمد غازى
سارة هشام نشات على
اية مهنى احمد مهنى
هناء ابراهيم عبدﷲ ابراهيم محمد
عمرو عادل على احمد ابراهيم راجى
حسن طارق حسن محمد مصطفى
دينا عباس عيد عباس ابراهيم
فاطمه احمد محمدالبكرى احمد
نيرة ايهاب محمود محمد
محمد خالد عبد المقصود محمد
ندى سيد محمد لبيب
ريهام اسامه محمد محمد
احمد سمير السعيد على ابوالجود
ضحى محمد سيد ابوالمجد
احمد صﻼح عبد الحليم عبد الجواد
مشيره السيد عطيه عبد المعبود
ايه عادل بيومى محمود عبدالواحد
احمد يسرى عبدالحميد ذكى
هدير محمد خليل عبد الحميد سالم
عمر ايمن عبد الحميد ابو غديه
شروق خالد عبدالعزيز عبدالغنى
سعيد وجدي سعيد محمود
سارة مجدي محمد جمعة احمد
ابتسام محمد احمد عبد الستار
ايه السيد عبد العظيم عبد الحميد
فادى عماد رمزى ذكى

الكلية
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
اداب سوهاج
معهد فني تمريض الزقازيق
اداب سوهاج
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
علوم عين شمس
تجارة جامعة السادات
تربية عين شمس
اثار قنا جنوب الوادي
نوعية الزقازيق
علوم حلوان
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تربية ابتدائي كفر الشيخ
علوم بنى سويف
تجاره انتساب موجه حلوان
دار العلوم الفيوم
اداب عين شمس
نوعية فنيه اسيوط
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب سوهاج
اداب انتساب موجه حلوان
تربية /رياضه المنيا
تربية ابتدائي بنها
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
زراعه اﻻسكندريه
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه دمنهور
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره الزقازيق
علوم رياضة الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
801761
588972
512319
578836
759740
137621
908774
231877
803828
745186
903043
459197
374218
374954
366805
379696
658670
681339
140705
680588
169102
433544
451962
145701
358174
546352
472439
805717
540727
454783
380779
655025

اسم الطالب
عمر عبد المجيد كامل عبد ﷲ
مى احمد البدوي عطية ابراهيم عيسي
مى جمال حافظ عبدالقادر
اسامه حامد محمود على زيادة
ماجده محمد رمضان محمد الحلوجى
عمر مصطفى حسين عمر
ايرين مكرم محروس سليمان
محمد منير محمد الشربينى
مونيكا حكيم عدلى جرجس
منار اسماعيل محمد محمد
سا مى عادل سامى بقطر
ناديه عبدالمنعم محمد ابوشوشه
ندى مجدى عبدالحميد سلطان
محمد صبرى احمد عبدالخالق
عبدﷲ حسام عبدالقادر محمد الحلبى
خلود وائل فرج سﻼمه احمد سﻼم
اسراء احمد محمد عبد ﷲ محمد
امال محمد ابراهيم محمد عبد الﻼ
منه ﷲ عمر عبد العظيم ابراهيم
محمد وسيم عبده محمد عبد العال
محمود حسن معوض عويس
عمرو ابراهيم محمد عبدالعزيز
محمود عاطف شعبان البنبي
محمود احمد محمد فريد حسن
زينب محمد عثمان شحاتة
نورهان نبيل خليل خليفة
ايناس عبدالعال عبدالغفار عبدالعال
نورهان عيد سيد صابر
محمد نصر محمد عبدالغنى
هند السيد علي ابو هندي
هند ناجى عبدالحميد ابوحمده
محمد السيد هاشم محمد ابراهيم

الكلية
فنون جميله عماره المنيا
تربية بنها
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية طنطا
اداب الزقازيق
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تربية اسوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
نوعية المنيا
تربية اﻻسماعيليه
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
زراعه مشتهر
حاسبات ومعلومات بنها
زراعه مشتهر
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم المنصوره
تجاره انتساب موجه قاهره
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
تمريض الفيوم
تجاره دمنهور
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
اداب انتساب موجه عين شمس
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
تجاره طنطا
كلية البنات علوم عين شمس
اداب انتساب موجه المنيا
تجاره دمنهور
معهد فني صحى طنطا
دار العلوم ج القاهره
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
205635
214271
389179
889915
848154
462032
882050
904981
166155
371968
244923
117372
323914
277787
743957
662579
827076
150286
893960
843776
585523
439391
207829
462033
529107
279083
374693
355616
611504
217999
389714
234840

اسم الطالب
محمد سعيد محمد ابو النصر متولى
ندى حسين محمد محمد
سيلفانا ماجد نسيم فرج
زهراء جمال الدين سيد محمد
محمد ابراهيم علي محمد
ندا محمود حمدى محمد
عمرو محمد ذكى فرحات
الزهراء عبد الﻼه محمد احمد
صبرى جوده فتحى ابوالفضل
ايه مصطفى محمد قياتي
احمد عبد الباقي عبد المجيد عبد الباقي
شروق صﻼح الدين محمد اﻻنور
اميرة احمد ذكير محمد
فادي صابر سليمان محمد سليمان
اسراء احمد ضاحي محمد
السيد على عبد الخالق المغازى الجوهرى
نورا جﻼء الدين على عبد الغنى
ندا نبيل عزام امين
احمد يسرى ابراهيم عبد الفتاح
انوار حمدى عبد المالك عبد الواحد
اسماء عبدالمنعم عبدالحميد عبدالرازق العذب
اسراء عادل حسن حسن معالى
بيتر حمدي فكري جاد الرب
ندى انور محمد شلبى
احمد محمد محمد محمد وزير
حسام جمال محمد جاد الكريم
محمد سامى محمد عبدالمقصود
رانيا محمد عوض محمد
اﻻء جمال متولي محمد السيد بكير
رؤى احمد محمد كمال خليل سرحان
شوقى احمد شوقى عبدالعاطي
كاترين عادل حكيم خليل

الكلية
تجاره القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
تمريض اسيوط
تجاره سوهاج
تربية كفر الشيخ
حقوق اسيوط
حقوق قنا جنوب الوادي
معهد فني تمريض الفيوم
حقوق بنها
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
حقوق القاهره
إعﻼم ج جنوب الوادى
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
حقوق حلوان
تجاره سوهاج
كلية التربية الفنية ج المنيا
معهد فني صحى طنطا
علوم اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه طنطا
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تجاره دمنهور
السن عين شمس
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره الزقازيق
فنون تطبيقيه حلوان
علوم رياضة بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
314093
437333
216605
384296
296554
656944
463580
368124
608751
728968
468792
757591
612456
667077
678954
596564
378487
542017
890576
287050
889587
882931
920887
659921
678043
212331
669494
449880
578467
879306
557012
529431

اسم الطالب
سماح سليمان يوسف محمد
سعاد السيد سعد ريضان ابوعبيه
مصطفى طارق فتوح احمد
ياسمين خضير فرج يوسف خلف
دينار محمد ابراهيم فارس
ندى عﻼءالدين ابراهيم محمود ابراهيم
فاطمة صبري على على ناجي
نسمه عبدالناصر السيد السيد سليمان الصباغ
هدير عادل احمد محمد السيد
ايه مرسى مصطفى مرسى ابراهيم
نادر حسام حمدى محمد الفقى
محمد يسرى فتحى السيد
محمد مدحت عبد المعطى موسى على
مى احمد لطفى العوضى الجندى
الهام السعيد خليل احمد خليل
معتز محمود محمد محمود الباز
طارق شعبان محمد حسن
مصطفي عباس فتحي محمد
باسم فايز فهيم وهبه
محمود كمال حسن عبدالرحمن
روزيت اشرف ناجي فكري
عبد ﷲ عادل عابدين عسقول
ايمان السيد همام محمد
ساره عاطف عبد البديع على الدين المتولى
فايز محمد السيد عبد الرازق السيد
مهند محمد جﻼل ربيع
محمد رمضان السيد عباس
ايه احمد محمد دياب بﻼل
حسام فكيه رزق احمد
مارينا كمال رمزي جاد
عبد الرحمن علي عبد الغني ابراهيم حسن
هشام محمد سعيد علوانى النجار

الكلية
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق انتساب موجه عين شمس
تربية عين شمس
حقوق القاهره
تجاره المنصوره
تربية ابتدائي كفر الشيخ
علوم رياضة بنها
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره الزقازيق
حقوق طنطا
تجاره جامعة السويس
علوم الزقازيق
تجاره المنصوره
طب بيطرى بنها
علوم جامعة دمياط
تجاره انتساب م .بنها
تجاره دمنهور
اداب اسيوط
حقوق القاهره
تجاره اسيوط
تربية/رياضه اسيوط
تجاره سوهاج
علوم المنصوره
تجاره بور سعيد
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره طنطا
معهد فني تمريض طنطا
تجاره المنصوره
تجاره اسيوط
علوم طنطا
اداب دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
303830
288085
379719
438120
736205
237992
162165
437042
320874
159570
533935
155158
754091
168423
323922
755774
128998
320409
468609
575958
834890
746096
590791
141667
164175
381939
734049
579270
653642
903307
314024
757003

اسم الطالب
ندى احمد احمد مبارك
منى سيد محمد مصطفى
عﻼ اشرف سعيد محمود مرسي
شروق محمود عبد اللطيف عبد القادر
احمد علوى احمد صالح
منة ﷲ خالد ابراهيم عبد ﷲ
ايات احمد يونس محمد
نورهان صبحى احمد محمد عزب
بسمة مصطفى السيد الصباغ
طارق زارع عبد المقصود محمد
جهاد ايمن ابو العزم بركات
محمد منير عدلي ابو بكر
اسراء ابراهيم حسن الجرايحى عيد
محمود محمد السيد عبد المقصود
ايمان محمد عطا ﷲ عمرحسين
اسراء يوسف طلب ضيف ﷲ
فاطمه مصطفى مصرى مرسى
مصطفى حسام الدين مصطفى ابوعرب
ابراهيم حسام ابراهيم محمد سيد احمد
اسماء بركات مظهر النحراوى
مريم صليب ماركو فاخوري
عز الدين ياسر عبدالمنعم محمد
محمد حافظ راغب خضر
خالد سعيد بدوي شبل
دعاء عطيه محمود على كريم
هند خالد ماهر محمود
فاطمه سامي سعد حسن النجار
مى ابراهيم احمد محمد
على محمد شفيع بدر احمد بدر
احمد محمود رضوان رشوان
اسراء محمد رشاد حسن حموده
خالد محمد محمد عيسى

الكلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب م .بنها
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
زراعه اﻻسكندريه
علوم رياضة الزقازيق
اداب القاهره
اداب اسيوط
معهد فني صحى اﻻسكندريه
معهد فني صحى بنها
تجاره بنى سويف
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره بنى سويف
تجاره بور سعيد
علوم حلوان
تجاره عين شمس
اداب العريش
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
اداب كفر الشيخ
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات حلوان
اداب الفيوم
زراعه عين شمس
تربية الزقازيق
تجاره طنطا
تجاره بور سعيد
تجاره سوهاج
نوعية فنيه اشمون
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
457216
658858
730814
507610
215233
209231
166519
613305
545898
169350
803135
533323
741009
279767
219325
308608
905815
297464
656842
163834
876745
654588
527447
502869
287561
149113
681486
751767
116873
457842
726059
242622

اسم الطالب
يارا عاطف عبدالسﻼم دره
شيماء خالد اسماعيل عبد الفتاح محمد شهاب الدين
مصطفى اشرف جرىء محمود محمد
عﻼء بدوي السيد حسين
على طه طه صادق
زينب محمد عبدالرحيم عبدالباسط
عبد ﷲ عزيز عبد الفتاح حسن
ايمان محمد رأفت علي النجيحى
يوسف مجدى على السيد عبده
هشام ربيع عشري السيد
حبيبه مدحت عبد المنعم احمد
اسراء سالم يسن القط
عبدالرحمن حسين عسران حسن
محمد محسن محمد على
مروه عصام عوض حسن
هدير محمد منير أبو شنب
محمد عبد الرحيم شعبان خلف
سارة احمد محمد احمد حنفى
سهيله هشام عبده ابراهيم عباس
هشام احمد محمود احمد
روجينا راجى نجيب حنا
شيماء مجدى العوضى ابراهيم السيد
نرمين عادل أحمد زهرى يوسف
مؤمن هشام محمود ابراهيم
دنيا الحسيني عبد التواب عبد المطلب
معاذ محمود على عبد العال
عفاف منصور منصور ابوالعطا منسى
امانى عادل احمد ابو العﻼ علي
مصطفى عباس احمد اسماعيل
ميادة عﻼء نبيه سليمان الديب
امل نشات فتحي زكي الليثى
عبدالمجيد عبدالمحسن عبدالمجيد محمود

الكلية
علوم طنطا
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى رياضه امبابة
حاسبات ومعلومات الفيوم
تربية ابتدائي الزقازيق
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
فنون جميله فنون المنيا
تربية أساسي اسكندرية
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
السن عين شمس/رياضة
تربية ابتدائي شبين الكوم
علوم اسوان
اداب انتساب موجه حلوان
اداب المنصوره
علوم الفيوم
علوم اسيوط
علوم رياضة المنصورة
علوم جامعة دمياط
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
حقوق القاهره
زراعه القاهره
حاسبات ومعلومات الزقازيق
اداب انتساب موجه بورسعيد
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم طنطا
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
علوم رياضة حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
506463
436187
537857
301365
741250
137285
657493
812190
727085
509905
440481
133798
181263
726013
357384
108605
323570
909200
601905
434960
526522
287734
302403
592924
603738
371221
887777
549840
676634
740148
121327
877572

اسم الطالب
علياء محمد امين كمال عيد
تقى محمد أحمد على مطاوع
آيه جميل محمد محمد دراز
احمد مجدي امين صالح
احمد ابراهيم عطيه ابراهيم
حسن سعيد حسن حاج
رنا محمود السيد محمود
زينب سيد محمد على
احمد على امام زايد ابو النجا
معتز محمد محمد على عبد العال
هبه محمد محمد السعيد احمد عقدة
بسنت محمد محمود عبد الهادي
انس رمضان محمود منصور
سمر ماهر عبدالسﻼم بليغ الطحاوى
محمود ياسر احمد شلبى
احمد جاسر جميل عبد العظيم احمد
ياسمين يحيى محمد رمضان عبدالرحمن
رحاب حمدى ركابى جبريل
محمد خالد سﻼمة احمد سﻼمة
عمر احمد كامل عبدالغنى الغرباوي
سامح محمد محمد احمد
مصطفى عبد الحي مصطفى عبد الحى كيرة
احمد عبد الرحمن احمد مرسى سليم
عمر محمد اسعد عيسى
ابراهيم محمد ابراهيم حسانين
بيشوى عماد مختار يوسف سيدهم
هند عبد الرحمن عبدالحافظ عبد الرحمن
أميره رضا إسماعيل على البدرى
غدير السيد عبد الوهاب محمد عبد الرحيم
وسام حسن عبدالرحمن صالح
عبد الرحمن حسن مصطفى احمد حميدة
محمود البدرى محمود على

الكلية
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية/رياضه اﻻسكندرية
اداب دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم حلوان
تجاره الزقازيق
طب بيطري المنيا
تجاره بنها
تربية رياضيه بنين اﻻسكندريه
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنى سويف
تربية اﻻسماعيليه
استنفد الطالب رغباته
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية طفولة أسوان
علوم رياضة الزقازيق
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنها
علوم رياضة الزقازيق
علوم رياضة شبين الكوم
تجاره بور سعيد
تربية/رياضه الزقازيق
حقوق بنها
تربية اسيوط
تربية/رياضه دمنهور
تجاره المنصوره
تربية الزقازيق
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
معهد فني صحى اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
242868
845579
310370
155473
600989
745335
549131
380769
431877
822201
903249
748455
727599
214166
753884
235443
808575
586756
222709
117350
826312
296715
612578
893378
544784
307476
684001
291369
425448
317589
740213
379039

اسم الطالب
روضة احمد شحاته حسانين
عبدالرحمن مصطفي سيد عبداللطيف
محمود فوزي فتحى شرف
نورا عبد الحليم طه فيصل
محمد ايمن محمد امين
محمد الشوادفى محمد عطيه احمد محمد عيادة
عبد القادر شوقى عبد القادر أبو هشيمة الملوى
نورهان زكريا على شاكر
مصطفى عبده احمد حسن بدوى
محمد حجاج فاوى بدوى
حنان محمود احمد السمان
هادى مصطفى عبدﷲ عسران
غاده محمد احمد احمد البنهاوى
محمود ايمن محمد زكي عفيفي
ميرنا حسن عبد العزيز السيد
مروان محمد فوزى جﻼل محمد
ابانوب عاطف منير حبيب
نرمين هادى عبد الباسط ابراهيم
سيف الدين خالد محمد شفيق
دينا خالد حمدى محمد
منار رمضان عطا امين
نسمة خالد محمود مصطفى
عمر ايمن عبد ﷲ على رشوان
غاده احمد محمد احمد
احمد محسن احمد احمد الفيومى
امنية محمد ماهر النعناعى
محمد احمد انس محمد العطار
محمد رأفت هاشم احمد
عمرو عوام عبدالحكم حسين
عبد الرحمن سمير محمود محمد عبدالجليل
مرفت رمضان حسن عبدالمحسن
ايه عبدالعزيز احمد عبدالعزيز محمد

الكلية
حقوق حلوان
زراعة قنا ج جنوب الوادي
تمريض شبين الكوم المنوفية
اداب بنى سويف
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تربية ابتدائي عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
اداب سوهاج
تجاره جامعة السويس
نوعية الزقازيق
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
نوعية فنيه بورسعيد
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره بنى سويف
اقتصاد منزلى حلوان
علوم رياضة بنها
تجاره انتساب م .بنها
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تجاره بنها
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم اسوان
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية/رياضة جامعة السادات
تجاره المنصوره
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنها
اداب الزقازيق
كلية البنات تربية عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
608465
905415
657341
590557
589265
289701
536971
242174
317507
133898
159036
732997
538996
364889
455623
319410
230896
151255
388036
675338
890111
384568
661139
598585
890174
740244
650986
669639
674536
104122
316461
661082

اسم الطالب
رغده هشام ابراهيم مصطفى
اسماء ابراهيم عبد الرحيم عبد اللطيف
مى رضا جمعه السيد خلف
محمد احمد محمد حسن عبدﷲ
ابراهيم حمدى ابراهيم محمد شاهين
بسنت محمد ابراهيم الدسوقى محمد
اسراء حسن احمد ابراهيم ابو احمد
عمر خالد محمد موسى
الهام سعيد حلمي محمد
اية احمد محمد المحﻼوى
عبد ﷲ احمد سيد عبد العاطى
سلمى احمد محمد عبد العزيز
انصاف ربيع إبراهيم محمد
هبه سعيد على احمد ابوالنيل
محمود عبد الصمد محمد عبد الباقى
صفا عبد السﻼم عبده محمد سليمان
محمد اشرف عبدالحميد احمد على
ريحانة اشرف عيسى جبالى
امين جمال عبدالفتاح محمد
محمد رضا عبد القادر عبد المهيمن على
يوسف فتحى عياد ربيع
منار عادل سيد عواد
محمد اسماعيل محمد عبد ﷲ
رامى احمد احمد سﻼم
حسن مرسى محمد مرسى
ابراهيم عبده محمد محمد
امانى محمد لطفى احمد قرمد
محمد مصطفى السيد حسانين
رحمه محمد ابراهيم محمد عليوه
عمر شريف محمد ابراهيم
مها ابراهيم السيد على محمد
هاجر صابر طه محمد غازي

الكلية
اداب الزقازيق
تربية سوهاج
اداب المنصوره
فنون تطبيقية جامعة دمياط
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب انتساب موجه القاهره
علوم اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم بنها
علوم عين شمس
تجاره بنى سويف
المعهد الكندى العالى لﻼدارة  6اكتوبر
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه عين شمس
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
علوم حلوان
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره بنها
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره اسيوط
اداب انتساب موجه بنها
حاسبات ومعلومات الزقازيق
كلية الزراعة جامعة دمياط
علوم رياضة اسيوط
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني صحى المنصوره
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
رياض اطفال المنصوره
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
معهد فنى تمريض بنها
معهد فني صحى المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
380297
142147
351787
609210
683561
368900
143365
680522
535075
656626
457223
302917
596524
210466
431971
840824
391248
733710
803108
576333
214960
682243
806245
741770
807920
307513
808735
731038
876909
538973
456974
540270

اسم الطالب
مصطفى نبيل مصطفى حسنين على
جمال عبد الحى محمد سليمان
مصطفى حازم امين السيدحنفى
عماره ممدوح عماره احمد
احمد محمود احمد صﻼح الدين محمد
احمد عاطف على عبدالواحد على
محمد نصر عبد ﷲ حسن جمعه
نيره عبد العزيز السعيد المكاوى
راندا فرحات بكر حسن بكر
نوران محمود احمد السيد فرج
يمني محمد محمود يوسف ابوالعز
مروة شبل عبدربه محمد عبيد
احمد محمد الفضالى حامد قرقر
بيتر سمير انيس يوسف
محمد ممدوح على عوض الصاوى
عبد الرحمن عبدالقادر جمعة احمد
احمد عماد الدين احمد محمود يحيى
حسين عرفه ابوالفتوح عرفة سكر
امنيه ياسر مصطفى ابراهيم
ايمان عاصم أحمد محروس
بيشوى اشرف شحاتة عطا ﷲ
ليلى ياسر مسعد ابراهيم حجاج
محمد اشرف احمد عصمت
محمود كامل امين محمد
مايكل صفوت عبد ﷲ حنا
هبة محمد مصطفى مطر
حسين محمد أحمد عبد الغنى
ابتهال عزت عبد العزيز طبال
ايمان عبد الوكيل عبد العال فراج
إسراء صبحى سعيد عبد السﻼم حسن
اسراء سعيد فتوح محمد عمار
ريم عاطف سعد سعد

الكلية
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه قاهره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
حاسبات ومعلومات المنصوره
حقوق بنها
اداب حلوان
اثار الفيوم
تربية ابتدائي دمنهور
علوم المنصوره
تجاره طنطا
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
فنون تطبيقية جامعة دمياط
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
علوم رياضة اﻻسكندرية
تمريض المنيا
تربية حلوان
معهد فني صحى الزقازيق
علوم المنيا
تربية رياضيه  /بنات طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب المنصوره
علوم المنيا
تجاره بور سعيد
تربية المنيا
علوم رياضة شبين الكوم
تربية /رياضه المنيا
نوعية الزقازيق
معهد فني صحى اسيوط
علوم دمنهور
نوعية طنطا
تربية طفوله ج دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
318033
449365
524058
829894
580940
549916
204231
677694
549616
732629
313858
826905
800223
375517
529192
912905
596140
294612
540000
832071
580382
159541
123317
904280
358482
894974
387952
303503
726282
665686
881638
885012

اسم الطالب
محمد طلعت عبد الرشيد على حسن
هانم رجب عبدﷲ سيد احمد زغلول
ايه حلمى محمود احمد الحمراوى
عبير احمد محمد عليان
اسﻼم على السعيد المنياوى
يوستينا نبيل سمير بشاي
مريم سامح يوسف بشاى
ميرنا احمد محمود عبد المحسن اسماعيل
يارا احمد يوسف الحوفى
اسراء محمد حسن عراقى
اية عبد المؤمن ذكى ميرة
عبد الرحمن ابراهيم محمود على
ميرنا ممدوح فتحى جابر
منال عبدﷲ فؤاد امين
عبدالرحمن جمال جﻼل ابوزيد عبدﷲ
احمد محمد عبد ﷲ مغازى
ايناس ابراهيم السيد خليل الشعراوى
متولي حسام متولي عبدالغني
آيه رفعت شحاته عبد الحميد خليفة
فاطمه مصطفى عثمان على
اشواء محمد المغازى محمد عبداللطيف
ناريمان عرفة حسين هليل
اسﻼم ابراهيم محمد شحاته
شاهر اﻻسناوى عبدالﻼه عبد الرحيم
اكرام جميل عبدالمعطى محمد
ايه اسامه وهبي حافظ
ايه السيد محمد السيد خيال
هند صبحي الصباحى ابراهيم نصار
محمد حسن السيد محمود
منه حسام حلمى على الحلو
ناديه محمد طه عبد الخالق
بيتر زارع عبد الحنون بطرس

الكلية
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تربية ابتدائي طنطا
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
نوعية موسيقيه قنا
اداب المنصوره
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية رياضية بنات المنصورة
تربية طفوله ج دمنهور
تجاره الزقازيق
اداب شبين الكوم ج المنوفية
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
نوعية موسيقيه المنيا
معهد فنى تمريض بنها
السن عين شمس
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات اﻹدارية
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
حقوق اﻻسكندريه
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
اداب المنصوره
تربية ابتدائي بنى سويف
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
اداب انتساب موجه القاهره
اداب سوهاج
علوم بنها
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
رياض اطفال المنصوره
اداب اسيوط
علوم اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
756891
670705
593410
151028
576952
388191
599509
529013
382777
890420
729032
371710
583800
814212
608752
234545
138121
609824
467326
133827
425947
233925
361922
652600
161218
664865
666134
601460
449942
549072
133404
606251

اسم الطالب
نوران محمد علي حامد
بدريه عبد الباسط خضر ابو المعاطى
محمد يوسف حسن شبكه
ابراهيم حنفى ابوالحسن ابوبكر
نورهان ابراهيم محمد ابراهيم علم الدين
اهداء محمد نجيب السيد ابراهيم
ساره وائل يسرى احمد خطابى
محمد فوزى ظريف فرج
بسمه حسام الدين سمير قراقيش
ايمان حمدى سعد سيد
نيره ابراهيم فتحى محمد محمد
ايه عبدالباسط عبدالصمد على
مى كارم محمود الرفاعى
احﻼم حسن محمد احمد
ابراهيم عامر ابراهيم احمد
احمد محمد منصور عباس شحاته
اسماء محروس محمد رشاد عفيفي العوضى
منيره ابراهيم السيد جﻼل
احمد محمد عبد العزيز احمد جاب ﷲ
ريما نبيل حسن محمد
ندى بحري عمر احمد
محمود حسن عبدالمجيد احمد
سلمى عﻼءالدين محمد احمد
كريم ايمن على السقا
مروه بدوي فرج طلب
ماجد احمد ماهر عبد العزيز احمد سﻼمه
ايه عصام عبد الحميد عوض صبيح
السعيد ثابت نعمة ﷲ سو﷼
شيماء شفيق عبد السﻼم الشيخ
محمد عبدالسﻼم صبرى جاب ﷲ حمد
اسماء عبد القادر احمد محمد
اسراء سعد محمد مصطفى

الكلية
السن عين شمس
اثار الفيوم
زراعه دمياط/رياضة
اداب بنى سويف
اثار الفيوم
معهد فني صحى بنها
تجاره الزقازيق
تربية اسكندرية
السن عين شمس
تربية ابتدائي اسيوط
اداب الزقازيق
تربية بنها
اداب طنطا
اداب المنيا
نوعية الزقازيق
تجاره القاهره
نوعية جيزه
علوم جامعة دمياط
تربية كفر الشيخ
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم رياضة بورسعيد
تربية ابتدائي بنى سويف
تربية رياضيه بنين المنصوره
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب الزقازيق
تربية طنطا
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية ابتدائي الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
458971
606970
831281
315418
534208
159464
917118
228174
361082
384276
218118
881469
459897
812076
875669
594110
579777
653691
153799
900657
658641
204388
598546
439175
891661
915176
681556
532332
742030
737840
312965
125068

اسم الطالب
هاجر احمد محمدعبدالرحمن زيد
اسامة طارق خليل شحاته
سميره سعيد ابوبكر محمد
احمد ايمن مصيلحي عبد السﻼم السيد
منى حمدى محمد طلبة البنا
اسراء شعبان عويس حسنين
ميار حشمت اندراوس قلته
محمد مصطفى السيد محمد مصطفى
جاﻻ جرجس امين نقوﻻ
اسماء عبدالنبى منصور عبدالنبى
مهيتاب مدحت الشناوى الشناوى جاد
رحاب مكرم احمد على
أسماء حمدى محمد طاهر البسيونى
حاتم جمال عبدالعاطى قدافى
محمد اسامه سيد يوسف
أحمد توكل عطية احمد بصله
صفاء سعد الدين ماهر السيد الكفراوى
محمود ابراهيم فتحى بركات عطيه
شروق محمد محمود محمد صبرة
احمد مصطفى احمد بيومى
احمد وحيد حسنى عبد ربه المرسى
روﻻ ايهاب على محمد سالم
دعاء السيد محمد صﻼح
ميار ابو الحسن عبد السميع ابوالحسن
ايه محمود محمد سيد
نجﻼء سيد فرغلى محمد
اشرف السيد محمد احمد السيد اﻻعمى
حسن زهدي حسن عبد الواحد العجيمى
هدير علي عبدالقادر الصاوي
اسراء محمود محمد محمد اسماعيل
اسراء راشد عبدالتواب عبدالمقصود
وليد نادر محمود محمد عبد الدايم

الكلية
تربية كفر الشيخ
اداب انتساب موجه الزقازيق
زراعة قنا ج جنوب الوادي
دار العلوم ج القاهره
علوم جامعة السويس
علوم بنى سويف
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه الزقازيق
حقوق عين شمس
تربية ابتدائي عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق اسيوط
تربية ابتدائي كفر الشيخ
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
إعﻼم ج جنوب الوادى/رياضة
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره المنصوره
زراعه المنصورة/رياضة
رياض اطفال بنى سويف
تجاره سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق القاهره
تربية جامعة دمياط
علوم اﻻسكندريه
معهد فني صحى اسيوط
تجاره انتساب موجه اسيوط
تجاره المنصوره
تربية دمنهور
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
طب بيطرى جامعة السادات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
118223
516769
439255
727220
590576
169184
594063
140298
518410
827365
915596
534573
319872
378122
443364
378679
912157
137058
677839
896864
535234
110477
650340
132449
516851
505287
216926
368949
387836
595487
157693
527608

اسم الطالب
ايمان حبيب شكرى حبيب عبد القوى
باسم السيد مصطفى محمد عتمان
ايمان سعيد محمد على رفاعى
مصطفى هليل حسن محمد زنون
محمد فوزى فوزى جوهر
ماهر صموئيل ماهر فوزى
اسماء عادل حسن حسن شاهين
سﻼمة سعيد احمد ابراهيم
رقيه مصطفي عبد ﷲ مصطفي عبد ﷲ
علياء حسنى عبدالنعيم محمود
فياض حفنى محمود اسماعيل
ايمان محمد سعد الجدوي
سماح حسن السيد عفيفى
سماح اشرف السعيد محمد عبدﷲ
سوزى مدحت حمايه مطر تادرس
اﻻسعد عصام الدين محمد اسعد
محمود طه محمد السيد رزق
كريم صﻼح فوزى عبد العاطى
دينا ياسر محمود عبده سيد احمد
عبد الرؤف سليمان عبد الرؤف سيد
اية رجب خضر حسن عمرو
محمد عبد الفتاح محمد عبد الفتاح
يارا محمد القصبى السعيد حسين
عمر خالد عاشور حسن محمد
محمد صﻼح محمد محمود الشيته
عبد الرحمن احمد عبد الرحمن عبد اللطيف
محمد احمد محمود محمد زيدان شرقاوى
عبدﷲ حاتم محمد عبدالفتاح سالم
اسراء محمد عبدالقادر غريب
احمد محمد حمزة محمد شعت
على محمود محمد على
نورهان حسين حسين الرشيدى

الكلية
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق طنطا
الفني التجارى باﻻسكندريه
علوم الزقازيق
تمريض المنصورة
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تربية جامعة دمياط
حقوق القاهره
اداب دمنهور
اداب اسوان
تجاره اسيوط
علوم اﻻسكندريه
تربية السادات
طب بيطرى بنها
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره المنصوره
تجاره سوهاج
اداب دمنهور
زراعه القاهره/رياضة
تجاره المنصوره
تجاره انتساب م .بنها
اداب دمنهور
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
تجاره بنها
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره بنى سويف
علوم اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
115570
579558
480373
814690
391778
675983
592643
123741
597640
579662
125925
904914
165777
806893
158302
431540
432084
351655
600628
184950
902212
830670
612086
677592
432098
744396
825094
831107
235844
518903
749033
501471

اسم الطالب
مروه حمدى محمد عبد الوهاب
منى محمود زكى حسن حب ﷲ
صفاء اشرف سيد احمد سرحان
ديفيد محسن مفيد عازر
محمد طارق محمد حميد عبدﷲ محمد عبدالقادر
نورا نعيم حلمى عوض ﷲ مجلى
يمنى محمد عزمى محمد كسبر
محمد احمد كمال عطا
محمد صﻼح إسماعيل على عيسى
ايمان محمد محمد الوحش
منه ﷲ طارق محمود صادق حجازى
محمد يوسف عبد الرازق عمر
احمد احمد عيد هارون
نورهان محمد فرج لملوم
هدير نجيب محمد السيد
مصطفى احمد عادل محمد البحيرى
محمود محمد محمد توفيق هﻼل
اشرف هشام ابوزيد طلبه
اسراء عادل احمد محمد
محمد احمد حسين محمد
سلوى جمال عبد المنعم عبد اللطيف
سﻼمات طلعت عامر عبدالجليل
جهاد طﻼل محمد منير رمضان
خالد المنجى ابو بكر المنجى المنجى
ابراهيم حسن محمد السيد الشاذلى
محمود ناصر احمد صابر
عمر خالد فكرى عمر
عﻼء محمد محمود محمد
انجى اسماعيل محمد قطب
ماجده مصطفى محمود البلشاشى
تقوى جمال احمد سيد احمد
عبد الرحمن أحمد علي محمد علي

الكلية
علوم رياضة جامعة دمياط
حقوق المنصوره
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
تجاره جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بور سعيد
طب بيطرى كفر الشيخ
تجاره القاهره
دار العلوم المنيا
تمريض الفيوم
نوعية المنيا
تربية /رياضه بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه دمنهور
زراعه عين شمس
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره بنى سويف
علوم سوهاج
معهد فني صحى سوهاج
اداب الزقازيق
تجاره المنصوره
حقوق اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه دمنهور
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية انتساب موجه بالسويس
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
134066
443275
818737
104316
146675
231727
309934
460018
543754
106593
352813
237519
837590
142154
549580
506217
540256
253404
222077
886275
892091
748185
167421
351520
652925
455373
912422
891098
383385
819657
159080
464341

اسم الطالب
مى مصطفى احمد محمد
نهال اسماعيل عبد المحسن حسن حسين
محمود تقى احمد عثمان
ندين احمد سيد احمد طه
ملك ماهر عبد الحميد زايد
احمد سمير احمد احمد زكى
عبد ﷲ عطية السيد اﻷسطى
سهير عبدالحميد محمد غازي
روان يحيى ابراهيم السيد رزق
ميار اسماعيل علي ابوكريشة
ساره ابراهيم محمد مختار محمد ابراهيم
فاطمه عبد البر احمد على
يارا صﻼح احمد عمر
شريف جمعه طلبه اسماعيل
مى خالد احمد سلطان
رضوى عصام محمد الهادى المقدم
رانيا كامل عطية ابراهيم
نعيمة عاطف جابر خليفة
محمد شعبان عبد القادر الصعيدى
مصطفى محمود عبد الحى جاد الرب
ايه عاطف على سﻼمه
محمد وائل رضا محمد
محمد زيان سيد سليمان
مياده محسن سعد عيسى
محمد يحيى محمد عبد الحى يوسف
احمد محمد ابراهيم جمعه عبدالغني
ريهام عبد الرحيم مصطفى جامع
هناء عبد الحميد محمد عبد المولي
تهادى هانئ حسن لبيب
فاطمه مصطفي عبد الحميد عبد المالك
خالد محمود سيد محمود
على محمد ياسر على محمد العشرى

الكلية
تجاره القاهره
اداب طنطا
تجاره اسيوط
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى بنها
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
تجاره اﻻسكندريه
حقوق القاهره
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه حلوان
تربية طفولة فرع الوادى جديد
زراعه القاهره
علوم رياضة دمنهور
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
زراعه دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره طنطا
تجاره اسيوط
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره جامعة السويس
اداب انتساب موجه الفيوم
تربية عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
زراعه طنطا
تربية ابتدائي اسوان
معهد فني صحى اسيوط
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
دار العلوم المنيا
تربية /رياضه بنى سويف
حقوق طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
208322
525516
124011
155024
371997
740326
158620
104231
222538
367165
899080
464681
503236
125095
461675
154247
606821
452326
285904
880283
755595
292393
476517
534505
229291
308861
448757
662152
311722
879344
746311
208540

اسم الطالب
ماريا سيتى سمير بسطوروس
ندى عصام الدين محمد محمد البسطويسى
مصطفى نبيل عبد ﷲ عبد العال محمد
ايناس محمد رفعت فتحى احمد
ساره محمد امين توفيق
اسماء محمد السيد احمد عبدالعال
محمود ربيع مصطفى عبد العزيز
دينا محمد محمد حمدى
وليد عاطف عبد المنعم حسن
احمد محمود عبدالمنعم محمود قاسم
ايناس ايهاب مصطفى امين
احمد عﻼء عبد الحميد محمد شريف
مازن محمد المنشاوي قطب نصار
رائف فاروق يوسف جيد
حسناء ايمن حسن السيد بدر الدين
هبه ﷲ كمال قطب منصور
ندى عبد اللطيف احمد الزهار
محمود على جودة عكر
لينة مدحت محمود بسيوني يوسف محمد
شيماء اشرف سيد احمد
رشا السيد حسن السيد طلب
دنيا حسن ابراهيم حسن
محمد أحمد عبد المنعم احمد صالح
مياده اسماعيل محمد حسين ابو غدية
ميرنا طارق عبدالعزيز محمد
بيتر لطفي محروس ساويرس
وﻻء خالد فهمي المرشدي الفرارجى
مأمون ايهاب عبد الغنى البيلى سليمان
اسﻼم عاطف محمودعبدالسﻼم زيد
ياسمين عادل يوسف محمد
دعاء محمد السيد زكي
ياسمينا محمود عبد الحليم محمد مصطفى

الكلية
السن عين شمس
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حقوق القاهره
علوم بنى سويف
ع.كندى تكنو.اعﻼم ت.خامس
تربية ابتدائي الزقازيق
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
حقوق القاهره
تجاره عين شمس
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
نوعية قنا
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
علوم رياضة دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
نوعية فنيه كفر الشيخ
اداب بنى سويف
تجاره الزقازيق
اداب طنطا
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره اسيوط
علوم العريش
زراعه القاهره
علوم رياضة اﻻسماعيليه
زراعه دمنهور
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
اداب طنطا
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
إعﻼم بنى سويف
تجاره جامعة السويس
اداب القاهره

Page 3071 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
308862
382586
460175
549858
603681
545355
151300
752123
889790
231977
919455
443055
612151
399424
169329
387667
528822
730086
897424
471823
528972
885266
576248
466936
669020
357009
319159
608941
519020
520099
905502
370382

اسم الطالب
بيشوي سامح عبدالملك بشاره
نهى محمد عبدالحى سيد
اﻻء محمد فتحى محمد السرنباوى
امينة محمد عمر السداوى
عبد الرحمن خالد عبد الرحمن ابراهيم
مصطفى ابراهيم عبد الستار احمد حسن
محمد جمعه عويس محمد
نانسى جمال احمد سويدان
دميانه عصام عزيز جاد
احمد محمد احمد السيد
ايمان محمد احمد شبانه
إنجي وليد شفيق محمد الشاذلي
ليلى محمد عبدالفتاح محمد حسان
مصطفى عبدالحميد محمد امام خليف
شعبان سيد شعبان حافظ خليفه
امل محمد سعد محمد السواح
نادر جﻼل ابراهيم عجوة
مريم محمد محمد ابراهيم سليمان
محمد حلمى محمد احمد
حسام ماهر حسن محمد وهبه
محمد عادل عيسى مرسى فرج
عﻼ حسين عبد ﷲ هريدى
ندا محسن احمد احمد بسيونى
اميرة احمد حلمى طه الصعيدى
شهاب صﻼح سعد السيد خليل
احمد هانى احمد صﻼح الدين
تقي عادل عبد الحميد الجمل
ابراهيم احمد السيد ذكى المصرى
مى عدلى محمد شيبه
نعمة فايز عوض محى الدين سلمان
صافى محمد ثابت عبد الﻼه
احمد محمد عليش محمد

الكلية
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
حقوق عين شمس
تربية ابتدائي كفر الشيخ
علوم رياضة شبين الكوم
زراعه الزقازيق/رياضة
علوم رياضة طنطا
حقوق القاهره
تربية بور سعيد
تربية/رياضه اسيوط
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره طنطا
تربية طفوله الزقازيق
علوم رياضة الزقازيق
تربية الفيوم
رياضيه بنات الزقازيق
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
تربية رياضية بنين سوهاج
تجاره طنطا
اداب اﻻسكندريه
تربية اسيوط
تجاره طنطا
تربية طفوله كفر الشيخ
تجاره طنطا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره الزقازيق
اداب دمنهور
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
تربية سوهاج
تربية/رياضه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
522856
318395
228563
601154
453783
306979
910852
603834
507159
909598
223473
802513
425766
279200
899222
812202
357983
207330
139172
447340
293514
603169
465013
600622
505281
278427
916865
369897
888634
608157
279460
588326

اسم الطالب
ياسمين السيد حسين بديع رزق
والي محمد جمال والى محمد والى
على محمد على مبروك
محمد عبد الوهاب السيد حسانين عليوة
شروق قطب السيد قطب دياب
لمياء طاهر محمود عيد
احمد عبد الموجود احمد عبادى
حسن فريد مصطفى خليل بخيت
مها عبد الرحمن السيد احمد
تسنيم عبد الراضي عبد الباسط طاهر
هبه مصطفى كامل على
شيرى صادق ايوب صادق
أسماء أشرف مصطفى بخيت
احمد عمرو عبد الرحمن نور الدين
محمد حسني عبد الهادي السيد
احمد محمد رجب محمد
ريهام فاروق صﻼح الدين عبدالحميد
اندرو شريف سامى عياد
كريم حامد محمود حامد
عبد الرحمن أحمد فهيم محمد محمد
احمد علي سعيد علي
محمد ابراهيم فكرى علوان ابراهيم
محمد بديع السيد سالم شمس الدين
نورهان سامح محمد طلعت محمد الهادى
طاهر صابر جابر عبد الرحمن
سارة عمر احمد محمود زيدان
رامى طلعت احمد محمد
ايه محمد ابراهيم حنفى عمر
طارق مرسي احمد فرغلي
شيماء حسن على عمر اﻻصور
هشام بهاء الدين رفاعى السيد حسين مصطفى
مصطفي عطيه محمد عويس سالم ابو زيد

الكلية
تربية اسكندرية
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تجاره القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية طنطا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية نوعية اسوان
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
تربية طفولة أسوان
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
رياض اﻻطفال ج اﻻسكندرية فرع مطروح
حاسبات ومعلومات القاهره
حقوق سوهاج
تجاره بنى سويف
زراعه عين شمس
المعهد الكندى العالى لﻼدارة  6اكتوبر
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
اداب طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
اداب الزقازيق
تجاره دمنهور
حقوق عين شمس
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه اسيوط
تربية ابتدائي بنها
تربية رياضيه بنين اسيوط
اداب الزقازيق
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه/رياضة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
235701
801949
439825
742628
652284
906130
736856
849351
522617
107181
159776
526270
544243
806297
127095
379034
808510
607447
177098
603523
302902
280152
822521
391023
537220
106170
650997
393009
316058
879405
610121
142579

اسم الطالب
محمد اسماعيل محمد عبد الفتاح
عبد الرحمن عبد العزيز محمد عبد العزيز
رويدا محمد محمد السيد
ندى جمال السيد محمد
احمد محمد منصور لبيب الزقرد
هانى مكرم عياد جاد
احمد ناصر ابراهيم محمد
سيمون رفعت ناشد حنا
اسراء عثمان عبد اللطيف احمد
مروان عادل عبد الحكيم السيد
شوقية ابراهيم محمد محمد
على محمد عبد الﻼه على محمد
أبانوب صبحى رزق يعقوب إسحاق
هاجر مصطفى سيد عبد العظيم
سارة احمد محمد حامد فرج
ايه السيد حفنى سالم النجار
كيرلس منصور عبدﷲ صموئيل
ابانوب عادل عبده حنا
عبد الناصر رمضان عبد الرحيم احمد
رفعت محمد احمد رفعت جميل
سارة عبد ﷲ عبدالسميع أبو العزم
ياسمين محمد السيد محمد عبد الرازق
منار احمد احمد حسن
اسراء حمدى سليم المليجى
ريهام ابراهيم محمد ابراهيم عيد
وﻻء خالد ابراهيم عبد المجيد
اميره احمد حسن جبر زاهر
عبدالرحمن مصطفى امين يوسف
علياء حسنين امام حسنين
شادى صبري داود محمد
ايمان ثابت فتحى حموده
زينب الحسين عطا عبد النعيم

الكلية
علوم رياضة عين شمس
نوعية موسيقيه المنيا
اداب دمنهور
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد فني صحى سوهاج
تجاره الزقازيق
معهد فني صحى اسوان
طب بيطرى اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية بنى سويف
علوم اﻻسكندريه
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره اسيوط
فنون تطبيقيه حلوان
تربية عين شمس
تربية رياضيه بنين المنيا
تجاره الزقازيق
حقوق حلوان
تجاره الزقازيق
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
تجاره طنطا
تجارة قنا ج جنوب الوادي
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
معهد فني صحى اﻻسكندريه
السن عين شمس
علوم المنصوره
دار العلوم ج القاهره
تربية ابتدائي بنها
معهد فني صحى رياضه اسيوط
معهد فني صحى الزقازيق
كلية البنات آداب عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
535619
297269
829649
681208
878663
668513
539238
680951
298926
752674
149712
742523
123842
680051
745067
355691
651193
234295
302273
669863
682693
747162
664681
904337
436607
738964
213290
738692
360090
220613
133166
883009

اسم الطالب
نورهان عبدالمحسن السيد ندا
اية جمال عبد الﻼه عبد الكريم
غدي محمد صﻼح محمود عبد السميع احمد
احمد عبد العظيم محمد فتحى محمد
احمد عبد المحسن محمد فرغلي
زينب شلبى عبد ﷲ عبد الرازق
شروق اشرف فتحى ابراهيم
وائل السعيد المتولى السعيد المتولى
عبد الكريم ناصر رمزي محمد
ندى رزق ابراهيم رزق سليمان
مرفت هانى عيد زيدان
نسمه حسين اسماعيل حسين
محمد عبد اللطيف معوض موسى
نيهال محسن عبد الواحد برهام
دينا عبدﷲ سالم حسن
رضوى احمد على ابوالمكارم
ندى السيد محمود احمد الشاعر
ياسين حاتم عبد الباسط محرز
محمود الدسوقي محمد ابراهيم عسيلى
محمود مصطفى ابو بكر مصطفى عبد ﷲ
عﻼ عمر محمد احمد حال
عمر جمال محمد سليمان احمد
شروق حامد عبد المنعم اﻻمام احمد
محمد احمد علي محمد
فاطمه محب نجيب سليمان
نسرين عبد الباسط احمد علي
نرمين اسامه حسن محمد شبل اغا
محمد ماهر سالم سليمان سليمان
عبدالرحمن جمال محمد الشافعى
ابانوب عياد يوسف خلة
مريم عادل يعقوب خليل
نسمه ابو خنجر عبد المالك احمد

الكلية
تجاره دمنهور
علوم رياضة حلوان
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره اسيوط
اداب المنصوره
تجاره دمنهور
حقوق المنصوره
حقوق حلوان
تجاره بور سعيد
اداب انتساب موجه الفيوم
تجاره بور سعيد
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية المنصوره
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
السن عين شمس/رياضة
حقوق المنصوره
حاسبات ومعلومات الفيوم
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية المنصوره
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
تجاره المنصوره
علوم سوهاج
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
نوعية الزقازيق
تجاره القاهره
تجاره الزقازيق
اداب شبين الكوم ج المنوفية
علوم عين شمس
كلية البنات آداب عين شمس
اداب اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
610766
231974
877391
209509
659292
221467
317213
446468
359144
529136
918469
880198
443279
211821
316419
434351
144142
303675
155183
165890
432373
161291
527944
315766
741707
106244
912091
232715
876788
613330
213693
131666

اسم الطالب
ياسمين صﻼح ابراهيم محمد
احمد جمال الدين احمد حسن
كيرلس لطفي وديع قلته
مازن عدنان احمد مصطفي الشامى
رقيه عبد السﻼم عبد العزيز البهنسي
مريم عياد جندى عوض ﷲ
مي محمد نبيل عبد العظيم ابراهيم
مصطفى علي مرسي القصراوي
احمد مجدى مصطفى عبدالسميع
اسﻼم محمد محمد مصطفي الزغبي
اسماء السيد محمود محروس
ماريو مشيل سليمان حنين
نهله جمعة خميس عبد القادر حسن
عمر هشام محمد شريف اسماعيل
اسراء علي على السيد الجمل
عبد الرحمن عادل سعيد محمد
محمد هشام احمد عبد الخالق
نرمين هاني محمد ابراهيم
احمد شوقى محمود غانم
ندى مصطفى احمد حسانين
محمد جمال محمد رشاد محمود فاضل
جهاد احمد محمد محمود
شيماء مصطفى عبدالرحمن مصطفى ادريس
اسﻼم كمال كمال عبد الحليم
محمد احمد مطاوع مطاوع
شيرى مﻼك مكاريوس عبد المسيح
ساره صﻼح سيد ابراهيم
سمر سيد حنفى سيد
نسمه ايهاب محمد زغلول
نور محمد ابراهيم احمد
احمد جمعة السيد اسماعيل
عبد الرحمن مهدى عبد الرحمن فرج

الكلية
معهد فني صحى الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
اداب اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم المنصوره
علوم عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم دمنهور
تربية سوهاج
السن المنيا
السن عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم بنها
علوم اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية طفوله شبين الكوم
طب بيطرى بنى سويف
حقوق حلوان
حقوق اﻻسكندريه
اداب بنى سويف
تجاره اﻻسكندريه
علوم رياضة بنها
تجاره انتساب موجة جامعة السويس
تجاره القاهره
تمريض أسوان
تجاره انتساب موجه حلوان
نوعية فنيه اسيوط
نوعية الزقازيق
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
اداب انتساب موجه الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
464529
305815
125955
443186
539618
286241
374106
534925
321380
578405
140641
668894
879895
681037
221361
655046
466384
900997
353929
115382
610365
843514
141966
534911
725819
735313
426160
151922
684765
206648
813008
737741

اسم الطالب
عبد الرحمن ابراهيم احمد ابراهيم الشرقاوى
عمرو السيد محمود ابوغابه
ندى عبد القادر محمد عبد القادر
شيرين احمد على عبد العاطى درغام
ايمان جمعه عبدالغنى على صالح
مروة اشرف حفنى توفيق عطوان
بسمه بدوى عبد ربه عبدالفتاح جمعه
جهاد نصر عبد الرحمن سيد احمد النجار
دعاء الصاوي عبد الفتاح البدرى
هدير طارق احمد الحليفي
ايه اشرف نجاح عبده محمد
صفاء ايهاب محمد ابراهيم خطاب
مينا منصف مختار داود
محمود حسانين محمد السيد سيد احمد عﻼم
ميرنا ماجد حسن عبد العزيز
احمد ابراهيم عبد الفضيل ابراهيم خليل
سارة فايز خلف ﷲ عبدالرازق علي الكرداوي
دينا صفوت عبد المسيح غبرانيوس
اسﻼم محمد منير احمد
امينه عبد المقصود صالح عبده
السيد عدلى محمد امين
حسام فكري سيد سداتى
احمد عماد فرج خليفي
اﻻء محمود محمود السيد جﻼل
فادى ايمن أديب عزيز
محمود حمدى عطيه سالم موسى
وردة شوقى جمعة عشرى حسن
طارق ربيع شعبان امام
محمد سامى مصطفى عبد البارى
سيلفيا ممدوح جرجس فهمى
ايفون عز رزق نصيف
هاجر محمد بندارى متولى على

الكلية
دار العلوم ج القاهره
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
تربية عين شمس
نوعية طنطا
تربية طفوله ج دمنهور
حقوق حلوان
تربية ابتدائي بنها
تجاره دمنهور
معهد فني صحى بنها
تربية طفوله طنطا
اداب القاهره
تربية المنصوره
علوم اسيوط
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
حقوق عين شمس
تربية/رياضه المنصورة
تربية ابتدائي كفر الشيخ
علوم سوهاج
اداب انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه القاهره
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
علوم رياضة الفيوم
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
طب بيطرى فرع مطروح
تجاره بنى سويف
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
اداب عين شمس
فنون جميله فنون المنيا
اداب الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
156763
738078
821939
670628
656454
448738
362163
884234
670294
213123
514940
732671
609771
206529
531380
735581
604352
323308
826469
320791
128240
454158
304616
362468
581824
827013
281366
601629
732673
677151
453473
436447

اسم الطالب
محمد بدوى محمد شعيب
محمد حسينى رمضان مصطفى
لمياء محمد عارف همام
اميره حامد السيد حسنين
شهيره محمد عبد الحميد محى الدين
هاله سامى شكرى ابراهيم دياب
فاطمه يسرى اسماعيل محمد
مارينا وجيه فتحى بخيت
اسراء عبد الحميد ابراهيم عبد ﷲ عبد الحميد
سلمى احمد سماح سيد
إبراهيم سعيد رمضان مبروك حب ﷲ
ايه ايمن سعيد عبد الفتاح
صباح رمضان محمد ابراهيم سليمان
بيتر وجيه فوزى بشاى
طارق سامى عبداللطيف عبدالهادى جوده
بسمه محمد السيد محمد حسن
امنيه احمد محمد ابراهيم اﻻشقر
عالية علي مليجى على حسب ﷲ
دنيا حسنى محمد الراوى
اسماء سعيد محمد سﻼم
امنية ﷲ ابراهيم السيد ابو السعود
ايه محمد حسنى شرع
اميرة صابر عبد العاطى مقشط
دعاء بدوى عوض صابر
فادى ميمى عزيز تادروس منصور
الهام عبد الراضى محمد السيد
عمر مجدي حسن صادق
نور الدين محمود أمين محمود رجب
ايه سالم صابر سالم
احمد محمد عبد الحليم ابراهيم
امينه اشرف محمد مصطفى
اسراء محمد محمد مسعود هريدى

الكلية
معهد فني صحى رياضه بنى سويف
تربية رياضيه بنين الزقازيق
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب انتساب موجه طنطا
نوعية عباسيه
اداب اسيوط
علوم المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب دمنهور
معهد فني صحى الزقازيق
عالي هندسة بلبيس
السن عين شمس
علوم جامعة دمياط
نوعية الزقازيق
تربية ابتدائي الزقازيق
علوم شبين الكوم ج المنوفية
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
معهد فني صحى بنها
تجاره القاهره
تجاره طنطا
تربية ابتدائي شبين الكوم
بنات علوم رياضة عين شمس
علوم رياضة شبين الكوم
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
حقوق حلوان
تجاره الزقازيق
طب بيطرى الزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب انتساب موجه طنطا
زراعه اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
758640
238702
680095
822970
741295
473028
650258
523716
538690
501925
676398
279778
143100
749689
213887
460168
468433
822669
117735
750503
381486
304046
307758
880729
918714
735878
542353
297612
744777
812339
306889
530664

اسم الطالب
شروق الصادق عبدالعزيز سليمان معالى
عمر تامر فخرى عارف
احمد ياسر فوزى رمضان
محمود مبروك عبد الدايم عوض
احمد مصطفى احمد مصطفى عمر
محمد عبد الوهاب عبد الوهاب نصر الدين
اميره محمد عبد المهدى محمد عماره
ايمان صبحي محمد صبحي محمد ندا
آيه خالد عبد ﷲ عبدالجواد فايد
مها اشرف مرسى عبد الهادى مرسى
اسماء محمد على عطيه حسين
احمد محمد احمد بدر اﻻشحط
هاجر عبد الحميد عبد المولى عبد الحميد
اميره احمد كمال ابراهيم
مادونا اميل زكيان عويضه
اسراء عادل محمد ابراهيم موافى
البدري حمدى محمد أحمد
غاده احمد محمود طايع
اسيا صﻼح احمد عمر
محمد شامل السيد احمد العزازى
ايه سيد سليمان رضوان الخياط
رنا عادل بيومى الخضرى بركات
اسماء صﻼح عبد الصادق سﻼم
عاطف جابر ابراهيم حرب
المؤيد با عزت مهنى مصطفى
دعاء عبدالبديع مرسى متولى
محمود شمس الدين خلف ﷲ محمود
مريم جمال محمد على
جيهان طﻼل السيد ابراهيم
مرقس خلف بولس مﻼك
عزة عبد الفتاح احمد غنام
احمد عبد المنعم سعد ابراهيم صقر

الكلية
اداب الزقازيق
تجاره القاهره
تجاره المنصوره
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
دار العلوم ج القاهره
تمريض المنصورة
اداب اﻻسكندريه
اداب دمنهور
تربية أساسي اسكندرية
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية رياضيه بنات بالجزيرة ج حلوان
تجاره جامعة السويس
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
علوم كفر الشيخ
زراعه كفر الشيخ
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
حقوق انتساب موجه القاهره
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي شبين الكوم
معهد فني صحى بنها
تربية/رياضه اسيوط
تجاره سوهاج
معهد فني صحى الزقازيق
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية اﻻسماعيليه
اداب المنيا
معهد فني صحى بنها
تجاره دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
146532
605186
537548
601545
106929
539058
133408
605474
438525
746563
305049
228992
479671
114671
441998
297309
532290
317145
601725
162447
532023
505299
899660
244410
215113
802535
659571
317095
918585
909358
538414
293721

اسم الطالب
عبد ﷲ هاشم ابراهيم محمد عبد ﷲ
شيماء عطيه عبد التواب عطيه
نورهان فهمي عبد الوهاب محمد الباروجي
ايه صبحى محمد ابو العﻼ البرماوى
نادين خالد احمد عز الدين فتوح
بسمه محمود فتح ﷲ أحمد صالح
امنية احمد حسين عبد القوى
فاطمة زيدان ابوزيد هاشم
ايمان حسين على عبيد حمدين
عبد العال سﻼمة صالح منسى
نورهان سامي عبد العزيز محمد السيد سالم
فادى جرجس انطون يوسف
مروه عادل الشحات محمد ابوزيد
بسنت جرجس كامل جرجس
عمرو محمد احمد شبل
نهى احمد بدوي عبد الرازق
فريد محمد أحمد المسلماني
بسمة محمود عبد الغنى أبو الخير
محمد حسن إبراهيم عبد ﷲ حسن
هاجر محمد سيد مصطفي
عبد ﷲ محمد عبد ﷲ الوكيل
عبد الرحمن مجدي السيد احمد سﻼمه
عادل فتحي احمد عبد العال
هاجر جمعة خميس سالم
احمد صﻼح احمد علي عباس
نجﻼء يحيي أحمد إسماعيل
سماح عبد الوهاب محمد حسن
اسراء محمد عبد الرحمن الجدع
ندى خالد حامد محمد
مصطفى عبد الكريم خليفه طيب
مروة خليل محمدابراهيم خليل
محمد السعيد السيد عبدالسﻼم

الكلية
تجاره القاهره
اداب الزقازيق
تجاره دمنهور
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره القاهره
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره طنطا
رياض اطفال المنصوره
تربية اسكندرية
تربية رياضيه بنين بور سعيد
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه عين شمس
نوعية كفر الشيخ
تربية موسيقيه حلوان
طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم
السن عين شمس/رياضة
علوم اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
تربية ابتدائي الفيوم
تمريض دمنهور
تجاره انتساب موجه دمنهور
حاسبات ومعلومات اسيوط
خدمه اجتماعيه حلوان
علوم رياضة جامعة السويس
علوم المنيا
نوعية المنصوره
تمريض بنها
تجاره سوهاج
كلية تجارة ج أسوان
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره انتساب م .بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
442445
657444
676655
231676
283478
152530
317193
533422
907408
280603
815423
305928
426724
835402
515593
222872
434336
330146
114728
373007
154956
472608
154073
739670
654274
383766
158195
228124
890653
382707
673043
286292

اسم الطالب
احمد حمدى عبد القادر احمد بتن
اﻻء محمد عبد السميع احمد
اسماعيل مجدى صالح ابراهيم برغش
سلسبيل اعطيش محمد احمد ابو شقفه
سارة الطاهر احمد حامد
احمد صابر عبد العزيز محمد
ماريا برزي صابر بولس
سندس هشام فتحي امين السمرا
ايه فتحى محمد عايد
احمد ربيع مصطفي عبد العال
امانى رشيدى رضوان حسن
اسﻼم اشرف ابراهيم الغرباوي
على حسن على ابراهيم ابواحمد
اسماء حسين مجلي عبدالعزيز
أحمد حمدي حامد دغيش
اندرو مجدى عياد رياض
خالد محمد زكي محمد شحاته
احمد سمير معروف ابوزيد
امنيه عاطف حسن احمد
دينا سعد محمد ابراهيم
محمد احمد عبد الكريم جنيدي
اسماء فتحي عبدالفتاح حامد السيد جعفر
ضحي محمد فتحي محمد
امنيه عبدالعزيز عبدالسﻼم الشافعي
امانى نياظى محمود احمد محمود
احمد عبدالمنعم عبده جمعه عوده
شهد حسن عبد الحفيظ محمد
عبد الفتاح محمد محمد احمد ابو موسى
هاني احمد عطيه امين
محمود محمد طه ابونعمه
كريم عمرو السيد مصطفى السيد حمزه
مريم خالد محمود محمد

الكلية
تربية رياضيه بنين طنطا
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره طنطا
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره عين شمس
تربية /رياضه بنى سويف
تربية طفوله شبين الكوم
طب بيطرى اﻻسكندريه
تمريض سوهاج
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
تربية رياضيه  /بنات المنيا
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
علوم اﻻسكندريه
اداب اسوان
حقوق طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم اﻻسكندريه
اعﻼم القاهره
علوم عين شمس
رياض اطفال القاهره طالبات
طب بيطرى بنى سويف
حقوق المنصوره
إعﻼم بنى سويف
حقوق الزقازيق
تربية المنصوره
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
تربية بنى سويف
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى اسيوط
علوم رياضة عين شمس
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
السن عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
575545
371203
753140
830227
532086
895351
581109
605655
680158
530360
116982
465693
318571
245402
658153
886475
212576
681686
595543
439571
810727
751108
133207
457631
667037
886417
514251
753877
834272
815184
818060
727637

اسم الطالب
مصطفى عبد ﷲ بسيونى حواس
موسى خالد موسى ابراهيم
ميرنا عﻼء الدين محمد على الصواف
احمد عبدالموجود احمد مصطفى
محمود صابر محمد عبد الحميد ناصف
هدرا صبحى قديس سو﷼
محمود عبد العزيز محمود عبد العزيز زايد
نغم ابراهيم بدر ابراهيم على
مصطفى محمود اسماعيل على اسماعيل
محمد حلمي ابو الفتح عباس زايد
نور هشام فهمى محمود
هبه احمد ماهر محمد رجب رسﻼن
محمد احمد شوقت زكى خليل
امانى مصطفى عبد الساتر احمد
اسراء محمد عوض شطا احمد
هيﻼنه راضى فريج ساويرس
كريم اشرف حسين زكى الموسى
محمد حسانين حسين عبد الحليم عبد ﷲ
إيمان إبراهيم إسماعيل حسن فؤاد
ندى احمد محمد السيد احمد
احمد اشرف عصمت ابراهيم
عبدالرحمن محمد محمد طاهر السيد ابوحباجه
نورهان خالد سعيد حسن
ياسمين ابراهيم الدسوقى سعد
ايمان محمد السيد يوسف ابو العنين
هبه عاطف عثمان احمد
عبد الرحمن حسن أبو المعاطي عبدالحميد خرابة
منه محمد فهمى مرسى احمد الخولى
سعاد حراجي جاد حسن
اميرة نجاتى عبدالمجيد هريدى
هيام رائد موريس شوقى
نسمه عزالدين عبدالعزيز عفيفى ابراهيم بطحيش

الكلية
تربية ابتدائي طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
نوعية بور سعيد
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجارة جامعة السادات
تجاره سوهاج
حقوق المنصوره
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجاره جامعة دمياط
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره القاهره
نوعية كفر الشيخ
تجاره بنها
خدمه اجتماعيه حلوان
معهد فني صحى المنصوره
معهد فني صحى اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية/رياضه المنصورة
نوعية جامعة دمياط
تربية أساسي اسكندرية
تجاره بنى سويف
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
اداب المنصوره
اداب انتساب موجه اسيوط
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره بور سعيد
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
نوعية المنيا
تربية ابتدائي المنيا
تربية الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
391649
889045
836778
314035
244142
206582
604576
515796
245149
527096
680584
461275
155545
374725
667742
894718
840975
243844
813894
912356
525202
170044
825472
145748
437523
676768
454314
740799
681262
150612
668647
919994

اسم الطالب
حبيبه عبدالرازق ناصف سالم الزين
احمد صبحى عبد النعيم عبد الحافظ
لمياء محمد عبد الراضى طه
اﻻء هشام بدر حماده
دعاء احمد حسين علي
محمد عبد الغنى سعد ميتكيس
اسراء عيسى ابراهيم جمعة
اسامه احمد فتحى محمد حسن المنياوى
منة ﷲ ايمن حسن احمد
هدير احمد السيد عبد العزيز عبده
محمد محمود السيد الشربينى السيد
ممدوح عبدالستار عطيه محمد البنا
ريهام رجب محمد قرنى
دينا عصام طلبه محمد
محمد نبيل حلمى سعد خلف
امنيه مراد عبد اللطيف عكاشه
مينا فوزى ابراهيم عياد
محمد شعبان احمد عيسى
ساندرا ميﻼد بشرى ابراهيم
وﻻء ابراهيم محى الدين ابايزيد
كاميليا خميس عزالدين حسين ابراهيم
احمد محمد محمود عبد الوهاب
شيماء عبد المحسن على محمد
حسام حسين رجب متولى ابو شنب
جهاد عادل السيد العزب زهو
ساره على فوزى على السيد الدعبس
مريم محمد ناصر عبد القادر يحيى
احمد محمد عبداللطيف محمد عثمان
جهاد هﻼل محمد محمد سﻼمه
خالد يوسف يسن عبد القوى مصطفى
عمر احمد السيد محمد عوض
طارق صﻼح عبدالفتاح محمد

الكلية
علوم عين شمس
تجاره اسيوط
معهد فني صحى اسوان
حقوق شبين الكوم ج منوفية
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره اﻻسكندريه
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
حقوق طنطا
علوم حلوان
تجاره بنها
تربية/رياضه المنصورة
تجاره سوهاج
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنى سويف
تربية طفولة أسوان
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
نوعية فنيه قنا
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية طفوله اﻹسكندرية
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
تجاره طنطا
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني تمريض المنصوره
معهد فني صحى امبابة
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
علوم رياضة سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
316280
229264
163086
904537
445318
667976
320165
895186
598355
314582
234613
452202
525560
594885
580789
221927
906243
892448
213482
575650
287935
156858
158616
681756
153781
133143
602045
749882
509030
375182
748993
387851

اسم الطالب
اية عبد العزيز عفيفى إبراهيم
زينب احمد فاروق السيد
اسراء محمد عبد الدايم عويس
غاده السيد اسماعيل السيد
بسمه مفرح محمد اسماعيل نوفل
ايه محمد عبد الغنى العمراوى
احمد فهمي عبد الرحمن حرفوش
ايه حمدى محمد عبد اللطيف
ميرنا محمد حسين عبدالحميد قويطه
ايريني وهبة عبدالنور باسيلى
احمد خالد محمد متولى
محمود عبد الرحيم محمد مدكور
ديانا دميان نجيب خليل
أمال عوض ﷲ زيادة عوض ﷲ
شريف وحيد المحمدى على الجمسى
مارينا مجدى نجيب برسوم
ساره ناصر امين همام
سوسن على حماد على
امجد محمد عبدالسﻼم زهران
الشيماء رأفت ابراهيم سيد احمد
احمد محمد فاروق عبد الحميد حسين
بيشوي دوس عزيز توفيق
محمد احمد محمد جودة
ايمان عبد ﷲ محمد طاهر فياض
اسماء جمال عبد العظيم عبد ﷲ
شيماء ممدوح صبري عفيفي
عصام نبوي شحاتة درغام
مهند طه محمد السيد
شروق محمد السيد عبد السﻼم حسنين
سامح حسين محمد مصطفى دبور
هاجر احمد محمود غريب
زينا زكريا عبدالعليم الشحات نصار

الكلية
علوم بنها
تجاره انتساب موجه طنطا
اداب الفيوم
اداب سوهاج
اداب طنطا
معهد فني صحى المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب سوهاج
استنفد الطالب رغباته
تربية ابتدائي شبين الكوم
حقوق انتساب موجه عين شمس
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تربية أساسي اسكندرية
تمريض المنصورة
اداب طنطا
اثار الفيوم
تربية سوهاج
تجاره اسيوط
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تربية طفوله طنطا
تربية حلوان
اداب بنى سويف
حقوق بنى سويف
معهد فني صحى المنصوره
تربية ابتدائي بنى سويف
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات
علوم رياضة بنها
علوم رياضة جامعة السويس
فنون تطبيقية جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
163251
374389
916745
656061
587770
476916
319684
503032
319632
914259
167762
244908
291502
666794
357878
315690
397477
739516
577321
899820
138266
756060
383638
212446
379459
676536
136074
389161
386201
439384
652546
831851

اسم الطالب
اميمه مكرم محمد سعداوى
ريهام احمد السيد محمد بدوى
رشا نادر شحاته القمص حنا
ادهم اسامه على هارون السيد
عﻼء عادل حبيب عبد المنعم
محمد اشرف خلف ﷲ الصاوى الجغب
اسراء محمد عبدالمنعم محمد
ماريو سامح لطيف فهمى سيدهم
سارة عاطف كمال خليل صقر
محمد جابر ابراهيم حسن
ياسمين عبد ﷲ رمضان محمد
حسام محمد عبد اللطيف ابراهيم
مصطفى سعيد عبدالجواد عزب
احمد عبد العزيز السيد محمد البيلى
سلمى صبحى ياسين احمد
محمد عبد المنعم رجاء ابراهيم محمد
كيرلس فرج عبدﷲ حنا
احمد سعد عبدالعزيز احمد
محمد عمرو عبد الملك مكاوى
عبد الرحمن محمد عبد القادر عبد اللطيف
امل الشحات محمد السيد الفوال
ادهم حكيم حسين حسن
الشيماء جمال عبدالباقى عبدالخالق موسى
ابراهيم وليد سيد محمد
مايكل عادل اسعد روفائيل
احمد عبد العظيم عبد الرازق منصورسلطان
ياسمين صابر عبد الرؤف عبد المقصود سلطان
رضوى سيد محى الدين على سالم
اميره احمد سيد طه
اسراء احمد مرسى محمد المنصورى
امجد فتحى السيد الجوهرى
منال سعيد عطيه حراجى

الكلية
اثار الفيوم
نوعية بنها
تربية اسيوط
علوم رياضة المنصورة
اداب طنطا
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تربية ابتدائي شبين الكوم
تجاره اﻻسكندريه
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب اسوان
اداب الفيوم
السن عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب المنصوره
كلية البنات آداب عين شمس
تربية بنها
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب الزقازيق
تجاره طنطا
تربية رياضية بنين سوهاج
زراعه القاهره
معهد فني تمريض اﻻسماعيليه
تربية بنها
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضة
تجاره انتساب م .بنها
حاسبات ومعلومات المنصوره
دار العلوم ج القاهره
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق انتساب موجه عين شمس
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب اسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
909221
439905
890964
515245
761252
681720
516181
356270
730151
469017
816695
464645
674217
466994
673268
825970
521402
468736
116289
205963
726731
369157
452356
674649
832595
740417
120128
311963
327315
679503
881886
327528

اسم الطالب
رحاب بخيت علي احمد
مى احمد محمود احمد عﻼم
محمد جمال سيد حسن
العربى متولى محمد ابراهيم
باسل سﻼمه الداودى علي ابو بدريه
عبد ﷲ يحيى محمد على فرج
زياد عبداللطيف محمد صقر
شيماء محمد خليل ابراهيم
رهف ثروت محمود محمد
آيه كمال كامل احمد خﻼف
ساره عماد بشرى ملطى
نادر كمال طه عبد الفتاح النواصره
ابراهيم احمد ابراهيم محمد مطاوع
ندى السيد محمد حسن محمد
زكيه صبرى عبد الجواد محمود هﻼل
غاده شعبان عبد العزيز محمد
ايمان محمد ابراهيم حسن رمضان
فادى احمد محمود هاشم موسى
مؤمن احمد فتحي خميس
محمد سعيد عزب عطيه
نادر محسن محمد طاهر مردان
ندى محمد احمد شحاته
مصطفى بسان محمد الحلوجى
بﻼل عبد الحى محمد محمد عامر
عزه عبد الناصر محمد اﻻنور عبد الوارث
محمود حماده عبدالغفار محمد بكرش
عبد الرحمن وجدى محمود علي
ايمن شعبان محمد سيداحمد
فاطمة عبد السﻼم فكرى احمد
ضحى حمدى عبد السﻼم محمود
خليفه مصطفى خليفه محمد
اسماء حجازي محمد حجازي علي

الكلية
معهد فني صحى اسوان
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم رياضة اسيوط
اداب دمنهور
علوم رياضة بورسعيد
تربية رياضيه بنين المنصوره
تجاره طنطا
علوم عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب كفر الشيخ
نوعية المنيا
تجاره كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه المنصوره
نوعية كفر الشيخ
تجاره طنطا
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب انتساب موجه دمنهور
علوم كفر الشيخ
تجاره عين شمس
حقوق عين شمس
تجاره بور سعيد
علوم رياضة بنها
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره طنطا
اداب اسوان
تجاره الزقازيق
حقوق عين شمس
تربية السادات
اداب شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى المنصوره
تجاره اسيوط
اداب طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
583264
543442
906781
355251
363103
299681
659655
297346
666556
753833
540542
390862
739537
307665
384792
655057
656579
207870
211182
826002
877776
164686
135608
433803
539492
511725
522502
322056
653494
878182
210812
459459

اسم الطالب
ندى محب سعد ابو زيد
زياد عصام على محمد
محمد محمود احمد عبد العال
امنيه ابراهيم محمد اﻻلفى
احمد محمد متولى السيد
محمود شعبان سليمان سﻼمه
ايمان على قطب محمد معروف
ساندي بطرس ذكى بطرس
احمد على احمد محمد حجازي
رضوى محمد الصاوى عبد ﷲ
دينا رجب فراج عبدالعليم
ريهام سعد محمد احمد
اسﻼم احمد نعيم منصور عبدالعزيز
ايمان عبد العزيز سعد أمين
هشام عبدالحميد محمد عبدالحميد
احمد عبد الفتاح عبد الحى محمد
دينا ابراهيم بدير الباز
حازم عز الدين عطيه سيد
هاجر دسوقى قطب محمد عمار
ميرت وصفي راغب راشد
زينب عادل محمد كامل هاشم
سهيله مجدى محمد محمود ابوالحسن
ايناس مجدى مجاهد ابورواش
ابراهيم محمد محمد سليمان قليب
رحمه خليل شحاته عبد ﷲ أحمد
سلمى محمد احمد محمد العرقسوسى
مصطفى صﻼح محمود معوض الرغاي
كريم سمير حسينى عبد القادر صالح
احمد ذكى جبره عبد ربه
هيام محمد دردير عبد الغنى
ساره خالد عبد الوهاب مرسي
عبد العظيم محمد عبدالعظيم خليل

الكلية
تجاره المنصوره
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره سوهاج
اداب عين شمس
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم بورسعيد
تجاره عين شمس
تجاره طنطا
تربية رياضيه  /بنات بورسعيد
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
اثار القاهره
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
طب بيطرى المنصوره
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب اسوان
علوم رياضة اسيوط
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
زراعه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
تربية رياضيه بنين المنصوره
إعﻼم ج جنوب الوادى
تجاره طنطا
استنفد الطالب رغباته
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
667639
533862
529276
520663
138094
150071
378989
223829
903001
243128
170009
115141
150229
536347
506423
908859
386552
458369
732318
390027
123689
542555
587329
280189
308620
895163
827388
662453
589574
286375
602706
166460

اسم الطالب
اميره عبد الناصر المرشدى ابو الفتوح
اية محمد صﻼح الدين بيومى عبد السميع
محمد احمد سعد احمد بدوى
سماح رضوان عمر عبد ﷲ جندى
ساره محمد عمر عبادى احمد جامع
سمير اسكندر اسكندر باسليوس
غاده خالد حسن حسن الديب
اميره انور محمد محمود
ابانوب فتحى شوقى عوض
نورهان مهنى عبد الباقى عبد السﻼم
مروه محمد مصطفي احمد
هدير جمال حسن حماد
جهاد رمضان ضيف ﷲ عبد الحافظ
نسمة حسن انور السيد جويلى
سارة محمد فؤاد حسنين منصور
تقى بسطاوى عبد الباسط على
اسراء احمد متولى مصطفى
محمد سعيد عبد المنعم ابو دنيا
عبدﷲ جمال عبدالعاطى عبدالمقصود
امل عبدﷲ عبدالغفور عبدﷲ
كريم محمد عزت محمد
امل عبد العليم محمد المهدى
مى مجدى عبد النبى ابراهيم شاهين
منة ﷲ عﻼء الدين عبد ﷲ محمد
بسمة ابراهيم سيد احمد ناجى
هاجر السهولي احمد محمد
هبه حماده سﻼمه محمد
كريم رضا محمد اسماعيل على الجوهرى
على محمد على رمضان الرزينى
اسراء عبد الجليل مراد عبد الجليل
احمد محمد عبدالعظيم محمود
فاطمه على السيد نصر

الكلية
تربية المنصوره
تربية دمنهور
زراعه دمنهور
اداب انتساب موجه دمنهور
دار العلوم ج القاهره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه عين شمس
خدمه اجتماعيه حلوان
تربية سوهاج
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تربية ابتدائي الفيوم
حقوق حلوان
حقوق القاهره
تمريض دمنهور
حقوق اﻻسكندريه
تربية اسوان
علوم عين شمس
حقوق اﻻسكندريه
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره انتساب م .بنها
تربية طفوله اﻹسكندرية
تجاره طنطا
علوم حلوان
علوم رياضة جامعة دمياط
اثار قنا جنوب الوادي
نوعية فنيه قنا
تربية/رياضه المنصورة
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية/رياضه الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
523857
158742
104040
847460
819600
831574
593515
129199
880994
387752
549504
821901
736425
145858
599139
386573
426071
161722
501915
208309
890345
807217
672113
910560
388015
882796
600843
212221
742224
578006
604495
219344

اسم الطالب
كاميليا اسحاق زخاري قﻼدة
علياء اسماعيل عبد التواب حسن
مصطفى صالح سعد صالح
محمود مصطفى محمد محمد الصديق
محمد حلمى غﻼب عبد المالك
اسماء عدلي احمد عبدالقادر
داليا هشام عبد ﷲ الفره
نيرة حسام الدين احمد عبد الحميد
نهاد محمد عبد الناصر عبد العال
امنيه فوزى ابراهيم الشعراوي
آية محروس عبد المعطى عبد السﻼم عطوة
جيهان نصر محمد حسين
احمد نبيل ابراهيم منصور محمد
مصطفي جمال اسماعيل محمد
عبد الرحمن منصور محمد الحسينى محمد حسنى سرحان
ايمان السيد محمد ابوالفتوح حسين
رضوى عبدالحميد السيد محمد الفقى
احمد فايز عبد الوهاب حامد
ساره محمد منازع معوض منازع
دينا محمد عصام الدين محمد عبد المنعم
صابرين فريد جمال ابوالحسن
مصطفى رافت مصطفى قرني
اسراء ايمن نبيه محمد على
عمر سعيد عبد الوهاب حسن
سميره خالد اسماعيل محمد
طه حسين صﻼح سليم
ريم جمال عباس السيد عبدالباقى
عبدالجواد محمد عبدالجواد محمد
ساره محمود كاظم محمد ادريس
روان رضا يوسف جاويش
خلود عبدالحميد على عبدالحميد جبر
ميار ايهاب زكريا عبد الرازق

الكلية
زراعه سابا باشا اﻻسكندريه
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره بنى سويف
نوعية فنيه قنا
تجاره جامعة دمياط
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تربية اسيوط
علوم بنها
علوم رياضة دمنهور
اداب قنا ج جنوب الوادى
تمريض الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم الزقازيق
اداب عين شمس
الزراعة الصحراوية والبيئية بفوكة ج اﻻسكندرية فرع مطروح
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
دار العلوم الفيوم
تجاره القاهره
اداب اسيوط
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تربية ابتدائي المنصوره
اداب اسوان
تربية ابتدائي بنها
تجاره اسيوط
طب بيطرى الزقازيق
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضة
تربية اﻻسماعيليه
تربية ابتدائي طنطا
تمريض الزقازيق
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
211031
728304
898001
309304
804096
217065
503488
223236
437271
824992
898416
438131
675808
746055
731777
736378
300863
362464
664108
596398
113081
383640
543543
222432
314167
814305
377633
677135
893306
369647
665627
662160

اسم الطالب
احمد عﻼء الدين محمد بغدادى
فاتن سعيد على محمد حسب ﷲ
عزه ثابت محمود محمد
هدير محمد الحسينى احمد حسين
يوستينا رفيق جبرائيل كورلس
محمد حسين سيد عزب السيد
لينة نادر محمد على عوض
نادين السيد محمد عبد الحميد
ايمان محمد جﻼل محمود الوكيل
احمد رفعت احمد محمد
عيسى رومانى لبيب عبده
فاطمه درويش حسن درويش
محمود محمد عبد الحميد حسين عبد البارى
حسناء علي محمد اسماعيل علي
احمد مختار الطيب محمد يوسف
مها صﻼح على حسن منصور
احمد محمد محمدنبوى ابو طالب
ايه سيد عبدالعظيم احمد سليمان
اسﻼم صﻼح السيد مجاهد
نغم مجدى صابر احمد شنب
عبد اللطيف خلف عبد اللطيف خلف
اميره سيد رمضان على درويش
محمد احمد محمد عبد الرحمن خالد
عبد الرحمن محسن محمد عباس
وسام رضا محمود كشك
عبد الرحمن محمد السعيد عدلى محمد
احمد وليد عبدالعزيز حافظ
احمد السعيد الهوارى محمد حسن
دعاء رمضان جابر عبد الجواد
اسراء الشحات عبدالمجيد عزازى محمد
نوران ابو العﻼ حسنى ابو العﻼ نصر علم الدين
محمد اسماعيل محمد السيد الشربينى

الكلية
زراعه عين شمس
طب بيطرى الزقازيق
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
تربية السادات
كلية التربية الفنية ج المنيا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره كفر الشيخ
تربية ابتدائي عين شمس
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية قنا ج جنوب الوادى
معهد فني صحى سوهاج
علوم اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة اﻻسماعيليه
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره الزقازيق
اداب شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة اسوان
حقوق المنصوره
تربية جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم بنها
علوم رياضة كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه حلوان
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
تربية /رياضه المنيا
حاسبات ومعلومات الزقازيق
حاسبات ومعلومات المنصوره
اداب سوهاج
تربية ابتدائي بنها
علوم بورسعيد
تجاره كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
910803
678765
543036
500637
598031
353815
449899
534575
654139
160927
578904
506566
741440
875341
286856
370430
130491
104206
582962
377203
663005
159022
456996
897610
668567
281405
740341
281347
608031
671553
883804
240527

اسم الطالب
هدير عبد العظيم احمد عبد العظيم
فاتن حمدى ابراهيم الدسوقى احمد شطا
محمد طارق زيادة على حسن سودان
فادى صبحى عطيه داود
هاجر عطية عبدالجواد احمد البديوي
محمد حامد ابراهيم احمد
حبيبه مصطفى رشاد عبدالعال رمضان
ايه اشرف على ابراهيم بركات الجران
شيماء السيد عرفات محمد يونس
دعاء محمد كامل محمد
محمود مصطفى محمد الرفاعى الحريرى
هبة علي محمود محمد حسين
عمر على عبد النبى السيد
محمد خالد سيد امين
منة ﷲ عاطف عبد الستار الدسوقى
عمر محمد احمد جوده
ندى جمال محمد فرج حسنين
علياء عمرو ابراهيم عبد الهادى
ندى محمد توفيق المنسى
كريمان صﻼح الدين عبدالمؤمن الغديرى البلوى
دعاء ابراهيم عطا على محمد
احمد زغلول عويس السيد
اسماء نجيب محمود عوض
صﻼح فاهم محمد محمود
ساره السيد حسن السيد الغباشي
عمر محمد سيد محمد البقرى
مروه عبدﷲ شكري محمد السيد
عمر هاني فؤاد عبد الحميد شبانة عوض
ايه محمد مصطفى مرسى
ساره سالم احمد سالم
اﻻء سيد عبد الجليل عبد المالك
هاجر سمير سيد مرعي

الكلية
تربية اسوان
تجاره المنصوره
علوم رياضة دمنهور
تجاره دمنهور
تربية جامعة دمياط
علوم رياضة عين شمس
رياض اطفال المنصوره
زراعه دمنهور
تجاره كفر الشيخ
تربية ابتدائي بنى سويف
تجاره المنصوره
تجاره كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تجاره اسيوط
السن عين شمس/رياضة
تجاره انتساب موجه عين شمس
كلية البنات آداب عين شمس
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره انتساب م .بنها
علوم المنصوره
تربية بنى سويف
اداب طنطا
تجاره سوهاج
رياض اطفال المنصوره
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
نوعية الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى الزقازيق
نوعية المنصوره
اداب اسيوط
اداب القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
508717
152847
142394
659847
826333
453206
529601
289783
675555
828554
895928
741443
880267
300372
289778
180805
309283
372013
360999
320326
901408
652255
360366
390407
363897
323857
581482
837791
743199
356330
473520
827346

اسم الطالب
رانيا أنور محمود محمد حماد
محمد رمضان محمد عبد الوهاب حسن
اسماء كامل محمد زياده
اسماء سﻼمه السيد اسماعيل محمد
اسراء عبدالناصر محمد جعفر
مارتينا امير بديع غب﷼ خليل
محمد خالد عبدالحميد قاسم جهمى
فاطمة مصطفى حسين حسن
باسل بهاء عبد الفتاح السيد الديب
عايدة محمد محمود حسين
رانيا صﻼح فهيم قاسم
عمر محمد ياقوت على خليل
مايكل شوقي غالي جاد
شيماء ابراهيم ياسين محمد ابراهيم
دينا محمد عبد الخالق محمود
سومية رمضان محمد محمد
ميرنا محمد جمال عبد الوهاب ابو ريه
مروه مصطفى مختار الصادق
ياسمين على عطيه محمد
كرم كمال فتح ﷲ حسن عنتر
عبد الرحمن ناصر محمود حافظ
احمد صبرى ناصف ابراهيم
ابانوب ممدوح انور رزق
سميره سعيد محمد على غانم
مرزوق فرج محمد عبدالوهاب
اية عامر احمد عليو زارع
محمد ايمن فتحى عبده شتا
هدير رفاعي محمد رفاعي
منه ﷲ محمد عبد الفتاح حسين
ايه احمد محروس عبدالعزيز
فاطمة محمد عباس محمد المكاوى
ايات ثابت مصطفى ابراهيم

الكلية
اداب انتساب موجه دمنهور
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اثار القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب قنا ج جنوب الوادى
علوم طنطا
علوم طنطا
تجاره القاهره
عالي هندسة بلبيس
تربية قنا ج جنوب الوادى
حقوق انتساب موجه سوهاج
اداب سوهاج
علوم رياضة اسيوط
تربية حلوان
تجاره القاهره
اداب الفيوم
اثار قنا جنوب الوادي
اداب انتساب موجه بنها
اداب انتساب موجه عين شمس
تجارة جامعة السادات
حقوق سوهاج
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم حلوان
اداب انتساب موجه بنها
تجارة جامعة السادات
العالي لﻼعﻼم وفنون اﻻتصال  6اكتوبر
طب بيطرى بنها
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
علوم جامعة السويس
علوم حلوان
تربية ابتدائي كفر الشيخ
نوعية فنيه قنا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
669405
354707
321475
540574
104357
725958
323990
128591
454208
373556
377868
515539
450327
118162
596844
743765
660135
594462
368869
884020
843137
731628
611345
224992
836050
581231
147080
536654
664635
506877
830934
383421

اسم الطالب
احمد جميل محمد عبد العزيز
امانى طارق شبل الدسوقى
اسماء محمد سيد احمد السيسي
ندى حسام الدين مختار محمد
كريم محمد عبد ﷲ احمد
فاطمه فتحى حسنين مرسى
مي علي شاذلى على
عﻼ عبد الخالق محمد عبد الخالق
بسنت محمد رضا محمد عيد فوده
مصطفى ماهر مصطفى عبدالرحمن الخياط
حسام عادل سيد محمد كساب
عمرو السيد انور عبد العزيز
ميرفت سامى عبدالعزيز عبدﷲ
فاطمة السيد جبيلى محمد
محمد مجدى شوقى عبد المولى
اسراء طه نور عبد ربه
عبد الرحمن امين الدرينى خضر ابراهيم
ندا عطية عطية الخولى
شيماء رفعت فهمى عبدالفتاح سليمان
اريج ابراهيم محمود تامر
ياسمين محمد دكرورى محمدين
اسماء خالد محمد مسعد عبد العزيز
صفاء يحي عبد العاطي محمد
محمود يحى عنتر عطيه
مني عبد الرحيم خالد قناوي
صﻼح ابراهيم صﻼح البقرى
احمد طارق محمد سيد احمد ابو الدهب
رباح سعيد محمد محمود طه
مياده عبد الغنى عوض محمدعلي
هدير صابر حسين محمد عبد الفتاح
محمود ابراهيم حسن احمد
عﻼ جمال ابراهيم محمود

الكلية
علوم بورسعيد
اداب طنطا
تمريض شبين الكوم المنوفية
حقوق اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
ع.دولى اعﻼم مدينةالشروق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق انتساب موجه القاهره
نوعية طنطا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
اداب انتساب موجه دمنهور
معهد فني صحى طنطا
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اداب المنصوره
تجاره بور سعيد
اداب بنها
اداب اسيوط
اداب انتساب موجه المنيا
رياض اطفال المنصوره
اداب الزقازيق
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
المعهد الفنى للتمريض بالجونة
زراعه عين شمس
علوم طنطا
اداب جامعة دمياط
اداب انتساب موجه طنطا
تمريض قنا جنوب الوادي
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
880730
168470
539088
883460
502444
609523
104158
142943
915675
144041
804930
532161
357106
455724
466391
283630
209040
527989
146134
600332
125244
729354
575282
427603
123010
440333
752313
353201
740725
459955
612384
223390

اسم الطالب
عﻼء عرفه عبد الرحمن محمود
محمد احمد محمد باتع
ايمان جمال محمود عبد الرحمن شاهين
محمد حسنى على عبد الﻼه
محمد عوض عبد الوهاب عوض ابوزيد
وفاء السيد السيد هوارى
معاذ عﻼء الدين مصطفى يوسف
ايمان محسن محمد التركى محمد
مارينا امجد فريد كامل
احمد سعد احمد فرج
ايمان ربيع محمد عبدالفتاح
احمد عماد الدين محمد رضا عيسى
اسﻼم وليد بيومى احمد
احمد محمد احمد محمود حموده
سلمى محمد طلحه السيد طلحه
يوسف ممدوح محمد السيد شعير
ريم محمد عبدالعظيم حسين
اسماء سعد اسماعيل محمد على
رحاب رمضان عباس على
اية حسن عبد الحميد حسن على سويلم
امنيه اشرف كمال محمود
ورده محمد السعداوى محمد السعداوى
اسماء عبدالفتاح احمد ناصف
رضوى إبراهيم خليل إبراهيم
عبد الرحمن محمود حامد محمود
نادية محمد رجب محمد محمود
دنيا مسعد حسين عوض عياده
محمد عادل محمد ابوهاشم
سامح السعيد السيد محمد
ريهام طارق ابوالمجد الشناوى
احمد محمد مصطفى محمد عبد الحميد
رضوى على حسن على عبدالفتاح

الكلية
معهد فني صحى رياضه اسيوط
حاسبات ومعلومات الفيوم
تربية السادات
علوم رياضة اسيوط
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه القاهره
تربية/رياضه اسيوط
حقوق حلوان
تمريض المنيا
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب طنطا
تربية ابتدائي كفر الشيخ
فنون جميله عماره المنيا
اداب عين شمس
تربية اسكندرية
اداب القاهره
نوعية الزقازيق
حقوق انتساب موجه القاهره
نوعية الزقازيق
اداب طنطا
تربية أساسي اسكندرية
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية/رياضه اﻻسكندرية
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره كفر الشيخ
تجاره الزقازيق
حقوق عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
316226
120667
304410
896714
280774
753556
609869
512230
221187
447127
575011
442130
113680
372713
729373
532426
880553
433450
110951
357969
809318
578603
370392
461990
361038
651971
323348
212849
133458
374761
737805
122172

اسم الطالب
فاطمة احمد رزق أحمد إبراهيم
ابراهيم محمد ابراهيم عبد المجيد
نادين مجدي جاب اللـه محمود الهياتمى
مى صﻼح الدين احمد محمد القاضى
اندرو نبيل صادق جورجى
محمود السيد هشام فهمى حواتر
اميرة عبدالحميد السيداحمد محمد
ياسمين رضا حامد احمد السيد
مروه احمد عبدالﻼه احمد
احمد مصطفى محمد انور العزب سﻼم
كريم وليد شوقى محمد شديد
احمد حمدى على محمود الديب
ماركو جمال سمعان لطيف
ايه محمد عبدﷲ عوض
عبدالرحمن محمد السيد محمد
اسﻼم مسعد محمد البشير مهدى
بولس رمزى حبيب خله
مينا مجدى عوض تادرس
ديانا الطوخى عبد الحكيم محمد السعداوى
نورهان شركان عبدالعزيز عبدالرحيم
رضوى عبد اللطيف احمد محمد
احمد محمد ابراهيم احمد جاد ﷲ
امير هشام حسانين حسانين خليل
عصماء طارق عبدالسميع عبده عطيه
اﻻء عزت سعيد محمد
حسام الدين خالد محمد عبد الجواد عطيه بدر
ياسمين كمال ابراهيم محمد ابراهيم
ريهام خالد عبد الستار ميهوب
شيماء السيد عويس عبد المعبود
نورا مسعد الشاذلى محمد
شروق محمود عبد الرحمن علوان
منى محمد احمد محمد

الكلية
نوعية بنها
علوم القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجارة قنا ج جنوب الوادي
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره بور سعيد
حقوق الزقازيق
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق عين شمس
تجاره طنطا
تجاره طنطا
تجاره طنطا
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره الزقازيق
اداب دمنهور
تجاره اسيوط
اداب دمنهور
تجاره طنطا
تجاره عين شمس
نوعية المنيا
تجاره طنطا
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تجاره دمنهور
حقوق انتساب موجه عين شمس
اثار الفيوم
تربية/رياضة جامعة السادات
تربية رياضيه بنات بالجزيرة ج حلوان
حقوق حلوان
تربية نوعية بنها شعبة تربية فنيه
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره انتساب موجه قاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
881208
597103
594498
876897
609475
598401
825750
822432
815292
534052
220121
887274
842982
134324
587708
666181
680976
215197
825713
726749
376151
282121
895915
825067
759609
900656
833061
221354
576487
245394
433685
205428

اسم الطالب
سماء مصطفي علي سيد
اﻻء مهدي محمود المزاحي
وحيد السيد السيد فودة
نجﻼء احمد سيد جاد الرب
منى خالد محمد صادق
صﻼح صﻼح محمد ابو النور
ابراهيم تقاوى ابراهيم حسن
زينب احمد فراج محمد
مروة منير خلف جمعة
ساندرا عاطف فريد رسمي اسكندر
ايمان احمد محمود السيد
محمد علي مختار احمد
مرثا محي عياد فرج ﷲ
انجى جمال رمضان حسين حسن
آيه أشرف محمد حافظ البرعى
احمد محمود عبد المعطى الشحات المنير
محمد خالد عبد الستار المرسى ابراهيم
ديفيد عزت ثابت عبد المسيح
مارلين بركات خير قديس
ماريان فرح دانيال اسكاروس
احمد عبدالمنعم عبدالنبى السيد القشوطى
نادين محمد ابراهيم طه شريف
اسماء عبد العال عبد الﻼه السيد
جهاد ابو الوفا احمد محمد
باسم سمير سعيد الجندى
احمد محمد احمد سﻼمه
دنيا عادل عبد النبى محمد
منى مجدى عبد الغفار على
مصطفى احمد ابواليزيد عبد ربه
اسراء عبد الغنى حامد عبد المعبود
محمد صبحى سعد محمد الفتيانى
يارا محمد عبد ﷲ حسن

الكلية
تربية ابتدائي اسيوط
علوم جامعة دمياط
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات اﻹدارية
اداب اسيوط
علوم الزقازيق
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
نوعية فنيه قنا
نوعية موسيقيه المنيا
كلية اللغات والترجمة سوهاج
اداب انتساب موجه عين شمس
علوم اسيوط
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية/رياضه بنها
علوم المنصوره
علوم بورسعيد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب قنا ج جنوب الوادى
علوم بورسعيد
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب سوهاج
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالبات
تجاره الزقازيق
معهد فني صحى سوهاج
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره طنطا
حقوق حلوان
علوم رياضة سوهاج
اداب القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
876170
113462
731142
662108
173408
898551
108674
302448
120852
672099
359489
126135
218921
296110
597416
446764
659614
884151
364504
816416
673006
324336
917511
731313
462700
585364
288690
541576
537140
330141
204855
168647

اسم الطالب
اﻻء ممدوح توفيق على
محمد عبد الوهاب احمد محمود
فاطمه كمال الصعيدي محمد
ذكى زايد احمد زكى زايد
صهيب علي عبد الحميد علي
حمزه السيد كساب على
مارينا اشرف عدلى حنا
جمال عبد الناصر حماده محمد عبد الحميد
محمد السيد ابراهيم عليمى
نيره اشرف عبد المنعم الخضر
باسل نورالدين محمد السعيد
سحر عبد الناصر عبد الرحمن محمد
عبد الرحمن رضا سعودى سليمان
سارة صﻼح الدين احمد حسن محمد
ندى السعيد فريد محمد ابو العنين
كيرلس خليل عشم مسعود
اسراء الشحات ابراهيم عباده جمعة
ساندى اميل فايز يواقيم
مارينا سمير غب﷼ بباوى
هاجر محمد عبد الرحمن محمد
اسﻼم ابراهيم سعد ابراهيم سعد
احمد محمد فولي محمد
امال نادى خلف شفيق
ساره محمد عبد الرحمن عبد ﷲ محمد
عبدالرحمن عبدالساتر السيد محمد عويضه
ايه توكل محمد المﻼح
رزق عبد الحميد ابراهيم حامد
حسين ابو اليزيد حسنين ابو اليزيد عبد الفتاح
اسماء احمد على درويش
محمد حسن جابر عرفان
شيرين عماد عبد الحميد محمود
امل محمد عبد الوهاب جمعه

الكلية
تربية اسيوط
حقوق القاهره
اداب الزقازيق
تربية رياضيه بنين المنصوره
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تربية سوهاج/رياضة
اداب بنى سويف
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره القاهره
اداب المنصوره
تجاره عين شمس
تجاره القاهره
تجاره انتساب م .بنها
السن عين شمس
تربية جامعة دمياط
اداب جامعة دمياط
تجاره المنصوره
تجاره اسيوط
حقوق انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي المنيا
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات اﻹدارية
تجاره جامعة السويس
تربية ابتدائي اسيوط
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره انتساب موجه قاهره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
473404
545441
909169
557741
214198
800032
299733
680943
657743
439149
380717
120946
387862
738305
823231
545511
578549
217444
105004
471911
320770
237210
511973
214240
151804
380002
822036
431808
159169
393899
918899
502888

اسم الطالب
رحاب سعيد جابركامل قدره
باسم السيد محمد موسى محمد
ريهام ربيع عشاوى عبد المجيد
صفاء عبدﷲ محمد السيد الديب
ابتهال محمد سيد محمد
رامى هانى وليم سيف
مسعد حسن عبد الرحمن سالم
محمد مجدى اﻻحمدى السيد الحنبلى
محمود ابراهيم محمد ابراهيم عبد الرحمن
ريم ابراهيم فوزى احمد عبده الغواص
هدير محمد فتحى محمد طلحه
يوسف محمد حلمي محمد
نورهان مجدى محمد ابراهيم عمران
محمد ابو بكر محمد الهادي محمد احمد علي عوض
رحمه احمد محمد احمد
محمد مجدى رجب حسين سويلم
سعيد جﻼل سعيد توفيق اﻻشمونى
اميره مدحت ابراهيم محمد
اميمة عطية احمد عطية
محمد جﻼل كمال عبدالرازق خليفه
اسراء احمد محمد الغزالى
محمد ابراهيم رمضان سطوحى
ساره عادل محمد عبد المولى
ياسمين عصام فتحى عبد العاطى فراج
مصطفى يوسف صديق عبد اللطيف
حسام محمد عبدالظاهر مبارك النشار
ايه ابراهيم يسن عمر
جاسر عادل محمود لطفى توكل
عائشه ابراهيم محمد امام
ايناس محمود محمد احمد عكاشه
سمر تاوضروس روبيل تاوضروس
أحمد عبد الهادى محمد عبد الهادى

الكلية
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية طفولة أسوان
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
تجارة جامعة السادات
تربية رياضيه بنين المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
حقوق عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
عالي هندسة بلبيس
اداب قنا ج جنوب الوادى
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تجاره انتساب موجه طنطا
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
تجاره القاهره
تربية/رياضه كفر الشيخ
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
اﻷكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
تربية /رياضه بنى سويف
علوم رياضة عين شمس
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب اﻻسكندريه
اداب بنى سويف
حقوق عين شمس
إعﻼم ج جنوب الوادى
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
379316
313123
813598
205414
116253
387653
514288
116950
378938
111081
303490
593362
664657
125816
756129
277073
179619
579431
843656
895997
212660
232147
510038
317519
746886
811174
604751
586298
358129
280312
812083
322745

اسم الطالب
اسماء عبدالنبى منصور سيد احمد عوض
رانيا محمود عبد العزيز راضي
رانيا غنيمه صديق محمد
كرستين جورج اسحق مرجان
محمود احمد عبد المنعم احمد
معتصم شاكر فتحى محمد
احمد سمير موسى حسين عبد العاطى
احمد هشام صبرى ابراهيم
اميره حسن محمد جمعه عثمان
منه ﷲ مدحت سيد محمد
نورهان محمد شلبى سليمان اﻻسرج
ريهام على على الﻼوندى
محمد ناجى محمد متولى الباز
ايه مصطفي عبد العزيز غالي
هاله احمد شوقي عبد الشكور علي يوسف
محمد شريف احمد محمد موافى شالوه
رحمة جابر توفيق طه
يارا مجدى مصطفى كمال السيد السيسى
اسماء ابراهيم خليل سطوحى
انجى جمال لبيب ايوب
هاجر هشام شكرى سالم محمد عماره
عمر عبدالعظيم السيد امام
مهند مدحت محمد عثمان
اية محمود نور الدين محمد
محمد عبد العاطى محمد حسن
فاطمة سيد احمد عبد الوهاب
اسراء جميل محمد محمد
هاجر بهاء الدين محمد طه ابو قالب
شاهنده هشام بدوى عويس
ريهام هانىء احمد السيد زرد
سامح سامى رزق ﷲ سليمان
اسماء رضا على احمد الشرقاوى

الكلية
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى بنها
نوعية المنيا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اثار الفيوم
معهد فني صحى رياضه بنها
اداب دمنهور
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تجاره انتساب م .بنها
دار العلوم ج القاهره
تربية ابتدائي شبين الكوم
معهد فني صحى بور سعيد
تجاره المنصوره
فنون تطبيقيه حلوان
تربية العريش
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية /رياضه بنى سويف
تجاره انتساب موجه طنطا
تربية المنيا
تجاره سوهاج
فنون تطبيقيه حلوان
علوم رياضة عين شمس
اداب دمنهور
طب بيطرى بنها
تجاره جامعة السويس
رياض اطفال المنيا طالبات
تربية ابتدائي الزقازيق
اداب المنصوره
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره عين شمس
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
تمريض شبين الكوم المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
661832
605300
753982
116596
377701
355281
319420
840935
447956
439578
578660
123998
665793
443890
684459
662935
675757
169516
301069
656179
377157
836798
315921
743764
669802
445682
838480
310737
588306
596537
443919
663066

اسم الطالب
بسمه جمعه عبد الرازق موسى عيد
اسراء يسرى فؤاد أحمد
اسراء خضر منصور محمد على
على سيد محمد جابر عبد العال
اسراء رفعت سالم هاشم سﻼمة
مريم ماهر حلمى عبيد
ميار محمود كمال شفيق غانم
عبدالرحمن مختار مظهر عبدالحميد
ابراهيم اشرف عبد الرحيم عطا
نهال نصر محمد حسنى السيد الغطني
محمد اسامه طه ابراهيم عبيدو
مصطفى عمر كيﻼنى زيدان
رضوى عبد السﻼم عبد اللطيف عطا
امانى محمد عبده دويدار جامع
خالد احمد الزنقرانى احمد
ابراهيم عوض عباس ابراهيم
احمد عبد المعز محمد السيد البنا
عﻼء احمد حسن محمد
محمد ابراهيم محمد ابراهيم ابو حسن
محمد محسن السيد سليم عطوه
كرستين جرجس عبدالسيد حنا
هند سعد مصطفي البكري
مصطفى طارق رشدى عبد الحليم جبة
اسراء احمد محمد احمد
محمود عمر محمود مصطفى
زينب ابراهيم ابراهيم حسين محرم
سناء انور سيد حسب النبى
سارة عبد الستار جمعة حجاج
محمد هانى زكريا طه خليل
خالد محمد الحسينى عبيد
فاطمه صبرى على رزق ابو حديد
شروق عبد الباسط السيد احمد ابراهيم

الكلية
نوعية المنصوره
علوم الزقازيق
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حقوق حلوان
كلية البنات تربية عين شمس
اداب عين شمس
السن عين شمس
تربية رياضيه بنين المنيا
طب بيطرى كفر الشيخ
فنون جميله فنون اﻻقصر
تجاره طنطا
اداب شبين الكوم ج المنوفية
علوم المنصوره
معهد فني صحى طنطا
معهد فني صحى المنصوره
تجاره المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
اداب الفيوم
اداب شبين الكوم ج المنوفية
حاسبات ومعلومات الزقازيق
علوم رياضة بنها
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره بور سعيد
علوم طنطا
تربية فرع الوادى الجديد
تربية ابتدائي شبين الكوم
تجاره طنطا
علوم جامعة دمياط
نوعية طنطا
اداب المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
667440
894510
901930
831972
287322
900750
292101
676734
360081
165444
726057
810770
744107
501886
439748
358616
833297
138229
218027
747500
737183
808987
314021
755071
139484
740270
840638
603712
106673
122185
389340
592691

اسم الطالب
ندى ايهاب محمود محمد شفيق اﻻشقر
اميره حسن خضير مخيمر
مها خالد محمد على
احمد منصور احمد عبد الغنى
دينا عبد الوهاب محمد عبد الوهاب
تغريد صديق عطيه صالح
منة ﷲ ابراهيم محمد سيد احمد
امنيه احمد فضل احمد
صﻼح حسين على راوى
اسماء على محمد حسن
اسراء حسن عبد الواحد عبد ﷲ
عبد الرحمن امير محمد على
مطاوع موسى على ابراهيم
هاجر محمد ابراهيم نبوى محمد
آيه عصام عبد الرحمن محمود
دينا طه عبدالحليم عطية
عمرو صﻼح الدين محمد الكامل
نهله مجدى عبد العظيم محمد
انجى نجيب جودة عوكل
ايه جمال عبد الناصر امين عسران
احمد مصطفى اسماعيل عبد العال
اسﻼم خليفه جمعه احمد
اسراء عيد عبد الغفار ابو يوسف
احمد جمعة فؤاد اجميعان
عصام عادل احمد مصطفى
اسامه اسماعيل الشبراوي محمد الشوادفي
محمد عثمان سيد محمد
محمد عصمت محمد على
يوسف محمد مصطفى كمال حسن
ساره سيد عبد السﻼم عبد الكريم
نور الهدى خالد فهمى عبدالفتاح
منال طه محمود رزق

الكلية
علوم المنصوره
اداب سوهاج
تربية ابتدائي سوهاج
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب سوهاج
اداب انتساب موجه القاهره
عالي هندسة بلبيس
تجاره انتساب م .بنها
اداب بنى سويف
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم المنيا
تجاره بور سعيد
تجاره اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية حلوان
تجاره سوهاج
تجاره القاهره
زراعه عين شمس
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تمريض المنيا
تربية السادات
علوم العريش/رياضة
اداب القاهره
علوم الزقازيق
تربية /رياضه المنيا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حاسبات ومعلومات الفيوم
بنات علوم رياضة عين شمس
رياض اطفال القاهره طالبات
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
278809
608757
891718
105279
242299
301422
682385
502599
373191
669383
171714
438544
277563
245174
883948
383207
883749
834634
351824
664130
810201
906329
122253
600904
301795
137988
308731
576056
757745
826526
391484
500255

اسم الطالب
محمد منصور قاسم احمد
احمد محمد عبدﷲ اسماعيل اﻻمام
علياء عمر عبد الباقى نفادي
مصطفي طارق مصطفى عبد الوهاب
مصطفى محروس محمد محمد حسن
عمر اشرف محمد صﻼح الدين الفقى
ايه عليوه محمد عليوه عطيه
ندى محمود عبد المنعم درباله
احمد خالد عطيه عبدالشكور سابق
مصطفى السيد مصطفى عبد الحميد
حذيفة عبد الباسط محمد احمد
دنيا نادر مصطفى محمد
عمرو عﻼء الدين اسماعيل المسﻼوى
ريهام رأفت موسى محمود
ماندى نظمى اسرائيل مرقص
مريم محمد فتحى مهدى
عبد الرحمن فراج فؤاد سليم
بسمة عبد الشافي زكي السعدي
اسراء بيومى ابراهيم بيومى
اسماء عبد الهادى عبد الصادق عبد المقصود
حسين عبد النبى عبد الحميد عبد العليم
احمد ابراهيم احمد حماد
نادين امجد عبد الحليم عبد الفتاح
نرمين شوقى محمود احمد السمرى
تامر خالد صﻼح الدين الشريف
ايمان على حسن على
محمد عبد الحكيم محمد محمد عبدالغني
احمد صﻼح رجب جوهر
احمد جمال فرماوي عبد الرحمن
عبد الرحمن مصطفى شمروخ سيد
نيفين نادى ابراهيم سعد نخله
ندى هانى عبد الهادى ابراهيم متولى

الكلية
حقوق انتساب موجه القاهره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
معهد فني تمريض اسيوط
علوم القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق شبين الكوم ج منوفية
تجاره بور سعيد
اداب اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق المنصوره
تجاره اسيوط
علوم اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
علوم القاهره
تجاره اسيوط
اقتصاد منزلى حلوان
حقوق اسيوط
اداب اسوان
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
معهد فني تمريض المنصوره
معهد فني تمريض المنيا
علوم رياضة سوهاج
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق الزقازيق
تربية/رياضه شبين الكوم
حقوق انتساب موجه القاهره
حقوق جامعة السادات
تربية رياضيه بنين طنطا
تجاره الزقازيق
كلية تجارة ج أسوان
اعﻼم القاهره
اداب اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
280387
144023
743892
435608
157743
672738
204957
743889
878755
356926
356874
458803
311969
363791
805927
323550
464497
897560
671104
114913
376164
305869
738470
595563
601253
652135
207261
279347
114302
803532
394163
895837

اسم الطالب
اﻻء هشام احمد على مكي
رضا مصطفى على عبد الفتاح
نيرمين خلف عبدة احمد
داليا حمدى أحمد رمضان عامر
احمد احمدماهر صﻼح احمد
احمد صادق محمود صادق الرزاز
حازم ممدوح سيد احمد
نورهان غريب احمد محمود حسن
محمد خالد عبد العظيم صابر
احمد نادر انور عبدالناصر
محمد رفعت عبدالحميد عثمان
رحاب محمد عبد المجيد المكاوي
عبد القادر بيومي عبدالقادر حسين
محمد احمد محمود عبدﷲ
خالد محمد حسين احمد
يمني رضا عبد العاطى محمد حسنين
السيد على محمد السيد فوده
مريم احمد سيد محمد
محمد رمضان زينهم البيلى
ندى مصيلحى فارس ابراهيم
اسﻼم صبحى السيد بيومى
حسن رجب محمد الخضراوي
هند السيد محمد صالح محمد سﻼمه
ياسمين خالد الحسينى يوسف أبو الجبل
ميرنا هشام وصفى ذكى
احمد صﻼح محمد طه سراج
بافلى سامى جرجس يوسف
مونيكا ميخائيل جرجس سعد
نبيل حسين نبيل حنفى
سارة محمود فتحي محمد
محمد مختار خضر محمد خضر
كاترين فتحى بشرى سعيد

الكلية
تجاره عين شمس
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره دمنهور
تجاره بنى سويف
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
علوم رياضة عين شمس
اثار قنا جنوب الوادي
علوم اسيوط
حقوق عين شمس
اداب انتساب موجه عين شمس
اقتصاد منزلى حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة سوهاج
تجاره بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره كفر الشيخ
معهد فني تمريض سوهاج
زراعه المنصوره
تربية عين شمس
علوم رياضة عين شمس
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية جامعة دمياط
اداب الزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
طب بيطرى القاهره
اداب القاهره
اداب المنيا
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية ابتدائي سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
819776
875630
222595
664125
547660
602386
727633
654623
353704
375597
151262
150843
899458
515139
527013
137458
882145
592076
516689
749802
612381
903781
879334
891995
885334
600417
650224
443585
428048
602724
734431
162348

اسم الطالب
عبد الحكيم محمود عبد الحكيم زيان
كريم محمد سيد مصطفى
احمد محمد عبد الفتاح محمد
محمود رشاد طه فرج خشبه
احمد زكريا محمود محمد حسن
آية جمال محمد ابراهيم
ندى عمرو محمد عبد الحميد عبدالمقصود
عائشه احمد توفيق محمد الدسوقى
احمد جاد احمد محمد جاد
معاذ ابراهيم عابدين محمد الحوفى
شيماء رشدي سﻼمه ابوطالب
محمد جمال احمد حسانين
مينا كرمى نعيم شفيق
محمد يحيي زكريا بعيص
أسماء زكريا عبد الهادي مرزوق
طارق محمد منتصر محمد
ياسين فاروق فتحى عبد الناصر
رحمه محمد محمد ذكى ابو النور
محمود هانى محمود حسن
محمد سيد محمد عبدالﻼه حسين
احمد محمد لطفى احمد عبد المنعم
ايه محمود السيد احمد
شروق محمد بدر عبد المجيد
اسماء احمد محمد احمد
هيثم محمد احمد عبد الرحمن
يارا سﻼمة محمد محمد زهير
محمد عمرو السيد الحسينى هيبه
شيماء شعبان عبد العزيز محمد عليوه
يوسف محمد خليفة سليم سليمان
عبد الرحمن احمد محمد سالم جاد
تقى سالم احمد عبدالغنى نصر
ايه توبه محمود احمد

الكلية
اداب المنيا
كلية تجارة ج أسوان
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تربية المنصوره
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تربية طفوله الزقازيق
اداب الزقازيق
اداب جامعة دمياط
زراعه عين شمس/رياضة
حقوق بنها
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره القاهره
تربية ابتدائي سوهاج
اداب دمنهور
تجاره اﻻسكندريه
علوم رياضة القاهرة
حاسبات ومعلومات اسيوط
تجاره جامعة السويس
اداب دمنهور
تجاره جامعة السويس
تجاره الزقازيق
اداب انتساب موجه سوهاج
تجاره اسيوط
تمريض اسيوط
تجاره اسيوط
طب بيطرى الزقازيق
حقوق المنصوره
تربية ابتدائي طنطا
حقوق اﻻسكندريه
تجاره بنها
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
530846
157279
282462
742312
813493
142752
351470
680469
114940
576624
847161
680326
204650
756050
816245
380681
314626
384200
807832
668080
737968
440306
895018
658807
284857
169952
899882
134297
111313
812978
457493
364516

اسم الطالب
اسامة محمد محروس الطباخ
صوفيا سامى فخرى حبيب
بافلي ايمن حنين رزق
اسماء محمد السيد مرسي
صﻼح سامى لبيب كيرلس رزق
غاده عادل محمود عبد السﻼم
تونى ممدوح فرج يعقوب
ساره السعيد عبد السميع السيد راشد
نورهان محمد كمال محمد
ايه محمد عبدالحميد مبارك
عبد ﷲ احمد عبد ﷲ حسين
ايه حلمى احمد احمد عبد الرحمن
اندرو حكيم يوسف حكيم يوسف
ابراهيم جﻼل محمد احمد عامر
سهير حسين سيد مسعود
ساره سعيد عزت محمد مفتاح
هبة محمد محمود محمد
محمد مجدى عبدالسﻼم سعد
توماس هنى فهمى عبدالسيد
اسﻼم محمد احمد العرابى منصور
اسﻼم سليمان محمد علي
سلمى طلعت محمود السعيد العزب
منار محمد محمد متولي
محمد محسن فتحى بدوى حسن
هدير عادل السيد احمد طاحون
راندا عماد محمود عبد اللطيف
مايكل ممدوح وديد فوزى
عمر عادل نورالدين عبد الجابر
فايزه محمد مصطفى عباس على
ابتسام خالد عوض جعميط
علياء عزت يونس مراد
ماريهان نادى عيد جبرائيل

الكلية
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
تجاره القاهره
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنى سويف
اداب القاهره
تربية/رياضه حلوان
تجاره بور سعيد
اداب القاهره
كلية البنات علوم عين شمس
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
تجاره عين شمس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
نوعية المنيا
كلية البنات آداب عين شمس
تربية ابتدائي شبين الكوم
العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات  6اكتوبر
تجاره اسيوط
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات اﻹدارية
تجاره الزقازيق
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ
تجاره سوهاج
تجاره طنطا
فنون جميله فنون حلوان
تربية الفيوم
تربية سوهاج/رياضة
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه حلوان
نوعية المنيا
اداب طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
534026
211625
445386
827703
138255
545199
204326
755890
837099
534320
756394
103836
321663
889104
820953
654157
587373
599885
218135
536358
884078
587640
369869
802079
670785
535778
891955
576960
105967
663900
127631
357677

اسم الطالب
سارة النجار عبداللطيف عطية محمد
عبد الرحمن عﻼء على دياب على
فاطمه محمد عبدالوهاب الفار
محمد امجد محمد احمد
يسرا خالد سيد عيد خليل
محمود احمد عبدالعال محمود فرج ﷲ
فرح عباس سيد شمس
محمود السيد محمد اﻷبهل
سمر سمير علي احمد
هاجر سعيد مبروك حافظ
مرفت محمد عيد كريم
ماريهان على ابراهيم على
عمرو جمال الحسيني عطيه
شيماء خليفه محمد ابراهيم
كيرلس ريمون شفيق أديب
نهى المتولى احمد ابراهيم محمدعزام
آيه عﻼء الدين سليم على القصاص
محمد حسن عبد ﷲ حسن
نوران سامى محمد عبد العظيم
نورهان سعيد ابراهيم شعبان الشيخ
ايمان صفوت احمد عبد الرحمن
نيره نبيل على فرج تمراز
لمياء سامح حسن عبدالعال
محمد مجدى سيد على
سمر محمد صبحى السيد احمد محجوب
سلمى موسى عبد المنعم كحيل
احمد يحيى محمود احمد
هاجر محمد فاروق احمد جمعه
مونيكا بشرى عبد المﻼك واصف
مصطفى عبد الحميد عبد الشافى حامد
شروق خالد حسين محمد القبﻼوي
بسنت اشرف عبدالعزيز السيد

الكلية
تربية طفوله ج دمنهور
تجاره عين شمس
اداب طنطا
إعﻼم ج جنوب الوادى
تجاره القاهره
علوم رياضة كفر الشيخ
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اثار القاهره
تربية فرع الوادى الجديد
تجاره دمنهور
تمريض اﻹسماعيلية
تجاره القاهره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب اسيوط
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
اداب الزقازيق
علوم القاهره
علوم دمنهور
تربية اسيوط
كلية الفنون التطبيقية ببنها
اداب الزقازيق
معهد فني تمريض المنيا
علوم المنصوره
تربية طفوله ج دمنهور
حاسبات ومعلومات اسيوط
علوم جامعة دمياط
طب بيطرى بنى سويف
تربية المنصوره
حقوق انتساب موجه القاهره
حقوق عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
278652
360172
508851
533576
669700
119912
886293
244424
386133
581205
731881
299087
302634
885676
281434
217325
285772
668510
114934
302169
110003
464470
154572
168601
180912
104016
130159
878688
681353
904040
287453
126392

اسم الطالب
محمد ايهاب محمد عبدالمنعم محمد
محمد طارق محمد محمد على
نور الهدى محمد عبد الصمد عبد الصمدالحداد
منة ﷲ حسن محمود احمد خليل
محمد عادل عبده محمد ادم
احمد شكرى حسين جﻼل
ايهاب خلف عبد الﻼه احمد
اسراء حسين ابراهيم حميده
نورهان شلبى عبدالحميد عبدالرحمن
اسﻼم عاطف عبد الحميد ابو الجود
اندرو ابراهيم عبد الملك واصف
امال فوزي عبد الغنى خالد
محمود رجب ابراهيم زعربان
رانيا عرفه رجب حسين
احمد طارق نبيل الصبان
مارينا عادل حلمى شاكر
ياسمين محمد عبدالحميد محمد عبده
رقيه عبد السﻼم احمد عبد السﻼم
ريم خالد محمد محمود
محمد احمد احمد سﻼم
محمد مدحت سيد عبد العزيز
احمد عزت نور الدين مصطفى البسيونى
محمد رفعت محمد رزق
هاجر يحي السيد احمد
مصطفى نادى مصطفى طلب
كريم اشرف سعيد محمد على
علي محمد فكري محمد
احمد عصام السيد محمد
ايمان سبيل ابراهيم السيد كراوية
دعاء احمد محمد احمد
رضوى اشرف عبد ﷲ سيد حسين
اسراء اسامة السيد احمد

الكلية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حقوق عين شمس
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه اسيوط
اداب القاهره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
زراعه المنصوره
نوعية الزقازيق
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
نوعية اشمون
تربية اسيوط
ع.كندى تكنو.اعﻼم ت.خامس
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره عين شمس
اداب جامعة دمياط
زراعه القاهره
تربية شبين الكوم
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية كفر الشيخ
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه بنى سويف
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تجاره اسيوط
تجاره جامعة السويس
معهد فني صحى اسيوط
كلية اللغات والترجمة سوهاج
تجاره سوهاج
طب بيطرى القاهره
كلية البنات آداب عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
223374
171785
595678
129794
679743
683000
364517
918538
118076
351643
549519
748429
179737
594538
181280
913448
673547
883735
876588
379337
307805
581404
801413
538904
804392
428265
596199
603011
226008
519350
813174
672430

اسم الطالب
روان خالد فاروق ابراهيم
اميرة عبد العظيم احمد محمد
ساره محمد علي محمد الشوادفي
كريم محمد محمد محمود سليمان
محمد زاهر ناصف سيد احمد
عبد ﷲ محمد محمد اﻻباصيرى قورة
مديحه عباس محمود مرسى
ساره جمال مصري يعقوب
ندى امام جابر ابراهيم
بوﻻ بهاء اسعد شكرﷲ
عبير صﻼح عبدالوهاب الوكيل
اسﻼم رضا مختار حسين
محمد جمعة سيد عبد السﻼم
فاطمة ابراهيم انور عبد الصمد
احمد ماهر محمود جوده
كريم محمد سعيد عبد الرازق
اسماء نصر الدين التهامى الزمار
محمود سيد معوض محمد
جورج اسحق شوقى سامى
مروة احمد رشاد احمد
زينب محمود طه محمد
اسﻼم مصطفى صابر ابراهيم
محمد جمال الدين محمد عارف محمود
عﻼ سالم سعد عبد النبى سالم
ياسمين عبد النبى محمد عبد الغنى
هشام عزت ابراهيم كمال
ندى عاطف محمدى حافظ
اسراء فكرى السيد عبد الغنى جﻼهم
محمود محمد جمعة يوسف
ايمان متولى كامل محمدفتح اللـه
احمد أبراهيم عامر محروس
احمد عابد العزازى احمد ابو زيد

الكلية
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه بنى سويف
حقوق المنصوره
حقوق القاهره
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره اسيوط
حقوق عين شمس
تجاره سوهاج
حقوق القاهره
اعﻼم القاهره
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تربية جامعة السويس
تجاره انتساب موجه بنى سويف
نوعية جامعة دمياط
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم
تمريض أسوان
تجاره المنصوره
علوم رياضة اسيوط
حاسبات ومعلومات اسيوط
كلية البنات آداب عين شمس
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه
اداب المنصوره
تجاره اسيوط
معهد فني صحى اﻻسكندريه
طب بيطري المنيا
تجارة جامعة السادات
كلية الزراعة جامعة دمياط
اداب الزقازيق
تجاره انتساب موجه قاهره
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
معهد فني صحى بنى سويف
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
895211
426310
389709
597838
207430
458842
467921
503417
307372
816379
581362
605170
370852
747793
447830
152439
141567
602311
812234
893439
314664
804465
219632
314730
581623
471706
818290
681709
470454
815486
324072
830837

اسم الطالب
زينب بدوى جاد ﷲ قناوى
نورﷲ ماهر عباس الفكهانى
بيشوى زكريا عبدالسيد شنودة
آيه كامل محمد على عريف
احمد عثمان سيد علي عثمان
يسرا محمد عبد الحي تاج الدين
أيه حمدى قطب محمد احمد
ياسمين ابراهيم عبد الحكيم محمد خلف ﷲ
ضحى صﻼح محمد القارح
نانسى وجيه ادور فرح
احمد حسن اسماعيل رضوان
سحر رأفت حسن عبد العزيز
محمد حمدى ابو الفتوح ابوالفتوح
رضوى حميده دردير حميده موسى
حسام ابراهيم حافظ على عبدالرازق
نبيل عادل محى الدين حسين
ياسر عبد الفتاح خالد بكار
اسراء ابراهيم محمد ابراهيم محمد
محمود ناجح محمد عبدالحى
محمد جمال توفيق فرغل
محمد الرفاعي احمد حلمى عبد الواحد
خلود محمد جوده صالح
محمود صﻼح مصطفى محمد
محمود اشرف السيد محمد خميس
عمر خالد مطاوع البكرى حماد
احمد وحيد توفيق احمد
مروة محمد حلمي عبدالوهاب
يوسف السيد يوسف السيد بيه
محمد عبدالهادى الرفاعى ابراهيم ارز
ليزه عبد المﻼك سعد عبد المﻼك
احمد مصطفى محمد احمد
سعيده جابر امين احمد

الكلية
تربية سوهاج
طب بيطرى فرع مطروح
تجاره بنها
اداب جامعة دمياط
تجاره بنها
اداب كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
علوم رياضة جامعة دمياط
اثار القاهره
تربية ابتدائي المنيا
ك.ت .فني منشات بحريه بور سعيد
اداب انتساب موجه الزقازيق
علوم بنها
تربية جامعة السويس
حقوق طنطا
تجاره اسيوط
اداب اسوان
تجاره الزقازيق
معهد فني تمريض المنيا
اداب سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه المنيا
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره انتساب موجه المنصوره
اثار الفيوم
معهد فني تمريض المنيا
تجاره بور سعيد
تجاره كفر الشيخ
نوعية المنيا
علوم رياضة حلوان
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
520853
911398
837608
163012
587914
213273
679871
731731
889554
895354
119810
308373
678700
394898
454133
741015
615321
760418
581193
103875
439393
579629
311758
206955
236935
150356
594787
301755
828465
431766
122074
906837

اسم الطالب
آﻻء ممدوح إسماعيل حمادة الطنيخي
ساره شاذلى اسماعيل احمد
اماني عزالدين فؤاد أحمد
محمود عويس رمضان عبد العزيز
اميره السيد محمد عبد الوهاب شلبى
بسنت احمد محمود محمد عامر
ساره محمد عبد الوهاب محمد العربى
اسﻼم محمد احمد حسن الزعبﻼوى
اميره بغدادى محمد على
بدر محمد انور على
محمد صﻼح عبد الحميد عبد ربه
محمد فهمي عمر ندا
اميره عصام ابوالعباس عبد السﻼم
ايه طارق سيد محمد
نورهان السيد احمد شبانه
عﻼء محمود عارف عبدالعزيز
اميره صبرى محمود حسن زياده
محمد ربيع محمد حسن
احمد محمود محمد السيد سيد احمد
ايه محمد صﻼح بشناق
اسراء على توفيق محمد على
اسراء هشام احمد يوسف عماره
ياسر محمد محمود البوهى
محمد احمد عبد العزيز على
محمد رأفت حسني أمام
ساره جمال محمد مختار محمد
محمود محمد جابر الغباشي الكفراوى
احمد عبد الحافظ عبد الرحمن عبد الحافظ على
سمر إبراهيم عبدالراضى زيدان
محمد هشام محمد احمد شاهين
مريم احمد ابو السعود احمد
محمد محمود عبد العليم بطران

الكلية
اداب دمنهور
معهد فني صحى اسوان
السن المنيا
اداب الفيوم
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب اسيوط
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه حلوان
ك.ت .فني صناعى قويسنا
علوم المنصوره
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية ابتدائي طنطا
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
علوم الزقازيق
تجاره جامعة السويس
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره القاهره
طب بيطرى اﻻسكندريه
علوم المنصوره
معهد فني صحى بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
علوم رياضة طنطا
اداب القاهره
تجاره سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
750759
671107
800756
678963
825231
462444
528286
916516
313199
150433
371288
288598
211048
215509
355212
113833
460043
656561
580145
604650
681547
306133
735584
148251
323520
144302
382061
454154
309373
149480
840988
469943

اسم الطالب
عبد الرحمن احمد جابر محمد عبد السﻼم كراويه
احمد حمدى سليمان حمودة
شذى رفعت عبد اللطيف عبد الحق
اميره عزمى عز الدين اسماعيل
ميرنا وجيه فؤاد عبد المسيح
ايه رمضان طه محمود النجار
اﻻء سعيد حسن رجب مرسي
محمود شحاته علي حسين
شيماء مصيلحي عبدالجواد مصيلحى
وليد صﻼح محمد مرسى
مصطفى يونس احمد يونس
محمد عبد الخالق ابراهيم محمد أبواحمد
روان جمال محمد شحاته
محمد عماد محمد عبد المنعم
هدير حسن احمد عبدالرحمن
يوسف صﻼح الدين عبد المنعم عبد الرازق
فاطمة عبد المنعم محمد أبو العطا
امنيه انيس السعيد العزيرى
لورا رجب السيد صالح
شرين اشرف سعيد عبدالمجيد
احمد درويش ابراهيم على الطنطاوى
باسل اسامة ابراهيم احمد قابيل
خلود ربيع محمد مراد قناوي
اسراء رجائى حسين محمد
سلمى صابر سالم محمود عطا ﷲ
اسراء كمال السيد محمود
امل ابراهيم السيد محمد الشاذلي
ايه عبد الرحمن محمد عبد الرحمن الخالدي
نورهان عبد القادر احمد المنوفى
صادق عمر السعيد صادق
ماجد عماد عدلى فهمى
احمد حمدى احمد محمد ياسين

الكلية
تربية رياضيه بنين بور سعيد
تجاره المنصوره
تربية /رياضه المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
المعهد الفنى للتمريض بالجونة
اداب اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
تربية شبين الكوم
تجاره اسيوط
تربية عين شمس
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
ع.كندى تكنو.اعﻼم ت.خامس
اداب القاهره
حقوق حلوان
تجاره القاهره
اداب كفر الشيخ
تجاره المنصوره
تربية طنطا
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تمريض المنصورة
حاسبات ومعلومات الفيوم
تربية الزقازيق
حقوق حلوان
معهد فني صحى بنها
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب سوهاج
نوعية طنطا
علوم رياضة اسوان
تجاره القاهره
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
586050
146260
296056
578064
880146
894443
725915
882623
840818
746952
114243
425895
729089
807900
380508
804259
841892
240143
672068
505739
511771
606872
876305
650621
317899
601235
662082
823061
601409
814153
547353
733402

اسم الطالب
عادل عبد الحكيم إبراهيم عيسى
محمد رزق ربيع محمد
هدير مصطفى عبد الوهاب سليمان
نسرين عبد الرحيم ابراهيم حمد
ماريا عونى عبد ﷲ جرجس
فادى امجد عزيز حكيم
محمود محمد عبدالمحسن حسن
ميرنا رسمى انور عبده
ايمن عبدالمﻼك حبيب عبدالمﻼك
رمضان جمال رمضان احمد
محمد فتحى محمود عبد القادر
رانيا سيد رى فاضل
زياد محمود محمد محمود محمد
شادى فايق نصيف كامل
باسم كارم محمد سيد عماره
كرستين عطية داود يسى
حسن مختار الديب حسن رشوان
مها عبد التواب محمد محمد
رحاب احمد سعد الحسينى ابراهيم صالح
محمد محمود محمد حنفى محمود
مريم سعيد احمد عبد الحميد قنديل
يارا احمد محمد رجب
محمد عماد الدين احمد حسانين
سامر صﻼح الشربينى السيد
احمد مجدي عبد الرازق ابو دياب
محمد أشرف محمود محمد منصور
احمد محمد محمد ابراهيم متولى
ابراهيم عبد الناصر ابراهيم محمود
محمود احمد فتحي علي أحمد الشلخى
ميرنا مجيد موسى فانوس
فايز الطاهر احمد على العدوى
رحاب اشرف السيد محمد عبد الوهاب

الكلية
زراعه المنصورة/رياضة
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
حقوق حلوان
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تربية اسيوط
معهد فني صحى سوهاج
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
علوم حلوان
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه قاهره
رياض اﻻطفال ج اﻻسكندرية فرع مطروح
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
حاسبات ومعلومات بنها
طب بيطري المنيا
تجاره بنى سويف
حقوق انتساب موجه حلوان
تربية/رياضه المنصورة
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
كلية الفنون التطبيقية ببنها
معهد فني تمريض اسيوط
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره الزقازيق
اداب المنصوره
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية /رياضه المنيا
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه/رياضة
نوعية الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
526202
130725
752112
394346
282230
167837
125528
240392
153527
529789
598391
653848
117997
107411
517228
387253
326394
822774
582021
307516
462976
284221
159894
732579
601227
751290
678531
816728
905036
902877
471280
362862

اسم الطالب
محمد سمير شحاته بدر
رحاب احمد ابراهيم ابراهيم
منار محمد سليمان الديب
صباح هانى عبدالمنصف علي
مريم ابراهيم فوزى محمد عبد اللطيف
مروة سعيد محمد عبد العزيز
اسماء محمد مسعود عبد الغنى
دينا احمد على بيومى
زينا احمد طه محمد عبد العال
محمد على عبدالعزيز البرلسى
اياد محمد عزت الشناوى سيد احمد
محمد كامل محمد مصطفى عبد العزيز
راندا مجدى الجوهرى سليمان
مريهان عصام احمد محمد
علي شلبي علي الفقي
اسراء ابراهيم عبدالمنعم ابراهيم
هند ابراهيم عبد الوهاب عبد الجواد
جهاد رفعت عبد القادر سالمان
ايه محمد ربيع عبد السميع
ياسمين خالد حامد سﻼم
محمود فتحى بسيونى عبد السﻼم نوار
محمد حمدي سعد ابراهيم خليل
عبد العزيز محمد عبد العزيز وهيب
علياء على على سيد احمد
زياد عبد العزيز رجب محمد خليل
احمد محمد عبدالملك الدسوقى عجيزة
سعيده ابراهيم عبد الرحمن سليمان وهيدى
محمد قرشى حفظى عبدالناصر
مارتينا ثروت عياد ميخائيل
ندا محمد منصور محمد
نهى سالم عبدالبديع احمد على شحاتة
مينا نشات حكيم مسعود

الكلية
تربية أساسي اسكندرية
حقوق انتساب موجه القاهره
تمريض بور سعيد
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
ع.دولى اعﻼم مدينةالشروق
رياض اطفال القاهره طالبات
حقوق بنها
زراعه القاهره
رياض اطفال بنى سويف
حقوق اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
علوم المنصوره
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق اﻻسكندريه
كلية الفنون التطبيقية ببنها
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
معهد فني صحى رياضه بنها
تمريض كفر الشيخ
دار العلوم ج القاهره
تربية رياضيه بنين بني سويف
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره الزقازيق
تجاره جامعة السويس
رياض اطفال المنصوره
تربية رياضيه بنين المنيا
تجاره سوهاج
تربية سوهاج
تجاره كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
594552
456192
214657
220007
727997
898293
878324
507780
613030
288332
538642
672153
834495
281276
463102
507690
545929
124062
218403
449209
580824
835725
450161
377763
244581
546218
450379
388155
881873
376839
354849
293506

اسم الطالب
اسﻼم عﻼء العزبى الريس
مصطفى حسين فرج ابوالعزم
محمد عبد المحسن محمد محمود
ايمان محمد سيد أحمد محمد عبد العال
تسنيم صﻼح طه عثمان جميل
على احمد عبد الرحيم عبد الفتاح
نيفين حسن منصور على
احمد محمد محمود محمد بدوى
احمد عماد احمد ثابت على
تغريد اشرف ابراهيم سيد
أمنيه السيد أمين على جاد
فاطمه احمد الششتاوى عثمان
كرستين هﻼل ابراهيم حبشي
عبد العزيز جﻼل محمد محمد ميعاد
احمد ابوالحسن احمد محمد الشاذلي
محمد هشام محمد فؤاد محمد عبد السﻼم
محمد اشرف سعيد محمود فارس
يوسف احمد على بدر
تقى ايهاب رفعت سيد
تقي ناصر حسن شلش
محمد السعيد مصطفى ابو عيسى
بسمه محمد نافع مسلم
رحاب صﻼح عابدين سند الــفـاضي
عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن اسماعيل
احمد حسام عبدالراضى احمد
أسماء أشرف جابر عبد الحافظ حمدى
رودينا صبرى مصطفى حسين
نرمين فائق عبدالفتاح ابراهيم
محمد محمود على محمد
مريم شكرى حامد محمود على
امل عصام احمد عطيفى فرغلي
كرستين ابراهيم اسحق ابراهيم

الكلية
كلية اﻻثار ج اسوان
معهد فني تمريض طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم رياضة القاهرة
نوعية فنيه الزقازيق
تجاره سوهاج
علوم اسيوط
تجاره دمنهور
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
زراعه القاهره
تربية ابتدائي السادات
رياض اطفال المنصوره
تربية قنا ج جنوب الوادى
علوم رياضة حلوان
تمريض كفر الشيخ
تجاره دمنهور
تجاره طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
علوم رياضة طنطا
اداب المنصوره
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية/رياضه اﻻسكندرية
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره انتساب م .بنها
زراعه اسيوط
تجاره عين شمس
اداب بنى سويف
بنات تربية/رياضه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
324432
387829
890180
241578
168733
514626
291903
837816
593239
232833
901606
880493
158271
277233
729026
301450
314206
532330
221562
309536
917380
894039
733826
576306
167298
354439
310674
875854
905836
655660
538548
426323

اسم الطالب
محسن سامح محمد زكى
هند محمد سيد احمد محمود
عﻼء اشرف غيطانى توفيق
ندي رأفت عفيفي عفيفي
سها حسني محمد طلب
احمد شعﻼن عبد الفتاح محمود
اسماء محمد احمد على
حسام احمد سيف سيد
السيد عيد السيد الزينى
نيرة مراد عبدالمحفوظ محمد
احمد محمد على بهلول
محمد كمال حسين حسن
هند خلف احمد مراد
كريم محسن عبدالفتاح ابراهيم
نوال محمد على احمدحجازى
محمد خير ﷲ عبد الفتاح عبد البارى
اماني احمد حلمي الحبيني
اسﻼم محروس ابراهيم غريب
اسراء اشرف محمد اشى ﷲ
ياسمين عبد ﷲ عبدالعزيز منصور شعيب
محمود احمد محمد احمد
حسام الدين البدرى محمود محمد
اسماء عبد الحميد علي احمد عنان
حازم عبد الجليل شليل حبيب
رانيا جوده يوسف جوده
بيشوى مجدى محروس بولس
رضوة رمضان حسن ابوحبيل
محمد عﻼءالدين سعد محمد
محمود محمد محمود يوسف
احمد مدحت السيد عمر المناوي
مروه سعيد محمد محمدعبد الجليل
اسراء اياد فتحى محمد الحضيرى

الكلية
علوم عين شمس
طب بيطرى بنها
معهد فني صحى رياضه اسيوط
علوم القاهره
علوم الفيوم
اداب سوهاج
حقوق انتساب موجه القاهره
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تربية رياضيه بنين جامعة دمياط
تربية عين شمس
تجاره سوهاج
اداب اسيوط
تربية ابتدائي بنى سويف
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة شبين الكوم
علوم طنطا
حقوق حلوان
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره اسيوط
تربية سوهاج
علوم الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه بنى سويف
علوم رياضة بنها
نوعية اشمون
حاسبات ومعلومات اسيوط
معهد فني صحى سوهاج
تربية المنصوره
تربية دمنهور
تمريض فرع مطروح
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
357040
180823
146110
589719
291354
358687
548926
676419
675423
536269
535844
606622
469478
909350
659909
878023
133565
353730
115124
161234
618915
522701
310617
278429
449969
664989
305737
375390
607258
614342
887658
549466

اسم الطالب
محمد يحيى جمال الدين احمد
اميره محمود يوسف محمود
شريفه شريف عبد المؤمن الشريف
طارق يوسف عبد المجيد يوسف الخطيب
عبد ﷲ سامح السيد حامد فراج
مريم احمد عزت عبدالغنى
عمرو جمال عبدالعزيز محمود أبوزيد
اميره محمود محمود يوسف العشرى
وﻻء حسين شعبان مجاهد حجاج
علياء نبيل محمد الجمسي
نورهان سمير حمدى المغربى
اسماء عصام احمد بديوى
يسرا يوسف فرج عبد ﷲ المسلمى
محمود احمد معاويه احمد
خلود محمد عبد الحميد عوضين الفضالى
امانى حسن مصطفى عبد الرازق
شاهنده مجدى سيد محمد عويس
احمد محمود فهمى محمد
مي سيد كامل عبد العزيز
نسمه سيد ربيع عبد ﷲ
خالد محمد محمد مرسى السيد
رانيا سند صالح محمود عمريه
سارة محي محمود الديب
هند اشرف الرفاعي عبد الفتاح السبكي
منار مصطفى محمود على ﻻشين
ايمن طاهر عبد الشهيد محمد
سعيد محمد رأفت محمد شحاتة
مصطفى صابر سليمان سليمان
ابراهيم اسامة محمد السيد
نرمين السيد محمد السيد اسماعيل
احمد جابر محمد محمد
اسراء محمد طه الحسينى يوسف

الكلية
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية الفيوم
علوم القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق القاهره
تجاره عين شمس
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
تجاره طنطا
تربية دمنهور
تربية طفوله ج دمنهور
تجاره الزقازيق
اداب كفر الشيخ
تربية ابتدائي اسوان
علوم المنصوره
تربية اسيوط
فنون تطبيقيه حلوان
علوم رياضة القاهرة
حقوق القاهره
تربية بنى سويف
اداب الزقازيق
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية طفوله شبين الكوم
تجاره عين شمس
اداب طنطا
تجاره طنطا
حقوق جامعة السادات
تربية بنها
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم الزقازيق
اداب اسيوط
تربية/رياضه دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
665432
138213
673420
813029
117496
319384
234727
725807
368501
367805
578668
878349
745681
607005
289109
804596
307804
598164
670732
733200
678547
607723
547908
161886
535579
890950
840521
833319
179749
305231
134653
503530

اسم الطالب
امانى امير محمد شمس الدين سيد احمد البراشي
مارينا حلمى ميﻼد حلمى بشاى
مريم رضا نبيه رزق صالح
تغريد حسن عادل محمد حسن
اسماء محمد سميح عبد البر محمد
اﻻء محمد بخورى عفيفى الجندى
نجاة رضا عبدالرحمن عبدالغنى
احمد علي قطب خليل
سلسبيل احمد جوده عبدالسميع عطوه
منه ﷲ السيد محمد محمد باشا
محمد حامد محمد حامد بدر
اسراء اشرف محمود محمد عبد العال
محمد عبده حسين محمد
محمد حسين محمد ذكريا
احمد محمد على عواد
ايمن عدلى منير ذكى
زينب عاطف محمد عامر
هدير رفعت فتحى النواح
راندا محسن مرسى سيد احمد الغرباوي
محمد سامى محمد على بدير
شادى محمد احمد على عبده
على محمد على ادريس
مصطفى فتحى فرج ابراهيم عبدالرازق
صالح حسين صالح عبد العاطي
مريم هشام اسماعيل الفيل
محمد حسنى احمد خليفه
ايه محمد على احمد
محمد عبد الباسط شافعى حامد
محمد محمود حسين جﻼل
سالي فؤاد السيد بكر
محمد محمود محمد شكرى حسن الخولى
اريج محمد سعد محمود عبد الكريم

الكلية
علوم جامعة دمياط
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تجاره المنصوره
تربية ابتدائي المنيا
اداب القاهره
تربية ابتدائي شبين الكوم
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنها
تجاره بنها
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب اسيوط
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية رياضيه بنين الزقازيق
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
اداب المنيا
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره جامعة دمياط
تمريض المنصورة
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات بنها
اداب الفيوم
تربية دمنهور
حاسبات ومعلومات اسيوط
نوعية المنيا
السن المنيا
تربية بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق حلوان
علوم رياضة اﻻسكندرية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
899860
677830
157461
591667
664750
544441
223315
665135
603367
156290
811565
330613
885950
668574
284086
589363
671087
813962
591032
746897
150342
806110
742871
814366
653731
744811
820845
158986
430825
539503
901904
304607

اسم الطالب
مؤمن ابراهيم محمد محمد
بسنت عزمى حسن حسن الشربينى
اميرة عاشور محمد على
اسﻼم محمد مسعد شﻼطة
احمد سمير طه محمد خريبه
عبد الرحمن ابراهيم اسماعيل حافظ شعبان
اميره مطراوى جابر عباس
عمرو محمد الشربينى عبد الوهاب
محمود محمد محمد عبد الجواد على
احمد سعيد كامل حسن
داليا ناجى مناع خليل
عبد الرحمن عبد السﻼم فتحى الجزاره
مريم يسرى فرحات عطيه
شيرين صبرى ابراهيم السيد بدر
هيثم خميس علواني عبيد
صبرى ماجدي محمد ابو المجد صمول
عايده جادﷲ رفعت منجى
ندا اشرف ابراهيم ناصر
احمد خالد محمد عمر
محمود مرسي علي مرسي
رحاب حمدى رجب رمضان
شروق شعبان حسين محمد
مريم صبري سعد غالي
سحر أشرف عبد الحميد خلف
عمرو احمد محمد ابراهيم خليل
سمر امين محمد احمد المهدي
مﻼك مينا نخنوخ جورجيوس
فادى ادوارد توفيق ادوارد
ايه محمد محمد على احمد
ساره محمد محمود طلبه عبد النبي
سماح حسين احمد فراج
امل صبحي محمود الشيمى

الكلية
علوم سوهاج
تجاره المنصوره
تربية ابتدائي بنى سويف
تجاره بور سعيد
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
السن عين شمس/رياضة
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره الزقازيق
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تربية المنيا
فنون جميله فنون المنيا
تربية طفولة اسيوط
معهد فني تمريض المنصوره
حقوق عين شمس
اداب طنطا
اداب المنصوره
حقوق بنى سويف
تربية رياضيه بنين جامعة دمياط
تجاره جامعة السويس
تربية حلوان
علوم جامعة السويس
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية ابتدائي المنيا
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
علوم رياضة اﻻسماعيليه
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه بنى سويف
حقوق اﻻسكندريه
طب بيطرى دمنهور
تربية سوهاج
تربية طفوله شبين الكوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
818228
306119
846878
354208
879656
233001
505941
545993
292209
106925
463409
887736
380706
819023
443728
352262
133641
284555
436250
531832
363030
607910
546235
884159
381423
733536
156471
160601
535880
816222
207872
538475

اسم الطالب
عبدﷲ كامل عبدﷲ عبدالعزيز
مصطفى احمد سعيد عامر بدوي
هبه احمد كامل امين
مينا عيسى صادق يوسف
ثراء مصطفى على محمد
اية جمال السيد بدوى
عبد الرحمن ابراهيم عبد العزيز ابراهيم محمد
اسماء محمد عبد المنعم سليمان
ياسمين محمد عبد ﷲ معوض
لبنى طارق صبحي مصطفى عﻼم
وﻻء فكري محمود متولي
اسراء محمد عبد الرحمن فاهم
ندى محمد احمد احمد
اسراء محمد عبد الفضيل عبد الرحمن
حسناء سامى حسن ابوجازيه
نهال عبدالمنعم حسن محمد حنيجل
سارة رأفت امام كامل
اسماء نافع عبد المحسن حسن
روان محمد متولى على حسن البصال
هشام سعيد رجب اﻻقطش
محمد سيد على محمد الجر
اسراء عاطف على احمد
دنيا رجب احمد عبد اللطيف ا لعشماوى
سمر غندى احمد عبد الحميد
احمد سعيد اسماعيل محمد
احمد عبدالزين محمد سﻼمه
فهد جمال عبد العليم عبد الباقي
داليا سيد عبد الستار علواني
أمنية عيد يونس الصاوى مقلد
سارا ابراهيم عبد المﻼك حنا
حسن علي حسن محمود
ايمان فرج السيد محروس قنديل

الكلية
تمريض المنيا
تمريض شبين الكوم المنوفية
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم جامعة السويس
تربية عين شمس
حقوق اﻻسكندريه
فنون جميله فنون اﻻقصر
حقوق حلوان
حقوق القاهره
نوعية كفر الشيخ
علوم اسيوط
حقوق عين شمس
تربية رياضيه  /بنات المنيا
حقوق طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي عين شمس
تمريض عين شمس
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تجارة جامعة السادات
تربية/رياضه حلوان
نوعية الزقازيق
علوم رياضة جامعة دمياط
تربية طفولة اسيوط
تجاره بنها
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره بنى سويف
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف/رياضة
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
طب بيطري المنيا
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تجارة جامعة السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
652338
578218
737220
898387
681095
217889
898441
145332
884916
668417
358007
610682
209984
471802
365136
229849
320790
546007
310547
513832
663454
545263
358508
447174
845694
109392
659923
661462
614486
846063
361409
232781

اسم الطالب
عادل محمد باسم عادل محمد الحفناوى
ليلي خالد المتولي ابو راشد
اسراء محمد على سالم
البستاني جرجس موريس توفيق
ساره رضا ابراهيم ابراهيم اﻻمام
نانسى محمد عبد السﻼم محمد مبروك
محمد صﻼح محمود على
ممدوح السيد احمد جابر
كيرلس جمال موريس مسعد
دينا بهاء الدين جبر اسماعيل البلتاجى
رانيا عبدالعظيم عبدربه محمد
نادر جﻼل سيد احمد عبد الفتاح
ابراهيم محمود محمد جمال الدين ابراهيم
أحمد سرور جباره أحمد
دينا جمال حسن مكى
امينه اشرف حسن عبدالسﻼم
اسماء سعيد فتحى الصعيدى
آية جاب ﷲ محمد جاب ﷲ على
حنان محمد عبد الوهاب قيقة
هدير موسى رشدى مهدى اﻵمين
شيماء احمد محمد محمد الغزالى
عمر حسن خليل محمد احمد
رضوى محمد على محمد
احمد محمود ياسين قنديل
سماح احمد عبدﷲ احمد
محمد صابر سيد محمد
شروق احمد محمد خطاب
حسناء رضا صبرى المغازي
رضى السيد اسماعيل محمد حسن
مروه محمد نصرالدين عبدالﻼه
بسنت سيد احمد عبدﷲ سيد احمد
ندى عطية محمد حسن

الكلية
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية طفوله طنطا
اداب انتساب موجه المنصوره
تربية ابتدائي سوهاج
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب انتساب موجه القاهره
معهد فني صحى سوهاج
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
اداب اسيوط
تجاره المنصوره
بنات علوم رياضة عين شمس
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
كلية البنات علوم عين شمس
زراعه عين شمس
علوم جامعة السويس
علوم رياضة اسوان
نوعية اشمون
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره المنصوره
اداب اﻻسكندريه
تجاره طنطا
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
اداب انتساب موجه طنطا
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
نوعية المنصوره
علوم الزقازيق
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
دار العلوم ج القاهره
اثار القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
310077
807180
142168
219310
429353
674399
744967
179215
670287
665381
732790
466882
300900
240625
358646
502151
168357
813847
390178
286294
118332
443110
805300
596002
547663
660258
900983
439081
537869
605426
588136
892303

اسم الطالب
محمد صﻼح محمود دغيدي
فاضل محمد عبد الحفيظ يوسف
محمد خالد محمد العدوى
مونيكا ممدوح مرقص نجيب
نورهان سعد ابراهيم سعد عبد الحميد
مصطفى حسنى حسينى متولى فلوص
خلود ابراهيم احمد محمد
ايه سيد محمود اسماعيل
على نشأت السيد على الباز
يارا صديق احمد الغراقى
ياسمين طنطاوى عبد الوهاب محمد السيد
جهاد هاني يحي بدير احمد حموده
احمد شوقي عبدالحميد جمعة
نورا احمد محمد حسانين احمد
مها محمد محمود عبدالقادر
روان سراج الدين توفيق سراج محمد
اسﻼم عادل احمد عبد الموجود
الشيماء عاشور فارس عبدالقوى
مريم سارح ملطى بسكالس
نيرة مدحت محرم مصطفى
رحاب محمد خضيرى جيﻼنى
تقى محمد عبد الكريم عماره
حسام سيد احمد ابراهيم
أحمد محمد صابر الشربيني غنيم
احمد عبدالحليم اسماعيل عبدالحليم
خالد احمد فريد على الصعيدى
غاده عبد الناصر محمد ابو زيد
نورهان رمضان السيد رشاد محمد
آيه عبدالعزيز على محمود عطا
ريهام ابراهيم ابوهاشم ابراهيم
محمد عﻼء عبد العاطي اسماعيل الطباخ
كامل فؤاد عبد الشافى عبد الحافظ

الكلية
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
حقوق بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره عين شمس
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
عالي هندسة بلبيس
تجاره انتساب موجة جامعة السويس
حقوق بنى سويف
طب بيطرى كفر الشيخ
رياض اطفال القاهره طالبات
علوم الزقازيق
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
طب بيطرى جامعة السادات
كلية البنات آداب عين شمس
اداب عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
علوم جامعة السويس
علوم المنيا
السن عين شمس
طب بيطرى القاهره
تربية حلوان
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تمريض المنيا
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
علوم رياضة دمنهور
تجاره سوهاج
اداب سوهاج
اداب انتساب موجه دمنهور
علوم طنطا
علوم بنها
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
معهد فني تمريض اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
907765
599320
846812
501621
731115
914124
601877
587905
538578
514695
579515
283435
116765
447318
903534
447425
382581
534918
134811
598202
430519
577255
651163
523810
517705
803217
308005
672911
131437
586850
900068
431477

اسم الطالب
احمد محمد ابو الوفا عبد الرحيم
مريم مجدى فؤاد عبدالمسيح حنا
حسام الدين محمد محمود ابوالحسن
محمود فكري محمود منير عبد ﷲ فكرى
ساره احمد عبد الحميد على شرف
اسماء رمضان حامد محمدعلى
مياده السيد عباس محمد صبح
نادر السيد جاد ابوالعنين القادرى
نيفين ابراهيم كمال ابراهيم غب﷼
طارق محمود سعيد علوانى النجار
سها مسعد المحمدى حسن السروجى
عمرو اسامة محمود عبد الرحمن عمارة
عبد الرحمن محمد الفضل خالد
احمد مجدى حسين احمد حسنى
بهاء فرغل السيد فرغل
محمد أحمد فهمى الجناينى
نجوى محمود عبدالرحمن محمود
اية يحيى زكريا احمد النجار
محمد عزت ابو القاسم والى
علي إبراهيم علي النحاس
محمود عبدالحميد محروس عبدالحميد
احمد احمد على عبد الغنى الطور
مريم طارق عفيفى على الجوهرى
ساره يسرى فهيم اسماعيل غنيم
فرحة مدحت مختار احمد زايد
ندا محمد عثمان عبدالنعيم
رحاب محمد عبد العزيز الجمل
محمد على عبد الفتاح على فاضل
اميره السيد عبد الحميد اسماعيل موسى
اسراء محمد صﻼح الدين محمد عطيه الصيفى
حسام سعدالدين احمد محمد
عبد الرحمن جمال عبد الفتاح عبد الرحمن الكشكي

الكلية
علوم سوهاج
تجاره الزقازيق
تربية قنا ج جنوب الوادى
علوم اﻻسكندريه
اداب الزقازيق
كلية تجارة ج أسوان
نوعية الزقازيق
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
علوم طنطا
اداب دمنهور
رياض اطفال القاهره طالبات
علوم رياضة عين شمس
حقوق القاهره
تجاره طنطا
زراعة قنا ج جنوب الوادي
علوم رياضة طنطا
حقوق عين شمس
تربية دمنهور
حقوق القاهره
تجاره بور سعيد
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره طنطا
تجاره كفر الشيخ
علوم اﻻسكندريه
اداب دمنهور
نوعية المنيا
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره طنطا
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
علوم رياضة طنطا
تمريض سوهاج
علوم بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
141130
885437
614131
607334
514591
752964
801296
821018
842328
505389
510729
584991
470469
610406
132801
135309
117630
502366
438492
211768
146193
179752
436541
908469
756003
217641
896127
835738
240044
534905
732674
899520

اسم الطالب
ياسمين كمال وهبه ابراهيم غريب
اسﻼم نادى محروص سيد
اسماء ايمن عبدالحميد عبدالوهاب
شادي ناصر جﻼل محمد
عبدﷲ محمود عبدﷲ احمد الحرون
ريم احمد صابر عبد الرحيم خليفه
احمد اسامة صفوت عثمان
يحيى محمد عبده احمد
تادرس مجدى اسحق عياد
محمد طارق احمد عبد الصبور
محمود محمد محمود احمد الجمل
نيره ممدوح على على فوده
احمد فرج السيد فرج المحﻼوى
محمود محمد محمد ابو زيد
اسامة سعيد عبد الهادي سالم
محمد راضي مشحوت عبد الغني
مونيكا محروس ميخائيل ابراهيم
ابانوب جاد الرب عياد جاد الرب
اسماء منير محمد عبد الغنى عبد العال
اسماعيل تامر اسماعيل مصطفي العقاد
دينا سمير عبد السﻼم محمد على الفقى
محمود ابراهيم رجب بدوي
ميار ناصر رسﻼن احمد الطوخى
وﻻء احمد ابوالمجد عمر
احمد عبداللطيف ابراهيم مصطفى
نادين عﻼء الدين محمد فكرى السيد
ندى عشرى متولى عبد القادر
دعاء ابوبكر مصطفى محمد
امنية عصمت احمد عبد الوهاب
اسماء شعبان رشاد محمد الغنام
ايه صابر محمد احمدعوض
سماح صﻼح محمد عبد الرحيم

الكلية
تجاره عين شمس
تجاره اسيوط
تجاره الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب دمنهور
نوعية بور سعيد
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره سوهاج
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم حلوان
تجاره كفر الشيخ
تجارة جامعة السادات
اداب القاهره
حقوق حلوان
علوم حلوان
تجاره اﻻسكندريه
اداب اﻻسكندريه
تجاره القاهره
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره بنى سويف
علوم حلوان
حقوق سوهاج
معهد فني صحى اسماعيليه
خدمه اجتماعيه حلوان
تربية سوهاج
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية طفوله ج دمنهور
تجارة جامعة السادات
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
749075
549436
659772
547565
576610
235006
659712
589293
659087
674487
876053
159611
914350
834176
595785
508196
234415
728435
876804
740408
471211
575318
663924
668552
730263
592749
318186
287782
137286
152236
534102
453785

اسم الطالب
ميرنا محمود جابر عبد الصالحين
يارا فرج فرج حسن الفيشاوى
اسراء اشرف محمد متولى صيام
هانى جورج لوقا ابراهيم حبيش
سنيه على محمد اﻻبشيهى
امنيه سامى احمد محمد اليمني
سما سامح محمد محمد عبد الجليل الشافعي
عبدﷲ أبوالعﻼ السباعي حسن درويش
مريم محمد محمد مصطفى عطية
اسراء سامى محفوظ الدين على هﻼل
مصطفي جابر احمد على
مصطفى عادل عبد العال سليمان
فاطمه عيد سعدى نور
رندا بدوى عباس محمد
رحاب عبد الكريم محمود شعبان طمان
محمد احمد على محمد على
احمد بسام عبدالحكيم عبدالرسول
فاطمه محمود عبدالغنى احمد
مى محمود صﻼح جاد
محمود لطفى عبد الرحمن ابراهيم
سمر محمد عوض عبدالرحمن عبدالرحمن
اسراء احمد محمد مخلوف
ايه الششتاوى البدوى الششتاوى
ايه فوزى عبد ﷲ احمد محمد
عمر محمد عبد الحليم كامل
امير اشرف محمد العاصمى
محمد عبد المعطي عبد الحليم سيد احمد
احمد عبد الخالق محمد القﻼ
حسن عبد الحميد عبد الفتاح محمد
يوسف احمد ذكى على
شرين رمزى فاروق عبدالصمد
شروق محمد مرزوق ابوسنه

الكلية
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تجاره دمنهور
علوم رياضة المنصورة
علوم رياضة المنيا
اداب كفر الشيخ
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم المنصوره
علوم رياضة الزقازيق
نوعية المنصوره
رياض اطفال المنصوره
تربية ابتدائي اسيوط
تربية رياضيه بنين بني سويف
معهد فني صحى اسوان
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
اداب كفر الشيخ
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب الزقازيق
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره الزقازيق
اداب كفر الشيخ
اداب كفر الشيخ
زراعه المنصوره
علوم المنصوره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب جامعة دمياط
سياحة وفنادق جامعة السادات
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره القاهره
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
473360
899078
431487
159354
679085
389112
674465
524429
226702
823222
149110
327574
892057
878274
179326
843172
816504
371350
677106
425662
598468
112339
320812
288514
602961
608035
367635
138265
472920
235261
217173
317835

اسم الطالب
نورهان لطفى عبد السميع شوشه
ايمان شاذلى مصطفى اسماعيل
محمد خميس يوسف كرار معروف
مني حميده عبد الباسط جمعه
امانى السيد على حسن السيد
هبه ياسر عزت عبدالعال
شيماء عبد ﷲ محمد عبيد البنا
سميه حسن حسين محمد
هشام يحيى محمود احمد
بسمه رزق ﷲ جاد الكريم تكرونى
محمود محمد محمد رفاعي
شادي رضا ابراهيم سيد
حسام الدين خلف يمنى محمد
ابانوب بهاء جميل عزيز
اﻻء عادل سيد عبد المجيد
شريف محمد نصار عبدالنبي
محمد ناصر رشدى شعراوى
على عﻼءالدين احمد فهمى
محمود عبد الفتاح محمود رزق احمد مسعود
مصطفى محمود احمد محمود
صﻼح احمد ربيع داود
هميس هشام احمد محمد
اماني اسامة عبد الرحمن أبو الغار
مريم ايهاب عﻼء الدين حسن
عبد الرحمن حسين صاحى حسين العايدى
بسمه ايمن عبد الحق صبحى الطنطاوى
رنا عبدالحميد مرسى احمد
امانى محمد راضي مصطفي عبد الجواد
احمد محمد عبدالمعبود محمد فرج جوده
شروق محمود فهمى عثمان
شيماء سيد سعيد الهجرسى
محمد عادل سعيد محمود المشد

الكلية
علوم جامعة دمياط
السن المنيا
زراعه اﻻسكندريه
تربية /رياضه بنى سويف
تجاره انتساب موجه المنصوره
كلية البنات آداب عين شمس
اداب المنصوره
تربية اسكندرية
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
اداب قنا ج جنوب الوادى
زراعه القاهره
تجاره عين شمس
دار العلوم المنيا
معهد فني تمريض اسيوط
علوم بورسعيد
نوعية المنيا
تربية موسيقيه حلوان
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تجاره المنصوره
حقوق اﻻسكندريه
تجاره بور سعيد
تجاره عين شمس
تربية طفوله شبين الكوم
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره الزقازيق
تربية طفوله الزقازيق
نوعية بنها
علوم عين شمس
تجاره كفر الشيخ
حقوق عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
317612
237311
317741
313312
908069
128874
662847
729195
178925
500190
239642
471687
599057
132352
731141
463058
304185
729004
746410
304288
663164
442092
205911
655275
676650
754455
535501
319856
837794
377344
124195
209355

اسم الطالب
مصطفى محمد السيد مصطفى عبدﷲ
داليا اسامة حسنين محمد
احمد انور احمد موسى
اميرة سعيد عبد العزيز سﻼم
فهد عبد الستار حسين محمد
امنيه جﻼء حسن سليمان
وفاء حماده السيد جاد ﷲ
امانى عبد الملك إمام حجازى
محمود قاياتى محمود عبد العظيم
ميشيل جورج ريمون فياض
محمد صﻼح عبد النعيم بدرى صالح
يحيى الزكير ابراهيم عبدربه
منى محمد عبدﷲ محمد سالم
محمد حمدان عيد سعد
فاطمه عيد عبد الرازق محمد حموده
اسﻼم سمير صبحي حسن الشامي
منار محمود محمد منصور
عﻼ عصام محمد عبد الرحمن
مروه محمود درويش محمد بغدادي
وﻻء احمد عبد السيد ابراهيم داود
ايه ﷲ ابراهيم يوسف ابراهيم
احمد صبرى عبدالحميد ابراهيم عبدالواحد
اية محمد عبدالجليل حميدة
ايه العدل السيد العدل
منار حازم عبد السميع حسن عبد ﷲ
ماهى محمد حسن عبدة حمودة اللبان
حبيبة هشام حمدي محمود الحكيم
اﻻء عبد ﷲ محمد ابراهيم
إسﻼم عصمت محمد سليمان
ندا محمد عبدالعزيز رزق ابوباشا
محمد خالد محمود محمد صادق
عبد الرحمن احمد محمد صدقى السيد

الكلية
اداب انتساب موجه بنها
حقوق انتساب موجه حلوان
علوم بنها
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره القاهره
نوعية المنصوره
نوعية الزقازيق
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسكندريه
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره بنها
تربية/رياضه حلوان
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تربية ابتدائي شبين الكوم
علوم الزقازيق
تربية اﻻسماعيليه
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب طنطا
تجاره القاهره
تربية ابتدائي المنصوره
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
علوم بورسعيد
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تربية شبين الكوم
تربية فرع الوادى الجديد
تربية ابتدائي عين شمس
تجاره طنطا
اﻷكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
235747
121669
611097
735299
317648
465818
438636
384598
278549
813304
356470
821496
522815
122601
166971
427094
536558
218161
804356
665174
150651
243518
235321
133924
886448
167331
125861
891023
738268
125449
511986
153266

اسم الطالب
عبير رمضان فرجاني مناع
حسن حسين محمد عويس احمد
احمد شكرى عبد الرحمن عبد المعبود
وفاء حسن محمد حسن
مصطفى رفعت عبدالعزيز عﻼم
دعاء ابراهيم احمد محمد الشامى
مى حسين محمد محمد
ساره سالم خليل سالم
ياسمين مصطفى سعد درويش
على شريف مهدى محمد
ريم احمد حسن احمد حسانين
سميه عبد الستار احمد خليل
نفين فريد سﻼمه حناوى ميخائيل
ايه عيد محمد عبد العزيز
سالى طاهر معوض سلومه
عبد الرحمن عطية محمد خليفة
دعاء إبراهيم محمد عبده
جهاد محمد ممدوح عبد الحكيم شلقامى
نورهان شريف احمد محمد
محمد وهدان ناجى اسماعيل
هشام هﻼل عبد الغفار محمد حسن
فاطمه ابراهيم فتوح مصطفى ابراهيم
مها عوض ﷲ محمد اسماعيل
امنية هشام مصطفى كمال محمد
زينب محى حسانين خليف
ندى حسين اسماعيل حسن
ريهام محسن محمود ابراهيم
اميره حسن احمد محمد
محمد قطب محمد احمد
ميرنا محمد السيد ابو رحاب
غرام عادل السيد احمد الزواوى
اسراء سعيد محمد عبد ﷲ

الكلية
اقتصاد منزلى حلوان
تجاره طنطا
اداب الزقازيق
علوم رياضة الزقازيق
طب بيطرى بنها
علوم جامعة السويس
تمريض اﻹسكندرية
زراعه عين شمس
كلية البنات تربية عين شمس
حاسبات ومعلومات المنيا
تجاره عين شمس
حقوق قنا جنوب الوادي
زراعه اﻻسكندريه
معهد فني تمريض القاهره
علوم بورسعيد
طب بيطرى اﻻسكندريه
تجاره دمنهور
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
تجاره المنصوره
معهد فني صحى امبابة
اداب القاهره
تجاره عين شمس
فنون تطبيقيه حلوان
معهد فني صحى اسيوط
دار العلوم الفيوم
تجاره القاهره
تربية اسيوط
معهد فني صحى الزقازيق
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجارة جامعة السادات
معهد فني صحى بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
532262
387784
136538
161672
436036
219364
374046
158246
830560
392343
590807
279763
139278
558242
601135
130171
220627
533234
283699
815013
305790
144174
578249
365328
384819
743939
590212
606108
666524
452278
664192
729897

اسم الطالب
محمود سعيد عيد عبدالصادق رضوان
ريم محمد على ابوالعنين
ماجى عزت فونس سند
اميرة محمد عبد المجيد خليفة
أبرار مجيب عبد العزيز أبراهيم سالم
عمر محمد مرزوق حسن
اسراء محمد عبدالمنعم رمضان
ندى محمدحاتم حامد مـامون
حسن احمد محمد احمد
سما حسام الدين حسين محمد سعيد
محمد على على غنيم
مصطفى حسني احمد محمد مسامح
محمود سمير ابراهيم ابراهيم
اسماء بكر على عطيه
وﻻء عادل عبدالمحسن على أحمد
محمود صبرى محمود ماهر الفيومى
كيرلس وهيب سوارس حنا
سارة خالد محمد السيد كشك
محمد عماد محمد جبر محمود
اسماء رمضان عبد المنعم شعبان
احمد فريد شوقي رزق
ابراهيم عبد الساتر محمد عبد الساتر
احمد محمد عبد الرحمن محمد المرسى
شيماء سليمان محمد شحاته
بﻼل هشام رجب ثابت
نسرين مصطفى كامل احمد
احمد السيد عبدالفتاح البربرى
دعاء عادل امين ابراهيم
محمد منير عبد الرازق السيد مصطفى
محمود عبد السﻼم ابراهيم اﻻفندى
احمد على ناجح عبد الجواد
نورا اشرف محمد الحسينى محمد على

الكلية
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره بنها
معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
زراعه مشتهر
تجاره بنى سويف
المعهد الفني للتمريض بقنا
اثار قنا جنوب الوادي
علوم رياضة جامعة دمياط
علوم القاهره
حاسبات ومعلومات حلوان
حقوق طنطا
تربية ابتدائي الزقازيق
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
علوم عين شمس
اداب اﻻسكندريه
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حقوق بنى سويف
تمريض شبين الكوم المنوفية
تجاره القاهره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
السن عين شمس/رياضة
تجاره انتساب م .بنها
علوم رياضة سوهاج
تربية جامعة دمياط
تربية ابتدائي الزقازيق
حقوق المنصوره
تجاره انتساب موجه طنطا
علوم جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
297165
602234
652970
594628
733271
747678
464922
146143
885647
893211
741865
883869
305015
513782
538314
898973
576498
834273
820881
751179
650999
896228
606141
449649
736319
915839
166735
730482
154374
606728
513432
664596

اسم الطالب
عﻼ صﻼح عبد الموجود محمد
محمود حسن محمود حسن على عز
عمرو محمد منصور توفيق
محمود مجدى حسن خفاجى
اسراء خالد احمد محمد الكيﻼنى
ايه محمد عبد الرؤوف حسين
احمد محمود السعيد عزام
ساره عبد الوهاب زهران عبد العظيم
ايمان رضا حشمت محمد
اسﻼم عاشور حسن محمود
احمد مصطفى مصطفى ابوالنجا
رحاب جمال امين محمد
ايمان زكريا شبل محمد مطر
منة ﷲ محمد علي محمد ابراهيم
نهال حمدى محمود محمد راضى
ساره وحيد ايوب مرقص
اسراء السيد ابراهيم الشربينى
سلمي علي محمد احمد
احمد حمدى رمضان احمد
محمد محمد محمد علي ابراهيم
اميره امير عبد السﻼم عبد السﻼم مصطفى
دميانه ميشيل صديق قيصر
مؤمن حمدى امين احمد
وفاء سعيد مصطفى الخولى
اسراء ربيع على احمد
محمد هاشم عبد الحميد عبدالرحيم
كريمه مختار عبد العزيز احمد
مى خالد شعبان عبد الﻼه
احمد سمير عبد العظيم محمد
سلفيا عماد صبحى مرقص
نورهان محمد عادل سليم عبد الحميد
عبد الوهاب حلمى عبد الرحمن الغريب عطا

الكلية
زراعه عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره جامعة السويس
نوعية جامعة دمياط
اداب الزقازيق
تربية ابتدائي جامعة السويس
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
تربية عين شمس
اداب اسيوط
تجاره سوهاج
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
اداب اسيوط
تربية ابتدائي شبين الكوم
اداب دمنهور
تجاره دمنهور
علوم سوهاج
اداب طنطا
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
علوم رياضة بورسعيد
علوم المنصوره
معهد فني صحى سوهاج
حاسبات ومعلومات الزقازيق
اداب طنطا
نوعية الزقازيق
معهد فني صحى رياضه اسيوط
تربية ابتدائي الفيوم
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية /رياضه بنى سويف
نوعية موسيقيه الزقازيق
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات اﻹدارية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
237279
539728
737472
293467
221456
162467
116951
469117
525895
578070
603019
659469
103815
357092
381058
166160
473629
741645
376969
591906
843793
355188
803632
438776
159767
125757
848102
237047
666341
307371
142305
306977

اسم الطالب
اسراء طارق انور عطاﷲ
انهار عبد السﻼم محمود بسيس
اسماء السيد سليمان عبدالكريم
اية محمد سيد حسن بحر
ساره ناصر محمد حسن العطار
ريم محمود عبد الفتاح محمدعبده
السويدى محمود حسين كامل عوض جبر
امال السيد احمد محمد عماره
احمد نادر يوسف درويش يوسف
نورا عبد القادر حسن وردة
اشرقت السيد أحمد منصور علي حﻼوه
عايده وحيد احمد محمد اﻻمام
ميريت رأفت مسعد تاوضروس
احمد محمود احمد محمود ابراهيم مسعود
محمد اشرف عزالدين مصطفى
محمد حمدي عبد الواحد عوض
فاتن عبد الجواد عبدﷲ عباس جلو
محمد رجب مرسي محمد
زينب خليل عبدالحليم خليل الصواف
خلود محمد إبراهيم عبده الشناوي
منار صﻼح الدين محمد عبد العال
هاجر حمدى حسين احمد
أية خلف محمد الصغير
ميار بسيونى السيد السيد مراد
دينا عمر حسن احمد
يمنى محمد محمد مصطفى الزيبق
امل محمد احمد محمد
فريد جﻼل فريد محمود
محمد فهمى الوردانى ابوالمعاطي
صفية احمد ماهر بﻼطة
زهره عادل حسين شبايك
غادة محمد عبد ﷲ مرسى

الكلية
حقوق حلوان
تربية دمنهور
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره القاهره
علوم عين شمس
تربية الفيوم
زراعه القاهره
نوعية كفر الشيخ
تربية اسكندرية
نوعية طنطا
تجاره الزقازيق
تربية المنصوره
تربية عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره عين شمس
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
اداب كفر الشيخ
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
علوم عين شمس
حقوق المنصوره
اداب المنيا
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد فني تمريض المنيا
تجاره اﻻسكندريه
طب بيطرى بنى سويف
تجاره القاهره
تربية قنا ج جنوب الوادى
حقوق حلوان
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تربية شبين الكوم
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية شبين الكوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
163617
913966
671634
313768
655429
834789
908875
447729
740783
597280
234103
162626
161861
454306
508040
169270
611551
754650
510510
591429
322794
432044
608810
364274
523898
318507
896023
732605
120602
529346
322649
157612

اسم الطالب
مصطفى رجب محمد خليفه
اسﻼم سعيد ابوبكر ابراهيم
شيماء محمود حسن السيد
شيماء ماهر فتحي محمد
احمد حسن السيد المغازي
ايه النوبي ابراهيم ملك
ربا سامى حكيم مرغنى
عمر عبدالعزيز عبد العظيم النشرتى
مصطفى محمود احمد مرشدى
حسناء اشرف السيد السيد مندور
عفاف دهشور محمود احمد
يسرا احمد محمد عبد المجيد
عبد ﷲ هاشم موسى احمد
مرام صﻼح محمود دبيكى
مؤمن طارق محمود فيصل عقيلى
تامر على حسن حسين
دينا محمد السيد محمد محمود
محمد حميد عزمى قطامش
كيرلس سامي كامل سليمان
منه ﷲ جﻼل مصطفى المصرى
اية محمد احمد علي الجندي
حازم احمد نصر محمد البيلى
آﻻء صﻼح جمعة عبدالعال
ساره رضا سيد غريب
منى سالم محمد عزيز مرسي
مصطفى عزت عبد الحليم عفيفى
دميانه امجد نبيه كامل
ندا نادر طه حسين
عبد الرحمن بومدين محمد عبد العزيز
محمد عطية محمد على عثمان
ندى ابراهيم السيد ابراهيم فرج
وﻻء ربيع عباس محمد

الكلية
حقوق بنى سويف
تربية اسوان
علوم المنصوره
تربية ابتدائي شبين الكوم
تجاره انتساب موجه المنصوره
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
كلية تجارة ج أسوان
اداب طنطا
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
زراعه القاهره
اداب انتساب موجه الفيوم
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
اداب الزقازيق
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حقوق اﻻسكندريه
تجاره جامعة دمياط
تربية طفوله شبين الكوم
تجاره دمنهور
تربية الزقازيق
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
فنون جميله فنون اﻻقصر
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية حلوان
علوم طنطا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
588960
383663
117109
529939
556779
357550
614807
387868
461026
145604
653085
675830
685148
650464
235945
160986
352229
448307
837632
452714
615437
544696
103554
745125
546231
837061
533258
229298
731750
557734
431650
661443

اسم الطالب
عﻼ السيد عبدالعاطي احمد الصعيدي
رانيا محمد نورالدين على عبدالرحمن
سيف الدين ممدوح حسين محمود
باسم ابراهيم الليثى محمد سرور
معاذ بليغ حمدى على النجار
يوسف احمد محمد محمد
محمود نجاح عبدالسﻼم منصور
ياسمين حافظ محمد احمد شحاته
فادى محفوظ يوسف بغدادى
هاجر ناصر فتحي عبد الحكيم
انجى حسنى سعد امين احمد
اسراء مرسى مرسى السيد عبد ﷲ
ياسمين رضا ابوالرايات عبد الرحمن
هانيا احمد هانى عبد الحليم قاسم
هدير انور عبد ﷲ محمد
عبد الرحمن جمعة محمود حميدة
الرميساء محمد احمد عبدالمقصود
هايدى محمد على محمد مقبل
ايه عبد الفتاح حمايه عبد الفتاح
هند عادل عبد الغنى هﻼل
يمنى عبدﷲ عبدالحميد عبدربه عاشور
مروان ايمن عيسى سليمان
منة ﷲ مجدى حمدان احمد
محمد ايهاب محمد محمد
ايمان سعد الدين محفوظ سعيد
نورهان على محمد حسب
هند سعيد محمد محمد الرجال
هاجر جمعه صديق احمد
محمد احمد السيد سيد احمد
اميره سامى محروس الزيات
كريم محمد السيد عرفة
ايمان السعيد محمود عبد العزيز المغازى

الكلية
تربية طنطا
تربية عين شمس
تجاره القاهره
زراعه دمنهور
تجاره اﻻسكندريه
علوم رياضة اسوان
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
علوم رياضة بنها
تربية كفر الشيخ
المعهد الفنى للتمريض )مستشفى قصر العينى التعليمى الجديد -الفرنساوى(
حقوق المنصوره
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
حقوق المنصوره
اداب المنصوره
اداب القاهره
تجاره بنى سويف
اداب عين شمس
اداب طنطا
دار العلوم المنيا
تربية طفوله طنطا
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره بنها
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تجارة جامعة السادات
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
طب بيطرى دمنهور
حقوق حلوان
تجاره الزقازيق
دار العلوم ج القاهره
حقوق اﻻسكندريه
تجاره المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
452794
243849
446873
656038
534755
451005
376028
575104
819605
375323
353202
457888
324121
679489
811797
381263
387535
163870
440262
466851
280067
515027
919377
905234
297312
103187
400255
515514
601374
167000
600890
677484

اسم الطالب
أيرينى نعيم عدلى مسعود
محمد مجدى عبدالﻼه سليمان
عمر رمضان جابر عبد العال نور
احمد فكرى احمد حسن حجازي
أميرة عبدالمنصف إبراهيم بسيونى
محمد صبحى محمد مسعود السباعى
بهاء عبدالرازق لطفى يوسف سليمان
احمد مصطفى عبدﷲ عوض
بﻼل احمد محمد حامد
هاجر ربيع رجب على عيسوى
محمد عصام كمال ابراهيم
فاطمه جمال على اﻷجدر
شروق حسن احمد حسين
اميره على ابراهيم عيد
محمد شوقت شلقامى عثمان
احمد محمود طه محمود ابوسالم
ياسر اشرف محمود مرسى
احمد سيد انور محمد
آﻻء أحمد عبد السميع محمد الموجى
اﻻء السيد سيد احمد عثمان
يوسف اسماعيل ابراهيم بدر
محمود هشام محمد علي عبد النبي
محمد عبد الصادق احمد عبدالمنعم
نسرين ايمن منير فارس
هاجر حمدي سعد قناوي
حسام محمد عبد الفتاح دسوقى
السيد محمد عرفه السيد
حازم اشرف محمد الشامى
يارا الهامي احمد فؤاد محمد محمود
مي معتز محمود محمد
ميار عبدالبصير سعد عبدالبصير
هاجر محمد محمد محفوظ محمد احمد

الكلية
اداب طنطا
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره طنطا
حقوق المنصوره
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره عين شمس
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
علوم رياضة المنيا
معهد فنى تمريض بنها
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره طنطا
تربية الغردقة جنوب الوادي
معهد فني صحى المنصوره
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس
حاسبات ومعلومات الفيوم
تربية/رياضه اﻻسكندرية
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
اداب انتساب موجه دمنهور
طب بيطرى سوهاج
تجاره سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
معهد فنى تمريض بنها
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره الزقازيق
اداب الفيوم
تجاره الزقازيق
حقوق المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
155963
661080
429312
393568
113138
595534
450165
659134
380322
813454
321402
901734
465433
308495
605933
735564
579823
125995
754360
120084
668033
660932
223377
672706
303896
297413
162355
819311
167695
313334
526374
124562

اسم الطالب
احمد اسامة نادى سالم
هاجر جمال عبد اللطيف عبد اللطيف
فاطمة صﻼح يوسف محمد ابراهيم
هبه محمد عبدالرازق بيومى دراهم
محمود رضا محمد عبد المحسن
محمد اسامه السيد السيد شعبان
سارة اشرف محمد سيد احمد محمود
احمد طلعت فتحى ابراهيم
احمد طلب محمد عبده شقره
كيرلس سمير صليب جميل
عبير احمد فتح ﷲ القباني
هيثم كمال محمود حسن
موسى محمد محمد عبد العزيز صالح الحداد
اميرة محمود محمد الدراجينى
ايهاب خالد عطية عبد ﷲ عطيه
امانى هشام حسن موسى
منه ﷲ محمد عزت البندارى طباجة
هدير رجب ابو المجد عبد المجيد
عبد الرحمن طارق فاروق محمود الفيل
سيد مصطفى سيد احمد
منى جمال احمد بكر
طارق عدنان عبد الباسط عبد الجليل
لينة عصام محمد سعد شرباش
محمد عزت حسين سالم محمد البسيونى
اسماء ابراهيم توفيق عﻼم
اسراء حسين عبدالمعبود عبده
ايه عبد العظيم مصطفى احمد
اية عبدالرحيم كامل دراز
اسراء عبد العظيم ميهوب محمد
عبير عزت عبد ﷲ صديق
عبدﷲ خالد عبد الجواد محمود متولى
ابراهيم محمد فاروق عبد العزيز

الكلية
تجاره اسيوط
معهد فني صحى المنصوره
تربية أساسي اسكندرية
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تربية ابتدائي طنطا
تجاره كفر الشيخ
تجاره انتساب م .بنها
اداب المنيا
تربية ابتدائي السادات
تجاره سوهاج
تربية/رياضه كفر الشيخ
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تربية طفوله الزقازيق
علوم المنصوره
السن عين شمس
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
حقوق حلوان
معهد فني صحى المنصوره
علوم المنصوره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم المنصوره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره بنى سويف
علوم رياضة المنيا
اداب بنى سويف
تربية شبين الكوم
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
306015
653697
536446
301376
544645
594483
590784
519503
590490
837530
352350
528067
905994
463813
815041
907304
613240
146788
524022
901445
377809
611101
740885
827552
803277
912416
435484
804929
579945
601893
221826
380420

اسم الطالب
مصطفى توفيق سعيد عيسى
منصور السيد احمد ابو الخير
هند ماجد محمد الطحان
اسﻼم رضا سعد الدين جمعة
محمد محمود امين احمد
حسام حسن أحمد أبو صيام
محمد اشرف محمد الفوى
سناء محمد الشحات ابو المجد الجندى
اشرف محمود هاشم الفناجيلى
دينا رياض جاد الرب محمد
روان محمد عبده محمد
اية ابراهيم صالح محمود
اﻻحمدى اسامه احمد عبد الحميد
مروه غريب درويش معجوز
حرية حسن عجمى حسن
شهيره ناصر اسماعيل عبد المنعم
اسراء عادل محمد ندا شاهين
ايه مصطفى محمود على ابراهيم
اسراء مصطفى احمد محمد رمضان
محمود شعبان حسين ابراهيم
احمد محمود سليمان سيد زين الدين
احمد ياسر عبد الدايم مصطفى
احمد نصر الدين محمد احمد الزعبﻼوى
ايه جمال عايد عبد الحميد
دميانه جورج حبيب سعيد
فخرى محمد فخرى محمد
ابرار السيد ابراهيم قطب حماد
ايرين عماد منير يسى
اسﻼم حسيب صابر محمد الدسوقى
حسن رمضان سامى عيسى
مروه محمود عبد ﷲ محمد عبد الواحد
حسام ايمن محمد حسن خليل

الكلية
نوعية اشمون
تربية/رياضه المنصورة
تجاره دمنهور
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فني صحى رياضه بور سعيد
تجاره جامعة دمياط
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره جامعة دمياط
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
تربية اسكندرية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
تربية كفر الشيخ
اداب انتساب موجه المنيا
اداب سوهاج
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية عين شمس
تربية اسكندرية
اداب سوهاج
اثار قنا جنوب الوادي
اداب الزقازيق
معهد فني صحى اسماعيليه
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تربية /رياضه المنيا
حاسبات ومعلومات اسيوط
تجاره اﻻسكندريه
معهد فني صحى بنى سويف
معهد فني تمريض طنطا
علوم رياضة الزقازيق
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تجاره بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
824502
884016
677779
430818
316638
305775
130029
892589
731859
231899
533763
538653
501124
878379
105058
312865
661061
834825
661167
242831
831000
163746
385149
362799
463921
113887
734352
456504
458733
130712
751750
381951

اسم الطالب
شريف السيد فهمى مطاوع
يارا رمضان عبد المنعم محمد
اسراء احمد السيد محمد السيد صبيح
امنيه ابراهيم صالح احمد ابراهيم
وفاء محمد السيد عبدالجواد
احمد امجد منير غانم
امير خالد ابراهيم محمد السيد
نهاد احمد على عبد المجيد
احمد حلمي محمد علي
حسين محمد عصام الدين طه
امل محمد محمد رمزي عبد العزيز قطورة
أميره رمزى محمد عبد الغنى
اياد احمد سعد محمد احمد القبانى
شروق احمد حسن السيد
ساره فاروق ابراهيم عبد العاطى
فايزة سعد ابراهيم سعد
مها محمد ابراهيم محمد يونس
روضة محمد مرعزي محمد
دعاء عزت سعد المتولى عزه
ايه احمد عبد المنعم محمد
فاطمه احمد على احمد
عبد ﷲ توبة عجمى مصطفى حسن
ابانوب ميشيل مايز ملك
محمد شعبان السيد ابراهيم
سارة السعيد عبدربه عبد ربه الجمال
احمد يحيي زهران محمد
ايمان احمد عبد المجيد عبد الفتاح عفيفى
دينا السيد عبدالغنى عز
رحاب محمد عز الدين النحاس
دينا جمال مصطفى ندا
اسماء عبد النبي محمود ابو الحسين
نداء اسامه صﻼح الدين العزامى

الكلية
كلية تجارة ج أسوان
اداب اسيوط
معهد فني تمريض المنصوره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه بنها
تربية شبين الكوم
حقوق انتساب موجه القاهره
تمريض اسيوط
علوم بنها
اداب عين شمس
طب بيطرى دمنهور
علوم دمنهور
تجاره دمنهور
تربية اسيوط
حقوق القاهره
تربية ابتدائي شبين الكوم
رياض اطفال المنصوره
فنون جميله فنون اﻻقصر
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
اداب قنا ج جنوب الوادى
علوم الفيوم
تربية/رياضه بنها
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم كفر الشيخ
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تمريض الزقازيق
دار العلوم ج القاهره
علوم طنطا
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تربية/رياضه بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
284004
577138
302492
317786
880055
584059
746172
243075
284623
469354
679212
849328
115278
378436
164759
375437
678935
901088
876686
456413
506438
438274
880620
500368
218739
385598
842025
760234
660644
160593
754815
559087

اسم الطالب
محمد مازن اسماعيل فرج
بسنت مصطفى عبدالجليل السعيد عاصى
اسامة السيد عيسى السيد
عصام احمد عبدالجابر الجيزاوي
وسام ثروت ابراهيم سيد
احمد حمدى محمد عبد ربه
محمد جﻼل بكر محمد بخيت
نورهان عادل عبد الحميد السيد
اية محمد على عبد الرحيم حلوة
نرمين عبد الحليم ابراهيم حسين جوهر
خالد الحسين احمد ابراهيم زغلى
اسراء عبد الباسط محمد الصادق
مروة محمد احمد سيد
وفاء ابراهيم مصطفى السيد
منة ﷲ خالد محمود عثمان
محمود اسامه عصفور عبدالحليم
محمود محمد ابو النصر سﻼمه على
عبد الرحمن قدرى شيبه عبد المطلب
هبه فتحى احمد محمد
امينة ابراهيم السيد ابراهيم فايد
سمر محمد فتحي محمد احمد
هدير مصطفى محمد عبادى احمد
محمود على هاشم مصطفى
كيرلس يوسف عبده يوسف
محمد عﻼء محمد مراد
محمود جابر عبدالدايم عبدﷲ
تكﻼ حنا صموئيل حنا
احمد قطب عبدالنبى محمد رمضان
اسماء اسماعيل احمد اسماعيل
ياسمين محمود الهم احمد
محمد مدحت محمود حمدي سعد
عبد الرحمن فتحى سالم السيد سالم

الكلية
تجاره انتساب موجه عين شمس
رياض اطفال المنصوره
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
علوم رياضة شبين الكوم
تجاره اسيوط
تربية/رياضه طنطا
كلية اﻻثار ج اسوان
علوم القاهره
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة كفر الشيخ
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره سوهاج
حقوق القاهره
تجاره عين شمس
تربية الفيوم
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
تجاره المنصوره
تجاره سوهاج
تجاره اسيوط
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم رياضة طنطا
معهد فني صحى اسيوط
تربية/رياضه اﻻسكندرية
تجاره عين شمس
حاسبات ومعلومات عين شمس
طب بيطري المنيا
تجاره بنها
تربية/رياضه المنصورة
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
129070
662443
515519
160160
809857
745925
215941
812037
278384
612603
145145
909320
878554
539605
131159
878370
447137
308663
316922
549876
362521
245406
849372
324035
885363
126243
162392
463723
527411
330370
650199
735314

اسم الطالب
يوستينا عاطف فهمى بشرى
على احمد على مراد على
خالد ياسر عبد العزيز محمد
هشام احمد على احمد
مريم هاني نمر معوض
هبه محمد السيد محمد
ريم احمد على حماد
مينا عادل جابر مكسيموس
همسة علي مصطفى السيد
محمد السيد الغمرى احمد الغمرى
محمد هﻼل كمال عبد الحميد
عبد الرحمن على عبد الدايم اسماعيل
ايمان شحاته رفاعى سيد
امانى عبدالجليل عوض عبدالجليل
تغريد محمد احمد على
خلود رجائى محمد حسن
فؤاد احمد فؤاد احمد الشمحوط
رقية عادل محمود عيد
سارة سمير ابراهيم سيداحمد
وﻻء علي عوض عبد الحميد محمود
اسراء يحى عبدالحافظ عبدالرسول
ايناس محمد ابراهيم مصطفى
ندا احمد عبد الحميد احمد
محمد ماجد محمد حامد
سماح عبد ﷲ شحاته على
سندس رشاد عبد الرحمن عبد السميع
سمر سيد فاروق رجب
آيه كمال محمود ابراهيم عقل
روان محمد راتب بدوي حفناوي
خالد علي محمد شعيب
عماد احمد عبد الغفار طلبه
ابراهيم رفعت محمد محمد مصطفى

الكلية
حاسبات ومعلومات حلوان
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب دمنهور
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره بنى سويف
تربية اﻻسماعيليه
تربية/رياضه حلوان
السن المنيا
فنون تطبيقيه حلوان
علوم رياضة اسوان
معهد فني صحى امبابة
تربية رياضية بنين اسوان
معهد فني صحى اسيوط
تربية طفوله ج دمنهور
طب بيطرى القاهره
تربية اسيوط
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
طب بيطرى جامعة السادات
تربية/رياضه شبين الكوم
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
بنات علوم رياضة عين شمس
تجاره سوهاج
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم اسيوط
حقوق القاهره
تربية الفيوم
تربية كفر الشيخ
تربية أساسي اسكندرية
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
تجاره المنصوره
معهد فني صحى الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
436162
599395
669973
678362
140918
657836
152226
519392
383410
243748
525162
539713
131736
308431
244840
105311
509949
314011
844705
436613
163406
236785
210795
324180
280778
239900
465411
905104
739221
543816
910273
368466

اسم الطالب
خلود ماهر فؤاد أحمد أحمد محمد
ايناس عصام محمد الحسيني يوسف
دينا عبد الستار امين محمد البلتاجى
فاطمه صﻼح عبد الرحيم احمد
ايه اشرف عبد ﷲ حسن على
اسماء شاكر نبيه السعيدالكاتب
محمد مصطفي عبد العظيم عبد الوهاب
نرمين محمود محمود احمد الروبى
دينا مصطفى محمد فرحات
عبدﷲ احمد عبدﷲ محمد
ايمان محمود ابراهيم احمد محمد
رحمة جودة محمود ابراهيم
احمد عبد السميع شاهين عبد السميع
اية السيد سعيد مرعى
احمد عبد ﷲ ابراهيم عبد ﷲ
اسراء وصفى محمد ثابت
احمد عبد البر محمد محمد عبد البر
اسراء احمد حمدان ابو ضلع
كيرلس القس ابرام طنيسة ابو اليمين
مى دياب الصافى دياب النشار
لؤى عاطف احمد محمد العقاد
طه مجدى محمد ابراهيم
حازم عﻼء عبد الفتاح شمس
اميرة علي محمد محمود
محمد احمد سعيد محمد
احمد ياسر مهدى ابراهيم
محمد صﻼح احمد عطا
ايمان عيسى محمد عبد اللطيف
صادق موسى محمد الصادق
رؤية وحيد محمد حسن محمد على
شيماء خالد محمود سليم
ايمان يحى عبدالدايم عبدالرازق

الكلية
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
علوم الزقازيق
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره المنصوره
حقوق القاهره
تربية المنصوره
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
اداب دمنهور
علوم رياضة سوهاج
اداب انتساب موجه حلوان
علوم طنطا
تربية دمنهور
حقوق القاهره
نوعية اشمون
خدمه اجتماعيه حلوان
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
حقوق اﻻسكندريه
تربية شبين الكوم
تجاره اسيوط
حاسبات ومعلومات المنصوره
حقوق حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
علوم سوهاج
تجاره الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
كلية تجارة ج أسوان
تربية بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
296115
382701
327050
375291
746670
827699
811038
236543
365839
292400
391647
576483
295926
916181
543052
835736
300894
541533
367517
524104
399330
738861
212271
130823
362792
152708
756644
387056
165320
508679
907822
383788

اسم الطالب
شيماء عاطف احمد عبد ﷲ
محمد عمرو حسين السيد
احمد ابو المكارم الدسوقي فرج عبد النبي
زينب محمد يسن شحاته
نهى غريب على موسى
حسين عبد الغنى عبد العزيز على
ميريهان جمال احمد يونس
نور الدين محمد حسام الدين ابراهيم
اسماء جمال فاروق بركات
زينب ماهر ثابت حموده
بسمه مؤمن حسن مصطفى محمد القاضى
محمد ياسر رشاد مصطفى
نانسي مدحت بسطا حنا
هبه هاشم صابر محمد
يوسف عصمت يوسف على ابوطالب
حنان منصور سعد أحمد
ابراهيم محمد عبد ﷲ البتانونى
محمد محمد حسام الدين محمد عبد الغنى السحماوى
فاطمه محمد سعد السباعى
سعاد مسعد محمود احمد الشرقاوى
مريم احمد السيد طوسون متولى
امانى الشرقاوى محمد الشرقاوى
رانيا ايمن امين ابراهيم
شيماء على منير حسن
محمد راضى حامد نوح
هشام جابر حسين احمد
ريم محمود محمد رشاد
صابرين عبدالوهاب حسين محمد صالح
محمد قطب محمد عبد الجواد
ندى أحمد فوزى حسين بﻼل
محمد صﻼح اسماعيل ابراهيم
محمد على احمد على السنهراوي

الكلية
تربية عين شمس
تربية/رياضه بنها
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
نوعية بنها
السن عين شمس
تجاره سوهاج
اداب المنيا
اداب انتساب موجه طنطا
اداب عين شمس
دار العلوم ج القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب طنطا
فنون جميله فنون حلوان
اداب اسيوط
علوم رياضة جامعة السويس
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
معهد فني صحى بنها
علوم رياضة الزقازيق
حقوق بنها
اداب اﻻسكندريه
اداب عين شمس
اداب الزقازيق
اداب عين شمس
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب انتساب موجه عين شمس
حقوق حلوان
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
حقوق سوهاج
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
436635
896770
366322
105150
385467
277969
804946
575008
905554
671999
524169
824213
664700
529191
680355
445381
244508
734146
170165
899126
533628
652158
286370
447925
357060
379172
502824
607591
378247
831748
441792
897537

اسم الطالب
ايه سعيد عبد العظيم موافى ابو زيد
محمد توغان سيد توغان
محمد سعيد محمود السيد منصور
ايه اشرف امام محمد
احمد ربيع عبدالفتاح بدوى
علياء عبد ﷲ السيد احمد السيد
ياسمين مبروك محمد عبدالغنى
فلوباتير ماجد سمير حبيب سعد
نورهان هاشم جبالي احمد
وسام هﻼل عبد الوهاب الشربينى
ميرنا احمد محمد حماد محمد
طارق ثابت عبد النعيم احمد
هدير احمد فؤاد منصور ابراهيم
عبدالرحمن انور محمد متولى على
لينا محمد محمود زهران
فاتن عبد الكريم محمد محمد السقا
دينا محمود احمد عبد الحافظ
عبدﷲ ممدوح عبدﷲ محمد سراج الدين
ياسمين محمود خميس رمضان
ندى عزت على عبد المجيد
وﻻء ياسر رجب عبود
رامى محمد عسران سليمان ابراهيم
اسماء رمضان عشرى سليم
اسﻼم يحيا عبد الخالق ابراهيم حسن
احمد اشرف كمال عبدالعزيز
اسماء محمد ابراهيم ابراهيم خليفة
رامى طارق احمد صبحى محمد
عبدالرحمن جمال محمد عبدالرحيم
اسراء محمد عيد محمد
اسراء صﻼح عبد العليم احمد
محمد احمد احمد القويسنى
اسماء سيد على حسين

الكلية
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب القاهره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي المنيا
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
علوم سوهاج
طب بيطرى المنصوره
تربية أساسي اسكندرية
علوم اسوان
اداب المنصوره
تجاره دمنهور
اداب المنصوره
تربية طنطا
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
حقوق بنى سويف
معهد فني صحى سوهاج
تربية أساسي اسكندرية
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية/رياضه عين شمس
علوم رياضة سوهاج
حاسبات ومعلومات الزقازيق
معهد فني تمريض عين شمس
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
طب بيطرى كفر الشيخ
إعﻼم بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
313167
310470
232822
461089
286747
892662
735925
676279
318270
164562
549896
906509
581150
742496
830455
733962
741300
360718
237806
825625
602164
145598
591246
164408
588665
386480
133243
658127
892774
458315
465105
739794

اسم الطالب
نهاد احمد عبد المعبود محمد
اية مجدي امام الغنيمى
مها هشام محمد امام
سعد منتصر فتحى إبراهيم درويش الصعيدى
اية مجدي احمد ابراهيم
منصور عثمان عبد العليم عثمان
هند محمد عبد العزيز خليل
محمد سيد احمد عبد الفتاح راغب
خالد سﻼمة صابر مزروع
اميرة سيد كمال محمد
امل خميس عبدالعزيز حجاج
يارا اشرف حامد محمد
ابراهيم عاطف ابراهيم محمد الصاوي
فاطمه عبدالظاهر محمد رمضان
سالم أحمد عبد الوهاب محمد
عمر صﻼح زكى محمد السيد النجار
عاصم محمد محمد محمود خليل
مريم عمرو محمد مصطفى عليوه
فاتن ربيع مرعي محمد
ابوالقاسم محمود رفاعى نبيه
احمد رمضان الشرقاوى عبدالحميد خليل
نورا عادل ابراهيم سﻼمة
ابتسام زين العابدين طه ابودباره
رانا محمود قطب درويش
رانيا يحى صﻼح سليمان شيحة
مريهان محمد شوقى زكي
اسراء عﻼء محمود محمد
محمد رمضان كمال محمد الجزار
ايمان مظهر سيد احمد
محمد فتحى محمد مطر
محمد محمود محى الدين أحمد
اسراء محمد احمد اسماعيل

الكلية
اثار الفيوم
تربية ابتدائي شبين الكوم
السن عين شمس
تجاره كفر الشيخ
اداب انتساب موجه القاهره
تمريض اسيوط
معهد فني صحى الزقازيق
حاسبات ومعلومات الفيوم
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم الفيوم
تربية/رياضه دمنهور
تجاره سوهاج
تجاره طنطا
تجاره جامعة السويس
تجاره سوهاج
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
السن عين شمس/رياضة
حقوق حلوان
اداب القاهره
اداب قنا ج جنوب الوادى
تمريض الزقازيق
تربية عين شمس
تجاره بور سعيد
اداب بنى سويف
تربية طنطا
تربية عين شمس
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره المنصوره
تجاره اسيوط
اداب دمنهور
تجاره كفر الشيخ
تجاره الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
813243
527074
458784
590596
602820
289409
807865
737981
144189
363187
217490
507096
741364
241346
315017
373017
581441
506189
147902
819488
519828
140735
445607
453787
906510
462787
244413
364943
603127
890248
578209
660720

اسم الطالب
اﻻء محمد ابراهيم محمد
مريم أشرف محمد أحمد الدقاق
إيمان سعيد أحمد سلطان
محمود فتحى محمد سﻼمه
محمد ياسر السيد خليل عرام
عﻼء صادق احمد امين
محمد نور صادق محمود
السيد الشبراوى فتحى السيد
عاصم نبيل عبد المحسن حسن محمد
عﻼء سيد محمد السيد راشد
كرستينا فرج ﷲ عدلى فرج ﷲ
ساره ابراهيم رجب ابراهيم
مصطفى خالد احمد محمود
شروق سعد عزت محمد
احمد جابر إبراهيم فتوح قمر
سمر عزالدين عطيه محمد
عبد ﷲ أحمد عبد ﷲ محمد الجبالى
هبة محمد محمد رجب عبد ﷲ
شيماء عصام ابراهيم ابراهيم
مصطفى ربيع محمد رفعت احمد
آيه عبد المنعم عبد الواحد على نصر
بوسى محمود محمد محمد ابو السعود
امنيه محمد احمد الشافعى
شيماء السيد صﻼح الدين ابو زيد علي
يوستينا بوعز سيحا باخوم
مصطفى السعيد محمد محمد الرماح
هناء هادى عبد السﻼم عبد الكريم
ايه رفعت عبدﷲ احمد عبدالمغني
وفاء عبدالرازق على عبدالرازق سليم
ضحى احمد عبد العزيز احمد
شرين عصام السعيد السيد الشابورى
غاده محمد عبد ﷲ عبد المولى رزق

الكلية
السن المنيا
تربية طفوله اﻹسكندرية
اداب دمنهور
تجاره جامعة دمياط
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنى سويف
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تجاره انتساب موجه قاهره
حاسبات ومعلومات حلوان
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
تجارة جامعة السادات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم حلوان
تجاره بنها
اداب انتساب موجه بنها
تربية ابتدائي طنطا
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
كلية البنات علوم عين شمس
طب بيطري المنيا
اداب طنطا
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب طنطا
تربية طنطا
طب بيطرى سوهاج
تجاره كفر الشيخ
حقوق حلوان
حقوق انتساب موجه عين شمس
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب انتساب موجه اسيوط
تربية ابتدائي طنطا
رياض اطفال المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
460502
537739
277654
503703
592049
310054
526460
820890
308070
730659
725724
206641
544844
379529
304022
816409
530445
917235
729725
578485
663307
208461
307195
579707
814033
456710
381636
178607
448467
734120
576569
587613

اسم الطالب
عبدﷲ عادل محمد مصطفى عوض
اسراء مراد فتحى غﻼب
شهاب الدين مروان صالح الحلفاوى
احمد عبدالمنعم مصطفى محمد على العطار
امانى محمود السيد ابو رخا
مصطفى جمال عبد الحميد عﻼم
محمد طارق حسن طه على خليل
احمد عﻼء الدين محمد اسماعيل
دينا عبد التواب عبدالمنعم جريدة
هشام سﻼمه محمد شحاته
سالى ناجي عصمت نسيم يوسف
رانا نادر البير صبحى حبيب
عبد الرحمن حسن عبد السﻼم محمد يونس
محمد ممدوح محمد احمد الوكيل
دنيا طارق فرج الكردا س
نورهان عادل محمود على
احمد محمد فتحي بريك عبد الجليل
عبدﷲ محمد حسنى حسن
محمد عصام محمد نصار
احمد ابراهيم رضوان العجمى
الشيماء رؤف محمد شحاته محمد
سلمى احمد فتحى حسين
شيماء علي عمر الزرقانى
دينا صﻼح على صوار
ياسر عشرى عبدالغنى عبدالحميد
ايه جمال محمد فتحى عبدالفتاح
ايه حمزه احمد عبدالرحمن
اسراء مجدى فاروق عبد الحميد
إسراء مصطفي عبد الجواد غندور محمد
محمد عمر عبدالمحسن حسين رشيد
مصطفى السعيد محمد مطاوع
ندى مدحت توفيق محمد ناصف

الكلية
حقوق اﻻسكندريه
تربية دمنهور
تجاره عين شمس
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
فنون تطبيقية جامعة دمياط
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
طب بيطرى اﻻسكندريه
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه قنا
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره انتساب م .بنها
تمريض شبين الكوم المنوفية
زراعه المنيا
دار العلوم ج القاهره
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب
زراعه المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره المنصوره
حقوق بنى سويف
معهد فني تمريض طنطا
كلية البنات تربية عين شمس
تربية حلوان
اداب طنطا
حقوق الزقازيق
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
585793
165191
846254
753608
515020
651953
540666
305978
371765
729916
822826
144766
292475
382959
818394
738975
238328
609729
117437
883901
170158
677631
300748
503381
473364
881285
155551
814999
444403
529524
387847
802238

اسم الطالب
ناهد احمد منير تركى
اسراء محمود مصطفى مهدى
سيد عبد القوى طنطاوى راوى
حسام وليد محمد ابوالمعاطى مسعد
محمد عيد فرج مصطفى حماده
اسﻼم جمال محمد المليجى
شيماء محمد عبد النبى يونس قطب
محمد ايمن عبدالحكم عمارة
ضحى اشرف على يوسف
اجياد محمود ابراهيم عبد المجيد
فهيمه حلمى رشيدى عواد اسماعيل
احمد محمد احمد خالد
دينا رجب عبد الرؤوف ابراهيم اسماعيل
احمد على حامد على شاكر
اسماء جمال تونى عبد النبى
ادهم السيد محمد عبد الحميد
ساره محمد عبدالقوي ابراهيم
احمد عبد الفتاح صبرى متولى السواح
هاجر احمد شوقي رجب حسين
سوزان ابراهيم عبد النور ابراهيم
مرهان احمد عوض عجمي
احمد عصمت احمد القناوى
ايمان صﻼح عبد الحميد على
محمد هشام محمد أحمد أبو زيد
هدير علي عزات جلو
مادلين سالم علي سالم
سارة سعيد عبد المولي عبد ﷲ
أمل شعراوى عبد التواب نجيب
إبراهيم محمود عبد الحميد عبد الفتاح عوادة
احمد السيد كمال عبد الحليم بهنسى
تقى احمد محمد عيداروس الشهبة
فادى هنى جرجس عوض

الكلية
حقوق المنصوره
علوم الفيوم
تجارة قنا ج جنوب الوادي
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
حقوق اﻻسكندريه
تجاره كفر الشيخ
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
علوم عين شمس
تجاره عين شمس
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية حلوان
اداب القاهره
علوم عين شمس
علوم المنيا
تجاره الزقازيق
علوم القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
كلية البنات آداب عين شمس
خدمه اجتماعيه اسيوط
حقوق بنى سويف
حقوق المنصوره
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره كفر الشيخ
اداب اسيوط
تربية بنى سويف
اداب انتساب موجه المنيا
تجاره انتساب موجه طنطا
حقوق اﻻسكندريه
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حقوق بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
671342
374798
210670
535106
503761
443229
893673
540286
844576
114767
397970
239199
386338
288587
830167
465982
431534
236356
737902
588869
313138
543723
920473
837883
745857
119312
679151
156210
806304
830325
127374
667034

اسم الطالب
عبد الكريم محمد عبد الكريم احمد الشيخ
بهجه عبدالمنعم محمد علي
حاتم محمد احمد محمود وهدان
سلمى عماد إبراهيم حامد شكر
عمر محمود فؤاد امين عياد
منه ﷲ ابراهيم علي درويش مصطفى
ياسمين صﻼح سيد محمود
سارة منصور عبدﷲ الجمل
سميه سمير صبره محمد
رضوى حسان حسن علي محمد
ندى شعبان محمود عبدالعظيم
اسﻼم زكي احمد زكي
اسماء حسينى محمد محمد احمد
كريم زينهم عﻼم عبد الرحمن
ايمان ثابت حامد محمود
ندى محمد يوسف عوض
محمد احمد محى الدين على شهاب الدين
احمد مجدي يوسف محمد
ايمان رجب عبدالرحمن على السيد
عﻼء منصور شحته منصور جبل
سلمى مصطفى محمد سالم زهران
نيرة عمرو احمد فتحى السعيد احمد
مايكل منير صبرى تاوضروس
شيماء سمير شاذلي جمعه
هبه ابراهيم محمد يوسف الصياد
نورهان اسماعيل عبد النبى اسماعيل
على انور انور حسن غازى
سارة حسن محمد محمد
ايمان غويل طاهر عبدالنبي
محمود عبد الرحيم محمد حسين
منى سعيد رمضان عوض ﷲ
ايمان عبد الهادى محمد عبد الهادى

الكلية
معهد فني تمريض المنصوره
نوعية بنها
علوم القاهره
تجاره دمنهور
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره طنطا
تربية ابتدائي سوهاج
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية ابتدائي المنيا
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
بنات تربية/رياضه عين شمس
اداب القاهره
تجاره عين شمس
حقوق القاهره
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
علوم كفر الشيخ
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره طنطا
طب بيطرى جامعة السادات
اداب اﻻسكندريه
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تربية فرع الوادى الجديد
تربية اﻻسماعيليه
كلية البنات تربية عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
نوعية الفيوم
نوعية المنيا
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
813022
453021
222639
886042
392335
447347
434269
823268
284383
299915
313607
130563
367014
729244
204116
529171
534551
215413
725814
537646
505271
805113
653674
313815
651594
435702
210960
805751
311302
897888
503574
315888

اسم الطالب
ايه محمود خالد محمد
امنيه حماد ابراهيم على الجبالى
كيرلس نبيل شاذلي اسعد
محمد فرجانى محى الدين عبد اليمن
مريم سامى محمد عبدﷲ
عيد احمد احمد عبد الرحمن القاضى
محمد صﻼح عبد الراضي سﻼم
عبير عباده حسانين على
كريم ايمن حلمي حسن
احمد محمود زعفان حسن
ايمان صبحي صﻼح منصور
اسراء محمد انور صادق
محمد فتوح محمد احمد السيد
ليلى احمد السيد عبد الكريم احمد شريف
مريم مجدى فوزى جبر غزﻻن
سعد حلمي سعد احمد السروجي
اسماء محمد صالح ابراهيم
محمود طارق شعبان محمد
زياد عمرو فؤاد مليجى
شيماء محمود حسن عبد القادر عقده
سعد ماهر عبد المنعم مصطفي شريف
اﻻء ايمن محمد ابو بكر
مصطفى ابراهيم محمد يوسف طرباى
اسراء اشرف فوزي شرف الدين
احمد محمد ابو الحسن محمد حسن
نوران مصطفى محمد حسن
رفاء عبد الفتاح احمد عبد الفتاح
وﻻء ابراهيم عبدالغنى ابوزيد
هدير محمد احمد مندور
بيشوى عاطف حسنى جويد
منه ﷲ طارق كمال محمود موافى
يحيى زكريا محمد طلبه غالى

الكلية
نوعية المنيا
علوم طنطا
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
حاسبات ومعلومات اسيوط
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
حاسبات ومعلومات حلوان
طب بيطرى جامعة السادات
حقوق انتساب موجه القاهره
معهد فنى تمريض بنها
اداب الزقازيق
فنون جميله فنون المنيا
تربية ابتدائي دمنهور
علوم حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
نوعية موسيقيه المنيا
زراعه المنصوره
نوعية اشمون
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
تربية المنيا
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
علوم سوهاج
اداب اﻻسكندريه
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
535507
357018
446622
431585
804761
386691
547390
283727
105482
753715
577983
297491
878906
153598
677235
748183
558050
882088
205211
462494
103144
514328
876097
426047
894800
837806
153164
237911
464741
609501
309687
444035

اسم الطالب
دنيا على عبد العظيم سﻼمة
خالد مهدى ابراهيم مهدى
محمد عبد الحميد ابراهيم عبد الحميد ابراهيم
فرانسوا فيكتور فخري بشاي
ميرنا خلف زغلول وهبه
دميانه مكرم فايز زكرى
محمد عاطف محفوظ سعد ابراهيم عمار
عمر كمال فرغلى سالم
رقيه خالد جوده غزالى
عمر خالد السيد خليل رخا
جهاد صﻼح الدين عباس مشالي
منة ﷲ فهمي محمد عبد الحفيظ
خلود خميس عبد الفتاح امام
ندا نبيل سيد محمد
محمد طلعت عرفات عبد الوهاب عبد الجليل
محمد سعد عبدالمنعم عبد الفتاح
سميرة تاج الدين كامل حجازى
حسام الدين مصطفي عبد الرسول فرحات
محمد جمال الدين حسن عبدالعال
ياسمين هانى السيد على الصباغ
عمر عاشور عدلى محمد عبد الفتاح
احمد فاروق احمد هندى
ايات محمد محمود راتب
حسناء محمد على محمد البيومى
امنيه عبد الرحمن السيد حفني
خلود نجاتي محمد علي
اسماء سيد على محمد مكاوى
مروه سعيد اسماعيل الشناوى
مالك السيد محمد دسوقى ابراهيم
محمد محمود شعبان محمود
احمد سعيد محمد عﻼم
وداد محمود احمد مصطفى غباره

الكلية
علوم جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة طنطا
تجاره اﻻسكندريه
رياض اطفال المنيا طالبات
تجاره انتساب موجه عين شمس
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره القاهره
زراعه اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم المنصوره
دار العلوم ج القاهره
علوم اسيوط
تربية ابتدائي بنى سويف
حاسبات ومعلومات المنصوره
علوم جامعة السويس
تربية طفوله ج دمنهور
تربية اسيوط
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم جامعة دمياط
تجاره القاهره
تجاره دمنهور
تمريض اسيوط
تمريض فرع مطروح
علوم سوهاج
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
تربية ابتدائي بنى سويف
تجاره القاهره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
910325
533341
548592
577403
463410
583803
443871
458528
141828
386963
301999
802879
833801
588197
753419
446111
223295
371982
613560
578805
366880
442844
156027
437680
672360
114498
653516
509675
751978
541932
435435
728981

اسم الطالب
اسﻼم عارف احمد خليل
أسماء عبد الوهاب أحمد على مرعى
احمد جمال محمد عبد الجواد عمار
محمد احمد السيد محمد ابو محمد
وﻻء مبروك السيد يوسف
ميادة سمير مصطفى سليم الحنفى
نجوى ابراهيم السيد رجب مدكور
حسن حسن احمد حسن كنون
كريم نبيل السيد احمد الحسيني
نورهان مجدى الصياد عبدالتواب
خالد سالم جمعه غنام
على اشرف علي احمد
محمد فوزي فواز محمود
احمد عﻼءالدين السيد زكى العدس
كرستينا عاطف ﻻظم عوض عوض
حسام عﻼء فكرى عبد الصمد عطيه
ندى محمد عبد المنعم محمد
دعاء عبدالمنعم احمد البنا
ايمان السيد رفاعى على
مصطفى نصر المحمدى احمد البسيونى
مصطفى اشرف فوزى محمد
ساره السيد محمد الشناوى عايد
هدير محمد سعيد عبد الرازق
اسراء صﻼح حسن بسيونى الشيخ
احمد كريم محمد صالح
ايه عزت عبد الفتاح محمد عبد الفتاح
احمد عبد المجيد احمد عبد المجيد بدر
اندرو نعيم غب﷼ شاكر غب﷼
فاطمه خالد السيد حامد عز الرجال
فادى رفعت حبيب خلة
ميار احمد عبد العال عبد العزيز محمد
رضوى سعيد محمود جوده محمد

الكلية
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
تجاره اﻻسكندريه
تجاره طنطا
علوم اسيوط
نوعية موسيقيه كفر الشيخ
تجاره المنصوره
اداب انتساب موجه طنطا
تربية كفر الشيخ
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب م .بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حاسبات ومعلومات المنيا
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره طنطا
تربية بور سعيد
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
اداب عين شمس
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
علوم الزقازيق
نوعية طنطا
علوم رياضة الزقازيق
اداب انتساب موجه طنطا
اداب انتساب موجه بنى سويف
اداب اﻻسكندريه
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره طنطا
اداب طنطا
اداب انتساب موجه بورسعيد
علوم رياضة طنطا
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
نوعية الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
885846
504361
503082
161560
886750
803509
377420
441725
902204
112194
376955
277193
515618
400243
826092
530146
359495
733005
292256
145611
311032
890059
105226
587781
581281
831628
282114
890511
165180
449947
902779
294109

اسم الطالب
عزمى راضى عزمى ثابت
باسل جابر عبد الظاهر على
محمد حسام الدين عبد الحميد قطب حسب ﷲ
احمد محمد البكرى طلب
جورج صموئيل يعقوب جرجس
حنان عيد مﻼك شفيق
احمد رضا اسحاق السيد
احمد حسن عبد العاطى احمد جاد حسن
ريهام رفعت حامد محمد
يارة ياسر ذكرى ثابت
رحمه السيد هﻼل مصطفى مسلم
محمد شريف محمد عطية السيد
اسﻼم عبد الحميد احمد حزيمه
امانى محمد ابراهيم قابيل
رحاب فتحى عبدالفتاح محمد
محمد صﻼح علي محفوظ
حسين على شحاته مصطفى
ندى ناصر عبدالعزيز عواد
اية محمود عبد العزيز محمد
هدى مصطفى عبد المولى الفخرانى
اﻻء اشرف كمال العربى
جمال احمد محمد سليمان
ايه عﻼء الدين مصطفى عبد الرحيم
مصطفى احمد السيد الحجر
محمد جمال عزيز عبد اللطيف العالم
اﻻء احمد محمود سيفين
مريم احمد عبد الهادى حسن سالم
نعمه محمد محمود هارون
يوسف ياسر عبد العزيز عبد النعيم
ضحى خالد السيد احمد عبد العزيز
ساره عاطف ابو ضيف نوح
عبد ﷲ محمود حلمي ابراهيم

الكلية
العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات  6اكتوبر
حقوق اﻻسكندريه
علوم رياضة اﻻسكندرية
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
اداب انتساب موجه المنيا
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
تربية ابتدائي طنطا
تجاره سوهاج
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
اداب عين شمس
حقوق انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه دمنهور
معهد فنى تمريض بنها
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تربية دمنهور
زراعه عين شمس
حاسبات ومعلومات الزقازيق
اداب انتساب موجه القاهره
معهد فني صحى امبابة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية رياضيه بنين اسيوط
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره جامعة السويس
تجاره المنصوره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره عين شمس
تجاره اسيوط
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره سوهاج
تجاره عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
651525
898969
500075
131218
594804
886604
743873
463448
443742
593385
370737
296190
816192
374387
137850
177099
215829
109399
659770
217816
166318
367595
732987
850077
371237
281599
308729
503169
521396
900567
217802
889342

اسم الطالب
علياء محمد سليمان البرعي
ساره محسن البدرى احمد
مارينا مكرم زكى جرجس
هبة ﷲ اشرف محمد حافظ
ايمان صابر حامد خميس
نجوى محمد عبد الجواد حسين
مروه فهمى محمد فهمى
اﻻء على شلبى شلبى عابدين
اﻻء عادل عبدالحميد زيان
ياسمين جمال عبد المنعم طبل
محمد طارق محمد السيد
مونيكا ايوب منير جرجس
دعاء محمد علي محمد
ياسمين يحى فرج احمد فرج
وسام محمد نصر شتا
غريب خالد حسن عبد الغنى
رنا حمدى توفيق مصطفى
محمد عاصم سعد اسماعيل
مريم شكرى شاكر جاد السيد
عبير ياسر سعيد امين
سﻼم مصلح سﻼم مصلح
ابنسام السيد محمد محمد
دينا احمد عبدالعزيز هاشم
اميرة عبد الناصر عبد الصبور مهنى
محمود اشرف محمود ابراهيم
مهاب محمد عبد العظيم حسين عماره
محمد سمير احمد عبد العزيز حمزة
مينا ماجد بشوت بخيت بشوت
فوزية عبد الكريم عبد الكريم محمد السيد
ساره احمد رجب خلف ﷲ
شروق يحيى زكريا عبد الرحمن
محمد احمد عبد المحسن احمد

الكلية
تجاره المنصوره
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم القاهره
تربية جامعة دمياط
اداب اسيوط
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم كفر الشيخ
علوم حلوان
تجاره جامعة دمياط
تجاره بنها
علوم حلوان
معهد فني صحى بنى سويف
اداب انتساب موجه بنها
تمريض القاهرة
تجارة جامعة السادات
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
تجارة جامعة السادات
تربية/رياضه المنصورة
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تمريض الفيوم
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه دمنهور
علوم سوهاج
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره اسيوط

Page 3151 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
599999
144830
667915
149636
904346
876379
371784
545494
452994
280761
280161
741404
308799
108463
240058
725758
522548
154679
515390
673488
386483
614027
322378
298992
216169
802936
366641
298351
899890
472029
444427
471308

اسم الطالب
عبدﷲ ابراهيم الدسوقى محمد سليم
ايناس احمد محمد حرب
محمد ناصر عبد المنعم النادى
مجتبى محمد شعبان مهدى
محمد هشام محمد عبد اللطيف
دعاء عبد الرؤوف عباس عرابى
مريم محمود السيد سيد احمد
محمد السيد عبدالعزيز ابراهيم
اسراء عادل محمد عبدالفتاح بيومى عطيه
خالد نصر عبد العظيم عبد السﻼم
بسنت عصام عاطف شديد
النجدى سراج خليل محمد
محمد صﻼح امين عبد الصمد
مصطفي عصام فتحي عبد العظيم
ايه محمد عبد القادر محمد
فاطمه ثابت السيد ابراهيم
ايهاب علي بيومي علي ابراهيم
فاطمة محمد عبد الرؤف محمود
محمد عﻼء محمد رافت محمد الزواوي
سحر رشاد متولى محمد احمد
منه ﷲ عامر حسينى عبدالموجود
خلود عبدالناصر فاروق على
محمد اشرف محمد سيد احمد ابراهيم
سارة رمضان سليمان موسى عبيد
دينا ممدوح ابو الفضل عبد السيد
اسراء حسن احمد ابو المجد
احمد محمد احمد عبدالرازق
ايمن محمد ثابت عبد الجيد
يوسف جوزيف نادر جيد
المنسوب يوسف المنسوب يوسف
اسماعيل محمد اسماعيل عبد المقصود العربى
آية مصطفي على أحمد خليل

الكلية
معهد فني تمريض الزقازيق
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
معهد فني صحى المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
السن المنيا
تربية رياضيه  /بنات اسيوط
تربية ابتدائي عين شمس
تربية/رياضه اﻻسكندرية
تربية طفوله طنطا
حقوق القاهره
تجاره عين شمس
تجاره جامعة السويس
تربية ابتدائي السادات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
دار العلوم ج القاهره
تجاره الزقازيق
زراعه اﻻسكندريه
تمريض بني سويف
تجاره دمنهور
اداب المنصوره
كلية الفنون التطبيقية ببنها
اداب الزقازيق
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
خدمه اجتماعيه حلوان
علوم رياضة عين شمس
اداب انتساب موجه المنيا
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى رياضه سوهاج
زراعه كفر الشيخ
تجاره سوهاج
نوعية فنيه كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
473672
803361
755028
811947
656695
608908
825172
435897
152728
594108
378234
108052
530959
384678
742001
519771
468725
827642
503978
231616
153016
582531
757448
437060
813374
544809
608800
890805
164284
605981
727692
327567

اسم الطالب
هدى عبد العال مرزوق عبد العال ابو زيد
أحمد عادل أبو ضيف محمد
احمد جمال فتحى عياد
عﻼء فوزى شخلول جاد ﷲ
امل عطيه السيد شلبى الخميسى
محمد شعبان حسانين عوض
رحاب محمد زين العابدين عبد اللطيف
مريم شاكر طه العربى عبد الحليم كريمة
محمد مختار محمد عبد الجواد
عبير علي نعمان اسماعيل القماش
دينا عبد الحميد حسين محمد
فيروز شريف اسماعيل عبد الرازق
محمد عبدالحميد حسن معزب
صالح عبداللطيف محمد عبداللطيف
خلود خالد عبد العال يس
سارة ابراهيم احمد ابراهيم البلقيني
بهاء محمد فكرى محمد عيسى
محمد عوض سليمان احمد
مصطفى احمد فاروق ابراهيم
ساندى رافت عزيز بسطا
هدير سيد محمد فرغلى
امانى متولى محمود متولى الحايس
بسمه فؤاد عبدالحميد محمود
هدير السيد فؤاد متولي فرج
محمد ابراهيم محمد حسين
اكمل ايمن اسماعيل ابراهيم
عادل اسامه ابراهيم الدسوقى متولى
جيهان الديب خضيرى ابراهيم
دينا عبد ﷲ محمود عبد ﷲ
رفعت امجد محمد محمد خطابى
امانى كمال محمد شوقى خليل البطريق
احمد محمد رشاد منصور

الكلية
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني صحى بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
نوعية فنيه قنا
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره بنى سويف
تربية/رياضه جامعة دمياط
تجاره بنها
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
اداب سوهاج
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
اداب كفر الشيخ
معهد فني صحى سوهاج
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه بنى سويف
اداب كفر الشيخ
اداب انتساب موجه الزقازيق
زراعه اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
تجاره اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
تمريض اسيوط
طب بيطرى بنى سويف
حقوق الزقازيق
علوم رياضة الزقازيق
حقوق قنا جنوب الوادي
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
211525
457199
309851
456470
309229
533324
242202
204557
885191
149579
115698
882967
439704
557615
112993
821007
221924
242350
446634
749572
210207
153304
435846
675968
878717
134611
843032
293431
238656
503589
374005
180434

اسم الطالب
امنيه حسين احمد حسين
هبه محمد فتحي عبدالناصر شهاب الدين
محمد مصطفى فتحي اﻹمام
أسماء اسماعيل شحاته العتريسى
رشا رضا عبد الحكم حسن
اسراء سعيد رجب عوض الفﻼح
محمد احمد حسين احمد
عمرو اكرم امين متولي
غيداء ابراهيم محفوظ عبد المنعم
نعمه على عبد ﷲ السيد
ايمان رضا كامل فرج ﷲ
انجى رشدى رمزى جيد
ندى السيد عبد الفتاح محمد الشيشينى
عبد الرحمن مصطفى السعيد ابراهيم البنا
احمد صبحى سيد ضاحى
مكاريوس نادر مسعد عبيد
سندرا نسيم فهمى جيد
محمد بهى الدين محمد وهبه
محمد محمود جابرمحمود عيسى
محمود وليد عبدون عوض سليمان
كريم محمد ابراهيم عطية
نرمين عبد الرحمن محمود محمد
تسنيم محمد سليم محمد عباس
منه عزت عطيه سعيد السيد ﻻشين المشد
مصطفى حلمى مصطفى محمد
محمد ابراهيم محمد احمد اسماعيل
مؤمن صالح ماهر احمد
منة ﷲ محمد السعيد احمد
عمر احمد نورالدين خليل
يارا محمد إبراهيم مرسي منصور
هاجر عبدالواحد عواد عبدالواحد
نورا عبد النبى دبيكى عبد الجيد

الكلية
زراعه القاهره
علوم طنطا
معهد فني صحى رياضه بنها
دار العلوم ج القاهره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى اﻻسكندريه
خدمه اجتماعيه حلوان
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
اداب اسيوط
تربية حلوان
علوم رياضة الزقازيق
تجاره اسيوط
علوم رياضة الزقازيق
تربية دمنهور
اداب عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
اداب عين شمس
علوم القاهره
تجاره طنطا
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره عين شمس
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
علوم رياضة طنطا
حقوق المنصوره
معهد فني صحى اسيوط
حقوق القاهره
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
اداب انتساب موجه عين شمس
المعهد الكندى العالى لﻼدارة  6اكتوبر
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره بنها
اداب انتساب موجه بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
609994
286499
456733
805551
897103
534008
232252
287303
880031
518048
142457
353152
909583
674797
278859
318970
207985
139697
654323
384445
146068
612710
384727
227338
401734
316471
535597
390217
305383
123777
213500
808972

اسم الطالب
ايه محمد مصطفى محمد عسكر
مينا جندي جبره جابر
رضوى محمد محمد عابد
اسماء يونس احمد يونس
ساره معتصم محمد يونس
روضة مجدى عبد المنعم صالح نجلة
مصطفى منير منصور احمد
امينة امين حسين امين
اميره سيد حسنين محمود
اسماء عصام لطفى عبد الحليم احمد
هيام عبد السﻼم عبد الرحمن همام
احمد اسامه ابراهيم رحيم
اسماء ابراهيم مصطفى عبد الرحيم
عبد ﷲ محمد صﻼح الدين عبده محمد الشربينى
غادة ماجد سيد حزين علي
شيماء طلعت عثمان موسى
ساره محمد اسامة عبد الرحيم صالح
منى هﻼل نصر سعد
احمد وجيه خليفه احمد الباز
سلمى محمد سيد محمود
سمر قدرى جابر سيد محفوظ
محمد مجدى محمد عبد العزيز
محمد ايمن فاروق بكر
هاجر محمد محمود محمود صالح
اسماء عصام عبدالعزيز موسى
هانم خالد يوسف يوسف على
ندى خالد محمد ابو المكارم قطب
جهاد مجدى عبدالمنعم محمد
اميرة حسن عبد الغنى هشهش
محمد جابر عسران حامد
امينه جمال سيد السيد
طه رشدى محمد مرسى

الكلية
معهد فني صحى الزقازيق
حقوق حلوان
تربية طنطا
اداب المنيا
معهد فني صحى سوهاج
اداب دمنهور
حاسبات ومعلومات حلوان
حقوق القاهره
اداب سوهاج
اداب دمنهور
علوم عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
ك.ت .فني صناعى اسوان
تجاره طنطا
حقوق حلوان
تربية شبين الكوم
السن عين شمس/رياضة
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم عين شمس
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجاره الزقازيق
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تربية حلوان
العالي خدمه اجتماعيه بنها
تربية ابتدائي بنها
تربية دمنهور
تربية/رياضه عين شمس
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية حلوان
تجاره اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
917302
375091
890673
754639
910169
886316
654523
679422
428499
502927
837967
386501
222908
893350
906280
663254
819440
121270
665906
674796
732923
840964
816325
917575
384167
817021
160884
840735
744495
815970
105118
806020

اسم الطالب
مروه محمد عثمان محمد
ياسمين يحى جمعة امام
اسماء عبد الرحمن احمد عبد الﻼه
كريم اشرف حماده حجاب
محمد ناصر عبد العاطى ايوب
محمود حسين مهران عبد الفضيل
ساره محمد الرافعى محمد السيد
حسام محمد محمد احمد
احمد مسعد حسن ابراهيم الرملى
ميار محمود طه محمود محمد
احمد ماهر محمد احمد
نرمين متولى على متولي
احمد كامل سعد امين
هند عبد الغنى محمد حسن
ايهاب اسكندروس بولس عبد المسيح
نورهان عبد السميع المغازى على الﻼوندى
خالد خليفه محمد محمد
حسن اسامه تونى على التونى
نادر ابوالفتوح ابو الفتوح محمد فياض
عبد ﷲ محمد المرزوقى عبد الشافى احمد الشرقاوى
منه ﷲ خالد احمد ابراهيم
محمد سمير عبدالفتاح عبدالحكم
مرثا ابراهيم شحاته تاوضروس
اسراء ابراهيم محمد عبدالرحمن
مصطفى نبيل صالح سالم حجاج
مروه فتحى ابوقيله سالم
عائشه محمود سرور عبد الرؤف
محمود رشاد ربيع عبد الحميد
عبدالرحمن عاطف محمد عبدﷲ عبدالفتاح
شروق محمد محمد جﻼل
محمد فتحى كمال محمد ابراهيم
ايمان نجيب محمد محمد

الكلية
علوم اسيوط
زراعه بنها/رياضة
خدمه اجتماعيه اسيوط
علوم العريش
مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية
علوم رياضة اسيوط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
كلية البنات علوم عين شمس
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
اداب سوهاج
اداب سوهاج
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم المنيا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تمريض المنصورة
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية الزقازيق
تربية المنيا
تربية المنيا
تربية اسيوط
تربية عين شمس
اداب المنيا
اداب سوهاج
اداب المنيا
معهد فني صحى اسماعيليه
اداب المنيا
تجاره القاهره
اداب المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
547610
470758
427930
605495
682228
905371
105218
614451
154060
465214
453899
834587
542424
303024
587075
607057
817770
122673
754839
465117
682074
299911
377121
830436
434947
729410
319861
739364
373477
751805
277785
670964

اسم الطالب
محمود ابراهيم فاروق ابراهيم عيسى
فاطمه خليل غالى رمزى الرفاعى
ادهم غانم محمود احمد خلف
منال فكرى عبدالعزيز اسماعيل
ريهام نجاح ابراهيم الدسوقى رزق السخرى
فداء احمد كامل محمود
محمود تاج الدين محمد البحر محمد
اسماء صﻼح ابراهيم السيد
سمية احمد عويس على
احمد يسري السيد عبد المنعم نصر
اسراء محمد طه محمد سالم سرور
ندى جمال محمد ابو المجد
عبد الهادى يسرى يحيى عطيه مرسي
زهور خالد جمعه محمد
خالد عبدالحكيم السيد علي
باسل أحمد مسلم مؤيد
بيشوى بولس فايق بولس
شيماء احمد مختار الشعراوى
مصطفى محمد عبد المجيد السباعي
احمد عادل عبد الغنى ابو النجا ابو شعيشع
ساره جمال حسن طه محمد العصفورى
احمد علي معوض عيد احمد
اسراء محروس محمدى احمد
احمد محمد احمد محمد فراج
بسام احمد خميس حنفي محمود
اسﻼم سعيد حسين سند عثمان
امينة رمضان عبد الحفيظ عامر
امل احمد مصطفى محمد
حسام عبدالمنعم عبدﷲ على
ايه كمال كامل التابعى جمعه
عمرو سﻼمة ذكى سيد احمد
وﻻء حسن يوسف السيد

الكلية
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تربية كفر الشيخ
تجاره اﻻسكندريه
تمريض الزقازيق
معهد فني صحى المنصوره
اداب سوهاج
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
تمريض الزقازيق
طب بيطرى بنى سويف
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
تربية/رياضه طنطا
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
علوم المنصوره
علوم الزقازيق
علوم المنيا
بنات علوم رياضة عين شمس
علوم العريش/رياضة
علوم كفر الشيخ
تجاره بور سعيد
علوم رياضة عين شمس
حاسبات ومعلومات الزقازيق
حاسبات ومعلومات اسيوط
حاسبات ومعلومات المنيا
التكنولوجي العالي  10رمضان إدارة أعمال
تربية بنها
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اقتصاد منزلى حلوان
تجاره عين شمس
معهد فني تمريض المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
370390
296121
503833
668416
753539
129758
225177
530118
226554
586830
540484
882743
305797
279117
536010
369199
220098
529311
890172
369416
156168
146172
292259
321671
680836
880555
537824
610340
615144
300506
104965
223499

اسم الطالب
اسﻼم عادل شبل عبدالرحيم
مي عبد ﷲ عبد المنصف الدسوقى
حسام عبدﷲ حسين على حسين
دينا احمد المنشاوى احمد على
محمد عبد السﻼم محمد عبد السﻼم شردي
اسماء محمد فتحي حسن
اسﻼم محمد علي فهمي رياض فهمي
أسامه السيد عبد المقصود القط
احمد عادل حسن مصطفى عفيفى
كريم صبرى محمد محمد
بسمة حماده العوضي أحمد
ايرين منير شلبي فهيم
حسام محمد مغربي الصعيدي
محمد حمدي احمد احمد الضوى
اسراء ابراهيم توفيق حربى
السيد عماد السيد شاكر مصطفى
افنان محمد مرسى مصطفى
محمد رأفت احمد عبد المقصود المؤذن
بشار ديهوم محمد تامر
ندى مجدى محمد عرابى الخولي
عفاف فتحي خليل عبد المنعم
هبه سالم عفيفى محمد محمد زعفان
بسمة محمود عباس ابو القاسم
محمد فتحي محمد مشعل
منى طه جاد على يوسف
حذيفه اشرف محمد سيد
ايمان حمدى متولى محمد الصاوى
هاله عبد اللطيف ابراهيم احمد
مصطفى محمد عبدالعزيز عبدالفتاح
ليلى محمد ابراهيم على بدوى
سيف الدين محمد سامح حلمي اسماعيل سرحان
رضوى ضاحى محمد عطيه

الكلية
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
اعﻼم القاهره
علوم رياضة كفر الشيخ
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره بور سعيد
حقوق شبين الكوم ج منوفية
حقوق القاهره
اداب دمنهور
تجاره انتساب م .بنها
تجاره طنطا
تمريض دمنهور
تجاره اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره القاهره
طب بيطرى دمنهور
تربية بنها
تجاره انتساب موجه حلوان
زراعه دمنهور
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
كلية الفنون التطبيقية ببنها
حقوق بنى سويف
اثار القاهره
اقتصاد منزلى حلوان
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية المنصوره
تجاره اسيوط
علوم طنطا
علوم الزقازيق
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
كلية البنات آداب عين شمس
حقوق القاهره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
448020
169897
875264
605292
682035
516983
610099
473738
676588
831214
751667
676126
742453
676054
285205
667463
240284
731496
820833
535060
151701
803971
879901
597993
142991
324363
522587
278780
685066
531178
905526
896027

اسم الطالب
احمد ياسر رجب السيد جبر
هدير جمال على عبد الباقى
عبد المعطى عبد الكريم عبد المعطى صالح
إسراء عبد النبي ربيع محمد
عمر عصام اسماعيل عبده السيد
اشرف السيد عدﻻن فرج
أسامة شوقى عبدالشافى السيد
حسناء يسرى اﻻباصيرى احمد شرف
هانى محمد عثمان محمد نصر رضوان
صفاء احمد عبد الﻼه احمد
سما ايمن سليمان زكريا هلهول
مريهان صﻼح عنانى ابراهيم محمد
ايه ابراهيم احمد احمد
هدير رضا احمد مصطفى
صابرين سلومة عبدالفتاح جمعة
هبه محروس السيد محمد السيد
ساره حاتم محمد وجدى مرتضى
محمود رضا منصور عطيه
مصطفى محمود احمد محمود
حنين شامخ عبدالمولى شامخ
محمد اسامة ابراهيم محمد
اميمة هشام جابر احمد
احمد سمير عبد المنعم على
عبد الرحمن جمال بدوي العزبى عريف
سماح انور محمد زعفران
عمار ياسر محمد سﻼمه
ناصر طه عبد العال على شكيوى
منة ﷲ طارق محمد عطيه محمد
محمد عبد ﷲ مصطفى محمد سالم الغريب
محمود مرسى محمد احمد النشار
مروه ممدوح سليم على
دينا محمود فؤاد عساف

الكلية
تربية/رياضه طنطا
اداب انتساب موجه الفيوم
علوم رياضة اسيوط
تمريض الزقازيق
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب
تجاره دمنهور
طب بيطرى بنها
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تجاره المنصوره
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
اثار القاهره
اداب المنصوره
تربية طفوله اﻻسماعيليه
حقوق المنصوره
زراعه القاهره
تجاره المنصوره
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
دار العلوم المنيا
تربية طفوله ج دمنهور
تجاره اسيوط
اداب انتساب موجه المنيا
اداب اسيوط
معهد فني صحى بور سعيد
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره جامعة السويس
اداب اﻻسكندريه
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب دمنهور
تربية ابتدائي سوهاج
تربية سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
166892
901536
888659
614116
835963
751656
577515
609172
169959
543453
373098
238252
466573
611401
204556
823235
470997
221431
920912
130738
745506
662732
244056
322051
381654
588407
451114
367106
279332
514355
181343
147629

اسم الطالب
عﻼ محمد طه على
الجنذورى محمود السيد محمود
مصطفى عطيه محمد عطيه
اسراء حسن مختار احمد مراد
زينب نور محمد أحمد
دينا محمد حسن احمد جوده
محمد مجدى محمد اغا
امير عبد العليم عبد الرازق عبد العليم
رضوه مهدى زغلول عبد الجواد
عمر محمد السيد شعبان
ايمان محمد سيد احمد
مى خالد عباس قطب
ميرنا محمد عبد الفتاح محمد متولي
وﻻء محمد السيد على سليم
عمر هانى فرغلى محمد حسنى فرغلى
ساره عبد العليم على حسين
وفاء عادل زكى احمد عامر
اسراء بركة ﷲ محمد بركة ﷲ
ايه السيد محمد احمد
رضوى مصطفى شوقي محمد
مى محمد سليمان محمد حسن
بشرى حاتم ابراهيم على محمد
احمد محمد مختار حسن
عمرو فوزي عبد الحميد على طرفايه
سلمى اشرف حسن متولى
حمدي عبدالمنعم ابراهيم بدوي
معتز عادل السيد المندوه محمد
محمد اكرام السيد محمد على عﻼم
هبة ﷲ اسامة جمال الدين عبد الكريم
محمد مصطفى اسماعيل مصطفى الفارس
عبد ﷲ قرنى على سنهاب
وﻻء ناصر عبد ﷲ ثابت

الكلية
اداب انتساب موجه الفيوم
تجاره سوهاج
معهد فني تمريض اسيوط
تربية الزقازيق
تربية رياضية /بنات قنا
تربية ابتدائي بور سعيد
زراعه المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تربية ابتدائي الفيوم
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره عين شمس
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه
اداب الزقازيق
تجاره عين شمس
اداب قنا ج جنوب الوادى
نوعية فنيه كفر الشيخ
اداب عين شمس
اداب سوهاج
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
اداب المنصوره
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
معهد فني صحى بنها
البنات شعبة اقتصاد منزلى عين شمس
اداب جامعة دمياط
اداب طنطا
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
116647
592410
114348
231500
593229
153344
733711
458985
280972
812615
374921
818232
374558
676563
140523
288895
465179
725555
803647
308970
432654
472566
547546
368001
376917
157231
160138
586241
154575
585477
310178
533824

اسم الطالب
محمد ياسر احمد عبد ﷲ الشعار
لؤى ممدوح عبده البرعى
مهند ماهر سيد عبد الرحيم
ريم خيرى على احمد اسماعيل
مها السيد رجب الريدي
ايه خالد محمد عبد السﻼم
عبد الفتاح صﻼح عبد الفتاح السيد الﻼهونى
ياسمين اشرف زكريا فتح ﷲ رمضان
مادونا عادل فكيه وهبه
محمد نجيب على عبد السﻼم
مصطفى شكرى مصطفى ابراهيم
عمرو جمال محمد على
دعاء حمدى محمد عثمان
عﻼء السيد عبد العزيز السيد جليلة
اسراء عبد المنعم محمد المصري
مصطفى محمود عبد العظيم محمد
محمد رجب خميس على
دينا محمد حسنين حسين
اسراء محمد عبده ابراهيم
احمد جمعة عبدالعزيز عمر
عبد الرحمن احمد محمد اسماعيل محمد
نورا نصحى عطيه جرجس
محمد عبد القادر الصافى عبد القادر
شيماء مؤنس ابراهيم السيد
ايمان فتحى كمال حسن اسماعيل
رحاب خالد سيد ابراهيم
محمود احمد محمد عبد الحفيظ
سلوى حسنى محمد أبو طويلة
مصطفى فتحى عبد ﷲ طة
دينا أحمد فوزي عبد المعطي العراقي
راشد ربيع حمد ﷲ الشاذلى
اية حارس عبدﷲ عمر محمود

الكلية
تربية رياضيه بنين حلوان
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
علوم رياضة القاهرة
تربية عين شمس
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
اداب انتساب موجه بنى سويف
تربية ابتدائي الزقازيق
تربية كفر الشيخ
تربية عين شمس
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
معهد فني صحى بنى سويف
زراعه مشتهر
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره انتساب موجه قاهره
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اثار قنا جنوب الوادي
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجاره بنها
كلية البنات علوم عين شمس
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره بنى سويف
معهد فني صحى طنطا
تربية ابتدائي بنى سويف
رياض اطفال المنصوره
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
تجاره دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
434643
365188
320943
883943
756373
278231
661131
512703
888235
528224
651260
308969
213210
613012
897742
737378
351549
523301
116439
726813
168929
215314
473821
308538
806738
803985
676664
164417
834439
652928
918719
303564

اسم الطالب
محمد ابوالمكارم محمد ابراهيم عياد
الشيماء نبيل محمد عبدالنبى
سمر محمد درويش عبد ﷲ
مارسيل حنا فوزي اسكندر
محمود نصار عطيه محمد
رحمة جمال فتحي عبدالعظيم سيد
عبد الرحمن ياسر محمد السيد شعبان
ايه سعيد عبد الفتاح محمد الدمرداش
احمد ناصر سيد عامر
بسمة حسن بكر عطية طبق
اﻻء سمير سعد احمد عوض
محمود عبد المنعم عبد المجيد الديب
محمود خالد عبدالعاطي محمد علي ابو هند
فتحيه محمد محمد محمد
اسراء محمود سالم عبد العزيز
نعيمه محمد الحسينى محمد سليم
محمد شبانه ابراهيم شبانة
بيجاد محمد السيد محمود ابراهيم
عبد العزيز محمود زكى حسن
ندى نصر السيد حسن عاشور
احمد ربيع السيد عبد الغنى
محمد سعيد مدنى قناوى
هاجر السيد سليمان النادى
زينب عصام فتح ﷲ غزاله
روان ابو العطا على السيد
تريفينا عادل القس فيلبس ابراهيم
عﻼء الدين صبرى على السيد عبد العال
سارة يعقوب اسحق سليمان
منار ممدوح احمد الضوى
محمود السيد عبد الواحد مبروك سليمان
عبد الرحمن عامر محمد على
ياسمين شاكر عبد الفتاح عبد ﷲ

الكلية
علوم رياضة شبين الكوم
تربية حلوان
معهد فني صحى بنها
اداب اسيوط
تمريض اﻹسماعيلية
اداب عين شمس
معهد فني صحى رياضه المنصورة
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية ابتدائي اسيوط
طب بيطرى اﻻسكندريه
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
حقوق جامعة السادات
حقوق القاهره
اداب الزقازيق
تجاره سوهاج
نوعية فنيه الزقازيق
تربية عين شمس
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
حقوق المنصوره
تربية/رياضه الفيوم
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب كفر الشيخ
معهد فني صحى بنها
علوم المنيا
تربية رياضيه  /بنات المنيا
معهد فني تمريض الزقازيق
اداب الفيوم
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره سوهاج
تربية رياضيه بنات شبين الكوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
650633
672141
751113
733197
882778
137470
237904
824556
922293
880248
538791
804678
912094
656637
673332
244247
760454
684674
830902
669163
222089
534627
460210
436491
179505
611521
737202
395098
159920
585500
656029
155868

اسم الطالب
اسراء اشرف محمد عويضه حسن
زينب احمد عبد الحفيظ عبد المقصود
عمر احمد على بدوى عامر
عبد الحميد ربيع عبد الحميد رضوان الشاعر
احمد عثمان احمد عبد الموجود
عبد ﷲ عبد العال يوسف احمد
ضحى محسن فؤاد احمد
احمد عبدالفتاح ابوالوفا على
مروه حسين حامد إبراهيم
كيرلس هبه جريس تاوضروس
ناريمان محمود عبدالقوى محمد جنيدى
اسماء ناجى حامد عبده
سماهر عوض محمد حسن
هدير السيد صادق السيد هيت
ايمان محمد جوده محمد السيد مطر
اية عبد الحميد ابراهيم حسن عبد العظيم
عمر اسماعيل محمود اسماعيل
احمد محمد عبد اللطيف البكرى
كرم صﻼح عباس محمد
اسراء طارق فاروق عبد الفتاح البﻼط
محمد محمد على خليفة
سهى سعيد محمد امين عياد
سلمى عمر عمر على السنديوى
رحاب مهلل محمد حسن
دعاء حسين على عويس
ايمان فتحي احمد السيد خالد
محمود حسيني يوسف السيد
منةﷲ احمد حامد احمد
احمد سيد عبد العاطى سيد
مى سعد ابراهيم ابوهيف
احمد عبد الحميد نجاشى عبد الحميد الزهيرى
اسماء اشرف سيد محمد

الكلية
علوم المنصوره
معهد فني تمريض المنصوره
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
معهد فني تمريض الزقازيق
تربية رياضيه بنين اسيوط
حاسبات ومعلومات المنيا
علوم القاهره
تجاره سوهاج
تجارة قنا ج جنوب الوادي
طب بيطرى اسيوط
تربية ابتدائي السادات
اداب سوهاج
علوم اسوان
تجاره كفر الشيخ
تمريض الزقازيق
كلية بنات شعبه طفوله عين شمس
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره سوهاج
تربية المنصوره
تجاره دمنهور
تربية دمنهور
اداب كفر الشيخ
زراعه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه بنى سويف
اداب انتساب موجه الزقازيق
علوم رياضة الزقازيق
حقوق حلوان
تربية /رياضه بنى سويف
استنفد الطالب رغباته
حقوق المنصوره
اداب بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
113771
581213
595451
150650
663983
141737
590031
592550
317949
448081
385083
884184
164786
232382
583219
513052
667910
204147
600845
833300
503144
449591
444447
362901
103100
668082
232956
236888
124715
583755
892235
906330

اسم الطالب
عمر نبيل السيد فرج
باسل أحمد عبد العزيز أحمد
رقيه نبيه محب السيد سﻼمة
مصطفى محمود محمد احمد سعد
هاله ياسين عبد العال البيومي
عمر محسن اسماعيل عيسى
لؤي عﻼء الدين احمد صديق مزو
رحمه عبد الحليم عبد الحميد نصار
محمود سامي على محمد شاهين
مصطفى السعيد عبدالسﻼم شاهين
ماريو جرجس عبدالمسيح جرجس
عﻼ احمد شاكر ابو طالب
ندا سيد عبد اللطيف ابراهيم
عبد الرحمن طارق هاشم عبد الحميد
مروه صﻼح سليمان سليمان
هند محمد محمود على سليمان
محمد مأمون محمد المرشدى
ناردين ناصر فليكس جبران حجار
زينه محمد زين العابدين الحسينى
فادي ايمن فاروق طنيوس
عبد الرحمن سعيد محمد شريف
ايمان محسن عبدالرحمن محمد دبور
عبدالرحمن محمد توفيق ابراهيم النحراوى
مصطفى زكريا محمد عبدالرسول
احمد عﻼء عبد الفتاح محمد مؤمن
السيد حامد محمد ابو سعده
رضوي عبدالناصر سيد محمد
عبد الرحمن احمد محمد احمد داود
احمد السيد شحاته السيد احمد
آية ماهر على بكر
مصطفى حسين محمد بخيت
احمد بهاء الدين عبد الغنى محمد

الكلية
علوم عين شمس
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
اداب جامعة دمياط
اداب القاهره
الفني لترميم اﻵثار باﻻقصر
تجاره انتساب موجه حلوان
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب
اداب جامعة دمياط
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
تربية/رياضه بنها
تربية اسيوط
حقوق بنى سويف
تجاره انتساب م .بنها
نوعية طنطا
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره المنصوره
سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات
اداب الزقازيق
إعﻼم ج جنوب الوادى
تجاره اﻻسكندريه
علوم طنطا
اداب سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية رياضيه بنين حلوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب انتساب موجه حلوان
علوم رياضة الزقازيق
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية طنطا
معهد فني صحى اسيوط
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف/رياضة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
453183
178755
829985
728083
304338
508583
604456
524868
600981
831012
891121
737640
457497
130367
600065
921100
539929
756344
153820
106646
544490
750689
154695
895940
433595
323734
234880
528963
533857
746692
357566
511280

اسم الطالب
عﻼ محمود سامى احمد الجمال
عبد الرحمن صفوت سيد محمود
بسنتي نصحي بطرس زكي
مها محمد محمد فتحى احمد
نهال مصطفى مليجى عبدالعزيز
منة ﷲ محمد امين جاد
محمد حسنى حسن محمد
ايرينى مدحت صادق حنا مرقس
رأفت أحمد حسنى سعد
هبه احمد موسى محمد
عبد العليم محمد عبد العليم محمد
شروق محمود حسن حسن
لبنى وهبه نجاح جوهر
حسنه عبد الرحيم عبد ﷲ عبد الرحيم
احمد محمد عبدالحميد محمد عثمان
وليد عاطف السيد محمد
اسراء سالم على عبد الواحد حمدان
اسما ء السيد محمد عبدالعال
هاجر حسين جابر محمد
باهى فؤاد محمود حبيب
على احمد حسن مصطفى الغازولى
ابانوب سمير بخيت اسكندر
علياء علي سيد حسن
شيماء ناصر صابر محمد
محمد صبرى عبدالسﻼم حسين
يارا محمد نبيل شوقي اﻻمبابي
شيماء على احمد عبد القادر
عمرو مصطفى اسماعيل محمد البيلى
اية محمد ربيع الدمرداش محمد
علي محمد احمد محمد
ادهم طارق محمد محمد
احمد محمود عبد الواحد العجيمى

الكلية
اداب طنطا
علوم رياضة بنى سويف
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
نوعية الزقازيق
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
اداب انتساب موجه دمنهور
معهد فني صحى الزقازيق
زراعه اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
اداب اسيوط
نوعية الزقازيق
اداب طنطا
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره الزقازيق
تجاره سوهاج
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
تربية العريش
تربية بنى سويف
إعﻼم القاهره/رياضة
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره بور سعيد
علوم رياضة المنيا
تجاره سوهاج
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية السادات
بنات تربية/رياضه عين شمس
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية دمنهور
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
تجاره دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
908994
141953
138835
318781
657483
510837
457699
445786
460539
239404
737367
364448
747489
580990
837400
425875
875247
816566
800590
918706
170362
752646
889802
314574
461594
244902
654276
884901
159352
157465
815999
906499

اسم الطالب
هدير محمود احمد محمد عبد المطلب
يوسف عصام رمضان فرج
اسماء احمد زين العابدين احمد
هاجر ياسر ابوالفتوح احمد
دينا طارق محمد محمد عمر
عبدالرحمن عبدالحميد عبدالغنى عبدالحميد
نور عبد العزيز ابراهيم رزق الفخرانى
ساره جادﷲ اسماعيل احمد زعير
محمد ابراهيم محمد احمد زقزوق
هشام علي صبرة صابر
ناديه محمد عمر الشبراوي
دعاء طارق حسن شفيق
امنه محمد احمد جيﻼنى
عبد الرحمن احمد احمد العزب خليفه
رائد احمد سعيد عبدﷲ
ايمان محمود على ضيف ﷲ احمد
عمر محمد رفعت محمود
ابتسام احمد رشدى حسين
منة ﷲ محمود محمد زين العابدين عبد الغنى
محمد عاطف حسن عبدالحميد
احمد حسن محمد مرسى
منه ﷲ رجب السيد مصطفى حواتر
اسراء شحاته على احمد
انهار موسى سعيد موسى
نورا اسماعيل ماجد مهنا
ابراهيم احمد شحاتة احمد
اميره عيسوى مصطفى حليبو
عبد ﷲ محمد على محمد
عطيات مجدى فهيم عبد المسيح
حبيبة جمال جودة احمد
ماجدولين غايث بطرس فهمى
عائشه عصام احمد عبد الﻼه

الكلية
السن المنيا
أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
اثار القاهره
رياض اطفال المنصوره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فني صحى طنطا
اداب طنطا
علوم رياضة اسوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
حقوق الزقازيق
تربية رياضيه بنين المنصوره
معهد فني صحى اسيوط
حقوق اﻻسكندريه
طب بيطرى اسيوط
نوعية المنيا
اداب انتساب موجه المنيا
تجاره سوهاج
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تربية بور سعيد
تجاره سوهاج
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
تربية ابتدائي كفر الشيخ
استنفد الطالب رغباته
علوم المنصوره
تجاره اسيوط
تربية /رياضه بنى سويف
تربية بنى سويف
كلية التربية الفنية ج المنيا
علوم بورسعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
875650
434907
167941
879691
594481
473733
504369
383790
168086
374922
361756
581595
607564
597800
801079
807803
757910
604887
734337
508591
818838
139309
429903
733526
507579
456475
886557
604479
371364
589909
902608
305495

اسم الطالب
مصطفى محمود سﻼمة احمد
بهاء الدين ممدوح كمال حسين كمال الدين
محمد شعبان عبد العاطى احمد
ندا ممدوح محمود احمد
باسم عادل محمد الجندي
بسمه جمال السعيد على الدويك
ريهام محمد حسن على ابراهيم
محمد فاضل محمد غريب ابواحمد
مريم انيس رزق كامل
مصطفى محمد نعيم محمد
ايه محمود عبدالحميد الدسوقى
سعد كرم سعد الصباحى
اسﻼم محمد غريب سيد
محمود احمد محمود محمد سمرة
بوﻻ ابراهيم ثابت بباوى
ايه جمال عبد ﷲ عبد اللطيف
هيام محمود ابراهيم فضل
ياسمين عادل جودة مصطفى حسين
اﻻء محمود محمد اسماعيل عبد ﷲ
هدير عاطف عبد الفتاح عبد الهادى بهنسى
هاجر عسران مظهر عبد الجابر
نورمين محمد طه محمد
ايمان عبده رمضان على محمد
عبد ﷲ محمود السيد حفنى عيسوى
حسن خلف اللة حسن خلف اللة
امل ياسر عنتر عبدﷲ دبل
محمود حسن محمد احمد
اسماء رجب محمد مهدى
محمد ايمن عبدالحليم محمد
ايه محمود اشرف السيد الرداد
زينب كحﻼوى عبد الرحمن عبد اللطيف
ندى ايمن محمد غريب الجزار

الكلية
كلية تجارة ج أسوان
تجاره سوهاج
اداب الفيوم
تجاره اسيوط
تجاره بور سعيد
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
اداب انتساب موجه عين شمس
حاسبات ومعلومات بنها
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
رياض اطفال المنيا طالبات
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
نوعية الزقازيق
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
حقوق القاهره
بنات علوم رياضة عين شمس
تجاره الزقازيق
حقوق اﻻسكندريه
تربية ابتدائي طنطا
علوم رياضة اسيوط
نوعية الزقازيق
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
علوم سوهاج
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
399907
387853
449000
600146
466067
277964
559674
652475
597706
206372
671765
390972
233957
736186
448094
890625
375498
373594
478486
386666
605794
660112
299173
745550
735675
579347
322277
728257
122388
602551
602937
735259

اسم الطالب
سعاد وحيد محمد عبدالرؤف
سمر عبدالرحمن زكريا محمد سالم
ساره عماد جمال الدين الهنداوى
محمود الحسينى عبدالبديع السيد عطيه
سميه عادل سعد محمد ابراهيم موسى
رنا ايهاب كمال عبد المعطى زايد
احمد عصام عبد الوهاب عزوز الشامى
محمود عمرو عبد الرءووف المندراوي
كمال كامل عوضين هﻼلية
لؤي عصام فتحي الطنطاوي
نيره احمد ابراهيم عبد الرحيم
مينا صموئيل بولس يونان
عمرو وحيد يمانى حنفى
محمد مجدى خليل ابراهيم
عمرو محمد محمد محمد حسن فايد
ممدوح احمد فتحى محمد
ايه زكريا السيد ابراهيم عبدالرازق
ضياءالدين عبدالنبى احمد محمد الخولى
نسمه عبد الكريم احمد خطاب
اسراء مجدى طه محمد السيد
محمد جمعة الدمرداش مرسي
اسامه سعد السيد بدر زينه
ماري جرجس كمال شفيق
عمرو محمود السيد سالم
احمد السيد بهلول اسماعيل
روان المحمدى الشرنوبى السيد طباجه
محمود جمال فريد محمود عمر
محمود عاطف محمود شاهين
سالي شريف فهمي احمد
منة ﷲ السيد متولى إبراهيم متولى
احمد سعيد عبد الهادى عطيه حسانين
نهال سامح غمرى محمد

الكلية
تجاره عين شمس
علوم رياضة الزقازيق
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب باﻻسكندرية
تجاره كفر الشيخ
تجاره عين شمس
حاسبات ومعلومات الفيوم
تجاره جامعة السويس
تربية جامعة دمياط
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
نوعية المنصوره
تجاره عين شمس
تجاره عين شمس
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره طنطا
اداب سوهاج
دار العلوم ج القاهره
حقوق بنها
اداب كفر الشيخ
تربية/رياضه بنها
علوم رياضة الزقازيق
تمريض المنصورة
اثار الفيوم
تربية رياضيه بنين بور سعيد
معهد فني صحى الزقازيق
رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات اﻹدارية
علوم رياضة جامعة السويس
نوعية الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
نوعية الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
368779
682163
461070
514478
816021
223099
599359
369003
586699
877531
111382
605942
612236
541558
581849
505713
116686
185251
219846
317536
886463
445526
449685
157532
501878
916680
218079
680521
314768
659229
434399
441569

اسم الطالب
محمد الصياد عبدالعزيز الصياد الزهوي
هناء محمد محمد رضوان البسيونى
احمد عﻼء عبدالسﻼم محمد عبدالوهاب
خالد عادل احمد محمد البجرمى
منه توفيق عبدالوهاب حسن
يوستينا نبيه سليم فرج
مريم محمد ابراهيم السيد العزازى
محمد هشام عبدالمعبود محمود ابوالنصر
أحمد عبد الظاهر عبد السميع عبد الظاهر
عبد الرحمن جمال احمد محمود
ياسمين سامى اسماعيل احمد
محمد عبدالكريم محمد على
السيد احمد السيد احمد السيد
رفيق مجدى على على الخولى
محمد ربيع محمد العيسوى
محمد سعيد جمعه عبد المجيد
احمد الديسطى كمال الديسطى
مها بشير عبد العظيم على
فاطمه عماد الدين عبد الحليم محمد
سلوى عبد المنعم حسن أبو الخير
مريم سمير عزيز مقار
مرام محمد صادق منقوله
اسماء سامى احمد ابراهيم قنديل
احمد شعبان عبد العزيز علي
منةﷲ ابراهيم بيومى بسيونى غنيم
اسﻼم جمال عبد الرؤوف سيد
غاده احمد علي علي صالح
نوسه احمد السيد زهران محمود
محمد عصام ابراهيم على الطران
محمد ساتر على على حمود
محمد عماد مامون السيد طوبار
حاتم احمد حمزه احمد الشيخ على

الكلية
علوم بنها
اداب المنصوره
اداب سوهاج
تجاره دمنهور
اداب اسيوط
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
تربية/رياضه بنها
اداب المنصوره
تجاره اسيوط
اداب انتساب موجه حلوان
علوم رياضة الزقازيق
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم رياضة كفر الشيخ
السن عين شمس/رياضة
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق القاهره
اداب اسيوط
كلية البنات آداب عين شمس
تربية ابتدائي بنها
معهد فني صحى اسيوط
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره طنطا
تربية بنى سويف
علوم اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
علوم عين شمس
تجاره المنصوره
حقوق شبين الكوم ج منوفية
تجاره المنصوره
علوم اﻻسكندريه
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
917269
730179
178245
330212
165293
237412
157460
598672
533330
734382
884956
374544
592928
148988
510270
824822
253151
899423
578774
595068
539376
293926
742958
653180
558022
587089
918219
151640
301252
604698
611343
534995

اسم الطالب
ايمان محمد عبدالعالم محمد
انجى خالد محمد سعدالدين مأمون
رنا حسين احمد على غنيم
شيماء عبد ﷲ محمد محمد على
اسامه محمد احمد محمود
امنية ايمن غريب احمد
امل راضى عبد الصالحين عبد التواب
اسامه السيد سادات محمد عثمان
اسراء محمد عبد المحسن السيد الصعيدى
ساميه جمال الدين ابوالفتوح السيد خطاب
مينا تاوضروس رضا عبد ﷲ
هبة ﷲ محمد محمود امام عبدالعزيز
مازن محمد حسنين ابوسمرة
هبه محمد حسن شحاته
يحيى محمد احمد محمد خليل
مارينا اشرف شحات ميصائيل
احمد حسن احمد ادم
محمد محمود خليفه احمد
محمد اسامة غطاس محمد ابوزيد
فاطمه إبراهيم محمود الموجى زايد
انجي عادل نيسم عزيز
عمرو محمد منصور تهامي
مريم رمسيس تادرس شنودة
شيماء فوزى عبد الحميد محمد عبد الحميد السعدنى
ايمان محمد عبدالسميع فضل
سلمي احمد محمود عبدالسﻼم العطار
محمود احمد نادى زيدان
محمد فاروق محسب عثمان
صﻼح الدين محمد عبداللطيف القاضي
اﻻء محمد بهاء الدين محمد والى
شروق محمد عبد المنعم محمد عطيه
اسماء غالب حميده السعداوى

الكلية
تجاره اسيوط
التكنولوجي العالي  10رمضان إدارة أعمال
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
معهد فني صحى بنى سويف
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره بنها
تجاره سوهاج
تجاره بنها
تجاره جامعة دمياط
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه قاهره
حقوق سوهاج
حقوق المنصوره
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره دمنهور
تجاره طنطا
علوم بورسعيد
تجاره كفر الشيخ
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
تمريض طنطا
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
تجاره الزقازيق
معهد فني تمريض الزقازيق
دار العلوم ج القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
512596
606393
737508
876566
319618
121203
582367
611311
237787
603034
752716
366645
666495
453636
731389
303274
610225
829382
882744
454247
523885
657167
846972
116250
500221
657735
305408
596014
329942
154158
126191
238483

اسم الطالب
رحمة جمال محمد محمد سليمان
ايه مصطفى احمد محمد فرج
امنيه صادق عبد العزيز محمود العيسوى
احمد عبد الحفيظ محمد عبد الحفيظ
ايمان ناصر عبدالرحمن عابدين
احمد محمد عبد الحميد عبد الجواد
ساره محمد الشحات حسين ابوالحسن
آيه نشأت طلبة ابراهيم
ساره حمدي محمود عبد اللطيف
ايمان راقي امين امين احمد عدايل
اﻻء ابراهيم محمد ابراهيم الحطاب
اسﻼم عادل حسينى محمد متولى
عﻼء محمد على حسانين
هند ابراهيم ابوالفتوح احمد السمرى
رنا رضا السيد محمد عبد الكريم ربيع
نورا عبد الرحمن محمد الزير
الشيماء صبرى محيى الدين فخرالدين
ايمان محمود حامد محمود
حنان عبد ﷲ على عبد ﷲ
روان عبد الودود ابراهيم ابو شادى
منة ابراهيم عبده احمد عاشور
نورهان رضا فتحى حمزه جندى
كيرلس توما بضابا ابراهيم
محمد صﻼح عبد الكريم السيد
جمانة هشام مصطفى كامل رجب سعد
محمد شرف محمد على شرف
ايمان عبده حسن عبده عيسى
عمار يحى حسن عبد الهادى البرعى
ابراهيم يسن حسن حسين
روميساء حسن حسين محمد
ريهام احمد عبد العزيز محمد
محمود هاني محمود عبد الوهاب

الكلية
حقوق اﻻسكندريه
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
حقوق اسيوط
نوعية فنيه اشمون
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية طنطا
علوم بنها
اداب القاهره
تربية الزقازيق
تربية بور سعيد
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية رياضيه بنين المنصوره
اداب طنطا
عالي هندسة بلبيس
معهد فني صحى بنها
رياضيه بنات الزقازيق
تربية رياضية /بنات قنا
اداب اسيوط
علوم طنطا
اداب اﻻسكندريه
تجاره المنصوره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
زراعه عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
تربية رياضيه بنين المنصوره
معهد فني صحى بنها
اداب جامعة دمياط
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب القاهره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
683296
284893
211781
132252
590722
837148
387974
226098
388496
745491
511960
376896
165576
167663
728306
351099
505703
537183
547750
800693
558049
427554
313433
593254
913230
502488
466392
675103
584971
900419
472501
752779

اسم الطالب
ايه هشام عبد القادر جاب ﷲ ابراهيم
غالية عادل عبد الفتاح محمد سعده
احمد خالد احمد ابو الدهب
شريف عصام عبد السميع محمد
ضياءالدين محمد ابراهيم البغيلى
إسراء سيد سعيد أحمد
سمر صﻼح الدين عبدﷲ عبدالجواد
رامز كرم اسحق جبرة
محمد حمدى سﻼمه محمد
علياء مدحت محمد عطيه
ايناس فرحات امين محمد اسماعيل
امنيه محمود محمدى حسان عامر
سمر السيد عثمان احمد
محمد عبد الناصر عبد الكريم عبد الكريم
ندا عبد الباسط حسين محمد حسين العمريطى
محمود محمد محمود صقر
محمد جابر محمود محمد عبد العال
إيمان فهمى مرشدى سليمان النحراوى
عبدالرحمن صﻼح حسن سﻼمه
عصمت تونى على تونى
ريهام محمد محمد حافظ عبدالفتاح
نورهان حسن عبد الفتاح محمود
ايمان فتحي عبد الحميد مرسي
محمد فرج عيسي طرابيه
طه عبد الموجود محمد احمد
محمد احمد سعيد حسن الوكيل
سماء محمد عبد الرحمن محمد خليل الخشاب
مصطفى السيد عبد القادر عبد القادر حماد
ايه احمد محمد ذهب
اماني ادريس السيد عبد الﻼه
سماح محمود علي البدري احمد محمود
انجى على حمدى حسن عمر

الكلية
اداب المنصوره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره جامعة دمياط
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنها
معهد فني صحى اسماعيليه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
تجاره بنى سويف
زراعه الفيوم
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية دمنهور
حاسبات ومعلومات حلوان
كلية التربية الفنية ج المنيا
حقوق اﻻسكندريه
اداب كفر الشيخ
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب جامعة دمياط
تربية رياضية بنين اسوان
علوم جامعة السويس
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات المنصوره
معهد فني صحى طنطا
علوم سوهاج
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تجاره بور سعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
240629
127067
159155
236708
548290
659936
662601
284949
232119
669774
370181
531657
666611
535388
170107
749093
602971
428457
380052
452309
213800
657557
468121
161661
446625
371860
671942
588267
614070
108190
613368
589500

اسم الطالب
هدى محمد حسن عبد السﻼم
سمر عمرو ابراهيم كمال
ساره حسن سعيد خليل
محمد عصام عبد الشافي محمد
احمد محمد حميده عبد الرازق
منى خالد محمد حمدان رفاعى
محمود محمد على فتح ﷲ احمد
اية ﷲ هانىء على محمد خفاجى
عبد الرحمن على احمد على
عثمان رضا محمد رزق عفيفى
زكريا ناصر عبدالسﻼم احمد
احمد عبد العزيز النشرتى باشه
محمد احمد الغرباوى عبد الوهاب
اسراء توفيق على البسيونى
اسماء عبد العزيز احمد عبد العزيز
اسراء دسوقى سلطان منصور
محمد ابراهيم خيرى جودة
محمود محمد عطية محمد
هبه احمد صﻼح احمد عمر
عبدالرحمن بيومى ابراهيم داود
محمد ماجد احمد يوسف
وسام عبد العزيز رزق المكاوى رزق
سلوى احمد عبدالسﻼم هاشم محمد
محمد عبد المجيد محمد عبد المجيد
محمد عبد الفتاح احمد عبد الحافظ
دينا طارق احمد عبدالفتاح
زينب محمد مصطفى الصديق
كامل أحمد محمد على صوار
مياده لطفى محمد على جبر
مرام سيد عبد العاطى السيد
احمد عبدالرحمن اﻻحمدى احمد اسماعيل
اسماء عادل احمد عمرو

الكلية
اداب انتساب موجه حلوان
اداب القاهره
اداب بنى سويف
اداب القاهره
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
رياض اطفال المنصوره
تربية رياضيه بنين المنصوره
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
السن عين شمس
حقوق بنها
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
تجاره الزقازيق
تجاره دمنهور
اداب انتساب موجه الفيوم
اثار الفيوم
علوم الزقازيق
علوم رياضة كفر الشيخ
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
حقوق طنطا
زراعه القاهره
علوم المنصوره
اداب كفر الشيخ
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تجاره جامعة السويس
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم رياضة المنصورة
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية ابتدائي طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
526904
657819
365719
538637
587283
899376
167155
584395
834296
743108
602428
752294
752353
600378
318841
296638
312240
890128
463992
449966
672776
453955
875105
106663
444590
655754
463092
655825
653148
558250
303523
318202

اسم الطالب
سارة عبد الوهاب احمد عبدﷲ
محمد يوسف جاب ﷲ يوسف عوضين
اسراء اشرف سيد محمد
الشيماء عبدالفتاح عباس محمد حودات
رانيا عبد الحكيم محمد موسى سعيد
نورهان رفعت حمدى السيد
ايه خليل عبد المقصود خليل
شرين مسعد أحمد أحمد عمارة
دعاء محمود اسماعيل محمد
نورهان عﻼء سعد محمد
وﻻء عبدالعزيز احمد احمد عبدالمجيد
ايه حسين ابراهيم احمد اﻻسكندراني
شروق على محمد على حمليط
علياء عاطف عبدالمنعم محمد حسن
اية محمد شفيق يحيى
سارا ناجح مسعد بخيت
محمد رمضان محمد رمضان
بيشوى سامى جاد رزق ﷲ
بسمة محمود عيد محمود محمد
منار عبد الفتاح محمد محمد عﻼم
سعيد السعيد منير احمد الجناينى
اشرقت مرسى غريب مرسى العزباوي
محمد فراج على عيد
محمد حمدى محمد شفيق
ابراهيم طه اسماعيل شلبى
احمد مهند عبد المجيد احمد
كيرلس سامي نجيب زكريا غطاس
مؤنس على عثمان على على
نغم احمد محمد الباز
سلمي حمزة احمد عبد القادر حسن
ابتسام سمير جﻼل جاد
احمد رجب محيى عامر

الكلية
اداب اﻻسكندريه
نوعية المنصوره
اداب انتساب موجه حلوان
علوم طنطا
اداب طنطا
معهد فني صحى سوهاج
تربية ابتدائي الفيوم
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره بور سعيد
تربية الزقازيق
اداب انتساب موجه بورسعيد
اداب انتساب موجه بورسعيد
علوم بنها
تربية شبين الكوم
تجاره انتساب م .بنها
حقوق شبين الكوم ج منوفية
معهد فني تمريض اسيوط
تربية طفوله كفر الشيخ
نوعية طنطا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب كفر الشيخ
تربية ابتدائي اسوان
تجاره القاهره
علوم رياضة طنطا
حقوق المنصوره
اداب كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب جامعة دمياط
تربية طفوله ج دمنهور
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تربية شبين الكوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
888775
366984
804469
478541
731267
230180
886418
470729
376480
727467
128460
608115
732817
831041
205271
536169
884206
578878
472708
527120
891441
807950
375290
298713
613615
306465
367527
205917
371145
207310
234105
761691

اسم الطالب
حسناء محمود احمد على
احمد ابراهيم عبدﷲ حسن السعداوي
مادونا ماجد صفوت مترى
احمد كامل احمد موسى
محمد سعيد هادى محمد
رحمه اشرف محمد عبدالحميد
هدى عبد السميع عبد الرحيم عبد ﷲ
ساره طارق البدراوى السمنودى
احمد محمود احمد عبدالعاطى
عزيزه اشرف حسين حسن حسين
هدير عبد الحارس عبد العال حسانين
ساره مجدى فاروق محمد محمد عزب
امنيه احمد مراد احمد
سحر شعبان شحات احمد
ناردين لويس وليم جرجس
حبيبة رامى الحسينى زين الدين
كريمه بشريده فوزى همام
محمد جﻼل عبدالمنعم رستم محمد
ايه احمد سامى عباس
خديجة خالد عبد الحليم منصور سعد
مرزوق مكرم مرزوق زتون
عبدالرحيم عبدالحليم زيدان مرسي
زينب محمد شعبان دياب عبدالرحمن
علي احمد على محمد علي
محمود محمد منصور جاد محمد
مهاب جابر محمد ابو حسين
نهال جمال محمد عبدالفتاح
صفاء كامل احمد فتحى
عبدالرحمن احمد رفاعى رسﻼن
مريم مراد جرجس فرج
ياسمين ابراهيم محمد سيد ابراهيم
هند جاد السيد جاد

الكلية
علوم اسيوط
تربية ابتدائي بنها
اداب المنيا
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اقتصاد منزلى حلوان
اداب اسيوط
تجاره كفر الشيخ
تربية/رياضه عين شمس
اداب الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم الزقازيق
زراعه الزقازيق
تربية قنا ج جنوب الوادى
حقوق عين شمس
زراعه دمنهور
معهد فني تمريض اسيوط
طب بيطرى بنها
تربية كفر الشيخ
زراعه اﻻسكندريه
نوعية فنيه اسيوط
حاسبات ومعلومات المنيا
معهد فني صحى بنها
حقوق القاهره
معهد فني صحى رياضه الزقازيق
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
تجاره انتساب م .بنها
اداب عين شمس
حقوق عين شمس
تجاره عين شمس
زراعه عين شمس
رياض اطفال القاهره طالبات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
674988
206026
734536
234863
118284
904495
905190
650298
660607
116268
537619
578678
309327
221292
823386
751418
449911
466554
727996
889319
465356
381164
134910
162347
103226
742721
806548
742360
443152
588657
447645
885781

اسم الطالب
سمر صﻼح ابراهيم البيومى محمد
رانيا نادر نعمان احمد
ايمان سعيد عبدالعزيز السيد
ايمان حسين سامي عبد العزيز
نورهان محمد عبد الرحمن عبد الفتاح
حسام الدين مصطفى حسن مصطفى
كارولين منير فوميل قزمان
مآثر السيد ابراهيم بدر السعودى
هاجر انور محمود المتولى محمود
ابراهيم رمضان السيد سالم
ايه صبحى حامد السقا
محمد عﻼء الدين احمد محمد الرمادى
سلوى احمد محمد محمد دعبس
تقى رأفت عبد الفتاح محمد
مينا مصباح صهيون فانوس
محمود حسام مسعد عبده جبر
رضوى عبدﷲ حجازى محمد ابوشرف
سالى صبحى فاروق محمد الصاوى
تبارك عبد الصادق على عبد الصادق هزاع
حسن عبد الكريم محمود جمعه
احمد سعد عبدالمجيد محمد ابراهيم
عبدالرحمن على عبدالستار على ناجيه
محمد عبد الحميد محمد عبد الصبور
ايه ايمن جابر حسين
باسم احمد عبد الرحمن احمد
نورهان على حسن احمد
مروه ناجى حسن عبد الحليم
ردينه احمد محمد فرغلي
زهراء رضا السيد سالم ابو عصا
ايه عاطف عبدالحميد عطيه مطاوع
عمرو محمد محى الدين ابراهيم
منى على مراد طه

الكلية
تجاره المنصوره
حقوق القاهره
اداب الزقازيق
بنات تربية/رياضه عين شمس
زراعه عين شمس
تجاره سوهاج
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره المنصوره
اداب المنصوره
تجاره عين شمس
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره طنطا
معهد فني صحى بنها
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
معهد عالي إدارة وحاسب ج بورسعيد
تربية ابتدائي طنطا
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره انتساب موجه اسيوط
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس
ك.ت .فني صناعى بنها
علوم القاهره
اداب الفيوم
حاسبات ومعلومات المنيا
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
علوم طنطا
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه طنطا
تربية ابتدائي اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
465931
501914
376006
297185
801402
425117
297055
354923
577963
899134
219035
473351
130398
367730
468607
526813
154443
390689
662654
172786
304047
674109
650500
217593
920559
807433
905986
279906
733636
425952
465156
305991

اسم الطالب
مروة ايمن صبحى بسطويسى مصطفى مندور
روان السيد بدرى مهنى احمد سالم
احمد جمال الجالى العيسوى الجالى
مارينا بركة يعقوب عطا ﷲ
كيرلس شحاته ذكى شحاته
ندى وليد حامد السيد عبد المجيد
شروق مجدي محمد عريبى
خلود السيد عبدالﻼه محمد
ايمان كامل احمد الرهبينى
ياسمين اشرف حسين على
هشام ايهاب رفعت محروس
شيماء صﻼح الدين محمد نبيه
رضوى محمد حسن احمد
ايمان جمال محمد اسماعيل
ناصر على أحمد محمد
اسراء طارق محمد شحاته محمد
مروة اسامة سيد عبد العليم
هاجر عبدالحكيم كمال الدين محمد
ابراهيم ابوصالح جبر السيد
شيماء على حسين محمد عارف
رنيم عاطف على الشامى
فاطمه احمد حسن زكى غزال
منه ﷲ طارق فؤاد امين
ميرنا فهمى معوض فهمى
رحاب محمد خليفه عبدالحميد
يوسف جمال عرفه سيد
عمر حمدى عبد الرحمن محمد
عمرو محمد ثروت السيد عبد الهادى
ريهام رأفت حسين محمد رجب
نعمة جمعه السيد مصطفى عطا
الشاذلى عبدالمنصف عطا على
محمد عادل توفيق قﻼش

الكلية
نوعية كفر الشيخ
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تربية عين شمس
تجاره عين شمس
سياحة وفنادق المنيا
تجاره اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه حلوان
اداب طنطا
تربية سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية كفر الشيخ
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تربية بنها
اداب كفر الشيخ
اداب اﻻسكندريه
حقوق بنى سويف
تجاره طنطا
اداب المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
تجاره المنصوره
بنات تربية/رياضه عين شمس
تجاره سوهاج
تجاره اسيوط
تجاره سوهاج
تجاره عين شمس
تجاره الزقازيق
رياض اﻻطفال ج اﻻسكندرية فرع مطروح
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تجارة جامعة السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
614473
119270
674118
684514
900490
896130
217781
237826
134973
514068
738641
898470
368279
135053
119325
609943
757128
599806
910799
544355
469337
511904
501874
312054
828132
277784
206988
896123
136436
243312
455970
842223

اسم الطالب
آيه احمد السيد على احمد
مرام مصطفى فوزى محمد
ماهيتاب على عبد السﻼم محمد الخواص
منار يوسف كامل يوسف الشحات
بيشوى فريز واصف شحات
نهى ابو الدهب محمد مناع
ساره ياسر السيد محمد الخولى
نورهان جمعة عبد الذاكر احمد
اسﻼم ماهر صﻼح الدين عبد الوهاب
ماريان ماهر عازر جرجس يوسف
ابراهيم احمد السيد نصرﷲ
يونس محمود يونس قاسم
ايمان سامى عامر ابراهيم
محمد مراد مبارك مراد
نورهان سامى السيد محمود
هدير محمد محمد رشاد عزازى
اشرف احمد حسن على بلطه
احمد ابراهيم احمد عبدالمعطى
هاجر مجدي سعيد ماهر
أمير على محمد محمد على مصطفى
سعيده طة ابراهيم محمد الروينى
هند عصام ابراهيم محمد عبد المجيد
مارتينا ناجح عبد المسيح ذكى برسوم
محمد عبد القادر الحجازي مبروك محمد
سالمه محمد حسن جاد
عمر محمد محمد العشرى محمد
غادة جمال محمد طاهر
نانسى نصحى خير واجد ميخائيل
زينب حسن حسنين هارون
امال طارق شعبان عبد الحفيظ
محمد ابراهيم ناصف محمد
وحيد درويش ربيع محمد

الكلية
تمريض الزقازيق
تجاره القاهره
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
رياض اطفال المنصوره
معهد فني تمريض سوهاج
إعﻼم ج جنوب الوادى
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم رياضة الفيوم
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
علوم الزقازيق
علوم سوهاج
اداب انتساب موجه بنها
حاسبات ومعلومات حلوان
السن عين شمس
تمريض الزقازيق
حقوق الزقازيق
تربية رياضيه بنين الزقازيق
تربية اسوان
حقوق اﻻسكندريه
تربية كفر الشيخ
حقوق اﻻسكندريه
تربية اسكندرية
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
تجارة قنا ج جنوب الوادي
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
حقوق بنها
تجاره سوهاج
علوم القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب طنطا
تجاره اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
889272
360152
549553
432408
317175
321364
534666
288421
159329
305806
659103
538533
893607
385390
473523
218868
532026
757993
121400
876835
538712
113740
543558
233089
915506
468908
599002
362604
651724
460197
817480
373375

اسم الطالب
ضحى توفيق محمد توفيق
محمد الحسينى محمد اسماعيل
هبة خالد سعد عبد الرؤف سليمان
محمد محمد محمد جمعه ابراهيم
سعاد محمود حامد لبيب حسين
اية السيد فتحى سﻼم
نهال رجب عبد الجواد عبد العزيز
عمر احمد سيد الدسوقى سيد سحاب
ياسمين محمد صديق بدوي
عبد الرحمن وجيه سعيد أبوناشى
احمد الشربينى الذكى الشربينى حسين
شيماء عبد الرازق حسن عوض
كرستينا بشرى رياض نصيف
ابراهيم رمضان ابراهيم عبدالشافي
لميس محمد على على حسين
احمد سيد احمد ابراهيم
عمرو اسامه محمود سعد الدين
السيد محمد حسانين ابراهيم العسال
فاروق السيد على احمد
عبد النعيم محمد عبد النعيم عبد العال
دنيا ياسر فؤاد عبد الغفار عامر
حازم احمد محمد الغريب عيد عياد
محمد محمود لبيب ماجد أحمد
تقى اشرف عبدالعزيز عبدﷲ
احمد عاطف احمد حسين
ايمان محمد كامل يوسف شعبان
ريم طارق مسلمى السيد خليفة
مصطفى كامل سليمان العزب جعفر
محمود طارق محمود نور الدين الشافعى
رانيا اسامة عبد الفتاح جبر عصر
اسﻼم سالم نجيب على
احمد يوسف محمد يوسف حﻼوه

الكلية
علوم اسيوط
حقوق عين شمس
تربية/رياضه دمنهور
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب بنها
تربية السادات
علوم دمنهور
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية بنى سويف
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم دمنهور
اداب سوهاج
تجاره عين شمس
علوم كفر الشيخ
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
زراعه دمنهور
تجاره انتساب موجه الزقازيق
زراعه القاهره/رياضة
تجاره اسيوط
زراعه دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية/رياضه اﻻسكندرية
تجاره عين شمس
معهد فني صحى اسيوط
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره سوهاج
علوم حلوان
تجاره اسيوط
زراعه مشتهر
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
374793
665771
113042
811294
242587
748026
659970
131114
589393
446031
739478
448957
528771
612335
890167
662519
654682
605274
449943
368951
676961
683463
802032
212375
376855
118628
656738
221963
277810
121403
245253
896867

اسم الطالب
ايه مسعد رمضان يوسف نور الدين
محمود احمد حلمى عبد العزيز هويدي
احمد محمود حامد محمد حسين
اميل ميﻼد صالح عوض
حازم محمد علي محمد
تقى محمد عبد الحميد محمد الجناينى
عايده محمد سعيد عباس ابراهيم
نورالهدى سعيد ذكي محمد
محمود محمد محمود عبدالعزيز عبدالعال
عبد الرحمن محمد هشام علي محمد علي حمد
محمد حسينى على حسن دسوقى
دنيا عبد الحميد عبد الحميد محمد محمد سالم
محمد امين احمد ابو الفتوح غانم
محمود عبد الرحمن احمد هاشم محمد
وليد خلف معوض برتﻼ
مصطفى رمضان مصطفى محمد البربرى
شروق على محمد مسلم
اميرة مجدى صالح السيد سليمان الجوهرى
شيماء مصطفى محمد فتحى محمد مصطفى
على محمد يوسف ابراهيم المتينى
عاطف ابراهيم مصطفى المحجوب
عبد ﷲ نجاح احمد احمد غزي
بيشوى مرزق يوسف حبيب
احمد عادل محمد سليمان محمد
هاجر محمد محمد سالم
اسراء احمد معوض مدبولى
ايه عكاشه العراقى العراقى
ساره مصطفى عبد الحميد مصطفى
احمد وائل احمد محمد شاهين
كريم سمير عبد الخالق عبد ﷲ على
ايه محمد عنتر السيد عنتر
عبد العزيز خلف محمد عبد النعيم

الكلية
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
حاسبات ومعلومات القاهره
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
تجاره طنطا
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
علوم طنطا
تربية اسكندرية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
معهد فني صحى اسيوط
زراعه المنصورة/رياضة
رياض اطفال المنصوره
تجاره الزقازيق
تجاره طنطا
تربية ابتدائي بنها
تجاره بور سعيد
حقوق المنصوره
علوم المنيا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم بنها
اداب انتساب موجه القاهره
علوم جامعة دمياط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق حلوان
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية ابتدائي عين شمس
تجاره سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
244825
250201
908343
316582
111103
105070
130340
156208
891943
911092
584477
669901
152791
466440
163064
896131
451657
885814
671071
581165
893137
594050
594938
801963
751541
591097
736898
207396
227029
375165
655956
837710

اسم الطالب
محمد محسن حسن محمد
جاكلين جمال عبدالناصر لبيب
محمد احمد حسن السيد
اية عبد القدوس على محمد اﻻجهورى
ميرنا عماد جﻼل عوض
منة ﷲ عبد الحليم على عبد الحليم
ايه السيد ابراهيم الدسوقي
زينب عادل حمودة مجاهد
عﻼء عبد العال قناوى سليمان
مينا ميخائيل رفله ديسقورس
عاليا السيد مصطفى عبدالسﻼم
ياسمين ياسين محمد على طمان
عمر احمد فتحى محمد
منى مصطفى السيد محمد المدنى
بسمه حسن عويس رمضان
نهى حمزه على احمد
عمر احمد فوزى محمد فرج
وئام محمد رفعت مصطفى محمد مرسى
انتصار رجب عرفه رجب خضير
احمد حمدى رمضان الصعيدى
التهامي شعبان خلف ابو زيد
آية رجب فهيم موسى خليف
فاطمه اسعد سليمان على
محمد خالد رب خلى أحمد
اسراء ابراهيم ابراهيم حسن الفار
ايمان السعيد صالح اﻻسمر
شادى شرموخ شلبي حنا
صمويل ماجد جرجس عياد عطية
فاطمة مجدي محمد حسانين
محمد مسعد عبدالفتاح محمد مصطفي
عمار احمد حسانين عبد الحق
هدايا سيد إبراهيم سيد

الكلية
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب سوهاج
علوم بنها
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي بنى سويف
معهد فني تمريض اسيوط
تربية اسوان
تربية ابتدائي طنطا
اداب انتساب موجه المنصوره
حقوق بنى سويف
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
اداب بنى سويف
تجاره سوهاج
علوم رياضة شبين الكوم
طب بيطرى اسيوط
اداب المنصوره
علوم اسوان
تربية رياضية بنين سوهاج
تربية جامعة دمياط
معهد فني صحى بور سعيد
حقوق بنى سويف
اداب انتساب موجه بورسعيد
اداب جامعة دمياط
تجاره الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه القاهره
معهد فنى تمريض بنها
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
كلية علوم الوادى الجديد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
463728
803288
532446
842764
830611
581735
510940
906502
665348
357400
500416
678278
126330
478485
544418
185389
587562
527568
160464
897545
354339
887227
735136
682475
832587
532341
206270
431987
510277
666080
812759
919189

اسم الطالب
تهانى السيد عبدالفتاح عبد السﻼم
مريم شريف محمد على
حسنى عبدالقادر عبدالعزيز على الساعدى
هدى عبدالنعيم احمد محمد
استير صليب انطون محارب
احمد المليجى العزب سليم
احمد فوزى عبدالرحمن عقاب ابوبكر
مارى صبرى موسى بنيامين
ندا خيرى كمال متولى حماده
اسﻼم حسن عطيه حسن
رافايﻼ أشرف رأفت جرجس طانيوس
فايزه ماهر محمد عرفات
عواطف طه محمد احمد
لمياء حامد محمد بدوى الجمال
خالد محمود عبد ﷲ شحاته عوض
باسم بباوى بطرس بباوى
علياء عبدالحميد حلمى ابراهيم هيده
فاطمة عيسى عبد الحميد عبد المقصود عيسى
بهجة محمد مصطفى محمود
ايمان محمد سيد عبد الباسط
محمد مفرح محمد ابراهيم
عمر محمد عبد ﷲ محمد
امانى محمد جمال محمد
جهاد عبده عبد الوهاب عبد الوهاب
شروق عصام احمد فهمى محمد
محمد خالد فتح ﷲ الصافي
محمد ماهر نيازى احمد
رامى أشرف حسين الشبينى
أحمد صﻼح الدين مصلحى محمد
باسل وائل فؤاد محمد غنيم
ايرينى ممدوح ميخائيل اسعد
عبد العزيز ابراهيم على حامد

الكلية
زراعه كفر الشيخ
تربية /رياضه المنيا
علوم دمنهور
رياض اطفال المنيا طالبات
حقوق قنا جنوب الوادي
حاسبات ومعلومات الزقازيق
اداب انتساب موجه دمنهور
معهد فني صحى سوهاج
اداب المنصوره
تربية عين شمس
علوم رياضة اﻻسماعيليه
اداب المنصوره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تجاره اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
كلية الفنون التطبيقية ببنها
علوم اﻻسكندريه
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تربية ابتدائي سوهاج
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
تجاره اسيوط
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره بور سعيد
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
معهد فني صحى اﻻسكندريه
حقوق عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
اداب كفر الشيخ
تجاره بور سعيد
رياض اطفال المنيا طالبات
تجاره سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
229212
732450
536273
372306
585525
595567
901416
445491
673783
304776
279617
590072
678705
735231
204770
451741
374224
744045
214727
747305
220979
240661
131554
500909
438158
609830
215294
614086
666729
678530
732233
680301

اسم الطالب
مارك عامر مرتجى عياد
شروق طلعت مصطفى محمد شرف
فاطمة الزهراء حسين محمد مهنا
اسماء ناجى امين قناوى
اسماء محمد البسطويسي المتولي
احمد حمدي محمد علي خطاب
فراج اسعد فراج اﻻمير
نسرين خليفه احمد بسيونى الشريف
مروه مدحت عبد ﷲ على قابيل
نرمين السيد عبدالستار نعيم
هاجر محمد محمد محمد توفيق
مجدى مصطفى الشرباصى الغيطانى
ايمان المهدى عبد العزيز المهدى عبد العزيز
غاده محفوظ محمد احمد
يوسف احمد يوسف احمد السقا
محمد حسين كامل محمد عبد العال
نرمين مختار محمد عطيه محمد
رحاب حسين محمد حسين
يوسف عماد الدين محمد على على الصغير
كريم اسامه محمود احمد علي
مصطفي محمد مصطفي محمد
امنيه احمد محمود الدسوقى
يسرا حسين احمد محمد
سارة مصطفى محرم على حجازى
نهى طارق محمد عبده كامل
احمد عبد اللطيف عثمان عبدﷲ فاضل
مايكل طارق جميل ابراهيم
نورهان محمد محمد محمد مرسى
محمود محمد السيد محمد على الموجى
ساره مصطفى الحسينى الخميسى يوسف
عمر احمد عمر متولى
محمود رضا حلمى السيد سيد احمد

الكلية
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب دمنهور
حقوق عين شمس
تجاره المنصوره
السن عين شمس
تجاره سوهاج
تربية/رياضه طنطا
تجاره طنطا
تربية ابتدائي السادات
زراعه القاهره/رياضة
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره المنصوره
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية
علوم رياضة سوهاج
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
زراعه اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
حقوق عين شمس
حقوق حلوان
فنون جميله فنون حلوان
تجاره كفر الشيخ
تجاره اﻻسكندريه
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره الزقازيق
تجاره طنطا
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
841192
387309
833345
543446
112074
588140
510821
312337
109852
427635
316634
608804
168509
352427
658152
295775
502356
154369
588912
508351
825798
354712
913607
457743
132114
157233
433342
535184
592901
129838
607169
240884

اسم الطالب
مروة محمد محمود ابو زيد
يوستينا شكرى شحاته عبدالمﻼك
عبد الرحمن عز الدين رشدى حفنى
عبد الرحمن على مبروك على سالم هيكل
بدور حسين على سليمان
محمد نبوى عبد العليم عبدﷲ علوفه
حسن احمد عبده محمد خليل
فهمي عاطف محمد رشدي عمر
محمد سعد محمد مصطفى
نعمة جمال السيد محمد الشافعى
نجاة حسين محمود السيد محمد
محمود محمد الشبراوى محمد غازى
اميره متولى عبد الكريم طلبه
محمد عادل عبدالجابر جودة
اسراء محمد انيس الشهاوي
ندى سمير حامد جودة محمد
احمد محمد احمد محمد اسماعيل
يوسف عماد سيد عبد اللطيف
اميرة هشام محمد شفيق زعير
اية احمد شيبة الحمد محمد
محمد احمد مصطفى عبدالراضى
امنيه محمد السيد الشاعر
رمضان حسين السيد عبد العال
ريهام فهمى فرج محمد زياده
احمد تميم عيد فراج
رحمه سيد احمد محمد
يحيى مجدى سعد احمد السيد
نيرمين احمد بسيونى عبد ﷲ
احمد سامى طاهر فقوسه
اياد ممدوح شعبان عميره
جاسر محمد محمد سليم صقر
اﻻء مجدى عبدالجليل محمود

الكلية
فنون جميله عماره المنيا
اثار قنا جنوب الوادي
فنون جميله فنون اﻻقصر
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره جامعة السويس
طب بيطرى المنصوره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فني صحى بنها
تجاره بنها
علوم حلوان
زراعه المنوفية/رياضة
تجاره بنها
اداب الفيوم
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
معهد فني تمريض المنصوره
اداب القاهره
تربية اسكندرية
علوم بنى سويف
تجاره طنطا
اداب كفر الشيخ
حقوق قنا جنوب الوادي
اداب انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى رياضه اسوان
نوعية موسيقيه طنطا
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تربية عين شمس
تجاره بنها
تربية حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
664565
817004
878704
756879
451313
667774
114959
836737
899098
205094
590227
610544
368655
463561
514875
208310
841315
753014
832891
847564
842810
736592
295860
292917
158227
530187
547335
605695
513061
848259
108599
668451

اسم الطالب
حسن محمود محمد حسين
دينا احمد فتحى محمد
كيرلس باسم بولس غب﷼
زينب محمد السيد محمد
عمر محمد وهبه المرسى عوض
شريف يوسف احمد عبد العزيز
اسراء سمير حسنين عباس
بسمة طاهر توفيق محمد
سهيله عاصم محمود ابراهيم
ندى محمود على عبد ﷲ رحمو
احمد على عزت شﻼطه
عبدالرحمن احمد عبدالفتاح فرج ﷲ
عمرو احمد عبدالرحيم مرجان
شروق عبد الغفار امام عبد الغفار البنا
محمد رشاد طاهر حميده ابو حسين
دينا وليد احمد محمد
طارق خالد حسن عبد الحكم
مياده احمد عبدﷲ محمود
سمر شوقى العبد دياب
بدر الدين احمد محمد حسين
عبد الرحمن فوزى شعبان على
رانيا السيد محمد محسوب خليل
اسراء محمود احمد محمد
اية اسماعيل عبدﷲ متولى
مروه خلف على عبد الوهاب
احمد محمد السيد راضى
على محمدعبد الفتاح على يوسف داود
اسراء عبد العزيز محمد احمد
اسماء بهاءالدين صافى صادق محمود
هيام حسانى محمود مصطفى
عبد الرحمن حسام حلمى محمود
نسمه السيد زكى السيد البلقاسى

الكلية
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب انتساب موجه المنيا
تربية اسيوط
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني تمريض طنطا
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره القاهره
زراعة قنا ج جنوب الوادي
اداب سوهاج
اداب عين شمس
تجاره بور سعيد
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
زراعه بنها/رياضة
نوعية كفر الشيخ
حقوق طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
نوعية المنيا
تربية بور سعيد
علوم اسوان
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
حقوق بنى سويف
نوعية الزقازيق
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
معهد فني صحى امبابة
تربية بنى سويف
طب بيطرى دمنهور
علوم رياضة كفر الشيخ
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره عين شمس
تربية المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
116271
446366
512426
429072
480149
744778
886220
739152
453725
897427
144545
889158
676120
662361
910675
159832
162673
524265
206079
609924
365380
470228
299686
153817
607248
589556
377443
589532
727715
457543
658862
896542

اسم الطالب
احمد شعبان احمد حمدان
عبد الرحمن دسوقى ابراهيم على
روان السيد سعد عاشور رحال
اسراء ابراهيم محمد حسين جاد الرب
سماء خيرى محمد السيد برهام
حسناء حسين ابراهيم عمرو
زياد خالد طايع محمد
امل عزت ابراهيم محمد الجندى
تغريد سمير عبدالرحمن زين الدين
محمد عبد الحكيم كامل احمد
ناهد عطية مندوه عبد المحسن
كاريمان احمد حمزه عبد الكريم
عزه احمد محمد رشاد عبد الرحمن
محمد طارق محمد الجميل ابراهيم
شيماء شاذلى يسن احمد
محمود حامد حسن سعد
اميره رمضان عبد السﻼم احمد
هاجر عماد عبد الفتاح احمد عبد المنعم
اندرا مراد مينا فرج ﷲ
تغريد ابراهيم محمد محمد
اسراء عادل عبدﷲ محمد
جميل خالد أبو العﻼ محمد
مصطفى محمد رشاد عويس
نورهان صالح زايد عبد الصالحين
مصطفى على مصطفى سالم
هاجر نسيم الحسينى دعبس
محمد طارق السيد سﻼم
زينب سيد احمد ابراهيم تمراز
اسراء احمد ابراهيم عبدالقادر ابو الخير
ايمان محمود عبد الحميد عمارة
غنى محمد ابراهيم ابراهيم جاد
نورا عبد الرؤوف احمد مصطفي

الكلية
زراعه القاهره
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية كفر الشيخ
تربية اﻻسماعيليه
تجاره اسيوط
علوم الزقازيق
تربية طنطا
تربية رياضية بنين سوهاج
كلية البنات تربية عين شمس
علوم حلوان
تجاره بنها
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره سوهاج
تجاره بنى سويف
زراعه الفيوم
تجاره اﻻسكندريه
تجاره بنها
تربية ابتدائي الزقازيق
حقوق حلوان
معهد فني صحى رياضه طنطا
تجاره القاهره
معهد فني صحى بنى سويف
علوم رياضة الزقازيق
تربية طنطا
تجاره بنها
اثار الفيوم
اداب انتساب موجه الزقازيق
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه
اداب المنصوره
تجاره سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
828688
284621
323493
825293
523948
218126
614019
382636
671514
308625
735046
321928
131313
148596
517871
746351
660900
321200
451155
121078
612142
388456
381638
737850
465232
125274
219541
231344
234750
667065
437710
508742

اسم الطالب
اسراء على القط خليفه
نوران محمد زكى رمضان
السيدة نجيب عبد الغنى مرسى ناصف
احمد وحيد احمد حنفي
نورهان كرم اديب اسكندر
ناردين صفوت زكرى بشاى
تقى عبد الفتاح محمد محمد احمد
مى سمير السيد محمد
ايمان احمد محمد محمد عبد الحميد
هاجر مجدي رمضان الطهواوي
سلوى حامد حسين محمد
احمد صبحي احمد عيد العيسوى
ندى سعيد محمد محمد رجب
اميره جميل ابراهيم حسن
روجينا احمد محمود بسيونى عبدالسﻼم
دينا عبد ﷲ فرج داود
ندى جمال عطا ﷲ السيد
فاطمة اشرف عبد المنصف الجمل
احمد عبد المعين عبد المولى أبو على
محمد سامى محمود على
ساره السيد محمد ابوالفتوح محمد
نورهان حماده عبدالغفار خاطر
ايه سﻼمه جازى صالح
ريم احمد محمد ابو الفتوح
صبري عطيه ابراهيم محمد نعيم
ايه محمد منير محمود
احمد عبد الحميد السيد حنفي
ندى مصطفى عبد الرحمن عبد الحميد
اسراء محمد عبد اللطيف محمد
سلوى هانى عبد الحكم ابراهيم
رنا عادل ربيع احمد عبد العاطى
نورهان حمدى احمد شحاته فرج

الكلية
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تجاره عين شمس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره اﻻسكندريه
تربية حلوان
نوعية فنيه الزقازيق
تربية عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه/رياضة
تجاره جامعة السويس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره انتساب موجه المنصوره
نوعية اشمون
تجاره طنطا
علوم رياضة القاهرة
معهد فني تمريض الزقازيق
طب بيطرى بنها
علوم عين شمس
تربية/رياضه الزقازيق
حقوق طنطا
حقوق القاهره
حقوق شبين الكوم ج منوفية
حقوق عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد فني تمريض المنصوره
علوم رياضة الفيوم
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
501256
540057
425869
127999
149133
600405
160810
436835
114927
756396
591440
610742
807839
470045
500165
502544
125723
751787
114948
300422
354401
283914
375053
226409
356338
818167
373975
351018
610238
353931
599560
595533

اسم الطالب
ساره اكرم عبد الوهاب محمد فرها
عبير فرحات صالح قاسم الربيعى
امينة محمد ابو بكر حريمص
اسراء يسري محمود محمد
محمود قرني محمد الجوهري
ندى نصرالدين دسوقى عبدالغفار
محمد احمد محمود حسن
هاجر حمدى حسن على بسيونى
هاله محمد عبد الفتاح محمد
نجوي ابراهيم موسي سليمان
منى محمد سيد عضام
منار عبدالعزيز طلعت عبدالعزيز السيد
سعد ياسر سعد تهامي
ابراهيم ياسر ابراهيم ابراهيم السكرى
عمرو على محمد على حسين محيلبه
آية ابراهيم وصفى ابراهيم فرج
مريم محمد عبد الغنى محمد
ايمان يوسف السيد محمد ابراهيم احمد الباز
سلمى صابر امام كيﻼنى
سلوى شعبان ناصر محمد
احمد خالد عبدالهادى عبدالرحمن
عبد الرحمن احمد سعيد محمد غباشى
سلوى سالم محمد ابوالعﻼ
احمد خالد رمضان عبدالعزيز
ايه عيد احمد محيسن
سميرة عزت عبد العظيم عبد الهادى
منى محمود عبدالعزيز ابراهيم
عمر عبدالقادر محمد عبدالمنعم
اية محمد مصيلحى عمارة
خالد محمد عبدالسميع اسماعيل
ندى عزت لبيب ابراهيم السحراوى
محمد احمد محمد السيد غانم

الكلية
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تربية ابتدائي دمنهور
رياض اﻻطفال ج اﻻسكندرية فرع مطروح
تجاره انتساب موجه قاهره
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره بنها
معهد فني صحى بنى سويف
اداب دمنهور
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
تربية العريش
تجاره جامعة دمياط
نوعية الزقازيق
تجاره انتساب موجه بنى سويف
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره اﻻسكندريه
تجاره اﻻسكندريه
اداب القاهره
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
فنون تطبيقيه حلوان
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
معهد فني صحى بنها
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره عين شمس
اداب المنيا
اداب شبين الكوم ج المنوفية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
نوعية الزقازيق
تجاره انتساب م .بنها
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
حقوق المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
606837
666359
604451
301687
750094
225049
614278
808710
591221
318405
214654
428616
902956
152135
514246
502020
677807
174537
383634
661306
316837
217472
352220
123153
354752
478849
651703
103710
317374
466506
586984
817350

اسم الطالب
نوران عصام الدين محمود عطيه مرسى
هديل محمد محمود محمود الجميعي
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن حسن
محمود السيد عراقى السيد
احمد هشام ابراهيم احمد
عمرو محمود عبد الحميد محمد
سمر السيد صبحي محمد
احمد مصطفى محمد احمد
نورهان عزت عبد المقصود حجاج
خالد محمد حسن النجار
محمد عادل عيسى عبد الخالق
احمد حسن يوسف علي زكريا
حربى عبد النبى فؤاد عبد العال
فادى عماد عياد بباوى
اسماعيل مهدى اسماعيل مهدى على
رغده محمود محمد محمد عفيفى
امانى احمد عبد الرازق السيد المكاوى
عمرو محمد عبد العظيم حسن
اسماء سيد اسماعيل على ابوجمل
ريموندا امين نصيف ابراهيم شحاته
امنية محمد فوزى محمد احمد
ساره عادل عبدالحميد محمد
لمياء عبدالمجيد شوكت خالد
ابراهيم عياد عوض ميخائيل
علياء محمود السيد الشنواني
مى عبدالقادر شبل الصعيدى
محمد عﻼء على محمود عرفات
اية عادل البسيونى الششتاوى
اسراء عبد الموجود مصلحى السيد
آيه عصام أحمد إبراهيم العرابي
بﻼل جودة محمد محمد عبده
مصطفى عبد الناصر عبد المعتمد احمد

الكلية
زراعه الزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
نوعية الزقازيق
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة اسيوط
علوم رياضة القاهرة
نوعية الزقازيق
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
اداب جامعة دمياط
تربية/رياضه بنها
تجاره سوهاج
تربية/رياضه اﻻسكندرية
اداب سوهاج
اداب بنى سويف
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم اﻻسكندريه
تربية المنصوره
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تربية عين شمس
اداب انتساب موجه المنصوره
تربية شبين الكوم
كلية البنات تربية عين شمس
علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره سوهاج
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تربية رياضيه بنين المنصوره
تجاره القاهره
تربية ابتدائي شبين الكوم
نوعية كفر الشيخ
تربية/رياضه بنها
علوم المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
682727
116403
153445
431888
205547
547361
160849
893082
149800
577199
740606
389355
217853
665274
576106
607935
220280
306901
277110
751231
740306
308254
733418
241344
372938
168227
425343
118216
441551
903686
305411
363333

اسم الطالب
نبيله السيد محمد ابراهيم السيد بﻼسى
ابانوب ميخائيل شفيق بولس
اسراء احمد عادل محمد على سالم
عبد الرحمن هشام صﻼح اسماعيل سوكة
منة ﷲ ياسر محمد عبدالرازق محمد عبد الرحمن
ماركو مجدى توماس غالى حبشي
محمود احمد محمد امين
محمد زاهر فهمى على
بكر عثمان صﻼح محمد خليفه
عبد الحميد اسعد عبد الحميد محمود الجندي
امنيه مكرم مصطفى محمد
هناء يحيي لطفى عبدالحميد
مريم صفوت عبد ﷲ صادق
دنيا عبد الباقى محمد رجال ﷲ الشربينى
مصطفى يوسف نبيه مزروع
اﻻء رمضان عبد ﷲ محمد
شروق محمد خيرى سيد
مي معروف محمد أبوزيد
يوسف مدحت انوراحمد ابو سيف
اسﻼم خليفة عبد العال عامر احمد
ساميه ذكريا صدقي احمد
جمال احمد محمد سيدأحمدغربيه
ميادة محمد اسامه ابراهيم دياب
سمية ايهاب عبد الفتاح عبد الصمد
دينا عبدﷲ احمد محمد
احمد عبد العزيز جوده عبد العزيز
احمد صقر مراجع مهدى
اﻻء عﻼء الدين سعيد ابو العﻼ
إسﻼم محمد سعيد فؤاد يعقوب
محمد محمود عبد الحميد محمود
ايمان فوزي كنانى هاشم الخياط
يوسف احمد على احمد

الكلية
تربية المنصوره
اداب حلوان
تربية ابتدائي بنى سويف
تجاره اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية/رياضه دمنهور
زراعه الفيوم/رياضة
فنون جميله عماره المنيا
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تجاره سوهاج
معهد فني صحى الزقازيق
علوم عين شمس
حقوق القاهره
اداب انتساب موجه المنصوره
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
معهد فني صحى الزقازيق
علوم عين شمس
تمريض شبين الكوم المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية/رياضه بور سعيد
اداب انتساب موجه الزقازيق
دار العلوم الفيوم
علوم بورسعيد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
التكنولوجى العالي إدارة  10رمضان بمرسى مطروح
علوم القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره سوهاج
تربية السادات
تجاره عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
372120
652144
907392
907043
909796
892496
578853
822336
217925
319805
434141
303390
679458
605994
439699
132864
317122
323522
168528
381529
650163
215241
651586
389076
903005
281730
359867
360923
587488
503073
666193
833453

اسم الطالب
اﻻء محمد اسعد ابوالفتوح عبدالعال
احمد محمود عبد الهادى يوسف
امنيه محمود السيد عباس
ايمان احمد ادم عبد ربه
امنيه فيزر جمال سليمان
ايمان عزت عبد المنعم محمود
رمضان ياسر ابراهيم عبدالغني حمد
مها محمد مروان محمد
هيام اشرف فكرى سعيد
اسراء صبحي السيد عشماوى
احمد ناصر عبداللطيف محمد عبداللطيف
ايات محمد احمد جاب ﷲ
مريم محسن عبد الحميد احمد
ايمان عزت عزت حسن الصادق
ميار ابراهيم رشاد مرسى هريدى
اندرو عزيز لطف ﷲ حنا
اماني محمد شحاته محمد اسماعيل
سماح فتحي ابراهيم محمد حسن
داليا سيد عبد اللطيف محمد
هاجر يسرى عطيه حسين سعد
احمد حمدى ابراهيم ابراهيم الدهشان
عمر محمد النادي رجائي محمد النادي
احمد طارق السيد محمد ابوشوشة
رضوى محمد حسن مصطفى
احمد خالد احمد محمد
سلمى سالم مصطفى عجمى
محمد احمد محمود محمد سﻼمة
منار محمد صبرى ابراهيم
آيه محمد عنتر محمد فراج
محمد كمال ابراهيم عبد ﷲ ابراهيم
عبد الرحمن السيد ممدوح عبد المنعم غنا
بوﻻ مجدي ميﻼد درياس

الكلية
تجاره انتساب م .بنها
تجاره بور سعيد
تجاره سوهاج
تجاره سوهاج
تربية نوعية فنية اسوان
معهد فني صحى اسيوط
تربية طنطا
تجاره سوهاج
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة طنطا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب المنصوره
تجاره الزقازيق
زراعه كفرالشيخ /رياضة
اداب القاهره
تربية بنها
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
اداب انتساب موجه بنى سويف
كلية البنات آداب عين شمس
طب بيطرى الزقازيق
اداب القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره سوهاج
اداب عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره طنطا
علوم رياضة اﻻسكندرية
اثار الفيوم
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
472622
676546
281648
896189
323353
147103
667722
607932
671843
295644
109934
673454
611269
598141
739284
444818
535249
663017
903827
589006
148911
582565
107221
366172
166026
386277
916903
472226
381306
439101
360717
158925

اسم الطالب
خلود خالد ابراهيم الدسوقى شعير
حسام الدين محمود احمد الحسانين على
عز الدين صابر راضي ابو طالب
نيره محمدعاصم صﻼح الدين عبد السيد
ايمان رضا على سالم الغريانى
احمد عزت فهمي عبد العال
عادل بدر محمود محمد بدر
اﻻء ابراهيم محمود عبد السﻼم
صفاء اباظه محمود ابراهيم
شروق اسامة خميس عبد المعز
رامى مرزوق عزمى مساك
هدير عماد عبد اللطيف ابو السعود كروان
اسراء احمد عزيز محمد السيد احمد
ساره محب حسن الديب
عمر ابراهيم حلمى ابراهيم
وليد انور عبدالسﻼم وحيش
دعاء رمضان غريب ابراهيم الفتيان
سماح السيد المندوه احمد علي
ايمان السيد ابوالمجد محمد
السيد السيد محمد محمد بدر الدين
ايمان محمود عبد الرازق محمود
تقى احمد محمد احمد البكر
ميرنا سامح محمود محمد
معاذ عبدالرحيم عبداللطيف حسن
مايفل سمير عياد صليب
فاطمه سيد شوقى محمد
كيرلس عاصم زكرى جرجس
اسماء محمد محمود رضوان
محمد رفاعى لطفى عبدالعزيز رفاعى
ياسمين رمضان حفنى على شريف
مريم جمال ابراهيم محمد
ياسمين محمد طه نوح

الكلية
نوعية كفر الشيخ
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اثار القاهره
علوم سوهاج
نوعية اشمون
فنون تطبيقيه حلوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره الزقازيق
نوعية المنصوره
تجاره عين شمس
تجاره القاهره
كلية الفنون التطبيقية ببنها
السن عين شمس
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تربية ابتدائي طنطا
زراعه دمنهور
طب بيطرى المنصوره
تجاره سوهاج
تربية/رياضه طنطا
حقوق القاهره
حقوق طنطا
حقوق القاهره
اعﻼم القاهره
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره اسيوط
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجارة جامعة السادات
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
429115
526316
210856
366327
102310
307282
543224
325011
529132
884681
609567
579417
731111
232927
586688
458602
533485
814672
609056
843099
293111
829195
132319
670116
828944
471087
803933
676832
813726
583912
911889
651482

اسم الطالب
رنا علي عيد مرسي مصطفي
احمد حسين خطاب محمد كتانه
مصطفى ايهاب محمد عبد الواحد
محمد هشام ابراهيم عبدالعظيم العيله
فوزى عبد الحميد متولى عبد الرحيم
اية محمد أبو العنين مصرية
شادى عادل سيد احمد محمد سيد احمد
مروة علي طايع محمد
اسﻼم عبدالمجيد عبدالعزيز عبدالمجيد يوسف
منتصر مصطفى محمد احمد
بسام صبري بسيوني عبد الغني حسن
نورهان يوسف ابراهيم يوسف سعيد
ريهام اشرف محمود سالم الشافعى
نهال حمدى محمود الدعبس
محمود عثمان السيد السيد الزهار
بهاء عصام عطيه شكر
ياسمين عبد الناصر درويش مصطفى شحاته
بوﻻ مجدي سمير ميخائيل
محمد علي عبد ﷲ محمد عبد الرحمن
منال صﻼح عبد الرحمن محمد
اية عﻼء الدين اياتى عبد اللطيف
احمد عبدالوهاب حسن احمد
مصطفى عادل مصطفى ابو زيد
عمر محسن محمد الهادى سليم
اسﻼم فوزى فؤاد توفيق
وﻻء محمود رزق محمد الهنداوى
مارينا مجدى فتحى فرج ﷲ
شيرين ابراهيم عبد السميع على توتو
الشيماء خيرى خليفه السيد
رانيا حسن حسن حجازى
بسمه محمدعلى محمد موسى
ميرونا محمد على الشناوى المضني

الكلية
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره اﻻسكندريه
علوم عين شمس
زراعه بنها/رياضة
اداب انتساب موجه عين شمس
تربية شبين الكوم
حاسبات ومعلومات بنها
اداب قنا ج جنوب الوادى
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره اسيوط
حقوق الزقازيق
تجاره طنطا
معهد فني تمريض الزقازيق
كلية البنات آداب عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره كفر الشيخ
تربية اسكندرية
نوعية المنيا
تربية الزقازيق
نوعية المنيا
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره سوهاج
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره سوهاج
نوعية كفر الشيخ
اداب انتساب موجه المنيا
تربية الزقازيق
اداب انتساب موجه المنيا
تجاره المنصوره
تربية اسوان
فنون تطبيقية جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
297947
876181
277064
501372
916991
208184
390853
465557
523967
884299
154740
365166
579711
896938
665637
885630
114645
235275
577369
742745
517863
179388
303263
513293
665408
159531
595268
669975
500442
445413
380689
802899

اسم الطالب
مروة احمد سامى محمد
ابتهال ياسر جﻼل احمد
احمد محسن محمد نصر الدين محمد
نور محمود حسني محمود بركات
على صديق على صديق
هدي احمد حسين احمد
ياسمين امام عبدالحميد محمد
همسه محمد كمال محمد حسين
هدى أحمد أحمد مصطفي سالم
وﻻء مصطفى خفاجى علوان
هبة ﷲ عادل ربيع حماد
ياسمين ياسر فتح الباب محمود
دينا هشام محمد عبد الحميد المداح
محمد اسماعيل عباس السيد
هبه خالد السيد محمد الشافعى
اميره حسين مصطفي عبد الحميد
اسماء عادل على محمد
نيره عصام حسين احمد
اندرو البير مرقس فرج ﷲ
اميره طارق محمد محمد
راندا عاطف عبدالمعز حسين محمد
محمد يحى بكرى ابو الليل
فتحية كامل السيد العرابى
نسرين السيد مهنى السيد مهنى
اسماء ابوالفتوح محمد عبد القادر السمنودى
اية على بدوى محمد
اسماء محمد جمال السعيد موسى محمد
دينا وﻻء عبد ﷲ عبد العظيم
يسر أحمد عبد المنعم محمد احمد
مى لطفى ابراهيم عامر
سهام كمال عبدالرحمن احمد
محمد سامح حسين عباس

الكلية
تجاره سوهاج
تربية اسيوط
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية ابتدائي اسيوط
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
نوعية بنها
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
علوم بورسعيد
تربية اسيوط
رياض اطفال بنى سويف
زراعه عين شمس
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تمريض سوهاج
تربية ابتدائي المنصوره
العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات  6اكتوبر
حقوق انتساب موجه القاهره
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره طنطا
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
اداب انتساب موجه دمنهور
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
معهد فني صحى بنها
تجاره دمنهور
علوم المنصوره
اداب بنى سويف
معهد فني صحى بور سعيد
معهد فني صحى المنصوره
اداب اﻻسكندريه
تجاره طنطا
اداب طنطا
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
309352
678197
920278
382101
144242
294403
225665
922093
821977
515393
911734
441622
479212
165083
459848
137355
801765
156079
430798
682962
725825
299159
909849
588038
536240
755390
473466
653414
612220
896011
599984
607560

اسم الطالب
اية محمد عرفه ابراهيم شريف
احمد احمد كمال محمد
محمد جمال نصرالدين محمد
صابرين وحيد احمد محمود
عمر رمضان عبدة عزب
محمد يحيى علي محمد زغلول
محمود عصام محمود محمد
اسراء رمضان عابدين محمد
رحاب عبيد رفاعى امين
محمود سعد شفيق الصفتي
محمد عبد القادر حسين محمود
محمد السيد احمد حافظ خليل
جون جمال عزيز شحاته رزق
مارلي توفيق فهمي توفيق
زينب عبدالسﻼم محمد دراز
عبد الرحمن حسن محمد السعيد
عمر محمد عطا حسن
احمد شعبان حامد عبد الحليم
هاله كامل رمضان على احمد
محمود عبده السيد محمد العقدة
مازن محمد فتح ﷲ محمد
شيماء عبد الفتاح عبد الرازق محمود ادريس
اسماء محمد عبده محمد
محمد هشام العزب عطية على
سميرة جمال محمد غالى
ليلى هانى محمد حلمى
اميره محمد محمد السماحى
عﻼ ابراهيم فرج عبد العزيز
احمد عﻼء الدين محمد لطفى صالح
ايه مصطفى حسن محمود
سعيد محمد احمد عطيه
اسﻼم رفعت السيد شوقى

الكلية
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
تجاره انتساب موجه المنصوره
إعﻼم ج جنوب الوادى
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره عين شمس
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
كلية تجارة ج أسوان
العالي للسياحة والفنادق باﻻسكندريه إيجوث
كلية تجارة ج أسوان
اداب انتساب موجه طنطا
تمريض كفر الشيخ
اثار الفيوم
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
علوم حلوان
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تربية المنصوره
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
كلية البنات تربية عين شمس
تربية اسوان
تجارة جامعة السادات
تجاره دمنهور
اداب العريش
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
اداب المنصوره
تجارة جامعة السادات
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره بنها
علوم رياضة الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
204478
882458
467678
280717
210764
746415
809602
376681
876679
309834
309245
533913
119112
524915
847826
840718
159272
588717
134057
900060
128948
821816
556354
373163
232618
299325
900032
236338
662310
289041
222615
809068

اسم الطالب
راندا حسن محمد حلمى
زينب تهامى عبد الحفيظ تهامى
وليد موسي محمد موسي
محمد طارق السيد محمد فهمى
ريم خالد عبد ﷲ ابراهيم
مها خالد حسن بشندى
محمد عبد المنعم وهيب حسن
حسناء ماهر محمدى عفيفى
منار عادل احمد ابراهيم
مازن خالد صديق عيسي
شيماء ابراهيم عطية عبد اللطيف
بسمة عبدﷲ محمد عامر السايس
ياسمين يسرى جودة السيد
زينب منصور مرزوق ماجد
سمية صابر وهبى إسماعيل
احمد طلب طلعت عبدالحكيم
شروق شعبان جاب ﷲ حسن
محمد نسيم فتوح رمضان العميرى
سارة عثمان حسن عثمان
اسﻼم السيد حسن قنديل
ندى عبد النبى سعد حماد
عزه سعد احمد يوسف
محمود محمد عبد المنعم حسين
امينه اسامه احمد عثمان سليمان
محمد مجدى محمد الغمرى
شيماء عيد احمد على
شاهر جﻼل على محمد
احمد عادل صاوي محمود
محمد الشربينى عزت محمد الشربينى
خالد محمد عبدالونيس حسن
عبد الرحمن احمد بربري ادم
اميرة السيد ربيع السيد

الكلية
تجاره عين شمس
علوم اسيوط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
تجاره عين شمس
السن عين شمس/رياضة
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تجاره اسيوط
حقوق بنها
تجاره اسيوط
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
اداب دمنهور
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم جامعة السويس
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
حقوق بنى سويف
طب بيطرى بنى سويف
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حقوق انتساب موجه القاهره
تمريض سوهاج
تربية حلوان
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
اداب اﻻسكندريه
علوم رياضة عين شمس
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية
تربية حلوان
اداب انتساب موجه سوهاج
تجاره انتساب م .بنها
تجاره المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
تربية ابتدائي المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
661824
121463
809319
465056
133245
804281
830014
585652
371182
525292
597471
377500
114923
380804
211202
526438
508670
168629
670977
128288
132394
211287
160953
500633
245432
677834
750073
532985
601689
536190
372593
381418

اسم الطالب
ايمان احمد بدير الطنطاوى شعيره
محمد سيد صالح احمد صالح
وفاء صافي محمد عشري
إبراهيم علي إبراهيم إبراهيم قاسم
اسماء جمال زغلول احمد
مارينا عماد وديع فهمى
عبير ابوالنجا محمود يوسف
هناء السعيد عنتر السبعه
محمد عويس محمد عويس السيد
اسراء حسن على السيد ابراهيم
ايه حسين لطفى محمد
مها حاتم عبدالستار منصور
هاجر رمضان متولى محمد
سميه موسى احمد موسى صالح
احمد حسن ابراهيم الحكيم
عبدالرحمن صﻼح جادالرب أبوالعﻼ رمضان
سمية السيد محمد السيد
اسﻼم سيد عبد الواحد رزق
يوستينا هانى لطيف سو﷼ حنا
رنا اشرف على عفيفى
محمود ماجد محمود علي الشناوي
حازم محمد ابراهيم محمد القاضى
هدير رمضان محمد حسنين
عبد الرحمن عادل العربى عثمان حسن
منى محمد على محمد عبد الرحمن
داليا نشأت سليمان عبده
ايه محمد مرسى اسماعيل
مصطفي محمد احمد احمد
منار عبدالعزيز محمد حسن على بﻼطة
دينا محمد عبده حجاج
اسراء عاطف احمد بغـــــدادى
هاشم رضا هاشم بيومى عوده

الكلية
علوم المنصوره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب المنيا
علوم كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب المنيا
تربية قنا ج جنوب الوادى
تربية طنطا
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
اداب انتساب موجه عين شمس
علوم حلوان
زراعه عين شمس
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب كفر الشيخ
معهد فني صحى بنى سويف
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
حاسبات ومعلومات حلوان
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
حاسبات ومعلومات حلوان
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق القاهره
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره جامعة السويس
علوم بورسعيد
علوم الزقازيق
علوم طنطا
تربية ابتدائي بنها
حقوق عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
208330
502432
603072
880668
129080
374684
452716
451253
915739
354982
607417
887249
670771
446547
205470
673849
818025
301945
439343
446093
144919
137991
807504
314304
299042
891727
736204
146369
653535
110270
750029
204679

اسم الطالب
ندى جمال محمد عبد الصمد
كريم خالد محمد عبد الفتاح محمود صالح
سلمي مطيع احمد عبد ﷲ
بيتر امجد وجيه لبيب
شادي شريف حسين عواد حسين
على السيد محمد السيد
وﻻء سمير فخرالدين نصرالدين
السيد محمود هﻼل عمر على
الشيماء صﻼح محمود مرسى
ساره فرج حميده عبدالوهاب
محمد مجدي عبد المنعم مرسي
مصطفى جمال عزمي حسين
ساره على مصطفى ابراهيم نعناع
شريف جمال الدين محمد عمر
عمر نبيل نبوي عبدالسيد
محمد الصباحى محمد الصباحى بكر
أميره محمد عبد الجابر محمد
مصطفى وحيد المأمون الحضرى
نرمين حسين عبد اللطيف محمد الجندى
عبد الرحمن عادل محمود محمد الملوانى
ايه عبد النبى شربينى عبد الغفار
ايه احمد مجدى ابراهيم
محمود اشرف محمد ابو الغيث
اثار محمد زايد على
نورهان جمال سﻼمه محمد يونس
مارتينا سامح فكرى عبد السيد
احمد عبدالنبى السيد مسلم
مروه محمد عثمان عثمان
خالد احمد سعد احمد يونس
كامل هشام كامل عبد الباسط
ياسمين محمد على محمد احمد
فيلوباتير ملهم فؤاد اسكندر

الكلية
فنون تطبيقية جامعة دمياط
علوم طنطا
تربية ابتدائي الزقازيق
تربية/رياضه اسيوط
اداب انتساب موجه الزقازيق
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
علوم طنطا
طب بيطرى بنها
معهد فني صحى رياضه اسيوط
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب الزقازيق
اداب سوهاج
تجاره المنصوره
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تجاره عين شمس
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
علوم المنيا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب جامعة دمياط
طب بيطرى بنها
كلية البنات آداب عين شمس
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
حقوق بنى سويف
اثار القاهره
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية اسيوط
السن عين شمس/رياضة
دار العلوم ج القاهره
تربية رياضيه بنين المنصوره
علوم رياضة حلوان
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
311243
436884
544391
754716
590377
442053
118793
656976
900471
664737
384868
320400
586741
666018
437579
835110
673462
667647
580054
681036
577940
165454
446578
821512
508195
141617
385006
147882
282666
444871
737525
500613

اسم الطالب
فاطمة توفيق عبد اللطيف الصعيدي
امانى احمد عبد الخالق محمود غانم
جون عادل سعد عيسى عوض
احمد محمد محمود عفيفى
محمد السيد محمود أبو الفرح
عبدالصمد محمد عبدالصمد ابوسليم
ياسمين عادل احمد عبد الفتاح
نورهان عبد الرحمن نصرالدين احمد عبد المجيد
اسامه بلبل فتحى نظيم
احمد احمد محمد احمد شندى
يوسف محمد حسنين حسن
محمد علي عبدالوارث رضوان
ايه هانى عبد الفتاح عبد الرحمن الصيفى
اسماء مصطفى محمد ابراهيم عبد الوهاب
سيلفيا سمير توفيق اسرائيل منقريوس
منال محمد احمد محمد
يارا ابراهيم محمود السيد ابو النجا
ايه محمود مسعد مأمون دهمه
دينا حامد ابراهيم يوسف سعيد
محمد محمد عبد الوهاب حامد
اسماء على جمال البحيرى
ايات محمد كامل رياض
عمر احمد عبدالجليل محمد بر
مروه هشام عبدالستار محمد
محمد أحمد حسن أحمد عبده
محمد احمد ابوالنور على
احمد سمير محمد محمد
اسراء عبد الفتاح عبد الحليم حسن
احمد امام عبد الغني عيسوى شاهين
احمد مصطفى ابراهيم مصطفى المنياوى
ايمان حسن احمد عبدالعال
شاهر محمد احمد ابوالفتوح الشحات

الكلية
علوم شبين الكوم ج المنوفية
زراعه اﻻسكندريه
تجاره دمنهور
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
اداب جامعة دمياط
زراعه طنطا
خدمه اجتماعيه حلوان
حقوق المنصوره
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه المنصوره
حقوق بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه طنطا
اداب المنصوره
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
السن المنيا
اداب المنصوره
معهد فني تمريض المنصوره
تمريض طنطا
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تربية طفوله طنطا
اداب الفيوم
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب جامعة دمياط
زراعه القاهره
تربية/رياضه بنها
تجاره القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
ك.ت .فني صناعى المحله الكبرى
تجاره الزقازيق
تجاره دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
286312
504049
149325
883966
591145
819771
118868
884982
834045
816858
881700
595685
888866
146129
846453
443318
812757
592283
680214
475824
220000
591452
390460
731939
543751
905555
670127
326782
443280
581024
217112
539011

اسم الطالب
زينب محمد هريدى عبد الرحمن
علي محمد علي محمد مرسي
عمر عبد الناصر عمر عبد القوى
مريم سامح زكى فرج
ساره محمد احمد الكامل
حازم احمد محمد حسن
دينا صابر عبد الناصر عبد المجيد
احمد السيد رضوان عبد الحكيم يوسف
وائل احمد محمد زين العابدين الراوى
كريمه جمال فوزى عبدالحسيب
عائشه محمد عبد السميع جﻼل
نيفين أحمد سليمان سليمان
سهيﻼ همام محمود احمد
ايه عيد فهمي عبد التواب سراج الدين
محمد صدقى عبدالشافى حسين
هدى محمد مصطفى محمد الشريف
اميره نادى محمد عبدالفضيل
اسماء محمد فكرى البربير
دنيا امين احمد حسب النبى احمد
إسﻼم السيد السيد عبده حجازى
هاجر عادل محمد على
ميار السيد محمد شواش
اسراء صادق محمد حسن صقر
مروان احمد محمود الجنيدى عبد الهادى
روان خميس على احمد سالم
نيفين خلف حبشي برسوم
مى السيد صبرى المنسى
ايناس محمد محمد البنا
نوال مصطفى احمد حسن غنيم
كريم حسن محمد الجندى
فادى سمير قديس عبدﷲ
ريم عﻼء إبراهيم خيمر

الكلية
زراعه القاهره
تجاره اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب اسيوط
تربية ابتدائي جامعة دمياط
حقوق بنى سويف
تجاره القاهره
تجاره اسيوط
تمريض قنا جنوب الوادي
تربية المنيا
تربية اسيوط
حقوق المنصوره
تربية اسيوط
تجاره القاهره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اثار القاهره
السن المنيا
اداب جامعة دمياط
اعﻼم القاهره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم القاهره
السن عين شمس
اداب بنها
تجاره الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
معهد فني صحى سوهاج
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
تجاره طنطا
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تربية السادات

Page 3200 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
813376
390189
727126
881540
153140
314018
586934
916320
469327
454528
129198
225634
216433
654743
211802
311773
666391
755773
382663
907019
185225
516707
353113
607107
660643
530961
743831
597241
743167
110750
141048
304806

اسم الطالب
محمد جمعه عبد الناصر احمد
نانسى سمير زخرى جيد
حماده سليم على محمد جبر
محمود عيد احمد عيد
نوال محمد محمود سليمان
اسراء شوقي فتحي الحلفاوي
اسماعيل السيد اسماعيل رضوان
عمرو احمد قرشى عبده
أحﻼم موسى ابراهيم يوسف حمدين
منال مصطفى امين السقا
دينا على مصطفى كمال
هاجر على حسن محمد
محمد جمال ابو الفتوح محمد ابراهيم
شيماء رضا احمد توفيق
كريم السيد مصطفي هﻼل
ايمن كمال دسوقى جمعه
انجى صبرى فرج حامد مصطفى
داليا ممدوح فتحى سيد
محمد اسامه محمد تهامي
سهام على عبد ربه محمد
رشا زيد احمد عبد ﷲ
محمد ناصر فؤاد محمد
حسن محمد امام حسن
محمود نبيل اسماعيل على الجوسقى
يوسف حسن فريد صادق خورشيد
محمد عبدالحميد محمد عبدالعزيزحسن مجاهد
ابتسام مدبولى على محمد
مي السيد رجب طه بدر
نجﻼء فتحى السيد محمد
اشرف صفوت صموئيل عطا
ندى اشرف مسعد عبد الواحد
هدير محمد ابراهيم لمبه

الكلية
تجاره اسيوط
تجاره عين شمس
تجاره الزقازيق
تجاره اسيوط
تربية بنى سويف
تربية شبين الكوم
تربية بنها
طب بيطرى اسيوط
تربية ابتدائي كفر الشيخ
علوم طنطا
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه المنصوره
حاسبات ومعلومات حلوان
تربية/رياضه شبين الكوم
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
اداب انتساب موجه الزقازيق
حقوق سوهاج
اداب بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
تجاره الزقازيق
تربية/رياضه المنصورة
زراعه دمنهور
زراعه اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية جامعة دمياط
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني صحى امبابة
رياض اطفال القاهره طالبات
معهد فني صحى بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
680427
902427
426125
902814
590858
670691
105711
727559
672797
518269
149575
843533
161247
542294
298903
325431
502105
506019
426734
122041
311806
441004
181253
307210
582432
558327
367280
575625
288582
655928
122376
669847

اسم الطالب
امل محمد محمود محمد سﻼمه
رحاب محمود عابدين عبد الكريم
منة ﷲ السيد كمال على الفطاطرى
كرستين ناصر عبد ﷲ رزق ﷲ
يوسف صديق السيد الصياد
ايه عادل محمد العايدى حسين العباسي
عمرو محمد سالم محمد
دوﻻجى وجيه زكريا جرجس
عمرو محمد حسن سليم عامر
عزيزه سعد عبد الجيد عبد الحميد على
ايه سعيد انور مهدى
محب نسيم استانيس دانيال
هبه طه محمود عبد السﻼم
محمد ثروت محمد احمد محمد التركى
سيد صابر سيد سعد
ياسمين احمد ابو الوفا ابراهيم
منة ﷲ عبد العزيز عبد العزيز محمد عبد الغني
شروق خالد حمدى محمد
منصور فرج منصور علي
روان اسامه طلعت محمد
احمد عبد اللطيف عبدالعزيز عطاﷲ
هاجر صﻼح احمد فاضل قناوى
محمد شعبان على مسعود
منة ﷲ مصطفى محمد عبد ﷲ
محمد منير عبد العزيز ابو امنه
جهاد يحيى عبد المحسن قريطم
نسمه خالد عبدﷲ ابراهيم
اسراء انس محمد ابو سعده
علي ناصر على يوسف
اسﻼم محمد فوزى محمد فؤاد
سارة حسين انور عزب كوكه
ابراهيم محمد حسين محمود العزب

الكلية
علوم المنصوره
اداب سوهاج
اداب اﻻسكندريه
تربية سوهاج
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
نوعية الزقازيق
حاسبات ومعلومات المنصوره
اداب دمنهور
تربية حلوان
طب بيطري المنيا
معهد فني صحى بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تربية/رياضه حلوان
علوم حلوان
علوم حلوان
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
طب بيطرى فرع مطروح
كلية البنات علوم عين شمس
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره بنها
طب بيطرى كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم رياضة المنصورة
دار العلوم ج القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
465702
654221
211076
752833
750072
500017
370560
281904
728046
226764
831382
676225
300346
611392
661006
463313
581711
160984
303005
244187
286858
226807
726140
548094
152878
140989
151842
108603
128601
816961
281952
362304

اسم الطالب
يارا احمد علي مصطفي شلبي
امل صابر محمود جاد الكريم
نادين عﻼء السيد حسين
يمنى محمد النبوى احمد الدنجاوى
نور سامح مختار حسن
عمر على على عبده على
عبدالرحمن محمد عبدالمنعم يوسف
مها صبري مصطفى محمد عطا ﷲ
شريهان مصطفى احمد على
شروق اشرف فؤاد محمد
تيسير عبدالحميد عدوى بدوى
عبد الرحمن صﻼح الدين محمد ابراهيم العرابى
امنية هشام محمد عبدالحافظ
هدير محمد ابراهيم عبدالعال
دينا شعبان برهام محرم رخا
امل ابراهيم ابراهيم محمد الجوهرى
مصطفى محمد عدروس خاطر
اسﻼم جمال عبد التواب حافظ
ءاﻻء علي عبد ﷲ مصطفى عبد العاطي
نسمة عادل حسنى محمد
اسراء محمد محمود محمد حافظ
اميره حسن محمود عيسى
وسيلة محمد احمد علي عبدﷲ
محمود سمير عبد المطلب البنا
عبد الناصر جمال محمد عبد الوهاب
ياسمين لطفى حسن عبدربه حرب
رفيق عماد سعيد رشدي سو﷼
محمود البكرى حامد حسن رضوان
فاطمه محمود اﻻباصيرى ناجى
نداء محمد علي عبد العليم
رنا محمد شوقى محمد عبد الرحمن
همس اكمل فتحى ابراهيم هﻼل

الكلية
نوعية كفر الشيخ
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
حقوق عين شمس
تربية ابتدائي بور سعيد
ع.دولى اعﻼم مدينةالشروق
تجاره دمنهور
تجاره انتساب م .بنها
العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس
تربية ابتدائي الزقازيق
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية رياضية /بنات قنا
تجاره المنصوره
السن عين شمس
معهد فني تمريض الزقازيق
اداب المنصوره
نوعية فنيه كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تجاره انتساب موجه بنى سويف
علوم رياضة بنها
حقوق حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
دار العلوم ج القاهره
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تربية /رياضه بنى سويف
دار العلوم ج القاهره
تجاره اسيوط
تجاره القاهره
دار العلوم ج القاهره
تربية ابتدائي المنيا
اداب عين شمس
تجاره عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
509012
472746
235088
159249
207847
578278
596469
124389
238684
539145
803600
319403
356296
658966
673223
681544
315229
320967
507873
151117
817954
391012
548087
611409
215207
457695
745825
375737
744816
383213
904074
214893

اسم الطالب
بسنت احمد سيد احمد عبد الحميد موسى
مروه الشحات محسن امام
ايمان محروس محمد محروس
دينا جمعه حسين احمد
حسين مصطفى حسن مصطفى احمد
رويدا أنس جمعة على غازى
محمد ايمن احمد عبيد
عبد الرحمن اشرف ثابت عبده
احمد مصطفى ابوالحجاج احمد
اسراء احمد احمد زين الدين
نورهان مجدى زكريا بركات
زينب عيد شعبان احمد موسى
اسراء حسن محمود مصطفى
عﻼ حاتم التهامى عبد اللطيف
سمر احمد راغب عوض ﷲ
احمد المتولى المتولى ابراهيم صبح
زغلول شعبان زغلول محمد
علياء عبد الفتاح احمد الميت
محمود احمد فتحى محمد عزت
احمد على يحى ابوسريع
كيرلس مجدى بولس جرجس
امينه محمد على عبدالغنى
محمود امين عبد العظيم علوش
ريم حسين على سلمان
سيف طارق ابراهيم محمد
ندى نبيل سليمان البهوار
رحمه احمد فؤاد محمد فريد احمد
كريمه عبدﷲ مصطفى يوسف
هدى ابراهيم مسلم محمد
منى سعيد اسماعيل السيد
محاسن عبد الرسول عبد العزيز عرابى
محمد مصطفى مرشدى عبد المقصود

الكلية
نوعية فنيه اﻻسكندريه
اداب كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم بنى سويف
علوم عين شمس
حاسبات ومعلومات المنصوره
حقوق المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم اﻻسكندريه
كلية التربية الفنية ج المنيا
تربية ابتدائي بنها
علوم القاهره
اداب كفر الشيخ
رياض اطفال المنصوره
تربية المنصوره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي السادات
تجاره دمنهور
تجاره القاهره
علوم المنيا
علوم القاهره
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم رياضة عين شمس
علوم طنطا
زراعه اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية نوعية بنها شعبة تربية فنيه
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي سوهاج
اداب القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
835325
674203
608719
217505
471153
106979
876822
169716
592102
355489
651150
664459
354803
461096
727773
668452
658472
174253
243820
217412
818820
390714
146737
895530
597010
883968
118583
669460
602826
307150
826581
116202

اسم الطالب
احمد رجب محمود محمد
ندى هشام احمد احمد درويش
امنيه رضا فوزى احمد
مونيكا اشرف جاد الكريم نصر
فاطمه فؤاد مسعود بدوى
ماركو نبيل فؤاد عبد السيد
ابانوب وجيه فرحات توفيق
احمد جمال احمد عيد
مريم مصطفي مصطفي الزنتوت
عﻼ على شعبان على
ليلى محمد المرغنى احمد منصور
الحسينى محمد الحسينى الشربينى هيبة
اسراء سﻼمه محمد ابوعريضة
على عادل رزق عبدالحليم ابوشريف
ايه عيد محمد عبد الحميد بندارى
نسمه محمد محمد سيد احمد سعفان
ايه حماده محمد محمود محمد ياسين
اسﻼم عماد مجدالدين محمد
حازم محمد عبد العزيز فرج ﷲ
تقى جاد عبد المجيد جادالحق
منى زين خميس مهران
اسراء رافت عزت طة
سمر سمير محمد عبد الحليم البراوى
ابانوب رومانى وهيب عزيز
عبد ﷲ يسري محرم حبيب سﻼم
مريم سعيد كامل حنا
مروه صﻼح سالم السيد
طارق مصطفى موسى محمد
محمود محمد بدوى مهدى الغمرى
ايمان عادل فؤاد السخاوى
احمد حمدته عبد الفتاح عمر
وليد محمد عزوز محمد

الكلية
نوعية موسيقيه قنا
اداب المنصوره
معهد فني صحى الزقازيق
تربية حلوان
رياض اطفال المنصوره
تجاره القاهره
اداب اسيوط
علوم الفيوم
اداب جامعة دمياط
تربية حلوان
نوعية المنصوره
تجاره انتساب موجه المنصوره
حقوق حلوان
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
اداب الزقازيق
تربية المنصوره
نوعية المنصوره
حقوق بنها
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب حلوان
دار العلوم المنيا
اثار القاهره
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية رياضية بنين سوهاج
العالي سياحه وفنادق اسكندريه
تربية اسيوط
نوعية عباسيه
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تربية ابتدائي السادات
تربية قنا ج جنوب الوادى
حقوق انتساب موجه القاهره

Page 3205 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
352592
896498
603570
432812
374442
748934
445033
164600
594664
538221
524842
119342
818278
111572
746611
753249
577853
364176
185468
368251
804047
889318
672753
458596
738742
157751
909829
738619
437064
430352
351504
532499

اسم الطالب
احمد مصطفى محمد صﻼح الدين هاشم
شيماء مصطفى احمد محمد
محمد ابراهيم محمد السباعى
بﻼل على عوض محمود
اسراء حسن محمد عبدالرحمن
اسراء سيد عبد الحليم حسين
اسﻼم حمدى على حماد
ايه محمود بدوى ابراهيم
نيره محمد محمد جمعه عطا
نيرة عبد السﻼم عبد السﻼم قطب الديب
منه ﷲ محمد حنفى محمود السيد
دينا يسرى حسانى توفيق
رشا ناصر عباس مرسى
فاطمه محمد عبد النبى حامد
اسماء سالم عوض سالم
اسماء محمد سﻼمه الغياتى
احمد عبدالمؤمن عباس مشالى
اسماء احمد اسماعيل حسان
هبه سامح محمد جودة
هدير احمد عطيه الشحات
مريم سعيد نصيف وهبه
حسن احمد على محمد
احمد محمد عبد الغنى احمد عبد الغنى
يوسف محمد محمود ابو العنين
شيماء السيد محمد السيد
احمد شعبان قرنى محمد
مريم عطيه بخيت عطيه
محمد عادل محمد محمد سيداحمد عويجان
وردشان فوزى عبد الحميد عبدالحميد الرمل
عمر عﻼء محمد عبدالعزيز
تقى اسامه عبدالحفيظ عطيه محمد
عمر مرسي فتحي محمد عثمان

الكلية
حقوق عين شمس
كلية اللغات والترجمة سوهاج
اداب الزقازيق
تجاره انتساب موجه دمنهور
تربية نوعية بنها شعبة تربية فنيه
علوم رياضة جامعة السويس
اداب انتساب موجه طنطا
حقوق بنى سويف
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تربية طفوله ج دمنهور
زراعه اﻻسكندريه
علوم رياضة حلوان
علوم المنيا
زراعه القاهره
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اداب انتساب موجه بورسعيد
تجاره المنصوره
كلية البنات تربية عين شمس
خدمه اجتماعيه الفيوم
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
نوعية موسيقيه المنيا
تجاره اسيوط
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم كفر الشيخ
اداب الزقازيق
تربية بنى سويف
تربية ابتدائي اسوان
تجاره الزقازيق
معهد فني صحى اﻻسكندريه
علوم رياضة اسوان
استنفد الطالب رغباته
معهد فني صحى اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
667334
502535
238229
429873
843315
292411
362259
735732
910918
663952
668815
878350
906950
660393
742141
292285
878451
145083
605355
835999
311923
286607
517138
434589
918136
739226
131363
582408
211998
503576
842533
809299

اسم الطالب
تهانى رضا ابراهيم لطف
شروق طارق محمد سليمان محمود قمحة
ساره السعيد على ابراهيم
ساره محمود كامل ابراهيم العدلى
دميانه سامح فاروق حكيم
فاطمة محمد المهدى عبد العليم ابو الدهب
اسراء حسن ابراهيم احمد العزازى
محمد كمال قطب موسى دسوقى
كريم حمدى فوزى محمود
سماح شعبان سعد مصباح
هدى هشام عزيز ابراهيم
اسراء خالد محمود عثمان
جورج اقﻼديوس ذكي سعيد
احمد محمود عبد العليم احمد عثمان
ايه طلعت عبده محمد
سماح انور ابراهيم محمد
بكر حماده بكر صديق
محمد سليمان عبد المعز سليمان
ايمان مصطفى فوزي مصطفى
ايمان صالح ابراهيم محمد
محمد محمود عبدالبر صقر
محمد يسري سيد احمد مرسى الشايب
محمد عبدالعزيز عبدﷲ حسن قمبر
عبد العزيز محمد محمد محمود الوكيل
ابراهيم صﻼح الدين محمد ابراهيم
كريم محمد احمد عﻼوى
امنية محمود قطب احمد
ابراهيم احمد ابراهيم راشد الصباغ
نورا محمد محروس محمد
ميرنا أشرف شعبان خميس
محمد على احمد ابراهيم
منى محمد ابراهيم محمد

الكلية
تجاره المنصوره
اداب اﻻسكندريه
كلية البنات آداب عين شمس
زراعه اﻻسكندريه
تربية ابتدائي المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
علوم جامعة السويس
تجاره سوهاج
اداب المنصوره
تجاره المنصوره
اداب اسيوط
تجاره سوهاج
علوم رياضة المنصورة
تربية اﻻسماعيليه
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره اسيوط
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره الزقازيق
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره دمنهور
علوم رياضة كفر الشيخ
تربية سوهاج/رياضة
تجاره بور سعيد
اداب القاهره
تجاره طنطا
تجاره عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
نوعية المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
476552
145146
105721
322915
586890
611088
612508
726523
606836
836790
459675
310504
548943
154999
438247
429107
540552
679627
882892
471202
308272
887108
465175
157824
522717
815007
384452
895920
895139
609762
582005
830894

اسم الطالب
فوزى احمد كمال احمد قنديل
محمود سعد خميس محمد محمد
هبة الرحمن اشرف فاروق عويس
هاجر شلبي محمود شلبى شلبي
محمد نبيل رياض على الرفاعى
يارا السيد احمد على فرج
احمد فتحى مصباح محمد حسن
هدير سيد فرج محمد
نوران زكريا عبد ﷲ احمد حسن
نشوه جمال محمد جبريل
كريم أحمد حسنى عطيه غراب
مي ابراهيم محمد رمضان
احمد السيد عبد الصادق سﻼمه شومان
شروق ايمن محمد سعيد
فرح مصطفى عبد المنعم محمد جعمه
دينا فايز الضاوى عبيد
سمر عبدالواحد احمد عبدالرحمن
محمد صﻼح عبد الجواد محمد
محمود محمد عثمان على
راجيه حامد محمد عبدالجليل عبده الهنداوى
محمود السيد سعد الجزار
اسماء عبد ﷲ محمد عيسى
احمد محمد عبد الونيس عبد السﻼم
محمود حسنى محمد عبد الحميد
زينب عادل عباس عبد الغفار
اسراء على محمد على
نفين احمد محمد احمد
ايه السيد عبد الكريم محمد
نورهان رجب احمد سليم
ارادة احمد محمد السعيد محمد البيلى
اسماء مجدى محمد ابراهيم شحاته
شاذلى احمد عوض على

الكلية
تجاره طنطا
تجاره القاهره
السن المنيا
تربية شبين الكوم
تجاره طنطا
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره الزقازيق
علوم جامعة السويس
تجاره الزقازيق
تربية قنا ج جنوب الوادى
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
تربية شبين الكوم
تربية/رياضة جامعة السادات
اداب انتساب موجه بنى سويف
فنون جميله فنون اﻻقصر
اداب كفر الشيخ
تربية طفوله ج دمنهور
تمريض المنصورة
علوم اسيوط
اداب كفر الشيخ
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره اسيوط
علوم طنطا
نوعية الفيوم
علوم اﻻسكندريه
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره سوهاج
حقوق سوهاج
تجارة جامعة السادات
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
226757
523486
375591
745052
372833
356319
601852
380326
228751
525899
605083
152174
454365
479102
106093
167681
729868
436155
727096
228668
296483
668939
157255
471985
548170
233679
303669
220992
453845
369780
245079
234542

اسم الطالب
رنا محمد رجائى محمد
مريم محمد خليل السيد سليمان
محمود حمدان عبدالنبى محمد عمار
نورهان محمود ابراهيم خليل
رضا عبدالغنى محمد على
اميره صبحى عبدالرحمن فريد
إيمان صﻼح محمود السيد
احمد ناصر رشاد محمد منصور
احمد ايمن احمد عبد الغنى عزب
اسﻼم ايمن عجمى عبد الجواد محمد
اسماء سعيد اسماعيل على
محمد عادل سيد محمد
يارا محمد عبد الحميد الفقى
رانيا اسماعيل عبد العزيزمحمد المنسي
يوستينا جمال توفيق جندي
عطيه على عطيه على
سلمى اشرف عبد العظيم السيد موسى
ندى حسام الدين ممدوح إبراهيم
احمد محمد فهمى ابراهيم درويش الشوربجى
احمد يحيى يحيى عباس محمد
اية محمد ربيع يسن عيسى
محمد حمدى محمد الدومانى محمد
ساره جمال محمود صبرى احمد
احمد محمود عبدالمعطى محمود هﻼل
محمد احمد عبد الحميد محمد الجندى
شروق خالد سعيد سالم
ضحى رضا محمد قاسم
بيشوى ثابت ايليا ظاطة
منى بدر محمد احمد الصواف
احمد محمد محمود السعيد
ايمان محمد محمد ابراهيم محمد
احمد جمال سعيد يمانى امبارز

الكلية
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره طنطا
تجاره بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره عين شمس
طب بيطرى الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره طنطا
اداب الزقازيق
علوم بنى سويف
حقوق طنطا
علوم طنطا
كلية البنات آداب عين شمس
ك.ت .فني صناعى المطريه
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
دار العلوم الفيوم
تجاره انتساب موجه عين شمس
زراعه عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم بنى سويف
اداب كفر الشيخ
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
حقوق انتساب موجه عين شمس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب عين شمس
تربية ابتدائي طنطا
تربية بنها
حقوق حلوان
زراعه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
823546
117277
827387
311186
650259
304876
819583
894591
505548
892485
591649
800987
219741
316136
681394
463711
812801
324546
292827
602272
219168
520275
122009
819249
893472
888375
582503
580330
317469
168397
156736
279882

اسم الطالب
ايه محمد رشدى احمد
نورهان صﻼح محمد امين محمد
هبه جمال محمود عبد ﷲ
رضوى محمد مصطفى بريقع
ايه احمد احمد بدر
سلمى ماهر شوقى احمد الشرقاوى
محمد محمد المصرى عبد الرحيم عبد القادر
بسمه جمال حسني عابدين
احمد جمال محمد محمد رشوان
امانى عبد الرحيم فواز ابورحاب
هانى محمود محمد الشرقاوى
هدير ابراهيم سعد على
اسراء خليفة عﻼم خليفة
امال محمد طه عبد الجواد احمد
ساره محمد احمد ابراهيم ابراهيم صبح
اسﻼم محمد ابراهيم علي ابو بكر
نانسى يحيى تاوضروس سو﷼
عمر طواب محمد احمد
شروق هاني سيد حسن محمد
فاطمه ابراهيم محمد ابراهيم
امنية عﻼء الدين حامد عبده
أمل أحمد عبدالجواد ابوزيد
اﻻء محمد سعد محمود سعد
علياء جمال احمد على
محمود حنفى محمود يوسف
اسماء محمد ثابت عبده
ابراهيم أحمد محمد فتيح
منة ﷲ رؤف احمد السيد العجوز
ريم ياسر حسن على متولي
محمد امين السيد على
شريف محمدرضا ذكى حسن
مصطفى اسماعيل عبد المعطى محمد عامر

الكلية
اداب اسوان
كلية البنات آداب عين شمس
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
علوم شبين الكوم ج المنوفية
حقوق المنصوره
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
تجاره اسيوط
اداب سوهاج
تجاره دمنهور
معهد فني تمريض اسيوط
تربية جامعة دمياط
علوم المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية المنصوره
تمريض كفر الشيخ
رياض اطفال المنيا طالبات
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم الزقازيق
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
تجاره القاهره
نوعية المنيا
تجاره سوهاج
معهد فني صحى اسيوط
تجاره المنصوره
معهد فني صحى رياضه طنطا
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
220051
595877
531223
755016
387552
738442
504890
158057
811144
430769
610749
810196
810512
305844
312551
110896
376889
169136
307711
898688
460553
520805
239666
607225
827825
506143
279787
583092
735288
294632
831183
319778

اسم الطالب
ميرنا اميل صابر رياض
عبد ﷲ البدوى فايز محمد المنزﻻوى
عمرو نبيل عبدالمقصود بﻼل
محمد فتحى حمدى احمد عرابى
اسﻼم احمد محمد عبدالموجود
روناء محمد محمد السيد سالم
سلمى عبدالخالق سالم عبدالخالق
مريم اسحق عبد المﻼك بطرس
رضوى ابراهيم سيد محمد
منه ﷲ حسن على محمد كركر
ندا رمضان عبد الحميد محمد
محمد صﻼح محمد محمود
انجى يونان يعقوب عطيه
مصطفى امين احمدالحسينى الضرغامى
كيﻼني حامد كيﻼنى فيصل
ايفون عادل صموئيل موسى
امانى خالد محفوظ محمد عبيد
صابرين قرنى محمد عبد الواحد
رغداء احمد على الديب
نهله محمد على سليمان
عمر فريد عمراحمد اسماعيل
شيماء عادل شحاته عبد العزيز شحاته
محمود محمد عيسى عبد العاطى
محمد رامى سعد محمد سعيد
زنوبه سعيد عبد الحافظ محمود
فيروز فايز على احمد على
بيشوي اماني يوناثان ميخائيل
ايه خيرى سند اسماعيل الدش
اريج اشرف محمد الجدع
محمد سيد محمد طويه
ياسمين عبد الحكيم سعيد عبد ﷲ
منة ﷲ كرم سعد عابدين

الكلية
تربية/رياضه حلوان
تجاره جامعة دمياط
تربية ابتدائي دمنهور
تربية ابتدائي العريش
تجارة جامعة السادات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
معهد فني صحى بنى سويف
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره بنى سويف
اداب المنيا
حقوق شبين الكوم ج منوفية
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
علوم عين شمس
معهد فني تمريض الفيوم
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب سوهاج
حقوق طنطا
اداب دمنهور
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم رياضة الزقازيق
اداب قنا ج جنوب الوادى
حقوق اﻻسكندريه
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية طنطا
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
تربية قنا ج جنوب الوادى
معهد فنى تمريض بنها

Page 3211 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
519366
506273
752421
373909
531181
829568
667322
749312
502182
728753
668453
377704
668449
500008
584440
529044
277034
733546
752145
436936
125361
478167
228414
655757
542290
755814
739777
731132
607415
580773
606113
297539

اسم الطالب
شروق محمد عبد المعطى احمد الشرقاوى
إسراء محمد المحمدي أبو النصر خضر
نورهان ابراهيم احمد مزروع
رضوى خيرى عبدالعزيز حمد قدوس
مصطفى حسن عبده محمد خليفة
الهام عبدالفتاح خواص محمد
ايه عبد الرحمن احمد عبد الرحمن
شيماء عبيد ﷲ محمود حسين
مارتينا حليم فرنسيس توفيق
حسين خيرى صﻼح عبدالرحمن
نورا السيد محمد على اسماعيل
امنيه محمد فريد صالح
ندى محمد محمد مدين زيد
حامد عمرو محمد القونى
اسماء اشرف عبد الرؤف العراقى
ابراهيم محمد عبدالخالق احمد عميره
اشرقت صفوت جودة عبد الخالق ابراهيم
محمد كمال الهادى بهنسى
هبه ﷲ مراد كامل احمد شهده
رضوى محمود سعد احمد محمد
سمر عرابى احمد محمد الزهرى
محمود نبيل على هﻼل
محمد هشام ابراهيم حسن
ارسانى عادل عبد المسيح جرجس
محمد السيد محمد سﻼمه سﻼمه
هبه محمد ابراهيم محمد
هبه عبدالمجيد ابراهيم محمد على
عبير هاشم كامل علي الحزين
محمد فرج محمد الغريب
حسام فاروق سالم محمود حمدان
مروه نجاتى عوض مرغنى
ايمان يسري عبد العزيز احمد

الكلية
اداب انتساب موجه دمنهور
اداب سوهاج
كلية أداب بورسعيد
نوعية بنها
معهد فني صحى اﻻسكندريه
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تربية المنصوره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم جامعة السويس
علوم رياضة الزقازيق
معهد فني تمريض المنصوره
تربية ابتدائي عين شمس
علوم المنصوره
حقوق اﻻسكندريه
تربية ابتدائي طنطا
زراعه دمنهور
حقوق عين شمس
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
علوم بورسعيد
تمريض اﻹسكندرية
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية/رياضه طنطا
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره طنطا
علوم رياضة اﻻسكندرية
علوم العريش
اداب الزقازيق
معهد فني تمريض الزقازيق
اداب الزقازيق
اداب جامعة دمياط
تمريض الزقازيق
فنون تطبيقيه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
728609
372866
306229
147088
287452
816149
614567
451223
440142
476573
757864
660392
663910
913920
508727
107361
593934
204498
590024
913506
539479
313351
380644
813764
506623
317267
297977
449377
800342
659831
815743
426308

اسم الطالب
احمد فاروق حسن عبد الهادى الحفناوى
اسراء حسين محمد المرسى
علي احمد علي الشناوى
عبد الرحمن سميح عبد النبي خليل
رانا احمد ابراهيم عبد الرحمن
ايفون مقار سيفين جرس
اسراء احمد محمود محمد اﻻمام
احمد محمد جابر ابوزيد
صفاء الصافى شعبان عبدﷲ حسنين
حسام الدين بصيلى سعد مبروك حنيش
اميره طلعت عبد اللطيف الجوهري
احمد عوض محمد ابراهيم الشناوى
الهام عبد ﷲ ذكى احمد ﻻشين
مارى بولس نصر سو﷼
عزه عصام احمد محمود
رنا خالد عزت محمد زكى
احمد طارق محمد على الزلبانى
مونيكا اسامة بشرى ناشد
علي هادي محمد ابوطوق
زهراء عبد الرءوف محمد الجندى
خلود محمود عباس عبد الحميد عطيان
هند محمد عبدالمجيد احمد
اسراء حسن مصرى محمود
دميانه نبيل رزق ﷲ بشير
اسراء طارق محمد السيد
رويدا فرج يوسف عبدالحميد
مها ابو بكر الصديق محمد احمد هواش
رباب الشوادفى على خليل
محمد بدوى جمعة يوسف
غدير محمد ابراهيم عبد النبى هاشم
احمد محمد محمود رياض
سالمه عبدالحافظ عبداللطيف احمد

الكلية
اداب الزقازيق
كلية البنات تربية عين شمس
السن عين شمس
اداب القاهره
فنون تطبيقيه حلوان
تربية المنيا
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره طنطا
تربية اسكندرية
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
نوعية موسيقيه الزقازيق
اداب المنصوره
تربية ابتدائي المنصوره
معهد فني صحى اسوان
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره القاهره
تربية رياضيه بنين جامعة دمياط
تجاره عين شمس
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
معهد فني صحى اسوان
تجاره دمنهور
تمريض شبين الكوم المنوفية
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه المنيا
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
طب بيطرى بنها
حقوق انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة طنطا
تجارة قنا ج جنوب الوادي
علوم المنصوره
اداب انتساب موجه المنيا
اﻹدارة الفندقية فرع مرسى مطروح

Page 3213 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
532853
828331
169031
517253
241459
878604
115779
897963
651570
830374
526144
612644
321476
300255
585738
680415
251413
281490
825707
211796
513194
220858
509981
325143
833261
601458
303217
457370
287348
505506
660286
750937

اسم الطالب
محمد ممدوح صالح عبد العزيز
اسراء عبدالموجود على محمد
ايمان جمال سعد عبد اللطيف
احمد بدر عبدالمنعم محمد قنطوش
على هشام محمد مصطفى
مريم عادل حنين سعيد
احمد عز الدين احمد محمد محمد
مريم وجدي حنا اندراوس
احمد اشرف الدسوقى عبد الغفار فرحات
خالد محمود السيد يوسف
محمد كرم محمد شوكت السقا
محمود صبحى متولى منير
اسماء محمد عبد الفتاح السيسي
محمود نجدي محمود حموده
احمد صﻼح الدين حلمى ملوحة
هادى عماد السيد عبد الرؤف السيد
احمد محمد كامل احمد كامل
صمويل مدحت عطيه بطرس
كرستينا القمص يسطس سعد ابراهيم
عبد الرحمن محمد انور عبد الفتاح
سارة احمد برعى حسن عبد العال
يوسف كامل عبد الرازق حسين
عبد الرحمن محمود محمد احمد ابراهيم الدسوقى
هاجر وفاء عبد الفتاح صادق
جورج روماني اسحق محروص
احمد سمير السيد احمد موسى
اميرة فتحي كمال محمد الدسوقى
شيماء السيد نصر عصر
شيرين حسين امام احمد على
مصطفي مجدي سعد مصطفي جبر
محمد ابراهيم حامد ابراهيم حبيب
احمد عمر عبد العزيز وهبة قريطم

الكلية
علوم اﻻسكندريه
تربية قنا ج جنوب الوادى
اداب الفيوم
اداب دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى رياضه اسيوط
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
اداب سوهاج
اداب المنصوره
كلية تجارة ج أسوان
زراعه اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تربية ابتدائي السادات
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تجاره انتساب موجه المنصوره
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
حقوق اﻻسكندريه
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
علوم اسوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تربية السادات
زراعه المنوفية/رياضة
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب دمنهور
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب باﻻسكندرية
تجاره بور سعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
587854
615502
311780
593608
680343
675449
213269
387798
292214
595102
451286
158260
605058
135238
127215
141888
238561
500982
743573
141782
370569
393372
535711
330142
161503
153488
432588
281346
536617
753313
524562
308819

اسم الطالب
رفقه مينا رزق ﷲ ابراهيم
دينا احمد نعمه ﷲ محمد مصطفى
عمرو عبد الحكيم محمد الكيﻼنى
احمد السيد السيد عبد الحليم الحديدي
ريهام احمد كمال الدين السيد احمد
محمد عصام محمد بسيط ابراهيم عبده
ماريا جورجى لويس جورجى
شيماء سرور احمد عبدالقادر
اسراء عزاز فتحى رشوان
داليا ابراهيم محمد ابراهيم القشاش
شهاب الدين حمدى السيد جاد شحاتة
هاجر حمدى عبد التواب مرعى
مصطفى ابراهيم عبدالمنعم الخولى
عبد الرحمن احمد عبد الغني جاد
اماني محمد صالح محمد سعيد
محمد عبد الحكيم محمد امين
احمد معتصم مصطفى محمود
هاله سمير محمد احمد حسين
مينا ميﻼد قاعود شحاتة
اسﻼم فارس احمد على
على حسين فؤاد محمد عبدالوهاب
هند ابوالعﻼ عوض عبدﷲ محمد
أية أحمد سعيد حسن
محمد قرني متولى قرنى
عمرو محمد احمد محمد
ايه محمود عطية محمد
احمد عبد الفتاح محمد محمد عبد العاطى
عمر محمد صدقى محمود زكى
أمل جمعه فهمى عبد القادر ابو هانى
منه ﷲ سعد حسن حسن حجاج
حلمى صافى حلمى نسيم عبد ﷲ
محمد عاطف عبد الرحمن ابو زيد

الكلية
تربية ابتدائي بنها
حاسبات ومعلومات الزقازيق
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
تجاره بور سعيد
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية بنها
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية ابتدائي جامعة دمياط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم بنى سويف
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
اداب انتساب موجه طنطا
زراعه القاهره/رياضة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب دمنهور
تربية اﻻسماعيليه
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره بنها
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
اثار الفيوم
نوعية بور سعيد
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
837683
233504
352905
353349
124386
830565
166078
466685
657006
164585
877928
580782
313758
516171
509277
835447
751657
898090
103674
726530
746895
657781
291429
459522
590535
826422
161947
321867
594304
239155
324122
471831

اسم الطالب
ماريهان مدحت رسمى سليمان
محمود جمال عبد الحميد قطب
يوسف طارق مغربى محمد السداوى
عبدﷲ عاطف محمود محمد
طارق محمد محمود على
عبد ﷲ على سعيد على
عائشه جعفر سعد نصر
رنا ماهر عثمان يوسف
هند منصور ابراهيم مصطفى ابراهيم
ايه السيد عبد العليم ذكى محمد العجرى
علياء عبد الهادى محمد عبد الهادى
خالد مصطفى اسماعيل محمد مصطفى
حنان وليم كامل عبد المﻼك
مصطفى فهمى السيد على الكيﻼوى
نورهان مصطفى على مسعود السيد
سحر صالح عوض محمد
دينا محمود سالم عبدﷲ
السيد محمود الذهنى حسن
اسراء محمد عبد المنعم محمود مجاهد
سلمى احمد غريب مصطفى
محمود فهد محمود محمد محمود
احمد السيد مصطفى السيد العويلى
محمود ناصر كمال الدين محمود
محمد ماجد شبل عبدالحكيم عامر
عمر محمد عوض نجم
منار حسين حمدتو توفيق
احمد معوض عبد الباقي عبد التواب عبد الباقي
محمد السيد محمد على العشرى
سارة محمد طه زيدان
محمد عرفات حسانين الناقر
شيماء عادل عبد الراضى احمد
شكرى عباس حسن جبر

الكلية
طب بيطرى فرع الوادي الجديد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره بنها
تجاره انتساب م .بنها
دار العلوم ج القاهره
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
علوم الفيوم
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تربية ابتدائي المنصوره
طب بيطرى بنى سويف
تجاره اسيوط
تربية رياضيه بنين طنطا
تربية ابتدائي شبين الكوم
اداب طنطا
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
إعﻼم بنى سويف
تربية بور سعيد
تمريض سوهاج
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي جامعة السويس
تجاره جامعة السويس
تجاره المنصوره
اداب القاهره
تربية/رياضه كفر الشيخ
طب بيطرى القاهره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
حقوق بنى سويف
طب بيطرى جامعة السادات
حاسبات ومعلومات المنصوره
حقوق القاهره
تربية طفولة الغردقة
السن عين شمس/رياضة

Page 3216 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
362982
206576
834085
465817
739807
163124
501463
168667
736335
822449
357887
826000
886643
588878
359553
126446
616918
305962
324512
506300
165598
150345
661249
657301
304179
880995
466612
604763
207698
609763
239836
284564

اسم الطالب
محمد عبدالرازق ابراهيم صبرى عبدالرازق
ماريو ايمن سامى سدره
اسماء حسن محمد سيد
داليا عزمى صابر يوسف صالح
اسماء عطوان احمد احمد المنصورى
شيماء شعبان احمد عبد الرحيم
مارك منير سند توما شنوده
ايه اكرم سيد عباس
اميره محمود محمد محمود قطب
سعاد جمال عمر محمد
عﻼ مصطفى محمد على
مياده محمود عصمان محمد
سناء رفعت عبد المسيح حنا
محمد خالد محمد شوقى احمد
ميشيل اليا رسمى ناشد
اية محمود عيد فرج
عمر جمال حسن ابو الغيط
عمر خالد عبدالفتاح جاد
محمد ايهاب محمد حامد بكير
الشيماء أحمد سيد احمد
ندى محمد ممدوح محمد
رحمة عبد السﻼم رجب عبد السﻼم
مصطفى عادل يوسف بدير شحاته
ايه الشحات سعد بيومى مبروك
مريم صابر عباس رمضان الزيات
نوره عنتر احمد على محمد
سارة جاب ﷲ سليمان مجاهد
اسماء عبد الرحمن عطية عطية
يوستينا رضا فهيم جبرائيل
إيمان أيمن محمد حسين أحمد
احمد ايمن محمد محروس محمد قاسم
اسراء مصطفى محمد محمود

الكلية
تربية حلوان
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
حقوق قنا جنوب الوادي
طب بيطرى كفر الشيخ
اداب الزقازيق
علوم الفيوم
تربية اسكندرية
تربية ابتدائي الفيوم
تربية ابتدائي الزقازيق
كلية تجارة ج أسوان
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب قنا ج جنوب الوادى
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره طنطا
تربية حلوان
حقوق القاهره
تجاره طنطا
تربية/رياضة جامعة السادات
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف/رياضة
اداب انتساب موجه دمنهور
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات.
اداب القاهره
تجاره كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية اسيوط
تربية كفر الشيخ
تربية طفوله الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية/رياضه الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
464337
731964
653149
313073
579921
380467
279365
320594
391080
891559
369795
812436
465610
735074
502759
725467
753811
914156
309502
138334
158659
886591
453912
893060
901017
521301
659536
886409
434592
921910
818588
143882

اسم الطالب
عبد ﷲ محمد اسماعيل ابراهيم
كريم عبد العظيم محمد حسن على
نورا السيد فاروق متولى
اسراء احمد مبروك منصور
يارا محمد السعيد يوسف
محمد ابراهيم عبدالهادى السيد بدر
اﻻء محسن محمود عيد
احمد السيد ابوالفتح ابوعامر
مازن محمد عبدالفتاح محمد
ساره جميل خليل جريس
محمد حسن متبولى عبدالعظيم
جهاد خالد فايز يونس
بسنت جمعة أحمد المرسى ابراهيم
نسرين احمد عبد الرحمن عبدﷲ
اميرة وليد محمد خميس
ابراهيم محمد عبد السﻼم السيد
ايه مصطفى راشد سعد خليل
شهاب رياض السعيد حسن
ايمان شريف عبد المنعم أحمد عبد العزيز
يارا عزت فتحى ابراهيم
امنية طلعت فتحى على
عزه حمدى سيد احمد
رجاء عبد المنعم عبد الستار ابراهيم حسن
محمد عاطف كامل احمد صادق
احمد منتصر محمد طه
شريهان احمد ذكى على
ايمان ايمن عبد العزيز احمد حموده
مريانه كمال اسحق نصحى
عبد ﷲ صﻼح ابراهيم ابراهيم
ابانوب كمال لبيب جرجس
اسماء عبد الفتاح احمد سيد
اسﻼم فرج خالد فرج

الكلية
اداب كفر الشيخ
علوم رياضة الزقازيق
اداب انتساب موجه المنصوره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية طنطا
علوم رياضة جامعة السويس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب اسيوط
علوم بنها
اداب انتساب موجه المنيا
اداب كفر الشيخ
اداب الزقازيق
تجاره دمنهور
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
نوعية بور سعيد
تربية اسوان
اداب كفر الشيخ
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه بنى سويف
اداب اسيوط
تجاره طنطا
علوم جامعة السويس
تربية رياضية بنين سوهاج
اداب انتساب موجه دمنهور
اداب جامعة دمياط
اداب اسيوط
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
معهد فني صحى اسوان
اداب المنيا
زراعه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
830201
682740
602533
165866
237196
323386
169928
676164
676481
453980
881067
537819
903323
455898
915171
609453
458978
325085
676400
821749
529085
898464
743151
578700
578631
738872
890470
807493
455296
835553
682260
808695

اسم الطالب
ساره عزت احمد محمود
نسرين محمد محمد ابراهيم حرز
دعاء إبراهيم عبد الفتاح ديسطى
اسماء احمد سﻼمه خليل
طارق اشرف حلمى حلمى مسعد
هدى احمد محمد السيد فرج
اميمه رمضان عبد الرحمن حسين
مها رمضان محمد عزب سعد
نرمين نصر كمال عثمان منصور
حنين عماد احمد العقاد
محمد حسنى على احمد
ايمان ابراهيم عبدالمنعم محمد زقزوق
على عبد المجيد عايد عبد المجيد
ابراهيم امين ابراهيم ضوه
محمد عباس محمد جاد المولى
امينه فتحى ابوالسعود امام
هدير فتح ﷲ سعد فتح ﷲ زيد
ساندي سمير عبد ﷲ داود
اسماء محمود احمد احمد سليمان الجندى
عمر عادل سيد عبدالمجيد
احمد فتحى اسماعيل سعد جادو
ياسر بخيت مرسي مصطفى
مروه مجدى محمد عبدالحى
محمود عبدالﻼه وليان عﻼم
عادل شكرى عطية محمد عسكر
ايه شعبان السيد محمد
عزه كامل ابراهيم عثمان
كريم محمد ربيع عنتر على
كريم سامي عبدالفتاح فراج البيومى
عمرو فراج ناصر صديق
ياسمين البدوى البدوى محمد صابر
هشام حماده خلف محمد الشيمى

الكلية
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
علوم المنصوره
رياضيه بنات الزقازيق
تربية ابتدائي الفيوم
زراعه عين شمس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني تمريض الفيوم
تجاره طنطا
اداب المنصوره
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره اسيوط
السن عين شمس
اداب سوهاج
نوعية فنيه طنطا
تمريض اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم جامعة السويس
تجاره جامعة السويس
معهد فني صحى الزقازيق
اداب قنا ج جنوب الوادى
اداب دمنهور
تربية سوهاج
تربية اﻻسماعيليه
تجاره طنطا
تجاره طنطا
تجاره الزقازيق
معهد فني صحى اسيوط
تجاره اسيوط
تجاره طنطا
نوعية قنا
تجاره المنصوره
تجاره اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
883100
883947
835317
605725
384126
213764
745806
537575
430886
811241
160473
386016
510462
585949
364799
238305
899265
462217
455758
304099
440122
606680
126061
843622
116429
356181
884121
129248
735189
129604
877357
672070

اسم الطالب
كرستين ميﻼد اندراوس باريس
مارينا نتعى حبيب جرجس
مكاريوس فخرى اسحق صمور
ابراهيم على السيد السيد
احمد محمد شاكر شويته
بوﻻ يسرى المبى برسوم
اسماء محمد نوح ابراهيم
وﻻء حسن عبد الحميد حسن حجر
مى محمد محمد عبدالعزيز محمد
نورهان مختار احمد احمد
جهاد محمد عبد ﷲ معوض
سمر محمود متولى حسين
خالد محمد امين محمد مصطفى
احمد سامى عبد الغفار ابو سويلم
شيرين شناوى ابواليمين فرنسيس
منى محمد سعد الدين العزب
محمود محمد العربي مرعي
الشيماء سمير عبدالمطلب عبداللطيف ندا
احمد السيد عبد العظيم السيد يوسف
سلمى عبد ﷲ محمد النحاس
سمر أحمد جابر أحمد
آيه محمد عطية عبد اللطيف
شروق عبد الرحمن محمود عبد الرحمن
جهاد عﻼء الدين محمد احمد
بيشوي نميري مهني باسيليوس
هند امضيها اسماعيل عبدالصمد
راندا عبد الناصر مصطفى محمد
هدى عادل على ابراهيم السواح
دعاء ناصر عبد الهادى بعيبش
مايكل امير جرجس شحاته
احمد حسن محمود على
زينب حسن محمد مختار

الكلية
تجاره اسيوط
تجاره اسيوط
تجاره سوهاج
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب م .بنها
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تربية اﻻسماعيليه
تربية ابتدائي دمنهور
حقوق اﻻسكندريه
معهد فني صحى بنى سويف
معهد فني صحى بنى سويف
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم المنصوره
تربية/رياضه عين شمس
تربية حلوان
معهد فني تمريض سوهاج
علوم كفر الشيخ
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه الزقازيق
كلية البنات تربية عين شمس
زراعه المنيا
علوم رياضة القاهرة
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره القاهره
تربية ابتدائي الزقازيق
إعﻼم القاهره/رياضة
تربية رياضيه بنين اسيوط
تجاره بور سعيد

Page 3220 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
466300
457848
655013
455701
652506
609715
220211
135857
806183
896923
445592
886118
684725
386731
173447
281628
234844
293516
107121
508626
362798
575571
529890
316269
378063
610530
828408
832060
368113
879450
598678
593207

اسم الطالب
اميرة عبد الرحمن محمد عبد الرحمن مصطفى البرهامى
نورهان عادل السيدعبد الوهاب ابو السعود
عبد ﷲ حسن محمد عبد ﷲ العدل
احمد حسن محمد عباس الشيخ
وليد محمد احمد فايد فايد
وﻻء صبرى عبدالسﻼم عبدالعزيز فياض
منة سعيد مصيلحى نور الدين
كارولين كرم منير شحاته
امل جمعه ابراهيم فهمى
احمد عماد الدين مصطفى محمد
رميساء محى راغب عبدالحميد الشال
احمد مؤمن مختار شحاته
سامح هشام كمال زهر
اسماء حسن عثمان مهران ابوالحسن
محمد محمود خيري احمد
عمر سامي عبدﷲ بهنسى
مها عﻼء الدين عبد السميع يوسف
علي محمد ابراهيم محمد الجميلى
عمرو ناصر عبد الحميد عبد ﷲ
مريم ميخائيل مسعد عجايبى
محمد سيد محمد سيد سعيد
ايمان محمد مهدي لطف
احمد خالد محمد عبدالجيد الطويل
اماني ابراهيم السعيد مصطفى
اسماء احمد مصطفى عبدالحميد عبدالمنعم
خالد احمد منصور عبيدو
احمد عنتر محمد ابراهيم
دولت حفنى خضرى عبدالرحيم
ياسمين ناصر محمد عبدﷲ
اروه محمد عبد السميع احمد
خالد محمد حامد يوسف
رنا علي محمد العفيفي

الكلية
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره كفر الشيخ
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف/رياضة
تجاره كفر الشيخ
معهد فني تمريض الزقازيق
حقوق القاهره
حقوق القاهره
رياض اطفال القاهره طالبات
حقوق سوهاج
معهد فني صحى رياضه طنطا
اداب اسيوط
تربية/رياضه المنصورة
بنات تربية/رياضه عين شمس
حاسبات ومعلومات حلوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اعﻼم القاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
علوم القاهره
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
اداب انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى طنطا
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره بنها
تربية عين شمس
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
تمريض قنا جنوب الوادي
علوم بنها
تجاره اسيوط
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
علوم جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
157251
442964
122636
600633
146255
351698
523366
881612
379906
288330
296791
597756
310839
381230
909726
289735
438055
391195
539564
684337
805414
803742
387885
590663
228331
391246
902161
159763
453165
185331
367073
810796

اسم الطالب
زينب محمد محمد شعيب
يارا ابراهيم محمد شعبان صﻼح الجوهرى
مريم عبد ﷲ عبد الرازق سعد
اﻻء احمد ابراهيم المصيلحى
محمد ابراهيم حلمي ابراهيم
نورا عبدالعظيم محمد عبدالحليم
محمد احمد جابر كامل
سمر حسين عبد الظاهر حسين
مريم نبيل جمعه حسن شعت
بسمة اسامة عيد محمود
دينا عادل هاشم فرغلى سعيد
حماده اشرف على على القزاز
اسماء فتحي محمد الغرباوى
عمرو محمود عبدالرحمن محمد
اﻻء عرفه عبد الصادق ادم
نهى محمد محمد الضبع محمد
ايمان كمال عبد المنعم محمد
محمد ماهر توفيق بحيري
هدير كريم فرج عبد العزيز مسعود
اسﻼم خالد سعيد عبد اللطيف البحيرى
سعيد عطفت نشندي لوقا
سلمى صبرى محمد ربيع عبد الخالق
ايه احمد حسن عتيق
احمد مختار على على الجديدى
عمر عبد الحليم محمود ابراهيم
احمد ايمن حامد عبدالرازق
ندا سعد حسين ابراهيم
داليا ممدوح محمد احمد
شروق محمد زهير قطيط
ايه حسن عبد السﻼم ابو السعود
احمد رضا عبدالفتاح احمد سليمان المرصفاوى
محمد بركات دكروري السيد

الكلية
تربية بنى سويف
نوعية فنيه طنطا
اداب عين شمس
تجاره طنطا
تجاره طنطا
حاسبات ومعلومات الفيوم
تجاره اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه اسيوط
زراعه عين شمس
تربية حلوان
اداب اسوان
زراعه دمياط/رياضة
معهد فني صحى بنها
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية ابتدائي اسوان
حقوق حلوان
اداب اﻻسكندريه
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
معهد فني صحى اﻻسكندريه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
علوم المنيا
تربية المنيا
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اداب جامعة دمياط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
السن عين شمس
اداب سوهاج
تربية بنى سويف
تربية طنطا
اداب سوهاج
اداب انتساب موجه بنها
طب بيطري المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
134215
837339
373971
802352
378753
208609
660179
732001
378892
752334
460053
459513
681783
677637
280985
538123
225232
439508
593558
295256
538324
459225
143007
154492
518945
443344
212889
745188
803631
242361
800558
738053

اسم الطالب
احمد مجدى عبد ﷲ على
محمد صﻼح محمد علي
منال محمد عبدالمنعم دسوقى محمد
محمد عﻼء محمود عبدالعزيز
محمد حسام سيد محمد بحر
احمد اسامه سعدالدين بيومى
محمد عماد اﻻمام محمد اﻻمام
احمد صﻼح السيد وحيد مصلحى
دينا زكريا رجب عيد
ريم حسن حسن محمد المر
إسراء محمد صبحي حسين الجمل
كمال محمد عبد الفتاح التلباني
اسامه محمد زهدى مقبل البيبة
احمد ناصر اسماعيل احمد
ياسمين تامر على جﻼل خيرى
ياسمين محمد أحمد حلمى مرسى العباسى
احمد عبدالحميد مصطفى عبدالعزيز
شيماء طارق محمد ابراهيم على
نوران جمال وهبه عبده الحداد
بربارا ممدوح صابر يوسف
ايمان عبد الرؤف عبد الرسول محمد محمود
روز الندى طارق سمير ابراهيم زغلول
فاطمة الزهراء احمد فرغلى هاشم
مريم احمد سيد مهدي
هند منصور يونس سليمان
اﻻء حماده عبدالحليم حسن عباده
مي عادل علي حسن ابو الوفا
نورهان محمد على ابراهيم
أميرة عصمت عزت ابراهيم
محمود امين عبد الرحمن سليمان
ساره مصطفى محمد عز العرب
هند سعيد حسنى متولى

الكلية
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
اداب انتساب موجه بنها
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه قاهره
تجارة جامعة السادات
حقوق الزقازيق
اداب انتساب موجه عين شمس
حقوق المنصوره
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تربية/رياضه المنصورة
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
تجاره عين شمس
تجاره طنطا
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
فنون جميله فنون اﻻقصر
تجاره بور سعيد
اداب انتساب موجه حلوان
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره دمنهور
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية ابتدائي بنى سويف
اداب انتساب موجه دمنهور
نوعية طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية اﻻسماعيليه
تربية المنيا
زراعه عين شمس
نوعية موسيقيه المنيا
اداب الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
166852
818040
613695
232966
277104
504129
127330
680059
469967
891870
524857
605805
285252
438612
386556
450326
907476
296335
662424
530955
463499
223016
613599
127111
755449
801463
595137
109983
669372
363092
509806
473456

اسم الطالب
محمد خالد احمد عبد الحليم
سمر سمير وليم عبد السيد
محمد رمضان السيد محمد
سلمى يسرى فوزى مصطفى
عمر وجدي متولي السيد الطنطاوي
سارة عبد الناصر ابو الفتوح ابراهيم
سميه حسن احمد محمد
هدير محمد منصور محمد النجار
السيد محمد السيد على سليمان حطب
شهيره رشاد عدلى عثمان
مروة يوسف طاهر أحمد الجراح
محمد حسن احمد علوان
ريم عسكري علي عسكري
مريم ابراهيم انور محمد محمد
اسراء سيد حسن فرغلي
ميادة عادل عبد االمنعم على
نها مصطفى السقطى احمد
بدور احمد مكى عبد المولى
سيف اﻻسﻼم طه ابراهيم ابوشعيشع
محمد صبرى محمدى الجيوشى زايد
ايمان محمود ابراهيم احمد القاضى
مها على احمد محمد
هدير عبدالناصر ابراهيم عبدالدايم
هبة محمد زناتي مصطفى
وﻻء عادل الديب سﻼمة الديب
مصطفى حمدى جاد سيد
بشرى عدنان محمد محمد مجاهد
محمد اشرف محمد عبد الحفيظ
محمود الحسينى محمد حسنين
احمد فوزى السيد ابوالعﻼ
محمد اسامه احمد عباس الجﻼد
امانى ابراهيم امين ابراهيم حسين

الكلية
عالي هندسة بلبيس
تربية ابتدائي المنيا
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم رياضة اﻻسكندرية
حقوق القاهره
فنون تطبيقية جامعة دمياط
المعهد الفنى للتمريض بالجونة
اداب اسيوط
تربية أساسي اسكندرية
حقوق الزقازيق
اداب عين شمس
طب بيطرى اﻻسكندريه
اداب عين شمس
تربية طنطا
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره المنصوره
تجاره دمنهور
علوم بورسعيد
اداب انتساب موجه الزقازيق
دار العلوم ج القاهره
كلية البنات تربية عين شمس
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية رياضيه بنين المنيا
تربية جامعة دمياط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه دمنهور
علوم كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
211844
448822
449933
753397
301161
457334
460279
583399
309554
592541
535171
369095
111454
525329
104041
735276
833151
679402
601412
454277
878846
166285
543336
605924
240608
539843
466040
818647
185353
736221
501947
593834

اسم الطالب
نورهان صالح محمد اسماعيل
نورهان اشرف طلعت عبد الغني ابراهيم
سمر عبد العليم عبد السﻼم البيومى بسيونى
منه ﷲ احمد محمود حسن محمود
مؤمن محمد على صالح
آﻻء كمال موسى على
شيماء عبد ﷲ أحمد عبد الفتاح الصعيدي
ايه محمد سليمان محمد
خلود احمد فرحات محمد حسن
ايه مدحت فوزى يوسف
ندى جابر عبد الرازق عبد الجواد حنفى
ايه طلعت عبدالعليم محمد شرف
رحمه حسن حسين رمضان
ميرنا ممدوح أحمد محمود الجمل
مصطفى ممدوح حسن عبد الحكيم
هند احمد عبدالمنعم احمد
جرجس عبد المﻼك نصيف توفيلس
دعاء رضا عبد الغنى على
ياسر السيد عبده فرج حسانين
شروق خالد محمد يوسف جاد
محمد سمير صﻼح ابراهيم الجﻼلى
وﻻء محمد صﻼح صادق
عاصم صﻼح الدين محمد فضل
احمد عثمان سليمان عثمان حجر
اسراء سمير البدرى احمد دردير
أسماء فايز ابو زيد احمد العاصى
يمنى خالد حسنى محمود عبد ﷲ
أماني أحمد عبد الرازق أحمد
هناء حسين شعبان عبده
خالد طلعت عبد الحميد السيد
ميرنا عزت قديس زخارى
هدير ياسر محمد محمد بقﻼوه

الكلية
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره طنطا
علوم طنطا
تربية بور سعيد
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه طنطا
اداب كفر الشيخ
اداب المنصوره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره بور سعيد
تربية طفوله ج دمنهور
اثار القاهره
فنون تطبيقيه حلوان
علوم طنطا
تجاره طنطا
دار العلوم الفيوم
كلية تجارة ج أسوان
تربية المنصوره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تجاره اسيوط
علوم الفيوم
تجاره اﻻسكندريه
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حقوق حلوان
علوم طنطا
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
علوم المنيا
اداب بنى سويف
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره اﻻسكندريه
معهد فني تمريض المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
668751
601074
162073
303358
502584
827487
452123
737676
741008
909542
817603
429508
597000
139859
681031
602565
603835
284822
463017
378986
283108
155570
301799
747823
149621
104631
533213
501089
683489
878457
807644
156543

اسم الطالب
امير احمد محمد الحسانين قلبة
محمد الشحات حسن أحمد
احمد عماد عيد حسن مفتاح السيد
اسراء اسماعيل فريد نصار
هاجر عادل ابراهيم محمد
سارة محمد ابراهيم على
محمود حسنى ابراهيم النحاس
لوجين حسيني محمد حسينى
عبدالرحمن حسين انور جمعه
احسان روضاوى عبد العزيز عبد الباسط
ايه محمود عبد الرسول محمود
هند سعيد سعد محمد ابراهيم باشا
هاجر يحيى السيد محمد عشره
هاجر عبد الجليل شحاته عبد الجليل
محمد حسن على السيد محمد على باشا
ابراهيم محمد عطية منتصر عطيه
حلمى احمد عبد الرحمن بدر احمد
اية سمير محمد طه
محمد على على محمد عيسى
شيماء محمد موسى حسين
مريم هاني محمد عبد العال السيد
فاطمه محمد احمد محمد
حسام الدين مصطفى على مصطفى السيد
نورهان على رضى احمد
محمود محمد امين بيومى
شادي اسامة عبد ﷲ يوسف
أميره حسين احمد بدران حسين
عبد العزيز محمد السيد محمد علي
محمد عبده عبد النبى عمر
سيد مصطفى سيد بدير
منة ﷲ سمير عبد العظيم على
حازم على عبد الرحمن هاشم

الكلية
اعﻼم القاهره
تجاره الزقازيق
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تربية السادات
تربية طفوله اﻹسكندرية
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره طنطا
نوعية الزقازيق
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
حقوق اسوان
اداب المنيا
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية جامعة دمياط
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره الزقازيق
تربية/رياضه الزقازيق
تجاره عين شمس
تجاره كفر الشيخ
كلية البنات آداب عين شمس
حقوق عين شمس
تربية بنى سويف
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
زراعه اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حقوق القاهره
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
علوم اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه دمنهور
حقوق المنصوره
حقوق اسيوط
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
443552
473206
504802
910270
210025
577526
386152
207056
886701
903998
206028
127489
385788
163761
666722
535499
430293
466022
508506
581641
675146
818729
907918
665113
609196
878572
533176
831983
758831
170778
223261
532113

اسم الطالب
آيه احمد عبدالعزيز البدرى خطاب
احمد رمضان كامل محمد بكرى
منةﷲ ابراهيم محمد محمود سيد احمد
زينب علي محمود رضوان
فهد محمد سليمان محمد
مصطفى ابراهيم عنتر عبد ﷲ
هاله ياسر بهجت السيد
احمد حازم احمد حسن سعيد
محمود عمران بركات عمران
مروه عزت جابر مهران
سلمى ابراهيم عبد القادر محمد
اية اسماعيل محمد اسماعيل
محمد صﻼح سعد مرعى
فادى مﻼك حندوق جرجس
محمد مصطفى السيد محمد الشبيني
جهاد محمد محمد عبد المنعم محمد الحلبي
اسﻼم طارق مصطفى حسن مصطفى
هدير محمد محمد حسن قايض
نورهان على محمد احمد عامر
كيرلس عاطف خليل صالح
حسناء محمد عبد ﷲ السيد ابو جلهوم
ارسانى عادل عطا رومان
عمار محمد السمان محمد
طارق خليل عبد الخالق محمد احمد
عبد الرحمن اشرف عبد الرحمن عبد الوهاب
سمر احمد فرغلى بكر
مريم حسن شحاته محمد عمر زيتون
احمد عبد الوكيل على معوض
محمد خالد مرسى محمد ابراهيم
شيماء حسن عكاشة عبد العزيز
روميساء احمد ابو العنين احمد عبد العزيز
احمد نبيل شاكر محمد حسين

الكلية
دار العلوم انتساب موجه الفيوم
علوم رياضة اسيوط
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
كلية اﻻثار ج اسوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
تجاره انتساب م .بنها
تجاره عين شمس
اداب اسيوط
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره بنى سويف
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره دمنهور
اداب اﻻسكندريه
علوم جامعة دمياط
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب باﻻسكندرية
حقوق المنصوره
تجاره اسيوط
تجاره سوهاج
تربية/رياضه المنصورة
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تربية اسيوط
تربية اسكندرية
معهد فني صحى سوهاج
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره عين شمس
حقوق طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
307948
878697
591499
654915
595677
282714
737131
128673
468471
477385
470043
912877
746557
358032
725677
213797
294049
431500
650159
614159
107748
681754
747770
595121
753708
908906
373491
727066
584375
462262
112859
228010

اسم الطالب
سمر حسني عبدالفتاح عبدالوهاب
عبد ﷲ احمد مصطفي عبد الفتاح
نورهان محمد حسن عجينه
نرمين احمد شبانه على سليمان
دنيا أبو الفتوح عبد العزيز عبد السﻼم عوض
هاجر محمد أشرف مصطفى كمال رجب
محمد عبد الحكيم محمد كامل
ندى عبد الحميد احمد محمد
محمد عمادالدين حسن سﻼمه
آيه محمد عبدالحى محمد قنديل
ابراهيم على ابراهيم على حسين غزال
محمد شعبان احمد حسن خليل
احمد ناصر عبد المعبود عليوة
هدير حسن زكى يوسف
عمر محمد كمال الدين شاهين
محمد احمد محمد سامي
هشام عبد الحميد محمد محمود
محمد عادل ربيع حمدان
احمد اشرف السعيد توكل محمد الجاويش
اميره رمضان الشبراوى على محمد
احمد محمد عبد الغني عقاب خطاب
ايمان خيرى مسعد عبد العزيز نور الدين
امنه نزية محمد مادح
عمرو محمد احمد خلف
بيتر عبد المسيح ميخائيل يعقوب ميخائيل
شيماء عادل محمد على عبد الرحمن
عﻼم يوسف محمود عﻼم يوسف فوده
ابراهيم حازم عبد الحميد ابراهيم سويلم
اسماء عصام محمد سيد احمد الشاعر
رانيا جمال محمد عبده مطاوع
فاطمه طارق مرغنى عبد المعطى احمد
اشرف اسامه محمد رشاد

الكلية
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
حقوق اسيوط
تجاره جامعة دمياط
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
تربية جامعة دمياط
السن عين شمس/رياضة
تجاره الزقازيق
حقوق حلوان
طب بيطرى كفر الشيخ
اداب طنطا
حاسبات ومعلومات المنصوره
تربية اسوان
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
علوم رياضة عين شمس
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اﻻسكندريه
حقوق المنصوره
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره القاهره
تمريض المنصورة
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
السن المنيا
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
اداب المنصوره
نوعية كفر الشيخ
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
ع.كندى تكنو.اعﻼم ت.خامس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
685223
214845
592847
726902
755526
557191
137371
138058
670757
294430
355701
302998
391228
480718
733576
658463
390489
912441
240353
440469
915735
537367
584890
355367
436010
150192
219605
544258
285975
108009
658531
737524

اسم الطالب
خالد جﻼل عوض عوض الشيخ
جورج ميخائيل مكرم سعيد
احمد جابر الحسينى النـزﻻوى
ابراهيم خليل ابراهيم خليل الديب
ريهام رشاد عبد الفضيل منشاوى
على مخلص على العبد
محمد سﻼمه محمد اسماعيل
نورهان محمد مصطفى محمد سعد
ريم رمضان حسن رمضان السروى
احمد جمال رشيدي يوسف
ساره يوسف عبدﷲ عبدﷲ
هدى عادل حجازى ابراهيم عياد
سلمى خالد محمد عادل
عائشه ربيع مصطفى مصطفى كمون
اسراء كريم يوسف خضري
ايمان حلمى اليمانى اليمانى الشحات
فاطمه كمال محمد حسن
سحر على احمد محمد
اسراء عماد جمال حسانين
ضحي محمود صادق شحاته محمد
ليلى رافت فخر الدين عبد المغيث
إيمان عصام محمد ابراهيم النحراوى
امانى محمد محمد شقوير
اسراء اشرف جابر محمد
سماهر ايهاب عبد الصمد احمد محمد حواله
كريم سعيد عبد الوهاب عبد القوى
محمد حسن عبدالجليل حسن
احمد بكر صديق طليبة محمد
فاطمة خالد ابراهيم احمد ابراهيم
محمد منتصر محمد فتح ﷲ
وﻻء احمد السيد احمد دقدوقه
ايمان جمال محمد حسن محمد

الكلية
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
علوم حلوان
كلية الزراعة جامعة دمياط
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية ابتدائي العريش
تجارة جامعة السادات
علوم القاهره
اداب انتساب موجه حلوان
تمريض المنصورة
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
طب بيطرى كفر الشيخ
اداب الزقازيق
تربية المنصوره
طب بيطرى بنها
تمريض أسوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم طنطا
علوم اسيوط
تجاره دمنهور
تربية طنطا
علوم عين شمس
اداب انتساب موجه طنطا
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
اداب القاهره
تربية المنصوره
تربية ابتدائي الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
805666
372662
289382
811088
813252
827975
663047
457942
651021
116173
303055
310813
655564
147643
370338
547144
904521
588439
877443
749656
376620
503812
732917
843593
533500
752516
471668
352415
656223
878186
748334
220013

اسم الطالب
احمد خطاب محمد خطاب
جهاد عادل السيد محمد
عمر عادل فريج محمد
اسماء صﻼح احمد حافظ
تغريد خلف عبدالغنى صالح
على محمود ابراهيم محمد
ميار الشربينى المنجى الشربيني
فاطمه عبدالفتاح شعبان الشرملسي
ايمان محمد ابوالنصر محمد الحنفى
محمود عادل محمد حسين
ياسمين عزت ابو اليزيد السيد علي
ايمان ابراهيم محمد شلتوت
محمد جﻼل احمد لطفي
اسراء محمد شاور محمد حنفى
كريم عبدالعاطى احمد محمد
محمد حسن محمد محمد رمضان
بسمه فيصل سليمان حسين
جيهان خالد محمود سليمان مشعل
عبد الرحمن يحي بدير عبد ربه
ندا خالد عبد المنعم محمد
اسراء محمود احمد السيد سلطان
محمد احمد احمد ادم ابوزيد
مريم رأفت احمد على
محمد ابراهيم محمود عبداللطيف
اسماء سمير شحاته محمد تاج الدين
نهى اشرف يوسف منيعم
محمد صابر عبدالوهاب محمد
احمد يحيى محمد طاهر عبدالكريم
مهاب عبد الهادى حجازى حسن
اسراء حسن عيد محمد
ندا محمد ابوالمجد حامد احمد
اسراء طارق محمود حسان

الكلية
تجاره اسيوط
علوم رياضة الزقازيق
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية المنيا
تمريض المنيا
كلية تجارة ج أسوان
رياض اطفال المنصوره
تربية طفوله طنطا
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق شبين الكوم ج منوفية
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالبات
زراعه عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب باﻻسكندرية
اداب انتساب موجه سوهاج
اداب طنطا
تجاره اسيوط
تربية/رياضه جامعة السويس
كلية البنات آداب عين شمس
علوم رياضة اﻻسكندرية
طب بيطرى الزقازيق
تمريض المنيا
طب بيطرى اﻻسكندريه
تجاره بور سعيد
تجاره كفر الشيخ
تجاره عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم اسيوط
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
تجاره انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
213079
591258
754932
311847
386589
800545
525057
152488
310286
612929
506126
374167
514449
726037
447916
162041
837176
731211
283991
322949
212139
174437
835448
613658
425066
813667
157803
150777
800560
800257
453118
135001

اسم الطالب
احمد سامح نور الدين سالم
اسراء ثروت نصرالدين ابراهيم مصطفى
محمود السيد محمد محمد
محمود نبيل محمود اﻵسدودى
جهاد فؤاد عبدالحميد يونس
دينا رضا احمد عيد
تقى جابر منصور عطيه منصور
محمد اشرف فضل ﷲ كامل
محمد احمد دسوقى الحلفاوى
ميرنا حسام عطيه صالح
شيدام شهاب الدين كامل حسين سليمان
شيماء صالح عبدالواحد بحيرى محمد
احمد رمضان فهمى عبد الحميد بدوى
ميرنا محمود مصطفى محمد حسن
ابراهيم على ابراهيم محمد بكر درويش
محمد احمد فتحي محمد احمد عينوس
نيرة خيرى موسى محمد
محمد طلعت على ابوهاشم الجزار
عمر احمد فؤاد محمد محمود
عصمت ماهر محمود الدسوقى السيد
لبنى عادل هشام عبد السﻼم
عمر على محمود محمد
سلوى عبدالسﻼم عبدالعال إسماعيل
احمد محمد رجب محمد ابراهيم
لينة اسامه لطفى احمد اﻷحمر
فيبى سامى عبده يوسف
فرج محمد حسن محمد
احمد ربيع على سالم
سمر مصطفى محمد عبد الحميد
على أسماعيل على أبراهيم
رقية السيد سعد محمد الدمرداش
عبد ﷲ عبد الحميد عبد ﷲ عبد الحميد

الكلية
حقوق القاهره
حقوق المنصوره
معهد فني صحى اسماعيليه
علوم حلوان
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
تربية رياضيه  /بنات المنيا
علوم اﻻسكندريه
اثار قنا جنوب الوادي
معهد فني صحى رياضه بنها
اداب المنصوره
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب كفر الشيخ
تمريض الفيوم
طب بيطرى فرع الوادي الجديد
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب م .بنها
اداب شبين الكوم ج المنوفية
السن عين شمس/رياضة
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه المنيا
تمريض بني سويف
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب المنيا
تربية رياضيه بنين المنيا
تجاره طنطا
علوم رياضة القاهرة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
366877
106862
589538
314762
800044
598438
675852
751606
675330
759938
238185
837781
135531
151616
292722
679725
392321
390831
432306
805868
905238
733721
752642
660028
547602
219994
587352
439044
580686
455374
526857
677318

اسم الطالب
محمد طارق محمد المراغى
حسين كرم حسين حسن اسماعيل
سناء حمدى محمود اﻻصفر
محمد سﻼمة محمد عبدالحليم
كيرلس ايهاب يحى سو﷼
ياسين سيد طه عوض بحيرى
ايه محمد عبد الفتاح محمد على
نورهان عاطف محمد السيد توفيق
مايكل مارون فارس ابراهيم
زكريا اسامه زكريا عبد الصادق عشماوى
اسراء محمود سالم محمود
شيماء طلعت حسنين حسين
اسراء ياسر عبد الوهاب احمد محفوظ
عبد الرحمن محمد علي محمد
رضوى عصام فتحى محمد
احمد صﻼح محمد مقلد
محمود احمد كمال السيد سليمان عيد
حبيبه احمد سيد صديق
خالد احمد محمد سعيد حسن
طارق النايض محفوض عبد النبي
نورهان حسن محمد على
محمود رضا فاروق عبد العزيز احمد
مريم عادل بكر المرشدى البﻼسى
خالد شوقى شوقى عبد الرازق مصطفى
عماد كامل محمود أمين شحاته
ندا سيد عبد المعبود عبد النبي
هايدى فكرى محمد عباس
فاطمه صبرى محمد حسنين ابراهيم
غادة عبدالرحمن عكاشة عبدالرحمن
احمد محمد ابواليزيد مرسي منصور
ايمان هﻼل محجوب عبد الرؤوف ادم
ساره عثمان محمد على

الكلية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره جامعة السويس
تربية ابتدائي طنطا
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
تجاره جامعة دمياط
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
نوعية فنيه بورسعيد
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه المطرية
تجاره بنها
اداب انتساب موجه بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية ابتدائي الزقازيق
زراعه اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره جامعة السويس
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
معهد فني صحى امبابة
اداب طنطا
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية ابتدائي طنطا
اداب طنطا
تجاره اﻻسكندريه
اداب المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
125398
471941
614352
115955
303512
836261
727481
385507
318675
739154
677100
220455
532253
876985
892657
557991
590730
301609
162583
747187
512312
106699
659765
879352
734064
918592
532498
426451
504059
388915
310024
523180

اسم الطالب
مروه صبحى عبد الشافى شمس
على خالد طه محمد احمد
نورا احمد ابراهيم متولى
محمود صبري محمد عبد الحليم
ياسمين السيد احمد شعبان
ايمن احمد امين محمد العربى
نورهان سمير رمضان احمد حسين
عزالدين اسماعيل شوقى محمد
رحاب احمد السيد محمد
ايمان صابر سيد عبد الرحمن سالم
محمد محمود محمد محمود يوسف
احمد محمد السيد محمود عباس
محمد نبيل سعيد ابوالعزم
عبد العزيز محمود محمد محمد
محمد صﻼح فتحى كامل
ياسمين محمد فايز عبدالفتاح الرومي
عبد الرحمن احمد محمد البدرى حنطور
عﻼء الدين عاطف سعيد الروبي
عبير محسن محمد احمد
محمود حسين جودة ابراهيم
منة ﷲ السيد احمد عبدالغنى مبروك
عائشه حسن محمود النحاس
ياسمين السعيد الحنفى ابراهيم داود
محبه محفوظ جوهر طونى
اسماء مهدي على محمد بدر
ندا بكر احمد بكر
عمر اشرف رشاد ابراهيم أحمد
عثمان مرتاح راغب محمد
يوسف فتحي يوسف حافظ عطوة
عبدالرحمن شكرى زكى السيد
حسام مصطفى احمد الدفتار
عبد الرحمن هشام على محمود الروبي

الكلية
حقوق القاهره
اداب كفر الشيخ
معهد فني صحى الزقازيق
حقوق القاهره
تربية شبين الكوم
تربية قنا ج جنوب الوادى
اداب انتساب موجه الزقازيق
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
نوعية اشمون
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية دمنهور
تربية رياضيه بنين اسيوط
تربية اسيوط
تجاره دمنهور
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب بنى سويف
علوم رياضة اﻻسماعيليه
اداب كفر الشيخ
اﻷكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة
تربية ابتدائي المنصوره
تربية/رياضه اسيوط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
طب بيطرى دمنهور
تجاره دمنهور
تجاره اﻻسكندريه
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
علوم بورسعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
537468
388523
534176
805670
536719
161213
166629
129058
105335
657087
105023
184947
280051
321791
581309
309227
135830
514534
830102
753614
317169
146412
731056
613144
208990
161725
611819
542744
158490
159245
304597
607952

اسم الطالب
عبير احمد محمد احمد شبانه
محمد السيد ابراهيم محمد
مروة رمضان شحاته عبد الموجود
حسام حسن دياب حماد
اﻻء محمد عبدﷲ مصطفى الفقي
صابرين السيد كامل فرج
هاجر احمد جمعه اسماعيل
نورا صﻼح محمد سالم
زياد عصام اسعد محمد الليثى
بسنت هشام محمد عبد المقصود فوده
احمد مصطفى محمد الصاوى
هشام سامى عبد اللطيف عبد الحميد
محمد هاني سيد الخواص
ابراهيم خميس ابو العطا عبد المطلب السيد
محمد مجدى محمد الشيشى
رزان محمد فهمى محمود سحبل
عبير ناجى عبد الرازق عبد القادر
محمد صﻼح الدين عبدالكريم ابراهيم
محمد مصطفى محمد جادالرب
عبد الرحمن عادل السيد الشافعى
سارة احمد مآمون مسعود ايوب
هدى حسني جمعه سيد
اسماء محمود عبد العزيز حبشي شنب
هدير سعيد عطيه مصطفى الفيشاوى
محمد مجدى عبد الرحمن الكفافى
اشرف ربيع رجب محمد
مى احمد ابراهيم محمد حسن حجازى
فاطمة الزهراء محمد محمود حسانين
فاطمة فاروق قرني احمد
داليا محمد عبد الرحمن احمد هديب
اسماء محمد رجب دياب خيرﷲ
امانى حسنى عبد المقصود رجب جاد

الكلية
تربية طفوله ج دمنهور
تربية بنها
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
تربية /رياضه المنيا
تربية دمنهور
علوم المنيا
تربية الفيوم
تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالبات
اداب القاهره
اداب المنصوره
تربية حلوان
تربية رياضيه بنين بني سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تجاره طنطا
تمريض شبين الكوم المنوفية
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه دمنهور
علوم اسوان
تربية ابتدائي بور سعيد
تمريض بنها
زراعه عين شمس
علوم الزقازيق
اداب انتساب موجه الزقازيق
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم رياضة المنيا
تربية طفوله الزقازيق
علوم رياضة اﻻسكندرية
اداب بنى سويف
حقوق بنى سويف
تربية شبين الكوم
طب بيطرى بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
826108
296247
283901
526802
614394
584401
157528
652285
875607
733533
206772
295740
744358
438312
459257
894288
813577
529103
677503
456933
844540
755378
546236
235884
611489
453236
825734
311551
659414
549044
282132
601595

اسم الطالب
سماح سليم ابوالفضل عبدالمجيد
اية ايمن محمد محمد
احمد رضا محمد عبد السميع
حياة عبد المنعم على عبد المقصود فصاد
ياسمين فتحي على محمد حسن
مى مصطفى وجيه قاسم
ابراهيم محمود ابراهيم على
احمد محمد هانى عبد المجيد عبد الرحمن
محمود عبدالخالق عبد الحميد السمان
مصطفى مختار محمد عبد الحميد ابراهيم
جهاد خالد محمد بكرى
ماري جون حبيب جرجس
ريهام عبد الباسط السيد حموده
اية عاصم ابواليزيد المرسى وهدان
وﻻء محمد عبد ﷲ القاضى
عزه عاطف عبد اللطيف قبيصي
اسماء عبد السيد عبد الفتاح محمد
احمد محمد عبد المحسن محمد البربري
اهداب اشرف محمد كمال السيد على الديب
مي سعيد السيد محمد الدندينى
عبد الودود سعد خفاجي عبد الودود
ضحى عبدالناصر احمد محمد عثمان
دينا سامي عطية حسن بدر
محمد محمود صﻼح محمود
اسراء السيد العربى محمدى موسى
منار عبد السميع محمد حسين
هايدى محمد محمود ابراهيم
طه مصطفى زين عبدالسﻼم
اميره محمد عبد الحميد طه يوسف
احمد محمد السيد حسن حسونة
الشيماء ايهاب على القللى
احمد مصطفى عبد السﻼم أحمد والى

الكلية
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تربية/رياضه عين شمس
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
علوم اﻻسكندريه
علوم الزقازيق
اداب انتساب موجه المنصوره
معهد فني تمريض بنى سويف
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم رياضة القاهرة
اداب عين شمس
تربية اﻻسماعيليه
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية ابتدائي كفر الشيخ
علوم سوهاج
معهد فني تمريض المنيا
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب طنطا
حقوق اسيوط
علوم العريش
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره القاهره
اداب الزقازيق
علوم طنطا
إعﻼم ج جنوب الوادى
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب المنصوره
تجاره دمنهور
اداب القاهره
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
881997
204915
119303
532890
535583
219433
318320
154144
529528
579893
814679
662664
394896
880419
305001
220534
315220
374489
594476
384925
168543
616193
525219
303812
374165
314174
538113
515217
584373
821423
233717
218011

اسم الطالب
دينا محمد جبر عبد النظير
ابانوب ايمن ابوسيف بطرس
هبه محسن احمد ابراهيم
أحمد عبد العزيز ابراهيم عبد النبى
منه ﷲ احمد عبد الشافى عبد الﻼ
مارتينا طلعت دهايبى خليفة
صبري عﻼء الدين محمد صبرى عزب
اسراء محمد كامل مصطفي
احمد شوقى عبد الفتاح شحاته خليل
نورهان عصام الدين ابراهيم قطب حميده
تادرس جمال وجيد حنا
اسﻼم عطيه المتولى محمد عبد المعطى
هدى مصطفى حمدى السيد رزق
ساره حسن احمد محمد
اسراء جمال محمود ابراهيم شمس الدين
محمد خالد رفعت عمر
احمد عفيفي عبدالعزيز مليجي نصر
نورا احمد احمد يوسف نوية
احمد طارق المرسى البساطى
محمد مسعد السيد حسانين على
ريهام عزام سيد رمضان
جمال نجيب محمد احمد الرفاعى
ميريت باهر على حسن فهمى
منار صبحي محمد الوكيل
شيماء رفعت السيد عبداللطيف
ياسمين شعبان عبد المنطلب زﻻبيه
وﻻء عبد العال عبد العال الصاوى شلتوت
احمد عﻼء محمد ابو شناف
اسماء خالد حامد الشربينى النفيلى
محمد مصطفى اسماعيل احمد
تسنيم محمد محمود العجمى
نيره محمد صبحى حسن شبل

الكلية
تمريض اسيوط
علوم القاهره
اثار القاهره
تجاره دمنهور
علوم طنطا
ع.كندى تكنو.اعﻼم ت.خامس
علوم رياضة شبين الكوم
تربية /رياضه بنى سويف
اداب دمنهور
تربية طنطا
علوم المنيا
تجاره كفر الشيخ
حقوق بنها
تربية اسيوط
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
حقوق عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق بنها
حاسبات ومعلومات المنصوره
تربية ابتدائي عين شمس
اداب الفيوم
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
اداب اﻻسكندريه
نوعية فنيه اشمون
اداب بنها
تربية السادات
علوم طنطا
تجاره دمنهور
اداب سوهاج
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
زراعه القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
430966
466607
593367
395097
380430
465659
606673
888132
515374
137219
369609
287742
376413
672721
886611
911054
610928
824635
608473
673089
115361
752683
135517
381987
309859
119705
433632
292677
888271
379143
676215
890917

اسم الطالب
امنيه عصام عبدالجواد محمد عبدالجواد
بدرية سيداحمد شرف الدين سيد احمد
شروق صديق سعد الغرباوى
مارتينا رومانى فاروق عطيه
عمر العدلى محمد كمال محمد جادو
مريم عبد الغفار على مغربى على
ايه مجدى محمد عبد الفتاح
مها محمد محمود حسن
احمد محمود جابر عنانى
محمود محمد زكريا محمد
فائقه عماد الشحات محمود
حسام السيد عبد العظيم احمد حمد
سعيد محمود عبدالواحد عبد ربه
مصطفى حمدى ابراهيم محمد القناوى
هايدي عفيفي حنا بولس
محمد احمد محمود عثمان
احمد عبدالفتاح عبد المطلب احمد دسوقى
مايكل بديع فوزى غطاس
هناء الشحات ابراهيم الدسوقي
احمد محسن السيد موسى الجمل
منه ﷲ محمد على يونس حسن
نسرين حامد حامد النجار
اسراء عادل حامد عبد القادر
بسمه عماد رضوان محمد رضوان
محمود منير محمود فرحات
احمد السيد عبد الرحمن احمد قنديل
احمد محمد عبدالجواد محمد
فاطمة الزهراء احمد سعد احمدسعد
ماريو الهامى اسحق توفيق
هاجر عادل محمود محمود هندي
احمد صﻼح احمد عبد المعطى عبد ﷲ
فارس مصطفى احمد عبد الﻼه

الكلية
تجاره اﻻسكندريه
اداب كفر الشيخ
تربية جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه الزقازيق
كلية الفنون التطبيقية ببنها
اداب كفر الشيخ
علوم الزقازيق
معهد فني صحى اسيوط
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق بنها
حقوق القاهره
معهد فني صحى امبابة
تجاره طنطا
اداب اسيوط
معهد فني صحى اسوان
معهد فني صحى رياضه الزقازيق
تجاره اسيوط
تربية طفوله الزقازيق
تجاره انتساب موجه طنطا
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم بورسعيد
حقوق انتساب موجه القاهره
اقتصاد منزلى حلوان
حاسبات ومعلومات الفيوم
اداب انتساب موجه القاهره
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره طنطا
علوم اسيوط
كلية البنات تربية عين شمس
معهد فني تمريض الزقازيق
معهد فني صحى اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
301216
681430
371748
531846
310102
513839
223162
367835
387841
743080
535869
116966
753550
181937
671994
473048
308328
234112
508937
460934
530033
667383
371964
122939
283599
584723
377928
295202
378829
466626
679399
755572

اسم الطالب
احمد عﻼء مصطفى قاسم
مريم شعبان على عبد الحليم
ساره محمد سيد راغب
احمد طه محمد كشكه
احمد مهدي سﻼمه الوكيل
ياسمين محمد السيد مرسى مصطفى
مها مدبولى حسين عبدالمولى
وفاء حمدى حلمى عبدالرحمن
اشرقت اكرم محمد دياب
اﻻء حسين عيسى بيومي
وفاء دسوقى حامد حماد
عبد الرحمن مصطفى اسماعيل مصطفى
محمد محمود محمد ابراهيم رميح
محمد على عبد الجيد محمد
هبه محمود السيد محمود
اشرف عبد الجواد احمد الشرنوبى حجازي
محمود سعد عبد العليم الجزار
مريم اشرف غب﷼ عبد المﻼك
اسراء ممدوح عبد الحميد محمود السيد
احمد محمد محمد عبدالفتاح الحسينى
محمود محمد تاج الدين فؤاد اسماعيل سعيد
سهيله انور ابراهيم ابراهيم البيلى
ايه محمد فؤاد عابدين
احمد طاهر حمدى ابوالفضل الجرواني
محمد مجدي محمد عبد الحميد الدبركى
بسمة بدير بدير السخاوى
محمود عبدﷲ محمد صالح رشيد
رنا سيد محمد ابراهيم
مصطفى وائل طلعت ثابت رمضان
وفاء زياد محمد الكومى
تحيه احمد عبد الحميد احمد
اميره وهبه رياض موسى

الكلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره المنصوره
تجاره عين شمس
زراعه دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب دمنهور
تجاره عين شمس
تربية بنها
تجاره انتساب م .بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تجارة جامعة السادات
علوم جامعة دمياط
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم كفر الشيخ
تربية ابتدائي دمنهور
معهد فني تمريض المنصوره
اداب انتساب موجه بنها
تجارة جامعة السادات
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
تربية طنطا
علوم رياضة بنها
اداب انتساب موجه الزقازيق
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تربية كفر الشيخ
علوم جامعة دمياط
اثار القاهره

Page 3238 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
672601
549573
878259
681032
454624
115921
529417
159305
224990
229840
237007
363657
599754
662951
597464
377616
465324
206642
204058
299814
598457
880768
669608
297206
293520
755521
883085
455156
227715
887604
666272
832845

اسم الطالب
احمد جﻼل حامد عطيه الشاعر
اميرة صبري احمد رومية
كرستين فهمي حبيب منصور
محمد سمير محمد محمد طه
مي محمد محيي عبد الغنى البحر
محمد عادل نجيب محمد
معاذ مجدى ابراهيم حداد التريجى
نورهان احمد محمد التهامي ابراهيم
محمود محمد المغاورى محمد
هدير محمد حسام محمود
علي رضا رجب بدر
كيرلس دانيال سناده روفائيل
كريم طلعت طلبه عيسى
خالد اسماعيل السيد احمد ذكى
ايمان محمد محمد إبراهيم خضر
نادر عبدالحكيم حسين قاسم
محمد احمد عبدﷲ محمد نجم
رضوى محمود ثروت سباعى
جوزفينا عاطف اسحاق وهيب
سعيد علي حسب ﷲ سﻼمه
اياد اسماعيل عبدالمنعم محمد هيكل
اسماء خليفه حسين محمد
عبد الوهاب عﻼء عبد الوهاب رمضان الدنف
مريم ممدوح صبحى صالح
محمود عﻼء محمد رفعت حسن العريني
رانيا رفاعي محمود حمدان رفاعي
صالحه جمال نبيه شاذلي
المهدى نصيف المهدى عيد
رضوى رأفت شلبى شلبى
رانيا حسانين سيد حسانين
ساره عماد حسن حسن كبشة
ناردين نشات سيدهم عوض

الكلية
تربية رياضيه بنين المنصوره
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
علوم رياضة اسيوط
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره دمنهور
تربية ابتدائي بنى سويف
حاسبات ومعلومات القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه الزقازيق
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
معهد فني صحى بور سعيد
تجاره بنها
علوم كفر الشيخ
تجاره بنها
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم رياضة القاهرة
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره المنصوره
علوم عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية العريش
تربية اسيوط
تجاره طنطا
حقوق القاهره
اداب اسيوط
علوم المنصوره
تربية قنا ج جنوب الوادى
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
802176
899099
243264
607649
210360
888601
806669
576969
896849
232505
385392
367241
667851
368944
300867
162218
582196
109466
804919
447392
137067
318786
531390
603755
391024
669010
888733
530487
351631
611634
296109
372454

اسم الطالب
الطاهر احمد حسن الطاهر
شيماء احمد برعى عبد الرحمن
مروه محمد احمد محمد ابراهيم
محمود عبدالسﻼم محمود مصطفى
نور محمد عصام امين عشماوى
محمد عبد الحفيظ عثمان محمود
اميره محمد عبد ﷲ عبد العليم
يمنى عﻼء رفعت اسماعيل حموده
حسن خالد حسن ايراهيم
محمد ماهر محمد عبدالسﻼم
احمد السيد عطيه حسن
رانيا صﻼح على السيد بركه
احمد مصطفى مصطفى ابو غزالة
اسماعيل احمد على اسماعيل قربة
اسﻼم حمدي سالم خالد
سمر حسين فتحي محمد
احمد خالد عمران ابراهيم
مصطفى سعيد حسان عبد الحميد
شيماء مؤمن حسن عبدالغنى
احمد محمود أحمد محمود خليفه
محمد جمعه حمودة عبد الصمد
ياسمين يسري عبد التواب عوض ﷲ
عبدالحكيم عبدالمقصود عبدالحكيم عبدالمقصود
احمد حمدى ابو عجوه السيد
ساره فوزى فرج مصطفى
داليا ابراهيم السيد اسماعيل العشماوى
ناريمان صبرى محمد احمد
سامح محمد حامد عيسي سلمان
ياسمين ابراهيم محمد ابوزيد
هند عبد الفتاح ابراهيم محمد ابراهيم
سارة اشرف سعيد محمود
ريهام على ابراهيم محمد

الكلية
تجاره اسيوط
تربية ابتدائي سوهاج
علوم القاهره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره القاهره
تجاره اسيوط
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف
تربية طنطا
تجاره سوهاج
اداب عين شمس
علوم عين شمس
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية المنصوره
تربية بنها
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه بنى سويف
القاهرة العالي إدارة اﻷعمال ونظم المعلومات بالتجمع اﻻول
اداب انتساب موجه القاهره
اداب المنيا
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه طنطا
تربية بنها
معهد فني صحى اﻻسكندريه
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
حاسبات ومعلومات الزقازيق
اداب اسيوط
اداب دمنهور
اداب عين شمس
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
زراعه عين شمس
تجاره عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
432577
585202
739620
738403
375675
357265
875430
115046
309210
221171
655260
510202
804737
583027
577681
375346
169014
538768
580345
236089
471004
837002
114215
237068
312455
358859
828252
283144
501721
143897
216700
522845

اسم الطالب
احمد خالد احمد محمد درويش
سمر السعيد مسعد ناصف
عمر محمد عبدالسﻼم محمد على
ياسمين عادل السيد مصطفى
محمود محمد عادل ابراهيم
حسين سيد مصطفى مخلوف
محمود احمد احمد ابراهيم
نرمين حسن محمد احمد
اية سمير علوانى شعﻼن
امينه اسماعيل عبد الرحمن محمود
دعاء راضى رزق محمد محمد
محمد حافظ السيد حافظ
حنان يوسف سامى فهيم
اسراء سمير بدر حامد شيحه
محمود اشرف محمود جزر
سلمى عبدالمقصود بيومى الخولى
هاجر عبد القوى عبد الحميد عبد القوى
علياء سامى شحاته الجايح
هالة ابراهيم ابو طالب ابراهيم الشهاوى
بسمة محمد محمد العشرى
اسماء صبحى السيد عبد العظيم
إهداء أنور أحمد أبو الحسن
محمد حنفي عبد الرازق حسن
احمد سيد يوسف ابو الحجاج ابراهيم
عبد ﷲ السيد كامل محروس
الهام السيد محمد السيد
مصطفي طه مصطفي ابو بكر
رضوى ايمن عبد الهادى محمد
محمد اشرف حسن على حسن
محمد اسعد محمود جمعه
طارق سيد عبد الجواد محمود
هبةﷲ بدر محمود محمد علم الدين

الكلية
علوم رياضة اﻻسماعيليه
تجاره طنطا
علوم رياضة اﻻسماعيليه
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
حقوق انتساب موجه عين شمس
حقوق سوهاج
تجاره انتساب موجه قاهره
تجارة جامعة السادات
تجاره سوهاج
تجاره المنصوره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فني صحى بنى سويف
معهد فني صحى طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
حاسبات ومعلومات بنها
خدمه اجتماعيه الفيوم
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره بنها
علوم رياضة القاهرة
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تربية/رياضه حلوان
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد فني صحى رياضه بنها
علوم رياضة عين شمس
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تربية أساسي اسكندرية
علوم القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
749134
527455
154362
529068
672151
392340
512956
537666
458798
151703
736220
659526
379076
589634
116823
302412
752732
658817
428181
591436
684671
468980
894498
297393
356431
133984
121366
375387
223494
734169
393893
245100

اسم الطالب
منى يحيى عبد الحافظ احمد
هدى ابراهيم السيد على مصطفى
محمد نادى فتحى محمود
احمد شوقى السيد عبدالعزيز السيد
عبير عادل منصور محمد
اميره اشرف محمد عبدالحكم محمد عبدالعليم
دنيا احمد عبدالفتاح محمد ابو العز
ندى كمال ابراهيم القزاز
دنيا محمود محمد فهمي الحمامي
محمد رمضان ابراهيم عبد الحميد
حسام ابراهيم جمال محمود حسن
اميره احمد احمد اسماعيل القصير
اميره عبدالمطلب عبدالمنعم صادق محمد
عبير محمد عبداللطيف محمد
محمد حسن محمد احمد ابو الحسين
بدري رفعت عبد الصادق مصطفي نوار
دميانه سمسم مفيد موسى بشاى
مصطفى عصام مصطفى عمر المناوى
عمر احمد عبد الظاهر نور الدين
منه ﷲ هشام رجب الغرباوى
نهاد عبد النبى نصر طه المتولي
ندا محمود مروان محمود مصباح
اسماء انور محمود احمد
هدير اسامة خليل على
ندى على فرج على
خلود سامى مصطفى سيد
عمادالدين احمد محمد احمد على عارف
محمود هﻼل عبدالمؤمن الفران
دينا فرغلي محمود محمد
احمد طه ابراهيم محمد قابيل
امل حسين فارس عيسى
عﻼ محمد المخلص محمود

الكلية
علوم جامعة السويس
تربية اسكندرية
تربية ابتدائي بنى سويف
علوم جامعة دمياط
معهد فني تمريض المنصوره
اداب بنها
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية طفوله ج دمنهور
اقتصاد منزلى حلوان
طب بيطرى بنى سويف
عالي هندسة بلبيس
اداب المنصوره
تربية عين شمس
حقوق طنطا
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية المنصوره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
تجاره سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية حلوان
تجاره القاهره
السن عين شمس/رياضة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
خدمه اجتماعيه حلوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب انتساب موجه الزقازيق
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
118659
602936
824781
613482
107774
668752
605586
319470
287219
234294
522735
134750
514060
738747
815363
751013
655312
317747
576573
445758
391726
750952
811779
876937
877047
164846
367913
540280
837770
612905
210544
313946

اسم الطالب
امنيه سعيد ابراهيم سليمان
احمد رضا السيد ابراهيم علي جودة
اهداء عدلى محمود جانب
محمد منصور محمد سﻼمة الجمل
محمد محمود محمد محمد
خالد احمد السعيد ابو الفتوح
وﻻء عبد المقصود محمد محمد
ايمان حامد محمد كمال الدين بدر
اسراء عبد ﷲ محمود حفنى محمود
هشام عبد الرحمن حمدى عبد الرحمن
سماح اسامة احمد محمد احمد
اسﻼم مجدى محمد عبد الهادى
سهيلة كامل محمود محمود نصر الدين
مها حسن محمد على حسن
رغده خالد سيد على
احمد عادل عبد الرحيم علي
نورهان مصطفى محمد محمود احمد
احمد محمد عبدالحميد صالح
اسامة ابراهيم السيد بركات
نورهان عادل ابراهيم ابراهيم عماره
محمد السيد عبدالعليم زايد
اكرم عبده السيد علي هريجي
محمد ابراهيم عبدالفتاح عامر
هدير مصطفى سليم حسن
محمد عﻼء الدين عوني عبد العزيز
ياسمين محسن فتحى محمد
ايمان مختار عبدالعاطى محمد شحاتة
سارة عاطف منصور ذكى
ابتسام الطيب سيد على
نداء عماد محمد السيد حميد
سندس حسين دراز محمد عبد الخالق
سمر محمد محمود زنون

الكلية
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تربية الزقازيق
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجاره القاهره
علوم المنصوره
اداب الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق حلوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه دمنهور
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية /رياضه المنيا
تجاره بور سعيد
اداب المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
اداب طنطا
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
تجاره بور سعيد
حقوق بنى سويف
تجاره اسيوط
تجاره اسيوط
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
تربية ابتدائي دمنهور
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تجارة جامعة السادات
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تجارة جامعة السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
665937
294644
360876
594950
373372
809018
204330
910090
505129
356210
214758
364211
920553
535955
878331
595861
233406
603715
318006
739185
729023
478768
677478
314584
382778
650453
223479
803248
746060
884385
371220
295378

اسم الطالب
محمد فضلون حامد عيسى ريحان
محمد عصام حسيني محمد
سمر اشرف عبدالقادر احمد الجروانى
منه ﷲ احمد محمد السيد الكفراوى
احمد ممدوح يوسف عبدالباقى محمد حتاته
محمود منتصر السيد عطيفي
مى محمد عثمان زكريا
محمد ممدوح عبد ﷲ عكاشه
محمد حسام فتحي محمد حسن محمد
سما شريف عبدﷲ اسماعيل
مؤمن مدحت فؤاد صالح
نورهان محمد عبدالعزيز محمد
اسماء عبد العليم عبد الظاهر عباس
هناء حماد انور ابوالنجا
امل حسين احمد محمود
محمد محمود محمد فهمى الكنانى
منه ﷲ باسم فوزى رياض الجندى
محمد عماد الدين محمد على الجندى
احمد شريف دياب شاكر
نيره على محمد على
ندى محمد صﻼح عبد الصادق محمد صقر
اﻻء محمد جامع على اﻻبياوى
نورا نشأت السيد على على
ايمان فريد محمد الجزيرى
ريهام باسم حسين متولي
منه ﷲ ياسر حسين السيد سعد
يارا اسامه السيد احمد محمد
هند رضا عبد الحميد حسن
منى حمدى محمد محمد الفجال
محمود حامد حسن احمد
بيتر رومانى سﻼمه عزيز سﻼمه
ريم اسماعيل محمد على

الكلية
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره جامعة دمياط
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه المطرية
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجارة انتساب موجه اسوان
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم عين شمس
السن عين شمس
زراعه عين شمس
زراعه سوهاج
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه اسيوط
تربية رياضيه بنين جامعة دمياط
اداب عين شمس
تجاره الزقازيق
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه/رياضة
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية الزقازيق
زراعه كفر الشيخ
علوم المنصوره
تربية طفوله شبين الكوم
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجاره المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
نوعية المنيا
معهد فني صحى رياضه اسماعيلية
حقوق اسيوط
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب م .بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
212694
802497
318752
311545
587103
390633
610394
287247
355381
449606
510902
531436
471054
523697
575010
819450
447607
383808
834243
675028
584961
384965
448097
599094
317165
831933
157434
439293
391382
549393
606663
447910

اسم الطالب
كيرلس ارميا ذكى حبيب
دعاء جابر رياض بشندي
شروق امبابي صبحى امبابى
حسام محمد عبد المنعم خطاب
خالد مسعد محمد سليمان
محمد عزت عبدالكريم نصار
محمد سليمان عبد الوهاب سليمان
سعاد فاروق على عبدﷲ
امال عﻼء السيد صبره
امانى عزمى كامل زيدان
محمود بكر على حامد شعبان
محمد السيد مصطفى محمدأغا
مروه رضا احمد عبد الوهاب
آية جمعة فارس غازي احمد
كريم مصطفى بدير الششتاوى المغربى
عبد الرحمن صالح عبد النظير عبد الكريم
زياد مصطفى مصلح عبد الحليم أبو السعود
اميره مجدى محمد ابوالنور الكومى
محمود جمال النوبي حسين
هاله احمد محمد محمد الفقى
عصام مصطفى احمد ابراهيم يوسف
سﻼمه اشرف سﻼمه محمد
محمد جمال القطب الجنيدى
ندى جمال احمد عبدالرحمن
ريم احمد فهمي علي السيد عجاج
ماريو منير بهيج جرجس
احمد محمدعﻼء عبد الهادى على
سلمى محمد محمد عبد العال على
عمر اشرف ابراهيم سيد
سهى محمد عبداللطيف محمود مصطفى
ايه امين أحمد وصفى صالح
محمد عز الدين ابو اليزيد بركات

الكلية
تجاره القاهره
علوم المنيا
معهد فنى تمريض بنها
حقوق شبين الكوم ج منوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية رياضيه بنين الزقازيق
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي طنطا
اداب كفر الشيخ
تربية دمنهور
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تربية اسكندرية
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
معهد فني تمريض المنيا
تربية رياضيه بنين طنطا
كلية البنات آداب عين شمس
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره طنطا
تربية طنطا
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي طنطا
تجاره الزقازيق
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تجاره سوهاج
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف/رياضة
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق حلوان
علوم رياضة كفر الشيخ
تربية ابتدائي الزقازيق
علوم رياضة اﻻسماعيليه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
673684
831008
390360
454189
537251
438075
451858
602664
597692
676135
682497
736624
124793
651757
909917
652578
371689
111855
116435
726019
230089
161553
606030
818653
753052
815605
654082
462947
221040
449036
157498
537019

اسم الطالب
احمد خالد احمد حسن العوضى
نرمين حسن محمد عبدالقادر
عبدالرحمن محمد خليل الليثى الوكيل
اماني السيد حامد السواق
مروى على طه أبو ركبه
دنيا صﻼح عبد المغنى عاشور
مؤمن سامى محمد صﻼح الدين جمعه حسانين
سارة رزق محمد السيد
طارق الصاوى الصاوى محمد
هند رضى صابر عطوه
ساره رشاد السيد احمد حيدر
نورهان رمضان على حسن على فرح
بوﻻ هانى فرنسيس منصور
ابراهيم الدرينى سعيد مسعد سعيد على
احمد عبد الرحيم محمد عبد الرحيم
عبد ﷲ حسام الدين عبد السﻼم عوف
الهام مسعد محمد على ابراهيم
شفاء ابراهيم يسر محمود العبادى
عبد الرحمن محمد محمود محمود
شيماء عبد الملك مسعد عبد السميع
منى منصور محمد عبد المولى
ابراهيم رمضان احمد سيد
شوقى عادل شوقى ذكى
آيه محمد محمود النقراشي
سهيله عبده عبد الرحيم عبد السﻼم محمد شطا
دميانه سعد صالح غالي
امل صﻼح الشحات حسانين
عبدﷲ عبد الغفار اسماعيل ابراهيم النجولى
محسن احمد مصطفى محمد
عبير الدسوقى عبد الشافى رزق مصطفى
على فتحى عبد الغنى حسن
آية جمعة السعيد جميعي

الكلية
دار العلوم الفيوم
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
زراعه بنها/رياضة
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تربية طفوله ج دمنهور
تربية اسكندرية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
نوعية الزقازيق
معهد فني صحى بور سعيد
السن عين شمس
اداب انتساب موجه المنصوره
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه المنصوره
حقوق اسوان
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
دار العلوم ج القاهره
اداب انتساب موجه حلوان
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب انتساب موجه عين شمس
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه المطرية
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
تربية ابتدائي بور سعيد
معهد فني صحى بنى سويف
معهد فني تمريض المنصوره
علوم حلوان
حاسبات ومعلومات عين شمس
اداب طنطا
تجاره بنى سويف
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
440394
577036
596134
133690
355272
358436
357163
378318
514847
204623
674736
301114
830000
240616
673848
225798
451677
893650
137068
595838
532633
118016
527840
841720
287620
215264
277100
827563
729790
602117
892497
618250

اسم الطالب
علياء فؤاد محمد فؤاد اسماعيل الصاوى
روان عبدالحليم احمد عبدالحليم حيدر
ايمان مجدى عبد ﷲ عبد الغنى
حياه حامد محمود محمد
شروق يحيى على عبداللطيف على
نجوى يسرى سيد خلف ﷲ
محمد بركات عبدﷲ الشحات
احمد ناجى على حسن
محمود عنتر سند محمود حبيب
خالد رأفت فوزى احمد عميره
عبد ﷲ سعد سعد عطيه عطا السروى
عمر رضا محمد عشيش
زينب عابدين محمد علي
سهيله سامي شحاته محمد على
محمد السيد حلمى ابو العلمين
حازم هشام حنفى محمد
كريم احمد السيد صدقة
رقيه محمد عبد الراضى محمود
محمد حمدى عبد الفتاح عبد المجيد
محمد ابراهيم محمد مصطفى المشمشى
احمد صالح عبدالفضيل سليمان عرقوب
سارة ثروت عبد الرحمن محمد حجازى
روان منصور السيد رمضان
ايه ربيع علي محمد
نهى صﻼح على حامد النمر
كريم مسعد عبد الفضيل رمضان
كريم محمود ابراهيم محمد طه
رضوى محمد حماده حمدان
سلوى عزت مغاورى محمد
محمود فوزى عبد النبى السيد عبد النبى
ايمان كمال عبد ﷲ محمود
محمد محمد حسين محمد شرف

الكلية
اداب دمنهور
اداب المنصوره
تجاره جامعة دمياط
كلية البنات تربية عين شمس
علوم عين شمس
حقوق انتساب موجه عين شمس
حقوق بنها
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
اداب انتساب موجه دمنهور
علوم القاهره
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
علوم اسيوط
حقوق انتساب موجه القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
زراعه دمنهور
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تربية اسكندرية
علوم المنيا
تربية عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره سوهاج
تجاره جامعة السويس
عالي هندسة بلبيس
تمريض اسيوط
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
430346
651186
674556
665448
666036
911049
367054
502608
579652
383932
300552
613031
896558
468851
556358
752036
619213
310270
605086
516789
835782
237803
544581
316694
668425
388518
451639
605025
437001
654485
892229
226593

اسم الطالب
زياد اسﻼم السعيد عبدالعزيز سالم
ناريمان فاروق محمود صدقى الديب
شروق النبوى ابراهيم ابراهيم عيسى
اميره يوسف يوسف محمد ابوالغيط
هدير محمد جاد الرب المتولى العربي
كيرلس يوحنا طلعت اسكندر
محمد محمود محمد السيد احمد سالم
ريناد طارق محمد انور خليل
اميره محمد السعيد رجب ساطور
محمد كمال عبدالتواب محمد
خيرية علي احمد امين
احمد ياسر حسن الكردى
هبه محمود محمد بخيت
ابراهيم السيد على ابراهيم محمد منصور
حازم ممدوح حسن احمد الكيك
اسراء جمال عبد القادر السيد الفقى
محمد عبدالناصر محمد السيد حسن
محمد عزت عبد الرازق بصيص
اسماء عاطف ابراهيم محمد
على محمد جمعة عبدالقادر جمعة
فداء سليم عبدﷲ نورالدين
علياء عصام محمد عبد الرحمن عبد البر
محمد جمال حسين خليل صالح
ايمان زكريا إبراهيم ريان
سمر حامد محمد محمد احمد زينه
عبدﷲ نبيل عبدﷲ ابراهيم
عبدالفتاح خالد محروس غريب
ماريانا لطفى برسوم يعقوب
مارينا سمير ابراهيم وهبه مينا
وﻻء محمد محمد السيد احمد
محمود مشرف عبد الستار حراز
محمد ايهاب شعبان احمد

الكلية
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تجاره المنصوره
رياض اطفال المنصوره
تربية ابتدائي المنصوره
اداب المنصوره
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات.
علوم رياضة بنها
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تربية طنطا
حقوق عين شمس
اداب انتساب موجه حلوان
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب
تجاره سوهاج
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تجاره اﻻسكندريه
كلية أداب بورسعيد
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق الزقازيق
دار العلوم الفيوم
نوعية قنا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم رياضة اسيوط
تربية بنها
تربية المنصوره
طب بيطرى بنها
تجاره طنطا
زراعه الزقازيق
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تربية المنصوره
كلية اللغات والترجمة سوهاج
تجاره انتساب موجه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
161198
230701
127167
376957
678968
169187
306411
824729
503565
310040
524858
208897
374071
277586
525163
753102
378894
367687
311986
230817
428578
543764
284409
538623
233641
311811
728936
614073
368420
680502
607043
911897

اسم الطالب
سماح مختار احمد محمود
ابانوب حفظى فهمى سابا
حسناء حسام عشم ﷲ محمد ابو شوشة
رحمه محمد احمد محمود
ايمان رامى اسماعيل محمد حسن الجندى
محمد عيد احمد محمد
عبد ﷲ فتحي ابراهيم عبدالباري
سهام كمال اليمنى قاسم
مديحة حلمى مصطفى عبد العزيز مصطفى
محمد شوقي عبدالقادر الدسوقي
مريم محمد عبد الستار محمود عبدالعاطى
كريم عمرو نبيل محمد
امينه سمير مختار محمد فرغلى
محمد اشرف حجازى سلطان
ايه السيد محمد عبد الفتاح السيد
محمد حسن احمد رضوان
رحمه سيد محمد عبدالفتاح البقلى
اسراء شعبان ابراهيم احمد عبدالسميع
مصطفى صالح عبدالسميع احمد
محمد حسنى مصطفى محمد
يوسف محمد رجب محمد حسوبه
علياء احمد عوض احمد
اية اسامة سيد محمد
أﻻء جمعه حافظ السقا
معتز محمد صالح حسين
حسام السيد عبدالعليم ادريس
اﻻء محمود محمد محمود عبد ﷲ
ناديه مصطفى محمد مصطفى
مى عبدالستار عبدﷲ عبدالرحيم
مى احمد عبد القادر عبد الستار محمد
احمد عادل محمود عواض
شروق جامع احمد اسماعيل

الكلية
تربية ابتدائي بنى سويف
نوعية عباسيه
علوم رياضة حلوان
السن عين شمس
تجاره المنصوره
السن عين شمس/رياضة
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
اداب قنا ج جنوب الوادى
علوم رياضة شبين الكوم
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجاره القاهره
تربية ابتدائي بنها
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
زراعه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب شبين الكوم ج المنوفية
علوم جامعة السويس
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد القاهرة الجديدة للعلوم اﻻدارية والحاسب اﻻلى بالتجمع اﻻول )شعبة ادارة(
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
حقوق جامعة السادات
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب الزقازيق
اثار القاهره
رياض اطفال المنصوره
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية اسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
804266
524852
280893
898665
611891
279770
586581
657448
466978
361396
586423
895068
731661
351146
744863
907017
879631
450916
298303
214677
538802
451369
755221
581807
536791
138165
905460
430457
617001
533648
903823
395146

اسم الطالب
كرمينا يوحنا مرزوق حنا
سلمى احمد عبد المنعم محمد على ابو زيد
ريم صﻼح يوسف صﻼح الدين
عﻼ عبد الﻼه عباس عباس
وسام عبدالفتاح علي علي حسنين
عبد الرحمن رضا عبد الحافظ عبد المولى
احمد هانئ صﻼح شريف البيومى
امال محمود السيد فتحى لطفى السيد
الهام ايمن خلف شبانة
اسراء يحى زكريا سيد
نوران محمد المغاورى عبد الحميد
امل حسن عبد الفتاح محمد
محمد زغلول جودة محمد بدوى
اندريا سامح سمير نجيب
محمد صبرى ابراهيم بسيونى
سلمى محمد موهوب سالمان
اسراء اشرف جابر حسانين
عمر محمد محمود ابراهيم شلبى
محمد خليل محمد احمد خليل
محمد نبيل عمر محمد سعد
نعيمة قنديل عبدالقادر رسﻼن
محمد طارق عبد الرؤف محمد عباس
شيماء مجدى عبدالرحمن سليمان السيد
عبد ﷲ محمد عبده امام اﻻشول
حنان عصام عبد الكريم أحمد قناوى
رانيا السيد عبد الفتاح رزق
دعاء احمد احمد السيد
احمد عاطف شبل عسكر السيد
رشا فتوح بدير السيد النشار
اسراء احمد احمد محمد العقده
اميره محمد احمد حسن
شادى محمد عبدالعظيم عبد القادر

الكلية
سياحة وفنادق المنيا
تربية أساسي اسكندرية
تجاره القاهره
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره القاهره
تجاره طنطا
حقوق المنصوره
تجاره كفر الشيخ
تربية عين شمس
تجاره طنطا
تربية سوهاج
تجاره جامعة السويس
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
اداب سوهاج
تربية اسيوط
اداب كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق حلوان
تربية السادات
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تربية العريش
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
علوم اﻻسكندريه
كلية البنات تربية عين شمس
إعﻼم بنى سويف
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره طنطا
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
تجاره سوهاج
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
607494
229043
665144
222744
238063
681134
121591
672384
530529
842228
800969
755943
382459
807455
613123
805880
370334
108681
438922
321859
376616
108439
438745
729109
669181
229164
355810
304014
313792
317645
802691
151809

اسم الطالب
عمرو محمد محمد السيد
مصطفى هشام محمد حسن
محمد ابراهيم ابراهيم على طرابيه
محمد احمد عبدالسﻼم نجم
بريسكﻼ اسحق صموئيل ميخائيل
امل السيد محمد مصطفى
احمد سيد حامد سليمان
امانى رضا عبد اللطيف السيد خفاجى
محمود خليل عبد الوهاب واكد
احمد جمال احمد عبد المنعم
ايرين نبيل شحاته حبيب
ايمان عبدﷲ محمود موسى
احمد عاطف رمضان محمد ابوورده
هشام احمد فتحى احمد
ريم طارق عبد الهادى محمد مصطفى
عمر محمد حليم حسن
عمرو احمد حسن احمد
ميرنا ناجى واصف جرجس
منة ﷲ محمد السيد محمد المصرى
اسماعيل محمد اسماعيل الششتاوى
اسراء محمد رضا محمد رشاد
عاليه عصام احمد رشدان
شروق حلمى عبد العظيم عبد الرحمن بدر
محمود نبيل عطيه محمد عرام
سعاد ايمن محمد محمد راشد
اسﻼم حاتم سعد محمدين
ساره صبحى منصور محمد
خلود محمد السيد حشاد
ياسمين صﻼح عبدالعليم على
محمود ربيع نبيل عفيفى
محمد يحى طه الهم
يوسف اشرف سيد لطيف

الكلية
تجاره الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
حاسبات ومعلومات القاهره
زراعه عين شمس/رياضة
رياض اطفال المنصوره
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
علوم دمنهور
تجاره بنى سويف
تربية المنيا
معهد فني صحى اسماعيليه
نوعية عباسيه
تجاره اسيوط
اداب جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
تجاره عين شمس
تجاره بنى سويف
تربية طفوله اﻹسكندرية
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه عين شمس
زراعه القاهره
السن عين شمس
تجاره الزقازيق
حقوق المنصوره
حاسبات ومعلومات الفيوم
حقوق حلوان
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي شبين الكوم
علوم بنها
حقوق بنى سويف
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
227976
828197
291391
148465
877971
878503
118888
502639
365186
753725
167729
207918
669611
239692
676715
455429
559090
824424
576492
158332
658754
304141
827763
602279
357614
882398
374923
583528
752609
471829
740021
672083

اسم الطالب
دينا هشام احمد محمد
محمد الوشاحى ممدوح عبد الموجود حسن
محمود يس السيد احمد قنديل
ابتهال عصام الدين مصلح عبد الجواد
ياسين محمود محمد عبد القادر
عبد ﷲ محمود محمد عبد ﷲ
نرمين عﻼء صبحى سليمان
مى محمد عبد الحفيظ محفوظ حسين
اﻻء عبدﷲ عبدالغنى عبدﷲ
مينا مجدى ميﻼد ابو السعد عوض
نورهان محمود محمد عبد السﻼم
رضوي محمد سيد محمد
عمر خالد عبد الحكيم ابراهيم موافي
احمد ياسر احمد محمد
حسناء مجدى حسن محمود على
عمرو محمد فهيم علي عبدالحليم
عمرو محمد احمد محمد العفيرى
محروص عبد العاطى محمود على
معتز محمد محمد دياب
سامح شوقى ياسين محمود
افنان جمال حسن عبده
عﻼ هشام شوقى عبدالسﻼم ضيف
هاجر عزالدين احمد عبد الرازق
محمد صﻼح محمد عبد العال
مينا جورج ملك ميخائيل
فاطمه محمد احمد خليل
مصطفى مسعد عبدالرءوف محمد
نغم جمال محمد شرف الدين
سلمى ابراهيم ابراهيم ابو صالح ابراهيم
سعد رسمى عبدالمنعم بسيونى
احمد اسامه كمال مختار
احمد فؤاد حسين محمد منصور

الكلية
علوم رياضة عين شمس
إعﻼم ج جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب القاهره
اداب اسيوط
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه اسيوط
علوم القاهره
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تربية عين شمس
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب الفيوم
فنون جميله فنون حلوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
علوم رياضة القاهرة
تجاره انتساب موجه طنطا
علوم طنطا
زراعه كفرالشيخ /رياضة
اداب سوهاج
علوم طنطا
تربية رياضيه بنين بني سويف
تجاره كفر الشيخ
تربية السادات
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
معهد فني صحى رياضه الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب اسيوط
معهد فنى تمريض بنها
تربية طفوله طنطا
تربية بور سعيد
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
تجاره الزقازيق
تجاره طنطا

Page 3252 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
535232
244870
682281
755617
206260
899878
443825
890138
288873
181535
810125
165858
369834
366865
390543
680967
609055
363808
382842
581832
510359
159639
834797
900114
753960
322587
320011
503216
744714
303654
443572
505238

اسم الطالب
اميرة محمد محمود حسن رمضان
محمد رجب سعد عبد الناصر
محمد شريف طه مصطفى صابر
منه ﷲ ياسر عثمان محمد الشعراوى
خالد سيد عباس محمد
يوسف رزق يوسف شاكر
رحاب احمد محمد محمود الفقى
شاهر عبد ﷲ ابراهيم بخيت
اسﻼم ياسر مرسي عبدالحميد
محمد السيد فتحي سعيد
ميرنا وصفى اسحق سﻼمة
ياسمين فتحى رجب نعمان
اسماء جوده عبدالوهاب محمد
عبدالرحمن محمد محمود بدوى
الحسينى رافت كمال يس
عمرو طه سعد سليمان العشرى
محمد عطيه محى الدين عطيه
محمد مصطفى عبدﷲ محمد
احمد محمد عربى محمد يوسف
كريم محمد السيد محمد غانم
محمود جابر حارص شحاته محمد
فاروق محمد فاروق ابراهيم
تغريد عبدالناصر محمد فتوح
احمد ابراهيم عبد العال محمد
صبا ممدوح عبد المجيد اسماعيل حجازى
اية زين العابدين مصطفى الصباغ
احمد سمير محمد عبدالعليم باظه
عبد الرحمن احمد ادهم عبد الرحمن محفوظ
محمد سامي احمد احمد
نورهان مصطفى السيد عبدالسميع طايل
رانيا محمد ابراهيم محمد الشيخ حسن
بﻼل طارق احمد فرغلى ابراهيم

الكلية
اداب دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تربية العريش
تجاره انتساب م .بنها
تجاره سوهاج
تجاره طنطا
معهد فني صحى اسيوط
تربية/رياضه حلوان
العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه الفيوم
اداب انتساب موجه بنها
تجاره بنها
تجاره بنها
تجاره كفر الشيخ
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات حلوان
اداب انتساب موجه بنها
علوم رياضة الزقازيق
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق بنى سويف
كلية البنات علوم عين شمس
تربية سوهاج/رياضة
نوعية فنيه بورسعيد
تربية ابتدائي شبين الكوم
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا
علوم رياضة طنطا
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
طب بيطرى جامعة السادات
طب بيطرى بنها
تجاره جامعة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
835246
168717
307328
732721
243124
140035
379525
451453
141091
454508
801169
355850
583722
725751
142410
436200
160981
451319
727894
301282
656067
670143
133013
442471
819551
676064
540065
321492
213211
756864
452292
581131

اسم الطالب
محمد على عمران حسان
سارة صﻼح عبد التواب على
روان ايهاب حسن عبد القادر
سماء خالد عطيه وفا يوسف
غادة خالد سيد فرحات
ديفيد يوسف شكرى يوسف
محمد محمود صبحي محمد يونس
هشام عادل أحمد حسن
جهاد محمد عبد المنعم محمود عبد الﻼه
ايمان فتحى امين مصطفى الفرماوى
محمد احمد محمد عبد العليم
ياسمين عبدالرحمن محمد عبدالرحمن
عزة ربيع عبد العزيز قويدح
ماجد محمد جابر الطحاوي
خلود مجدى فيصل زياده
ميرنا مجدى مصطفى محمد زوين
احمد سمير عبد الفتاح بركات
كريم ابراهيم محمد بكر احمد هﻼل
نيرة احمد ابراهيم عيسى
محمد السيد فاروق قاسم
اسامه محمد عبد الهادى ابوالعنين
اسﻼم جميل محمد عبد القادر
احمد عبد العزيز محمد محمد
محمود فوزى حسن بيومى النحاس
احمد بدر عرفان عبد ﷲ
اسراء محمد احمد احمد حجازي
فاطمة عادل مصطفى سليمان عفيفى
ايفا ابراهيم خليل ابراهيم
مصطفى ايمن عبدالرازق حسن سيف
امنيه طارق محمد فؤاد ابراهيم
احمد عبد اللطيف عبد القوى جاب ﷲ
معاذ محمود زكى عبد العال

الكلية
إعﻼم ج جنوب الوادى
علوم الفيوم
تربية ابتدائي شبين الكوم
نوعية الزقازيق
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
اداب حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم طنطا
اداب القاهره
نوعية طنطا
علوم رياضة المنيا
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب طنطا
السن عين شمس
اداب القاهره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب بنى سويف
علوم طنطا
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
معهد فني صحى بنها
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
علوم المنصوره
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
اداب انتساب موجه طنطا
اداب سوهاج
علوم المنصوره
اداب دمنهور
معهد فني صحى بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
السن عين شمس
اداب طنطا
اداب كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
131870
444554
312709
459979
909054
906531
528167
477030
288286
527470
308311
674208
229171
146227
355064
218924
753163
676831
579940
681517
364406
161735
444736
595361
743447
446491
376673
161592
610596
323763
518730
236824

اسم الطالب
محمد احمد شعﻼن عبد الحليم
عمر حسن محمود ابو الخير
مصطفى اسامة شفيق شعيرة
مريم ميمى حسن عبد الهادي جمعة
موده مصطفى محمد احمد
جورج جمال عزابى عبيد
سارة سعيد عبد النبي عبد العزيز عبد النبي
هند محمود محمد هدى
اسراء عبد الناصر ابو زيد احمد رجب
عفاف خالد صابر ابراهيم حسن
محمد اسماعيل السيد اسماعيل
هانيا محمود محمد حسين داود
بوﻻ عونى عزمى نصر
محمد مجدى السيد ابراهيم
مادونا ابوسيدهم فرحان يعقوب
عبد الرحمن محمود كامل فؤاد
احمد سمير التميمى محمد كشك
شروق السيد احمد الجبالى عبد المطلب الشيخ
اسراء محمد رضا احمد والى
عبد الرحمن محمد فتح ﷲ ابو ناصرالجزار
اسماء نجاح محمد احمد يوسف
دعاء عبد الجواد عبد الغنى اسماعيل
محمد قطب محمد عبد الرحمن المﻼح
نجﻼء محمد المرسي عبد العزيزالنمر
هايدى عﻼء الدين سعيد محمد
احمد شوقي محمد محمود سباق
تغريد حسن شحته حسن
محمد السيد عبد العظيم محمود
صﻼح سيد احمد حسنى حسن سيد احمد
اسﻼم جمال محمد يوسف
ريهام عبد التواب محمد عبد المنعم عﻼم
يوسف مدحت عبدالخالق جويده

الكلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم بنها
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية كفر الشيخ
علوم رياضة اسوان
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره اﻻسكندريه
اداب طنطا
اداب القاهره
تربية اسكندرية
اثار القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
حاسبات ومعلومات الفيوم
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه بورسعيد
اداب المنصوره
نوعية طنطا
تجاره انتساب موجه المنصوره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
خدمه اجتماعيه الفيوم
علوم شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى رياضه بور سعيد
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه الزقازيق
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره الزقازيق
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب دمنهور
زراعه القاهره/رياضة

Page 3255 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
356619
462084
305287
910201
658135
817259
240568
510751
536411
449319
893140
726147
752925
599562
589235
456922
879596
591697
322273
895475
547200
677528
451893
285639
473915
676296
650522
236052
813283
169619
467939
106443

اسم الطالب
اسﻼم سعد محمود ابوحميد
هبه سعد ابراهيم ابراهيم الهوارى
هند احمد يوسف الشوربجى
احمد ابوالحجاج ابوالوفا عابدين
محمد على محمد على سلطان
عبد الرحمن عاطف يوسف عمر
منه ﷲ سامى صﻼح محمود
احمد محمد ابراهيم عثمان عبدالجيد
ياسمين محمد محمد بظاظو
اﻻء محمد محمد الخرسيتى
ضياءالدين ناصر محمود اسماعيل
نورهان محمد الذكي عطيه
منه ﷲ اشرف نصرالدين امين حسن ابراهيم
عمر عماد عبدالسميع محمد المليجى
روضه ثروت عبد ﷲ سيداحمد ابو العطا
فاطمه علي ابوالفتوح شبل مقلد
هايدى محمد كامل حسين
اسﻼم محمد انور محمد الباز
محمد صﻼح الدين طه محمد خضر
محمود فتحى محمد سالمان
محمد السيد عبد الحليم السيد الخراشي
احمد محمود الشربينى السيد
عادل السيد أحمد غانم
مصطفى محمد محمود رمضان طرفايه
عزت خالد عبدالعليم جادﷲ
محمود سامى السيد السيد الشهابى
رنا احمد محمود عبد العزيز مصطفى
عمر يحيى محمد صبرى
فادى عاطف منير حرز
هبة ابراهيم عبد الحميد معوض
سارة محمود عبد المنعم على جمال الدين على
بسنت سمير محمد احمد

الكلية
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره كفر الشيخ
تربية طفوله شبين الكوم
تجاره سوهاج
تجاره المنصوره
تجاره اسيوط
بنات تربية/رياضه عين شمس
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
زراعه دمنهور
معهد فني صحى طنطا
تجاره سوهاج
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
نوعية بور سعيد
تجاره الزقازيق
تمريض طنطا
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره اسيوط
تجاره بور سعيد
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
تجاره سوهاج
علوم رياضة طنطا
تجاره طنطا
تجاره طنطا
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
علوم رياضة كفر الشيخ
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تجاره المنصوره
تجاره عين شمس
تجاره اسيوط
تربية ابتدائي الفيوم
طب بيطرى كفر الشيخ
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
303234
115006
205229
582029
282952
670562
310003
280903
453952
575652
316443
810932
355134
132095
179386
438787
601358
431792
731173
392799
833049
527690
727404
391010
214196
243937
659916
520732
459912
278479
330834
367566

اسم الطالب
جهاد هاني عبد الحميد الخضرى
اية على فتوح سالم
كيرلس ناجى حليم ابراهيم
دينا عماد عبد الفتاح محمد فرج
محمد صبري العفيفي عمارة الهرس
اسراء على لطفى بدر احمد
احمد جبر عبد ﷲ الحصرى
زينب احمد محمد جمعة إمام
اسماء اشرف رمضان ابراهيم رمضان
امال صﻼح حمادة ابراهيم حمادة
سارة عﻼء الدين عبدالخالق شمس الدين
امنيه احمد عثمان محمود
نبيله غريب حامد محمد
محمود محمد اسعد محمود كمالي
محمد على نادى عبد الحميد
نسمة خالد السيد عبد الحميد مجاهد
لبنى محمد صالح رمضان
احمد مصطفى رياض عبد الغنى عفيفي
هاله عادل حافظ عبدﷲ عفيفي عبدالﻼه
احمد احمد كرم احمد
ايمان محمد سيد سليم
فاطمة صﻼح محمد احمد داود العبد
محمود السيد محمود السيد الكبير
نورهان خالد فتحى محمد
ندى حسين احمد حسين
رامي عادل فائق نمر
ريم احمد جﻼل حامد الشربينى
صفية محمد شعبان جاد
أﻻء محمد علي خنيفر
رودنيا ايمن سيد سيد
مروة عبد العظيم على خطاب
كريمه محمود عبدالحميد محمود

الكلية
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
علوم رياضة القاهرة
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
نوعية فنيه طنطا
تجاره القاهره
علوم جامعة دمياط
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه طنطا
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
علوم شبين الكوم ج المنوفية
دار العلوم المنيا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره القاهره
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تربية طفوله الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
علوم الزقازيق
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره اﻻسكندريه
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب عين شمس
اقتصاد منزلى حلوان
تجاره القاهره
علوم المنصوره
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية كفر الشيخ
تربية عين شمس
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
اداب بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
837929
388833
515499
437342
235204
901807
233595
592775
609887
314887
162026
163466
808619
182358
660906
612665
145842
367965
523746
384820
508677
352829
889083
135585
876748
528555
804770
680834
152717
230123
578822
244921

اسم الطالب
حسين عبدالمنعم عبدﷲ نصر
مصطفى محمد على هندى
احمد عزت حامد عبدالحميد منيسى
شروق جمال عبد القادر السيد
امنيه امجد حسن عبدالحميد
زينب جمال احمد ابوالحمد
محمود محمد محمد سالم حسنين
عبد الرحمن حسن محمد يسن
السيد عبدالعظيم السيد محمد حسن
احمد حماد سالم حموده
عبد الرحمن عاطف عيد محمد محمد
احمد عبد العال عبد الحميد على
ديفيد ماجد جرجس عوض
اسراء محسن احمد التمامي
هبه طارق عبد الرحمن خليل
عبد الرحمن احمد محمد محمد متولى
اسﻼم ابو بكر امام حافظ يوسف
اسماء صابر عبدالغنى السيد
جهاد عصام ناصر على حسن
حسام عبدالرحيم حامد احمد
مياده سعد خميس محمد
محمد احمد اسامه خليل ابوالعطا
ايه جمال ابراهيم ابراهيم
اميرة مصطفي حسن توفيق
ستيفى اشرف بشرى مختار
مارينا تواب جرجس جاد السيد
هبة مصطفى شحاتة حسين
منى حمدى السيد ابو المجد عماره
سامح رمضان عبد العظيم عبد الجواد
شروق محمد خضرى قنديل
احمد طلعت عاطف محمد صقر
محمد شعبان صابر محمد

الكلية
كلية علوم الوادى الجديد
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه دمنهور
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره سوهاج
تجاره عين شمس
تجاره بور سعيد
تجاره الزقازيق
تجاره بنها
زراعه الفيوم
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
نوعية المنصوره
تجاره بنها
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه بنها
تربية اسكندرية
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق عين شمس
اداب اسيوط
تجاره انتساب موجه قاهره
علوم اسيوط
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
نوعية المنيا
تربية المنصوره
تربية بنى سويف
حقوق حلوان
تجاره المنصوره
اداب القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
366531
131084
234476
733876
235314
443763
729332
578084
833195
383952
171736
467350
606623
651269
601435
237950
660905
157410
826123
876863
381907
531070
303627
533021
587558
167106
456920
245172
752845
601312
212747
812142

اسم الطالب
محمد ممدوح السيد محمد الزيات
شروق صﻼح سعد عبد الجواد
محمد خالد فرغلي محمد
هند نشآت عبد الغفار عبد العزيز
نورهان مدحت فاروق محمد
سارة سامى محمد اﻷطروش
ايمان احمد ابراهيم عبدالرحمن احمد
وسام حسام الدين محمد على فرج
محمد عامر مرسي راغب
محمود محمد محمود محمد مرسى
على مصطفى على عطوه
محمد طارق احمد محمد صبره
اسماء عماد الدين لطفى حسينى
اميره عبد العليم عبد الحافظ عبد العليم
فاطمة محمود احمد عبد الصادق الشرقاوي
اسراء ايهاب محمد عثمان
هاجر محمود ابراهيم مصطفى السبكي
حسام حسن محمد حسن
فاطمه محمد زكير احمد
اسراء محمد عبد الحكيم عبد العليم
ساره مسعد صﻼح الدين ابراهيم
محمد السعيد عبدالقادر محمد منصور
سلمى عبد الحميد محمد دبا
هانى عثمان فرج عبدالونيس
عزة عبده عبد العال على المالكى
اسماء شعبان السيد ابراهيم
فاطمه السيد عبدالعزيز عطيه عبدﷲ
رحاب رجب حسن عبد السﻼم
فاطمه السيد السيد البدوى الجندى
مصطفى اسامة محمد محمد غنايم
ستيفانى هانى ابراهيم رزق
مصطفى سيد عمار حسن

الكلية
اداب بنها
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
علوم رياضة الزقازيق
نوعية الزقازيق
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
تربية ابتدائي طنطا
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية تجارة ج أسوان
حقوق عين شمس
اداب بنى سويف
تجاره كفر الشيخ
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
رياضيه بنات الزقازيق
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه بنى سويف
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
اداب اسيوط
استنفد الطالب رغباته
علوم كفر الشيخ
استنفد الطالب رغباته
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية بنها
اداب الفيوم
اداب طنطا
زراعه عين شمس
السن عين شمس/رياضة
تجاره الزقازيق
اداب انتساب موجه القاهره
علوم رياضة المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
117292
231825
875481
828184
277038
557290
512227
601863
207823
436229
158544
210152
392634
216688
169765
371089
461490
805675
236013
153571
352111
743436
667113
810065
920637
426015
224709
666174
425628
220988
432686
678856

اسم الطالب
وﻻء قطب عوض قطب
ادهم احمد عبد المتجلي عبد الحى
شروق اشرف محمد ابو الدهب
احمد محمد ياسين على
منة ﷲ عبد السﻼم جمال ابراهيم
يوسف صﻼح عبد العزيز الصياد
يارا اشرف عبد اللة عبد الفتاح محمد
رضوه خالد أحمد فتحي ابراهيم
ياسمين محمود حسين محمود الفص
نانا كامل محمود احمد محمد
دينا مخلوف مبروك محمد
فرح محمد عبد المحسن طلبة
عمر ناصر كمال حسن
اسﻼم فتحى سيد عفيفى
محمود عبد الجليل صالح عبد الجليل
احمد حسن يوسف عفيفي
ايمان طه سعد رجب
عمر محمد مهدى عبد العليم
ايناس سعد محمد سعد
مروة علي زين العابدين علي
على حسن عبدالنبى محمد عثمان
اسراء محمد تاج الدين عباس حلمي
احمد صﻼح الدين احمد السيد عطية
محمد محمد واعى حسن
يحيي عبدالحميد احمد محمدين
اية حامد عبدالستار المالحى
عمر احمد رشدى السيد
احمد طه موسى عبد العال حسون
اشرف محمود خميس مرسى
يوسف ممتاز ناجى بهنا
عمر سمير موسي اسماعيل
محمد محمود المهدى المرسى

الكلية
اداب انتساب موجه القاهره
اداب طنطا
تجاره سوهاج
دار العلوم المنيا
تجاره انتساب م .بنها
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
علوم بنها
تجاره عين شمس
اداب اﻻسكندريه
تربية ابتدائي بنى سويف
علوم رياضة اسوان
اعﻼم القاهره
حاسبات ومعلومات حلوان
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره بنى سويف
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره سوهاج
طب بيطرى فرع مطروح
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بور سعيد
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة دمنهور
تجاره انتساب موجه المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
135090
836319
318926
439535
676257
614130
682668
835778
290077
113649
664490
319126
114911
372959
293386
918077
280070
137990
434548
725549
843515
252642
179466
735121
529012
537876
213127
576751
614888
532187
667175
614172

اسم الطالب
ابانوب جوزيف بسالى حنا
مينا مخلص عدلى ينى
وﻻء احمد مختار حسن عفيفى
مروة ابراهيم محمد ابراهيم شعبان
الحسن صبرى متولى متولى حشيش
اسﻼم محمود سليم احمد صالح
ريهام نبيل مصطفى حافظ احمد
فاطمه العزب محمد الضوى
ياسمين مختار عبد ﷲ زيدان
رامى حسن احمد حسن
خلود رمضان عبد الرحمن متولى
اسراء محمد محمد السيد جنينه
ندى عادل عباس على
مرنا عونى فخرى قط
رنا حسن حسين احمد
محمد محسن السيد سليمان
علي خالد زكريا محمد على البغدادى
ايه احمد ابراهيم محمد الشاملى
زياد فتحي مراسي الغباشي
نيرة هشام صﻼح الدين احمد علي ابراهيم
حسام محمد صادق احمد
محمد خالد حامد محمد
كريم ابو زيد على ابو زيد
اسماء ممدوح رشاد سﻼمة
محمد زكريا محي الدين شداد
آيه محمد شفيق شرف الدين
يان ياسر عبدالباقى سﻼمه
ايه ايمن احمد عبدالحميد الطنطاوى
الشيماء احمد محمد احمد
دغار عبدالهادى محمد دغار
اميره ايهاب ادوار ذكى عبده
ايمان احمد محمد السيد على

الكلية
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
علوم اسوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
نوعية الزقازيق
اداب المنصوره
تربية قنا ج جنوب الوادى
فنون تطبيقيه حلوان
زراعه عين شمس
حقوق المنصوره
كلية الفنون التطبيقية ببنها
زراعه القاهره
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره سوهاج
زراعه عين شمس
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
السن المنيا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
معهد فني صحى الزقازيق
زراعه اﻻسكندريه
اثار القاهره
اداب القاهره
تجاره طنطا
تربية الزقازيق
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب كفر الشيخ
اداب الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
154197
394072
523404
232434
444812
823651
658001
589057
455160
211274
740812
651232
209369
676071
905013
836243
507683
503274
595832
431304
736166
118835
806644
761186
140077
381176
162771
754799
760138
181217
813182
168042

اسم الطالب
تقوى محمد عبد التواب محمد
شعبان شحات شعبان عطيه بحيري
مصطفى محمود احمد السيد محمد
سامح ابراهيم اسماعيل عباس
محمد رضا عبدﷲ السيد عبدﷲ
رحاب محمد كامل محمداﻻمير
محمد احمد حسين محمد حسام الدين
ابراهيم حامد ابراهيم محمد حماد
حسن محمد حسن الغايش
عمر هشام كمال الدين حسين
خالد حربى محمد عبدالجواد
هند مسعد شعبان حسين احمد
محمد يوسف عبد المنعم يوسف
اسماء يحيى السعيد عبد العزيز
سماح محمد احمد محمد
مصطفى حامد عبد الوهاب قريشى
محمد احمد جابر حسن ابو الحسن
احمد حمدي احمد محمد حسين
احمد بﻼل محمد حسن رمضان
ايمن عادل ابراهيم صديق
على السيد جاد اسماعيل
مريم ابراهيم سعد محمد
اسراء ياسر محمد ابراهيم
دينا على على حسن عدوى
عبد ﷲ ربيع محمد على حسن ابو سلمه
محمد ايمن فاروق توفيق
هاجر سعيد عبد التواب محمد
محمد عبد الرحمن عاشور يحى حسن
محمد هاني محمد عبدالعال
شيماء محمد على عبد الجواد
عمر خالد إبراهيم حسان
اسراء محمود عبد الوهاب محمود

الكلية
تربية بنى سويف
حقوق بنها
زراعه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره طنطا
تجاره سوهاج
كلية التعليم الصناعى جامعة حلوان
تجاره طنطا
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره جامعة السويس
تجاره طنطا
تجاره عين شمس
تجاره طنطا
تجاره سوهاج
حقوق اسوان
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم رياضة جامعة دمياط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
طب بيطري المنيا
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حاسبات ومعلومات حلوان
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
كلية البنات علوم عين شمس
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تجارة جامعة السادات
تجاره اسيوط
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
383775
441767
442769
439977
671177
680837
527021
651710
837729
118345
753375
153039
519343
540587
295632
240897
163201
115555
385060
533348
905069
744309
459669
309872
302602
307047
849314
674622
318694
465870
134797
504620

اسم الطالب
انس محمد عطيه محمد عسيلي
عبدالرحمن فرج فتحي السيد علي
آيه خالد السيد حسن عبدﷲ
آية جمال عبد الهادى عابدين حسن
فاطمه سعد يوسف محمد العزيزى
منى عبد المنعم السعيد محمد ابراهيم الشوربجي
اميرة عبد العزيز محمد عفيفي الهيل
محمد مصطفى عبد الفتاح امين الهباب
عﻼ محمد عبدالمطلب عبدالسﻼم
شاهيناز محمود عدلى محمود
روان حسن محمد السعيد السيد
اﻻء صﻼح فاروق محمود
اية محمد عبد المقصود محيسن
وﻻء صبري طه عبدالقوي الخوسكى
اسراء حازم السعيد البكش
ايمان السيد عفيفى نصر عفيفى
خميس خيرﷲ احمد عبد السميع
اميره عبد التواب كمال عبد المالك
عبدالمنعم محمد عبدالمنعم الطوخى
امل بركات محمد حسن الشيخ
ياسمين عبد العزيز محمد عبد اللطيف
اسراء ابراهيم حفظى عبدالمجيد
عبد الرحمن خليل محمد محمد ضبش
ابراهيم سامي ابراهيم عامر
احمد محمد عرفة الصعيدى
اسماء طارق محمد أبو عوف
اسراء العزب الجهﻼن احمد
ايمان هﻼل محمد عبد الخالق زين الدين
هبة سليمان سالم عطية
ساره مسعد احمد محمد ابوعاصى
محمد اشرف سعيد سيد
احمد مصطفى حمدان مصطفى احمد

الكلية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم طنطا
اداب طنطا
تربية أساسي اسكندرية
معهد فني صحى رياضه المنصورة
تجاره جامعة السويس
زراعه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تربية/رياضة فرع الوادى الجديد
تجاره عين شمس
كلية أداب بورسعيد
رياض اطفال بنى سويف
اداب انتساب موجه دمنهور
طب بيطرى دمنهور
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية حلوان
علوم الفيوم
السن عين شمس/رياضة
علوم رياضة بنها
اداب اﻻسكندريه
اداب سوهاج
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
زراعه كفرالشيخ /رياضة
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية شبين الكوم
نوعية موسيقيه اشمون
تربية رياضية /بنات قنا
تجاره طنطا
اداب طنطا
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
744127
471971
919842
837231
125813
548006
741556
115154
596010
756312
393862
232386
655738
454717
324221
575775
532799
656222
166493
448385
731978
206694
580715
450438
671509
537105
650170
590374
225703
156817
657412
537493

اسم الطالب
مؤمن فتحى فهمى عبدالعال
محمد عبده محمد السيد العفنى
فاطمه عبدالﻼه احمد السيد
محمد احمد محمد طه سليمان
ايه عمر عبد الرحيم احمد
احمد السيد أحمد بلبع
احمد سيد دسوقى محمد
اسراء خالد ابراهيم حسن صالح
رضا السيد عبد الباقى عبد الوهاب
ايه محمود سﻼمه سليمان
وليد طارق توفيق امين عز الدين
عمر خالد على جاد
احمد عماد محمود محمد عطا
ريم احمد عماد حسن العسال
اماني سﻼم امين محمد
مني محمد موسي محمد القزاز
باهي عبدالصادق عبدالحفيظ صالح شيوب
منذر احمد عبد المقصود ابراهيم غزاله
بﻼل شحاته عبد الرحمن جابر
تقى ايهاب محمود سامى طوبار
محمد محمود محمد صالح
ساندرا رأفت عزرا كمال حنا
ابراهيم السعيد عبد العظيم ابراهيم
اشرقت محمد السيد عيد مرسى
محمود حمدى خيرى محمود
هدير احمد خالد السعيد الطباخ
احمد على عبد الحميد عبد الحميد المغازى
محمد السيد السيد بدوي
عبدﷲ امجد السيد محمد احمد خفاجى
طه صابر عبد العظيم عيسى
ميرنا شريف صليب معوض بشارة
لمياء محمد عبد الحميد محمد القنوانى

الكلية
ك.ت .فني منشات بحريه بور سعيد
تربية كفر الشيخ
اداب انتساب موجه سوهاج
طب بيطرى فرع الوادي الجديد
تجاره القاهره
السن عين شمس/رياضة
علوم رياضة سوهاج
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تربية العريش
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه عين شمس
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
تربية اسوان
تربية ابتدائي طنطا
تربية دمنهور
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب باﻻسكندرية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره طنطا
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
فنون جميله فنون حلوان
تجاره طنطا
اداب طنطا
حاسبات ومعلومات المنصوره
تربية طفوله ج دمنهور
علوم المنصوره
تربية جامعة دمياط
حقوق القاهره
تجاره اسيوط
تربية المنصوره
معهد فني صحى اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
847433
833289
582169
664148
372510
231790
755320
539993
239127
458987
365943
675768
805111
897901
834813
915186
651357
472903
181292
592112
121854
278696
244273
307432
125571
307178
371405
319119
892371
747754
367307
887504

اسم الطالب
دعاء صبرى نجم الدين عبدالعال
عبد ﷲ احمد عبدالنعيم شحات
احمد ماجد عبدالرؤف ابوخضرة
سهام اشرف ابو السعود ابراهيم سﻼمه
نورهان جمال شحاته ابوماريــــن
محمد بدر محمد محمود
تسنيم عصام الدين احمد عطيه اسماعيل
ايمان محمد عبدالعال عوض ﷲ
اسﻼم خالد علي علي
ياسمين سعيد سعيد حسن
احمد منير محمد مرسى حجازى
عبد الخالق البحيرى محمد البحيرى شريف
اسماء على محمد فتحى محمد
محمد خلف محمود عبد الحليم
دينا رمضان ابو الوفا محمد
عطا ﷲ عصمت سعد عطاﷲ
منار محمود حماده عبد الرازق
إبراهيم عبد الحليم محمد سيد أحمد رجب
محمد حسين محمد عبد الحميد
منة ﷲ ياسر على أبوعبدﷲ
مروة سمير حسنى محمد حسين
اميرة محمد عبد العليم أبو العنين
ريهام رمضان زغلول ابراهيم
ياسمين سعيد محمد مليك
ريم عصام متولى عطيه
سارة ايمن محمد عريق
هانى بركات شبعان اسكندر
اسراء اسامة عبد المغنى توفيق
هبه ابوزيد محمد سيد
ياسمين سيد عبدالحميد طه خليل
دينا عبدﷲ سعد معوض محمد
امانى صدقى عبد الحميد محمود

الكلية
نوعية قنا
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تجاره طنطا
علوم المنصوره
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق المنصوره
تربية دمنهور
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم اﻻسكندريه
تجاره طنطا
معهد فني صحى رياضه الزقازيق
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره سوهاج
تجارة قنا ج جنوب الوادي
معهد فني صحى اسيوط
علوم المنصوره
تجاره كفر الشيخ
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
حقوق القاهره
تجاره عين شمس
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
تربية شبين الكوم
حقوق القاهره
تربية طفوله شبين الكوم
تربية/رياضه عين شمس
تربية شبين الكوم
تجاره اسيوط
تربية طفوله جامعة السويس
اداب جامعة دمياط
تجاره اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
547406
443411
318142
752600
369598
800844
241071
838216
471637
532946
109316
680874
518429
681224
546371
816783
429730
360237
368383
537040
740860
536429
455439
730886
459924
372009
612130
519506
389241
231963
144118
122391

اسم الطالب
محمد مجدي محمد عطية اسماعيل
وﻻء اباصيري على عبدالصمد عموش
محمد عبد المرضي هاشم عبد الحفيظ عفيفى
ريم محمد السعيد محمد محمود
سهام حسن ناصر حسين
سلمى حسن محمد محى الدين
سماح عصام شعبان محمد
اﻻء محمود محمد على
عاطف عماد فريد منصور
احمد علي احمد عبدالفتاح
فتحى سيد سيد عبد ﷲ
غاده محفوظ حسين البارودى
أمنيه عادل اسماعيل فتح اللـه
محمد احمد السيد عبد الحليم دويدار
روان تامر عبدالمحسن محمد
امل كمال عبدالتواب محمد
إسراء أحمد مرسى هريدى خليل
موسى محمد ابراهيم مصطفى
ايه محمود محمد الطوخى محمود عوض
ريم السيد مختار السيد العشماوى
محمود محسن حسنين على
رانيا اسامة محروس الحنطور
محمد احمد محمود عبدالرحمن سليم
باسل السيد محمد غريب مصطفى
أميره أحمد عبدالفتاح التلباني
غاده رفعت فرغلى محمد
اميره ابراهيم ابراهيم سليم
عبير طلعت خيري حسن زايد هبيله
اﻻء عصام عمر عبدالرحيم
محمد رامى محمد محى الدين عبد المطلب
محمد حامد على عبد اللطيف
سلمي عباس محمد عباس

الكلية
تجاره انتساب موجه دمنهور
علوم طنطا
دار العلوم ج القاهره
تجاره بور سعيد
تربية نوعية بنها شعبة موسيقية
تجاره اسيوط
رياض اطفال القاهره طالبات
طب بيطرى فرع الوادي الجديد
اداب كفر الشيخ
تربية دمنهور
تجاره طنطا
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
اداب دمنهور
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تجاره دمنهور
اداب المنيا
تجاره دمنهور
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية ابتدائي بنها
تربية طفوله ج دمنهور
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تجاره دمنهور
معهد فني صحى طنطا
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
نوعية كفر الشيخ
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية الزقازيق
اداب جامعة دمياط
تجاره بنها
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
حقوق انتساب موجه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
381936
510658
298138
230504
676214
525530
280024
807649
236549
736426
161483
509931
505686
746712
821531
670863
523510
667045
654638
748879
904403
729262
668998
114010
294152
901719
601564
826062
304938
548839
205013
676218

اسم الطالب
هايدى سﻼمه عبدالهادى حسن محفوظ
ابراهيم حسن صبحى محمد
محيي الدين مجدي محيى الدين محمود عطاﷲ
مي ايهاب احمد محمد
احمد صﻼح ابراهيم حامد
آيه حسين محمد ابراهيم الشهاوى
عصام عماد درويش يوسف
وصال ممدوح حسن احمد
يوسف خالد مرسي مرسي حسين
اسﻼم محمد محمد عطيه
حسن مجاهد حسن محمود
يوسف احمد فتحى البهى
محمد احمد ابراهيم محمد المغربى
اسﻼم صﻼح السيد صالح خفاجى
ايمان جمال يوسف محمود
منار عبد العزيز محمد رزق
اميرة خميس محمد مسعود على
ايه عبد الفتاح مصطفى محمد رزيق
احمد حماده محمد محمد سليمان
شروق محمد على محمد
كيرلس رؤوف نصرى جرجس
هنامه ابراهيم صبحى ابراهيم عياد
احمد خليل خليل عبد المنعم خليل
احمد ايهاب ماجد محمود
انطونيو حنا نجيب حنا سبيع
مايكل عبد النور شحاته ميخائيل
سامية سعيد محمد احمد ابوالعنين
امنيه محمد مبارك حسانين
خلود حسام الدين عبدالرحمن حسن حمودة
احمد نصر عبدالسﻼم طرابية
مراد ابراهيم توفيق عبد المﻼك
احمد محمد السيد محمد اسماعيل نصار

الكلية
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره بنها
زراعه سابا باشا اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد فني صحى الزقازيق
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
معهد فني صحى المنصوره
تربية طفوله اﻹسكندرية
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب المنصوره
تربية جامعة السويس
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه اسيوط
تجاره الزقازيق
تجاره المنصوره
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تجاره عين شمس
تجاره سوهاج
اداب سوهاج
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تربية السادات
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تجاره عين شمس
زراعه المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
470723
665458
457282
140644
303629
457179
231617
886496
503780
885575
597321
510330
903244
130090
878420
734759
892314
278544
296480
305636
748950
352845
378414
681186
119856
471670
849459
320712
363138
523659
142415
351478

اسم الطالب
زهراء محمد محمد عبد الغنى مجاهد
ايمان طارق محمد الهادى البهلول
هاجر فايز على احمد ابو سعيده
بسنت محمد عبد التواب عبد الفتاح
شروق صبحي عثمان أبو السعود
نرمين لطفى عبدالعظيم محمود الراعى
سلوى محفوظ حافظ عفيفى
عبد ﷲ سيد علي احمد
مروان محمد معناوي احمد ابراهيم
نور الهدي حسين عبد الحميد احمد
ساره ايهاب صادق صادق اﻻديب
احمد فكرى قطب السيد فايد
اميره محمد عبد الستار على
محمد رفعت محمد محمد عمر
منه ﷲ محمد عاطف محمد
خالد هشام محمد اﻻباصيرى سليمان
محمد منتسب غالب عبد الﻼه
فاطمة امجد محمود الشيخ
هدير محمد محمود السيد شلبى
محمد ابراهيم عبد المعبود عبد الهادي
ايه ﷲ عيد عبد الحليم عيد محمد
نيره احمد ابراهيم احمد
اسماء عبدالمعبود محمد سليمان
نهال السيد عبده مسعد ناصر
نادر رفيع حسني عبد المعطي
محمد عبدالفتاح الشربينى حسن عثمان
احمد محمد عبد المؤمن محمد
سارة سعيد حسن عبد الفتاح عبد العال
خالد عبدالسميع محمد شعيب
آﻻء عبد الوهاب ابراهيم النوبي
رانيا السيد عرفه تاج الدين
احمد محمد بهجت نصار نصار

الكلية
نوعية كفر الشيخ
تجاره المنصوره
اداب طنطا
تجاره القاهره
تربية طفوله شبين الكوم
اداب طنطا
علوم رياضة حلوان
تجاره اسيوط
تجاره اﻻسكندريه
اداب اسيوط
فنون تطبيقية جامعة دمياط
اداب دمنهور
اداب سوهاج
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره اسيوط
تجاره الزقازيق
علوم اسيوط
كلية اللغات والترجمة سوهاج
كلية البنات آداب عين شمس
اداب شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة سوهاج
ع.دولى اعﻼم مدينةالشروق
علوم عين شمس
علوم المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره كفر الشيخ
كلية تجارة ج أسوان
حقوق شبين الكوم ج منوفية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية أساسي اسكندرية
تربية عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
515042
528145
901317
380438
680399
379576
322863
162369
522725
544354
811276
879167
277339
654459
456559
117115
735981
318217
746859
294471
443177
239720
879977
127615
143942
908822
615034
582949
315384
605374
373570
831944

اسم الطالب
احمد حلمي عبدالغفار عطيه ابو رحيم
آية ممدوح محمد إبراهيم إبراهيم صقر
اسماء جمال ابراهيم احمد
محمد محمود محمد الروبى
صالح السيد صالح ابو صالح
محمد عادل ابوالحديد صالح
عتاب علي السيد العليمى عصر
خلود محمد سراج مهنى
سارة عوض السيد صابر
امير جمال السيد ابراهيم الحشاش
شيرين محروس صليب حنا
فادى مقبل فوزى ابادير
اسﻼم احمد سعد احمد بيومي
رانيا عبد العزيز فتوح عبد الباقى
نها جمال عبد المولى الجزار
عبد الرحمن عادل احمد فؤاد محمد عياد
نور سعد محمد على
ايمن ممدوح محروس حبلص
اسامه خالد طايع احمد
اسﻼم رشاد عبدالعزيز بركات
سناء سعيد عبدالواحد محمد النجار
كمال ايهاب كمال مطاوع
هبه احمد على محمد
سلمى جﻼل مصطفى ابراهيم
يوسف فوزى عبد النبى احمد شراره
اﻻء مناع مصطفى احمد
هبه ﷲ محمد عبد الستار عمر هﻼل
ناهد يحي عبد الوهاب سراج الدين
محمود محمد مليجى محمد الرفاعى
ايه محمد محمد عبده
حسام الدين حسن عبد ربه عكاشه
مينا بركات تكﻼ غالى

الكلية
حقوق اﻻسكندريه
تربية أساسي اسكندرية
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
زراعه عين شمس
تربية ابتدائي المنصوره
معهد فني صحى امبابة
تربية ابتدائي السادات
تربية الفيوم
زراعه اﻻسكندريه
تجاره اﻻسكندريه
تربية /رياضه المنيا
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم المنصوره
تجاره طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية الزقازيق
علوم شبين الكوم ج المنوفية
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
معهد فني صحى طنطا
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تربية ابتدائي اسيوط
حقوق حلوان
علوم رياضة حلوان
اداب اسوان
نوعية الزقازيق
تجاره طنطا
تجاره انتساب م .بنها
تربية ابتدائي الزقازيق
تربية رياضية بنين بنها
معهد فني صحى سوهاج

Page 3269 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
159492
666902
386541
806710
825731
738297
211404
600408
118653
107792
583498
744108
226938
212707
663304
604819
457137
226191
395902
602784
428650
659332
316128
803242
546128
576830
524954
748355
510639
438718
817156
817930

اسم الطالب
مها عدلي عبد الحكيم محجوب
بركات محمد الطنطاوى بركات
هناء يحيى حسن نصر
خلود محمد عبد الجيد ابراهيم
نيره على محمود احمد
حسين رضا حسين محمد حسين
محمد عبد الرحمن عبد الفضيل السيد الباز
نورهان رمضان محمد محمد السيد
اماني سعيد احمد صادق
ميرنا مفرح فهيم متري
مروه السيد حسن السيد حطب
احمد اسماعيل ابراهيم عبدالقادر
باسنت مصطفى محمد سالم
حجازي طارق علي عبد الرحمن
اﻻء عباس عبد الغنى عباس الزلوعى
روضه محمد حاتم حافظ
غاده فرج ابوالعنين بسيوني حمره
محمود حمدى محمود عبدﷲ
احمد امام اسماعيل محمد
أمين مختار فتحى عفيفى منصور
محمود حمدى يوسف السيد حسين
نورهان حسين مصطفى حافظ سليمان
اسراء عبد القادر حامد عبد القادر
هدير اسماعيل سيد طه
اية سعيد احمد محمد متولى
منه ﷲ حسين محمد يوسف البياعه
ايمان السيد حامد على شاهين
عنان علي صابر علي احمد
محمد عبد الرحمن فرغلى عبد الرحمن
دميانة صبحى فؤاد واصف
هشام محمد عبد الحميد محمد
مينا عيد لمعي فهمى

الكلية
تربية بنى سويف
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية عين شمس
تربية ابتدائي المنيا
إعﻼم ج جنوب الوادى
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية الزقازيق
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجاره القاهره
تجاره المنصوره
معهد فني تمريض اﻻسماعيليه
تجاره القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية المنصوره
معهد فني تمريض الزقازيق
تربية طنطا
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره دمنهور
تجاره طنطا
طب بيطرى بنها
علوم بورسعيد
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
حقوق طنطا
علوم اﻻسكندريه
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حقوق اﻻسكندريه
علوم اﻻسكندريه
حقوق اسيوط
تجاره بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
208247
214050
535371
463395
226430
387387
321584
739557
543821
601059
320493
529194
657480
755901
535136
279023
382789
583521
592879
749123
121604
230737
310959
289233
317324
443044
806079
877174
127839
918690
537811
464328

اسم الطالب
منه ﷲ طارق فاروق احمد
يوسف عاطف راغب شنوده
منى عماد حمدى عبدالكريم
نورا اشرف مصطفى ابراهيم حمدان
عبدﷲ حسام حسن يوسف
احمد محمد احمد محمود سالم
دعاء محمود حازم فرج
عبدﷲ جﻼل رشيد عبدالجليل درمان
اميرة محمد ابراهيم محمد مصطفى
احمد السيد السعيد محمد إبراهيم
عبد الحميد محمود محمد نصر
عبدالرحمن حسين وهبه حسين اﻻزهرى
دعاء محمود شاكر عبد اللطيف عيد
اسﻼم امين محمد الطيب
عائشة حسن محمد عبد المقصود الحوفي
ميرنا طارق رشاد محمد
هدى صﻼح ابوالعطوف محمد
نجاة محسن عمر البحيرى
محمد اسامه يوسف الشامى
فاتن ابراهيم عبدربه قنديل
اسﻼم مجدى محمد عبد ﷲ يوسف
اسﻼم سيد عثمان عبدالصمد
اثار امجد أحمد أبو العينين
محمد ياسر جابر حنفى
نيرمين محمد سيد احمد هريدى
اميره عادل محمود الحسيني ابو نجله
اﻻء رجب على حسن
جيﻼن عبد السﻼم عبد الرازق عبد العليم
يسرا مصطفى عبده مصطفى
ايمان عبدالعزيز محمد محمد
اهداء فتحى حسن محمد الحجار
عبد الرحمن محمود الفاروق عبد المقصود احمد الخياط

الكلية
تجاره بنها
تجاره بنها
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات القاهره
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
معهد فني تمريض الزقازيق
علوم رياضة الفيوم
تجاره الزقازيق
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
علوم حلوان
تجاره المنصوره
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره انتساب موجه قاهره
كلية البنات تربية عين شمس
معهد فني تمريض طنطا
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تربية جامعة السويس
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
اداب انتساب موجه حلوان
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
حقوق القاهره
علوم بنها
اداب طنطا
رياض اطفال المنيا طالبات
معهد فني تمريض اسيوط
اداب انتساب موجه القاهره
معهد فني صحى سوهاج
اداب طنطا
اداب كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
208642
607653
291669
548976
556326
388078
179677
432072
289616
838320
819610
590583
211962
508430
147533
115389
292772
369334
144872
511301
165764
214776
116821
206580
844527
530814
459405
128889
309017
251557
132169
231892

اسم الطالب
فادى مصطفى فرج مصطفى
محمود محمد عبدالشافى محمد
مصطفى محمد رضوان شعبان
محمد حسام احمد عبد ربه احمد
ايمن حمدي سيد عبد الحميد
مصطفى زين العابدين عبدﷲ محمد
مصطفى احمد عبد اللطيف سلمان
محمد علي ابو الفضل احمد محمد
نورهان ابراهيم سيد ابراهيم
محمد فوزي رزق نايل
محمود مصطفى عباس محمد
محمد محمود محمد محمود خلف
زينة عماد عبده حسنين
أروى محمود على محمد
نهال ايمن محمود محمود يوسف
مها سيد بسيم على
اسراء فريد احمد فريد
احمد درويش عبدالرحمن درويش
احمد ناصر حنفى حشاد
مؤمن طارق كمال محمود البدوى
على عاشور صبحى محمود
مصطفى انور مصطفى كمال
محمد ايهاب جمال الدين محمد عبد الحميد
مايكل وحيد فؤاد غبور
اية نصر عبدالﻼه جاد الحق
احمد حلمى محمد جويده كراويه
احمد عبد ﷲ هاشم جاد شريف
ايه محمد عويس على
احمد عبد الحليم احمد مصطفى شعت
باهر رمضان عبد الهادى رضوان
محمد اشرف محمد عبد الهادى عامر
اسﻼم عبد العزيز محمد عبد العزيز

الكلية
حاسبات ومعلومات الفيوم
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم حلوان
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه المطرية
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تجاره بنى سويف
تجاره جامعة دمياط
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تجاره بنها
تجاره القاهره
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق حلوان
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
رياض اطفال المنيا طالبات
تجاره دمنهور
اداب كفر الشيخ
تجاره القاهره
ك.ت .فني صناعى قويسنا
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
232867
658132
309174
672066
212153
679004
747660
585055
910054
214687
280162
118175
915731
519150
307600
242268
138838
611366
575039
912506
244064
733334
579844
823057
612465
107601
527034
883675
882839
531929
612376
123766

اسم الطالب
اسراء احمد حسن سليمان
محمد عبد العزيز سرايا عطيه مندور
اسماء خالد احمد عبد المقصود نجم
ايه حسن احمد على
انتونى فيكتور بولس جرجس
مروه احمد الشربينى عبدربه
ياسمين محمد النبوى عوض
فتحي راضي فتحي حسن الجندي
ابانوب عادل كامل صليب
مصطفى حسين محمد العناني
جيهان السيد حجازى الباز
نجوى احمد عبد الغفار احمد
اميره السعيد محمد سيد
زينب أنور حسين القسطاوي
اية جمعة عبدالستار يوسف
محمد هشام سيد محمد
الشيماء محمد صبحي احمد
منى محمد عبد الحميد منسى محمد
الهام عماد احمد فتحي دياب
ايات منصور بدري ابراهيم
عبد الرحمن احمد عبد العال محمد
عبد ﷲ محمد احمد عبد ﷲ
ميار محمد ابراهيم عبد القادر عيد
الشيماء عوض درويش محمد
محمود عﻼء الدين محمود احمد يوسف
مى احمد على محمد
ايه عبد السﻼم عايد وقاد عثمان
اسامه محمد عبد الرجال سيد
احمد طارق عبد الﻼه خليفه
احمد شاكر عبد الحميد محمد غازي
احمد محمد رشاد السيد عطيه
محمد السيد مهنى عبد الحميد محمود

الكلية
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد فني تمريض المنصوره
تربية ابتدائي السادات
نوعية المنصوره
تجاره القاهره
تربية المنصوره
علوم رياضة جامعة السويس
تربية طنطا
فنون جميله فنون اﻻقصر
حقوق حلوان
حقوق عين شمس
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية اسيوط
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية شبين الكوم
حقوق حلوان
السن عين شمس/رياضة
معهد فني تمريض الزقازيق
اداب كفر الشيخ
تربية ابتدائي اسوان
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
تجاره الزقازيق
علوم القاهره
تربية أساسي اسكندرية
تربية ابتدائي اسيوط
تربية اسيوط
علوم اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
حقوق انتساب موجه القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
663465
456508
312193
148338
665773
879109
828863
881774
652268
818525
677853
457353
107122
821020
662444
671041
598268
603101
157971
125975
370202
680283
352424
600730
732417
539034
820761
745462
825037
305898
164828
318494

اسم الطالب
صفاء القطب عبد الستار محمد على
دينا نور فتحى المزين
محمد طاهر عبد الرسول شرف الدين
شمس عصام عبد التواب ابراهيم
اسراء ابراهيم السعيد السيد الفطايرى
مايا مراد زاهر كامل
مروه فتحى ابوالحجاج محمد
غاده رجب سنوسى حسن
احمد فؤاد اسماعيل ابراهيم حراز
عبد ﷲ فتحى عبد الرشيد عثمان
ريهام يسرى جوده محمود عوض
امنيه شفيق الششتاوى شملة
سيف ﷲ الحسين محمد يوسف
يوسف محمد عبد الوهاب محمد
على عبد الرؤف محمد عبد الرؤف الشرقاوى
ايه احمد عوض لطفي
مصطفى مصطفى عزت ابو سالم
نسمة ابراهيم ثابت عبدالصادق
جيهان احمد محمد امام
نورهان عنتر محمد حلمى سيد
على خالد ابراهيم محمد رمضان
عبد ﷲ محمود عبد الوهاب محمد المتولى
عمرو هشام موسى عبدالعزيز
اسراء محمود عبدالحميد احمد هجرس
دينا عماد محمد العريان بيومى
نورا صﻼح جﻼل ابو شنب
فادى جورج اسعد لبيب
تسنيم اشرف محمد عبد العاطي
ساره سليم محمود سليم
مهاب هاني على زايد
هدير محمد سيد محمود محمد
محمد صبحي امين عبد الهادى مرسى

الكلية
رياض اطفال المنصوره
تربية طفوله طنطا
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
السن عين شمس
تجاره اسيوط
تربية قنا ج جنوب الوادى
تمريض اسيوط
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تجاره اسيوط
تربية المنصوره
تربية ابتدائي طنطا
تجاره القاهره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره المنصوره
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
نوعية الزقازيق
تجاره انتساب موجه بنى سويف
اداب حلوان
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه المنصوره
زراعه عين شمس/رياضة
تربية الزقازيق
اداب جامعة دمياط
علوم شبين الكوم ج المنوفية
فنون تطبيقيه حلوان
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تربية بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
743637
312995
158095
535123
115504
285810
140826
675119
305424
442594
382474
656850
322163
581264
665764
662696
591190
833015
443456
836252
663977
905697
608830
113557
651312
435438
662409
891636
603180
311651
218023
355487

اسم الطالب
محمود عصام احمد محمد
هناء مرزوق ساعي البر قنصوه
اسراء محمد طه محمد
شيماء احمد سعد احمد حجازي
هدير حسن توفيق موسى
نرمين مدحت محمد الجمسى
اسراء عبد الحسيب حامد الكومى
وﻻء عبد ﷲ احمد ابراهيم محمد
داليا جمال صادق الشيخ عامر
على عبدالجواد على الكفورى
شهاب الدين حسنى عبدالمنعم محمد
صفيه سليمان جمال سليمان
اكرم عزت أحمد العدوى عبدربه
محمد ابراهيم الششتاوى ابو حسين
اسامه حسنى حسنى عبد الجواد
اسراء محمد السيد احمد الشرقاوي
ميرنا احمد محمد السيد
ياسمين عﻼء الدين احمد كامل
اسراء حسن رياض عبدالفتاح الشاذلى
احمد رمضان كامل احمد
نسرين على على محمد الكيﻼني
عمرو صفوت صديق حمدون
هيام إبراهيم محمد عبدالمقصود
هشام عبد ﷲ شمس الدين عيسى
ساره اسﻼم كمال عبد الفتاح
ميرنا محمد عادل احمد محمود غنيم
السعيد حسين الشربينى محمود
امل عمر فتحى سالم
محمد مجدى جوده احمد جوده
صهيب سامي فايد حافظ احمد
اﻻء عبد الفتاح ابراهيم يوسف
عبير ابراهيم على ابراهيم مخاليف

الكلية
تمريض اﻹسماعيلية
تربية السادات
طب بيطرى بنى سويف
تربية دمنهور
اداب القاهره
حقوق عين شمس
كلية البنات تربية عين شمس
حاسبات ومعلومات المنصوره
معهد فني صحى بنها
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية المنصوره
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
تجاره طنطا
اداب المنصوره
علوم جامعة دمياط
تربية جامعة دمياط
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه طنطا
كلية تجارة ج أسوان
نوعية المنصوره
تجاره سوهاج
معهد فني تمريض الزقازيق
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم المنصوره
تجاره طنطا
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
معهد فني تمريض اسيوط
حاسبات ومعلومات المنيا
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
اداب عين شمس
تربية حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
726590
464971
612071
912721
318940
108091
132324
527922
828329
582976
504093
277792
676605
601841
650247
556202
518870
665336
897464
125862
534339
666730
119295
370309
293195
218842
299101
754502
669800
454180
228594
363407

اسم الطالب
ياسر محمد اسماعيل محمد كريم الدين
مصطفي السيد مبروك محمد العادلي
احمد عبدالعال احمد عبدالغنى
هبه محمد فوزى ابراهيم
اية حسين حمدته حسين عطيه
رباب على سيد احمد
معاذ عمرو رزق احمد رمضان
رحاب محمد ابراهيم على منصور
اسراء حمدى يوسف احمد
نور الهدى صﻼح عبدالرحمن احمد القلينى
روان محمد سامى فؤاد محمد ضيف
محمد منير هﻼل منير هﻼل
هبه عصام عبد الوهاب شاهين
اسﻼم طارق جودة عبد الحميد
اسراء محمد عطيه لبيب محمد
محمد أحمد عبد ﷲ بدر
كريمة سامى احمد المعاملى
منى محمد طلعت محمد اﻻمام
بشير ناصف بشير رشيد
زينه سيد صالح عبد المنعم
هند شعبان عبد العزيز عبد الحميد
محمود محمد محمد سليمان البرهمتوش
نورهان محمود حنفى حسن
احمد محروس محمد طه
ميادة ابراهيم السيد عبدالرحيم
احمد حمدى عبد المنعم عرابى
اية محمد احمد ابراهيم احمد
حسن حسام حسن عبد الهادى
محمود اشرف معوض الدسوقى
اسماء محمود عبد العال الجندى
مصطفى عبد السﻼم عبد العظيم محمد حشيش
احمد عبدﷲ على محمد حسن

الكلية
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تمريض كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه الزقازيق
كلية تجارة ج أسوان
تربية شبين الكوم
حقوق القاهره
علوم رياضة عين شمس
اداب اﻻسكندريه
تربية قنا ج جنوب الوادى
اداب انتساب موجه طنطا
علوم رياضة دمنهور
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
اداب المنصوره
معهد فني تمريض الزقازيق
رياض اطفال المنصوره
زراعه اﻻسكندريه
تجاره دمنهور
اداب المنصوره
تمريض سوهاج
حقوق القاهره
اداب دمنهور
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية حلوان
زراعه عين شمس
حقوق القاهره
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره القاهره
تربية العريش
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
743574
323858
589314
319787
229498
374628
136012
306327
321757
653951
679588
608882
454447
894095
593217
836634
725842
537304
610449
140294
144359
231364
453934
139919
650439
150086
153135
217431
316895
588697
115071
374635

اسم الطالب
سليمان فريد سليمان يونس
اية عبد العظيم فؤاد عبد العظيم
محمود عبد الحكم السعيد عبدالغفار وكوك
نرمين سﻼمة حسن امين الحمامى
امنيه اسامه حامد محمد
احمد ناصر محمد امين
هاجر حسنين محمد حسنين
السيد مصطفى السيد شهاب
عبد الرحمن وجيه ابو النجا دياب عيسى
رنا اشرف محمد عبد الرحمن عبد النبى
ريهام يوسف عبده يوسف احمد
عبد الناصر مجدي محمد مرسي محمد
ياسمينا محمد مرسى محمد عوف
محمد كمال ناصر عبد العزيز
هويدا سعد السيد الجنيدي
امينه عدلي حسن محمد
هيثم مؤمن محمود ابراهيم
أسماء اشرف عبد الخالق محمد درغام
علي عبدالعزيز فرج محمد
بدران محمد محمد عبد الصمد
دعاء عبد ﷲ السيد سليمان
نيرة اشرف ذكريا امين
ياسمين سعيد محمد ابو زيد الجنايني
اسﻼم محمد على على مخلوف
دنيا محمد الثابت المرسي
كريم رضا عيسى محمود
ندى ناصر فتحى محمد دسوقى
نورهان خالد محمد محمود
نجﻼء سامي محمود حافظ عامر
احمد كرم الدسوقى السيد يوسف
اية احمد يونس عبد العظيم
خالد محمد خالد رفاعي

الكلية
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق عين شمس
علوم بنها
حقوق القاهره
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره المنصوره
حقوق المنصوره
تجاره الزقازيق
تربية/رياضه طنطا
تجاره سوهاج
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
اداب اسوان
تربية اﻻسماعيليه
تربية دمنهور
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
حقوق انتساب موجه القاهره
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
خدمه اجتماعيه حلوان
علوم رياضة طنطا
تجاره انتساب م .بنها
تجاره المنصوره
تجاره انتساب موجه طنطا
تربية ابتدائي بنى سويف
زراعه القاهره
تربية ابتدائي بنها
تجاره طنطا
دار العلوم ج القاهره
علوم بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
457080
824888
126394
171612
589149
904163
152060
654854
755523
133097
155618
890105
527938
542428
514327
308713
538806
379170
129189
590500
297613
277472
433704
598498
652762
806450
351852
455360
237975
441765
212135
318724

اسم الطالب
رقيه محمد جوده محمد السمنودى
فريد محمد اسماعيل حسانين
اسراء حاتم محمد علي الهاشمي
عمرو محمد سلمان سليمان
لبنى امين محمد احمد التنة
عبد السﻼم السيد علي عثمان
محمد ماهر سليمان عبد الغني
رانيا العدل ابراهيم السيد
رضا عبد الحميد مطاوع علي
حسناء طارق محمد عرفان
جهاد صﻼح فاروق سيد
مينا سمير لويس ذكى
سلمى محمد حمدى حسنى شيبوب
محمد على محمد حافظ عمر
احمد على عبد الفضيل منصور جاب ﷲ
خالد طارق رمضان احمد
نورهان اشرف طلبه ابراهيم حموده
اسراء على احمد ياسين
عمر حاتم محمد عبده
حسام حافظ محمود الهنداوى
ملكة مدحت مصطفى رضوان
محمد طارق اسماعيل زكى السيد
مصطفى بهاءالدين محمد السيد حسام الدين
مصطفى احمد فوزى السيد قشوه
احمد حسام الدين عبد الحميد الذكى دسوقى
دينا محمد جمال حسين محمود
احمد وائل حمدى احمد
احمد رمضان حامد فرج زيدان
روان محمد احمد ابراهيم
عبد الرحمن سامى محمد العربى
يمنى ياسر طه اباظه
ايمان احمد رمضان موسى

الكلية
تجاره طنطا
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه الزقازيق
حقوق بنى سويف
اداب كفر الشيخ
اداب سوهاج
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تمريض المنصورة
تربية العريش
تجاره انتساب موجه الزقازيق
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
حقوق اسيوط
تربية أساسي اسكندرية
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
اداب دمنهور
تربية ابتدائي بنها
حاسبات ومعلومات حلوان
حقوق المنصوره
بنات تربية/رياضه عين شمس
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
علوم رياضة اسوان
تجاره جامعة دمياط
تجاره طنطا
رياض اطفال القاهره طالبات
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره طنطا
علوم القاهره
تجاره طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
726381
675496
837340
812971
826444
364966
469136
593371
653060
680154
324742
366676
110908
234776
526583
654984
602723
653829
676468
599782
384967
805511
840811
673484
364118
214246
150817
613638
814175
662389
388988
210810

اسم الطالب
روان محمد عبد الحميد السيد على
هاله رضا منصور مصطفى العزب
محمد عبد المحسن محمد احمد بخيت
هاجر مجدى ضاحى عبدالصالحين
هايدى عصام عبدالعال محمد
داليا يحيى رشوان محمد
انسام عبد المنصف على محمد ابوالنضر
فاطمه محمد عبده رجب
نورهان جﻼل محمود محمد
محمود سمير على محمود على
مارينا عزت عياد جبره
عمرو على عبدالعظيم الشاذلى سكر
ايه سيد احمد ابراهيم
نوران هشام ابراهيم عبد السﻼم
احمد محمد احمد عيد رزق
محمود محمد جﻼل جاد ابو المعاطى
صدام عواد عبدﷲ عطية
زياد محمد احمد على الطوخى
فاطمه الزهراء مصطفى احمد احمد رقبة
محمد عمر على محمود
عمر ممدوح فرج ابراهيم
مينا هانى فهمى برسوم
احمد سﻼمة محمد محمد
دينا رأفت اسماعيل حسين عبد المقصود
اسراء محمد السيد على عبدﷲ
محمد حمدى محمد على
محمد زكريا محمود ابراهيم
عمار مجدى لطفى محمد
شيماء رضا هاشم محمد
احمد على حسن عبد الفتاح
عبدالهادى عبدالبديع طه علي
دنيا مهدي على محمد

الكلية
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره طنطا
اداب فرع الوادى الجديد
اداب انتساب موجه المنيا
علوم اسوان
كلية البنات آداب عين شمس
تربية ابتدائي كفر الشيخ
اداب جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره الزقازيق
تربية الغردقة جنوب الوادي
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب بنى سويف
تجاره انتساب م .بنها
علوم طنطا
نوعية المنصوره
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجاره المنصوره
تمريض الزقازيق
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تربية عين شمس
اداب المنيا
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف
علوم رياضة المنصورة
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم القاهره
تجاره انتساب موجه حلوان
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب المنيا
تجاره انتساب موجه المنصوره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حقوق عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
224069
674071
886033
595521
754071
808219
117618
447180
226376
375384
732590
599266
136815
320917
120012
616995
162053
213470
205551
535177
737002
904635
390143
578536
816627
603514
535046
913026
899109
160421
444659
317543

اسم الطالب
ندى احمد حمدى ابراهيم
دينا محمد حسن حسن شادى
عبد الناصر فوزى سالم على
شيماء ايمن عبد ﷲ المتولى نصر الدين
نوران محمد حسن حسن جبر
محمود شحاته ابو الفتح احمد
هدى اسماعيل السيد حسن صالح
عبد الرحمن عبد الناصر عبد الرحمن البيومى الجمل
محمد على عبد الحميد على
محمود عدلى ابراهيم محمد
مريم عاطف سليمان عبدالسيد
يوهانز صبحى توفيق باسيليوس
امنية ايمن محمد عبد الفتاح نصار
زهراء جودة احمد عودة
ايمن حسين سﻼمة حسين
ياسمين عبد الملك الدمرداش السايح
محمود سيد مصري محمد عيد
على سيف النصر محمد ابو المكارم
تقى خالد عبدالحميد محمد سالم
نهاد يحيى زكريا عيسى
احمد عﻼء الدين السيد احمد
حمدى ابراهيم حباشي ابراهيم
روجينا رضا غالى خليل
احمد عماد محمود غازى رزق
محمود حمزه عبد التواب محمد
باسم مصطفى جوده على ابراهيم
ايمان عبد القادر سعد محمود الخولي
شيماء عوض ﷲ على محسب
مارينا مجدى ثابت زخارى
اسماء عبد الفتاح عبد اللطيف عبد السميع
محمد صبحى عبد العاطى أحمد شهاب الدين
فاطمة السيد فتحي محمد العناني

الكلية
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم اسيوط
السن عين شمس/رياضة
تجاره بور سعيد
حقوق اسيوط
اداب القاهره
تربية/رياضه طنطا
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
حقوق بنها
اداب الزقازيق
علوم بورسعيد
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق انتساب موجه القاهره
التربية النوعية بميت غمر شعبة التربية الموسيقية
حقوق بنى سويف
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
اداب القاهره
استنفد الطالب رغباته
تجاره الزقازيق
تربية ابتدائي سوهاج
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره طنطا
تجاره اسيوط
تجاره بنها
تربية ابتدائي دمنهور
تربية طفولة أسوان
تجاره سوهاج
علوم بنى سويف
علوم رياضة طنطا
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
125926
433169
234872
609450
582410
503740
429907
312002
594307
753696
813695
726748
105929
210333
914353
834953
726163
806958
230961
351854
815747
374700
320542
151420
906982
753262
815815
383632
593740
225965
512952
372032

اسم الطالب
منه ﷲ محسن احمد حسين
احمد شوقى احمد محمد الجنيدى
اسراء فراج عبد البر طاحون
امنيه السيد عبد ﷲ محمود
ابراهيم حسنى السيد عواد
مازن سامى المتولى على الدين الحناوى
ايه ناصر سيد محمود الشربينى
احمد جاد فتحى السيد
هبة صالح على خليفه
مصطفى السيد حسن محمد جبر
ساره فرج جﻼل راشد
سلمى عادل توكل محمد
شيري عصام وديع يونان
دينا محمود حنفى محمد
مروه ربيعي امين عبادي
فاطمة الزهراء محمد متولي محمد
عبد الرحمن محمد ابو النور على فراج
صافينات احمدعصام حسن صالح
عبدالرحمن حمدى على علوان
اندرو صابر صادق كامل روفائيل
حسام عبدالرحمن عبدالرحيم على
محمود فاروق عبدالحميد عثمان
محمد نبيل عبدالسﻼم دبش
رانيا عبد الفتاح عبد التواب علي
محمد رمضان عبد العال عبود
ايمان السيد العربي ابراهيم عبد السﻼم
حسناء ربيع سيد سيد
اسراء محمد سليمان محمد عبدﷲ
احمد نظمي عليوه على غراب
مؤمن محمد على حسين
داليا محمود عزمى مصطفى مصطفى محمد
نورهان نزيه جمال الدين عفيفى

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
السن عين شمس/رياضة
اداب الزقازيق
اداب المنصوره
تجارة جامعة السادات
علوم رياضة طنطا
معهد فني صحى رياضه بنها
تربية/رياضه جامعة دمياط
اداب انتساب موجه بورسعيد
حقوق بنى سويف
حقوق المنصوره
حاسبات ومعلومات الفيوم
تجاره عين شمس
تربية اسوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
رياض اطفال المنيا طالبات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب المنيا
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
علوم شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى امبابة
معهد فني صحى سوهاج
اداب انتساب موجه بورسعيد
تربية ابتدائي المنيا
كلية البنات تربية عين شمس
تربية جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب م .بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
886207
603975
312654
683034
374121
159752
145296
317382
151682
316011
580630
289689
581901
241996
113385
912514
387131
371815
381300
602305
510679
439746
301220
315648
825780
650266
535352
147431
227206
543581
131420
513325

اسم الطالب
جمال عبد الناصر ابراهيم عبد الرحمن
محمود شحته احمد عطيه
سيد هشام سيد محمد يوسف
ابراهيم جمال محمد ابراهيم بطين
دينا احمد عبدالحكم محمود دوام
ايمان سعيد عبود محمد
مى محروس عبد العظيم محروس
اسماء ممدوح صابر محمد
ايمانويل اكرم وجيد بطرس
اﻻء مدحت كمال أحمد بدر
احمد محمد عبدالحميد محمد
امنية محمد رفعت سليمان
مصطفى عبد العزيز غازى البيلى
محمد عمر محمود محمد
عمرو ماجد ابوالمجد جادﷲ
بسمه عبد البارى محمد احمد عمران
امنيه عزب احمد عزب
هاجر صبحى حافظ يوسف
عمر عزالدين صبحى حسين زايد
محمد سعيد محمد الهادى خليل
احمد مصطفى بكرى محمد عامر
آيه عزت السيد إبراهيم يونس
احمد ماهر عبد الحميد الخطيب
اشرف فارس محمد سليم
محمد عبد الرحمن احمد عبد الرحمن
بتول باسم بدراوى عبد العزيز فرج
حنين طلحه ابو بكر صالح حميده
جيهان اسماعيل محمد عبد ﷲ
منة ﷲ خالد محمد عبداﻻخر
عادل احمد جمال الدين محمد على سراج
مريم ناصر متولى الشحات
دنيا محمد حسن بديوي

الكلية
تجاره اسيوط
تربية/رياضه الزقازيق
تجارة انتساب موجة جامعة السادات
حقوق المنصوره
اثار قنا جنوب الوادي
معهد فني صحى بنى سويف
علوم حلوان
علوم حلوان
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
حقوق انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية طفولة أسوان
كلية البنات علوم عين شمس
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
علوم بنها
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
تجاره المنصوره
علوم اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه حلوان
اداب القاهره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
بنات تربية/رياضه عين شمس
حقوق اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
662500
442198
880875
237243
849370
591574
896392
754761
204827
726608
739820
359927
323254
508394
733977
315842
122260
668707
877932
429251
124351
876292
502637
680581
883220
164299
599452
545987
575245
503158
581027
759811

اسم الطالب
محمد وليد عبد العليم عبد المجيد
ابراهيم محمد محمود ابراهيم العبد
محمد احمد عبد العزيز محمد
عمر عبدالراضى مصطفى محمد
لمياء أبو الحجاج أحمد بصري
ميرنا محمد محمد طرابيه
ميرنا حسنى رمزى فهيم
عبدالرحمن محمد ابراهيم على
هانيا خالد عادل عبد العال بهاء الدين
احمد السيد محمد عبده غريب
اميره اسماعيل السيد محمد مصطفى فراج
ايمن محمد ابوالحارث زناتى
عهود رمضان برعى عياد
حبيبه خالد عنتر محمد ابراهيم
محمود محمد محمود على مقلد
محمد عصام الشحات فرج
نورهان محمد محمود حسن
خلود العوضى محمد العوضى الجمل
مروه حفني محمد حسين
ايمان يسرى حسن محمد حسن
اندرو رأفت جبرة نظير
حفظى شكرى بطرس بخيت
ماهينور ممدوح مصطفى شكرى
محمد على محمد محمود حجازى
منار صﻼح احمد شريف
ريهام رمضان صالح عبد العاطى
رامز محمد حسن اسماعيل اباظه
اسراء السيد عبده احمد
عبد الرحمن ابراهيم محمد عبد الحميد الباجورى
محمد طارق محمد احمد حمدون
كريم عبد الحميد محمد بكرالحلوجى
عمر ضياء محمد عبد الصادق السيد

الكلية
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
زراعه طنطا
تربية/رياضه اسيوط
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره انتساب موجه سوهاج
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
حقوق عين شمس
تجاره جامعة السويس
دار العلوم ج القاهره
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب شبين الكوم ج المنوفية
سياحه وفنادق اﻻسكندريه
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم رياضة سوهاج
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره الزقازيق
علوم اسيوط
تربية أساسي اسكندرية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى اسيوط
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب اسيوط
اداب الفيوم
تجاره الزقازيق
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره طنطا
تجاره اﻻسكندريه
اداب المنصوره
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
231096
820975
115325
900450
278440
385094
372521
659800
120774
300985
747549
726624
733370
671093
305929
876135
657971
237328
593736
588907
122881
150078
361141
294836
735243
395944
109422
130800
660864
603680
536309
510485

اسم الطالب
امل عاطف فوزى عبدﷲ
محمد عبد الباسط احمد احمد على
هدير محمد سعدالدين عبد الوهاب
مارينا فكتر حنا ساويرس
درين معتصم محمود العربي عابدين
محمد سليم محمد خليفه
هدير طﻼل عبدالعزيز حمود
شرين محمد فرج احمد السيد
عبد الرحمن ابوزيد ناجى فايز
ابراهيم فتحي محمد محمد جاد ﷲ
فاطمه الزهراء خيرى عبدالعظيم ابراهيم
عمر عﻼء عمر عوض عدس
شوقية محمد عبد العزيز سالمان
احمد رجب الدرينى البسطويسى سيداحمد
اسﻼم سعيد منصور الحليفى
عمر فريد شوقى عبد السﻼم
احمد محمد عبد الوهاب محمد النجار
ساره رضا محمد عبد الشافى
ابراهيم علي عبده ابراهيم الموجي
الهام ناصر عبد اللطيف رضوان
منه ﷲ خالد ماهر حسن
عبد ﷲ محمد عبد ﷲ سيد
سلفانا وديع صبحى ابراهيم
حسين حمدي محمد عبد العال
منى طه عطيه ابراهيم
امنيه عبدالقادر حامد على
محمد مسعد عبد اللطيف عبد السﻼم
سمر رمضان عبد الوهاب مصطفى
الشيماء هانى عبد اللطيف عبد الخالق
عبد الرحمن توفيق حسينى عبد المقصود
منه ﷲ محمد السيد الطحان
عﻼء محمد ابراهيم امين ابراهيم

الكلية
رياض اطفال القاهره طالبات
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
حقوق انتساب موجه القاهره
معهد فني صحى سوهاج
حقوق عين شمس
تربية/رياضه عين شمس
علوم عين شمس
اداب انتساب موجه المنصوره
علوم القاهره
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
زراعه اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بور سعيد
نوعية فنيه الزقازيق
علوم المنصوره
تربية/رياضة جامعة السادات
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
معهد فني صحى رياضه المنصورة
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
معهد فني تمريض طنطا
حقوق القاهره
حقوق انتساب موجه القاهره
نوعية عباسيه
العالي للعلوم اﻹداريه  6اكتوبر
تربية ابتدائي الزقازيق
دار العلوم ج القاهره
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق انتساب موجه القاهره
نوعية المنصوره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره انتساب موجه دمنهور
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
737515
472516
836616
281255
881710
833926
163385
213651
161027
387690
595302
146278
455774
126265
601665
756111
805817
121001
324912
242009
669089
460830
523921
607333
656569
315031
678203
838225
469993
160742
898461
502583

اسم الطالب
اميره ماهر محمد الهادي
صفاء جمال عبدالعظيم ذكى عمر
مصطفى ابراهيم محمد ابراهيم
مصطفى حسين محمد محمد
ندا عماد خفاجي مرسي
تغريد جﻼل محمد محمود
يمنى محمد احمد ابوسمره احمد
هديل عامر كمال محمود
خالد احمد حسن حسن
رحمه عبدالمجيد محمدالهادى عبدالبارى
سناء سالم محمد سالم دهيم
هشام حسان فرحان عبد الغني
مصطفى توكل عبد الحميد عبد الشافى
اسراء عﻼء الدين نصر اسماعيل
جهاد محسن رمضان محمد جنادي
محمود نصر محمود احمد
فاطمه حسن علي حسن
احمد محمد عبد ﷲ احمد
مروة سيد محمد سيد
محمود جمال على حبشى
عبد ﷲ احمد حسين احمد حجازى
محمد سليمان فتحى سليمان الوكيل
ندى عادل احمد ابراهيم
سمير محمد نجيب محمدي الجمل
ايه هشام صبحى احمد الصباغ
احمد محمد عبد الرحمن محمد
امجد اﻻمام شفيق اﻻمام
هبه عبدﷲ حسن سيد
عﻼء السيد فاروق حسنين محمد
شيماء سيد رمضان عبد الغنى
نبيل صبحي مهاود خليل
ندى خالد محمد عبد الحميد احمد

الكلية
نوعية الزقازيق
علوم كفر الشيخ
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية اسيوط
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
طب بيطرى بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
حقوق بنها
معهد فني صحى بور سعيد
تجاره انتساب م .بنها
تربية ابتدائي طنطا
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره الزقازيق
معهد فني صحى رياضه اسماعيلية
اداب انتساب موجه المنيا
السن عين شمس/رياضة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه الزقازيق
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
اثار الفيوم
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب المنصوره
تربية ابتدائي بنها
تربية رياضيه بنين المنصوره
تربية فرع الوادى الجديد
معهد فني تمريض طنطا
تربية بنى سويف
تربية سوهاج
اداب اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
881604
662943
316507
471752
814352
296841
816719
750383
454342
169873
460058
393647
670903
612640
591425
659949
884157
143799
908385
906513
310288
220737
656642
310323
896734
465145
596781
236483
433783
124669
817530
727388

اسم الطالب
رانيا بدر عبد الحميد محمد
احمد عبد الغنى عبد الجواد عبد الغني
ايمان احمد عبد العليم محمد النجار
محمد اسماعيل احمد حسن
امانى رمضان حسن ابو الحسين
صفاء محمد على احمد العباس
محمود على احمد ابو زيد
صﻼح مهدى صﻼح محمد عبد القادر
نهال محمد ابراهيم البلتاجى
عبير فتحي قرني علي
آﻻء سعيد حسن السقا
عاطف السيد محمد السيد سالم عوده
ندى صبحى توفيق عبد الفتاح على
محمود احمد محمد احمد
منه ﷲ احمد عبد الحميد المغربى
هدير محمود السيد مسعد
سلوى حماده احمد على
ريم حنفى محمود على
حسام سليمان عبد الحميد محمد
صموئيل نبيه ابراهيم لبيب
محمد سامي محمد شعبان زغلول
احمد محمود احمد محمد سليمان
هند محمد محمد منصور عبد العزيز خريبه
عبد السﻼم ابراهيم عبد السﻼم العربى
احمد صبحى محمد صالح
محمود رضا عبدالسﻼم عبدالدايم
رحاب حسن عبد العظيم حسنين موسى
محمد عبده اسماعيل عبد المنعم
جمال محروس رجب الحرموشي
محمد عزت محمود احمد عيسى
مصطفى سامى سعد محمد
محمد عﻼء احمد نصر ﷲ

الكلية
اداب اسيوط
طب بيطرى المنصوره
اداب جامعة دمياط
معهد فني تمريض طنطا
تربية المنيا
حقوق انتساب موجه عين شمس
اداب المنيا
تربية بور سعيد
نوعية طنطا
دار العلوم الفيوم
تربية كفر الشيخ
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره بور سعيد
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تربية المنصوره
تجاره اسيوط
تجاره القاهره
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تجاره سوهاج
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
تجاره عين شمس
تجاره المنصوره
معهد فني صحى رياضه بنها
تجاره سوهاج
علوم رياضة اﻻسماعيليه
تجاره بور سعيد
تجاره انتساب م .بنها
اداب دمنهور
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تجاره اسيوط
حاسبات ومعلومات الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
302201
441732
394372
381739
811910
807321
213628
519501
312634
425920
148172
618109
161167
812596
806890
363387
815403
425535
729384
803876
439725
656672
317552
121254
294597
107069
380076
293328
146589
539565
650654
801653

اسم الطالب
هشام مصطفى محمود حشاد
احمد صﻼح عبد العظيم احمد
احمد عبدالكريم محمد الجمال
ميريهان محمد انور عبدالحميد الكفراوى
جورج نظمى مرقس ارمانيوس
محمود سيد محمد ابوالحسن
حازم اشرف سيد عبد المحسن
سارة محمد قطب عبد السﻼم الحيوي
احمد صﻼح فتحي عبد الواحد
سوسن صﻼح فاروق السيد
حسام صﻼح شحاتة محمد سعد
محمود احمد السيد مصطفى جبر
جومانه السيد محمد مرسى
احمد حسن فاروق محمد
نورهان خالد محمد شاكر عبدالعليم
ابانوب جابر سعدان عطوان
ساره احمد محمد صادق
عبدالرحمن عز الدين محمد محمد نصير
احﻼم عبد الغني محمد الهادي
ياسمين احمد حاتم ابراهيم احمد
ياسمين السيد احمد رضا حسن جمعه
اسماء فتحى محسوب عبد الحميد عامر
هدير عماد الدين مأمون حجازي
باسم السيد محمد عبد اللطيف
كيرلس عصفور لوندي جندي
ندى اسامه ايهاب امين ابراهيم
دعاء صباح محمد محمود ابوحسين
اميرة مجدي زكى عمران
محمد عاشور بيومي اسماعيل
هناء خالد ابراهيم السيد محمد النشرتى
عبد المنعم شوقى اسماعيل حتاته
مصطفى زين محمد جمعة

الكلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
تجاره بنها
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
علوم المنيا
حاسبات ومعلومات حلوان
اقتصاد منزلى حلوان
تجارة جامعة السادات
رياض اﻻطفال ج اﻻسكندرية فرع مطروح
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
نوعية المنيا
تربية/رياضه اﻻسكندرية
تجاره المنصوره
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات القاهره
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
علوم حلوان
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره المنصوره
معهد فني صحى بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
809407
531683
452929
753568
159785
381433
501344
316432
656757
235669
147163
306361
530447
434742
917560
548481
911812
583130
659595
215730
842706
750085
502308
154104
224950
830363
837757
579815
304795
309883
125803
678775

اسم الطالب
عﻼء عامر زكى محمد
احمد نصر محمد الفرارجى
نهلة السيد حسنى السيد الرجداوي
احمد حسين حسين احمد حسين عمر
مروة سعيد حسين عويس
كريم ناصر محمد محمد
بانسيه حسين جابر محمد ابراهيم
اية عبد الجواد عبدالمعطى مسلم
جهاد جمال على محمد جمال الدين
محمد فتحى حسب ﷲ عويضة
محمد جمال عبد الجليل سيد عويس
عبد العظيم سمير عبد العظيم الشقيدى
احمد محمد محمود طلبه
محمود فوزى نصر الدين ابراهيم العطار
شيماء عاشور حسين هريدي
احمد عبد ﷲ محمد عبدﷲ سعد
احمد عادل مهدى احمد
دينا خالد عبد النبى أبوغانم
مياده عوض محمود عوض
مادونا شهدى سليمان ارمانيوس
محمد سعد محمد عبد اللطيف
احمد سعيد عبد الرحيم محمود
عمرو جمال عبد الناصر انور محمد التركى
ميرنا احمد فكرى سيد
محمد احمد ابراهيم سيد
بوﻻ امجد ايليا مرقس
محمد ايمن عبد الرحيم عرفا
منار السيد عبد الحميد محمد غنيم
هالة عيد محمد فوزي ندا
احمد مصطفى عبد المقصود نصار
ايمان صبرى عبد الجليل سليمان
مروه محمد ابراهيم احمد يوسف

الكلية
ك.ت .فني لمواد البناء حلوان
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره بور سعيد
تجاره بنى سويف
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه دمنهور
علوم بنها
معهد فني تمريض المنصوره
تربية رياضيه بنين حلوان
زراعه القاهره/رياضة
تربية/رياضة جامعة السادات
علوم دمنهور
تجاره اﻻسكندريه
تربية اسيوط
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
تربية رياضية بنين اسوان
تجاره المنصوره
اداب المنصوره
حقوق انتساب موجه عين شمس
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
علوم جامعة السويس
علوم اﻻسكندريه
تربية بنى سويف
علوم رياضة حلوان
كلية تجارة ج أسوان
تربية فرع الوادى الجديد
معهد فني تمريض طنطا
تمريض شبين الكوم المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
231861
469515
741997
520381
282788
500316
384790
802117
385803
741119
369221
314549
729691
162228
609093
105413
516966
675595
159429
533792
530619
217660
596408
547674
354528
666192
377400
436208
735561
889117
234088
905414

اسم الطالب
محمود محمد عبد الوهاب حسن
سلمى زهران طلبة عمر محرم
بلسم اشرف محمد رشاد
اماني عبد اللطيف محمد عبد ﷲ عبد اللطيف
منة ﷲ حمدي محمد صالح
انجلو نبيل هنرى ارمانيوس سعيد
هاشم اسامه هاشم ذكى
احمد هشام محمود عبد ﷲ
محمود صﻼح على ابراهيم
محمد ممدوح ابراهيم محمد الساعي
احمد يحيى معوض عبدالرحمن
هاجر عصمت محمد ابراهيم الحجة
عبدالرحمن شافعى محمد محمد الحسينى
عفاف عزت نجيب جادﷲ
احمد مصطفى محمد احمد ابوالعمايم
كريم مسعد على محمد
ابراهيم على عبدالحميد قريطم
نادر احمد عبده حسن بيومى سعفان
يوسف محمد نصر عبد العزيز
اميره عزت عبدالوهاب حسين رضوان
مصطفى محمود عبد الفتاح محمود مرشدى
ندا حاتم محمد عبد الفتاح
جهاد اسامة نعمان الدياسطي
زياد كمال الدين محمد علي مهنا
محمد العجمى محمد حسن
عبد الحميد مصطفى السعيد عبد الحميد
احمد عاطف حسين عبدالحميد
بانسيه عاطف احمد محمد اسماعيل
اﻻء سعيد محمد محمد
مروه جمال عبد الرحمن خطاب
ياره حسين حسن على
اسراء محمد محمود عارف

الكلية
تجاره طنطا
علوم طنطا
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اداب جامعة دمياط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره جامعة السويس
تربية /رياضه المنيا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره جامعة السويس
معهد فني صحى رياضه بنها
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
علوم رياضة الزقازيق
نوعية فنيه الفيوم
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
العالي للحاسب اﻵلي ونظم المعلومات اﻹدارية بأبي قير
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
علوم اﻻسكندريه
حقوق اﻻسكندريه
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
علوم رياضة دمنهور
تربية/رياضه عين شمس
معهد فني صحى المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية اسكندرية
تربية طفوله الزقازيق
اداب سوهاج
حقوق عين شمس
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
320569
218895
354440
293403
807860
685253
600716
808259
588309
581721
309207
805267
109223
352259
529463
814961
426155
650027
429616
303487
651114
167244
803682
584277
151890
746189
294303
401196
506384
304188
538936
374417

اسم الطالب
عبد المحسن جمال على اﻷزوك
بيشوى مجدى سليم غب﷼
جمال الدين اكرم ابراهيم صالح احمد
هالة صﻼح عبد الصمد عبد الحكيم
محمد جمال محمد احمد عثمان
ليلى انور عبد القادر اسماعيل حجازى
نيره النادى السيد احمد عبدالنبى
مصطفى محمد ابراهيم احمد
محمود الخضر محمود احمد مرسى
وائل عبد الهادى محمد هيكل
اية رضا لبيب أبو الفضل
صفاء أحمد سعداوي مهدي
عبد الرحمن خالد احمد اسماعيل
مى عادل السيد عبداللطيف الصيفى
المعتز بدين ﷲ ياسر سالم عبد النبى سالم عامر
احمد محمد احمد عبدالحميد
هدير مصطفى فضل اسماعيل
محمد احمد محمد فؤاد الحناوى
نورهان على السيد عبد القادر
نورا مجدي راغب ابو العينين
سها محمد احمد عبد القادر
محسن عشرى ميزار عبد المجيد
ايرينى جليل فرنسيس غب﷼
خالد عبد ربه أحمد الشيخ يوسف
محمد احمد محفوظ خليفه
ابانوب فايق عطيه فايق
مصطفى سامي نصر عباس
مسعود عزت عربى سليم
رضوى حسن محمد حسن عبد ﷲ
منة ﷲ انور محمود نصار
اسراء ياسر محمود البسومى
ساره عيد حسن عبدالحميد حسن

الكلية
معهد فني صحى بنها
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره انتساب موجه بنى سويف
حقوق المنصوره
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره بنى سويف
تجاره طنطا
تربية/رياضه طنطا
تربية ابتدائي السادات
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب سوهاج
علوم رياضة عين شمس
تربية ابتدائي دمنهور
حقوق اسيوط
تجاره دمنهور
تجاره كفر الشيخ
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
تربية السادات
تمريض المنصورة
تربية الفيوم
رياض اطفال المنيا طالبات
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حاسبات ومعلومات عين شمس
حقوق حلوان
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
زراعه مشتهر
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
146559
432377
801589
679426
376416
735286
449725
286415
399758
547460
232640
118752
117754
207952
600689
543748
147774
378853
379064
578062
313085
113036
503878
386445
358251
752162
677891
213780
280347
819182
807147
921589

اسم الطالب
ابراهيم خميس ابراهيم بيومي
محمد حسن محمد محمود السيد
كيرلس صفوت صبحى بسخرون
محمد احمد عبد الحميد احمد السمرى
عبدالرحمن يحيى محمدابراهيم حميدة
ياسمين كمال احمد ابراهيم
خلود ابراهيم سعيد على حسين
امل محمود حامد عبد الغنى شوارب
احمد صﻼح فرج محمد بيومى الكمار
معاذ محمد ابراهيم امين الطباخ
بثينة صﻼح احمد محمد
منةﷲ ابراهيم محمد ياسين ابراهيم
اية احمد احمد ابراهيم
عمر احمد انور محمد جودى
علياء حسام محمد عليوه
رنا محمد صالح اسماعيل
دينا عبد التواب سيد محمد
سعيد عبدالدايم محمود عبدالكريم
اسراء ثابت ثابت حسين
ندى محمد وجيه ابو راضى
اﻻء احمد عبدالجواد عبداللطيف
احمد على احمد محمد السيسى
مينا عونى سامي توفيق شنودة
شروق ايهاب حمدى سعد السيد
اسراء محمد زكى محمد هيكل
اﻻء ابراهيم احمد على ابو عيسى
مروه محمد عبد ﷲ محمد محمد ابو زيد
جون عماد عبده اسكندر
يوليانا مينا عدلى حبيب
اميره محمد عبدالمهيمن يونس
حنا يوسف القمص يوحنا قيصر
عبدﷲ اسماعيل منير اسماعيل

الكلية
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره بنى سويف
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تمريض عين شمس
نوعية الزقازيق
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره القاهره
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
نوعية عباسيه
حقوق القاهره
تجاره انتساب موجه طنطا
حقوق عين شمس
اداب انتساب موجه الزقازيق
علوم رياضة اﻻسكندرية
تربية حلوان
حقوق عين شمس
تجاره عين شمس
معهد فني صحى طنطا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره عين شمس
تربية بور سعيد
رياض اطفال بورسعيد
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
فنون جميله فنون المنيا
تربية المنيا
تجاره اسيوط
حاسبات ومعلومات اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
311587
653058
575693
746310
310619
317314
876914
319156
803011
214605
237781
115415
739391
809194
434665
281960
164577
673325
146734
320359
392281
128525
466719
138736
826873
233092
833287
579293
881221
390134
605894
734024

اسم الطالب
محمد عادل منير عمران
نرمين محمد السيد على احمد
بسنت ناصر كمال كامل
دعاء سعيد عبد الخالق ابو زيد
سماح مجدي محمد الجروانى
بسمة هشام حنفى محمد أبوزينه
حسناء مصطفى حسين خليف
ايمان عبد النبي عبدالغفار السقا
كرستينا نبيل عدلى أسعد
فادى اشرف حلمى عوض
دينا ماهر محمد بشير
زينا اسماعيل خليل محمد
لميس احمد محمد محمد النجار
أية سيد محمد فاضل
محمد ايمن على ابراهيم حسان
نوران ابراهيم محمد سامى الحاج ابراهيم
ايمان حسين مصطفى كمال
امنيه السيد محى الدين السيد العجرودى
ساره سيد مصطفى متولى صالح
احمد سمير محمد عبدالعال
عمار محمد على حسين
بسمه حسن على قطب
اسماء ابوبكر ابراهيم سعد ﷲ عامر
نورا عبد الصمد عثمان عبد الصمد
مصطفى قناوى محمد محمد
سلسبيل سيد على عبد ﷲ
عبد الرحمن على زين العابدين احمد
هدير السيد محمد اسماعيل عمر
مريم فؤاد شرموخ ميخائيل
دنيا عبدﷲ محمد عبدﷲ
ريهام احمد محمد سعيد عبد الحميد
ايمان السيد احمد سعيد مقلد

الكلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
علوم طنطا
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية طفوله شبين الكوم
تربية السادات
تربية ابتدائي اسيوط
تربية شبين الكوم
اداب المنيا
تجاره انتساب موجه حلوان
استنفد الطالب رغباته
فنون تطبيقيه حلوان
تربية ابتدائي الزقازيق
اداب انتساب موجه المنيا
علوم رياضة كفر الشيخ
علوم عين شمس
معهد فني صحى بنى سويف
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
حقوق انتساب موجه القاهره
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
زراعه القاهره
كلية تجارة ج أسوان
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية ابتدائي طنطا
طب بيطرى اسيوط
تربية عين شمس
تربية الزقازيق
نوعية الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
316004
527559
205053
358594
231466
296708
736232
739920
902137
608159
902061
119200
361780
833942
225153
289518
738258
880359
232623
895846
221268
170348
501616
444135
376408
809032
837615
106060
140731
820680
316164
147438

اسم الطالب
اسراء سعيد عبد الرازق السيد
سناء فوزي احمد عبد الفتاح محمد
امانى محمد احمد عﻼم
اسماء عاطف سهل عبدالعال
اﻻء احمد محمد اسماعيل
ميادة محمود احمد محمود ابوالمجد
محمد ايهاب عبد ﷲ حسن سالم
نورهان السيد محمد محمد الشمشيرى
ساره صبرى سيد احمد
شيماء رضا احمد علي المنوفى
اميره محمد مهران محمود
نوران احمد محمود امين
عائشه سيد سيف محمد جعفر
صفاء محمد سيدأحمد محمد
احمد عصام عبد ﷲ احمد
نورا محمد احمد عبد الرحمن
محمد السيد احمد ابراهيم
دينا ميشيل برتى عطا ﷲ
محمود صابر محمد يوسف
مارينا صبرى موسى بخيت
اميره محمد مصطفي عبد العزيز
عبد الرحمن كمال جمعة عبد الباقي
كريم رضا فاضل محمد علي
ايمان على محمود على الدبة
جمال يسرى نسيم اسكندر
ايه محمود ربيع امين
اميرة صديق محمد صديق
ميرنا موريس نجيب جرس
ايه سعيد حسين مهدى
احمد زكريا عاشور أحمد
نسمة عطية فهيم على اﻻمام
دنيا عبد ﷲ نصحى عبد ﷲ

الكلية
السن عين شمس
تربية اسكندرية
السن عين شمس
اثار القاهره
تربية عين شمس
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
زراعه الزقازيق/رياضة
تربية الزقازيق
اداب سوهاج
نوعية الزقازيق
تربية سوهاج
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
نوعية الزقازيق
علوم اسيوط
حاسبات ومعلومات المنيا
تربية سوهاج
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
اثار الفيوم
تربية/رياضه طنطا
تربية عين شمس
رياض اطفال القاهره طالبات
إعﻼم ج جنوب الوادى
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب انتساب موجه حلوان
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
463455
523695
880395
232652
541952
674674
535358
526254
671916
880074
910301
880929
321136
373632
539152
889943
126538
608644
746962
884243
835235
436858
527816
666351
725342
444910
471756
467849
674053
583401
375893
752279

اسم الطالب
الزهراء محمد احمد محمد كشك
آية السيد أحمد منصور عبد الفتاح
نيفين نظمى برتى نصيف
ف﷼ نبيل محمد فراج
محمد السيد عبد المنعم السيد محمد
عبد ﷲ مدحت هﻼل محمد عبد ﷲ
ساره عادل حلمى صليب
حسين حسنى صديق احمد عوض
ايه عبد الفتاح على المتولي
ساره احمد شاكر محمد
عﻼ اسامه محمد احمد
مارتينا سﻼمه صديق سﻼمه
اميرة محمود عبد العزيز الدعوشى
محمود حلمى حمد ابراهيم دغش
اسماء اسماعيل على منصور
منال محمد احمد محمد
سمر محمد رجب عبد الباقي
ايمان عشماوى محمد عبدالعاطى
عبد الرحمن عباس محمد احمد
مريم عاطف جرجس عوض
متي صبري صليب اسحق
اية احمد سعد احمدعبدالغفار
وفاء رضا السعيد سلومة اسماعيل
هاشم مجدى محمد على العتبانى
يارا حسام الدين مصطفى محمد
مصطفى محمد محمد عبد المجيد خطاب
محمد بشير عبدالحى محمد احمد الكرداوى
ساره محمود احمد طه
ايه حسن محمد على ابو العﻼ مراد
ايه محمود الحفنى الدسوقى
احمد حسين محمد عبدالحليم حسن
امنيه محمد محمد احمد عوض الزيني

الكلية
علوم كفر الشيخ
زراعه اﻻسكندريه
تربية اسيوط
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
تجاره المنصوره
تربية دمنهور
تجاره دمنهور
رياض اطفال المنصوره
اداب اسيوط
كلية تجارة ج أسوان
اداب اسيوط
تربية ابتدائي شبين الكوم
تجاره انتساب م .بنها
تربية السادات
تربية اسيوط
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب المنصوره
حقوق الزقازيق
تربية اسيوط
إعﻼم بنى سويف
تجاره اﻻسكندريه
علوم اﻻسكندريه
تجاره المنصوره
تجاره بور سعيد
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم المنصوره
نوعية فنيه كفر الشيخ
تربية الزقازيق
علوم المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد عالي إدارة وحاسب ج بورسعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
529931
510113
577105
618929
385356
536202
913362
529111
684767
613256
146064
109178
901927
120601
389327
751000
666261
587267
280990
464388
753440
743405
323885
369824
323374
676133
803952
154688
728347
390623
112434
292513

اسم الطالب
اسﻼم رجب عبد القادر احمد ربيع
حسن خميس عبد الرحمن عبد المجيد
هدير عادل عبد الرحيم على حسن
محمد على محمدى على محمد
خالد وليد عبدالعظيم اسماعيل
رحمة صبري ابراهيم عبد ﷲ
بدور محمود عبد الستار حسين
احمد محمود محمد عيسى عزوز
محمد عماد على محمد على
نانسى عصام صديق على صيام
رحمه محمد لملوم ابو شنب
حسين مصطفى محمد محمد
مريم وجيه فوزى بشاى
عبد الحكيم جمال عبد الحكيم عبد السﻼم
عزه عادل فراج عبدﷲ
محمد محمود محمد بكر مرزوق النقيب
رفيده بشير عبد الجواد عبد الجواد شعبان
آيه ناصر لطفى عبدالعزيز الشيتانى
سوزان سمير جرجس صالح
محمد عصام الدين محمد حامد حشيش
نورهان طلعت نبيه فرج حسن
يحيى محمد بهاء الدين محمود عنتر الصردي
مروة احمد عبد الحفيظ احمد
محمد عاطف جوده محمود
اية اشرف فتوح محمد سليمان
هدى خالد حميدو محمد المصرى
آﻻء حمدى عبد الرازق عبد الرحمن
هاجر رفعت رزق جمعه
مصطفى محمود السيد احمد
محمد احمد السيد احمد حسن
احسان محمود عبد التواب محمد
منة ﷲ وائل عبد العظيم محمد طه

الكلية
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه دمنهور
تربية طنطا
اداب جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه طنطا
علوم دمنهور
تربية اسوان
علوم اسوان
ك.ت .فني صناعى المحله الكبرى
اداب الزقازيق
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية سوهاج
تربية حلوان
اداب عين شمس
كلية أداب بورسعيد
تمريض المنصورة
اداب انتساب موجه طنطا
اداب عين شمس
اداب كفر الشيخ
علوم رياضة بورسعيد
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تربية الغردقة جنوب الوادي
تربية/رياضه بنها
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تربية ابتدائي الزقازيق
اداب المنيا
علوم بنى سويف
علوم رياضة المنيا
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
حقوق انتساب موجه القاهره
فنون تطبيقيه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
549904
654393
163081
237854
600591
207024
154528
543234
611303
299324
433899
357605
912080
804349
880703
529441
526982
844000
123481
912607
515794
743105
390750
278096
310928
227431
239523
841344
467558
834302
663122
607363

اسم الطالب
اﻻء ابراهيم عبدالقادر قطب محمد
اسماعيل محمود السيد عبد ﷲ
اسراء احمد حمدى محمود
اية عبد العزيز محمد على العشرى
عثمان محمود سامى السيد احمد احمد
سلمى محمد عبدالمنعم شعيب
حمدى ابوبكر عويس محمد
عمر محمد صابر حسن حامد
آيه ابراهيم احمد حجازى
سماح خالد عبد الشافى حسب النبى
عبدالمقصود رمضان محمد قرقارة على
مصطفى سامى مصطفى حسن
ايه جمال الدين احمد عبد ﷲ
نهى محمد زكريا كامل
احمد ماهر عبد المجيد عبد الرحيم
يوسف جميل صموئيل بسالى
نورهان ماهر عبد العزيز محمود خليف
زينب فاضل عبد الرحمن محمد
عبد الحليم عادل عبد الحليم محمود
الشيماء عبد القادر محمد حسانين
احمد محمد شوقى احمد عطية
نجﻼء سمير محمد اسماعيل
نيره محمود محمد حسانين
منة ﷲ جمال عبد العزيز محمد سالم
منار السيد حسن السنباطى
ابانوب ثابت نصرى كراس
كريم الشحات فتحى محمود
مروه ربيع فوزى محمد
على خالد على صالح
سارة علي بدوي ضاحي
اريج رياض رياض السيد علي
فاروق خالد فاروق حجاج

الكلية
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
علوم المنصوره
علوم الفيوم
اداب القاهره
تجاره الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب بنى سويف
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
علوم الزقازيق
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
حقوق اﻻسكندريه
زراعه القاهره/رياضة
كلية تجارة ج أسوان
فنون جميله فنون المنيا
تربية رياضيه بنين اسيوط
علوم اﻻسكندريه
تربية أساسي اسكندرية
تربية ابتدائي المنيا
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى اسوان
حقوق طنطا
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
حقوق عين شمس
تمريض شبين الكوم المنوفية
حقوق حلوان
حقوق شبين الكوم ج منوفية
تربية ابتدائي المنيا
تربية كفر الشيخ
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
حقوق المنصوره
تجاره الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
451186
145904
894994
296065
315440
466865
355326
831926
508576
448653
434065
387291
278942
448878
388237
209566
470477
127081
755453
824505
546011
680405
356523
658715
519245
306975
530558
458316
124358
217849
145818
431468

اسم الطالب
احمد اسامة عوض الحليسى
احمد محمد محمد امام
رحمه عبد الواحد محمود محمد
اسراء طه عبد العال محمود
احمد اشرف عباس أمين
ايمان احمد ابراهيم احمد القاضي
رحمه احمد على سليمان
حمزه احمد جابر احمد
سمر خالد محمد محمود
ليلي عماد الدين مصطفي السيد محمد
احمد بهنساوى فرغلى بهنساوى
مارتينا ناجح عطيه ابراهيم
محمد اسامة صبرى على اليمنى
أمنيه قطب صديق ابراهيم شرف
مى الحسينى احمد حسن اﻻعصر
ايرينى عماد عياد ابراهيم
خالد مسعد الشحات محمد عبله
امنية عﻼء عبد اللطيف السيد فراج
يثرب شعبان حمدان حسين
محمد هارون تغيان احمد
ايه محمد السيد علي غانم
فادى خاطر محمد محمد المهدى
ندى شريف عبدالفاضل عبدالحميد
رندا مصطفى محمدين حسانين شطا
مى عبد الحليم عبد الحليم سﻼمة
عبير يحيى عبد البصير قنديل
هادى طاهر احمد الحداد
محمد كمال جمعه رمضان
بيتر رومانى عطيه درياس
ماريهام عادل عاطف سمعان
عبد الرحمن محمود عثمان حسن الزغبى
احمد حسن حسين شحاته

الكلية
علوم طنطا
علوم رياضة حلوان
اداب سوهاج
علوم عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي كفر الشيخ
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تربية قنا ج جنوب الوادى
حقوق اﻻسكندريه
تجاره طنطا
علوم رياضة دمنهور
تجاره عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية طفوله طنطا
تربية بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب كفر الشيخ
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تمريض اﻹسماعيلية
كلية تجارة ج أسوان
اداب اﻻسكندريه
تجاره المنصوره
السن عين شمس/رياضة
معهد فني تمريض المنصوره
اداب دمنهور
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
اداب دمنهور
حقوق اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق القاهره
علوم بورسعيد
دار العلوم ج القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
223210
890860
288260
379907
436816
324109
670003
233234
455120
656905
587754
388226
587775
583506
151378
502173
449487
580111
382515
680345
240857
241457
477373
671855
456946
217765
657662
447636
117171
357020
754394
322124

اسم الطالب
سلمى حمدي محمد حسن قاسم
اسﻼم صﻼح رياض صالح
يارا محمد فوزي عبد المقصود
منى عبدالناصر حسن صادق
ندى احمد محمود حسنين
حسناء احمد عبدالـله محمد
مريهان متولى عنانى مصطفى فضة
احمد اسامه عبد الراضى على
عادل اشرف ابراهيم عبدالمنعم مسلم
منه ﷲ اشرف مصطفى مرزوق شلبى
احمد محمد عبد الحميد عطية حسن
شيماء محمد شاكر محمد ابوالمجد
محمد سعيد عبد الحكم رمضان ابو العﻼ
منه ﷲ أشرف احمد سيد احمد الشهاوى
امل سيد حسن سﻼمه
عاليه على ابراهيم على عبد رب النبى
صباح ابراهيم عبدالقادر محمد
سلوان مصطفى احمد سعيد عثمان
محمود عواض محمد عواض
زينب القطب بدوى ابراهيم بدوى
اية محمود رمضان عبيد
امير جميل خلف جورجى
بسمه محمد على على النويهى
نيفين محمد فتحى عبد الواحد
نورهان ممدوح محمود احمد دومه
زينب فراج محمد محمد
مى رفعت سيد احمد قايد
عمر اشرف معوض محمد الليثى
مصطفى محمد محمد عبد المنعم
سيد عرابى السيد عرابي
محمد مصطفى محمد الصيرفي
ابراهيم محمد ابراهيم عبدالرحمن اسماعيل

الكلية
تجاره عين شمس
نوعية فنيه اسيوط
تجاره سوهاج
زراعه عين شمس
اداب دمنهور
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره المنصوره
علوم عين شمس
تجاره طنطا
تجاره بور سعيد
تجاره طنطا
علوم بنها
اداب طنطا
رياض اطفال المنصوره
دار العلوم ج القاهره
تجاره اسيوط
تربية طفوله طنطا
اداب المنصوره
اداب عين شمس
اداب المنصوره
زراعه القاهره
زراعه القاهره
اداب طنطا
اداب المنصوره
تجاره طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب المنصوره
تجاره طنطا
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
استنفد الطالب رغباته
علوم رياضة سوهاج
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
672713
215732
121365
847489
849229
661763
523780
118525
609462
531400
530046
362379
596133
140621
451294
835982
479761
576806
454053
370017
593404
588556
428034
152423
429863
118482
837862
800798
162517
540118
537854
213972

اسم الطالب
محمود طارق هﻼل محمود الصقار
مارلين مجدى رشدى بشاره
عماد عنتر مغاورى مصطفي
اسراء عبد المنعم محمود مصطفى
ساره محمد محمود صالح
منه ﷲ محسن عبد ﷲ سلطان وهبه
رنا حمدى ابراهيم السيد ابراهيم
اية ناصر عبد الحميد عبد الرحمن
ساره متولى اسماعيل اسماعيل
عبدﷲ رمضان شفيق رمضان سيد احمد
هشام صﻼح محمود راضي
نادره عبداﻻخر محمد عبدﷲ الخطيب
ايمان عيد على شهاب الدين
اسراء حاتم عبد الهادى عبد الفتاح
عبد الرحمن عاطف محمد كمال الشريف
آيه حماده سعيد محمد
مجدي حسين العوضي عبدربه
سالى مصطفى محمود عبدﷲ خليفه
نورهان مهدى على نجم
احمد جمال السيد عبدﷲ
محمد شعبان ناجى طبل
مصطفي زين مرزوق زين العابدين
محمد صالح احمد عبد الجواد ابوالدهب
محمود عبد الحكيم عبد الرحمن ابو بكر
دنيا اشرف محمد عبد الرحيم
نورهان هشام محمد رشدى محمد السيد
وﻻء مبارز سيد ابوالسعود
هتاف محمد عصام جابر
ياره حمدى احمد عبد التواب السيد
ياسمين شحاته محمد ابو الريش
ايناس محمد احمد الجزار
بوﻻ حلمي حبيب بشاي

الكلية
تجاره المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب القاهره
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تربية المنصوره
تجاره كفر الشيخ
استنفد الطالب رغباته
نوعية الزقازيق
تجاره طنطا
تجاره دمنهور
اداب عين شمس
تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالبات
تربية حلوان
علوم طنطا
اثار قنا جنوب الوادي
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
نوعية موسيقيه طنطا
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره بنها
تجاره جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تجاره بنى سويف
علوم رياضة الفيوم
طب بيطرى دمنهور
تربية نوعية موسيقية اسكندرية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
731172
838453
611762
440125
587160
899806
299062
815032
148824
177112
434726
727644
113346
658986
744540
470731
355840
308976
880278
830493
749818
655113
113829
119612
454762
751167
604823
370300
738933
879964
459534
369029

اسم الطالب
هاجر مصيلحي عبد الحميد احمد سالم عماره
احمد هاشم احمد دويدار
ريم مصطفى محمد العجمى حسين
سمر ربيع سعيد قاسم عبد العزيز
محمد السيد عبد القادر أحمد عشماوى
ايمان محمد خضيرى عطيه
اميرة محمد ابو الخير عطية
ايه حامد محمد حامد
محمود عبد الحميد اسماعيل عبد الحميد
الحسن جابر عبد المنعم عبد الرحمن
محمد ياسر محمد السيد محمد
نورهان سليمان محمد سليمان داؤد
عبد اللة محمد نورالدين السيد
احمد سعد محمد حافظ
نادر عطيه على محمود
سالى محمد يونس محمد عرفات
هاجر مصلح ابراهيم سليمان الحلوانى
فادي رشدي انيس اسعد
دميانه هاني حبيب عبد المسيح
محمد طارق عبد ﷲ احمد
احمد سامح فؤاد علي
احمد كمال السيد البلتاجى شحاتة
معاذ محمد عبد العاطي احمد
ايثار محمد معوض يوسف محمد عفصه
مي محمد ابراهيم الزواوي
محمد عادل محمد على عمر
ريهام جمال السيد محمود
يوسف خالد موسى حسن
امل صﻼح الدين محمد حسن على
يوسف نيازي نصر ايوب
وحيد حلمى محمد الثلث
جهاد عوض السيد عوض الباجورى

الكلية
علوم الزقازيق
كلية تربية رياضية بنين الوادى الجديد
علوم الزقازيق
تربية اسكندرية
علوم المنصوره
علوم رياضة سوهاج
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
نوعية موسيقيه المنيا
تجاره القاهره
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
علوم رياضة دمنهور
علوم الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد فني تمريض المنصوره
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
تربية ابتدائي كفر الشيخ
حقوق عين شمس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
علوم اسيوط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب باﻻسكندرية
تربية رياضيه بنين المنصوره
علوم القاهره
طب بيطرى القاهره
نوعية طنطا
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
معهد فني تمريض الزقازيق
حقوق انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه الزقازيق
علوم رياضة اسيوط
تجاره كفر الشيخ
اداب الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
539452
450203
902239
732936
442114
379038
653809
157021
882301
606001
542341
368431
536872
306216
291188
527680
752662
306344
219445
125785
527498
299662
726096
606521
745596
537155
294075
310101
282283
103800
207318
598489

اسم الطالب
آية محمد على احمد حسنين
نيرة عبد الفتاح محمد على يس
نورهان خالد احمد فؤاد
ندا تامر ابراهيم عبدالمقصود
محمد على مدبولى محمد الحداد
ايه عادل عبدالعزيز محمد عوض ﷲ
دينا عبد الرحيم عبد الغنى خفاجى
سحر عويس علي تمام
اميره عبد الكريم زناتى عبد العزيز
فاطمه محمد محمود السيد سيد احمد
محمد يسرى سعد محمد
هاجر السيد احمد عطيه الخوانكى
فاطمه محمد مرسى حسن المحﻼوى
اسﻼم سامي عطية قلقيلة
احمد علي ابراهيم علي ابراهيم
سلمى محمود ابراهيم محمد طبانة
ميادة محمد خليل حسن عطيه
محمد نوح محمد جاد
اشرقت وفيق الجوهرى نبيه
امنيه احمد فكري محمد
امنية عادل احمد احمد ابراهيم
محمود خالد محمد محمود على
ندى عصمت عزت عزت عثمان
منة وليد احمد على نصر
وﻻء محمد السيد علي
امل سمير ابو السعود عبدالخالق المزين
حسين محمد حسن محمد احمد وهبان
احمد رجب محمد ربيع
نورهان عبد المنعم محمد عدلى عبد المنعم
يارا اسامة محمد شوقى عبد اللطيف
دعاء ابراهيم عبد ﷲ آدم
محمد رضوان محمد زهيرى

الكلية
تجاره دمنهور
علوم طنطا
تربية سوهاج
رياض اطفال المنصوره
زراعه طنطا
تربية ابتدائي عين شمس
حقوق المنصوره
اداب بنى سويف
اداب اسيوط
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره طنطا
تربية بنها
تجاره دمنهور
معهد فني صحى بنها
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية طفوله اﻹسكندرية
تربية بور سعيد
علوم اسوان
تجاره القاهره
فنون تطبيقيه حلوان
تربية طفوله اﻹسكندرية
دار العلوم ج القاهره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب انتساب موجه الزقازيق
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
دار العلوم ج القاهره
تربية عين شمس
حاسبات ومعلومات الفيوم
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
اداب جامعة دمياط
اداب عين شمس
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
889463
460932
133612
310221
307803
154241
675440
750384
828589
817767
212869
107570
829075
304318
831061
225424
222354
599108
285265
453791
815442
384691
728249
160430
427557
364067
305442
532484
847643
739132
522836
221718

اسم الطالب
احمد مصطفى مطر حسن
احمد صابر عباس يونس
اميرة كمال صابر محمد
محمود اكرامي سعيد نصار
زيزي جمال موسى راشد حبلص
منه ﷲ عبد التواب عبد الحميد محمد
عمرو حمدى السيد هﻼل بية
طارق محمد السيد عطيه السيد
احمد على امين الصغير
امين ابوالفتوح امين مصطفى
نوران صﻼح انور محمد
خالد محمد عبد اللطيف محمد
سحر جادالرب عبدﷲ خليل
ضحى مصطفى امين الرشيدى
هبه جاد الرب على إبراهيم
اسماء محمد عبد البر محمد
هبه ﷲ صفوت محمود محمد
احمد خالد محمد فتحى عفيفى احمد
ميرنا نصحي منير حنا
شيماء محمد سعيد فريد زلهف
ديانا يعقوب حنين جورجي
عبدﷲ احمد مرعى سيد
اسﻼم جمعه عبد المعز جمعه فهد
اميرة رأفت عطوة جاد
صابرين مصطفى السيد أحمد بسيوني
دنيا اسامه السيد الشربيني
سارة جميل فتحى محمد زايد
عبيد علي عبيد علي
مريم زاهر حليم عطا ﷲ
سماح محمود محمد مهدى محمد
هاجر خالد محمد صديق هديه
اية محمد حسن احمد

الكلية
تجاره اسيوط
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
اداب القاهره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب بنى سويف
تجاره انتساب موجه طنطا
تربية بور سعيد
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره اسيوط
السن عين شمس
اداب القاهره
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
خدمة اجتماعيه انتساب موجه حلوان
تجاره الزقازيق
اداب عين شمس
تمريض طنطا
اداب انتساب موجه المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
المعهد الفنى للتمريض بالجونة
تربية بنى سويف
زراعه اﻻسكندريه
كلية البنات آداب عين شمس
معهد فني صحى بنها
زراعه دمنهور
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اداب اﻻسكندريه
كلية البنات آداب عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
609544
531066
544925
525182
830525
380923
330002
384741
680787
536374
297118
737746
244955
363758
210577
809383
367434
245418
351621
434485
144071
811243
808951
581794
362144
376432
899457
809888
156657
524238
539457
230323

اسم الطالب
علياء عادل احمد رمضان
عمرو مصطفى حسن حسن عبد الخالق
مروان محمد حسن حسن عوض
سارة عصام الدين زكى محمد الشناوى
يحيي زكريا محمد عثمان
حسن عصام الدين حسن حافظ
اميرة شعبان عبدالكريم عبد العال
محمد سيد رزق سيد
خلود السيد احمد السيد سﻼمة
هاجر محمد محمد المزيودى
جيرمين عاطف محمد حسن
هبه عبدالحميد حسين ياسين
احمد شعبان محمد عبد اللطيف
جرجس نعيم عطا ﷲ مرجان
ميار جمال محمد امام
محمود هانى محمد دردير
منةﷲ ابراهيم شديد شديد جندى
سفانه محمد حازم عبدالحميد
مريم عباس هاشم محمود
احمد محمد مرسي محمد حسين
اشرف مصطفى مبروك حافظ
نيرة محمود محمد عبداللطيف
نورا عبد الشافى ابراهيم عبد الشافى
ضياء الدين محمد عزت الجزار
شروق وحيد حسن عبدﷲ
احمد محمد محمود محمد السيد
مينا سﻼمه عبد المسيح سﻼمه
هالة حسين جمال احمد
عبد الرحمن شوقى محمد السيد
دينا رضا محمد ابراهيم عبيد
إيمان رمضان عبد الحميد محمود مصطفي
مروه على احمد عبدالموجود

الكلية
اداب الزقازيق
اداب دمنهور
تربية/رياضه اﻻسكندرية
علوم اﻻسكندريه
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره عين شمس
تجاره كفر الشيخ
اداب دمنهور
علوم عين شمس
تربية طفوله الزقازيق
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
فنون جميله فنون اﻻقصر
تجاره عين شمس
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره بنها
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تجاره عين شمس
علوم رياضة طنطا
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنى سويف
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب انتساب موجه عين شمس
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
اداب اﻻسكندريه
تربية ابتدائي دمنهور
كلية البنات علوم عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
225622
212055
674270
146811
743154
739682
119567
878624
318103
586045
804628
889075
735674
446825
320505
523873
126032
369101
108104
535173
428594
515928
368708
585870
166276
106080
427492
585073
508637
751637
161666
577421

اسم الطالب
صباح سيد عبد المحسن محمود
سهيلة شهاب الدين فتحى حسين
سها محمد اسماعيل احمد زاهر
نجوى محمد عبد الرحيم حسن
مريام ايمن صبحى سليمان
ايه عبدالغفار احمد عبدالغفار
شروق عنتر شحاتة محمد
احمد فتحي احمد محمود
عﻼء جمال عبدالمنتصر عطاﷲ
حازم السيد محمد الحاج عبده
حسام انور اسماعيل إبراهيم
اسماء احمد محمد عبد الحافظ
احمد ابويحيى توفيق ابراهيم محمد
هادى محمد غريب شرويدة
عبد ﷲ محمد عبدالرازق محمد
مروة مجدي محمد أحمد
بسمه جمال كامل مرسال
تقى عثمان يوسف عثمان عيد
وليد احمد صالح محمد
ندى عبد النبي عطية عزاز البسومي
محمد احمد كامل عبد ﷲ
احمد سعيد شحاته عبدالسﻼم شحاته
ايه رسﻼن السيد رسﻼن
محمد احمد محمد اﻻعرج
هبه على عبد ﷲ الروبى
عمر بدر احمد خير الدين
ساره حامد عبد الدايم عبد القوي
محمد محمود محمد عبدالجواد الفخراني
نيرة محمد فتحى محمد اسماعيل
اﻻء جمال صديق احمد موسى
محمود جمعة سيد محمود
محمد مسعد محمد مسعد سليم

الكلية
حقوق بنها
اداب عين شمس
اداب المنصوره
زراعه القاهره
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب الزقازيق
حقوق انتساب موجه القاهره
معهد فني صحى رياضه اسيوط
اداب شبين الكوم ج المنوفية
السن عين شمس/رياضة
تمريض المنيا
اداب اسيوط
زراعه الزقازيق
اداب طنطا
تربية شبين الكوم
تربية اسكندرية
تجاره القاهره
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تجاره القاهره
علوم دمنهور
تجاره اﻻسكندريه
تربية رياضيه بنين اﻻسكندريه
معهد فنى تمريض بنها
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
علوم الفيوم
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تربية اسكندرية
علوم المنصوره
حقوق اﻻسكندريه
تربية بور سعيد
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
علوم المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
590230
599440
823697
906974
606187
726712
354458
441535
231911
464728
156474
315292
437550
657422
242158
218873
355450
537262
356383
750021
658854
597277
317668
214471
305109
178451
241456
815947
133609
659764
437103
656466

اسم الطالب
احمد محمد السيد ابوعبدﷲ
يوسف ابراهيم أحمد ابراهيم شاهين
نهال عبدالناصر عبدالراضى ابوالمجد
ايهاب جمال وليم ذكي
اسﻼم على احمد شتيوى
عبد الرحمن عشماوى عبد اللطيف عشماوى
صابر محمد صبرى حسين
احمد عبد ﷲ إبراهيم عبد الحميد إبراهيم
عبدالرحمن محمد سيد محمد
عمر محمد رياض انور زهران
احمد جمال عبد الحليم احمد
محمد ربيع عز الرجال محمد خير
روان احمد مجدى محمد عبد النبى سعيد
نورهان هانى كامل احمد فاتونه
عبدﷲ احمد شعبان سليمان
احمد محمد عبدالخالق محمد الشيمى
ريهام ياسر مهدى عبدالعظيم
ندى ايمن محمد محمد القلفاط
سلمى على محمود على
نهي سعد عزب محمد
سماح ايمن مؤمن الطلحاوى
اميرة عمر عبده عبد الخالق جاد ﷲ
احمد محمد عفيفي ابراهيم
ابراهيم على ابراهيم على احمد
رحمة ابراهيم على علي الفخرانى
فيصل عبد ﷲ سالم احمد
احمد مصطفى عبد الباسط احمد
زينب سمير شاكر عرفان
اسماء محمد عبد الغنى احمد ندا
ياسمين احمد نبيه احمد ابراهيم
اماني مرسي اسماعيل المرسي اسماعيل
فاطمه الزهراء عبد الغفار عبد اللطيف عبد الغفار محم

الكلية
اداب جامعة دمياط
علوم الزقازيق
تجارة قنا ج جنوب الوادي
معهد فني صحى سوهاج
اداب الزقازيق
كلية أداب بورسعيد
دار العلوم ج القاهره
اداب طنطا
السن عين شمس
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
علوم رياضة الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب عين شمس
علوم دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
ع.دولى اعﻼم مدينةالشروق
نوعية المنصوره
معهد فني صحى بور سعيد
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
تجاره انتساب موجه عين شمس
نوعية اشمون
اداب انتساب موجه طنطا
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة
اداب المنيا
المعهد الفنى للتمريض )مستشفى قصر العينى التعليمى الجديد -الفرنساوى(
تجاره المنصوره
كلية التعليم الصناعى جامعة حلوان
حقوق المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
754314
581169
472564
597775
218108
300110
831445
316041
155294
464850
599752
908763
365624
118116
585511
502921
151341
817751
535750
756260
919487
506487
901470
601682
535659
301394
842790
153506
805294
144993
549528
664335

اسم الطالب
رنيم خالد عبد الباسط محمد
احمد شريف محمد ربيع الهنداوى
نورا صﻼح عبدالمطلب عطوه
عمر عﻼء حامد المليجى موسى
مريم ايليا فوزى ميخائيل
احمد فاروق احمد حسن
عبدالحميد محمد عبدالفضيل محمد
جهاد علي عبدالمرضي علي يوسف
حمادة شكل عشرى علوى
فادى فايز سليمان عزيز
فتحي احمد فتحي احمد عثمان
وﻻء عبادى موسى على
فاطمه محمد عبدالرحمن عبدالرحمن
وفاء محمد زكى محمد حسنين
هدير شعبان عبدالمولى عليوة
مريم صﻼح عبد القادر محمود ابراهيم
محمد سامي محمد نورالدين ابراهيم
محمود محمد ابوالمجد شحاته
دعاء مدحت خليل سليمان المﻼ
دينا سعدي سالم علي
على عاطف السيد محمود
مريم محمد رزق عبدالرحمن
احمد السعودى احمد سعد
شيماء سامي شبانة مروان
كريستينا عصام فاروق فؤاد اسحق
ساهر جمال السيد محمد اسماعيل
هدى هانى ماضى عساف
دعاء علي حافظ سعيد
نهلة عصام خلف صابر
محمد ربيع عبد المتجلى عبده الديب
هبه ﷲ ابراهيم فتحى مرشدى
فاطمه على محمد بحر

الكلية
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
تربية طنطا
تجاره كفر الشيخ
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تجاره القاهره
حقوق قنا جنوب الوادي
علوم بورسعيد
علوم رياضة بنى سويف
زراعه كفر الشيخ
تربية رياضيه بنين الزقازيق
اداب اسوان
تربية عين شمس
اداب انتساب موجه حلوان
نوعية طنطا
مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية
معهد فني صحى امبابة
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره طنطا
تربية العريش
معهد فني صحى رياضه سوهاج
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
تجاره الزقازيق
تربية دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره القاهره
حاسبات ومعلومات بنها
تربية المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
372119
682552
429291
918278
318955
245244
127396
119194
319187
587672
212823
315911
726497
516963
462365
914326
655258
918512
429038
897765
737313
594802
665714
156076
207574
184534
453716
446470
912623
517649
278236
502806

اسم الطالب
اﻻء عبدالرؤف مبروك الجزيرى
نهال صﻼح الدين عبد الفتاح محمد الزهار
سارة رمضان محمد حسن
كرستينا نزيه عياد رفله
حسناء جمال عبد الوهاب ابراهيم
هدير محمود ابراهيم ابراهيم
هاجر عادل عتريس احمد
ندى عزت عبد الﻼه محمود
سالي هشام صﻼح الدين محمد
ايمان الشحات حافظ محمد شحاته
سهيل خالد محمد محمد ثابت
محمد جمال مسلم البسيونى
اسراء بربرى رمضان بربرى
محمد لملوم اسماعيل معوض
ريهان انيس احمد عبدالرحمن دراز
ايات عوض احمد عبد الحليم
محمود على صابر سالم
مريم شنوده معز جوده
منة ﷲ عبد المنعم عبدالسﻼم عبد المنعم
محمد سيد بخيت سالم
ريهام احمد حسين احمد
ايمان ابراهيم محمد محمد البلقاسى
عمرو محمد انور عبد المنعم عبد المجيد
احمد جمال عبد العال محمد
نوران محمود عبد الرحيم محمود بقله
سميه جمال عبده احمد
ايمان عبد الباسط حسن عطية
معاذ محمد عﻼء محمد فوزى كامل سليم
ايه محمود رزيقى محمود
نورا حمامة محمود محمد شرف
ندى محمد حامد سليمان
مؤمن ممدوح محمد حسنين علوان

الكلية
اداب انتساب موجه بنها
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم بورسعيد
علوم بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية البنات آداب عين شمس
علوم حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم جامعة السويس
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تجاره دمنهور
تربية كفر الشيخ
تربية ابتدائي اسوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب سوهاج
علوم اﻻسكندريه
اداب سوهاج
نوعية فنيه الزقازيق
تربية جامعة دمياط
نوعية المنصوره
تربية رياضيه بنين بني سويف
تجاره عين شمس
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه طنطا
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
علوم عين شمس
تربية/رياضه اﻻسكندرية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
470387
656011
310155
280071
138191
313105
470247
805599
137456
306362
902757
739838
737605
371802
601122
380704
751479
204771
453729
154737
148407
208408
890940
824296
677359
223204
119370
438845
895919
244091
133972
278134

اسم الطالب
محمود مسعود عبدالغنى محمد على
احمد العيسوى فكرى العيسوى
محمد صفوت محمد عمارة
اسﻼم مصطفى عبدالعال محمد الهوارى
سها احمد عبد ﷲ العطار
ايمان حسين علي محمد
محمد محمد عبدالفتاح مصطفى الباز
جﻼل محمد جﻼل عبد ﷲ
صالح محمد حسين على
عبد المنعم اشرف عبد المنعم شاهين
دميانه ممدوح ناشد حبشى
ايه الشحات السيد صالح
رحاب محمد محمد عبدالصمد
ندى طارق محمود السيد
فوقيه عادل عبدالوهاب عبدالوهاب
مى احمد فتحى محمود احمد
احمد محمد السيد محمد الديب
يوسف ناجى جورج دميان
تقى يوسف ابراهيم يوسف الجندى
نوره سيد عبد العزيز محمد
يارا محمد مصطفى مصطفى
محمد عبد الفتاح ابراهيم عبدالفتاح
احمد البدري احمد تمام
فاتن عبدالعليم محمد الوردانى
اسراء وجدى سعد سﻼمه
زينب سعودى حماد عبد الحليم
اﻻء عﻼء الدين على عبد الغنى
بسمة محمود هﻼل بخيت
ايمان محمود الدين مازن محمد
يحيي طاهر يحيي زكريا
هدى محمد سعود احمد الصياد
ميرنا وائل على احمد هيكل

الكلية
تجاره كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات الزقازيق
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف
تجاره عين شمس
معهد فني تمريض القاهره
تربية السادات
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
علوم رياضة الفيوم
تربية ابتدائي سوهاج
زراعه الزقازيق
اداب الزقازيق
تجاره بنها
نوعية الزقازيق
نوعية عباسيه
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تجاره القاهره
السن عين شمس
معهد فني صحى بنى سويف
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره القاهره
السن المنيا/رياضة
اداب قنا ج جنوب الوادى
رياض اطفال المنصوره
اداب عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
دار العلوم ج القاهره
اداب سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
893423
607785
288440
677311
450611
462249
599118
587443
597714
464254
366328
115869
313878
737229
534860
842250
826982
674408
919358
323205
549492
606002
746497
520332
603563
166055
548150
432955
529733
371381
755869
434604

اسم الطالب
سعد اشرف سعد احمد
اميره نجاح الدسوقى حسن السيد
احمد مصطفى مبروك علي
دعاء اسماعيل محمد ابو حجازى
اميره عبدالحميد محمد الميهى
عبير عبدالسﻼم عبدالعزيز عبدالسﻼم
اسامه خالد محمد حسن سليمان
أمانى عفيفى السعيد السيدعفيفى
محمد السيد عبد الوهاب حسن زناتى
محمد محمود عبد الستار السيد الشرقاوى
محمد هشام عبدالرحمن محمود الخولى
علي محمد عيد محمد
منال نبوي عبدالوهاب أبوعمة
اسماء محمود ابراهيم عبد العال
داليا عاطف محمود عوض رمضان
محمد عبد الناصر السيد على
ميار عﻼء محمد أبو الوفا
اسراء ابوزيد عبد اللطيف محمود الوتيدي
احمد محروس جﻼل سليم
هبة لطفي عبدالمنعم سالم
هند محمد عبد الفضيل عبد
منال محمد السيد محمد عمر
شيماء خلف على سليمان
سحر السيد محمد عويضه
كريم سامى محمد فؤاد احمد مرسى
ايمان احمد ناجي احمد
نور الدين محروس فؤاد الجويلي
طارق حسن سعيد حسن
عيد على عيد على سرحان
محمد مدحت صﻼح صديق
احمد يوسف محمد سالم
علي عبد السﻼم عبد ﷲ يونس

الكلية
تربية رياضية بنين سوهاج
نوعية فنيه الزقازيق
حقوق حلوان
اداب المنصوره
اداب انتساب موجه طنطا
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
علوم الزقازيق
تربية ابتدائي بنها
السن عين شمس
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حقوق حلوان
تربية ابتدائي السادات
رياضيه بنات الزقازيق
اداب دمنهور
علوم المنيا
تربية رياضية /بنات قنا
تربية/رياضه الزقازيق
تجاره سوهاج
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تربية/رياضه دمنهور
اعﻼم القاهره
تربية طفوله اﻻسماعيليه
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
تجاره الزقازيق
تربية الفيوم
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
علوم رياضة طنطا
اداب دمنهور
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
معهد فني صحى اسماعيليه
علوم رياضة جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
146187
320117
502935
594185
298031
225081
428612
373488
311668
612066
141566
656966
281971
529298
522712
806475
282061
529315
738462
459239
613195
892207
458793
434372
876634
579803
741051
366000
317903
731954
330284
231957

اسم الطالب
امل صﻼح زايد محمد عبد الجليل
محمود عبد العزيز محمود صحصاح
أريج محمد ابراهيم محمد
فاطمة بﻼل حسن ماضى
دنيا اشرف عبد الستار مصطفى
اسﻼم فؤاد كمال سليمان علوان
محمود عصام محمود حامد السيد
عبدالرحمن محمد زكريا بحيرى محمد
محمد رضا صابر رابح
مريم احمد السيد محمد سليم
نصر صالح محمود احمد
نوران احمد محمد عبد ﷲ احمد السيد
نورهان يحيى حسين مصطفى
محمد جمال السيد السيد غازى
ريهام احمد مصطفى حسن صالح
ساره احمد محمد سليمان
هدير هاني احمد محمود الحباك
محمد رمضان عيد عبدالرحيم عيد
نادين هشام محمود حسينى سليمان
لمياء محمد العسوى محمود
وسام عبد المنعم محمود ابراهيم اسماعيل
عيد ظريف شفيق جرجس
بوسى جمعه عبد العزيز خورشيد
عمر عبد ﷲ محمد شفيق جاويش
عاصم عبد الحميد محمد محمد
مروة احمد محمد الهامى ابو ريا
ميﻼد مكرم عريان حليم
مبارك فارس الشحات عبدالعال
احمد وجيه احمد فرج يحيى
ادهم محمد عبد القادر فؤاد
عبد الرحمن عادل نعمان محمد الحفنى
فادي ميﻼد وديع حبيب

الكلية
زراعه عين شمس
تجارة جامعة السادات
اداب اﻻسكندريه
تجاره بور سعيد
حاسبات ومعلومات القاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره جامعة دمياط
تجاره عين شمس
تجاره دمنهور
تربية اسكندرية
اداب المنيا
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى اﻻسكندريه
نوعية الزقازيق
نوعية كفر الشيخ
علوم بورسعيد
معهد فني تمريض اسيوط
اداب كفر الشيخ
علوم اﻻسكندريه
اداب اسيوط
نوعية طنطا
علوم رياضة اسيوط
تربية موسيقيه حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
اداب القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
460594
456449
170381
576095
834414
296775
920067
657632
368793
315352
443611
366118
209966
122469
243114
388145
881680
523549
910309
667541
804836
436442
828885
207549
603133
531419
307834
426441
320460
677967
282690
125476

اسم الطالب
محمد زكى حسنين شراره
نورهان محمد محمد احمد عبدالرحمن
مروه السيد عبد الظاهر مصطفى
نجﻼء ابوالعزم ابراهيم ابوصفية
سارة نور الدين خلف عبدالمطلب
بسنت سعيد سعد ﷲ سيد
اسﻼم رجب محمد احمد
ساره محمد على رزق عبيد
محمد سيف النصر محمد محمود سليمان زيدان
محمد نصر فرج مصطفى
نوران جمال حسن محمد حماد
محمد احمد حسين احمد عامر
محمد مروان محمد سليم القيشاوى
ندى سعيد عبد الرحمن سعد
حنان حمدين عبد الواحد ابراهيم
فاطمه مصطفى امين عبدالمتعال
ايه ممدوح رفعت ربيعى
سلمى عبدالمنعم عبد التواب عبد السﻼم دياب
اميره عبد الموجود احمد عبد ﷲ
محمود الشربينى محمود محمد حسين
آمنة سعداوى توفيق سيد
اسراء رمضان عبد النعيم محمد دنقل
وﻻء محمد عبادى عبدﷲ
شروق شريف ثابت ابو المعالى
يمنى بشر اسماعيل سالم خضر
كريم السيد فتحى السيد عطيه
نورهان محمود عبد المنعم محمود عياد
احمد محمد رفاعى عبدالرزاق
احمد عبد العزيز محمود الخفيف
امير مجدى عبد الفتاح الطريفي
سمية شريف محمد محمد الحداد
نورهان خالد عباس عبد القوى

الكلية
علوم كفر الشيخ
اداب انتساب موجه طنطا
اداب الفيوم
معهد فني تمريض طنطا
كلية تجارة ج أسوان
تجاره انتساب موجه طنطا
اداب سوهاج
اداب المنصوره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية شبين الكوم
زراعه طنطا
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب القاهره
رياضيه بنات الزقازيق
تربية اسيوط
زراعه اﻻسكندريه
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
نوعية المنصوره
نوعية المنيا
علوم اسوان
تجارة قنا ج جنوب الوادي
السن عين شمس/رياضة
كلية الفنون التطبيقية ببنها
اداب دمنهور
تربية ابتدائي شبين الكوم
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
429360
160564
533197
131235
905166
244220
213526
664072
828230
150743
379732
205012
437520
842018
800350
377531
167382
214001
534248
682173
842917
443215
450132
912263
546431
299759
613547
296072
382159
807322
814818
680189

اسم الطالب
هبة طارق عبد الحميد محمد سليمان
نورا صﻼح صدقى حسن
هناء خالد محمد السيد زيتون
اسماء عبد الحليم حسن عبد الحليم
سونيا عصام فتحى مسعد
اسراء ممدوح خليل عطا ﷲ
على اشرف محمد صﻼح الدين محمد
اسراء احمد محمد محمد الجمل
عبد الحميد محروس فهمى جاد
ايمان عزت احمد محمد ابو العﻼ
منى زكى مصطفى على عبدالرحيم
بيشوى اشرف ايليا مسعد
بسنت اشرف احمد محمد الجبالي
وليد احمد عدلى ابو جبل
مصطفى محمد على محمود
هند اشرف دعبس محمد ابراهيم
منى احمد عبد الحليم جوده
ايه فتحي قرني قرني
نجﻼء فتحى أحمد ثابت
احمد نعيم حمدان السيد الحديدى
وسيم مجدى كامل يونان
مرفت يسرى حسن عبدالرازق عمر
اميرة حمادة محمد السيد السعداوى
الشيماء عبد ﷲ مختار محمد
منة ﷲ بدر محمد عبد الوالى
حسام شاكر محمد محمد على
اسراء محمد طه اسماعيل
ايريني عماد انور يعقوب
نيره ابوالخير حماد عبدالقوي
محمود صﻼح محمد احمد جاد المولى
محمود محمد عبدالعال خليل
ميار السعيد حبيب عبده شحتو

الكلية
علوم اسوان
رياض اطفال بنى سويف
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
علوم القاهره
علوم سوهاج
طب بيطرى القاهره
حقوق القاهره
اداب المنصوره
معهد فني صحى رياضه سوهاج
معهد فني صحى امبابة
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تربية اسكندرية
حقوق بنى سويف
حاسبات ومعلومات اسيوط
كلية البنات آداب عين شمس
تربية الفيوم
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية طفوله ج دمنهور
تجاره المنصوره
نوعية المنيا
معهد فني تمريض طنطا
تجاره طنطا
تربية اسوان
علوم رياضة طنطا
السن عين شمس
نوعية الزقازيق
السن عين شمس
اثار القاهره
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
معهد فني صحى رياضه المنصورة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
134825
725684
436212
318768
382473
524004
601482
513027
603806
237215
678626
289903
585585
110233
152829
141084
376175
894016
906112
212593
526519
226385
586603
891090
109312
306405
576044
237556
234012
885001
206309
655885

اسم الطالب
مصطفى جمعة بحيرى محمد
محمد خالد عبد المنعم محمد الجوهرى
روان على عبدﷲ على محمد غازى
ميادة سعد على نبيه ابو السعود
شكرى سعيد سيد عوض
اسراء عبد الحكيم احمد نصر احمد
باسم محمد محمد عبد السﻼم متولى
ناديه كمال احمد نورالدين على
اسامه جمال محمد على الدماصى
احمد خالد اسماعيل عبد ﷲ
رنا معاويه عمر حسن مدكور
هدير مصطفى محمد عواجه
سلمى عبدالغنى حسن العريان
عبد الرحمن ناصف توفيق محمد
محمود زيدان عبد الفتاح محمد
ايه ياسر عبده كامل امام الشاهد
جمال عبدالناصر محمد احمد الدبيسى
احمد عﻼء حسين احمد
محمد البدري محمد عبد الراضي
احمد جمال مهني قطب
جابر محمد جابر محمد السيد
محمود ايمن محمود محروس
آيه محمد عبدالحميد قرطام عباده
نسرين ناجح محمد على
فادى ماجد رمزى جندى
احمد عيد عبدالحميد خميس
على شريف على محمد جبر
ميادة ايهاب فوزى ابراهيم
عمر صﻼح محمد محمد
اسامه احمد توفيق جاد
الشيماء محمد الصاوى طايل
مصطفى محمد ربيع زهران الرفاعى شاهين

الكلية
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنها
تجاره بنها
تجاره بنها
اداب انتساب موجه الزقازيق
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب انتساب موجه القاهره
تربية طنطا
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه بنى سويف
اداب القاهره
معهد فني صحى رياضه امبابة
تجاره سوهاج
تربية سوهاج
السن عين شمس/رياضة
تجاره طنطا
اداب القاهره
تربية بنها
معهد فني تمريض اسيوط
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
علوم رياضة اسوان
اداب انتساب موجه القاهره
تربية/رياضه عين شمس
معهد فني صحى اسيوط
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
309266
586678
310265
205639
233959
446331
142976
545232
457428
602667
914235
318544
432020
519690
315760
361885
150311
805926
449336
594743
354285
665094
557798
105509
223954
281953
742555
675388
810360
753309
746659
283796

اسم الطالب
ليالي سامي مبروك على
عمرو محمد فوزى الجناينى
محمد احمد احمد الشيخ
احمد محمد محمد سليم حسين
محمد احمد عبد ﷲ عبد الباسط
احمد طارق محمد قنبر
دينا محمد عمر محمد حسن
وليد ابراهيم محمد ابراهيم
مروه سيد أحمد سعد عوض
سارة يحيى حلمى عبدالرحيم
غاده يوسف احمد على
محمد عبد الرافع خليل يوسف ندا
محمود عصام يعقوب احمد فهمى
اميره عبدالسﻼم مأمون عيسي
اسامة رجب محمد ابراهيم
دنيا عبدالمنعم سيد محمد
الزهراء احمد على سيد سعد
خالد عاشور سﻼمه خليل
ريهام الشناوي غريب اسماعيل عبده
إبراهيم محمد محمد عطيه أبوزيد
كيرلس معين اسكندر جرجس
السيد محمود السيد محمود عيد
مى مصطفى عبدالصمد محمدالنمر
محمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن خضيره
يوستينا فايز فهمى ارمانيوس
سارة عمرو محمود احمد حنفى
اسراء يوسف عبد السﻼم على
عماد حمدى عليوه حوطر
اميرة محمد عثمان بصرى
مريم احمد علي سالمان
رنين اسماعيل ابو العينين اسماعيل
محمد احمد عبد الحميد عبد العاطى

الكلية
تربية السادات
علوم رياضة المنصورة
السن عين شمس
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم طنطا
حقوق حلوان
علوم رياضة الزقازيق
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره الزقازيق
تمريض أسوان
تربية/رياضه بنها
تجاره كفر الشيخ
حقوق طنطا
علوم رياضة بنها
حقوق عين شمس
تجاره القاهره
معهد فني تمريض المنيا
نوعية طنطا
تجاره بور سعيد
علوم عين شمس
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تربية دمنهور
تجاره القاهره
تجاره عين شمس
السن عين شمس
تربية اﻻسماعيليه
تجاره طنطا
نوعية المنيا
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
علوم جامعة السويس
تجاره جامعة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
820505
618259
587206
899290
605791
154361
143207
353321
598757
509807
503207
318935
387680
381776
127011
305414
818273
666701
116347
370816
736545
231191
665585
517847
154056
656800
732231
126970
650920
208991
546086
109701

اسم الطالب
احمد ابوالمكارم صادق محمد على
ابراهيم حمدى ابراهيم خليل محمد
محمود مرتضى مصلحى الخليفي شادى
ايمان محمد احمد محمد
احمد سمير دسوقى ابراهيم
محمد مهنى صالح سليمان
نورهان محمد ابراهيم علي
سعيد عصام سعيد على السيد
ايه اسماعيل محمد سﻼمه سليمان
محمد اشرف احمد محمد خليل
زياد احمد مرسى مرسى البربرى
اسماء محمد بيومى جواد
ايه محمد احمد مهدى
امنيه محمد خليل مصطفى احمد
شيماء محمد عطا محمد
بسمة حسني زكى الشيخة
داليا ناصر رمضان صديق
عمرو محمد محمد الدسوقى غانم
على خالد ابراهيم عامر
عمر فتحى عمر عبدﷲ
هبه محمود على احمد موسى
رانيا عصام صبحى عطية
لميس عﻼء حلمى على الحلو
ايمان نبيل علي محمد البوليني
سارة فتحى لطفى احمد
رضوى محسن السيد ابراهيم عيد
عبد ﷲ محمد عصام الدين فهمي
انجي حسن حلمي علي حسن
ناردين ايهاب منير شكر ﷲ
محمد ناجى محمد شاكر
نرمين صﻼح عبد اللطيف احمد شمندى
محمد سيد احمد على

الكلية
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجارة جامعة السادات
حقوق سوهاج
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
علوم حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم رياضة جامعة دمياط
تربية شبين الكوم
اداب انتساب موجه بنها
حاسبات ومعلومات عين شمس
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية ابتدائي عين شمس
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تربية المنصوره
نوعية اﻻسكندريه
تربية ابتدائي بنى سويف
تجاره المنصوره
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه المنصوره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم رياضة طنطا
تجاره جامعة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
886172
371438
657897
619291
310696
736385
444542
471833
679382
726500
606884
323596
352673
431685
217954
912361
458059
728924
902876
610779
579932
605904
818927
681369
442115
510351
523612
152602
309942
366945
538885
662492

اسم الطالب
مصطفي عبد التواب احمد سيد
هشام احمد على على حسن
ساره عطيه سعد محمود عطا ﷲ
كارولين مجدى عبدالمجيد مصطفى
مروة صبري فتوح الفاضيه
نهاد مصطفى اسماعيل محمد
عبد الرحمن حسين محمد خليل صحصاح
عبدﷲ محمد السعيد أحمد
احمد شبانه عبده احمد
اهله ياسر محمد حسان معوض
يمنى عﻼء الدين محمد السيد
فاطمة ابراهيم زكريا سليمان ابراهيم
تقى مدحت محمد فاروق مصطفى
شهاب الدين علي مصطفي عبد الحليم خلف
اميره حسن عبد المحسن دياب
اﻻء شريف محمد صالح
نبيهه عبد الوهاب حسن حسن
اسراء عبد ﷲ محمد عبد الوهاب سليمان
ندا حمدى عبد الفتاح محمد
اسﻼم محمد السيد احمد
يمنى محمد الدسوقى ابراهيم النوسانى
عﻼ عبد المنعم احمد النجار
اسراء محمد عبد الغفار محمد
ايه مصطفى السيد شحاته الحنفى
محمود عمران سليمان عبدالفتاح حريشه
محمد السيد ابراهيم السيد سلطان
منه ﷲ عﻼء الدين حسن ابراهيم
محمود اشرف سيد كامل
محمد جمال زكى زهرة
عمر كامل انور احمد كامل عمر
داليا ناجح عبدالرازق الزعليك
محمد فؤاد محمد احمد ابراهيم

الكلية
اداب اسيوط
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
رياض اطفال المنصوره
اداب الزقازيق
طب بيطرى جامعة السادات
تربية الزقازيق
علوم طنطا
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
زراعه المنصوره
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
نوعية الزقازيق
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب اﻻسكندريه
زراعه القاهره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
معهد فني صحى طنطا
تربية ابتدائي الزقازيق
علوم سوهاج
تجاره انتساب موجه الزقازيق
فنون جميله فنون المنيا
تجاره الزقازيق
اداب سوهاج
معهد فني صحى المنصوره
تمريض طنطا
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية اسكندرية
تربية /رياضه بنى سويف
حقوق شبين الكوم ج منوفية
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
833235
590564
121868
875705
888853
502134
745792
309682
145732
542060
734473
667365
503453
175356
288017
812029
145465
389644
221650
658808
821935
250861
578677
652633
148331
500419
160834
244162
610591
224230
825814
669994

اسم الطالب
احمد حسن مصطفى حزين
محمد أيمن السيد النجيرى
منه ﷲ عاطف محمد عفيفى
نادين عبد القادر عوض ناصر
نورا جاد هاشم الزاهر
اميرة نصر الدين حسن احمد خليل
هند خميس بركي عطوه
احمد خالد عبدالغني الصياد
احمد سيد احمد عبد الواحد
اسﻼم طارق محمد مغاورى محمد خليفه
عمرو سعيد سيد سعيد
زينب ماهر خليل السباعى خليل
نادين شريف حسن ابراهيم بريك
ياسمين صبحي زخاري متى
عبد الرحمن محمد كمال محمد ثابت
مصطفى يسرى يوسف محمود
كريستينا عادل كامل حنا منصور
مينا ياسر بشاى جاب ﷲ
مارينا تامر زاهى سيداروس
محمد محمد السيد حامد سعيد
فاطمه احمد ابو الوفا على
اسراء راغب ضاحى ادم
محمد عبدربه المحمدى عبدربه الحلو
محمد مصطفى ابوخليل ابوشبانة
سميحه رأفت محمد شحات
شيرين نادر احمد الزرقانى
اسﻼم احمد عبد البصير عبد العاطي
سها حسن امام جﻼل
احمد السيد شحاته ابراهيم
نرمين اشرف سعيد محمد
عبدﷲ نورالدين عثمان محمد
فايزه ياسر رجب محمد السيد

الكلية
تجاره سوهاج
طب بيطرى كفر الشيخ
اداب اسوان
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
اداب اسيوط
تجاره اﻻسكندريه
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
علوم رياضة الزقازيق
معهد فني صحى الزقازيق
معهد فني صحى المنصوره
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
حقوق حلوان
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
معهد فني تمريض المنيا
كلية البنات آداب عين شمس
اداب بنها
اداب عين شمس
معهد فني صحى المنصوره
حقوق قنا جنوب الوادي
كلية البنات آداب عين شمس
حقوق طنطا
حاسبات ومعلومات المنصوره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
فنون جميله فنون المنيا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره بور سعيد
حقوق حلوان
علوم اسوان
تربية المنصوره

Page 3317 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
301393
463849
546308
881377
822096
603271
910017
512505
586288
881431
735374
913773
810328
814190
587727
531289
151056
366187
725907
388029
677514
468796
578471
880270
726828
755410
811993
322575
279156
662418
211437
505551

اسم الطالب
ساجد دسوقي عاشور عبدﷲ
لمياء جمال عبدالحميد محمد سعد الدين
مى عليوه إبراهيم حسن
فاطمه الزهراء عبد الناصر ابراهيم محمد
غيداء ايهاب حامد محمد
جورج سمير بسيط حنا اقﻼديوس
مروان محمد صﻼح الدين حسين عبد الحميد
ميرنا مجدى السيد جمعه محمد
نسمة يحيى محمد شمس الدين
ايه حسن جاد حسن
اسماء رسﻼن عيسي عبد الكريم
اسماء احمد ابو القاسم حسين
محمد صﻼح زكى محمد
احمد مصطفى شاهر حسن
فاطمه عامر عبد اللطيف محمود الدمﻼوى
احمد عادل الصاوى امين النحاس
خالد رزق باهى سيد
احمد شرف الدين احمد ابراهيم
محمد فتحي محمد خضر
احمد سمير طاهر محمد
هند ممدوح حمدى محمد يوسف
إبراهيم فرحات إبراهيم مسلم ياسين
عمرو جﻼل محمد محمد
مينا صبري يوسف حبيب
عمر جمال يوسف ناجي
مى عادل حمدى سليمان
محمد طهير عبدالفتاح محمد
اﻻء جمال على مشعل
جورج هاني صبحى نسيم
خالد محمد عبد القادر السيد احمد
اميره فايز احمد ابوزيد
احمد حمدى احمد قطب

الكلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب كفر الشيخ
علوم رياضة كفر الشيخ
اداب سوهاج
تجاره سوهاج
تجاره الزقازيق
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره المنصوره
تجاره اسيوط
تربية الزقازيق
تربية اسوان
تجاره انتساب موجه بنى سويف
اداب المنيا
تربية/رياضه بنها
تجاره دمنهور
اداب انتساب موجه حلوان
تربية/رياضه بنها
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب المنصوره
معهد فني صحى طنطا
تربية طنطا
تجاره اسيوط
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنى سويف
نوعية اشمون
تجاره انتساب موجه قاهره
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
اداب عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
554370
742293
244027
380626
584667
677849
667960
745878
827914
599490
810297
221238
433551
539789
662120
899345
427918
121631
122252
889693
660660
599517
283424
732136
389730
665654
592572
548199
880955
528759
447357
750092

اسم الطالب
خلود محمد السيد قبيصى يونس
شروق عﻼء الدين عبد الفتاح ابراهيم
ابانوب ابراهيم خليل سمعان
نهال نجيب عبدالعزيز فرج عوده
سمر ابراهيم ابراهيم النجار
رويدا محمود انور المتولى الجوهرى
اميره احمد السيد البيسى
نهال مصطفى محمد محمد مصطفى
نصرالدين عثمان فاضل عثمان
منى صﻼح عبد العظيم عبد السﻼم
روضه كامل ذكي كامل
هاجر محفوظ محمد اسماعيل
محمد جمال محمد عبدالجواد بدوى
ايمان محمد سيداحمد يحيى
عبد الجواد حسنى عبد الجواد المغازى البنا
ايه حسين مبروك حسين
كيرلس جمال ميشيل حزقيال
محب يعقوب سعد تاوضروس
ميرنا عماد محمد عيسى حسين
ايمان على احمد عثمان
حنان المرسى منصور المرسى منصور
هبه مجدي علي عبد الرازق شرف
عبد المجيد عماد الدين عبد المجيد السيد عطيه الجرف
وليد خالد احمد منصور
ماجد محمد شاكر جوهر
هناء محمد ابراهيم محمد شمس الدين
شدوى محمد احمد البسيونى
مصطفى محمد محمود تميم
امانه عزت خير جرجوسه
عﻼء على محمد عبدالهادى سنيور
محمد عادل محمد حسن على
احمد خالد عبدالسﻼم اسماعيل

الكلية
حقوق اﻻسكندريه
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه بنها
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره المنصوره
تربية المنصوره
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة قنا ج جنوب الوادي
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
إعﻼم بنى سويف/رياضة
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تربية اسكندرية
تربية طفوله ج دمنهور
نوعية المنصوره
تربية ابتدائي سوهاج
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم رياضة بنى سويف
اداب انتساب موجه القاهره
تربية اسيوط
علوم المنصوره
اداب الزقازيق
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف/رياضة
تجاره طنطا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تمريض المنصورة
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
حقوق طنطا
تربية اسيوط
علوم اﻻسكندريه
اثار القاهره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
170008
890803
681917
610120
471724
682415
432581
161023
654826
318649
806222
464688
368409
603766
754880
223228
371693
351847
507967
372450
524841
578334
840955
502455
658002
231666
156058
362960
219866
383182
235365
504260

اسم الطالب
مروة محمد عبد الحميد محمد
بسمه محمود محمد احمد
ايمان حسنى على السيد عمر جعطيط
آيات اشرف محمد فتحى على ابراهيم
سليمان يوسف السيد سليمان يوسف
هبه اسماعيل اسماعيل اسماعيل الخميسى
احمد سامي احمد وجدي
اسﻼم احمد دشطوطى راضى
ايه المتولى محمود المتولى علم الدين
مصطفى محمد مصطفى عمارة
عبد الوهاب جمعة عبد الوهاب قطب
احمد مسعد اسماعيل احمد خضر
فاطمه عصام محمود عفيفى
احمد صبحى الهادى سليمان
ابوبكر سالم ابراهيم ابوعوف
منة ﷲ عادل بيومي علي
امل محمود عبدﷲ محمود
عمرو عبدالكامل شحات حسين
سليم احمد سليم سليمان على
رحاب حسين حامد عبدالوهـــاب
ملكه نبيه أحمد محمد حسن
كريم رأفت شفيق عامر
على طه احمد محمد
مصطفى رضا محمود جبر محمود
محمد جمال البسراوى عبد التواب
محمد نجيب محمد رشاد عباس
هدير هاشم بيومى عبد المحسن
عمرو عبدالحميد احمد عثمان
مريم احمد جابر عبدﷲ
شيرين رضا سعيد محمد
عمر عادل محمد ابو ضيف
احمد محمد فؤاد كمال شاهين

الكلية
تربية ابتدائي الفيوم
معهد فني صحى اسيوط
علوم المنصوره
اداب الزقازيق
تجاره طنطا
علوم المنصوره
اداب اﻻسكندريه
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
طب بيطرى المنصوره
علوم رياضة شبين الكوم
تجاره سوهاج
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب باﻻسكندرية
علوم بنها
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
اثار الفيوم
زراعه عين شمس
تربية ابتدائي بنها
اداب عين شمس
تجاره انتساب موجه دمنهور
كلية البنات تربية عين شمس
زراعه اﻻسكندريه
المعهد الفنى للتمريض بالجونة
تمريض المنيا
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بور سعيد
تجاره انتساب موجه طنطا
تربية بنى سويف
علوم عين شمس
حقوق عين شمس
كلية البنات آداب عين شمس
حقوق عين شمس
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
321228
681987
370938
838030
610373
366528
589016
370121
505559
523972
676228
160131
604694
130583
368249
455954
678681
746707
460927
306668
103030
610293
213462
224035
656542
594706
433328
154380
652381
676124
895251
586286

اسم الطالب
اية محمد احمد تمراز
مى اسامه محمد عويضه حسن
محمد ثروت عبدالحميد سيد صيام
شرين محمد سليمان محمد
حسن عبدالمجيد محمود محمد
محمد عيد الدسوقى عبدالوهاب ابراهيم
علي محمد علي حسن اﻻصور
احمد محمد عطيه حافظ
احمد سمير عبد السﻼم مبروك
هند سعيد توفيق نصار
عبد الوهاب عادل عبد الوهاب عبد العزيز
محمد عدلى عبد الستار سلطان
اسراء اشرف مسلم سرور على
اﻻء حسام الدين سيد عرابى محمود
هدى محمد سيد محمد غنيم
محمد ناجى محمد حجازى
ياسمين خالد عبد اللطيف احمد معتوق
على عطيه عزت على
محمود عبدالرحمن محمد مصطفى فايد
احمد سمير على جعفر
كريم اشرف جابر عبد العزيز
محمد اشرف عبد الرحمن عبد الفتاح المغربل
اسامه عونى احمد طه
اميره طارق عبدالنبى معوض
وفاء محمد كمال احمد على العزب
احمد اسماعيل محمد على عبد الرحمن
محمود أحمد مبروك أحمد مبروك
ايهاب محمد فرج محمد
عمرو محمد شريف محمد عزت السعيد عطا ﷲ
فاطمه طارق ابراهيم السيد بحيرى
بسمه على حسين عبد اللطيف
ندا جمال الدسوقى الغندور

الكلية
تربية ابتدائي السادات
تربية المنصوره
حاسبات ومعلومات بنها
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
تجاره بنها
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره اﻻسكندريه
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه المطرية
معهد فني صحى بنى سويف
تربية ابتدائي الزقازيق
حقوق حلوان
تجارة جامعة السادات
اداب جامعة دمياط
اداب انتساب موجه المنصوره
معهد فني صحى اسماعيليه
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
تمريض شبين الكوم المنوفية
حقوق القاهره
تمريض الزقازيق
علوم القاهره
حقوق القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
حقوق المنصوره
اداب اﻻسكندريه
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تجاره كفر الشيخ
زراعه المنصوره
تربية ابتدائي سوهاج
اداب المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
316891
442886
142828
120389
235343
307833
617581
544964
591740
457702
526236
368468
913703
207082
729627
286341
316303
681554
129648
144151
744236
317701
802373
277790
390514
666291
309450
681881
674237
237691
611644
233042

اسم الطالب
مي محمد محمود محمد ابراهيم
مروه احمد محمود محمد ابو علوه
ايمان حمدي محمد مصطفى
محمود زين العابدين عبد الجواد بيومي
الشيماء ايهاب حسنى محمد
نورهان راضي عبد السﻼم أحمد عﻼم
احمد محمد ابراهيم مصطفى ابو البقا
احمد ابراهيم محمد محمد شمس
خلود احمد صبحى الموجى
هانم رأفت سيد أحمد البابلى
احمد عطاﷲ ابراهيم عبدالحميد موسى
ايناس حمدى عبدالكريم حسن
ندا حمدى نوبي محمد
يوسف حمدى عبدالجواد السيد ندا
محمود عبدالعال برهيجى عبد العال
داليا كمال الدين عاطف محمد
روان عبد الوهاب احمد لبيب
احمد مسعد محمد محمد الفراش
نورهان رافت محمد منصور
محمود مامون محمد محمد
ندى جودة حسن محمد
محمد محمود عبد السﻼم شحاته
عبدالرحمن صﻼح طه عبدالباقي
محمد اشرف محمد على هاشم
سهيله عصام رافع احمد حيدر
هايدى عبده الشحات محمد المنير
حنان محمود عبد الفضيل على الصبحي
حسين السعيد محمد محمد حمدتو
مصطفى عبد العظيم اسماعيل احمد عويس
مريم اهاب اسماعيل حلمى
يلدز خالد احمد محمد محمد الغمرى
سمر محمد اسماعيل محمد

الكلية
معهد فني صحى بنها
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه القاهره
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره عين شمس
السن عين شمس
تجاره بور سعيد
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
تجاره جامعة دمياط
استنفد الطالب رغباته
السن عين شمس
تربية بنها
تربية اسوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره عين شمس
كلية الفنون التطبيقية ببنها
اداب المنصوره
حقوق حلوان
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية اﻻسماعيليه
حاسبات ومعلومات الفيوم
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
اداب القاهره
تربية ابتدائي بنها
علوم المنصوره
دار العلوم الفيوم
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره الزقازيق
تجاره عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
586436
390038
508453
729499
660965
601186
186713
536784
363716
816837
378900
313605
389306
385367
587575
110297
901304
241432
595514
230349
741428
507659
289116
533562
145834
680681
818837
813584
739850
216017
366372
592631

اسم الطالب
نرمين جمال محمد ابراهيم زايده
فاطمه عبدالرحمن عيد عبدالرحمن
حبيبه حسين محمد احمد عبد النبى
عبد الرحمن محمد بدوي ابو يوسف
اسماء حمدى مخيمر محمد شاهين
محمد حسام عبد الرحمن يوسف
هند عبد الخالق عبد السﻼم عبد الفتاح
بسمة محمد نصر ﷲ يونس شهاب الدين
عمر محمد ابراهيم سيد
دعاء شحاته يوسف حماد
سماح سيد امين محمد فوده
امينة رمضان ابراهيم حسن عﻼم
ايه عمر محمد سﻼم
محمد جمال محمد محمد
لبنى السيد عبد الفتاح السيد حمتو
محمد اشرف حسن عثمان
منه احمد جمال احمد الحامدى
شروق سامح علي محمد
مصطفي محب عبد ﷲ رياض زيادة
اسماء محمد هارون احمد
عبد الرحمن محمد يوسف على
محمد صﻼح محمد محمد بدر زيدان
اسامة ابراهيم سيد ابراهيم اسماعيل
عصماء محمد حسنى السيد النجار
ابوبكر محمد عباس مرسى سليم
اﻻء عبد المنعم صالح محمد ضيف
منى خلف صابر هيبة
ايه زيان عبد الناصر موسى
دعاء سعد عبدالرحمن على
رحاب نشأت احمد محمد
عبدالرحمن على احمد محمود
هدير امين علم الدين سلطان

الكلية
تربية/رياضه طنطا
كلية البنات تربية عين شمس
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره الزقازيق
حقوق القاهره
تجاره طنطا
تجاره عين شمس
تجاره اسيوط
اداب انتساب موجه بنها
علوم حلوان
كلية البنات علوم عين شمس
اداب انتساب موجه عين شمس
كلية البنات علوم عين شمس
حاسبات ومعلومات عين شمس
حقوق سوهاج
تجاره انتساب موجه قاهره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
معهد فني صحى بنى سويف
معهد فني تمريض المنيا
اداب الزقازيق
اقتصاد منزلى حلوان
تجاره انتساب موجه طنطا
حقوق المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
352224
110789
881453
320721
318253
740920
500109
352973
104927
538396
501747
209554
547431
367251
227210
142827
146558
456991
911839
250923
533849
236558
593334
104230
516340
135089
609882
309034
651455
661172
301813
662691

اسم الطالب
نادين رجب فتحى محمد نعمه ﷲ
احمد محى الدين محمد يوسف
محمد عبد الحافظ خلف عبد الحافظ
شروق قطب عبد الغفار جوده
محمود حمدي عبدالغفار مزيد
محمد عمر عبد السميع محمد
اﻻء سامح جابرعلي القمارى
ساندرا عاطف ثابت مقار
حسين علي احمد علي
رفاء محمد مهدى محمد المهدى
عاصم احمد محمد شوقى السيدابو العﻼ
ياسمين فايز محمد احمد
محمود سامي محمد ابراهيم هيكل
سها محمد عبدالفتاح عبدالمعبود
مها عﻼء عبد الدايم ابو العطا
ايمان السيد طه عبد الحليم
ابراهيم احمد صابر ابراهيم
اسماء صبحى فرحات شاهين على
محمد رمضان محمد ابراهيم
سامح وفيق ابراهيم عوض
اية عبد الحميد احمد احمد يوسف
احمد عادل احمد ابراهيم
محمد حمدى رضا الديب
حنين وائل عبد المجيد عبد الحليم
جورج عماد يوسف عبده سعد
يوسف محمد عبد الحميد القباني
احمد عبدﷲ محمد سعيد
محمد بكار عبد العزيز محمد طاجن
بسمه حسن السيد حسن السيد
غاده عﻼء حسين وهبه
طه جمال ابراهيم سويد سﻼم
يوسف منصور حسن السيد عبد العال

الكلية
كلية الفنون التطبيقية ببنها
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية بنها
تربية اﻻسماعيليه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
علوم رياضة الزقازيق
حقوق بنها
زراعه عين شمس
اداب انتساب موجه حلوان
حاسبات ومعلومات الفيوم
اداب طنطا
تربية ابتدائي اسوان
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره جامعة دمياط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه دمنهور
حاسبات ومعلومات حلوان
علوم بنها
تجارة جامعة السادات
رياض اطفال المنصوره
تربية/رياضه المنصورة
علوم رياضة شبين الكوم
تجاره المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
362178
456836
881489
665634
726944
537060
592244
554562
382953
362667
755289
676762
879319
161175
136011
370353
358202
675044
807804
732581
162430
207047
662840
671798
545442
162103
680335
211784
582056
163833
280624
876907

اسم الطالب
مروه محمود على السيد
امنيه اﻻحمدى محمدى ابواليزيد السرسى
بدور مصطفى سيد فرغلى
هاجر عماد الدين عبد القادر البدرى
حسام حسن خضرى حسن على
شيماء شعبان يوسف ابراهيم الديب
ايمان سامى السعيد عوض
اسماعيل منصور اسماعيل عيسى
احمد حسين عبدالجواد عبدالعال
انطون بدرى حبيب اخنوخ
اﻻء حسام الدين مصطفى عواد
ايه حماده محمد امين عبد ﷲ
مريم لويز عجايبى شحاته
دعاء ثابت محمود حزين
هاجر حسن محمد رشاد
محمود عمرو يوسف يوسف
برلنتى احمد مصطفى كامل
احمد عصام الدين على السيد جلهوم
ايه محمد على السيد
غاده رأفت اسماعيل سالم اسماعيل
ندي ابراهيم احمد معبد
محمد حسام محمد احمد رشدى
ريهام عادل احمد المتولى
احمد محمد احمد علي
بيتر ماهر سليمان جوهر
محمد اسﻼم هﻼلي عبد العزيزعفيفي
دعاء وليد سيد محمد احمد
حازم شريف السيد عفيفي جابون
نرمين احمد سيف الدين المهدي
هادى محمد اسامه فخرالدين صفى الدين
انجي اميل حلمى سكر
ايمان احمد عبد السﻼم محمد

الكلية
اداب انتساب موجه عين شمس
نوعية فنيه طنطا
تمريض اسيوط
طب بيطرى الزقازيق
تربية رياضيه بنين الزقازيق
معهد فني صحى اﻻسكندريه
معهد فني صحى بور سعيد
تجاره دمنهور
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم العريش
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
علوم اسيوط
اثار قنا جنوب الوادي
حقوق القاهره
تجارة جامعة السادات
علوم عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم حلوان
حقوق الزقازيق
زراعه الفيوم
حقوق عين شمس
تجارة جامعة السادات
تربية رياضيه بنين المنصوره
علوم رياضة سوهاج
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
علوم رياضة عين شمس
تربية طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
تربية ابتدائي اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
662387
577506
514382
910842
657241
680731
752737
505945
466199
891162
527100
168952
540246
150601
577370
525217
549362
159208
526483
236576
583756
878932
577423
663175
814482
540655
875577
878230
677534
438128
659245
288329

اسم الطالب
احمد عبد ﷲ محمد على اسماعيل
محمد عبد العظيم عبد الرحمن زلط
محمد خميس المحلى مرسي ابوالزين
احمد السيد محمد امين
افنان ايهاب حسن صديق
ندى المتولى المتولى احمد محمد
رنا اشرف عبد القادر يوسف قناوي
احمد محمود احمد محمود محمد
فاطمة الزهراء مجدى محمود على ابو زيد
كريم كمال نفادي محمود
نورا ابراهيم حسن يوسف
محمد فريد فريد نصر
دعاء عيد حامد راضي
احمد محمد محمد احمد
اياد ابراهيم عبد المنعم النجار
ميرال أحمد محمد السيد السيد
وسام مجدى عبد الحفيظ محمد بحيرى
ارزاق جنيدى محمد قرنى
عبدالرحمن محمود السيد محمود العدلى
حسن مجدى حسن السيد
آية وجيه سعيد الغريب
يسر محمود محمد محمد
محمود ابو بكر على عبد العال
حنين السيد حسن احمد
حمد يشيوب زكي عبد الرحمن
زينب حنفى محمد شحاته
عبد العزيز احمد عبد العزيز فرغلى
فيفيان شهدى شفيق اسكندس
السعيد حمدى عبد العزيز احمد
علياء محمود يوسف زامل
اسماء جوده محمود عبده قاعود
ايمان شعبان احمد عبد ربه

الكلية
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية ابتدائي اسوان
علوم المنصوره
نوعية المنصوره
تربية بور سعيد
تجاره دمنهور
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تمريض اسيوط
تربية اسكندرية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه قاهره
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تجاره اﻻسكندريه
علوم رياضة اسوان
طب بيطرى بنى سويف
اثار القاهره
حقوق حلوان
اداب طنطا
فنون جميله عماره المنيا
زراعه المنصوره
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب سوهاج
تربية السادات
علوم سوهاج
تربية اسيوط
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم اﻻسكندريه
تربية المنصوره
تربية حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
359676
111364
468458
356626
580329
732060
613598
599866
822373
670617
827707
237140
880325
464543
589762
283972
294332
315763
114720
897805
587669
148037
596204
610064
539544
281550
131716
905269
463457
822488
320348
756192

اسم الطالب
عبدالرحمن رافت محمد عبدالحى
هاجر عبد الناصر فهمى احمد
محمد رأفت سعد مصطفى شاهين
حجازى سيد حجازى سيد
منة ﷲ حامد عبد الرافع محمد عمارة
محمد عﻼء محمد حامد
هدير عبدالباسط لطفى أحمد
عبدﷲ جمال على الشوبكى عطية
امنية ياسر صﻼح حسن
امنيه حسن السيد العوضى عبد العال
محمد عز العرب عبد المنعم هاشم
محمد خالد جمال الدين محسب
رانيا سمير فتحى وهيب
عبد ﷲ نصار صالح مبروك ابو شنب
محمد مدحت ذكى احمد السيد
احمد محمد عبد الرحمن ابورحاب
اسﻼم محمد عباس مصطفى
اسحاق عبد السيد حنا عبدالسيد
اﻻء انور عمر محمود
اليصابات نبيل صادق شنوده
أميره السيد عبدالجواد السيد غانم
نادر علي السيد احمد حسن
نيره محمد احمد ابراهيم عبد الحنان
محمود حسين السيد احمدالباز
نسمه ناجح سعيد السيد شحاته
احمد اسامة أحمد جودت الضبع
مهاب محمد سيد محمد
ديانا شوقى محمد عبد الرحمن
الشيماء ابراهيم عبد العزيز احمد شحاته
مارتينا رأفت عوض عبد ﷲ
عبد الفتاح حسانين حسن عماره
ندا عبد الهادى اسليم محمد

الكلية
نوعية عباسيه
حقوق القاهره
علوم طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم رياضة المنصورة
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
معهد فني تمريض الزقازيق
اداب الزقازيق
علوم بورسعيد
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
معهد فني صحى سوهاج
تجاره انتساب م .بنها
اداب اسيوط
علوم كفر الشيخ
اداب طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب عين شمس
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
اداب القاهره
معهد فني صحى رياضه سوهاج
علوم طنطا
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
معهد فني صحى بور سعيد
تجاره الزقازيق
علوم دمنهور
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية رياضيه بنين حلوان
تربية سوهاج/رياضة
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تربية العريش
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
582577
601588
500775
296620
842048
309721
672144
902721
131421
473032
152214
120021
517592
510698
920234
285428
673352
240580
439500
514497
663738
906116
680753
280991
295748
752332
529566
810358
363532
539016
822726
666626

اسم الطالب
دعاء احمد ابراهيم احمد هاشم
ياسمين عصام أحمد صبحي البنا
ريميهان محمد السيد محمد الجزايرلى
احﻼم طلعت شريف صالح
مارك مجدى عزيز وهبه
عبد العزيز علي عبد العزيز مناع
ساره محمد اﻻحمدى السيد
امل محمد محمد عبد الحميد
منة ﷲ سيد محمد محمد
محمد نصري سعد ابراهيم الدوانسى
غالى نادى واصف امين
باسم عبد الرحيم شبيب عبد الرحيم
بسنت رجب عبد المنعم ابو يوسف
عمر كمال محمد حسن على
مصطفي محمود السباعي عبدالرحيم
احمد معوض عبد المنعم معوض
خلود عاطف محمد محجوب السبع
هيام علي سيد علي محروس
سمية كمال شحاتة نبوى قاسم
عبدالرحمن محمد صﻼح ابوحﻼوه
الزهراء حمدالرب على احمد
محمد حاتم حسين زيدان
اسماء السيد محمد السيد احمد عﻼم
ماريا اشرف ميشيل بطرس
مارينا مجدي كرم كامل
روهندا عمر متولى عبد الرحمن ضياء
رمضان حجاج عيد إبراهيم غازى
امانى احمد عبد العزيز على
محمد حسن توفيق حسن توفيق
شيماء عﻼء عبد المقصود عوض زايد
اسراء على محمود احمد
محمد مجدى زكى محمد الغنام

الكلية
اداب انتساب موجه طنطا
نوعية فنيه الزقازيق
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
خدمه اجتماعيه حلوان
علوم رياضة المنيا
اثار الفيوم
مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة
تجاره سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
طب بيطرى كفر الشيخ
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
الفني للفنادق اﻻسكندريه
تجاره دمنهور
تجاره سوهاج
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره عين شمس
طب بيطرى اﻻسكندريه
اداب دمنهور
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره سوهاج
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره عين شمس
طب بيطرى القاهره
نوعية بور سعيد
طب بيطرى دمنهور
استنفد الطالب رغباته
حقوق انتساب موجه عين شمس
طب بيطرى جامعة السادات
تمريض قنا جنوب الوادي
علوم المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
540361
300594
206938
365789
670888
906391
375848
676751
736257
731863
436573
280800
535415
470294
663941
900833
833016
356469
295082
447129
293759
372090
117431
503984
597840
153130
741718
661586
888759
427990
116506
466699

اسم الطالب
ناديه مصطفى متولى يوسف
حنان عادل حسين حسين
احمد طارق محمد سمير محمد حسنى
منه حسن عبدالغنى حسن
مياده الحسينى جمعه عبد الفتاح
رضا احمد احمد على
ساره ماهر السيد محمد
نشأت عبد البارى السيد محمد عبد الجواد الشاذلى
اسماء عبدالناصر محمود محمد على حزين
احمد صالح عبد الفتاح عبد السﻼم
اسماء احمد عبدالنبى على حسن
مصطفى اشرف على حسن الشماع
اسماء محمد ابراهيم الشرقاوي
محمد على محمد عبده
رضوى عاطف محمد عبد الرحمن
ايه على عقل عامر
ياسمين محمد احمد عيسى
رنا عصام محمد سالم
مصطفى سعد الدين رمضان ابوالقمصان
اسامه محمد العيسوى سيد احمد درويش
يوسف محمد عبدالهادي مليجي
شيرين نشات ابراهيم خليل
نوران ايمن محمد عبد الرحمن
مهند حاتم عباس حليم متولى بدوى بطران
ريهام عبد الجليل ابو العباس السيد
ندي باسم محمد محمود رضوان
احمد عبدالناصر احمد عبدﷲ
سعد سمير سعد احمد حماده
اﻻء عاطف علي اسماعيل
مصطفى محمود السيد ابراهيم
يوسف محمد عبد الرؤوف محمد
نورهان عبدالحليم على عبدالحليم فرج

الكلية
تربية دمنهور
تربية حلوان
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره طنطا
معهد فني صحى سوهاج
تربية/رياضه بنها
تجاره طنطا
تجاره الزقازيق
تجاره الزقازيق
اداب اﻻسكندريه
تجاره القاهره
تربية دمنهور
نوعية كفر الشيخ
تربية المنصوره
تربية ابتدائي سوهاج
دار العلوم المنيا
كلية بنات شعبه طفوله عين شمس
تجاره عين شمس
اداب طنطا
تجاره طنطا
حاسبات ومعلومات عين شمس
نوعية فنيه جيزة
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تربية جامعة دمياط
إعﻼم بنى سويف
تجاره سوهاج
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تربية طفولة اسيوط
تربية/رياضه اﻻسكندرية
علوم رياضة حلوان
اداب كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
315401
804562
277130
207466
239690
843691
661605
841363
828443
878140
739089
455487
315787
674490
500911
605364
589241
469311
524652
679445
217967
158242
383506
679170
283019
221936
512159
685049
734226
586063
280106
508177

اسم الطالب
عبد العزيز صﻼح عبد العزيز حسن حمد
فاطمه مصرى ابراهيم قطب
عمر هشام عبد الموجود عبد الوهاب
اميره خالد محمود عبد السﻼم
احمد نشأت محمود السيد
نجوى عادل يسى فانوس
محمد عبد المنعم عبد الهادى المرسى سليم
اسماء عمار حسين حسن
وﻻء محمد اسماعيل ابراهيم
حسنه رفعت على صديق
احمد محمد داود الشوربجى
يوسف عبدالرحمن محمد المرسى ابوزيد
صﻼح جمال صﻼح الدين النعمانى
اسراء محمود احمد عبد النبى النمر
سلمى احمد مجدي محمد رشاد القاضي
ايه سامح حسن سليمان على
شيماء اشرف محمد بركات المرعز
داليا توفيق محمد عبد القوى صالح
مصطفى احمد محمد ابوالمجد راجح
محمد رضا احمد ابوالعنين
ريم عبد الزاهر النعمانى اسماعيل
ناردين اسامه ذكى سليمان
عمر محمد السيد زويل
رمضان خالد رمضان عبد العزيز منصور
خالد محمد احمد حسن عبد العواض
خلود اسامه امام عبد الفتاح
مريم شريف هﻼل شحاته هﻼل
احمد ايهاب عبد البارى الوكيل
محمود عبد ﷲ عبد المغني محمد
محمد السعيد السيد ابو عرب
ربا محمود حامد محمد
شادى حسن ابو الحسن محمد عبده

الكلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب المنيا
تجاره عين شمس
تجاره عين شمس
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
نوعية المنيا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
رياض اطفال المنيا طالبات
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية اسيوط
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
اثار القاهره
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
تربية الزقازيق
تربية رياضيه بنات اﻻسكندريه
معهد فني صحى الزقازيق
تربية طنطا
اداب كفر الشيخ
تجاره اﻻسكندريه
تربية رياضيه بنين المنصوره
تربية عين شمس
تجاره بنى سويف
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تربية رياضيه بنين المنصوره
حاسبات ومعلومات عين شمس
علوم حلوان
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
379152
170310
426168
225245
146834
472911
535098
143389
381123
358177
527859
299967
603050
281570
370507
148093
388416
214458
377634
387457
806759
811421
106089
281137
679779
658698
465709
665543
156414
543374
156505
892645

اسم الطالب
ياسمين ناصر عمر فؤاد احمد
ايناس محمود على سيد
اسماء مجد الدين محمد عشماوى
مؤمن هشام يوسف عبدالعال
ساره نادر عبد الوهاب عبد المجيد
احمد سامى شحاته أحمد شحاته الصعيدى
سارة محمد عبد المعطي محمود
داليا محي محمد مصطفى
احمد محمد حامد محمود
سلمى سيد رضا على
نهى مصطفى رشدي محمد مصباح
محمد صﻼح حسن سالم حسان
دينا كمال السيد محمد علي
محمد نبيل عبدالمحسن محمد
احمد شعبان كمال الدين حسين
احمد بهجت فاروق محمد
امانى سعيد عيسى محمد
يوسف ابراهيم رمضان ابراهيم
سمير حسام الدين عبدالجليل على
محمد سعد السيد احمد عطايا
ساره حسين محمد حسين
ريموندا رضا منير حنا
سلمى نادر السيد احمد
عمر ايمن مصطفى محمد غالي
احمد جمعه السيد رضوان مصطفي
ايه مصطفى محمدين مصطفى
آﻻء عبد الفتاح السيد عامر
سماح السيد سيد على رمضان
عزة عبد القوى يحيى عبد العزيز
محمد عادل عطيه محمد خليفه
اميرة عبد الباقي محمد عبد الباقي
بيشوى عدلى فكرى جبره

الكلية
تجاره عين شمس
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تمريض القاهرة
تربية عين شمس
تجاره كفر الشيخ
تربية دمنهور
اداب انتساب موجه القاهره
علوم رياضة عين شمس
تجاره عين شمس
اداب اﻻسكندريه
اداب طنطا
زراعه الزقازيق
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه قاهره
زراعه مشتهر
تجاره انتساب موجه قاهره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تجاره عين شمس
تجاره بور سعيد
تربية المنصوره
علوم كفر الشيخ
تجاره المنصوره
تربية بنى سويف
تجاره اﻻسكندريه
تربية بنى سويف
نوعية اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
653533
371895
557286
820837
326954
134833
617448
583032
887476
366630
655862
390463
378380
295249
667279
316371
220830
113562
816280
667589
657725
137978
801502
124274
156137
226907
658529
614232
160715
351096
312743
739187

اسم الطالب
حسام حسن على بهزات عبود
موده عبدﷲ عبدالحميد عبدﷲ
محمد السيد عبدالغنى حسين
مكاريوس شحات يوسف حريج
منار ابراهيم منسى ابو حشيش
مصطفى فؤاد احمد بكر
ميرنا محمد حسن محمد القشاوي
اسراء محمد عبد العظيم حسن بيومى
محمود محمد سيد محمد
احمد السيد على محمد على عاشور
محمد محمود السيد حسن السيد
اسماء محمد عبدﷲ محمد
اﻻء محمد سليم ابراهيم
اميرة عماد طانيوس جاد ﷲ
اسراء رجب احمد جمعه عبد العال
عبير ابراهيم عبد الهادى محمود
محمد هشام محمد شرف الدين
وليد يوسف رمضان صالح
فاطمه هﻼل خليفة ايوب
احمد حمدى السيد منصور السيد
فارس محمد محمد على حمودة
اﻻء احمد حشمت حسن عبد الغنى
احمد سيد محمد خليفة
عبد الرحمن محمد رجب سيد
محمد سمير هاشم عبد الوهاب
ساره ابراهيم عبد اللطيف ابراهيم
هند محمود لطفى عبد اللطيف بدوى
دينا محمود احمد سالم
اسماء ربيع سيد اسماعيل
محمد احمد محمد حسين
محمد عثمان حسب النبى عثمان
هبة حسن محمد احمد السيد

الكلية
تجاره كفر الشيخ
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضة
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجارة قنا ج جنوب الوادي
نوعية اشمون
حقوق القاهره
اداب جامعة دمياط
تربية طنطا
معهد فني تمريض اسيوط
زراعه بنها/رياضة
تجاره انتساب موجه المنصوره
طب بيطرى بنها
تربية ابتدائي بنها
حقوق انتساب موجه عين شمس
معهد فني تمريض المنصوره
زراعه بنها/رياضة
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية ابتدائي المنيا
تمريض المنصورة
اداب انتساب موجه المنصوره
حقوق انتساب موجه القاهره
تمريض المنيا
اداب القاهره
تربية /رياضه بنى سويف
تجاره انتساب م .بنها
طب بيطرى القاهره
فنون تطبيقيه حلوان
اداب بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
529918
222424
453091
132990
316933
910757
279025
603399
593976
163456
735749
527971
530817
811979
819445
539263
181155
234846
210728
302161
913872
605490
662275
449602
742430
145251
325702
311613
387761
473026
597238
219661

اسم الطالب
احمد محمود عبدالفتاح عبده الغنام
بيشوى ثروت شرموخ مهنى
خلود اشرف مصطفى غنيم
محمود محمد محمود خالد
اميرة الصباحي عبد الستار محمد
رانيا حسين يوسف سيد
هدير اشرف عبده اسماعيل
امجد جمال تهامى العزازى
وفاء احمد السيد إبراهيم
احمد سامح عبد المنعم محمد
اسﻼم عبد الحميد عبدﷲ عبد النبى
نورهان خالد حنفى سليم محمود
احمد رضا على احمد يسن
محمد احمد قطب عبدﷲ
سامى اشرف صموئيل شرابين
منار جمال التهامى علي محمد
احمد محمد عقيله عبد الرازق
نوال صﻼح عبد الوهاب عمر
منه عبد العزيز مصطفى محمود
عبد ﷲ مدحت طلبة حسنين
فاطمه الزهراء عبد النعيم فاروق نصرالدين
مريم رشدى على رمضان
عبد ﷲ كمال عبد ﷲ اﻻمام
اسراء زايد عبدالسﻼم عثمان
وﻻء حسن عبد العزيز محمد
اسراء سعيد محمد عبد الواحد
منال صﻼح محمد فاروق محمد
حازم صﻼح السيد احمد
ايه حامى اﻻسﻼم هﻼل احمد السمرى
محمد رمضان محمد جابر عجيل
مروه ابراهيم فتحى فريد ابو النجا
حسن بهاء الدين حسن ياسين

الكلية
علوم اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه حلوان
تربية طنطا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى اسوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
تربية جامعة دمياط
تربية رياضيه بنين بني سويف
حاسبات ومعلومات الزقازيق
زراعه اﻻسكندريه
معهد فني صحى اﻻسكندريه
إعﻼم بنى سويف
تجاره اسيوط
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
اداب انتساب موجه الفيوم
اداب عين شمس
حقوق حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب اسوان
اداب الزقازيق
تجاره المنصوره
معهد فني تمريض طنطا
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
كلية البنات تربية عين شمس
طب بيطرى القاهره
اثار القاهره
تربية ابتدائي بنها
تربية كفر الشيخ
تربية جامعة دمياط
اداب عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
747208
659334
556762
295732
676639
217591
654925
282572
455352
308352
753694
455937
759103
380608
604586
518989
221282
847308
244169
178924
916740
683535
363354
846511
892194
108607
750531
439106
389334
380223
886539
213424

اسم الطالب
حسن مصطفى حسن ابوالعطا
نيره مجدى محمد السيد
حاتم مدحت محمد محي الدين
فاطمة محمد ابراهيم نصار
مياده السيد السيد عباس السمان
ميرفت عادل السعيد السيد حمزه
هاجر عبد المنعم محمد عبد المنعم العدل
محمد هشام محمد يوسف حﻼوة
احمد السيد عبدﷲ السيد
عبد الرحمن جمال عاشور الجمال
محمود مجدى محمد المتولى طه
عزت محمد محمد شلبى
عمرو عصام عبدالمحسن محمد
ضحى كرم سيد مرغنى خضر
افنان فهمى محمد ابو عامر محمد
خلود خالد محمود الجنبيهى
ايه متولى محمود متولى
محمد احمد محمد طه
عزة على محمد الشحات
احمد يوسف خميس عبد العظيم
فاطمه جمال انور عبدالكريم
عمرو عبده احمد نصر الدين على عزام
رضا هشام رضا صالح
هادى حسن عثمان محمود
عبد الحميد جمال عبد الحميد عثمان
كريم عصام الدين عبد الفتاح عطيه زارع
اسامه مجدى مصطفى عبد الحميد مصطفى
اﻻء احمد ابراهيم عليمى
ملك مصطفى دسوقى على
جهاد عبدالعزيز على محمد محمد
حسن عبد النبي عطا عبد الجواد
بثينة صفوت عبد العظيم خطاب

الكلية
تجاره انتساب موجة جامعة السويس
نوعية المنصوره
اداب اﻻسكندريه
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تمريض المنصورة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تمريض طنطا
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف/رياضة
نوعية بور سعيد
اداب طنطا
تجاره جامعة السويس
دار العلوم ج القاهره
اداب انتساب موجه الزقازيق
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
حقوق عين شمس
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
حقوق حلوان
تجاره اسيوط
اداب اسيوط
فنون تطبيقية جامعة دمياط
حقوق انتساب موجه عين شمس
ك.ت .فني صناعى نجع حمادى بنين
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تربية طفوله اﻹسكندرية
تجاره عين شمس
كلية البنات آداب عين شمس
تربية/رياضه اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان

Page 3334 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
668854
428036
672334
509877
838345
726434
129620
383659
814046
672034
523699
306549
670567
611590
528862
390381
321162
360194
125758
168665
903004
659680
151761
436378
904102
325173
437452
462781
509085
150021
438280
121271

اسم الطالب
فاطمه محمود ابو الفتوح على عبده
محمد عبدالسﻼم عبدﷲ معوض
اﻻء عبد الرحمن محمد عبد الرحمن
محمود مصطفى حامد حافظ
عبير عبدالمنعم طيب حافظ
احمد محمد مصطفى دردير
رانا عثمان عثمان محمد
حسناء سليمان محمد عبدالعزيز موسى
محمد خالد فارس محمد
على محمد عبد اللطيف محمد
أية حمدي محمد مصطفى غراب
محمد شعبان عبد الونيس ابو نار
اسماء احمد محمد عبد الحليم
مى نبيل عبدالرحمن احمد على
عبد الرحمن محمد جابر على حميد
محمد عماد محمد حلفاوى سرور
اسماء صﻼح محمد علي
محمد معبد محمد معبد
اثار سعيد عبد النبى احمد على
ايمان نجيب رمضان احمد
احمد ابراهيم عبد المنعم عبد اللطيف
جاكلين نجاح فاروق ابراهيم عمر
عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محمود
عﻼ محمد عبد البارى سيد احمد ورد
دميانه صفوت الضبع لوقا
احمد عبد المنطلب مصطفى حسن محمد
هدير اشرف سعيد سﻼمه
محمد ياسين محمد عوض الجمل
اسراء يحيى الضرغامى احمد على
ابراهيم جمعه ابراهيم قطب
يمنى حسن محمد عبدالمحسن على
حسن شعبان حسن محمد

الكلية
علوم رياضة المنصورة
تجاره دمنهور
رياض اطفال المنصوره
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية فرع الوادى الجديد
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية عين شمس
تمريض المنيا
تجاره المنصوره
علوم اسوان
اداب شبين الكوم ج المنوفية
حقوق المنصوره
اداب الزقازيق
علوم اﻻسكندريه
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب شبين الكوم ج المنوفية
العالي للعلوم اﻹداريه  6اكتوبر
علوم القاهره
تربية الفيوم
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية المنصوره
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تجاره انتساب موجه دمنهور
تربية سوهاج/رياضة
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره كفر الشيخ
تربية رياضيه بنات اﻻسكندريه
حقوق القاهره
اداب اﻻسكندريه
زراعه القاهره/رياضة

Page 3335 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
390064
470845
532756
112303
437068
209222
466923
457184
320557
145619
665341
810124
169486
577315
444629
680509
658639
323496
461573
512923
425502
502814
584000
355610
510995
154987
221957
296329
360824
892705
612794
813321

اسم الطالب
دعاء يوسف نعمان حسين
اموره ماهر السيد محمد حسونه
مصطفى عادل حسين عوض
فاطمه سعيد عبد النبي محمد
ياسمين جمال جمعه اسماعيل ابوسرحة
اﻻء رمضان السيد احمد
ندي فوزي محمد زهره
نيره وائل ابوالفتوح عباس عامر
مؤمن سعيد محمد ناجى
ياسمين دياب محمود السيد
مى هشام ابو سمره عبد الرؤف على
مونيكا شحاتة كامل حنا
نها محمد محمد عباس
محمد رضا سعد محمد الفرماوى
عبد الحكيم خيرى عبد الحكيم عبد الرحمن القليوبى
ندا محمود حسن محمود النادى
احمد محمد السيد سعد حجازى
اماني ناصر كامل محمد موسى
دعاء لبيب ابراهيم بركات
اميرة محمد علي عطيه شحاته
احمد سعيد يونس ابراهيم سﻼمه
محمد عﻼء الدين محمد العيسوي عبده
هند محمد عبد العزيز ضيف
ايه احمد محمد البهنساوى
يوسف محمد على عرفه الرشيدى
محمد امجد عبد الرحيم عبد العال
مها هانى محمد زكريا
اية محمد بركات هاشم
دنيا يوسف احمد ابراهيم منصور
ايه حسين عبد العال عيسى
احمد ثروت عثمان صالح
مروه محمد كمال محمد

الكلية
تربية عين شمس
تجاره كفر الشيخ
زراعه دمنهور
تربية حلوان
فنون جميله فنون اﻻقصر
تجاره عين شمس
علوم طنطا
نوعية طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية حلوان
اداب جامعة دمياط
تجاره اسيوط
اداب الفيوم
اداب كفر الشيخ
تجاره طنطا
تجاره بور سعيد
نوعية المنصوره
تربية طفوله شبين الكوم
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب اﻻسكندريه
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
اداب طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق اﻻسكندريه
حقوق بنى سويف
علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق انتساب موجه القاهره
طب بيطرى اسيوط
تجاره جامعة السويس
نوعية موسيقيه المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
472428
384581
368533
535416
877678
131153
233252
434401
536367
281872
679678
233525
321099
181440
520797
441652
905884
279451
167085
529409
824348
169972
894425
282768
528162
224682
216110
595654
359153
656505
583757
119308

اسم الطالب
ايمان احمد فاروق محمد سيداحمد
اسراء محمود رمضان عبدالعزيز عطاﷲ
ندى ابراهيم الدسوقى حسن مرسى خليل
اسماء محمود ابراهيم متولى سعد
مهند عاطف ابو الوفا احمد
باسنتى هانى حسن عبد العزيز
على شريف ثروت على ثروت عبد المجيد ثروت
محمد مسعد ابراهيم ياقوت حسين
هاجر جمال ابراهيم عبد المحسن ابراهيم
فرح عمرو محمود المغربى
ساره السعيد السيد محمد المتولى
فلوريان سمير بشرى ناشد
رانيا كمال الدين نصر جادو
عمار سيد طه مرسى
ريحاب رضا محمود ابراهيم مشرف
محمد على عطيه محمد حسن عاشور
طه احمد عباس قناوي
محمد اشرف عماد الدين محمود الحلبى
احمد صﻼح على الروبى
مصطفي عاطف مسعود توفيق حجازي
هند نصرالدين توفيق محمد
سارة عبد ﷲ جمعة معوض
احمد ابراهيم عبد الهادى امين
ندين مجدي عبد النبى امين
روان أحمد عبد المنعم أحمد محمد
محمد اسعد عبدﷲ عبد اللطيف
هدير محمد سيد احمد
محمد عادل الحسيني الحسيني رفاعي
احمد هانى محمد سعود احمد
ميسره على خليفه على رمضان
بسمة السيد كمال يوسف حسن
ياسمين عبد السﻼم محمود عبد العظيم

الكلية
تربية ابتدائي كفر الشيخ
كلية الفنون التطبيقية ببنها
السن عين شمس
تربية دمنهور
تجاره اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
تجاره دمنهور
تجاره عين شمس
تمريض المنصورة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية رياضيه بنات شبين الكوم
حاسبات ومعلومات الفيوم
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
اداب طنطا
معهد فني صحى رياضه سوهاج
حقوق القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب دمنهور
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
تربية الفيوم
تربية سوهاج
استنفد الطالب رغباته
تجاره اﻻسكندريه
تجاره طنطا
تربية عين شمس
علوم رياضة سوهاج
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق المنصوره
تجاره طنطا
تجاره القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
281497
453276
216160
613139
323578
122113
362804
725520
505172
897285
111398
439409
428037
384436
213035
669320
131197
740929
151963
608611
470094
533802
287328
366019
382530
147830
220023
843956
594356
106141
386870
230770

اسم الطالب
عمرو مصطفى محمد على
ندى حازم محمد كامل عبد العزيز نصر
هاجر علم الدين برى بخيت
نورهان ممدوح متولى عزازى
امل حفني ابراهيم حفنى خطاب
هدير حموده احمد عبد الحميد
محمد عبدالحليم لطفى عبدالحليم
منه ﷲ طارق علي ياسين
احمد سيد محمد نعمان
محمد حسن احمد محمد
سمر سامى سعيد محمد
اميرة عادل سابق محمد عفيفى
محمد محمود عبد العزيز محمد عبد العزيز
ياسمين محمد محمد عبدالبر
هاجر محمود محمد عبد المنعم
خالد وليد قمر عمر
مونيكا الفريد حبيب رزق ﷲ
يوسف سﻼمه داود سالم
احمد جمال مصلوح محمد
مصطفى السيد عزت احمد
محمد الدسوقى عبدالعزيز محمد الدسوقى
اميره مصطفى فتحى سعد الكريونى
رحاب مجدي محمد مصطفى
محمد عبدالسﻼم السيد محمد
طه طارق صبحى طه
زينب محمد عبد الفتاح محمد ابو الدهب
دنيا سامى رجب محمد
محمد اشرف محمد تونى
امانى مادح على السعيد حسن السيد
طارق احمد على محمد
ساره عبدالغفار فتحى عبدالغفار
عبدالرحمن احمد حلمى ابراهيم

الكلية
تجاره عين شمس
تربية طنطا
تجاره عين شمس
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تربية طفوله شبين الكوم
تجاره القاهره
تجاره انتساب م .بنها
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
حقوق اﻻسكندريه
معهد فني صحى سوهاج
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تربية اسكندرية
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
خدمه اجتماعيه حلوان
علوم حلوان
تربية رياضيه بنين المنصوره
المعهد الكندى العالى لﻼدارة  6اكتوبر
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنى سويف
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره انتساب موجه قاهره
تجارة جامعة السادات
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية/رياضه حلوان
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
علوم حلوان
علوم جامعة دمياط
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
754046
879192
142794
669681
107305
147516
137829
383183
297223
137674
322451
291612
613066
661177
911087
680655
440119
229495
576923
431901
233973
466371
886246
130917
243061
849345
875835
903792
754284
118279
244257
742685

اسم الطالب
فاطمه عادل محمد السيد عبده
مارتيرا نبيل جاد جورجى
مى جمال يوسف فرج
عمر محمد المتولى خفاجه
نهى حسن عبد العزيز على
مى صبرى موسى محمد سليمان
محمد اسامه احمد صالح حسن
شيماء رشاد مكاوى حسين
ندا محمد محمود محمد محمود
مصطفى ايهاب محمد يونس
بسيوني امين بسيونى احمد الشرقاوى
عمرو محمد عبدالحميد البحراوى
محمد احمد عبد الحميد احمد عطيه
هاله غالب محمد محمد السيد احمد
مصطفى محمد مصطفى محمود
رنا ربيع السيد السيد فضل
سلمى السيد عبد الفتاح محمد
امل صﻼح عزازى عبدالفتاح
فاطمه رضا محمود منصورمصطفى
احمد عادل احمد السيد يونس
عبد الرحمن حسن كمال محمد
رواء احمد عبد العزيز محمد البيلى
محمد خالد محمد احمد
مي صﻼح محمد احمد
مارينا عاطف زكى معوض
رحاب خالد محمد احمد
محمود جمال عبد المنعم عباس
ساره كمال السيد عبد المجيد
رنا حسن احمد الرفاعى
نرمين محمد عبد الﻼه محمد
ايمان محمد السيد محمد
دعاء حسن احمد محمد

الكلية
تربية ابتدائي بور سعيد
تجاره اسيوط
تربية عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره القاهره
نوعية عباسيه
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تربية ابتدائي عين شمس
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية رياضيه بنين الزقازيق
اداب المنصوره
تجاره اسيوط
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب اﻻسكندريه
حقوق حلوان
علوم المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره كفر الشيخ
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم القاهره
معهد فني صحى اسوان
تجاره اسيوط
اداب سوهاج
تربية بور سعيد
كلية البنات تربية عين شمس
علوم القاهره
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
304748
151827
300960
728958
387003
375821
367548
735576
603745
581221
447991
427942
150380
584123
728822
354955
351640
454210
289103
533111
234503
804700
891397
585623
165795
879091
165534
607634
209283
126367
881110
674044

اسم الطالب
مرام هشام محمد محمد عرب
اسﻼم ابراهيم محمد محمد
محمد جمال عبدالرازق تعيلب
ايه احمد محمد مراد
امنيه عبدالرحمن محمد حمزه
نسرين سامح عفيفى سعد
ايه جمال محمد عبدالمجيد
ايمان محمد ابراهيم جاد
احمد السيد عطيه الطاهر ابراهيم راجح
حسام الدين مصطفى عبد الصبور محمود الباز
محمد سامى محمد زهرة
مينا مجدى ابواليمين فلفل
ندي عبد القادر احمد علي
نادر عبد المنعم بدير الدرسى
اسماء اسامه محمد محمد على
رضوى رافت محمد الصياد
ابانوب سمير سامى داود
تقى احمد السيد محمد القصير
احمد عبد المنعم احمد عبدالكريم
ايه ياسر فتحى السيد محمد
سمير محمد رمضان احمد
ماجدة موريس عزيز انطونى
خالد على محمد على
مياده السيد عرفه مأمون ابراهيم
مصطفى احمد صبحى محمود
عبير بكر على محمد
اسماء صﻼح حلمي عبد المعبود
محمد عاطف رمضان محمد حفنى
محمد ناصر محمد السيدابوشادى
نورهان محمد ابراهيم محمد الدنجاوي
احمد مصطفى هريدى زيد
ايمان فرج عبد الجواد سيد احمد بريك

الكلية
تربية طفوله شبين الكوم
حقوق بنى سويف
معهد فني صحى رياضه بنها
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد فنى تمريض بنها
تربية بنها
تربية طفوله الزقازيق
علوم رياضة اﻻسماعيليه
تجاره طنطا
معهد فني صحى طنطا
تجاره كفر الشيخ
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره طنطا
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
فنون تطبيقيه حلوان
زراعه طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية أساسي اسكندرية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب المنيا
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره المنصوره
طب بيطرى بنى سويف
تربية ابتدائي اسيوط
تربية ابتدائي الفيوم
علوم رياضة الزقازيق
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
اداب المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
467110
738924
154826
883969
520190
235794
543668
522881
531818
732174
596455
610110
325028
609919
289591
752156
880507
244919
534536
908845
230059
660346
583745
453808
558370
536787
746281
449944
502370
438644
316901
592540

اسم الطالب
محمود احمد مصطفى السيد عبد العاطى
محمد عبد الرءوف محمد عبد الرحمن
محمد انور محمد محمد
مريم صفوت شفيق مسعد
ايمان ابراهيم عبد الستار ابراهيم زهران
محمد نبيل مشرف عبد الحارث
ميران محمد حسن يوسف سرحان
ايمان حامد ابراهيم ابو حطب
محمود مهدى غانم الغول
احمد صﻼح موسى مصطفى الخولى
طارق اسامه طه الشرباصى
اروى سعيد احمد محمد نون
اية احمد شرقاوي محمد
آية السيد حسن عزب
دعاء ابراهيم احمد على
ياسمين فكرى حسن سنان
احمد مصطفى احمد حفني
هشام سمير السيد مصطفي
ياسمين محمد اسماعيل محمدسليم
ايه عﻼءالدين احمد كامل
اية محمد اسماعيل عبد الباقى
احمد رجب رمضان السيد باشه
اميره محمد محمد العباسى
فبرونيا عادل بشري معوض ميخائيل
ايه خيري عبد المقصود عبد الحميد
تسنيم ابراهيم بسيونى موسى ناصف
كيرولس عادل جلع اقﻼديوس
ضحى الحسينى مصطفى سﻼمه
امير عادل محروس سليمان مكرم
ميريام صفوت فتحى اسكندر
نيرة كمال احمد قطب
ايه محمود محمود على خلف

الكلية
تجاره كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب موجه بنى سويف
حقوق اسيوط
اداب دمنهور
حقوق انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة اﻻسكندرية
تربية أساسي اسكندرية
علوم اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تربية طفوله الزقازيق
تربية الغردقة جنوب الوادي
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره عين شمس
رياض اطفال بورسعيد
اداب اسيوط
زراعه القاهره
زراعه دمنهور
تجارة انتساب موجه اسوان
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره طنطا
زراعه طنطا
اداب طنطا
زراعه دمنهور
تربية دمنهور
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
زراعه طنطا
علوم طنطا
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
382472
301546
808444
310327
517687
358147
451803
733847
151405
234032
105653
432387
581963
225352
730158
505791
665797
822017
291617
126900
505431
578406
384369
239118
226308
651300
104423
826599
878174
317198
676462
479333

اسم الطالب
سيف الدين ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم
احمد اشرف عبد الستار الجندى
احمد وفقى كامل عبدالرحمن
محمود احمد سيداحمد الجمال
هويدا عيد عوض حسن خليفه
نهى عادل على الجميل
محمد نبيل محمد عبد المطلب
دينا صابر موسى السيد السيد
اميره عبد الباقي على محمود
اسراء عزات محمود محمد ابو النصر
محمد حازم محمد حمدى احمد
محمد سعيد سﻼمه محمد فرج
اميره السيد عبد الرحمن الشهاوى
ضحى عادل محمد جمعه
مارلين غايس حكيم بولس
مؤمن رضا فهمى محمد عبد اللطيف
زينب فهيم محمود فهيم
اﻻء محمد ابو المجد محمود
محمد ابراهيم عطعوط حسن
سمر محسن احمد عبد العزيز
محمود احمد محمد خليل عبد العال
وسام حسين ابراهيم بوادي
احمد عادل عبده السيد
احمد سﻼمه سﻼمه حسين
محمد محمد احمد ابراهيم
دنيا عماد حمدى محمد سرور
ميريت اشرف فؤاد عزت
انس محمد مهاجر شمروخ
ندى محمد جاد الكريم سيد
مروة البيلي محمد شفيق
علياء محمد عبد الرحمن ابراهيم عثمان
اسماء بسيوني عبد الحميد باظة

الكلية
تجارة جامعة السادات
علوم حلوان
تجاره بنى سويف
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره انتساب موجه الزقازيق
حاسبات ومعلومات بنها
معهد فني تمريض الزقازيق
كلية البنات علوم عين شمس
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه دمنهور
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره جامعة السويس
تجاره دمنهور
تربية ابتدائي المنصوره
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره دمنهور
تربية ابتدائي طنطا
علوم بنها
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
زراعة قنا ج جنوب الوادي
تجاره اسيوط
تربية ابتدائي بنها
علوم المنصوره
اداب كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
106920
673565
297009
739372
245246
320738
577172
823814
294857
185581
902750
206705
205052
307332
660098
300244
607312
900707
577921
576633
277497
180846
575609
168504
746041
144532
436184
366660
611826
305215
453632
120721

اسم الطالب
نورهان صﻼح حامد عجمى
نورهان خالد عبد المحسن قرشى
مادونا فوزي قلدس سويحة
جيهان محمود عبدالواحد محمد
ياسمين سمير محمد احمد محمد
مي حسني حسانين سليمه
احمد قاسم حسن احمد خليل
ياسر عليو محمد عليو
عمر اشرف عبد الفتاح احمد موسى
احمد عبد الرحمن احمد عبد الحسيب
خديجه محمد عبد الحميد محمود
مارينا عادل ابراهيم طانيوس
اشجان محمد محمد على
زينب طارق سعد مسلم
احمد صﻼح ابراهيم متولى شاهين
عيد محمود عيد حسين
باسم محمود السيد عبدالحميد
حسن محمد محمود احمد
مصطفى مجدى مصطفى نور
ياسمين محمد عبدالمطلب جمال الدين
احمد محمد محمد عبدﷲ ابودنيا
وﻻء محمد عبد الرحمن مرسى
منى عبد ﷲ طايع أحمد مهنا
اسماء عبد المحسن ابوالسعود سيد رمضان
رغده حلمي احمدفؤاد حسن
فريده شعبان عبد الخالق احمد
اﻻء إبراهيم مصطفى محمود إبراهيم
عبدالرحمن صابر ابراهيم جودة
مى محمد عبدالوهاب محمد ابراهيم
تهاني محمد الهادى متولي السلكاوى
هدى دسوقى عبده القزاز
ايمن محمد عبد الحميد محمود

الكلية
تجاره عين شمس
تمريض الزقازيق
اثار القاهره
تجاره الزقازيق
اداب القاهره
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره انتساب موجه طنطا
كلية تجارة ج أسوان
دار العلوم ج القاهره
اداب بنى سويف
كلية اللغات والترجمة سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره عين شمس
تربية شبين الكوم
تربية ابتدائي المنصوره
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تجاره انتساب موجه الزقازيق
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
نوعية طنطا
اداب طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم الفيوم
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية ابتدائي عين شمس
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره الزقازيق
تربية شبين الكوم
اداب طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
543143
819466
296866
600610
679302
209428
503307
513291
114990
144056
733909
468426
896750
435843
240597
548756
748352
156190
244992
881959
166393
125462
229257
511981
843577
378341
602555
535721
879717
296249
514385
526601

اسم الطالب
فتحي محمد فتحي جابر
مؤمن احمد سامح عبد الرؤف عبد المالك
مارينا صادق يوسف صادق
رنا محمد محمود عبدالرحمن السيد
ندى ابراهيم فاروق على على الموافى
ياسمين اسامه بهجت احمد
مازن محمد نادر عبد القادر عبد الحميد
منة عبد السﻼم محمد سالم البطيخى
ميمنه محمد سيد محمود
احمد محمد عبد النبى زكى
محمد عبد الرحمن عبد البر بيومى
احمد عادل عوض احمد شمس الدين
اسﻼم عبد اللطيف احمد عبد اللطيف
آﻻء رضا سعيد احمد
ساره عطية رمضان عبد الغني
محمد مرسي السيد حجاج
تقي محمد عوض محمود
اسماء حسن حميدة ابوزيد
محمد علي عبد المنعم محمد
منى يونس محمد عبد الظاهر
ميادة عبد المنجى سعد طه
نهال محمد على ابراهيم
ايمان مجدى يس احمد
شيماء سعيد حسين ابراهيم خليل
يوسف عادل جابر عزيز
ايناس محمد السيد عودة
ناديه رفاعى حماده حامد عيد
ايمان الكحﻼوي محمود قنديل
اشرقت حسن محمد بخيت
اية محمد عبد الحليم عبد الخالق
محمد علوانى إسماعيل علوانى
محمود ابراهيم سعد عوض صابر

الكلية
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره اسيوط
حقوق حلوان
اداب الزقازيق
رياض اطفال المنصوره
حقوق انتساب موجه عين شمس
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
حقوق القاهره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تجاره سوهاج
علوم رياضة اسوان
اداب القاهره
تربية/رياضة جامعة السادات
علوم جامعة السويس
تربية بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب اسيوط
اداب انتساب موجه بنى سويف
تجاره انتساب م .بنها
اداب طنطا
اداب سوهاج
تربية /رياضه المنيا
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب الزقازيق
تمريض دمنهور
تربية اسيوط
السن عين شمس/رياضة
اداب دمنهور
تجاره اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
477360
155163
538781
728305
464724
456724
896199
895441
358269
675404
278784
317206
741288
652020
675827
510519
322703
239348
534277
212907
309868
908634
816570
206323
166446
105049
912625
535529
306440
746915
211515
294504

اسم الطالب
غاده عبد المحسن عامر عامر
محمود كمال اسماعيل مجودة
منار مبروك محمد دغيدي
فاطمه عاطف عبد الحميد عيد عبد ﷲ
على السعيد على البسيونى الدعدر
حنان رمضان توفيق ابراهيم داود
رحاب سعودى خضيرى احمد
مينا موريس ذكرى بشاى
منه ﷲ سيد فرج عبدالمجيد
اسماء محمد رضا عيد محمد الحنفى
فاطمة ماهر عمر حسين على
مريم فوزي بشاى قرياقس بشاى
محمود عقل حسن مصطفى
عمر محسن حسن محمد النجار
اروى محمد فتحى محمد محرم
محمد إبراهيم حسين السيد رفاعه
فاطمة نادر محمد على على حمده
يحيى صﻼح الدين فج النور عبد اللطيف
نسمة طارق السيد عبدالسﻼم اﻷحمر
اسﻼم احمد طة عبدة
مصطفى مجدي عبد ﷲ عقيله
اسراء صابر محمد صالح
انجى ميﻼد سمير ولسن
ندى محمد حسن محمد
مريم منير عدلى سﻼمه
اسراء غريب محمد بدر
حسناء ابراهيم عبد الرازق احمد
سارة عبدالشافى مسعود عبدالمعطى طه
احمد محمد فتحى محمد
احمد رمضان ابو زيد بخيت
منة ﷲ اسامه عبد ﷲ البية
تادرس ذهني لحظي سمور

الكلية
اداب طنطا
اداب بنى سويف
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
تربية/رياضه كفر الشيخ
زراعه طنطا
تجاره سوهاج
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه طنطا
كلية البنات تربية عين شمس
علوم بورسعيد
زراعه قناة السويس/رياضة
تجاره المنصوره
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
تجاره القاهره
كلية البنات علوم عين شمس
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تجارة جامعة السادات
تربية طفولة أسوان
معهد فني صحى بنى سويف
فنون تطبيقيه حلوان
تمريض الفيوم
حقوق القاهره
تربية اسوان
كلية البنات علوم عين شمس
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب جامعة دمياط
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
533170
748842
819213
805816
165466
537841
840519
302574
584485
523269
320958
885698
733947
510377
835696
293668
368872
536378
358258
287817
603781
650744
543645
607013
463463
215547
535007
245387
325198
734386
673688
884819

اسم الطالب
فاطمه خميس محمد سليم بصله
ايمان محمد احمد قناوي
رجاء صفوت توفيق عبد الموجود
شيماء جمال مصطفى طه
ايه رمضان فتح الباب السيد
ايمان محمد فتحى السعيد
ايمان محمد احمد عبد الرافع
محمود عاصم محمود البنا
منار على ﷲ السيد السيد شميس
احمد ابراهيم طه سالم يوسف
صابرين عبد الحفيظ أحمد جاب ﷲ
سلمه ثابت حفنى احمد
خالد سالم عبد ﷲ نبوى سالم
اسﻼم مصطفى عبد الستار نصر
آﻻء عبد الباقى أحمد يوسف
احمد جميل محمد علي بحيري
لمياء مصطفى فوزى عبدالمنعم السيد حجاب
هالة اسماعيل محمد حسن اسماعيل
زينب فؤاد حسن حسن شلباية
خالد حسين عبد النبي محمد
احمد عﻼء الدين على ابراهيم عوض
ساره محمد عبد النبى رمضان الشاوى
ريم عمرو احمد السيد احمد
محمد محمود احمد راشد الجمل
امل جابر محمد احمد بقلول
محمد مصطفى محمد محمود
الهام سمير حميد جمال الدين
هبه ابراهيم اسماعيل حسين
محمود شحات محمد على
شروق عمر عيسى رمضان عزب
احمد محمد احمد الصديق سيد احمد
نجوى سليمان عبد التواب سليمان

الكلية
تجاره اﻻسكندريه
علوم جامعة السويس
رياض اطفال المنيا طالبات
اداب بنى سويف
دار العلوم الفيوم
معهد فني صحى اﻻسكندريه
رياض اطفال المنيا طالبات
نوعية اشمون
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب اﻻسكندريه
معهد فني صحى بنها
اداب اسيوط
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
اداب انتساب موجه دمنهور
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية بنها
تربية دمنهور
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
حقوق حلوان
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره طنطا
اداب اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
نوعية كفر الشيخ
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
معهد فني صحى اﻻسكندريه
كلية البنات آداب عين شمس
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
طب بيطرى الزقازيق
تجاره المنصوره
اداب اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
741473
511260
450076
813157
450017
520618
804549
650295
167165
655664
473152
368064
163723
445151
436494
730865
282031
446481
385664
678690
663968
435893
528709
142864
824540
225613
296028
359677
883148
601609
211747
223590

اسم الطالب
محمد عثمان محمود السيد
محمد ماجد جابر محمود
شروق عبد النبى المغاورى محمد الشمحوط
محمد زينهم رسمى عبد الحكيم
اسراء راضي ابراهيم قاسم سﻼمه
نرمين عماد الدين احمد حمزه
رحاب جمال محمد محمود
غاده يحيى زكريا محفوظ
سماح حسنى السيد عيد
اسامه ناجى السيد خليل سالم
حسام عبدالمنعم حسن سيد احمد جادﷲ
حنان السيد عبدالعزيز الشحات
سامح نبيل تادرس ابراهيم
لميس محمد مصطفى سعد
رضوى محجوب محمد محجوب على ناجى
محمد محمود رشاد حبشي جاد ﷲ
ياسمين مجدي حسن احمد كليب
احمد جمال قطب حسين محمد عوض
مينا فريد رمسيس اسكاروس
اسراء رضا عثمان فتح ﷲ
منى عادل مصطفى سعد
فاريهان ممدوح محمود محمد عبد المطلب
احمد رجب عبدالمطلب منصور
عﻼ ايمن محمود على
ايه هرون حسين محمد
اية شعبان الغريب عبد الجواد
صفاء احمد سعد صبح غيث
عبدالرحمن سعيد محمد حسن طه
هبه محمود عبد العال تميم
عبد السﻼم عصام عبد العليم عبدالسﻼم والى
فاطمه محمد سعد العمورى
ميراى هانى خيرى شلبى

الكلية
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره دمنهور
تجاره طنطا
اداب المنيا
تربية/رياضه طنطا
اداب دمنهور
اداب المنيا
تجاره المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره المنصوره
حقوق طنطا
علوم بنها
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
اداب اسوان
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
فنون جميله فنون حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
حقوق المنصوره
رياض اطفال المنصوره
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
علوم اﻻسكندريه
رياض اطفال القاهره طالبات
تجارة قنا ج جنوب الوادي
حقوق القاهره
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي اسيوط
حقوق الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
667838
310844
225451
742771
462796
436931
381354
129423
240922
742689
179652
440350
591198
159739
362470
827909
510079
536823
235289
912054
528070
670281
306513
162366
666445
650329
522778
746335
612150
117046
160123
505412

اسم الطالب
احمد حامد عبد ﷲ ابو شربي
اﻻء ناصر محمد جليله
منه عادل وهيبى عبد العزيز
مها محمد فؤاد احمد ربيع
احمد عبدالمجيد عبد الحميد محمد خضر
رانيا السيد محمد اسماعيل
احمد عصام محمد حسين سالم
فاطمه رضا ابراهيم احمد
شروق عبد الرحمن عبده اسماعيل
رانا عصام محمد رفعت
شريف عماد متولي جاد السيد
وﻻء حسن إبراهيم يوسف إبراهيم
نجاه عزت سعد ﷲ عطيه
اسراء عمر سيد فرجانى
ساره حسام الدين محمد امين
طارق عطا ابوالحصين الشعرانى
احمد محمد صﻼح عبدالعزيزعبد الرحمن
سارة سعيد محمد العكازى
هاجر محمد حسن عبدالعزيز
شروق جﻼل الدين محمد عبد العزيز
أيه ياسر علوى احمد عبد الرحمن
احمد رائد احمد ابراهيم زاهر
عمرو محمد جوهر جوهر
حسناء فتحى عبد التواب سيف النصر
احمد صيام محى الدين رزق العساس
هايدى لطفى لطفى احمد مشعل
مارينا يوسف ابراهيم خليل
مريم عنتر خليل عبد المﻼك
فاطمه احمد زكى احمد
محمد فارس محمد عبد ﷲ
محمد سيد محمد عبد الباقى
محمد مجدي محمد احمد عبد المولي

الكلية
معهد فني صحى المنصوره
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
تربية اسكندرية
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
دار العلوم ج القاهره
علوم حلوان
تربية اﻻسماعيليه
تجاره بنى سويف
تربية/رياضه اﻻسكندرية
تربية جامعة دمياط
تربية بنى سويف
بنات تربية/رياضه عين شمس
كلية تجارة ج أسوان
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
اداب عين شمس
تربية ابتدائي اسوان
تجاره اﻻسكندريه
تمريض المنصورة
تمريض شبين الكوم المنوفية
تربية ابتدائي الفيوم
تربية/رياضه المنصورة
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
تربية أساسي اسكندرية
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
علوم جامعة السويس
تجاره بنها
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
209499
242187
898094
828434
673231
214901
606006
804828
902328
382540
444123
323065
522539
651072
588554
301341
210332
143105
849517
612841
369525
752990
383094
823332
611689
891939
823768
372709
547796
517917
557623
451585

اسم الطالب
ايهاب عاطف محمد مصلحى
فادى جرجس كامل حنا
صﻼح عبد ﷲ عمر حسان
علياء حسن على محمد
اسراء سالم جوده سالم صحصاح
محمود محمد عز الدين عبد الستار عبد العظيم
وﻻء عﻼء عبد المحسن عبد الحميد يوسف
فاتن جمال يعقوب ابراهيم
توماس منصور شوقي منصور
احمد رمضان عبدالسﻼم عبدالوهاب
هاجر حسن خطاب حسن الجزار
ندى محسن ابو اليزيد محمد فوده
احمد صبحى جابر عبدالسﻼم مبروك
دعاء عادل عوض عبد الرازق ابراهيم
محمود ناصر احمد منصور
فؤاد كريم فؤاد سالمان
دعاء مجدى على ابراهيم
اسماء محمد عبد العال حسين
يوسف محمد يوسف على
عبير طه محمد محمديوسف
احمد عمرى السيد السيد سيد احمد
ايه عبده على عبده الشامى
عمر عسكرى عبدالسﻼم عسكري
مصطفى محمود أحمد عبد الﻼه
امل محمد عبدالعزيز حافظ محمد
بدوى ابراهيم بدوى احمد
على عبدالمشفى على محمود
ايمان عبدالحكيم عبدالفتاح قبيصي
احمد محمد فخرالدين محمد بكار
ميار سعد سعد مسعد احمد شحاتة
محمد أحمد عبد المقصود محمد
ايهاب جﻼل عبد الشافى محمد خفاجه

الكلية
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد فني تمريض سوهاج
نوعية فنيه قنا
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
زراعه القاهره
علوم الزقازيق
سياحة وفنادق المنيا
اداب سوهاج
زراعه عين شمس/رياضة
اداب طنطا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
زراعه اﻻسكندريه
رياض اطفال المنصوره
علوم رياضة بنها
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
فنون جميله فنون حلوان
اداب القاهره
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
نوعية الزقازيق
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
تربية بور سعيد
علوم رياضة الزقازيق
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
معهد فني صحى الزقازيق
تربية ابتدائي اسيوط
حقوق قنا جنوب الوادي
حقوق بنها
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
اداب كفر الشيخ
طب بيطرى دمنهور
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
455312
657751
585418
912095
580482
667956
536200
536032
382767
732021
218191
374884
543673
375659
299284
427450
602375
127294
138324
477525
833198
751530
370748
666540
153048
536860
132675
218742
304262
915021
528184
444762

اسم الطالب
محمد طارق محمد عطيه النجار
امانى عيد عيد ابراهيم عابدين
مريهان محمد بدوي أبوحطب
سمر محمد عبد الصبور على
عزه محمد حسن عبدالواحد
امانى محمد فاروق عبد السيد
رحمة جمال عبدالهادى سيداحمد
اسراء عﻼء حسانين على حسانين
امنيه عبدالعزيز عبدﷲ سلمان
خالد محمد عبد العزيز محمد
ياسمين احمد محمد الجوهرى
محمد صابر محمد على
نرمين محمد احمد محمد عبد ﷲ
طه مجدي الصغير محمد قربوص
شيماء محمد السيد اسماعيل
إيمان محسن أحمد حسن
اميرة اسامة طلبة السيد احمد
دينا اشرف يحى محمد
نورهان محمود الورداني حسين رشوان
رقيه سامى مصطفى جعيصه
محمد مصطفي احمد ادريس
احمد محمود احمد عبد اللطيف البياض
محمود اسماعيل عبدالرازق سعد
احمد ابراهيم عبد الباقى عبد الغفار ابو عيانة
اية حسن محمود عبد العزيز
صفاء سعد عبد العزيز محمد جاد
مصطفى عماد السيد محمد
يوسف إيهاب حسين عبد العزيز
هاجر سعيد عبدالفتاح محمد قنديل
يارا السيد اسعد احمد
مريهان عادل عبد الونيس إبراهيم السيسي
محمد عاطف عبد العاطي مساعد

الكلية
اداب طنطا
تربية رياضية بنات المنصورة
تجاره انتساب موجه طنطا
تربية اسوان
علوم المنصوره
تربية ابتدائي المنصوره
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره دمنهور
تربية عين شمس
حاسبات ومعلومات الزقازيق
علوم رياضة حلوان
تجاره انتساب م .بنها
تجاره اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره كفر الشيخ
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره انتساب موجه طنطا
اداب القاهره
اداب كفر الشيخ
حقوق قنا جنوب الوادي
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره المنصوره
تربية ابتدائي بنى سويف
زراعه دمنهور
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تربية شبين الكوم
تجاره سوهاج
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
890725
286383
745859
296191
673702
388130
364081
115845
669595
104522
659533
526178
212575
436426
466480
317563
321696
891447
131239
612395
736379
517752
657787
452727
438678
891272
103490
510749
728074
596470
158169
504841

اسم الطالب
سهير محمود فتحي امين
منى محمود محمد احمد محمد
وﻻء وليد محمد عبد الرحمن
ميرنا سمير رشدى عوض
محمد اشرف حلمى عبد العزيز
جهاد محمد ابراهيم سالم
فاطمه محمد صﻼح الدين صالح صالح
عبد الرحمن طارق عبد الرحمن احمد
سامى رمضان احمد عوض صقر
منة ﷲ طارق عبد المحسن محمد
ايمان احمد محمد محمد المرسى
محمد رمضان حسين ابو العزم العفيفى
فادي عاطف توفيق داود
هبه احمد السيد عبد الحميد
هند عصام عزت السيد محمد الجعبرى
جماﻻت السيد محمد أحمد محمد
جابر محمد جابر حافظ البعل
ميﻼد جاد محروس شحاته
اﻻء ياسر سيد عبد الرؤوف
بﻼل محمد احمد محمد مهدي
مى احمد سعيد احمد منصور
ندا عماد احمد زيدان
احمد محمد محمد يوسف النجار
عﻼ لطفى عبد العزيز عمار
ياسمين ماهر عبدالمنعم احمد
طارق ناصر عبد الرحيم احمد
عمرو عبد المنعم عبد السميع السيد فرج حجاب
احمد سمير فتحى عبدالقادر
مريم احمد السيد عبد الحميد هدهد
محمد سعد محمد ابراهيم عبد الوهاب
رانيا عبد التواب شعبان عبد التواب
فاطمة صﻼح محمد عبد الحميد مقلد

الكلية
اداب اسيوط
تربية رياضيه بنات بالجزيرة ج حلوان
تربية اﻻسماعيليه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم المنصوره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
نوعية عباسيه
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
عالي هندسة بلبيس
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه المنصوره
علوم طنطا
تجاره القاهره
حقوق اﻻسكندريه
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
حاسبات ومعلومات المنيا
تجاره اسيوط
علوم القاهره
معهد فني تمريض الزقازيق
تربية الزقازيق
اداب كفر الشيخ
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره طنطا
علوم اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
حقوق القاهره
حقوق اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
حقوق المنصوره
تربية بنى سويف
حقوق اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
520090
461959
155761
526945
372918
896070
751159
157330
242657
754057
160136
505578
381188
592046
307105
316665
310950
153076
520514
613351
903022
742184
806758
675349
156675
654101
144503
298709
601768
164925
382988
472446

اسم الطالب
منيره كمال كامل عبد المجيد الحاجر
ساره عﻼء فؤاد السيد حويله
نريمان خميس محمد عبد ﷲ
مريم احمد محمد عبد الفتاح محمد
ميار محمود مصطفى حسين
مادونا نادر ذكرى لبيب
محمد سامح حسن عبد الوهاب ابراهيم
مها مصري عبد المولي عبد ﷲ
محمد حاتم حسن احمد
منه ﷲ محمد محمد عبده امان
محمد محمود على محمود
احمد محمد فاروق محمد محمد شحاتة
محمد عﻼءالدين فؤاد محمد محمد
أسماء ياسر فتحى الغباشى
نبيلة عبد الفتاح محمد أبو إسماعيل
سعاد انور عبدالرازق سالم
سماح عبد الغنى احمد كوينه
ريهام عبد الناصر احمد شحاته
أسراء محمد محمود الجبالى
عبدالرحمن على السيد علي
باسم هانى صلحى بساده
نورهان عبد الخالق حامد اسماعيل
ساره حافظ محمد حافظ
محمود ابراهيم محمد ابراهيم عماشة
محمد احمد محمد عبد الحافظ
ايه محمد على عبد الرحيم
حسناء محمود ابراهيم محمود
اسﻼم عادل عبدالمنعم عبدالرحمن
محمود العربي عبد ﷲ عبد العظيم
منة ﷲ عبد الرحمن محمود عبد الرحمن
محمد محمد جيﻼنى عبدالغنى
ايه عبدالحليم على محمد المسيرى

الكلية
اداب دمنهور
تجاره كفر الشيخ
تربية بنى سويف
تربية طفوله اﻹسكندرية
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره سوهاج
تجاره بور سعيد
تربية بنى سويف
تجاره عين شمس
تجاره بور سعيد
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره جامعة دمياط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى بنى سويف
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حقوق سوهاج
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم حلوان
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره بنى سويف
اداب المنصوره
تربية عين شمس
اداب طنطا
تجاره طنطا
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
معهد فني صحى امبابة
تجاره كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
895694
297287
204766
827371
223185
430957
150986
283962
753286
445270
900130
306660
736090
540235
602559
587784
750035
745314
359490
359270
236983
385606
446361
605308
311204
580451
662332
885637
609047
810386
225760
599543

اسم الطالب
توماس سمير سمعان فضل ﷲ
نورهان صبري عبد الحي عبد العزيز
سمير محمد كامل محمد سمير اﻻفندى
كرستينا صﻼح مريد عبدالسيد
امنية حسن محمد محمود
اسراء احمد راشد عوض ﷲ محمود
ايمان عباس طه عباس
عمرو محمد صﻼح مصطفى رمضان
ساره طارق السيد غريب محمود
امنيه خالد عبد الرؤوف عبدالرحمن البربرى
كيرلس عزت عزيز قلدس
حاتم احمد سيد احمد عبد الرحمن
سميره سعيد حسين احمد إدريس
جهاد فتح ﷲ مبروك انبيوة
نورهان ايمن محمد السعيد عطوه
اسراء زكى محمد عرابى على
دنيا اشرف صﻼح الدين عبد التواب
حسن حسام محمد حافظ عباس
بيتر سامى فيليب خزام
محمد شعبان احمد حسنين
يحيي صﻼح الدين محمد عبده
احمد اشرف عبدالغنى محمد
سامي محمد عبدالحميد سامي زايد
اسماء عبدﷲ السيد على مصطفى
سارة عادل عباس الصباغ
اسماء محمد السعيد محمد سليمان
محمد نبيل ابراهيم حامد اﻻتربى
اميره عرفه محمد حسن
محمد عبد الفتاح فتحي عبد الفتاح
سمر سعيد محمد محمد
يوسف محمد محمد يسن
ساره حسين محمد حسين

الكلية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق عين شمس
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره عين شمس
تربية أساسي اسكندرية
تربية حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
نوعية بور سعيد
تربية ابتدائي طنطا
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه اسيوط
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اداب طنطا
حاسبات ومعلومات المنيا
تربية اﻻسماعيليه
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
حقوق بنها
تربية طنطا
اداب الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى طنطا
تربية المنصوره
تربية اسيوط
نوعية الزقازيق
تربية المنيا
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
725834
135835
379166
506851
388421
374054
214876
291718
530561
540526
557183
230610
383895
545244
593208
597967
319095
806257
287751
883521
331352
530443
160856
889678
907882
121389
835388
383748
671424
138261
204850
540199

اسم الطالب
محمد مصطفى مصطفى حبيشي
علياء ابو الحسن عطية اسماعيل
فاطمه على محمد محمد عبدالسﻼم
ياسمين عصام الدين زكريا رزق محمد
ايمان زكى جوده السيد خاطر
اﻻء سعيد عبدالمعطى عبدالقادر
محمد ابراهيم على زيان
عبد الرحمن احمد سيد يونس
هانى وجيه صبحى رزق
اميره ابراهيم قاسم فرج
حلمي حسن محمد السيد جمعه
اسماء عبد الرحيم صابر سالم
احمد محمد عبدالعزيز سﻼمة
احمد محمد احمد محمد عبد الرازق
فاطمة عبد الغفار مسعد طرابيه
داليا ابراهيم محمد المرسى
يمني ممتاز سليمان شخبه
محمود منير عبدالجواد عبدالقوى
محمد طارق احمد فهمى
مريم مصطفى جﻼل عبد السميع
مينا صافي جورجى بشاى
احمد محمد عبد العليم الميموني
اسماء نجدي عبد العزيز نصر
اسماء عبد الناصر عبد الصبور محمد
فادى رشدى حبيب واصف
عمرو حامد سيد حامد
محمد محيى الدين خميس رمضان
محمود ابراهيم عبدالحميد محمود طيبة
محمد حسام عيد حسين العدل
اسماء اشرف هاشم مدبولى
اميره سمير هاين عباس وحيد
اميرة عبدالقادر طريف مفتاح

الكلية
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
حاسبات ومعلومات عين شمس
تربية ابتدائي دمنهور
تربية ابتدائي دمنهور
علوم حلوان
كلية البنات تربية عين شمس
اداب انتساب موجه بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره جامعة دمياط
تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالبات
اداب شبين الكوم ج المنوفية
علوم المنيا
حقوق القاهره
تربية اسيوط
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه بنى سويف
اداب اسيوط
اداب سوهاج
تجاره القاهره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية رياضيه بنين المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
علوم دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
821475
121626
282018
433701
435471
669910
904070
672484
586571
911022
167518
480503
302036
613606
170263
379061
587888
828973
237557
210158
103492
447221
510584
666150
323546
435568
888913
285238
664151
598466
890387
388102

اسم الطالب
ايمان حسن سليمان مصطفى
عمرو موسى على موسى
مي ايهاب محمود الحمﻼوى
مروان اشرف خميس محمد
بسنت توفيق توفيق محمد منيسى
اسﻼم رضا احمد حسانين النجار
مارينا اشرف شوقى خليل
انجى عثمان خضر خضر
محمد جمال محمد عبد الرازق
طه محمد علي صغير
هناء محمد عبد العظيم محمد
احمد علي عبدالنعيم علي ابوالنور
عمرو صبحي سعد شادى
إبراهيم أحمد متولى سويلم
خالد سيد على محمد
هدير احمد محمد منسى شعﻼن
عبد المنعم محمد عبد المنعم السيد الحجر
الحسين نصرالدين خضرى احمد
ميادة حسن محمد مرسى محمد
ميرنا نامق محمد مجد الدين
محمد مشير محى الدين مصطفى
حسام محمد أحمد جاب ﷲ
مينا جرجس شكرى عوض سليمان
فاطمه الزهراء ميمى توفيق محمود الحديدى
هاجر ماهر أمين احمد قنديل
مريم محمد حسن عبدالسﻼم نورالدين
مريم مجدي زكري يسى
اميرة سيد مقبول مبروك
فاطمه محمد فؤاد السيد
شادى محمد عبدالمنعم خيره
هند احمد حسن سيد
محمد اشرف مسعود عبدالغني

الكلية
اداب قنا ج جنوب الوادى
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
اداب عين شمس
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره اﻻسكندريه
معهد فني تمريض المنصوره
تربية سوهاج
علوم المنصوره
تجاره طنطا
معهد فني صحى اسوان
دار العلوم الفيوم
تربية ابتدائي كفر الشيخ
علوم رياضة شبين الكوم
تجاره انتساب موجه الزقازيق
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية قنا ج جنوب الوادى
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
تجاره اﻻسكندريه
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
فنون جميله فنون اﻻقصر
تربية اسيوط
دار العلوم ج القاهره
طب بيطرى الزقازيق
تجاره بور سعيد
اداب انتساب موجه اسيوط
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
655792
148549
613145
910707
754363
355119
471746
438705
520884
141296
831100
665761
466624
616915
663876
900763
473247
661904
446771
597937
229993
222749
365812
137037
151138
680417
219507
751635
398573
436183
160558
606271

اسم الطالب
عباس احمد عباس احمد سليمان
منه ﷲ محمد عبد الرحيم عطا
وفاء شعبان محمد السيد
هاجر جابر مدنى هاشم
كريم ايمن عبد العزيز احمد الصياد
مى ايمن عوض السيد
مازن محمد السيد احمد ابراهيم
اية محمود محمود عمر ابو شبانه
رانيا جﻼل راغب المنشاوي
هاله على ركابى حسن
احمد محمود علي احمد
ياسمين عبد السﻼم عبد المقصود محمد البكري
نيره مصطفى ابراهيم جاب ﷲ
العزب صﻼح العزب النجيرى
عمر السعيد محمد عبد الحافظ
رؤى ابراهيم احمد ابراهيم
محمود رمضان محمد سﻼمه ابو صالح
اسﻼم رمضان ابراهيم احمد سﻼمه
محمد اسامه احمد على شاهين
ميادة طارق طلعت مسعد عطاﷲ سلمان
اسراء بسيونى عبد المولى بسيوني
محمد ايمن عبد العزيز ابراهيم
ياسمين رمضان شعبان رمضان
عبد الرحمن طارق فايق على
سيد محمد رمضان على
اسراء عطيه عطيه حسن
كريم صﻼح على محمد
اسراء محمد عوض على على البدويهى
محمد جمال احمد عبدالمجيد راضى
أسراء عبدالرحمن بسيونى محمد
نجﻼء فتحى جارحى محمد
دعاء موسى احمد موسى

الكلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم القاهره
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية ابتدائي اسوان
تجاره بور سعيد
حقوق حلوان
زراعه كفر الشيخ
طب بيطرى اﻻسكندريه
اداب دمنهور
دار العلوم ج القاهره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب المنصوره
نوعية كفر الشيخ
معهد فني صحى طنطا
تجاره المنصوره
اداب سوهاج
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره انتساب موجه طنطا
زراعه دمياط/رياضة
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه طنطا
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
معهد فني صحى المنصوره
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
علوم بورسعيد
تربية بنها
حقوق اﻻسكندريه
تربية بنى سويف
زراعه الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
146397
609722
514947
451038
809751
207348
228804
827557
655807
739835
223549
231939
816127
673555
808700
325399
822310
330356
739686
285170
311179
446688
218094
752975
377343
235826
651850
327527
883785
673252
141847
904986

اسم الطالب
دينا احمد عبد العاطي عبد الحميد
احمد جمال حلمى محمد أبوزيد
احمد شوقي عبد العزيز عطا
محمد مشهور مصطفى غالى
إيمان السيد حفظي حافظ قبيصى
فادى جورج فهمى ونيس
عمر اشرف فاروق حسن
بسمه محمد صﻼح سيد
عمر عبد الرحيم حامد عبد الرحيم ابو العز
ايمان محمود نصار ابراهيم حسين
هدير خالد عبد ﷲ احمد
يوسف احمد عبد الحميد عرفات
امنيه سالم محمد محمود
دعاء طارق شكرى الشافعى
ابرام القس ابراهيم ايوب يواقيم
سارة سيد عطيتو عطا
شيماء فتحى احمد عبد اللطيف
محمد صفوت كمال محمد على ماضى
بسمه محمد منير على موسى
نورا فتحي جمعه عبد الكريم
رانيا عادل عبد العاطى خليل
عبد الرحمن طه صابر محمد
ماريان مجدى زخرى جندى
اسراء حسن الرفاعى ابراهيم
نجﻼء حسين عبدﷲ عبدالجواد
اسماء عادل على عمرى
محمد سامى السعيد محمد الحطاوي
ريهام عبد الرحيم حامد علي بكير
اسراء سعد محمد رضا
ايه مجدى زكى سﻼمه وهبه
محمد على السيد محمد المغربى
اميمه مختار احمد على

الكلية
تربية حلوان
حقوق الزقازيق
تجاره دمنهور
اداب طنطا
علوم المنيا
فنون جميله فنون حلوان
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
كلية تجارة ج أسوان
تجاره المنصوره
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره عين شمس
زراعه القاهره
علوم المنيا
تربية الزقازيق
علوم رياضة المنيا
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجارة قنا ج جنوب الوادي
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
حقوق الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي بور سعيد
كلية البنات تربية عين شمس
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق اسيوط
تجاره طنطا
حقوق حلوان
تجاره سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
678807
321453
380592
300836
167740
434421
147504
352805
207277
351262
898418
117188
834147
681610
816264
476063
811757
155436
736170
295458
902418
386261
660582
810943
755885
231959
163862
232678
673166
653362
454785
157882

اسم الطالب
هاجر محمد احمد عبد القادر
اسراء ناصر محمود ناصر
زينب جمال فهمى مترس زيدان
فاتن محمد احمد على
اسماء احمد عبد السميع عبد القادر
مهند اسامه محمد عبد الحميد الحنفي
مريم محمد نصر محمود نصر
ميار ابراهيم على شحاته
محمود خيرى محمود عيد الطويل
فاطمه حسن محروس محمد
كريم محمد صﻼح الدين اسعد عبد العال
امنية جمال علي محمد عيد
عبير العزب احمد حسين
محمد محمد طلبه محمد حسن
علياء منير عبد المطلب شحاته
ندا عبد المجيد قبيص محمد
عبدالرحمن محمد احمد محمد
زينب محمود تيمور محمود
عمرو ابراهيم عبد الرحمن ابراهيم
مريم رأفت تاوضروس خليل
بسمه صﻼح الدين ابراهيم عبد ﷲ
سلسبيل محمد مصطفى محمود
شيماء اسامه على خليل
ايمان ممدوح كامل احمد
محمد عبدالعاطي احمد حسن
فاروق فتحى فريد ابراهيم
احمد حاتم محمد جﻼل
اسماء نصرى محمود ابراهيم
دنيا امل جوده عبد الحميد حنفى
ايمان محمد مصطفى عطيه
ياسمين محمود محمد خضر
علي حسين سعد علي

الكلية
اعﻼم القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
حقوق القاهره
تربية الفيوم
علوم اﻻسكندريه
كلية البنات آداب عين شمس
حقوق عين شمس
تجاره عين شمس
حقوق عين شمس
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره سوهاج
تجاره المنصوره
تجاره اسيوط
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره اسيوط
تجاره بنها
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه بنها
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره بنى سويف
معهد فني صحى اسماعيليه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره بنى سويف
حقوق انتساب موجه عين شمس
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
اداب انتساب موجه المنصوره
طب بيطرى كفر الشيخ
تجاره بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
119434
749443
301315
109036
744163
599180
610942
820811
607163
807211
463071
580588
530980
125220
806000
226648
801999
745061
127844
283986
169492
576972
378204
210711
445410
912737
154072
585431
809005
204309
593564
359283

اسم الطالب
يمنى محمد انور سرور
حامد احمد حامد احمد
سعد محمد السعيد أحمد زيد
احمد سيد امام مدنى
سمر اسماعيل محمد سﻼمة
احمد عﻼء الدين احمد القلش
عﻼء عادل محمد احمد
محمد منصور عبد الرحمن عبد القادر محمد
بوﻻ نادر سليم انطون
محمود ممدوح محمود ماضى
عبدالرحمن نبيل محمد عيسوى حمادة
فاطمة محمد كمال مخيمر صالح
محمود السيد محمود صالح الصعيدى
هدير خالد عبد العزيز فهمى عبد اللطيف
أميرة عبيد علي عبد العظيم
سيف الدين احمد يسرى احمد
ابراهيم منصور ابراهيم ميخائيل
اسماء محمود محمد ابو الغيط
اسراء علي احمد علي
عبد الرحمن فيصل سيد سيد عيسى محمد
هاجر رجب عبد العزيز على
اسراء طه البسطويسى حسن عبدالحميد
احمد اسامه ابراهيم اسماعيل
مدحت خالد عبد الرؤف مصطفى
مها ابراهيم ابراهيم محمد حميدى
ايمان احمد حامد حسنين
شيماء محمد ذكى عبد الحميد
نورهان شعبان عطية الكرداوى
احمد رضا حمدان عبد الغنى
رنا احمد شيرين زكريا احمد عبد الرحمن
هاجر ممدوح الشربينى قشوه
محمد مصطفى محمود سماحه

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
حقوق القاهره
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب المنيا
حاسبات ومعلومات المنصوره
اداب المنصوره
علوم طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه بنى سويف
علوم رياضة حلوان
تمريض المنيا
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب الفيوم
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
نوعية عباسيه
تجاره عين شمس
اداب طنطا
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
علوم بنى سويف
تربية رياضية بنات المنصورة
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
اداب عين شمس
علوم جامعة دمياط
حقوق حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
155232
615374
111480
218037
387252
807847
527868
821555
183621
208539
614794
727500
835817
909241
885153
371626
543328
543241
133738
907881
829613
127058
133388
158202
355466
381797
127837
446707
538098
592762
837383
578943

اسم الطالب
مصطفى كمال محمد توفيق
عبير السيد محمد ابراهيم عرفه
كاترين مفيد مكين جيد
بربارة رأفت فكرى لمبو
يسرا حسام الدين محمد احمد
عبد الرحمن حسونه عبد القادر محمد
ياسمين حمدى عبدالعزيز محمد
ساره سعد مصطفى غزالي
منه ﷲ عشيرى عبد النظير حسنين
نورهان توفيق محمود عبد المنعم
عمر محمد عمر عبدالعال محمد
اسراء عبدالسميع عطيه علوان
هديه محمود رمضان عيد
اﻻء حسن محمد حسن
ايمان اسماعيل فرجاني مرعي
نورالهدى خالد محمد علي
حسام الدين حسن محمد عبد الحميد عميش
محمد اسامة السيد محمد عطية
منى صﻼح على على
عمر بدوي احمد محمود
رواء علي عاشور طلب
يارا ذكي محمود عصر
هبه رجب محمد عباس
شيماء صﻼح الدين عبد الباقى احمد
سلوى وحيد فاروق محمود
اسماء عبدالكريم حسنى السيد
ياسمينا محمد محمود احمد مطاوع
احمد محمد الدسوقى بسيونى خليفه
هدير احمد محمد احمد فتيانى
خالد طه عزت محمود الزينى
احمد عليوة محمود فرغلي
رفعت عﻼء الدين على محروس شلش

الكلية
الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى ببنى سويف
علوم الزقازيق
تجاره القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
زراعه عين شمس
تجاره اسيوط
علوم طنطا
اداب قنا ج جنوب الوادى
دار العلوم ج القاهره
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
عالي هندسة بلبيس
نوعية الزقازيق
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
الزراعة والموارد الطبيعية ج اسوان
اداب اسيوط
تجاره انتساب م .بنها
علوم رياضة دمنهور
علوم رياضة دمنهور
تجاره القاهره
تجاره سوهاج
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره القاهره
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية بنى سويف
اداب القاهره
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره طنطا
زراعه طنطا
تربية جامعة دمياط
تربية فرع الوادى الجديد
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
320865
532247
434216
901258
297533
753692
165430
742249
614704
510001
756494
507009
502055
829956
153826
608931
895120
739190
238917
672051
175282
465410
755556
671549
658958
107630
508962
833534
317147
615418
822751
503337

اسم الطالب
ايمان رضا مصطفى البنا
محمد عوض سعيد عبدالرحمن الدخميسى
محمد هشام عبد الحليم عبد العليم السيد
ايناس رشاد زكى محمد
يارا عزت احمد محمود
محمد محمد على حسن رخا
محمد نصر ابراهيم امين
ندى محمد عبد العظيم محمد
محمد عيد عبدالعليم احمد
محمد خميس السيد العدروسى
وليد عطوة احمد محمد
اية سيد نجم الدين عبد السﻼم الشافعى
نرمين محمد عادل مراد الجندي
فاتن محمد عبدالمبدي علي
ياسمين اشرف محمد عويس
يوسف محمد يوسف إبراهيم عامر
فاطمه فوزى ضيف ﷲ محمد
اسراء محمد محمود السيد يوسف
سندس ابراهيم سالم عبدﷲ
محمد نصر السعيد عبد الغفار
ماري صموئيل ذكي بطرس
محمد خالد السيد مصباح السنبارى
وفاء خالد محمد منصور
دينا السعيد حسن ابراهيم
ايه على عبد الفتاح علي
سلمى رهام حسين سامى
سعاد عبد العاطى سليمان السيد عبد اللطيف
هشام حجاج عبده عبد الحميد
تسنيم اشرف معوض مصيلحى
هاجر محمد احمد سليم
ايمان جمال كمال ابوالصفا
على محمود محمد على ابو وافيه

الكلية
معهد فني صحى بنها
تربية دمنهور
علوم رياضة الزقازيق
تجاره سوهاج
زراعه عين شمس
تجاره بور سعيد
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فني صحى اسماعيليه
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره اﻻسكندريه
نوعية فنيه قنا
تربية بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تربية سوهاج
حاسبات ومعلومات الزقازيق
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
حقوق حلوان
تجاره طنطا
تربية ابتدائي العريش
نوعية المنصوره
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره سوهاج
تربية بنها
علوم الزقازيق
تربية قنا ج جنوب الوادى
علوم رياضة اسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
657016
581572
179687
732769
169689
299586
747700
659021
105881
652113
142953
817038
881850
204694
667275
132064
590984
369575
459708
438015
827229
756253
377867
430467
513793
225657
242156
360883
896768
747813
812222
734043

اسم الطالب
ياسمين محمد عبد الحميد محمد صابون
احمد موسى جمعة محمود
حنان ربيع حسنى كامل
نورهان محمود محمد عبد التواب
محمد صبحى حسن صابر
اﻻء ابراهيم لطفي احمد
ساره سامى محمود ابراهيم
مصطفى مجدى محمود عبد المعطى
ابرام عماد حنا ظريف واصف
نور ثروت ابراهيم على سﻼمه
ايه محمد عبد الحفيظ محمد عطيفى
احمد حافظ حافظ عبدالنظير
طاهر عبد الباقى يوسف عبد الباقى
مازن ممدوح فؤاد محمد على
اسراء ابراهيم عبد اللطيف ابراهيم فرحات
احمد مختار احمد السيد
سارة محمد احمد عاشور
امينه لطفى سالم محمد
عبد الهادى محمد عبد العظيم عبده
ايه فوزى محمد ابو العﻼ ابراهيم
ممدوح عز السمان حسين
امانى عادل سالم سﻼمه
حسام احمد صابر محمودخطاب الريس
حازم عادل عبدالحميد السيد ابوالعينين
ميرنا ربيع فرج حسن على
محمد جمال محمد محمد
عبد الرحمن محمد سﻼمة سﻼمة
شاهندا عصمت محمد امين
محمد احمد السيد محمود
مارى شنوده سعيد شكرى
ابانوب حنا اسعد ايوب
شروق سمير ابراهيم مهدي

الكلية
اداب المنصوره
عالي هندسة بلبيس
تربية بنى سويف
اثار القاهره
حقوق بنى سويف
علوم رياضة حلوان
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية انتساب موجه بالسويس
تمريض المنصورة
حاسبات ومعلومات الفيوم
علوم المنصوره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره اسيوط
معهد فني تمريض اسيوط
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره المنصوره
طب بيطرى القاهره
فنون تطبيقية جامعة دمياط
نوعية بنها
تجاره كفر الشيخ
علوم اﻻسكندريه
تجارة قنا ج جنوب الوادي
حقوق الزقازيق
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب انتساب موجه عين شمس
حقوق سوهاج
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنى سويف
نوعية الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
459576
516454
134717
738617
318256
366154
458020
127934
303883
660277
913678
452343
531793
120556
155591
117789
662288
374804
510780
847351
681003
744805
285787
358295
527406
229965
538473
106844
752546
545425
888376
451672

اسم الطالب
السيد محمد محمد السيد مكى
أحمد عادل محمد إبراهيم عبد الدايم
يوسف صبحى سﻼمة عبد ﷲ
محمد شعبان عيسى السيد عيسى
محمود فوزي بكرى مغيث
على ياسر على محمد مخاريطة
هدير سامي عبد الحميد خضر
فاطمة محمد عربى محمد
اسراء اسامة فريد جعفر
على عبد النبى كامل الغريب عوض
سهيله احمد محمد المنير موسي
زياد زكريا محى الدين الحلوجى
محمد مدحت راضى الفقى
معاذ خالد عبد العزيز محمد احمد
هاجر احمد كيﻼنى حافظ
دنيا عادل سيد احمد ابراهيم
ماهر ايمن عبد الرازق محمد السيد
داليا مجدى ثابت السيد
ابرام عاطف ابراهيم كرلس جرجاوى
رقيه السيد كردى محمود
السيد محمود محمد احمد الشربينى
اسراء محمود متولى محمود
لميس هشام عوض حامد جوده
مروه حسن محمد السيد
رحمه عبدالجليل موسى محمد حسين
رندا محمد يحيى خطاب
ايمان عاطف نشأت عبدالفتاح الشرقاوى
تقى احمد عبد الرازق احمد
اﻻء احمد احمد صالح منا
احمد عبدالعزيز فهيم عزيز
اسماء محمد عبد الرحمن فرج
عمرو محمد احمد شعبان السيسى

الكلية
اداب دمنهور
تجارة جامعة السادات
حقوق حلوان
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره بنها
اداب طنطا
حقوق القاهره
طب بيطرى جامعة السادات
عالي هندسة بلبيس
تربية اسوان
علوم رياضة شبين الكوم
زراعه دمنهور
اداب انتساب موجه حلوان
تربية بنى سويف
اداب انتساب موجه حلوان
علوم المنصوره
تربية ابتدائي بنها
تجاره جامعة السويس
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
اداب القاهره
علوم رياضة حلوان
اداب اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية دمنهور
خدمه اجتماعيه حلوان
تربية بور سعيد
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تربية ابتدائي اسيوط
اداب طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
613580
738903
384267
539320
371269
614410
663477
460728
505546
804430
447870
128204
898329
665525
657814
804223
832857
738295
119169
737901
727856
226088
127274
751988
364355
816100
467945
117267
921693
673999
125680
150145

اسم الطالب
زينب أحمد محمد غيات
اسماعيل حسن اسماعيل عبدالرحمن
هدى فراج احمد عبدالغنى
ريهام اشرف عطيه على
حسن متولى عبدالستار عبدالعزيز
ايه حسن عنتر على احمد
فاطمه محمد احمد عبد الوهاب سﻼمه
محمد عادل كرم ابوالسعود
احمد السيد غريب السيد داود
ساندي ناثان بشري عوض
على عابد على محمود بدير
نورا فوزى محمد سليمان الحراشى
مصطفى محمد احمد حسين
ريم عبد الخالق محمود عبد الخالق اﻻديب
محمد صدقى عبد القادر سعد
سندس خالد لطفى جاد
نيره محمد وهبى محمد سيد الدالى
باسم احمد عبدالرحمن على
رضوى اشرف خالد عبد اللطيف
ايمان احمد عبدالمقصود احمد محمد يونس
منار سعيد شفيق مصطفى على
حسام سيد ابراهيم خليل
ايه ايهاب نصر الدين عبد ﷲ
منه ﷲ محمد محمود محمد
هند محمد عبدالخالق محمد
اشرقت سامح عوض احمد
سمر فرحات شعﻼن اسماعيل
ناهد حسن عبد الرازق محمد
محمد محجوب محمد على
نورهان محمد على السعيد
بسنت محمد عبد الفتاح يوسف
حاتم رضوان عجمى عبد الباقى

الكلية
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
نوعية عباسيه
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
علوم عين شمس
معهد فني صحى رياضه الزقازيق
علوم المنصوره
حقوق طنطا
اداب كفر الشيخ
تربية /رياضه المنيا
السن عين شمس
اداب القاهره
تجاره سوهاج
تربية ابتدائي المنصوره
تمريض المنصورة
تمريض المنيا
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره القاهره
تربية ابتدائي الزقازيق
اداب الزقازيق
دار العلوم ج القاهره
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه بورسعيد
دار العلوم ج القاهره
تجاره اسيوط
تربية ابتدائي كفر الشيخ
حقوق القاهره
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه المنصوره
زراعه عين شمس
تجاره القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
510869
227306
539931
672417
322586
911045
539988
664789
122607
597169
314160
301373
138115
470788
318100
814281
302056
576781
465526
162407
842099
728118
210720
458737
731189
330893
441980
220568
311428
214331
510431
583191

اسم الطالب
محمد جمال حمته الهارب ابراهيم
فاطمه زين العابدين سعد محمد
اسراء سﻼمة أحمد عبدالجواد عكاشه
ايه محمود عبد الرؤف محمود محمد امين
انصاف احمد عبد ربه البعل
كيرلس صبحى كمال محارب
إيمان سعد محمد أبو شنب
انس محمد ذكى صالح ابوسعده
رحمه ابراهيم محمد ابرهيم
نوران محمد محمد ابو رجب
هدير معوض حسن دياب
احمد مليجي مصطفى الدرانى
اسراء مجدي محمد صابر
مها ابراهيم محمد احمد محمد على
عبد الفتاح محمد عبد الفتاح عبد ﷲ حسنين
اسﻼم احمد ابواليزيد محمد
احمد طلب محمود طلب محمد
دنيا طارق عبدالمقصود غازى رزق
ساره محمد مصطفى محمدالشناوى
فاطمة علي حسن علي
عبد ﷲ خالد عبد ﷲ احمد
هاجر خالد عطيه محمود ابراهيم درويش
بريهان محمد رياض محمد
ساره صﻼح احمد محمود جعفر
بسمه رفعت السعيد السيد البرى
احمد محمد عبد ربه مصطفى
شريف محمد قطب قطب
محمود محمد عبد الغنى عثمان
عبد ﷲ احمد هﻼل غنيم
بيتر وجيه انور ذكرى
احمد عنتر خلف رزق على
شيماء يحى عبد ﷲ شمسو

الكلية
اداب دمنهور
السن عين شمس
زراعه دمنهور
تمريض المنصورة
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
معهد فني صحى اسوان
اداب دمنهور
اداب جامعة دمياط
اداب القاهره
طب بيطرى كفر الشيخ
علوم شبين الكوم ج المنوفية
نوعية اشمون
اداب القاهره
فنون تطبيقية جامعة دمياط
اداب سوهاج
معهد فني تمريض المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية رياضيه  /بنات طنطا
علوم اﻻسكندريه
تربية ابتدائي الفيوم
تجاره اسيوط
اداب الزقازيق
حقوق عين شمس
تربية كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات الزقازيق
علوم رياضة الزقازيق
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
حقوق انتساب موجه عين شمس
حقوق شبين الكوم ج منوفية
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
طب بيطرى كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
384651
125521
754470
748084
674448
598351
808629
300775
309543
888502
830018
842525
580370
471709
451338
659552
754486
750381
583117
835156
236393
282881
518690
368286
381351
508721
914089
137968
234136
505611
449410
473063

اسم الطالب
احمد وليد عطيه احمد
اسراء سمير انور محمد حنفى
رنا احمد عاطف مختار ريحان
ياسمين محمد احمد محمد
اسراء ياسر سعد محمود شحاته
عزيزه السيد رمضان الشامى
عبد الرحمن ايهاب حلمى محمد
دﻻل سعيد محمد محمود
اﻻء رزق على رزق الليثى
اندرو ابراهيم وهيب نجيب
فاطمة احمد نصرﷲ جاد
ابراهيم محمد عبد ﷲ عبد الغنى
محمد عبدالمنعم السعيد مصطفى الشحيم
البحراوى وحيد عبدﷲ عباس
محمد اشرف محمد محى الدين الشيخ
خلود مسعد الغريب محمد عثمان
ميرا سامى محمود سعد معوض
خالد اشرف مسعد عبده عرفه
جهاد جمال محمود جاد أبوالعﻼ
ريمون فراج بسخيرون يوسف
حسن عصام حسن الوصيف
رفيدة ايمن ابراهيم عبد الفتاح الشامى
ايمان مسعد صﻼح العسكري
ايه عادل على محمد الجزار
احمد سمير عواد عبداللطيف
ساره السيد احمد رضوان
عصام محمد ابراهيم حسن
اسراء عصام الدين قناوى محمد
محمد احمد محمد ابراهيم فراج
حسام حسن سقر على
صفا محمد انور درويش
محمد ابراهيم محمد أبراهيم الدوانسى

الكلية
تجاره انتساب موجه عين شمس
دار العلوم ج القاهره
تجاره بور سعيد
علوم جامعة السويس
اداب المنصوره
معهد فني صحى بور سعيد
تربية المنيا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي السادات
معهد فني صحى اسيوط
تربية قنا ج جنوب الوادى
اداب انتساب موجه المنيا
اداب انتساب موجه طنطا
معهد فني صحى طنطا
تجاره طنطا
حقوق المنصوره
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره بور سعيد
نوعية طنطا
كلية تجارة ج أسوان
حقوق القاهره
طب بيطرى القاهره
اداب دمنهور
اداب جامعة دمياط
ك.ت .فني صناعى بنها
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية نوعية موسيقية اسوان
تربية رياضيه بنات بالجزيرة ج حلوان
حقوق عين شمس
اداب دمنهور
اداب انتساب موجه طنطا
تربية/رياضه كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
677483
399397
362260
605353
104945
657041
122175
903067
575464
897092
587213
120789
827838
657861
304559
431984
117249
138020
807814
371399
670331
110379
300744
547248
610518
575080
382432
736054
892040
228391
114583
804232

اسم الطالب
هاجر ماهر احمد شلبى
حسين عيد اسماعيل احمد
اسماء بدرى عطيتو عبدالحليم
ايمان صبحى رجب راضى
يحيى عصام محمد عبد الحكيم جﻼل
فاطمه محمود طه عبد العزيز العيسوى
نانسى نزيه اسعد ابراهيم
ماجد محمد سيد هاشم
البراء يوسف سيد أحمد يوسف النجار
ايه مصطفى عبد الحليم سيد
ايمان عبدﷲ الدساوي سليم
عبد الرحمن عمر محمود رزق
اسﻼم البهتينى يوسف محمد
ايمان على على محمد الطحان
وﻻء جﻼل ابراهيم على ناجي
يوسف هشام حسن عبد ربه
لقى جمال قناوي عبد الفتاح
ساره ناجى عزت عبد ﷲ
هدير محمد حسين محمد
مصطفى محمود عبدالقوى محمد
هشام فخر الدين محمد فخر الدين
مهند حسان ابو العﻼ احمد
اية ليثي جابر ليثى
احمد كامل كامل محمد يونس
اسامة عبد العزيز محمد اسامى
هاجر محمد محمد جديانه
منه ﷲ عادل احمد محمد
رانيا رضا عبدالحميد عطيه
حسن محمد حسين حسانين
محمد عبد الناصر حامد مرسى
منة ﷲ اشرف حسن دردير
شروق حسن سيد يوسف

الكلية
تربية المنصوره
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
علوم القاهره
نوعية الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجارة قنا ج جنوب الوادي
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
معهد فني صحى سوهاج
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره القاهره
كلية تجارة ج أسوان
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
حقوق اﻻسكندريه
دار العلوم ج القاهره
العالي للغات  6اكتوبر
رياض اطفال المنيا طالبات
حاسبات ومعلومات بنها
المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا المنسوجات بالمحلة الكبرى
تجاره انتساب موجه قاهره
كلية البنات آداب عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجاره بنها
تجاره طنطا
كلية البنات علوم عين شمس
اداب الزقازيق
معهد فني تمريض اسيوط
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه قاهره
نوعية المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
224847
121625
734426
453151
314883
909828
555160
583708
368537
128079
660983
672109
285539
830031
106947
610512
679429
582200
292876
104975
676626
754941
521101
453270
827678
362428
322392
156319
536244
507650
669959
221643

اسم الطالب
احمد اشرف زغلول محمود محمد
عمرو ابراهيم ابو اليزيد على عمار
نجاه السيد عبدالحميد السيد عافيه
سمر سعيد علي الغزالي
وليد خالد لبيب السيد عابدين
مروه راضى عبد العال احمد
محمد حامد السيد مسعد
دينا خالد عبد العزيز عيسى
ندى محمد عبدالعليم محمود السيسى
اليصار عصام محمد الزناتي
ايمان حامد احمد عثمان شهاب
محمد شاكر عبد السﻼم منصور
احمد محمد على السيد عاشور
هاجر حسين عبدالحميد حسين
ادهم شريف سيد احمد
احمد محمود احمد على الشافعى
محمد عادل عبد العزيز حسن
احمد شريف احمد ابو رماد
اسراء شريف عبد المنعم عبد ﷲ
خلود نعمان عويس نعمان
دعاء شرف يوسف محمد محمد
عبد الرحمن محمد محمود احمد عجيز
حسناء عزت عبد العظيم الشله
نجﻼء اشرف محمد رمضان محمد
رائد ناجح فرج عبد السيد
غاده حسن محمد حفنى محمود
محمود مجدي محمد ابو العزم شعلة
فادي رأفت محروس نجيب
سوزان مبروك فتحي بيومى حجاج
احمد عصام شعبان امام مرسى
ايمان عبد العزيز مصطفى العشماوى
تسنيم سيد عبد الجواد ابراهيم

الكلية
حاسبات ومعلومات القاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
طب بيطرى الزقازيق
كلية البنات علوم عين شمس
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات.
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره جامعة السويس
تربية ابتدائي بنها
السن عين شمس
معهد فني صحى المنصوره
علوم المنصوره
السن عين شمس/رياضة
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم رياضة الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
علوم رياضة اسوان
زراعه القاهره
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
رياض اطفال المنصوره
كلية العلوم الزراعيه بيئيه بالعريش
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية طنطا
حقوق قنا جنوب الوادي
تربية ابتدائي عين شمس
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
طب بيطرى الزقازيق
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
898085
590762
884905
379915
504922
223539
545847
144960
108738
143056
607419
539617
899553
371849
613369
682635
120927
875036
754402
584782
532298
314415
148393
281174
650788
581985
756313
751147
180685
731995
666766
165841

اسم الطالب
احمد نجدى احمد جاد الكريم
عمرو محمد عبدالهادى داود
على محمود ابراهيم سلطان
ندا سعيد السيد عبده باشا
أمل جمال عبد الوهاب عبد الرحمن
مريم رمضان حسين محمد
سعدى فادى حسين ماضى
عﻼ عبد الصمد محمد عبد الحكم
ندى عبد السﻼم محمد محمد
نيره محمد احمد محمد عطوه
محمد محمد صﻼح هاشم
انتصار رمضان صابر كرم
اسﻼم عبد الحميد احمد السيد
ايه سعيد محمد سيد
احمد عﻼء السيد محمد
ايه ماهر محمود موسى الخريبى
مصطفي ياسر محمد فتحي
ريم فتحى سعد الدين عبد الرحمن
كريم كامل محمد حﻼوة
نرمين سمير السعيد القطري
محمد صبحي رجب عماره
اميرة اسامة علي الخولي
هبه نبيل احمد رشوان
حاتم عصام غريب غنيم
ندى سمير جاب ﷲ الحسانين
مريم طلعت رمضان على
صباح نصر ناصر عبيدﷲ
محمد السيد محمد الحديدى على
نهله موسى عبد الرسول عمار
احمد جوده محمد عبده
غاده سمير سالم محمد الغريب
صابرين حمدى محمد عبد المقصود

الكلية
تجاره سوهاج
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره اسيوط
كلية البنات علوم عين شمس
حقوق اﻻسكندريه
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق القاهره
تجاره بنى سويف
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية رياضيه بنين الزقازيق
تربية ابتدائي دمنهور
تربية رياضية بنين سوهاج
زراعه عين شمس/رياضة
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم المنصوره
اداب القاهره
كلية تجارة ج أسوان
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية ابتدائي شبين الكوم
خدمه اجتماعيه حلوان
ع.كندى تكنو.اعﻼم ت.خامس
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب المنصوره
تجاره جامعة السويس
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
اداب انتساب موجه الفيوم
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تجاره انتساب موجه المنصوره
دار العلوم الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
376574
430466
170123
808605
906915
369432
391623
542062
614776
674577
528088
813006
816378
908966
531495
242708
599582
213963
585226
509964
456113
884777
110903
148645
877494
831248
206871
907900
372515
447997
903029
164349

اسم الطالب
رغده مجدى حامد محمد الوكيل
حازم ابراهيم محمد ابراهيم احمد
ريهام خالد عبد الغفار عبد العزيز
بيشوي الفي مسعد بطرس
داليا اسماعيل عبد النعيم اسماعيل
السيد خليل السيد حسن
ساره احمد محمد محمد عزت
باسم محمود على محمد خليل
مينا مجدى منصور جرجس منصور
منار محمد الشحات النجار
مارتينا مجدى فكرى اسكندر
انجى يوسف غالى عزيز
ناريمان مصطفى محمد سليمان
مياده حسن احمد عبد الﻼه
محمد يحى محمد ابراهيم موسى
امل فتحي مصطفي محمد
مصطفى محمود مصطفى عسران
عبد الرحمن جمال عبد الحليم عبد الجواد
يسرا نبيل ابراهيم ابو فوده
ايهاب على محمد على محمد
وليد عادل خاطرمحمد الخيال
فلوباتير عادل ناثان موسى
ايه امام منصور عبد الكريم
ريم هشام محمد ابو حميد
احمد محمد عيد على
اسراء احمد محمد على
سيلفيا اشرف يونان ثروت
احمد محمد حمدان محمد
هاجر السيد اسماعيل اسماعيل بـــدوى
محمد مدحت عبد المغني عبد القدوس
بوﻻ مجدى جرس دوس
ياسمين سيد عبد المولى بدوى

الكلية
حقوق عين شمس
تجاره دمنهور
اداب بنى سويف
علوم المنيا
تجاره سوهاج
تربية نوعية بنها شعبة تربية فنيه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه طنطا
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
تربية المنيا
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
معهد فني صحى اﻻسكندريه
خدمه اجتماعيه حلوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم القاهره
اداب المنصوره
تجاره دمنهور
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية اسيوط
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية/رياضه عين شمس
تربية/رياضه اسيوط
تربية قنا ج جنوب الوادى
فنون تطبيقيه حلوان
زراعة قنا ج جنوب الوادي
كلية الفنون التطبيقية ببنها
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
تجاره سوهاج
اداب الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
137932
804084
372003
519741
653211
673055
360308
234494
309388
122749
162700
356358
212378
594444
879595
598701
120469
677091
666092
907774
739144
359520
668535
126543
808677
506421
909034
384439
377002
747641
521349
316581

اسم الطالب
مريهان هانى عبد السيد جندى
هاجر محمود عباس طوسون
سعاد محمد سعيد محمد
ياسمين فرج عبدالغفار فرج خليل
ايمان اسامه عابدين محمد عثمان الحفناوي
محمد جهاد طلعت محمود ابراهيم الصياد
عبدالرحمن محمد شعبان محمد
احمد سامى شندى حافظ الطوخى
اميرة خميس عطيه ياسين المشد
دعاء عبد المنعم مصطفي محمد
دعاء محمد على محمد عبد الوهاب
دنيا وجيه وليم وهبه
خالد صﻼح الدين حسن السيد
أمل حافظ إبراهيم الخولى
هاجر مصطفى عزت محمد محمود
محمد عﻼء حبيب محرم حبيب
معتزبا ابراهيم احمد جاد على
محمد عادل صﻼح عوض
عبد العزيز رفعت ابراهيم احمد البنا
عبد الهادي ابو الحصين عبد الهادي محمد
ريم عﻼء الدين محمد ابوسبع حسن
هشام عصام عبدالعزيز عبدالمولى
محمد رياض سليمان سعد سليمان
شروق احمد عبد اللطيف احمد عبد اللطيف
محمود عبد اللطيف محمود عبد اللطيف
سارة عاشور عبد السﻼم عاشور عياد
دعاء محمد بسطاوى يس
امل مصطفى محمد احمد عجﻼن
فاطمه محمد سويلم بيومى عطية
فاطمه السيد ابراهيم بيومي
ياسمين حافظ احمد محمد حرفوش
اية عبد الحكيم مختار عبد الحكيم شلبى

الكلية
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
نوعية موسيقيه المنيا
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
نوعية فنيه اﻻسكندريه
تربية المنصوره
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق جامعة السادات
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
علوم الفيوم
تربية عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم جامعة دمياط
حقوق اسيوط
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
حقوق القاهره
تجاره المنصوره
حقوق المنصوره
تجاره سوهاج
تجاره الزقازيق
تربية حلوان
معهد فني صحى المنصوره
حقوق القاهره
علوم المنيا
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية اسوان/رياضة
تجاره عين شمس
كلية البنات تربية عين شمس
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
584065
370259
156246
890049
351246
159597
301344
303943
540050
309189
732090
294724
586914
169770
511001
543908
289840
658815
527543
150770
296455
124097
390864
153465
660162
296310
300363
501149
385705
740026
447021
250440

اسم الطالب
محمد فخرالدين البسطويسى خميس
محمد فؤاد ابوالحديد بدر
ماجدة عبد الحليم عبد الفتاح ابراهيم
احمد محسن محمد ابوالسباع
ايه اسامه احمد عبدالغني
احمد رمضان محمد عبد الخالق
محمد مجدي عبد العزيز خليل
اميرة عبد الستار احمد تعلب
شيماء اشرف صبحى انور غازى
الشيماء مجدي معوض الشرقاوى
احمد احمد عبدالمنعم محمد
احمد اسامة زين العابدين خليفة
دينا موسى المغاورى غانم
مصطفي محمد عبد الظاهر محمد
احمد عبدالستار عبدﷲ محمود كساب
سهيلة جمال السيد عبد الﻼه حسن
اسراء سيد حسن سيد
محمود محمد ابراهيم حماد
روان اشرف ابراهيم ابراهيم عيد
نورا عبد المجيد امين عبد المجيد
ندى رأفت خالد سعيد
احمد مصطفى محمود كامل
ندا مرعى سليمان عبدالظاهر
امل محمد تمام ابو زيد
محمد احمد على عبد الجواد شعيشع
اسراء عبد الحافظ على محمد حسانين
ريهام محمد محمد حسين جمعه
عمرو مصطفى حسن زكى شتا
احمد سيد محمد السيد
خالد عبدالحميد ابراهيم عباس
محمود عادل ابواليزيد السحلى
احمد مدنى عبد الحفيظ مدنى

الكلية
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
حقوق انتساب موجه عين شمس
تربية /رياضه بنى سويف
تربية رياضيه بنين اسيوط
اداب سوهاج
تجاره بنى سويف
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي دمنهور
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره بنها
دار العلوم ج القاهره
اداب طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم رياضة دمنهور
دار العلوم ج القاهره
معهد فني تمريض المنصوره
حقوق اﻻسكندريه
بنات تربية/رياضه عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
إعﻼم بنى سويف
طب بيطرى اﻻسكندريه
كلية البنات آداب عين شمس
تربية عين شمس
تجاره انتساب موجه دمنهور
معهد فني صحى امبابة
تجاره الزقازيق
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
118110
479090
165552
460525
502523
895019
138065
171756
506292
679488
228191
577296
152376
451708
662988
540117
121304
592552
535049
372199
104804
898865
139796
745296
506677
741269
143410
466762
819307
731676
279211
433397

اسم الطالب
هدى ياسر على حسن
اسراء صبرى احمدابراهيم عبد العال
ايه فوزى عبد الكريم على
ابراهيم رجب ابراهيم مصطفى المشد
يارا مصطفى محمد جﻼل عسل
منه ﷲ محمد خيرى محمود عبد العال
هاجر محمد محمد احمد
محمود احمد محمود عبد الوهاب
آﻻء طارق مراد عز الدين
اميره عادل كامل ابوالمعاطى
محمود محمد محمد عبد الحميد
عمر عصام الدين جمال عطا ﷲ الصيرفى
طه مصطفى رجب محمد
محمد احمد ابراهيم احمد ابراهيم
امانى محمد صبره محمد احمد
ياسمين جمعة منصور محمود
شريف ممدوح محمد احمد
رضوى سمير محمد الشهاوى
ايمان محمود عبد المطلب احمد ابو احمد
سندس سعيد محمد احمد
احمد سامى احمد محمد الهادى
وﻻء رشاد شاكر محمد
هناء اشرف احمد باشرى
محمد محمد عبد الدايم سﻼمة حسن
حنان محمد محمد عبد العاطى
عبد الرحمن محمد علي محمد
شيماء شهاب جمعه شحات محمد
ايمان بسيونى على عبد المقصود عبدﷲ
يوستينا ثروت رؤوف داوود
خالد السيد عيد احمد
عمرو محسن محمد فهمى محمود فهمى
عبدالرحمن رضا عبد الرؤف خلف ﷲ البربري

الكلية
اقتصاد منزلى حلوان
تربية كفر الشيخ
تربية الفيوم
تجاره كفر الشيخ
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
اداب سوهاج
كلية البنات آداب عين شمس
حقوق بنى سويف
سياحه وفنادق اﻻسكندريه
علوم المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب المنصوره
تربية رياضيه بنين بني سويف
السن عين شمس/رياضة
علوم المنصوره
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه قاهره
كلية الزراعة جامعة دمياط
تربية ابتدائي دمنهور
اداب انتساب موجه عين شمس
أكاديمية اخبار اليوم  6أكتوبر علوم إدارية إنجليزي
حقوق سوهاج
اداب القاهره
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه قاهره
علوم كفر الشيخ
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
732952
368413
389298
535643
364207
524180
588287
469942
825225
576250
754756
670591
903623
526271
918525
377711
680024
367825
757391
842469
506168
383342
118035
679136
321163
315308
168089
876498
829189
473326
441532
889730

اسم الطالب
هاله سامى عبد الفتاح محمد حسنين
مارينا الفونس ايوب رياض ايوب
امانى ناصر على محمد
هناء سعيد محمود مصطفى عبد الﻼ
مها محمد عبدالحليم عبدالفتاح
ندى عبد الغنى محمود محمد ابراهيم
محمد رجب عبد الحميد ابراهيم مسعود
احمد بﻼل يسين بدير فصادة
ميرنا خالد فتحى محمد
محمد خالد الوهيدى مرزوق الشقفى
عبد ﷲ فيصل محمد محمد ابو السعود
اﻻء عبد الحكيم نافع محمد سﻼم
عز الدين محمد سعد عبد العال
عمر احمد على حسن محمد
ايمان عاطف محمد حسان
سمر محمود هاشم محمود شكر
شيماء محمود محمد محمد المغربى
هاجر محمد حسانين محمد حسانين
رانيا خالد فتحى ابوالخير
جيهان طه على على
ندا على محمد عبد ﷲ
مريم احمد محمد احمد
شيماء عصام فوزى السيد
سعاد ثروت لطفى عبد السﻼم
اسماء جمال أحمد يوسف
السيد مجدي محمد حافظ قنديل
نداء عبد الحميد فتحى محمد
ريهام محمود احمد فهمى
ابراهيم عبدالمجيد قاسم محمد
اسماء حمدى محمد شرابى
احمد عادل محمد الغرباوي
شيماء عبد الوهاب فتحى محروس

الكلية
تربية ابتدائي الزقازيق
تربية بنها
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
علوم اﻻسكندريه
زراعه القاهره
تربية أساسي اسكندرية
تجاره طنطا
تجاره كفر الشيخ
كلية تجارة ج أسوان
تجاره طنطا
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تجاره انتساب موجه المنصوره
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
تجاره طنطا
اداب سوهاج
زراعه عين شمس
تربية ابتدائي المنصوره
كلية الفنون التطبيقية ببنها
اداب الزقازيق
إعﻼم ج جنوب الوادى
حقوق اﻻسكندريه
علوم بنها
حقوق القاهره
رياض اطفال المنصوره
تربية/رياضه شبين الكوم
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
حقوق بنى سويف
تربية اسيوط
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية كفر الشيخ
تربية رياضيه بنين طنطا
طب بيطرى اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
893231
801422
149152
462088
520214
312732
824400
429438
457247
376939
503763
369779
612842
211933
228661
731393
119996
752893
804307
744384
516749
280333
740153
179761
388263
289418
542549
660075
523855
802122
504382
898132

اسم الطالب
زياد محمود السيد عبد ﷲ
محمد زكى احمد عبد الوهاب
اماني حمدي عبد العزيز عبد الرازق
هناء عبدالعزيز عبدالمنعم محمد الخلعى
رنا محمد عبد العزيز محمد الرامى
عبد ﷲ صبحي عبد النبي إبراهيم
صابرين فرج عبدالموجود محمود
جهاد اسماعيل محمود عبد الحميد جاد
اسراء ابراهيم حامد سليمان حشيش
تقى محسن خليل محمد
محمود جمال الدين احمد ابا زيد احمد
احمد فتحى على حامد
علياء عاطف عبد العال إبراهيم
محمد ادهم صﻼح الدين ابراهيم
احمد عبد الحليم شوقى عبد الحليم
ميادة عبد الصادق حسن عبد الصادق
اسﻼم محمد عبد الخالق محمد رشاد الشنديدى
ايه محمد نصر عبد المجيد سليمان
منة ﷲ مدحت محمد صفوت خليل
احمد هشام محمود حسين
صبرى على عبدالحميد رفاعى
امنية مصطفى كامل خديوي
خلود شكري عبدالحميد احمد
عبد الرحمن حمدي حسن علي
اهداء عبدالمنعم سعيد محمد
اماني مهران توفيق بيومى
آﻻء صﻼح سعد معروف
محمود السعدى عوض رزق الخمارى
فاطمة خالد محمد جﻼل كامل
الحسين حجاج محمد على
ياسمين محمد فؤاد احمد شرشيره
احمد سمير محمد سليم

الكلية
علوم سوهاج
حقوق بنى سويف
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره كفر الشيخ
تجاره دمنهور
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب اسوان
اداب انتساب موجه دمنهور
نوعية فنيه طنطا
تربية ابتدائي عين شمس
علوم رياضة اسيوط
معهد فني صحى بنها
نوعية الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية/رياضه عين شمس
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه بورسعيد
فنون جميله فنون المنيا
تجاره جامعة السويس
اداب دمنهور
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
حاسبات ومعلومات الفيوم
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
كلية الفنون التطبيقية ببنها
كلية البنات آداب عين شمس
فنون جميله فنون اﻻقصر
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم اﻻسكندريه
معهد فني صحى رياضه بنى سويف
اداب انتساب موجه دمنهور
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
137245
502874
594679
548410
107462
453484
669769
884190
161021
824394
119092
665114
215875
886760
469938
837385
228436
145479
233094
812260
733808
454084
313827
520299
204963
178491
206863
305332
435824
231455
577448
830901

اسم الطالب
اسﻼم السيد جابر السيد
محمد عادل عبد القادر محمد على
اسماء جميل سعد المساوى
مصطفى شعبان محمد حسن الدرس
احمد سامى محمود احمد
ايمان عبد النبى عبد الستار القللى
السيد على اسماعيل على طمان
غاليه عيسى حارص محمد
احمد كيﻼنى سعيد كيﻼنى
غاده عبدالعزيز احمد محمد
نوران رأفت ابو المعاطى ابراهيم
عبد الرازق سمير عبد الرازق غازى النورج
رحمه حسين راضى عبد الكريم
كيرلس عبد المﻼك صاروفيم جرجس
ابانوب ميخائيل منير ميخائيل اسعد
احمد محسوب النبى عمر مكرم ﷲ
مصطفى محمد عبد ﷲ مبروك المغربى
اسراء خميس عبد المجيد على
شروق عبدالغني احمد احمد احمد
ميخائيل يونان ذكى كامل
مروه نبيه عيد عبد الهادى
شيماء محمد احمد قنديل
اية محمد على شرف
مى عطية محمد عطية سليم
كيرلس عصمت عزيز متياس
زهراء ماهر على قرنى
نادر فهيم الياس دباغ
منار محمد صﻼح سراج الدين
مريم نزيه مصطفى رمضان
اسراء عادل صالح على عبدالغنى
احمد محمد احمد عبد الحليم
عمر عطيتو بشرى موسى

الكلية
حقوق القاهره
تجاره اﻻسكندريه
معهد فني صحى بور سعيد
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
فنون جميله عماره المنيا
اداب طنطا
اثار الفيوم
تمريض اسيوط
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية قنا ج جنوب الوادى
حقوق انتساب موجه القاهره
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
كلية البنات تربية عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
معهد فني صحى طنطا
تربية فرع الوادى الجديد
حقوق عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره عين شمس
اداب المنيا
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب طنطا
خدمه اجتماعيه حلوان
اداب دمنهور
فنون جميله عماره المنيا
تربية ابتدائي عين شمس
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب اﻻسكندريه
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
748216
154687
667400
226584
652171
500657
144802
539340
832877
729421
391646
310469
245294
455198
309581
603394
358535
753477
748864
456661
450187
597586
913117
517883
429207
660926
749799
277481
549527
846875
466874
310690

اسم الطالب
محمد زكي حسنين زكى شرارة
نورهان سيد علي علي
غاده محمود احمد عبد الخالق الرزى
على محمد سعد محمد احمد
عمر عبد العاطى المرسى المصيلحى العراقى
احمد رمضان عبدالمنعم حسن الشامى
تسنيم محمد سيد محمد
آﻻء ابراهيم يوسف محمد عمار
ياسمين عبدالكريم نجدى عبدالكريم
كريم احمد عبد السﻼم محمد احمد
ايه كامل يونس سيد
اية ماهر السيد حمد
ايه اسامة صﻼح فرغلي
محمود عبد الخالق محمد العبد العتريس
هدير جمال سعد قنديل ابراهيم
اسامه الباز عبد الغفار احمد
عهد سعيد عطيه عطيه
احمد السيد عوض عبده عيد
ساره جمال احمد محمود
نورهان ايمن محمود صﻼح الدين حسين
مريم مصطفى الرفاعى مشعل
احمد محمد محمد عبد المنعم أبو الفتوح رمضان
هاله خيرى محمد حامد
سمر محمد عيسوي مبروك عبد الغني
اية عبد ﷲ احمد يوسف
اسﻼم محمد السيد الديب
عمر خالد محمد زكى خليل
رامي محمد حنفى محمود محمود
هبة احمد زكريا التداوى
مارتينا محروص حافظ سﻼمه
أيه اشرف عبدالعزيز الشنواني
رضوى منصور حربي منصور

الكلية
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
طب بيطرى بنى سويف
اداب المنصوره
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق اﻻسكندريه
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تربية طفوله ج دمنهور
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم عين شمس
تربية شبين الكوم
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
اداب طنطا
تربية/رياضة جامعة السادات
تجاره الزقازيق
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره بور سعيد
تجاره جامعة السويس
اداب انتساب موجه طنطا
تربية ابتدائي طنطا
تربية جامعة دمياط
معهد فني صحى اسوان
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
تربية أساسي اسكندرية
تجاره المنصوره
تجاره جامعة السويس
تجاره عين شمس
تربية/رياضه دمنهور
نوعية قنا
نوعية كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
605038
805929
205515
843458
740032
470440
922245
669688
225690
213192
665173
170156
533652
114140
433842
285446
739363
112847
398576
104568
519346
388435
900673
529004
164931
754020
111904
318136
353581
390650
598213
209413

اسم الطالب
احمد محمد جودة السيد بركات
رضا احمد ابراهيم عبدالجواد
ساره ابراهيم حافظ ابراهيم
محمود خالد سعداوى محمود
محمد عبدالعال محمد عفيفى البقري
ابراهيم عبدالمنعم أحمد السيد محمد
مصطفى محمد احمد خميس
محمود حسن محمود ابراهيم
ندى ياسر محمود سليم
احمد مختار مختار سيد احمد
محمد هشام توفيق ابراهيم الخمسى
عبير عبد التواب ابرهيم محجوب
اسراء اشرف السعيد عبد ﷲ عشماوى
عبد ﷲ محمد سيد سليمان
محمد احمد محمد احمد حماده
نور الدين طارق ابراهيم مصطفى
اﻻء شاكر محمد احمد
سمر محمد احمد يوسف
احمد محمود حسن موسى
عﻼء جمال عبد الجواد عبد الشافي
ايمان عبد اللطيف عبده ابو النجاه
داليا نصرت منير نصر خاطر
عبد الرحمن على عبد الحكيم شمندى
سعد سامى أسعد سعد الزيات
هبه جمال احمد سيد
رميساء عبد الناصر سعد مندور السيد
مارينا بهيج عزمي رزق ﷲ
محمد عادل عبدالفتاح مسعود
محمود رشاد محمد دياب عبدﷲ
مهند عبدالرحمن محمود على
محمد محمد ذكي أحمد متيرد
علية محمد السيد محمد على

الكلية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
السن المنيا
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب المنيا
تربية الزقازيق
معهد فني صحى طنطا
تمريض أسوان
اداب سوهاج
اثار القاهره
تجاره القاهره
تربية/رياضه المنصورة
تجاره بنى سويف
علوم دمنهور
تربية/رياضه حلوان
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات حلوان
معهد فني تمريض الزقازيق
زراعه القاهره
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
تجاره دمنهور
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني تمريض سوهاج
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
تربية ابتدائي بور سعيد
اداب انتساب موجه القاهره
اداب جامعة دمياط
تجاره عين شمس
علوم رياضة بنها
تربية رياضيه بنين جامعة دمياط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
388548
594124
557799
536311
314560
470019
223153
549877
226485
213883
228248
891324
597815
604503
678799
881566
324633
114863
228442
212668
607603
814109
607661
223462
660874
454759
880557
824501
448037
310132
153129
361074

اسم الطالب
محمد زكريا السيد عبدﷲ
حسام فايز مسعد جمعه العيوطى
نجﻼء محمد نجيب محمد محمود حبيبة
مها زكى عزيز حنا يوسف
اسماء سعيد طه حسن
محمد عوض محمد البيلى البشبيشى
مارى عماد جاب ﷲ يعقوب
وﻻء محمد سليمان سليمان ذكرى
عمرو سيد جابر هريدى
فيرينا عادل رسول اسحاق
احمد محمد امين النجدى
محمد عادل يونس محمود
امير ابراهيم محمد ابراهيم عزيزة
زينب محمد محمود محمد
نورا السيد المتولى السيد على المتولى زيد
احمد ياسر طه سيد
فادي وحيد فايز زكى
ايه رجب طه محمد
مهاب اسامه توفيق بندارى
شيرين السيد شعبان السيدعبدالعزيز
عمر محمد شاهين مدبولى
اسماء رمضان حمادة دردير
مصطفى ثهير متولى محمد محمود
ندى محمود خلف احمد
خلود رضا عبد الرحمن على عبد الرحمن
منى عبد السﻼم محمد ضيف
ديفيد عاطف انور عطا
حاتم بدرى صﻼح محمد
محمود عبد النبي محمد زيدان
اسامة احمد عبد المعطى المسير
ندا نصر سعد مصطفى
تقى بشر فاروق عفيفى

الكلية
علوم رياضة بنها
تجاره بور سعيد
علوم دمنهور
تجاره دمنهور
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي كفر الشيخ
اداب عين شمس
تربية/رياضه دمنهور
اداب انتساب موجه الفيوم
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تربية رياضيه بنين حلوان
تربية رياضيه بنين اسيوط
تربية رياضيه بنين جامعة دمياط
نوعية الزقازيق
تجاره بور سعيد
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تربية ابتدائي عين شمس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
السن عين شمس/رياضة
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تربية ابتدائي المنيا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب المنصوره
تجاره طنطا
تجاره اسيوط
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد فني صحى بنها
تجاره انتساب موجه بنى سويف
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
739722
525488
681063
468657
295355
433733
666340
303216
391183
388896
612844
744249
673932
362444
385685
325072
750421
593339
813915
226317
165961
604551
244805
293930
230217
738091
538754
749995
811930
615399
213580
557174

اسم الطالب
شاهندا عبدالسﻼم منصور على
زينب السيد صابر علي احمد
خالد فتحى العوضى احمد
السيد عبد العزيز السيد درويش جاد
دميانة سمير كامل حنا ﷲ
روماريو الفى حافظ فهمى
محمد عادل عبد الجواد الخبيرى
اميرة عبد الوهاب جبر محمد
مصطفى عبدالرحمن محمود عيسى
احمد ايهاب عبدالمنعم متولي
مريم ابراهيم محمد السيد عبدالعال
الشيماء صﻼح عبد ﷲ عبد المحسن
بسمه زكريا السعيد عبد الغنى سعدون
نجﻼء محمد عبدالحليم محمد بيومى
ضياء مجدى محمد عبدالحميد
امال فرج زكريا حسن حسين
احمد محمد فاروق ابو المعاطى
اسراء محمد كامل طبل
كرستين عادل نصيف حنا
احمد جمال زهدى محمد
محمد عادل اسماعيل عبد الحميد
محمد عﻼء عبدالمنعم حسين
عبد الرحمن حسين حنفى حسين
فادى ايهاب فاروق قزمان
منه ﷲ محسن حسين احمد منصور
على احمد محمد محمد
شروق صبحي عبد السﻼم القشيط
روان محمد مبروك حنفي
طاهر خلف سيد عبدالعزيز
ميرنا متولى متولى مصطفى
هويدا مجدالدين فتحى عبدالحميد على
احمد محمد شكرى محمد مرعى

الكلية
اداب الزقازيق
طب بيطرى اﻻسكندريه
تجاره بور سعيد
تجاره كفر الشيخ
حقوق انتساب موجه عين شمس
تربية/رياضه اﻻسكندرية
تجاره المنصوره
تمريض شبين الكوم المنوفية
تجاره عين شمس
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره الزقازيق
علوم رياضة اﻻسماعيليه
تربية نوعية شعبة فنيه ميت غمر ج المنصورة
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
زراعة قنا ج جنوب الوادي
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
كلية الزراعة جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنها
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني صحى بنى سويف
علوم الزقازيق
تجاره بنها
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
594694
316099
157234
912680
208951
137463
313002
309482
879111
886447
451491
314974
896404
368817
577578
283650
506386
205868
164498
558159
753514
504972
894151
671975
432777
680999
605030
659633
681922
502124
672536
741319

اسم الطالب
سميره رزق ابن سﻼم ابراهيم الجيزى
جيهان مختار شفيق عبد الجواد سﻼم
رحمه شعبان حنفى محمود
فاطمه مصطفي حسن محمد
عمرو اشرف محمد عبد القوي
عبد الرحمن عاطف عيد محمد
اسراء حسن مصطفى الجمال
صفية الشحات محمد محمد عمران
ابانوب ماجد سيدهم ابراهيم
زينب محمد محمود احمد
أبانوب جمال باسيلى صليب باسيلى
محمود عبد الشافي محروس شبكه
اسراء فخر الدين ضياء الدين محمد
اية اشرف محمود احمد مأمون
كريم محمد احمد عرفه احمد
يحيي مصطفى محمد محمد البعير
رضوى سعيد يوسف على احمد
اسراء محمد احمد محمد
سارة جورج سعد جرجس
اﻻء صﻼح سعيد جنيدى
على مصطفى على عطيه الغندور
ابراهيم عبد العزيز عبدالرازق عبد العزيز سالم
محمود هاشم خليفه عبد الرحيم
منار الشحات محمد عطية
مؤمن محمد شحاتة شعبان دبدوب
اسﻼم محمد مرعى على طالب
نورهان عبدالقادر السيد عبدالقادر
اﻻء فكرى محمد الشربيني
ايه اسامه محمد مختار احمد سالم
هبة هانئ أحمد التراس
احمد محمد محمود حامد
احمد سيد حامد عبد الحميد

الكلية
تجاره جامعة دمياط
تربية/رياضه شبين الكوم
علوم بنى سويف
علوم اسوان
اداب عين شمس
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
تربية/رياضة جامعة السادات
تمريض شبين الكوم المنوفية
تربية ابتدائي اسيوط
تربية ابتدائي اسيوط
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
عالي هندسة بلبيس
معهد فني صحى سوهاج
اداب انتساب موجه الزقازيق
علوم رياضة المنصورة
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه عين شمس
خدمه اجتماعيه الفيوم
علوم دمنهور
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تجاره سوهاج
تجاره سوهاج
معهد فني تمريض المنصوره
تربية/رياضه اﻻسكندرية
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
اداب الزقازيق
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
436801
455861
753723
360985
654585
331040
605166
112020
747093
650160
581458
234030
578270
539044
125964
576796
544451
459248
582636
158901
650096
303653
677915
539056
310033
532237
311008
732801
106564
888651
374533
107689

اسم الطالب
ميرنا الفونس يوسف تادرس
معوض معوض عبدالوهاب طريح
مينا سامى الجندى حكيم
هبه ﷲ حمدى عبدالبارى المرسى
اميره محسن راغب السيد احمد خفاجى
محمود سعيد محمود البدوى
ساره عبد النبي محمد انور عبد الشافى
همس شريف محمد السيد
اسﻼم عبدالغني محمد محمود
احمد السيد احمد مشالى
عمرو محمد اسماعيل السيد نصار
محمد هاني ابو عوف كامل
محمود حامد عبد الرحمن احمد المرسى
اسراء محمد عبدﷲ قزعة
نسمه محسن احمد عبد الرحمن
رحمه وليد مصطفى محمد توفيق
عبد الرحمن رشاد سعد رمضان الحارس
نداء كمال محمد محمد عوينات
ماجده جمال محمد شوقى ابوالعﻼ
ريهام سيد شلقامى شافعى
امنيه السعيد السيد العجمى
نهال مسعد فريد ناجى
نورهان محمد محمد البكرى
إيمان عبدالنبى محمد عبدالصمد
عبد المحسن سمير عبد المحسن الطوخى
محمد سعيد محمد احمد محمد الفقى
ميرنا عادل ابراهيم بباوى
اسراء محمد حسنى احمد
احمد طارق صبري عبد الرحمن
محمود انور محمود نوير
مها كرم محمد البكرى
احمد مصطفى حسن على

الكلية
اداب انتساب موجه دمنهور
تمريض طنطا
تربية بور سعيد
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم المنصوره
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه الزقازيق
حقوق القاهره
تجاره جامعة السويس
تربية المنصوره
علوم المنصوره
حاسبات ومعلومات المنيا
تربية رياضيه بنين طنطا
زراعه دمنهور
طب بيطرى القاهره
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي كفر الشيخ
حقوق طنطا
تربية بنى سويف
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
تربية ابتدائي السادات
تجاره المنصوره
طب بيطرى جامعة السادات
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
زراعه دمنهور
علوم جامعة السويس
تربية طفوله الزقازيق
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
علوم اسيوط
تربية ابتدائي بنها
تجاره انتساب م .بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
465569
577976
220151
447853
831769
453711
393232
736086
146874
210916
586433
664035
372434
230078
650775
178809
619220
677992
503920
159962
614212
602312
915700
674413
805334
661144
894126
547817
913040
159002
446741
835635

اسم الطالب
نورهان محمد منير عبد الفتاح احمد العطار
ايه مصطفي السيد الخولي
دينا عاطف احمد البدوى
احمد السيد فوزى السيد غنيم
سهام عبدالجواد حامد محمد
انتصار احمد عبد النبى محمد عدس
فايزه مصطفى كامل مهني
ريهام محمد محمد على
جهاد محمود توفيق توفيق
ماريو جرجس فايز ابراهيم
داليا ابراهيم عبد المهدي فرج سلطان
يسرا عابد عبد المطلب على
ايه سليمان اسماعيل عبدالحميد
سميه محمود محمد على
منى عبد الغنى مخيمرمخيمر الجمل
محمود محمد ابو الخير محمد على
على السيد راشد عبدالمعطى
انغام عاطف بدير ابراهيم ابراهيم
شهاب امجد سالم احمد سالم
زينب عبد ﷲ عرفه عبد اللطيف
حميده محمد عبد الرؤف طه
اسراء السيد محمد الهادى خليل
ايه ﷲ احمد محمود احمد
ايمان امين فريد السعيد عوض
يوسف معوض توني درويش
محمد سعد النبوى المنباوى محمد
صفاء السيد عطيه محمد
رامى عﻼء محمد مهنا
يسرا محمد صادق حسانين
محمد نادي امين ابو العﻼ
عبدالرحمن ايمن رمزى محمد الشرقاوى
ابتسام مدحت بهاءالدين قرشى

الكلية
تجاره كفر الشيخ
زراعه المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره طنطا
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تربية طنطا
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
حقوق الزقازيق
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب القاهره
السن عين شمس/رياضة
نوعية المنصوره
طب بيطرى بنها
حقوق عين شمس
اداب المنصوره
علوم رياضة بنى سويف
معهد فني تمريض الزقازيق
اداب المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
اداب الزقازيق
اداب الزقازيق
حقوق اسيوط
تربية/رياضه الزقازيق
اداب سوهاج
علوم رياضة المنصورة
اداب سوهاج
علوم رياضة دمنهور
اداب اسوان
اداب بنى سويف
اداب طنطا
اداب قنا ج جنوب الوادى
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
834108
231759
471928
881931
659152
822100
427595
307120
303484
822242
534592
209230
883144
119364
585130
312039
533940
439181
358662
726343
584058
104829
212779
220445
529502
379066
580188
237334
650089
596752
375159
225747

اسم الطالب
عﻼ عبداﻻخر معنى حامد
عبد الرحمن مجدي حسن عبد الفتاح
احمد محمد السعيد السيد على قنديل
ريهام فتحى سامى ذكى
محمود جمال سعد عبد الغنى ابو العز
فاطمه الزهراء حجاجى شعبان محمد حسن
ايمان نبيل عبد العزيز محمود الكريوني
ياسمين مجدي محمد داعوش
ميرنا وديع لطيف عازر
مروه احمد ابوالحمد رفاعى
بسنت احمد فتحي عبد الونيس عيسى
اية رمضان سعيد ابراهيم
هاجر عثمان شوقى عبد النبى
هاجر مدحت محمد عبد الفتاح
شيماء عبد الباسط أحمد احمد أبو جﻼله
محمود اسماعيل محمود محمد
جهاد محمد فكرى محمد قرقوره
نور محمد سمير محمد محمود
هدير احمد عبدالمنعم احمد
ساهر محمد عبدالرحمن ابو خضير
يارا ابراهيم محمد العيسوى
محمود سعيد احمد عبد ﷲ حسن
منة ﷲ رشدى راغب محمد سويفى
احمد شريف سيد عثمان
محمد صبحي محمد عيد الصاوي
اسراء سيد محمد محمدالسيد زعتر
ناديه فهمي محمد راشد
سلمى محمد امام حسن
عمر ممدوح السيد على عوف
محمد ياسر محمد سامى سالم على
محمد عبدالحميد صبيح محمد
عبدالحميد محمد هانى ابراهيم

الكلية
اداب اسوان
تجاره انتساب موجه طنطا
اداب جامعة دمياط
اداب اسيوط
تربية رياضيه بنين المنصوره
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تربية اسكندرية
اداب طنطا
تربية شبين الكوم
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
معهد فني صحى اﻻسكندريه
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تربية اسيوط
السن عين شمس/رياضة
معهد فني صحى طنطا
علوم رياضة بنى سويف
تربية طفوله ج دمنهور
تجاره دمنهور
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
اداب المنصوره
معهد فني صحى امبابة
زراعه القاهره
اداب سوهاج
اداب دمنهور
علوم عين شمس
تجاره طنطا
حقوق القاهره
تجاره المنصوره
مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة
علوم بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
584724
311689
589492
277644
913309
372372
221548
351584
522677
657726
819539
886396
352198
218447
157866
735282
389356
877070
110438
890533
520870
130434
739802
913895
389293
427665
543447
525013
447534
682640
239902
208363

اسم الطالب
تسنيم علي عبد العزيز الحسيني
مصطفى عبد المحسن ابراهيم عبد الحليم
محمود عمار عبد الخالق الطوخى
احمد محمد عبد العزيز حسن زيد
هشام محمد احمد طاهر
مارينا صابر فؤاد جرس
رحمه احمد رزق مبارك
عمر طارق محمود السيد عبدالجواد
ايه محمد عنتر زهره
فتحى السيد مصطفى مصطفى
عباس رضا عبدالحكيم عباس
رانيا ابسخرون اديب عبد المﻼك
امنيه محمد احمد محمد عبدالفتاح
شيماء محمد فوزى خليل
حسن طارق حسن زيدان
ياسمين احمد شحاته محمد
ياسمين سيد حسن حسين
اسامه غريب احمد عبد العال
عبد الرحمن سامى سيد منصور
محمود عامر عبدالعليم عبد الﻼه
اسماء حسن زكي علي حسن
غاده محمد درويش عبد الباري
اسماء جﻼل محمد سالم
الشيماء مصطفى احمد على
اسراء عوض محمد خالد
أميرة ابراهيم اسماعيل احمد عبد ﷲ
عبدالرحمن مصطفى محمد توفيق حسن
ميرنا السيد احمد السيد محمد عبد الحليم
محمود جمال علي ابو النور
بسمه عبد العظيم مصطفى شلبى قهوه
اسﻼم احمد محمد احمد
يوسف ايمن مصطفى رجب

الكلية
تجاره طنطا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حاسبات ومعلومات المنيا
اداب انتساب موجه بنها
حقوق عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
تجاره اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
حقوق اسيوط
تجاره اسيوط
استنفد الطالب رغباته
تجاره انتساب موجه قاهره
ك.ت .فني صناعى المطريه
تربية الزقازيق
كلية البنات علوم عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم جامعة السويس
حقوق اﻻسكندريه
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تربية الزقازيق
علوم اسوان
كلية الفنون التطبيقية ببنها
علوم رياضة اﻻسكندرية
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره كفر الشيخ
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
اداب المنصوره
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
حقوق القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
524079
466379
732642
382984
736937
444751
907913
804046
353547
209968
169036
740035
281251
600907
658115
806822
159562
734548
430382
129200
387993
168832
754749
583991
741541
510727
472775
466358
382973
228061
146340
726949

اسم الطالب
رحمة محمد ابراهيم محمد حسن زيتون
سارة احمد عبدﷲ عبدالمقصود سليم
اسماء محمد سعد مصطفى
محمد حسين عبدالفتاح محمود
محمد احمد السيد احمد ابرهيم
احمد محمد احمد خيرﷲ البهوتى
عبد ﷲ فتحي علي محمود
مريم جمعه العربى ابراهيم عطا
احمد عبده ابوهاشم عبده
حازم محمد حسين شافعى
جهاد جابر عبد الرحمن محمد
مصطفى امين عبدالواحد عبدالرازق
محمد ابراهيم محمد ابراهيم على
نهى امام عبدالقادر حافظ
عمر محمد العزب السيد شاهين
ماريز ناصف عوض ميخائيل
اسﻼم على عبد المجيد محمد
علياء محمد عبد الشافى عبد ربه حجاج
احمد خالد عبدالوهاب حافظ شحاته
بشرى اشرف الدسوقى شحاته
نورهان عصام عبدالمنعم مرعى البحراوي
فاطمة انصارى السيد محمد
عبد الرحمن بهاء حلمى صباح ادم
علياء ناجى الغريب ابو زينه
محمد محسن عبدﷲ محمد
محمود محمد صادق عبدالعال
ايه مصطفى عبدالغفار سيد احمد
دينا السيد محمد محمد ابو النجا
عبدالرحمن احمد تيسير كامل
نادر صفوت واصف قزمان
اماني شحات بيومي بيومي
حسن طارق محمد محمد عرابى

الكلية
تربية أساسي اسكندرية
علوم اسيوط
زراعه الزقازيق
تجاره عين شمس
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره طنطا
تربية ابتدائي سوهاج
دار العلوم المنيا
علوم حلوان
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
علوم القاهره
تجارة جامعة السادات
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب شبين الكوم ج المنوفية
علوم بنها
علوم رياضة الفيوم
اداب العريش
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره دمنهور
علوم اسوان
تجاره كفر الشيخ
زراعه عين شمس
حقوق حلوان
اداب انتساب موجه حلوان
تربية رياضيه بنين الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
730315
807612
315085
314432
215813
241251
665017
462000
292108
577020
575916
747108
389723
888181
317138
371046
209721
909447
322907
116275
130704
391699
515350
731344
729640
876019
169073
451006
658444
726604
606269
231012

اسم الطالب
محمد محمود جوده عمران محمد
يسرا جمال محمود شلقامى
محمد ياسر عبد العظيم محمد قمر
دعاء عبد النبي راغب محمد
وﻻء محمد على احمد على
اية السيد محمد علي
عبد الرحمن ناصر عبد المنعم العنانى زرزوره
فاطمة الزهراء محمد رجب محمد نايل
منى احمد محمد عبد الحافظ
دهب عبد الغنى عيد عبد العزيز محمد
محمد فاروق عبد الحميد الصاوى
محمد رأفت محمد احمد
عمر عبدﷲ بدوى محمد بدوى
احمد جمال محمود غﻼب
اية محمد عبد المقصود عفيفي محمد
عمر عيد حسنين ابراهيم
عمار محمد محمود احمد
هدرا مرقص خليل جيد
نشوى عبد الحكيم عزت محمد الشيخ
اشرف علي اسماعيل عبده
دنيا احمد محمدين احمد عبد ﷲ
اسراء عادل محمود حسين
مصطفي خميس السيد بطيشة
اﻻء محمود خضرى سالم حسن الجزار
يوسف ابراهيم محمد احمد المحﻼوى
عمرو ناصر حسين كامل عبد الحافظ
هدية رجب عطا مقبول
محمد صﻼح عبد المنعم الشناوي
اسراء شلبى عبد الفتاح عبد الفتاح قطايه
محمد انتصار صابر صابر ابراهيم
اية السيد احمد السيد على
وليد سعد حسن توفيق

الكلية
علوم عين شمس
تجاره اسيوط
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تربية ابتدائي شبين الكوم
حقوق حلوان
زراعه عين شمس
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره كفر الشيخ
حقوق حلوان
تجاره طنطا
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
زراعه اﻻسماعيليه ج قناة السويس
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تجاره اسيوط
تربية ابتدائي شبين الكوم
علوم رياضة الزقازيق
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
كلية تجارة ج أسوان
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية حلوان
حقوق حلوان
بنات علوم رياضة عين شمس
اداب دمنهور
نوعية الزقازيق
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره اسيوط
اداب الفيوم
اداب انتساب موجه طنطا
رياض اطفال المنصوره
تجاره بور سعيد
اداب الزقازيق
زراعه القاهره/رياضة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
535391
283225
736341
906061
816679
160644
502186
588567
586077
727058
812674
459025
161269
502163
445292
589136
668625
205832
462079
810267
104640
107338
112090
160470
378170
658557
594995
392336
374273
397195
232282
465430

اسم الطالب
اسراء خميس يوسف ابو كبشة
مينا ماهر نظمى زكى
ايمان محمد عبدالفتاح خليل حجاج
احمد محمود صديق محمود
نجوى محمد على امين
احمد رجب دياب مبروك
مروج أمير حنفي محمود عبد الجليل
أية مجدى عبدالحى مصطفى
محمد وجيه ابراهيم الفار
مصطفى محمد محروس محمد العسلى
اسحق اشرف اسحق ميخائيل
اسماء محمد عبدالتواب قاسم
ساره سمهان عبد الوهاب عبد العظيم
سارة عماد عادل عبد السيد
ايمان محمد حسن على ابو زيد
سهيله سامى كمال سليم بكار
شيماء محمد ابراهيم سﻼمه ابراهيم
مؤمن نبيل محمد عبدالوهاب
هانيا محمد محسن صﻼح عبدالعظيم الصردى
بسمه محمد رجب محمد
محمود صبحي محروس عبد الخالق
محمد هشام سيد محمد احمد سﻼم
دينا شريف محمد عبد العزيز
جهاد حنفي محمود موسي
ياسمين احمد عبدالرازق السيد رمضان
عبد المنعم ماجد عبد المنعم احمد عيسي
احمد مجاهد خالد ابو العنين جمعه
مياده اسﻼم حسين عبدالرازق
ياسمين طارق فتحى صابر الشرقاوى
يوسف صﻼح الدين الحسينى ابراهيم
احمد هشام محمد الحداد
مصطفى حامد عبدالتواب حامد الطنطاوى

الكلية
اداب دمنهور
تجاره الزقازيق
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره سوهاج
اداب المنيا
تربية ابتدائي بنى سويف
تربية اسكندرية
تربية ابتدائي بنها
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه الزقازيق
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
دار العلوم ج القاهره
تربية ابتدائي بنى سويف
تجاره دمنهور
تمريض طنطا
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
تربية/رياضه المنصورة
حاسبات ومعلومات حلوان
زراعه كفر الشيخ
رياض اطفال القاهره طالبات
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره بنها
علوم رياضة المنصورة
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تربية نوعية بنها شعبة تربية فنيه
زراعه مشتهر
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
حاسبات ومعلومات حلوان
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
809557
729696
725976
462222
280844
389712
229851
822832
127902
324104
664979
589564
452113
902903
310705
154388
442395
229377
295435
298612
536461
448161
652500
821414
738608
166167
384236
828120
737682
279464
520223
368651

اسم الطالب
شيماء ربيع سيد محمد
عدوي محمد عدوي أمام
اسراء حسن عربى احمد محمد
اميمه محمد عبدالعزيز محمد احمد
جنة ايهاب مصطفى حمزة
روبرت وحيد وهيب فخرى
اية ﷲ ابراهيم عبدالنبى سيد حسين
مريم محمود سيد الصغير
سارة عصام عبد المحسن عطية
اميرة سعيد عبد الراضى احمد
احمد محمد صقر عبد الهادى الشربينى
ياسمين داود داود داود
محمد شعبان عبد المحسن عيسي
وفاء صابر السيد على
اسماء رجب عبد الرحمن المسير
عبد الرحمن محمد سليمان محمد
عاصم جميل محمد عبد السﻼم فتوه
سلمى اشرف صﻼح رضوان
ليلى ربيع زغلول حجاب
احمد عاطف عبد الحليم عبد العزيز
آية عبد المحسن محمود قطب قمح
خالد عصام رمضان الهطيل
نضال على محمد محمد عبد الفتاح
ايمن عبد الحميد علي أحمد
خالد صبحي عبدالفتاح سالم
مصطفى رجب فاروق امين
دينا احمد عبدالمحسن عبدالمجيد الشاهد
اسماء مصطفى محمد مصطفى
مروه ماهر احمد محمد جاد ﷲ
عبد الرحمن محمد ابراهيم السيد حرب
شيماء محمود على عبد الرؤف خليل
احمد صادق مرسى صادق

الكلية
رياض اطفال القاهره طالبات
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اداب كفر الشيخ
حقوق القاهره
اداب عين شمس
تجاره عين شمس
حقوق قنا جنوب الوادي
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره جامعة السويس
علوم المنصوره
تربية ابتدائي طنطا
طب بيطرى بنها
طب بيطرى سوهاج
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية /رياضه بنى سويف
تربية/رياضه طنطا
دار العلوم ج القاهره
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره انتساب موجه حلوان
طب بيطرى دمنهور
علوم بورسعيد
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب قنا ج جنوب الوادى
تربية رياضيه بنين الزقازيق
علوم الفيوم
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
اداب قنا ج جنوب الوادى
علوم الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اقتصاد منزلى حلوان
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
744641
756006
588207
738293
516473
902470
440510
211733
833068
822768
835049
610055
103509
307274
156896
231516
217423
672208
888661
819214
814823
426887
807318
810762
590516
611201
438416
136943
531809
607224
601976
358496

اسم الطالب
لمياء عاطف على صباح
يوسف على عبد الكريم ذيبان
احمد وجدى أحمد السيد البهوتى
اسماعيل محمد اسماعيل احمد سالم
محمد صﻼح محمود مهينه
نها ابراهيم محمد ابراهيم
فاطمة الزهراء يحيى مصطفى شاهين
سلمى محمد فاروق هاشم
ريتا كمال حنا مليك
باسنت نصر احمد فارس
ايه عبدﷲ حسن احمد
نيرة محمد محمد علي عبدالحليم
خالد محمد ريحان عبد الجواد محمد
امينة ايمن ابراهيم البوشى
جمال عبد الناصر حسين محمد
فاطمه سيد محمد يوسف
نورهان عبد الوهاب سعد عبد الوهاب
عبد الوهاب شحاته عبد الوهاب ابراهيم
ميﻼد ظريف سمير زكى
رحاب نتعي إبراهيم حسن
مصطفي حسن عبد الظاهر زهري
وﻻء جمال حسين حسانين
محمود الحسيني محمد حسن
شريف اشرف يحي محمود
عاصم ناصر ابراهيم العوادلى
امل ابراهيم السيد احمد السيد
ندى جابر احمد اسماعيل حسن
هاجر محمد محمد محمد عويس
محمود عبد الﻼه محمد عبد الحليم الدور
محمد خالد حسينى عطيه
اسماء احمد عبد المحسن ابو عجوه
ايه عبدالوهاب محمد احمد

الكلية
تربية اﻻسماعيليه
علوم العريش
تربية/رياضه بنها
تجاره الزقازيق
تجاره دمنهور
تجاره سوهاج
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
استنفد الطالب رغباته
اداب قنا ج جنوب الوادى
كلية تجارة ج أسوان
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تجاره الزقازيق
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
تجاره عين شمس
تربية حلوان
تجاره طنطا
معهد فني صحى اسيوط
تجاره اسيوط
طب بيطري المنيا
طب بيطرى فرع مطروح
تجاره بنى سويف
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره جامعة دمياط
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم عين شمس
تجاره دمنهور
تجارة جامعة السادات
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
280575
464796
425437
279081
311741
587382
747615
893178
735628
295209
437131
658039
608083
888748
576024
662301
138399
159094
730510
456063
294491
152542
576881
127083
240184
369806
233432
748133
217722
463873
728613
813849

اسم الطالب
مريم مصطفى غريب مصطفى
مرسى خالد مرسى يوسف ابراهيم
عبد الرحمن حسن شحاته عبد الرازق
الحسين عاطف احمد حسن الشرقاوى
اسامة ماهر فوزى قورة
رويدا رضا السيد على عبدالرازق غراب
افنان محمد جاد الرب مبارك
منى محمود احمد عبد العال
اسماء ابراهيم اسماعيل محمد ابراهيم
شروق سيد عبد الباسط علي
رنا احمد جاد احمد
اسماء رمضان رجب محمد حامد
رحاب ياسر رشدى احمد محمد
مارتينا حليم صموائيل مقار
مروة صبحى عبد الجواد الجزار
محمد احمد عوض يونس الصفصافى
امنيه محمد فؤاد عبد العزيز
كمال احمد طه احمد
مها احمد مصطفى على
يوسف الحسانين يوسف الحسانين مسلم
بيتر انيس كامل انيس
اسامه محمد احمد محمد
اسراء حسن حسن حسام الدين
ايمان ابراهيم عثمان ابراهيم
وفاء سيد محمود عبدالحميد
احمد ابراهيم عبدالعظيم صديق
منه ﷲ محمد انور رمضان
هبه غريب محمد الطاهر غريب
تريزا غطاس صموئيل خليل
عﻼ على فتح ﷲ محمد عامر شكر
سامح جمال عبد القادر محمود مشرف
امانى محمد على الدين امين

الكلية
حقوق انتساب موجه حلوان
تربية/رياضه كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم القاهره
تربية شبين الكوم
اداب طنطا
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
اداب سوهاج
تربية/رياضه الزقازيق
حقوق انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة اﻻسكندرية
علوم المنصوره
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره اسيوط
معهد فني تمريض طنطا
تربية المنصوره
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
اداب الزقازيق
علوم طنطا
اداب عين شمس
تربية /رياضه بنى سويف
علوم المنصوره
اداب القاهره
كلية البنات آداب عين شمس
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
فنون تطبيقيه حلوان
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني تمريض طنطا
حقوق الزقازيق
علوم المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
900544
822367
308777
448581
759288
450963
668708
330664
294230
155718
288216
653551
739618
504174
388355
118029
533262
372006
303540
740665
548445
823136
155910
836271
283185
373035
388769
751460
894637
137098
432979
432786

اسم الطالب
مروه شعبان محمد عبد ﷲ
الفت ممدوح محمود بديوى
عبد الرحمن شعبان يوسف الغريانى
سارة كامل السيد مصطفي محمود
احمد خالد حسن عبدالملك السيد حافظ
محمد الحسينى كمال متولى الزينى
خلود رشاد محمد الشحات السيد سليمان
عاطف حسن عاطف مصطفي
يوسف محمود ابوالمجد احمد
رحاب عيد منيصير نصر
مارينا نادي عبيد بولس
فريد ذكى فهيم نخله
شفيق عزت شفيق سليمان
سما إسﻼم فكرى سعيد عبدالفتاح
محمد حسين عبدالعليم حسين
سماح مجدى احمد متولى
يارا محمد رمضان عامر
شروق عادل محمد حافظ
ايمان حمدي صادق بدوى
محمد عبدالسﻼم محمد عزب
صبرى صبرى اسماعيل الجمسى
عبيد محمد عبيد حسن
جميلة ابو سمرة على احمد
حسين فرغل محمد فرغل
هاجر مجدي جبر جبر البنا
مريانه جمال شنوده بقطر
احمد يوسف احمد يوسف
مهند حسن سليمان سليمان حسن
لينا سيد عبد الﻼه عبد المجيد
مصطفى حسن محمد مراد
محمود محمد حسن عبد الحميد جاد ﷲ
يونان نبيل وليم كامل

الكلية
اداب سوهاج
تجاره سوهاج
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
اداب جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تربية رياضيه بنين طنطا
اداب جامعة دمياط
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تربية حلوان
اداب انتساب موجه بنى سويف
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب الزقازيق
تجاره طنطا
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
حقوق انتساب موجه القاهره
طب بيطرى اﻻسكندريه
تجاره انتساب م .بنها
نوعية اشمون
زراعه الزقازيق
تربية/رياضه دمنهور
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية بنى سويف
تربية قنا ج جنوب الوادى
طب بيطرى القاهره
حقوق عين شمس
تجاره طنطا
كلية أداب بورسعيد
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره انتساب م .بنها
اداب اﻻسكندريه
علوم رياضة طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
751511
153045
899805
674389
588025
527164
149435
514881
296688
106583
665700
372020
462417
813539
374980
302039
453701
207790
657645
161353
899933
670462
910756
228363
382776
516884
306845
500904
833957
204787
525915
103375

اسم الطالب
محمد خالد عبد البارى حسن
امنية عبد الباقى سيد عبد الباقى
يسريه سيد رفاعي ابوضيف
محمد محمود عبد العظيم شحاته الشامى
محمد عبد الخالق احمد محى الدين محرم
امل حسن رزق مرسى رزق
سارة سيد عبد الخالق حسن فخرى
محمود حسام الدين عبدالغنى عياد عيد
روشان صﻼح الدين احمد محمد
يوسف هشام حلمي نصر
هديل هشام ابو صالح عبده
ندى احمد مصطفى السيد
ميرنا رفعت محمد زياده
دينا مجدي دكروري بدر
ريهام توفيق غريب بيومى
محمد اشرف على سيد احمد
امنيه محمد مصطفى ابراهيم المحﻼوى
رانا اسامه عبد الهادي سليمان الباز
نادين ثروت محمد احمدبركات
سهام احمد سيد جاد
امانى احمد بدوى احمد
شيماء محمود طه محمود عفيفي
دنيا محمود على زريعه
محمد اشرف محمد شحاته
ايه محمد عبدالجواد محمد
حامد احمد حامد محمد بكر
ايمان كامل ابوالحديد ابوعلى
بسنت ايمن عبد المنعم درويش جاد ﷲ
نوره محمد محمد البكري حسن
ملك صﻼح الدين محمد توفيق
بيتر جريو سيفين ميخائيل
رضوى احمد محمد على

الكلية
علوم رياضة بورسعيد
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
علوم رياضة الزقازيق
تجاره طنطا
زراعه اﻻسكندريه
اداب القاهره
حقوق اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضة
تمريض المنصورة
حقوق عين شمس
اداب كفر الشيخ
تجاره اسيوط
العالي خدمه اجتماعيه بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
طب بيطرى بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق المنصوره
تربية بنى سويف
تربية سوهاج
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية اسوان
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية عين شمس
تجاره دمنهور
تربية شبين الكوم
تجاره دمنهور
تربية قنا ج جنوب الوادى
فنون جميله فنون حلوان
تجاره اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
500145
538108
671492
104211
168674
662155
672072
671178
615428
428445
819447
585982
153175
115656
211921
158747
746597
818193
318523
475503
756355
675962
235287
906122
277238
671132
879642
473070
555598
894225
233770
463503

اسم الطالب
ادهم عبد الفتاح احمد عبد الفتاح تاج يوسف
وفاء عبد السﻼم محمد حاتم
نورا مصبح حسن اسماعيل حسن
منة ﷲ محمد جﻼل احمد
ايه محمود قرنى معوض
محمد ابوبكر يوسف محمدرضوان
شيماء احمد عثمان عبد الفتاح
كاميليا محمد الششتاوى محمد
هدير السيد فهيم محمد
محمد مصطفى صابر محمد الشرقاوى
صالح اكرم صالح لوقا
عبد ﷲ فايز عبد الواحد الشاعر
ميرنا عبد الرحمن حسن حسن
بيتر سمعان بشاى سمعان
احمد صادق عبده على
لمياء سيد حسن محمد
محمد نصار عشري عبد الحميد
منى شحاتة عبد ﷲ شحاتة
احمد هشام على محمد على سليمان
اسراء عبدالحميد محروس عبدالحميد
علياء محمد محمد سيد احمد
فاطمه محمود محمد محمد المهدي
علياء نبيل محمد ابوحفناوى
محمد مخلوف عيد عبد الحميد
محمد ممدوح رجب الزقازيقى
ساره ممدوح مصطفى فياض
ايات محمد خلف محمد نصر
محمد شاكر عبد المنعم شحاته
همت السيد شحاته ابوالحسن
اسراء فكري سيد يمني
مزى جورج يونان غطاس
ايمان يوسف مبروك عبد الحميد

الكلية
تجاره اﻻسكندريه
السن عين شمس
تربية المنصوره
اداب سوهاج
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تربية/رياضه المنصورة
تربية/رياضه المنصورة
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
تربية طنطا
تجاره بنى سويف
تجاره القاهره
تربية/رياضه حلوان
معهد فني صحى بنى سويف
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
اثار قنا جنوب الوادي
علوم المنصوره
معهد فني صحى امبابة
تجاره سوهاج
تجاره القاهره
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
طب بيطرى اسيوط
تجاره كفر الشيخ
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره سوهاج
ع.كندى تكنو.اعﻼم ت.خامس
تربية طفوله كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
148176
307585
663605
119332
434208
813317
594539
844477
434308
736307
431862
128808
392273
311917
651601
356667
745447
828651
395496
915383
311845
580508
364521
158940
655024
887743
291663
320877
539415
147836
455768
669070

اسم الطالب
خالد رأفت عبد الحكيم عبد الشكور
اسراء يسري منير عاشور
ايناس اشرف المنسى القصبى
اميره حجازى خليل احمد
محمد مرزوق عيد أحمد
شريهان نزهى جادالكريم الضوى
فاطمه أحمد الدسوقى محمد حﻼوة
رواء طه محمود عبدالعليم
احمد عطية خميس سليمان
ندى على حسين محمد
زياد محمد طلعت محمد محمد بطل
تسنيم محمد سعد الدين حسن محمد
احمد سعيد محمود مصطفى على
محمد عادل صﻼح عزاز
احمد محمد خيرى عبد العزيز السيد الشربينى
محمد سيد عبدالحميد محمد
ايمان صﻼح حسن السيد
محمد سيد محمد جادالمولى
نورهان ايهاب رفعت فتح ﷲ
هاله رشاد محمد خالد
محمد جمال محمد الشرانى
ياسمين ابوبكر عوض السيد
مريم حجاج عبدالعزيز مفتاح
ابو بكر طه سيد حافظ
محمد السيد عبد النبى صالح حسن
اميره احمد سيد احمد
مصطفى ايهاب مصطفى طه مصطفى
تقي سعيد محمد غزاله
أسماء عبدالغنى عبدالمعطى على هيبة
يمنى حازم ناجى محمد بيومى
محمد ابراهيم السيد نحل
اسماء احمد زين العابدين محمد منصور

الكلية
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
نوعية اشمون
حقوق المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب اﻻسكندريه
اداب المنيا
نوعية جامعة دمياط
تربية ابتدائي المنيا
تجاره اﻻسكندريه
نوعية فنيه الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
فنون تطبيقيه حلوان
علوم بنها
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب جامعة دمياط
حقوق انتساب موجه عين شمس
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حقوق قنا جنوب الوادي
حقوق بنها
تربية اسيوط
حقوق جامعة السادات
علوم المنصوره
حقوق شبين الكوم ج منوفية
حقوق بنى سويف
تجاره بور سعيد
تربية اسيوط
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
معهد فني صحى بنها
طب بيطرى دمنهور
فنون جميله عماره المنيا
دار العلوم ج القاهره
علوم جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
749436
469571
218115
732215
528143
730640
730581
677563
307324
891322
615175
303778
911283
670477
315237
525318
536712
667434
897780
660389
357466
293404
165423
377947
170020
220033
473853
150284
887100
307420
822910
370464

اسم الطالب
احمد ناجى محمد حسين على
اميره محمود عبدالرحمن موسى رفاعى
منى احمد محمود علي
مينا سعيد فؤاد رياض
آية طارق محمد عبد الحميد
محمود عﻼء حجازى السيد الشربينى
هاجر طارق محمد مطاوع
محمود محمد احمد حامد محمد
رضوى معوض معوض الﻼهوني
محمد صﻼح نصير احمد
خيرى جوده احمد على الجهجاه
سندس احمد حافظ حمزه
فاطمه محمد امين يسن
مروه احمد احمد فرحات محمد عتيق
محمد ناجي امام محمد
سهى السيد على بكر حسن
اسماء محمد بسيونى يوسف عيد
مى محمد جﻼل عبد الكريم عاكف
عمرو عزت عبد العال السيد
احمد طارق احمد محمود صالح
خالد محمد عبدالجيد عبدالمعبود
هدير رجب جابر حسان
محمد شعبان السيد اسماعيل
اسماء خالد اسماعيل محمد عبدالحليم
ندى محمود عبد العزيز عبد المجيد
غادة محمد عبدالباقى احمد
حماس حامد ابراهيم زايد صباحى
ندا سيد حنفي احمد
مريم ميﻼد الويز ويصا
هاجر سعيد محمد يوسف
محمد خالد احمد حسين
محمد عصام انور عمران

الكلية
حاسبات ومعلومات الفيوم
تربية كفر الشيخ
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم الزقازيق
زراعه اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
اثار القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب اسيوط
اثار القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق اسوان
تجاره الزقازيق
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية اسكندرية
طب بيطرى دمنهور
تجاره طنطا
حاسبات ومعلومات المنيا
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه الفيوم
تربية/رياضه الفيوم
نوعية عباسيه
اداب الفيوم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
اداب انتساب موجه القاهره
اداب انتساب موجه اسيوط
تربية ابتدائي شبين الكوم
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
تربية ابتدائي بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
614389
831411
682213
369507
111541
610769
748743
737624
523675
429845
544902
683498
375804
609465
284059
805200
471803
907282
916529
306943
683443
154082
146095
833216
877282
533789
662049
367674
382112
312190
754374
755049

اسم الطالب
وﻻء سعيد ابراهيم ابراهيم
ايمان عبدالبصير عثمان يسن
ايمان السيد راضى حسن داود
محمود محمد عايد ابراهيم
اسراء كمال محمد المتولى الصعيدى
هاجر محمد شحاته ابراهيم
شهنده سيد احمد عبده
ساره سليمان احمد محمد
أمنية محمد أحمد أحمد بخيت
يارا حسن محمد حسين حسن
محمد محمود ابراهيم محمد
مختار سامى محمد محمد هتيمي
شيماء ناجح محب حجاب
سوزان اسامه محمد عبد الحى
محمد احمد المحمدى القاضى
اسماء احمد على احمدقنديل
احمد سمير حسنى عباس ابو العنين
دنيا رفعت صابر خلف ﷲ
اندرو ميخائيل فهمي بساده
سمر محمد عبدالمقصود على
احمد حسين حسن محمد على برايه
فاطمة محمد معوض محمود
اسماء سالم نجيب سالم
اندرو صبرى حسيب ساويرس
اميره خليفه احمد حسن
اميرة رضا ابراهيم محمد قيشة
ادهم محمد احمد محمد محمود عصر
نيره ايهاب محمود عبدالعزيز النحاس
نجﻼء احمد حسنى عبيد
عازر نصر سعد بطرس
محمد السيد حسين عبد الوهاب حمزة
كريم عبد الفتاح سﻼمة مبارك

الكلية
اداب الزقازيق
تربية قنا ج جنوب الوادى
علوم المنصوره
تربية ابتدائي بنها
زراعه القاهره
تربية الزقازيق
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية انتساب موجه بالسويس
علوم الزقازيق
اداب اﻻسكندريه
حقوق اﻻسكندريه
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
اداب المنصوره
معهد فنى تمريض بنها
تربية الزقازيق
عالي هندسة بلبيس
تربية /رياضه المنيا
علوم رياضة كفر الشيخ
اداب سوهاج
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره بور سعيد
طب بيطرى بنى سويف
تجاره القاهره
كلية تجارة ج أسوان
اداب اسيوط
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
حقوق المنصوره
اداب الزقازيق
تجاره انتساب م .بنها
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تربية بور سعيد
تربية العريش
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
523517
731616
886470
358170
738491
745830
140285
282140
449852
435705
167366
664890
377815
875567
801626
610925
545531
671738
652598
607374
472402
835055
532316
452106
578613
327121
908349
468318
726209
185866
438407
500850

اسم الطالب
ايناس عاطف سعد فهمى
فاطمه يحى زكريا الصادق شملول
نعمه احمد سيد احمد
دعاء صالح جمعه صالح
احمد جمال احمد محمد غمرى
سارا محسن عبد الشافي محمد
احمد محمد رزق عبد المجيد الفقى
ندى ماجد احمد سمير القشيرى
اسراء السيد محمود محمد عريبى
نورهان رضا ابو خليل منصور ابراهيم
رحمة احمد عبد العال احمد
محمد رمضان عبد الباقى الهوارى
عمر عادل احمد السيد كرمانى
مروه عثمان محمد عثمان المغربى
محمد على محمد محمد
مصباح محمد حسن السيد
محمود مصطفى على عبد ﷲ
ايه عبد العظيم عوض عبد المنعم
فتحى محمد زين ماعطا ابراهيم مهادل
مايكل جورج عدلى مقار
اﻻء احمد عبدالرحمن عبدالسﻼم
ريهام عبدالراضى محمود عبدﷲ
محمد شعبان عبد الﻼه مبروك عماره
محمد اشرف السيد الشريف
ادهم احمد محمد ابوالمعاطى البحيرى
اميرة سعيد علي عبد الحميد سليم
محمد محمود محمد احمد
احمد لطفى عبدﷲ حسين السيد
محمد سيد على ابراهيم
محمود رمضان على محمد
نادية عزت غانم بدير
اميرة محمد احمد عبد ﷲ عبد العزيز

الكلية
تربية أساسي اسكندرية
تجاره الزقازيق
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره عين شمس
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية اﻻسماعيليه
حقوق القاهره
تجاره عين شمس
طب بيطرى بنها
علوم اﻻسكندريه
تربية الفيوم
حقوق المنصوره
تجاره عين شمس
كلية اللغات والترجمة سوهاج
نوعية المنيا
معهد فني تمريض الزقازيق
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
طب بيطرى بنها
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره الزقازيق
تجاره كفر الشيخ
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية دمنهور
طب بيطرى بنها
تجاره طنطا
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره سوهاج
حقوق طنطا
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
616610
537974
532396
676575
801745
609740
879683
294381
754305
242661
746583
727031
751212
817010
317107
118212
537177
354350
219957
140993
738245
819418
804435
237847
299751
379112
111215
288595
881362
671685
618573
542335

اسم الطالب
عبدالغفار مرزوق عبدالحميد شحاته مطاوع
سهام اسماعيل اسماعيل عبد الغنى الجهادى
احمد فكرى محمد العشرى
محمد عبد ﷲ عبده شحاته عطيه البسيونى
عبد الرحمن هشام سيد عبد العزيز
محمد ابراهيم بيومى عبدالحى عبده
ماريهام ناصف وليم جندى
محمد احمد عوض احمد الحبشي
نورهان اشرف السيد العربي علي الحديدي
محمد رفعت على محمود
ابراهيم فرج محمد سالم
محمد مجدى محمد شحاتة محمد
يحيى عوض بكر عوض
هاجر احمد عبدﷲ سيد
افنان حسن السيد حسن
اسراء عزت عباس احمد
ايمان جمال ابراهيم محمد غالى
احمد ربيع احمد ربيع
بسنت احمد حسنى زكى
اسراء جهاد عبد المنجى عبد الستار
انس محمد السيد ابراهيم سالم
ابو زيد مجدي علي ابو زيد
شروق عصام طه علي
امنية سيد محمد حسن
اسامة كامل رفاعي محمد احمد
سها عبدالحميد فريد امبابى
اسماء هﻼل زغلول سند
محمد طارق توفيق مصطفى اﻻمام
ايه طلعت على عبد الجابر
تقى عصام عبد المجيد محمد ابو المعاطى
نورا محمد السيد قطب
محمد محمود محمد محمد عبد الرحيم

الكلية
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي دمنهور
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تربية ابتدائي اسيوط
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره بور سعيد
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره جامعة السويس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
اداب انتساب موجه المنيا
تربية ابتدائي بنها
تربية عين شمس
تربية طفوله ج دمنهور
السن عين شمس/رياضة
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
طب بيطرى بنها
علوم المنيا
فنون جميله فنون المنيا
زراعه القاهره
معهد فني صحى امبابة
تجاره عين شمس
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب اسيوط
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب
تربية الزقازيق
علوم رياضة اﻻسكندرية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
600190
167555
156614
153981
316454
599062
214213
664961
244879
161219
738805
280367
594348
319221
220450
546227
530442
805605
314827
806819
162062
735500
206075
580140
536809
469323
392312
212024
237220
289664
375653
244718

اسم الطالب
اميرة صﻼح الدين بخيت مهدى
سمر حسين عبد الحليم عزام
يحي محمدالبطل صادق محمد
اسراء ابراهيم احمد عبد الوهاب
عﻼ بديع عبدالفتاح يوسف
ميار يحيى السباعى احمد حسن فﻼح
سمية سامح مصطفى كامل
احمد خالد ابراهيم عبد العزيز النمس
محمود ابراهيم حسين ابراهيم
مروه ربيع محمود حميدة
فايزه محمد ابراهيم محمد عطيه
اسمت محمد السيد محمد البغدادي
هدير سامى سامى متولى خليل
مي محمد محمود عماره
احمد عبد ﷲ سيد محمود عوض ﷲ
اية عزيز محمد عبد المقصود عبد البارى
احمد محمد عبد الرؤف سعد
حمدى رمضان شعﻼن عبد الجواد
احمد عاطف احمد التهامى حجاج
مارتينا ميﻼد مايز صادق
هشام سمير مدبولي عبد النبي علي محمد
احمد عماد سليم محمد مطر
مهرائيل موريس يونان بطرس
فاطمة محمود منير القصبى البرامونى
رانيا عمر جمعة خضرجى فتح ﷲ
منال السعيد مبروك عبد الفتاح النشار
محمد احمد محمد احمد يسن
هشام ثروت السيد البسوسى
احمد صبري سيد حسن
هايدي محسن محمد حسن
اﻻمير فيصل جﻼل عباس عفيفي
مصطفى محسن عاشور احمد ابراهيم

الكلية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية الفيوم
اداب بنى سويف
علوم بنى سويف
طب بيطرى بنها
حقوق الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
معهد فني صحى الزقازيق
اداب اسوان
تربية جامعة دمياط
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره طنطا
علوم رياضة طنطا
تجاره طنطا
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تربية ابتدائي المنيا
تمريض الفيوم
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
حقوق القاهره
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
كلية البنات علوم عين شمس
نوعية كفر الشيخ
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تجاره بنها
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
حاسبات ومعلومات القاهره
تجاره بنها
تجاره بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
147291
242079
917254
314115
427008
587238
162182
515727
601214
235659
253164
506779
806099
234285
138709
368448
915882
232949
178906
434628
310688
671937
609053
509778
529053
315300
388451
908072
528997
908342
110399
804147

اسم الطالب
احمد يوسف نصر نصر
اسامه رشدى عبدالغفار على
وﻻء احمد محروس على
عواطف احمد عبد العزيز ابراهيم
اسﻼم السيد توفيق حلمي السيد
اسراء احمد المرسى عبدالحافظ غانم
جهاد ايمن شعيب لطيف
عادل خميس حسن بيومى ابو صالح
احمد محمد احمد منصور منصور
ابراهيم عيد فتحى رمضان
احمد عﻼء محمد علوان
مها محمود عبد العاطى محمود
رضوى رضا محمد كامل
محمد عز الدين سيد هاشم
ساره عﻼء الدين عبد الشافى عبد الغفار
اسراء محمد محمد النادى هنداوى
مصطفى ماهر سيد عمر
جهاد خالد عبدالغني خالد
احمد شعبان عبد الصمد شعبان
عمرو مصطفى محمد محمد جمعه
اية هشام محمد شبانه
ريحاب السيد شحاته محمد
محمد عطيه احمد سالم
فهد حسن علي حسن عطية
احمد جمال الدين حسن على ناصف
محمد صابر فهمى خطاب جمعة
منه ﷲ صفوت فهمى توفيق خاطر
مجدى كرم عبد العاطى سليمان
هشام محمد رجب عبدﷲ الرجال
محمد احمد احمد الصغير البيومي
احمد زكريا ابراهيم عوض ﷲ
اية عبد الوهاب حامد جاد

الكلية
حقوق القاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد فني صحى اسيوط
نوعية اشمون
زراعه اﻻسكندريه
رياض اطفال القاهره طالبات
دار العلوم الفيوم
اداب دمنهور
تجاره انتساب موجه الزقازيق
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
اداب دمنهور
تربية المنيا
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب القاهره
تربية بنها
تجاره اسيوط
دار العلوم ج القاهره
تمريض بني سويف
تجاره اﻻسكندريه
طب بيطرى جامعة السادات
تربية المنصوره
نوعية الزقازيق
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره بنها
تجاره بنها
حقوق سوهاج
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
حقوق سوهاج
علوم رياضة جامعة دمياط
طب بيطري المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
604861
147976
145750
600940
907188
609610
831654
676820
286526
370387
151630
205733
754721
243528
668399
824913
453167
162208
501790
536780
305871
463372
582760
354854
579039
749294
584700
683286
213766
612657
881408
822086

اسم الطالب
منى نبيل مصطفى فؤاد محمد فؤاد
عبد ﷲ عبد البارى عثمان على
زايد خالد زايد الزغبى
اﻻء طارق محمود عبدﷲ محمد
محمود كمال ابوالنيل حسن
بسمة حسين محمود عطية متولي
ميرنا على ابراهيم عبد الحليم
دينا احمد عبد العظيم يوسف العجوز
اسﻼم اسماعيل إبراهيم عبده
اسامه عبدالحكيم محمد محمد ابراهيم
محمد احمد سيد محمد
تقى اشرف مختار محمد
احمد نصار عواد زارع
ندا روؤف ابوزيد عبدالحميد
ايمان الموافى الموافى عبد العال شوشه
احمد ابراهيم محمود على
شيرى مجدى يوسف سعد توما
رضوى شعبان السيد على
يحيي مجدي عبد الفتاح عبد المحسن محمود
آيه على شطا احمد داود
صالح مهدي صالح مراد
عبير محمد على ناجى ناصف
اﻻء محمد رضا محمد عبد الغنى ابو زيد
امنيه حسن محمد محمد
احمد عطا راتب حافظ حسن
نورهان عماد محمود محمد
اسراء اسماعيل المتولى أبو سعيدة
اميره مجدى على محمد عبد ﷲ طمان
جورج عماد منير ذكى بشاى
مصطفى على محمد محمد احمد خليل
ساره محمود قطب محمد
شيماء جمال ابو الحجاج صابر

الكلية
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
اثار قنا جنوب الوادي
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني صحى سوهاج
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية/رياضه بنها
تربية رياضيه بنين بني سويف
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
تجاره جامعة السويس
تربية عين شمس
معهد فني صحى المنصوره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية ابتدائي طنطا
سياحه وفنادق الفيوم
زراعه اﻻسكندريه
تجاره دمنهور
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه/رياضة
نوعية فنيه كفر الشيخ
تجاره طنطا
حقوق انتساب موجه عين شمس
تربية/رياضه طنطا
علوم جامعة السويس
تربية طفوله طنطا
علوم المنصوره
تجاره القاهره
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
اداب اسيوط
تربية قنا ج جنوب الوادى
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
751973
152574
116466
920025
153462
801286
814683
228486
655011
725430
151972
916422
366580
390219
671389
502570
743081
682110
606570
386711
361784
675915
750768
443842
500339
210817
214784
543212
515638
219826
118344
667301

اسم الطالب
شروق عادل علي عبد الرحمن محمد
على حسن دسوقى على
محمد عاطف صﻼح عبد الغني
وفاء عبدالناصر السيد عبد الموجود
الزهراء خالد عبد الحميد محمد
صابرين حسام الدين على نجيب
حجازى احمدعارف حجازى عبد العليم
مصطفى محمد عبد الفتاح على
شاهر ابراهيم السيد ابراهيم على النجار
احمد اشرف زاهر ابراهيم
احمد عبد المنعم على عبد الفضيل ريدى
ناديه حمدى محمد على
مصطفى محمود فهمى السيد سراج
ساره طلعت عبدالرحمن حمزة
اسراء عبد الناصر احمد الصادق
دينا طارق طه محمد عبد العزيز
اﻻء محمد حامد محمود
اسامه مسعد عبد ﷲ عبد ﷲ سعيد
نيرة سعيد شعبان محمد عبدالنبى
منار صبحى منسى حسنين
مادونا هشام ناجى خلف
اﻻء احمد محمد متولى ابراهيم
عبدالرحمن على حامد محمد جعفر
امل عادل خميس عبد العاطي خميس
رونالد نشأت نعيم عويضة عيسى
اميره سمير اﻻمير ابراهيم
احمد حمدى عوض موسى
احمد مجدى عطية عبد اللطيف
عﻼء حمدي محمود سﻼمه
سهيلة سامى عبد المنعم فرج
سمر سعيد محمد السيد محمود
اميره احمد محمد زهران

الكلية
نوعية بور سعيد
تربية /رياضه بنى سويف
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية ابتدائي سوهاج
تربية بنى سويف
اداب انتساب موجه المنيا
تربية المنيا
طب بيطرى القاهره
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره عين شمس
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم
تربية اسيوط
استنفد الطالب رغباته
بنات علوم رياضة عين شمس
نوعية المنصوره
تربية أساسي اسكندرية
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره بور سعيد
اداب انتساب موجه الزقازيق
بنات علوم رياضة عين شمس
اقتصاد منزلى حلوان
تربية الزقازيق
تجاره بور سعيد
اداب طنطا
علوم رياضة دمنهور
السن عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه دمنهور
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره عين شمس
تربية المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
681119
232760
613153
833612
668976
750907
211168
149751
151690
218512
908459
904264
752107
148672
897654
323006
430970
381451
877711
593182
743788
683343
896534
111098
510934
378768
431923
449496
431804
682947
277025
581661

اسم الطالب
اسﻼم محمد حسن فرج علي
ياسمين وائل محمد متولى
السيد عبد الحميد محمد على عيسوى
ضحي جمال ابو المجد رستم
ايه صﻼح الغريب البندارى بدران
محمد عادل السيد سعيد
اهداب محمود رمزى على
سارة اشرف نصر عبد الغنى
عاصم عبد الحميد سليمان اسماعيل
هاجر محمد عبد المحسن محمد
شرين محمود حسين يونس
جورج رشاد شماس سمعان
مريم محمد احمد حامد خطاب
ابراهيم علي حاتم قطب القط
مارينا جمال لطفى ابراهيم
اسراء ياسر حلمى احمد عبده
بسنت سعيد محمود حنفى محمود
محمد سالم سيد راضى
ريم محمد سعيد فرغلى
اسماء اسامة محمد الحفنى اﻻسمر
دينا عطيه عبد العزيز السيد
منه ﷲ محمد مصطفى احمد فرج
مياده همام احمد سليمان
مياده اسامة سليمان صادق
ابراهيم عنتر البسيونى الفقى
اسﻼم محمد محمود احمد عطية
عمر انور مصطفى انور الجنزورى
فاطمة اشرف السيد العنانى
يوسف ممدوح ابو زيد مشعال سليمان
محمد الشبراوى الغريب محمد عبد الجواد
خالد حسانين محمد محمود محمد
محمد رشدى هﻼل عبده

الكلية
تجاره بور سعيد
حقوق عين شمس
تجاره الزقازيق
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
زراعه المنصوره
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
طب بيطرى القاهره
حقوق بنى سويف
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره سوهاج
علوم اسيوط
تربية بور سعيد
حقوق القاهره
علوم اسوان
علوم شبين الكوم ج المنوفية
زراعه اﻻسكندريه
علوم رياضة عين شمس
تربية اسيوط
تربية جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
اداب المنصوره
تجاره سوهاج
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب سوهاج
علوم رياضة عين شمس
علوم رياضة اﻻسكندرية
معهد فني تمريض طنطا
تجاره اﻻسكندريه
تجاره بور سعيد
القاهرة العالي )علوم حاسب(قطعة 2م.خدمات البنفسج تجمع اول
اداب طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
586929
618405
731148
887665
128422
116763
458355
525379
529838
452368
445536
319687
433800
520498
308364
525917
151011
658113
595385
106884
912731
317986
587598
305768
534192
504765
152556
888847
577581
221204
524750
219038

اسم الطالب
شيماء ابراهيم كامل الهبيان
لطفى محمد لطفى عطيه سالم
مى سعيد عليوة احمد راضى
طارق عبد المحسن حسين على
فاطمه الزهراء ابراهيم الرفاعى عبد ﷲ
عبد الرحمن عيد محمد احمد الخطيب
كريم اشرف جﻼل شعت
نور الهدى محمد عطية حسنين عبد العال
باهر حمدي مقبل عثمان الديب
أحمد عبد ﷲ نبيه الميدانى
اسماء شعبان محمود حسين غزال
اسماء احمد عبدالرحمن علي
محمود مهدى ابو العباس مهدى
أسماء جﻼل خليل عباس خيمر
محمد حسني فهمى عماره
بيتر عاطف جرجس بخيت
مروة طﻼل محمود على
عبد ﷲ رمضان محمد رمضان شلبى
فاتن ياسر عبد الهادى صقر صقر
مصطفي عاطف زغلول صاوى
رناد مصطفى عبد الحميد ابو زيد
محمد عاطف عبد الفتاح حسن جاب ﷲ
مياده محمد عبد الرازق مصطفى الصيرى
مصطفى ابراهيم عبد القادر أبونار
منار حمدي عبدالحميد عبدالحميد ماضي
دينا عوض رمضان يوسف فرعون
حمزة محمد على عبد العزيز
دينا اشرف كرمى ايوب
محمد ابراهيم رشاد ابو العنين الديب
هاجر سعد عبد ﷲ حسن
نور الدين هانى محمد جمعة حسن
بيتر عماد عوض عبدالملك

الكلية
اداب انتساب موجه طنطا
نوعية الزقازيق
علوم الزقازيق
اداب اسيوط
دار العلوم ج القاهره
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم طنطا
زراعه اﻻسكندريه
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تجاره طنطا
تربية طنطا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه دمنهور
حقوق جامعة السادات
علوم رياضة بنها
علوم طنطا
علوم القاهره
معهد فني صحى المنصوره
تربية جامعة دمياط
اداب القاهره
كلية تجارة ج أسوان
تربية شبين الكوم
اداب طنطا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
نوعية اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه دمنهور
علوم رياضة بنى سويف
اداب اسيوط
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
زراعه اﻻسكندريه
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
427111
121589
225564
444062
449438
538626
882573
541928
592750
151367
399204
506951
211979
138549
543700
219775
659077
107440
669535
597154
843847
138375
675567
289488
812346
241645
587972
811650
675333
807472
654554
111684

اسم الطالب
محمد بدرالدين سيد مبارز
احمد خالد فاروق رفعت امين
اسراء على ابو العﻼ على
آية مصطفى كارم مصطفى العريان
اسماء محمود احمد السيد
آﻻء عادل اسماعيل محمد ناصف
ريهام هانى بشرى تاضروس
عمرو شعبان عبد الرءوف السيد
امير محمود احمد خليل
محمد جمال امين على
مصطفى اشرف احمد محمد خفاجي
هدير حسن حسن على شرف
يارا محمد حسين مصطفى
سلمى سامح بهجت عبد الحميد
زينب عبد ربه عطيه عبد ربه عطيه
اية صﻼح محمد احمد
عزه هﻼل عبد الحميد هﻼل
يوسف احمد احمد بكر
مصطفى محمود جابر محمود جابر
مريم عبد الفتاح الحسينى ابراهيم حجاز
لليان عجبان رى نصر
ايه محمود محمد عبد الجواد حسين
محمد احمد عبد الفتاح محمد البربري
سنية عيد مختار فارس
مينا موريس وهبة ميخائيل
يسين وحيد سيد يسين
بيتر رءوف وهيب ابراهيم فيلبس
محمد حسن محمد دردير
محمد احمد عوض ﷲ احمد البسيونى
حسين خليفة حسن اسماعيل
سامر داود احمد ابراهيم فرحات
مروه عاشور مكرم الصاوى

الكلية
زراعه اﻻسكندريه
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب طنطا
تربية طفوله طنطا
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب اسيوط
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تجاره القاهره
زراعه بنها/رياضة
تجاره دمنهور
تجاره عين شمس
كلية البنات آداب عين شمس
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ
دار العلوم ج القاهره
اداب المنصوره
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
تجاره جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
حقوق انتساب موجه حلوان
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
218629
368769
280147
451761
545155
124523
117236
537208
279134
667898
244739
662683
204251
748718
218089
140069
541582
283852
607868
589052
110385
678074
525130
545327
148443
323465
535057
381046
919581
427104
542392
754819

اسم الطالب
هدير اشرف محمد اسعد
ايهاب رافت عبدالفتاح سالم محمد
نورا اشرف على على محمد
محمد صفوت صديق عبدالغنى
مارك عادل شهدى عوض جودة
احمد هشام مصطفى سيد
سمر محمد محمد السيد
دينا عبد السﻼم احمد عبدالسﻼم العوني
عبد الحميد احمد عبد الحميد ابوسنة
محمد حمدى محمد احمد ابو عيده
عبد الرحمن محمد محمود ابو خرس
محمد عبد العزيز احمد ابراهيم غازى
فادي وحيد محمود الشوربجي
رانيا سيد خليل على
مارتينا رجائى سدراك تاوضروس
خالد مصطفى عبد الحميد ابراهيم خالد
شريف مصطفى ابوعمره مصطفى
احمد عﻼء محمد سعيد حسين كمال
نها محمد عبدالمجيد منصور
ندى ثروت محمود محمد عبد المجيد
ولى الدين سامح سعد مرسى
ايمان احمد محمد خليل عبد الرحمن
نورهان ياسر احمد عبد العزيز جوهر
عمر احمد عبد القادر احمد محمد بدير
رحمه محمد ابوطالب رجب
سهير محمد رزق محمد عيش
حسناء زكريا ابراهيم عبدالعليم عبدالوهاب
احمد محمود عبدالجواد على
مصطفي محمود عبد اللطيف حافظ
مايكل ميشيل أنور بساده
مؤمن محمد محمد السيد اسماعيل
محمود احمد السيد احمد ابراهيم حسيبو

الكلية
تجاره القاهره
زراعه مشتهر
حقوق حلوان
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تربية أساسي اسكندرية
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم دمنهور
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تمريض المنصورة
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
طب بيطرى المنصوره
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تجاره القاهره
تربية/رياضه عين شمس
علوم رياضة طنطا
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره الزقازيق
علوم رياضة اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
علوم رياضة اﻻسماعيليه
اداب انتساب موجه حلوان
اداب شبين الكوم ج المنوفية
علوم طنطا
تربية ابتدائي عين شمس
تجاره سوهاج
السن عين شمس
تجاره دمنهور
السن عين شمس/رياضة

Page 3407 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
459041
746371
455776
592943
523596
615146
543258
113863
886055
121574
535192
680191
119923
310828
679815
123664
527206
318450
458241
449366
607342
322101
453592
388625
295597
881205
532579
295288
371612
522900
253202
218625

اسم الطالب
سهام يسرى عبد المنعم عليوه
اميره عبد العال البدرى عبد العال
محمود السعيد صبحى محمد نصر
محمود ابراهيم محمود الشربينى
انجى حمدى على حسنين
اسماء اسماعيل احمد محمد
محمود هنداوى سعيد عبد الونيس
احمد حسام الدين السيد محمد
شاديه حمدى محمود محمد
هشام صبحى عبد المنصف ابراهيم
هدير عبدالحميد محمد عبدالحميد الوكيل
نورا صبرى السعيد على اسماعيل
احمد عادل عبد الفتاح محمود خميس
هدى حسن سعد الديب
محمد فتوح شحاته عبد ربه
عنتر عيد عبد الرازق حسين
سهيله محمد محمد محمد ابو عيشه
عبد الحليم امين محمد جاد
رضا احمد سعيد الحلبى
هدير مجدى عبد المنعم الجبان
عبد الرحمن زكريا ابو الوفا محمد على
محمود محمد مصطفي محمد شاهين
مها عبد الرحيم السيد عبد الرحيم خطاب
منار اسماعيل مغاورى دسوقى
جريس ناصر ماهر دانيال
ساره سمير سليمان عبد العال
مصطفى عبد الراضى فرج عيد سقيم
اسراء جمعة عمارة السيد
ندى خالد محمد على
سمر احمد شحات احمد موسى
دميانة طلعت سعد معوض سيدهم
نهى وجيه عفيفى عبدالغفار

الكلية
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تجاره بور سعيد
معهد فني صحى طنطا
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
زراعه اﻻسكندريه
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
علوم رياضة طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب اسيوط
علوم رياضة القاهرة
تجاره طنطا
زراعه المنصورة/رياضة
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب شبين الكوم ج المنوفية
طب بيطرى كفر الشيخ
تربية طنطا
اداب الزقازيق
تربية شبين الكوم
اداب طنطا
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
اداب عين شمس
تربية اسيوط
زراعه دمنهور
حقوق عين شمس
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية طفوله اﻹسكندرية
حقوق حلوان
السن عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
527054
752630
462410
669979
833250
370977
900000
545687
209176
740771
517862
239157
886247
210579
726811
119641
531010
812668
756191
806902
884493
429809
377886
184533
681093
377278
470158
545037
245274
539612
746486
314233

اسم الطالب
ساره بهاء الدين ابو عمره خليفة عبد ﷲ
عهد محمد احمد السمان هريدي
ساره مرتضى إبراهيم محمد ابو زياده
ساره السيد ابراهيم محمد السيد
انطونيوس عاطف شفيق بساده
ابراهيم احمد حسن محمد عطيه
سمر سعد محمود اﻻمير
وليد ظريف أنيس حنس
محمد ناجى السيد حسن
محمد مصطفى عبده حسين
دينا مسعد على خبيري ابراهيم
محمد ياسر محمد ابو العﻼ
محمد خالد محمد اسماعيل
نبيلة خالد احمد مظهر
زينه ايهاب مصطفى خليل
محمد خالد شحاته عبد المجيد
ابراهيم خليل حامد خليل الرمادى
ابراهيم حسن محمد مسلم
ندا سﻼمه عابد موسي
هاجر فتحي عبدالعظيم احمد
هشام سمير عبد التواب عثمان
مريم طارق السيد عمار
عبدﷲ اشرف امين عبدالعزيز
ساره منصور قطب سلطان
رحمه الحسين محمد عبد الرحيم
الشيماء احمد محمد مصطفى سعد
ابراهيم الدسوقى عطية السيد منصور العوضى
احمد جمال محمد ابو سمرة
ابتسام حسين عبد العظيم ابو الحسن
امنية منصور محمد عوض عوض
امل ياسر محمد سالم
سمر عاطف عبدالفتاح البوهى

الكلية
تجاره اﻻسكندريه
علوم بورسعيد
تربية رياضيه  /بنات كفر الشيخ
تربية المنصوره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره عين شمس
اداب سوهاج
تجاره اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
اداب دمنهور
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره اسيوط
حقوق عين شمس
تجاره بور سعيد
حقوق شبين الكوم ج منوفية
تجاره طنطا
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
علوم العريش
السن المنيا
حقوق اسيوط
اداب دمنهور
تجاره انتساب موجه عين شمس
كلية البنات آداب عين شمس
حقوق المنصوره
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره كفر الشيخ
علوم رياضة طنطا
تربية/رياضه حلوان
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
838279
527483
755263
537494
663006
725944
726148
360032
313014
368225
120937
319630
532595
435956
884273
731371
518006
611930
916483
330957
149791
881521
586350
362197
447312
440013
610555
305226
834891
165638
895991
587774

اسم الطالب
عبدﷲ سامي عبد ﷲ محمد
أسراء فتح احمد محروس المزين
يثرب احمد عبدالرحمن عبدﷲ حسن
مارينا ميمى صبحى شنوده صليب
دعاء السعيد السعيد محمد
احمد غريب السيد منصور
احمد ابراهيم حلمى ابراهيم
احمد محمد محمد عواد
اية خالد محمد على
منى عصام احمد ابوزيد محمد عاشور
هشام محى الدين ثابت على
رحاب طلعت فهيم محمد غنيم
هانى مهنا سيف عبدالونيس
رنا عبد الجواد عبد ﷲ عبد الجواد
نورهان احمد محمود اسماعيل
علياء خضري محمد عمير
شاهندة سالم عبد اللطيف محمد سالم
سلمى احمد محمد ابراهيم خابور
عزت رفاعى ابوحسيبه صالح
اسراء جمال عبد الحميد عبد العزيز
احمد محمد سيد رياض
ابراهيم يوسف محمود عبد الرحيم
ندا هشام زكريا السباعى
موده انيس امين انيس
احمد عبد الحليم داود عبدالحليم
اسراء عماد غانم عبد الحفيظ
مؤمن مصطفى غريب السيد
روناء سامي عبدالصبور الفقي
مريم عبد الفتاح العادلى اﻻمير
شعبان رمضان شعبان عﻼم
اشرقت ممدوح احمد السيد
محمد السيد عبد المقصود العتر

الكلية
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تجاره كفر الشيخ
تربية ابتدائي العريش
علوم اسوان
رياض اطفال المنصوره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اداب انتساب موجه بنها
زراعه القاهره
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اداب دمنهور
اداب اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
علوم الزقازيق
اداب انتساب موجه دمنهور
علوم رياضة اسيوط
اداب اسيوط
نوعية اشمون
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اداب اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
علوم طنطا
اداب اﻻسكندريه
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
طب بيطرى جامعة السادات
معهد فني صحى اسوان
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره سوهاج
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
904700
209515
811218
306498
430653
165008
384537
532337
728886
138149
545727
653799
390956
754527
836223
746379
164801
160318
289107
826161
429005
667943
181270
546245
537929
280597
803598
595673
321854
653781
314507
669157

اسم الطالب
ميرنا السيد محمود السيد
محمد محمود هاشم محمود جوده
مهرائيل القمص سدراك القمص بنيامين يعقوب
السيد جاد السيد عموصة
يارة احمد عبدالغنى محمد
بوﻻ سمير صبحى عبد السيد يونان
محمود كارم محمود عبدالغني
عزت نبيل عزت السيد
كاميليا محمد عبد السﻼم عبد الحفيظ
ايه صبرى على محمد عيسى
احمد طاهر رمضان على عيد
اﻻء محمد فاروق يوسف سرحان
احمد يوسف عبدالحليم يوسف
محمد بكر مصلح مطرسالم
عبد الدايم فوزى محمد مدنى
ايمان فتحى عبدالرحمن محمد
نهى مخلوف انور عشم
رحاب سمير عبد السميع حافظ
احمد محمد جمعه فرغلى
ساره محمد عكاشه محمد
سلمى محمد هشام حلمى احمد اليمانى
اسراء محمد محمد مصطفى رمضان
عمادالدين عيد عبد الستار عبد العليم
روجينا رضا سليمان داود قديس
رجاء بسيونى فتحى حموده
محمد قدري احمد محمد
نورهان عادل حبشى مصيلحي
اسﻼم جمال عبد اللطيف عبد اللطيف شاهين
ابراهيم مصطفى صالح عماره
على اشرف عبد اللطيف على السحيتى
اية اشرف عبد الحليم عطية
مجدى محمد احمد ابوالمعاطى حبيبه

الكلية
السن المنيا
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
اداب دمنهور
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم
حاسبات ومعلومات عين شمس
تربية ابتدائي دمنهور
اداب سوهاج
تجاره القاهره
تربية/رياضه اﻻسكندرية
اداب كفر الشيخ
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي العريش
حقوق اسوان
معهد فني صحى اسماعيليه
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية قنا ج جنوب الوادى
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب المنيا
تربية جامعة دمياط
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب المنصوره
نوعية اشمون
معهد فني تمريض المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
457872
449129
905128
314826
116139
614678
509616
302903
661516
595775
309774
308555
505159
457108
291815
175306
833691
320892
218305
525187
680008
590674
877623
300163
543548
168628
742658
372431
184949
737797
103333
542580

اسم الطالب
جهاد احمد مخيمر نصر
نوران خالد السعيد عبد الكريم
خلود على خليفه محمود
احمد صبري إبراهيم رضوان
محمد عامر المدنى محمود
محمد جمال محمد صالح
ابانوب سمير كمال كامل عبد المﻼك
سارة كساب عبد المعز بدر
فاتن الحسانين امين عيد اﻻمبابى
اسراء محمد محمد محمد بركه
يحيى زكريا عبد الفتاح ابوعلى
شروق عبده سعيد الجندي
احمد جﻼل ابراهيم سيد احمد
سلمى نجاتى محمد عبدالمنعم احمد البدرى
داليا عز الدين كمال ابراهيم
ايمان عثمان عبد الكريم عبد المعز
حسام الدين احمد عبدالنبى محمد
دعاء محمد مسعد مبارك
مروه زكريا عبد العظيم احمد
سلمى ممدوح عطيه عبد الوهاب محمد
رهف عبد النبى عبد الحميد حمام
اسﻼم محمد عوض السبع
حنان محمد اﻻمير احمد
صادق احمد محمد احمد
محمد رضا السيد محمد عبد الحميد
اسراء مؤمن عبد العظيم عبد السﻼم
ياسمين محفوظ فتحى محمود مراد
ايه جابر السيد مبروك
سيد عبد العاطى سيد اسماعيل
دعاء احمد محمد دسوقى الحوت
ندى ايهاب محمد زكريا محمد
إيمان محمود محمد عبد الكريم

الكلية
تجاره طنطا
علوم طنطا
زراعه سوهاج
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
حقوق القاهره
علوم الزقازيق
تجاره دمنهور
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تمريض شبين الكوم المنوفية
تربية رياضيه بنين اﻻسكندريه
تربية ابتدائي طنطا
اداب انتساب موجه حلوان
خدمه اجتماعيه حلوان
حقوق قنا جنوب الوادي
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
دار العلوم ج القاهره
علوم اﻻسكندريه
تجاره طنطا
حاسبات ومعلومات المنصوره
معهد فني صحى اسيوط
علوم رياضة سوهاج
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب عين شمس
تمريض بني سويف
السن عين شمس
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
علوم رياضة طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
528913
382823
840841
351314
399157
675002
153500
810644
530472
380475
425438
589254
226119
827715
500561
669521
751028
669664
435857
605290
229862
321477
613645
671068
665396
208483
522830
451567
207121
679106
236075
595568

اسم الطالب
محمود عبد المنعم عطيه الديبانى
احمد اشرف احمد رمضان
معتز عبد العزيز شحاتة عيسى
منه ﷲ عبدالعزيز حامد احمد
نورهان احمد خضرى السيد امبابى
مروه السيد احمدابراهيم جوهر
حسناء بدر شعبان احمد
طه محمود احمد محمد
جورج عاطف جرجس جونى
محمد مجدى فؤاد عباس
عبدالرحمن رضا محمد نصر
منة ﷲ عبداﻻحد محمود باشا
عبدالرحمن كرم محمد رشاد حسين
احمد حسن عبدالستار حفنى
مريم اميل كمال مجلى
محمود عبد الناصر طلبه محمود
محمد احمد احمد موسى عدﻻن
احمد توفيق احمد الرفاعى
منة ﷲ خالد محمد عبد العال احمد
اسراء خالد أحمد البطريق
بسنت مصطفى خليل محمد
اﻻء جﻼل عبد العزيز اللمعي
ابراهيم ماهر السيد عبدالبديع
اﻻء جمعه النجدى عبده الحصرى
اسراء حسن عبد العال المتولى الشويمى
انور فكتور عبد المﻼك معوض
نيره احمد حسن انور على
احمد ياسر صابر ابراهيم خليفة
شهد يحيى عطيه سليمان
عثمان اسماعيل عثمان محمد عطا يوسف
هاجر يحيى حسنى عبد الفضيل
احمد رجب سمير الشهاوى

الكلية
زراعه سابا باشا اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
معهد فني صحى بنى سويف
تربية حلوان
تجاره بنها
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره بنى سويف
تجاره دمنهور
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
حقوق اﻻسكندريه
تربية طنطا
تجاره انتساب م .بنها
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تجاره كفر الشيخ
تجاره المنصوره
تربية بور سعيد
اداب انتساب موجه المنصوره
علوم رياضة كفر الشيخ
علوم الزقازيق
علوم عين شمس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره الزقازيق
طب بيطرى بنها
علوم رياضة حلوان
تربية اسكندرية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق عين شمس
تربية المنصوره
تجاره عين شمس
معهد فني صحى بور سعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
653307
381073
674805
540062
428035
878676
747328
734225
429240
596936
293815
310687
304849
744621
734718
368688
681470
659173
205210
351658
288223
553910
538168
899371
206186
590740
466614
600002
282639
890472
903661
119578

اسم الطالب
رنا سعد طه العدل ابو المعاطى
مصطفى محمد فرج على عطيه
اسراء محمد محمد محمد سليمان الستاوى
عنايات عبد الناصر مصطفى علي الشبكشى
محمد عادل محمود فراج
محمود عبد الشافي محمد احمد
مصطفى مسعد عبد العزيز احمد
محمود عادل محمد عبدربه عبدالجليل
امنيه اشرف عبدالﻼه يوسف
سلسبيل محمد عدل الديب
احمد محمود ابراهيم حسن
اية عادل محمد الديب
يمني محمد عبد ﷲ ابو شادى
ايه طاهر غريب صابر
هدير عاطف عبدالسميع عبدالعزيز
مروه وليد سالم عبدالمعطى
ياسمين محمد عبده عبده طالب
دعاء احمد التابعى حسن ابو العنين
محمد اشرف عطية ابراهيم
احمد محمود ابوالليل محمود حسن
ميادة خضر صابر خضر
ريهام النبوي محمد النبوي مصطفى
روضه ابو العز محمود عبد الهادى
منى السيد عمران احمد
محمد ادهم رفعت احمد شفيق محمد
عبدﷲ مصطفى يسرى الجوهري
سارة كمال محمود حسانين
عبدﷲ محمد عبدالمنعم احمد عبدﷲ
عبد الرحمن محمد عبد الرحمن عبد الرحمن
غاده سليمان فرغلى محمد
شرين رأفت فتح ﷲ عبد المﻼك
نورا تامر سيد عبد الرحيم

الكلية
حقوق المنصوره
تربية بنها
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية طفوله ج دمنهور
تجاره طنطا
تربية رياضيه بنين اسيوط
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية/رياضه الزقازيق
تربية أساسي اسكندرية
تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالبات
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
تربية ابتدائي اﻻسماعيليه
نوعية الزقازيق
نوعية بنها
تربية المنصوره
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
دار العلوم ج القاهره
اداب دمنهور
تربية طفوله ج دمنهور
تجاره سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره بور سعيد
تربية كفر الشيخ
تربية الزقازيق
تجاره القاهره
تربية اسيوط
معهد فني صحى سوهاج
تجاره انتساب موجه قاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
519537
837976
618993
736829
163793
103303
609917
383798
754777
352970
580251
368964
603905
297585
466904
429211
311462
679391
748883
149007
548478
884448
309379
824773
669277
524782
398853
428614
894799
439618
165380
665015

اسم الطالب
ياسمين اسامه ابراهيم محمد الربيعي
آية حسن محمد قصاص
آيه محمد حسن احمد نجم
احمد سعد محمد علي جويفل
محمد عبد العظيم تمام محمد
سلمى اشرف محمد سعيد محمد
ايمان ابراهيم محمد ابراهيم
مينا نسيم عياد رزق ميخائيل
فتحي شعبان فتحي عبد الرحمن
دينا وائل السيد احمد
يمنى حسن محمد حسن زيادة
مصطفى غريب حسن عبدالصمد
كريم احمد محمد السعيد ابو ريا
ءاﻻء حازم محمد عبد السﻼم
سهام سامي على مرعي
ايه ناصر عبد المنعم محمد رجب
شاهر سعيد السيد عبدالرازق
هشام احمد وهدان وهدان جاد
عاليا عبدﷲ عبيد عبد الباسط
اسراء على عبد المنعم على
احمد صبري ابراهيم شعﻼن
بيتر مجدى وليم لوقا
اسراء مصطفى السيد داود
امانى عاصم اسماعيل مكى
احمد معوض الحنفى احمد
كريم احمد شوقى صقر نصر
محمد مجاهد عبدالوهاب خليل
احمد جابر محمود حافظ احمد
امانى محى الدين عبد النعيم اسماعيل
ياسمين سامى عبد الحميد عجمى على
محمود سامى رشاد فرج
عبد الرحمن محمد عطيه الجارحى

الكلية
تربية نوعية موسيقية اسكندرية
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تجاره الزقازيق
تجاره الزقازيق
دار العلوم الفيوم
المعهد الكندى العالى لﻼدارة  6اكتوبر
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره عين شمس
تربية/رياضه العريش
اداب عين شمس
رياض اطفال المنصوره
تجاره بنها
السن عين شمس/رياضة
حاسبات ومعلومات حلوان
تربية كفر الشيخ
تربية اسكندرية
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تجاره الزقازيق
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم القاهره
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
اداب كفر الشيخ
تربية قنا ج جنوب الوادى
تربية/رياضه المنصورة
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
دار العلوم الفيوم
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق سوهاج
تجاره اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
تجاره كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
755352
590545
593174
437600
147330
912163
578245
811269
678742
210035
126037
287713
361086
170137
152763
352257
651205
222873
294406
657833
355673
164205
114448
671869
435544
725313
606746
296218
679735
108675
431044
388848

اسم الطالب
ساره حسين فهمى عبد العزيز
كريم محمد احمد احمد مناديلو
محمد احمد محمد على رمضان عيسى
مريم شعبان سعد محمد الجمال
هشام سيد فولي عبد الحميد
مينا يوسف هزلن يوسف
احمد صابر عبد الفتاح حسن
الزهراء هشام على محمد
زينب حمدى عبد ﷲ المتولى احمد
محمد ايمن محمد عبدالعزيز
جنى صبرى على الشربينى جازيه
محمد احمد محمد عبد السﻼم
حبيبه سمير محمد يوسف محمد
مروه نادي عبد الغني ابراهيم
حسام عاطف جابر نادى عبد العزيز
مريم احمد عبدالمهيمن وهبه
نهله عبد العزيز عبد العزيز محمد قرمد
بوﻻ هانى يونان عبد الملك
محمود مصطفى مصطفى سلطان
اسراء محمد محمد زكى حماده
بسنت صبحى فؤاد السيد
عهود مصطفى محمد على الشامى
نورهان فؤاد لطفى احمد خليل
عادل محمد عبد المنعم عبد المجيد
امنية هشام سعد محمود عبد اللة
اميره جمال مستوفى مكى بيومى
عبير سمير يوسف حبيب
غادة احمد عبد الجواد احمد
عبد ﷲ غانم عبد الشافى سعيد
مارينا عادل فخرى اسرائيل
نورهان احمد سعد حافظ
احمد ممدوح محمود النشرتى

الكلية
معهد فني صحى اسماعيليه
حقوق المنصوره
تجارة جامعة السادات
علوم اﻻسكندريه
حقوق انتساب موجه حلوان
تربية رياضية بنين اسوان
معهد فني صحى رياضه طنطا
تجاره بنى سويف
علوم جامعة دمياط
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
فنون جميله فنون حلوان
حقوق حلوان
حقوق عين شمس
اداب انتساب موجه الفيوم
اداب بنى سويف
تربية/رياضه عين شمس
رياض اطفال المنصوره
اثار القاهره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره المنصوره
علوم رياضة اﻻسماعيليه
اداب انتساب موجه الفيوم
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية المنصوره
علوم طنطا
علوم رياضة جامعة السويس
نوعية الزقازيق
تربية/رياضه عين شمس
تجاره بور سعيد
اداب بنى سويف
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
436960
446726
164665
508860
526850
903440
756887
428049
210925
368771
457373
154559
121281
500540
166088
431452
450440
534764
658704
815764
149076
821918
439334
651339
503514
727251
745965
454512
227302
908883
836032
670004

اسم الطالب
ساره محمد حسن حميدو
بﻼل مصطفى ابراهيم اسماعيل
زينب رجب عبد الرازق عبد المقصود
هدير يسرى السيد محمد
أية محمد السيد شريف ابو سمره
بسمه رفعت على محمود
فاطمه جﻼل طه احمد
ابراهيم محمد ابراهيم حسنين
بيتر عدلي عبدﷲ ابراهيم
حسن السعيد عبدالهادى محمد عفيفي
يمني عبد المقصود ذكي البابلي
احمد صفوت جابر عطية
خالد احمد امين محمود احمد
منة ﷲ مصطفى محمود السيد
ندا معوض محمد كمال الدين مصطفى
مصطفى محمود عمر شاشو
تقى محمد أحمد الصاوى فتح ﷲ
إيمان حميدة محمد عبدالمولى الدقله
حنان احمد السيد ابراهيم الشربينى
محمود خالد سعد عطا
محمود عادل ابو بكر عبد الباقي
سلمى عﻼء دسوقى عبد العال
ميار حسام الدين كامل عبد المقصود على
لبنى عبد ﷲ محمد عبد ﷲ غنيم
ميادة مدحت محمد امين غنيم
احمد سمير عبدﷲ محمد عتمان
عبدالرحمن خالد خليل اسماعيل
آيه جابر ربيع السطوحى
ضحى مصطفى عدلى محمد
رقيه ياسر احمد مأمون
ساره حسن بدوى محجوب
منى ابراهيم محمد ابراهيم عباده

الكلية
تجاره اﻻسكندريه
اداب طنطا
اداب الفيوم
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
زراعه مشتهر
معهد فني صحى رياضه طنطا
معهد فني صحى بنى سويف
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تمريض الفيوم
حقوق اﻻسكندريه
تجاره طنطا
كلية البنات علوم عين شمس
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم المنصوره
تربية/رياضه اﻻسكندرية
علوم رياضة الزقازيق
تمريض اﻹسماعيلية
طب بيطرى كفر الشيخ
دار العلوم ج القاهره
كلية تجارة ج أسوان
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تربية ابتدائي المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
450126
446500
735197
531674
747822
449857
502080
456190
449689
674345
545532
429048
576667
133761
678844
364260
470392
448952
308457
660329
740683
323663
835844
464637
325320
603903
253341
502115
535937
599404
230858
739291

اسم الطالب
امانى محمد عثمان محمد المراكبى
احمد مجاهد محمد مصطفي مجاهد متولي
رحمه حسينى محمد على محمد
احمد محمد عبدالوهاب على شعبان
نوران محمد سعيد عطيه
اسراء محمد ابراهيم عرفه
رضوى هشام محمد السعيد محمد كامل قدرى
محمود على محمود عبدالعال
امانى ايمن عبد المنعم عبد العزيز محمد
ياسمين خالد السيد محمد احمد عيسي
محمود نيازى ابراهيم ناصر
ياسمين محمد محمد السيد ابراهيم
رانيا حسين حسن زكريا الزاهى
انجي حسن محمود حسن
احمد محمد السعيد محمد احمد
نسرين محسن محمود الحسينى محمد
المغازى عبدالجواد المغازى يوسف احمد الشافعى
داليا فكرى عبدالغفار السيد عدروس
هاجر رأفت يحيى طايل
مصطفى محمد حسن عمر
مني ابراهيم السيد علي
اسماء صبحي شوقى احمد الصاوى
ميرنا برسوم فرج غرغورى
مصطفى ابراهيم بدير مرسى شعيب
اية علي محمد على
فتحى عطيه راشد حسن
ايه محمد اﻻنور سعد قرنى
ندا اشرف عبد المحسن الشرابى
صابرين على محمد محمد شحاته
مريم رؤوف جورجي أسعد غطاس
مصطفى عزمى محمود عبدالعزيز الشاذلى
محمد عبد الوهاب محمد مهدى نويرة

الكلية
اداب طنطا
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تمريض الزقازيق
حقوق جامعة السادات
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
اداب طنطا
علوم طنطا
تربية طنطا
اداب انتساب موجه طنطا
زراعه المنصوره
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تربية اسكندرية
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية ابتدائي عين شمس
تربية/رياضه كفر الشيخ
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه المنصوره
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
دار العلوم ج القاهره
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف/رياضة
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
تربية الغردقة جنوب الوادي
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
زراعه القاهره
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تربية طفوله ج دمنهور
علوم الزقازيق
حقوق عين شمس
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
920724
215613
306065
528256
821881
733597
437495
179705
825951
295308
814457
658678
111533
834513
294171
145466
891714
665057
141339
318189
315121
818284
668176
319814
212386
588101
579109
209077
532690
523809
510157
501815

اسم الطالب
سهام عنتر ابوالحمد عرفه
اسراء محمود عبد التواب محمود
محمد مؤمن ضيف سيد احمد
مي أنور جابر غريب مرسي
اسماء محمد حسين محمد
نهى سعيد فتحى ابراهيم
اسماء رمضان عبد المقصود محمد اسماعيل
محمود احمد احمد عبد النبى
ساره نجيم شمروخ ابوبكر
اميرة احمد محمد متولى
امير عادل شفيق اسعد
اسماء محمد منصور احمد طه
ياسمين حسين عثمان حسين
ايمان محمود الشافعى عبادى
شريف احمد سعد احمد
مارى سﻼمه عبده سعد
صفاء عبد الكريم محمد محمود
محمود الرفاعى عبد ﷲ الرفاعى البلشه
سمر محمد عبد الحميد بيومي
محمود حمدي عبدالمنعم عراقى
احمد سعيد السيد عطيه
شيماء عاطف عبد الحفيظ زقلف
احمد محمد السعيد مقبول
نيرة طارق فريد السيسى
عمر محمد علي دسوقي
احمد ممدوح عبد الغنى عبد العزيز البربرى
محمد عبدالعاطى محمد قطيط
عمرو محمد المرسى المرسى محمد
عﻼء عادل عبد الرحمن شاهين
سارة هشام رمزي علي شهبة
عمر اشرف شوقى ياسين
حاتم حمزه درويش عبد الحميد خضر

الكلية
معهد فني صحى سوهاج
تجاره جامعة السويس
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
علوم اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم طنطا
اداب بنى سويف
حقوق قنا جنوب الوادي
حقوق حلوان
اداب المنيا
تجاره كفر الشيخ
حقوق القاهره
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف/رياضة
حقوق القاهره
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره اسيوط
تجاره المنصوره
استنفد الطالب رغباته
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية بنها
نوعية المنيا
تجاره طنطا
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
علوم رياضة طنطا
تجاره بنها
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
527334
523184
318227
535636
678888
754632
319243
680555
380550
675041
597494
206105
908891
367283
743221
241145
533301
890332
594823
373969
179109
678316
310726
752128
591538
378656
124133
164519
752656
661432
918358
538068

اسم الطالب
مريم ظريف صدقى الكسان
عمر حمدي عبد الفضيل محمد
عﻼء محمد يوسف الدسوقى
هبه ﷲ محمد محمد محمد الطايفي
علياء حمدى محمد يوسف السيد
عمار محسن عباس الدجلة
هبة ﷲ مجدي كمال عبد الحميد الفقى
حلمى حازم حلمى محمود عبد الرحمن
اسماء شعبان عبدالعزيز عثمان
احمد خميس عطا محمد زكيبة
ريهام السيد السيد السيد حسام الدين
شيماء محمد امين قناوي
زينب محمد صالح امام
نورهان ناصر حسين محمد جاد
دينا اشرف مﻼك بخيت
تقى عادل خلف محمود
اية مسعد عبد العزيز خليفه
سحر خلف خليفه حامد
سارة عﻼء يوسف ابوزيد جبل
مريم مسعد السيد موسى الدوبى
نوران صالح احمد عبد الباقى
مصطفى طارق محمد عبد المطلب
ايمان مصطفى محمد الجمسى
ندى حسن احمد حسين العدوى
اسماء امير محمد معيط
محمد يس زين العابدين يس
عبد الرحمن ابراهيم دسوقى شلقامى
اسراء عيد عبد الجواد محمد
منه على على عبد الرحمن على
امانى توكل عبد الفتاح عبد المنعم المطحنه
مروه عادل عبدالرحمن همام
نرمين ايهاب انور فتح ﷲ عبد ربه

الكلية
تجاره اﻻسكندريه
زراعه سابا باشا اﻻسكندريه
تجاره بنها
تربية ابتدائي دمنهور
اداب المنصوره
معهد فني صحى اسماعيليه
تربية ابتدائي شبين الكوم
المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا المنسوجات بالمحلة الكبرى
اداب انتساب موجه بنها
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم جامعة دمياط
تجاره القاهره
علوم اسوان
حقوق بنها
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
دار العلوم الفيوم
تربية اسكندرية
حقوق اسيوط
تربية جامعة دمياط
اداب طنطا
تربية ابتدائي بنى سويف
معهد فني تمريض المنصوره
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه
تجاره بور سعيد
فنون تطبيقية جامعة دمياط
اداب سوهاج
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية الفيوم
تربية ابتدائي بور سعيد
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره انتساب موجه دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
730903
883323
178042
239277
658747
106374
220786
502229
899006
321180
439395
817420
285565
548338
509920
539771
112821
592269
660705
599032
530952
682882
464921
381402
458922
309958
366180
157365
608602
174770
302226
122692

اسم الطالب
عمرو محمد عبد العزيز بنداري محمد
محمود مصطفى محمد عبد الظاهر
عبد الرحمن شعبان محمد محمد سعيد
اسماعيل عبد الرحيم محمد محمد
محمد السيد ابراهيم حسن عبد ﷲ
احمد حسن محمد فهمى
عمر عﻼء الدين جابر عبد العال
شاليمار محمد عبد الناصر عبد المقصود حسين
مارتينا هاني سليمان زخاري
اماني رمضان سعيد المﻼح
اسراء محمد سعيد وهبان
كيرلس أيمن أكرام عطية
عمر ناصر حمدى عبد الصمد
عﻼء عبد العظيم محمد سيد أحمد نعيم
نصر اسامة ابراهيم خليل عبد الرازق
اسراء احمد دومه بساط
اية محمد امين ابراهيم
ندا سامى عبد الحافظ عوض
خلود فكرى محمد ابو المعاطى غازى
رانا جمال السيد سعيد
محمد سعد عطيه عطيه أبو شتيه
محمد وهدان سليمان وهدان
احمد محمد عبد السﻼم الهنداوي
سيد كرم سيد حسين علي
سندس احمد عبد الحفيظ دره
محمود احمد محمود عﻼم
احمد السيد سعيد عبدالطيف
هبه خالد سلومه محمد
سمير محمد محمد محمود
اسماء محمد علي عبد الحكيم
اسﻼم عبد النبي ابراهيم الهباشه
ريم ياسر احمد حمدى

الكلية
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية اسيوط
حقوق القاهره
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم بورسعيد
معهد فني صحى سوهاج
اداب شبين الكوم ج المنوفية
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
علوم رياضة الزقازيق
تجاره دمنهور
معهد فني صحى اﻻسكندريه
علوم عين شمس
اداب جامعة دمياط
تربية المنصوره
طب بيطرى الزقازيق
حقوق طنطا
حقوق المنصوره
علوم اسيوط
حقوق عين شمس
تجاره كفر الشيخ
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
حاسبات ومعلومات حلوان
حاسبات ومعلومات عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
118263
432333
307886
534069
908131
602456
512938
898919
282728
518668
892674
801707
216125
912267
301105
833975
316851
373875
161064
500186
891759
804230
353319
606203
614917
826393
210370
677201
534624
578226
470101
143825

اسم الطالب
مارينا ممدوح صالح شحاته
عبد ﷲ محمود جمعه حسن جمعه
اﻻء فتحي على شعير
سلمى صﻼح محمود على بهنسى
عمر انور محمد عبد المطلب
محمود احمد عبدالحميد عبدالدايم
ايه محمود اسماعيل مرسى
ايرينى طلعت سيدهم ابراهيم
ميرنا احمد محمد محمد موسى
اميره صبرى احمد بسيوني منيسى
اميره فؤاد عبد العزيز فراج
حسام سيد محمد عبد الحميد
ايزابيل وهيب وهيب حنين
اميره عثمان عبد القادر عثمان
عبد الرحمن عادل خليفه عباس مزروع
احمد الطيب سليمان الطيب
ايناس خالد الشحات عباس
ايه فتحى السيد عبدالسﻼم
بسمة جمال محمد رسﻼن
مصطفى محمد عبد المقصود مصطفى على سﻼمة
ندي احمد حسين على
سيلفيا سعد ﷲ وهبه حزين
رامز يوسف ابراهيم عبدالمﻼك
وليد سعيد السيد احمد
دينا ايمن فتحى السيد عيسى
كاترين عادل عبدالمسيح جريس
انجى احمد على احمد مرسى
عمر على السيد على جبر
ساره نبيل على حسن عوض
نها المتولى محى الدين حسب ﷲ
محمد خالد محمد حامد على الحداد
احمد عبد المولى عطوه موسى

الكلية
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
علوم حلوان
حقوق سوهاج
العبور العالي ك 21بطريق بلبيس لنظم المعلومات اﻹدارية
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره سوهاج
علوم حلوان
اداب انتساب موجه دمنهور
اداب اسيوط
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تجاره عين شمس
كلية تجارة ج أسوان
تربية ابتدائي شبين الكوم
تجاره سوهاج
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
نوعية بنها
اداب بنى سويف
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تمريض اسيوط
تربية ابتدائي المنيا
حقوق عين شمس
تجاره الزقازيق
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
فنون تطبيقية جامعة دمياط
علوم اﻻسكندريه
معهد فني صحى طنطا
حاسبات ومعلومات المنصوره
حقوق القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
358674
324539
538256
446104
593168
681732
885390
305230
215120
740833
607025
815351
733840
728658
752856
837497
598378
120392
899879
228457
218054
725757
670296
372874
670849
214350
669483
375070
160934
804873
530721
882005

اسم الطالب
ايه سيد على ابراهيم
احمد محمد عبد الحكم احمد عيد
دينا اسماعيل خليل عبدالسﻼم البدوى
احمد محمد فهمى صقر
خالد صﻼح احمد ابو النجا
اسامه يوسف يوسف المهدى خاطر
مرفت خيرى احمد حسين
سارة كمال الدين حسين الجحش
احمد عبدالعزيز الحامولى عبد الرحمن
فطين عبده بهيج الراوي
مصطفى اسامة مصطفى ابوزيد خطاب
هالة احمد علي احمد
ايمان توفيق فتحى حسب النبى
احمد محمد ابراهيم السيد محمد
اسراء انور محمد السيد الجندى
الشيماء يونس محمد أحمد
أحمد أسامه الحسينى السخيلى
محمود سيد بسيونى عبد العال
ابراهيم حسن السيد محمد
ياسين محمد طاهر محمد
رحاب حسن سيد عبدالصالحين
روان عبد ﷲ عبد السﻼم عبد الرازق
اميره عماد محمد احمد على المنجى
ايمان جمال محمد بيومى
مروه فتوح عبده على
اندرو خالد امير عزيز
محمد اسماعيل محمد اسماعيل محمد عباده
هاجر محمد احمد بيومى
شيماء رمضان سيد قرنى
طارق محمد عطا محمد
احمد رمضان اسماعيل البتانوني
شيماء عبد اﻻمام محمد علوان

الكلية
كلية البنات تربية عين شمس
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
تجاره طنطا
تجاره طنطا
تجاره بور سعيد
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره اسيوط
تربية طفوله شبين الكوم
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تجاره جامعة السويس
نوعية المنيا
تربية ابتدائي الزقازيق
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
كلية أداب بورسعيد
تربية طفولة فرع الوادى جديد
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب عين شمس
حقوق الزقازيق
تجاره كفر الشيخ
تجاره عين شمس
معهد فني صحى المنصوره
اﻷكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب
علوم جامعة دمياط
معهد فنى تمريض بنها
علوم بنى سويف
اداب المنيا
علوم دمنهور
معهد فني تمريض اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
748611
753604
313754
322258
523519
654613
156129
232908
897670
581321
608659
120919
206951
214253
540738
149011
877701
580016
585691
659884
897691
219909
735142
890329
667254
220740
819574
912570
663780
157277
680487
211459

اسم الطالب
احمد عبدالظاهر رزق ابراهيم
اسامه محمد نجيب زكى عامر
اية محمد يونس يونس برعى
احمد جميل محمديسري عبد الوهاب البري
أيه محمد أحمد عﻼم
حنان عادل مختار محمود احمد ربيع
عبد الرحمن احمد محمد رشوان
اسماء الطيب محمد محمد
اشرف محمد احمد طلب
محمود حمادة السيد ابو الحديد جماعة
ساره ايمن عطيه عطيه
مصطفى رشيد سﻼمه رشيد
على عبد الناصر عبد ﷲ حسن
عبد الرحمن مصطفى محمد عبد القادر
محمد حلمى عبدالمقصود عبد الحميد
امانى اشرف بشير عيسى
مروان محمد محمود صالح
بثينه خليل ابراهيم الدسوقى العبد
محمد عبد العزيز عبد العزيز الحارتى
نانسى اسماعيل حسين اسماعيل
محمد ناصر السيد محمد
هالة جمعة عبدالمجيد قاسم
امنيه اﻻمير محمود محمد
ريم يحى بحر خليل
نورهان محمد مصطفى الفخرانى
اسﻼم طارق سيد ابراهيم
محمد جمال عبد السميع محمد
هاجر جمال محمود هﻼلى
احمد عبد الفتاح عبد اللطيف حسن جمعه
شيماء محمد احمد عبد الحكيم
فاطمه احمد محمد غانم البغدادى
مي محمد عبدالمعبود احمد

الكلية
تجاره جامعة السويس
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
اعﻼم القاهره
علوم رياضة شبين الكوم
تربية اسكندرية
اداب المنصوره
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
كلية البنات آداب عين شمس
تربية رياضية بنين سوهاج
الفني لترميم اﻵثار باﻻقصر
نوعية فنيه الزقازيق
زراعه القاهره
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
زراعه دمنهور
تجاره القاهره
علوم رياضة اسيوط
اثار الفيوم
اداب المنصوره
اداب جامعة دمياط
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اداب الزقازيق
نوعية فنيه اسيوط
اداب جامعة دمياط
تجاره عين شمس
حقوق اسيوط
تربية رياضية بنات اسوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
رياض اطفال المنصوره
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
511698
460617
604821
533074
435715
834969
306518
597482
114880
468462
318670
148199
125842
285162
603003
157847
906631
674917
674713
331760
656362
814146
592812
445814
323409
219532
454686
427116
674739
325372
144963
128494

اسم الطالب
رقية هاني محمد السيد
محمد يوسف رجب الصباغ
ريم احمد بهجت احمد رزق الجندى
آﻻء علي كامل بسيونى أبوبكر
يمنى عبد السميع بيسم الشمندى
ابو الحسن على السعدى على
محمد شعبان شحاته خود
خلود وائل محمد السيد قلموش
شروق صفوة محمد حسانين
محمد صبحى يوسف عبدالرحمن سرور هاشم
بسمة محمد صبحى توفيق
محمد سعيد فراج ابوطالب
دنيا وحيد محمد عزب محمد
ندا خالد حازم محمد
محمود محمد يسن محمد الحاوى
احمد على فوزى محمد
مريم اشرف اسحق خله
على عﻼء مسعد حسن عبد المجيد
احمد كمال احمد احمد عثمان
ياسمين سيد حسن محمد علي
اﻻء مجدى محمد النجار
هبه ميﻼد ذكي طناس
محمد عبد العزيز مسعد الخنينى
يارا رجب عاطف محمد جعباص
دنيا عﻼء محمدحافظ عبدالجواد عفيفي
احمد جمال عبد اللطيف عبده
ايمان صﻼح عبد النعيم اﻹبشيهي
محمد هانى احمد السيد
عمر محمد محمد جويلى
اسراء رمضان رشاد احمد
مريم محمد عبد المعبود عبد ربه
امل سيد عبده محمد

الكلية
حقوق اﻻسكندريه
ك.ت .فني منشات بحريه بور سعيد
تجاره الزقازيق
اداب اﻻسكندريه
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
اداب قنا ج جنوب الوادى
تربية ابتدائي السادات
تربية جامعة دمياط
زراعه عين شمس
تجاره كفر الشيخ
اداب سوهاج
ك.ت .فني لمواد البناء حلوان
اداب عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية الزقازيق
تربية /رياضه بنى سويف
تجاره سوهاج
اداب المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
نوعية عباسيه
اداب المنصوره
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
اداب انتساب موجه جامعة دمياط
زراعه طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى طنطا
زراعه اﻻسكندريه
تجاره المنصوره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
السن عين شمس
اداب انتساب موجه القاهره

Page 3425 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
882375
365885
137041
500211
844627
382476
731074
301933
354128
583353
434389
240384
314268
312249
366782
213271
159239
356899
360062
524861
892672
758638
157715
669083
817623
204622
879395
671373
129907
750600
452098
121597

اسم الطالب
يوسف زكريا ضبع جادالسيد
رانيا حمدى محمود حسن
عبد الرحمن محمد عبد الفتاح محمد
ليلى محمد مؤنس خميس محمد البيار
اسماء احمد محمود احمد
عبدالعزيز محمد محمد سيد
ايه احمد احمد منسى ابونصر
يوسف محمود ابراهيم عبد العزيز عوكل
محسن عبدالستار على علي
اﻻء فرج حسين حسين المالكى
محمد جمال سﻼمة علي ابراهيم حجر
بسنت سعيد عبد الحكيم نورالدين
اميرة كمال عبد الصمد موسى
احمد زكي حسن محمد
امير محمد رفاعى محمد
نور محمد احمد ماهر عباس
ايه محمود زهران عويس
محمود رافت سعد سيد محمد
حسن اسامه حسن سيد
مياده محمد دسوقى جمعه على
اسراء عبد الرحمن احمد رحاب
امل على عبدالمقصود السيد
محمد شريف عبد العال عبد ﷲ
مها احمد عبد ﷲ محمد عبد ﷲ
شيماء خلف محمد عبد ﷲ
حسن عونى حلمى سرحان
مينا سامى غالى سعد ﷲ
محمد ممدوح سعدى حسن
بسمه ابراهيم عبده احمد
محمد ممدوح حمادي محمدين احمد
عمرو رضا محمد غربية
احمد مجدى امين عبد الحليم

الكلية
تجاره اسيوط
علوم رياضة عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب اﻻسكندريه
إعﻼم بنى سويف
حقوق بنها
تربية الزقازيق
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره انتساب موجه طنطا
نوعية طنطا
علوم اﻻسكندريه
زراعه القاهره
اثار القاهره
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
حقوق بنها
تجاره القاهره
إعﻼم بنى سويف
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
زراعه اﻻسكندريه
اداب اسيوط
تجاره الزقازيق
تجاره اسيوط
معهد فني صحى المنصوره
تجاره اسيوط
تجاره عين شمس
تربية اسيوط
تربية رياضيه بنين المنصوره
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تجاره طنطا
تجاره بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
352769
212434
185409
169130
107817
800272
313937
680498
385733
380828
310242
107012
544564
150312
384060
281888
545203
813796
435546
585847
309757
454553
139975
149578
244969
320828
450002
527813
303273
657052
746960
875234

اسم الطالب
مارتينا جمال خليل جرجس
اًﻻء عماد محمد شعبان السيد الجناينى
محمد سيد عبد الجواد سيد
اميمه قرنى سيد بليدى
محمد نبيل على حسن عقرب
جرجس نشأت مكرم سﻼمه
سحر حمدي عباس ابو موسي
مروه منير عبد الحميد عبد المجيد ضحى
ريمون رمزى مريد ميخائيل
اسراء خالد كمال سالم مليجى
محمود محمد محمود اﻻصفر
حسين مجدى حسين محمود ابراهيم
محمد أحمد محسن أحمد حنفى
الشيماء حمامة محمد حسين
هدير عدلى منصور بيومى
نور خالد عبد الحفيظ عبد الخالق
محمود سمير محمد محمد عبد المجيد
مارينا مدحت موريس ميخائيل
آية محمد عيسى مصطفى ابراهيم
لوزة رشدى ابراهيم عطاﷲ
محمود احمد محمود زيان
نورهان رضا صﻼح محروس الزيات
عبد الرحمن محمد عبد القادر ابراهيم
علياء محمد عبد الفتاح احمد
صهيب عثمان هاشم محمد
اميرة محمد عزب النشار
هاجر اشرف السعيد علوان
هاجر نبيل بدير راشد
نورا عبد الدايم محمد جميل
ندى محمود عبد ﷲ عبد المنصف
عاصم على احمد على
نورهان احمد محمود عبد الحافظ

الكلية
تجاره بنها
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره بنى سويف
اداب الفيوم
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنى سويف
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره جامعة دمياط
تربية عين شمس
السن عين شمس/رياضة
تجارة جامعة السادات
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب القاهره
اداب انتساب موجه عين شمس
ع.كندى تكنو.اعﻼم ت.خامس
علوم رياضة الزقازيق
نوعية موسيقيه المنيا
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تربية طفوله طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
اداب انتساب موجه حلوان
زراعه القاهره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تمريض طنطا
اداب اﻻسكندريه
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
185506
135624
159406
144455
301133
664768
166818
599785
539197
754813
442981
670801
743150
751992
163120
451216
584434
595687
169863
304869
455480
911526
168844
285275
363410
501452
466788
735595
816474
301175
466020
614642

اسم الطالب
كريم زهران جابر محمد
ايه عبد الناصر عبد العظيم علي
يوسف رزق يوسف رزق
نعمة مبروك السيد محمد
محمد رمضان على قشطه
احمد محمد عثمان محمود الجندى
كريم ماهر فرج محمود
محمود عادل فوزي محمد يونس
بسمة مصطفي محمد محمد
محمد مدحت حامد سﻼمة
اسراء حلمى ابراهيم محمد الحرفه
شيماء ابراهيم عوض مأمون
مروه عبدالحى اسماعيل احمد
ميرنا عزيز عبد ﷲ جاد منصور
سمية عثمان عبد ﷲ محمد
احمد فؤاد محمد حسن ابوسنه
محمود السيد عبد السميع الدسوقى الغبارى
ياسمين عبده عبد العزيز راغب الشرنوبي
سارة محمد عبد ﷲ علي
رقية جمال كامل عامر
مهند محمد شوقى ابواليزيد
ايه محمد ابراهيم عبد اللطيف
احمد محمد على احمد
اسماء مجدي أحمد محمود
احمد فايز النبوى السيد
يوسف سعيد يوسف احمد ابراهيم
ميرنا حسين حسن عباس
زينب خالد عبدالباسط محمد سﻼمة
ايه خلف عامر احمد
اسﻼم رأفت محمد شهاب الدين
هدير حامد محمد محمد الموافى
اسراء ماهر رزق محمد عبده

الكلية
خدمه اجتماعيه الفيوم
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية بنى سويف
دار العلوم ج القاهره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تجاره دمنهور
علوم العريش/رياضة
تربية طنطا
تجاره اسيوط
معهد فني تمريض اﻻسماعيليه
اداب انتساب موجه بورسعيد
السن عين شمس
طب بيطرى كفر الشيخ
تجاره المنصوره
تربية ابتدائي جامعة دمياط
اداب الفيوم
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجاره طنطا
تربية ابتدائي اسوان
اداب الفيوم
علوم عين شمس
تجاره طنطا
تجاره دمنهور
علوم طنطا
تجاره الزقازيق
اداب المنيا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
علوم كفر الشيخ
تربية الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
578824
577368
390172
438331
471887
506722
323143
837375
164838
504828
663131
841327
592445
888038
375990
849429
458816
827681
366523
153814
398572
455213
504249
381299
612664
743263
307323
237866
315781
522813
464580
279459

اسم الطالب
احمد عادل السيد شلبى
اسﻼم خالد عبد اللطيف الدسوقى البدرى
مارينا سامى فرنسيس بخيت
جهاد عبد الكريم عبد العال غزالى
طارق نبيل ابراهيم يونس شيحه
سارة ايهاب عبد الرؤف محمود ابراهيم
اية اشرف محمد السعيد عطيه السيد
أسامه سيد عثمان سيد
وفاء احمد سعدالدين احمد
هبه ابراهيم محمد ابراهيم العقارى
اسماء محمد محمد محمود العسال
حمد عادل محمد محمد حمزة
ميرنا عادل زكريا منتصر
اسراء طارق محمد عبد العال
عبدالرحمن سمير عبدالحليم عواد
حنان سعد رزق ﷲ ابادير
صابرين سعد سعد الشوه
عز الدين بدرالدين محمد عبد الموﻻ
عبدﷲ كمال عبدﷲ عبدالعاطى
ندى اشرف محمد عبد السﻼم
مصطفى حسن محمد ابوسليم عبدالكريم ربيع
تاج الدين راضى ابراهيم علي الجد
محمود عبد المنعم على عبد ﷲ مشاخى
عمر حمدى السيد موسي
يحيى خالد محمد محمد محمد الطاهر
حازم احمد عبدﷲ احمد
رحمة جمال فؤاد محمد
جاكلين عادل يوسف اندراوس
حمادة محمد عبد النبى على
نسمه احمد عبد الظاهر رشوان
محمد جمال الدين محمد عبادى
مهند محمد عﻼء الدين محمود عفيفى

الكلية
معهد فني صحى طنطا
استنفد الطالب رغباته
علوم عين شمس
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق المنصوره
اداب دمنهور
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
طب بيطرى فرع الوادي الجديد
طب بيطرى بنى سويف
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره كفر الشيخ
نوعية المنيا
حقوق المنصوره
تجاره اسيوط
تجاره عين شمس
السن المنيا
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
اداب انتساب موجه اسوان
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات بنها
كلية البنات علوم عين شمس
علوم كفر الشيخ
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
914092
310623
821848
671756
165610
150645
670179
180672
825686
816253
510696
144281
882136
524958
116389
302384
678773
806666
672349
749102
299795
742710
429485
525455
889916
470080
823663
677014
133932
589561
471933
835959

اسم الطالب
ابراهيم رمضان على محمد
سهر محمد رضا السيد نجم
نرمين احمد حسن نصرﷲ
مكارم حماد احمد حماد
وﻻء حمدى عبد العظيم عبد الهادى
مصطفى سعيد حسن محمد
شيماء سعد احمد سيد احمد
حسناء حسن محمد عبد الرسول
امنيه فتحى عبده وزيرى
شريهان كسبان فنجرى سيد
عماد مصطفى سعيد محمد عصفور
محمود مهدي زكريا ابراهيم
محمد عثمان اسماعيل امين
ايه حسن محمد بيومى نصير
مصطفي محمود شمس الدين حسن
ابو بكر اسماعيل عبدالسميع محمد
مروه عبد الفتاح محمد السيد
امنيه عادل محمد حسين
سالى محمد السعيد متولي
ايمان بدر الدين محمود بدرالدين
محمود رمضان محمود علي
مى دهشان محمد مهدي
مى عزت محمود عطيه محمد
هاجر رجب هاشم عبد الحليم ابو الخير
زينب عبد الحكيم محمد صادق
عبدﷲ نعمان محمد السعيد الدميرى
سمر محمدعاطف محمد السبكى محمد
هشام توفيق محمد توفيق محمد
دينا عبد الناصر احمد السيد
هدير عادل عبد العزيز والى
حسن اسامه محمد عبد السﻼم
زينب حسن احمد حسن

الكلية
معهد فني صحى اسوان
تربية ابتدائي شبين الكوم
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
معهد فني صحى المنصوره
علوم الفيوم
تربية حلوان
علوم المنصوره
اداب الفيوم
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
تربية ابتدائي المنيا
تجاره سوهاج
علوم رياضة حلوان
علوم رياضة اسيوط
تربية أساسي اسكندرية
مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية
علوم جامعة السويس
تجاره بور سعيد
علوم المنيا
تربية ابتدائي المنصوره
تربية جامعة السويس
معهد فني صحى امبابة
تربية اﻻسماعيليه
حقوق اﻻسكندريه
تجاره طنطا
تجاره اسيوط
تجاره كفر الشيخ
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية حلوان
علوم طنطا
اداب كفر الشيخ
نوعية موسيقيه قنا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
604801
537332
530867
595545
379334
732230
320417
458889
734736
381785
437577
801948
584441
732637
559074
727504
445618
588691
605312
439396
811220
809135
655285
740960
125763
581291
898967
760286
587222
159660
158592
666238

اسم الطالب
جمانه حسام مصطفى احمد
امانى رفعت احمد محمد هشام
جمال صالح احمد صالح برغوت
آيه ممدوح أحمد عوض
شروق مسعد معتمد محمد بيومى
عبد ﷲ محمد عبد اللطيف سويلم
زياد محمد مصطفى محمد اسماعيل
أيه عبد الوكيل على الدين درويش
سماح محمد السيد محمد
كرستينا جورج منير وهبه
سميه ياسر محمود عبد المطلب صالح
عبد الرحمن جمال حسين محمد
الشيماء خالد محمد شحاته كامل
اسماء صالح مجاهد محمد
عمر على لطفى سليمان حسن
اسراء ناصر محمد انور عبدالحليم سالم
دنيا احمد عبدالرحمن السماحى
احمد حسين عبدالخالق ابو زيد
اسماء مصطفى ابراهيم عبد العزيز
اسماء حمدى محمود متولى اسماعيل
مى عاصم محمد احمد
رانيا رمضان دردير ابراهيم
ريهام محمد على السعيد
محمد احمد حسن عبد الكريم
اسراء احمد محمد البندقلى
محمد صﻼح الدين سباعى على
ساره عبد العال ابراهيم محمد
فوزية اسماعيل محمد اسماعيل
احمد نبيل عبدالهادى سليمان القيم
اﻻء ابوسيف محمد عبد الجواد
محمود خميس محمد عبد الكريم
اميره على عبد الغنى محمود الهﻼلى

الكلية
تربية طفوله الزقازيق
علوم دمنهور
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه عين شمس
نوعية الزقازيق
اداب شبين الكوم ج المنوفية
استنفد الطالب رغباته
تربية/رياضه الزقازيق
السن عين شمس/رياضة
تربية اسكندرية
اداب انتساب موجه المنيا
تربية طنطا
دار العلوم الفيوم
تجاره اﻻسكندريه
نوعية الزقازيق
اداب كفر الشيخ
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
السن عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
تربية المنيا
اداب المنيا
علوم المنصوره
تجاره جامعة السويس
تربية عين شمس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
طب بيطرى سوهاج
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
علوم طنطا
اداب انتساب موجه بنى سويف
حقوق بنى سويف
علوم المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
319602
589032
603426
282651
577563
558341
320075
207480
599960
919872
530861
575657
613015
674263
836437
537598
545140
125890
279752
515130
586091
661830
377600
876768
577324
589161
909084
892143
600797
607125
103682
530017

اسم الطالب
اشجان جميل حسن الحمامى
محمود محمد طلخان هﻼل شادى
عمر محمد حاتم حجازى حسن حجازى
عمرو محمد عدلى محمد حسن
شريف عاطف عبد الحى محمد العطار
شيماء ناجى انور محمد حيور
عمرو محمد عبد ﷲ طه شحاته
ساره شريف تاج الدين عبد الجواد
احمد عبدالرحمن محمد على سﻼمة
ايمان محمد يوسف على
باسم جﻼل عبدالمحسن سعد حميده
امنيه مرسى السعيد مرسى الضنين
مريم جمعة رمضان عثمان
ريهام رضا محمد حسين الصباغ
فاطمة محمود سيد احمد محمد
اسراء يحيي انور زبادى
عمر رأفت محمد خميس سليمان
غاده احمد جاد الرب احمد
حسام هيثم يعقوب محمد عمر
ماجد اسامه يحيي ابوالخير
اسراء السعيد السيد ابو سبالة
ايه عﻼء بركات اسماعيل صابر
سيد محمود لبيب ابراهيم سنجر
اسراء محمد محمود ابراهيم
محمد محمد عباس محمد العدوى
هند حمدى احمد الهادى حجازى
عمر محمد فاضل عبد الحافظ
عماد محمد عوض محمد
انسام احمد عيسوى عيسوى
احمد جمال خليل عبد العزيز
ساره شريف صديق فرج ﷲ
محمد مبروك انور العوامي

الكلية
نوعية اشمون
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
علوم الزقازيق
السن عين شمس
علوم رياضة المنصورة
تربية طفوله ج دمنهور
زراعه المنوفية/رياضة
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حقوق قنا جنوب الوادي
اداب دمنهور
معهد فني صحى طنطا
اداب الزقازيق
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره دمنهور
علوم رياضة الزقازيق
تجاره القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق طنطا
اداب طنطا
طب بيطرى كفر الشيخ
اداب طنطا
اداب اسيوط
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب طنطا
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب اسيوط
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
464320
884895
225399
548432
322734
660729
583245
745574
457465
356549
882372
297486
823012
833868
145872
829660
663624
899248
210570
821680
656071
578159
377665
394849
330312
681325
234454
117843
133333
612359
608039
310753

اسم الطالب
عبد الرحمن احمد احمد محمد عيد
عبد الرحمن كمال ابراهيم ذكى
سهر نصر سيد زكى
احمد حسين أحمد حسن السنهورى
اسراء محمد صادق عبد المجيد
ندا رشاد فاروق الشحات عبد الحميد شعير
منى عبد العزيز سعد ابو عرب
محمود مصطفى لطفي محمود
ايه السيد عبدالمعبود عبدالغني
ماهر يحى محمد عثمان
نور مجدى محمد سطوحى
مريم محمد امام محمد
أروي فتحي موسي عبدالغني
رقية محمد سيداحمد لبيب
اسامه نبيل ابراهيم سيد احمد
فيرينا حشمت شهدي لبيب
عفت صﻼح الدين شاهين على السيد
عبد الرحيم على الرشيدى عبد الرحيم
سلمى امجد محمد عزت على الطويل
فايزة محمود عبدالرجال جودة
اسﻼم فتحى عبد الستار المرسى محمد
محمد زنهم طاهر احمد
منال حسين شحات اسماعيل
هبه ﷲ ايهاب محمد فايز
يوسف ابراهيم عبد العظيم محروس
اسماء السيد السيد السيد الوصيف
محمد توفيق محمد عبدالخالق
شيماء مجدى محمد حامد
فريدة ابراهيم محمد محمد سعد
احمد سامى عبد الفتاح مصطفى الديب
بسمه محمود اسماعيل السيد الشحات
فاطمة احمد إبراهيم زينة

الكلية
اداب كفر الشيخ
تجاره اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره دمنهور
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف
تجاره المنصوره
معهد فني تمريض طنطا
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب اسيوط
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية سوهاج
حقوق عين شمس
تجارة قنا ج جنوب الوادي
ك.ت .فني صناعى المحله الكبرى
حقوق طنطا
كلية البنات آداب عين شمس
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
حقوق شبين الكوم ج منوفية
علوم المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره انتساب م .بنها
تجاره الزقازيق
تجاره الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
305224
448492
316022
132441
901419
890920
293570
549952
920556
674937
726676
535725
229555
231641
586204
663991
535841
843568
756511
547864
112464
539158
155724
108037
905654
449967
220842
725925
884286
371759
109850
142736

اسم الطالب
رحمة ابو العزم حامد العشماوي
اميره جمال رزق ﷲ عطا
اية عزت حسني حسن الفخراني
عبد العزيز ابراهيم عبد العزيز محسن
مؤمن مختار جادالكريم حسن
محمد اعماد نورالدين مهران
نادية محمد ابراهيم محمد محفوظ
اسامة نبيل محمد ذكى زقزوق
ايه سعد احمد على
اﻻء مصطفى مصطفى على الشره
رنا عمرو محمد احمد المهدى
ايمان على عبد الكريم على السيسى
داليا طارق سليم حسن محمد
ندى محمد نظير احمد
بسمة حلمى محمد ابو يوسف
ياسمين الشحات صابر القصبى
نور عادل محمد فهمى محمد صالح الهند
محمود حسين محمود محمد
اميره ابراهيم صﻼح الدين ابراهيم
محمد حمدى عبد المنعم عمران
امنية خالد مصرى هديةعباس
اسماء فارس عبد الغنى ابراهيم
ساره سيد سعد سليمان
احمد وليد يحيي مصطفي
احمد بخيت احمد محمد
منار عبد اللطيف محمود فرحان ابو جبل
مصطفى رجب سيد محمد
نادر مجدى توفيق بنهان
هند عبد المحسن محمود محمد
سماء حاتم عبدالمقصود بيومى
محمد دسوقى محمد دسوقى
رحاب حنفي محمود بيومي الفقي

الكلية
تربية طفوله شبين الكوم
اداب طنطا
تربية السادات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره سوهاج
معهد فني صحى اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تجاره سوهاج
تجاره المنصوره
علوم بورسعيد
اداب دمنهور
تجاره سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره طنطا
معهد فني تمريض المنصوره
اداب دمنهور
زراعه الفيوم/رياضة
تربية العريش
علوم رياضة طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
زراعه دمنهور
اداب جامعة دمياط
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تجاره سوهاج
تجاره طنطا
علوم رياضة الفيوم
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية اسيوط
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
288897
218280
148027
106278
586190
285563
741497
746364
661627
434686
809527
540623
165786
761024
239776
245242
753654
303716
449598
754140
887273
659243
451658
366276
179180
104443
322743
664959
321335
902444
607018
425673

اسم الطالب
مؤمن محمد فرج محمد عبد ﷲ
ايه خالد حسنى مصطفى
محمود حمدى رجب احمد
عمر عاطف محمود محمد نصر الشافعى
ايمان عبد العزيز احمد كامل
عمر عبد الجواد على عبد المجيد
مصطفى محمد صﻼح الدين محمد
اسراء عبدالعزيز محمد احمد
هاله عبد الناصر محمد احمد نعيم
محمد شعبان رجب ربيعى عز الدين
احمد محمد عبد ﷲ محمد
نورهان مجدي فتحي السيد حسنين
حسين احمد صبحى محمود
منار احمد خليفة عبد المجيد
عبدﷲ على عبدﷲ على
هبه بدوي سو﷼ بدوي
ايمن محمد غانم ابراهيم غانم
اية محمد على عبدالحى
مى مجدى فرج الصعيدى
منه ﷲ محمد عبده على عمر
محمد عبد الكريم عبد العزيز محمد
اسراء ماهر ابوالفتوح ابراهيم احمد
عمر جمال السيد على السيد
مصطفى هيثم عبدالصمد حسين عبدالحافظ
مصطفى رمضان فكرى عبد الحميد
بﻼل خيرى عبد العظيم على
اسماء حامد محمد متولى يوسف
احمد حامد كمال عطوه سمره
فاطمة متولي محمد محمود السيد
عبير على محمد حسن
محمود صابر لطفى محمد صابر
عمر السعيد عبد الرحمن احمد البرهامى

الكلية
علوم رياضة الفيوم
حقوق بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
حاسبات ومعلومات حلوان
تمريض طنطا
تجاره عين شمس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية اﻻسماعيليه
تربية/رياضه المنصورة
تربية/رياضه اﻻسكندرية
نوعية المنيا
تربية طفوله ج دمنهور
علوم الفيوم
تربية جامعة السويس
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني تمريض طنطا
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تجاره اسيوط
اعﻼم القاهره
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
تجاره انتساب موجه بنى سويف
حقوق انتساب موجه القاهره
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
علوم المنصوره
نوعية فنيه اشمون
تجاره سوهاج
اداب الزقازيق
تجاره كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
312727
112247
906608
224868
384560
318179
282027
215378
660030
816316
581149
390063
809748
306312
138486
373981
282430
531863
503192
369200
540495
525960
465417
599731
879087
832972
237118
323592
428060
388650
148939
124900

اسم الطالب
عبد الحميد عادل عبد الهادي محمد
ايمان هاشم على احمد
ساندرا ماجد كمال نصيف
احمد كمال الدين محمد عبدالرحيم
عبير عبدالنبى عبدالغنى هﻼل
عمرو باسم زكريا ناشى
نرمين عﻼء ماجد امين عبد العزيز
مينا يسرى عجايبى ميخائيل
خالد على احمد على الخياط
مارينا سامى رياض عبده
ابراهيم السيد ابوالحمد محمد القطرى
دعاء عبدالعزيز ابراهيم حسن
آن مرقص وديع تادرس
محمود محمد محمد احمد الشامي
ايات خالد حامد عطا ﷲ
مى طارق زكريا احمد سليم
ستيفن فيليب ناثان بولس
عمرو مصطفي صﻼح بدوي
احمد ياسر محمد الغريب جاد
خالد الطوخى رمضان الطوخى
فواكه ماهر سعد عوض طلحه
عمر حمدى رمضان على رمضان
محمد متولي محمود شيحه
وﻻء فتحى على البدرى ابراهيم
ايه على احمد عاشور
ريهام السيد البدوى مرسى حسن
على حسن سيد احمد
سمر محمد عبد الستار محمد هيبة
عبد العزيز علي عبد العزيز علي
محمد حازم عبدالستار محمد السيد
ساره عادل فوزى مكاوى
عمر عماد هاشم ابراهيم

الكلية
علوم رياضة شبين الكوم
علوم القاهره
تجاره سوهاج
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
دار العلوم ج القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
علوم رياضة حلوان
تجاره انتساب موجه طنطا
تربية المنيا
تجاره طنطا
تربية ابتدائي عين شمس
علوم المنيا
حقوق جامعة السادات
كلية البنات تربية عين شمس
اداب انتساب موجه طنطا
علوم رياضة القاهرة
اداب دمنهور
تجاره اﻻسكندريه
علوم بنها
تجاره دمنهور
تجاره اﻻسكندريه
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية اسيوط
اداب سوهاج
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية شبين الكوم
تربية اسكندرية
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
597484
168328
204673
845787
684183
539995
817252
528239
801161
138387
811752
604754
219454
659635
605509
459044
526869
889665
738584
278813
537157
674907
121795
106048
377302
377468
358097
607643
846388
429254
892012
735109

اسم الطالب
دعاء عبد الرحمن فريد عبد الرحمن عيسى
احمد رمضان سيد رمضان
عمر وليد محمد محمد سعد الدين هندى
طارق سليمان اسماعيل محمد
يسرى محمد اسماعيل محمد
ايمان مصطفى أبو زيد أحمد
عبد الرحمن أحمد حسن مصطفى
سلمي عبد الحكيم احمد حسن ابراهيم
عاطف مؤمن عبد الرازق قطب
مي احمد عبد الرحمن محمد شادي
عبد ﷲ خالد محمد فؤاد
اسراء سالم عبد اللطيف ابو طالب
مارينا اميل ايليا سيحة
امال الهادى عبد العزيز زكى احمد
ميرنا محمود حسن محمد الشحات
علياء ممدوح امجد محمد القراميطى
تقي مصطفي مصطفي السيد
ياسمين محمد عبد الرحمن احمد
نفين محمد محمد عبدالسﻼم
احمد محمود احمد محمود عزام
أمنية عادل عاطف خليل حموده
امجد الدسوقى السيد المصلحى ميره
دينا هانى نبيل عياد
سهام حازم محمد الحلفاوى
كريمه محمد فتحى احمد
اسماء ماجد فاروق محمد
اسراء مصطفى كامل عبده
محمود جمال عبدالمقصود عبدالعزيز
جوزيف حلمى مرزوق ونس
بسنت محمد عبد العزيز ياقوت
شيماء عاطف عبد العظيم على
اسراء سليم مصطفى محمد

الكلية
تجاره جامعة دمياط
معهد فني صحى بنى سويف
تجارة جامعة السادات
المعهد الفني للتمريض بقنا
تجاره جامعة السويس
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
حاسبات ومعلومات حلوان
اداب المنيا
اثار قنا جنوب الوادي
اداب عين شمس
تربية المنصوره
اداب الزقازيق
علوم دمنهور
زراعه اﻻسكندريه
اداب اسيوط
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره دمنهور
زراعه المنصوره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
فنون تطبيقيه حلوان
معهد فنى تمريض بنها
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
حقوق عين شمس
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
كلية تجارة ج أسوان
علوم اﻻسكندريه
تمريض اسيوط
اداب الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
447023
165047
583435
169524
541584
666224
523944
163808
594164
459951
753423
152912
385715
545288
580660
292778
751236
676240
609498
595541
836284
822166
213903
747237
283877
108735
455927
390077
840854
880914
392350
605320

اسم الطالب
محمود محمد جاد عبد المقصود قمح
عبد الرحمن سيد محمد ابراهيم
دينا عبدﷲ على فرج ﷲ
احمد جمعه سيد محمود
طاهر اسامه أحمد محمد ابو المجد
اسراء خالد حسن عيد الحته
نورهان خليل محمود خليل سعد
محمود احمد رفعت احمد
دنيا ياسر وهبه بركات
رانيا محمد محمد الداودي
ندى عاطف ياقوت محمد عبد الرحمن
اسراء سعيد احمد عبد العظيم
حسن عبدالفتاح حسن عبدﷲ
محمود عرابى احمد عرابى نوار
علي محمد محمد علي
اﻻء سعيد محمد عبد العاطى جابر
اميل بولس ابراهيم توفيق
محمد شوقى محمد حسانين
كريم ابراهيم السيد احمد
أﻻء ابراهيم رزق سويلم
عبدالرحمن ابراهيم فرج خضري
امانى مصطفى زغلول محمود جاد
وفاء فوزى محمود عبد الوهاب
محمد علي محمود علي موسي
يوسف ياسر شحاته حسن
منه ﷲ طارق انور محمد
رشاد عبد الفتاح ابراهيم زعير
شيماء جمال حسين الشعراوي
حازم محمد سعيد على
زينب احمد مختار على
اﻻء عادل حامد محمد عفيفى
آﻻء عبد المنعم احمد على محمد

الكلية
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
علوم الفيوم
تربية ابتدائي طنطا
تربية ابتدائي الفيوم
علوم رياضة الزقازيق
تربية ابتدائي المنصوره
تربية اسكندرية
اعﻼم القاهره
تربية جامعة دمياط
نوعية كفر الشيخ
تربية ابتدائي بور سعيد
تجاره اسيوط
السن عين شمس
علوم رياضة طنطا
معهد فني صحى طنطا
حقوق انتساب موجه القاهره
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس
معهد فني تمريض الزقازيق
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
علوم اسوان
تجاره سوهاج
اداب القاهره
تجاره جامعة السويس
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
علوم الفيوم
اداب طنطا
معهد فني صحى امبابة
تربية /رياضه المنيا
نوعية فنيه اسيوط
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تربية الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
667874
575646
108344
728369
529383
752860
514427
319891
898171
678353
115329
371896
513095
383652
741658
875338
756498
300997
547836
548308
602705
800543
755112
509641
608123
123941
355599
730418
518508
144687
676187
801547

اسم الطالب
عبد الرحمن محمود السيد رزق
اسماء محمود محمد توفيق الضنين
اﻻء جمال عبد الحميد السيد
اميره مسلم عبد السﻼم مسلم
محمود فتحي احمد على بدر
اسراء كمال ابراهيم ابراهيم محمد السرى
إيهاب فهيم على محمد النقرود
سارة شاهين فرج السيد
اسماء احمد السيد محمد
ساره محمود محمود العشماوى
وﻻء فريد على محمد الفقى
مى يوسف معوض العزب
عايدة عاطف عبد المنعم محمد
ايه محمد عبدالقادر محمد عيد
محمود سمير محمود مصطفى
عصام عﻼء الدين عامر يونس
كريم فؤاد سليمان الحارون
محمد حجازي حجازى عياد
عﻼء عزت ذكريا عوض ﷲ
حسام حسن عبد المنعم حسن الحلوانى
احمد محمد سعيد عبد الصمد عبدﷲ
جهاد ثابت ابراهيم السيد
محمود جابر حسنين حماد
احمد صابر اسماعيل مغربى
سلوى فتحى هيصمى فهمى عبد الدايم
محمود عادل احمد عبد الرحمن
مى محمد على محمد
مؤمن صالح شرف الدين محمد
رباب خالد نبيه رمضان زويل
محمود شعراوى محمود عبد الوهاب عبد الواحد
روضه عبد المحسن السيد غريب
عاصم معلوف محفوظ محمود

الكلية
معهد فني صحى المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب القاهره
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره دمنهور
اداب جامعة دمياط
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فنى تمريض بنها
تربية ابتدائي سوهاج
معهد فني تمريض المنصوره
كلية البنات آداب عين شمس
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
حقوق اﻻسكندريه
كلية البنات تربية عين شمس
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
حقوق اسيوط
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
العالي خدمه اجتماعيه بنها
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
علوم رياضة اسيوط
اداب المنيا
علوم العريش/رياضة
تجاره انتساب موجه دمنهور
علوم الزقازيق
تجاره انتساب م .بنها
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب دمنهور
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
نوعية المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
814873
371562
594055
729000
457745
502829
151585
292003
542119
148545
156517
502527
678254
614527
511797
526983
364893
377088
355993
445504
456520
740138
385815
661483
325375
827380
656332
457895
911829
107847
733461
283521

اسم الطالب
احمد محمد محمد زناتي
شيرى نصر اسعد عبدالملك
مريم صﻼح حسنين حسنين جبر
شيماء حمدى محمد حسن بعلشها
سارة احمد محمد الزنتوت
عبدالرحمن محمد راشد عبدالمتجلى حسين
احمد حسام احمد اسماعيل
دينا مسعد خضر احمد
احمد محمد فتحى الشنوانى
مريم احمد فرغلى محمد الصياد
مريم حمدي حسنين محمد على
امنية حسنى حماد سلطان
ايمان فتحى السيد احمد
هيام رفيق محمد مصيلحى
ندى اشرف نصر امبابى
نورهان ناجى عبد الرحمن عبد ﷲ دراز
ناريمان خالد محمود شعلة
عﻼ عادل عبدالشافى مصطفى ﻻشين
انغام حمدى سعيد عوض
اسماء خيرى عبد العزيز عبده البحراوى
سماء يوسف محرز محمد مسعود
نورا احمد ابراهيم عبدﷲ
مينا سعيد جندى باسيلى
روميساء فايز عبد الجواد احمد نجم
اﻻء شعبان عبد الرحيم حسين
نعمه عبده عبدالرحمن على
وسام ياسر عبد القادر حسن
هاجر فرج السيد غانم
رجب محمد هاشم عياش
شيرين محمد سيد الجابرى
محمد عادل محمد السيد
احمد محمود أنور عبد الحكيم

الكلية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره انتساب م .بنها
تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالبات
دار العلوم ج القاهره
نوعية فنيه طنطا
تجاره طنطا
حقوق اسيوط
اداب انتساب موجه حلوان
علوم رياضة سوهاج
كلية البنات تربية عين شمس
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف/رياضة
تجاره اﻻسكندريه
حقوق المنصوره
تمريض الزقازيق
نوعية اﻻسكندريه
تجاره اﻻسكندريه
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
اداب جامعة دمياط
تمريض طنطا
نوعية الزقازيق
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تربية المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب قنا ج جنوب الوادى
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب انتساب موجه طنطا
تربية اسوان
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
530382
159728
888057
612667
370135
806314
509442
392333
741378
468654
121352
308407
682595
145185
848562
884196
754193
600911
906805
368864
136253
299066
746594
240919
279252
660700
442571
390404
749566
233063
448795
811149

اسم الطالب
محمد صﻼح حسين طبلية
هبه حسن حسين حسن
ايات عبد الباسط منصور على
احمد السيد احمد محمد ايوب
احمد موسى عبدالعظيم احمد
عزة خلف منسيى محمد
سهيله محمد هيثم عبداللطيف العوامرى
ريم على محمد على البحار
احمد حسن أحمد احسان حسن سيد احمد
احمد عبداللطيف عبدالرازق عبدالعزيزمرعى
عز الدين محمود عبد الفتاح على
محمد ممدوح عبد المقصود إسماعيل
امال محمد منصور رمضان عبد الحليم
هشام عبد الناصر عبد الحميد حامد
احمد عبد الفتاح زين طلبه
فاطمه ضاحى كامل محمد
احمد محمد محمد احمد المزاحى
نوران طارق فاروق عبدالمنعم
مينا اشرف حلمى عوض
رضوى ايمن عبدﷲ جبر شرف الدين
مها صﻼح عبد الرحيم احمد عبد العال
احﻼم ماهر محمد حلمي امام الشافعى
ابراهيم محمد ابراهيم احمد تركى
سندس حسن حسنين عبدالسﻼم حسنين
سلمى محمد سيد عبد الغنى
ايمان حسام على ابراهيم الجندى
محمد عماد ابوالفتح بدرعلى بدر
سماح السيد محمد ابراهيم المهدى
محمد احمد على عثمان على
نورهان عرفة عبدالرشيد معبد
سمر محمد طه المهدى
ريم احمد محمود محمد

الكلية
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره بنى سويف
معهد فني صحى اسيوط
تجاره بنها
تجاره انتساب م .بنها
تربية المنيا
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تجاره كفر الشيخ
علوم رياضة الفيوم
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية المنصوره
الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السﻼم القاهرة
تمريض قنا جنوب الوادي
طب بيطرى اسيوط
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية ابتدائي الزقازيق
اداب سوهاج
معهد فنى تمريض بنها
كلية البنات آداب عين شمس
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
زراعه القاهره
علوم المنصوره
تجاره طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تجاره عين شمس
تجاره طنطا
طب بيطري المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
741810
507973
614405
305821
679053
244455
454378
296979
501183
454396
754958
587846
546139
806746
383870
509623
906397
582716
426073
592563
365350
117402
611685
548131
582042
460903
212729
388175
107763
513110
677072
812571

اسم الطالب
محمد مجدى سﻼمة سيد احمد جاد
عبدالرحمن مجدى جابر محمد السيد
امال محمد عبدﷲ احمد
محمد اشرف ابراهيم زين
محمد هانى على الرفاعى السيد
دينا محمد حلمى محمد
سهى احمد فتحى ابو اليزيد الغول
سلمى عاطف محمد احمد
محمد احمد محمد عبد الرحمن احمد
اسراء محمد ابو اليزيد عثمان غياتى
ايهاب ممدوح محمد ابو طﻼس
ايمان كمال محمد كمال عتمان
دنيا ايمن محمد ابراهيم السيد
ريهام رضا حمدى عبد العظيم
مى صﻼح عبدالمنصف عبدالعزيز احمد
احمد مجدي احمد توفيق حسن
صابرين السيد عبد الراضى حسن
هدى عبدالفتاح محمد البقرى
رنا ماهر على قنديل
ساره عﻼء الدين السيد حسن
زينب فتحى عبدالحميد احمد
منى محمد مطاوع عثمان
الزهراء عبدالرحمن محمد محمد احمد مشعل
احمد سامي أحمد هميسه
غالية محمود العيسوي محمد
امير صابر فرحات ابوالفتوح ابوشهبه
مروان محمد حسين عبد العزيز
اسراء خالد عبدالمنعم السيد
محمد وحيد عبد السﻼم الشيخ
ندى السمان عبدﷲ محمد السيد
عمار السعيد احمد عبده
فاطمه مصطفى احمد محمد

الكلية
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
علوم حلوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
اداب انتساب موجه عين شمس
نوعية فنيه اﻻسكندريه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
تربية/رياضه العريش
كلية الفنون التطبيقية ببنها
علوم رياضة اسوان
تجاره بنى سويف
تربية ابتدائي عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية ابتدائي سوهاج
اداب طنطا
تجاره دمنهور
اثار القاهره
تجاره عين شمس
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم الزقازيق
تجاره انتساب موجه دمنهور
معهد فني تمريض طنطا
اداب كفر الشيخ
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
معهد فني صحى بنها
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
اداب جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب انتساب موجه المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
502053
584224
547974
300464
532303
252896
283707
324501
375318
902451
727074
359902
103828
376809
144870
305027
584793
616974
280101
217302
575019
754102
651230
878730
154733
165960
125843
531758
502450
539451
593579
444620

اسم الطالب
نردين جابر ابراهيم حميدو محمدين
حازم جمال على عبد الرشيد
محمد صﻼح احمد خطاب المصرى
هند محمود عبد المنعم خليل ابراهيم
احمد اﻷحمدي عبد الكريم هيبه
اسﻼم احمد سيد حسن
مصطفى احمد عزالدين عباس حامد
علي صبري محمود محمد
ندا احمد عبدالمقصود محمد
فردوس محمد توفيق احمد
احمد اشرف كامل محمد سيخه
عبدالرحمن محمد احمد السيد
نرمين مصطفى احمد مختار عبد السﻼم
رانيا محمود على خليل دراهم
احمد محمد عبد العزيز عبد الفتاح
حنان عبد السﻼم سعداوى ابراهيم عيد
هاله حلمي المتولي الحضيري
زينب على عبد السﻼم محمد سليمان
اميرة حسن محمد احمد
شروق الحسن محمد حسن
روان جمال محمد البكرى مصطفى
ايمان اكرم ابراهيم اسماعيل السيد بركات
هبه محمد العراقى عبد الهادى سبع
احمد عمر محمد حسين
صفاء فؤاد سعد محمود
محمد صﻼح بكرى عبد السميع
دينا جمال حسن عبد الرحمن
محمد حمدى محمد خليل
محمود صبحى سالم حسن سالم
آية محمد عبدﷲ حسن
زينب الشربينى محمد الشربينى الدياسطى
حسن صﻼح حسن السيد الفقى

الكلية
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجاره المنصوره
علوم رياضة بنها
تربية/رياضه عين شمس
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه حلوان
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تربية ابتدائي بنها
اداب سوهاج
علوم الزقازيق
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
اداب حلوان
تربية ابتدائي بنها
معهد فني صحى امبابة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي طنطا
تربية ابتدائي بنها
تجاره طنطا
تجاره طنطا
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
تربية/رياضه بور سعيد
تجاره المنصوره
طب بيطرى اسيوط
معهد فني صحى بنى سويف
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
تجارة جامعة السادات
علوم حلوان
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره جامعة دمياط
معهد فني صحى رياضه طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
161885
144092
380672
214231
674119
756136
157844
548895
841684
525289
165000
876583
527379
750804
893595
310331
277437
204997
153957
736600
141968
731373
446501
531079
502807
884710
827312
428082
317855
453095
470943
918535

اسم الطالب
سعيد عزت عبد الحميد عطش
طه محمد عبد الجواد عبد الحليم
دنيا امجد عمر على عمر
بسنت محمد حامد احمد
مروه ابراهيم البيلى محمد اسماعيل
اسراء مصطفى درويش حسنين
احمد عبد الباقى الحسينى عبد الباقى
محمد مجدى عبد الخالق ابراهيم أبو شارب
علياء منير عيد السيد
هدير عادل هندى ابراهيم محمد عياد
ابانوب مختار رزق يعقوب
مينا حمدى داود ذكى
اﻻء مصطفى احمد ابراهيم السيد سعد
محمد طارق رفعت محمود مرعى
سهام صبرى محمود عبد الرحيم
جرجس فرج جرجس أبو القور
سعيد ياسر سعيد حسن محمد الجمال
محمد احمد عبد الجواد عبد المجيد
هاجر عيد سيد دسوقى
ساره خالد محمد احمد حسين
احمد فرج عبد المجيد السيد
مها عكاشة محمد عبد الحافظ عبده
احمد محمد ابواليزيد الدسوقي الجزار
محمد شوقي موسي الحداد
مينا عريان وهيب ابراهيم
اميره احمد ابو السعود نظير
وليد جمال زين العابدين اسماعيل
احمد عبد العظيم احمد محمد اسماعيل
جﻼل محمود محمد حفنى هنداوى
دعاء فتحى شعبان محمد فايد
ساره محمد ابراهيم محمد العشرى
دينا طارق محمد محمود

الكلية
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب انتساب موجه بنها
تربية/رياضه حلوان
كلية البنات علوم عين شمس
معهد فني صحى اسماعيليه
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
علوم اسوان
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
علوم اسيوط
زراعه اﻻسكندريه
تجاره بور سعيد
اداب سوهاج
حقوق شبين الكوم ج منوفية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
السن عين شمس/رياضة
رياض اطفال القاهره طالبات
نوعية الزقازيق
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
اداب الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره دمنهور
تجاره اﻻسكندريه
اداب اسيوط
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
علوم رياضة سوهاج
تربية ابتدائي بنها
تربية طفوله طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
180452
449185
242558
159616
520215
902723
584442
380791
162207
537995
679925
147786
372553
676651
911680
468024
606775
154471
656406
745092
681143
888541
313528
605080
131409
617351
677812
304082
681187
153972
377944
436489

اسم الطالب
نورا مجاور مبروك مرجاوى
مريم ماهر محمد تركي
احمد محمد عبد المنعم محمود
احمد عطية سيد محمد
ريهام حسن بدر حسن دليور
امل ياسر مسعد محمد
امال السعيد محمد عبدالسﻼم
ايه احمد على خليل بدوى
رضوي احمد صابر محمد
ضحى عﻼء مجاهد السيد عطيه
احمد عبد الصبور رمضان رمضان اسماعيل الخميسى
مى طه على على عمار
حكمت منصور عبده منصور
ندا جمال على محمد شعيب
جهاد حسن محمود احمد
شرين شريف السعيد عبدالقادر حسن
مروة عبد ﷲ عبد الكريم مرسي
ايمان عبد الناصر بدوي محمد
بسمه اسماعيل ابراهيم محمد حسين
خالد اسماعيل محمود زيد
ايه عبد الوهاب عبد المولى محمد
منار ابراهيم خلف ابراهيم
شرين بهجت جودة صقر
إسراء على محمود على
دنيا ياسر على محمد
طاهر ابراهيم عبد ﷲ الشرقاوى
ايمان احمد محمود محمد عبد ﷲ
سارة ماهر عبدالعظيم فول
نورهان محمد السيد احمد زياده
وﻻء يحيي توفيق علي
اسراء عبدﷲ عبدالعظيم امين
رباب السعيد جابر مرسى على

الكلية
تربية ابتدائي الفيوم
تربية/رياضه طنطا
علوم رياضة حلوان
ك.ت .فني لمواد البناء حلوان
حقوق جامعة السادات
تربية ابتدائي سوهاج
تربية ابتدائي طنطا
تجاره عين شمس
اداب بنى سويف
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية المنصوره
دار العلوم ج القاهره
تجاره عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تربية اسوان/رياضة
تربية كفر الشيخ
نوعية الزقازيق
تربية بنى سويف
اداب المنصوره
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية المنصوره
اداب اسيوط
تربية/رياضه شبين الكوم
اداب الزقازيق
تجاره القاهره
حقوق المنصوره
تربية ابتدائي المنصوره
تربية ابتدائي السادات
السن عين شمس
اداب بنى سويف
نوعية عباسيه
تجاره اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
356671
583242
735974
381627
234279
429372
223292
898259
313324
726529
668116
892723
814775
668232
538719
131710
673075
881677
360663
156075
381612
139139
669752
892608
660156
425618
217485
281073
521236
737497
605459
516710

اسم الطالب
محمد كامل مصطفى كامل
منة ﷲ موسى هﻼل نصير
ايه عبدالكريم محمد احمد
الشيماء عادل عبدالمعبود على السيد
حسين ماهر مكى عبد السﻼم
ياسمين عبد المنعم السيد على سالم
نادية احمد عبدالحميد مدحت
احمد عبد الرحيم محمد محمد
ريم محمد عبدالرحمن محمد
سلسبيل جمال محمد عبد الفتاح
محمد عبد الحليم حافظ المرقبى البر
مارى صﻼح مفيد ابراهيم
محمد بكر عطية حسانين
عبد الحميد محمد حسنين عبد الحميد
رانيا محمود علوانى شعبان
مروان سعيد كمال عطا
مصطفى محمد ابراهيم عبده
ايمان محمد احمد محمود
اﻻء شريف طاهر مصطفى
هالة عصام الدين احمد ابو سيف
هدير صﻼح فاروق عطاﷲ حشاد
معاذ ثروت فرج عثمان
احمد الصاوى محمد الصاوى
وﻻء على محمود همام
عمرو عبد العزيز الدمرداش عبد العزيز الشابورى
احمد ضياء الدين عبدالحميد محمود سليمان
غاده احمد صالح ابراهيم
كريم اشرف محمد عبد العظيم جاد الحق
امل حسين سعد علي
اﻻء كمال محمد خضر خضر عيسى
شروق سمير محمد الهادى على
وحيد عادل يحيي أحمد خميس

الكلية
حقوق انتساب موجه عين شمس
تربية طفوله طنطا
تربية الزقازيق
كلية البنات تربية عين شمس
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تربية أساسي اسكندرية
السن عين شمس/رياضة
تربية رياضية بنين سوهاج
كلية الفنون التطبيقية ببنها
علوم رياضة جامعة السويس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تمريض اسيوط
تربية المنيا
تربية ابتدائي المنصوره
تربية ابتدائي السادات
حقوق القاهره
علوم رياضة المنصورة
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم
حقوق انتساب موجه عين شمس
طب بيطرى القاهره
طب بيطرى المنصوره
معهد فني تمريض اسيوط
تجاره المنصوره
تجاره طنطا
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
تجاره عين شمس
اداب دمنهور
تجاره الزقازيق
تجاره الزقازيق
اداب دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
895999
733715
322152
600661
118608
895307
519692
453219
540350
608587
592466
660708
680526
233823
106168
296261
311021
586577
309226
354925
243978
242964
308284
534933
123453
888772
919298
755587
652034
662508
725698
658164

اسم الطالب
انجى نشأت شوقى ذكى
محمد حسين ابراهيم محمد خليل
احمد مجدي مسعود احمد عبد الباقى
دينا عصام على عوض خاطر
نورهان سعيد على محمد
على خالد على صابر
أميره محمد محمد سعد عطيه
محاسن حسيب مصطفى محمد اسماعيل
منه ﷲ السيد محمد لطفى الوحش
نرمين سمير عكاشه محمد
نوران احمد فايق احمد الفيل
دينا هشام ابو العنين حندوسة
هاله عﻼء ماهر محمد على
عبدالرحمن خالد محمد محفوظ
اﻻء عادل محمود محمد
منى محمود حنفى محمود أحمد
تقي عادل محمود مهدى
هاشم ابراهيم محمود عبدالوهاب النهطاوى
رحاب عبد الكريم محمود محمد الليثى
خلود عيد محمد على هيبه
محمود خالد سمير الطاروطى
هيام محمد المحمدى محمد
احمد حلمي سليمان الجمال
رنا مصطفى عبد الحليم مصطفى الديب
سيد عاصم سيد محمد شركى
جهاد اسامه فاروق عمر
سهام جمال نجم الدين أبوضيف
جهاد ابو حامد الشحات احمد
كريم محسن محمد شعبان السيد
محمود عبد الحافظ شفيق عبد الحافظ
محمد هشام محمد عبدالوهاب كيﻼنى
اميره شوقى عبد الحميد يونس

الكلية
تجاره سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره الزقازيق
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره سوهاج
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
تجاره طنطا
زراعه دمنهور
تربية ابتدائي الزقازيق
اداب انتساب موجه جامعة دمياط
علوم جامعة دمياط
طب بيطرى الزقازيق
تجاره طنطا
اداب القاهره
بنات علوم رياضة عين شمس
علوم رياضة شبين الكوم
اداب طنطا
طب بيطرى جامعة السادات
حقوق حلوان
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
استنفد الطالب رغباته
طب بيطرى دمنهور
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد فني صحى اسيوط
اداب انتساب موجه سوهاج
تربية العريش
تجاره كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات الزقازيق
إعﻼم القاهره/رياضة
تجاره المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
898610
293237
304278
237192
159552
444731
748917
741537
433867
594879
805823
226067
432360
386154
745892
606471
286249
517667
754591
131004
153449
592165
579099
814394
537024
909571
310419
306988
749220
216322
651089
156706

اسم الطالب
مصطفى خيرى ابو دهب حسين
تقي صﻼح الدين محمد سليمان
هدى ابراهيم محمد محمد النجار
اسﻼم عادل دسوقى عيد
احمد عدلي عبد الفتاح عبد الفضيل
فوزى محمد عبد الحليم دياب
نهال خليل محمد خليل
محمد ايمن محمد جمال
يوسف ياسر شحاتة محمد ابوزيد خليل
اسراء مجدى نجيب السيد عبد الحافظ
إيمان رمضان سعد كامل
احمد ممدوح عيسوى محمد عيسوى
محمد ابراهيم محمد حسين محمود
هبه السيد شحاته عبدالفتاح
احمد محمود لطفي حسن
شيرين ايمن جميل عبدالعزيز
ميرنا محمود عبد الموجود محمود مصطفي
آمنه محمد مرسى محمد مرسى دغيم
اسﻼم سعيد ابوضيف محمود حنفي
هدير حمدى عبد الوهاب عبد العزيز
اسراء رفعت محمد عبد اللطيف
آية السيد مسعد البدويهى
محمد حسن محمد عبدﷲ دشيش
احمد محمد احمد على
تغريد حسين فتحى حسن القزاز
رقيه على ابراهيم محمد
مريم وحيد عامر محمد السيد
ياسمين فتحي عبد الدايم اﻻقرع
رانيا جمال محمود احمد
كيرلس سامى فايز توفيق
ريهام محمد وجدى على علي
ياسر مصطفى ياسر محمد

الكلية
علوم رياضة سوهاج
كلية البنات تربية عين شمس
حقوق شبين الكوم ج منوفية
تجاره عين شمس
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره دمنهور
كلية الزراعة جامعة دمياط
تربية المنيا
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجارة جامعة السادات
تربية رياضيه بنات اﻻسكندريه
معهد فني صحى اسماعيليه
حقوق حلوان
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
معهد فني صحى رياضه بور سعيد
علوم رياضة المنصورة
دار العلوم المنيا
تربية طفوله ج دمنهور
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
اداب طنطا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي جامعة السويس
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
رياض اطفال المنصوره
حقوق بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
240851
361689
880904
443975
737654
670883
135047
802856
471762
527894
519137
121132
506372
655157
829283
381166
113671
683273
387946
666434
470895
664581
234459
604789
885886
535186
284589
205805
303897
540328
815648
826907

اسم الطالب
عبير السيد ذكي عبد الحميد محمد
ايمان على محمود حسن
حسناء على احمد على احمد
امل جمال عبدﷲ على وتيت
عﻼ عبدالقادر علي عبدالحليم
مى حجازى على صالح على
محمد عبد المنعم مصباح حسن عطيه
جوزيف مدحت يوسف زخارى
محمد رضا بدير طلب السيد
امانى خميس حسن عويس الجارحى
آيه حازم محمود ابو شادى
ابانوب عماد محروس حلمى مسعود
دنيا مصطفي متولي محمد عثمان
ايمان احمد رمضان البسطويسى
نجوى سيد عبد القادر احمد
على محمد على احمد عثمان عﻼء الدين
عمر بكر عبد الحافظ محمد
اسماء احمد ابراهيم احمد احمد ابراهيم
ايمان احمد عبدالرحمن محمد
شمس شحات محمد احمد شفيق
داليا خالد محمد احمد البرعى
احمد السيد عبد الراضى السيدالبيلي
محمد لبيب فتوح فريد العزب
ايمان ثروت محمد عبد الحميد
مينا عماد سعد شفيق
هالة صﻼح منصور عيد منصور
منى شرين محمد عبدالعزيز محمد
مينا حسام بشرى قﻼدة
اسماء احمد السيد عماره
كرستينا يونان تادرس عزيز
كرستين سامح كامل صالح
عبد ﷲ خلف عبد الستار عثمان

الكلية
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية/رياضه عين شمس
اداب اسيوط
نوعية فنيه طنطا
علوم الزقازيق
اداب المنصوره
تجاره القاهره
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
علوم طنطا
علوم اﻻسكندريه
تجاره دمنهور
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
حقوق اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره القاهره
علوم المنصوره
علوم بنها
طب بيطرى المنصوره
طب بيطرى اﻻسكندريه
نوعية المنصوره
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تجاره الزقازيق
تربية ابتدائي اسيوط
اداب دمنهور
تجاره عين شمس
تجاره عين شمس
تربية طفوله شبين الكوم
تربية دمنهور
نوعية المنيا
تجاره سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
920339
451479
370922
594183
367309
590943
674069
386605
738067
516594
456706
372441
317814
748307
309651
580011
378466
897733
356316
905252
836114
161132
813868
462772
454254
908827
612134
115651
152608
158655
837764
136130

اسم الطالب
عبداللطيف جمال عبد اللطيف محمد
محمد طارق عوض جمعه
فادى نادر عبدالمﻼك ميخائيل
غاده رجب عوض محمد مرسى
سلسبيل عصام عبدالحليم محمد يوسف
نوران السيد على بربر
دنيا محمد فتحى على بدرالدين
ساره عبدالمنعم عطيه سيد
محمد جمال السيد محمد
محمد عيد على خليل
ايناس محمد سعد السيد على ياسين
جهاد عبدالمعز الدسوقى محمد
مصطفى عصام عادل عبد العظيم احمد
مريهان رمضان ابراهيم قناوى
محمد عبد الحي عبد الهادي مسودة
ايه مجدى ابوالوفا مصطفى الديب
تغريد عبدالخالق محمد عبدالخالق
مصطفى على محمد خليل
اميره جمال محمد محمد
همسه عﻼء احمد محمد
عمر الدوشى حفنى محمد
اسماء محمد محمد معوض
ايه زين العابدين محمد رشدى
محمد ربيع محمود محمد الضلعى
ريم عبد الغفار فتحى عبد الغفار سﻼمه
امانى حميده على محمد
ايه عبدالرشيد محمد عبدﷲ على
ساره مصطفى حاتم شفيق عبد المجيد سويلم
محمود مصطفى محمد مصطفى
اسماء عزت كامل عبد الوهاب
وجيه جابر محمود محمد
دينا ربيع دسوقى هاشم

الكلية
حقوق سوهاج
معهد فني صحى رياضه طنطا
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
تربية جامعة دمياط
تجاره بنها
تربية جامعة دمياط
تجاره المنصوره
تجاره عين شمس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حقوق جامعة السادات
تربية ابتدائي طنطا
اثار قنا جنوب الوادي
تجاره بنها
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تجارة جامعة السادات
علوم المنصوره
اداب انتساب موجه بنها
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
زراعه عين شمس
تجاره سوهاج
إعﻼم ج جنوب الوادى
تمريض بني سويف
نوعية المنيا
تمريض كفر الشيخ
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
تجارة انتساب موجه اسوان
علوم الزقازيق
علوم رياضة القاهرة
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
رياض اطفال القاهره طالبات
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
تجاره انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
684525
167089
295193
295817
524063
518917
281459
437727
434328
294052
287849
154053
531853
367070
235094
394614
653509
368912
464459
893958
534942
747052
375299
898351
171600
726999
113168
803192
837437
801162
245241
522469

اسم الطالب
لميس نجيب حسن على شرف الدين
جمال زايد حسن زيدان
اية وائل عبدﷲ سالم حسن
اية محمد السيد محمد
بسمه شعبان محمد عبد العال
ندى زكريا محمد عبد الرحيم
محمد هاني بهى الدين حسن
سلمى محمد عبده السيد عيد
بوﻻ وليم شهدي عشم ﷲ
وليد خالد صبحي علي محمد
كريم اشرف اسماعيل احمد اسماعيل
سارة احمد عبد الغنى عبد العليم
إسﻼم عبد السﻼم عبدالحميد طرابيه
احمد حامد هادى مشرف سليمان
دعاء عبد الغنى محمد عبد الغنى
محمد السيد كمال هاشم
ابراهيم محمد سعد ابراهيم عبد الفتاح
سيد محمود سيد محمد البدرشين
احمد سامي عبد الستار محمود
احمد رمضان عبد الجابر باظه
شيماء عيسى عبادة طنطاوي
عمرو محمود ابو السعود رشوان
شروق محمد على محمد مقدام
محمد حسن عاطف محمود
صﻼح سعد عبد المعبود محروس
مجدى اسعد عبد المنعم عبد العظيم الخيالى
ابراهيم محمد مختار عبد الحميد
ماريا هانئ مسعد سعد
خالد محمد عز الدين محمد
عبد الرحمن خالد فاروق حسين
هاجر احمد محمد إدريس
احمد السيد عبدﷲ بدر

الكلية
تجاره بور سعيد
تربية/رياضه الفيوم
كلية البنات آداب عين شمس
بنات تربية/رياضه عين شمس
علوم اﻻسكندريه
اداب دمنهور
تجاره القاهره
تجاره اسيوط
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره بنى سويف
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره بنها
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تجاره بنها
تربية رياضيه بنين المنصوره
اداب انتساب موجه بنها
تجارة جامعة السادات
حقوق سوهاج
تربية طفوله ج دمنهور
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره بنها
حقوق سوهاج
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
تمريض المنيا
تربية/رياضة فرع الوادى الجديد
علوم رياضة المنيا
فنون تطبيقيه حلوان
معهد فني صحى اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
285472
153157
399128
154512
760287
909574
808940
880234
445813
616855
610508
185508
756328
605996
368891
602072
306099
304836
592761
440498
589718
681193
655301
505742
128277
431955
384152
612383
575052
313917
354211
470925

اسم الطالب
محمد ابراهيم عبد العزيز حسين خليل
هويدا صفوت محمد سيد
عمر مصطفى عمر صالح
ابانوب كرم كامل كمال
هبه ﷲ احمد عثمان محمد عثمان
شيماء يسرى عبد الباسط عبد ﷲ
جهاد جمال زكى طلب
وسام محمد احمد حسن
وﻻء عبدالناصر عبدالمنعم حسن العربى
حسنه اشرف سالم عبد الواحد
احمد محمد احمد النجدي
محمد ابراهيم على ابراهيم
احمد ابراهيم محمود اليمانى
سارة أحمد علي أحمد
منار سمير انيس الشاذلى خاطر
اميرة مجدى محمد حسن خليل
عبد السﻼم طلعت عبد السﻼم مصطفي
مروة محمد ماهر محمد
خالد سعد زكريا عيد
ياسمين عادل المغربي ابو المجد جوجو
وليد محمد عزت منصور
هاله محمود عبد الفتاح عبد الصمد
فوزيه سمير فتحى جاد سليم
محمد مصطفى سيد احمد مصطفى جاد المولى
اسماء حسن محمد حسن
حسام الدين ابراهيم محمود محمد قطب
محمود عبداللطيف محمد حامد عبدالعال
احمد محمد محمد موسى
فؤاد مصطفى محمد ابراهيم ابو الخير
ايمان رأفت احمد العجان
نادر احمد محمد عبدالعزيز
هدير السيد محمد يوسف القريضى

الكلية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
السن المنيا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية رياضيه بنين بني سويف
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية ابتدائي اسوان
علوم المنيا
استنفد الطالب رغباته
زراعه طنطا
اداب انتساب موجه طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره انتساب موجه بنى سويف
علوم العريش
طب بيطرى الزقازيق
تربية ابتدائي بنها
علوم الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
اداب كفر الشيخ
علوم المنصوره
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره اسيوط
السن عين شمس/رياضة
تجاره دمنهور
نوعية عباسيه
علوم الزقازيق
تجاره طنطا
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه حلوان
تربية كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
210458
368277
283270
824968
750214
437343
876894
278035
523643
682953
909760
579861
587485
281049
316079
586426
595389
583797
745066
302686
820594
215346
663897
603064
427556
300417
820727
673107
116306
364809
123058
450337

اسم الطالب
اسﻼم عصام عبد ربه اسماعيل ابو الحسن
انشراح محمد محمود يسرى احمد سليمان
محمد عزمي ابوالعزم عيسى
يارا حسين على حسين
احمد عاطف احمد احمد عبد الغنى
شروق حسين وهبي عبدﷲ حسانين
فاطمه محمد عبد الجابر تمام
اسراء محمد السعيد محمد زهره
أسماء محمد جابر محمد علي
محمد عبده السيد محمد العقده
ضحى محمد جمال يس مصطفى
ندى بشري العدلي محمد محمد
آيه فتوح محمد البربرى
عمرو تامر مصطفى محمد الناعم
هاجر احمد ابراهيم اسماعيل
هاجر خالد صﻼح الدين محمد القصاص
مني محمد جميل يوسف الشحات
مى اسماعيل عبد الخالق اسماعيل
تسنيم حمدى السيد محمد
محمود السيد احمد ابو قبالة
مؤمن اشرف سعد محمد
محمود عبد العزيز محمد عبد العزيز الفقي
محمود عبد العاطى الشحات عبد العاطى على الفرارجي
سارة صﻼح عطية أحمد سالم
سارة انور السادات حسن محمد
دينا محمد عبد الحميد محمد غيث
سيفين عزت ونس جورجيوس
على محمد على عبد الخالق على الشعراوى
مصطفى نورالدين صﻼح محمد
مريان صفوت ابراهيم تاوضروس
محمد خالد على كامل
ايه حسن عبدالحميد سالم

الكلية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
حقوق بنها
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
معهد فني صحى سوهاج
كلية أداب بورسعيد
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية أساسي اسكندرية
تربية المنصوره
تربية رياضية بنات اسوان
اداب المنصوره
تربية ابتدائي بنها
ع.كندى تكنو.اعﻼم ت.خامس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي بنها
تربية جامعة دمياط
نوعية طنطا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم رياضة شبين الكوم
اداب قنا ج جنوب الوادى
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية ابتدائي المنصوره
تربية الزقازيق
علوم جامعة دمياط
حقوق حلوان
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تجاره طنطا
تجاره القاهره
بنات علوم رياضة عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم رياضة طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
921017
598186
731494
803620
452984
463677
145676
651085
316907
614868
229464
304341
682923
840848
725644
582101
500104
239612
506622
575851
756555
527883
538595
544751
471828
241991
375265
434912
233523
225261
731705
836225

اسم الطالب
على بهنساوى محمد احمد
احمد أيمن المهدي شريف
محمد يحى جمال عبد الحميد عبد المجيد
إسراء مصطفى مختار محمود
اروى ابو الفتوح محمد بركات
أيه محمد عبد الفتاح عامر
سليمان وحيد سليمان ابراهيم محمد
رنا عبد الحميد حسنى حسين ابوالغيط
وفاء جميل فتحى غنيمى محمد
محمد منصور احمد منصور
ياسمين محمود عبد الرسول مهدي
ياسمين عبد الستار غريب عبدالستار اللحلح
سيف اﻻسﻼم شعبان حسن مصطفى المزين
أشرف عبد اللطيف حسن عبد اللطيف
شروق اشرف محمد احمد عبدالمجيد
رانيا رجب محمد الشيشى
نور ممدوح ابراهيم حامد دويدار
هشام هانى عبدالمنعم عبدالعزيز
اسراء صﻼح ابو المجد احمد
احمد عبد العزيز ناجى عشوش
فاطمه حمزة السيد محمد
اسراء محمود راشد سيد احمد غيث
اسراء حمدي اسماعيل الشيخ
ياسر ابو الفتوح فرغلى عبد الرحمن
رمضان عاطف محمد عبدالعزيز
محمد سيد جمعه ذكى
اميره محمد السيد على معروف
سعيد يونس السعيد عبدالحافظ
جورج رافت صادق ناشد
خالد مجدى عراقى احمد
عﻼء محمد على محمد درويش
عبد الرحمن محمد رياض محمد الفقى

الكلية
زراعة قنا ج جنوب الوادي
تجاره بور سعيد
تجاره جامعة السويس
تربية المنيا
تجاره طنطا
نوعية كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية المنصوره
معهد فنى تمريض بنها
معهد فني صحى الزقازيق
اقتصاد منزلى حلوان
تربية طفوله شبين الكوم
حقوق المنصوره
حاسبات ومعلومات المنيا
تربية الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق اﻻسكندريه
العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس
حقوق اﻻسكندريه
تجاره طنطا
كلية اللغات والترجمة سوهاج
تربية طفوله اﻹسكندرية
تربية ابتدائي السادات
علوم رياضة دمنهور
تربية/رياضه كفر الشيخ
حقوق القاهره
طب بيطرى بنها
علوم اﻻسكندريه
حقوق عين شمس
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
حقوق قنا جنوب الوادي
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
500692
229747
673613
592229
360357
293457
161373
523478
538280
155164
736256
745644
879148
351726
655034
160089
804310
456594
372026
591594
513226
463328
663705
731607
285924
392429
879044
899089
880290
245299
681210
532915

اسم الطالب
عمر خالد علي محمود عبد الحميد تمام
هاجر اسامه محمد محمد الصعيدى
اميره احمد احمد ابراهيم سليمان
شروق عاطف خالد الزيات
ممدوح صبرى محمد السيد
مي عبد الفتاح ابراهيم عبد الفتاح
هدى صيام رمضان منصور
أسماء معتز الحفنى حسين ابراهيم
نجﻼء محمد عبدالسﻼم غراب
محمود محمد بديع على
اسماء رمضان عطيه حسن
مؤمن عادل صالح السيد
نورهان فرج صموئيل عبد الملك
مصطفى حمدى عبدالسﻼم فرج ﻻشين
محمد زكريا راغب عوف
حسين محمود كامل عبد الحميد
مونيكا نادر فخرى اسكندر
ايمان احمد محمد ابراهيم علبه
نهى سعيد عبدالعزيز رزق
افنان محمد ابراهيم كشك
مريم نادى مواس شحاته
اية محمد جمعه بسيونى سعيد
محمد عﻼء محمد السيد حسن
سمر جميل ابراهيم بكري شعبان
خديجة ايهاب اسماعيل محمود صبرى
اﻻء صﻼح على محمد موسي
غاده خالد صﻼح محمد
رحمه محروس غريب فرغلى
مونيكا روميل ميﻼد يني
خلود يسن عبد القادر علي
احمد محمد الشحات محمد عبد الصمد
صبرى عادل محمد بهنسى

الكلية
تربية رياضيه بنين اﻻسكندريه
حقوق عين شمس
اداب طنطا
تربية جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه حلوان
كلية البنات علوم عين شمس
معهد فني صحى بنى سويف
تربية اسكندرية
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
اداب بنى سويف
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية ابتدائي اسيوط
حاسبات ومعلومات عين شمس
معهد فني صحى المنصوره
تجاره بنى سويف
رياض اطفال المنيا طالبات
نوعية موسيقيه طنطا
اداب انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة جامعة دمياط
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره كفر الشيخ
نوعية المنصوره
زراعه الزقازيق
تجاره عين شمس
حقوق انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة اسيوط
طب بيطرى سوهاج
علوم اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
زراعه دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
586750
315225
576979
111363
835724
652166
436504
357337
800706
824853
205397
849541
522906
750766
743796
819211
836253
375667
466875
896369
665115
663311
453781
548885
664389
581177
675228
519602
737502
534170
501849
296195

اسم الطالب
فوزيه هاشم رشاد الغنام
اسﻼم محمد محمد فهمى محمود بحيرى
امل خالد شلبى على شلبى
هاجر عاطف عبد القادر مصطفى
بسمه عبدالدايم محمد عبدﷲ
عبد ﷲ ايهاب سامى احمد محمد سﻼمه
ريهام محمد على عبدالحافظ
مصطفى عبدالنبى محمد فريد
مروه منتصر فؤاد محمد
هند عبدالعزيز محمود حسين
مريم عطية توفيق مرقص
محمد صابر محمود احمد
فهيمة محمد عبد الحميد عبد اللطيف
عبدالرحمن حامد التابعى عبدالعزيز
سحر طارق عبد البديع على
رانيا محمد مصطفى حسن
احمد سعد محمد ابراهيم
محمد احمد عبدالسﻼم احمد
ايه عصام جابر ابو المجد بدير
نرمين وحيد حبيب بشاى
عبد الرحمن احمد سﻼمه عبد الرحمن مطاوع
امانى ياسر محمد لبيب
سمر محمود احمد ماضى
أحمد محمد عبد ﷲ عبد ﷲ على
محمود ماجد امين محمد ابراهيم
احمد عبد الناصر عبد الغفار ابو طالب العشماوى
احمد سمير السيد السيد عيد
دينا عبد الغفار حامد الشباسي
الشيماء عبدﷲ مصيلحي ابراهيم
ماهينور عﻼء الدين مختار محمد بكور
ناردين حشمت يوسف مرقس دوس
ندى شريف محمد محمد

الكلية
اداب انتساب موجه طنطا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب طنطا
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية قنا ج جنوب الوادى
علوم المنصوره
زراعه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية المنيا
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
اداب عين شمس
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
اداب انتساب موجه بورسعيد
تجاره جامعة السويس
تجاره اسيوط
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
زراعه بنها/رياضة
علوم اسوان
اداب سوهاج
حاسبات ومعلومات الزقازيق
معهد فني تمريض المنصوره
اداب طنطا
حقوق جامعة السادات
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره طنطا
تربية الزقازيق
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية ابتدائي الزقازيق
علوم طنطا
تجاره اﻻسكندريه
علوم القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
439249
470502
745913
530328
915447
289188
584799
500328
386392
583213
369375
879375
651478
590960
611372
446330
243546
678884
530606
539937
618261
283600
661245
809313
451914
108719
580165
157206
681627
317729
670971
358158

اسم الطالب
اماني محمد احمد محمد
محمد محمد السيد ابوالمجد سعيد عقاب
رحاب يحي ابو الغيط ابو ناشي
عمر عزت عبدالقادر مطاوع
نهله كمال مصطفى عبدالرحمن
عمر ايمن صﻼح الدين سيد
اريج ابراهيم عبدالفتاح ابوالعطا
جون ماجد صبرى اقﻼديوس
جهاد عاطف محمد فتحي
لوسنده ابراهيم عبد الحميد ابراهيم
ايمان عبدالحكيم كامل حفني
مينا رضا شوقي كامل
موده مصطفى محمد سليمان بدر
أسماء محمد محمد عبده
ندا محمود محمد على
احمد ضياء الدين ابراهيم خليل
غادة محمد ابوالفتوح ابو الغيط
سوسن محمد محمد حسن عبد الخالق
اسﻼم اشرف عبد العزيز الصاوي
اسراء محمد عبد الهادى الفحام
احمد محمود عبدﷲ عطيه العكشة
عمرو محمد محمد محمد على العكل
محمد مصطفى عبد العال ابراهيم
ياسمين النميرى محمد محمد
عبد ﷲ احمد احمد احمد العطيري
عبد الرحمن محمد ماهر محمد خلف
منال وحيد عبد العزيز علوان
بسمه بدوى محمد حسب
ابراهيم هنداوى السيد الدسوقى ابراهيم
كرم مكرم حكيم سدرة
ياسمين فوزى محمد على
اسراء مصطفى جابر عوض

الكلية
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب كفر الشيخ
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
كلية اللغات والترجمة سوهاج
اداب انتساب موجه اسيوط
تجاره جامعة السويس
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
تربية بنها
تجاره المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اسيوط
تجاره المنصوره
تربية جامعة دمياط
تجاره الزقازيق
تجاره طنطا
بنات تربية/رياضه عين شمس
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره بنها
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
علوم المنصوره
تجاره بنى سويف
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجارة جامعة السادات
علوم المنصوره
تمريض عين شمس

Page 3457 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
535114
434787
672176
279092
834169
729075
667539
669162
386408
313124
369704
596443
377901
146141
158234
502628
608635
684537
375941
896654
302830
915434
450419
661587
756899
536692
144774
374813
160405
745930
901484
382179

اسم الطالب
سمر عبد القادر عطية حسن
نديم اشرف فاروق محمد احمد بدوي
احمد حسن السيد حسن
محمد سامي عبد الهادى السيد
يمنى ابو الحجاج حسانى خليل
محمد سمير مأمون عبد العظيم علوه
محمد صﻼح صﻼح حسن العدوى
اسراء ابراهيم ابراهيم حماد
رباب محمد عبدالبديع عبدالرحيم
رباب رضا فكري حسن
شروق رشدى سليمان محمد رضوان
حسام اشرف محمود السيد زيدان
محمد اشرف عبدالحميد عواد
ساره خالد احمد ناصر
منى احمد محمد احمد
يارا محمد منير يوسف علي
اسماء احمد ابراهيم على هﻼل
مروه السيد الشحات السيد عبد الرحمن
محمد اكرم محمد محمود ابوريه
حسام سيد محمد هرون
محمود جمال نبوى عبد العزيز شحاته
نادر حسنى كميل يونان
نورهان محمد عبد الظاهر المنوفى
سمير محمد الشربينى المتولى سعديه
اسراء هشام محمود محمد مصباح
اسﻼم نصر شحاتة احمد
محمد ابراهيم السيد ابراهيم
ساره عادل اسماعيل محمد شحاته
ابتسام عويس قرنى حامد
بسمه رجب جابر يوسف
حسين رفعت حسين فرغل
اميره مجدى محمد مجاهد محمد

الكلية
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره طنطا
تربية ابتدائي المنصوره
علوم عين شمس
معهد فني صحى بنها
تربية بنها
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي بنى سويف
اداب اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية ابتدائي المنصوره
حقوق عين شمس
تجاره سوهاج
حاسبات ومعلومات الفيوم
تمريض اسيوط
حقوق طنطا
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية/رياضه جامعة السويس
طب بيطرى دمنهور
تجاره القاهره
طب بيطرى بنها
تربية ابتدائي بنى سويف
تربية اﻻسماعيليه
تجاره سوهاج
علوم رياضة الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
381528
825706
663877
381945
835125
223324
593144
806236
837939
452316
609614
809564
876568
135524
312521
244194
812576
818374
745223
546216
738474
238246
277844
525189
804736
670956
669865
107225
103167
679613
213549
805523

اسم الطالب
هاجر عبدالكريم حسين ابراهيم
فيرينا محسن نصيف حبيب
عيد محمد عباده بيومى
ايه خالد حسن حسن
ايه حسين محمد حسين
دنيا سعيد صبرى اسماعيل
يوسف محمد محمد فودة
احمد علي صادق عبداللطيف
محمد جمال محمد دسوقي
محمد السيد يوسف ابو طه
زوزو صبرى محمود حسن محمد
ياسمين ناصر عزت ابو غنيمة
بيتر عاطف سبع فرج
اسراء محمد فهمى محمود
عمرو سليمان سعد سليمان
هالة كميل حسين درويش
مريم مجدى زكى فﻼح
زينب نبيل فوزى يوسف
احمد صﻼح عبد الرحمن احمد
اسراء محمود نبيه محمد شرابى
وﻻء سﻼمه ابراهيم على محمد
مريم ابراهيم توفيق مصطفى
عبد الرحمن عادل حسن عبدالهادى
سمر حسن السيد حسن عبده
بسمة صموئيل بشرى ابراهيم
ورده اشرف محسن عبد الوهاب
مصطفى محمود السيد الدسوقى فضه
مروة محمد عبد المنعم على
عصام احمد سعد ابو سريع
احمد محمد عبد الفتاح ابراهيم
اسﻼم محمد سعيد محمد ثابت دردير
كيرلس اسحق حبيب ملك

الكلية
نوعية عباسيه
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره المنصوره
تربية/رياضه بنها
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره عين شمس
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
طب بيطرى فرع الوادي الجديد
تمريض طنطا
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
اداب المنيا
معهد فني صحى اسيوط
تربية رياضيه بنات بالجزيرة ج حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره اسيوط
اداب المنيا
تربية اﻻسماعيليه
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
نوعية الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
نوعية فنيه اﻻسكندريه
رياض اطفال المنيا طالبات
تربية المنصوره
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره القاهره
تجاره القاهره
تمريض المنصورة
علوم رياضة اسيوط
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
354472
830907
579236
278269
582094
754447
315472
295547
539892
304433
215699
510635
739893
607644
536838
806659
581107
148805
664367
533334
895990
543685
304636
533075
515691
386432
315279
240592
153899
527244
167367
232670

اسم الطالب
عبدالفتاح رمضان عبدالفتاح محمد امام
يوسف محمد حسين محمد
زينب يسرى يوسف صابر
دنيا خالد عبدالوهاب احمد
محمود حسن عبد الحق محمود
روان محمد عباس عطيه نور الدين
محمد عصام عبد العاطي محمد مصطفى
نورهان محمد حلمي على
فاطمه الزهراء محمد يوسف محمود
اسيل السيد حلمى احمد عبدالهادى
سهيله خضر ابراهيم رجب
محمد ايمن عبد العزيز حسن
عﻼ السيد عبدﷲ محمد نصار
محمود حاتم محمود عبد العزيز
سمر سامح الصاوى عبدالقادر اسماعيل
اماني جابر حسين يوسف
محمود عبدالجليل رجب عبدالجليل الشرقاوى
احمد محمد حسب ﷲ الطيب
يمنى السيد محمد حسين برهام
أسماء حمدي ابو المعاطي محمد غنيمى الشامى
اسماء بدوى محمد على
اميره مجدى محمد على درتاد طشيان
ايمان رمضان على سيد احمد
اﻻء محمد سعيد محمد قاسم
أحمد السيد على محمد شاور
سامنتا عﻼءالدين محمد محمد
محمود ابراهيم فرج محمد
اسراء عادل بدر محمد
رانيا سمير كميل بطرس
هاجر سﻼمه محمد على ابراهيم
رحمه محمد يوسف احمد
ياسمين عبد الرحمن على على

الكلية
حاسبات ومعلومات حلوان
نوعية فنيه قنا
تجاره طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
علوم بورسعيد
تجاره بنها
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تربية طفوله ج دمنهور
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره بنها
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية ابتدائي دمنهور
علوم المنيا
تربية رياضيه بنين المنصوره
تجاره القاهره
معهد فني صحى المنصوره
تربية أساسي اسكندرية
علوم سوهاج
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
تمريض شبين الكوم المنوفية
اداب اﻻسكندريه
حقوق طنطا
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
اداب القاهره
اداب بنى سويف
تربية اسكندرية
تربية الفيوم
حقوق عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
830255
542445
321977
428694
224825
801957
373499
833168
830378
510393
905441
391474
666987
450159
510517
672736
224976
161235
152771
436912
652295
305672
388594
595947
383013
614826
225525
824724
510041
901474
325347
553012

اسم الطالب
سعد إسماعيل سعد مصطفى
نور محمد عبد الفتاح عبد الصالح
محمود سامي علي العزب السيد عبدﷲ
ريمون صبري صالح جرجس
محمد مرزوق مهدى ابراهيم
ماير نادى ايليا جرجس
فرج نبيل فرج بيومى بحيرى
عبد الرحمن حسين السيد مرتضي سالم
صبحي محمد محمود اسماعيل
مصطفي السيد عبد العزيز بسيونى
ايمان اشرف عبد الحفيظ عبد العزيز
ناريمان احمد عبدالفتاح احمد بكر
مروه على العوضى ابراهيم زيادة
رانيا السيد محمد السيد المشد
محمد كمال محمد على حسن
احمد زكريا ابراهيم عبد المهيمن البﻼط
محمد ماهر السيد مرسى رضوان
نهاد كمال احمد عبد الصمد
عمر عبد ﷲ دسوقى عبد ﷲ
تقى توفيق سعيد محمد سيد احمد
احمد نادر عصام عباس امين
انس عاطف عبد الواحد حموده
اسماء صﻼح جوده حسن
اسراء حسن ابو زيد رضوان
احمد مجدى عبدالسميع شحات
علياء حسين محمد خليل ابراهيم
هاجر صبحى ابراهيم عبد الحليم
ساره حمدى ابوالوفا محمد
ابانوب محسن كمال ملك
احمد سعودى عﻼم محمد
فاطمة محمد قايد ابراهيم
ميرا عماد عوض ﷲ اسكندر

الكلية
اداب قنا ج جنوب الوادى
سياحه وفنادق اﻻسكندريه
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره اسيوط
علوم رياضة بنها
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره سوهاج
تجاره دمنهور
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب المنصوره
رياض اطفال المنصوره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
كلية الزراعة جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات بنها
نوعية فنيه الزقازيق
تجاره انتساب موجه قاهره
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب سوهاج
تربية الغردقة جنوب الوادي
تجاره اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
584542
229802
576388
889157
897159
822816
678107
681123
525129
310442
107738
511957
353426
211431
530601
179324
529956
311721
153297
618919
378161
382982
113684
594322
583804
515344
890403
657987
389458
236936
441639
371067

اسم الطالب
مرفت طه محمود زكريا قاسم
اية رمضان عبدالرحيم محمود
سلمى على فرج الفرت
فاطمه ماضى صالح على
جون مخلص صبحي ماضي
ضحى عبد الرحيم محمد محمد
ريهام سمير رمضان رمضان سليمان
كريم ابراهيم عبده احمد قاسم
نورهان ناصر الشاطبى محمود محمد
اسماء جمال عبدالحميد زهره
منه ﷲ خالد فكرى قوى
آيه ممدوح احمد فكرى
محمد صﻼح الدين زكى محمد
امنيه احمد مصطفى احمد العشرى
احمد صبحى كامل الحلوانى
اسراء حسن رمضان حسن
سامح صبري يوسف رزق عطا ﷲ
احمد عبد الفتاح عدلي صالح
فاطمة جاد عبد الوهاب جاد
أيمن محمد عبدالفتاح محمد عرابى
هدى سمير عبدالحليم ابراهيم قاسم
محمد جمال الدين احمد محمد بدير
محمد احمد عبد المحسن احمد
كريم محمود حسن طمان الدهرى
ميادة محمد على ابو مايله
مصطفى سامى السعيد النوام
اسماء عبد الحليم سيد عبد الحليم
عبد العزيز عطيه عبد العزيز رمضان شﻼطه
حمدى صبحى حمدى محمد
محمد راجي فؤاد حسين سلوم
محمد صابر محمود محمد الخولى
محمود ايمن عبدالسيد ابراهيم

الكلية
علوم رياضة طنطا
تربية عين شمس
معهد فني تمريض طنطا
تربية ابتدائي اسيوط
معهد فني صحى سوهاج
زراعة قنا ج جنوب الوادي
تربية المنصوره
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم طنطا
تربية ابتدائي شبين الكوم
زراعه القاهره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق عين شمس
نوعية فنيه عباسيه
تجاره دمنهور
رياض اطفال بنى سويف
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب كفر الشيخ
علوم بنى سويف
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تربية عين شمس
علوم بنها
تربية حلوان
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
معهد فني صحى طنطا
اداب دمنهور
معهد فني صحى اسيوط
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب طنطا
تربية/رياضه بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
602390
302679
117302
726992
600035
164153
373849
120479
530246
434357
366455
610308
297257
379096
313638
383677
277866
363653
204952
523637
449104
680558
143856
117964
158535
828062
752408
215055
352735
140351
108075
107284

اسم الطالب
آية محمد محمد عبدالغنى ابو هاشم
محمد حسانين إبراهيم الغول
اسراء شعبان عبد العزيز محمد
كريم ابراهيم ابراهيم نجم محمد
ابراهيم محمد السيد محمد دياب
اشرقت اسامه انور ابراهيم ابراهيم
اميرة سالم مرسى عليوه
هادى حسام الدين مصطفى احمد
محمد احمد حافظ اﻻجهورى
عبد ﷲ احمد ابراهيم احمد محمد
عبدالعظيم عادل عبدالعظيم ابراهيم
اسراء عادل فتحى السيد ابراهيم
يسرا هشام عبد المنعم محمد سليمان
دنيا عبدالناصر احمد محمد حبيب
مشيرة سعيد محمود الخولى
سها محمد على عبدالرحمن دعبس
عبد الرحمن امجد فاروق صديق مهنى
عﻼء ماجد هاشم سيد
احمد ممدوح محمد الحسيني محمد
إسراء ناصر محمد السيد
ندا السيد حسانين عبد الجواد
خالد جمال على عبد الكريم محمد
محمد عبد المولى عطوه موسى
ايمان بدرى محمد حسن
بسمة علي عبود سيد
محمد احمد عبد الرحيم زكى
ندى جمال محمد امين الدهراوي
عمرو طارق عبد المنعم قطب
كريم جمال حسن عبدالعال على
احمد محمد جمعة عبد المجيد سليمان
فاطمه ايهاب على احمد
اية ﷲ عصام عبده على بيومى

الكلية
نوعية الزقازيق
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
حقوق انتساب موجه القاهره
دار العلوم ج القاهره
تجاره اﻻسكندريه
تربية رياضية بنين بنها
علوم الزقازيق
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تربية ابتدائي بنها
تربية السادات
علوم عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية اسكندرية
تربية ابتدائي طنطا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حقوق القاهره
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية ابتدائي بنى سويف
معهد فني صحى سوهاج
اداب انتساب موجه بورسعيد
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
حقوق بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره القاهره
تجاره القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
455796
527573
660577
149543
215137
447168
887532
813328
577562
800819
115973
384277
354804
380963
876017
454281
670081
128094
123757
358215
671250
292921
164526
889739
516824
588061
450923
811240
318182
539578
453100
756304

اسم الطالب
محمد احمد عبد المعبود محمد ناصف
مارينا سامى سو﷼ شحاته
سمر سمير ابراهيم فوده ابراهيم
مروه عادل عبد الفتاح عبد الباسط
احمد نبيل مصطفى عوض
احمد ابراهيم على ابراهيم شاهين
منى محمد محمد عبد الرحمن
اميره خلف رشيد حنا
شريف خالد المحمدى عباس الششينى
نرمين محمد عبد الجبار محمد
مصطفى عطيه عبد الغني محمد
اسماء محمود سيد محمد رشيد
اسراء سمير ابراهيم ابراهيم
محمد عمرو السيد محمدالسباعى
عمرو احمد محمد محمود
شيماء ابراهيم محمد عامر ابراهيم حواس
سياده البسيونى محمد البسيونى محمد
اية مجدي مبروك احمد جبريل
محمد اشرف عبد الحميد احمد عبد الرحمن
ساره محمد مصطفى حسن
اسراء المرسى محمد رمضان محمد حسانين
بسمة مصطفى محمد محمود
اسراء محمد عبد الواحد محمد
مارتينا حفظ فتحى ايوب
محمود محمد عبد السﻼم محمد عامر الشرقاوى
ياسر محمد هانى سليم محمد جبر
عمرو محمود محمد السعيد القفاص
نورهان محمد اسماعيل عبدالغني
كريم محمد عبد المحسن النجار
يسرا عبدالوهاب كريم على الحوفى
دينا اشرف عبد السﻼم محمود البشﻼوى
هايدي احمد محمد محمود

الكلية
ك.ت .فني منشات بحريه بور سعيد
تربية أساسي اسكندرية
معهد فني تمريض المنصوره
اداب انتساب موجه حلوان
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية/رياضه طنطا
اداب اسيوط
تمريض المنيا
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره طنطا
علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب م .بنها
حقوق اسيوط
تجاره طنطا
اداب المنصوره
كلية البنات تربية عين شمس
حقوق القاهره
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
اداب المنصوره
اداب القاهره
علوم الفيوم
تربية ابتدائي اسيوط
اداب دمنهور
تجاره طنطا
تجاره طنطا
تجاره بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية دمنهور
تجاره طنطا
تربية العريش
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
519483
603759
367386
886301
672190
519616
310133
755964
908009
285152
728049
523842
814857
206984
590071
893763
589994
754914
292967
805916
591297
586389
532711
588323
742342
605487
459018
529131
105586
502405
733285
103381

اسم الطالب
اية انيس عبد العزيز انيس علي
احمد خالد ابراهيم مصطفى
منه ﷲ سمير عبدالعظيم على عبدربة
عمر محمد توفيق مبارك
عادل جمال ابوالنجا عطيه
زينب عادل محمد محمد الخولى
اسﻼم حمدي احمد عزام
ساره محمد حماد سالم
ريهام رفعت احمد ابراهيم
مارسة ناجح حلمى حبشي
شيماء جمال شعبان عطيه عوض
شيماء محمود علي احمد
يونان عادل تقاوي فهيم
سالى احمد محمد حلمى
احمد على محمد رشاد بدران
مصطفى احمد صابر عبد المولى
نوران حسام محمد نافع
محمد حافظ عبد السﻼم الدسوقى عليوة
ياسمين فرج احمد ابو الوفا
احمد نوح ابوبكر نوح
ايه السعيد مسعد الغباشى
اسراء عبد المولى متولى احمد متولى
محروس عبد الصمد محمد شاهين
مصطفى احمد فؤاد فوزى عريبة
تقي سامح محمود امين
مرنا عزت لطيف ذكى سعد
ياسمين محمد محمود محمد عجوه
اسﻼم سعيد عثمان محمد هليل خليف
ضحى مصطفي كامل خليفة
احمد مدحت محمود محمد سليم
دعاء ياسر محمد رجب رمضان
سلمى احمد محمد احمد عبد الوهاب

الكلية
اداب دمنهور
تجاره الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حاسبات ومعلومات اسيوط
حاسبات ومعلومات الزقازيق
اداب دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية العريش
علوم سوهاج
حقوق عين شمس
اداب الزقازيق
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
تربية رياضية بنين سوهاج
تجاره جامعة دمياط
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنى سويف
تجاره جامعة دمياط
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنها
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
معهد فني صحى اﻻسكندريه
فنون تطبيقيه حلوان
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
727746
555074
526448
660504
118766
320464
536751
109960
287218
147269
830868
542255
428619
728114
651164
443914
307085
453134
731687
608282
669866
675051
822979
232854
146057
660048
122246
377250
204885
241027
104145
368841

اسم الطالب
امنيه احمد صابر عيسى عطيه
اﻻء احمد على اسماعيل عوض
عمر عﻼء فتحى محمد عنانى
على سعد على محمد اسماعيل
نرمين كرم فكرى سعيد
احمد مجدي ابوالفتح طبانة
اية حسن عبد العظيم متولى عوض
عمر سعيد محمد حسين
اسراء سيد عبد التواب حسن
محمد اشرف فهمي ابوالدهب
محمد حجاج عبدﷲ عرابى
كريم شعبان احمد شعبان
احمد صبرة عبد الرازق خليفة
هاجر اسماعيل اسماعيل احمد السنباطى
مريم عبد ﷲ حسيب بدر مصطفى
ساره طلبه جمعه عبد الغفار الحايس
سمر عماد حمدى الزقزوقى
سارة محمد عبد العظيم محمد شنيشن
اشرف منير عبد المطلب عبد الصادق
اسراء محمد على محمد يوسف
يوسف ايهاب سرور عبد ﷲ المرسى
احمد محمود محمد محمد ابوسبع
امنية احمد محمد احمد
شيرين عاطف توفيق محمد
ايه رضا رجب حامد زعفان
ماجد صﻼح الدين فريد على داود
منى عبد العزيز محمد عبد الرازق
شيماء عنتر عواد سالم
لجين خالد محمد عبد العظيم عيد
ابتسام مصطفي رياض مصطفي
يوسف عاطف احمد حموده
هاجر عواد عبدالمقصود عواد عبدﷲ

الكلية
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره اﻻسكندريه
معهد فني تمريض المنصوره
حقوق انتساب موجه القاهره
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
علوم دمنهور
زراعه القاهره
تجاره طنطا
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تمريض قنا جنوب الوادي
علوم رياضة اﻻسكندرية
علوم رياضة اسوان
علوم الزقازيق
رياض اطفال المنصوره
تربية ابتدائي طنطا
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تربية طنطا
علوم رياضة الزقازيق
زراعه الزقازيق/رياضة
تجاره انتساب موجه المنصوره
حاسبات ومعلومات المنصوره
اداب سوهاج
اداب عين شمس
دار العلوم ج القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
حقوق حلوان
كلية البنات آداب عين شمس
حقوق القاهره
دار العلوم ج القاهره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
حقوق بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
907700
737190
453796
322385
607261
456586
886466
318826
666432
899743
816696
443453
752186
887609
459186
583325
896091
613091
364887
527030
434160
239674
473597
436074
755240
885792
318901
132431
227297
213044
746978
844575

اسم الطالب
رانيا عبد العظيم محمد طه
عمرو محمود منصور محمد
عزيزه رمضان محمد عبد العال شوشه
محمد عبد الباسط حسن شعبان الشوربجى
احمد ابراهيم محمد ناصف ابراهيم
اسماء احمد عبدالسﻼم ابراهيم العشماوى
مريهان رءوف نظمى ابسخرون
اسراء بشرى محمد محروس عمار
ريم محمد محمد حسن ابو النجا
اميره ابراهيم محمد ابراهيم
صفاء عبد الدايم محمد عبدالحميد
احﻼم جمال محمد عبدالفتاح رحاب
امانى تاج الدين محمد عبد القادر علي عرفه
صفاء احمد عبد الحميد سيد
فاطمه بركات احمد الجديلى
يارا اسامة كمال سعد
مارينا مﻼك لوقا سربانه
اسراء عﻼء فاروق السيد احمد
هاجر عمر بدرى خليفة
ايمان احمد سيد اسماعيل محمد
على احمد محمد المغربى غريب السيد عبدﷲ
احمد امين حسين مصطفى
ايناس السيد عبدﷲ عباس جلو
مروه عبد المنعم مصطفى أحمد محمد
ندى جمال الدين حسين احمد احمد
نجﻼء خضر عبد الصادق مبارك
بثينة محمد توفيق الشربيني احمد
عبد التواب حسن عبد التواب محمد
دينا محسن فؤاد احمد
مريم عمرو احمد دسوقى قطب
على احمد عبد الحميد حنفى
دعاء يوسف عبدالمحسن محمد

الكلية
اداب سوهاج
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية ابتدائي طنطا
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
اداب الزقازيق
اداب كفر الشيخ
معهد فني صحى اسيوط
تربية ابتدائي بنها
علوم المنصوره
تربية ابتدائي سوهاج
رياض اطفال المنيا طالبات
اداب انتساب موجه طنطا
كلية أداب بورسعيد
اداب اسيوط
اداب كفر الشيخ
رياض اطفال المنصوره
علوم سوهاج
اداب الزقازيق
اداب جامعة دمياط
اداب اﻻسكندريه
تجاره اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات الفيوم
نوعية كفر الشيخ
اداب اﻻسكندريه
حقوق المنصوره
تربية اسيوط
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه الزقازيق
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره القاهره
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
اداب المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
878052
277968
443695
215217
310841
612053
875480
121824
584486
918103
750209
740407
594643
387558
678979
517875
284259
751308
129850
385640
307572
127492
384523
436905
213132
185093
236026
739218
310164
580059
128073
373127

اسم الطالب
نرمين محمد عبد الحكيم ابو العﻼ
علياء عبد الرحيم سعيد احمد
سعاد فوزى شحاته الدمرداش سرحان
عبد الرحمن حمدى عبد السميع طه
اسماء محمد عبد الرشيد يونس
نورهان صﻼح عبده سعيد ابراهيم
يارا ابراهيم محمد محمود
شروق اشرف على شحاته
منى صابر القطب السيد كامل
مينا نسيم جرجس شنوده
احمد رائف عاشور عثمان
محمد محمد احمد عبد ﷲ
رانيا جمال الدسوقى داود
على صالح على صالح
خلود محمد ابراهيم محمد رزق
زهراء عﻼم مصطفي عﻼم العشماوي
احمد ايمن أحمد عبد ﷲ محمد
كريم مصطفى السيد احمد المغربى
محمد رمضان عوض عبده
مارفن يوسف امين بشاى
نورهان اشرف محمد قنديل
اية حمدي عبد العزيز على
عمر جمال محمود محمود النساج
باسنت عبد المسيح سامى فهمى غطاس
احمد ماهر سعيد محمد حسب ﷲ
منه ﷲ اشرف على حسانين
احمد محمد عبد الفتاح حسن
حسام عبد الحميد حسن ابراهيم
محمود محمد على المراكبى
دينا محمد ابراهيم احمد صالح
اسماء شعبان محمد عبد المولى
بسنت محمد صﻼح عبدﷲ السيد

الكلية
تجاره اسيوط
تربية عين شمس
تجاره طنطا
تجاره القاهره
تربية ابتدائي شبين الكوم
نوعية الزقازيق
علوم جامعة السويس
تجاره انتساب موجه حلوان
طب بيطرى كفر الشيخ
اداب سوهاج
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره سوهاج
حقوق المنصوره
اداب دمنهور
حقوق عين شمس
تجاره بور سعيد
علوم القاهره
تجاره انتساب م .بنها
تربية ابتدائي السادات
تجاره انتساب م .بنها
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
سياحه وفنادق اﻻسكندريه
اﻷكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره بور سعيد
تربية ابتدائي السادات
تجاره طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية البنات تربية عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
681471
386566
206726
372021
376942
502100
311046
439273
457068
655079
157374
301620
801599
154501
434583
800780
447712
375570
522938
446981
205078
850076
104015
155210
309133
532642
462775
895252
316573
122071
302484
433583

اسم الطالب
ياسمينا جمال عبد اللطيف على عبد العال
امانى صﻼح محمد احمد مدكور
امنيه اسامه فاروق احمد
ندى حسنى محمود فريد
حكمت لطفى محمد عبدالفتاح
سيرين احمد فتحى مختار العواد
حسناء مصطفى عطية الرفاعى
رانيا سعيد حلمى سيد احمد البربرى
داليا مجدى عبدالعزيز على
عاصم محمد محمود محمد عطيه
هند طارق محمد عبد الحفيظ
عمرو محمد محمد المنشاوى التراس
محمد ابراهيم امين محمد
هدير هشام محمد عبد العظيم
عبد الرحمن محمود محمد محمد شتا
هاجر محمود احمد محمد
احمد عﻼء عبد المنعم طه السعدنى
محمد احمد عبدالمحسن حسني
فاطمة السيد ﻻبد حمد
محمد جمال احمد خليفه
ضحي صفوت صدقي فرج
اختام شوقى رمضان سليمان
عمرو يحى عبد المنعم احمد على
عمرو محمد ضياء الدين سالم
نورهان حافظ على مطاوع
احمد محمد عبدالمالك عوض مغيب
محمد عصام فتحى الشاملى ابو الحسن
جاكلين اسكندر راغب غبرانيوس
السيدة ابراهيم مصطفى على هبل
مارينا ماجد جورجى وهيب
محمود محمد راشد اﻻشقر
رضا احمد عبدالمجيد عبدﷲ

الكلية
علوم بورسعيد
تجاره عين شمس
حقوق حلوان
كلية البنات آداب عين شمس
زراعه عين شمس
اداب اﻻسكندريه
نوعية اشمون
تجاره دمنهور
تربية طنطا
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجاره بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
السن المنيا
رياض اطفال بنى سويف
علوم رياضة كفر الشيخ
اداب انتساب موجه المنيا
تجاره طنطا
تربية رياضية بنين بنها
تجاره اﻻسكندريه
معهد فني صحى رياضه طنطا
اداب القاهره
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
علوم حلوان
علوم كفر الشيخ
تربية ابتدائي سوهاج
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
طب بيطرى جامعة السادات
علوم بورسعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
463477
546536
907106
735095
592176
432227
211194
656865
523712
292044
668656
893897
820992
661601
595830
459714
746066
805981
660174
542110
538449
828702
390075
458850
469996
117082
233647
242150
547327
122044
369668
745356

اسم الطالب
اية جمال ابراهيم البشبيشى
عﻼ سعيد محمد أحمد
محمد ابراهيم عثمان عبد العال
ياسمين عادل عبدالحميد حسن
شريهان رضا عبده ابو عاليه
عبد ﷲ حمدى على الدين السنوسى حسن
منه ﷲ جمال اسماعيل محمد نصر
غاده عباس على عطيه الزهيرى
آية محمود كمال محمد رزق
سلمى محمد عبد البر الحسينى
امنيه صﻼح احمد ابراهيم الباز
محمد بهاء الدين محمد عبد العال
محمود سيد على محمد
محمد سعد محمد عبد النبى احمد
احمد مسعد عيد حسين احمد
احمد عمر محمد الفار
احمد الصامت حسن محمد
محمد احمد ابوالحسن محمد
محمد عاطف محمد صابر
احمد فوزى حسين فوزى
أسماء رجب عبداللطيف السيد الزرقا
امل احمد مبارك محمد
شروق محمود احمد عثمان
اسراء سيد احمد محمد خليفه
عمرو صبرى ابراهيم كامل محمد
احمد صبحى صادق على
اسماء اسامة محمد محمد السعيد
عبد الرحمن طة عيد حسين
عبدﷲ محمود عبدﷲ حسان عطا ﷲ
زينب سعد صابر على
ايةﷲ عبدالناصر دسوقى محمد دسوقى
اميره محمود دياب السيد

الكلية
طب بيطرى كفر الشيخ
اداب اﻻسكندريه
حقوق قنا جنوب الوادي
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
علوم رياضة اسوان
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه حلوان
زراعه المنصورة/رياضة
تجاره سوهاج
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
تجاره كفر الشيخ
تجاره جامعة السويس
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
علوم المنصوره
علوم رياضة اﻻسكندرية
اداب دمنهور
حقوق قنا جنوب الوادي
طب بيطرى بنها
علوم كفر الشيخ
حقوق المنصوره
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره دمنهور
علوم القاهره
تربية ابتدائي بنها
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
386126
580519
654048
681422
576119
322757
205076
676453
280148
678055
653863
282988
878947
653807
586030
650615
660502
211260
527734
447231
471348
546119
109931
451536
359983
548475
104171
153921
660522
913775
170033
653663

اسم الطالب
نورهان احمد عبدالسﻼم سيد
احمد عبدالفتاح صبرى محمد عامر
نورهان ناصر محمد عوض السيد
لينا نجاح ابراهيم ابراهيم حجازى
أيمن يونس عبدالحميد غازى
اماني حمدان عبد البارى قطب محمود
شادن محمد عبد اللطيف محمد
سلمى مجدى امين عبده النجار
هبة محمد احمد محمود
منصور محمود محمد صديق عبده عبد اللطيف
روان ايمن شفيق سيد احمد سعود
زياد طارق على حسن بدوى
ايات عبد الغني شبيب حامد
اميره محمد على احمد ربيع
احمد عبدالعزيز عبدالعزيز ﻻشين
دينا حسن ابوزيد ابراهيم حسن
عبد العزيز شعبان عبد العزيز شاهين
احمد سعيد مصطفى عبده
اسماء ابوبكر عبد العال ابوبكر حماد
سيف اﻻسﻼم مصطفى عثمان محمد عثمان
راندا محمد ابوزيد احمد ابو زيد
إسراء عاطف محمدأحمد عبدالعال
خالد محمد احمد حافظ
احمد عبدالمحسن حسنى محمد جاد
ممدوح مدحت نادى عدلى
احمد بسيوني عبد المقصود محمود غندور
هدى شلبى احمد ابراهيم
شيماء طارق صابر سيف النصر
مصطفى محمود محمد مختار شحاته
اسماء عبد الوهاب على محمود
اسماء يحى احمد عدلى
محمد فؤاد زكى المتولى

الكلية
حقوق بنها
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره انتساب موجه طنطا
علوم المنصوره
تجاره طنطا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
علوم عين شمس
تجاره المنصوره
حقوق القاهره
حقوق المنصوره
تربية المنصوره
حقوق القاهره
تجاره اسيوط
حقوق المنصوره
تجاره المنصوره
علوم المنصوره
تجاره المنصوره
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية اسكندرية
اداب انتساب موجه طنطا
تربية كفر الشيخ
تربية/رياضه اﻻسكندرية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم رياضة شبين الكوم
اداب شبين الكوم ج المنوفية
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية اسوان
نوعية الفيوم
تربية المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
359414
658051
671747
366185
525198
400285
907309
906442
890962
843395
675264
209609
450400
548291
303396
125363
321095
399116
891424
141325
650664
880077
460008
378133
600719
683236
651705
508674
547596
899639
822434
376567

اسم الطالب
محمد احمد محمد احمد
محمد سليمان البدراوى البدراوى قنديل
سلمى محمد عطيه محمد علي
احمد رفعت صﻼح امين عبدالحميد
عﻼ محمود احمد محمود اسماعيل
عمر محمد عبدالحميد ابراهيم
صابرين اشرف عبد ﷲ احمد
عياد نظمى وهيب شرابين
مصطفي حسن احمد خليفه
شيماء محمد فرغل سامى
ايمان محمد عبد ﷲ حافظ العشرى
مصطفى احمد حمدى احمد عباس
مريم أحمد عبد الرازق السيدحماده
احمد محمد عبده عطا ﷲ ابو فيوض
اية سعد محمد سعفان
سوزان محمد نظمى حسن خليفه
صابرين عبد السﻼم عبد الحميد خير ﷲ
امل عبدﷲ ابراهيم عبدالرحمن يحيى
محمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن
دنيا خالد على جوده ابراهيم
وصال مجدى نصر محمد عيسى
ساره عجايبى عياد مؤنس
أيه محمد أحمد الفقي
ضحى عطا عبدالظاهر عطا عبدالقادر
هاجر محمود جﻼل محمد على الديب
سلمى رضا زكريا سليمان هلهول
محمد عيد محمد محمود ابو زيد
منة ﷲ السيد جمعة محمود على
جمعه صابر جمعه محمد حسن
محمود جمال عبد العزيز محمد
زينب حمدى أحمد حمزه
دينا السيد محمد عبدالمقصود احمد

الكلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية المنصوره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية طفوله اﻹسكندرية
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تجاره سوهاج
معهد فني صحى سوهاج
تجاره اسيوط
رياض اطفال المنيا طالبات
تجاره المنصوره
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجاره طنطا
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تربية طفوله شبين الكوم
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
معهد فني صحى اسيوط
تربية عين شمس
تجاره بور سعيد
تربية طفولة اسيوط
علوم رياضة كفر الشيخ
السن عين شمس
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
اداب المنصوره
تربية رياضيه بنين المنصوره
اداب دمنهور
تربية/رياضه دمنهور
معهد فني صحى سوهاج
تجارة قنا ج جنوب الوادي
نوعية عباسيه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
518770
306032
321897
375420
503215
305387
321874
378998
591919
427916
681731
606691
889733
164435
652526
351958
381691
163696
591750
374134
211810
136923
452205
809367
305577
656142
392354
834215
505179
736106
741672
680430

اسم الطالب
مريم محمد احمد الدلجموني
يوسف هشام محمد نوير
محمد احمد سيداحمد محليس
ياسر محمد احمد محمود
عامر احمد سعد زغلول عبده عبد ربه
اية اسامة حسن عبد ﷲ
ابراهيم ايمن محروس الشيشينى
منار محمد يوسف محمد احمد
رضوي محمد عبد الفتاح شحاته
عمرو عادل عباس ابراهيم مخيمر ابو زيد
احمد عبد المنعم ابو السعود حزه
جهاد صﻼح سيد محمد
صفاء محمود محمد عبد الرحمن
مارفى كميل غبور ابراهيم
احمد عزت الشحات مصطفي
منار عصام محمد عبدالفتاح
اسماء اسماعيل عبدالرازق محمد الشاذلي
اسﻼم خالد عبد الرحيم احمد
وعد محمد محمد طه
رضوى رشدى صهيب عبدالصمد البشير
يوسف مجدى عبدالفتاح هﻼل ابو الدهب
هند كرم سعيد احمد
مصطفى نبيل محمد الجزار
أيهاب ناصر على محمد
دارين مجدي عبد الوهاب صالح
فريد اسامه السيد ابراهيم العشماوى
ايه زكريا معوض سالم
عبدالرحيم حسن عبدﷲ بشير
احمد عاطف ابو الفتوح محمد محمد
احمد حسن ابراهيم عثمان
ابراهيم مدحت احمد السيد احمد
امنيه عزمى انور جمعه رمضان

الكلية
اداب دمنهور
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
تربية بنها
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب جامعة دمياط
تجاره دمنهور
تربية المنصوره
تجاره الزقازيق
السن المنيا
اداب الفيوم
تربية/رياضه المنصورة
تجاره بنها
تجاره بنها
تمريض الفيوم
معهد فني صحى بور سعيد
زراعه مشتهر
فنون جميله فنون حلوان
تربية حلوان
حاسبات ومعلومات بنها
معهد فني صحى بنى سويف
تجارة جامعة السادات
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره بنها
نوعية فنيه قنا
تجارة جامعة السادات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
رياض اطفال المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
221420
437067
734205
385280
326631
281907
602758
107970
515833
506755
613148
243942
213956
598431
512879
124125
736579
611832
370418
882194
580502
301965
219971
596592
214187
363450
525093
152723
105281
828341
450200
471714

اسم الطالب
تقي عرفة سيد عطية ﷲ
يارا صﻼح محمد مصطفى عفيفى
محمد احمد عمر محمد هندي
عبدالظاهر حماده عبدالظاهر عواد
اميرة عبد الناصر عبد المقصود بدر
روان ايهاب عبدالفتاح عبدالبارى
ريهام طارق عبده راشد
امال عماد محمد عثمان
مصطفى محمد احمد زبادى
ليلى ياقوت محمود حجازى السيد
نوره عصام عبد الحميد على منصور
عبد الرحمن خالد عكاشة عبد المعطي
يوسف شعبان علي الخولي
عمرو السعيد السعيد جبريل
نرمين عصام سعد اللة محمد سعد
شهاب حمدى عبد المجيد عبد الخالق
ايه صﻼح الدين محمد محمد على
ميسون طارق فؤاد محمد مرسى
طارق شعبان سعيد سيد
فاطمه محمد عبد الناصر نصر الدين
نورهان فايز عبدالباقى البسطويسى
السيد كامل السيد كامل البرم
ساره عصام نور الدين محمد
ايمان على عبد الحى على عبد الحاكم
ليديا نشأت منير توفيلس بشاي
خالد بنبﻼ شاهين احمد
غاده حلمى محمد عبد الرازق خليفه
عماد شحاته قرني محمد
ياسر سعيد محمود دحروج
ايات جمال زكى حسن
نورهان لطفى عبد العليم محمد عجيبه
باهر مجدى فتحى السيد احمد شبكه

الكلية
كلية البنات آداب عين شمس
تربية أساسي اسكندرية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حقوق عين شمس
تربية السادات
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره القاهره
تجاره دمنهور
حقوق اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه الزقازيق
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
معهد فني صحى بور سعيد
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق القاهره
علوم الزقازيق
تربية الزقازيق
تربية/رياضه بنها
حقوق اسيوط
طب بيطرى المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
فنون تطبيقيه حلوان
علوم جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه حلوان
تربية أساسي اسكندرية
علوم بنى سويف
تجاره القاهره
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تربية ابتدائي طنطا
تجاره كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
359756
845822
602156
231910
164757
212667
232828
896752
531544
907676
134054
241288
829279
109593
593614
899435
450392
828327
430340
549698
682202
439131
681940
583920
358502
170224
212776
677262
613751
320512
592527
143194

اسم الطالب
محمد محمود عبدالجابر مصطفى
نادية عبد المبين محمود عﻼم
هاجر عبدالمعطى عبدالعليم عبدالمعطى
عبد ﷲ مهدى عبد الفتاح السيد
منار ممدوح سيد عبد العظيم
رغده نبيل صﻼح الدين حسن نافع
ناريمان مجدى عبد العزيز على السيد
حسام الدين ابوبكر محمد رجب
احمد السعيد زكريا حسن داغر
غيداء رفعت عبد الوارث يوسف
بريكسام طاهر حسن ابراهيم
سحر رجب نفادى احمد
فاطمه الزهراء محمد عبدالرحيم محمود
جﻼل عبد المبدى جﻼل فواز
السيد سامى السيد محمد عبد ﷲ
مصطفى هاشم عبد الرؤف هاشم
شروق احمد سامى زكى محمد منصور
ياسمين محمد حسين احمد
اشرف محمد محمود عبدالواحد مرسى
دينا ابراهيم محمد عبد ﷲ غنى
اسراء على عبد الصمد عبد الصمد النقيب
بسمة أشرف عبد العزيز فهمى لوقا
رضوى السعيد مجاهد الصديق على
غاده السيد السيد خليفة
تقى زكريا عيسى حسن
احمد جمال مؤمن موسى
سلمى عبد الحليم احمد منيراحمد
محمود صالح حامد محمد ابراهيم
عاطف على عاطف على عبد الرحيم
عمرو سعيد عبدالفضيل محفوظ
امنيه عادل عبده العدوى
مارينا عادل ابراهيم مقار

الكلية
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
اداب الزقازيق
تجاره القاهره
طب بيطرى بنى سويف
السن عين شمس/رياضة
علوم عين شمس
تربية رياضية بنين سوهاج
تجاره انتساب موجه طنطا
حقوق انتساب موجه سوهاج
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر
كلية البنات تربية عين شمس
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية جامعة دمياط
اداب سوهاج
تجاره طنطا
اداب قنا ج جنوب الوادى
علوم رياضة طنطا
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
تجاره المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
تجاره المنصوره
معهد فني صحى طنطا
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره القاهره
تجاره المنصوره
تجاره الزقازيق
تربية شبين الكوم
تجاره بور سعيد
السن عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
732794
588189
369664
427298
608311
662685
359895
896410
501895
816188
385579
901491
117360
751738
919988
149655
582382
378515
227844
427190
115142
891036
501215
738048
512320
671139
323197
815865
652472
846563
819002
387439

اسم الطالب
اريج جﻼل رجاء الشافعى
احمد رضا احمد محمد دبل
ايمان خالد حسنين عبدالعال
محمد ابراهيم محمد احمد عويس
سمر عزت حسان سليم
محمد فتحى محمد بدير المكاوى
مينا بهاء حبيب حنا
اسماء عبد العال محمد عبد العال
اﻻء محمد طارق سليمان
حسناء يوسف عبد الحميد عبد الحكيم
عزالدين عبدالناصر عزيزالدين محمد
عبد الوهاب شافعى عزالدين حسن
ريهام هشام منير محمد
اسراء على على محمد منجد
اسﻼم طارق السيد محمد
عمر فتحى عبد التواب سعد
فاطمة رجب محمد كسبر
اسامه سيد ابراهيم حسن
اسماء محمد عفيفى ابراهيم
أحمد رفعت عبد السﻼم عبد الوهاب
هدير على رشاد السيد
ايه جمال فتحى سليمان
محمد شريف عبد الحميد فريد
نوران احمد حسن على السندى
ميار العربى عبد ﷲ محمد عابد
فاطمه مصطفى السعيد احمد المرسى
منار محمد القلشى سليم
اسراء عبد المجلى مصطفى عبد المجلى
محمود عبد المنعم محمد على مصطفى طيرة
عﻼء محمود عﻼم جهﻼن
نورهان ابراهيم عبد الحكيم هاشم
احمد محمد عطا رجب عطية

الكلية
علوم الزقازيق
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
تربية بنها
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ
اداب الزقازيق
اداب المنصوره
تجاره عين شمس
تمريض سوهاج
اداب اﻻسكندريه
علوم المنيا
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره سوهاج
حقوق القاهره
نوعية بور سعيد
علوم رياضة سوهاج
زراعه القاهره/رياضة
طب بيطرى بنها
تجاره انتساب م .بنها
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية اسيوط
حقوق اﻻسكندريه
نوعية الزقازيق
حقوق اﻻسكندريه
تمريض المنصورة
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
اداب المنيا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية قنا ج جنوب الوادى
إعﻼم بنى سويف
اداب بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
670949
905056
147355
898429
735217
277811
172180
159207
456554
219997
109184
503914
371536
652647
400403
595079
216667
532827
731158
756081
529891
379774
311138
902038
582991
802146
383274
292879
279357
462767
211661
434942

اسم الطالب
هدير قرنى توفيق قرنى
نور حماد القطرى عتمان
يوسف حسن عبد الحفيظ محمود راشد
محمد احمد علي محمد
سمر منصور محمد داؤد
علي عادل محمد عزت محمد
عبد ﷲ محمد عبد الرحمن شرف
ابرار عادل عبد الخالق خليل
ندى سامى طه كمال وصال
ندى يحيى محمود مرسى
خالد عرفه عوض محمد خليل
خالد طارق محمود فهمي أبو السعود
زهره احمد منير ياسين
مصطفى محمد بدير محمد ابو الرجال
ابراهيم عبدالعزيز يوسف ابراهيم ابوسعيد
خالد شعبان ابراهيم ربيع
محمد عادل احمد محمد
محمد نعيم عبد المعطي محمد السليط
ندى عبد ﷲ حسنى عبد ﷲ اللفاف
مختار عبدالخالق محمد مصطفى دنيور
احمد رافت لبيب اسماعيل برعص
ايه اشرف شعبان حميده محمود
اية طارق عفيفى أبو عجوه
ميرى سمير فهمى سميكه
هاجر ابراهيم على ابراهيم عبد الﻼ
محمد اشرف محمود محمود
اسراء محمد عبدالحميد علي
جهاد حسين كمال صباح عبد ﷲ
سارة احمد اسعد عبد المجيد
محمد السيد محمد السيد نصير
لمياء شريف على عبدالجواد
ادهم محمد احمد محمود احمد

الكلية
تربية المنصوره
اداب سوهاج
تجاره القاهره
معهد فني صحى سوهاج
معهد فني صحى الزقازيق
حقوق حلوان
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
تربية طفوله طنطا
تربية حلوان
تجاره بنها
تجاره اسيوط
تجارة جامعة السادات
تجاره بور سعيد
معهد فنى تمريض بنها
تجارة جامعة السادات
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تربية ابتدائي دمنهور
السن عين شمس
تمريض اﻹسماعيلية
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه الزقازيق
معهد فني صحى بنها
اداب انتساب موجه سوهاج
اداب طنطا
علوم رياضة المنيا
السن عين شمس
زراعه القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم طنطا
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
279843
510055
443064
120973
223364
619016
730193
892376
231793
379579
142319
610773
670570
448609
682611
837114
309046
665120
525521
664516
432168
234021
527737
211662
746808
286489
903442
728284
581101
303186
585616
615339

اسم الطالب
محمود محمد مصطفى عبد الرحيم
احمد رأفت شكرى محمد حسانين
ايمان حسين عبد المقصود احمد خطاب
محمد اسماعيل سليمان اسماعيل
يارا احمد سيد امام
عمرو محمدى عمرو عبد الستار ابراهيم
سلمى محمد حسين عبد العزيز
امانى عمر على حسن
محمد حسن محمد شوقى على بدوى
محمد محروس عليوه محمد عبدالرازق
ضحي محمد محمود شنن
احمد حسين ابراهيم الصادق
اسماء السيد محمد عبد الحميد
سهيله احمد مصطفى محمد نصار
ايمان الجرايحى محمد مستجير التميمى محمد
نهى صﻼح الدين حسانين فرغلى
محمد احمد كامل السيد المﻼح
عبد الفتاح اسامه عبد الفتاح ابراهيم غيث
نرمين صﻼح حمدى على
عبد ﷲ مجدى محمد السعيد عبد الهادى
احمد فتحى عبد البارى السيد عثمان
محمد خالد حسن احمد
الزهراء عصام عبد المعطى محمد
نوران الحسين ابراهيم الخميسى
عبدﷲ محمود محمد احمد
كريم بدر عبدالحميد عثمان
حميده على السمان سليمان
غاده على مصطفى على ابراهيم
محمود جمال فرج توفيق فرج
منار سعد شحاته احمد يوسف
منة ﷲ محمد عبدالحى جعفر
بسمه محمد احمد شوقى عبدالسﻼم

الكلية
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه دمنهور
رياض اطفال المنصوره
تجاره القاهره
تجاره عين شمس
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
تربية طفولة اسيوط
حقوق عين شمس
زراعه عين شمس
دار العلوم ج القاهره
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
حقوق المنصوره
اداب طنطا
رياض اطفال المنصوره
كلية علوم الوادى الجديد
طب بيطرى جامعة السادات
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تجاره دمنهور
زراعه المنصوره
تربية/رياضه اﻻسكندرية
اداب عين شمس
تربية أساسي اسكندرية
اداب القاهره
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره سوهاج
اداب الزقازيق
تجاره طنطا
اداب شبين الكوم ج المنوفية
طب بيطرى كفر الشيخ
تجاره الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
678704
206663
548967
884988
234987
380252
656788
506732
810346
131872
155231
841585
537685
596656
803842
210178
371255
310016
613786
108552
125881
158779
607433
758029
503001
529143
156149
912188
400206
595077
298420
577730

اسم الطالب
ايمان الشاذلى ابراهيم محمد
مريم عادل مرقص عبدﷲ
عصام عﻼء شعبان عباس تركى
احمد شعبان محمدين محمد
ياسمين احمد حنفى خليل
اسماء رمضان محمد مرسى
دينا وائل حسن عبد ﷲ رجب
سماهر سامى سمير عبد المحسن غانم
امانى محمد ابراهيم الدسوقى
محمد حسام محمد ربيع
مصطفي عماد الدين محمد صادق
احمد صبحى شحات محمد
جهاد محمد السيد كامل ابراهيم
نرمين حمدى عبد اللطيف توفيق عبده
ندى سيد على محمد
نوران عصام محمد عبد الحميد
احمد ناصر خميس الجيزاوى
احمد ابراهيم محمد زايد
محمد رجب عبدالعاطى على
سارة شريف محمد ابراهيم احمد خطاب
شروق طارق صﻼح خليل
محمد اسماعيل عيد عبد العزيز
محمود وليد محمود محمد
محمد عبد القادر عبد العزيز حسن
ايهاب السيد حسن صديق حسن
امين خالد امين عبداللطيف شيبوب
اسماء محمود احمد عبد الحميد
ابو القاسم عادل محمد على
ميرنا عﻼءالدين عبدالفتاح عبدالعاطى
احمد عوام مصطفى عبد الحميد الباسل
احمد محمد محمود حسن
محمد احمد محمود عامر

الكلية
طب بيطرى اسيوط
تجاره عين شمس
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تجاره اسيوط
علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
طب بيطرى بنها
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره انتساب م .بنها
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تجاره اسيوط
تربية دمنهور
تربية جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
حاسبات ومعلومات حلوان
زراعه مشتهر
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
تربية ابتدائي دمنهور
رياض اطفال القاهره طالبات
السن المنيا/رياضة
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
حقوق المنصوره
حاسبات ومعلومات عين شمس
اداب كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
461456
314981
222529
296886
586075
919390
209835
753867
738379
916497
150818
726373
213647
656923
438049
834498
230259
153680
536061
665645
165824
844537
876861
313096
657831
876002
650501
152801
848160
278224
382465
751255

اسم الطالب
اميره عبده عبده زقزوق
احمد السيد عبد الرحمن شلبى العيد
محمد احمد فريد سليمان
منة ﷲ عادل السيد شحاته زرع ﷲ
محمد مصطفى احمد ابو العﻼ
اسﻼم احمد محمد محمد
نهى صﻼح احمد قاسم
مارينا اشرف نصيف عطا ﷲ دميان
منار صبري فتحي محمد احمد الغزولي
حسن احمد ابو العﻼ على
محمد سيد عثمان احمد
اروى عادل محمد بدير
رحمه رضا عبد المالك عبد الحليم
مونيكا وهبه وهبه مترى
أميره نبيل محمد احمد القفاص
ماريا عصام شوقى ناشد
بسنت بشير العزيزى حسين
كرستينا يوسف عيسى كامل
اسماء عبدالحكيم عبدالقادر الشبكشي
هدير ربيع سﻼمه سودان
ايه محمد عبد المعز حسن
خالد يوسف عبدالجليل شريف
ابتسام عمرو سيد حسانين
اية حمزة محمد محجوب
اسراء عبد الناصر محمد الطيب يوسف
علي حسين علي محمد
نوران عبد المنعم حسن ابراهيم
ابانوب عماد فؤاد جرجس
جﻼل مصطفى جﻼل عثمان
منة ﷲ مجدي عبد الحميد سالم
اسﻼم رمضان امين امام
عبدالرحمن عبدالعال احمد السيد توما

الكلية
حقوق طنطا
حقوق بنها
تجاره عين شمس
حقوق انتساب موجه عين شمس
حاسبات ومعلومات الفيوم
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اعﻼم القاهره
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
اداب الزقازيق
تجاره اسيوط
اداب بنى سويف
علوم جامعة السويس
تجاره القاهره
تجاره المنصوره
اداب اﻻسكندريه
علوم اسوان
تجاره عين شمس
تربية /رياضه بنى سويف
علوم اﻻسكندريه
تجاره المنصوره
دار العلوم الفيوم
اداب المنيا
اداب اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب المنصوره
حقوق اسيوط
تجاره المنصوره
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
738309
878935
909002
351009
600433
875208
226956
754278
433127
744802
653166
133732
654895
207635
583258
297082
245516
310339
807881
118660
143159
815212
278128
426012
591476
807470
663227
320198
846261
748029
443349
122668

اسم الطالب
محمد صﻼح احمد حسين محمد نعيم
منه ﷲ عصام عوض امين
يارا محمد على عبد العظيم
انس صبرى عبدالعزيز محمد
مروة احمد عزت عبدالحميد طنطاوى
احمد عبد الحافظ جاد الكريم عبد الحافظ
هدى يسرى كامل رياض
بسمه حماد مسعد حماد
محمود احمد جاد يسن
وﻻء محمود مصطفى محمد
ياسمين حموده فرج حموده الغرباوي
سهير ابراهيم احمد ابراهيم
فاطمه الزهراء عبد النبى محمد ابراهيم العزب
ميرنا مدحت يوسف ملك
ندا مجدى احمد رمضان السبع
اﻻء محمد عبدﷲ عبد القادر
جهاد احمد محمد احمد
محمود جمال حامد القاضى
احمد عفيفى ابو بكر عبد القادر
امنيه عاطف محمد عبد الحليم
اسماء احمد عبد الحليم محمد السيد
دهب عبدالموجود عمران عبدالموجود
فاطمة ابو بكر على القطب الحوشي
اية اشرف فؤاد سعد الوحش
ندى على السيد ابوعيطه
حسن حامد معوض محمد
ليندا حامد هاشم حامد ابو السعد
احمد جمال محمد رشاد الفقى
محمود عثمان جعفر عبد الشافى
داليا رفعت احمد محمد محرم الصم
امنيه طاهر عبدالعزيز حسن ابو كحله
ايه محمد ابراهيم السيد

الكلية
تجاره الزقازيق
حقوق اسيوط
علوم اسوان
تجاره عين شمس
علوم رياضة الزقازيق
علوم رياضة اسيوط
علوم القاهره
تجاره بور سعيد
تجاره انتساب موجه دمنهور
تربية اﻻسماعيليه
اداب المنصوره
السن عين شمس/رياضة
رياض اطفال المنصوره
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تجاره طنطا
اداب القاهره
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
اداب سوهاج
تجاره اسيوط
اداب انتساب موجه حلوان
زراعه القاهره
السن المنيا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب اﻻسكندريه
تجاره بور سعيد
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق قنا جنوب الوادي
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تربية طفوله طنطا
تجاره القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
434113
431935
438414
319808
599810
556885
377061
535729
597809
895227
618288
433920
816957
652892
905643
584552
316159
613374
586486
166984
368599
430303
385613
243321
542723
535523
298615
650090
844041
105709
684775
682964

اسم الطالب
مصطفى سعيد فريج محمد شكري
محمد ماجد ابراهيم محمد حسن عبد الكريم
ندى السيد محمد محمود العطار
تقي بدراوي عبد العزيز محمود شاهين
احمد جمال عبدﷲ محمد ابراهيم
فاطمة علي محمد عبد الغني جاد ﷲ
هاجر يسرى محمد عاطف لطفى العاقل
آيه محمد عبداللطيف السيدأحمد
هشام حمدى محمد عبد المجيد هندام
مى محمد عشرى متولى
أسماء فوزي معوض رفاعي
محمد شعبان عبدالمعطى حسين قاسم
فاطمه عبدالناصر منصور عبدالناصر
محمد احمد جمال حسن الجاكى
اسماء ناجح السمان السيد
شكرى عبده شكرى عبده خضر
شيماء سعيد احمد عبيد
بيشوى نبيل فرح صليب
امل مصطفى السيد جاد
فاطمه عباس السيد احمد
منه ﷲ عبدالمرضى سعد محمد العربى
عمرو عﻼء الدين عبدالمنعم مكاوى محمد
احمد عبدالبديع عبده سالم
رحاب خالد عبد الرحمن محمود
خلود محمود عبد الرازق احمد خليل
روان أحمد عبد المجيد البهي
احمد محمد هاشم سالم
عمرو ايهاب محمد صالح
جون ماهر شحات سمعان
عمار مراد رمضان على
احمد محمد عبد العظيم محمد
نادر السيد فتوح محمود عبد النبى

الكلية
تجاره اﻻسكندريه
تجاره اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه دمنهور
علوم رياضة الزقازيق
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية اسكندرية
زراعه عين شمس
تجاره دمنهور
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية ابتدائي سوهاج
تربية الزقازيق
اداب كفر الشيخ
رياض اطفال المنيا طالبات
نوعية المنصوره
تربية سوهاج
تجارة جامعة السادات
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
علوم حلوان
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره دمنهور
تجاره بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تربية طفوله ج دمنهور
حقوق انتساب موجه حلوان
حقوق المنصوره
تجاره بنى سويف
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف/رياضة
تجاره بنها
حقوق المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
109546
890178
222954
731989
758691
613760
749560
739932
295446
575033
579909
835223
579852
828834
825158
146998
906563
888696
316326
321988
814026
673016
122584
433950
314434
532917
900415
383102
884949
390580
310071
519074

اسم الطالب
احمد خالد محمد عبد العزيز
عامر عبد الحكيم عامر على
فادي فرج اسرائيل مﻼك
ابراهيم مصطفى ابراهيم على
شيماء محمد احمد محمد على شوالى
على السيد ابراهيم محمداحمد
عبدالرحمن جمال عبدالمحسن عبد المقصود
هند عبدالرحمن محمد ابراهيم
مارينا جوزيف نصيف ميخائيل
يارا عﻼءالدين عبد المنعم محمد يوسف
هدى حسن ابراهيم محمد ابوعمو
عبدﷲ محسوب على الصادق
نادين محمد محمد كامل امام الهوارى
ريم مختار محمود على
احمد محسن احمد فضيل
محمود حنفى منصور عبد النبى
ماريو اشرف عجيب باسيلى
جهاد محمود عبد الرحمن محمد
مريم سعيد عبدالغفار محمد عطيه
ابراهيم الدسوقي ابراهيم محمد الدسوقى حﻼوه
محمد يحيى شحاتة عبد الحفيظ
بهاء حسن حسان حسن حسان
هبه جمال سعد حامد
نادر جمال سليمان على السيد
دينا رمضان شوقي رمضان
عبد ﷲ عبد العزيز محمد حسن سﻼمه
ياسمين السيد محمد حسين
اسراء محمد محمود ابو العينين
مصطفى اسماعيل عبد العليم سيد
احمد حامد زكى فهمى
سمير مصطفى كامل كشك
أية ابراهيم بيومى عيد

الكلية
حقوق القاهره
معهد فني صحى رياضه اسيوط
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
حاسبات ومعلومات اسيوط
اداب انتساب موجه الزقازيق
معهد فني تمريض الزقازيق
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب الزقازيق
اداب انتساب موجه حلوان
حاسبات ومعلومات المنصوره
تربية طنطا
معهد فني صحى اسوان
علوم المنصوره
زراعة قنا ج جنوب الوادي
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
علوم سوهاج
تجاره اسيوط
طب بيطرى بنها
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره اسيوط
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب القاهره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
رياض اطفال القاهره طالبات
علوم دمنهور
اداب سوهاج
اقتصاد منزلى حلوان
تجاره اسيوط
تربية ابتدائي بنها
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
اداب دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
473470
318244
613021
742798
595872
740702
323971
664550
737489
113302
463837
132038
525222
737569
575688
293760
606447
355884
659584
296155
438208
125720
658888
239740
602416
313018
286828
230265
583248
390118
501491
138140

اسم الطالب
ايه انس عبد الحكيم على الحمراوى
محمد عاطف محمد حسب النبى
نوسه عادل صبرى على
رضوى عادل صالح اسماعيل
منى العربى احمد ابراهيم عبد الرحمن عيد
احمد حسين محمد السيد سﻼمه
اﻻء محمد على ابو زيد خليفة
منى مصطفى سعد احمد حامد الفقى
اﻻء اسماعيل اسماعيل عبدالعال
سمير يوسف محمد يوسف
ايه عبد المحسن عيد إبراهيم بريقع
محمد عبد العزيز عبد الحليم ابو عبده
ندى طارق عاطف الدسوقى طماره
بسمه محمد محمد احمد عبدالدايم
ايه محمد محمد الطوخي
يوسف ياسر يوسف احمد
ساره عاطف علي السيد
دعاء خليفه على حسان
مريم اشرف زكى محمد طه
بسمة عبد الفتاح محمد عبد الفتاح
أسراء شعبان توفيق على خليل
مريم اشرف عبد الوهاب محمود
باسم ماجد عبد الغفار عبد العظيم المهدى
محمود عزت رجب محمد
مريم السيد احمد السيد
بسمة حسن عبدالعظيم حسن
سارة خالد عبد الجواد ابراهيم
مارينا كمال لمعي رزق
مها مجدى المرسى محمد على
امينه محمد ابراهيم الدسوقى
سارة هشام صادق احمد
ايمان ديب عبد الحميد عبد ﷲ

الكلية
تربية كفر الشيخ
تربية ابتدائي بنها
تربية الزقازيق
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب المنصوره
تمريض الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
نوعية موسيقيه كفر الشيخ
حقوق القاهره
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
اداب الزقازيق
علوم طنطا
حقوق عين شمس
اداب الزقازيق
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
اداب عين شمس
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تجاره الزقازيق
نوعية اشمون
زراعه عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره عين شمس
فنون جميله فنون اﻻقصر
اداب القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
428047
229820
846499
816312
811522
504122
586592
372592
599713
448177
749694
389072
307495
674494
370288
592171
233043
877191
536086
880971
368490
558142
582771
740229
658378
660289
354572
588976
215465
295952
733934
748049

اسم الطالب
ياسر محمد عادل حسن محمد عثمان
فاطمه جمال عبدالعظيم احمد
محمد عبدالخالق محمد سﻼمة
مارينا ابراهيم وهبه جرجس
صفاء محمد خالد عيسي عثمان
مريم ألبير أديب اسكندر صليب
اميرة سليمان السيد عبد السميع سعده
اسراء سيد عبدالمؤمن السيــد
سميحه حمدى صﻼح الدين محمد
محمد عبداللطيف عبدالوهاب رضوان
سلمى محمد ابراهيم على منصف
حنان شوقى محمد عبدالعزيز
سلمى محسن عبد الحميد عمار
اﻻء محمد ابراهيم محمد جاد
محمود هشام حامد احمد
ريم محمود محمد غراب
شروق السيد محمد الصاوي
ابرام صفوت حبيب عبيد
امنية السيد حمدى حمامه
دعاء محمد خلف احمد
زينب طلعت السيد سليم محمد
مها محمد عادل محمد إسماعيل القصبى
امنيه احمد صبرى احمد شلبى
دعاء رمزى خميس محمد
اسﻼم اشرف سامى عبد الوهاب عماشه
محمد اسعد صادق عثمان عمر
مينا مجدى منصور نسيم
ناديه مصطفى السيد الخشن
عبد الملك مصطفي محمد متولي
اسراء عبد الرحمن على عبد الرحمن شرويد
محمود مجدى سعد نبوى ابراهيم
شيماء جمال فؤاد طه

الكلية
تجاره دمنهور
تربية حلوان
ك.ت .فني صناعى قنا
تجاره اسيوط
اداب المنيا
فنون جميله فنون المنيا
تربية ابتدائي بنها
تربية/رياضه عين شمس
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره طنطا
اثار القاهره
اداب الزقازيق
علوم رياضة شبين الكوم
تجاره المنصوره
حقوق عين شمس
اداب جامعة دمياط
علوم عين شمس
اداب اسيوط
تربية طفوله ج دمنهور
تربية اسيوط
معهد فنى تمريض بنها
تربية طفوله ج دمنهور
حقوق المنصوره
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره المنصوره
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
تربية طنطا
حقوق حلوان
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تجاره الزقازيق
تجاره جامعة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
243070
894858
500508
813646
211886
591141
236899
369600
310607
877394
383003
229351
576523
577603
187585
317379
735256
281972
177414
822508
383558
215693
244759
434390
812027
120681
286287
115650
138593
400550
819306
358588

اسم الطالب
نهى عمرو على مصطفى
فاطمه عادل محمد على
احمد رمضان محمود عبدالموجود
اسماء اسد رفعت محمود
سارة احمد محمود سامي
زينه محمد احمد الكامل
على بابكر على الحسن
شروق سعيد عبدالعزيز عبدالعال
دينا علي محمد على طعيمة
محمد سيد احمد ابراهيم
احمد سامى على عبدالغني
جهاد عادل عطا على
داليا عبد الحليم عبد الحى شكر
محمد مسعد محمد احمد ابوعيسى
اعتماد احمد محمود محمد
اسماء حمدي عبد الحكيم خليل
نسمة محمد موسى محمد هنداوى
نيرة عاطف تمام محمد
مارينا ناصح فكور اسكندر
مريم أشرف رومانى رياض
كريم سيد احمد مدبولى ابوسبيع
سلسبيل محمد سعد سليمان
محمود عبد الستار محمود محمد
محمد خالد محمد احمد سﻼمة
مصطفى محمد عبد القادر بدرى
احمد عادل منصور ابراهيم
امنية هاني محمود محمد
هبه ﷲ محمد عيسى سيد احمد
ساره عامر عبد المنعم عامر
ساره مازن محمد سليم
ياسمين محمد درويش محمد
احسان رجب ابراهيم السيد

الكلية
علوم القاهره
تجاره سوهاج
تجاره كفر الشيخ
اداب انتساب موجه المنيا
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
اداب جامعة دمياط
علوم رياضة عين شمس
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية شبين الكوم
تربية رياضيه بنين اسيوط
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
حقوق انتساب موجه عين شمس
تربية طنطا
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه بنى سويف
علوم بنها
نوعية الزقازيق
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره القاهره
إعﻼم ج جنوب الوادى
تربية/رياضه بنها
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
تجاره القاهره
تربية ابتدائي عين شمس
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تجاره بنها
معهد فني صحى بنى سويف
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
548514
445594
831864
680129
741564
307110
218957
597896
896180
461188
728020
666485
310979
468508
149696
111989
891710
122781
108371
211566
894634
442746
296019
596661
671503
378349
816435
115358
144745
229192
318307
535131

اسم الطالب
محمد ابراهيم عبد اﻻله ابراهيم السيد
ماريا رضا عبد المحسن حامد الحصرى
ايه سعد الدين ربيع يوسف
محمد السعيد عبد المطلب المتولى الديب
اياد ياسر فؤاد محمود
هايدي حليم لطفى عبد الحليم الخشن
محمد ناصر الدين محمد ابراهيم
مريم فريد فريد السيد طريه
مريم على موسى على احمد
هادى عبده شعبان عبده عزب
رنا سليمان محمد احمد اوده باشا
رأفت السيد السيد المتولى عثمان
اية ابراهيم حسن عميره
خالد محمد احمد الروينى
رغده ابرهيم خفاجه عبد الواحد
نيرة محمد هاشم حسن
صابرين محمد تمام احمد
هدي محمد احمد السيد
مهند احمد محمد جمال الدين على المسدى
عبد ﷲ محمد عبد ﷲ عبد الرحمن
غاده رجب يونس احمد
الشيماء محمود أحمد محمود حسين
سارة ايهاب فتحى عبد الرازق
هاجر حازم احمد موسى
على فتحى على عبد العال
صفاء منير احمد محمد سليم الحسينى
ياسمين بلبل محمد احمد
فاطمه مصطفى احمد رفاعي
هبه صبحى محيى شعبان
عبد الرحمن عبد الناصر احمد محمد
احمد محمود عبدالسميع البرلسى
صفاء عبد القادر ابراهيم حسن

الكلية
تجاره بنها
المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا المنسوجات بالمحلة الكبرى
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره بنها
تمريض المنصورة
تجاره سوهاج
تجاره كفر الشيخ
علوم الزقازيق
اداب انتساب موجه المنصوره
تمريض شبين الكوم المنوفية
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
حقوق القاهره
تجاره انتساب موجه حلوان
تمريض اسيوط
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره القاهره
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
علوم سوهاج
اداب طنطا
حقوق عين شمس
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه المنصوره
كلية البنات آداب عين شمس
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
اداب انتساب موجه حلوان
زراعه عين شمس
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
علوم اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
808801
176665
289805
232965
321591
875516
671214
317160
110515
449444
583674
165717
729843
752657
434451
503717
368636
458463
294302
301605
218546
135550
589346
676881
516610
816808
453285
527728
463483
365633
158289
220631

اسم الطالب
احمد صفوت احمد محمد
رحمه يحى سعد محمد
رضوى حسام حسين حافظ
سلمى سعيد علي زكي
عﻼ محمود على حنطور
عمر فوزى عبد الرحيم محمود
امانى راضى عبد المنعم محمود البسيونى
رضوى احمد مصطفى كامل غرابه
روماريو اكرم نصرى صموئيل
امل محمد عبد الحميد محمد
هاجر ايمن احمد عشماوى نصار
سعيدة سالم عبد الحميد جنيدى
ايه ايمن محمود محمد حسين
منى محمود حسين عبد ﷲ فرج
احمد حسن محمد محمود حسن
عبدﷲ عمرو محمد عبدالحميد
عبدالرحمن رجب عبدﷲ ابراهيم
مسعد احمد عبدالهادي عجيز
مدحت موريس وديع زكي
عبد الغنى محمد عبدالغنى السمنودى
مريم مجدى فايز ميخائيل
اسماء محمد عبد الحميد رمضان
إبراهيم خالد عبد الحميد عبد الرحمن صابر
اسراء شكرى محمد مصطفى النجار
فتحي محمد فتحي محمد خطاب
غاده حلمى رشدى رياض
نهال خيرى احمد اسماعيل
منة ﷲ على عوض محمد فرج
اية على عبد الرحمن قطب يونس
نورهان ياسر احمد طه
رحاب ربيع سعداوى تمام
محمد اسامه محمود سليمان

الكلية
تجاره انتساب موجه بنى سويف
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى بنها
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
تربية طفوله طنطا
حاسبات ومعلومات الفيوم
تربية ابتدائي الفيوم
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره بور سعيد
تجاره دمنهور
تجاره دمنهور
اداب بنها
تجاره دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه المنصوره
حقوق جامعة السادات
اداب المنيا
تجاره طنطا
تربية اسكندرية
علوم كفر الشيخ
تجاره عين شمس
رياض اطفال بنى سويف
تربية عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
518913
438107
324631
524856
917181
214310
387756
106439
119219
752529
214713
536382
609167
354306
670046
897978
103866
230097
748108
326750
146530
455247
113819
913204
501937
130061
445585
740268
358666
893532
543330
734042

اسم الطالب
ميادة محمد الطنطاوى على خليل
سعاد السيد محمود حميدو
عبد الرحمن الشاذلي ابراهيم ابراهيم جاد ﷲ
ليلى مسعد احمد ابراهيم
كيرلس مجدى جابر جورجى
مريام جوزيف وليم يسى
ايمان رأفت غريب موسى
ندى عماد الدين احمد محمد
ايرينى بباوى عياد شاكر
هدير السيد حسين محمود الحبشى
مينا مجدى ارمانيوس حنين
هبةﷲ محمد محمد جوهر
اسﻼم عﻼء محمد شحاته
مصطفى محمود عبدالقادر محمد
محمود محمد امام متولى عبيد
اميره كامل محمد حموده
بسنت وائل محمد حامد
هاجر محمد حسنى محمود
ساميه محمد علي محمد
عبد السﻼم عبد الفتاح عبد السﻼم خليل
عبد الرحمن بخيت رمضان عبد الحميد
احمد صﻼح صبحى محمد حموده
محمود مهنى عبد الباسط عباس
اميره عزمى عبد الشهيد سيفين
نورهان حسن محمد حسين
على ابراهيم موسى احمد
وﻻء مصطفى محمد عبد المجيد ابو ليمون
احمد جاد احمد سلطان
يسرا طارق مصطفى محمد
توماس عوض صموئيل زارع
حسن سيد احمد حسن المتولى حموده
شروق زكريا تهامي على عيسى

الكلية
اداب دمنهور
طب بيطرى اﻻسكندريه
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
تربية طفوله اﻹسكندرية
علوم رياضة اسيوط
علوم رياضة القاهرة
تربية بنها
السن عين شمس
طب بيطرى القاهره
اداب انتساب موجه بورسعيد
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
زراعه القاهره
حاسبات ومعلومات المنصوره
تربية سوهاج
حقوق انتساب موجه القاهره
حقوق القاهره
تربية/رياضه جامعة السويس
تربية/رياضه شبين الكوم
تجاره القاهره
اداب طنطا
حقوق القاهره
تربية نوعية اسوان
اداب اﻻسكندريه
حقوق القاهره
تربية طنطا
تجاره الزقازيق
اداب عين شمس
معهد فني صحى سوهاج
تجاره اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
207367
367151
440297
608654
311262
898455
456988
320310
209955
222253
223911
534684
436619
371698
324160
131531
296402
659328
179066
370095
456029
437424
277365
351875
327493
803270
525481
667343
595779
205194
451967
587891

اسم الطالب
احمد محمد زكى حسن مسعود
محمود عبدالمنعم عبدالباقى السيد خليفة
روان محمد السيد عبد اللطيف الشرقاوى
رحاب ابراهيم منصور السيد محمدطاحون
منى رفعت مصطفى علوان
ميشيل ماجد زكى عزيز
اسماء السيد الشحات عطيه فرج
عثمان مصطفى على أبوحجر
محمد عبد اللطيف صﻼح الدين عبد اللطيف
روماني عبدالمﻼك شوقى خله
ايه خليل عبدالحميد خليل غازى
هدير محمد ابراهيم احمد بركه
هاجر على محمد ربيع
اميره مجدى مصطفى عبدالنبي
نادية مصطفى حمزه جويد
منه ﷲ ايمن حلمى محمد الجوهرى
امينة احمد سيد محمد همام
نورا رضا احمد محمد ابو طبل
نجﻼء سعيد محمد عبد الحليم
احمد جمال مصطفى شريف
كمال عبدالعليم ابراهيم عماره
نهال عبد الرازق كامل محمد عبدالعال
احمد وليد فاروق عبد السﻼم الليثى
لمياء فايد امين امام
محمود رفعت محمد زايده
اسراء محمد عبد الفضيل احمد
تقى احمد عبد الرؤوف بريقى
خلود نشأت الشربينى ابراهيم الهﻼلى
ايه رجب الموافى محمد المحﻼوى
ياسمين عمرو خليل محمد
وسام الدين محمد احمد محمد الخولى
كيرلس مينا رزق ﷲ ابراهيم

الكلية
تجاره عين شمس
تربية بنها
علوم رياضة اسيوط
تجاره الزقازيق
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره سوهاج
تجاره طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب م .بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
اداب دمنهور
علوم رياضة طنطا
اداب عين شمس
تجاره عين شمس
حقوق القاهره
حقوق حلوان
اداب المنصوره
تربية بنى سويف
تجاره انتساب موجه عين شمس
زراعه طنطا
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره القاهره
زراعه عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
رياض اطفال المنيا طالبات
زراعه اﻻسكندريه
نوعية المنصوره
تربية ابتدائي جامعة دمياط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم رياضة بنها
علوم رياضة المنصورة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
244583
464420
238329
457116
454339
615255
752757
835618
892086
391215
449031
386720
151695
116668
591207
305400
578195
431383
734794
325030
152331
436575
657784
735408
324834
235295
879970
577978
530414
580336
234026
164731

اسم الطالب
احمد عبد الرحيم السيد محمد دسوقى
محمود نزيه رجب محمد فرج ﷲ
سلوى جمال السيد حسن
شروق عبدالمجيد علي عبدالمجيد حنفى
ندى صفوت امام محمد الغندور
دنيا ماهر محمد العايدى
ميرنا اسكندر حنا مرقص
مريم حلمى نجيب ميخائيل
هاجر السيد ابراهيم احمد
نور محمد حنفى رضوان
شهد هاشم عبد السميع حسن قنابر
هبه سعد محمد مصباح الطباخ
عماد صبحي عبد ﷲ فانوس
نور الدين باسم عبد الظاهر حامد جعفر
نردين عمادالدين مصطفى زغدان
ايمان اسﻼم ابو النور بﻼل
ايمان عطيه الكيﻼنى شندى
شادى هشام أدم ابراهيم حسن
احمد طارق محمد على
اية اشرف فوزي علي
رمضان محمد محمد احمد
امل السيد همام عليان همام
احمد صالح احمد الشربينى صقر
ريهام محمد محمد عبد الرحمن الجد
ايمان عبد الحميد مصطفى حسن
ايه احمد عبد الهادى عبد البصير
اسﻼم غانم محمد عثمان
بسمة عصام احمد عبد العال
احمد جمعة محمد محمد عبدالفتاح
مى محمد محمود ندا بصل
محمود محمد نجم نجم
مادونا عادل انور يوسف

الكلية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
السن عين شمس
تمريض طنطا
السن عين شمس
اداب الزقازيق
السن عين شمس
معهد فني صحى اسوان
اداب اسيوط
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب طنطا
علوم رياضة عين شمس
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالبات
تربية السادات
تربية ابتدائي طنطا
تجاره اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
تربية الغردقة جنوب الوادي
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف/رياضة
المجمع التكنولوجي المتكامل بالسﻼم
تربية المنصوره
نوعية الزقازيق
السن المنيا
السن عين شمس
علوم رياضة اسيوط
تربية طفوله طنطا
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
علوم رياضة الفيوم
تجاره بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
368050
578550
877165
744626
311147
812294
279949
729693
126337
524874
806301
615277
357329
434984
886338
114205
211314
396061
123758
536204
244946
363080
605367
435855
667950
543542
530018
161185
843121
381386
296089
471321

اسم الطالب
امل ابراهيم ابراهيم الدسوقى تاج
عبد الرحمن محمد محمد الدسوقى عطية
اسراء محمد انور احمد
رضوا عبدالباسط عبدالرحمن محمد
ايمان عادل محمود الصواف
جيهان فتحى على محمد
محمد اشرف اسماعيل فهيم
عبدالرحمن محمد على السيد خليل الحمﻼوى
ماريا زكريا ابراهيم سعد
شيرى كرم عبد المﻼك صبحى
اميرة محمد شعبان محمد
ندا محمد رضا محمود احمد ربيع
محمود اشرف محمد عبدالعاطى
هشام محمد فتحى عبد اللطيف غانم
احمد على سيد احمد
محمد جمال حامد احمد
عبدالرحمن احمد عبدﷲ مبروك
احمد اسماعيل امين سالم جبل
محمد اشرف محمد حسين
ردينا احمد عثمان الدﻻش
محمود خالد مهدي حجاج
احمد طارق عبدالعزيز الحفناوى
اية عامر محمد عبده
فدوى عﻼءالدين عبد الفتاح محمد مصطفى
اﻻء اشرف محمد عبد الحليم مملوك
محمد احمد حلمى حسن درويش
محمد محسن رمضان سعيد عقيبي
ريهام ايمن محمد حسن
اميره احمد وفائى عبد السيد محمد
احمد شحات محمد محمد
يارا محمد عبد المحسن احمد دياب
منى خالد عبد العليم السيد محمد حسن

الكلية
تجاره بنها
حقوق المنصوره
علوم جامعة السويس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تمريض شبين الكوم المنوفية
طب بيطري المنيا
تجاره بنها
عالي هندسة بلبيس
نوعية عباسيه
زراعه اﻻسكندريه
علوم المنيا
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حقوق بنها
تجاره سوهاج
تجاره دمنهور
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تربية ابتدائي الزقازيق
علوم رياضة شبين الكوم
علوم المنصوره
ك.ت .فني صناعى اسكندرية
تجاره دمنهور
تربية ابتدائي بنى سويف
اداب انتساب موجه المنيا
تجاره انتساب موجه عين شمس
فنون تطبيقيه حلوان
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
366171
311723
464693
374101
386811
559071
309002
813575
659964
369185
812523
508490
894199
205276
386637
427954
294147
587174
115648
393493
841554
906997
152246
322780
454673
747070
540320
131880
367564
514078
536173
355745

اسم الطالب
مصطفى محمود مصطفى على عاصى
عبد ﷲ عبد الجواد فتحى القطقوطى
اسﻼم محمد محمود محمد عيد
ايه عليوه سعد عليوة
ايمان ابراهيم عيد ناصر
صﻼح احمد صﻼح الدين عيسوى عثمان
مصطفى علي عبدالمقصود ابراهيم القبيدى
اسراء عبد البديع عبد الفتاح محمد
تسنيم عبد الجواد عبد الرازق عبد الجواد الزينى
مصطفى صفاء منتصر ابراهيم
احمد نور الدين احمد محمد
منى صﻼح على على العدلى
سهام عبدالمبدي مراد عبد الرحيم
لمياء مصطفي كامل عيد يحيي
نسمه محمد سيد راغب
احمد نصير احمد نصيراحمد
اندرو جمال زاخر عبدﷲ
اسﻼم محمد كمال محمد عزب شعبان
نهى احمد عبد العزيز محمد محمد
ابراهيم محمد هﻼل عبدالحميد محمد
على سالم على سليمان
محمد جمال تمام احمد
احمد مجدى محمد بيومى
اية اشرف محمد صابر دياب
اميرة ابراهيم حسن مراد
كريم البدري محمد محمد
فاطمة عبد الحميد كمال متولي
محمد طاهر محمد كامل
فاطمه حمدى عبدالفتاح محمد القرش
نورهان الفولى رمضان توفيق عبد الحليم
حنان عادل محمود فرفور
نورا خالد احمد ابوالمكارم

الكلية
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
علوم رياضة جامعة دمياط
زراعه مشتهر
اداب انتساب موجه بنها
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجارة جامعة السادات
تربية المنيا
تربية/رياضه المنصورة
تجاره بنها
اداب المنيا
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب سوهاج
تجاره عين شمس
كلية البنات علوم عين شمس
علوم رياضة اسوان
اداب القاهره
تجاره طنطا
اداب القاهره
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه بنى سويف
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره انتساب موجه بنى سويف
معهد فني صحى بنها
معهد فني تمريض طنطا
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب الفيوم
تربية بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
اداب عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
449151
745498
434306
806756
311940
357015
613536
732186
583382
808798
359625
581104
506195
843518
123512
809750
607041
843542
674929
504178
675798
814314
726903
317179
534847
583087
901295
596806
670635
548690
400353
368932

اسم الطالب
هبه ﷲ محمد عبدالمنعم عبد المعبود فايد
مريم احمد سعيد محمد محمد
احمد عزت بسيوني العقاد
ساره احمد حسين على
محمد كمال امام جادﷲ
جمال اسامه جمال الدين علي
عبدالحليم محمد السيد عبدالفتاح
عبدالرحمن الصياد محمود بسيونى
ايمان وحيد محمود البرلسي
ابراهيم اشرف محمد على
ياسر ممدوح عبدالعزيز اسماعيل
محمود سعيد محمد عبد اللطيف
وﻻء جمال الدين محمد محمود ادم
خالد عﻼء احمد طلعت احمد القشيرى
عبد الرحمن محمد رجب بيومى
آية رضا محمد عبد العزيز
احمد سيف الدين عبد المقصود محمد
محمود عبد الرازق محمود يونس
محمود عﻼء الدين مصطفى السيد الطنبولى
ندى محمد عبد الحميد احمد رميح
محمد ماهر عبد الحميد الوردانى سعيد
هيثم أشرف عمر محمود
ابراهيم محمد يوسف عبد ﷲ فخر
سندس صﻼح المصلحى السيد بيومى
امل سﻼمه سعد محمد ابو اسماعيل
ايه اشرف محمد ابو داود
فاطمه الحويج يوسف احمد
محمد سعد احمد السيد جمال الدين
اميره عﻼء على اسماعيل
محمود عبدالعزيز سالم عبد العزيز الهنداوى
صموئيل ابراهيم جرجس ميخائيل
مهند مصطفى حافظ محمد حافظ

الكلية
علوم طنطا
تربية اﻻسماعيليه
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
علوم المنيا
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
حاسبات ومعلومات الفيوم
تجاره الزقازيق
علوم الزقازيق
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
اداب المنيا
السن عين شمس/رياضة
تربية رياضيه بنين طنطا
اداب دمنهور
علوم المنيا
اداب انتساب موجه حلوان
تربية المنيا
اداب الزقازيق
تربية المنيا
طب بيطرى المنصوره
علوم رياضة دمنهور
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية بنها
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات.
تربية ابتدائي طنطا
تجاره سوهاج
حقوق طنطا
نوعية المنصوره
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
596145
208603
609965
510355
892483
449466
727316
149364
430377
882595
113678
889699
114048
428671
613782
277109
164595
435940
547784
458335
677606
675287
681595
232879
546223
302089
125129
156263
150337
323826
241503
537695

اسم الطالب
آيه ياسر عبد اللطيف عبد الحميد حسانين
شادى خالد بيومى عبدالحى
شربات عبد ﷲ محمد احمد
محمد رمضان عبد الموجود محمد
امال كمال عبد اللطيف عثمان
دينا محمد حسن الطناحي
عبد الرحمن ناصر عبد العزيز حداد
نور شريف عبد الستار بركات
ياسر محمود محمد محفوظ محمد سليم
ايفون حسيب مكاري خليل
كيرلس عيد ذكى سمعان
ايه فريد شوقى محمد
احمد محمد عبد المنعم على عرابى
مايكل عادل فهمى دوس
محمد أيمن محمد إمام أحمد
يحيى عادل زكى عبد العليم محمد
ايه محروس عيد سعيد
سلمى عابدين خلف بدوى محمد
احمد حسن محمد نصري سليمان المحﻼوي
أسامة على على الحمراوى
على عطيه احمد برهام
فاطمه محمد عطيه محمد علي
محمد اسامه محمد محمود محمد
دينا زينهم رزق ملك
اميرة علي رشدي متولي عبد ﷲ
عمر هشام ابراهيم احمد عبد الجواد
هشام سمير جوده احمد محمد
محمد رجب فرج على
دينا احمد على نصر
محمد جمال محمد ابراهيم
عمر حسام الدين مصطفي ابوشامه
لمياء خميس احمد احمد خميس

الكلية
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
حقوق شبين الكوم ج منوفية
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجاره انتساب موجه دمنهور
تربية اسيوط
تربية ابتدائي طنطا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره القاهره
علوم رياضة دمنهور
تربية اسيوط
تجاره القاهره
علوم اسوان
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه دمنهور
معهد فني صحى الزقازيق
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب الفيوم
علوم اﻻسكندريه
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه المنصوره
معهد فني تمريض الزقازيق
علوم المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة اسيوط
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
حاسبات ومعلومات عين شمس
علوم دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
516315
433517
513264
228413
889897
431847
891097
666496
312210
215340
475707
504402
892568
532231
524895
589302
392647
577361
520188
680931
425033
749702
500207
588067
600397
578187
453396
106242
120810
137196
739801
887664

اسم الطالب
احمد عادل عبد المقصود العلقامى
احمد مجدى احمد محمد بركات
اية السيد محمد السيد
محمد ممدوح محمد محمد الفوانيسى
ايه احمد فرغلى سيد
عمر محمد شمس الدين محمد احمد الفقى
هدى محمد محمد اسماعيل شافع
على محمد السيد الدمرداش
محمد السيد محمود قنديل
محمد يوسف مصطفى على
احمد هشام سعيد محمود على
أنغام ايمان مختار محمد سامى
كاترين ديب صالح ديب
محمد حمدى عبدالسﻼم شعبان
الهام خليل خطاب خليل
محمد عبد السﻼم على عبد السﻼم المداح
محمود سويلم موسى السيد
احمد عادل احمد عبد المعطى ابو حشيش
آية عبد الناصر فوزى خضر
ماجد حسين ناجح البسيونى ابراهيم
هيﻼنه مرقص حلمى عبد القدوس
نهلة محمود شمخ احمد
شاهندة صبحي احمد سليمان
احمد سمير محمد السيد اﻷقرع
مى عبد الرحمن فتحى عبد الفتاح
وليد محمد عبد الحليم منصور
نورهان رضا فتحى توفيق العمروسى
نورهان وجيه عبد الرحيم محمد
على ممدوح عطية شحاته
محمد اكرم طه عبد العال
اسماء السيد ابراهيم برعى طنطاوى
زياد احمد ابراهيم محمد

الكلية
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره انتساب م .بنها
معهد فني تمريض اسيوط
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فني صحى اسيوط
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره انتساب موجه دمنهور
اداب اﻻسكندريه
تمريض اسيوط
اداب دمنهور
تربية اسكندرية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم عين شمس
تجاره طنطا
دار العلوم ج القاهره
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
اداب اﻻسكندريه
علوم جامعة السويس
تجاره اﻻسكندريه
اداب طنطا
تربية ابتدائي الزقازيق
حقوق المنصوره
تجاره طنطا
زراعه القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق الزقازيق
تجاره اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
829243
380393
379580
243407
826352
734383
468371
606718
835590
596440
180031
900719
843502
119927
677374
158284
908882
354309
519340
156182
746435
156655
812804
581754
836273
751101
650174
151759
299704
179971
295946
665176

اسم الطالب
محمود جامع احمد سعد
عمر عماد حافظ عبدالمجيد جادو
محمود طه محمد محمد مراد
هدير سيد عبد الحميد سعيد
اميره عبدالحسيب ابراهيم قناوى
سلسبيل عاطف طه محمد الهادى ادريس
محمد السعيد عباس محروس
زينب الدسوقى عبد المنعم السيد
امل حمدﷲ حسن احمد
اﻻء احمد منصور احمد العظمه
ناصر سلطان على سلطان
محمد صبره خلف عبد المقصود
احمد حسن عبد الجواد حسن
احمد عبد الناصر محمد على
امل احمد عزب عبد ﷲ
امل احمد ابراهيم عبد الحليم
رغده عبد الرحمن حسنى عبد الرحمن
مينا ثروت مكين حبيب
اية حسن على الفجال
هبة عبد ﷲ زارع عبد التواب
رحمه محمود مصطفى محمد
عبد الرحمن اشرف سيد سيد
نفين جرجس سمير شكرﷲ
احمد عبد الرؤف عبد الرؤف ابو هرجة
زكريا سعدى احمد محمد
شريف محمد محمود كمال احمد العدل
احمد محمد الشربينى احمد حسن
عبد الرحمن محمد عبد المنعم جودة
محمد رجب محمد محمود سليمان
ندا عاطف عبد التواب عبد القادر
يارا حسام الدين رجائى حسين على
محمود احمد السيد احمد مصطفى

الكلية
كلية تجارة ج أسوان
كلية الفنون التطبيقية ببنها
علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
السن عين شمس
تجاره كفر الشيخ
اداب الزقازيق
معهد فني صحى اسوان
حقوق المنصوره
اداب الفيوم
تجاره سوهاج
علوم المنيا
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره المنصوره
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
استنفد الطالب رغباته
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب دمنهور
اداب بنى سويف
تربية اﻻسماعيليه
الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى ببنى سويف
تربية المنيا
تجاره طنطا
علوم جامعة دمياط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
علوم رياضة بنى سويف
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تربية الفيوم
تربية/رياضه عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
448866
450096
750992
211473
576982
153617
745316
462530
282638
380079
428269
812040
288603
217258
369015
354065
252876
462504
597139
755458
739352
157534
229975
365392
588259
526205
243542
207453
733211
380573
729929
664987

اسم الطالب
امانى رضا سعيد عبد العزيز ابو زيد
نهاد رافت فتحى محمد البابلى
محمد عبد الفتاح عبد اللطيف حافظ عوض
تقى الدين السيد ابو ضيف احمد على
امنيه اشرف جاد بيومى شحاته
هبة مصطفى محمود اسماعيل
سعيد السيد احمد السيد عجوه
ندى يحى زكريا محمد شتا
احمد عمرو صﻼح الدين امين عبد ﷲ
سهيله رضا بدوى عبدالنبى محمد
يوسف محمد رمضان محمد محمد
مينا ماجد مكرم غالى
محمد مصطفى محمد السيد
جهاد جمال كامل حافظ
اسراء عبدالباسط عبدﷲ محمد عماره
عبدالرحمن عرفه فتحى محمد
خالد سمير رجب محمد
يارا محمد عبدالستار زياده
ساره فيصل عبد اللطيف البيومى احمد
اسراء حمدان مطر حمام
نرمين حازم على حسن
احمد محمد سيد عبد الفتاح
علياء صﻼح الدين عبدالمنعم ابوشامه
امنيه حسام صبحى محمود
عمرو عبدالرحمن مرسى مصطفى المسدى
محمد عبد الفتاح محمود احمد عطيه
بيان احمد عبد الرحيم مرسى
جون عماد منصور جرجس
احمد صابر فتحى محمد هيكل
ايه طارق على عبدالرحمن الهتير
اﻻء نظمى عبد العزيز عبد ﷲ
اكرم ايمن احمد فوزى محمد الشيال

الكلية
اداب طنطا
اداب انتساب موجه طنطا
كلية أداب بورسعيد
فنون جميله فنون حلوان
علوم المنصوره
تجاره بنى سويف
معهد فني صحى اسماعيليه
تجارة جامعة السادات
تربية/رياضه حلوان
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنها
دار العلوم ج القاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره جامعة دمياط
تربية/رياضه العريش
اداب الزقازيق
تجاره بنى سويف
علوم رياضة عين شمس
اداب سوهاج
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب اﻻسكندريه
علوم رياضة اسوان
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
دار العلوم ج القاهره
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تجاره المنصوره

Page 3498 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
301384
126270
543498
751672
913353
363447
460611
590414
821001
441886
653877
741597
382240
901448
441670
536084
828065
443413
663543
125972
671769
282637
739947
236672
893390
301720
899142
819304
586398
525253
653653
441942

اسم الطالب
بركات ابراهيم احمد الصاوى
اﻻء شريف محمد احمد فؤاد
احمد علي مصطفى علي عبدة
شيماء جمال محمود عبد العزيز وزيزه
امنيه عبد الصبور على بدوى
حسين محسن حسين محمد
ايهاب على محمد عبده ابوطالب
محمد محمد عبده البراوى
مصطفى محمدخيرى احمد سليمان
محمود حمدي محمد عبدالرحيم عﻼم
ندى عدلى عبد الحميد عوض شحاته
احمد سمير فتحى هاشم مرسى
ساره حمدان سعيد طه خير الدين
محمود على احمد قاسم
محمود إبراهيم عبد الحميد محمود سرحان
امل محسن على محمد عبد الرحيم
محمد مصطفى ابراهيم على
يارا احمد سليمان احمد الخولي
ندى عبد الهادى رجب عبد الرحمن اسماعيل
نورهان شعبان على عبد البارى
وفاء احمد عبد الجواد حسين
مروان سامح ابراهيم عبد الوهاب
اسماء الﻼه على عطيه جاب ﷲ
احمد محمد فكري احمد سليمان
ميرنا ايمن فاروق صبحى
يوسف كمال الدين يوسف محمد ابراهيم
سلمي السيد ابو ضيف السيد
ياسمين صﻼح عبدالرزاق رفاعى
ايه قدرى احمد سليم احمد
منة ﷲ محمد عبد القادر رزق فرج
محمد العشرى محمد العشرى
احمد عﻼء محمد حسن خالد

الكلية
اداب كفر الشيخ
حقوق القاهره
فنون جميله عماره المنيا
كلية أداب بورسعيد
تربية اسوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
كلية تجارة ج أسوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب المنصوره
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
دار العلوم ج القاهره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تمريض دمنهور
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
اثار الفيوم
تمريض المنصورة
اداب القاهره
معهد فني صحى المنصوره
فنون تطبيقيه حلوان
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره القاهره
تربية ابتدائي سوهاج
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
حاسبات ومعلومات اسيوط
تربية ابتدائي المنيا
تربية ابتدائي بنها
تجاره اﻻسكندريه
معهد فني صحى المنصوره
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
673665
320700
658589
299996
231721
306933
910804
218589
302563
324142
327198
817034
443820
819424
282608
436364
185285
651592
748356
684715
580126
363156
304956
591170
447551
584005
522638
575045
115832
901532
140546
742040

اسم الطالب
هاجر خالد محمد طلبه عبد ﷲ
حسناء عامر محمد دبور
ياسمين وجدى عبد الخالق احمد طه
طارق عاطف احمد السيد خلف ﷲ
محمد هشام محمد صفى الدين
عايدة جﻼل عبد الصادق باص
وفاء احمد حسن احمد
اسراء عبد الفتاح شوقى عبد الفتاح
محمد عيسى عبدالواحد لبن
ياسمين فتحي عوض الـله محمد
مي فاروق عبد الستار عبد القادر
ابرام عيسى معوض كامل
ايه محمد عامر عامر
احمد محمود عبد الصبور قرشي
عمر ايهاب محمد السيد محمد
سمر الششتاوى محمد الششتاوى
باسم ماهر ربيع عثمان
احمد عوض عبد اللطيف عوض
منه ﷲ طه بدير طه
سلمى محمد الدومانى محمد ابوبكر
عبير خليفة على على المرسى
شهاب عﻼءالدين السيد محمد
هبة محمد صبحى على مسلم
مريم محمد محمد فتوح
مصطفى ابراهيم بسيونى السيد الحو
حسام عنتر رجب خاطر
الشيماء محمد سباق ابراهيم علي
عمر عﻼء عبد الخالق السعيد الرمادى
طارق صﻼح عطيه مرسي
احمد مظهر محمد احمدالقاضى
ايه عبد الرحمن محمد محمد محمد الديب
اسماء ابراهيم محمد على

الكلية
اداب انتساب موجه المنصوره
نوعية اشمون
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تجاره طنطا
معهد فني صحى رياضه بنها
علوم اسوان
اداب القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية الغردقة جنوب الوادي
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اداب سوهاج
تربية طفوله طنطا
تجاره اسيوط
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب سوهاج
دار العلوم المنيا
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم جامعة السويس
علوم المنصوره
طب بيطرى بنها
استنفد الطالب رغباته
تربية ابتدائي شبين الكوم
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره طنطا
دار العلوم الفيوم
علوم اﻻسكندريه
تجاره طنطا
تربية رياضيه بنين حلوان
حاسبات ومعلومات اسيوط
حقوق القاهره
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
609936
310334
432457
876378
653941
294916
143126
528094
614733
380319
223626
744647
616200
115592
161752
577685
228482
611938
590895
449518
681926
379159
611838
302621
889148
320038
650081
539069
297390
612180
837229
154207

اسم الطالب
كريمة محمد السيد احمد مصطفى
علي مجدي احمد الشيخ
يسري حسين عبد القادر مرعي
دعاء سيد عبد النعيم حسين
عمر محمد محمود حسن ابراهيم
اسﻼم مجدي رشاد سالم
ساره عﻼءالدين محمود زايد
ميرى يوسف جنيدى سمعان جوده
احمد ماهر محمد محمد عتمان
احمد خالد محمد محمد يونس
ايمان ابوبكر حسين موسى
مها احمد فؤاد محمد
احمد محمد احمد ملوه
هاجر ربيع فاروق طه
هاله جابر عبد الغنى اسماعيل
محمود عصمت عبد ﷲ محمد عمار
محمد مجدى محمد حمدان
نورا على محمد محمد على
سارة راضى محمد فتحى الجنيدى
نورهان اشرف غنيم الشاذلى
ايه محمد محمد بكر حسن
اسراء محمد محمد متولى حسين
ندا ابراهيم عبدالسﻼم محمد جاد
محمد ابراهيم حامد الوكيل
رابعه حمدى عبد الحميد محمد
سليمان عبد الحكيم سليمان فهمى
حسام حسن ابو زيد ابراهيم
نورهان عيد عبد الشهيد محمد غيطاني
هاجر جمال ابو السعود عبد الحميد
كريم محمد محمود ابراهيم
عبدالرحمن عادل محمود نصر
مروة محمد احمد عبد ﷲ

الكلية
معهد فني تمريض الزقازيق
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
اداب دمنهور
رياض اطفال القاهره طالبات
حقوق المنصوره
تجاره عين شمس
علوم القاهره
تجاره طنطا
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب م .بنها
تجاره عين شمس
تربية اﻻسماعيليه
تجاره طنطا
علوم رياضة القاهرة
تمريض بني سويف
علوم رياضة اﻻسماعيليه
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
نوعية الزقازيق
تربية جامعة دمياط
تجاره طنطا
معهد فني تمريض المنصوره
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تربية طفوله الزقازيق
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تربية ابتدائي اسيوط
حقوق جامعة السادات
طب بيطرى المنصوره
طب بيطرى جامعة السادات
تجاره جامعة السويس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية فرع الوادى الجديد
تربية ابتدائي بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
311146
304151
530297
662090
351430
585421
360688
211690
291358
438470
377542
327258
528161
434012
148547
372402
281082
299096
281118
374951
114998
457687
431590
112253
527726
846851
750002
513289
880578
286364
667961
476591

اسم الطالب
ايمان عادل محمد عزيز
غفران ماهر سعيد عبدالغفار
نورالدين حسنى ابراهيم شخلب
اشرف على السيد على سرحان
بسنت السيد عفيفى السيد
منار ياسر محمد ابو عطا ﷲ
رنا سيد محمد محمد مروان
عمر اسﻼم السيد عبدالرؤوف
عمر محمد يحى عطيه
نوال محمد السيد عبد المنعم خليل
اميره محمود عبدالحميد محمود
هبة سليمان العــزيـــرى سليمان موسى
روان أحمد صﻼح الدين عبد الحميد الشواربي
عبدالرحمن جمال طنطاوي حسن ابراهيم
مريم صالح عبد النبى محمد
ياسمين عبدﷲ ابراهيم عبدﷲ
احمد صﻼح الدين محمد سالم دياب
اميرة احمد محمود عبدﷲ
احمد ابراهيم مصطفى حسين ابراهيم
عمر محمد عبدالعاطى عيد
وﻻء احمد السعيد مصطفى
مديحه عبد الرؤوف عبد ﷲ فايد
محمد عﻼء الدين محمود محمد عبد الوهاب
بسنت صﻼح السيد بدوى
شيماء محمد مرسى خميس المغربى
اوديت ارنست ارستين متوشلح
سيلفيا رضا روفائيل توفيق
مريم رافت فهيم اقﻼديوس
محمد مصطفى احمد صالح
الهام محمد سيد ابورحمه
اميره السيد عطيه عبد الرؤف
احمد عبدالعزيز زكى طه الحاج احمد

الكلية
معهد فني صحى بنها
تربية طفوله شبين الكوم
تجاره دمنهور
حقوق المنصوره
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
اداب المنصوره
حقوق عين شمس
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه طنطا
علوم طنطا
اعﻼم القاهره
حقوق بنها
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
حقوق اﻻسكندريه
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تربية حلوان
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
بنات علوم رياضة عين شمس
تربية طنطا
تجاره اﻻسكندريه
تربية عين شمس
تربية اسكندرية
اداب سوهاج
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
كلية البنات آداب عين شمس
نوعية المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط

Page 3502 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
579804
119389
442010
539909
659939
322131
439539
184395
584097
451252
578096
459463
204693
107657
738813
678498
324054
820670
534120
805698
524660
660978
730776
138705
582423
815307
377477
517475
386933
529084
377401
512366

اسم الطالب
مروة السعيد فريد عبد الهادى الطويل
رضوى جمال سعيد محمود
محمد أحمد محمد محمد أبو العمايم
ميادة ابوبكر جﻼل زيدان
نسمه حسين كمال شلبى السيد
احمد حمدي العدوى محمد عبدربه العدوى
مريم احمد ابراهيم البوريدى
شيماء عبد الناصر خميس محمد
ايهاب وائل كمال زغلول
السيد محمد جميل ابراهيم الحايس
احمد عماد عبدالمحسن حمد
على شعبان إبراهيم النجارة
ماريو مجدى يحى يعقوب
مزيد محمد محمد ذكى
ناهد اشرف سليمان محمد ادريس
هاجر حازم عبد المقصود محمد حسن تحلب
عاصم عادل محمد على
إسﻼم مجدى حسين محمد
عﻼ عبد اللطيف ابراهيم عوض فضيلة
تميمه عادل فؤاد عبدالغنى
احمد محمد السيد احمد محمود
اميره احمد عبد الغنى المتولى الموجى
اسامه السيد مرسى محمد الشامي
ساره رجب على عبد العظيم
علي احمد علي القط
منال عشرى شحاته قناوى
ايه عبدالنبى سيد سيف النصر
تغريد فتحى عبد السميع غريب حلقها
مى ممدوح شديد عيسوى
احمد على عبد العال على عبد العال
اسﻼم هاشم امين هاشم
اسراء على احمد ابراهيم احمد

الكلية
تربية طنطا
تجاره القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية ابتدائي دمنهور
تجارة جامعة السادات
علوم رياضة شبين الكوم
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
دار العلوم ج القاهره
نوعية موسيقيه طنطا
تربية رياضيه بنين طنطا
تجاره طنطا
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
زراعه القاهره
نوعية الزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجارة قنا ج جنوب الوادي
علوم دمنهور
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره اﻻسكندريه
علوم جامعة دمياط
تجاره طنطا
رياض اطفال القاهره طالبات
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
نوعية المنيا
كلية البنات آداب عين شمس
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره انتساب م .بنها
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
288037
530852
478111
214126
288685
530629
219613
911020
539770
389041
544304
290106
830887
166485
815417
748670
841235
153848
281547
319186
753491
293933
604508
878134
606286
460679
360875
111074
310143
471705
660420
205477

اسم الطالب
محمد زكي محمد زكى
إسﻼم على غانم عبد الجواد
عبدالمجيد محمود عبدالمجيد ابوالسعود
رشاد هشام رشاد حسن
خالد امين احمد امين
أسامة محمد عبد الحليم يونس برانى
محمد عبد المنعم عبد الرحمن محمود
طارق محمد محمد احمد
أبرار حسني محمد محمد عماره
عمرو احمد محمد راضى
احمد محمد احمد حسين على
فاطمة الزهراء عﻼء صالح عثمان ابراهيم
ايهاب على ابراهيم احمد
محمود محمد موسى عبد الونيس
اسماء ممدوح رمضان علي
وليد محمد عبد القادر سيد احمد نجم
شعبان محمد سعيد عبدالغني
الشيماء بدوى عبد العظيم محمد
كريم صﻼح محمود موسى الليثى
سارة محمد حسين الشاذلى
احمد ياسر فؤاد عوض البهوتى
فادى نظمي شوقي تاوضروس
عبير محمد محمد عبدﷲ
ايرينى حمدى حليم اسكندر
منار شعبان على محمد
عﻼء احمد على عطيه الزمرانى
سماح شريف رشاد عزالدين حسن
منال حسني ابو المجد خليل
عمر عيد عبد الرازق ابو خليل
احمد نبيه السيد الحسانين
محمد مدحت عبد الفتاح عبد الفتاح حموده
احمد اسامة سعيد محمد

الكلية
حاسبات ومعلومات حلوان
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
علوم رياضة جامعة دمياط
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه قاهره
علوم دمنهور
تجارة جامعة السادات
كلية الطب البيطرى جامعة أسوان
تربية ابتدائي دمنهور
تربية/رياضه بنها
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
دار العلوم المنيا
تجاره بنى سويف
اداب المنيا
علوم رياضة جامعة السويس
تمريض المنيا
اداب بنى سويف
تجاره عين شمس
كلية الفنون التطبيقية ببنها
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم الزقازيق
تربية ابتدائي اسيوط
نوعية الزقازيق
تمريض كفر الشيخ
حقوق عين شمس
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
طب بيطرى جامعة السادات
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات المنصوره
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
137100
478743
907478
438775
501632
298266
470388
899768
833082
437117
278681
220372
104286
369215
540594
459258
901438
160199
208220
312842
457575
575201
310195
585213
671423
895734
307207
881456
895776
667108
316825
597303

اسم الطالب
مصطفى محمد رفعت عدوى
اياد الدين محمد محمود السيد العادلى
نورا محمد اسماعيل عبد المجيد
منة عبداللطيف السيد عامر
عبد ﷲ نادر عبد ﷲ محمود عبد ﷲ
احمد محمد فاروق الجوهري شبل
مصطفي النادي عبد الفتاح النادي فرج
رحاب محمود احمد محمود
شيماء الحسانى سعيد احمد
خلود خالد عبدالناصر عبدالرحمن عثمان
مروة عصام الدين رشاد محمد محمد خضر
عمر سيد محمد مبروك
ميرا اسطفانوس رياض عبد السيد
احمد ايهاب زكريا السيد مصطفى
ايه ابراهيم السيد جحا
يارا عادل احمد فخرالدين
محمد ممدوح محمد احمد
سيف عبد الحميد نوح عبد الوهاب
حسام حسن هﻼل حسن
اميرة مسعود احمد خلف
سميحه ابراهيم يوسف شحاته
اسﻼم محمد بسيونى منصور عبد ﷲ
احمد ابراهيم احمد عمار
مهجه مسعد عبد الكريم حبيش
على قاسم مصطفى ابوذيد محمد
خالد رمضان شعبان على
مروة مجدي حسين السيد
احمد هنى توفيق عبد المحسن
منار هشام احمد حافظ
نورهان خالد ابراهيم مخيمر الشهابى
اية محمد ابراهيم عبد المولى
مني محمد مأمون مأمون عواض

الكلية
تربية رياضيه بنين حلوان
تجاره طنطا
تربية سوهاج
تجاره اﻻسكندريه
تربية أساسي اسكندرية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
نوعية كفر الشيخ
علوم سوهاج
تربية قنا ج جنوب الوادى
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
حقوق عين شمس
السن عين شمس/رياضة
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تجاره دمنهور
تجاره كفر الشيخ
تجاره سوهاج
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
تربية ابتدائي السادات
تربية طنطا
اداب طنطا
تربية السادات
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره سوهاج
تربية ابتدائي السادات
تمريض اسيوط
اداب سوهاج
اداب المنصوره
تربية رياضيه بنات شبين الكوم
معهد فني صحى بور سعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
753506
740706
593555
672469
154985
237879
593859
534680
368122
317863
881370
353468
372981
378218
579565
470733
600423
915929
361435
805841
210201
382791
739402
372320
610314
307637
165881
828038
731968
575538
666184
669167

اسم الطالب
سليمان السيد عمر سليمان عصفور
احمد محمد جوده عليوه
ندى على السيد ابراهيم الخبازه
محمد محمود محمد على
علي طه محمد سيف النصر
ريهام طلعت زكى على الشال
ايه جمال أحمد عياد
هاجر رمضان سعد حسن عدوى
فوزيه اسامه ابراهيم عبدالفتاح
محمد سمير السيد بكرى
دينا صﻼح على عبد الحميد
محمود عماد محمود يوسف
بدور مصطفى متولى احمد
احمد مصطفى احمد محمد
ميرنا شريف موسكو مسيحة سعد
سعاد احمد محمد حامد الزنط
اسراء ماهر عبد السﻼم احمد محمد
حنان حموده مصطفي على
علياء محمود خليل محمد
عﻼ عزت لطفى راغب
طارق محمد هانى محمد عبدالعزيز
اسماء محمد محمد محمد بحيري
وفاء محمد احمد ابراهيم الريش
ايه صﻼح السيد الحسانين
اسماء محمد عامر منير
عفاف محمد عبدالنبى الشلقانى
سميه محمود حسب ﷲ عبد اللطيف
احمد سيد عبدالﻼه محمد
محمد ايمن طاهر عبد السﻼم
محمود اسامة عبد اللطيف سيد احمد عبد الدايم
جﻼل عﻼء عبد القادر على سماحة
اﻻء حاتم عبد الحى اﻻشقر

الكلية
تجاره بور سعيد
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
زراعه المنصوره
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
زراعه القاهره
حاسبات ومعلومات المنصوره
سياحه وفنادق اﻻسكندريه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
علوم رياضة بنها
اداب اسيوط
تجاره طنطا
السن عين شمس/رياضة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب طنطا
اداب كفر الشيخ
معهد فني صحى رياضه الزقازيق
معهد فني صحى اسيوط
زراعه عين شمس
تجاره اسيوط
زراعه عين شمس
اداب بنها
اداب الزقازيق
اداب انتساب موجه الزقازيق
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية الفيوم
كلية تجارة ج أسوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره طنطا
تجاره طنطا
تربية المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
169620
381993
445774
449850
532217
466353
233712
617645
662347
281432
295711
749021
221071
226595
362110
151920
920468
428517
608924
151955
673018
113444
141600
300121
742683
115409
160683
744264
170329
661410
549359
678861

اسم الطالب
هدير محمد عبد الحليم حسان
داليا محمد عوده سالمان
ايمان محمد علي احمد زايد
اسراء ابراهيم السيد محمود عثمان
فتحى فرحات فتحى عبدالحفيظ على
داليا السيد حسان محمد عامر
اسراء عبد الرحيم جابر حسن
عمرو طاهر محمد السنباطى
معتز هانى سعد السيد غنيم
عمر عبد الناصر احمد عبد الحميد حسن الديب
زينب بخيت عبدالعال محمد نوير
اناسيمون سمير فرج اسكندر
ياسين انور عبد ﷲ مرسى
محمد حسين محمد حسين عمر
رحاب خالد فريد عبدالعزيز
شادى مصطفى عويس احمد
عبد القادر محمود السيد توفيق
حلمي انور حلمي عبد الحافظ
مصطفى محمد صديق محمد
كريم عطية كمال الدين مصطفى
حسام الدين مصطفى متولى محمد حزين
محمد سعد ﷲ عبده محمد
حسن سمير احمد عبد السﻼم بسطامى
محمد سعيد دراز شعيب
بسمه اسامه حسن محمد ابوعامر
حسناء محمد قناوى عﻼم
عايدة بباوى فانوس يوسف
احمد محمد غانم حسين
لمياء خالد عبد الستار محمد
محمد مجدى عبد المعطى محمد عبد ﷲ
رانيا سعيد عسوى شلضم
منصور صﻼح منصور جبر منصور

الكلية
تربية الفيوم
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره طنطا
علوم طنطا
اداب دمنهور
تمريض كفر الشيخ
تجاره عين شمس
تجاره بور سعيد
تجاره المنصوره
تجاره عين شمس
تجاره عين شمس
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات
تجاره بنى سويف
حاسبات ومعلومات اسيوط
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
طب بيطرى بنى سويف
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره القاهره
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم الفيوم
تجاره انتساب موجه المنصوره
زراعه كفرالشيخ /رياضة
تجاره انتساب موجه المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
450417
104292
316072
660133
432472
132835
453749
239779
831516
735839
651169
399166
229322
307398
910216
512895
657102
748137
304273
448018
245206
443672
733284
286692
450601
728965
578201
362529
220044
321821
104834
222362

اسم الطالب
نوران طارق محمد السبع محمود الهوارى
بسنت حازم صﻼح الدين عبد الرحمن
ندى نشأت محمد امين الرفاعي
صﻼح الدين عصمت عبد الجليل يونس عرابى
احمد عبد الجواد عبد الحميد محجوب مدكور
كريم احمد عبد ﷲ علي
رحمه السيد السيد عبدالرحيم عساف
عمر محمود ابراهيم حامد محمد سالمان
احمد محمد عبدﷲ محمود
اسراء رضا اسماعيل على إمبابى
منه ﷲ سيد محمود خلف ﷲ
محمد عبدالصمد حلمى محمد
امل صبرى على متولى
ميرنا السيد محروس ناجى
احمد محمد محمود محمد
اسراء احمد ابراهيم محمودعبيد
دينا مجدى محمد سﻼم سﻼم
ياسمينا جمال غريب فهمى
هانم ابراهيم عبدالعزيز احمد احمد
احمد محمود عبد السميع سرور
اسماء نادى حمدى مصطفى
اسماء محمد بشير حافظ راضي
جهاد اسامه محمد سليمان غطاس
هاجر عادل فتحى حسنين
مريم احمد رفعت البحيرى
ايه محمد محمود محمد الشافعى
دعاء عاطف محمد حامد محمد
رنا صﻼح محمد سليمان الحسيسى
منه ﷲ فرغلى محمد محمود
محمد محي الدين عزت عبد الواحد موسى
احمد السيد صابر السيد ليثى
حسن عبد الهادى حسن محمد

الكلية
طب بيطرى بنها
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تربية شبين الكوم
علوم المنصوره
علوم اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تمريض طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
تمريض قنا جنوب الوادي
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره المنصوره
حاسبات ومعلومات الفيوم
حقوق عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره سوهاج
اداب كفر الشيخ
تربية ابتدائي المنصوره
تربية/رياضه جامعة السويس
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
علوم رياضة طنطا
كلية البنات تربية عين شمس
زراعه طنطا
تربية الزقازيق
اداب القاهره
تربية طنطا
تربية ابتدائي الزقازيق
تربية طنطا
تربية ابتدائي عين شمس
علوم رياضة حلوان
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
علوم رياضة الفيوم
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
114377
577495
812779
279355
243548
211262
741363
286561
130601
893785
304177
293265
112258
557736
463866
884045
897860
152639
536302
361999
838455
437525
905955
664149
530408
816360
351871
206479
529181
679733
615383
759594

اسم الطالب
بسمة عصام عبد السﻼم على
محمد احمد مصطفى ابو النور
فيبى موسى اسحق خليل
حبيبة احمد حسين رأفت محمد
فاطمه طارق محمود مصباح
اسماعيل مجدى حسين حسن محمد
محمود وائل جﻼل عزب
عبد العزيز محمد عبد العزيز عزب
امنيه عثمان انور السيد
محمد عماد الدين محمود محمد
مريم احمد محمد محمد عبد اللـه
هدى رأفت محمد محمود على
دعاء حسام الدين عبد الملك عبد العظيم
بسنت كمال كامل الرحمانى
بوسى عبد السﻼم عوض عبد السﻼم محمود
اﻻء محمد عبد الجواد احمد
محمد احمد خلف خليفه
احمد محمد فتحى محمد
منار ممدوح محمد محمود بدر
ندى يوسف محمد صبحى
محمد صﻼح عبد السﻼم مصطفى
حسناء حسانين حسن احمد محمد
احمد يوسف محمد محمد
شيماء السيد احمد اسماعيل
ابراهيم محمد نبيه الصباغ
منه ﷲ خيرى داخلى عبد الوهاب
اسراء سعد احمد محمود
محمد حسن محمد فارس
طﻼئع كامل درويش كامل عبدالسﻼم
عبد الرحمن اسامه صالح حامد
فوزيه السيد سمير محمود حسن
محمد شبل محمد محمد رزق

الكلية
نوعية جيزه
تربية طنطا
معهد فني صحى بنى سويف
السن عين شمس
زراعه عين شمس/رياضة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
حقوق سوهاج
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
علوم القاهره
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تمريض كفر الشيخ
إعﻼم بنى سويف
حقوق قنا جنوب الوادي
تربية رياضيه بنين بني سويف
تمريض دمنهور
حقوق حلوان
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
تربية المنصوره
تجاره طنطا
فنون جميله فنون المنيا
زراعه عين شمس
أكاديمية اخبار اليوم  6أكتوبر علوم إدارية إنجليزي
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم الزقازيق
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
351309
320191
524706
316062
160795
121517
154525
237323
900187
618325
231482
109082
286297
602695
601592
533078
165314
507668
540206
677410
518554
817584
430423
159799
844394
105906
458064
912034
213506
583935
280102
228893

اسم الطالب
ماريا مدحت خيرى فهيم
مصطفى ناجي ظريف الديب
محمود محسن محمود محمود لطفي
لبنى بدر الدين اسماعيل جاب ﷲ
حسام عبد الونيس عبد الحميد عبد الغفار
محمود خالد حنفى محمود
حسن محمد عبد ﷲ عبد ﷲ
روان فوزى صابر محمد على
هاله حلمى ابو الفضل احمد
احمد عبدالرؤف ابراهيم عمر عوض
تغريد اشرف احمد ابراهيم
احمد محمود محمد اسماعيل
اسراء حافظ حلمى عبد ربه
هدوء مجدي صبري مجاهد
احمد عبدﷲ على عساف
أماني صابر مسعد الزعيطي
محمد حسين على عبد الجواد
اشرف محمد احمد محمد مرسى ابو العﻼ
ايمان عاطف عبدالباسط عبد المولى
رنا نبيل محمد محمدابراهيم زايد
هدير السيد صﻼح محمد السيد الصناديدى
مصطفى عامر انور عبد الحفيظ
محمد السيد العربى محمود احمد حموده
هدير محمد جارحي علي
دينا عبدالرحيم محمد احمد
ايمان محمود ابراهيم حسن
نورا ابرهيم السيد احمد خضر
اعتماد سعد زغلول جبر
ندي السيد فؤاد عبدالشافي
دينا ربيع عبد القادر ابو عيسى
اية ﷲ هشام فتحى عبد الهادى
محمود محمد حسن محمد دامو

الكلية
اداب عين شمس
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجارة جامعة السادات
تربية ابتدائي بنها
معهد فني صحى بنى سويف
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره بنى سويف
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
نوعية فنيه قنا
تجاره بنها
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه بنها
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره الزقازيق
اداب اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه بنى سويف
العالي للسياحة والفنادق باﻻسكندريه إيجوث
زراعه دمنهور
تمريض المنصورة
تجاره دمنهور
تجاره اسيوط
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية ابتدائي بنى سويف
علوم المنيا
فنون تطبيقيه حلوان
اداب طنطا
تربية ابتدائي اسوان
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم المنصوره
كلية البنات آداب عين شمس
حقوق بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
512987
589263
533390
311989
831269
133158
586137
575704
534222
918196
223109
580636
599034
307254
306189
729001
215032
356447
832875
453799
812013
282467
810873
310596
113993
430394
837129
650905
435847
187227
603967
538875

اسم الطالب
سمر خليفه عبد العزيز محمد
هناء فوزي عبد العظيم السرنجاوي
دينا محمد رمضان السيد محارم
مصطفى يونس زيدان حسان
روضه سعدى سعيد محمد
ليلى ابراهيم احمد حمدى
شيماء السيد محمد السرجانى
داليا ابراهيم احمد مزروع
مى عبد المحسن عبد الرازق الﻼفى
اسﻼم محمد رشدى محمد
هاجر عبد المنعم محمود محمد
علي المتولي ابراهيم المتولي
رنا السعيد مختار ابراهيم عوض
اسراء محمد محمد بربار
عبد ﷲ عبد المرضي عبدﷲ مطاوع
صفا محمد محمدى عويس محمد
احمد مصطفي عبدﷲ الدسوقي
هبه مجدى عبدالحميد محمد
ياره محمود عبد الهادى ابراهيم
غاده حسين شوقى حسين ابراهيم
محمود مجدى محمود عبد العزيز
مارك ايهاب فكرى غب﷼
محمد هانى سيد عبد المجيد
تغريد محمد محمد شحاتة
معتز عاطف احمد محمد الدمرداش
على محمود عطا عبدالعزيزعلى البنا
عبدالرحمن محمود السيد عبدالرحمن
مريم على على السيدالزغبي
حبيبة عبد ﷲ محمد على على سالم
ايه عبد ﷲ محمد عيد رضا
محمد مجدى حسن عبد المنعم
ايمان سعيد عبد الحميد شتله

الكلية
اداب كفر الشيخ
تربية ابتدائي بنها
علوم طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
دار العلوم المنيا
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه المنصوره
علوم طنطا
زراعه دمنهور
دار العلوم المنيا
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
ع.دولى اعﻼم مدينةالشروق
تربية طفوله شبين الكوم
اداب طنطا
نوعية الزقازيق
علوم رياضة القاهرة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تجاره طنطا
حقوق بنى سويف
تجاره القاهره
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
علوم شبين الكوم ج المنوفية
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
علوم رياضة الزقازيق
كلية تربية رياضية بنين الوادى الجديد
اداب انتساب موجه المنصوره
علوم رياضة حلوان
حقوق عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
معهد فني صحى اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
524687
213992
599787
743815
682803
463089
890908
470708
433190
450274
674531
675627
540131
164381
828940
148518
229142
731363
809922
907441
512705
523440
844698
132641
470309
376872
671778
585349
161914
164886
370918
559727

اسم الطالب
سيف الدين طارق السيد عبدالحليم عﻼم
يوسف مكرم وليم مكرم
نبيل محسن نبيل صابر محمد الغربي
ميرنا حسين مرسى على
اسماء عبد العظيم محمد السيد عنبر
علي خالد زيدان حسن يحيي
طه عبد العظيم محمد ابراهيم
رحمه أحمد عبدالعزيز عبدالرحمن احمد
شهاب الدين شحات ابراهيم محمد خطاب
ابتسام نجاح على صقر
رانيا صفوت عبد السميع محمد طواش
احمد على ابراهيم السيد طاحون
رحمة عادل عبدالمالك صقر
اميره زينهم محمود ابراهيم
احمد محمد مبارك دياب
ساره طويل محمد عبد الصمد
مصطفى محمود ابراهيم محمد حسن
دعاء عبد ربه محمد محمد عنبة
ايه احمد حسن احمد
سمر قدرى عبد الشكور احمد
ايه عبده احمد سالم احمد
سعد السيد مسعود سعيد
ايهاب عبدالشهيد سليمان سعدﷲ
محمد محمود محمد محمود علي الصياد
محمد أحمد حسنى ابراهيم ابو الخير
اسراء مجدى حسين على الطنانى
فوزى على محمد السيد على
الشيماء كمال محمد بركات عرفات
ايمن محمد سعد محمد محمد
ندا ربيع سيد عثمان محمد
عمر محمود السيد محمود
زياد محمد قطب محمد ورد

الكلية
تربية اسكندرية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
اداب انتساب موجه المنصوره
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
تربية اسيوط
تجاره كفر الشيخ
تجاره اﻻسكندريه
تربية ابتدائي طنطا
علوم المنصوره
علوم المنصوره
حقوق اﻻسكندريه
تربية رياضيه  /بنات بني سويف
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
تربية حلوان
تربية/رياضه عين شمس
تربية طفوله الزقازيق
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية سوهاج
حقوق اﻻسكندريه
تجاره اﻻسكندريه
معهد فني تمريض المنيا
حقوق القاهره
تربية/رياضه كفر الشيخ
علوم عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره بنى سويف
تمريض الفيوم
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
827155
673314
831204
531244
111021
603020
662095
825113
522924
877340
587242
742479
317972
890900
822312
730143
221907
803652
166247
907363
756181
742629
676613
370851
612990
591481
388900
278212
289638
680100
434694
847597

اسم الطالب
احمد متولي جابر محمد
اسراء مصطفى محمد سعد الفواخرى
دميانه رزيقى صادق اسكندر
محمود محمد السيد محمد عطيه
ضحى عصام فهمى ابراهيم
اكرام عماد محمد محمد نصر
انس عنتر المغازى فريد
امجد حمدي نادي السمان
امنيه امام مصطفى سالم السيد
سناء تهامي سيد محمد
اسراء سامى سيد احمد عبدالرحمن بحيرى
ريم محمود ابراهيم عبد الكريم
بدر صبحي بدر حافظ
حسام حسن حمدان حسين
ضحى احمد محمد احمد
ايه رمضان ابراهيم هﻼل المشد
نهلة سﻼمة عبد المقصود محمود
اسماء فولى ثابت عبد الرحيم
اميرة صالح عبد الونيس محمد
ازهار العربي محمود ابراهيم
صفاء سليمان ابراهيم محمد
ندى خالد عبدالتواب عبدالحليم
اﻻء السعيد محمد على محمد دويدار
محمد حامد محمود على عجﻼن
إسﻼم محمد أحمد عبدالمعطي
ندى ياسر احمد البذره
احمد فكرى عباس طنطاوي
منة ﷲ مجدي محمد عبدالقادر توفيق زيدان
ايمان قناوي محمد عبد العال
اسﻼم محمد حامد محمد مصطفى
محمد طارق محمد مصطفى
سمر سعيد نصر الدين حسين

الكلية
نوعية فنيه قنا
علوم المنصوره
اداب قنا ج جنوب الوادى
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
حقوق حلوان
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
حقوق اسوان
زراعه اﻻسكندريه
تربية اسيوط
اداب طنطا
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني تمريض اسيوط
حقوق قنا جنوب الوادي
اداب الزقازيق
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
رياض اطفال المنيا طالبات
تربية الفيوم
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية
تربية ابتدائي الزقازيق
معهد فني صحى امبابة
علوم الزقازيق
فنون تطبيقية جامعة دمياط
علوم رياضة عين شمس
حقوق انتساب موجه عين شمس
زراعه القاهره/رياضة
هندسة المنصوره
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
610288
679010
352007
508695
156738
209015
441603
671792
538015
585681
918527
503021
384904
808715
813804
684037
580680
470320
429296
147528
613784
314990
206378
592578
546346
156947
755726
654325
305467
596780
470284
612368

اسم الطالب
احمد محمد عبدالحميد محمد على سالم
مها السيد ابراهيم حسانين
هشام ممدوح طه محمد
إيمان عصام عاطف محمد عﻼم
طه محمد عبد السﻼم على
بسنت فتحى على على
عمر عماد محمود شعبان محمد إسماعيل
اسماء يوسف حسن عبد ﷲ
فاطمه عبد العظيم محمد محمد
احمد عبد الهادى احمد البسطويس عبده
ايه سيد هريدى محمود
صﻼح محمد صالح احمد عثمان
محمد ابراهيم محمد زين العابدين
امير رضا فهيم باسيلى
مريم مدحت فتح ﷲ طه
كريم ابو بكر سعد محمد بكر
زينب زهير ابراهيم محمد
ابراهيم احمد ابراهيم احمد مجاهد
سلمى عبد الهادى حسين عبد الهادى حسين
ندى عادل يوسف محمود منصور
محمد جمعة محمد هداف
عبد ﷲ سمير ابراهيم سليمان الكﻼوى
لميس مصطفي احمد حسن
شيماء مجدى السيد جوهر
مى عﻼءالدين محمد احمد محمدعبده
اﻻء مصطفى احمد محمود
يمنى على محمد على قطرى
سمير السعيد عبد الواحد السعيد
صفاء جابر عبدة عيسى
ياسمين عبدالعزيز ابراهيم الشربينى
عبد الرحمن يحى عبد العظيم عبد الحميد ابراهيم
احمد عبد المنعم سﻼمه ابو العنين

الكلية
تمريض الزقازيق
علوم المنصوره
علوم رياضة بنها
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه بنى سويف
حقوق عين شمس
تجاره طنطا
معهد فني تمريض المنصوره
تربية دمنهور
تجاره طنطا
تجاره سوهاج
علوم رياضة كفر الشيخ
تجاره عين شمس
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره بنها
تجاره بنها
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تجاره جامعة دمياط
اداب اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد فني صحى بنها
علوم رياضة جامعة دمياط
تمريض كفر الشيخ
تجاره الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
531270
178844
371179
614665
186089
150294
533869
313214
657308
282745
242895
896588
910362
886419
210112
664734
395321
670932
126205
590824
677988
754396
584554
303121
600684
298979
146563
438181
835287
591351
429472
448902

اسم الطالب
احمد حمدى عبدالحكيم الخولية
ايات رجب على احمد
محمد عبدالفتاح محمد عبدالفتاح
سراج سمير علي عبد العال
اسﻼم قرنى عبد الظاهر احمد
هبه جمال نصرﷲ محمد
اية ممدوح عطية على خلف
سارة سعيد محمد المغاورى السيد سالمان
حنين محمد عبد الرحمن ابو الفتوح
رضوى عماد عبد المنعم ابراهيم العنترى
علياء مصطفى سيد عودة
دينا عبد ﷲ عثمان عز العرب
احمد عباس عبد الفتاح عباس
ماريهان مﻼك توفيق غب﷼
اروى محمد عبد الرحمن اﻻتربى
ابراهيم هشام السيد محمود البراشى
عواطف عبدالستار احمد النجار
هاجر محمد ابراهيم امين
مارى فيكتور فاروق دميان
محمد مصطفى محمد سعيد فوده
اسماء جمال محمد محمد الباز
مصطفى انس عوض الحسينى عباده عيد
صﻼح علم الدين سعيد عبدالغنى عيسى
ايمان السيد السيد ابراهيم خليفه
سمر محمد عبدالمنعم مكاوى
حنان عبد الشافي عبد المجيد محمد
احمد سعيد فتحي طه
هبه سامى سعيد محمد محمد ندا
علي النوبي عبد الراضي احمد
روان مجدى يوسف علوش
صابرين محمد على السيد
آيه السيد على عطا ﷲ

الكلية
زراعه طنطا
تربية ابتدائي بنى سويف
تجاره طنطا
اداب الزقازيق
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب دمنهور
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
اداب المنصوره
فنون جميله فنون حلوان
حقوق حلوان
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
كلية تجارة ج أسوان
اداب اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية رياضيه بنين المنصوره
حقوق انتساب موجه عين شمس
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
اداب انتساب موجه المنصوره
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية ابتدائي السادات
اداب الزقازيق
اقتصاد منزلى حلوان
علوم رياضة حلوان
علوم اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
فنون تطبيقية جامعة دمياط
حقوق اﻻسكندريه
تربية ابتدائي طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
679542
658877
610886
591143
307390
593248
184683
602945
311919
661165
140916
753938
429843
165528
812819
893426
577668
245256
239940
602823
741263
292990
157320
538816
373528
136503
368546
755664
460895
508084
152967
463133

اسم الطالب
محمد احمد محمد محمد عبد ﷲ
هاجر الدسوقى عبد الحى طه احمد
احمد محمد محمد شحاته
ساره خالد احمد البلقاسى
مها شريف شفيق الكردى
عمر عثمان حسان معروف
شيماء عبد المجيد محمود عبد المجيد
احمد محمد على مصطفى الجد
محمد عبد الحميد محمد على
ايه السيد مصطفى خليل
ايمان عبد الباسط سعد عبد السﻼم الجنيدى
ياسمين فخرى فطين محمد نويصر
هويدا طارق جاد الرب عباس احمد
اسراء محمود مصطفى عثمان
خلود عبدالنبى على فؤاد
عبد الرحمن احمد عثمان متولى
محمد حسن ابراهيم احمد الحضرى
تسنيم محمد رمضان شحاتة
عمر محمد حسين عبد الحميد
محمود رمضان محمد سليم عطيه
احمد نور الدين عنتر عبد الحفيظ
داليا بدري محمود سيد
مروه مساعد مسعد عبد العال
هاجر رضا محمد شعبان
محمد منصور عبدالعزيز صديق محيسن
شاديه عﻼء جابر محمد
ياسمين جمال مصطفى مصطفى شرف
ندى منصور عيد احمد
ابراهيم احمد احمد محمد هيكل
ايمن محمد حسنين سليمان مخلوف
عبير محمد عزت فتح الباب
محمد ناصر عباس يوسف هاني

الكلية
حاسبات ومعلومات المنصوره
تربية ابتدائي المنصوره
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تربية السادات
حقوق المنصوره
معهد فني صحى امبابة
تجاره الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره بور سعيد
كلية البنات آداب عين شمس
نوعية بور سعيد
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره بنى سويف
حقوق سوهاج
معهد فني صحى رياضه طنطا
تجاره انتساب موجه قاهره
حاسبات ومعلومات القاهره
تجارة جامعة السادات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
كلية البنات علوم عين شمس
معهد فني صحى بنى سويف
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات بنها
تربية/رياضه حلوان
كلية البنات علوم عين شمس
العالي لﻼعﻼم وفنون اﻻتصال  6اكتوبر
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
اداب انتساب موجه بنى سويف
تمريض كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
388902
804102
549505
541935
605084
605157
512132
605443
537116
588808
591099
592819
479127
507989
883621
900876
590311
386284
601506
741839
244821
387295
529342
282026
598241
582590
741792
322369
610097
527765
533399
910367

اسم الطالب
احمد نعيم ماهر اسماعيل
إسراء عﻼء الدين شعراوى عباس
ايمان عادل محمد كتات
كريم ابراهيم محمد سيد احمد عبده
اسماء سعيد محمد النادى
رنا مصطفى محمود حسن السيد
شيماء السيد السيد عيد علي
سارة رمضان أحمد بيومي
ياسمين ابوالمكارم سليمان احمد ابوالسعود
رحاب السيد حمزة محمد جنينه
ايه ﷲ سليمان احمد زكريا الدالى
محمد على محمد على الدعدع
مروه رزق محمد بدر شاهين
محمد محمود حسين حسن الحمامي
محمد حسن قرني ابوطاقيه
مارينا جمال كامل بدروس
عادل محمد عادل السمبسكانى
منار عماد محمد اسماعيل
محمد احمد احمد ابراهيم نصار
محمد سيدالسيد محمد ابراهيم عبدالرحمن
محمد سعد الشحات ابراهيم
مى عماد حسين محمود
محمد عبدالمقصود محمد عبدالمقصود الصواف
ميادة ياسر أمين سامى الديب
معتز محمد موسى والي
ريم احمد محمد عبد الصمد فرج
محمد عبد العال علي محمد يوسف
طارق مصطفى محمد احمد ابو العﻼ
احمد بهاء الدين علي شحاتة الباز
روزان سامى محمد محمد حسين
رنا المحلى المحلى محمد سليمان
عبد ﷲ خيرى عيد عبد الجليل

الكلية
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
نوعية المنيا
علوم رياضة دمنهور
تربية أساسي اسكندرية
اداب الزقازيق
تجاره انتساب موجه الزقازيق
حقوق اﻻسكندريه
طب بيطرى الزقازيق
علوم دمنهور
اداب طنطا
نوعية جامعة دمياط
حقوق المنصوره
نوعية كفر الشيخ
تجاره دمنهور
اداب اسيوط
تجاره سوهاج
حقوق المنصوره
تجاره انتساب م .بنها
تربية رياضيه بنين الزقازيق
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اثار القاهره
اداب دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى بور سعيد
اداب انتساب موجه طنطا
تربية اﻻسماعيليه
علوم رياضة اﻻسماعيليه
تجاره انتساب موجه الزقازيق
زراعه اﻻسكندريه
اثار القاهره
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
589983
893242
434418
393654
515719
755821
732423
882289
730124
875708
323505
135343
244638
204279
600370
144309
844519
140944
433878
577019
287719
116531
533010
732910
322084
243293
744934
754269
513331
589017
669404
520934

اسم الطالب
مي عادل محمد كمال
عمرو مصطفى احمد زيدان
مصطفى محمد نجيب يوسف محمود الشرقاوي
محمود سعد السيد حسن البسيوني
خالد رضا عبد المنعم ابو سريع مرسى
مروه محمد عبدالسميع مخلوف
رميصاء بربرى جوده محمد
محمود علم الدين محمد عبد العليم
وﻻء عمر محمد منازع فيزى
ندى ناصر محمد عبد المتعال
اية محمد شوقى سالم الشوربجى
محمد مصطفى حسن حسين
محمد ميسره سيد ابراهيم
هيثم إيهاب عبد القادر محمد
سماء عزالدين عزت ابراهيم محمد
اسماء حماده حسين احمد
محمد جمال عبدالمالك حسين
ساره عبد الحفيظ وهبه عبد الحفيظ
احمد محمد احمد ابوزيد يوسف
دنيا مجدى محمود على الشيتى
احمد معاذ عبدالعزيز غنيم
احمد محمد اسماعيل محمد
محمد احمد عبدة احمد خليل
مروه محمد عبد الرحمن بغدادى
محمد مسعد السيد احمد السيد أحمد
اسراء محمد رياض محمد ابراهيم
محمود محسن عبد العظيم محمد
هدير حسن محمد حسن رشوان
روان أحمد محمد حافظ
عماد حمدى عبده محمد زايد
احمد جمال فهيم على
منه ﷲ طارق محمد محمود القاضي

الكلية
تجاره بور سعيد
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
علوم جامعة السويس
تجاره انتساب م .بنها
تجاره دمنهور
علوم العريش/رياضة
اداب الزقازيق
تجاره اسيوط
اداب الزقازيق
إعﻼم ج جنوب الوادى
تربية شبين الكوم
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
دار العلوم ج القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية الزقازيق
دار العلوم ج القاهره
تجاره اسيوط
دار العلوم ج القاهره
تجاره جامعة السويس
علوم المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره جامعة السويس
تجاره دمنهور
تجاره الزقازيق
طب بيطرى جامعة السادات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تجاره بور سعيد
سياحه وفنادق اﻻسكندريه
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
دار العلوم الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
456759
464014
882229
312365
607901
670195
217399
907293
669543
471114
547341
740248
736582
670890
106837
465776
750372
747968
146713
126999
817492
388234
135404
361451
228708
800547
470150
524705
548540
232233
587595
304805

اسم الطالب
عبير عبدالوهاب ربيع الحامولي
ندى هﻼلى ابراهيم السيد ابوهﻼل
اميره اسماعيل محمود عبد ﷲ
احمد عيد احمد محمد فايد
مى اسامه ابراهيم ابراهيم سماحه
صبرى السعيد صبرى السعيد
ياسمين صﻼح عبد الجليل عبد الرازق
ريهام يسري حسن عبد الرحمن
ياسر ايمن عبد المجيد عبد الحليم
لبنى عبدالغفار على محمد اسماعيل
عماد عاطف عشم حبشي ابراهيم
احمد علي احمد احمد
تسنيم جنيدى محمد جنيدى
ميرنا السيد محمد شومه
محمود يسرى ناجى سﻼم شلبى
أمل سعد هنداوى ابوحليمه
مصطفى العربى غريب بيومى مصطفى
منه مجدى احمد محمد
اميرة زكريا عبد القادر ابراهيم صبرة
روان جمال الدين الدسوقي اليماني سقيرق
شادى صفوت عبد المجيد زكى
مريم على سند محمد
يوسف مصطفى اسماعيل على
نور محمد حسن محمد السيد
محمد حسين محمد نعيم الصادق
رانيا زين العابدين محمد عبد العزيز
محمد صﻼح الدين أحمد مصطفى العبد
محمود علي حامد رضوان متولي
محمود رجب عبداللطيف على النكﻼوى
محمود رشدى عبدالشفيع حسن
مى زكريا يوسف مصطفى طلبه
هدير علي كمال القط

الكلية
تربية ابتدائي طنطا
تربية كفر الشيخ
تربية ابتدائي اسيوط
تربية/رياضه شبين الكوم
تجاره الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اداب سوهاج
معهد فني تمريض المنصوره
اداب كفر الشيخ
علوم رياضة دمنهور
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية طفوله الزقازيق
حقوق المنصوره
حقوق القاهره
نوعية كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تربية ابتدائي جامعة السويس
حقوق شبين الكوم ج منوفية
السن عين شمس
سياحة وفنادق المنيا
طب بيطرى بنها
حقوق حلوان
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
نوعية موسيقيه المنيا
تجاره كفر الشيخ
تجاره اﻻسكندريه
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه/رياضة
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
236084
206679
505815
211977
670697
465342
579031
800976
918541
312259
892650
523901
898685
806149
516491
829131
879033
745050
679442
596639
666716
878215
913776
673130
135072
107605
372302
592379
236620
822411
161423
672548

اسم الطالب
نهير محمد كمال ابراهيم
يمنى سامح جميل محمد الوكيل
كامل عبد الحليم مساعد عبد السﻼم
نوران اشرف خيرت غانم
ايه محمد سﻼمه محمد سﻼمه
مصطفى السيد احمد على اﻻمبابى
احمد سامى عواد عبد المقصود موسى
زينب موسى عبدالفتاح ابراهيم
سلمى عبدالعاطى عوض عبدالراضى
بهاء محمد عبدﷲ عبده
عبد الرحمن محمد ابو زيد عربى
مها صبحي خلف محمد حسين
ندا هاشم فاروق هاشم
فاطمه مصطفى عبدالجواد عبدالرحمن
محمد علي عبد الصمد أبو عجيلة
أيه عبدالكريم سيد عبدالعال
وفاء احمد جاد مصطفي
ندى محمد عبد الفتاح خالد
محمد ابراهيم السيد ابراهيم حموده
مادونا منير ضياء منير برسوم
محمد فوزى جاد محمد
رحاب عبد الرحيم محمد عبد الحفيظ
اسماء منصور صالح بدوى
هشام عصام السيد مصطفى ابو رجيله
مصطفى خالد احمد محمد مصطفى
ياسمين رجب سيد طلبه
اسراء محمد مرسى على
سماح احمد احمد القرانى
معتصم حنفي محمود بشندي
حسناء فخرى محمد منوفى
عمرو محمد شعبان علي
محمد عبد السﻼم عبد الوهاب السيد

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة
تجاره اﻻسكندريه
طب بيطرى القاهره
تجاره المنصوره
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية المنيا
تجاره سوهاج
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجاره اسيوط
تربية اسكندرية
تجاره سوهاج
تربية /رياضه المنيا
اداب دمنهور
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
تمريض اسيوط
علوم جامعة السويس
تجاره انتساب موجه المنصوره
فنون تطبيقية جامعة دمياط
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم اسيوط
تربية اسوان
تجاره طنطا
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
السن عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه حلوان
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تربية رياضيه بنين المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
548177
819101
386496
600359
130256
384399
607343
613723
369967
683024
462041
847574
815534
428101
582829
359565
674236
507238
875378
127221
882407
464808
821837
610206
676840
523423
526417
153844
760002
307465
603579
669311

اسم الطالب
محمد فوزى محمد نعيم
صفاء ماهر على حسانين
ميار ايمن سعيد زكي
روفيده أحمد محمد على شقير
عمرو عصام عبد الحميد حسين
ايمان محمد عبدﷲ عبدالعظيم
عبدالرحمن صبري عبدالرحمن شحاته
احمد عبد ﷲ حسان ابراهيم
محمد شحته عبدالفتاح عبدالتواب
محمود محمد عبد القادر محمد النمل
ندى حمدى شفيق بشاى المﻼح
احمد علي محمد دردير
هويدا رمضان احمد سيد
محمد عادل محمد بدر السيد
دنيا نعمان محمد مصطفى اﻻجرود
احمد عاطف على محمد شومان
مصطفى ابوالنصر عبد الفتاح احمد اللبودى
محمود محمد احمد شمس الدين
كارول فيليب زاهر لطيف فرنسيس
دينا ممدوح عبد السﻼم سليمان الحلو
هاله وحيد عبدالتواب عبد ﷲ
يوسف صﻼح عبد الفتاح محمد
داليا منتصر مبارك نجاتى
اﻻء جمال السيد احمد حسن
هدير وائل ابراهيم عبد الفتاح السيد
عمرو احمد على حسن اسماعيل
مينا اشرف غليون رزق ﷲ
اﻻء شعبان رياض محمد
نصر محمد محمد عطيه
نورهان علي مصطفي خليفة
محمد ايمن موسى محمود
حازم محمد صديق حسن موسي

الكلية
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
اداب المنيا
تربية بنها
نوعية الزقازيق
اداب القاهره
كلية البنات آداب عين شمس
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره الزقازيق
علوم رياضة بنها
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تربية كفر الشيخ
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
اداب المنيا
تجاره طنطا
اداب طنطا
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره اسيوط
تجاره القاهره
اداب اسيوط
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
السن المنيا
اداب الزقازيق
علوم جامعة دمياط
زراعه اﻻسكندريه
زراعه اﻻسكندريه
اداب بنى سويف
زراعه الزقازيق
السن عين شمس/رياضة
تمريض الزقازيق
تجاره الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
305444
308286
575414
208088
119305
108570
580448
366589
310571
391820
232697
669840
216028
325394
439220
303031
578630
438477
759952
229044
351691
320066
590654
446581
449918
586191
375035
155325
159848
356402
843873
751928

اسم الطالب
سارة صبحي زين العابدين محمد
احمد شاكر عبد الصبور عامر
منال محمد محمد موسى القزاز
عبد الرحمن شكري عبد الرحمن ذكي
هدير خالد محمد جاد
هايدي اشرف محمد عبد المقصود
اسماء سعيد عبدالغنى ابراهيم شتا
احمد سامى فريد عبدالسميع الشافعى
اسماء فايز إبراهيم الجمال
ساره فوزى محمد عطيه العدل
حسناء عاطف صﻼح الدين حسان
مروه عبد القادر يونس عطية
ساره عزت عبد المجيد سليمان
زينب احمد خطاب محمد
نورهان اسماعيل حسن اسماعيل على
ضحى سعد الدين عبد الرحمن المناخلي
طارق مجدى ابراهيم ابراهيم الصعيدى
اسراء حسام الدين خميس مصطفى
تامر سعيد حسن غريب
مصطفى هشام محمداحمد ابراهيم
ريم محمود محمد سليمان شعراوي
اسﻼم مصطفى محمد سﻼم
احمد محمد السيد منصور الخميسي
عمر خالد كامل أحمد شلبى
زينب سمير عبد السﻼم محمد رمضان
اية اشرف الدسوقى شعﻼن
حنان جمال ابراهيم احمد
على حسن على عبد الحكيم
الفت جمعة جبر على
مارينا عريان ميخائيل بقطر
هايدي وجيه سيد عبد السيد
هاجر محمد ابراهيم حسن داود

الكلية
معهد فني صحى بنها
تربية شبين الكوم
اداب طنطا
تجاره عين شمس
تجاره القاهره
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تجاره طنطا
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
معهد فني صحى بنها
حقوق بنها
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب المنصوره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي الغردقه جنوب الوادي
تجاره اﻻسكندريه
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب طنطا
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تجاره سوهاج
اداب عين شمس
علوم رياضة شبين الكوم
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم رياضة شبين الكوم
تربية ابتدائي طنطا
تربية رياضية بنات المنصورة
طب بيطرى بنها
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه قنا
اداب انتساب موجه بنى سويف
كلية البنات تربية عين شمس
نوعية المنيا
نوعية بور سعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
809660
473976
354841
292008
880724
590428
433400
659691
214964
746899
537498
151614
218990
507763
472758
456164
109060
165342
321981
903964
594979
205036
828716
601363
577013
609000
287650
168559
517097
742599
828783
588126

اسم الطالب
اية حسين صالح محمد
عطيات السيد عمر عبدالعزيز
اﻻء محمد ابراهيم محمد
رانيا عادل عبد المطلب عبد الباقى
وائل خيرى ابوحمده مبارك
محمود مجدى محمد السيد غنيم
عبدالعزيز محمد عبدالعزيز النجار
دينا عبد ﷲ صبرى عبد ﷲ
حازم احمد السيد امام
مصطفى جمال عبدالظاهر محمد
منار فتحى السيد عوض عطيه
عبد الرحمن محمد حسن جمعه
يوسف هانى ميخائيل كامل
محمد حسن متولى حافظ ياقوت
هدير رضا عبدالرحمن عبدالحليم
احمد محمد شوقي محمد اﻻمام
احمد على جوده عبده
احمد عاطف نورالدين رمضان
مصطفى العليمي عبد الهادى الشناوى
ايه بدوى فاوى السيد
يارا السيد السيد عمران
عﻼ سعيد محمد عامر القاضي
حنان عبد الهادى صديق محمد
منة ﷲ خالد طه احمد زردق
حبيبه جهاد متولى على الزغل
عبدالعزيز نورالدين عبدالعزيز محمود
رنا ممدوح عبده محمد الوكيل
سهام مصطفي محمد عباس
عاصم رمضان عبد ربه أبو السعود
شيماء ياسر علي محمد
أسماء محمد خضارى حسين
مايكل مجدى فاروق شفيق حنا

الكلية
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية/رياضه كفر الشيخ
اداب انتساب موجه القاهره
حقوق حلوان
تجاره اسيوط
نوعية جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية ابتدائي دمنهور
حقوق بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب كفر الشيخ
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق سوهاج
استنفد الطالب رغباته
اداب انتساب موجه عين شمس
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره الزقازيق
زراعه المنصوره
تمريض الزقازيق
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب بنى سويف
اداب دمنهور
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
448210
281317
238182
800095
678104
659157
126091
281851
887061
314129
360534
731707
880402
884812
826076
887585
221659
449447
580138
454736
228807
324417
672917
142138
295258
916317
216456
446905
468448
434563
112980
896323

اسم الطالب
مصطفى اشرف المحمدي الحويري
محمد جمال حسن محمد حسن
ياسمين محمود عويس عثمان
نورهان محمد صابر سعيد المهدى وهبه سعيد
رجاء السيد صبرى محمد احمد فرحه
اسراء عامر مصطفى محمود البدوى
ميرنا نصر ثابت يونان
اﻻء مجدي أحمد حلمي مطير
محمد جمال عبد العظيم عبد الحافظ
مريم ايمن محمد منير يوسف
عمر محمود محمد متولى حسانين
كريم ماهر عليوة عبد الﻼه
اسماء محمد على سيد
ماريا عاطف لوقا مهنى
تسنيم محمد على حمد ﷲ
هند مجدى حسن عبد السﻼم
رنا محمود محمد فرجانى
اميره محمد احمد السعداوي
فاطمه محمد عبد الحى محمد نصر
شاهندة احمد الحسيني الشرقاوي
عمر رضا محمد كمال حسن
بوﻻ سامي شهدى حنس لوندي
محمد ناصر امين رجب النشار
احمد حامد مكرم الخشن
رانيا محمود رمضان محمد
عبد الرحمن وجيه احمد عبدالعزيز
عمر عبد الراضى ابو الحسن سليمان
مروان ماهر عبد العليم جعيصه
عصام جﻼل عبدالﻼه عبدالرازق الزهيرى
صﻼح عادل صﻼح السيد الجناينى
عمر احمد عبد العاطى محمد
سمر سعد خيرى بخيت

الكلية
حقوق طنطا
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه القاهره
تربية ابتدائي المنيا
علوم المنصوره
اداب جامعة دمياط
اداب القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره اسيوط
طب بيطرى جامعة السادات
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
السن عين شمس/رياضة
علوم اسيوط
تجاره سوهاج
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تربية اسيوط
طب بيطرى القاهره
الفني للفنادق اﻻسكندريه
تربية طفوله طنطا
السن عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره جامعة السويس
تجاره طنطا
زراعه القاهره
حقوق انتساب موجه عين شمس
علوم اسوان
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
اداب طنطا
تربية كفر الشيخ
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره انتساب موجه طنطا
اداب سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
113241
316478
538696
431561
829636
376078
229369
476921
387042
845515
431647
212697
302897
578691
915695
433495
664146
463636
237200
840806
469271
429329
169324
213588
229198
602965
107085
673733
588775
209511
585922
306030

اسم الطالب
احمد يحيى زكريا عبد الحميد
ياسمين مرزوق سيد احمد هﻼل
آيه هانى كمال محمود عطيه
احمد اشرف محمد منصور
شاهنده خالد محمد عبيد
محمود احمد توفيق ابراهيم سالم
روان صﻼح عبدالفتاح عبدالسﻼم
احمد فتحى دسوقى عبد الهادى المراسى
ساره عصام عبدالقادر ابراهيم
اسطفانوس شوقى تاوضروس روفائيل
فتحي خالد فتحي علي
محمود محمد عبد الباسط مصطفى
رانيا خالد محمد محمد زنكل
محمد يسرى عبد العظيم ابراهيم النشاوى
كيرلس بهاء فؤاد بطرس
محمد صبحى فتحى عباس خلف ﷲ
سلوى محمد ابورفاعى السيد عبد ﷲ
هيام عبدالجليل السيد يونس العقده
كريم عادل دسوقى عيد
ابوبكر ايمن ابوبكر شواط
هبة الرحمن معروف محمد معروف عبد الجواد
منة ﷲ هشام محمد عمر يحيي
امين محمد امين عبد الستار
زينب محمود عبد السﻼم التراس
عمر عاطف المغربى عبد الخالق
عماد الدين سيد ابراهيم السيد
محمود صﻼح محمود حافظ
ايمان محمود محمد التهامى احمد
أﻻء عادل محمود حسب ﷲ الصيفى
محمد حسام الدين محمد ابو العﻼ
محمد عبد الرحمن أمين شوشة
يحيى مصطفى يحيى منصور

الكلية
حقوق القاهره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره دمنهور
زراعه اﻻسكندريه
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
اداب قنا ج جنوب الوادى
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية شبين الكوم
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة
خدمه اجتماعيه اسيوط
حقوق اﻻسكندريه
رياض اطفال المنصوره
معهد فني صحى طنطا
تجاره القاهره
حقوق بنى سويف
علوم كفر الشيخ
تجاره كفر الشيخ
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
زراعه القاهره
تربية/رياضه عين شمس
علوم بنها
تجاره القاهره
علوم المنصوره
اداب انتساب موجه طنطا
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم رياضة شبين الكوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
470881
208162
658708
327202
745287
835955
385044
232212
803261
113447
352071
657264
436055
366989
755703
683323
727124
129937
221179
441789
516157
909964
669477
434709
668231
316681
225041
427980
435063
148182
444525
595546

اسم الطالب
ايمان عبد الهادى احمد عبد الهادى اسماعيل
ندى اشرف محمد محمد
دعاء صﻼح السيد عبده رزق
خلود حسام مدين احمد محمد
عمرو عصام احمد محمود
دينا عبد الفتاح سيد احمد سليمان
طارق عابدين عزالرجال عبدالمجيد
محمد عبد العزيز سعد سليمان
يوستينا مﻼك موريس فوزى
محمد سيد احمد عبد العال
ميرنا اسامه شحات بشاى
اسراء رجب عثمان احمد
رنا صﻼح عبد القوى سالم يوسف
احمد محمد امين محمد يوسف
عبير عماد الدين ابراهيم علوان ابراهيم
شيماء زغلول احمد عوض البﻼح
حسن خليل حسن خليل محمد
اسﻼم شحات محمد شحات حسين
رحمه ﷲ اسامة كامل محمد
كيرلس رأفت ابراهيم مسيحه
هادى السيد سيد احمد محمود القفاص
احمد محمد حسن تمساح
عمر راشد حمزه محمد صبره
محمد مجدى على محمد رمضان
عادل محمد اسماعيل عبد الفتاح مسلم
اسماء احمد عبدﷲ قنصوه
علي طه كامل رياض
محمد صﻼح عبد العزيز محمد عطية
ايهاب فوزي محمد عبد المولي خليل
عبد التواب شعبان عبد الواحد سيد عبد الجواد
احمد محمود أحمد محمد بهنسى
حنان عابد محمد اسماعيل

الكلية
تربية كفر الشيخ
علوم القاهره
معهد فني صحى المنصوره
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
اداب اسوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية المنيا
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
السن عين شمس
اداب انتساب موجه المنصوره
علوم اﻻسكندريه
تربية ابتدائي بنها
اعﻼم القاهره
اثار الفيوم
تجاره الزقازيق
حقوق القاهره
دار العلوم ج القاهره
تجاره طنطا
حقوق طنطا
تربية ابتدائي اسوان
معهد فني تمريض المنصوره
علوم رياضة كفر الشيخ
تجاره طنطا
تربية بنها
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تربية/رياضه اﻻسكندرية
تجاره انتساب موجه دمنهور
ك.ت .فني لمواد البناء حلوان
طب بيطرى بنها
نوعية جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
581891
106185
520778
898326
512190
891412
877024
607639
433086
534312
900953
390076
590558
132261
516128
899210
842313
294536
165242
579641
137480
529285
733388
465704
308665
668811
750642
371082
430396
306918
831387
447839

اسم الطالب
محمود محمد رمضان عبد العاطى الغندور
باسل حسام صالح شاذلى
ثريا اشرف محمود عبدالكريم العجيبى
مصطفى جمال محمد على
ندا حسن يونس عبد الرازق على
كيرلس يوسف عدلى مينا
محمود فتحى محمد عبد ﷲ
محمد محمود احمد فؤاد محمد
عمرو محمد عبدالفتاح القرش
نيفين فوزى حنا موسى
مينا فكتور منير سعيد
شيماء بكر سالم خليل
محمد احمد محمد محمد البواب
عبد الرحمن سامي السيد عبد الرحمن
محمود رضا محمود عبدالخالق الشاذلي
رمضان سعد عبد الرحمن محمد
مصطفى خالد محمد عبداللطيف
عبد الرحمن سيد محمود ابراهيم
نورهان محرم محمد ربيع احمد
امل هشام فريد زغلول محمد السحراوى
عمر محمد محمد محمود ابو العزم
محمد احمد محمد محمد كراويه
ايمان حمدى محمود احمد جاب ﷲ
آﻻء ابراهيم ابراهيم منصور احمد
زينب محمد ابراهيم الشرقاوي
نجاه عﻼء الدين شوقى فتى
مصطفى الدسوقي محمد ابو حباجه
يحيي محمد محمد بدوي
محمد حسن عبدالعزيز رفاعى الحبشى
ايمان ناجي على السرسى
ريه سعدى مسامح سالم
فهدى عبدالرحمن ابراهيم نوح

الكلية
تجاره المنصوره
إعﻼم القاهره/رياضة
اداب دمنهور
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فني صحى اسيوط
تجاره اسيوط
حاسبات ومعلومات الزقازيق
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تربية ابتدائي دمنهور
معهد فني تمريض سوهاج
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
كلية الزراعة جامعة دمياط
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجارة جامعة السادات
حقوق سوهاج
معهد فني صحى بنى سويف
علوم رياضة الفيوم
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تربية طفوله الزقازيق
علوم طنطا
تربية السادات
تربية المنصوره
تمريض بور سعيد
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم رياضة بورسعيد
معهد فني صحى بنها
حقوق قنا جنوب الوادي
اداب انتساب موجه طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
809000
468128
302176
288601
280721
888047
678066
756643
150530
317393
814524
582349
584646
231409
582863
307514
169819
386004
169464
307654
594480
822930
587687
217416
236913
530672
524964
392761
663182
877957
660331
909468

اسم الطالب
محمود حجازي محمود محمد
مي علي مصطفى علي
محمد حسنين عبد العزيز عبد الحميد ابو شنب
محمد محمود عبد العظيم محمد
مينا جورج صبحى عطا ﷲ
امل عبد الرحمن محمود عبد العال
الشيماء مهنى موسى موسى بدوى
محمد طارق محمد عواد
اميرة خالد سيف محمد
ايمان احمد رمضان احمد
عمر مصطفى محمد عبد الغنى
ايمان ياسر محمد الغزالى
سحر احمد محمدالشحات محمد رزق
ياسمين رضا فتحى عطية
ساره فوزى احمد الغنيمى
هبة مرسي أنيس عيد
هشام نصر عبد الرازق كامل
ساره عمر احمد محمد البرماوي
رحاب عبد العليم محمد على
اية جاد ﷲ محمد جادﷲ
أيمن وفيق رجب يوسف مراد
الحسن عبد ﷲ جابر اسماعيل
عبير خالد صبحى محمد على ابو زيد
سلمى رأفت عبد السميع عباس
عيد على عيد محمد
احمد عزاز ضيف عزازعلى خنيسة
بسنت احمد محمود ابراهيم عمار
اسماء نور السعيد محمد
دنيا مجدى عبد التواب عباس جاد
عبد الحميد ثروت احمد الطيب
مصطفى وهدان محمد حسن بركات
احمد سعد حسن محمد

الكلية
علوم المنيا
اداب كفر الشيخ
علوم شبين الكوم ج المنوفية
حقوق انتساب موجه القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم اسيوط
رياض اطفال المنصوره
تجاره جامعة السويس
كلية البنات تربية عين شمس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب المنيا
رياض اطفال المنصوره
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب المنصوره
تربية/رياضة جامعة السادات
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
اداب انتساب موجه الزقازيق
علوم الفيوم
اداب كفر الشيخ
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجارة قنا ج جنوب الوادي
معهد فنى تمريض بنها
تربية حلوان
علوم رياضة اسوان
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره اﻻسكندريه
كلية بنات شعبه طفوله عين شمس
اداب المنصوره
حقوق اسيوط
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
320962
224170
672255
225513
219954
450070
235530
669231
280374
609201
730023
583983
757273
822736
549869
739790
536123
668219
432160
244149
535135
837726
529229
882539
285952
807108
126137
915801
324833
801530
356382
314168

اسم الطالب
صفية حمادة محمد خطاب
مروه مهدى عبدالرحيم الرغى
ايه ايمن محمد عطية
نورهان اسامه يحيي محمدين
اميره عبدالعال عبدالحفيظ سيد
ساره خالد عبد الرحمن ابو اليزيد سليم
نادين محمد احمد راشد
وﻻء ربيع السعيد محمد سﻼمة
كوثر محمد طه عبد الفتاح
عبد ﷲ السيد نجم السيد
اسراء مصطفى احمد خليل
محمود أحمد المحمدى أرز
ايه محمد ابراهيم محمد عفيفى
اﻻء بدرى محمد محمود
يمنى عبدالناصر عبدالسﻼم عبداللطيف
اسراء سمير طه محمود عبدالسﻼم
اية محمد عوض ابوجاموس
ابراهيم محمود ابراهيم احمد برغوث
عمرو نبيل عبد الحليم مجاهد السيد
رحمه احمد كمال عباس
طاهرة عبد الصبور احمد الشريف
تغريد محمد احمد سلطان
عﻼء محمد كيﻼني احمد هيبة
محمود سعد باشا موسى
نوران وحيد قاسم احمد امين
احمد سيد محمد عباس
سلمى ناصر حسن محمود
اسﻼم شكري محمد عزمي
ايمان رمضان فوزى احمد
باسم عادل محمد ثابت
سلمى عادل احمد حامد
وفاء خالد سامي النحاس

الكلية
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
نوعية المنصوره
رياض اطفال القاهره طالبات
زراعه القاهره
اداب طنطا
تجاره عين شمس
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب
اداب القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره الزقازيق
اداب انتساب موجه طنطا
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
زراعه المنوفية/رياضة
السن عين شمس
تربية دمنهور
معهد فني تمريض المنصوره
تمريض اﻹسكندرية
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم دمنهور
تجاره اسيوط
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية اسيوط
تربية حلوان
تجاره انتساب موجه بنى سويف
اداب القاهره
علوم رياضة اسيوط
اداب حلوان
تجاره اسيوط
اداب عين شمس
السن عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
584023
502158
541998
749426
680365
184929
524922
205968
907388
801587
364588
876255
824752
109145
900262
211227
904501
656157
300830
449998
295896
802587
557986
660549
814052
433580
277348
830867
668773
371945
876625
680725

اسم الطالب
اجﻼل ناجي سعد اﻻقرع
ريهام الوردانى محمد زكريا
محمود حمدى سليمان فراج
هشام اشرف عطيه حسين
ميرهان محمد محمود السيد محمود
محمد جمال حمدى عطيه ﷲ
شيماء حسين محمد محمد
سامح احمد محمود حسن
امانى عبد الحكيم محمد عبد الصمد
كريم يوسف إسماعيل موسى
هدير رافت عبدالمعبود على
حسين محمد حسين على
وﻻء عصمت عبدالعظيم عبدالعال
باسم محمود حسنى مصطفى
مريانا ناير راوي رزق ﷲ
مينا عاطف محروس نخلة
كريم رمضان حشمت احمد
محمد احمد عبد العزيز غانم
سماح احمد عبدالظاهر محمد
نورهان ناصر على عبدالجواد الحناوى
فاطمة سامي عبد العزيز عثمان
احمد درويش عزت ناجي
روﻻ مجدي ميخائيل يوسف صليب
ايه احمد محمد حسين رمضان
اسحق عادل موريس حكيم
جاسر بهاء الدين محمد الصغير عبدﷲ
محمد صبري عبد المولى صابر
محمد بشير احمد محمد
اﻻء عبد العظيم مصطفى القط
امنه عبدالعزيز عبدالوهاب محمد السيد
ميرنا مجدى نسيم تادرس
منه ﷲ وحيد احمد عبد الجواد مصطفى

الكلية
تربية ابتدائي طنطا
اداب اﻻسكندريه
تجاره اﻻسكندريه
علوم جامعة السويس
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تربية اسكندرية
حقوق بنها
معهد فني صحى سوهاج
إعﻼم بنى سويف
حقوق حلوان
تجاره اسيوط
اداب اسوان
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد فني صحى سوهاج
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
تجاره سوهاج
حقوق المنصوره
زراعه القاهره
تربية ابتدائي طنطا
تجاره القاهره
دار العلوم المنيا
طب بيطرى دمنهور
تربية المنصوره
تربية /رياضه المنيا
تجاره اﻻسكندريه
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره سوهاج
تربية المنصوره
تجاره انتساب موجه طنطا
علوم اسيوط
اداب المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
663290
502854
582023
361653
835859
167171
832073
133657
913563
876573
666207
106124
114180
146300
141470
449374
355891
909400
361493
739886
147087
533488
214123
533156
536549
725943
362399
451549
546406
511571
661558
277526

اسم الطالب
اسماء السيد ابراهيم ابراهيم عميره
بافلى طارق جادالرب اسكندر حنا
تغريد احمد عبد الحميد عبد ﷲ
منه ﷲ حمزه مصطفى حمزه
احمد بهاء الدين محمد سالم
غاده دسوقى محمد فرحات
هاجر فتحى على مجاهد
ندي سيد فاروق سيد عبد اللطيف
انس احمد حامد حسيب
عماد الدين محمود مختار صالح
محمد شريف محمد ابو العنين
زياد سعيد محمد كمال
كريم عبد الرحيم ابراهيم محمد
محمد اسامة محمد مصطفى
احمد عبد اللطيف رزق جمعه
صفيه احمد الدمرداش زهران
ربحه طه فوده السيد
حامد حسين حامد حسنين
دينا حمدى السيد ﻻشين
شرين ياسر محمد السيد
ريمون مجدى سعيد حليم
ياسمينا حمدي سليمان شرارة
احمد محمد سيد محمود سعد عواد
شيماء رجب ابو عجيله سعد جويده
نور عبد المنعم صبرى محى الدين
نادر وليد عثمان عبد الحميد مسعد شطا
يسرا سعيد محمد ناصف
احمد محمد جابر مدنى جاد
أيه محمود محمد أحمد جميعى
فاطمة عيسى حسين عبدالفضيل
هدى عبد النبى احمد محمد المطحنه
احمد محمد محمد الفقى

الكلية
تربية ابتدائي المنصوره
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
معهد فني صحى طنطا
تجاره عين شمس
اداب اسوان
دار العلوم الفيوم
تمريض قنا جنوب الوادي
السن عين شمس
تمريض أسوان
طب بيطرى اسيوط
معهد فني تمريض المنصوره
حقوق حلوان
علوم رياضة القاهرة
تربية عين شمس
حقوق شبين الكوم ج منوفية
طب بيطرى بنها
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
كلية الطب البيطرى جامعة أسوان
اداب حلوان
تربية الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية البنات علوم عين شمس
تجارة جامعة السادات
تربية طفوله اﻹسكندرية
تجاره دمنهور
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
اداب طنطا
علوم رياضة جامعة دمياط
حقوق انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب المنصوره
حاسبات ومعلومات عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
471623
294496
278203
887177
912020
921028
619063
838410
893572
601062
605416
730549
355538
231180
732715
675070
107942
666003
836316
102529
830880
379339
746943
519569
895660
315528
585650
915380
893154
814865
161750
670867

اسم الطالب
السعيد السيد السعيد السيد على
بيشوي تفيد توفيق سعيد
رانيا مدحت احمد محمد
عبير عبد المجيد تمام احمد
عبد الرحمن ابوبكر عبد الرازق عوض ﷲ
محمد اشرف فتحي احمد
هناء عبد المحسن عبد القادر عبد ﷲ
مجدي انور عبدالحميد جاب ﷲ
امانى احمد محمود غانم
احمد طارق عبدالرحمن محمد
رنا عصام ابراهيم عبد العزيز محمد
رانيا على مشهور راشد
منه ﷲ حسين حنفى حسين
دنيا جمال عبد الصبور على
ساره السيد جوده السيد
عمار ياسر محمد اسماعيل بيبرس
مصطفى سامر مصطفى احمد على احمد
محمد حامد على السيد على البدوي
مصطفى محمد فهمى هميمى
هانيا عبد الوهاب ابراهيم حلمى عيسى
ابراهيم موسى على حامد
منار محمد عادل عبدالرحمن
بﻼل ابراهيم مفيد شعبان
أمينة عبدالستار عبدالعزيز محمد بهنسى
محمد مجدى فتحى محمود
فاروق محمود عبد الحليم سلطان
هبه السيد مسعد عمار
ميرنا سامح تقاوى مرقس
عصام محمد عبد الرحمن محمد
احمد بهاء الدين عبده هريدى
دعاء احمد عبد الحميد محمد
منه ﷲ عبده كامل فهمى محمد

الكلية
تجاره كفر الشيخ
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
اداب اسيوط
تربية اسوان/رياضة
حقوق سوهاج
تربية ابتدائي الزقازيق
معهد فني صحى اسيوط
اداب سوهاج
تربية الزقازيق
نوعية الزقازيق
معهد فني صحى الزقازيق
تربية ابتدائي عين شمس
دار العلوم ج القاهره
نوعية الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تجاره عين شمس
كلية تجارة ج أسوان
كلية البنات آداب عين شمس
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
علوم سوهاج
تربية/رياضه شبين الكوم
اداب المنصوره
تجاره اسيوط
علوم سوهاج
حاسبات ومعلومات المنيا
تربية بنى سويف
تربية المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
609517
749568
232869
208315
585389
117326
727502
105577
877861
749803
681998
518911
443120
305976
366937
829464
848170
502425
448095
679774
501789
759683
461506
576607
295818
548718
379257
881178
750758
103562
512336
529246

اسم الطالب
اﻻء محمود صبحى محمد
محمد عصام عبد العظيم احمد
اسراء على احمد السيد عبد الرحيم
سيندا محمد ايمن على حسين
رودينا لطفي محمد ابراهيم ابو غنيمه
اية عادل بدر سعيد
اسراء محمد عبدالرؤف عمر مصطفى
امنية عدلي علي سليمان
اسراء سيد عيد فرغلى
محمد صﻼح ربيع عواد حسين
نورهان ثروت الحفنى الحفنى ابراهيم
مها زاهر حسين شلبى
دينا إبراهيم عيسى النصيري عيسى
محمد السيد محمدالشحات سروه
عبدالرحمن عبدﷲ السيد راضى
صفيه رشيدى محمد ابراهيم
محمد غريب فؤاد عربى
عبدﷲ نادر محمود محمد محمد
فرج عبدالحافظ عبدالفتاح عصر
احمد ابراهيم عبد العزيز بدوي
مصطفي احمد عبد العليم عبد الغني قنديل
عياد سالم السيد سالم
اميره مصطفى السعيد ابراهيم عياد
ساره محمد احمد صقر
اية ﷲ اشرف احمد محمد
محمد صالح فتحى حسين عمار
اسماء السيد عبدﷲ ابراهيم طلبة
اسماء بركات علي مصطفي
عادل محمد لطفى دعيه
جوسيانا سدراك فوزى سيفين
نورهان مجدى حنفى محمود عثمان
عمر محمد مكاوي السيد عيد

الكلية
اداب المنصوره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق القاهره
اداب المنصوره
حقوق القاهره
نوعية الزقازيق
علوم القاهره
حقوق اسيوط
حقوق بنها
تربية المنصوره
اداب دمنهور
تجاره انتساب موجه طنطا
تربية/رياضه شبين الكوم
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
اداب قنا ج جنوب الوادى
إعﻼم ج جنوب الوادى
تجاره طنطا
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
اداب طنطا
علوم رياضة عين شمس
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
علوم عين شمس
اداب اسيوط
تجاره بور سعيد
اعﻼم القاهره
اداب اسيوط
اداب دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
658596
897254
546159
158211
667744
374290
302077
181125
280274
229404
746664
801819
656752
464718
875248
745458
607251
592397
657484
123443
742425
894725
134111
441816
470727
121480
440226
500415
909069
613001
105128
288213

اسم الطالب
محمد مصطفى زكريا سيد احمد
مينا حشمت شحاته درياس
منة اللة سيد عبد اللة احمد ادريس
عﻼ احمد عطا محمد
محمد نزيه مجاهد عبد الهادى
ايمان محمد كمال محمد رضوان
حسين فهمي عبدالحليم على عامر
اسماء مصطفى عبد السﻼم عبد العزيز
ماجي ماجد نصرى فاضل
محبوبه شكرى حسن احمد
مريم زكريا زاكي بشارة
محمود على محمود احمد
بسنت عصام الدين محمد البسطويسى
عبد العزيز مصطفى على محمد مخيمر
كريم مصطفى احمد فؤاد عبد الجواد
ايه محمد عبدﷲ محمد مصطفى
مهند محمود عبد الجواد ذكى
صفا عز الدين عبد الفتاح مراد
رانا محمود محمد ابو العنين حرفوش
زياد الفرغل محمد احمد جاهين
هدايه احمد عبد الحميد محمد
جينا برتى فرج ساويرس
انس احمد شحاته علي
محمد عبدالستار محمد سالم دحروج
ساره رضا اسماعيل البسيونى
محمد عبد العزيز محمد عبد العزيز
هاجر عاطف جبر حسن عدس
خلود حمدى جابر محمد سليمان
يارا خالد لطفى فهمى
آﻵء سامي فتحي أحمد
عمر محمد فريد يوسف
عﻼ ايمن محمد احمد

الكلية
اداب المنصوره
تجاره سوهاج
تربية/رياضه اﻻسكندرية
تجاره بنى سويف
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
العالي للغات بمصر جديده
تربية اﻻسماعيليه
تجاره بنى سويف
تجاره المنصوره
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره اسيوط
معهد فني صحى اسماعيليه
حاسبات ومعلومات الزقازيق
نوعية فنيه جامعة دمياط
رياض اطفال المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
حقوق قنا جنوب الوادي
اداب القاهره
تجاره طنطا
تربية ابتدائي كفر الشيخ
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
تجاره اﻻسكندريه
تجاره اﻻسكندريه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
معهد فني صحى الزقازيق
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
اداب انتساب موجه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
245195
223217
593335
129608
880087
529792
157305
138864
212302
884026
728634
752846
305813
138470
352316
582940
653600
740282
147991
219285
921949
228307
919901
669345
169353
112680
906750
107322
745194
233741
537487
301835

اسم الطالب
نشوى كمال مفيد سليمان
فرونيكا سامح اميل اسكندر
محمد عبد الرؤف خليل جوهر
محمد ياسر محمد مرسى
لورا ابراهيم فايز عطيه
محمد فؤاد عبدالسﻼم محمد حسن سليم
مارينا صبحى عزيز صالح
ايمان صﻼح عبد ﷲ اسماعيل
شريهان محمود حسين فؤاد مصطفى
اسراء سعيد عبد النبى عوض
محمد عبد الرحمن محمد محمد عزازى
فاطمه عادل محمد فرج
عمر عادل محمد لطفي بدوي
اسراء خيرى عامر محمد
منه ﷲ محى عبدالودود محمدامام
مى مدحت سعد احمد موسى
محمد السعيد حسن السعيد العجمى
اسامه احمد ابراهيم علي
محمد اشرف محمود زهران
ايرينى جرجس صابر معوض
امنيه محمد يوسف اسماعيل
عبد الرحمن رجب محمد عبد ﷲ
كارمينا مكرم حلمى بشاى
كريم السيد احمد طه
ابراهيم احمد عناني ابو القاسم
امل سيد محمد عبد الباقى
ايهاب مهدى فؤاد محمد
شهد مجدى عكاشة محمد ثابت
ساره على محمد عبد المقصود
سلمى محمد عبد الجابر عوض عزام
فتحية شعبان محمد السيد الخولى
عمر احمد عبد العظيم عبد ربه

الكلية
طب بيطرى القاهره
علوم القاهره
معهد فني صحى بور سعيد
تجاره القاهره
تربية اسيوط
علوم دمنهور
تربية ابتدائي بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب عين شمس
تربية اسيوط
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره بور سعيد
تربية شبين الكوم
اثار القاهره
زراعه عين شمس
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره المنصوره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب الزقازيق
فنون تطبيقيه حلوان
تربية ابتدائي اسوان
اداب انتساب موجه طنطا
تربية سوهاج
تجاره انتساب موجه المنصوره
حاسبات ومعلومات الفيوم
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره سوهاج
تجاره القاهره
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
اداب عين شمس
تربية طفوله ج دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
912955
818359
674999
614367
875855
759210
356831
582929
455669
214344
454750
285268
880178
677018
881553
669100
599008
580583
543343
242691
547427
555536
546267
543699
531902
880870
453104
130099
806805
437024
388006
751598

اسم الطالب
عبد الرحمن صﻼح عوض ﷲ احمد
محمود محمد محسب محمد
فاطمه ابوزيد السعيد محمد الساهى
نيره رمضان حسن السيد
محمود اسامه احمد محمد
عبدالرحمن ناصر فتحى مرسى
امير اشرف لمعى شاكر
منى عرفات سعد أبوشاهين
محمد رضا عبدالرحمن محمد عمار
كيرولس فايز سامى عطية
كريمة يونس محمد الحناوي
هاجر عادل بشير على
اسراء محمد فتحى محمد
احمد محمود سالم على مدين
محمد احمد عبد الظاهر على
الحسينى حلمى الحسينى محمود جراوش
نورا حسين محمود احمد
رانيا عبدالسﻼم محمد اسماعيل
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن احمد
مينا نبيل ابراهيم جادالسيد
محمود السعيد ابراهيم على البسيونى
نبيوه عطيه مهدي عبدالعزيز
ندي صﻼح محمود محمد الجندي
ريهام رضا السيد رزق شحاته
محمود محمد زكى محمود
احمد محمود عبد الحافظ موسى
دينا عاطف امين السيد عبد ربه
محمد عبد الباسط علي عبد الرحمن
فاطمه شعبان على طه
ناردين فرج يوسف نصر ﷲ
ياسمين عاطف السيد عبدالجواد
ندى محمود رجب قاسم خليل

الكلية
تمريض أسوان
علوم رياضة المنيا
رياض اطفال المنصوره
نوعية الزقازيق
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
اداب انتساب موجه حلوان
اداب طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب اسيوط
السن عين شمس
حقوق اسيوط
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب كفر الشيخ
علوم رياضة دمنهور
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
علوم رياضة شبين الكوم
اداب جامعة دمياط
اداب اﻻسكندريه
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
ك.ت .فني منشات بحريه بور سعيد
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
تربية طنطا
حقوق انتساب موجه القاهره
معهد فني تمريض المنيا
علوم طنطا
دار العلوم ج القاهره
نوعية بور سعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
905587
206318
728471
735510
548636
755791
517889
650651
588068
753955
277232
597063
447135
754465
876134
289220
747495
677281
657250
592039
142346
285224
594431
584633
906980
650840
233590
391548
890593
352292
814273
454150

اسم الطالب
ابوعمره مساعد ابوعمره خليل
منة ﷲ هشام حسنين عواد
نورا عاطف جوده احمد اسماعيل
عبدﷲ اشرف السيد حسانين
عبد الﻼه السعيد ابراهيم عبد ﷲ ابراهيم حاجو
يارا حسين عيد حسين سواركه
شروق فرج اسماعيل عبد الحميد سلمان
احمد محمود التميمى محمود الخولى
احمد عامر عبدالعظيم سرحان
حنان ثروت صدقى اسرائيل جاد ﷲ
فؤاد سيد فؤاد محمد مصطفى الجندي
ساره عبيد محمد على التابعى
عمر السيد عبد الفضيل محمد العبد
نورهان عماد طلعت محمد فوزى
حسين احمد فؤاد حسن
محمد عبد العاطي محمد بكر
اميره عبدالستار على عبد ﷲ يوسف
اسماء ابو طالب حامد على طالب
جهاد محمد عبد الحى عبد الحكيم فراج
إسراء السيد محمد عبدالرازق
نيرة السيد السيد السروجي
شروق حسن عبداللطيف محمود
محمد محمود عبده ابو العطا الخولى
علي البيلي الشحات البيلي
محمد اشرف حلمي عثمان
اشرقت عصام احمد وصفى حسن محمد حنفى
عمر محمد اﻻنور السيد عبد الدايم
ندى حسان عبدالنبى حسان
عبد ﷲ عطيه صديق عبد ﷲ
عمر عادل احمد العزب
مصطفى صالح عبد الحكيم أبو الليل
ايه طارق احمد عبد ﷲ حسين

الكلية
تجاره سوهاج
اداب القاهره
علوم الزقازيق
تجاره الزقازيق
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
اداب العريش
اداب دمنهور
تربية المنصوره
تجاره انتساب موجه طنطا
نوعية بور سعيد
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
اداب جامعة دمياط
زراعه طنطا
تجاره بور سعيد
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
اداب انتساب موجه القاهره
تربية جامعة السويس
اداب جامعة دمياط
اداب المنصوره
تربية جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره عين شمس
تمريض المنصورة
تجاره طنطا
تربية سوهاج
تجاره طنطا
تجاره عين شمس
علوم رياضة عين شمس
تجاره اسيوط
علوم رياضة عين شمس
تجاره اسيوط
طب بيطرى بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
653910
464852
459690
220849
673067
437922
468951
116261
371058
510730
596164
305703
545936
588930
902851
912990
216832
581064
390593
534197
842478
595606
124590
103902
890076
653570
299417
670248
470248
680032
121544
279183

اسم الطالب
نوران محمود عبد الحكم رمضان الخن
محمد السعيد احمد بدوى حواس
محمود صباح فؤاد محمد عبد الواحد
مهند عبد المنعم عزت محمود
محمود هشام احمد ابراهيم بدرالدين
فاطمة محمد خميس عبد العزيز حسن
أية أحمد حسين منصور
مينا لبيب فؤاد ميخائيل
محمد عادل عبدﷲ عبدالحليم السعداوي
محمود نبيل معوض محمد السماحى
رضوى ميمى عبد الحميد محمد البيومى
محمد جابر عبدالحميد أبو شوشه
محمد على غريب عبد الحي شاهين
آيه محمد رضا ابراهيم السيارى
مها احمد رجب عبد الرحيم
محمود فايز عبد الحافظ متلقح
محمود طارق محمود على
محمد سمير عزت السيد الششتاوى
احمد جﻼل ابراهيم ابراهيم ادم
منة ﷲ خميس ابو الحسين خميس
سلمى ناصر ابراهيم محمد عبد الحافظ
بسنت ايمن عبده غلوش
ايهاب محمد كمال امين عوض
محمود محمد فوزىعلى المصرى
عماد زكريا مختار على
محمد شفيع محمد زكى جاد الشحات
شيماء سيد محمد علي
ليلى اسماعيل احمد سالم
محمد مسعد عبدالعزيز حسين العربى
لبنى ابراهيم ماهر السيد محمد القﻼ
مصطفى سمير عيسوى احمد
عمرو محمد فوزى محمد عبد ﷲ

الكلية
تجاره المنصوره
تجاره كفر الشيخ
تجاره كفر الشيخ
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
حقوق اﻻسكندريه
حقوق اﻻسكندريه
حقوق القاهره
حاسبات ومعلومات عين شمس
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
كلية الزراعة جامعة دمياط
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
اثار قنا جنوب الوادي
معهد فني صحى رياضه اسوان
تجاره انتساب موجه قاهره
تجارة جامعة السادات
زراعه مشتهر
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
طب بيطري المنيا
معهد فني صحى بور سعيد
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية رياضيه بنين اسيوط
حقوق المنصوره
معهد فني صحى امبابة
تربية المنصوره
تجاره كفر الشيخ
تجاره المنصوره
تجاره القاهره
اﻷكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
312141
603917
579680
240164
307740
366910
155107
229930
445587
905075
881545
124659
117519
470523
754361
509996
205698
812929
127946
892037
678124
464791
740655
429640
282407
212426
812254
512921
401951
444412
575495
581904

اسم الطالب
محمد صبحي عبد العزيز سﻼم
محمد احمد سعد احمد عطيه
بسنت احمد احمد حسن العبد
نورالهدى احمد محمد محمد
هدير فوزي عبد العظيم محمد شاهين
محمود عواد عبدالعزيز احمد سالم
احمد رمضان محمود سليمان
اسراء محمد محمود محمد الراوى
اسراء عبد ﷲ على محمد الخولى
اسراء عﻼس محمد عبد الﻼه
احمد زين عبد القادر على
محمد انور عبد ﷲ عبد الرحيم
رحاب سيد مصطفى سيد
أحمد السيد محمد الحسينى
عمرو محمد السيد احمد عبدالحليم البسيوني
محمد احمد رفاعى ابراهيم الكومى
نانسى يحيى عبد الفتاح احمد حسن
سماح عبدالنور فهمى مكسيموس
مريم اميل انور مﻼك
احمد عادل على محمد
مروه عادل محمد عبد السميع الشربينى
محمود عصام الدين عبد السﻼم يونس زايد
محمد عبدالباسط سعيد محمد
ايه جمال عبد الفتاح السيد السباعى
مرقص سليمان حافظ سليمان
ايه ﷲ جمال الدين عبد السﻼم حسن
ماركو مجدى بشرى تاوضروس
أميرة مجدى إبراهيم على متولى
نجﻼء ناصر عبدالهادى محمد
احمد عبدﷲ محمد علم الدين
احمد محمد صبحى بسيونى حسن بدر
مصطفى محمود عمر عويضه

الكلية
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تربية/رياضه الزقازيق
رياض اطفال المنصوره
اقتصاد منزلى حلوان
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية رياضية بنين بنها
تجاره انتساب موجه بنى سويف
علوم رياضة حلوان
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره اسيوط
علوم رياضة القاهرة
حقوق القاهره
تجاره كفر الشيخ
تجاره بور سعيد
اداب دمنهور
حقوق عين شمس
اداب انتساب موجه المنيا
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تمريض اسيوط
رياض اطفال المنصوره
علوم رياضة كفر الشيخ
حقوق الزقازيق
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية عين شمس
اداب القاهره
تربية /رياضه المنيا
اداب انتساب موجه طنطا
دار العلوم ج القاهره
حقوق طنطا
معهد فني صحى طنطا
علوم رياضة الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
743750
501135
141239
535644
143859
228336
915459
437034
656333
185408
245488
466650
356567
543695
602444
446537
677380
286231
681980
392745
457078
147227
463138
811692
162171
827079
439886
807618
661120
467896
530868
307416

اسم الطالب
نيرة عمر محمد سﻼمة الغندور
زياد خميس محمد السيد عيسى
نورهان حسن احمد امام ابراهيم
هند عبد العال احمد انور عبد العال
محمود اسعد سعيد سيد الدينارى
عمر محمد السيد امام كساب
ريم ممدوح عبدالراضى احمد
نهله عماد عبدﷲ عبدالمعطى محمد
ياسمين عماد محمد محمود منصور
محمد زهران محمد سعيد
رضوى كمال عمران محمد
اسراء محمد السيد شمس
شريف يسرى رمضان محمود
رانا محمد السيد محمود طنطاوى
عبدالرحمن محمد سعيد محمد حسيب محمد حسن
حسن طه المحمدى السكرى
ايمان حسن عبد الرازق صالح
روان هناء الدين علي عبداللطيف
منار ثابت ابوالمعاطى سالم على
رضوى محمد حسنى محمد
رحاب صﻼح الدين شبل الجمل
عبد ﷲ رجب عبد ﷲ راشد
مينا اديب فخري عازر
اسﻼم عبدالمنعم عبد القادر محمد
ايه خالد عيد عبد الجواد
هاجر محمد عبد الحليم محمد
مريم محمد حسن محمود حسن
أيه عمار رمضان محمد
حسن ابراهيم ابراهيم بدوي
أسماء فؤاد عبد المجيد الوكيل
جورج سعد صبحى كامل ميخائيل
نورهان محمد مصطفى خالد فراج

الكلية
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره دمنهور
زراعه القاهره/رياضة
تربية طفوله ج دمنهور
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره انتساب موجه طنطا
تربية اسيوط
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تربية طفوله كفر الشيخ
تجاره جامعة السويس
تجاره اﻻسكندريه
علوم رياضة الزقازيق
تجاره طنطا
تربية المنصوره
خدمة اجتماعيه انتساب موجه حلوان
رياض اطفال المنصوره
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
معهد فني تمريض طنطا
فنون تطبيقيه حلوان
علوم كفر الشيخ
حقوق بنى سويف
خدمه اجتماعيه الفيوم
علوم جامعة السويس
اداب انتساب موجه دمنهور
علوم المنيا
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تربية ابتدائي كفر الشيخ
علوم اسوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
883454
825008
470134
529405
736946
807811
371457
245170
130445
827257
466710
747528
294732
612507
667410
504075
104723
597247
750305
320692
209445
389397
657516
804720
155595
136320
381134
359331
473739
576126
436169
663007

اسم الطالب
وليد صﻼح سعد دياب
محمود على محمود ابو رحاب
طارق محمد أحمد علي الخطيب
مصطفى محمود سعيد محمودعياد
محمد السيد محمد اسماعيل
كرستين سعد رزق ﷲ سعد
اسراء محمود احمد ابوالوفا
دعاء محمود ابراهيم ابراهيم
فاطمه درويش محمد عبد الرازق
يوسف محمود موسى محمود
شيماء عرفات عبدالعظيم محمد عبدالوهاب
رضوى خلف كامل احمد
احمد محمد زكريا ناجى محمد
احمد فتحى عبد الحميد محمد السيد المنشاوى
ليلى احمد البدوى احمد شريف الطوبجى
مروان صادق احمد محمد يوسف الشيخ
ايه محمد سلطان فتح ﷲ
نيفين السعيد المهدى عبد السﻼم عوض
محمد منير طة طه غنام
اية احمد ابراهيم علم الدين
ساره احمد كمال احمد
خلود محمود زين العابدين عبدﷲ
شيماء محمد عبد الهادى محمد جعفر
اسماء احمد سيد غريب
هاله عبد الكريم شعبان محمود
داليا بكرى عشرى عبد الفتاح
اسﻼم مجدى ابراهيم ابراهيم عقاب
احمد ايمن عبدالفضيل محمد
حور أحمد محمد الدعدر
علي جمال علي شتا
ملك محمود عبدالسﻼم على السمرة
دنيا احمد حمزه بدير

الكلية
تجاره اسيوط
معهد فني صحى سوهاج
تجاره كفر الشيخ
اداب دمنهور
معهد فني صحى الزقازيق
تربية ابتدائي المنيا
حقوق عين شمس
تجاره القاهره
كلية البنات آداب عين شمس
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية كفر الشيخ
تربية جامعة السويس
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره الزقازيق
علوم المنصوره
تجاره طنطا
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تربية جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
تربية المنصوره
تربية المنيا
علوم بنى سويف
تجاره القاهره
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية كفر الشيخ
تجاره طنطا
تجاره اﻻسكندريه
علوم بورسعيد

Page 3541 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
661197
216727
887110
886906
835501
911424
910660
876639
302450
457691
906023
879480
328357
890646
678759
508489
679768
151974
466901
534864
530319
425596
544325
366557
803838
459068
672171
437509
826139
360147
449341
542422

اسم الطالب
نورهان حامد عبد المقصود حسن المصري
هانى مهنى محمد خﻼف
سماح حنفى عبد الباسط طه
نزهه جمال بطرس جاد السيد
رامز عادل زكرى فيلبس
فاطمه محمدالمهدى جاد الكريم صالح
دعاء هاشم نور نصرالدين
محمد سيد على محمد
شادي جاسم محمد نجيب ابراهيم شديد
مها صبرى محمد درويش
ندي حسن محفوظ حسين
ديفيد برتى فوزى مسعود
احمد عبد الرحمن الناصر سعد الدين بدران
عمرو عبد السميع هاشم عبد الحافظ
عبير المتولى ابراهيم متولى محمد
منه ﷲ محمد ابوزيد السيد ابوالخير
نورا محمد عبد ﷲ احمد
احمد على حسن على
سماح عبد ﷲ محمود محمود جبر
ساره عبد الناصر على عطية سعد
عبدﷲ عادل عبدالقادر الغزالى
مصطفى رأفت عبدالرازق اﻻسرج
احمد مصطفى محمد احمد السمﻼوى
شادى بولس وهيب ميخائيل
نانسى عادل منير حنا
آية حسن عبد السﻼم ابو جوخة
اعتماد اسماعيل على اسماعيل
اميره فتحى محرز زكى الديب
مونيكا ممدوح وليم مساك
محمد احمد كامل عبد ربه
ساره صﻼح السيد مبارك
محمد ايهاب محمد على

الكلية
نوعية المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره اسيوط
تربية اسيوط
تجاره سوهاج
تربية اسوان
تجاره سوهاج
اداب سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى طنطا
تجاره سوهاج
اداب سوهاج
تجاره عين شمس
معهد فني صحى اسيوط
تجاره المنصوره
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
كلية البنات علوم عين شمس
تربية ابتدائي دمنهور
تربية ابتدائي دمنهور
طب بيطرى فرع مطروح
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره جامعة دمياط
اداب اﻻسكندريه
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد فني تمريض طنطا
علوم رياضة جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
597022
672017
455525
209960
897512
106310
524528
500154
386118
670662
678971
226958
614434
301003
607389
726675
820573
429162
219181
680110
214497
389420
464939
152083
365305
170314
212861
210556
372782
577069
148159
578469

اسم الطالب
محمود توفيق ابوزيد مدين
احمد مصطفى محمد عرفان
عمرو موسي موسي محمد صقر
يحيى محمد محمود احمد على
رحاب محمود محمد محمود
جميلة موفق مختار الدواخلى
محمد على حمودة مهدى
حازم محمد عبد العزيز عدلى
نهى مجدى احمد محمد حرفوش
ايمان شعبان صﻼح الدين محمد
ايه سامى محمد عبدربه عقل
اسماء محمد محمود احمد
مارتينا عزت عزيز سليم عوض
محمود سعد جابر خاطر
محمد السيد محمود عبدالحميد
دينا محمد سعد احمد الطرابيلى
عبد ﷲ قرشي حمزه محمد
مى رمضان محمد حميده
داليا سمير عطية عزيز
رؤوف محمد عبد الرؤف الوصيف بديع
احمد محمود احمد شعبان
احمد بدر احمد احمد السمنودي
عﻼء السيد عيسي على صديق
مصطفى عبد الرحمن مصطفى محمد
هدير شريف على ابوالسعود
جهاد جﻼل فكرى حجازى
ايه ﷲ هشام محمود محمود
ميرنا ماهر ميشيل ذكى
ندى عمرو سعد عبدالتواب
ماريهام صﻼح شوقى محمد المغازى
ابوطالب محمد محمد امام
عبدالحميد جمال عبدالحميد سمره

الكلية
زراعه دمياط/رياضة
هندسة المنصوره
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب سوهاج
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة
علوم اﻻسكندريه
اداب اﻻسكندريه
رياض اطفال القاهره طالبات
معهد فني تمريض المنصوره
تمريض المنصورة
اداب القاهره
اداب جامعة دمياط
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
اداب الزقازيق
علوم جامعة السويس
اداب اسوان
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره انتساب موجه عين شمس
حاسبات ومعلومات الفيوم
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره كفر الشيخ
إعﻼم بنى سويف/رياضة
فنون تطبيقيه حلوان
علوم الفيوم
تجاره القاهره
حقوق عين شمس
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
زراعه المنصوره
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
748613
230005
528259
392428
906367
317672
217768
236830
542632
589088
587779
539159
432418
107896
319888
601262
128564
132883
905903
597108
739371
309832
446865
460615
142885
532289
611448
318274
298964
602079
306633
167993

اسم الطالب
احمد مجدى عبدالحافظ افكار
دعاء جمال موسى عبدالحليم
ندى محمد محمد إسماعيل حسين
نسرين يحيى اسماعيل عواد
صفاء عبد الباسط عبيد حسن
اسﻼم محمد شعبان عبد العزيز
ساره سيد عيسي المهدي
احمد ايهاب احمد عبد الحميد
عﻼ خميس السيد محمد احمد
محمد عبد المنعم محمود محمد الرفاعى
محمود عبد الرحيم عبد الرحيم عبد الشافى
أسماء فرج حامد محمد ابو المكارم
محمود احمد محمود احمد محمود
اسماء صﻼح حسين قناوى مصطفى
يارا صﻼح فتوح سعد
اية حسين عبدالرحيم رشوان
ريتا عاطف ابراهيم لوقا
احمد طارق احمد عبد الجواد
محمد مجدي امين محمود
آية أحمد بربرى محمد
ايه محمد محمد احمد
فيصل محمد عبد الخالق الجزار
عبدالرحمن محمد ياسين عبدالعليم احمد
محمد عبدالجواد رشاد الكومى
نوال يحى حسين حسن
عمرو ربيع مسعود حميدة
هبه محمد محمد أحمد خليفة
محمد السيد محمدى زلط
اية محمود قرني محمد على
سحر على حسين على جريدة
محمد احمد محمد الخولي
اسماء محمود احمد حميدة

الكلية
تجاره جامعة السويس
تجاره عين شمس
تربية اسكندرية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره سوهاج
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
حقوق انتساب موجه القاهره
زراعه القاهره/رياضة
علوم رياضة كفر الشيخ
تربية رياضيه بنين طنطا
تجاره طنطا
تربية ابتدائي السادات
اداب انتساب موجه دمنهور
فنون جميله فنون حلوان
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره الزقازيق
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره القاهره
تجاره سوهاج
تجاره بور سعيد
تربية طفوله الزقازيق
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
زراعه طنطا
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ
اداب اسوان
زراعه دمنهور
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اثار القاهره
كلية البنات آداب عين شمس
نوعية الزقازيق
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
اداب الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
828735
803023
455490
225146
122666
651187
138318
916078
212627
227002
876698
470735
221019
674042
502574
750899
749138
459048
817247
919171
920813
536993
583346
448766
116533
679823
427097
727093
110872
141662
535892
322512

اسم الطالب
سهام سيد مبارك عبدالرحيم
مرفت ثابت رزق عطا ﷲ
احمد اسامه عنتر علي خليل
مصطفى محمد عبد الكريم السيد
امل محمد محروس حسن ابراهيم البرى
نجﻼء خالد عبد المنعم احمد سليمان
ندى عﻼء الدين عثمان فرغلى
حماده محمد سليمان سيد
منة ﷲ رافت محمد حسن المهدى
هدير محمد سعودى محمد
احمد حازم جمال فرج
سلمى اسماعيل محمد عوض اﻻشعل
مينا مجدى يوسف جبران
اهداب مشعل عماد محمد المدابغى
سارة عصام الدين حسن محمد احمد
كريم الحسينى الحسينى محمد حجازى
نجوى محمد محمد الدمرداش سعيد
نجﻼء محمود عبدالرحمن مسعود
شادى ناجح حكيم هابيل
احمد محمد على فراج
امنيه سامى عبدالوهاب همام
أمنيه محمد لطفى محمد وهبان
اسماء جابر على اﻻصيل
ياسمين حسام عاطف غازى
احمد محمد سامى محمد مصطفى الجندى
محمود وجيه سﻼمه الحديدي
على احمد عبدالغنى احمد
احمد محمد احمد عبد اللطيف عاشور
اسماء خالد محسن عبد العزيز
اسﻼم نادى حسن احمد
أسماء شعبان محمد أبو احمد
اسﻼم السيد ابراهيم البنهاوى

الكلية
حقوق قنا جنوب الوادي
كلية التربية الفنية ج المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب م .بنها
بنات علوم رياضة عين شمس
تجاره المنصوره
علوم عين شمس
معهد فني صحى اسيوط
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم رياضة حلوان
تجاره اسيوط
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تربية عين شمس
تجاره طنطا
تربية أساسي اسكندرية
نوعية بور سعيد
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
علوم كفر الشيخ
تجاره اسيوط
معهد فني صحى سوهاج
اداب انتساب موجه سوهاج
تربية دمنهور
معهد فني صحى طنطا
تربية رياضيه  /بنات طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
زراعه اﻻسكندريه
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
دار العلوم ج القاهره
علوم اسوان
علوم رياضة شبين الكوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
824238
741371
735678
467936
676174
911717
214898
458293
234721
354172
913415
302265
383380
612587
897565
282369
172949
608315
664993
556915
227242
803891
134270
155933
907316
746602
669943
453581
382306
113670
380695
367149

اسم الطالب
عبد الرحمن فتحى صديق صالح
يوسف محمود امان مصطفى
احمد رافت سليم حسن سليم عيسي
سارة عبد الواحد محمد محمد خضر
ايمان عماره احمد عماره
مصطفى محمد موسى محمود
محمود سعيد محمود ابراهيم هيكل
اسامة عبد السﻼم محمود للو
شيماء سيد حماده زرزور
محمد مصطفى سيد خليل
ساره محمود زهرى زيدان
محمد عبد العزيز محمد امين ابو النجا
اﻻء محسن عبدالمقصود محمود
مؤمن عبد البديع على احمد سالم
هدى محمود طه عبد العال
داليا محفوظ البسيونى ابو حجازى العدل
اسماء كرم محمد خليل عبده
شيماء محمد السيد مرسى على عنانى
حسام محمد صالح عبده
رحاب عبد الوهاب صبحى محمود عبد الوهاب
ندى ناصر صديق صديق
آﻻء مجدى ابراهيم توفيق
ايرينى ايمن ابراهيم اسرائيل
وردة سيد قرنى محمد
غاده ياسر عزيز عبد الحميد
كر يم محمد السيد موسي
اسماء بسطويسى محمد رمضان عبد ﷲ
منار رضا يوسف السيد الجزار
ياسمين فرج منصور خميس محمد
عماد احمد سعد عبد الفتاح عبد العاطى
فاطمه عادل محمود مصطفى
محمد رجب الشحات محمد خضير

الكلية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
تجاره سوهاج
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تجاره المنصوره
تربية ابتدائي اسوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره دمنهور
دار العلوم ج القاهره
دار العلوم ج القاهره
تمريض أسوان
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تربية عين شمس
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
معهد فني صحى سوهاج
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه حلوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تمريض المنصورة
نوعية اﻻسكندريه
تجاره القاهره
فنون جميله عماره المنيا
تجاره القاهره
اداب بنى سويف
اداب سوهاج
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تربية المنصوره
اداب كفر الشيخ
تربية عين شمس
تجاره القاهره
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
علوم بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
745938
153572
301115
916900
591342
897098
232058
137578
676829
505609
435754
141671
212645
164734
811839
367200
725870
376971
534295
300151
512717
584331
206626
680908
451032
127979
304701
291258
585662
434144
446231
376393

اسم الطالب
ندى محمد علي عبد الكريم
مروة فتحى عبد الوهاب سيد
عمر مصطفى نصار السيد بدر
شادى مرشد منير حبيب
رنا ايهاب محمود ابوالنجا
رجاء عبد الرازق محمد عطوان
احمد عاطف عيد محمد
ايهاب عمرو على نامى هاشم
سناء احمد محمد السعيد حطب
حافظ محمود حافظ بدر
امنية طارق محمد السيد عبد النبى
عمر محمد عبد اللطيف ابراهيم
هاله محمد اسماعيل ابراهيم
مارتينا عماد لويس بطرس جرجس
مقار نجيب عبد ناشد
اسراء محفوظ خليل محمد احمد
خالد محمد عبدالمحسن محمد
ساره حمدى محمد احمد سﻼمة
نورهان أحمد محمد السعيد أبوسمره
عبد المنعم محمود عبد المنعم احمد بركات
دميانة سامى شحاتة سليمان
احمد السعيد مصطفى بدوى جاد
الين فريد جوزيف الياس سنكى
اسﻼم السيد الجرايحى السيد
محمد فوزى عبدالحميد عبدالحميد الجنجيهى
نورهان سعيد محمد شحاته
سلمى ابراهيم محمد مغاوري
كريم احمد عبد العظيم سليمان
ياسمين مصطفى صابر ابوحبيب
اسﻼم احمد على احمد عوض
فتحي محمد فتحي محمد الديب
محمد سعيد سيد عبدالعزيز

الكلية
معهد فني صحى اسماعيليه
تربية ابتدائي بنى سويف
طب بيطرى جامعة السادات
تجاره اسيوط
فنون تطبيقية جامعة دمياط
معهد فني تمريض سوهاج
استنفد الطالب رغباته
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه قاهره
علوم حلوان
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه بنها
علوم رياضة اﻻسماعيليه
كلية البنات تربية عين شمس
علوم طنطا
معهد فني صحى امبابة
نوعية فنيه اﻻسكندريه
تربية رياضيه بنين المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب طنطا
حقوق القاهره
تربية شبين الكوم
تجاره انتساب موجه طنطا
معهد فني تمريض طنطا
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره انتساب موجه طنطا
تربية عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
463144
655139
601131
529357
545606
212742
749374
612849
217888
888598
676396
169588
314922
885488
150892
523887
812168
370933
527529
231686
817119
906981
587158
372944
819272
524077
529208
298606
738850
378633
531055
745047

اسم الطالب
بدر السعيد مصباح ابراهيم بدر
محمد على فتحى محمد العدل
نورهان عبدالعظيم عبدالعظيم عبدالقادر
محمد فراج عبدالمهيمن محمد هﻼل
احمد عﻼء احمد نجيب المصيلحى صﻼح
خلود على احمد على
سوزان محمد عبد المعطى احمد
مها عماد عبدالعال عبدالمنعم
ناردين زكريا فوليد روفائيل
محمد ايمن رشاد محمد
اسماء ابراهيم عبد القادر محمد هزاع
فاطمه عبد التواب محمد يوسف
محمد لؤي يوسف مرزوق شعﻼن
اميره مختار جمعه محمود
اسراء محمد حسين طه
منة ﷲ احمد محمد رمزى ابراهيم
حاتم عبدﷲ انس ماضى
محمد اسماعيل محمد رمضان
جهاد محمد جابر محمد مصطفى
اية حسن رزق محمود
محمد فتح عبد الكريم عبد الرحمن
محمد جمال الدين عبد الحميد
ثروت محمد محمد أحمد الخولى
هدى رضا عبدالمجيد محمد
مروه محمود جﻼل قاسم
دولت عبد المنعم احمد محمد
عبدالفتاح عبدالرازق عبدالفتاح على عياد
محمد عصام فتحى سليم
محمود محمد حسن موسى
محمد ابراهيم احمد ابراهيم
عبدالحميد صبرى السعيد محمد على النجار
مريم السيد محمد على

الكلية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
حقوق المنصوره
علوم الزقازيق
معهد فني صحى اﻻسكندريه
علوم رياضة اسوان
حقوق القاهره
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
اداب الزقازيق
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
اداب سوهاج
معهد فني تمريض الزقازيق
اداب الفيوم
معهد فنى تمريض بنها
اداب اسيوط
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره اﻻسكندريه
نوعية المنيا
علوم رياضة عين شمس
علوم طنطا
زراعه عين شمس
سياحة وفنادق المنيا
تربية سوهاج
تجاره طنطا
علوم عين شمس
علوم المنيا
زراعه اﻻسكندريه
زراعه دمنهور
معهد فني صحى رياضه امبابة
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تربية/رياضه عين شمس
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية اﻻسماعيليه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
294891
582413
128249
470794
233977
429062
670789
206199
753499
546147
532109
161243
149748
128439
909878
537813
241188
739918
654097
673689
156588
323528
594246
206542
755589
387839
903742
139834
735206
513734
597699
222158

اسم الطالب
محمد نبيل حسن عبدالفتاح
احمد عبدالنبى محمود العصرى
دنيا محمد عبد العزيز عبد المنعم
ميار مجدى السيد اليمانى سﻼمه
عمرو سيد احمد سيد
اية خميس عبد المنعم محمد حشاد
سها عصام محمد ندا
مصطفى اسامة محمد على
بﻼل اشرف عبده محمود داود
شيماء مدحت سعد عبد الوهاب سعد
احمد سالم سويد قاسم حميده
نيفين محمود جمعة محمد
زهراء خالد فضل عبد المقصود
منه ﷲ فتحى السيد امين محمود
عايده مجدى غب﷼ جرجس
آية شريف يوسف محمود عبد العليم
منار ابراهيم سيد عبدة
نهال ناشد عبدالسﻼم منصور
ايه ايمن محمود رزق على عوض
احمد محمد احمد عطيه على الدقادوسى
محمد عبد العظيم عبد المعبود خيرﷲ
صابرين نبيل فرج السيد ماضى
ساميه عادل محمد زغلول
احمد عدلى عبد العظيم محمد
حسناء محمد خليل حسن
اسماء طه محمود حسن
بوﻻ قيصر توفيق عطيه
ياسمين محمد عبد العزيز احمد مراد
ساره اشرف عبد الفتاح غنيمى
شروق حسن صديق عمر
عصام محمد عوضين عطية
ريهام على ابراهيم سليمان

الكلية
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تربية حلوان
تجاره كفر الشيخ
اداب القاهره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
رياض اطفال المنصوره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية رياضيه بنين بور سعيد
تربية/رياضه اﻻسكندرية
علوم دمنهور
اداب بنى سويف
زراعه القاهره
اداب انتساب موجه حلوان
تربية اسوان
علوم بورسعيد
اداب انتساب موجه حلوان
تربية طفوله الزقازيق
تجاره طنطا
تربية الزقازيق
حقوق بنى سويف
تربية ابتدائي شبين الكوم
معهد فني صحى بور سعيد
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تربية العريش
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تربية سوهاج/رياضة
دار العلوم ج القاهره
تمريض الزقازيق
اداب انتساب موجه دمنهور
معهد فني صحى بور سعيد
حقوق القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
390685
461448
529965
807210
587960
160058
656541
876922
359781
291148
471972
356223
381221
593221
393487
234860
919254
744197
434452
841142
595893
503170
229783
107311
542518
375137
161650
180859
610939
890997
206940
902747

اسم الطالب
ميريت فهيم منير رياض
اﻻء صﻼح عبداللطيف ليمونه
عبد الحميد محمد عبد الحميد محمد رمضان
محمود محمد عزيز محمد
احمد محمد محمد احمد المقمر
احمد ابراهيم شراقى عبد السﻼم
وفاء محمد احمد شعبان
سماح عبد العظيم صابر سليم
معاذ محمد محمد محمد
احمد محمد سعد عبدالحميد
محمد عﻼء عبد الرازق محمد السيد
ناديه مصطفى حسن مصطفى
احمد يوسف عرفات يوسف ابوطالب
عبد السﻼم عماد عبد السﻼم اﻻتربي
انس صبحى محمد حسانين
اسراء ابراهيم ابراهيم احمد
حازم عبد الباسط على محمد
اسراء ياسر رمضان السيد
احمد حسن يسن محمود احمد
رحاب احمد محمود عبد الرازق
مى محمد محمود احمد السيد عيد
مينا منير صبرى جرجس
ساره احمد عبدالحليم محمد
اميرة محمد امام السيد
هاجر اسماعيل حسن محمد ابراهيم
حجاج محمد عبدالمحسن سعيد
خالد رجب فهمى عبد الحليم
احمد السيد محمود قطب
عبد الرحمن احمد على احمد سعيد
هدى محمد احمد عﻼم
احمد وجيه ممتاز اسماعيل
جهاد عﻼء احمد ابراهيم

الكلية
حقوق بنها
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه طنطا
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
اداب المنصوره
علوم اسيوط
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
تربية رياضيه بنين حلوان
تجاره طنطا
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره جامعة دمياط
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات حلوان
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
نوعية المنيا
تجاره جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره انتساب موجه قاهره
علوم رياضة طنطا
زراعه مشتهر
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
اداب بنى سويف
علوم رياضة اﻻسماعيليه
اداب اسيوط
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
238276
679098
277374
235499
110529
468624
105451
369826
162468
836749
880528
304965
834247
473353
149766
836017
728419
284505
657798
175584
450190
166724
224530
582218
896693
804794
801853
822447
841244
819039
538013
878043

اسم الطالب
هبه مصطفى عبد المنعم طلبه
منار عبد اللطيف احمد السيد ابراهيم الحلوجى
احمد محمد ابو العنين احمد
محمد خالد حسين محمد
حسام محمد حسن محمد
محمد السيد محمد عبدالسﻼم
نهال هاشم رشدى مصيلحى
محمد فكرى محمد محمد
فاطمة محمد محمد احمد
دعاء عبد الفتاح احمد علي
محمد جمال محمد امبابي
اسراء طلعت عبد الرازق عبد الفتاح متولى
إبراهيم محمود إبراهيم بصرى
صفاء سﻼمه عبدالغنى ضافر
هدير سرحان عبد المعين حسين
دعاء محمود محمد علي
محمد رمضان محمد علوان
فرح حسين ابراهيم مصطفى راضي
عبد ﷲ محمد محمد زكى حماده
احمد لطفى محمد محمد جلهوم
مها خالد السيد بركات
خديجة محمد سلومة خليل
عمرو دياب احمد حسين
كريم مصطفى عبدالحميد رفاعى
اميره صﻼح ابوالمجد عبد المجيد
بيتر بشرى نجاح شحات
شادى طارق حسنين احمد
ساندى عاطف نظيم امير
اسﻼم حسين ابو بكر عبداللطيف
انجى نبيل نبيه مسعود
فاطمه اﻻنصارى محمد محمد خضر
منى فتحي محمد احمد

الكلية
خدمه اجتماعيه حلوان
اداب المنصوره
علوم جامعة السويس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره طنطا
حاسبات ومعلومات الفيوم
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية ابتدائي الفيوم
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره اسيوط
اداب شبين الكوم ج المنوفية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية كفر الشيخ
اداب القاهره
معهد فني صحى اسوان
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه طنطا
علوم بورسعيد
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تربية طنطا
معهد فني تمريض الفيوم
حقوق القاهره
حاسبات ومعلومات المنصوره
اداب سوهاج
تربية رياضيه بنين المنيا
تجاره اسيوط
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره اسيوط
تجاره اسيوط
اداب دمنهور
معهد فني صحى اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
658490
811109
605940
425615
282211
358306
520866
662803
534377
134080
594359
452100
811863
668257
395419
538016
543464
754328
877615
297224
736973
604482
207259
544260
454688
661040
906610
731432
748186
128220
804545
579834

اسم الطالب
سمر عوض جمعه مصطفى معروف
اميره محمود على محمود
محمد رياض محمد محمد
احمد سعد خير ﷲ ماعون
حبيبة طارق مصطفى عبد ﷲ محمد سالم
نورهان يحيى عبدالخالق عبدالرحمن
محاسن عادل محمد طه
احمد معوض احمد بدر فوده
ياسمين عصام عبد الفتاح احمد سليمان
اميره حسن نصر ابو العنين
اميره مفرح محمد طاهر رمضان
فتحى عطيه فتحى القليبى
احمد عبدالعزيز سعد ابراهيم
يوسف مصطفى محمد احمد الحديدى
عمرو السيد محمد عفيفى
فاطمه محمد عبد المنعم سيد احمد القﻼوى
محمد جمال زكى عبدﷲ بدير
اﻻء عيد السعيد متولى عامر
ايريني اميل برتي نصيف
ندى احمد احمد عبد العاطى
محمد عشماوي ثابت احمد
اﻻء جمال بخيت عبد ﷲ عبدالعال
محمد ماجد عيد عبد السﻼم
احمد جمال على جاد المولى عبد ﷲ
ايمان عبد النبي حسن النحاس
علياء عطـيه عوض عبد الجواد جرابه
ساندي سامح نصحي صادق
محمد احمد فاضل رزق عبده
محمود شريف محمود احمد مسلم
هبة سيد صﻼح الليثي عيد
دعاء رجب عبدالكريم محمد
مها محمد عبدالغفار امين شكري

الكلية
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
علوم رياضة جامعة دمياط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجارة جامعة السادات
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
تجارة جامعة السادات
تجاره جامعة دمياط
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
تجاره جامعة دمياط
تمريض طنطا
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه طنطا
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
معهد فني صحى اسيوط
فنون تطبيقيه حلوان
تمريض الزقازيق
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره سوهاج
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
معهد فني تمريض طنطا
تربية المنصوره
علوم سوهاج
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تربية حلوان
اداب المنيا
تجاره انتساب موجه المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
611676
166672
808736
149745
742168
914140
519843
830220
143151
238408
665221
165627
671030
373754
299563
814120
613666
582400
365569
754600
464545
282984
307552
234292
915704
231993
123784
823662
159232
908232
241467
452261

اسم الطالب
اﻻء بشير مصطفى حسن عثمان
ابتسام خليفة زكى خﻼف
حسين محمد محمود دسوقى
دعاء جمال محمد حامد
شروق محمد كامل عز الدين
فاطمه حسنى على عبد الكريم
شهد جمال احمد حسين الحناوى
احمد رجب فارس ثابت
هدير ابراهيم نشات محمد مصطفى العافى
محمد جمال محمد متولى
امنيه محمد محمد عبد المعطي
ياسمين محروس جمعه احمد
عﻼ على ابوالحسن ابراهيم ابراهيم
احمد كرم الدين عبدالسﻼم محمد عبدالرحيم
ضحى اشرف محمدالجيوشى احمد
سارة وصفى امين مجلى
أمين طلعت محمود جمعه
احمد السيد سيداحمد الشاذلى
امل عبدالحميد عبدالجليل محمد
بﻼل رشاد سﻼمة احمد الغول
عطيه الشوادفى محمد الشوادفى
احمد طارق احمد حمزه
ريم عبد العليم على شعبان
مصطفى مختار محمد سليم
سدورا رزق عبدالمﻼك شحاته
عبد الرحمن جمال مختار عبد ﷲ
محمد حاتم محمد على
سالى محمد سليم أحمد
ايمان سيد عويس احمد
مارسيل نصرى وصفى شوقى
جون فايز عزيز جيد
محمد سعد محمود ابو عكر

الكلية
معهد فني تمريض الزقازيق
دار العلوم الفيوم
حاسبات ومعلومات المنيا
اداب القاهره
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
كلية تجارة ج أسوان
اداب طنطا
كلية تجارة ج أسوان
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب المنصوره
تربية/رياضه الفيوم
اداب انتساب موجه المنصوره
علوم بنها
اداب حلوان
معهد فني تمريض المنيا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
علوم العريش
زراعه كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد فني صحى بنها
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره اسيوط
علوم رياضة عين شمس
حقوق حلوان
تربية قنا ج جنوب الوادى
علوم بنى سويف
تربية ابتدائي سوهاج
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
اداب جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
657276
301424
204933
595549
278039
449251
117514
668763
542003
652880
121514
448821
887087
320064
909114
590600
731324
656883
672266
911518
535375
529897
447165
741480
214714
593112
746534
576566
586702
116969
159480
735223

اسم الطالب
دينا محمد عبد ﷲ محمد عبد ﷲ
عمر سامي مصطفى القط
ايمن مراد عبد الحميد محمد
رنا وليد أحمد محمد حمدتو
دينا عادل احمد الظواهرى
ندا محمد احمد محمد الديب
دعاء عبده ابراهيم محمد
هشام فريد المتولى السيسى
محمود عبد المنعم محمود محمود
فتحى طارق فتحى فؤاد خليل
محمود اشرف محمود محمد حسن
نوران فاروق محمد محمد الشبينى
امانى مختار جاد احمد
اسامة محروس محمد السيسي
محمد احمد محمد بكرى
محمود محى الدين محمود المرشدى
مروه محمود سليمان محمد احمد
ليلى جمال محمد على
فاطمه جمال فاروق على
اميره شنوده رياض شنوده
نهى محمد يسري احمد خليل
احمد شوقى محمد محمود
ابراهيم سيد احمد ابراهيم سيد احمد الجوهرى
محمد مصطفى محمد سالم ابراهيم
مينا وجدى عادل لبيب
يمنى زاهر السيد أبو الروس
نجاح ابراهيم سالم عبد ﷲ
محمد ابراهيم شبل الخواجه
احمد محمد حلمى عامر عبد العزيز
عطيه احمد عطيه احمد
سماح كردي سيد محمد
شيماء عبدالحكيم سليم عفيفي

الكلية
اداب انتساب موجه المنصوره
حقوق شبين الكوم ج منوفية
زراعه القاهره
المعهد العالي للغات بالمنصورة
حقوق حلوان
تجاره طنطا
زراعه القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم رياضة اسوان
علوم طنطا
اداب اسيوط
حاسبات ومعلومات المنيا
تربية ابتدائي اسوان
علوم جامعة دمياط
اداب الزقازيق
تجاره بور سعيد
رياض اطفال المنصوره
تربية رياضية بنات اسوان
طب بيطرى دمنهور
معهد فني صحى اﻻسكندريه
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف/رياضة
سياحه وفنادق اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد فني صحى بور سعيد
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب انتساب موجه طنطا
تربية عين شمس
تربية بنى سويف
علوم الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
282859
679050
317226
577946
358049
437307
153705
357195
320873
611822
530336
435436
549249
147717
241441
126076
883176
455830
315729
323495
120916
113876
128102
324359
300246
385239
294128
508539
310021
501314
583534
351649

اسم الطالب
نورهان عصمت عبدالغنى محمد
محمد ربيع السيد السيد البيلى
نوران يسري بسيونى على رزق
امانى عزت احمد العجيزى
بسنت حمدى جاد شحاته محمد
روان خلف عبد ﷲ خلف عبدﷲ
اﻻء عامر محمد سيد
محمود جبر عطيه احمد
بسمة عبد الناصر ابراهيم عطيه
مى صﻼح شعبان عبد الرحمن على
عمرو راقى عبد الوكيل محمد جادﷲ
ميار محمود محمد حنفى محمود
محمد حسين حلمى حسين السيسى
فاتن جمال سيد عباس حسين
منار عادل عبدالرؤف محمد
مارى رومانى شاؤول روفائيل
اميره مختار زين عبد الفهيم
محمود فتحي عبدالسميع حجازي
احمد ابراهيم على عبد الرحمن
اماني جابر ابراهيم يسن صقر
مصطفى احمد مصطفى احمد
احمد عبد الﻼه احمد محمد
ايه صﻼح الدين سعد الدين محمد
عبد ﷲ احمد محمد محمود
محمد سعيد وهمان اسماعيل
احمد رضا توفيق مدني
ابانوب سعد ناشد داود
فرح عز العرب محمد عبد العال
احمد رجب عبد الواحد عبد ﷲ
هناده محمد محمد سيد احمد الكاشورى
نورهان ابراهيم محمد محمد داود
يوسف محيى الدين عبدالمنعم حسن

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم بنها
تمريض طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره دمنهور
اداب سوهاج
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية شبين الكوم
تربية ابتدائي الزقازيق
علوم طنطا
تجاره اﻻسكندريه
تجاره طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
ك.ت .فني صناعى المطريه
اداب سوهاج
العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره القاهره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره القاهره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
زراعه الفيوم/رياضة
تجاره انتساب م .بنها
معهد فني صحى امبابة
حقوق اﻻسكندريه
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره كفر الشيخ
تربية ابتدائي طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
887745
215438
881204
217869
443652
292626
438555
598273
377624
166289
506366
529620
535505
661085
117802
450373
592888
883159
878731
148622
800642
904602
586371
836355
110342
664744
913977
225129
303001
591269
539281
281712

اسم الطالب
اميره عادل حمدان عبد العال
احمد حلمي احمد حسين
ساره السيد عيد محمد
مونيكا امجد حبيب اسكندر
ايمان الشافعى امين يونس
فاطمة احمد محمد سيد
رضوى حسانين احمد احمد الحسانين
صفاء ايمن ابراهيم محمود العبد
احمد ممدوح احمد محمد حسين
شيماء سعيد رمضان عبد الجواد
دعاء سعيد ايوب ايوب اسماعيل
محمود اشرف محمد على ابو العنين
دعاء عبداللطيف رمضان الغرباوي
هاله على ابراهيم على ابراهيم
رحمة سعيد صادق احمد عبد الكريم
دينا احمد عبد السﻼم محمد شكل
محمد سعد محمد ابو شهده
نفين عماد شهدى جاد ﷲ
احمد محمد عبد الحكيم عبد الهادى
هدير محمد ابراهيم عبد الفتاح
ايه ربيع محمد على
حمدان خلف احمد محمود
بسمه هشام محمد محمد عبد المجيد رمضان
محمد أمير عبد الرسول عبد الرحيم
محمود احمد محمد محمد اسماعيل
احمد خالد ابراهيم الحجله
كرم محمود فهمى على
كيرلس زكريا القس ابراهيم موسى
وفاء السيد احمد سامي محمد دراز
اﻻء ابراهيم محمد السمان
نورا عمرو محمود عبدالعاطى
احﻼم السيد احمد عبد الحميد

الكلية
علوم اسيوط
حقوق القاهره
معهد فني صحى اسيوط
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية رياضيه  /بنات طنطا
اداب حلوان
تربية أساسي اسكندرية
تربية جامعة دمياط
علوم بورسعيد
نوعية الفيوم
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
زراعه دمنهور
تربية دمنهور
تجاره المنصوره
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجاره طنطا
تجاره بور سعيد
تجاره اسيوط
تجاره اسيوط
زراعه القاهره
رياض اطفال المنيا طالبات
تجاره سوهاج
اداب طنطا
حاسبات ومعلومات اسيوط
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
تجاره طنطا
الزراعة والموارد الطبيعية ج اسوان
تجاره انتساب م .بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية جامعة دمياط
تجارة جامعة السادات
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
809287
128947
531582
596671
605331
433601
754069
115978
531711
600766
652483
154782
391831
534945
382040
302464
671119
149425
283468
218091
655732
504643
427584
104986
521608
532534
733555
470054
593787
804272
379882
758047

اسم الطالب
رحاب جمعه عبدالحميد محمد
ندى عبد المنعم المتولى محمد
عبد ﷲ توفيق عبد الغنى اسماعيل عريقى
يارا السيد محمد تقى الدين
امل عبد الباسط عيد ابراهيم
محمود رجب خلف ابوالحمد
نانسى محمد محمد الخلفى
هادى سيد عبد الفضيل محمد حسين
شادى محمد عبدالفتاح ابوشناق
هند ربيع عبدالعال سيد احمد
محمود محمد متولى السيد احمد
ليلى محمد سعد محمد مرسى
يارا محمد على عبدربه
عﻼ يسري عبد الحميد الشايب
هدير حميدو حسن موسى
احمد حاكم عبد السﻼم الدسوقى محمد
ايه ثروت احمد المتولى
منار شلبى عبد الباسط احمد
هالة محمود عبد المجيد عزازى
مارتينا نادى بشاى اسكندر
احمد سمير محمد كريم
عبد ﷲ محمد صادق عبد الغنى عبد الرحيم
أميرة عﻼء رجب إبراهيم
يارا فتحى سيد طة
حسام شاكر رجب ابوزيد
محمد سعيد على غانم
احمد سمير عبدالحميد ابراهيم بدر
احمد مجدى مسعد البيلى احمد
سماح حمدي مصطفي محمد الشوربجي
مادونا فايز جاد ابراهيم
ايه محمود حامد عبدالمجيد سرحان
دنيا عمرو عز الدين محمد احمد

الكلية
معهد فني صحى بنى سويف
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تجارة جامعة السادات
تجاره جامعة دمياط
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اثار قنا جنوب الوادي
تجارة جامعة السادات
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره بنها
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
تربية ابتدائي دمنهور
اداب اسوان
علوم شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى المنصوره
اداب القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره عين شمس
علوم المنصوره
حقوق اﻻسكندريه
تجاره اﻻسكندريه
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره دمنهور
زراعه دمنهور
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب باﻻسكندرية
علوم رياضة كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
السن المنيا
كلية الفنون التطبيقية ببنها
حقوق الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
231292
381139
581395
822592
231998
617490
373104
109135
241331
539939
121857
834867
378464
532594
651980
217071
354657
895367
379410
549008
882773
517707
242927
285627
138316
805343
375395
221241
583070
734216
842412
460595

اسم الطالب
مريم توفيق كريم توفيق
اشرف عطيه خليل يوسف
احمد محمد مصطفي محمد فايد
نعمه رمضان أحمد حسين
عبد الرحمن مصطفي حجاج محمد
منى ربيع محمود محمد شنهاب
رانيا هشام زكريا عبدالهادى
ايمن ابو اليزيد عبد الحميد الشوربجى
ايمان يحيى محمد على
اسراء مصطفى محمد عطية
مريم طارق محمد زكى
فاطمة علي محمد عكاشه
محمود سمير دسوقى محمد
هادى عبدالناصر عبدالعزيز ابوحليقه
زياد اشرف محمد السعيد محمد
محمود على محمود على
منه ﷲ الباز السيد عبدالرحمن
هانى ايمن جيد شاكر
شاهنده احمد محمد سعيد عبدالقادر
محمود سعد محمد علي
احمد صفوت حمد عبد العليم
مى محمد محمد الرشيدى
نجﻼء فتحى طه محمود
عمر محمد محمود عبد العزيز
مى محمود محمد محمد
جرجس مرزق ابراهيم شكري
احمد بركات عفيفى عبدالغنى بركات
هدى محمد مخيمر محمد حسن
اميره محمد عبدالفتاح ابو زينه
محمد عبداللطيف محمد السيد مدين
ماريا مكرم ايليا حليم
محمد سمير حسين ابراهيم اﻻعرج

الكلية
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره عين شمس
علوم اسيوط
اداب قنا ج جنوب الوادى
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
علوم جامعة دمياط
علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه طنطا
فنون تطبيقيه حلوان
تربية دمنهور
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى اسوان
حقوق عين شمس
زراعه دمنهور
علوم المنصوره
تربية/رياضه عين شمس
حقوق عين شمس
تجاره سوهاج
اداب عين شمس
علوم رياضة شبين الكوم
حقوق اسيوط
اداب دمنهور
اداب انتساب موجه حلوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب القاهره
حاسبات ومعلومات المنيا
علوم بنها
حقوق انتساب موجه عين شمس
تربية طنطا
علوم رياضة جامعة السويس
نوعية المنيا
حقوق اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
296491
593747
377104
591545
157196
375668
875038
288267
660273
313347
580895
511806
593686
156970
882986
578143
137437
668911
279653
277737
751268
580008
459735
585712
453019
878914
104471
132836
460090
370843
446043
138119

اسم الطالب
فاطمة اشرف السيد محمد
خالد رمضان نبيه جﻼل
ريهام عماد عبدالمنعم عبدالرحمن مصطفى
ايه ياسر محمد يحيى الخشاب
ايه طه فتحى عبد العزيز
محمد سعيد حسنى احمد محمد
لبنى محمد عبد العاطى محمد
ابتسام عبده احمد عبد الحافظ
عبد الفتاح محمود محمد محمود البيومى
نرمين وحيد عبده حسن
احمد بﻼل محمد مصطفى
نهال رمضان ابراهيم فهمي
رقيه محمد عبد العظيم ابراهيم سراج
ايناس طه شلبى طه
صفاء بدر محمد عبد الحافظ
منار احمد احمد الطليمي
ايمن محسن شرف الدين السيد
صﻼح محمد ابو النجا ابراهيم
شيماء رشيد ابراهيم احمد
شهاب الدين محمد صبحى عبد الملك
مؤمن مجدى عبد الحميد يونس
ايه على ابراهيم امين الثلث
اسﻼم محمود حلمى عبدالحميد سيف الدين
السيد الشحات عبد الفتاح الشحات
امنية سامي عبدالواحد حسب النبي
فاطمه الزهراء اشرف كمال محمود
احمد عﻼء شاهين شاهين سليمان
كريم علي محمد عبد الحكيم
هند عطيه محمد أمين عبده
شنوده عدلى مشرقى سﻼمة
احمد ابراهيم عبد ﷲ عبد العزيز
اسماء خالد محمود عبيد

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره بور سعيد
علوم رياضة عين شمس
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تربية ابتدائي بنى سويف
حاسبات ومعلومات الزقازيق
كلية تجارة ج أسوان
اداب القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية السادات
حقوق المنصوره
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
اداب بنى سويف
تجاره اسيوط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
اعﻼم القاهره
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
اداب المنصوره
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تجاره طنطا
تربية ابتدائي طنطا
علوم اسيوط
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
اداب القاهره
تجاره كفر الشيخ
اداب عين شمس
تجاره طنطا
معهد فني صحى امبابة

Page 3559 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
105411
730170
312691
156121
305859
584470
541899
599525
847427
366072
755686
380489
226975
675478
446281
612486
521328
680495
537029
436527
427238
819115
821181
455458
107604
523183
231378
123984
245466
509661
578742
111438

اسم الطالب
مصطفى صﻼح فتحى عبد الودود
اروى محمد حسين عبد العزيز
اسﻼم محمد فهيم عبدالوهاب
احمد نبيل صﻼح خليل
احمد محمد عبد الوهاب قشطة
سحر ياسر ابوخليل محمد شتا
عبد الرحمن صﻼح عبد الرحمن عبد الرحمن مصلحي
سامى احمد حامد محمد مرسى
سلمى محمد عبدالفتاح على
محمد محمود عبدالرحمن السيد اغا
ايه عصام محمد على
عبدالعزيز اسامه زينهم هاشم
مروه اشرف عبد الرؤف حسين حسن
رانيا عاطف محمد البندارى عبد ﷲ
مصطفى أحمد سعد إبراهيم على
احمد اشرف صﻼح محمد حسن
آية عبد ﷲ رزق محمد
مروه محمد السيد عوض
دعاء فتحى منصور ابراهيم منصور
فاطمة الزهراء فؤاد محمود محمد حسانين
احمد ابراهيم احمد حسن
ماريا اسحق عبدالتواب بولس
جيهان سيد مبارك احمد
محمد فيصل عبدالحميد راضى
نيره صﻼح الدين عبده حسن
عمار ياسر المحمدي جبر
هاجر مجدى عبد المعز عمر
مصطفي رمضان السيد حسين
داليا سليمان السيد سليمان
ارسانى مجدى رزق كيرلس ميخائيل
اسﻼم هشام احمد البسيونى شومان
تقى جمال قرنى مبروك

الكلية
تجاره القاهره
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
تربية شبين الكوم
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه اسيوط
معهد فني صحى رياضه بنها
تجاره المنصوره
علوم رياضة اﻻسماعيليه
السن عين شمس
علوم بورسعيد
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره بور سعيد
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
علوم عين شمس
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره طنطا
تجاره جامعة السويس
اداب دمنهور
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره دمنهور
علوم اﻻسكندريه
علوم اﻻسكندريه
رياض اطفال القاهره طالبات
تجارة قنا ج جنوب الوادي
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه اسيوط
تجاره القاهره
تجاره اﻻسكندريه
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
حقوق حلوان
زراعه القاهره
تجاره انتساب موجه دمنهور
زراعه المنصوره
تجاره القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
896436
656491
151428
652856
164079
322674
808513
747010
599155
306737
237914
162229
132582
438852
511016
457667
591014
755606
594363
439934
878078
229751
802770
671295
379104
907237
208695
918072
314919
171961
808709
239956

اسم الطالب
ايمان على عبد الغنى فرغلى
منه ﷲ سامى سعد محمد العشرى
علياء صبحي علي مسعود
عبد الرحمن احمد بدير احمد الغازى
يوسف عبد ﷲ حسنى عبد العزيز
اسماء عبد المقصود كمال سيد احمد نجم
مبارك ابراهيم علم شيخون
محمد صﻼح محمد حبيب
محمود محمد خيرى حسن الحكيم
محمد ناير محمد خليف
مروه نبيل عبدالسﻼم عزازى
عﻼ حماده علي الروبي
عبد الرحمن شريف خليل فضل ﷲ
خلود عﻼء الدين حسن مصطفى خضر
محمد احمد صالح عوض سعد
دينا احمد محمد البليهى
يمنى السيد السعيد حسن
شامه محمد اسماعيل حسن
حبيبة الحسينى محمد عبد الوهاب المصرى
نيرة طارق عبد الحميد السيد الشريف
داليا رشاد احمد حسن
هاجر محمود حلمى احمد
فادى جرجس وليم صادق
حسين فتحى محمود الشوربجى
ريهام عبدالمعطى عبدالغفار على حسن
اسماء احمد سليم احمد
عبير فريد السيد حمزة
طارق شمس الدين عبدالحافظ السمان
عمرو سيد احمد السيد خضير
احمد ايهاب عبده السيد راجح
احمد محمد احمد عبد العظيم
محمد سراج الدين جمعه احمد

الكلية
تربية سوهاج
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره القاهره
اداب المنصوره
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
اداب طنطا
حقوق بنى سويف
علوم رياضة جامعة السويس
اداب الزقازيق
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
دار العلوم الفيوم
دار العلوم ج القاهره
تربية/رياضه اﻻسكندرية
حقوق اﻻسكندريه
تربية ابتدائي طنطا
تجاره جامعة دمياط
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره جامعة دمياط
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره اسيوط
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر
تجاره بنى سويف
تجاره المنصوره
كلية البنات تربية عين شمس
حقوق سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره سوهاج
طب بيطرى بنها
زراعه القاهره
السن المنيا/رياضة
حاسبات ومعلومات الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
539527
659049
908608
120345
728578
669199
358085
322572
280749
677028
817278
898188
667004
676161
814048
921033
756356
613452
507842
579075
308677
426614
117091
166946
532574
158357
899287
663575
318032
757616
455800
576899

اسم الطالب
فوزيه فتحي مسعود حمد
ايه سامى حافظ سﻼمة
دعاء عبد المنعم مختار محمد
محمد فوزى فتح ﷲ احمد
خلود حسن علي حبشى السيد
احمد حامد عبد العزيز محمد عجيزه
ندا مدحت محمد محمد
اسماء سامي عبدالفتاح البردخينى
احمد اسامة حسين محمود
احمد ايمن احمد شبل ابو السعود
عمرو على فخرى طه
بسمه محمد محمد على
هند محمد ابو الفتوح محمد فوده
رانيا محمد عزب معوض فاضل
محمد ماجد مختار قاسم
محمود محمد ابو العﻼ طه
فاطمه الزهراء عبد الرحمن عارف سالم
احمد طارق محمود احمد
امير ايهاب منير عزيز بولس
عبد اللطيف يحى عبد اللطيف الششتاوي الشراكي
مرنا مجدي محمد نوفل
عماد الدين عادل احمد احمد نجم يوسف
اسﻼم احمد حمدان صبره
ايه على سعد عبد العزيز
محمود هانى محمد مسعود هنيدى
محمد سيد ابراهيم احمد
ايمان راضى فهمى بكرى
هند احمد لبيب احمد مرعى
محمد شريف حداد على عفيفى
امنيه مجدي عبد اللطيف عبد ﷲ
مصطفى احمد مصطفى عبد العزيز العدوى
ايه عز الدين محمد فهمى الشرقاوى

الكلية
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي المنصوره
اداب اسوان
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية طفوله الزقازيق
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تربية طفوله شبين الكوم
تجاره طنطا
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
تجاره بنى سويف
معهد فني تمريض سوهاج
تجارة جامعة السادات
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
معهد فني صحى بنى سويف
زراعه اسوان/رياضة
معهد فني صحى اسماعيليه
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا المنسوجات بالمحلة الكبرى
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية/رياضه حلوان
زراعه الفيوم
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره انتساب موجه بنى سويف
اداب سوهاج
علوم جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
رياض اطفال القاهره طالبات
ك.ت .فني منشات بحريه بور سعيد
علوم طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
663563
139635
651963
229510
532786
818223
672259
445307
129296
753529
876857
160741
831942
464284
142707
395617
147225
510138
318957
307627
596460
665041
304481
461833
438440
388455
677090
881292
544854
526950
615534
453137

اسم الطالب
نيره السيد احمد المغازى
اية ابراهيم احمد بشير
السيد محمد السيد محمد الحسيني
اية سعد يوسف عبد المقصود
احمد عبدالمعطى عبدالسﻼم عبداللطيف
احمد محمد فاروق محمد
رانده احمد رمضان عوض
ايه جمال بسيونى عميره
محمد عادل حامد شربينى
محمد التابعى حسن التابعى محمود
محمود مصطفى حسن احمد
شيماء خالد على عبد ﷲ
مكاريوس عادل موريس مترى
احمد عبد المنعم مصطفى الجزار
امانى يوسف ابراهيم يوسف الشناويهى
مياده طارق محمد على سليمان
احمد عصام عبد ﷲ فولى
عبد الرحمن محمد عبد الحميد عوض عبدﷲ
داليا زكريا شاكر علي عشره
سلمى سامي ابوعطيه صقر
عمر يوسف يوسف مسعد عيد
محمد خالد شحاته عبد الخالق
بسنت ممدوح حنفي جودة الحنفى
اسراء محمد عطيه عبدالحميد جميعى
هاجر هشام احمد شوكت العمروسى
نهاد خالد السيد احمد
محمد عادل السيد محمد دياب
ابتسام محمد حسن محمود
عبد ﷲ حسنى حنفى احمد ابراهيم
منه ﷲ حسين محمود قطب فرحات
ايمان عوض محمد مرسى عبدالوهاب
ساره ماجد ابو النجا السبحى

الكلية
علوم المنصوره
حقوق القاهره
علوم المنصوره
حقوق عين شمس
زراعه دمنهور
علوم المنيا
معهد فني تمريض المنصوره
زراعه طنطا
حقوق القاهره
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تربية/رياضه اسيوط
إعﻼم بنى سويف
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
حقوق طنطا
اداب القاهره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
فنون تطبيقيه حلوان
اداب انتساب موجه دمنهور
علوم شبين الكوم ج المنوفية
حقوق شبين الكوم ج منوفية
الفني للفنادق اﻻسكندريه
علوم جامعة دمياط
اداب شبين الكوم ج المنوفية
طب بيطرى كفر الشيخ
اداب انتساب موجه دمنهور
علوم بنها
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية ابتدائي اسيوط
علوم رياضة اﻻسكندرية
علوم اﻻسكندريه
تربية الزقازيق
تجاره انتساب موجه طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
590364
453727
594123
104669
754194
837829
303114
537007
361382
878746
243175
886140
134919
448944
441922
899085
805163
584274
151710
159410
278247
748896
827391
726100
558247
652489
299932
155900
577937
321781
650095
236311

اسم الطالب
محمد ابراهيم عبد القادر الشعراوى
تقى عماد محمد حسن عبده
حسام عصام جابر نعمان بصله
خلود نصر محمد على
احمد محمد محمد خالد مصطفى
كريم محمد سنوسي ابراهيم
اميرة امين عبد العزيز ابراهيم عنبر
ايمان احمد عبد العظيم عبد ﷲ رمضان
ندى مجدى عزازى عبدالواحد ابوالخير
عبد ﷲ سيد محمد قناوي
سماح خلف عبد العظيم محمد
طه عبد الحميد علي معبد
مصطفي زكي مصطفي زكي
حور محمد احمد شتيوى
احمد ابراهيم محمد القويسنى
جهاد احمد عبد اللطيف احمد
أية ماهر حماد اسماعيل
اسﻼم مصطفى محمد عبد ربه
محمود محمد عبد الستار احمد
اسﻼم رمضان زكريا احمد
سلمى محمد احمد حماد
ليندا ظريف رشدي عبد المﻼك
هيام سليمان النوبى احمد
نورهان حسن عبدالرجال محمد محمد الخطيب
روان السيد عامر السيد عامر
مصطفى احمد كامل عبد الحليم زهانة
محمد عبد العزيز حسين محمد
اسراء سيد ابراهيم عبد الجواد
اسماء الدسوقى عبد الجيد جوده
محمود عبد المطلب احمد القلشى
مصطفى عابد محمد احمد عبيه
محمد عاطف مصطفي حسين

الكلية
حقوق المنصوره
دار العلوم ج القاهره
تجاره بور سعيد
تجاره طنطا
تجاره بور سعيد
تمريض اسيوط
تربية طفوله شبين الكوم
طب بيطرى دمنهور
كلية البنات تربية عين شمس
تمريض اسيوط
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره انتساب موجه اسيوط
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي طنطا
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره سوهاج
تربية ابتدائي المنيا
تجاره طنطا
علوم بنى سويف
تربية /رياضه بنى سويف
فنون جميله فنون حلوان
علوم جامعة السويس
حقوق قنا جنوب الوادي
علوم رياضة اﻻسماعيليه
تجاره طنطا
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
تربية بنى سويف
تمريض طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
طب بيطرى المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
163604
118808
736838
737581
802492
131897
679046
810173
367787
675234
115476
595315
368666
897746
442087
225243
165054
309882
607212
659099
543067
177000
662904
153037
505926
666676
212773
892416
509070
662728
682472
111093

اسم الطالب
محمود صﻼح الدين احمد نجدى
اﻻء نادى فؤاد سالم
احمد عزت احمد علي
خلود السيد محمد محمد
حميدة حسين أنور عبد الرحيم
محمود طارق شريف حسن
على جمعه سﻼمه محمد سﻼمه
بولس حبيب يوسف يونان
شيماء احمد ابراهيم احمد عطوة
عمر محمد ابراهيم محمد عبد اللطيف الشعراوى
ريم فارس محمد عيد على
فاطمه الزهراء محمود ونيس مرعى عبد الرحيم عنبر
اسراء ناصر السيد على
ساره ماجد مجلع سليمان
محمد عﻼء شبل على
على عمر على عبيد
محمد محمود فتحى ابو القمصان
احمد مدحت يونس شلبى
مازن احمس الطارق عوض متولى
ضحى ابراهيم محمود محمد نبيه
مصطفى حسن محمد السيد على
عﻼ سامي نزﻻوي محمد
ايه بدير عبد السميع جمعة
اﻻء احمد سيد بدر
احمد عادل صدقي خليل ابراهيم
البسيونى محمد البسيونى حسن نصر
ريهام جمال عبدالرحمن احمد
هند محمد صدقى محمود
نرمين الفي حكيم فهمي
ايه عيد المعداوى عبد العال
تغريد ايمن محمد صﻼح الدين محمد طه موسى
مى عادل محمد ابراهيم

الكلية
حقوق بنى سويف
زراعه القاهره
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
علوم الزقازيق
دار العلوم المنيا
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حقوق بنى سويف
اداب بنها
علوم المنصوره
زراعه عين شمس
تمريض المنصورة
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
طب بيطرى سوهاج
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات اﻹدارية
علوم الفيوم
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
علوم المنصوره
علوم رياضة اسوان
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
اداب المنصوره
علوم بنى سويف
تجاره انتساب موجه دمنهور
علوم رياضة الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية اسيوط
تجاره دمنهور
تربية المنصوره
اداب انتساب موجه المنصوره
حقوق القاهره

Page 3565 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
879085
225868
752870
433578
832006
611595
391698
587096
899969
167642
307425
125697
591998
204104
473005
370000
245450
443472
590209
878155
831280
544782
220095
429410
674384
322733
903201
880139
220496
500890
542195
592117

اسم الطالب
ايات يوسف احمد حمدان
هشام محمود محمد العربى
امانى محمود اسماعيل احمد عرنوس
ادهم حسين محمود محمدعلى
محمد عبدالوهاب جادالرب ابوبكر
نجيبه عوض ﷲ محمد على
يسرا بدوى على محمد عبدﷲ
هند احمد محمود عوض العجمي
مارينا حارس البربرى جرجس
مصطفى على سليمان عبدالحفيظ
هدير نزيه محمد ابو سليمان
ريهام اشرف حسين عبد الحميد
نورا عبده عبد الرحمن خلف
نادين عادل لويس جرجس جبرائيل
حمدى السيد عبد السيد الحمادى المغازى
اميمه نبيل عفيفى متولي
ايه وجية سمير عبد العزيز
آيه ابراهيم قطب محمد الجبرسى
احمد احمد رفعت قطارية
فبرونيا فرنسيس فخرى بطرس
سحر عصام رشدى حافظ
احمد عمرو محمد عبده محمد الخولى
اشرقت رافت احمد محمد
هدير يسرى محمد حسن محمد
محمد خالد محمد ابراهيم جاد سليم
اسراء محمد حمدى عبد الرحيم ابو العزم
فهد جاد محمود توفيق
سلمى سامح سيد عبد الرحيم
عاطف عصام محمد سالم عوض
فرح أحمد يوسف حسين الطواب
عبد الرحمن عبد المجيد السيد عبد المجيد
منى مجدى محمد عطعوط

الكلية
علوم اسيوط
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
نوعية بور سعيد
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
ك.ت .فني صناعى قنا
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره عين شمس
زراعه المنصوره
معهد فني صحى سوهاج
دار العلوم الفيوم
تربية ابتدائي شبين الكوم
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره عين شمس
تجاره جامعة السويس
معهد فنى تمريض بنها
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره اسيوط
معهد فني صحى سوهاج
علوم رياضة اسوان
حقوق حلوان
علوم رياضة طنطا
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تربية السادات
اداب سوهاج
السن المنيا
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب سوهاج
علوم رياضة كفر الشيخ
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
910962
520346
732914
387115
613634
285581
109921
808800
539711
147994
834297
284271
120223
825248
539399
212175
220608
683374
382943
449988
209440
581685
233050
317856
533930
534087
107977
657731
217854
160871
321016
592111

اسم الطالب
ابراهيم احمد يس صالح
آﻻء محمد عبد الحميد محمد بكر
مريم اسامه محمود ﻻشين
اسراء محمد رمضان قطب
منار عبدالغنى ابراهيم اسماعيل
محمود اسماعيل محمود عبد الحليم الديرى
بيتر يحيى عريان دوس
احمد اشرف محمد صادق
ايه خالد فتح ﷲ محمد عامر
محمد حازم محمد فهمي
دينا اشرف عبداللطيف احمد
طارق السعيد محمد خليل الشامي
كامل فتحى سعد نعيم
احمد محمد احمد زرزور
اسراء سعيد عبد الجواد ابو زامل
مريم عادل عبد العاطي على الدبيكي
مصطفى احمد نورالدين عبد التواب
رحمه ممدوح عبد السﻼم عبد الخالق
مصطفى محمد عزالعرب طه
نورا حسين محمد حسنين التﻼوى
ميرنا محمد ابراهيم على دياب
محمد مسعد محمد الجوهرى
مريم موسى محمد عامر
صابر صبحي عبد الخالق بيومى
تقى مصطفى عبد الرحيم عبده عبد الوهاب
سميرة سعيد إبراهيم على زﻻلة
انجى نبيل محمود فهمى محمد
محمد السعيد محمد شرف
مريم عبدة خليل ابراهيم
دعاء يوسف محمد محمود
ندا طلعت محمد أنور حمزه بيومى
منة ﷲ وليد حسين محمد سرحان

الكلية
تربية اسوان
اداب دمنهور
طب بيطرى الزقازيق
اداب عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب القاهره
تجاره انتساب موجه بنى سويف
دار العلوم ج القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق القاهره
اداب قنا ج جنوب الوادى
اثار القاهره
حقوق القاهره
تربية عين شمس
تجاره بور سعيد
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية طنطا
حقوق عين شمس
تجاره طنطا
تربية عين شمس
علوم رياضة بنها
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
علوم اﻻسكندريه
تجاره القاهره
تجاره طنطا
حقوق عين شمس
اداب بنى سويف
تربية ابتدائي السادات
تجاره بور سعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
308499
737659
752624
665611
810618
204406
427286
387040
500260
526919
470896
506373
895748
301293
653693
734704
128585
312832
530904
132777
151699
890422
908987
652058
525434
599973
501252
324063
737009
461891
741034
323441

اسم الطالب
اية احمد محمد صقر
عليه ابراهيم عمرو محمد مصطفى
شروق منتصر عبد الفتاح الشربينى
ناديه عزت حامد محمد سيد احمد
احمد نادي عبدالرسول عثمان
ندى محمود رجائى زكى عكاشه
محمد عبدالعاطي شحاته أبوشناف
ساره خالد محمد فهمي
اوجينى شريف داود حبيب مرقص
سلوى ممدوح عبد الحفيظ عبد الحليم
داليا عبد الحميد محمد عبد الحميد ديه
دينا مجدى عبدالعزيز محمد ابو زيد
انجى صبرى كمال بشاره
محمود صبحي محمود نايل
محمود محمد همام محمد عبد ﷲ
شيماء محمد عوض ﷲ محمود
شروق محمد على محمد منصور
اسراء نصر عبدالتواب احمد
عبدالرحمن سعد الصافي هنه
محمد يحيي يوسف علي
مايكل ميﻼد وليم برسوم
ايمان موسى احمد محمد
هاجر احمد رمزى محمد
محمد السيد ابراهيم الدسوقى ابراهيم البقرى
مارينا رومان زكى فتيان سليمان
احمد هاشم متولى هاشم
سندس سعيد السيد ابراهيم حسين
ابراهيم محمد محمد إبراهيم
اسامه محمد عبد الموجود الخزرجى
ايه ابراهيم ابراهيم ابراهيم الهوارى
محمد سيد ابراهيم الدسوقي محمد حجازي
غادة امين محمد زكى ابراهيم حماد

الكلية
نوعية اشمون
تجاره الزقازيق
زراعه اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تمريض المنصورة
تجاره اسيوط
حقوق القاهره
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
تجاره اﻻسكندريه
تربية كفر الشيخ
حقوق اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه سوهاج
تمريض شبين الكوم المنوفية
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
اداب الزقازيق
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
علوم طنطا
تجاره طنطا
علوم بنى سويف
معهد فني صحى اسيوط
تجاره سوهاج
تجاره المنصوره
تربية اسكندرية
تجاره الزقازيق
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
تجاره الزقازيق
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
382350
155522
320273
821841
111712
363306
359601
543539
600924
729400
875455
913759
390708
875266
243338
114850
131812
603858
278365
105635
519168
243446
548684
557982
169407
106767
536043
472386
533032
376962
234509
243037

اسم الطالب
احمد محمد محمود عبدالمنعم ناصف
تقي حسام قاسم احمد
محمد بدران طلعت اسماعيل
فاطمة أحمد عبد الحميد مصطفي
اسماء عاشور السيد السيد
مصطفى محمد احمد محمود
محمد بدرالدين ميرغنى الطيب
محمد ابراهيم مطاوع احمد
همس ايمن امين على خليل
ابراهيم جمال ابراهيم سليمان
عمر محمد محمد محمود
رحمه مصطفى سعيد حسانين
نورا جمال فاروق طه
كريم مصطفى عبد الحافظ احمد السنباطى
اسراء احمد محمد عبد العال
اية بدوى محمود احمد
عبد الرحمن ابراهيم ابراهيم عبد الحميد
عبد الحميد احمد عبد العزيز محمد بدوى
نهير نبيل احمد جنيدي
محمد عاطف ابو بكر قرنى
أفنان ابراهيم محمد عامر
شيماء بيومى الصاوى بيومى
محمود السيد ابراهيم ابراهيم الغرابلى
حسناء السيد خميس حجازي
حسناء محمد عبد المعبود السيد
على محمد مصطفى على خضر
اسراء محمد عوض فياض
اسراء عبدربه محمود سليم
احمد خميس صميدة عطية هﻼل
رندا محمد حسين سالم دراهم
عبدالرحمن ناصر عبدالفتاح محمود
اسماء رضا احمد عبدالجواد

الكلية
تربية عين شمس
تربية بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة طنطا
زراعه الزقازيق
تجاره انتساب موجة جامعة السويس
تجاره سوهاج
حقوق اسوان
نوعية بنها
حقوق اسيوط
دار العلوم ج القاهره
اداب القاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى ببنى سويف
اداب دمنهور
تجاره انتساب موجه قاهره
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تربية ابتدائي دمنهور
اداب انتساب موجه الفيوم
تجاره القاهره
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره بنها
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
علوم حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
224884
601765
289383
297020
132009
239603
803338
286305
659455
510610
366318
670561
388692
316245
746592
466355
747652
239721
741166
578077
217358
754557
875838
134663
465556
293708
133930
128643
878303
160489
277693
525361

اسم الطالب
باسم ماهر سعد المنير
محمد مسعد صابر عبدالفتاح
عمر عواد شعبان رفاعى
نورهان عبد السميع عبد الصادق عبد ربه
احمد السعيد عبد الكريم محمد السيد
عبد ﷲ جمال عبد الوهاب معوض
اندرو اشرف مسعد عبد اللة
ايات محمد سعد ركابى
خلود صفوت ابراهيم الهﻼلي
ادهم ضاحى محمود ضاحى يونس
محمد السيد محمد دويدار
اسراء عطا حلمى محمد الخيرى
عﻼ حمدى اسماعيل محمود
نورهان سامي مسعود السيد بسيونى
ابانوب فرحات حنا ارمانيوس
دعاء احمد مصطفى على حسن
نورا صﻼح الدين على عبد السﻼم
محروص البدري صدقي فرج
عبدالعال عربى عبدالعال محمد
هاجر عبد المنعم محمد سويلم
ندى رجائي محمود علي
محمد عماد حمدان زعرب زعرب
روماريو حشمت فوزى كيرلس
محمود اشرف محمد محمود
هدى ابراهيم عبدالوهاب محمد مسعود
عمر محمد عبدالخالق مرسي
دنيا عبد الرحمن محمد هاشم
منه هﻼل حسن محمد
عبد ﷲ يحيى زكريا على
رنا شعبان كمال محمد حمدان
احمد حسن رشوان حسين
رنا ممدوح محمود علي ابراهيم

الكلية
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره الزقازيق
علوم رياضة القاهرة
تربية عين شمس
اثار الفيوم
تجاره عين شمس
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
تربية حلوان
طب بيطرى المنصوره
اداب انتساب موجه دمنهور
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية ابتدائي المنصوره
اثار القاهره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
فنون تطبيقية جامعة دمياط
علوم رياضة جامعة السويس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
زراعه المنصوره
اداب انتساب موجه حلوان
تربية العريش
علوم رياضة اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
السن عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب القاهره
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
حقوق اسيوط
حقوق بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
377762
655394
309177
433555
480363
319138
229588
729021
603650
240021
133760
104344
449953
161283
680775
305008
583834
899116
653623
385408
752236
887050
212568
366339
580642
385299
882784
165138
579651
837062
802731
742614

اسم الطالب
صﻼح محمد احمد امام حسنين
عمر محمد عبد العظيم محمد اﻻمام
اسماء قاسم ابراهيم الفرماوى قاسم
محمد خليل محمد خليل محمود
اسراء سعد منشاوى محمد على
امل عصام عبدالمحسن عبداللطيف
ساره رمضان على هﻼل
ندا رضا محمد فايد غانم
احمد طارق محمود عبد ﷲ محمد
اسراء احمد ياسين احمد
اميره حسن محمد شيخون
احمد عرفات احمد محمد على
فاطمه يوسف السيد محمود عبيد
اموره يوسف ثابت يوسف
ايه ابراهيم حسن حسن السيد زمزم
اميرة ماهر عبد الرسول أحمد مرزوق
نسمة رضا سعد السحراوى
مورا القس بوﻻ كامل بباوى
اسﻼم محمد السيد محمد عطوه
طارق ماهر عبدالمجيد يوسف
ايمان حسن محمد خاطر محمد حسن
احمد محمد فؤاد عبد المنعم
مهند خالد عوض امام
مصطفى السيد الطوخى السيد
محمود احمد عبدالرحيم عبدالوهاب
محمد احمد محمد احمد محمود
احمد محمود عبد العزيز عبد الحافظ
احمد بكرى صبرى على
آية محمد السيد محمد القاضى
نورهان محمد عبد الوهاب عبدﷲ
احمد يحى محمد محمدالشاهد
منه ﷲ عصام عبد الوهاب محمد فرج

الكلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية السادات
علوم اﻻسكندريه
نوعية كفر الشيخ
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب م .بنها
اثار القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
بنات علوم رياضة عين شمس
تجاره القاهره
علوم طنطا
اداب بنى سويف
علوم جامعة دمياط
تربية طفوله شبين الكوم
تربية/رياضه طنطا
تجاره سوهاج
تجاره كفر الشيخ
تجاره عين شمس
تربية/رياضه بور سعيد
تجاره اسيوط
علوم القاهره
تجاره بنها
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب انتساب موجه عين شمس
حقوق اسيوط
تجاره بنى سويف
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تجاره بنى سويف
تربية اﻻسماعيليه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
466124
319210
744417
165680
539810
363051
157881
380478
588641
167016
318489
735230
151587
599412
809244
315664
517789
291514
112536
548068
515300
107609
889732
158896
220275
111063
751120
103386
507963
817304
118512
473724

اسم الطالب
ايه ابراهيم محمد اسماعيل نعيم
مروة فهمي عبدالجواد عﻼم
عمرو موسى على احمد
محمد شعبان جيوشي عبد المقصود
لمياء نبيل محمد طحاوى
ابانوب دانيال مواسى دانيال
عﻼء سيد رجب حسن
محمود صابر سيد على
محمد زكريا عبدالرحمن هجرس
هبه ﷲ محمد محمود صالح
انس فنجري منير قطب عفيفي
غاده ثروت محمد عبد الرحمن
احمد سعيد عيسى محمد
هاجر محمد على احمد
مروة محمد حسن عبد الوهاب
علي جابر على محمد فرج
ارزاق عبد ﷲ السيد يوسف الزقم
اسﻼم خالد خيرﷲ خالد
دينا اشرف زكريا عبد القادر
شريف محمد محروس عبد الرحمن ابوزيد
كريم احمد فؤاد جوهر
سلمى ابراهيم عثمان محمد
صابرين احمد صدقى عبد الغنى
ايمان محمد كامل محمد
ريهام سليم السيد اسماعيل
مروه العزب حسين عيسى
عمر ياسر ابراهيم خليفة
فاطمة محمود فوزى عبد العال
حازم عادل عباس عيسى احمد
ماركو عادل جرجس جيد
اسراء سعيد محمد بحيرى
أميره عبدالغنى نوفل حسن ابو حطب

الكلية
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تربية بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنى سويف
اﻻكاديمية الدولية للهندسة وعلوم اﻻعﻼم )شعبة ادارة اﻻعمال(
تربية/رياضه حلوان
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
علوم طنطا
علوم الفيوم
علوم شبين الكوم ج المنوفية
علوم الزقازيق
تجاره سوهاج
علوم بنها
اداب انتساب موجه المنيا
تربية شبين الكوم
اداب انتساب موجه دمنهور
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره انتساب موجه طنطا
علوم رياضة اسوان
اداب دمنهور
تجاره القاهره
تربية ابتدائي اسيوط
رياض اطفال بنى سويف
علوم عين شمس
اداب انتساب موجه حلوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية رياضيه بنين اﻻسكندريه
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
اداب انتساب موجه حلوان
تربية ابتدائي كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
433778
306050
323719
505705
352485
754081
526169
888958
308271
739550
672654
120086
324411
911426
428413
607920
666375
161991
527583
323717
437079
310859
673161
284793
585700
471862
677735
736191
731357
169996
730532
320898

اسم الطالب
ابراهيم عبدالجواد ابراهيم محمد
حسن فوزي عبد النبي حسن عبد النبي
نسرين عادل منصور الفرارجى
محمد جمعه محروس المنشاوى حسين
ساره محمد السيد احمد
منه ﷲ محمد خضر محمد نور الدين
احمد محمد أحمد نوبى سيد
رجب احمد موسى محمد
محمود احمد محمد احمد العكفى
سامح احمد عبدالحميد عبدالرحمن
احمد عبد الرحمن محمد الدسوقى محمد
سيف النصر محمد عبد الرحيم ابراهيم
احمد سيد عواد نصر ﷲ
فايزه ماهر يسن احمد
عمر محمد عباس مرسى شعيب
اسماء السيد صادق عثمان عامر
محمد خالد احمد الحسينى سعيد
مصطفي طارق طلبة محمد سالم
منه ﷲ خالد محمد ابراهيم سردينة
نرمين محمد حامد عباس مليجى
ايه عادل محمد محمد منصور
خلود محمد شندي عبد الرحيم القاضى
ايه نبيل سعد الدين زغلول
اﻻء ابراهيم حسن محمد عمار
احمد حماده احمد أحمد زهران
احمد عزيز عبد الستار درويش
ساره السيد محمد عطية
مصطفى سامى شوقى ابو العﻼ
ايه هاشم ابو الغيط هاشم
فاطمة محمود فريد على
ايمان احمد امين على
رانيا عيد سعيد امبارك

الكلية
حقوق اﻻسكندريه
اداب شبين الكوم ج المنوفية
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية ابتدائي بنها
تربية بور سعيد
تجاره اﻻسكندريه
اداب اسيوط
اداب كفر الشيخ
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية تجارة ج أسوان
علوم رياضة الزقازيق
رياض اطفال المنصوره
تجاره انتساب موجه المنصوره
حقوق بنى سويف
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
معهد فني صحى بنها
علوم رياضة اسيوط
تربية شبين الكوم
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره عين شمس
تجاره المنصوره
تجاره كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية الزقازيق
رياض اطفال المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
دار العلوم ج القاهره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
128366
166220
205356
599951
735528
388023
309964
726634
881761
751229
391870
748777
538272
234053
366090
580078
575921
886008
141884
368866
662521
592945
279206
391014
543454
610244
913514
618550
892579
727185
522520
580463

اسم الطالب
منة منصور حسين على
علياء رجب عبد اللطيف على
ساندى سامح حنا شاكر
احمد السيد عوض ﷲ بندارى
ميسره ماهر فوزى عبدﷲ
احمد ابراهيم على احمد
محمود طه كامل بهجات
محمود محمد احمد رسﻼن على
هدى جمال عبد الناصر جبر
اسﻼم خالد انور علي مشالي
يسرى احمد محمد اسماعيل ذكرى
نادرة سامى غريب سليمان
صافى عبدالسميع محمود عبدالفتاح الفراش
اﻻء محمد خليل محمد
احمد سليمان حسن سليمان الشافعى
رقيه ابراهيم احمد محمد موسى
محمد مصطفى احمد ابو شريف
مارينا كميل كامل توفيق
كيرلس عاطف فرج يعقوب
ساره ابوزيد محمد السيد عبدالبر
مهند طارق عبد الغفار عبد المعطى سلطان حسن
محمود نجاح وفيق الشعراوى
عمر محمد عبد العزيز عبد الجواد على
خلود عزت عطيه عبدالحليم
عمرو طارق غمرى السيد امام
منار سيداحمد محمد سيداحمد
فاطمه عزالدين احمد حسن
اسماء احمد احمد محمد السيد
منار عﻼء شاكر حسين
محمد سمير على احمد ابو زيد
ماجد ابوالغيط عجيب يسى
جيهان السعيد محمود محمد ابراهيم

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه الفيوم
حقوق عين شمس
تربية الزقازيق
مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
اداب اسيوط
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حقوق بنها
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تربية طفوله ج دمنهور
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم بنها
علوم المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى اسيوط
علوم القاهره
تربية بنها
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
حاسبات ومعلومات المنصوره
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
اعﻼم القاهره
علوم رياضة سوهاج
السن عين شمس
تربية اسوان
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية اسيوط
تربية الزقازيق
تربية اسكندرية
معهد فني صحى طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
584163
736447
755677
297126
458334
294024
681578
123787
323298
245118
171720
283021
229499
922256
672459
668128
112670
543832
738307
313575
661906
158533
590351
204171
463339
666379
363656
151249
466173
366741
288271
389058

اسم الطالب
محمد مصطفى المرسى جادﷲ
مصطفى ابراهيم محمد سليمان عكاشه
اميره زغلول محمد محمود
خلود محمد محروس محمد حسن
اسامة عبد العاطي عبد الرازق طلبة
مصطفى طلعت توفيق محمد الغزاوي
عبد ﷲ اسماعيل اسماعيل الدسوقى الهلباوى
محمد حسام الدين شعبان احمد
ريهام محمد عبدالرحمن محمد
نهى خالد عثمان على
خالد ابوزيد سيد كامل
زياد راضي عبد الفتاح عمر
امنيه سيد محمد عبدالحميد
الزهراء احمد جمال على
شيماء السيد المتولى على
مهاب محمد عبد السميع الجنايني
اسراء ابراهيم احمد عبد الرحمن
مى سعد مقبل ابو عياش
محمد سعيد محمد وصفى الصاوى
ندا محمد بريك حميدة
الحسينى محمد الحسينى محمد الحسينى سعفان
ايمان ربيع بسيونى طه
فريد فكري رجب زقزوق
كﻼرا صبحى شفيق خليل
ايه عزت السعيد يونس غانم
مروان طلعت محمود احمد ابو الروس
كريم اشرف عبدﷲ احمد
ايه احمد عبد الغنى عبد الحميد
سماح الشوادفى عبداللطيف شحاتة ابو النجا
لؤى عفت كمال ابراهيم
رنا عاطف ابراهيم احمد
امل مجدى محمد عبدالرحيم الطيبى

الكلية
اداب المنصوره
نوعية الزقازيق
اثار القاهره
تجاره عين شمس
تربية كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه حلوان
تمريض المنصورة
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية شبين الكوم
تجاره انتساب موجه طنطا
اداب انتساب موجه بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تربية اسوان
نوعية المنصوره
تجاره جامعة السويس
حقوق حلوان
علوم رياضة كفر الشيخ
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية ابتدائي بنى سويف
تربية جامعة دمياط
فنون جميله فنون حلوان
اداب كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية حلوان
اداب كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية عين شمس
كلية البنات آداب عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
534676
504590
826242
435963
891793
832717
894696
590462
143344
153622
461198
536438
821375
460665
111138
660088
503558
312944
166949
516453
103620
651505
608724
352724
822784
659312
835312
443703
822912
653973
473789
802078

اسم الطالب
نيره عبد اللطيف عبد الفتاح محمود
محمد صبحى محمد محمد داود
يسرا احمد عبدالمقصود عبد الظاهر
ندى السيد سعد محمد الجندي
صافيناز محمود عبد الوارث احمد
دانا عبد القادر حسين احمد
محمود مرزوق محمود مرسي
احمد اشرف مراد محمد بدوى
يوسف زاهر يوسف مهدى العقباوى
هناء اشرف سيد سليمان
اسامه خليل ابراهيم خيرالدين الدناصورى
منى عماد الدين محمود عوض الغول
ابراهيم يوسف إبراهيم الشاذلي
محمود اسامه محمد عبداللطيف البنا
نورهان صالح عبد الرحمن صالح
ياسر حسن اﻻلفى على صبح
علياء عصام عادل حسن عطا ﷲ
هدير حسن الحسينى درويش
بسمه عﻼء الدين محمد فرحات
أحمد رأفت أحمد زكى العليمى
عﻼء احمد حسن يونس
امل عصام حامد عبد الجواد بدوى
ايه السيد محمد حسن
ناهد محمد عبدالعظيم محمد بدر
دينا خطيب عمر محمد
شيماء ابراهيم احمد محمد المكاوى
محمود محمدثروت احمدفؤاد عبدالرحيم
منى الحسيني زاهر عبد المجيد غنيم
محمد رمضان مرسي منصور
عمار حازم عبد المعطى موسى سليمان
مريم كامل محمد غطاس
محمد فتحى ابراهيم احمد

الكلية
علوم اﻻسكندريه
حقوق اﻻسكندريه
اداب قنا ج جنوب الوادى
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
فنون جميله فنون اﻻقصر
تربية سوهاج
حقوق المنصوره
علوم حلوان
تجاره بنى سويف
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
فنون جميله فنون المنيا
معهد فني صحى سوهاج
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
حقوق القاهره
تربية/رياضه المنصورة
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره بنها
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية المنصوره
زراعه اسوان/رياضة
معهد فني صحى طنطا
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
حاسبات ومعلومات الزقازيق
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
السن المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
205559
533273
833073
299823
435073
882007
429815
503741
678173
213907
280156
595930
140444
297611
225062
587101
590969
533584
584776
323291
469247
579286
120152
588979
806918
432855
316566
121802
543895
127945
544647
521408

اسم الطالب
مياده احمد عبدالحكم احمد نوار
ايه محمد عبد العزيز محمد هﻼلى
سارة عبد الحميد بدوى محمد
مصطفى عزوز ابراهيم حسن
حازم امير علي محمد شراره
غاده حسان عبد الرحمن صالح
ميار احمد رفاعى احمد العربى
محمد احمد محمد عبدالعال احمد
محمد السيد الحسينى محمد فوده
يوستينا مجدى نصيف فهمى واصف
اﻻء سعد محمد عبد الحافظ
فاطمه احمد وجيه عبده
اسﻼم محمد عبد ﷲ محمود
مارينا يوسف زاهى زكا
محمود حسن محمود سيد عبد المنعم
السيد عبدالفتاح محمد عاشور الصعيدي
أيه جمال جمال احمد الزكى
نغم رمضان مصطفى محمد خليل
مي ماجد النبوي محمد
دينا طارق على السبقى
مى محمد محمد تركى صﻼح
نورا محمد السيد يونس
عﻼء خيرى محمد احمد
نوال عبد الفتاح محمد المرسى حمامة
يارا حجاج سعد ابو الحسن
محمد حامد عبدالمطلب حامد
اسراء عادل محمد محمود داود
رضوى حمدى النجار حسين
مونيكا رزق هﻶوى ابراهيم سعيد
مارينا سمير جرجس شنودة سليمان
محمد محمود حسين محمد السليسلى
هدير أحمد محمد محمد محمد على

الكلية
فنون تطبيقيه حلوان
اداب اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
تربية/رياضه حلوان
تجاره دمنهور
تمريض اسيوط
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فني صحى رياضه المنصورة
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم رياضة عين شمس
اداب القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب جامعة دمياط
زراعه اﻻسكندريه
تمريض طنطا
تربية السادات
تمريض كفر الشيخ
دار العلوم ج القاهره
تجاره انتساب موجه طنطا
طب بيطرى المنصوره
علوم المنيا
اداب دمنهور
تربية ابتدائي بنها
حقوق انتساب موجه القاهره
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره دمنهور
اداب دمنهور

Page 3577 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
209378
588012
614457
154659
357565
353240
837349
914039
657430
607557
525861
125939
158902
284188
429275
581508
680603
681830
527959
120625
324686
440198
532704
307879
802826
318748
386293
660907
522406
679142
615442
583252

اسم الطالب
احمد على سيد احمد
محمد جابر عبدالشافى عبدالشافى العويل
السيدة محمد السيد السيد
اسراء احمد عبد ﷲ عبد ﷲ
احمد هشام سيد على
احمد رزق على السعيد
محمد ناصر فواز عبد العليم
ايه اشرف لبيب عبد الرازق
اسراء عاطف حسن محمود محمد دياب
ادهم محمد خيرى فتحى عبد الجواد
احمد عادل عبد النبي ابو العنين
ميار محمد ناجى محمد السيد
سعديه عبد التواب ذكريا احمد
محمد امين محمد امين حسن
رضوى عﻼء الدين سعد حسين
محمد مصطفى كامل الدسوقى نايل
خلود مختار القطب مصطفى محمد
سعد سمير حسن ابراهيم اﻻمير
مها جمال رمضان محمد شحاته
محمد ابراهيم اليمنى على عبد ﷲ
داليا محمود فهمى كامل
ندى محمد إبراهيم حنفى نصر
فتحي ابو الحجاج قاسم عبد الغني
ياسمين مصطفى عبد الحميد حافظ
وليد عبد المﻼك سﻼمه خليل
سارة محمد محمد علي مناع
مى محمد احمد العبد
هبه عبد المنعم محمد المتولى عماشه
احمد حاتم جﻼل منصور
احمد محمد محمد اﻻمام
ايمان محمود محمد عثمان
مياده سمير احمد عبد المعز

الكلية
حقوق عين شمس
تجاره انتساب موجه طنطا
علوم الزقازيق
تربية بنى سويف
السن عين شمس/رياضة
حقوق عين شمس
اداب فرع الوادى الجديد
تمريض أسوان
رياض اطفال المنصوره
علوم رياضة الزقازيق
علوم طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية بنى سويف
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
تربية أساسي اسكندرية
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية أساسي اسكندرية
تربية حلوان
تربية الغردقة جنوب الوادي
علوم جامعة السويس
زراعه دمنهور
حقوق جامعة السادات
تجاره اسيوط
تربية بنها
كلية البنات آداب عين شمس
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
تجارة جامعة السادات
تجاره جامعة دمياط
علوم رياضة الزقازيق
اداب طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
745179
508025
288195
357159
807746
810182
542033
109220
611906
145921
237255
368475
129076
659364
534944
385844
671865
830037
819177
828098
537930
127313
243247
243824
457668
528091
684396
309796
807302
530193
323529
479002

اسم الطالب
دعاء كرم محمد عطيه
كاراس جورج عبد النور باخوم
سارة سعيد ثابت سيد
محمد احمد ضاحى احمد
محمود محمد محمود محمد
مصطفى مهدى محمد رشدى
نجيب حسين نجيب حسين مرسي
عبد الرحمن احمد حسن احمد
نورهان محمد محمود احمد ابراهيم
مصطفي امام علي جﻼل
محمد عبد القادر مصطفى عثمان
تقى عادل عواد محمد عواد
هدير ياسر محمد سالم محمد
عبد الرحمن محمد عثمان السيد جمعة
عﻼ عصام خيرت السيد محمد
مجدى وجدى امين امين
الحسن السيد يونس اسماعيل محمد
ياسمين سيد محمد سيد
اميرة لطفى محمد طة
ايه رمضان ابراهيم ضمرانى
رجاء عبدالحميد زكريا القونى
سارة ابراهيم محمد ابراهيم
دينا محمد شوقي محمد ابو النصر
سعيد محمد نمر الهادي
دينا مصطفي ابراهيم شمخ
مى محمد شعبان بركات
احمد عادل عبد القادر عبد ﷲ صالح
احمد مصطفى محمد المشد
محمد اسامه محمد محمد
احمد مصطفى احمد الغرباوى
صفاء هشام حافظ الشاعر
احمد بهجت محروس محمد ابراهيم

الكلية
تمريض اﻹسماعيلية
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
خدمه اجتماعيه حلوان
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره بنى سويف
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
علوم المنصوره
تجاره انتساب موجه قاهره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره بنها
زراعه القاهره/رياضة
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
طب بيطرى دمنهور
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
طب بيطرى الزقازيق
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تربية ابتدائي المنيا
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
علوم طنطا
حقوق القاهره
اداب القاهره
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم طنطا
اداب اﻻسكندريه
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
حقوق بنى سويف
تجاره دمنهور
تربية ابتدائي شبين الكوم
زراعه كفرالشيخ /رياضة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
477325
759303
595684
299163
749074
239895
278450
653046
391317
580764
659828
679867
601508
306010
586146
469958
446744
666935
278067
439909
375400
893302
548111
514879
593820
527336
138168
239533
457395
370040
737710
308383

اسم الطالب
اماني ابراهيم احمد الفار
محمد احمد حسن السيد
منه ﷲ الشربيني حسن منتصر الذير
عﻼ حمادة عيد سيف
ميادة محسن مصطفى كمال
احمد محمد حسين سالم موسى
نرمين وليد زكريا احمد
رنا خالد كمال الدين الشربينى
عمرو عادل محمود احمد
باهر محمد عبد الرحيم عبد الرازق الجعفراوى
رغد ياسر فريد متولى القطونى
ريهام محمد محمد عبد المعطى المتولى
محمد أيمن السيد عبد العزيزنصار
محمود عنتر ابوالفضل جوده
منار حمادة محمود الضوينى
احمد محمد عبدالعزيز محمد المنسى
عبدالرحمن محمد حامد الدماطى
مصطفى السيد محمد على بدر
مارينا جميل لمعى غالى
مى على احمد بدوى
احمد جمال فتحى محمود السيد
بسمه دسوقى شعبان محمود
مصطفى رضا عبد الحميد عبد الجواد
محمد ياسر عبدالعليم عبد الحليم حسين
امال حمدي عمر عياد
منة ﷲ شعبان محمود محمد زهران
رحاب محمود مصري عبد المجيد
محمد احمد محمد عبد العال
آيه ابراهيم صديق بدر
اميره سمير عبدﷲ محمد
نجوى جمال محمد يوسف
محمود طارق عبدالحميد ابوحسن

الكلية
اداب طنطا
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تربية ابتدائي جامعة دمياط
تجاره القاهره
تجاره سوهاج
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب عين شمس
اداب انتساب موجه المنصوره
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تربية رياضيه بنين المنصوره
علوم المنصوره
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
معهد فني صحى رياضه بنها
تربية رياضية بنات المنصورة
علوم كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه طنطا
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق بنها
اداب سوهاج
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
اداب كفر الشيخ
علوم جامعة دمياط
طب بيطرى اﻻسكندريه
تربية عين شمس
حقوق حلوان
اداب كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
نوعية الزقازيق
تربية/رياضه شبين الكوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
121572
672972
913696
678648
827085
133069
901156
654835
208007
111862
586661
434831
618257
206490
217842
134421
754938
759098
904090
366494
545639
170147
805397
455991
464449
317745
467911
541530
610585
736365
915935
313388

اسم الطالب
ناصر خليل منصور عبد الرحيم
محمود عماد على المحﻼوى
مارتينا روماني نسيم صليب
منى ابراهيم جبر الحفناوى جبر
وفاء محمود عبد ﷲ محمود اصيل
امنية عبد القوى رياض عبد الجواد
محمد علي محمد احمد
ايه عزت معبد عبد النبى بدوى
نبيل احمد نبيل توفيق
شيماء مسعد محمد السيد
مروة عبد العزيز احمد كمال الدين حمود
شادى طاهر جﻼل محمد الطوجني
فاتح جودة محمد محمود جاد
مروان خالد السيد الجابرى الرملى
مارينا سمير نجيب مكسيموس
اسراء محمد زكريا احمد ابراهيم
وليد حامد السيد محمد عبد العال
ساميه عوض سليمان احمد
هدير رفعت ابراهيم امين
محمد هشام ابوسريع مهدى
سهيل على عسران محمود ادريس
ايه عبدﷲ صديق فهمى
رينيه رودلف رفعت شاكر
احمد سمير الشناوى السيد مرسى
احمد بدر عبد الحميد جمال الدين
احمد عﻼء محروس نصر
اميره اشرف عبدالفتاح سعد
محمد صﻼح الدين عبد العال عوض
معاز طلعت فتحى متولى
زينب ناصر محمد عبدالرحمن سﻼمه
احمد محمود محمد حسن
نورهان جمال ابراهيم الشراني

الكلية
تجاره القاهره
طب بيطرى بنها
تمريض أسوان
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية قنا ج جنوب الوادى
حقوق القاهره
حاسبات ومعلومات المنيا
معهد فني تمريض المنصوره
حقوق عين شمس
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنها
تجاره بنها
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد فني صحى اسماعيليه
معهد فني تمريض اﻻسماعيليه
حقوق سوهاج
تجاره بنها
علوم رياضة بنها
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره بنى سويف
السن عين شمس
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تربية شبين الكوم
علوم جامعة السويس
علوم رياضة سوهاج
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية رياضيه بنين اسيوط
علوم شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
882118
614425
285191
802777
557160
578015
730586
812246
751342
752989
510045
181214
903660
549208
158200
478476
470524
741861
512029
108096
728460
464924
548482
591247
900251
603306
518376
154008
451655
752598
456067
886622

اسم الطالب
حسن رافت عبد الهادى متولى
داليا عبد الغنى لطفى السيد
ايريني رمسيس تادرس ابراهيم
كيرلس إيهاب ميشيل شاكر
خالد شداد حسين شداد
سالى محمد محمد عبد المنعم قرديش
اسماء على حلمى عبد الوهاب
امير كيرلس وليم عبيد
احمد على محمد حسن ريحان
ايه جمال محمد محمد مرسى
احمد السعيد احمد موسى عسل
سميه كارم بكرى محمد
سهير عبد الﻼه على عبد ﷲ
مصطفى نصر مسعود يونس
شيماء سيد احمد ياسر
أماني جمعة محمد محمد غريب
احمد جمال محمود ابراهيم زيد
احمد عﻼء كمال عرفة الرخاوي
إسراء محمد خليفة عبد الحليم
نادين محمد نجيب السيد
ريم ناجى هﻼل محمدعامر
احمد مخيمر على محمد مخيمر
احمد محمد رضا محمد قناوي
ابرار ابراهيم ابراهيم محمد الشرباصى
صفاء محمد محمد محمد
عمر عبد المحسن محمد ياقوت القرش عبد الرحمن
رانيا سمير فايز مسعود شعبان على
امنيه جابر زكى عبد الحفيظ
عمانوئيل البير يوسف توفيق
روميساء محمود حسنى محمود الزكى
احمد يوسف بدير البدرى
اسراء عبد ﷲ حسن على

الكلية
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
اداب الزقازيق
كلية البنات تربية عين شمس
علوم المنيا
زراعه اﻻسكندريه
رياض اطفال المنصوره
تربية الزقازيق
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تجاره بور سعيد
تربية بور سعيد
تجاره دمنهور
اداب انتساب موجه بنى سويف
تربية ابتدائي سوهاج
علوم رياضة دمنهور
تربية بنى سويف
زراعه كفر الشيخ
السن عين شمس/رياضة
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
حقوق اﻻسكندريه
تجاره القاهره
دار العلوم ج القاهره
تجاره كفر الشيخ
اداب دمنهور
تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالبات
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره الزقازيق
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية بنى سويف
علوم رياضة طنطا
زراعه اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره طنطا
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
220629
166075
184924
104578
814510
532064
843393
425850
589064
142398
385819
398458
606192
219805
116218
374443
811268
472306
840829
895053
600331
453284
296588
115422
557137
755687
610359
209808
298345
390859
891233
611224

اسم الطالب
مارك جورج نصحى راغب
ساره يحيي عبد القوي محمد
عبد الكريم خالد سيد ابراهيم
ادهم هشام حلمى على
عبد الرحمن هنى اسماعيل محمود
عامر شحاته عنان على
زينب محمد عبدالحميد محمد
ابتهال السيد جمال الدين السيد
احمد محمد عبد الحميد محمد جمال الدين
اميرة كارم كمال عبد الباقى
ابراهيم محمد مصطفى محمد
منه ﷲ عبدالوهاب يوسف اسماعيل
لطفى محمد لطفى محمود
روجينا فريد تاوضروس جورجيوس
احمد عبد الدايم محمود عبد المجيد
اسراء على عبدالعزيز على الدسوقي
اسراء محمد الصغير علي محمد
سمر محمد سعد احمد
محمد خلف محمد قناوى
اسراء سامح محمد اسماعيل
ايه السيد زكى محمد عثمان
نسمة مجدى حسن شهاب الدين
اﻻء مدحت سالم عبد ﷲ
ساره محمد محمود عبد العزيز
احمد محمد محمد كشك
حسناء صبحى عبدالحليم عبدالمقصود الشبكة
اسامة السيد ابراهيم على
اسماعيل محمد طاهر محمد
احمد محمد احمد صالح
ايات عبدالهادى عبدالوهاب عبدالهادى
صفاء زغلول عمر ثابت
آيه محمد جمال محمد

الكلية
تجاره عين شمس
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره بنى سويف
أكاديمية اخبار اليوم  6أكتوبر علوم إدارية إنجليزي
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
معهد فني صحى بنى سويف
تربية ابتدائي فرع مرسى مطروح
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه قاهره
حاسبات ومعلومات عين شمس
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره بنها
اداب انتساب موجه عين شمس
علوم حلوان
اداب انتساب موجه بنها
حاسبات ومعلومات المنيا
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
معهد فني تمريض المنيا
علوم سوهاج
تربية ابتدائي الزقازيق
علوم طنطا
اداب عين شمس
علوم القاهره
تمريض دمنهور
تربية العريش
تجاره بور سعيد
تجاره عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
نوعية بنها
معهد فني صحى اسيوط
تجاره انتساب موجه الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
295734
316840
311145
304394
905786
667179
160095
207661
753826
129843
147833
656080
215607
667525
323720
665204
443224
463030
651520
906361
528813
527946
537773
662773
657040
576939
907385
394224
244087
899734
450321
579750

اسم الطالب
فاطمة محمد محمد سامى عبد الرحمن
اميرة صالح السعداوى نايض
ايمان صبري لبيب حماد
ليديا مكرم حليم غالى
عبد ﷲ محمد جاد عبد العال
انجى فاضل السباعى الشناوى
شهاب حسن عبد الحميد منجود
ميراى ممدوح امين كامل
دينا محسن محمد جادو
يحيي محمد كمال عبد القادر
مى جمال الدين الوهيدى عبد الرحمن
انطونيوس سامى عزيز حنا يوسف
هدى محمد عفيفى عبد الغفار
احمد محمد عبد الموجود سليمان
نوران خالد محمد الصاوى السيد
اسراء عاطف محمد عيسى عزام
مريهان احمد محمود احمد ابراهيم
احمد ايهاب احمد ابراهيم بدوى حميده
رضوى نصر الدين محمد نصر ابو ريه
زهراء محمد رأفت احمد
احمد جﻼل ابراهيم عجوة
ضحى السيد سعد السيد ابراهيم
اﻻء عبد الدايم احمد محمد الدقن
مريم حسنى اسماعيل عبد الرحمن
سمر ضياء محمد عبد الوهاب
مى صﻼح احمد رمضان القزاز
الشيماء صبرى المغربى عبد الرحيم
هاله محمد سيد محمد
مصطفى محمد شرقاوى عثمان
اسراء سيد محمد احمد
منار منجى البهى شعبان الشوره
ساره زين العابدين زين العابدين مصطفى ابوجمرة

الكلية
كلية البنات تربية عين شمس
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه المنصوره
تربية بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية رياضيه  /بنات بورسعيد
طب بيطرى القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره طنطا
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجاره الزقازيق
تربية ابتدائي شبين الكوم
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره طنطا
تجاره كفر الشيخ
علوم رياضة المنصورة
اداب سوهاج
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب اﻻسكندريه
اداب دمنهور
تربية المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية طفوله طنطا
تربية سوهاج
حقوق عين شمس
السن عين شمس/رياضة
تربية سوهاج
تربية طفوله طنطا
تجاره انتساب موجه المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
455816
600220
232817
663080
381931
310830
834415
504596
463870
373979
390468
181323
742294
536280
809273
471070
596899
207807
680271
910876
836055
159225
457139
665936
299920
821140
295280
847328
236080
301063
502106
882566

اسم الطالب
عبدالجواد جميل عبد اللطيف خفاجى
رانيا ابراهيم زغلول حسن على
غدير نبيل شريف عبدالوهاب
عبد الهادى جهاد عبد الهادى عبد الحميد حبيب
نورا ممدوح سامى محمد
اسراء النادي محمد ابو شادى
ساره احمد محمد احمد
محمود رمضان عبد العال امين
سحر سمير الحسينى عثمان السعدنى
مى حامد شحاته حامد الحسيني
ايمان ابراهيم حسن طه الدسوقى
حسناء عبد العزيز مصطفى عبد العزيز
غاده عﻼء احمد التهامى
كريمة صﻼح محمد عطية العدروس
أمنيه صفوت محمد زكي
نهال حاتم محمود طه السيد
سمير محمود حسنى عبدالمطلب البراشى
ايه احمد محمود احمد العمري
السيد عمار سالم السيد الحديدى
ايمن سالم عامر سﻼمه
ندا محمد صﻼح الدين محمد
امانى مصطفي محمود ابراهيم
غرام اسامة محمود محمد ابوزيد
محمد السيد محمد محمد
رمضان عبد الرازق عبدالحافظ عبد الوهاب
محمود عباس توفيق محمد
هاجر محمد السيد رياض
رانيا رشاد عبد الستار بكرى
سهيلة مرتضى عبد الرحمن احمد
عبد ﷲ محمد محمد الدبى
منه ﷲ مصطفى عبد العاطى سعده
الفت صبره سعد ﷲ كميل

الكلية
تربية رياضيه بنين طنطا
اداب الزقازيق
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
كلية البنات تربية عين شمس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تربية ابتدائي كفر الشيخ
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
علوم بنها
تربية الفيوم
علوم رياضة اﻻسماعيليه
تجاره دمنهور
علوم اسوان
تربية كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
حقوق اسوان
معهد فني صحى اسوان
تربية ابتدائي بنى سويف
علوم طنطا
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تجاره القاهره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
دار العلوم الفيوم
اداب قنا ج جنوب الوادى
فنون تطبيقيه حلوان
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
تجاره اﻻسكندريه
تربية رياضيه  /بنات اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
281909
730527
515518
159235
153141
113603
210259
530159
437570
166295
876156
518191
537412
362632
581130
392302
884920
844551
751254
514689
833140
316129
727363
368384
593619
456695
666634
205830
658800
119133
886111
590823

اسم الطالب
ميرنا ايهاب عبد الناصر السباعى
اسماء عبد الرحمن محمد عبد المجيد
خالد محمد جبر محمد رشوان
ايمان مصيلحى صابر مصيلحى
نور الهدى مجدى بكرى عبد الوهاب
عبد الرحمن محمد يوسف عبد المنعم
محمد ايمن محمد فهمى محمد
مهند حازم صبحى القاضى
سلمى اشرف ابراهيم شرف الدين
احمد عزت محمد عبد المعبود
شيماء محمد احمد بخيت
اسماء حسن عباس حسن ابراهيم الفيشى
رانيا عادل السيد محمد سالم
احمد عاطف محمد عباس
مصطفى مصطفى محمد محرم الصم
باسم محمد السيد السيد متولى
محمد احمد ولى الدين فتحى محمد
عمرو رجب عبد ﷲ عثمان
عبدالرحمن احمد نصر محمودحمزة
سعد صابر محمد حسين موسى
احمد فتاح محمد احمد
اسراء عبد الوهاب فتوح على خليل
محمد السيد محمد احمد الشملى
ايه نبيل محمد السيد
كمال محمد محمد كمال الدين احمد عبد الغني
اميره محمد يوسف السمبرى
محمود اكرم محمد المهدى يوسف
كريم محمد هانى سعد زغلول على فهمى
محمد العربى صدقى عنتر
سارة احمد محمد محمد
احمد عبد الرحمن محمود محمد
محمد مسعد السيد عماشه

الكلية
فنون تطبيقيه حلوان
تربية الزقازيق
تجاره دمنهور
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
رياض اطفال بنى سويف
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم بورسعيد
علوم اﻻسكندريه
تربية رياضيه بنين حلوان
حقوق اسيوط
اداب دمنهور
تربية دمنهور
تجاره طنطا
تجاره طنطا
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تجاره اسيوط
تربية المنيا
تجاره بور سعيد
اداب دمنهور
تجاره سوهاج
تربية طفوله شبين الكوم
تجاره الزقازيق
تربية بنها
تجاره بور سعيد
تجاره طنطا
تجاره المنصوره
تجاره عين شمس
تجاره طنطا
حقوق القاهره
اداب اسيوط
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
805311
460877
380750
680726
159441
727899
606527
508975
390240
594725
283683
437700
743116
387876
594971
534045
841497
746039
581328
845943
548706
210346
447754
115931
306987
102396
278228
211659
224745
756859
533939
537002

اسم الطالب
اسراء نادى حجازى حسان
محمد احمد محمد يوسف حماده
سلوى مصطفى امين شكشك
منى محمد السيد الوصيف مطر
سارة محمد سعد حسانين
هاجر احمد السيد احمد ابو العزم
ميادة كمال على السيد
اسراء يحيى بحر ابراهيم محمد
ساره محمد عبدالعزيز عبدالمطلب
محمد الشرباصى الشرباصى حسن بدوى
عبد ﷲ ممدوح شعبان السيد
داليا السيد محمد محمد غويل
اسراء رمضان عبد الراضى محمد
امال حسنى سعيد حسن
هاجر مختار محمد عواد عبد الوهاب
سارة محمد عبد النبي السيد بدوى
خالد بحر سليمان احمد
رانيا اسماعيل مصطفى متولى
مصطفى أحمد محمد عبد ﷲ
اسراء محمد شكري مراد
يحيى زكريا حسن الجمل
سميه وائل محمد لبيب سليمان
احمد البدوى احمد عبدالعاطى
محمد عﻼء عطا ﷲ توفيق
ياسمين احمد عبدالسﻼم ابو شادى
محمود محمد مصطفى ربيع
نهال حسن شكري سيف الدين محمد أحمد
ريم عادل صالحين عبدالبارى
عمرو ايمن كامل علي
اسراء محمد حسن بيومى حسن
جهاد مجدى عبد الظاهر عبد الحق ابو التنا
آيه رمضان عبد الوهاب ابوشامه

الكلية
تربية المنيا
حقوق طنطا
تربية ابتدائي عين شمس
اداب المنصوره
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب الزقازيق
اداب انتساب موجه الزقازيق
حقوق اﻻسكندريه
علوم رياضة جامعة السويس
زراعه دمياط/رياضة
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب اﻻسكندريه
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب الزقازيق
علوم جامعة دمياط
زراعه دمنهور
تجاره اسيوط
تربية اﻻسماعيليه
تجاره طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
تربية/رياضه دمنهور
فنون تطبيقيه حلوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه طنطا
نوعية فنيه عباسيه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اثار الفيوم
تربية جامعة السويس
تجاره دمنهور
تربية طفوله ج دمنهور

Page 3587 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
527488
557711
368076
169734
124031
365815
891103
612863
432428
545304
394150
609751
557491
681606
157142
351501
581430
395217
148954
432592
547081
379663
368541
361919
446070
352811
802120
130264
583941
832017
383525
807230

اسم الطالب
أسماء السيد أحمد أسماعيل أحمد
طلعت فوزى طلعت عبد الوهاب
سحر مجدى عزب موسى
جابر سيد جابر السيد
مينا فريز واصف عبد النور
ياسمين محمد محمود محمد
ابانوب عزت عبد المﻼك برسوم
محمد شعبان محمد محمد رجب
محمود عصام محمود سامي
احمد محمد عبد القوى محمد نوار
اسﻼم محمد سيد طاهر
محمد على محمد عبد السﻼم منصور
احمد محمد مبروك رمضان النحاس
محمد عمر محمد مصطفى فرج
اسراء محسن على محمد
مارلين سمير شوقى ابراهيم
شهاب الدين محمد عبد الخالق ابو حجر
ريهام ياسر مصطفى عبدالسﻼم
ضحى هشام محمد سيد جمعة
احمد فرج ابراهيم ابراهيم المصري
عبدالرحمن احمد محمد محمد حرحش
اسراء احمد حسين محمد عامر
نورهان سامى عبدالبارى السيد
سحر اشرف حلمى فرجاني
ممدوح محمد عبد العزيز مصطفي ابراهيم
اسراء اشرف اﻻحمدى محمد
اسﻼم مجاهد طه محمود
محمد صﻼح ابو زيد على
سارة محمود عبد الخالق عبد ﷲ
اميره عبدالﻼه شحات على
ابراهيم حسن عبدﷲ احمد محمد
ابراهيم جمعه ابراهيم محمود

الكلية
تربية اسكندرية
زراعه دمنهور
علوم بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه عين شمس
نوعية موسيقيه اسيوط
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
تجاره المنصوره
تجاره بنى سويف
العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
تجارة جامعة السادات
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
دار العلوم ج القاهره
تجاره بنها
اداب انتساب موجه عين شمس
حاسبات ومعلومات بنها
فنون جميله فنون حلوان
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد فني تمريض طنطا
اداب انتساب موجه اسوان
تربية/رياضه بنها
تجاره بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
365511
503706
745323
543223
534581
387545
448302
167349
759215
143146
748461
445206
610036
730000
660138
434201
544876
580625
575795
827384
578378
360527
136751
741584
462708
575521
613446
656864
657852
833437
458888
233834

اسم الطالب
سميه هاشم عبدالحميد احمد
أحمد محمد ضاحى هريدى
محمد عبد المعبود عبد الغنى احمد المشلى
شادى رضا سامى زكى ناشد
ايه سعيد بدر محمود جمال الدين
احمد عبدالحكيم خليل محمد
روان هشام بدراوى شاهين
اسراء مصطفى سيد نبوى
محمد رياض جمال فويله
نسمه عبد الباسط محمد احمد
احمد ابراهيم حنفى احمد حنفى
اسماء عصام محمد محمد كريم
محمد اسماعيل عبد الفتاح محمد
ندى احمد صﻼح الدين احمد
عبد الرحمن سﻼمه السيد سﻼمه حماد
احمد محمد محمود محمد عمر
كمال مصطفى كمال العنانى
نورا السيد عرفه احمد جودة
نهلة رأفت محمد حجازي
نورهان نصرى توماس محارب
ضحي علي محمد الششتاوى
عبدﷲ محمد فراج محمود
ندى صبرى خزيم محمد
محمد مدحت ابراهيم غريب سليم
حماده خالد سعد شلبى الزيني
كيرلس سامى ادوار ميخائيل منصور
ابراهيم فهمى ابراهيم عليوه
غاده عادل تقى جبر شريفه
امنيه احمد بهلول محمد مصطفى
مصطفى صبري جابر عبدالسيد
ايه ايمن علي عثمان
كمال صﻼح كمال السيد

الكلية
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره دمنهور
معهد فني صحى اسماعيليه
علوم رياضة طنطا
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره طنطا
تربية الفيوم
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
زراعه القاهره
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس
معهد فني صحى طنطا
تجاره الزقازيق
تجاره عين شمس
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره اﻻسكندريه
معهد فني صحى طنطا
نوعية طنطا
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
نوعية طنطا
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
حقوق القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب كفر الشيخ
علوم جامعة السويس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تربية المنصوره
معهد فني صحى المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
تربية كفر الشيخ
حقوق عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
436880
898554
139569
327148
530932
842902
523476
451344
651135
304109
597548
134220
356405
748136
169532
366045
458866
581461
519549
172554
525266
432494
819815
746086
219602
829551
370145
822380
556968
207611
152058
651961

اسم الطالب
اسماء عبد المنعم خميس حسين
سامر ممدوح عدلى سامى
عبد الرحمن محمود على محمد
اية عصام مجدى حواش
محمد السيد محمد السيد زقيزق
محمد احمد فتحي عبد الفتاح
نيرة اسماعيل محمد حسين
محمد السيد محمد حمدان
علياء هشام احمد على عوض
سمر محمد عبدالمنعم شعيب
هبة رضا السيد أحمد عيد
خالد حلمى ابو زيد التهامى
مروه محمد انور عبدالرشيد
وفاء مصطفى عبدالغنى محمد
مصطفي جمعه عبد ﷲ مشرف
مصطفى عبدالعليم فرج عبدالواحد
آﻻء محمد حكم احمد القاضى
كريم صﻼح محمد العشرى
نهى عبد الفتاح على عبد الفتاح شلتوت
نور رفاعى محمد رفاعى
آيه جابر محمد سﻼمه
شريف اشرف حسن عبدالرازق على
على عبد المنعم عبدالباسط محمد
حمادة خلف ﷲ ابو المجد احمد
محمد اشرف فاروق اسماعيل
ابتسام عبد الراضى محمد حسن
اسﻼم محمد حسن محمد
انجى عماد وديع اسطاس
يسرا حامد عبد اللة محمد
انجى صبرى سيد محمد ابو النجا
محمد على حسن اسماعيل
اشرف عادل احمد محمود الشاوي

الكلية
تجاره اﻻسكندريه
علوم رياضة سوهاج
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تربية نوعية بنها شعبة تربية فنيه
علوم دمنهور
حاسبات ومعلومات المنيا
تجاره دمنهور
اداب طنطا
رياض اطفال المنصوره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى بور سعيد
اداب القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم رياضة جامعة السويس
تربية ابتدائي الفيوم
حقوق بنها
زراعه كفر الشيخ
زراعه المنصوره
تجاره دمنهور
تجاره سوهاج
اداب اﻻسكندريه
تجاره دمنهور
تربية المنيا
حقوق الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
حقوق عين شمس
تربية قنا ج جنوب الوادى
اداب اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تجاره المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
590560
751520
729717
122344
654090
514465
668070
830886
369117
476575
231558
902014
162696
586169
880389
803096
134915
536771
230153
374752
896696
833220
668795
736027
468644
383542
880443
399125
745375
908041
238380
151444

اسم الطالب
محمد اشرف محمد ربيع
محمد يحى على زكى سليمان
محمد حمدى حامد عبد العزيز البلتاجى
خلود خالد فتحى احمد مصطفى
اميره يوسف جميل يوسف رزق
احمد ناصر خميس متولى الخمارى
احمد احمد محمد سليمان
اشرف محمدالصغير محمد اسماعيل
سهيله احمد الصغير بيومى خليفه قته
عبدالعاطى ابراهيم عبدالعاطى صالح
هبة عباس محمدين مدنى
دعاء سيد ابو المجد على
حسناء محمد زكى السيد
ياسمين مصطفى مصطفى يوسف ابوحسنين
ميرنا ميخائيل ثابت ميخائيل
اسراء محمد عبد الستار على
محمد هشام عبد الرحمن عبد الواحد
ايمان محمد السيد بسيونى الجندى
اسماء دسوقى محمد محمد خليفه
منى جمال عبدالهادى معوض رخا
بخيته احمد ابوضيف بخيت
عبد ﷲ نجم الدين احمد رمضان
ريم مصطفى عبد الحليم الزغبى
احمد ناصر عبدالعزيز محمد معالي
محمد عزت محمد عبدالعظيم
الحسين عبدﷲ محمود مصطفى
مياده رمضان عبد ﷲ اسماعيل
احمد عبدالهادى احمد عبدالفتاح
بسمه ياسر خليفه احمد
وﻻء ابو الفتوح جرجاوى صديق
نورهان عبده احمد ابراهيم
نورهان محمد ادريس امين

الكلية
علوم جامعة دمياط
تجاره بور سعيد
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه القاهره
علوم المنصوره
اداب دمنهور
تجاره المنصوره
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
نوعية بنها
اداب طنطا
زراعه القاهره
اداب سوهاج
معهد فني تمريض الفيوم
اقتصاد منزلى حلوان
تربية ابتدائي اسيوط
تربية ابتدائي المنيا
تربية عين شمس
طب بيطرى دمنهور
حقوق حلوان
تربية نوعية بنها شعبة تربية فنيه
تربية سوهاج
تجارة قنا ج جنوب الوادي
علوم المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تربية/رياضه كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات عين شمس
علوم رياضة اسيوط
السن عين شمس/رياضة
تربية طفوله اﻻسماعيليه
اداب سوهاج
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تربية حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
526244
128137
586054
387759
903879
375250
381228
603531
243531
143384
318733
577426
425563
830032
129190
164615
282386
165132
654928
287895
323519
836765
453688
733018
652474
818783
164000
608135
312887
528183
601133
879597

اسم الطالب
السيد جمال السيد محمد مرسي
سارة نادى فرحان عطاﷲ
عﻼء عبد العال عبد العال دراج
ايه ابراهيم رمزى مصطفى طلبة
نورهان حماده على محمود
اسراء حسانين عبدالفتاح التمرى
على محمد حمدى على انور
طارق مصطفى السيد محمد
هاجر عمر هاشم متولي
امل رجب جﻼل احمد
جهاد حمدي احمد عرفه
محمود عبد الحليم محمد محمد حجازى
محمد احمد عبده محمدالعوضى
هدير يوسف احمد جاد
عمر عﻼء الدين عبد الحميد عراقى محسن
جهاد جمال محمود امين
ابانوب ماهر داود شاكر
محمود ابراهيم محمود كامل ابراهيم
هبه ﷲ محمد عوض حافظ رضوان
مصطفى سعد السيد مليجى
سارة سمير ربيع حامد الزنارى
شاهندة عبدالفتاح عمر محمد
اسراء محمدى يوسف محمود القزاز
اسراء حسيب محمد حسيب
محمود على عيد احمد الصعيدي
مصطفى احمد فراج عبدﷲ
محمد حجاج علي حسان
سمر عﻼء فتحى عطيه غازى
مروة جمال فراج احمد
مريم هانى فيكتور معوض
هند عبدالحميد عبدالهادى محمد
وﻻء احمد عبد الحميد احمد

الكلية
اداب اﻻسكندريه
فنون تطبيقيه حلوان
حاسبات ومعلومات المنصوره
علوم بنها
اداب سوهاج
تربية بنها
السن عين شمس/رياضة
علوم الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق القاهره
تربية السادات
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره دمنهور
تربية قنا ج جنوب الوادى
السن عين شمس/رياضة
اداب الفيوم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية الفيوم
طب بيطرى دمنهور
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد فني صحى بنها
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره طنطا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم رياضة المنصورة
اداب المنيا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
اداب شبين الكوم ج المنوفية
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
نوعية الزقازيق
اداب اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
587706
237770
600327
147844
316332
305933
538023
905436
138039
115114
579847
584911
384000
661039
117349
538310
243983
311467
583562
655495
435958
359698
528864
674946
846066
125721
501218
501650
585315
322594
675961
360842

اسم الطالب
امنيه حسام الدين السعيد عطا ﷲ مرجان
ايناس محمد حسين حنفى
ايمان محمد عبده حامد
اميره وجدى حسنى احمد
منى حسني عبد العظيم محمد عفيفى
اسﻼم عماد زكى عبده صالح
محاسن كرم عبد الحميد عبد القادر زيان
امنيه طلعت خليفه على
منة ﷲ نبيل سيد عبد العظيم
عﻼ احمد سيد خليل حسن
ميرنا عبد الوهاب احمد محمد زيدان
مها محمد ماهر الدغبشى
ايه عبدالرحمن دسوقى عبدالرحمن
عﻼ عبد الفتاح عز الرجال حامد الديب
دنيا محمد ابراهيم عبد الحميد
مروة فؤاد مصطفى عبد الدايم
مصطفي عبد العال عبد ﷲ عبد العزيز
محمد حمدان عبد السيد فهمي
هدير على عبد القادر الرفاعى الشخيبى
خالد وليد محمد الغريب حسن
روان أحمد صﻼح الدين خليل خليل مصطفى
عبدالواحد ابراهيم سﻼمه ابراهيم
عبد ﷲ محمد عوض عبده هاشم
اميره منصور حمزه عطا حمزه
محمد سيد احمد دردير
مريم سيد عبد العزيز مبروك
خالد جمال احمد عبد ﷲ سليمان
اندرو ماجد قديس بسنتى جلبى
رانيا سامي محمد السيد الوكيل
ايمان صابر عبدالفتاح أحمد
فاطمه محمود سيد احمد عبد الغفار
رحمه سعيد عبدالسﻼم السيد

الكلية
علوم رياضة طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم الزقازيق
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية ابتدائي بنها
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية سوهاج
تجاره انتساب موجه طنطا
كلية البنات آداب عين شمس
تربية طفوله طنطا
تربية طنطا
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
رياض اطفال المنصوره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تربية طفوله ج دمنهور
السن عين شمس/رياضة
علوم رياضة بنها
رياض اطفال المنصوره
اداب المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
علوم رياضة عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
معهد فني صحى الزقازيق
تجارة قنا ج جنوب الوادي
علوم عين شمس
حقوق اﻻسكندريه
علوم اﻻسكندريه
حقوق المنصوره
تربية ابتدائي السادات
معهد فني تمريض المنصوره
حقوق عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
307717
464397
371223
885867
740754
162013
590859
891430
432574
662823
534329
374141
166631
386329
217506
366633
523185
312248
315935
213669
314131
611455
533184
744937
828026
841413
306696
364963
129542
539517
666789
452996

اسم الطالب
سارة عبد المجيد عبد الرحمن موسى
محمد مصطفى ابراهيم الشيخ
رومانى سامى ابراهيم مسيحه
هانى جعفر ابراهيم عبد الحكيم
محمد احمد سالم مكاوى
احمد عاطف فتحي عبد القوي محمد الخطاب
يوسف محمد محمد التاجورى
محمد هاشم كمال سيد
احمد جمال السيد غنيم السيد
محمد عبد السميع محمد مصطفى
هبه سعيد عبد المجيد محمد يوسف
ريهام عمرو ابوالمعاطى عواد الخياط
وديان عبد العزيز حسن عبد العزيز
اسراء عادل بكرى محمد
مونيكا يسرى سليمان يوسف
احمد رائد وجدى سالم ابراهيم
عمر خالد محمد احمد
مصطفى احمد عبدالعليم درويش بدر
اسماء محمود طلخان على سليمان
عمر ايمن رفعت احمد
منال احمد سالم محمد
احمد محمد السيد محمد علي
ندا عباس جابر حلمى أبو جهل
نبيل فاروق حسين نصر ﷲ
سلوى عثمان مبارك عثمان
شريف طه عبد الفتاح محمد
محمد وحيد جابر الدفراوى
خلود جمال عبدالرازق شبل
اسﻼم محمد فهمى محمد
ضحى احمد جمعه عبد ربه غانم
احمد السيد فرحات محمد المسلمانى
اسراء محمد السيد شاهين

الكلية
حقوق شبين الكوم ج منوفية
تجاره كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق اسيوط
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
زراعه الفيوم
تجاره جامعة دمياط
معهد فني صحى اسيوط
اداب اﻻسكندريه
تربية/رياضه المنصورة
تربية ابتدائي دمنهور
زراعه مشتهر
تمريض الفيوم
طب بيطرى بنها
اثار قنا جنوب الوادي
حاسبات ومعلومات المنيا
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية ابتدائي شبين الكوم
طب بيطرى الزقازيق
تربية أساسي اسكندرية
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
تربية رياضيه بنين المنيا
تمريض شبين الكوم المنوفية
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره القاهره
طب بيطرى دمنهور
اداب جامعة دمياط
تربية ابتدائي طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
684773
668778
123183
679524
503923
318009
463375
371191
166253
812455
465855
449005
444859
237180
461607
740337
352646
753146
898807
438681
148619
166244
662312
503502
167951
577986
735950
212553
655366
245096
160562
665660

اسم الطالب
محمود عﻼء الدين محمد السعيد رمضان
ايمان المغورى محمد العيسوى
احمد حسن احمد حسن القط
احمد محمد اسماعيل محمد
عبد الرحمن احمد احمد محمود محمد ايوب
احمد محمد عبد الرحيم حواش
فوزيه ابراهيم محمد احمد حشله
محمود اسامه رجب على
اهداء ابوالسيد مصطفى جادالمولى
مرثا ميخائيل عزيز ميخائيل
زينب عيد يوسف محمد يوسف
سالى رأفت السيد الجرف
عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن محمد الغايش
احمد عبده عبد العال احمد
نهال احمد عبدالرسول الخواجه
سناء جمال محمد سلطان
اسﻼم محمد عبدالعزيز عبدالسﻼم
وسيلة على محمد حراز
امانى محمود جابر عبد العال
يوستينا رومانى الوخري بساده
نورهان رضا محمود سليمان
اسماء عماد لطفى مالك
محمد اوساما عبد المحسن عطوه
سمر جمال عبد المعز عبد المقصود خليفه
احمد ابراهيم احمد حسن
خلود الشربينى احمد عبد الفتاح
محمد حسن عبدالحميد حسن
مصطفى مدحت طاهر مصطفى طاهر احمد طاهر
احمد محمود عبد الرحمن سرحان
سمر احمد عاطف محمود
نعمة عبد الحميد محمد عبد المقصود
ياسمين احمد نور الدين محمد عبد ﷲ

الكلية
تربية رياضيه بنين المنصوره
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية رياضيه بنين المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
اداب كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم الفيوم
اداب المنيا
تجاره كفر الشيخ
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
تجاره القاهره
علوم طنطا
نوعية الزقازيق
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اداب سوهاج
تربية طفوله اﻹسكندرية
علوم القاهره
اداب الفيوم
تربية المنصوره
علوم رياضة طنطا
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تربية ابتدائي طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره طنطا
تربية رياضيه بنين المنصوره
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تربية بنى سويف
تجاره جامعة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
504420
301423
663286
426918
806398
613480
549426
165868
166428
208450
319536
602321
522687
280038
882615
229433
305678
242542
671590
898023
671922
740013
282972
536396
804433
118376
321211
450066
749884
535185
581992
388264

اسم الطالب
كيرلس مﻼك فهمى نصرميخائيل
عمر حسام نجيب سرور
اسراء محمد فوزى عبد القادر
عهد عبدالمنعم عبدالبارى الفقى
الشيماء ضاحى يوسف حسن
محمد عبد الجواد عبدالباقي امام
ايمان عبد العزيز محمد عبد العزيز موسى
اسماء محمد يوسف سعد
دعاء محمود محمد حسن
رنا ايهاب محمد محمد عثمان
اية محمد جابر محمد
اميرة محمد ابراهيم متولى
جهاد نصر عبد الشافي عباس
شادي اسامة مالك عثمان ماهر مالك
قمر ابو السعود عبد الجابر محمود
نورا احمد الحسيني يوسف
خليل عبد المحسن خليل الديب
احمد سيد عبدﷲ احمد
محمود محمد السعيد محمد الشرنوبى
منى هديه عبد الحميد ابوزيد
تماضر ياسر المتولى احمد
محمد فتحي النوري عبد الرحمن
انس محمود شعبان محمد
وفاء ناصر محمد الفحار
سهيلة أيمن محمد بيومي
هديل هاشم محمد بهنساوي
اسراء جمال عبدربه ناجى
رانيا محمود حامد محمود بيبه
يوساب عماد سند فارس
هاجر ابراهيم عبد السﻼم عيد العزازى
ابراهيم سمير عبد الرازق ابو العزم
ايمان مجدى حجازى السيد

الكلية
علوم رياضة اسيوط
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
علوم المنصوره
اقتصاد منزلى حلوان
رياض اطفال القاهره طالبات
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم رياضة طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب الفيوم
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
نوعية فنيه الزقازيق
علوم طنطا
تربية عين شمس
تجاره اسيوط
دار العلوم ج القاهره
اداب كفر الشيخ
زراعه بنها/رياضة
تجاره المنصوره
تربية ابتدائي سوهاج
اثار الفيوم
تجاره انتساب موجه الزقازيق
حاسبات ومعلومات الفيوم
تربية طفوله ج دمنهور
فنون جميله فنون المنيا
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
اداب انتساب موجه طنطا
حقوق بنها
تربية طفوله ج دمنهور
اداب المنصوره
علوم بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
168471
292417
372573
548229
470784
447524
737494
739552
220458
141310
659626
312145
278877
150252
302981
665416
384570
294150
155060
153145
358165
216019
383686
918809
513368
893537
429135
529352
444609
357403
678384
458262

اسم الطالب
محمد احمد محمود عبد الواحد
ميار احمد محمد عبد الخالق
مريم حنا بطرس اسحق
محمد حمدى عبدالمنعم محمد عبد الﻼ
منى عبدالمنعم عبدالعزيز على المزين
محمد جمال محمد سليمان كشاف
اﻻء عبد العزيز السيد محمد
سﻼمه محمد سﻼمه محمد طنطاوى
احمد محمد فهمى احمد الشرقاوى
مونيكا ناجح لطيف ارمانيوس
اسماء ساجد عوض محمد شوشه
محمد عماد الدين احمد خواجه
مريم احمد سيد احمد محمد
سعديه محمود مصطفى عبد الرازق
صفاء فتحي محمد عبد ﷲ جاد
اسماء سعد سعد محمود الفرماوى
منى نور محمد عبدالرازق
اندرو ممدوح خليل عبده
امنية طارق عباس احمد مخيمر
نورهان طارق مصطفى محمد
ايه احمد جبر محمد
رضوى حماده عبدالﻼه حماده
غاده سعيد رجب على خضر
اسراء سيد بكر سيد
منة ﷲ محمد حسني جبل إبراهيم
عبد الرحمن علي خضري محمد
شروق محمود عبد اللطيف حماد احمد
محمد فتحى السعيد محمود فياله
احمد محى السيد ابوحطب
بﻼل محمد عبده محمد
باهى الناجى فرج عوض
باسل حارس عبداللطيف عميرة

الكلية
حاسبات ومعلومات الفيوم
علوم عين شمس
اداب عين شمس
تجاره دمنهور
تربية طفوله كفر الشيخ
تجاره طنطا
رياض اطفال المنصوره
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حقوق عين شمس
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره المنصوره
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
السن عين شمس/رياضة
اداب انتساب موجه حلوان
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره المنصوره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
علوم القاهره
حقوق بنى سويف
تجاره انتساب موجه بنى سويف
حقوق عين شمس
اداب انتساب موجه القاهره
نوعية بنها
تجاره سوهاج
حقوق اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب دمنهور
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
584106
388753
466652
757031
207225
371134
320798
461756
893115
920138
463086
315563
370368
545139
506351
243204
732125
596177
613455
313469
537231
838141
598474
538303
608200
372547
807271
876026
906074
584912
237750
590803

اسم الطالب
عمرو عبد الغني أبو المجد غنيم
احمد جمال حسن على فرج
امانى يوسف عبدالسﻼم عامر
غاده علي أمين ابو الحمد
فدوى عصام الدين محمد ربيع شديد
خالد محمد رجب محمد
اسماء محمد سالم بدر
مريم فوزى مكاريوس حنا ميخائيل
رنا طارق محمد كمال عبد العال
محمد حماد عبد الباسط محمد
اسﻼم عطية سعد عبدالجليل عيسي
عبد ﷲ رجب موسى رجب
احمد طارق يسرى محمد
عمر جمال عبد الناصر الشيمى محمد
بوسى نصار عبدالحليم ابراهيم نصار
رضوى وائل رضا فاضل اسماعيل
محمود احمد عبد العظيم احمد
شيماء عبده أحمد محمد الشبراوى
احمد عبدالعزيز أحمد عبداللطيف
اسراء رمضان رجب محمد
سحر سعيد حامد حسان منيسي
محمد حمدي أحمد يوسف
عصام مجدى حسن الزغبى
رانيا محمد احمد محمد حسن القنجة
منى سمير السيد محمد
ايه ﷲ ايمن السيد محمود
شريف محمد عادل طه عبد الجابر
محمد عبد العظيم عبده عبد الحافظ
احمد حسن عبد الصبور حسن
مى احمد على بدره
اﻻء عبد المجيد سيد عبد المجيد شعبان
محمد عبدالحليم احمد سعد

الكلية
حقوق طنطا
تجاره انتساب م .بنها
تجاره كفر الشيخ
تربية العريش
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
حقوق سوهاج
حقوق سوهاج
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
علوم حلوان
تجارة جامعة السادات
كلية الزراعة جامعة دمياط
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تجارة جامعة السادات
تربية دمنهور
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تجاره جامعة دمياط
تربية ابتدائي دمنهور
علوم الزقازيق
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
تجاره بنى سويف
تربية رياضيه بنين اسيوط
علوم سوهاج
تجاره المنصوره
تجاره عين شمس
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
299213
653786
315693
305780
364451
679104
744205
382577
113770
389266
586260
233048
113163
650475
877036
680790
609144
233431
903749
753293
470215
129982
284856
751693
129071
234878
883350
318984
808767
587571
609487
613495

اسم الطالب
ياسمين محمد عبد الحميد محمد
محمد نادر محمد ابراهيم عبد الرحمن
محمد محفوظ ابو المجد السيد
احمد رمضان فتحي محمود حﻼوة
دنيا محمود عبدالرحيم اسماعيل
السيد اسماعيل احمد ابوالمعاطى
اميره على عبد ﷲ غريب
منال طاهر محمد سﻼمة
عمر محمد محمد عبد القوى
علياء يحيي متولي على فراج
مروة محمد عبد القادر شوشة
مريم زكى سعيد زكى
ابراهيم احمد محمد محمود
احمد رفقى ابراهيم محمد سليمان
خالد محمد بدر عبد المنعم ابوالوفا
دعاء اشرف السعيد ابراهيم الحنبلي
احمد فتحى عبد الرازق موسى المنسى
مريم خالد صﻼح طه
رضوان على رضوان احمد
شروق محمد احمد احمد عبد المجيد
مصطفى محمد فؤاد المنشاوى
محمد عمرو محمد كمال
هدير السيد محمد السيد مخيمر
اميره سعيد محمد مرسي بحيري
اهداء رفاعى احمد ابو حامد
سلمى عاطف محمد عبد الحميد الخضراوى
ايفيت نجيب يني حنا
منار رجب فهمى السيد احمد عبد الجواد
كيرلس وفيق جيد اسحق
فاطمه حسنى الشربينى احمد عبد الفتاح
احمد فوزى عبد العزيز محمود
محمد ابراهيم السباعى محمد

الكلية
تجاره القاهره
تربية رياضيه بنين المنصوره
اداب بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره المنصوره
تمريض اﻹسماعيلية
نوعية عباسيه
تجاره عين شمس
السن عين شمس
تربية طفوله طنطا
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
حاسبات ومعلومات الزقازيق
طب بيطرى اسيوط
فنون تطبيقية جامعة دمياط
معهد فني صحى رياضه الزقازيق
تجاره عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
نوعية بور سعيد
تربية كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم بورسعيد
علوم رياضة القاهرة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي اسيوط
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب طنطا
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
281623
209876
363189
885558
825057
239248
670755
886190
840743
664210
369317
168498
811733
536097
876530
172013
371918
586194
829916
291956
449025
282370
355162
240122
107308
130502
217244
453776
546103
606860
831092
277294

اسم الطالب
احمد علي الدين محمد عبد القادر على
باميﻼ عزت صبحى بسنتى
عﻼء محمد مصطفى سيد حسونه
مريم صموئيل لويس غالى
اسراء ضاحى صابر محمد
عبد ﷲ عمر عبد الرحمن عبد العزيز
روان محمد ابراهيم محمد الغزالى
ارسانى اشرف زكى عبده
سامر مندى هزلن يوسف
سماء احمد ابو العنين الشربينى
نجﻼء سعيد فتحى احمد
اسﻼم عبد الهادى مصطفى سﻼمة
رزق سمير شفيق تاوضروس
اميرة على شعبان المحﻼوى
ناهد سيد حسن محمد
عبد الرحمن محمد حسين صديق
هديل عﻼءالدين عبدالحافظ الجيار
اية السيد محمد عجور
ندى محمود احمد بكري
اية محرم عبد الراضى احمد
سوسن حامد ابو اليزيد ابو النور
ريم عﻼء الدين يوسف عبد ﷲ زيدان
نورا اسامه محمد جودة
فاتن غانم عبد الجيد خطاب
ياسمين اشرف عمر محمد
نورا سعيد عبده شحاته
ايرينى ساويرس كمال عزيز
سلمى هشام فاروق ابو اليزيد
دعاء سامى ابوالفتوح عبدالوهاب
هدى منصور احمد محمد مصطفى
عمر نجار عبد العظيم محمود
زياد مصطفى محمد حسنين

الكلية
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره اسيوط
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره اسيوط
نوعية المنيا
دار العلوم ج القاهره
تربية ابتدائي بنها
اداب انتساب موجه الفيوم
نوعية المنيا
تربية طفوله ج دمنهور
تربية اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي بنها
رياض اطفال المنصوره
اداب قنا ج جنوب الوادى
دار العلوم ج القاهره
تجاره طنطا
تجاره القاهره
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
حقوق حلوان
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه حلوان
حقوق حلوان
تربية ابتدائي طنطا
تربية/رياضه اﻻسكندرية
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تربية قنا ج جنوب الوادى
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
674954
319182
516818
883989
577828
748749
313164
822871
371610
155074
436997
141535
227931
527149
456610
460529
228370
608176
731860
288230
611993
519623
549827
913495
229742
212428
609482
673746
122021
104271
433721
378690

اسم الطالب
ايمان نجيب ابوالمجد الغريب اﻻصور
سارة عبد المنعم عبد المقصود اسماعيل
محمود ثروت علي السيد موسي
مياده يوسف محمد احمد
نورا بدران انور ناصف
عصماء اشرف بدوى محمد
منار محمد عبداللطيف سليمان
فاطمة الزهراء محمود مبارك احمد
ميرنا نادى ايوب ملك
فداء حسام الدين حسن جودة
مارجو امجد سامى جرجس
محمد جمال حامد بدر بيومى الليثي
دينا اشرف عبد الحميد الشرقاوى
اسراء احمد اسامة ابراهيم عبدالعال
تغريد احمد البكرى ابو غانم
عبدﷲ قاسم عبده الجوهرى
محمد حسين عبد الغفار محمد قناوى
فاطمه الزهراء احمد السيد احمد
احمد خالد عبد الخير عوض ﷲ
ندى احمد عبد القادر احمد عبد ﷲ
ندى سعيد احمد محمد ابراهيم
سميحه أبواليزيد محمد أبواليزيد عامر
آية عادل كامل جابر
امنيه خالد عبد الحميد ادم
نورهان ياسر السيد عبدﷲ
نشوى محمد سند حسنين محمد فراج
هبه عﻼء السيد على
جهاد عبد ﷲ محمد عبد ﷲ فضه
ايه سعد السعيد السيد موسى
دينا حسام حسن حسين عباس
احمد عادل عبدالصبور السيد احمد
عبدالرحمن خالد محمد علي

الكلية
تربية الزقازيق
تربية ابتدائي شبين الكوم
اداب دمنهور
اداب اسيوط
رياض اطفال القاهره طالبات
حقوق بنها
طب بيطرى جامعة السادات
زراعة قنا ج جنوب الوادي
حقوق بنها
طب بيطرى بنى سويف
فنون جميله فنون المنيا
حقوق القاهره
اداب عين شمس
علوم اﻻسكندريه
اداب طنطا
تجاره كفر الشيخ
حقوق عين شمس
نوعية الزقازيق
تجاره انتساب موجه الزقازيق
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب كفر الشيخ
تربية/رياضة جامعة السادات
تربية اسوان
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب عين شمس
نوعية الزقازيق
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره القاهره
اداب عين شمس
علوم رياضة دمنهور
تجاره انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
313708
541111
541542
209332
155605
660185
323096
521293
735111
458727
321032
846582
120775
281414
361305
727323
673794
381766
803895
280605
292956
530474
372722
310233
754889
144147
907097
453723
438400
512656
509864
162181

اسم الطالب
شيماء احمد فتحى رضوان
أمنيه فايز حمدى الخولى
احمد عثمان احمد محمد عيسى
كريم احمد محمد ابو ستيت
اسراء ابو الهوايل محمود ابو الهوايل
محمد هشام عبد الحليم عطيه عوضين
ايات شوقي محمد محمد أحمد سلطان
رنيا ممدوح عبدالﻼه شاكر
اسراء صﻼح السيد مصيلحي
ايمان عبد ﷲ محمد هﻼل
هدير شبل محمد حسن
شيماء رضا مصطفى محمد
عبد الرحمن احمد احمد العزب
محمد هاني محمد محمد سالم
يارا جمال حسن محمد
عﻼء اشرف عبد اللطيف رضوان
نفين مجدى سعد رزق النهيسى
فاطمة زكريا حسين عبدالعزيز الجهينى
ايرينى موريس لبيب خليل
محمد سﻼمة محمد عصمان
منة ﷲ محمود محمد صبح
حسام محمد رجب سعد
دميانه طلعت فكرى شلبى
سعيد جمال سعيد محمود بحر
احمد عماد احمد علي بكير
محمود خيري محمود محمد
عبد ﷲ حسين صابر سليم
بسنت وليد نبية عبد العزيز حسن
ميار محى الدين حسين بخيت
اسراء اشرف السيد عبد الحليم احمد
محمد يوسف محمد احمد محمد
جهاد ابراهيم رمضان محمد

الكلية
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره دمنهور
ك.ت .فني صناعى اسكندرية
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية /رياضه بنى سويف
حقوق المنصوره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب جامعة دمياط
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره كفر الشيخ
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب قنا ج جنوب الوادى
كلية اللغات والترجمة سوهاج
حقوق عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية
طب بيطرى بنها
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية /رياضه المنيا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
تربية حلوان
تجاره دمنهور
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم العريش
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره سوهاج
علوم طنطا
حقوق اﻻسكندريه
نوعية فنيه اﻻسكندريه
اداب دمنهور
اداب الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
510134
159413
362921
444673
682761
659177
591292
330803
149331
598125
305036
848188
436451
887199
299137
211458
739903
547977
908783
158914
320353
162070
545827
240934
212204
828580
760403
279694
355234
353630
314524
440664

اسم الطالب
طارق صدقى سليمان على بخيت
خالد سمير حميده محمد
احمد عدوى عامر دسوقى
محمود توفيق طلبه محمود واصل
هاله محمد ابراهيم زايد عمران
شيماء احمد احمد الشربينى زيدان
ايمان عوض محمد على عبدالعاطى
مصطفى ابو المكارم عبد الحليم عبد الفتاح الشامى
محمد سعيد عبد المنعم على
انجى محمود محمود رويزق
شيماء ابو بكر عبد الفتاح حسنين
محمد عبدالرحيم محمد مامون
آﻻء السيد خير حسين خير ﷲ
هبه العريان صالح محمد
سارة ابراهيم عويس ابراهيم
مي اسامه حسن علي
مرفت ابراهيم محمد محمد خليل
محمد عبد ﷲ جابر اسماعيل
رحاب عبد العليم حسن يوسف
ناهد ممدوح محمود حسن
محمد الرفاعي عبد المعبود عبد الرازق
احمد شعبان سنوسي رحيم علي
احمد ايمن احمد محمد سعوفه
فاطمه على صالح على احمد الجدى
ساره محسن السيد محرم
احمد انور محمد حسن
احمد رضا محمد احمد عوض
ياسمين جمال احمد عبد العظيم
ياسمين شعبان على ابراهيم
محمود عبدﷲ مصطفى منصور
رانيا ابراهيم شحاتة سﻼم
روضه محفوظ ابو الفتوح محفوظ

الكلية
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
علوم عين شمس
تجاره طنطا
علوم المنصوره
اداب انتساب موجه المنصوره
معهد فني صحى بور سعيد
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
معهد فني صحى امبابة
تربية جامعة دمياط
علوم شبين الكوم ج المنوفية
حاسبات ومعلومات اسيوط
تربية طفوله اﻹسكندرية
زراعه اسيوط
علوم القاهره
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
علوم الزقازيق
علوم رياضة كفر الشيخ
كلية تجارة ج أسوان
تربية بنى سويف
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تربية/رياضه الفيوم
علوم رياضة اﻻسكندرية
تربية عين شمس
تجاره عين شمس
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
فنون تطبيقيه حلوان
اداب انتساب موجه حلوان
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
670147
543148
752147
441773
307720
670706
462102
900280
595247
883978
430990
236524
299046
676433
609800
586947
836571
913953
244360
356992
831552
436141
527693
428176
532774
447641
317861
391498
314359
375370
321922
106088

اسم الطالب
محمد حمدى السيد احمد عوده
محمد عصام مصطفي حسن محمد
هدير السيد عبد الرحمن حسن عبد ﷲ
عبدﷲ محمد ابراهيم محمد الحسيني
سمية محمد عبد العزيز خضر
بسمه بسام محمد سامى
ياسمين محمد صﻼح الدين محمد محمد ابوسمرة
هند عادل محمد عمران
محمد السيد السيد العوضى محمد اﻻغا
منال اسماعيل محمود فواز
مروه على عبدالسيد على الخولى
مصطفي محمد سليمان عطيه
هاجر حسام جنيدي محمد عبدالرحمن
بسمه شوقى محمد على شعير
اسراء عطا السعيد عطا
اميره على عبد الرحمن السراجى
محمود محمد امين محمد
محمد جمال عبد الوهاب ابراهيم
هاجر على محمد محمد بدر
محمود محمد محمود محمد بدوي
محمود رضوان احمد ابراهيم
ريم عمرو مصطفى أحمد السيد
لبنى احمد احمد عبدربه المﻼح
عبدﷲ عبدالشافي مصطفي محمد
يوسف محى شاكر شكرﷲ
عمر نبيل سعد سليمان
محمد رجب سعيد عبد العليم
روان حمدى عبدالحليم بدوى
سلمى اسر عبد السميع عافية
عمرو احمد محمد العكل
احمد ابراهيم شلبي محمد شلبي
سارة خالد صبرى حسن

الكلية
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
تربية بور سعيد
اداب طنطا
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تجاره كفر الشيخ
علوم كفر الشيخ
معهد فني صحى سوهاج
معهد فني صحى بور سعيد
دار العلوم المنيا
تربية أساسي اسكندرية
تجاره انتساب موجه حلوان
خدمه اجتماعيه حلوان
اداب المنصوره
علوم الزقازيق
اداب طنطا
حقوق اسوان
تربية رياضية بنين اسوان
حاسبات ومعلومات الفيوم
تربية عين شمس
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب انتساب موجه دمنهور
علوم اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
علوم دمنهور
اداب طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
السن عين شمس
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
حقوق بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
661911
245523
810576
299071
585617
179191
510889
880942
298710
576485
726143
673007
456246
114179
184905
808339
681133
508586
159052
520818
506439
433639
745338
740924
389096
654445
586468
441786
302557
517328
430934
469176

اسم الطالب
عبد العزيز ابراهيم عبد العزيز محمد رمضان
ايه محمد متولى غزال
هدير عطا محمد عباس
اسراء محمد احمد سيد
منى فاروق عبدالقادر السيد مجود
محمد عبد الناصر حسن ابراهيم
محمد مسعد حامد عبدالمجيد مدكور
اسراء صﻼح احمد حسن محمد
ربيع مجدي خليفه عبدالحكيم
محمود صﻼح السعيد المعصرانى
ساره مدحت حسن محمد خﻼف
اسﻼم مجدى حسن عبد الغنى جاد
محمد عبدالعليم عبدالحميد شهاب
كريم حمدي عبد المعبود رمضان
احمد سعيد محمد خليفة
نعيمه رشدي شربيني محمد
امانى احمد ابراهيم ابراهيم
ميار محمد عزت ابراهيم عطوة
مصطفي محمود حسن سيد
فيروز فرحات عبد الرازق عبد الرءوف
سمر مصطفى جامع عمر
بﻼل حسونه محمد عطيه اسماعيل
محمد شاكر محمود عبد الرحمن
نادر كمال زاهر بباوي
كوثر فتحى محمود عبدالسﻼم
ايمان عزيز محمد عبد العظيم
على حسين محمود اﻻحوق
عمر هاشم محمد ابو العمايم
محمد سيد احمد احمد الغاوى
محمد أحمد السيد أحمد
سمر السيد سعد الدسوقى ابوالمجد
دعاء سعد محمد سعد ابو سعده

الكلية
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم رياضة الزقازيق
نوعية المنيا
تجاره القاهره
علوم المنصوره
دار العلوم المنيا
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية اسيوط
حقوق حلوان
علوم طنطا
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره انتساب موجه طنطا
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
حقوق بنى سويف
تجاره انتساب موجه بنى سويف
اداب المنصوره
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية بنى سويف
اداب انتساب موجه دمنهور
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية/رياضه اﻻسكندرية
زراعه قناة السويس/رياضة
تربية اﻻسماعيليه
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره المنصوره
تجاره طنطا
تجاره طنطا
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
علوم اﻻسكندريه
تجاره كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
318001
895954
895093
242146
219314
376446
282552
364013
543887
455716
182998
120567
280118
380756
743149
585451
735815
390318
735084
180471
820519
502758
677629
378686
513701
675854
659218
727651
651893
426107
280253
114861

اسم الطالب
مصطفى عبد العزيز زكريا عبد العزيز
منار عبدالفتاح يوسف عبد الحليم
رانيا ابراهيم جادﷲ ابراهيم
عبد الرحمن حسن محمد حسن
ناردين ناشد غالى ناشد
محمد السعيد حسن عبدالفتاح الحايس
هشام محمد صﻼح الدين تحسين محفوظ
عمرو عماد زكى البارودي
شيماء عبد النبى محمد حسن محمد
نبيل طه عبدالنافع الشعيرى
اسماعيل محمد عبد الباقى محمد
ابراهيم عبد المحسن سليم على
مي مصطفى احمد جوهرى
سوسن مصطفى امين شكشك
ريم محمد عبد الفتاح محمد
اسماء السيد السيد ابراهيم سليمان
شروق محمد السيد عبد ﷲ مصطفى
عمرو طلعت جابر سليمان ابراهيم
هبه محمود محمد على
محاسن كمال عبد التواب سلومه
احمد عبدالفتاح محمد احمد
اسراء حسن السيد شعبان
احمد جمال احمد محمد المتولى
شريف محمد محمد رضوان
رحاب اشرف محمد عبد الحليم
خلود بدوى السيد بدوى ابراهيم
طارق يسرى ابو العطا محمدالبسيونى
نيفين محمد محمود حسن السرساوى
ابراهيم رضا ابراهيم عبد الوهاب الموافي
فاطمة محمد احمد احمد رضوان
اسراء ابراهيم عبد المنعم محمود
ايناس محمد عبد المحسن محمود

الكلية
تجاره بنها
حقوق سوهاج
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره عين شمس
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية
حاسبات ومعلومات حلوان
عالي تكنولوجيا متخصصة علوم حاسب مصر إسماعيلية
تربية/رياضه اﻻسكندرية
معهد فني صحى رياضه طنطا
تمريض الفيوم
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنها
تربية ابتدائي عين شمس
تربية ش موسيقية اﻻسماعيلية
تربية طنطا
رياضيه بنات الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره بنها
اداب انتساب موجه الفيوم
حقوق قنا جنوب الوادي
اداب دمنهور
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه اسيوط
تجاره انتساب م .بنها
اداب دمنهور
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره الزقازيق
علوم المنصوره
طب بيطرى فرع مطروح
حاسبات ومعلومات الفيوم
تجاره القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
590407
748025
676484
479741
756178
594166
514967
735403
352302
556766
833412
877677
535524
389572
150560
881580
106665
578856
887477
889108
241126
210616
547223
218296
453063
537596
530225
210983
451525
828131
815533
463945

اسم الطالب
محمد محمد ابراهيم العباسى
تسنيم نصر محمد ابراهيم
نهله مصطفى كمال عبد الرحمن سليمان ابو سبع
عبدالمنعم فيصل عبدالمنعم عبدالحى
سهيله محسن محمد الشامي
دينا محمد عبد الحميد ابو الرجال
محمود ابراهيم شحاته عبد الوهاب خورشيد
دنيا ممدوح السيد محمد محمد
نورهان عبدالسميع جمال الدين عبدالسميع
محمد محمود اسماعيل عبد العزيز
مارك شمعون رزق ﷲ بطرس
معاذ عمر السيد البري
روان مجدى محمد سليمان
محمد احمد حامد انور محمد
هند محمد سالم احمد
اسراء محى الدين محمد مصرى
محمد عصام عزت مصطفى
شوقى محمد شوقى محمد ايوب
محمود محمد محمود على
عﻼ نافع محفوظ حسن
اسراء ياسر زكريا السيد
احمد حامد مصطفى كمال محمد حامد خير ﷲ
احمد رمزي رشاد اسماعيل على شرف
شروق عواد خلف على
بسنت ابراهيم عبدالرؤف ابوزيد
إسراء عبداللطيف على عبداللطيف غازى
عبد ﷲ محمد حسن المﻼ
محمد ابراهيم برهام الباجوري
احمد صبرى أمين نصر حميدة
ساره زكريا محمد عبدالمجيد محمد
هند خالد سﻼمة احمد
ايه عبد الغني عبد العزيز جاب ﷲ

الكلية
تربية جامعة دمياط
تربية جامعة السويس
معهد فني تمريض الزقازيق
حقوق طنطا
علوم العريش
تربية جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه دمنهور
معهد فني تمريض الزقازيق
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره اسيوط
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
علوم اسيوط
تربية دمنهور
حقوق عين شمس
تجاره القاهره
تجاره اسيوط
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تربية ابتدائي طنطا
تجاره اسيوط
اداب اسيوط
حقوق حلوان
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
علوم رياضة اﻻسماعيليه
كلية البنات آداب عين شمس
تربية طفوله طنطا
علوم اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره عين شمس
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره اسيوط
اقتصاد منزلى حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
900092
881051
878595
682107
828544
735571
158415
757983
139659
830522
430921
146121
740042
736074
730337
120478
608264
600360
462831
164630
110779
128671
223164
366471
357149
144618
226252
282585
608036
437075
876254
652061

اسم الطالب
محمد محمد عبد النعيم حسن
حسام حسن حماد حسن
وفاء احمد متولى محمد
احمد البدوى مسعد سليمان جميز
ياسمين احمد محمد عبد الرحمن
ايمان السيد احمد محمد عبد المنعم
رجب ابراهيم عيد ابراهيم
احمد سامى ناجى فايز
سارة شريف محمد عبد الحميد السرسى
مصطفى محمود سعد عبد ﷲ
راندا مجدى احمد صادق يعقوب
ياسمين صﻼح بدرى احمد
احمد محمد عبدﷲ سليمان
الحسناء مصطفى احمد عسر
انطونيوس وجدى انيس نصرﷲ
نور الدين وحيد ابراهيم مصطفى
هيام محمد شحاته رمضان
ريموندا سليمان عبد الملك ميخائيل
عﻼء كمال فتوح عبادة
دعاء عادل محمد حسنى عبد الحميد
محمد احمد شحاته حسن
ندى سامى سيد مراد محمد
ندى طلعت محمد مرسى
كريم خالد احمد سيد احمد
عمرو عبدالرحمن عبدالصادق اﻻمام
محمد حامد عبد اللطيف علي
مصطفى عباس محمد عباس جاد ﷲ
عبد الرحمن محمد محمود فوزى خفاجى
بسمه عادل محمد أحمد
آﻻء محمد عبد الحميد محمدعبدالعليم
حسن حامد محمد محمد
محمد المهدى عبد القادر اسماعيل

الكلية
معهد فني صحى سوهاج
اداب اسيوط
معهد فني تمريض اسيوط
تجاره جامعة السويس
اداب قنا ج جنوب الوادى
نوعية الزقازيق
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
تربية رياضيه بنين الزقازيق
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
تربية اسكندرية
تجاره القاهره
العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس
تربية الزقازيق
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
حقوق حلوان
نوعية الزقازيق
نوعية الزقازيق
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره بنى سويف
اداب القاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
زراعه القاهره
تجاره بنها
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره انتساب موجه قاهره
علوم حلوان
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تربية ابتدائي الزقازيق
تربية/رياضه اﻻسكندرية
تجاره اسيوط
تجاره المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
456534
291450
593912
735864
232749
609881
837758
287863
680062
680076
388412
241357
325349
519396
368491
651470
314471
742615
319306
312296
278641
815086
436046
738908
243227
608509
755286
317874
666115
887221
575482
549054

اسم الطالب
فاطمة سامى حسن عبد الرحمن عامر
عمر جودة حسن الصادق على
عﻼ محمود عبد الموجود بﻼل
ايه السيد احمد السيد
هايدى ياسر محمد احمد
احمد صديق محمد صديق
هادى طه البدرى احمد
محمد حسن محمد طه
هند معوض محمد السيد برهام
احمد حسن محمد حسن اسماعيل
اسراء عبدالمنعم محى علي جبه
منى جمال سﻼمه احمد
لمياء اسماعيل محارب ابراهيم
نورهان فوزى عبد الوهاب فوزى الصاوى الخولى
زينب عصام محمد امين
صافى طارق محمود حموده
هاجر اشرف فهيم البكل
منه ﷲ عصام محمد السيد
اسماء عادل مرعى ابو زيد نصار
عمرو هشام محمد حلمى مبروك
ادهم صﻼح حسنين مصطفى
فاطمه محمد انور على
أمنية محمود حنفى محمود عبد الجليل
محمد عبداللطيف محمد عفيفى
هبة ﷲ محفوظ محمد علي
دينا عﻼء عطيه محمد رمضان
افنان عمر الفاروق حافظ رشيد
محمود وليد عبد الحليم حسن الجرواني
محمود السعيد احمد محمود ابو العيش
شادى اشرف حامد احمد
ابراهيم صبحي حمزة شلبي
حسن عبدالحليم حسن عبدالجيد ابوزيد

الكلية
معهد فني صحى طنطا
علوم جامعة السويس
تربية ابتدائي جامعة دمياط
معهد فني صحى الزقازيق
حقوق عين شمس
علوم الزقازيق
تربية فرع الوادى الجديد
حقوق القاهره
علوم المنصوره
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
اثار الفيوم
كلية البنات تربية عين شمس
تربية الغردقة جنوب الوادي
اداب انتساب موجه دمنهور
علوم بنها
حقوق المنصوره
علوم اسوان
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
نوعية اشمون
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب المنيا
اداب اﻻسكندريه
علوم الزقازيق
زراعه القاهره
اداب انتساب موجه الزقازيق
اعﻼم القاهره
علوم رياضة شبين الكوم
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره اسيوط
تربية طنطا
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
654596
310365
445256
841695
461185
358903
233995
654903
891406
746531
545293
385694
524137
281463
297123
892548
305804
815563
663275
816166
896805
148846
220272
676555
726285
536931
151125
166079
654205
372195
116827
429319

اسم الطالب
محمد هادى عبد الحليم السيد فوده
محمد فتحي محمد السخاوى
اﻻء ابراهيم على الحضرى
اسماء محمد اسماعيل محمد
مؤمن عﻼء الدين خليل خليل عمر
اسراء عبدالرازق عبدالقادر عبدالرازق
احمد ايهاب عنتر رجب
منى حسن شوقى ابو الوفا
عمر عبدالمعتصم فوزى عبد الرحيم
منار ماهر فتحى السيد
ابراهيم احمد عبد الحليم محمد شاهين
محمد سمير عوض عطية
فيروز حسن سليمان قطب
مصطفى مدحت محمد جمال الدين خيرى
خلود ايمن مصطفى فراج السيد
سهام فراج محمد فراج
عبد الرحمن احمد درويش عبدﷲ
امنية على فهمى ابو الليل
فاطمه عبد الغنى محمد صالح هيبه
ايه عبد الغنى نياز عبد العزيز
عمرو عبد القادر نصر عبد العزيز
سعيد عبد الناصر فوزى مرسى
داليا هاشم محمد عطيه
عبد الرحمن سالم عارف سالم سجيع
محمد معمر محمد يونس
هاله غازى توفيق غازى بصل
محمد محمود عبد الجيد محمود
عبير موسى محمد عيسى
عبد الرحمن شعبان محمد المتولى
سمر صﻼح السيد حامد
محمد سامى فهمى سيد السايس
مرام محمد عثمان محمد مصطفي

الكلية
اداب انتساب موجه المنصوره
معهد فني صحى بنها
علوم طنطا
اداب المنيا
تجاره كفر الشيخ
كلية البنات تربية عين شمس
دار العلوم ج القاهره
معهد فني تمريض المنصوره
معهد فني صحى اسيوط
تربية اﻻسماعيليه
علوم رياضة طنطا
تجاره انتساب م .بنها
تجاره اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
تربية عين شمس
تجاره اسيوط
تربية شبين الكوم
تربية المنيا
تربية المنصوره
طب بيطري المنيا
حقوق سوهاج
حاسبات ومعلومات حلوان
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
علوم حلوان
تمريض الفيوم
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
اداب انتساب موجه بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
363008
661099
316076
668593
521121
310037
679513
312692
516439
305460
351138
592766
650694
599275
364070
279511
361940
749135
370973
164239
879529
535255
576750
892750
752388
243287
651342
546075
470455
605401
659507
213531

اسم الطالب
يوسف محمد يوسف محمد
احمد السيد صبحى محمد محمد طة
نورهان محمد احمد المغربل
احمد حمدان عبد المنعم عبد الحميد محمد
صفاء عبدالناصر ابوبكر محمد
مالك عزت عبد العظيم طراد
نها جمال عبد المعبود عبد القادر
اسﻼم مسعد شبل ابراهيم
رشاد هﻼل عبدالحفيظ الشيخ
شيماء اشرف نجاتى الجندى
سلمى خالد سيد خليل
ساهر محمد حامد عبد السﻼم الموجى
ايمان محمد محمد احمد زيد
علياء عمر خطاب ابراهيم خطاب
رحاب اسامه عبدالحميد ربيع
عبد الرحمن محمود احمد محمود
عفاف سامح سيد حافظ
ميادة خالد عبد الحميد محمد الجناينى
ابانوب انور اسكندر هندى
شروق جﻼل محمد عبد القادر
يوسف سامر سمير يوسف
رانيا مسعد محمد عبدالعزيز رميح
ايمان ممدوح انور موسى محمد
صﻼح احمد محمد احمد
منه ﷲ السيد سﻼم ابو الحمد
هدى احمد محمد كمال
لينه محمود محمد محمد صبح
إيمان أحمد عبد الفتاح عبد الدايم
محمد عبدربه زكريا على رزق
دعاء إيهاب الدين عبد ﷲ مصطفى
فاطمه فتحى محمد السنوسى حسن
محمود احمد سيد احمد

الكلية
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره جامعة دمياط
تجاره بنها
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب دمنهور
تمريض شبين الكوم المنوفية
رياض اطفال المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق جامعة السادات
تربية ابتدائي شبين الكوم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
اداب انتساب موجه المنصوره
تربية ابتدائي الزقازيق
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره جامعة السويس
اداب عين شمس
اداب بنى سويف
علوم اسيوط
زراعه دمنهور
اداب المنصوره
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه اسيوط
اداب انتساب موجه بورسعيد
زراعه القاهره
حقوق المنصوره
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ
تربية كفر الشيخ
اثار الفيوم
علوم رياضة المنصورة
تجاره انتساب م .بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
159112
658789
323632
612899
585027
888999
293008
881979
213785
318529
388071
735501
225108
876066
678802
500361
134295
292510
227171
893408
533985
112269
312382
592019
731215
449821
681713
904243
221012
884603
502201
239476

اسم الطالب
اسراء محمد حسن سيد
حامد محمد حامد محمد عبد اللطيف شومان
خلود السيد احمد سليمان أحمد سمك
سعيدة محمد عبدالحليم السيد على
احمد محمد الورداني السيد طيبة
اسامه نجاح عامر سﻼمه
شيرين سامي محمد حامد
اسماء مصطفى محمد عبد الجواد
علي حازم علي محمد
سليم ابراهيم سليم ابراهيم
على عطيه على على متولى
احمد فتحى احمد يوسف
احمد هاشم ابو عمره هاشم
احمد طارق سيد عباس
نورهان عبد الرءوف حامد محمد زغلول
عمرو محمد عصام محمد عبد المنعم صادق
احمد محمد سمير حسن
مريم عادل محمد عبد العزيز
هاجر حسنى عثمان حسن
احمد مختار السيد احمد
رانيا عبد القادر عوض عبد القادر عوض
روضه حسن محمد عمر
علي جمال على زايد
هبة ﷲ محسن رجب فايد
احمد عادل احمد على مشتهرى ربيع
نعيمة جمال احمد يوسف عطية
اسﻼم احمد محمد بكر على
احمد محمود عزت احمد
على محمود عبد الشكور احمد
رغده نادى محروس حسين
ميراي نبيل عطا ﷲ مقار بشارة
حسام عبد الغنى عبد الحميد عبد المنصف

الكلية
اداب انتساب موجه بنى سويف
معهد فني صحى المنصوره
اداب انتساب موجه طنطا
نوعية الزقازيق
ك.ت .فني منشات بحريه بور سعيد
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
تجاره القاهره
تمريض اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
معهد فنى تمريض بنها
عالي هندسة بلبيس
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره اسيوط
علوم المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية حلوان
حقوق حلوان
تجاره سوهاج
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب جامعة دمياط
طب بيطرى الزقازيق
اداب طنطا
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تربية سوهاج
زراعه عين شمس
تجاره اسيوط
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
128179
659625
526017
581943
386779
293526
142453
380531
842939
849262
678601
678263
308535
384334
581115
672667
830956
822735
146053
285598
650191
725603
807851
738965
892202
735505
549577
811428
606040
754995
894998
920247

اسم الطالب
منار عصام محمد ممدوح احمد عبد الرحيم
اسماء جمال محمد عبد الرحيم يوسف
محمد طارق جعفر عوض ﷲ على
محمد عبد الخالق احمد شديد
اسراء محمد حسن محمد
ديفيد اسحق ابراهيم رزق
هايدي سعد حسين اﻻصم
محمد ياسر مصطفى ابراهيم معروف
ايه سليمان فولى عبدالحميد
احمد محمود احمد نجم الدين محمد
ايناس يسرى محمد محمود يوسف زيد
خلود محمد عبد ﷲ ابن سﻼم عبد الرازق
ريهام السيد عبد العزيز غانم
عبدالمنعم ابراهيم عبدالمنعم ابراهيم
محمود محمد محمد توفيق الديب
اسﻼم مصطفى احمد احمد اسماعيل
اسماء الشاذلى موسى حسن
اكرام ابراهيم محمد يوسف محمود
ايمان رفاعي ابراهيم محمد
احمد اسامة لطفى محمد
شادى طارق احمد صبحى خليفه
سهام محمد احمد احمد سﻼمه
عمر اسماعيل شحاته شريف
نوف حسن ابراهيم عبدالحليم
عمرو ابراهيم محمد عبد الدايم
السيد جميل السيد محمد السهيلى
دنيا ابراهيم محمد النجار
مارلين فخري حكيم لبيب
محمود عبدالواحد عبدالحميد عوض ﷲ
سالم ناصر سالم علي
ساره اشرف ابراهيم محمد
السيد احمد محمود امبابى

الكلية
تجاره القاهره
تجاره المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
اداب طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب القاهره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
حقوق بنى سويف
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
اداب المنصوره
اداب المنصوره
تربية طفوله شبين الكوم
حقوق بنها
اداب طنطا
تجاره المنصوره
اداب اسوان
تجاره سوهاج
حقوق القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره كفر الشيخ
تجاره عين شمس
حقوق اسيوط
تجاره الزقازيق
معهد فني تمريض اسيوط
علوم رياضة سوهاج
السن عين شمس/رياضة
معهد فني تمريض المنيا
تجاره الزقازيق
كلية التربية الرياضية بالعريش بنين
تجاره سوهاج
تجاره سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
581731
726692
363848
302589
602277
650051
614786
214207
736744
121561
684960
277171
846569
159053
122562
133905
666361
732962
512834
540417
912610
546440
742878
131970
320853
894912
653920
308483
277373
364083
597253
602712

اسم الطالب
احمد الحسينى احمد الحسينى محمد
هاجر محمد السعيد ابراهيم حسن
بسام سعيد سيد محمد
يوسف محمد محسن محمد يوسف
كمال مجدى كمال على
لينه عﻼء ابراهيم عبد المعطى احمد
خالد عيد ابراهيم سﻼمة ابراهيم
زينب صﻼح محمد عبد الفضيل
محمد حلمى عبد الفتاح محمود محمد رزق
مصطفي نبيل عبد الروؤف عبد الحي
حسن جابر محمد السعيد ابوعامر
احمد توفيق خالد سعيد أحمد
اسﻼم بركات اليمنى موافى
مهاب عادل محمد سليمان
بسمه حمدى صبرى سيد
تقى محمود عبد الهادى توفيق
ياسمين احمد طه محمد حشيش
وعد عبد الفضيل السيد عبد ربه
يسرا محمد عبد الرازق صادق سيد
امينه علي عبدالوهاب محمد صبره
امنيه احمد صالح على
نورهان محمد احمد الشناوى
نوران محمد عبد الحميد على
ابراهيم ناصر محمود محمد
اية مصطفى شبل صيره
يارا شيخ العرب عبد اللطيف ابراهيم
احمد هشام احمد احمد ابو المجد
امال عاطف مصطفى المليجى
احمد صفوت مصطفى عبد الرحمن
محبوبه حسن سيد احمد
راضى احمد محمود بدوى صيام
احمد ناجى عزت عبد الحميد عبد الحى

الكلية
تجاره طنطا
تجاره بور سعيد
تجاره انتساب م .بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
صيدله المنصوره
تجاره بنها
علوم حلوان
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حاسبات ومعلومات حلوان
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجارة جامعة السادات
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره بنى سويف
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه قاهره
تجارة جامعة السادات
تربية الزقازيق
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تربية اسوان
علوم رياضة جامعة دمياط
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
حقوق القاهره
طب بيطرى جامعة السادات
تجاره سوهاج
حقوق المنصوره
تمريض شبين الكوم المنوفية
علوم عين شمس
حقوق انتساب موجه عين شمس
معهد فني تمريض المنصوره
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
376692
743798
462117
108003
304042
580291
229842
530253
752042
164013
152969
657437
612847
893780
679781
672907
319777
535741
306286
531394
879784
138240
892561
140835
537146
576547
463642
583549
529862
728106
902643
813606

اسم الطالب
دينا السيد سعد عبدالحليم
سلوى ابراهيم احمد ابراهيم يحيي
ساره مصطفى عبدالعزيز ابراهيم غنيم
احمد حكيم احمد محمد
ردينة مصطفى على الشنوانى
ندى مصطفى فتحى امين يسن
اسراء محمد عبدالنظير احمد
محمد حسن شعبان عرابى
اسماء ابراهيم محمد شلبى
محمد عبد الرحمن محمد احمد
غادة طارق محسن على
اسماء عادل كريم خميسى
منى احمد السيد عبدالرحمن ابراهيم
عمرو سليمان محمد سليمان
احمد رمضان السيد عبد الرحمن
محمد عادل محمد عبد الجواد علي
منة ﷲ كرم السيد قنديل
خلود مجدي عابدين الشامي
محمود عبد المنعم احمد هيكل
عبدالرحمن محمود عبدالونيس عبدالوهاب البحيري
امنيه بخيت عبد القادر توفيق
هبة عبد الهادي عثمان الشهاوي
عائشه حسنى عثمان محمد
جهاد احمد شوقي بكري
اسماء محمدالحسن حامد الرشيدى
فاطمة الزهراء فكرى محمد الدقره
ياسمين اسامة فتحى ابراهيم مصطفى داود
هاجر عرفه المتولى مأمون إبراهيم
محمد جمال الدين علي صالح عبدﷲ
نور اشرف طاهر ابوغزاله
اسراء محمد عبد السميع محمد
زينب ماهر خلف محمد

الكلية
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره كفر الشيخ
حقوق القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية/رياضه طنطا
تجاره عين شمس
علوم اﻻسكندريه
تجاره بور سعيد
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره انتساب موجه بنى سويف
حقوق المنصوره
معهد فني تمريض الزقازيق
اداب سوهاج
تجاره طنطا
اداب المنصوره
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف
اداب دمنهور
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
زراعه طنطا
علوم رياضة سوهاج
تربية حلوان
تربية اسيوط
استنفد الطالب رغباته
تجاره دمنهور
تربية طنطا
اداب كفر الشيخ
رياض اطفال المنصوره
علوم دمنهور
تجاره الزقازيق
اداب سوهاج
علوم المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
506584
754469
295509
304796
315122
905596
585939
801281
287689
379623
387779
575520
518428
142444
116131
320736
220698
222990
360512
309988
365616
278911
111491
503547
739566
510827
318083
323171
650318
301543
823344
457120

اسم الطالب
خلود السيد عبد الرازق محمد
يارا ياسر جمال الدين السﻼموني
ميرنا مدحت صبرى ميﻼد
هايدي محمد نفادي احمد
احمد عبد الرازق محمد محمود
حماده انور حماده عبد السﻼم
مصطفى رمضان مصطفى العطافى
مارجريت نادي عبدالمﻼك سعيد
سماء احمد حسين على
احمد صﻼح شحته على عبدالخالق
رحمه حسن على خضر الشربينى
كريم محمد شعبان عبد الهادى النجار
امل محمود السيد حسين جعدور
مى عمر امام عبد الكريم
محمد سيد حسين نور الدين
منى شكري عبد القوى الدماطى
عبد الرحمن زكى زكى امين
اية حسين مصطفى احمد
توفيق يوسف توفيق ابراهيم
محمد احمد مصطفى عمارة
سلمى طارق سيد حسين
احمد عماد احمد اسماعيل
مارينا فاضل فرج ﷲ عبد ﷲ
حنان محمد علواني شعﻼن
مؤمن محمود احمد محمد جاد
شحاته كمال شحاته توفيق
امير ماهر طه ابراهيم طه
ريم فتحي عبد الحميد توفيق
ندى محمد احمد ابراهيم السبع
ابراهيم محمد جودة دعبس
رزيقي صبحي سمعان واصف
شيرين مصطفي اﻻباصيرى ﻻشين

الكلية
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره بور سعيد
نوعية عباسيه
علوم شبين الكوم ج المنوفية
علوم بنها
اداب سوهاج
تجاره طنطا
علوم رياضة المنيا
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
علوم بنها
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
اداب دمنهور
تربية حلوان
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
حقوق القاهره
اداب عين شمس
زراعه المنوفية/رياضة
زراعه عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق حلوان
علوم رياضة اﻻسكندرية
علوم الزقازيق
حقوق اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى بنها
اعﻼم القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
اداب طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
876981
613272
324229
128911
754379
667228
357838
893394
168377
739583
231703
157800
443209
546242
362808
318235
228078
219987
107199
876555
454373
301751
314289
822389
363296
385564
215765
513186
223957
369123
221160
663957

اسم الطالب
احمد مجدي احمد محمود
حمزة فتحي النجدى سالم سليمان
بركسام طلعت آرام ويصا
عﻼ محمد عمر هريدى
عمر السيد عبده حسن حماد
عبير طارق محمد احمد شلبي
اميره شحاته محمد على
رفيده ماهر احمد طلب
عبد الرحمن مجدي احمد عبد الشفيق
محمد عبدالجواد ابراهيم شحاته
احمد محمد احمد علي
عمرو سيد جابر قايد
فاطمه محمد خالد محمد خالد
روان محمد شحاته شعبان شحاتة
محمد عبدالناصر رمضان احمد سليمان
محمد حسني عرفه محمد بدر
احمد سعيد بسيونى هاشم
منة ﷲ حمدى رزق محمد مرسى
طارق عبد الحليم حافظ عاشور
ايه على احمد محمد
يوستينا صموئيل سليم اسكندر
احمد صابر محمد الجوهرى
منى حسب النبي محمود الدرس
ايرينى فايز مفيد سامى
مصطفى جمال فرج احمد
احمد عباس السيد عباس
منه ﷲ اشرف امام محمد
حنان محمود مهدي حسن احمد
ساندرا طلعت جندى حبشى
ماريان سمير رمزى وهبه عبدالسيد
عبد ﷲ السيد سعد عبد الباقى
عﻼ المعصراوى عبد الرؤف عثمان

الكلية
حقوق اسيوط
علوم الزقازيق
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
اداب القاهره
تجاره بور سعيد
اداب المنصوره
دار العلوم ج القاهره
حاسبات ومعلومات اسيوط
علوم الفيوم
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
اداب جامعة دمياط
علوم بنى سويف
معهد فني تمريض طنطا
علوم رياضة طنطا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم رياضة اسيوط
تربية طفوله طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية السادات
تربية قنا ج جنوب الوادى
إعﻼم القاهره/رياضة
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
فنون جميله فنون حلوان
تربية بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
920125
543678
736387
575466
322926
458527
730807
736855
664384
320229
306917
529761
726410
909106
743136
243972
534067
653562
241356
453125
579749
882828
658855
168712
842034
150076
394980
814635
111453
837335
810987
389750

اسم الطالب
سمر يوسف محمد احمد
نورهان محمد احمد محمد احمد
نورهان محمد محمد حسن
انور خيرى محمد ابوعيانة
وسام توفيق على سﻼم غنيم
بدر فوزى جاب ﷲ الدرس
محمد فوزى حافظ السعيد ابونعمة
احمد مصطفى محمد عبدالودود
فريد محمد فريد فهيم
سعيد علي سعد الدعوشى
ايمان اشرف النبوي الشيخ
حلمى عطيه حلمى عطيه السيد شمسيه
ندى حمدى عبدالسﻼم بدوى
مصطفى جمال محمد عبد الهادى
سلمى عربى محمود محمد محمود رمضان
محمد عمر ابوالفتوح محمد
سلمى سعيد عبد الفتاح عبد الحميد القماح
محمد المتولى خليل عبد المعطى
منى احمد حامد قطب
ريم حسام جمال الدين محمد الشاعر
ساره رأفت عبد الرحمن السيد عشيبة
مصطفى محمد محمود خليفه
سمر شوقى محمد السيد عبد العزيز
سارة احمد عبد ﷲ عبد المقصود
وليد جمعه احمد سيد
صﻼح سليمان سيد خليل
امنيه حسن على محمد
احمد خالد ربيع راشد
رباب محمد حسين محمد
محمد سمير محمد أحمد
ساره جميل داود مجلى
مينا بهجت نعيم ذكى

الكلية
تربية سوهاج
علوم رياضة جامعة السويس
زراعه الزقازيق
السن عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب كفر الشيخ
تجاره الزقازيق
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى بنها
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
كلية تجارة ج أسوان
تربية اﻻسماعيليه
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تمريض دمنهور
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية حلوان
علوم طنطا
علوم المنصوره
تجاره اسيوط
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه حلوان
كلية البنات آداب عين شمس
معهد فني صحى بنى سويف
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تجاره بنى سويف
حاسبات ومعلومات عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
529833
731535
523679
132061
375537
548747
295805
468619
117640
213913
654635
825805
583239
734916
664356
367056
671892
120104
836350
818544
755979
660889
830284
439129
453985
431578
311757
823575
237986
116471
822353
745020

اسم الطالب
احمد مسعد سعيد رزق أبو طالب
محمد عبدالعزيز محمود نافع الجناينى
أميرة جرجس صادق وهبه
احمد سمير عوده حمدان
ساره سمير امام امام
عبد ﷲ عثمان محمد احمد الوجيه
يوستينا اشرف الفى ابسخارون
عبدالرءوف محمد على محمد على اسماعيل
اية محمد احمد محمد عبد العال
ندى صالح محمد سالم
يارا احمد مصطفى طلحا احمد
احمد شوقى زكى عكاشه
منه ﷲ عبد السﻼم عبد الرحيم الشيخ
اسﻼم السيد محمد محمد
هدى شعبان محمود محمود الديسطى
محمود رجب عبده عبدالجليل الخولى
اسماء السيد السيد منصور موسى
عبد الحليم احمد مدين عبد الحليم مدين
على عبد النبى عبد الدايم احمد
محمود رجب خميس عبد العال
نهى متولي خليل محمد محمد
سعاد ابراهيم احمد عبد الرحمن موسى
محمد أمير محمد احمد حسنين
ايمان محمد احمد فرج عبد ﷲ
دينا اشرف فكرى عكاز
عبد الرحمن خالد احمد زكي عثمان حسن
هادي رجب عبدالحميد ابراهيم
شيماء عبد المعطى طايع حسب
عائشة عﻼء على عيسى
محمد عماد اسماعيل محمود
أمنية رأفت أحمد عبد المحسن
امنيه علوي محمد محمد

الكلية
تربية ابتدائي دمنهور
ك.ت .فني صناعى الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
علوم حلوان
حاسبات ومعلومات بنها
علوم رياضة طنطا
تربية عين شمس
تجارة جامعة السادات
زراعه الزقازيق/رياضة
اداب القاهره
اداب انتساب موجه المنصوره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
علوم المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
رياض اطفال المنصوره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تمريض المنصورة
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
تربية المنيا
تربية العريش
نوعية المنصوره
حقوق قنا جنوب الوادي
اداب اﻻسكندريه
حقوق طنطا
تجاره اﻻسكندريه
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
اداب قنا ج جنوب الوادى
اداب القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
إعﻼم ج جنوب الوادى
تمريض اﻹسماعيلية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
754979
297885
444836
600798
891730
377748
213481
449122
743987
112187
840516
598370
580983
158801
885022
149434
608550
430860
240943
294901
525023
390130
804523
524236
367720
916695
362822
507725
745838
879095
891745
524420

اسم الطالب
هﻼل حسين هﻼل حسين
زياد احمد محمود احمد شنبكى
احمد عبد السﻼم عسكر فلوص
ايثار خالد فتحى بغدادى على
مارينا ثروت رمزي مسعود
احمد هشام احمد ابوالحسن محمد
احمد تامر ابراهيم حسن
نوال محمد حافظ طه
ساره سعد عبدالمسيح فرج
هند سامح عبد الﻼه عبد العال
اماني عبد العزيز اسماعيل عبد العزيز
نورا اشرف ابراهيم صفا
سليمان محمد السيد الكردى
خالد سيد محمد عبد الوهاب
جورج سعد رزق ﷲ ذكي
ايه نبيل صباح عبد الرازق عميرة
اسماء صبرى يوسف عبد السﻼم
سهيله محمود خميس حامد عبد ﷲ
منت ﷲ فتحى عبد الواحد بشير داود
مصطفى عادل محمد احمد موسى
نوران محمد حسن احمد فرغلى
بدور سمير محمد فؤاد
يحيى عادل عبدالسميع محمد
اسراء عبد الحميد عبد ﷲ ابراهيم عفيفي
افنان اشرف محمد عبدالعليم الليثى
محمود فاروق عبدالسﻼم محمود
محمود احمد محمد عيسى
عمر محمد عبد العزيز عثمان
شروق ناصر احمد على احمد
نجوى محمد عبد الحكيم محمد
مريهان ممتاز احمد حسن
ياسمين مصطفى محمود على اليمنى

الكلية
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره طنطا
اداب الزقازيق
تربية ابتدائي اسيوط
اداب الزقازيق
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تربية طنطا
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي المنيا
تجاره بور سعيد
حقوق المنصوره
الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى ببنى سويف
تجاره اسيوط
السن عين شمس/رياضة
تجاره الزقازيق
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب القاهره
تجاره انتساب موجه عين شمس
زراعه اﻻسكندريه
كلية البنات تربية عين شمس
حقوق اسيوط
اداب اﻻسكندريه
طب بيطرى بنها
معهد فني صحى اسيوط
حقوق عين شمس
حقوق اﻻسكندريه
تربية اﻻسماعيليه
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره اسيوط
علوم جامعة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
279318
811147
217618
158056
179057
230254
306413
755882
121140
811156
538307
808597
537522
117390
745241
432613
837694
304706
310103
594225
111472
171592
352638
310791
144244
157602
613563
168958
226095
829010
812774
301189

اسم الطالب
غادة احمد محمد محمد حسانين
روفيدا رضوان ابراهيم نعمان
اﻻء ﷲ ضياء حسن عبد المقصود
مروه على محمد على
محمود متولى ابراهيم سيد
اسراء منصور نور الدين احمد
علي احمد علي اﻻمبابي
عدنان عياد عايد سالم
احمد اسامه احمد حسن
سارة محمد نصر عبدالسميع
علياء لطفى السيد عباس
اسحق جورج اسحق ذكرى
نجﻼء الهادى أحمد الصعيدى
مارينا هانى لمعى حبيب
محمد عادل محمد محمد ابراهيم
اسﻼم ابراهيم حسين حسن الفقي
ميار مسعد على محمد
سلمى محمد عبد ﷲ عراقي
عبد العظيم محمود عبدالعظيم ابوسﻼمه
اﻻء المعتزبا عبد الكريم يوسف
فاطمه انور حمدان محمد حسن
اسﻼم رجب ضيف عبد القادر
بسام ممتاز محمد احمد علوان
ايمان عماد عبد الحليم عبد العال
عمر عزت عبد الفتاح احمد
سحر على جابر سعيد
ايه احمد محمد علي
وليد صﻼح رمضان السيد
خالد جمال عبد الناصر سيد
محمد سيد مبارك محمود
سميره يحيى سمير جرجس
عبد ﷲ اشرف ابو الفتوح المليجى

الكلية
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه عين شمس
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره بنى سويف
تجاره عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى اسماعيليه
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره بنى سويف
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حاسبات ومعلومات حلوان
اثار قنا جنوب الوادي
تربية طفوله شبين الكوم
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية جامعة دمياط
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره القاهره
تربية بنى سويف
معهد فني صحى الزقازيق
علوم رياضة اسيوط
تجاره انتساب موجه قاهره
كلية تجارة ج أسوان
اداب المنيا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
539284
440018
295149
168592
529302
608546
918345
593162
582502
537834
614154
537955
533149
451650
669657
666988
539006
618616
601345
279881
502417
113977
619251
245236
529380
161271
892128
536831
313447
471877
210390
228932

اسم الطالب
نوره السيد محمد سالم غانم
إسراء محمد كامل محمد عبد الرحمن
محمد احمد عزت عبد الحميد
مياده صﻼح ربيع شحات
محمد جمال عبدالفتاح محمد ابراهيم
اسراء ابراهيم محمد زين الدين
الهام ماهر حامد محمد
احمد عادل عبده العفني
نداء خالد متولى عﻼم جرنه
ايمان على احمد على شعبان
امل عبدالبديع عبدالعزيز محمد
ساره رفيق عبد الرحمن حرفوش
سلوان اسامه شعبان حسن خميس
عثمان ابراهيم عثمان ابراهيم اسماعيل
مصطفى محمود عوض محمود سنة
مروه محمد عثمان يوسف
حسناء كارم محمود طه النجار
هاجر محمود محمود سالم
تقى مرسى عطية عبد الحميد
محمود زكريا محمود محمد احمد
زياد محمد حسنى محمد توفيق
محمود ابراهيم جمال الدين ابراهيم
نرمين حسن محمد احمد مصطفى
ندى مصطفى عبد الفتاح بركات
محمود عبدالغني محمد عبد الغني ابراهيم
شيماء رمضان منير ناجي
ايمن حمدى ثابت محمد
سعده احمد محمد زقزوق
شيماء عمر احمد سمرة
مصطفى ذكريا الشافعى محمد عبد ﷲ الحداد
علياء احمد عبدالرحيم حسنى المﻼحى
احمد مصطفى عبدالمنجى عدﻻن

الكلية
طب بيطرى جامعة السادات
تربية اسكندرية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب انتساب موجه بنى سويف
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
علوم المنصوره
تربية سوهاج
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
رياض اطفال المنصوره
تربية ابتدائي دمنهور
معهد فني صحى الزقازيق
علوم طنطا
اداب اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم طنطا
دار العلوم الفيوم
تربية ابتدائي الزقازيق
حقوق انتساب موجه عين شمس
طب بيطرى اﻻسكندريه
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
دار العلوم الفيوم
طب بيطرى القاهره
طب بيطرى دمنهور
تربية /رياضه بنى سويف
تربية رياضيه بنين اسيوط
طب بيطرى دمنهور
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
اداب عين شمس
تربية رياضيه بنين حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
507630
580486
183610
609533
293153
237790
170974
151034
583051
242664
319137
679338
151379
843688
209102
749960
594266
213322
731209
891992
583600
667724
500101
615382
500776
118301
319788
479042
504899
816834
139096
501222

اسم الطالب
عبد الرحمن عبد الفتاح محمود احمد ابو العﻼ
فاطمه فتحى محمد زيدان ابوالفتوح
فاطمه محمد احمد كامل احمد
أسماء سويلم محمد عبداللطيف
اسراء عزت حسن حسين
سلمى خليل محمد احمد الحلو
محمود مؤمن فكري بدر
احمد راغب على مختار
اﻻء ماجد الشربيني عبد المقصود
محمد شعبان عبد العزيز احمد
امال عثمان محمد الهادى بدوى
نرمين احمد ابراهيم سليمان فرج
ايمان محمد كامل محمد
مريم مدحت اسحق سعيد
ضياء الدين محمود فؤاد عطيه
نور السيد علي احمد عبدالكريم
هاجر عبد الرازق حسب النبى السؤالى
اﻻء شريف قبيصى يوسف
محمد رضا غريب على هضيبى
هناء عبد الحميد شحاته احمد
روناء على محمد عبد الحنان حسين
عبد الغنى مصطفى محمد الدسوقى الغنام
ندى مجدى محمد صادق حافظ
فداء السيد التهامى محمد مرسى
شروق السيد لطفى ابراهيم
اسماء طلعت عبد المبدى عمر
نهلة ابو العﻼ عبدالفتاح الدرس
محمود صبحى وفا حسن نعناعه
فاطمة محمد سيد محمد على
امال ماهر محمد عبدﷲ
تقى حاتم سيد الجمال
فادى فريد فرج ابراهيم اسعد

الكلية
تربية رياضيه بنين اﻻسكندريه
اداب المنصوره
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب الزقازيق
اداب انتساب موجه القاهره
زراعه القاهره
حقوق انتساب موجه القاهره
دار العلوم ج القاهره
تربية طفوله طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه المنصوره
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
معهد فني صحى بنى سويف
مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية
تربية ابتدائي جامعة السويس
تربية جامعة دمياط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره اسيوط
رياض اطفال المنصوره
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
رياض اطفال المنصوره
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
دار العلوم ج القاهره
معهد فني صحى بنها
تربية/رياضه كفر الشيخ
حقوق اﻻسكندريه
تربية ابتدائي المنيا
تجاره القاهره
حقوق اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
245007
181638
208334
518558
669616
232603
594928
226209
139120
733872
589130
138391
365243
759677
113304
446647
613026
207825
535439
450139
737185
848134
152838
577258
542525
575561
730131
596718
879878
302985
595446
302366

اسم الطالب
نادر اسماعيل معوض احمد
هاجر جمال صﻼح عبد التواب
ايرينى الهامى عدلى اسرائيل
هند مبروك عبد النبي يوسف ونس
محمد السيد عبد الوهاب عبد العزيز
كريم عﻼء سيد محرم خليفه
شروق حربى المرسى اسماعيل الهريجي
مصطفى محمود محمود محمود محمود
بﻼل عمرو محمد ابراهيم
هبه سامى محمد ابراهيم
سماح صﻼح عطية عمر وكوك
ندى فاروق محمد ابراهيم بيومي
ساره مجدى فهمى شنوده
محمد عبدالناصر عبدالفتاح محمد
سيف الدين اسامة عبد العاطى محمود
محمود خالد محمد فتحي احمد الخولي
وفاء محمد احمد محمد
احمد مصطفى اﻻمير عثمان غزالى
اميرة سامي فؤاد حشيش
ايمان السيد سعد الدين الغريب ابو على
باسم احمد فهمي احمد علي خاطر
اية حمد حلمى يسن
محمد عيد حسين خالد
احمد سمير السيد محمد عبد الدايم
انجي سعيد احمد محمد حزين
امنيه حاتم عبدالعظيم ابراهيم
نورهان هشام محمد محمد
ضياء الدين كمال محمود السيد شباره
لوكاس ماجد ميﻼد ثابت
غادة صﻼح سالم زهران حسن
خلود على احمد ابراهيم سيد احمد
محمد سالم محمد سالم منصور

الكلية
الفني لترميم اﻵثار باﻻقصر
علوم الفيوم
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه دمنهور
تربية ابتدائي المنصوره
مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية
معهد فني صحى بور سعيد
حقوق القاهره
تربية رياضيه بنين حلوان
استنفد الطالب رغباته
اداب كفر الشيخ
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف/رياضة
تربية عين شمس
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره طنطا
نوعية الزقازيق
حقوق عين شمس
علوم كفر الشيخ
اداب طنطا
حاسبات ومعلومات الزقازيق
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
معهد فني تمريض بنى سويف
حقوق طنطا
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
معهد فني صحى طنطا
دار العلوم الفيوم
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
علوم اسيوط
تربية شبين الكوم
معهد فني صحى بور سعيد
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
312537
140658
588310
212936
320182
233136
734187
732572
222698
374313
587522
669766
677896
807423
586145
678842
169359
303995
216015
683204
593631
145177
443194
358161
895015
435865
308675
302240
215306
830582
226517
181329

اسم الطالب
احمد يحي زكريا امام
ساره حسام الدين شعراوي عبد السميع
محمود السيد عبدالسﻼم السيد الشرقاوى
فرح يسرى احمد ابراهيم درويش
محمد عماد ابراهيم الخبيري
مروه خليفه احمد غنيم
اياد وليد عبدالصادق محمدابوالفتوح
شروق محمد عبد الحليم غريب
امير يوسف جرجس عازر
مى جمال على احمدابوالعﻼ
روان عثمان حلمى عثمان الهبيان
اسﻼم جمال عبد الحفيظ السيد العوضى
مى طاهر عبد الغفار محمود
مصطفى اسامه مصطفى عطا
كريمه حافظ حلمى حافظ حميده
احمد شعبان حمدى ابراهيم مشالى
طارق محمود يوسف ابوزيد
بسمة القاسم عبدالحميد على فايد
دوﻻجى عماد ايوب عبد المﻼك
محمد رمضان احمد البحراوى
اسراء ابو العنين ابراهيم ابو العنين ابو العطا
محمد عبد الرحيم جبر عبد الرحيم
شيماء محمد محمد موسى أبو حميد
اﻻء حسن حسنى محمود خيرى
منار اشرف رجب عبد ﷲ
بريكسام احمد حاتم عبد القادر حموده
فاطمة نزيه على غانم
علي محمد رضا على جاد
محمد حسام رمضان سليمان
محمد على محمد حسن
رامى طارق حامد رجب
سمية ياسر عبد الجواد علي

الكلية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره القاهره
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
تجاره انتساب موجه حلوان
حاسبات ومعلومات اسيوط
تجاره انتساب موجه حلوان
حاسبات ومعلومات الزقازيق
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر
تجاره عين شمس
علوم رياضة سوهاج
تجاره المنصوره
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره اسيوط
حاسبات ومعلومات المنيا
تجاره طنطا
تجاره كفر الشيخ
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف/رياضة
تربية السادات
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق المنصوره
تربية جامعة دمياط
الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السﻼم القاهرة
تجاره طنطا
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره سوهاج
حقوق اﻻسكندريه
تربية السادات
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف/رياضة
علوم رياضة جامعة دمياط
المعهد الفني للتمريض بقنا
تجاره انتساب موجه قاهره
تمريض الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
242939
745433
507402
165619
669652
808637
747315
367868
429289
160561
600150
464359
222479
534359
436288
886389
905430
581755
586132
806824
449059
282032
880482
672604
149536
214841
107151
237058
472038
240160
520246
300771

اسم الطالب
نهى عاطف حسني السيد
اسماء محمد فوزى ابراهيم محمد
يسر محمد حسن عبد الحميد العوانى
خيريه جميل ابراهيم اسماعيل
محمود محمد محمود عطية
عبد العزيز محمد البدري عبد العزيز رجب
محمد عاطف منشاوى ابراهيم
سلمى احمد على محمود
سارة السيد محمد السيد
نرمين حمدان ربيع جادﷲ
محمود حسينى كمال عبدالعزيز
محمد ابراهيم فايد ابراهيم فايد
اسﻼم اسامه عبد العزيز سالم
يارا احمد محمد احمد عبد الغنى صالح
اسراء احمد حامد السيد هﻼل
ايه عزت فرغلى فارس
امل قدرى محمد السمان
احمد عبد الناصر محمد اسماعيل المنزﻻوى
سارة محمد بدير ابو عيطة
مارينا جمال نصري حبيب
مرام زكريا ممدوح زكريا
سهيلة اشرف ليثى محمد
على ماهر محمد ماهر
احمد طارق احمد التهامى الصديق
جهاد بكر محمد ابوبكر
بيشوى صابر حبيب ابراهيم
باسم شريف انور عزب
ابراهيم اسامة ابراهيم ايوب
محمد أحمد السيد خليل
نوال طارق احمد حسين
نوال ياسر صﻼح فرحات
اية حسن رمضان إبراهيم

الكلية
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
تربية/رياضه المنصورة
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره القاهره
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه دمنهور
اداب اسيوط
زراعه سوهاج
علوم رياضة الزقازيق
اداب المنصوره
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
اداب طنطا
اداب القاهره
حقوق اسيوط
حقوق المنصوره
حقوق القاهره
تجاره القاهره
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم المنصوره
نوعية عباسيه
تجارة جامعة السادات
تربية حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
744838
659150
883149
922388
749812
113154
596858
142728
825032
529487
430365
826367
605613
304572
843398
365203
526787
672014
148950
742627
658811
918967
502089
876721
465812
618348
279381
244396
610272
606753
322107
224901

اسم الطالب
ايهاب حشمت اسماعيل محمد
محمد محمود شحاته محمود مصطفى
هدير محمد عبد المنعم حجو
عﻼ يوسف عمر محمد
مهند هشام محمد خلف
هشام ابو بكر عبد ﷲ ابو زيد
خالد محمد السيد نصر
حبيبه سعيد مراد سبيه
دعاء عاطف شوقى رضوان
على سامى محمود السيد حسن العادلى
محمد محمد احمد محمد محسن
دوﻻجى وائل قط شنوده
رضوة عبد الرحيم على حسن الجباس
سمر احمد محمد جمال الدين الدهيمي
منى احمد محمد محمد
ايمان رضا احمد محمد
هدير شعبان محمد مدين محمد
احمد محمد عبد المنعم السيد
شيماء سيد عبده امام
نادين اشرف على عثمان
محمود حواس منصور ابو النصر الشاعر
نورا محمد محمد محمد حسانين
روضة رشدي رضوان عثمان زقزوق
احمد محمود شاكر عبد العال
حنان ايمن السيد درويش هيكل
إيمان سعيد محمد ابراهيم عوض ﷲ
اية ايمن محمد حافظ
مروه حسين انور محمد
شيماء عبد الرحمن السيد البدوى محمد
عواطف غريب محمد احمد
معاذ احمد نصر محمد نصر
شريف احمد عبدالخالق بيومى

الكلية
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية اسيوط
كلية الطب البيطرى جامعة أسوان
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره جامعة دمياط
تربية حلوان
اداب قنا ج جنوب الوادى
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب اﻻسكندريه
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تربية/رياضه الزقازيق
اداب شبين الكوم ج المنوفية
زراعه المنيا
اداب عين شمس
اداب اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات المنيا
دار العلوم ج القاهره
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني تمريض المنصوره
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
اداب اﻻسكندريه
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
حقوق طنطا
نوعية فنيه الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه حلوان
معهد عالي إدارة وحاسب ج بورسعيد
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة القاهرة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
292173
149421
209599
596603
390195
504404
323895
910491
757611
279860
163208
356299
878511
500932
672576
547949
316511
384034
732224
519119
244032
232915
217289
322134
221617
138422
754561
725741
133062
383276
372485
591293

اسم الطالب
هاجر جهاد رمضان رمضان
سمر عبد الباسط فتحى عبد الباسط
كريم جﻼل عبد الفتاح بسيونى
دنيا محمد عبد الكريم ابو عبد ﷲ
هاجر مجدى صﻼح الدين احمد
شيرين عمرو ابراهيم على نوح
ندا جمال ابوالفضل احمد محمد
حسن عبد الحميد محمد صالح حسن
اﻻء الشحات حامد اسماعيل
مصطفى محمد يوسف احمد ابو القاسم
محمد مصطفى عبد الحميد حميدة
اسراء محمد سﻼمه مختار
امانى ايمن احمد محمد
أمنية حنفي محمد عبد الباسط
ندا مصطفى محمد مصطفى
محمد إبراهيم محمد حسن السيد
بدرية مجدي عبد العزيز عبدالقادر الصعيدي
عهد طارق محمد السعيد ابراهيم
اسامه محمد عبدالمنعم عبدالقادر
أماني مصطفى محمد هندي
احمد محمد عبدالهادى حافظ
ايه عادل راشد امام
زينب عادل احمد السمان
احمد سامي صبحى مصطفى غانم
نورهان محمود محمد النادى
نرمين اشرف محمد محمود محمد الحجر
احمد اسامه محمود مصلح
هبه السيد علي السيد الزيات
اسماء كردى قطب السيد
اسراء وحيد حلمى عبدالعظيم
محاسن حسين محمد عبدالرحمن
ايمان مجدى احمد جﻼل

الكلية
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى امبابة
تجاره انتساب موجه حلوان
فنون تطبيقية جامعة دمياط
كلية البنات تربية عين شمس
تربية اسكندرية
تجاره جامعة السويس
كلية الطب البيطرى جامعة أسوان
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره عين شمس
تربية الفيوم
السن عين شمس
خدمه اجتماعيه اسيوط
اداب دمنهور
السن عين شمس
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق عين شمس
تجاره طنطا
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
تجاره انتساب موجه عين شمس
إعﻼم القاهره/رياضة
علوم العريش
تجاره الزقازيق
حقوق القاهره
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
428077
604642
889441
440300
656394
900784
726630
362009
903526
311002
609410
728223
431846
149924
908000
392267
501633
160439
204151
450160
506648
185143
907037
393797
352367
379514
814034
597196
103529
577869
428505
815835

اسم الطالب
احمد السيد محمد انور عبدالحميد
ساره محمد يوسف حسين
مينا حمدى رمزي سامي
زينب يوسف رجب مهدي يوسف
ايه سامح محمد الشحات
مرفت فرج جادالرب عبد الواحد
محمد احمد محمد حسن عبده
نورهان رمضان مختار محمود
محمد صﻼح ابراهيم احمد
مرسيل مجدي مسعــد حنا
محمد عبده محمد عمر
مى
عمر شريف محمد احمد شلبى
منةﷲ محمد عدلي رياض
جيهان خالد احمد رشوان
خالد صﻼح الدين محمد عبدالمنعم نصر
علي حسن علي عبد العال محمود
ايرينى القس طوبيا كامل فرنسيس
يارا محمد رضا هاشم محمد بلطيه
رحاب اشرف الحصافى عبد الوهاب شلبى
امينة مجدى محمود السيد عبد السﻼم
احمد نادى حسن عبد الحميد
اسراء خيرى محمد همام
كامل خالد كامل عثمان
عﻼ على محمد على عطيه
محمد احمد عبدالغني احمد مراد
ياسين بهاء الدين احمد محمد
نهى محمد أشرف سعد الجمل
سهيلة محمد محمود مليجى بركات
سامح محمد عبداللطيف مرة
اشرف عبد ﷲ هﻼل ابو زيد محمد
حماده فوزى محمود عبدالكريم

الكلية
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
اداب الزقازيق
تجاره اسيوط
تربية/رياضه اﻻسكندرية
اداب المنصوره
اداب سوهاج
العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره سوهاج
تربية طفوله شبين الكوم
تجاره الزقازيق
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره طنطا
علوم القاهره
تجاره سوهاج
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره بنى سويف
تجاره جامعة دمياط
اﻻكاديمية الدولية للهندسة وعلوم اﻻعﻼم )شعبة ادارة اﻻعمال(
تجاره المنصوره
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
613183
387077
355584
240236
126842
443517
158908
728240
233496
242201
537410
362380
298907
455804
906217
277783
672001
161046
579203
598227
667629
878006
433171
820740
300782
357586
533164
725448
354499
542769
141464
682626

اسم الطالب
دينا احمد محمد اسماعيل امين
منال ممدوح عبدالفتاح عبدالتواب
هبه جعفر محمود محمد
امنيه اشرف محمود على
نهلة سيد مصطفى احمد
نورهان جمال عطيه مبروك العبد
فاطمه الزهراء عبد المنعم عنتر عبد الوهاب
حسام محمد عبد السﻼم عبد العزيز
حسين خالد محمد عبد ﷲ
محمد ابراهيم كامل ابراهيم
رانيا درويش عبدالمجيد عبد الرحيم القهوجى
نانسى ميﻼد راجى مهنى حكيم
عبد الرحمن عمر محمد مصطفى زكريا
محمود حسنى عبدالقادر الشاذلي
اماني محمود فهمي يوسف
عمر مجدي محمد محروس خليل
وﻻء هانى الشبراوى احمد
اسراء ابراهيم رجب بدوى
امينه بشير عبدالهادى يوسف
عبد الرحمن جهاد عز الدين السنباطي
الشيماء عبده سالم فودة
رانيا يونس مصطفى محمد
احمد عبد الفتاح عبد الﻼه عبد الفتاح
عبد ﷲ عباس عبد ﷲ احمد
منار مسعد محمد أحمد
عمرو مصطفى محروس على
فاتن على محمد احمد كونه
احمد محمد عبدالمنعم محمد
فادى كرم يوسف سليمان
هاجر محمود محمد امين حسين
احمد حسن حسن معوض
ايه اسعد نعيم محمود الطير

الكلية
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب م .بنها
تربية عين شمس
حقوق حلوان
تجاره طنطا
تربية رياضيه  /بنات طنطا
تربية بنى سويف
تجاره الزقازيق
تجاره عين شمس
تجاره سوهاج
تربية دمنهور
تجاره عين شمس
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
طب بيطرى سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
رياض اطفال المنصوره
حقوق بنى سويف
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
علوم جامعة دمياط
تجاره الزقازيق
اداب اسيوط
زراعه اﻻسكندريه
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
علوم القاهره
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية أساسي اسكندرية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية/رياضه اﻻسكندرية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
فنون تطبيقية جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
210743
540549
475937
884632
222827
606018
729028
322718
534125
759090
184705
471015
673326
814474
390597
128042
747099
878172
879869
375527
835239
849202
360316
585089
591356
504397
680849
809596
383646
283482
360071
832835

اسم الطالب
مى ماجد محمد توفيق بسيونى
ساره سالم فتحى سالم
اﻻء عمرو محمود حنفى رزق
اسماء مصطفى يوسف زايد
عبد الرحمن اشرف محمود محمد
محمد سعيد عبد المنعم عبد الفتاح جاد
نورا محمد عبدالحميد عبدالرحمن العادلى
هناء ماهر عمر محمد الشيخ
علياء محمد سﻼمة محمد حسن مرعى
رحاب ابراهيم امين عرابى
محمود فوزى عويس طلبه
ايمان السيد عيد احمد عيد
اميره اشرف محمد محمد على جبر
حازم عبد الباقى محمد احمد
احمد حسن احمد عثمان
مريم خالد جمال الدين احمد
زياد حسن على حسن عطيه
ندى سيد احمد على
صموئيل وجدي كامل قلدس
هاله حمدى فرحات حسن زويد
محمد جمال على عثمان
فكرى شعبان فكرى على
عمر شعبان عبدالعزيز سليمان
هشام عزت الوردانى ابوزيد القرموط
ريم اسعد يوسف المغﻼوى
مارتن ايليا فوزي روفائيل هرمينا
ندى محمد عبد الفتاح حسن بدوي
ربيع محمد محمد عبدالمجيد
ايه جمال عبدالرحمن محمود صقر
ميرنا عﻼء عدلى فرج
خليل فكرى خليل محمد قدرى
ميرنا محمد بدر الدين عبد الفتاح السعدى

الكلية
تجاره عين شمس
تربية دمنهور
تجاره اﻻسكندريه
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية ابتدائي الزقازيق
نوعية اشمون
تجاره دمنهور
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم المنصوره
كلية الفنون التطبيقية ببنها
اداب المنيا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
دار العلوم ج القاهره
تجاره جامعة السويس
تربية اسيوط
معهد فني صحى اسيوط
تربية ابتدائي بنها
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
حقوق حلوان
ك.ت .فني منشات بحريه بور سعيد
كلية الطب البيطرى جامعة أسوان
كلية اﻻثار ج اسوان
رياض اطفال المنصوره
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تربية ابتدائي عين شمس
علوم عين شمس
حقوق حلوان
السن المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
394611
726444
437077
393318
605955
185204
904603
614254
317500
591637
226530
308885
610386
354541
309709
587470
221533
501959
618623
310911
462358
746803
589507
668972
210775
219033
886348
452680
672080
885680
822236
304688

اسم الطالب
كامل محمد كامل عيسى
حسام شاذلى سعد الدين احمد
ايه حمدى عبدالجيد عبدالحليم
اميره فاروق راجى عبدﷲ
احمد حمدى عبد الرحمن محمد السيد
الهام فرج عزيز وهبة
خالد احمد حشمت حسن
ريهام عبد الناصر ابراهيم حسن
اسراء عبد الحكيم عبد الحميد عطية
محمد كارم احمد ابو يوسف
مازن عصام فخرى اﻷقصرى
علي شريف الرفاعي ابراهيم
علي محمد علي ماهرمحمد سرحان
محمد عادل محمود حسان
حماد صبري حماد حماد
ايمان محمد متولى سيد احمد عاصى
شيماء عادل فتوح عبد العظيم
روان مصطفى فتح ﷲ احمد عبده
آيه على محمود سليمان
اسماء السعيد شحاته عيد
ايه احمد اسماعيل دفشر
خالد محمد فتحى محمد
ايمان جمال عبد الستار شرارة
اسماء فكرى ايوب السيد ابوالعطا
نهله احمد سعيد احمد
ميخائيل شاكر بشارة مسعود
عامر محمد عبد الفتاح عبد الرجال
فاطمه على محمود الذهبى
شيماء محمد على محمد
ربا حسن محمد محمد
سيده عبدالحميد محمد احمد
سارة بﻼل عبد المقصود بﻼل

الكلية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
علوم رياضة طنطا
حقوق عين شمس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب بنى سويف
تجاره سوهاج
معهد فني تمريض الزقازيق
معهد فنى تمريض بنها
تربية جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه حلوان
زراعه المنوفية/رياضة
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
زراعه عين شمس/رياضة
دار العلوم ج القاهره
تجاره الزقازيق
تربية ابتدائي شبين الكوم
البنات شعبة اقتصاد منزلى عين شمس
تجاره جامعة السويس
تربية بنها
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى اسيوط
تربية ابتدائي طنطا
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره اسيوط
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
علوم شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
312568
351425
224176
324592
115942
586400
739591
896737
911408
878410
277558
115524
437994
602295
753306
433581
906937
595377
437986
822347
528779
504612
384124
659302
506679
660533
375321
599508
535749
897318
379444
138605

اسم الطالب
احمد ماجد سعيد سيد أحمد
منى عادل محمد حسن
هاجر ممدوح عبدالظاهر محمد
مفدي وصفي عزيز مقار
محمد مصطفى محمود على احمد
حسناء احمد متولى محمد حجازى
محمد ممدوح عبدالعاطى عطيه
احمد كمال محمد محمود
ضحى ابوالحسن بغدادى يوسف
دينا محمد محمود احمد شريت
احمد زكريا حامد عبد المقصود
اميرة ابراهيم محمد صالح
هايدى سامى محمد ابو النصر
اسﻼم مصطفى محمد احمد فضل
مارى سامي موسى يوسف
حاتم عبدالسﻼم محمد هميمى
وﻻء عبد اللطيف خلف محمود
اية حمدى ابو العنين على أبو العنين
نورهان محمد عبد الحميد احمد
وﻻء جﻼل أبو القاسم محمد
محمد سعد حسن حسين الديباني
احمد ثروت عبد النعيم حمدان
احمد مجدى محمد اسماعيل خالد
ساره محمود محمود عبده قاعود
خلود ابراهيم عباس احمد محمد السيد
السيده عكاشه عوض احمد
نورهان ابراهيم عفيفى ابراهيم
وعد احمد محمد عبد الرازق مهدي
دعاء عزوز السيد عبدالسﻼم عطية
روفيده ابودهب محمد خليفه
اسﻼم ناصر عبداللطيف ياسين احمد
منة ﷲ اشرف محمد محمد عبد ﷲ

الكلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
فنون تطبيقيه حلوان
علوم القاهره
تربية الغردقة جنوب الوادي
اداب انتساب موجه القاهره
تربية بنها
اداب الزقازيق
تجاره سوهاج
تربية اسوان
اداب اسيوط
تجاره عين شمس
علوم القاهره
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تربية اسكندرية
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
تربية جامعة دمياط
تجاره دمنهور
اداب قنا ج جنوب الوادى
معهد فني صحى اﻻسكندريه
حقوق اﻻسكندريه
تجاره انتساب م .بنها
تجاره اسيوط
اداب دمنهور
تجاره طنطا
علوم بنها
تجاره الزقازيق
تربية دمنهور
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اقتصاد منزلى حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
383260
558245
819535
741083
513023
185078
385137
153657
674125
614160
875641
734123
909619
449141
809843
878421
158199
213985
843572
501752
148858
106927
438576
754493
549839
730367
207462
546502
285056
663206
288942
303167

اسم الطالب
عليه السمان السمان سليمان
حنان عبدﷲ إبراهيم عبدﷲ عوض
احمد عاطف توفيق محفوظ
عبدالرحمن نصر ابو الفتوح احمد
مى محمد عادل محمود شديد
دعاء رمضان عزت محمد
مصطفى نصار عواد نصار
ابتسام هﻼل محمد على
مريم وهيب نصيف معوض مسيحه
اميره سﻼمه السعيد سعد القصيرى
احمد يسرى محمد محمد
محمود خالد السيد عبد ﷲ خطاب
هاجر طه محمد طه
هاجر السيد احمد على البدوي
مارلين عوض اسحق مينا
مها عبد الباسط عليوه همام
شيماء امام محمد كيﻼنى
محمود كردي حسين عبد الفتاح
مصطفى سيد شواط عبد الرحمن
على الدين جﻼل على عبده
مؤمن ابراهيم علي محمد
هدير طارق مصطفي بكرى احمد البكرى
زينب على احمد على صالح
احمد على ابراهيم محمد ابو شيتة
أسماء أحمد محمد احمد محمود شعت
مصطفى مجدى السيد عزيز
محمد خالد محمد فوزى البلتاجى
اية محمد رزق محمد عاشور
بوسي بكر حسين ابو زيد
سمر محمد مسعد عبد الحافظ احمد
محرم ابراهيم فؤاد ابراهيم سعد
اية عزت فتحى ابو محمود

الكلية
كلية البنات آداب عين شمس
تربية دمنهور
تجاره اسيوط
علوم رياضة اﻻسماعيليه
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية بنى سويف
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية /رياضه بنى سويف
تجاره طنطا
نوعية الزقازيق
علوم اسوان
تجاره الزقازيق
تربية اسوان
علوم طنطا
علوم المنيا
علوم اسيوط
تربية بنى سويف
تربية/رياضه عين شمس
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
طب بيطرى اﻻسكندريه
علوم رياضة القاهرة
فنون جميله فنون حلوان
علوم اﻻسكندريه
اداب العريش
علوم رياضة الزقازيق
حاسبات ومعلومات الفيوم
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضة
اداب اﻻسكندريه
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب المنصوره
علوم رياضة حلوان
اداب شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
601348
909812
106707
323877
659025
429449
806817
674592
527407
666287
606295
606591
446631
223650
886856
371315
537531
507765
907051
371097
462741
301827
444134
900191
612196
376860
170222
122191
666300
539540
527008
876979

اسم الطالب
دينا عبد ﷲ سليمان ابراهيم سالم
رقيه محمود على محمد
ميرنا ممدوح محمد محمود
سلسبيل حسين محمود حسين كرم ﷲ
اسماء صبرى عبد المنعم عوضين
دينا محمد قبيصى عبد اللطيف
لورا نادي نجيب كامل
نعمات محمد صﻼح مختار امين عبد الغنى
رضوى عبدالستار نصرمحمد محمد نصر
نجﻼء سماره يوسف احمد المشد
نورهان محمد حسينى محمد فرغلى
ياسمين عادل ابراهيم احمد الحطيبى
محمد مجاهد ابراهيم عبدالعال بدر
سلمى غريب عمر محمد
اميره رشاد حسين عبد الرحيم
احمد مجدى متولى علي
نرمين خالد محمد محمد شرف الدين
محمد شعبان صبحى ادريس احمد
ريم جمال عبد العزيز على
احمد صبرى محمد سعيد مرغنى
أسامة محمد باشا محمد الحمامى
عبد ﷲ ابراهيم عبدﷲ محمدى ابو زيد
أمانى على حسن على العراقى
ورده حسنى اسماعيل حسين
وﻻء عﻼء الدين محمد مكاوى
وسام محمد شاكر محمد
ميرا ثابت عزيز حبيب
اسراء موسى خضر ابو السعود
يارا ابراهيم محمد السيد المرسى
نجوى ابراهيم عبد الحميد ابو سيف شراره
إسراء إبراهيم لبيب محمد ابو هيبه
احمد سعيد سليمان عبد العال

الكلية
تربية الزقازيق
معهد فني صحى اسوان
اداب القاهره
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد فني صحى المنصوره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية المنيا
تربية طفوله الزقازيق
زراعه اﻻسكندريه
تمريض المنصورة
تمريض الزقازيق
اداب انتساب موجه الزقازيق
علوم رياضة طنطا
حقوق عين شمس
تربية اسيوط
اداب بنها
معهد فني صحى اﻻسكندريه
حقوق اﻻسكندريه
تربية سوهاج
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية كفر الشيخ
تربية/رياضه شبين الكوم
تربية طفوله طنطا
اداب سوهاج
معهد فني صحى رياضه الزقازيق
علوم عين شمس
تربية/رياضه الفيوم
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية المنصوره
علوم اﻻسكندريه
زراعه اﻻسكندريه
حقوق اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
818424
846596
832805
331156
544499
358124
282712
213714
205412
453386
595013
369242
897822
233472
285283
361371
651289
502822
824295
356679
581909
242304
669748
898961
129797
906833
589362
140060
154450
660303
425415
662109

اسم الطالب
هدير عﻼء تهامى مهران
ايمان فخرى صديق عسران
مارينا مدحت منير سفين
محمد جمال عبد الستار ابو السعود
عمر أحمد عبد الظاهر عبد العليم
ساره عادل المحمدى حسن
مريم صابر محمود عوض
منة ﷲ محمد علي وهيدي
ساره محمد السيد محمدين
مريم نصار منسى برسوم
حسام ناجى احمد عبد الرازق البدويهى
كريم مسعد عبدالهادى عبدالعزيز
احمد خلف عبد الشافى مسلم
علياء محمد محمود احمد حسين
سلمى طارق محمد محمد
منى حسن كامل عيد سﻼمه
بسمله محمد محمد عبد المقصود السيد
محمود خالد غيث ابراهيم حسنى
عيشه ابوالمجد محمد احمد
محمود طارق حسن حسين
نور عﻼء عبد الرازق كرديسة
ميشيل صابر عياد شحاته
ابراهيم جمال مصطفى احمد عيسى
رفيده خالد فرج قاسم
محمد حاتم محمد اﻻنور
محمد احمد محمد سليم
رمزى عمر السيد دنيا
اسامه جمال محمد عبد الحميد
ارزاق ابراهيم عيد ابراهيم
محمد صبحى رزق ناجى اسماعيل
احمد محمود شحاتة احمد
ذكى ناصر ذكى قاسم شعبان

الكلية
تربية ابتدائي المنيا
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجارة قنا ج جنوب الوادي
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
اداب اﻻسكندريه
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجاره القاهره
اعﻼم القاهره
تجاره القاهره
علوم رياضة الزقازيق
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
اداب سوهاج
بنات تربية/رياضه عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية حلوان
حقوق المنصوره
علوم رياضة دمنهور
اداب سوهاج
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد فني تمريض المنصوره
معهد فني صحى سوهاج
حقوق القاهره
معهد فني صحى سوهاج
حقوق طنطا
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد فني صحى بنى سويف
تربية/رياضه المنصورة
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
369805
659961
543570
352461
149430
118288
206729
877401
726054
399133
589968
392307
897063
918313
527006
726539
902181
529089
896721
304257
145775
660585
883831
533103
800740
126124
810506
124983
386204
896729
673060
594776

اسم الطالب
ابراهيم حسن حنفى محمود
اميره حسن على حسن السقا
ابانوب ابراهيم فكري ابراهيم يوسف
ميرهان محمد احمد عباس
نوره خالد محمد فهمى
هيام احمد محمد محمود الزهيرى
سونهام ادهم عبد الرازق فضل
عبد ﷲ عزت عطيه على
ياسمين ناصر احمد سالم الشنوانى
ايه محمد محمد محمد منصور
روان طارق البيومي الحصري
عﻼء محمد محمد حسن شبل جمعة
نورا بخيت طحاوى بخيت
مارسيل ظريف ميخائيل جرجس
يسر عبدالفتاح محمد سند
ابراهيم حسن على على بديوى
اﻻء عيسى محمد حامد
احمد فوزي صالح مشرف السيد
اسماء صﻼح على احمد
نورهان شاكر صابر عرفة عبدالعال
محمد سامي جاد الكريم اسماعيل
فاطمه على محمد مصطفى اسماعيل
ايمان مرزق ثابت عبد الناصر
إيمان جمال حلمى مصطفى ماضى
هدير حسن عرفات على
ايه عبد الفتاح السيد احمد عبد العال
اسماء محمود محمد دكرورى
محمد عصام عبد الوهاب الشرقاوى
اميره عبدالرحمن احمد عبدالرحمن
احمد حسانين محمد حسانين
محمد عصام محمد ممدوح مصطفى النويهى
محمد حسين محمد محمد إبراهيم

الكلية
حاسبات ومعلومات بنها
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجاره بنها
كلية البنات تربية عين شمس
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره اسيوط
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنها
تجاره جامعة دمياط
تجاره بنها
تربية رياضية بنات سوهاج
تربية ابتدائي سوهاج
زراعه اﻻسكندريه
تجاره جامعة السويس
تربية ابتدائي سوهاج
طب بيطرى دمنهور
تربية سوهاج/رياضة
تربية ابتدائي شبين الكوم
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي المنصوره
اداب اسيوط
طب بيطرى اﻻسكندريه
تربية ابتدائي المنيا
علوم رياضة حلوان
تربية رياضيه  /بنات المنيا
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
رياضيه بنات الزقازيق
تجاره سوهاج
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
145673
732283
277608
890273
754454
754622
612783
162049
732730
847344
447389
895076
434412
656598
526530
448079
888284
130875
671970
374703
294917
471354
594318
663925
599247
730395
801720
233349
292490
218420
207316
883522

اسم الطالب
رائد صياح عبده رجب الطواب
محمد السباعى فتحى مليجى
بيتر رفيق حليم امين
صابرين جابر عبده طه
سهر احمد محمد ابراهيم نعناعه
عبد الرحمن محمد مصطفى عبدالعزيز
كريم محمد اشرف عبد السﻼم على
محمد فوزي محمد عبد الستار علي
عز احمد حامد عامر
اسراء عبد الحميد ابو المجد محمد
احمد عبد الفتاح السيد عبد الفتاح
اميره يوسف محمد شبيب
محمود محمد عبد الغفار عبد السيد بخيت
سلمى محمود العﻼمى على العﻼمى
عمر ابراهيم جابر محمد حامد
محمود مختار حمدان محمد الرفاعى
مصطفى عبد الناصر عبد ﷲ محمد
مارينا يوسف رزق ﷲ روفائيل
فضيله ابراهيم صبرى عرفات ابراهيم
مصطفى سمير محمد عبدالحميد القطان
السيد محمد السيد بيومى
ليلى احمد المتولى ناصف محمد
عﻼء أحمد محمد الشربيني
ايه حسين السيد عطوه
براء محمد أنور عبد الرحمن جبر
عبد الرحمن عكاشه احمد عبد البارى
زياد عصام على احمد
ساره مرسى حسين مرسى
سلسبيل اشرف على عبد الحليم
رضوى يحيى محمد بسيونى
ريم سمير محمد حمزاوى
نجﻼء احمد حامد عيسى

الكلية
تجاره سوهاج
تربية رياضيه بنين الزقازيق
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره بور سعيد
حقوق المنصوره
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
طب بيطرى بنى سويف
معهد فني تمريض الزقازيق
كلية تجارة ج أسوان
تربية/رياضه طنطا
تجاره سوهاج
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم اﻻسكندريه
اداب طنطا
علوم اسيوط
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تربية المنصوره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره القاهره
معهد فني تمريض طنطا
حقوق المنصوره
تربية المنصوره
علوم بنها
تجاره جامعة السويس
حاسبات ومعلومات المنيا
ع.دولى اعﻼم مدينةالشروق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم القاهره
تمريض اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
527651
652286
673986
740186
669579
500156
751161
120205
912271
456536
598581
285903
665197
244234
277207
748028
612560
759734
555163
107471
820764
124377
681444
654161
462762
728385
526220
230171
162668
106948
366437
131326

اسم الطالب
ايه احمد عبدالعظيم محمد ابو ابراهيم
احمد محمد هﻼل على عجور
منه ﷲ محمد محمد الدسوقى محمد
محمد احمد عطيه ابراهيم
السيد العراقى على عبد الهادى محمد
رؤوف صفوت توفيق ويصا شنودة
محمد سامى عبدﷲ خليل البحيرى
عمرو اشرف علوي حمدان
ايمان عبد الجابر مغربى احمد
فايزه احمد عبد السﻼم قابيل
احمد رائف السعيد المغاورى اسماعيل
سنا فتحي عبد الحميد الجندى
كريم ياسر رزق ابو الفتوح السلسيلي
امانى محمد عبدالحميد ابراهيم
محمد احمد عبد السﻼم علي
جهاد محمود احمد محمد
طارق محمد عبد الحفيظ مأمون رزق
امير اشرف محمد حسانين درويش
باهى سعيد محمد عبدالمنعم غانم
محب عماد نبيل المنقبادى
فيلوباتير جورج فايق سامى
رمضان صﻼح عبد المحسن موسى
ندا محمد سعد زغلول محمد فراج
هاجر امين السيد الدسوقى سليمان
عمر نصر الدين أحمد السيد الجوينى
احمد فتحى عبداللطيف احمد
مروان محمد سيد احمد جمعة
دعاء سيد حسين سيد
اميرة سيد جمعة جمعة
زياد عادل حسين عبد المنعم خضر
جاسر عﻼء الدين جمال الدين ابراهيم
هناء عبد النعيم عبد الحسيب عبد النعيم

الكلية
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
اداب المنصوره
علوم بنها
تجاره كفر الشيخ
تجاره اﻻسكندريه
تربية ابتدائي بور سعيد
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية اسوان
علوم طنطا
تجاره بور سعيد
العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس
تربية المنصوره
تربية حلوان
علوم عين شمس
تربية جامعة السويس
زراعه الزقازيق/رياضة
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
حقوق اﻻسكندريه
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية قنا ج جنوب الوادى
علوم القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
تمريض المنصورة
تجاره كفر الشيخ
اداب انتساب موجه الزقازيق
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية ابتدائي الفيوم
السن عين شمس
تربية رياضية بنين بنها
اثار القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
665400
232461
908900
361815
451578
451892
281428
212505
734346
539251
663606
317590
750836
587173
537970
308610
315048
590486
369678
547262
280495
212718
681368
376862
169221
535941
236809
310094
746078
732072
657527
600054

اسم الطالب
اسراء كارم عبد البارى البيومى حسن
كريم زين الدين ابراهيم على
شروق احمد محمد عبد الكريم
اسراء رفعت ظهرى داود
اسﻼم طلعت السيد مصطفى الميقاتى
سمير محمد عبدالعاطى السيسى
محمد اشرف محمد سعد الدين السيد
يمنى عصام الدين عبد الكريم محمد
امنيه سمير حافظ على ندا
فاطمه عزت احمد علي النجار
ايه ﷲ حمدى عبد العزيز ابو المعاطى رضوان
عبد الغنى جمال عبدالغنى محمد حجازى
محمود محمد السيد محمود البطوط
احمد هشام لبيب محمد السباعى
سماح سمير محمد محمد ونس
ياسمين اشرف فتحى الخولى
محمد نزيه فؤاد انور قمر
اسامة حامد زكريا الزينى
ايه مسلم سﻼمه عواد رمضان
احمد مهنا عبد الحليم اسماعيل
رضوى ايهاب عبد العزيز احمد الصعيدى
محمد محمد دسوقى محمد
ايه محمد يوسف جاد الﻼيح
يارا ناجى عيسى احمد
تقى توبه صﻼح حنضل
مها كمال عباس دسوقى
محمد عبدالناصر عبدالعظيم عبدالكريم
يوسف محمد يوسف صقر
احمد محمد عطيه محمود عطيه
محمود محمد محمود اسماعيل
مروه احمد شوقى عبد الرازق مصطفى
احمد عبدالعزيز عمر عبدالعزيز

الكلية
تجاره المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
السن المنيا
كلية البنات آداب عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
تجاره طنطا
حقوق عين شمس
تجاره عين شمس
تجاره الزقازيق
كلية البنات علوم عين شمس
تربية/رياضه المنصورة
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب دمنهور
تمريض شبين الكوم المنوفية
تجاره بنها
علوم جامعة دمياط
معهد فنى تمريض بنها
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
زراعه المنوفية/رياضة
حاسبات ومعلومات حلوان
معهد فني صحى المنصوره
تجاره بنها
علوم الفيوم
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق الزقازيق
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
رياض اطفال المنصوره
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
610475
302282
665473
352088
602319
366053
129905
380032
105488
520819
463578
456519
231137
291342
752545
386502
453011
500407
282325
184943
458328
509673
381819
447000
218243
365726
891681
752852
155257
432949
541950
157339

اسم الطالب
محمد محمود السيد على محمد
نبوي محمد نبوي عمر
ايه السيد فؤاد عبد الحى البدراوي
نانسى طارق سعد الشواربى
امنيه مصطفى اﻻحمدى السامى
احمد عبدالعال الشحات عبدالعال حسن
رحمه ياسر محمد فكرى
امانى شحاته ابراهيم احمد
ميار عمر محمد جﻼل عمر القاضي
لينا رجب طة شحاته خضر
فاطمة الزهراء عبدالحكيم فرحات عثمان فرحات
سعاد سعيد محمد بركات
ايمان محمد احمد ابراهيم
امين محمد امين سيد عيسوى
اشرقت عبد المجيد محمد عبد المجيد حزه
نرمين محمود السعيد الدسوقى
اشرقت محمد عصام السيد عمر عابدين
جانفياف ثروت ثابت ابراهيم غطاس
الزهراء طارق عبد الفتاح بحيري ابراهيم
مصطفى سيد عبد الهادى محمد
احمد عصام توفيق الشعراوي
انتونى مرقس سامى خليل تادرس
بسمه مختار محمد امين
محمد عادل امين عبد الحميد العميرى
منة ﷲ رجب سيد عبدالرحمن
امال مجدى محمد شحاته
راويه محمد عبد الرحيم ثابت
ميرنا كمال عبد العال احمد الجداوى
احمد عادل عبد العال عبد المحسن
سامر عادل بخيت ابراهيم حنا
محمد أشرف صابر محمد صالح
ميرنا عماد يوسف باسيلى

الكلية
علوم الزقازيق
علوم رياضة شبين الكوم
تربية المنصوره
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تربية حلوان
تجاره انتساب م .بنها
اداب القاهره
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية كفر الشيخ
تربية طنطا
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره انتساب موجه حلوان
السن عين شمس
علوم عين شمس
تجاره طنطا
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
اداب بنى سويف
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه بنها
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره عين شمس
كلية البنات آداب عين شمس
معهد فني صحى اسيوط
تجاره بور سعيد
حقوق بنى سويف
علوم رياضة جامعة دمياط
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تجاره بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
386625
754456
535130
661441
308028
906765
652401
164180
374238
726512
892553
504556
129697
803609
134749
843023
543788
354280
748073
207499
674601
680796
589473
379875
143823
677363
677085
284842
121117
891361
909355
549841

اسم الطالب
مريم سيد سيد احمد محمد الحويحي
مايا السعيد على محمد السرساوى
صفاء حمدى سعد محمد العطار
اميره سعد عبد العزيز حسين عبد العزيز
ريم محمود عبدالرازق شحاته
عبد المنعم البدراوي السيد على
ماجد محمد المتولى عوض كشك
راندا روبى اسماعيل جاب ﷲ محمد
نوران كمال راضى رجب علم الدين
مريم محمد رضا محمد محمد
شيماء محمد محمد محمد
محمد ابراهيم ربيع محمد
احمد شعبان علي راضي
هند مصطفى على احمد
اسﻼم مجدى سيد عبد الرحمن
رينى سامى مسعود زكى
إلهام عصمت خميس عبد السﻼم احمد
فادى اسعد جورجى اسعد
نورهان اشرف محمد سليمان
نورهان حسين محمد محمد على
هاله خليل محمد خليل
ريهام السعيد شعبان على محمد
احمد ابراهيم احمد حسين
ايه احمد شفيق على الشحرى
احمد حميده حسن حسن سعودى
اسماء طه ابراهيم حامد احمد
محمد السيد العشماوى عبد اللطيف
منة ﷲ مدحت سعد عوض
مصطفى محرم فؤاد محمد
هشام ياسر احمد نفادى
محمود ناصرالدين محمود عزيز
إيمان عصام ماهر عبد الحميد النجار

الكلية
تربية عين شمس
ع.كندى تكنو.اعﻼم ت.خامس
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تربية المنصوره
كلية البنات علوم عين شمس
اداب سوهاج
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
اداب انتساب موجه بنى سويف
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
علوم جامعة السويس
تربية اسيوط
حقوق اﻻسكندريه
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب المنيا
تجاره انتساب موجه طنطا
كلية التربية الفنية ج المنيا
اداب اﻻسكندريه
علوم عين شمس
تجاره جامعة السويس
حقوق عين شمس
رياض اطفال المنصوره
اداب المنصوره
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات اﻹدارية
اعﻼم القاهره
تجاره انتساب موجه طنطا
معهد فني تمريض المنصوره
علوم جامعة دمياط
تجاره عين شمس
اداب عين شمس
اداب اسيوط
كلية تجارة ج أسوان
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
104284
545865
111972
528763
233603
614757
616351
750784
891949
889163
218903
307909
432650
581757
800694
314783
243520
540439
356047
168681
307062
727133
351843
219556
439694
583163
239964
683590
319958
750547
237761
833539

اسم الطالب
منةﷲ سامح محمد سعيد
ماجد بشير سعد حسين النجار
نهاد ناصر محمود رشوان
عمرو رمضان على محمد طيلون
احمد عصام عبد العزيز عبد الرحيم
محمد إسماعيل علي محمد
محمد احمد محمد بدوى
محمد احمد القصبى ابراهيم شلبى
مهران زين العابدين احمد عبد ﷲ
منار رماح حسن عيد رماح
حسن السيد عبد العزيز على
ندا سامي جاد الحق شاهين
عاصم احمد حسن احمد رستم
احمد على محمد عبد الفتاح
علياء محمد على محمد
احمد ابراهيم محمد الحاج موسى
كرستين مجدي ميخائيل شكرﷲ
نها صبري محمد غنيم
رجاء عاطف ربيع اسماعيل
جهاد سيد علي عبدربه
بوسي احمد على المقدم
سعد محمد سعد محمد بيومى
مينا مندوه فهمى سعيد
احمد نبيل عبد العاطى يوسف الشريف
منه ﷲ حسين جﻼل حسين احمد
ساره ايهاب محمد صﻼح الدين على
محمد محمد عبد الجواد عبدالغفار
محمد السيد محمد رضا شلبي
عبد المنعم اسماعيل عبد المنعم اسماعيل
سمير علي حمدي احمد
اية رمضان صبحى محمد السيد
احمد جابر بخيت حفنى

الكلية
تجاره عين شمس
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره انتساب م .بنها
تجاره اﻻسكندريه
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
تجاره الزقازيق
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب انتساب موجه بورسعيد
معهد فني صحى اسيوط
تجاره اسيوط
تجاره طنطا
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا المنسوجات بالمحلة الكبرى
طب بيطري المنيا
معهد فنى تمريض بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية ابتدائي دمنهور
اداب انتساب موجه عين شمس
زراعه الفيوم
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
اداب انتساب موجه بنها
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم حلوان
حاسبات ومعلومات حلوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تربية حلوان
علوم اسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
577388
371827
286335
590039
756686
241434
534650
219864
448968
596296
659149
612991
754740
544952
665649
360136
309114
222657
890529
118002
121294
610706
379056
824367
162261
727534
374781
220288
664843
534928
906205
362491

اسم الطالب
عماد يوسف سليم سمعان بدوى
يوستينا عماد نجيب عطوان
نهى انور السيد محمد
مصطفي هشام مصطفي جدارة
زياد حسن سيد موسى
شيماء سيد سيد محمد
منه ﷲ عبد الناصر محمود احمد سليمان
مارينا نبيل عطية عازر
رضوى عاطف عبد الحميد جعيصه
غاده حامد مسعود مصطفى العوادلى
محمد عابد ابراهيم محمود حسن دﻻل
اسﻼم محمد السيد محمد عبد ﷲ
رفعت محمد على حسين سلمى
ياسر عادل محمد ابراهيم فرج
هدير محمد عبد القادر القصبى يوسف
كريم عﻼء ابوالمحاسن فهمى
عﻼ عماد محمد امبابى الصبحى
محمد عبد العزيز محمد عبد الرحيم
فاطمه عباده سيد عبد المجيد
رحمة عامر صﻼح طه صالح
سمير سيد محمود محمد البحيرى
بسمة أحمد عبد الرحمن عبد العزيز
نجﻼء شداد محمد محمد
محمود طاهر عبدالحليم رضوان
ندي محمد محمود خضر
ايمان ناصر احمد محمد المالكى
اسماء احمد لطفى احمد زايد
ندى عبدالقادر نبوى عبدالقادر
عبد ﷲ حسانين فتحى محمد خليل
رانيا نبيل فوزي هنداوي نعيم
اسراء السيد علي ابراهيم
ايه ايمن صﻼح محمود حسن

الكلية
علوم المنصوره
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره جامعة دمياط
تربية ابتدائي العريش
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية ابتدائي دمنهور
حقوق حلوان
علوم طنطا
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه المنصوره
نوعية الزقازيق
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه حلوان
تجارة جامعة السادات
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
معهد فني صحى رياضه اسيوط
حقوق القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
معهد فني تمريض الزقازيق
تربية ابتدائي عين شمس
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
خدمه اجتماعيه الفيوم
اداب الزقازيق
تربية ابتدائي بنها
تربية ابتدائي عين شمس
اداب المنصوره
طب بيطرى دمنهور
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
896667
837677
315366
241333
118538
684822
593535
208122
911516
160349
149248
467705
209304
812601
548679
375602
533700
153697
753722
180675
900072
317420
546562
599143
383204
212444
214031
737011
611314
808657
813362
292224

اسم الطالب
محمود ناجح سيد محمود
لمياء حسين فودة محمد
شبل عادل عبد الحميد المليجى
تغريد خالد محمد محمد
خلود عبد الناصر عبد الباقى احمد
عبد الحميد احمد عبد الحميد السيد
شيماء محمد عبد الرحيم النادى
سلمي صبري عاشور مهدي
اميره احمد سعدي عبد اللطيف
سهير عاطف عبد السﻼم عبد اللطيف
ندا عبد الرحمن على السيد
عبداللة ابوالفتوح محمد ابوالفتوح
منار السباعى ثابت حسانين
حسين جمال حسين سيد
محمد عصام جمال محمد الكرداوى
احمد عادل محمد محمود نجم
اسماء سامي فؤاد مصطفي خميس
علياء امام عويس امام
ميخائيل رؤوف ميخائيل اسكندر
سهير سعيد محمود عبد الوهاب
رشاد محمد عبد الكريم عبد ﷲ
نجوى ابراهيم محمد ابو الحسن
بسمة محمد متولي أحمد خليفة
عمر حسام مصطفى كمال احمد
مارينا فؤاد عطيه عطاﷲ
محمد اشرف محمد عبد المنعم عبد الجواد
ندى عادل محمد عبد العليم
امجد هاني سعيد بدروس
ثريا عماد محمد عثمان
كيرلس نشأت حكيم ابراهيم
عبد الرحمن محمد محمود خليل
اسماء ناصر عبد ربه عبد الرازق

الكلية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
طب بيطرى فرع الوادي الجديد
علوم رياضة شبين الكوم
اداب القاهره
كلية البنات آداب عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
فنون تطبيقية جامعة دمياط
دار العلوم ج القاهره
تربية نوعية موسيقية اسوان
اداب بنى سويف
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تجاره عين شمس
تربية رياضيه بنين المنيا
ك.ت .فني صناعى اسكندرية
دار العلوم ج القاهره
زراعه دمنهور
تربية /رياضه بنى سويف
تربية بور سعيد
دار العلوم الفيوم
معهد فني صحى سوهاج
تربية ابتدائي بنها
اداب اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية رياضيه بنين حلوان
علوم القاهره
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني تمريض الزقازيق
تربية المنيا
دار العلوم المنيا
حقوق القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
166297
462245
234090
891291
907701
611164
833562
674416
309320
468907
286599
594662
675032
663339
160499
360199
442532
363042
446452
682379
557632
103890
280908
235755
729048
221288
822105
670557
124170
242579
379126
366925

اسم الطالب
اسامه محمد عبد التواب حسن
سلوى فتح ﷲ فتح ﷲ السنوسى ابوشادى
ياسمين محمد سليمان حسانين
على سيد عبد الحميد عبد المولى
رحاب جمعه محمد احمد
اسماء محمد احمد محمد
محمود جمال عباس يوسف
ايه وجدى السيد محمد نجم
تقي فايز محمد عبد القادر
ايمان حلمى يوسف شهاب الدين
فتحي عبد العزيز فتحى عبد العزيز
ميرفت السيد بدر ابو المعاطى ﻻشين
وفاء سامى فتوح فتوح
ايمان مجدى مصطفى عبد ﷲ احمد
ساره يسن امبابي حسان
محمود اشرف محمد محمود
ماجد عبدالحميد عبداللطيف البراجه
مصطفى السيد عبداللطيف احمد
محمد احمد محمد حماد
اسراء محمد السيد السيد شلبى
محمود سعيد إبراهيم محمد سالم
منة ﷲ محمد سعد احمد
سلوى عبد الحميد محمد اسماعيل
نانسى احمد عبد العزيز خالد
اسراء موسى محمد سعيد موسى
بدور فؤاد احمد محمد السيد
مارلين رومانى اديب جرجس
اسراء طلعت محمود عطيه السيد
عمرو فريد عبد العظيم سليمان
اسﻼم محمود مرعى عبد الرحيم
منه ﷲ ربيع حسنين عبدالحميد يوسف
محمود محمد محمود محمد حسان

الكلية
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم اﻻسكندريه
دار العلوم ج القاهره
اداب اسيوط
تربية سوهاج
معهد فني تمريض الزقازيق
الزراعة والموارد الطبيعية ج اسوان
تربية/رياضه الزقازيق
تربية السادات
اداب جامعة دمياط
حقوق القاهره
تربية جامعة دمياط
معهد فني تمريض الزقازيق
تمريض المنصورة
تربية بنى سويف
حقوق عين شمس
ك.ت .فني صناعى المحله الكبرى
تجاره عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
تجاره المنصوره
تجاره دمنهور
تجاره القاهره
تجاره عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه طنطا
علوم رياضة حلوان
معهد فني تمريض مستشفى تخصصي عين شمس
حقوق بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
435660
379296
653709
726635
530456
612078
214734
328397
301700
456780
673242
160179
443395
362614
443805
380126
320980
386578
532010
747771
117298
149599
155508
746376
287007
832018
205778
837418
837831
834507
739360
239024

اسم الطالب
روان محمد عبد الحميد توفيق ابو النجا
زينب عاطف بدوى السيد الغمازى
اسﻼم محمود السيد محمود الشوربجى
محمود ميسرة محمود الجيار
اسامة احمد فهمي احمد صبح
عمر حسن السيد محمد
احمد عبد الباسط عمر احمد الدخاخنى
هدير محمود محمد ابوالغيط
مصطفى حسين عبد ﷲ غزال
ناهد ابراهيم امين ابوالعزم الجيار
امنيه هشام جوده محمد على عبد الواحد
اسﻼم جابر عكاشة عبد العظيم
ايمان احمد محمد بسيونى حماد
احمد احمد محمود سند
سمر بسيونى حامد حمودة ابوسعد
محمد سيد محمد خليل
فاطمة علي عبد الرحمن عبد الﻼ
ايمان محمود عبدالخالق عبدة
حسام محمد عوض عبد الرؤف عبد الحميد
امنيه عاطف الشحات محمد
اسراء احمد عبد الرازق عبد الحميد محمود
سيد حسن احمد صقر
انصاف احمد سيد عبد الجيد
انغام محمد سليمان حسين
بسام رضا بكر السيد بدوي
اميره محسن ابراهيم على
احمد خالد فاروق محمد
مصطفى محمد حسن احمد
محمد ممدوح شوقى كامل
هالة كامل محمد حسين
اسراء السيد حسين محمد
عمر سيد صﻼح ابراهيم

الكلية
علوم جامعة دمياط
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره بور سعيد
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره جامعة السويس
تجاره القاهره
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه المنصوره
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
معهد فني تمريض طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية ابتدائي السادات
تربية عين شمس
زراعه دمنهور
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
حقوق حلوان
تجاره انتساب موجه حلوان
السن المنيا
تربية اﻻسماعيليه
تجاره انتساب م .بنها
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
طب بيطرى فرع الوادي الجديد
طب بيطرى فرع الوادي الجديد
الزراعة والموارد الطبيعية ج اسوان
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
216024
354066
244764
587473
818512
469970
378264
736814
125887
314502
231645
151988
526014
428498
308283
507597
668634
759981
156827
155558
139565
159497
105766
891059
373743
728161
665550
727529
501069
828773
444124
369733

اسم الطالب
ساره بهاء الدين صابر عبد الحميد
عبدالرحمن مجدى عثمان عبدالرحيم
مصطفى جمال على محمد
آيه احمد فوزى محمد الغرابلى
ابراهيم محمد حامد حسن
ايمن عاطف عبدالعزيز المعداوى زيدان
عمر السيد عواد حسن سرار
ابراهيم السيد ابراهيم على
علياء حسام حسين محمد
اماني هاني عبد العزيز ابراهيم
هاجر احمد مصطفى سيد
اسامه محمد حسن حسين
محمد سعيد محمد حماد محمد
احمد محمود موسى محمود
احمد جمال عاشور نوفل
مصطفى ابراهيم عبد الخالق السيد
عبد الرحمن عاشور محمد محمد سليم
عمرو رجب محمد محمد اسماعيل
مؤمن محمد محمد حسن
شاهنده عوض عبد ﷲ عبد الحليم
يوسف محمد عبد الحميد محمد
هاجر محمد فوزي سيد
مى مصطفى عبد التواب عبد التواب
ساره فكري محمود حسين
محمود اشرف رضا عبدالفتاح الشربيني
نورهان السيد عبد الرحيم محمد رجب
شروق طارق محمد خيرى السيد الصعيدي
اميره يحيى صﻼح الدين احمد زهران
عمر احمد احمد صادق خير ﷲ
هالة محمد احمد محمد
هاله صبحى عبد الحميد السيد العريان
هدى احمد محمد احمد

الكلية
حقوق حلوان
تجاره انتساب موجه حلوان
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
معهد فني صحى طنطا
تجاره اسيوط
معهد فني صحى طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية الزقازيق
تجاره القاهره
نوعية اشمون
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
معهد فني صحى اسيوط
تجاره جامعة السويس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب المنصوره
تجاره الزقازيق
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
معهد فني صحى طنطا
معهد فنى تمريض بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
128571
679990
881587
829990
812200
739542
750629
448399
234905
835425
443204
153664
661683
540274
149227
747485
180798
599142
432991
733970
744213
116853
129482
820913
245066
557397
381442
436152
425908
651489
669576
433824

اسم الطالب
زينب عبد السﻼم محمد محمد على
ايمان احمد محمد الشربينى
الزهراء لطفى عبدالباقى عبد الراضى
دعاء ابوالسعود فؤاد احمد
نورهان رجب عبدالعزيز شحاته
ايمن ابراهيم فوزى ابراهيم
اسﻼم عبد المطلب على السيد الصواف
مريم نادر نصيف رزق ﷲ
اية محمد جمال محمد صادق السيد
الزهراء ابوالوفا عبدالقادر هميمى محمد عيد
عهد رمضان محمد فتحي السيد
ايه خالد عبد الحميد على
السيد احمد وجدى محمد الحسينى
زينب مصطفي عبد الهادي متخطري
شيماء كاسب جاد احمد
اﻻء ابراهيم دسوقى ابراهيم
خديجه محمود سيد محمود
عمر احمد عبدالعال السيد ابراهيم
هشام رمضان محمد رمضان الصباغ
محمد حمدى عبد الفتاح عبد المقصود موسى
دعاء عبد الستار محمد احمد عارف
محمود اشرف رمضان محمد
اسراء حسنى عبد الحسيب عطا ﷲ
اسﻼم عز الدين هﻼل مصطفى
اسماء سعيد احمد عبد القادر
محمد فوزي يوسف عبده وزير
عبدالعظيم احمد عبدالعظيم عبدالعزيز
سلمى أشرف محمد السيد الجمل
ساره عادل محمد السيد عبدالرحمن
هدير اسامه مصطفى محمد العشماوى
اسﻼم حماده عزت محمد
خالد محمد صديق احمد قاسم

الكلية
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره المنصوره
اداب اسيوط
تمريض قنا جنوب الوادي
تربية /رياضه المنيا
تجاره الزقازيق
تربية بور سعيد
تجاره طنطا
حقوق عين شمس
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالبات
رياض اطفال المنصوره
رياض اطفال بنى سويف
تجاره كفر الشيخ
تجاره دمنهور
علوم عين شمس
علوم جامعة السويس
اداب انتساب موجه الفيوم
تجاره الزقازيق
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
تربية ابتدائي اﻻسماعيليه
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره القاهره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
خدمه اجتماعيه حلوان
حقوق طنطا
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه دمنهور
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات اﻹدارية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره انتساب موجه دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
908946
455999
800228
503310
759636
327365
882777
755056
219347
830315
804212
601858
546152
729232
808917
887115
594465
160723
245409
315780
920963
526402
283202
244680
125779
751189
127917
168401
316748
109798
600781
833351

اسم الطالب
مارينا هانى انسى عياد
احمد عزت محمد هيبه
هاجر محمد حسن محمد
محمد حسام احمد ابراهيم عياد
محمد نخﻼوى على عليوه اللبان
محمد محسن السيد عباس
احمد عبد الغني زهير احمد
محمد عبد الكريم محمد بهجت حسن
ميرى مشرف فايق جوده
محمود بكرى محمد بكرى
ساره جمال ابراهيم محمد
داليا فاروق فؤاد عوض ﷲ
مارينا دميان صديق قلدس حزقيال
صفاء محسن منصور غنيمى السيد
ايمان عثمان عبد القادر عثمان
كريستين عزيز عدلى عزيز
نوال جمال محمد الخولى
سحر ممدوح بشير عطا
ايه ياسر فؤاد محمود
حسام يحيى سعد عبد الحميد الشهاوى
محمود عبدالمغني حسن اسماعيل
شادى طارق اميل مرقص
لوسيان يوسف وليم وغريس
محمد احمد محمد احمد قبال
اﻻء سعيد احمد سنوسى
محمود طارق ابراهيم السيد عبد الباقى
شروق محمد عبد الفضيل توفيق
محمد حماد رمضان جمعه
رغدة صالح عبد العزيز محمود
محمد احمد محمد حسن
اسماء محمد صابر محمد عطيه
احمد حسين عبدالقادر حسين

الكلية
كلية تجارة ج أسوان
اداب طنطا
اداب المنيا
اداب اﻻسكندريه
معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
حقوق اسيوط
تربية العريش
السن عين شمس/رياضة
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
علوم المنيا
معهد فني تمريض الزقازيق
اداب اﻻسكندريه
نوعية الزقازيق
اداب المنيا
تربية اسيوط
معهد فني صحى بور سعيد
اداب انتساب موجه بنى سويف
خدمة اجتماعيه انتساب موجه حلوان
اﻷكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب
تجاره سوهاج
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
فنون تطبيقيه حلوان
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
نوعية جيزه
معهد فني تمريض الفيوم
تربية/رياضه بنها
حقوق انتساب موجه القاهره
معهد فني صحى الزقازيق
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
446672
606086
576408
372873
534193
361235
122048
540113
241157
111519
800777
310460
748304
471956
832721
318540
896237
502428
209239
900055
524165
502200
376883
828525
205091
656294
514611
521004
375926
580749
465756
212210

اسم الطالب
مينا ميﻼد زكى رزق
فخرى رمضان عبد المنعم عبد السﻼم
اسماعيل وحيد اسماعيل البنا
امنيه وحيد سيد عبدالسﻼم
منار عادل محمود علي عبد ﷲ عبدالحليم
نداء اشرف صابر عبدالرشيد
ساره سيد محمد جمال
وﻻء عبد الكريم تماوى اﻻنصارى
رضوى على امين انيس
نورهان كمال على محمد
اسراء صابر محمود عبدالحكيم
ايات صالح عبد الصمد الفقي
غاده هانى السيد مجلى
محمود على السيد رجب عمر
دينا ممدوح احمد بدوى
محمد جمال ابراهيم عبد الرحمن بدر
ميرنا جمال شوقى عبد القدوس
عمر السيد احمد محمد محمود مكاوى
مؤمن احمد محمد زكى
احمد زين الزغبي يحيى
مي حسن عبد الغني سيد احمد
ميرام جوزيف جودة جيد ميخائيل
اﻻء محمد على مصطفى
جهاد مصطفى محمد محمود
مارتينا عصام حبيب ابراهيم
اسماء السيد فاضل محمد عبد الغنى
محمود خالد ابراهيم غازى حسين
عﻼ ماهر محمد عثمان الشريف
عبدﷲ السيد محمد عبدالرحمن
ارسانى عصام عزت جرجس
إسراء محمد مصطفى محمد الشرقاوى
هند احمد حمدى عبد الرازق

الكلية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
تربية الزقازيق
تربية رياضيه بنين طنطا
زراعه عين شمس
تجاره دمنهور
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تربية دمنهور
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره القاهره
دار العلوم المنيا
تربية طفوله شبين الكوم
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجاره كفر الشيخ
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
تربية ابتدائي سوهاج
علوم اﻻسكندريه
اداب عين شمس
تمريض سوهاج
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تربية اسكندرية
كلية البنات تربية عين شمس
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره طنطا
تجاره دمنهور
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
تجاره انتساب م .بنها
تجاره طنطا
تجاره طنطا
كلية البنات آداب عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
597078
133749
310784
452314
594416
599586
445480
365167
308484
379933
611722
913925
913398
603378
539798
208076
390752
653152
120620
239102
316334
892718
657331
831886
137625
829019
909216
669463
828382
296996
501622
654557

اسم الطالب
نسمة حمدى رشاد إبراهيم القطان
هايدي محمد عبد الرحمن حسين
امنية طارق احمد الشعراوى
محمد احمد على غنيم
غاده أحمد إبراهيم جعفر
اروى محمد محمد السيد
جهاد عصام عبد الراضى محمد عابد
اسماء محمود موسى محمد محمود
اماني سمير عاشور الصعيدى
امل احمد محمد عبدالمقصود جاب ﷲ
ايه محمد محمد نجم عامر
ميار محمد احمد محمد
لمياء احمد مهلل محمد
وليد ايمن السباعى محمود السباعى
ريهام سعيد دحسان السيد دحسان
يوسف رضا احمد يوسف
هبه سيد محمد اسماعيل بحيرى
نورهان عبده عبده محمد احمد عبد الﻼ
كريم احمد رجب عبد المنعم
حسن محمد عثمان عبد الرحمن العجيل
منى عبد الهادي السيد خليل
عزه سيد محمد اسماعيل
كريمان عادل احمد محمد الطاره
دعاء عصمت على حامد
عمرو مبروك حسن احمد
محمود عبدالوهاب على دردير
اميره كمال بكر محمود
عبد الحليم على عبد الحليم محمد سلطان
عمر عبدالباسط محمود محمد
دينا اشرف فاضل محمد علي
مؤمن طارق نبيل على
محمد صادق السيد السيد الشربينى

الكلية
تربية جامعة دمياط
تجاره عين شمس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
تربية جامعة دمياط
تجاره الزقازيق
علوم رياضة المنيا
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره الزقازيق
علوم اسوان
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اثار الفيوم
اداب عين شمس
تربية ابتدائي بنها
اداب المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه طنطا
معهد فنى تمريض بنها
تجاره اسيوط
اداب المنصوره
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
زراعه القاهره/رياضة
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
معهد فني صحى اسوان
معهد فني تمريض المنصوره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب القاهره
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
اداب المنصوره

Page 3652 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
728018
305936
653334
314361
905898
671739
381092
286465
656628
145770
389124
434075
468398
668759
678343
825406
725609
671886
879539
285936
665784
539036
810015
505291
447570
237812
389330
307311
900246
540712
321244
830346

اسم الطالب
رقيه على عبد اللطيف ابوالعﻼ
اسﻼم يسري توفيق قﻼش
هدى محمد محمود السعيد ابراهيم
سمر عماد محمود الدسوقى
محمد خالد عبد الرحيم فرج
ايه محمود احمد محمد حسن
محمد ابراهيم عبدالرحيم التلوانى
نور الدين عادل سيد محمد نور الدين
نورهان محمود عبد التواب محمود
محمد حنفي محمود متولى ابوشنب
اﻻء السيد سليمان محمد
اﻻدهم محمد مصطفى درويش
محمد نجيب عبدالواحد محمد داود
محمود صﻼح عبد الفتاح خلف
دعاء سمير الصعيدى عبد ربه
طه عبد العال سليمان على
عمر خالد عشرى محمد
مهند مجدى محمد عبد الحليم
كيرلس عصام زكريا شاكر
منة ﷲ احمد عزالدين محمد محمد نور
ايه اسماعيل سيد احمد عبد المعطى عوض
نورهان أحمد محى الدين محمود البندارى
احمد السيد عواد محمد
عبد الرحمن السيد عطيه محمد ابو عجور
احمد فرج توفيق سيد أحمد
مارينا مسعد نان شفيق
مريم حسن على عبدالرحيم
دعاء صبحي عبد المؤمن جبريل
سماح محمد اسماعيل عمران
هشام مرضى مصطفى عبدالﻼ
رانيا محمد سمير سيد احمد سعد
أكرم قاسم محمد مصطفى

الكلية
نوعية الزقازيق
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
اداب المنصوره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
معهد فني تمريض المنصوره
اداب بنها
حقوق القاهره
تجاره المنصوره
حقوق القاهره
رياض اطفال القاهره طالبات
علوم رياضة اﻻسكندرية
حقوق طنطا
تجاره طنطا
معهد فني تمريض المنصوره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره عين شمس
حقوق المنصوره
معهد فني صحى رياضه اسيوط
تجاره عين شمس
نوعية المنصوره
تربية السادات
اداب المنيا
سياحه وفنادق اﻻسكندريه
اداب كفر الشيخ
تجاره عين شمس
تربية عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى سوهاج
تربية دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية قنا ج جنوب الوادى
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
904039
287501
671955
679681
728006
663712
389121
148624
455425
665742
546055
431009
122840
662225
503918
466416
204810
658623
374396
296369
245167
158723
592673
752188
230295
210334
431660
676564
748328
474401
593837
308071

اسم الطالب
داليا حمدى محمد عبد العال
نها سعيد عبد الغنى عبد الفتاح
شيماء احمد عثمان عبد العزيز عيسي
سماء محمد ابو الفتوح عبده
خلود خالد محمد صالح
ايمان شكرى ابراهيم المنشاوى
اسماء محمود تمام على
وفاء حسن صديق محمد البحيرى
عمر الدسوقى عبدالوهاب الديب
ساره سمير حسن الغريب المنسى
ميار حسن على ابراهيم على
هنا حسن سليمان حسن الجمال
سيف الدين محمد علي محمد
احمد ماهر محمد السيد على
سيف الدين مدحت احمد محمد مرسى
غاده مغازى محمد احمد فضل
محمد كريم محمد فاروق الجارحى
هاجر محمد ابراهيم عثمان محمد حسن
الهام اشرف محمود السيد عياد
منة ﷲ سيد جمال السيد احمد
ايه صالح رضوان احمد
بسمة نادى رمضان على
روان محمد رمضان عرنسه
امنيه ابراهيم عبد التواب عبد الفتاح
ياسمين هشام حسن محمد يونس
رضوى احمد كمال مرزوق
محمد مجدي توفيق ابوالوفا
عمرو رضا على محمد عمر
امانى الحسين عبد المنعم بغدادي
احمد عبدﷲ محمد ابوالعﻼ
احمد صﻼح الدين امين علي الحطاب
رانا فتحي جاد شعﻼن

الكلية
تربية سوهاج
تجاره القاهره
تمريض المنصورة
تربية المنصوره
تربية الزقازيق
تربية المنصوره
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره القاهره
تربية طنطا
نوعية المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
تجاره اﻻسكندريه
حقوق القاهره
تربية المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
تربية كفر الشيخ
حقوق حلوان
نوعية المنصوره
معهد فني صحى بنها
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
زراعه عين شمس
تربية بنى سويف
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
استنفد الطالب رغباته
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
فنون جميله عماره المنيا
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
طب بيطرى فرع مطروح
تجاره جامعة دمياط
تجارة جامعة السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
901845
611156
510680
746134
299589
370649
505130
528014
828492
366521
428571
351945
165476
469274
123026
395907
503421
158452
832786
522933
150618
596738
898764
675502
547438
602927
450001
214444
900930
670006
221199
386519

اسم الطالب
نعمه محمد السيد محمد
محمد حمدى محمد عفيفى
احمد يسرى احمد السيد محمود ابوزيد
محمد صﻼح حنفى محمود
حسناء مبروك محمود شندى
هاشم منصور هاشم منصور
محمد حسن محمد محمود
ريهام ماهر محمد طلعت عبداللطيف
سعد محمد احمد محمد
عبدالرحمن شبل زكى محمد الخيارى
معاذ مصطفى السيد بخيت
عبدالرحمن على مصطفى على النائب
جهاد ياسين سيد محمد
هبه محمد ابراهيم عبد المحسن
عمر محمد عبد العزيز محمود
عبدالحميد احمد عبدالحميد بيومى
آية محمد عبد القوى السيد يوسف
اميره محمد احمد مالك
مادونا رومانى جيد نصير
شادية ناصر عبد المجيد عبدالﻼه
عماد خليل محمد خليل يونس
محمد البسيونى عبد الحميد متولى بدره
ميرنا رومانى باسيلى شنوده
ابتسام عيسى احمد عبد الحميد عيسى
محمود عبدالسﻼم سعد أحمد عﻼم
ابراهيم عطية ابراهيم يوسف
هاجر احمد السيد سالم
حسن ابراهيم عبدﷲ امين
محمد خلف فرغل اسماعيل
منى محمد فراج ابراهيم
نورا كمال حسن محمد احمد
نورهان طارق فؤاد ابراهيم

الكلية
حقوق سوهاج
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية/رياضه حلوان
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
كلية تجارة ج أسوان
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنها
اداب بنى سويف
نوعية كفر الشيخ
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة طنطا
اداب بنى سويف
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره اﻻسكندريه
معهد فني صحى امبابة
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب باﻻسكندرية
معهد فني صحى سوهاج
تربية ابتدائي الزقازيق
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
معهد فني صحى الزقازيق
علوم طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية رياضية بنين سوهاج
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
كلية الفنون التطبيقية ببنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
378547
170194
900562
738719
888904
151017
121201
543865
364288
144516
438234
741239
462361
523489
448851
532336
377806
602658
537240
442278
300779
438517
242832
352589
734150
459696
439430
727252
846145
312433
732758
508974

اسم الطالب
محمد سيد عبده محمود
عبد ﷲ على رمضان حسن
اماني محمد محمود مجاهد
محمد شحاته احمد علي
شيرى حنس عطيه بخيت
هاجر عطية احمد عبد الرؤف
احمد محمد صالح محمد
نورهان محمد محمد عبد العليم
نور صﻼح عاشور مسعود
ساره بدر عبد الواحد محمود
سارة محمد سامي السيد محمد اسماعيل
محمد احمد عبدالﻼه احمد
ايمان عبداللطيف رجب دراز
منةﷲ منتصر محمد الصادق حسن سﻼمة
أسماء سامي السيد عبد المجيد مشعل
عبدﷲ نبيل ناجى حامد عبدالجواد
احمد فتحى محمد عبدالظاهر سﻼمة
رحاب حمزة حسن محمد
شهيناز جمعه محمد محمد قرشم
محمد جﻼل محمد علي يحى
شيماء محمد على عبد الجواد
اية عادل محمد اسماعيل الشريف
ايه بهاء الدين صالح عبدالعزيز
محمد عباس مصطفى زين العابدين
محمد خالد عبداللطيف على مدين
مصطفى مصطفى مصطفى احمد الشبورى
تقى محمد عبد العال مسعود عبد العال
احمد صﻼح عبد النبى الحماره
ايه عبد الحميد جابر على
محمد حسني شامخ عبد المولى
ناهد صابر ابو السعود طه
اسراء على حسن مختار حسين خليل

الكلية
اداب انتساب موجه الزقازيق
ك.ت .فني صناعى المطريه
علوم سوهاج
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية طفولة اسيوط
اداب القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم رياضة اسوان
حاسبات ومعلومات الفيوم
تربية حلوان
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تربية اﻻسماعيليه
علوم طنطا
تمريض اﻹسكندرية
علوم طنطا
تجاره دمنهور
اداب عين شمس
نوعية الزقازيق
دار العلوم ج القاهره
تجاره طنطا
تجاره القاهره
علوم طنطا
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
اداب انتساب موجه حلوان
تربية الزقازيق
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
زراعه اﻻسكندريه
علوم رياضة اسوان
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب الزقازيق
تجاره دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
435426
361649
891837
615115
470246
149570
896437
430003
161642
313620
741871
220063
740278
877331
512329
287345
454513
324023
731578
376983
225270
231507
875040
732332
684779
453281
232155
217364
594353
580264
843008
103460

اسم الطالب
سلمى محمد سالم محمد البوقيرى
مريم شريف احمد مرسى
طارق عﻼء الدين محمد عبد العلى
هبه عبده سعيد عبده احمد
محمد فتحى محمود عبدالقادر موسى
هاله منصور عبد العزيز منصور
ايمان مختار عبد اللطيف احمد
محمد محمد محمود عبدالﻼه
محمود كمال محمد محمد
روفيدا مصطفى عمر احمد عمر
عبد الرحمن حربى على احمد
اسراء محمد عبدالحليم محمد
ابانوب صالح رزق عوض
امنيه هشام احمد عبد العال
ندى يسرى أحمد شكرى اسماعيل
سميحة هشام محمد حسن
ايه ماهر نصر الفخرانى
علي محمد محمود محمد
نورا كمال باهى حسين
سلمى صابر الهادى محمود سﻼمه
عبد الرحمن سعد محمد بدر
ساره عاطف فاروق سيد
منه ﷲ محمد حنفى محمود
محمود عيسى محمد محمد
مصطفى عبد الرازق فرج محمد فرج
نرمين محمد محي امين حسن سعود
عمرو احمد حسن درويش
نهى طلعت عبدالغفار حسين
محمد منير حامد عبده خليل
ايه محمد عبد الهادى حابوه
محمد احمد محمد كيﻼنى
باسل محمد عبد الرؤوف خﻼف

الكلية
تجاره اﻻسكندريه
علوم رياضة القاهرة
معهد فني تمريض اسيوط
نوعية الزقازيق
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات اﻹدارية
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تربية سوهاج
حقوق اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تجاره جامعة السويس
كلية البنات آداب عين شمس
حاسبات ومعلومات المنيا
تربية ابتدائي اسيوط
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق القاهره
تجاره طنطا
تجاره جامعة السويس
اداب الزقازيق
كلية البنات تربية عين شمس
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
اداب القاهره
حاسبات ومعلومات اسيوط
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
اداب المنصوره
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه القاهره
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره المنصوره
حقوق بنى سويف
حقوق القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
666839
443790
141045
369720
357409
753066
320872
586131
312356
464678
532078
470959
318730
130627
228583
158185
896847
906237
121240
141972
671385
578494
735807
595386
451877
116004
682975
505388
910952
525914
124771
664159

اسم الطالب
هشام محمود على سند نوفل
منار بسيونى صﻼح الشيخة
ناهد احمد محمد محمد عبد الرحيم الشاهد
منار صابر محمد السيد يوسف
عبدالرحمن بكر احمد محمد
بسمه مبروك عبد العزيز مبروك
بسمة احمد وجدى مكرم
ساره كامل محمد حسين
يوسف طه عبدالحميد فوده
احمد عبد اللطيف عبد المنعم مصطفى المصرى
أحمد عبد الفتاح عبد الرحيم عبد المطلب
ايمان شريف محمد ابراهيم احمد
بثينة صبري فهيم محمد الجندي
اية عبد الرحمن محمود على
محمد ماجد محمد محمد عوض ﷲ
ساره محجوب يوسف عبد القادر
حسام الدين محمد عواجه محمد
داليا نجدي احمد امين
اسﻼم يحيى سيد صالح
اسﻼم حمدي عبد الحافظ محمد
احمد ممدوح رجب محمد
السعيد القصبى عطوان القصبى
رشا مرعى عبدﷲ ابراهيم سليم
فاطمة الزهراء عﻼء الدين محمد عبدالخالق ابوالنجا
هشام السيد عبداللطيف السيد ابو عالية
احمد رمضان ابراهيم متولي
احمد محمد ابراهيم السعيد عبد المجيد
محمد صالح محمد السيد
مصطفى محمود محمد على
بوﻻ فؤاد كامل نصر ﷲ
اسﻼم محمد حسن رياض
نورهان محمد السعيد محمد الكردى

الكلية
اداب المنصوره
تجاره طنطا
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية بنها
تجاره عين شمس
علوم رياضة بورسعيد
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية/رياضه كفر الشيخ
علوم اﻻسكندريه
اقتصاد منزلى حلوان
طب بيطرى بنها
حقوق القاهره
علوم عين شمس
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف
تمريض سوهاج
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
علوم رياضة اسوان
علوم رياضة الفيوم
تجارة جامعة السادات
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجارة جامعة السادات
تربية ابتدائي جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية ابتدائي اسوان
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني تمريض المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
239657
666575
290074
658092
384519
892158
581908
661419
509969
157146
878564
584248
457374
920352
543161
739623
163253
882149
238117
681947
737481
659753
461212
736072
169644
279210
299584
441542
832747
597085
809584
286530

اسم الطالب
عبد ﷲ محمد كمال عبد الحميد
اشرف صابر محمد صابرجابر
منة ﷲ اشرف محمد حسن
احمد رفعت احمد عبد العزيز
رمضان حمدى رمضان سيد على
احمد جمال عبد الرحمن احمد
مهدى محمد المهدى حسن شحاته
يوسف اشرف فتحى السيد عثمان
خالد على محمد السيد اسماعيل
اسراء ممدوح ونيس عبد المجيد
حسناء احمد حسن دسوقى
محمد حامد حسن الشهاوى
اجﻼل متولى محمد متولى اسماعيل
احمد عامر محمد مسلم
عوض عبد الراضى عبد ربه عبد الغنى
كريم محمود عبدالحق شحاته مصطفى
حسناء ابراهيم محمد زيدان
اسراء محمد مرسى عبد البديع
ميرنا محمد عبد التواب محمد
ريهام السيد مسعد محمد الحديدى
اسماء فرحان عبدﷲ اسماعيل عبدالعال
هاجر عامر عامر محمد عامر
فتحي حمدان فتحى كامل المﻼح
اسماء مجدي عباس السيد
احمد خليفه رمضان على
عمرو عبد الحكيم طلعت عبد الحكيم الخولى
ياسمين مجدي سيد محمد عثمان
احمد محمد سعيد محمد شعبان
ساندرا سعيد جيد توفيق
هبه محمد محمد فهمى جمعه
مارينا يسرى وهيب تودرى
مارو جمال حلمي اخنوخ

الكلية
حاسبات ومعلومات حلوان
زراعه المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
تمريض اسيوط
علوم رياضة المنصورة
معهد فني صحى المنصوره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم بنى سويف
معهد فني تمريض اسيوط
تربية ابتدائي طنطا
اداب طنطا
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
علوم رياضة بنها
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تربية الفيوم
اداب اسيوط
تجاره القاهره
تجاره بور سعيد
اداب الزقازيق
اداب المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
نوعية الزقازيق
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره القاهره
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره طنطا
فنون جميله فنون اﻻقصر
تربية جامعة دمياط
تجاره اسيوط
تجاره القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
681999
829463
657137
213010
155793
208123
430948
315456
665683
813501
471304
165970
242828
530903
369137
538941
754434
513086
352116
319976
899400
750608
362369
282604
125227
538219
371068
803872
502235
886305
843321
151633

اسم الطالب
نورهان رمضان عبد السﻼم محمد سعد الصاوي
صفوه محمد جاد الرب سليمان
مارينا عماد لويس نجيب عبد المسيح
ساره سامى محمد مرسى محمود
اسﻼم اشرف محمد عايش
شيماء احمد رمضان حسين رمضان
نجﻼء سعيد السيد محمدابراهيم
رزق حسين عبد المنعم حسين
مريم جمال الدين محمد شمس الدين البراشى
فتح ﷲ صالح امبارك ابوهشيمة
آيات الشحات عبد ﷲ البسطويسي محمد
احمد ياسين عبد الجواد محمد
ايمان طارق يوسف كمال
عبد المنعم على صبرى سلطان
هناء حسانين ابراهيم ابراهيم البربرى
آيه حجازى محمد على السماحى
يسرا امين محمد سامي امين درغام
سارة خميس عبدالسﻼم ابراهيم عبد الها
احمد عصام ابوسريع احمد الكحلي
محمد فتحي محمد الزرقانى
سامي معروف احمد بخيت
مصطفى احمد حمدي احمد
ماريان سعد لبيب فكيوس
شهاب علي السيد على الشناوى
اسراء عبد المهيمن على الدين عبد المهيمن
نورهان خيري خيرى فرج مسعود
محمود تهامى عبدالرحمن على
وﻻء جمال عبدالشافى فرج
ندى إيهاب عبده محمد محمد الفار
محمد ابراهيم عبد ﷲ هﻼل
ساره ابراهيم مكرم ذكى
محمد جمال قرنى محمد

الكلية
تجاره بور سعيد
نوعية فنيه قنا
تربية/رياضه المنصورة
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنها
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تربية بنها
تجارة جامعة السادات
نوعية فنيه بورسعيد
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق انتساب موجه سوهاج
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
طب بيطرى القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات اسيوط
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
589398
282551
675863
755824
224466
315673
161226
302670
581744
163823
321257
606838
608821
734883
501148
145114
670245
230629
368729
508391
532234
581720
528130
376199
591540
441619
587574
885320
372529
535409
824244
181127

اسم الطالب
أسماء عاطف محمد الديب
مصطفى مجدي محمد عبده رفعت
رحمه ﷲ عبد الهادى عيسى عبد الخالق
جمال محمد محمد جاد
بسام محمد حسن نشأت مهنى
مايكل سامي عزيز جرجس سيدهم
منال سعد عبد الوهاب عبد ﷲ
عبد الرحمن محمد هاشم عمران
احمد رجب علي محمد
مصطفى عماد ابراهيم الدسوقى حسن
عبير انور حسن الغندور
نوران عمرو عباس حلمى محمود
ريهام محمد عبدالفتاح محمد مندور
ناصر محمد عبد الفتاح عبد العزيز
عمر محمد احمد محمود الحبشى
احمد عزت ناجى عبده
دنيا احمد السيد احمد صديق
شادى سامح مصطفى عبد الحميد
ياسمين رضا عبدالمتجلى متولى
بسنت سامى صابر احمد طنطاوى
محمد رمضان عوض منصور الدنشالى
وائل خالد طه محمد أبو صالحة
روان محمد علي حسن علي
عبدالسﻼم محمد عبدالسﻼم احمد
امنيه السيد صديق الفار
محمد اشرف على عبدالعزيز
فيروز حسنى محمد عبدالرحمن متولى الجدى
عمر خراشى عبد السميع فرج
ياسمين عبدالرحمن مصطفى عبدالرحمن
أسماء عادل محمد أنور سلطان
محمد السمان عبد الﻼه جادﷲ
اية جمال السيد محمد

الكلية
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
تجاره عين شمس
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنها
معهد فني صحى بنى سويف
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
عالي هندسة بلبيس
علوم الفيوم
دار العلوم ج القاهره
تجاره الزقازيق
تجاره الزقازيق
تجارة جامعة السادات
تجاره دمنهور
تجاره عين شمس
رياض اطفال المنصوره
اداب انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره دمنهور
اداب المنصوره
تجارة جامعة السادات
تربية/رياضه بنها
علوم رياضة جامعة دمياط
اداب طنطا
تربية ابتدائي بنها
تجاره اسيوط
تجاره عين شمس
زراعه دمنهور
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
164795
278261
585096
729479
453049
144846
912164
747211
451414
220856
673675
740975
600627
221943
431045
578429
684543
728482
391282
465073
374880
681952
824707
310836
130763
305302
918574
211339
830600
735054
463432
148342

اسم الطالب
ندى يوسف رجب محمد
دينا احمد محمد احمد
أمل السيد السيد دراز
محمود فتحي احمد عبد الحليم سﻼمه
ايمان مصطفي محمد محمد ابو العزم
ندا جمال توفيق محمد
نجم الدين رمضان على مصطفى
رشاد مراد رشاد احمد
محمود رضوان الزناتى رضوان نصر
وليد عبد الباقي عبد الحميد عبد الباقي
ياسمين على محروس محمد رشيد
ابراهيم حسين طه حسين
اسراء سامى عبدالواحد السيد عبدالهادى
دينا هانى رستم عياد
هدير احمد انور محمد
أميره السيد كيﻼني حسب ﷲ
حمزه عبد ﷲ عبد الرحمن عامرعبد الرحمن
سليم السيد سليم نصر سليمان
ابراهيم محمد خنانى محمد
محمود محمد أبو المجد المرسي البحيري
عمرو على عبدالفتاح احمد منصور
زينب نبيل احمد ابراهيم داود
اميره خالد فهيم قاسم محمد
اسماء سعيد محمد سعيد ابو زيد
سارة خالد عبد الستار سعد
فاطمة يحيى محمد الغول
نور محمد جمال محمود
ساره حسن ابراهيم محمد
سمير سعد محمد حسن
غاده رجب شحاته بﻼس
أسماء عبد الرحمن عبد الغفار الخولى
شيماء صبرى فرجانى سيد

الكلية
تربية الفيوم
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي طنطا
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره طنطا
معهد فني صحى امبابة
تجارة انتساب موجه اسوان
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية ابتدائي طنطا
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
تجارة جامعة السادات
علوم رياضة اﻻسماعيليه
تجاره الزقازيق
تربية ابتدائي عين شمس
علوم رياضة كفر الشيخ
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
حقوق الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره كفر الشيخ
تربية رياضية بنين بنها
معهد فني تمريض المنصوره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
علوم جامعة دمياط
حقوق القاهره
حاسبات ومعلومات المنيا
علوم سوهاج
علوم القاهره
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
حقوق الزقازيق
علوم طنطا
رياض اطفال القاهره طالبات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
826482
103809
238013
679148
733046
117425
908779
288667
533730
584427
675975
388184
817462
223837
317135
448855
823958
520957
279176
455513
833789
578291
612857
743118
211065
834540
158624
376940
318765
817187
436499
817956

اسم الطالب
ابرام ايليا ميخائيل اسكندر
اية مدحت محمد عبد الهادى
اية احمد كمال الدين محمد
حسام عبد ﷲ ابراهيم ابراهيم العفيفى
مريم منصور فوزى حنا
نرمين يسرى احمد احمد
تبارك عبد الفتاح مصطفى خليل
جرجس نادي شفيق حنا
اﻻء شوقى إبراهيم محمد مهنا
محمد ايمن محمد الزكى
ندى مراد محمد احمد احمد اسماعيل الزيات
امنيه طارق عبدالكريم سيد احمد
وائل يوسف مفتاح فارس
بسمة عربى محمد عبد العزيز
اية محمد توفيق ابو الفتوح
أفنان شامل ابراهيم حسين خالد
عبد الرحمن فتحى فاوى احمد
اسماء عبدالكريم عبدالعليم عبدالحليم
انطونيوس سامي عبد ﷲ عبد ﷲ
رائد اسامه عبدالعزيز ابوالفتوح العيسوى
رجب بغدادى محمد حسانين
مصطفى زكريا يوسف سليم
وﻻء محمد عبدالرحمن محمد مجاهد
اسراء سيد محمد رشاد قرني
خالد محمد شاكر محمد عراقي
نوح عبد الحارس احمد عبد القادر
موسى رمضان رجب جمعه
جهاد احمد فتحى حسن فوده
مها عادل السيد حشيش
احمد علي ماهر عبد الدايم احمد
رنا عبد العال السيد عبد العال
كيرلس وجيه عزيز عجمى

الكلية
كلية تجارة ج أسوان
تربية حلوان
تربية حلوان
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب انتساب موجه حلوان
كلية تجارة ج أسوان
اداب انتساب موجه طنطا
تربية طفوله ج دمنهور
معهد فني تمريض طنطا
علوم المنصوره
تجاره بنها
علوم رياضة المنيا
حقوق عين شمس
كلية البنات علوم عين شمس
اﻷكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم  6اكتوبر
تجارة قنا ج جنوب الوادي
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره القاهره
تجارة جامعة السادات
اداب اسوان
تجاره طنطا
نوعية الزقازيق
تربية اﻻسماعيليه
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تمريض قنا جنوب الوادي
تربية بنى سويف
كلية البنات تربية عين شمس
تربية ابتدائي شبين الكوم
علوم المنيا
تجاره اﻻسكندريه
علوم جامعة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
652739
830553
242685
289313
810645
104068
307719
151555
215453
379219
668623
834452
119801
455756
602615
875816
667511
292909
886043
457911
501020
836245
156000
448982
377488
601065
220484
897602
653909
883972
532683
659369

اسم الطالب
ممدوح محسن بدير احمد الفراوى
احمد عبد الصبور احمد محمد
مصطفى رأفت عبدالرحمن العروسى ابوعقيل
حمادة منصور كامل بسيونى
عبد الرحمن محسن محمد امبابي
كيرلس ميﻼد سعد فرج
سمر محي خلف ﷲ محروس خلف ﷲ
ميار عبد ﷲ مهدي ابراهيم
ثروت محمد خلف احمد
ايمان محمود محمد المنيرى
رقيه رضا عبد العليم محمود جندى
احﻼم حسن محمود حسن
محمد اكرم انور عبد الفتاح محمد
وسام محمد اﻻباصيرى عبد الحميد عماشة
اسماء عبدالرازق حمزة سليم
احمد على عبدالبديع عبد ﷲ
ساره نادر ابراهيم اسماعيل الشوبكى
اشرقت شريف ابراهيم اسماعيل
محمود ذكريا ذكى حجازى
أماني صابر عبدالرحمن فرج
نورهان محمد علي عبدالجليل على
مصطفى منتصر فكرى الضوى
اميرة احمد عبد العظيم احمد
ريم مجدى عبد المنصف كشك
ساره طلعت سعيد بيومى عفيفى
احمد ممدوح سيد احمد سالم
ديفيد ايهاب عريان ملك
احمد محمد احمد همام
نوران عادل سعد محمد السيد
مريم فوزى متى كيرلص
عبد الﻼه عطيه عبدالخالق السيد
كريم عﻼء الدين صبرى محمد البهوتى

الكلية
اداب المنصوره
معهد فني صحى سوهاج
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية رياضيه بنين المنيا
علوم جامعة السويس
اداب شبين الكوم ج المنوفية
طب بيطرى فرع الوادي الجديد
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب سوهاج
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد فني صحى اسوان
تجاره انتساب موجه حلوان
نوعية فنيه طنطا
تربية الزقازيق
معهد فني تمريض اسيوط
اداب انتساب موجه المنصوره
حقوق حلوان
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
نوعية طنطا
تجاره دمنهور
حقوق اسوان
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب طنطا
نوعية عباسيه
معهد فني تمريض الزقازيق
حقوق القاهره
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب اسيوط
زراعه دمنهور
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
428324
391488
755808
817007
149219
150184
682747
809570
877749
433097
446941
668573
109341
811211
822430
464301
901988
214155
452101
577133
884742
449916
230341
237959
455975
460200
653337
891369
471101
372184
680493
301562

اسم الطالب
محمد احمد عبد المهيمن حامد دغمان
هيﻼنه هانى نجيب نصر
منار سعيد مبروك محمد
غاده رجب امبابى دياب
زينب سعيد على طلبه
حسام محمد عبد العزيز السعيد السعيد
نورا عادل ابراهيم السيد رحمو
ايمان شعبان امين ابراهيم
فاطمه احمد هشام حامد هشام احمد هشام
كريم ناصر حسن ابو الحسين
بسام رضا زكريا زيدان
شروق مجدى المرسى احمد
مؤمن محمد فتحى حسنين
منار محمد سليمان صادق
روعه احمد احمد فهمى
الحسين كمال معوض السيد معوض
على خلف عبد الهادى محمد
عبد الرحمن عاطف عبد الرحمن محمد
فيكتور مدحت ادوارد حليم
ايمان صابر يونس عبدالعليم فايد
منال على ابوزيد محمود
ريهام احمد ابراهيم منصور يونس
رضوى عرفه عبدالسﻼم السيد
اميره عاطف الجمل مراد
محمد نصر محمد عماره
رنا محمد صﻼح الدين مصطفى محمد الكورانى
وفاء ايمن محمد على العباسي
ابراهيم جمال محمد حميد
الشيماء ممدوح محمد أبوالفتوح
ريهام محمد احمد محمد
لينا مسعد محمد رمضان باز
احمد مجدي الدين احمد فتحى الخشن

الكلية
تجاره دمنهور
اثار القاهره
تربية العريش
اداب المنيا
علوم القاهره
تجاره عين شمس
تجاره بور سعيد
معهد فني تمريض المنيا
تجاره اسيوط
حقوق اﻻسكندريه
اداب طنطا
كلية اﻻثار ج اسوان
حقوق القاهره
رياض اطفال المنيا طالبات
السن المنيا
تجاره كفر الشيخ
تربية سوهاج/رياضة
السن عين شمس/رياضة
تجاره انتساب موجه طنطا
علوم رياضة الزقازيق
معهد فني تمريض اسيوط
تربية طفوله طنطا
حاسبات ومعلومات الفيوم
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
اداب طنطا
تربية كفر الشيخ
حقوق المنصوره
معهد فني تمريض اسيوط
اداب كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
133000
736198
584508
399987
746578
680927
307229
376101
678113
882271
171974
896462
508866
131547
317493
304323
236552
104626
538308
467644
681661
104225
744901
215142
611444
373774
538597
811999
287324
735672
144436
894029

اسم الطالب
نور محمد عيسي احمد
احمد حمدى عبدالهادى احمد
احمد العمده صادق شحاته الصيفى
اسﻼم محمد ابراهيم محمد
مصطفى محمد احمد طه
على نعيم السعيد على على حسن
نورهان فتحي سيد احمد حسين
حسن محمد عواد حسن حبيب
شيماء اسعد مصطفى محمد
اسﻼم بنيامين محمد نعمان
ريم رمضان احمد بديوي
خديجه عبد الظاهر احمد محمد
يمنى محمد على احمد عبد الحق
ندى اكرم عمر عبد القوى
نهاد بدر محمد محمود
ميادة محمد عبدالرؤف يوسف
يوسف محمدين همام محمدين
احمد محمد شريف محمود موسى
فادية عزمى صليب فرج يوسف
ابراهيم محمد احمد ابراهيم
حسنى محمد جابر حامد محمد صقر
اسراء محمد نديم عبد الموجود محمد
محمود على عبد الموجود احمد
اسﻼم السيد عفيفى معوض سليمان
نجﻼء محمد أحمد محمد سﻼمه
محمد سعد عبدالوكيل محمد حسن سعفان
اسراء راضي حلمي النجار
محمد مهنى حسين مهنى
رانا علي عبد العزيز عوض
ابراهيم عبد ﷲ ابراهيم اسماعيل
منه ﷲ سيد عبد الفتاح احمد
محمد رمضان الدردير عبد الرحيم

الكلية
تجاره القاهره
معهد فني صحى رياضه الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجاره عين شمس
تربية رياضيه بنين بور سعيد
تجاره انتساب موجه المنصوره
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
زراعه بنها/رياضة
تجاره المنصوره
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تمريض سوهاج
تجاره انتساب موجه دمنهور
حقوق عين شمس
تربية رياضيه بنات شبين الكوم
تربية ابتدائي شبين الكوم
اداب انتساب موجه حلوان
حقوق القاهره
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
علوم رياضة المنصورة
اداب القاهره
تمريض اﻹسماعيلية
تربية/رياضه حلوان
اداب الزقازيق
تجاره بنها
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره بنها
اداب انتساب موجه القاهره
حقوق سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
665687
754609
744109
807871
378391
470250
297081
206507
884054
278890
145026
586823
285853
226303
456178
387374
283906
650878
451312
327422
917074
104831
115665
166452
294658
166067
655224
152928
831029
150813
610385
436177

اسم الطالب
مى عﻼء الدين احمد ابراهيم المﻼح
سعيد حمادة سلمى سليمان
عبدالرحمن محمد شوقى محمد
مينا سعيد قليني سعيد
خلود محمد عبدالعزيز شعير
محمود فكري البيومي احمد القرش
اﻻء محمد بدر الدين محمود
ياسمين شعبان عليوه على
امانى محمود على يوسف
نادر فرج عبد الفتاح فرج
هند السيد احمد حمد
حماد سعيد حماد عبد الجواد مصطفى
دعاء طارق عطوه عبد السﻼم
محمد احمد بدر احمد
عمر جمال عمر نصير
ياسمين خيرى عبدﷲ محمد
امير محمد احمد ابراهيم سيد على
زينب عبد العال محمد على عبد العال
عمر محمد عطية محمد الترابى
مها محمد محمد نجيب المليح
ايه عبدالرحيم عطيه احمد
مصطفى محمد جاد الحسينى جاد سﻼمه
احمد مجدى رأفت عبد الغفار البوهى
نها رزق سعد رزق
محمود احمد عبدالدايم شحاته
رانيا سابت يوسف جادﷲ
ندى ابراهيم الدسوقى محمدسعيد
اميرة محمد صﻼح احمد
اميره فوزى محمد على
محمد ابو بكر حسين على
علي عبدﷲ علي السيد عبدﷲ
اﻻء خالد جﻼل الدين محمود السمﻼوى

الكلية
تجاره جامعة دمياط
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنى سويف
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
السن عين شمس/رياضة
اداب عين شمس
السن عين شمس/رياضة
علوم اسيوط
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية حلوان
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
علوم رياضة اسيوط
علوم طنطا
بنات علوم رياضة عين شمس
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب سوهاج
تجاره القاهره
تجاره القاهره
علوم الفيوم
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب الفيوم
نوعية المنصوره
حقوق اسيوط
معهد فني صحى سوهاج
حقوق القاهره
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
اداب اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
610902
516792
808592
245377
678663
585184
463314
352351
601225
747612
659341
305741
382800
830271
241263
880599
384196
875227
733777
218175
427936
376758
438152
364241
657699
323740
729950
359328
650749
352201
665620
460112

اسم الطالب
عبدﷲ جمال صابر محمد على
عمر محمد احمد عبدالعزيز شكر
احمد محمد جابر عبد الحليم
علية خالد صﻼح الدين عبد العزيز
ندى عادل حامد سليمان
فرج احمد فرج فراج الحصرى
امل عاشور طه زكريا ضلو
ساره عبدالرحمن محمد على
أحمد هشام أحمد عباس
اسماء حمدى محمد السيد عبد الرحمن
ابراهيم المندوه محمد ابراهيم محمد
عبد الرحمن جمال محمد قشقوش
امانى عمرو عبدالعظيم عبدالعزيز
عبد ﷲ محمد عبد السﻼم محمد
اية ممدوح ابراهيم احمد
حربي احمد حربي فكري
محمد اشرف محمد الجندى
نشوى حمدى اسماعيل ابو الدهب
امانى رأفت عبد الغفار عبد الحميد
مريم نادر ميخائيل اميرهم
محمد ايمن عبد ﷲ حسين
نهله محمد مامون امين شعراوى
ناردين رسل بطرس عبدالمسيح حنا
ساره سعد كامل عثمان
ندى ايمن احمد فؤادالسعيد
يارا بﻼل السعيد بديره
ايه احمد راشد احمد على
ابراهيم احمد مصرى حسنين
سمر احمد حسين محمد البغدادى
تسنيم محمود حسين محمد محمد الدجوي
ندى محمد صﻼح احمد عبيه
ايه ﷲ محمد يوسف احمد البدرى

الكلية
حقوق الزقازيق
تجاره دمنهور
معهد فني تمريض المنيا
حقوق عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب انتساب موجه المنصوره
نوعية كفر الشيخ
فنون جميله فنون المنيا
حقوق الزقازيق
علوم رياضة جامعة السويس
معهد فني صحى رياضه المنصورة
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
زراعه عين شمس/رياضة
حقوق قنا جنوب الوادي
كلية البنات تربية عين شمس
زراعه اسيوط
العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات  6اكتوبر
تربية اسيوط
اداب الزقازيق
حاسبات ومعلومات الفيوم
تجاره طنطا
نوعية عباسيه
تجاره جامعة السويس
اداب عين شمس
تجاره المنصوره
تربية/رياضة جامعة السادات
زراعه عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
نوعية المنصوره
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
فنون تطبيقية جامعة دمياط
اداب دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
826159
383024
736368
313055
245548
811782
755955
318948
737911
814879
739710
362446
245176
583508
116781
160385
605143
283794
725426
355872
812218
741982
434076
472283
898778
440875
671679
313487
535054
524892
231920
844042

اسم الطالب
بسنت احمد سعد عمر
اسﻼم رضا مامون السيد
سالى لطفي خليل يونس
ياسمين حمدي أحمد عبد العزيز
محمد احمد محمد مصطفي
محمد احمد عبدالمنعم محمد حسن
رحمه احمد حسين حسن
ايمان محمد عبد التواب عبد ربه
رغده حسن عبدالرحيم سالم مسلم
باسم رضا قيصر ايوب
ريهام يونس ابراهيم محمد
نوران محمد احمد حجاج
ساره عاشور حسن عبد القوي
منة ﷲ فوزى محمد البطاوى
عبد الهادى اشرف عبد الهادى خليل
نها بطران عبد الحميد بطران
داليا عصام عبدالحفيظ عبدالقوى
مازن هشام عبد ﷲ عبد الرحمن
عمرو طارق موسى محمد
ايمان ابوبكر محمد عبدالعزيز
محمود سيد مصطفى محمد
اسماء جمال رمزى ابراهيم
بﻼل محمد علي محمد سليم
رانيا محمد الدمرداش المتولى
اسماء جمال محمود السيد
اميرة محمد احمد عبد العظيم عبد الجواد متولى
محمد عبد الفتاح المرسى الغمري
خلود عارف محمد عبد الرحمن
بسمة عبدالسﻼم محمود عبداللطيف بدر
اسﻼم عامر عبد الفتاح اسماعيل عامر
ماجد عصام عبد العظيم محمد
جونيور جمال كامل تادرس

الكلية
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
ك.ت .فني صناعى بنها
نوعية الزقازيق
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تربية العريش
تربية السادات
تمريض الزقازيق
تربية /رياضه المنيا
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
فنون تطبيقية جامعة دمياط
زراعه القاهره
تجاره طنطا
حقوق القاهره
حقوق بنى سويف
تجاره الزقازيق
تجاره جامعة السويس
اعﻼم القاهره
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره اسيوط
تربية طفوله اﻻسماعيليه
علوم رياضة الزقازيق
حقوق اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
تجاره دمنهور
علوم رياضة المنصورة
علوم شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى اﻻسكندريه
طب بيطرى اﻻسكندريه
السن عين شمس
نوعية المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
814000
532226
154399
661840
126779
886176
881291
668800
893524
681464
549586
666344
358624
374960
679038
477846
530270
375992
834442
370708
880089
655777
654661
607930
288364
155287
289940
125773
836177
154623
450199
751434

اسم الطالب
هيﻼنه رومانى محروس ذكى
محمد جمال محمد عبد الفتاح ابوالسعود
محمد على عبد الفتاح احمد
ساره ابو بكر محمد محمد على منصور
حسناء حسام محمود احمد سلوم
ابانوب مجدى سعيد منصور
هدى كمال الدين احمد سالمان
ساميه صادق المتولى صادق
مصطفي رمضان عبد النعيم عبد الغني
هند صﻼح عبد الرحمن عيسى
امنية محمد محمود غزاوى
محمد ياسر راغب الدرديرى عبد الحميد
سلسبيل طلعت زكى محمد محمد
محمود احمد محمود احمد
ايمن محمد عباس العوضى مصطفى
اسماء السيد محمد المرابع
محمود عرفه عبدﷲ الفقى
عمر اشرف احمد محمد خفاجى
نجوى عبد الناصر على محمد
طه محمود احمد عبدالطيف
مارتينا مكرم فوزى مرزوق
جمعه عبد المقصود جمعه عبد المقصود
اسماء البسيونى محمد ابراهيم محمود
اسماء مدحت محمد محمد احمد
نورهان اشرف حنفى حسن
بﻼل ناصر عبد المطلب عبد الحميد
ندى حسين محمد عبد المناف
اسماء محمد احمد عبد المحسن رمضان
عﻼ عادل عبدالصبور حسن
جهاد محمد معوض محمد
نورهان عصام عبد النبى احمد حماده
احمد احمد عبد الفتاح محمد النادى

الكلية
فنون جميله فنون المنيا
معهد فني صحى اﻻسكندريه
علوم رياضة بنى سويف
رياض اطفال المنصوره
حقوق القاهره
معهد فني صحى اسيوط
اداب انتساب موجه اسيوط
علوم جامعة دمياط
اداب سوهاج
تربية المنصوره
علوم رياضة دمنهور
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
تربية عين شمس
معهد القاهرة الجديدة للعلوم اﻻدارية والحاسب اﻻلى بالتجمع اﻻول )شعبة نظم(
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
طب بيطرى كفر الشيخ
تجاره دمنهور
معهد فني صحى امبابة
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
حقوق عين شمس
معهد فني صحى اسيوط
تجاره انتساب موجه المنصوره
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
معهد فني تمريض الزقازيق
اداب القاهره
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
خدمه اجتماعيه حلوان
علوم القاهره
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
حقوق بنى سويف
تربية طنطا
معهد فني صحى بور سعيد

Page 3670 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
106236
124262
841837
313796
589637
360616
133939
882031
831679
462765
533284
381452
596430
891798
468739
596300
803615
446816
611056
822088
440230
380656
726460
589207
745474
753028
218098
323070
319488
425025
441156
732862

اسم الطالب
داليا شريف عبد الفتاح جوهر
جرجس عادل ثابت حنس
حسام سيف النصر احمد احمد
اميرة فتحي محمود عبدالفتاح
منه ﷲ فتحى عبدالعليم احمد الحديدى
عبدالرحمن عاطف عبدالمنعم احمد
علياء محمود صبحى سيد
حسن احمد عبد المعتمد مهنى
محمد محروس فرح محمد
ماهر شريف طه عبد الرحمن كرش
فاطمة ابراهيم عبدﷲ ابراهيم الكتامي
محمد عادل محمود ابوالسعود
احمد شعبان عزت رزق مراد
هناء ثروت عبد الحليم محمد
محمد عبدالصمد عمر عبدالصمد
مروه زكريا ابراهيم الحسينى راجح
ياسمين مصطفي عبد الباقى عبد الغنى
مروان السيد سعد السيد جبر
نرمين عاطف شعبان محمد
شيماء سﻼمه حسن على
هاجر معروف مرعي عبد الحميد
اميره محمود ماضى ابوطالب
عمرو مرسى احمد فرحات
اميره الحسب حامد الحسب محمد ابوالعنين
رنا محمد ابراهيم شحاته
ايه عبد العال محمد محمد عبد العال
مارينا شنوده سند شحاته
هانم مسعود الجوهري القدرى مسعود
شموع صﻼح سعيد سليمان
جولى عادل انطون عبده دميان
ياسر طارق عيد حسن
ساره اسعد احمد محمد

الكلية
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه طنطا
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
فنون تطبيقيه حلوان
اداب اسيوط
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تجاره كفر الشيخ
دار العلوم الفيوم
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
حقوق المنصوره
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
نوعية موسيقيه المنيا
تجاره طنطا
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية قنا ج جنوب الوادى
تربية أساسي اسكندرية
اقتصاد منزلى حلوان
علوم رياضة اﻻسماعيليه
تربية ابتدائي طنطا
تربية اﻻسماعيليه
تربية بور سعيد
تربية عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تربية رياضيه بنين اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
207629
816684
115084
737824
891073
304147
591566
678787
383915
379612
117526
910953
160732
240983
301688
899379
231879
434790
142923
358277
445568
362697
528831
651450
160502
527359
384752
116721
877741
887147
667715
668651

اسم الطالب
مريم نادر نجيب رفلة
هبه فرغل محمد على
خلود نصير ثابت يونس
ندا اسماعيل محمد حسن على
علياء احمد حسنى محمد
غادة صﻼح عبدالحميد محمد مصطفى
منه ﷲ جﻼل رضا القطان
مى مجدى السيد السعيد خليل
على سامى على صادق عبدﷲ
محمود احمد محمود حسن الثقبي
سمية ماجد عبد الرازق فؤاد
مينا مجدى صمور عبد السيد
اميره شعبان محمد عبد الغنى
امانى محى الدين سيد سيد عبد الرحيم
محمود ايمن عبد الستار محمد المشاط
هويدا شوقى محمد مرسال
مصطفي محمد سعيد مصطفي
هشام حسن خلف شحاته
اسماء محمد سيد عبد الجواد
اسماء حمدى عبدالرحيم محمد
علياء محمد محمد عبد المجيد صروه
سعد سيد سعد اسماعيل
احمد شوقى عبد القوى يونس
ايه رأفت محمد عبد الحميد مرسى
سحر مسعد على احمد
هدير محمد على يونس
محمد محمود سيد على احمد
انطون خالد رياض يوسف
سمر محمود احمد الشيخ
ايليا أنس قلته مسعود
خليل احمد مصطفى احمد الخليجى
محمد صابر صالح محمد صالح

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره اسيوط
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
دار العلوم ج القاهره
معهد فني صحى اسيوط
تربية ابتدائي شبين الكوم
تجاره بور سعيد
تربية المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
حقوق اسوان
علوم بنى سويف
تجاره القاهره
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
حقوق حلوان
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم طنطا
دار العلوم ج القاهره
علوم اسوان
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
علوم بنى سويف
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
حقوق القاهره
علوم اسيوط
تربية اسيوط
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه المطرية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
739076
178857
379171
232891
592868
802351
351457
730047
296539
158495
432714
310785
669661
754415
609973
473111
726960
655884
607781
592078
547679
598106
356771
358279
439815
812948
753682
384768
152934
664735
538258
360111

اسم الطالب
محمد طلعت عبد المنعم سعيد
ايمان احمد محمد مصطفى العميرى
اسماء صبحى السيد رمضان هﻼل
منة ﷲ عادل فوزى رجب
عبد الرحمن محمد محمود شعيب
محمد عبدالرشيد فؤاد محمد
محمد ناصر عبدﷲ محمود
دعاء محمد احمد محمود طوﻻن
هاجر احمد عبدالعزيز احمدجمعه
ماري يونان حكيم ناشد
محمد اشرف عبدالعال قاسم
اميرة خالد شبل المحروق
مصطفى محمود احمد محمد غنيم
شاهيناز حلمى رشاد ابراهيم حسن
احمد على السيد على هاشم
نادر فهمي فهمي طباشي
سيف سيد محمود عبد الفتاح
مصطفى محمد السيد محمد الفحار
اميره صبرى محمد محمد
رنين محمد حسن الحناوى
عبدالرحمن محمد جابر ابراهيم نبيه
نورهان عادل الجميل معيزه
محمد جمال عبدالعزيز ابوالعﻼ
امل عصام حسن ابوزيد
رجاء جابر عبد الستار عبد الوهاب
مارتينا فريد شفيق فرج ﷲ
محمد احمد سليمان حسين على
محمود عماد عبدالهادى محمد
ايه عماد عبد الخالق عبد اللطيف
ابوبكر نصحى حسن الشحات سالم
راندا عواد ابراهيم عطيه وقيع
على خالد محمد محمد

الكلية
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
حاسبات ومعلومات عين شمس
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تجاره جامعة دمياط
معهد فني صحى بنى سويف
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تجاره عين شمس
اداب القاهره
تجاره اسيوط
علوم رياضة طنطا
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره المنصوره
تجاره بور سعيد
تجاره بنها
تجاره كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تجاره كفر الشيخ
اداب الزقازيق
تجاره بور سعيد
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالبات
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
اداب عين شمس
تجاره انتساب موجه دمنهور
اداب المنيا
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
حقوق انتساب موجه عين شمس
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب جامعة دمياط
علوم طنطا
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
809667
829185
325065
315512
605139
743654
591742
606499
298929
209305
385324
384100
823776
539719
880973
351525
749099
238834
662856
436333
310621
160306
148508
454485
531847
601175
607386
212270
209290
654233
162241
425888

اسم الطالب
تريزة نعيم فرنسيس عبد المﻼك
مختار طه سعد عبدالﻼهى
يوستينا لويز زكرى اسطفانوس
محمود ابراهيم حمزة محمد
حنان محمد السيد محمد حسين
على ابراهيم عبد السﻼم عبدالرحيم
سمر رمضان السيد احمد بدر الدين
مارتينا رأفت فريد معوض
اسﻼم سيد محمد ابوالغيط
منة ﷲ عبد الناصر عبد السميع ابراهيم
محمود محمد عبدالحميد سالم
هايدى عادل عبدالصبور حسن
محمد خليفه طه حسين
اسراء كرم اسماعيل عبدﷲ على
رانيا عاطف بخيت مسعد غطاس
هبه ﷲ رفعت ابراهيم محمد عبدالعال
اﻻء محمد محمود شعيب محمد
رجب مخلوف مرزوق على
احمد رفعت محمود البيلى سالم
جهاد احمد محمود عبد النبى
سمر طلبة محمد شحاتة
دعاء حمدي سيد حسن
دميانه مﻼك سعد صادق
نورهان عادل عبد الصمد الشرشابى
احمد عادل السيد محمد
سعيد ناصف احمد احمد ناصف
محمد السيد محمد محمد المهدى
ناريمان محمود عبد الحميد محمود
فادى عاطف زكى يونان
شيماء احمد جمعه محمد الشحات
محاسن عبد العليم صفوت عبد العليم
دنيا عمرو سعد سليمان

الكلية
اداب المنيا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية الغردقة جنوب الوادي
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
علوم رياضة اﻻسماعيليه
تجاره بور سعيد
تجاره انتساب موجه الزقازيق
معهد فني صحى امبابة
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم عين شمس
حقوق قنا جنوب الوادي
تربية طفوله ج دمنهور
تجاره اسيوط
علوم رياضة حلوان
تجاره جامعة السويس
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره بنى سويف
كلية البنات علوم عين شمس
اداب طنطا
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب الزقازيق
اداب عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
597311
148167
805160
353556
315704
878362
749540
664960
448335
217839
461205
225507
305629
518227
231100
894814
606132
280166
358905
875002
208528
386381
160283
238525
245474
653845
292191
824919
831845
204775
804365
819884

اسم الطالب
هاجر إبراهيم فتح ﷲ عبد الحافظ رجب
اسامة عبد اللطيف احمد عبد اللطيف
إسراء محمد أمين أحمد
حسين عادل احمد بسطويسى
محمود صﻼح محمود السيد
اسماء فرغلى عثمان فرغلى
محمد ابراهيم احمد احمد
احمد حسن حسن الحجله
روان محمود عباس سعد شبانه
مارينا اميل فرج خليل
حسن عبدالرازق عبد الستار عبدالرازق
ندى عبدالحكيم محمد احمد
حسام شفيق عبد المعز زيدان جازية
رانيا سيد على عثمان عيد
امنيه سيد محمد محمد حسن
جهاد ناصر محمد محمود
احمد سعيد عطية سليمان
رضوى علي احمد عبد المنعم
اسماء ناصر احمد محمد
محمد خالد محمد مدنى
ناردين ناجى سﻼمه ذكى
ايه محمد شبل محمد سلومة
ايمان قرنى سيد قرنى
اسراء كمال احمد سعداوي
اميره اشرف عبد الرازق احمد
عبد الرحمن اسامه عبد الرحمن اسماعيل فوده
هدير عماد حامد محمد
محمد صﻼح صالح خضرى
عزه محمد حسين محمد
دينا وليد صﻼح محمد محمود
نيرة فتحى حسن اسماعيل
منال علي محمود علي

الكلية
تجاره جامعة دمياط
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تربية ابتدائي المنيا
حقوق عين شمس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى اسيوط
زراعه اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
اداب دمنهور
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره سوهاج
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
كلية البنات تربية عين شمس
علوم عين شمس
حقوق اسيوط
تجاره القاهره
تربية بنها
اداب بنى سويف
تجاره القاهره
استنفد الطالب رغباته
حقوق المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
حاسبات ومعلومات اسيوط
اداب قنا ج جنوب الوادى
حقوق انتساب موجه القاهره
طب بيطري المنيا
رياض اطفال المنيا طالبات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
296441
531272
878012
224588
502148
733562
480152
304448
292916
351862
605112
389524
160414
111713
113949
756263
549378
149106
294365
536763
390806
825425
599124
548982
749534
604534
805661
108234
603360
736605
137817
812580

اسم الطالب
مارينا عطية يوسف ابراهيم
احمد خالد ابراهيم عبدالجواد فرحات
فاطمه محمد هاشم مهني
احمد سامى شحاته حسنين
رنيم عمرو محمد محمد كشك
محمد رفعت السيد حسن نوبة
آﻻء محمد عبد الرؤف أبو شعيشع ابو العنين
اﻻء السيد صﻼح حشاد
اية اسامة سعيد محمود حسن
محمد سيد انور السيد
ايناس عباس كفافى محمد عطيه
اندرو بطرس يعقوب الياس
اسراء ناصر محمد دسوقى
اسماء عبد الرؤف فهيم عبد المنعم
محمد بيومى على بيومى
غاده عبد المنعم اسماعيل ابو يحيى
اية محمد محمد محمد البردان
محمد عبد المنعم محمد ابراهيم الجابرى
عمار عﻼء محمد احمد ابوالعﻼ
ايمان حسنى احمد عطيه سﻼم
مصطفى جهاد ربيع خليل
عرفات احمد سليم محمد
بيشوى ايهاب سمير مسيحه
محمد عبد ﷲ على حسن بدر
خالد على حنفى على
احمد هشام محمد احمد جاد
محمد محمود نعمان محمد
يوسف محمد اسماعيل محمد
محمود اشرف محمد احمد فرغلى
سلوى حسن عبدالحميد حسن منصور
محمد بكر محمد مهران
اميره ابوطالب محمود احمد

الكلية
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره دمنهور
اداب اسيوط
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
علوم رياضة الزقازيق
تربية كفر الشيخ
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره القاهره
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب موجه الزقازيق
معهد فني تمريض بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني تمريض اﻻسماعيليه
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اﻷكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب
تربية طفوله ج دمنهور
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
علوم الزقازيق
زراعه المنوفية/رياضة
علوم جامعة السويس
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
علوم جامعة دمياط
تجاره القاهره
حقوق الزقازيق
معهد فني صحى الزقازيق
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
طب بيطري المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
602355
669709
299229
143351
844136
236952
356373
807492
682858
804274
455478
537588
598462
754153
802488
164326
302538
444706
678345
227191
163933
556879
899707
369888
157197
821546
501636
447362
913033
500532
577226
659873

اسم الطالب
ايمن عبدالرحيم عبدالعزيز محمد
احمد السيد محمد عبده سعيد
سارة محمد عبد الرحمن عبد الباقى
يوسف عبد الحليم عبد الوهاب محمد خليل
خالد جمال محمد محمد
محمد عﻼء الدين محمد ابراهيم عمر
ساره طارق محمد يوسف
عمرو محمد مهدى ماذن
محمد السيد حسن غزال
مارجو شيرينويف رمزى فوزى
مصطفي عبدالرافع متولى محمد السنباوى
دينا عبد الناصر عطيه محمد هميسة
حسين مجدى محمد لحسه
هاجر محسن حسن على سعده
بسمه مجاهد محمد نعمان
نادية سيد عبد اللطيف احمد
عﻼء احمد على ابو النجا
على مبروك نعيم غازي الغر
دينا محمود احمد محمود
منة ﷲ محمد عفيفي عبدالمنعم
زياد هشام رشاد عبد العال سيد احمد
اية فؤاد الصافى ابراهيم يوسف
شيرين محمود احمد فرغلى
اسماء عبدالوهاب احمد فؤاد
ايه عباس حسن عباس
ايه عوض الرشيدى حسن
مازن طارق محمد عبد الرؤوف اللقانى
محمد فؤاد محمد السيد زغربان
منى محمد السيد حسين على
رانيا أحمد ابراهيم خليفة ابراهيم
محمد عبد الحميد عبد الحميد الجندى
عبير نصر عبد المعين احمد عبد ربه

الكلية
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنى سويف
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره بنى سويف
اثار قنا جنوب الوادي
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره جامعة دمياط
علوم رياضة جامعة دمياط
تمريض المنيا
تربية ابتدائي الفيوم
اداب كفر الشيخ
تربية رياضيه بنين طنطا
اداب المنصوره
زراعه القاهره
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
اداب اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
معهد فني صحى بنها
تربية ابتدائي بنى سويف
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تربية اسكندرية
زراعه طنطا
تربية رياضية بنات اسوان
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق طنطا
اداب انتساب موجه المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
882460
674442
138423
437530
155176
218149
604146
306838
302799
884353
910053
385423
826691
835224
469489
903118
168580
165620
217063
897320
662599
123940
466474
280803
142786
160497
122544
381072
678102
816856
352206
602595

اسم الطالب
شاديه عثمان فهمى محمد
وسام عبد اللطيف محمد عطيه ابو النجا
نوران ايمن حميده احمد
خلود محمد ياسين عبد ﷲ عبدالباقى
احمد ناصر هاشم عبد الرازق
ياسمين خالد عبد المؤمن على
محمد عبد ﷲ السيد احمد
اية عبد المجيد عبدالمجيد الشعراوى
احمد ياسر بركات محمود سحبل
بيشوى جاد فهيم ابو اليمين
ابانوب عادل زكى رياض
محمد حسام حمدى سليمان
مصطفى هشام عبد الشافى احمد
عﻼء شرقاوي السعدي السيد
آﻻء السيد عطية السيد طلحه
احمد يوسف عﻼم احمد
مرثا منير يوسف مقار
سلمى شعبان عبد الفتاح دياب
مارك رمزى عادل لحظى
سمره حسين احمد طنطاوي
محمود فوزى على محمد السيد كرم
محمود طارق سليمان على
هبه احمد عبدالعزيز عبدالحميد خليل
يوسف عمرو احمد عز الدين
وﻻء ابراهيم طه خميس
ساره محمود احمد محمد
هدير حسن احمد حسن
مصطفى محمد حسن على خميس
داليا سامى محمد انسى محمد المرسى
عﻼ محمود أحمد سيد
ريم محمد محمود محمد عامر
محمد عبدالباسط احمد احمد

الكلية
علوم اسيوط
علوم رياضة المنصورة
بنات علوم رياضة عين شمس
زراعه اﻻسكندريه
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تربية حلوان
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تمريض شبين الكوم المنوفية
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب اسيوط
كلية تجارة ج أسوان
تربية عين شمس
إعﻼم ج جنوب الوادى
كلية تجارة ج أسوان
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تربية سوهاج/رياضة
خدمه اجتماعيه الفيوم
تربية/رياضه الفيوم
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
اداب سوهاج
تجاره كفر الشيخ
حقوق انتساب موجه القاهره
طب بيطرى اﻻسكندريه
تجاره القاهره
علوم القاهره
الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى ببنى سويف
نوعية عباسيه
تجاره عين شمس
حقوق المنصوره
تربية ابتدائي المنيا
طب بيطرى بنها
تجاره جامعة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
234565
841206
665998
588729
892490
378906
905642
240646
204120
883240
655135
478151
153034
324632
309329
107658
382960
837074
605789
442394
666599
307261
896122
805303
130751
593241
330153
548705
322798
524129
370551
137195

اسم الطالب
احمد جﻼل عبدالنبى عبدالعزيز
محمد عبدالمنعم احمد على
خالد فكرى محمد محمد العفيفى
احمد مصطفى امين البديوى
اميره حامد محمود احمد
مروه محسن محمد ابراهيم احمد
اسماء حامد الفولي عصران
اسماء صابر عبد المولى محمد
ناردين مجدى سعيد زكى صليب
الشيماء احمد حسين عبد التواب
محمد حامد حسنى عبد العزيز محمد
محمود مصطفى جابر محمد الزناتى
اسراء مهدى رمضان زكى
عبد ﷲ جمال عبد التواب ابراهيم
سمر سمير محمد محمود
جون هانى بولس بسكالس
احمد محمد حسين سيد
آيه على محمد مهدى
ياسمين شعبان رجب محمد
ايهاب رمضان رسمي السيد خضر
عمر ايمن موسى محمود
اﻻء زكريا صﻼح العزب
نانسى نخله عزيز ابراهيم
اسراء حمدى عبدالعزيز محمد
ريهام اشرف محفوظ محمد
حسام عطيه السيد الشربينى
رفيق نبيل شحاتة عبد الشهيد
مفيد خالد وهبى عبد الغنى عبد ربه
ايمان اشرف احمد عبد المالك عبد الشافى
ضحي جمال معوض اسماعيل صالح
ضياء انور رزق ﷲ يسى خليل
محمد اشرف مدكور محمد

الكلية
علوم رياضة سوهاج
حقوق اسيوط
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره طنطا
تمريض اسيوط
حقوق انتساب موجه عين شمس
تربية سوهاج
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره عين شمس
تربية اسيوط
اداب انتساب موجه المنصوره
ك.ت .فني صناعى المحله الكبرى
إعﻼم ج جنوب الوادى
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف/رياضة
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
تجاره القاهره
اداب بنها
تربية فرع الوادى الجديد
نوعية الزقازيق
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
تمريض المنصورة
اثار القاهره
معهد فني صحى سوهاج
اداب انتساب موجه المنيا
حقوق حلوان
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية/رياضه دمنهور
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب م .بنها
حقوق حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
836487
383862
368148
236557
510743
118465
321266
224790
228240
545599
461626
463365
363016
292526
807821
361463
148832
158953
466512
111259
394454
891784
894910
291385
277096
120498
755772
152471
508917
206370
591332
661233

اسم الطالب
محمد محمدالخيرى الشيبانى مصطفى
شيماء سﻼمه عبدالمنعم ابراهيم
امنيه صابر مدبولى السيد
احمد حسام صبري شعبان
يوسف محمد عبد ﷲ محمد يوسف
رنا عصام الديب المرسى
مروة رمضان عبدالعال بيومى
محمد جمال توفيق احمد
احمد طلعت رمضان احمد
مصطفى خالد خلف محمود عبدالرحمن
اسماء محمد عبدالمجيد عبداللطيف البهنساوى
سوزان محمد جمال ابراهيم الديهى
اسﻼم ابراهيم عبدالعال حبيب
هدير خالد محمد محمود احمد حزين
ابانوب يسرى بباوى عبد المﻼك
هديل عادل عباس محمد احمد
احمد رجب نصرﷲ فرج
احمد نادي عبد المقصود عز الدين
راندا محمد محمد غازى الشافعى
خديجه هاشم كامل عبد الرحمن
مصطفى احمد محمد سالم
ياسمين ممتاز عبد الحليم احمد
يارا جمال محمود عبد الحكيم
محمد ياسر صبح ابراهيم صبح
احمد نبيل طه حسن
يوسف مصطفى حسن على محمد
اﻻء فتحى رضوان مصطفى
رباح محمد عبد العزيز المدنى
منة ﷲ فتحى عبد ﷲ بيومى
عمرو محمد سعد محمود
رانيا محمد محمد الجندى
محمد احمد محمد صالح فياض

الكلية
حقوق قنا جنوب الوادي
كلية البنات تربية عين شمس
اداب انتساب موجه بنها
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
زراعه القاهره/رياضة
تربية شبين الكوم
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
حقوق اﻻسكندريه
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره بنى سويف
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنى سويف
اداب كفر الشيخ
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
حقوق عين شمس
حقوق اسيوط
تجاره سوهاج
دار العلوم ج القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية/رياضه العريش
الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى ببنى سويف
اداب انتساب موجه دمنهور
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تجاره جامعة دمياط
تجارة جامعة السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
681695
116894
834675
650246
587773
297366
755580
531421
303222
310027
727212
455298
316346
315173
833104
233347
838378
536218
806602
311734
738131
899628
607650
895270
458865
231745
239093
607209
386216
168716
361785
611071

اسم الطالب
محمد محمد حلمى حسين رجب الغزاوي
يحيى ابراهيم امين مصطفى
صفية الحسين أحمد فاضل
اسراء محمد عبد الرحيم محمد منير محمد حماد
محمد ابراهيم السباعى السباعى
مارتينا صبحي عبد المسيح جيد
ايه ايمن السيد ابو المعاطى
كريم ماهر شعبان حسن عامر
اية طلعت محروس على منصور
خالد جمال عبد الجليل الجندي
مصطفى احمد الحسينى احمد الشبراوى
مؤمن رمضان يونس عبدالمجيد حواش
هاجر حسين عبد الحفيظ السيد
محمود سامي ابراهيم ريان
مريم ياسر عدلى محارب
ريم وحيد محمد ابراهيم
إسراء إسماعيل إبراهيم حسن
سارة محمود حمزة الديب
هدير احمد ابراهيم محمد
احمد ابو الخير عبدالعزيز شرف
اسماء اشرف هاشم احمد
عمر محمد محمود ابوزيد
محمود عبد ﷲ نجدى عبد العزيز عبد ﷲ
ابانوب مدحت ميﻼد مترى
أﻻء محمد سعد حسين أبوطلحة
بيتر حنا توفيق بخيت
ابراهيم عبد الفتاح محمد عبد الفتاح
كريم محمد عبد ﷲ عبد الغنى عبدﷲ
ايه احمد محمود عبدالغفار
سارة حمدي ادريس عمار
مارينا منير حنا حبيب
اسماء عبدالحليم كمال مصطفى

الكلية
تجاره المنصوره
تجارة جامعة السادات
نوعية فنيه قنا
تجاره المنصوره
تجاره طنطا
اداب عين شمس
تربية العريش
زراعه دمنهور
تربية السادات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره الزقازيق
اداب كفر الشيخ
تربية ابتدائي بنها
علوم رياضة شبين الكوم
تجاره سوهاج
حقوق انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى اسيوط
طب بيطرى دمنهور
تجاره انتساب موجه بنى سويف
طب بيطرى جامعة السادات
اداب الزقازيق
زراعه سوهاج
حاسبات ومعلومات الزقازيق
اداب سوهاج
تجاره كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
اداب انتساب موجه طنطا
حقوق بنى سويف
كلية البنات آداب عين شمس
معهد فني تمريض الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
909363
537524
901457
667035
580942
204627
682772
214562
384501
611990
453094
322815
804324
576385
610789
576358
824931
383833
456887
358791
435918
501050
471374
756094
278563
533047
672234
883131
395822
312328
391455
394435

اسم الطالب
احمد صالح امين حسان
نجﻼء محمد فايز محمد خليفه
مصطفى حسن حسين محمد
ايمان عمر المتولى على عبد الرازق
اكرم محمد الحسينى محمد بدران
عمر ابراهيم عباس ابراهيم السيد
هيام مجدى عبده محمد محمد
طارق احمد محمد السيد
محمد ممدوح كمال عبدالمطلب
ندى ابو فندود على عبدالرحمن بدران
داليا السيد سيد احمد عثمان الزيات
خلود عبد العزيز احمد عبد العزيز البرقى
ميرنا ايمن عادل اسعد
رحاب عادل محمد محمد طرفة
محمد عﻼء السيد علوان محمد
احمد محمد على ابوكامل
سميره محمود بكرى محمود
ناديه حسن حسين عبدالرحمن عويس
ريم حسن احمد السيد شهاب
هاجر السيد مصيلحى عبدﷲ
شاهندة خالد احمد الجميل جوهر
يارا مصطفى حامد ابراهيم الشنوانى
بسنت عبدالمنعم على محى الدين
حسين سليمان سالم حسين
منة ﷲ اسامة فتح ﷲ الحفناوى
محمود محمد ثابت عبد الفتاح احمد
حمدى محمد ابراهيم المهدى
ميرنا فايق سليمان عبد المﻼك
ريهام رضا ابراهيم محمد
خالد صﻼح عبد الحكم غنيم
شروق محمد ماجد السيد احمد سعد
محمد طارق كمال محمود

الكلية
معهد فنى تمريض اسوان
علوم اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه المنصوره
حقوق المنصوره
اداب عين شمس
علوم بورسعيد
حقوق عين شمس
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
رياض اطفال المنيا طالبات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
كلية البنات آداب عين شمس
اداب كفر الشيخ
كلية البنات آداب عين شمس
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب دمنهور
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
حاسبات ومعلومات حلوان
تربية السادات
علوم المنصوره
تربية اسيوط
اداب سوهاج
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تجاره القاهره
حقوق بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
309469
879245
678868
239884
675323
726667
373557
670916
755961
831047
659959
751766
279033
530957
110780
240393
456885
653243
749196
296188
890498
833303
834092
826602
324045
817677
602160
313391
157338
898883
516760
321029

اسم الطالب
اسماء رجب عبدالنبى على سليمان
هبه ﷲ محمد عبد المنعم حافظ
ايمان عادل عثمان محمد سالم
احمد هشام اسماعيل محمد
ايمن اشرف ابو عتاب محمد الشافعى
عهد احمد محمد راتب نعمان دعية
مصطفى محمد صبرى محمد حﻼوة
نورا عادل عبد الفتاح عطيه الشافعى
ساره صبحي محمود السيد عيسي
غادة باشا محمد مرتضى
اسماء عبد الحميد محمود محمد
امانى حسن محمد حسن ابوشوارب
ياسمينا محمد يوسف احمد عبد الباقى
محمد صﻼح حسن محمد السمين
محمود عبد الحافظ محمد احمد
دينا بدر كمال عبد المولى
رضا نبيه السيد عبداللطيف
ميار عبد الهادى عبد الحميد محمد مراد
اسراء حسن عبدالعليم حسن
منة ﷲ عماد الدين ابراهيم سيد
منيرفا مكرم مسعد عبد المﻼك
كيرلس عياد ظريف يسى
اية شحات على خليفة
بسيونى أيمن بسيونى محمود
هيثم محمد ضاحي محمد
وفاء مكرم عبد الفضيل اسماعيل
احمد اسماعيل السيد احمد محمد
هاجر سامي محمود إسماعيل
ميرنا صﻼح الدين احمد عبد المجيد
اسراء احمد جابر عبد العال
احمد عبدالفتاح عبدالكريم ابراهيم الزعبﻼوى
هبة سمير السيد سعد

الكلية
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب اسيوط
اداب المنصوره
علوم القاهره
مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة
معهد عالي إدارة وحاسب ج بورسعيد
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
رياض اطفال المنصوره
علوم العريش
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
نوعية المنصوره
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره جامعة السويس
تجاره جامعة السويس
تجاره القاهره
اداب حلوان
تربية رياضيه  /بنات طنطا
تمريض المنصورة
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره عين شمس
تمريض اسيوط
تربية قنا ج جنوب الوادى
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
زراعة قنا ج جنوب الوادي
معهد عالي إدارة وحاسب ج بورسعيد
علوم المنيا
نوعية الزقازيق
كلية الفنون التطبيقية ببنها
حقوق بنى سويف
كلية اللغات والترجمة سوهاج
تجاره دمنهور
تربية السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
741758
523723
399097
744703
736219
825204
876076
156924
316165
216807
160412
388112
106007
682378
614578
533235
584719
445707
652907
319652
384160
123391
459412
133270
136111
681070
654032
581947
803778
671959
443036
302303

اسم الطالب
محمد كامل امين محمد
باسنت أسامة إبراهيم أحمد فرغلي
نسمه سيد محمد عبدالرحيم سليمان
محمد مختار متولى عمارة
بسام عصام السيد محمد
مادونا حمدى ونيس حبيب
عمرو محمد محمود سيد
اسراء جمال شعبان عبد الرسول
نفين اشرف محمد عوض امام
سيد اشرف السيد عبدالمجيد
اسراء عبد العزيز كامل زيدان
محمود عماد محمود عبدالرحمن
اندرو اشرف نعيم بشاى
اسراء سامى منصور محمد على عيسى
دعاء السيد عبدالمنعم عبدالمولى
سارة صﻼح محمد عبد مكى
اية عبداللطيف محمدى عبد اللطيف الخميسى
ناديه سعيد عبدالنبى الشاعر
محمد عاطف عبد العاطى عبد السﻼم
فايزة ماهر عمارة أمين عمارة
اسﻼم عادل عبدالفتاح القاضى
حازم خالد احمد ابو اليزيد
أمين عصام أحمد حواس
ايناس اسر احمد انور
انجى سمير نعيم حليم شحاته
محمود اشرف احمد عوض على
عﻼ محمد عبد القادر ابو المعاطي
محمد مصطفى متولى سعيد
مادلين بهاء مفيد شاكر
صباح امبابى احمد امبابى
امنيه فتحى عبد المنعم على مداره
محمد راشد كامل محمد السيد

الكلية
تجاره جامعة السويس
زراعه اﻻسكندريه
معهد فنى تمريض بنها
تجاره جامعة السويس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
علوم رياضة اسيوط
اداب بنى سويف
تربية ابتدائي بنها
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية ابتدائي بنى سويف
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره عين شمس
تجاره بور سعيد
رياض اطفال المنصوره
علوم اﻻسكندريه
اداب المنصوره
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
تجاره سوهاج
حقوق شبين الكوم ج منوفية
زراعه عين شمس
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجاره كفر الشيخ
تجاره اسيوط
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره طنطا
فنون جميله فنون المنيا
رياض اطفال المنصوره
علوم طنطا
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
753638
679697
594241
378891
133714
830770
140846
317829
844087
576116
228196
318977
533508
351064
361912
833034
358722
435698
128483
322865
745553
284943
209343
463856
443089
374131
877498
387941
453314
548275
361434
444657

اسم الطالب
احمد عادل علي الشريف
مريم محمد الدمهوجى عيد
رويدا عبد الغنى ناجح شريشر
تغريد احمد عبدالفتاح عبدالوهاب
يسران ايمن حسن عبد الفتاح ابو الليل
محمد عبد الفتاح فكرى فندى
سماح انور السيد ابراهيم
فادي صافي كامل فرج ﷲ
احمد محمد قاسم على
السيد فايز رياض السيد
محمود محمدى محمد احمد درويش
فاطمة اكرم محمد عبد القوى
اسماء ناصر عبد الكريم عبد النبى العطار
نيره نبيل رمضان فرج
ساره صﻼح السيد نعيم
امانى عادل عبد الحارس ابراهيم
مياده محمد منصور محمد
ندى عماد عبد المطلب عباس سلمان
اسماء اسعد محمد محمد
عﻼ عبد الرحمن عبدالرحمن محمد الحداد
محمد مصطفى لطفي محمود
اشرقت معتز عبدالرحيم طراف
احمد ابو اليزيد عقيل محمد على
أيه مجاهد بسيونى خلف ﷲ
ايه عصام حميده السيد النميسى
رشا خالد السيد محمد عبدالقوى
اسﻼم محمد حسن سلطان
امانى فتحى احمد معوض
هانم طة السيد الطنطاوى
احمد السعيد محمد على عبد العزيز
علياء اشرف مبارز شاذلى
محمد سمير حامد إسماعيل شوشة

الكلية
تجاره بور سعيد
تربية المنصوره
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره طنطا
فنون تطبيقيه حلوان
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
زراعه عين شمس
اداب بنها
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب اﻻسكندريه
تجاره القاهره
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب عين شمس
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
حقوق القاهره
معهد فني صحى بنها
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية كفر الشيخ
زراعه طنطا
علوم جامعة السويس
علوم رياضة اسيوط
اداب بنها
تربية ابتدائي طنطا
علوم رياضة دمنهور
تربية حلوان
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
878153
584018
147102
389008
204923
121539
380721
905445
658000
386208
156054
358012
735330
886852
310205
541856
512527
228997
365231
368100
600870
922292
149572
740710
820653
449364
218486
660383
918656
547206
180677
460701

اسم الطالب
شيماء شوقى عنتر عبد الجواد
اسﻼم اشرف محمد حامد عرجان
احمد سعد سعد حنفى ﻻشين
مؤمن ابراهيم طلعت ابراهيم
عبد الرحمن رمضان علي عبد العظيم
مصطفي احمد محمد صﻼح الدين
ياسمين احمد محمد شرف محمد
ايه حماده عبد العزيز حافظ
محمد احمد السيد رزق حبيب
اميره محمد عبدالحميد عبدالمعطى
نهله صالح محمد عبد الحميد
فاطمه احمد محمود محمد
هيثم اسامه محمود علي سعد
اﻻء احمد حسين محمد
محمد السيد رمضان صيام
احمد هشام احمد بدر جمعه
نوران يسرى السيد ابراهيم سيد احمد
كريم سيد عبد الكريم حسانين
رميصاء مجدى اسحاق طة يعقوب
نوران عبدالعظيم محمد عبدالعظيم
عفاف حسن جوده محمد مصطفى النجار
اسماء عبدالكريم محمد على
اسراء سيد عبد الحميد عبد المقصود
احمد مصطفى شحاتة مصطفى محمد
يحى عبدالفتاح نصرالدين امين
هاجر عبدالناصر محمد الغمرى على بيضون
نانسى عصام شعبان عبد المولى
نعمان رضا نعمان العدل
شروق فتحى انور بطرس
ابراهيم محمود احمد اصﻼن ابوحسين
صباح عبد التواب محمود معوض
احمد محمد السيد مصطفى محيسن

الكلية
تربية اسيوط
زراعه المنصوره
تجاره القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
زراعه القاهره
علوم رياضة عين شمس
دار العلوم ج القاهره
علوم سوهاج
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تربية بنى سويف
اداب القاهره
معهد فني صحى الزقازيق
تربية اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
اداب انتساب موجه دمنهور
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر
زراعه عين شمس
نوعية بنها
تجاره الزقازيق
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
فنون تطبيقيه حلوان
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
تربية ابتدائي طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم المنصوره
علوم سوهاج
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
اداب انتساب موجه الفيوم
تجاره كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
529793
460853
659044
315584
354331
592797
654909
514582
373633
882086
158454
480302
106638
475706
848588
658376
169069
454554
447930
390528
296517
433227
525112
611771
359375
361329
878757
882639
210900
432014
210631
605920

اسم الطالب
محمد محمد ممدوح سالم الديب
عبدﷲ أحمد محمد يوسف حماده
ايمان محمود شحاته السيد مصطفى
محمد رضوان محمد رضوان
كريم محمد فوزى على يوسف
مازن محمد صﻼح الدين بقشيش
ناصره عبد الناصر السيد عبد الفتاح
حسين اشرف حسين محمد حسين
محمود مسعد عبدالفتاح عبدالقادر
المعتز با محمد حسين عبد العظيم
اية احمد شعبان سيد
السيد عباس السيد عباس مرجان
احمد رائد سيد عبد اللطيف
احمد محمود ابو اليزيد عبد الفتاح العفيفي
محمد عزت عبد الفتاح عبد الفضيل
احمد محمود محمد السعيد عبده البقرى
نها سعد سليمان مجلى
نيرة محمود إبراهيم زرزورة
راشد محمد راشد القرط
زينب يوسف بيومى الرخ
سارة اشرف عطيه عبد الحميد
محمود حمدى على على العبسى
ميار مصطفى محمد ابراهيم محمود
ساره وائل محمد السيد محمد سويلم
سيد ابراهيم السيد احمد
ايمان مصطفى سﻼمه على ابوزيد
محمد رمضان حسن معوض
ماركو عاطف يوسف برسوم
مارلى ماجد فايز خليل
عمر مدحت أحمد فاروق وصفى
يوسف رأفت محمد محمد
ياسمين حسن عبد الهادى احمد عطية

الكلية
علوم اسوان
حقوق طنطا
معهد فني صحى المنصوره
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
حقوق عين شمس
تجاره بور سعيد
رياض اطفال المنصوره
تجاره انتساب موجه دمنهور
علوم بنها
إعﻼم بنى سويف
اداب بنى سويف
زراعه كفر الشيخ
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
حقوق اﻻسكندريه
حقوق قنا جنوب الوادي
تربية المنصوره
تربية ابتدائي الفيوم
تجاره طنطا
اداب كفر الشيخ
تربية/رياضه بنها
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
دار العلوم ج القاهره
السن عين شمس
تجاره اسيوط
اداب انتساب موجه اسيوط
تجاره عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
تجاره الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
913436
432358
832821
541585
577334
510642
581702
379921
581534
132710
535917
112532
375723
438804
542542
654901
683544
162768
104545
514866
681100
306297
737801
586265
587771
388734
592822
665874
891239
580783
451472
891900

اسم الطالب
محمد مبارك بدوى محمود
ماجد احمد ابراهيم محمد احمد المسيرى
مونيكا صمويل فايق بشاره
عبد الرحمن حسين عبد الرحيم حسين احمد
محمد نبيل ابراهيم السيد ابو العز
محمود حسين الجبلى حسين
محمود محمد عبد الحليم ابراهيم
هاجر عاطف حسن حسن سابق
احمد ابراهيم رشاد الدسوقى ابراهيم
امير حسين عبد السﻼم سعد
تغريد عبد الناصر حامد محمد عبد القوى
دعاء عبد العزيز عبد الحميد عبد العزيز
ساره ابراهيم عبدالفضيل ابراهيم
يسرا تيسير محمد عبده حسان
إسراء محمد فتحي محمدصقر
مروه رضى على السيد الباز
محمد حسين حسين حسين منيعم
نورهان سيد صﻼح الدين بهنس
نيرة اسماعيل محمد اسماعيل
محمود رمضان مبروك عكاشه
ﻻنا رضا عرفان احمد عرفان
احمد عامر فتحى خفاجه
سلمى مجدى محيسن على
منار احمد عبد المنعم ناصف
عماد الدين رجب محمد ابراهيم موسى
عمر محمد معوض العزب
محمد محمد سادات الطويل
امل حامد نصر السيد بطيخ
نسمه عبد الحكم محمد عبد العال
راغب رضا راغب السخن
عمر شبل محمد حماد خيرالدين
ياسمين بخيت مرعى محمد

الكلية
تربية رياضية بنين اسوان
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
كلية تجارة ج أسوان
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره طنطا
زراعه عين شمس
علوم رياضة طنطا
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب دمنهور
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره انتساب م .بنها
طب بيطرى اﻻسكندريه
تجاره طنطا
تمريض المنصورة
تجاره بور سعيد
تجاره بنى سويف
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تجاره دمنهور
اداب المنصوره
علوم رياضة شبين الكوم
تجاره الزقازيق
تربية طنطا
اداب طنطا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية جامعة دمياط
اداب انتساب موجه المنصوره
حاسبات ومعلومات اسيوط
تجاره طنطا
فنون جميله عماره المنيا
تجاره اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
123147
319757
353877
278484
436430
912152
160508
898360
210437
608938
318601
518163
598633
236300
314957
669500
322447
838017
292925
533668
920191
217806
658439
804280
528874
384609
666632
501884
293434
590574
500394
219246

اسم الطالب
ابراهيم شريف ابراهيم حسانين
سمر محمد عبد الحميد أبو أحمد
يوسف احمد مهدى احمد
نوران اسماعيل محمد حافظ اسماعيل
هدير راشد عبده احمد شاهين
محمد طه انور توفيق
شروق حسام عبد المؤمن عبد المقصود
يوسف يحيى احمد عيسى
مارك ادمون اسعد جيد
عبد ﷲ محمود احمد على
محمد السيد محمد السيد
سجا لطفى موسى موسى
شروق فوزى عبدالحكيم المنسى
عبدالرحمن سيف الدين ذكى محمد ابراهيم
كريم احمد امام العبد
محمد طلعت متولى بيومى رخا
احمد فتحي عبد القادر الخطيب
جهاد جمال محمد عبد الجواد
دارين حسين عبد الغنى حسن
اسراء شريف صبرى السيد والى
سهام جمال محمد عبدالرحمن
شيرين حلمى محمد حسن نوح
اسراء ابراهيم المتولى الدسوقى عبيد
مارينا عماد جرجس غالى
عمرو مجدى محمود زيدان ابو قمر
هايدى عبدالمالك احمد علي
محمد نشأت الشحات كامل حسين
نيره حسنى جابر محمد عمر
مي عادل محمد ابراهيم قاعود
محمد علي محمد شطا
موسى طلعت نور رزق قﻼده
ناريمان مصطفى السعيد مصطفى

الكلية
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد فنى تمريض بنها
علوم رياضة اسوان
تجاره عين شمس
حقوق اﻻسكندريه
تربية ابتدائي اسوان
السن المنيا
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره عين شمس
حقوق الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق اﻻسكندريه
تجاره بور سعيد
حقوق القاهره
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
تجاره المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
علوم حلوان
تربية ابتدائي دمنهور
إعﻼم ج جنوب الوادى
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تمريض المنصورة
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنها
اثار قنا جنوب الوادي
زراعه سابا باشا اﻻسكندريه
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تجاره جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
465004
150896
538500
911131
800658
875598
602794
822773
456226
834623
668462
377953
502088
746205
230332
362270
302888
457320
366607
833919
454136
659856
658839
452693
913971
142272
433708
119084
828652
808969
538706
353665

اسم الطالب
عبدالدايم محمد على ابوعمر
اسماء حفنى شاكر حبيب
بسمه محمد فهمى محمود هندى
سلمان حمدى محمد سلمان
داليا جمال محمود عبدالحميد
امين محمود محمدين عبد الرحيم
صﻼح محمد صﻼح محمد القللى
تقى هانى محمد بدوى
عبدالعزيز محمود اسماعيل ابراهيم حماده
اميرة احمد توفيق الصغير
هبه طارق على على قمر
اﻻء صﻼح محمد مصطفى العزب
روان مدحت مصطفى عبدالسﻼم الجﻼد
شريف اشرف حفناوى عبد الرازق
يثرب محمود محمد محمد
ايه محمد محمد السيد
بسمة محروس محمد حسن عبدالصمد
هند كرم السيد على حسب ﷲ
عبدﷲ محمد عبدالمؤمن محمد عجيل
اميرة حامد محمد حسن
هاجر رمضان عبدالفتاح محمد عماره
ايه صبحى حسن شعبان محمد
ايمان عوض احمد يوسف المندراوى
مريم محمد حامد الجوهرى
حمدى عبد العظيم احمد محمود
ايه اسماعيل حامد محمد
مصطفى محمود سيف النصر محمود
ناريمان اشرف عبد الراضى سيد
محمد صﻼح سليم محمد
بﻼل صالح عبدالفتاح عبدالعزيز
حسناء محمود بكر سليمان
كريم عبدالعزيز بدير عبدالعزيز

الكلية
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه قاهره
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية المنيا
علوم سوهاج
اداب جامعة دمياط
علوم اسوان
اداب طنطا
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
معهد فني صحى المنصوره
نوعية عباسيه
فنون جميله فنون المنيا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب عين شمس
تربية عين شمس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية طنطا
حاسبات ومعلومات الفيوم
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
اداب طنطا
العالي خدمه اجتماعيه المنصوره
معهد فني صحى المنصوره
نوعية طنطا
علوم اسوان
حقوق حلوان
علوم رياضة اسيوط
حقوق حلوان
كلية تجارة ج أسوان
اداب المنيا
علوم دمنهور
السن عين شمس/رياضة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
280760
316293
899798
834369
896085
278432
577713
805270
585071
314938
435662
207446
145011
107352
819795
118339
912447
575759
459717
447307
152064
618957
600664
469170
540259
292527
879469
475645
151982
897157
504645
152332

اسم الطالب
حسين محسن حسين محمد فرج
ايمان مصطفى السيد على يوسف
نها محمد على محمد
كيرلس رفعت داود الجندي
مارينا ساويرس ايوب بساده
ياسمين عبد الوهاب شحاته عبد الوهاب صبره
جابر اسماعيل رمضان ماجور
فاطمة ناجي جمال عبد الفتاح
محمد عطية عبدالحميد عنتر
احمد محمد رمزى عبدالعال
روجينا حسام سعيد حسن زيان
مايكل سمير لويس صليب
ندى نجاح عبد العظيم عبد المعطى
شريف احمد حسن شكرى حامد
محمد نادر عبود موسى
زينب احمد حسين عرابى على
نحمده رمضان محمد جمال
فاطمه اصيل اسماعيل كريم
حسن محمد عبده خضر
احمد إيهاب حسن محمود البطاوى
محمد مصطفى عبد الرحمن امام
عمر عبدالجليل ابوالفتوح محمد
رضوى محمد فهمى عبدالغنى شولح
خلود عبد الجليل عبد العزيز ابراهيم عطيان
رحمة هيبة سعيد محمد علي
هند صبري احمد محمد حسن
ابانوب سامى صموئيل خليل
عمر هشام عباس محمد احمد حسن
احمد محمد محمد محمد شعبان
احمد عصام ابو الحسن ابوزيد
عبد المنعم محمد عبد المنعم عبد ﷲ احمد
عبد ﷲ اشرف عبد الرحمن عبد الرحمن

الكلية
حقوق عين شمس
تربية بنها
تربية سوهاج
معهد فني صحى اسوان
معهد فني صحى سوهاج
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب المنصوره
اداب انتساب موجه المنيا
تجاره طنطا
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه/رياضة
طب بيطرى اﻻسكندريه
علوم عين شمس
كلية البنات آداب عين شمس
علوم رياضة القاهرة
تجاره سوهاج
حقوق القاهره
تمريض أسوان
علوم طنطا
تجاره كفر الشيخ
تجاره طنطا
علوم رياضة بنى سويف
تربية رياضيه بنين الزقازيق
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية كفر الشيخ
تربية طفوله ج دمنهور
تربية حلوان
اداب انتساب موجه اسيوط
تجاره اﻻسكندريه
تربية /رياضه بنى سويف
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية /رياضه بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
751492
162603
447058
596659
595584
149878
911323
750459
370752
372162
322063
877834
660529
558023
478109
206360
674678
883250
209987
137254
745809
159583
234060
544533
501190
921049
361926
213343
284697
165938
727092
827963

اسم الطالب
عبد الرحمن ابراهيم محمد حسن خليفه
ندا خالد احمد سيد
احمد عبد الناصر محمد البابلى
نوال محمد انور الشربينى حبل
هشام ابراهيم محمد شحاتة
عبير صﻼح عبد المنعم عﻼم
هناء رمضان حسين احمد
مؤمن احمد عبدة ابراهيم نصر
محمود خالد عبدالعال العشري
جهاد طارق عبدالرحمن عبدالحميد
محمد احمد ابراهيم احمد حمدان
على عربى على احمد
اسماء خالد على عامر
ايمان محمد علي الفار
ايهاب طاهر عبدالقادر الشحري
عمرو عبد الغني حسن محمد
مجدى محمد المرزوقى محمد سيد اﻻهل
جميانه سمير فؤاد ينى
احمد جمال السيد جﻼل يوسف
احمد محمد عامر النجار
امنيه محمد غباشى محمد
محمد شريف فهمى محمد
دنيا وحيد جاد زكريا
كريم محمد رياض ابو زيد حسن
مؤمن مهنا جويدة ميهوب حسين
مينا سو﷼ جيد اسحق
سهيله محمد اسماعيل صبرى
احمد نبيل احمد محمد
اسراء محمود محمد همام
محمود محمد خليفة السيد
احمد محمد احمد عبد الحميد بندارى المتعب
محمد نوح عبد الرحمن موسى

الكلية
نوعية بور سعيد
اداب انتساب موجه الفيوم
تربية رياضيه بنين طنطا
معهد فني صحى بور سعيد
فنون تطبيقية جامعة دمياط
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تربية ابتدائي اسوان
علوم رياضة بورسعيد
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب م .بنها
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
معهد فني صحى اسيوط
معهد فني تمريض المنصوره
تربية دمنهور
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
تجاره عين شمس
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره اسيوط
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
زراعه اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه بنى سويف
حقوق عين شمس
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
حقوق اﻻسكندريه
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره الزقازيق
تمريض قنا جنوب الوادي
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
536672
591283
741448
163998
803189
581870
740844
598367
531315
897745
828669
539041
816870
838348
666478
243974
534302
606344
827981
147124
141301
110075
177525
368881
223618
672363
909541
742620
527820
878272
503396
114340

اسم الطالب
مى مجدى صابر شنش
اميره طارق طه ابو خليفه
كريم وليد محمود حسين المغربى
محمد اسامة محمد عبد العليم
مادونا مجدى نصر ﷲ عبدالسيد
محمد محمد كمال محمود خميس
محمد سعيد عبدالرحمن توفيق
ساره غريب حامد العدل
احمد محمد عبد السﻼم محمد
دينا رجب محمدين عبد النعيم
أﻻء عادل محمد سﻼمه
هدير محمد رفعت محمد طمان
هبه عماد ابراهيم حسن
احمد طه سيد احمد
احمد مصطفى فتحى جبر عبده
محمد ممدوح محمد محمد
نورهان عادل فتحى محمد دياب
إسراء جمال محمد إسماعيل
محمدين احمد محمدين حسين
اسﻼم محمد ابراهيم سيد بركات
اسماء سيد مصطفي سيد احمد
فادى ظريف حنا عبد المﻼك
سمر الشيمى بدر محمد
هاجر رمضان السيد محمد عطية
ساره مختار محمد يوسف
امير فتحى على منصور السيد
يوسف ابو الحجاج احمد فرح حسان
منه محمد محمد كامل
اسراء انور محمد عبد الدايم محمد
احمد عماد احمد حسن
رضوى طارق على حسن محمد
عبد الوهاب محمد محمد حسين

الكلية
تربية دمنهور
كلية الزراعة جامعة دمياط
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم رياضة الفيوم
طب بيطري المنيا
معهد فني صحى رياضه طنطا
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره جامعة دمياط
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
حقوق سوهاج
نوعية فنيه قنا
تجارة جامعة السادات
معهد فني صحى بنى سويف
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تجارة جامعة السادات
علوم رياضة حلوان
تجاره دمنهور
تجارة جامعة السادات
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
دار العلوم ج القاهره
علوم بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية اسوان/رياضة
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية أساسي اسكندرية
حقوق اسيوط
تجارة جامعة السادات
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
726998
728416
595672
131924
388889
908001
591443
612366
585825
678015
831190
919072
150634
308249
802645
280405
603724
675958
746285
829396
879975
118930
307890
465563
112239
239177
464445
892226
463125
530509
652052
322389

اسم الطالب
مؤمن ناصر نبيل محمد خضر
عماد خالد محمد خالد محمد
إسراء المتولي علي المتولي منتصر
احمد اشرف محمد احمد كشك
محمود احمد الصاوى السيد
دعاء احمد اسماعيل احمد
مى ابراهيم خليل مرعى
احمد عبد العظيم محمد على حسين
تغريد محمد وديع الوكيل
شيرين السيد يونس عبد الفتاح
اسماء حمد ﷲ بهيج احمد
محمد احمد محمود احمد
محمد على عبد الحميد محمد
احمد محيي رمضان ابودنيا
على محمد حسن عثمان
يمني حمدي عبد المنعم الموافى
مصطفى سالم عبد اللطيف ابو طالب
غاده محمود محمد حسين محمد
محمد صبحى احمد الحجازى
بسمة محمد حلمي قناوي
اميره خميس عبد ﷲ محمد
ندى مجدى فتح ﷲ على
اية خالد محمود محمد
آﻻء اكرم محمد على الخولى
اية حسين محمود محمد خليل
يوسف السيد محمد علي
احمد اشرف هاشم على اللواتى
محمود جمال محمود عبد الﻼه
علي فتحي علي احمد عكاشة
محمد عوض ابراهيم الحوفى
محمد احمد عبد المقصود احمد بشار
محمود اسماعيل ذكى اسماعيل جاد ﷲ

الكلية
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه قاهره
علوم عين شمس
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره بنها
حقوق المنصوره
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب سوهاج
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس
معهد فني تمريض القاهره
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
تربية رياضيه بنين المنيا
علوم عين شمس
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
علوم المنصوره
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
اداب انتساب موجه اسيوط
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تربية السادات
تجاره كفر الشيخ
تربية حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره دمنهور
معهد فني تمريض اسيوط
تجاره كفر الشيخ
علوم جامعة دمياط
تجاره المنصوره
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
576093
754068
208177
283367
607427
449120
606139
166177
107115
664138
139129
729890
577825
879318
727423
226411
731543
682632
911618
613394
909015
816350
673559
539201
461103
800824
152973
125232
728346
289497
436066
459165

اسم الطالب
فاطمه محمد عبد الفتاح سلطح
ميريت عادل عمانويل ابراهيم
مريم مجدي محمد محمد
ميرنا اميل ادوارد عبدالملك
محمود سند رحيم محمد رحيم
نسمه عمرو بيومي محمد فوده
سعيد رضا سعيد محمد
محمد رمضان حسانين الروبى
شيماء اشرف عبد الرءوف احمد
ايه عبد المطلب عبد ﷲ عبد الغفار
محمد محمود محمد محمود
ندى السيد محمد شبانه محمد
نغم محمد السيد محمد القليوبى
مريم عصمت جرانت عبد المسيح
مصطفى محمد حسن محمد حسن فرحات
احمد عادل محمد عباس
محمود محمد محمود محمد السيد
ايه عادل هاشم محمد سالم
بسمه عبد الفتاح ابوزيد محمد
احمد عبداللطيف ابراهيم احمد عيد
ريم راجح زاهر محمد محمود
مريم ناصر عزب اسكندر
فاطمه رضا عبد المقصود على فوده
تقى محمد حسن على خشبه
مجدى سعيد قمر علي النجار
اسراء مصطفى عبد السﻼم على
لطيفه سيد سليمان ابراهيم
اسراء موسى محمد محمد ابراهيم
مصطفى طارق احمد متولي
عهود محمد سيف النصر متولي
شروق أحمد محمد أحمد عيد
حميده كامل عبدالمنعم جوده

الكلية
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
اداب القاهره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب الزقازيق
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
حاسبات ومعلومات الفيوم
إعﻼم القاهره/رياضة
رياض اطفال المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
التكنولوجي العالي  10رمضان إدارة أعمال
اداب طنطا
تجاره اسيوط
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم رياضة الزقازيق
علوم المنصوره
تربية اسوان
معهد فني صحى الزقازيق
علوم رياضة اسوان
تربية ابتدائي المنيا
تربية طفوله الزقازيق
اثار القاهره
اداب كفر الشيخ
فنون جميله فنون المنيا
اداب بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة الزقازيق
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
اداب كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
876592
135996
745465
399303
319448
160158
446579
219735
120673
575493
891753
463932
243489
760334
456243
376696
320502
903018
252490
910733
233813
913618
755693
448935
597018
674319
662377
132399
242251
180244
467885
374136

اسم الطالب
فادي رشاد رشدى مرقص
نورهان عبد ﷲ عبد ﷲ فرج
خلود محمود سليمان حسين
ريهام سمير محمد طه عواد
فاطمة مجدي محمود بيومي
نادر ابراهيم عبد السﻼم اسماعيل
عمر اشرف السيد سﻼمه
هيﻼنه بدر نصيف فهيم
احمد حامد محمود سيد احمد
احمد فضل امين ناصف
ميرنا يعقوب موسى سمعان
هايدى شوقى عبدالجليل فرحات
كرستينا سعيد عياد شحاته
اﻻء احمد محمد احمد
محمد صبحي محمد محمود الشناوى
رانيا حمدى محمد دياب
عبد العظيم احمد عبدالعظيم الشريف
اندرو مختار اسعد سو﷼
محمد محمد عبد العزيز احمد
اسماء محمد عثمان محمود
ايهاب عرفه محمد عبد العظيم
رحاب عبد الحميد اسماعيل محمود
رواء عبد العال محمود شونخ
تقى حسام الدين محمد حسين بدوى
ماجد محمدين يوسف يوسف الديب
ساره عبد الناصر احمد عطيه الوتيدى
احمد سعد عبد الغنى يونس على
احمد رمضان ابو الحمد راشد
محمد عبد الناصر حسين احمد
على عبد الفتاح سالمان محمد محمد
وﻻء محمود السعيد ابراهيم
ريم صابر عبدالرحمن محمد اسماعيل

الكلية
تجاره اسيوط
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تربية اﻻسماعيليه
نوعية عباسيه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب بنى سويف
علوم رياضة طنطا
حقوق حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
نوعية طنطا
تجاره اسيوط
تربية كفر الشيخ
كلية البنات تربية عين شمس
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره طنطا
نوعية عباسيه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية سوهاج
اثار القاهره
تربية اسوان
حقوق حلوان
تربية طفولة أسوان
معهد فني صحى اسماعيليه
علوم حلوان
تجارة جامعة السادات
صيدله المنصوره
تربية/رياضه المنصورة
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنى سويف
نوعية كفر الشيخ
علوم بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
436397
578035
298701
157259
377282
365867
826770
654064
216654
831043
158625
729703
582370
372945
221468
425409
581329
145047
432161
670898
367459
219197
527295
319588
286087
657472
590581
524913
587653
308389
676464
212642

اسم الطالب
منى السيد احمد حامد بﻼل
علياء عبد القادر طلعت جاد
احمد سيد متولي محمد
ساميه سيد محمد محمد
اميره حسن عليوه ابراهيم احمد
نرمين عادل عيد مساك
محمد عبدالناصر ابوالمجد مرسى
ايه سمير عبد ﷲ عوض البطه
احمد محمد عبد المنعم محمود سعد الدين
شيماء صابر آدم عواد
احمد حسن على حميد
عمرو حمادة شحاتة محمد
سالى رضا عبداللطيف ابوالحسن
ياسمين عيد محمد عبدالفتاح
مشيره محمد محمود النفراوى
احمد عاطف رمضان كامل
مصطفى السيد شبل الششتاوى على
بﻼل وحيد محمد عبد الرازق
محمود عادل عبد الرحمن يوسف
ندى الحسينى السيد الجدامى
رحمه يحى على زكى
سلمى عزب عزب الدسوقى مدكور
دينا ايمن محمد ابراهيم السيد
اسراء احمد عبدﷲ عطية منصور
هبة ﷲ حاتم مصطفى محمود مرعى
جنه مصطفى حمدى حسين
محمد محمد عبدالفتاح دياب
رانيا جمال السيد ابراهيم
همت حسن محمد حسن السيد فضاله
مهند محمد مشحوت أحمد الدويك
فاتن احمد محمد رضوان عطية
نورهان وليد محمد صالح

الكلية
حقوق اﻻسكندريه
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تجاره طنطا
تربية ابتدائي بنى سويف
تجاره عين شمس
تربية حلوان
كلية تجارة ج أسوان
علوم المنصوره
السن عين شمس/رياضة
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تجاره اسيوط
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب طنطا
تجاره عين شمس
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تجاره كفر الشيخ
علوم المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم اﻻسكندريه
اداب المنصوره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
خدمة اجتماعيه انتساب موجه حلوان
علوم اﻻسكندريه
نوعية موسيقيه اشمون
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية المنصوره
حقوق المنصوره
اداب اﻻسكندريه
تربية طنطا
زراعه المنوفية/رياضة
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تجاره القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
655939
165029
729676
298704
317230
531568
359671
732995
166089
473755
892329
375429
133237
581611
583577
317674
651078
502038
605040
147608
589234
679672
525347
884276
731005
464960
205471
304371
395821
737631
664639
438108

اسم الطالب
عبد الرحمن احمد محمد محمد سعد
سوزى عاطف كمال نجيب
حازم احمد مرشدى ابراهيم
احمد محمد فكهاني عبدالحليم
نورهان كمال السيد شحاته
محمد مصطفى حسن جويلى
سيد خالد سيد اسماعيل
ريهام عبدالرحمن حسن احمد
هاله جوده عبد العال سعيد
سحر السيد السيد ابراهيم مجد الغبارى
محمد عادل محمد مسلم
احمد يس عبدالعزيز شاهين
اسراء اسامة احمد محمود محمد
عبد الرحمن محمود عطية الدرغام
ياسمين مصطفى على مصطفى السقا
امين السيد محمد الشعراوى
دينا مصطفى عبد ﷲ مصطفى طاهر
مروه حامد أحمد أحمد يوسف
احمد محمود مصطفى محمد
غدير احمد سعيد سليمان نجدى
رنا عبد ﷲ اسماعيل مصطفى شاهين
دعاء السيد فوزى محمد اﻻلفى
مارتينا جورج صبرى كامل
هاجر على محمد سليم
شيماء ايمن عبد الفتاح محمد على
محمد عبدالعزيز محمد جبر متولى
احمد سمير احمد محمد
رودينا محمود محمد الشناوى
ايه ايمن عبدالفتاح على
سحر صﻼح عيسى قطب
ياسمين عبد القادر على عبد الخبير العزب
سلمي احمد فؤاد موسى محمد جمعة

الكلية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم الفيوم
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حقوق القاهره
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
تربية دمنهور
السن عين شمس/رياضة
علوم رياضة اﻻسماعيليه
اثار الفيوم
تربية كفر الشيخ
علوم رياضة اسيوط
زراعه بنها/رياضة
حقوق حلوان
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية طفوله طنطا
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
معهد فني تمريض المنصوره
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي بنها
تجاره كفر الشيخ
زراعه اﻻسكندريه
تربية ابتدائي اسيوط
اداب الزقازيق
تجاره كفر الشيخ
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
فنون تطبيقية جامعة دمياط
زراعه عين شمس
علوم الزقازيق
نوعية المنصوره
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
880744
358314
833457
901475
586059
829241
578806
471986
831697
436161
457123
657611
614205
682837
353722
597124
150649
819519
439849
745861
734213
128262
844677
733145
455847
667484
725855
375000
448344
391173
375560
366128

اسم الطالب
ايه احمد عمار عبد الرحمن
اسراء محمد عبدالرحمن محمد
كارلوس مراد محفوظ اسحق
احمد طه احمد عثمان
عمرو محمد عبد الهادى دراج
محمد منصور محمد اسماعيل
معاذ محمد انور السيد محمد قطايا
احمد مصباح محمود عبد السﻼم
محمد جابر شبيب محمد
بسنت أحمد شحاته أحمد عماره
شيماء جبر عبدالباسط جبر بديوى
مروه ابراهيم ابوبكر البلتاجى
بسنت ممدوح سليمان سالم سليمان
عبد الرحمن السيد محمد السعيد مصطفى
احمد متولى على حسن
دينا أمجد حامد السيد عبد الفتاح
مصطفى محمود محمد احمد
عبدﷲ صﻼح عبدﷲ عبدالحميد
شروق عﻼء محمد عبد الغفار
اسراء جمعة محمود احمد ضرار
محمد طارق محمد احمد الديري
ناردين اشرف ميخائيل تادرس
محمد سمهان صادق عبداللطيف
ندا السيد السيد عليوه
عبدالمنعم فوزى عبدالمنعم حسب ﷲ
اسماء فتوح احمد عطيه فتوح
احمد طارق محمد رفعت
هناء مصطفى محرم السيد
منة ﷲ محمد عوض اسماعيل دويدار
ابراهيم طارق ابراهيم السيد
رامى رياض مرشد سيف عامر
محمود مجدى السيد عبدالرحمن

الكلية
تجاره اسيوط
كلية البنات آداب عين شمس
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجارة قنا ج جنوب الوادي
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره المنصوره
اداب كفر الشيخ
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
اداب اﻻسكندريه
طب بيطرى بنها
اداب كفر الشيخ
علوم الزقازيق
حقوق المنصوره
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
علوم جامعة دمياط
زراعه القاهره
حاسبات ومعلومات المنيا
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
علوم القاهره
اداب انتساب موجه المنيا
معهد فني صحى الزقازيق
حقوق طنطا
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حقوق بنها
علوم طنطا
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
حقوق بنها
معهد فنى تمريض بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
319965
660307
305283
317659
583093
595803
330235
232491
670069
150797
233680
578024
240914
380802
220850
606337
589985
751256
384780
450182
681173
890505
429469
282713
678943
105073
662013
170160
911935
891691
305857
210352

اسم الطالب
محمد حسن عبدالخالق عبده
محمد عبد العزيز حسنى محمد الطنطاوى
هبة شحاتة على سيد أحمد نجم
احمد ايمن عبدﷲ محمود هﻼل
ايه رضا السيد سليم
عمر عبد ﷲ محمد عبد الواحد عقل
فاطمة شعبان عبد الماجد محمد عبد السﻼم
يوسف خالد محمد غباشى
ايه محمد رزق محمد رزق
حسام مصطفى مبروك شيمي
عبير صﻼح احمد ابراهيم
شرين محمد صدقى خفاجى
رضوى يوسف احمد يوسف
ساره محمد محمود احمد عوض
مينا اشرف عزت جرجس
نورهان مصطفى محمد محمد
ميرنا احمد شريف رمضان أحمد
عبدالرحمن عزت السيد مصطفى الرفاعى
مصطفى محمود على محمد
فاطمه محمد احمد فوزى مصطفى عبد الخالق
فاطمه الزهراء احمد احمد عبد العال مجاهد
ندى عبد المنعم سيد احمد
شريهان عادل حنفى محمود دياب
مريم يونس محمد الشربيني
اسراء السيد السيد عبده سحلول
اصالة عاطف سيد عبد ﷲ
اسراء قاسم الطنطاوى محمد الطنطاوى
مروه محمود محمد علي
سعاد محمد على امين
ساره عصام حسن محمد
احمد محمد درويش حمدان
منه ﷲ نصر سنوسى حسن

الكلية
علوم رياضة شبين الكوم
علوم رياضة المنصورة
تمريض شبين الكوم المنوفية
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تربية ابتدائي طنطا
معهد فني صحى بور سعيد
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
تمريض المنصورة
اداب انتساب موجه الفيوم
نوعية عباسيه
المعهد الفنى للتمريض بالجونة
تجاره القاهره
تجاره عين شمس
اداب عين شمس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره بور سعيد
حقوق المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه طنطا
علوم المنصوره
تربية ابتدائي اسيوط
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حاسبات ومعلومات المنصوره
اداب الفيوم
تربية ابتدائي اسوان
معهد فني تمريض اسيوط
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
تجاره عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
536083
213178
878615
676315
306928
651872
577780
211022
660573
906472
726633
752075
904678
529437
351056
831536
389164
218953
240307
110685
280756
213171
662878
506749
520489
289639
305234
578357
915155
289988
215386
549732

اسم الطالب
أمل صﻼح عبد الﻼه بصل
نور هشام سعد حسن سليمان
احمد مهدي جابر محمد
حسن منتصر حسن ابراهيم نوفل
ياسمين كمال عبد الفتاح السرسي
محمود سعد ابراهيم فرحات
اية صﻼح الدين محمد ابو اسماعيل
ميرنا صبري عبد الحميد امين
سعاد محمود محمد غزى فوده
اسماء محمود ابوالعز فهمي
محمد وفيق احمد محمد حسونه
ايه مصطفى مصطفى السيد العلمى
عواطف جاد احمد الفاوى
ياسر عادل صﻼح عيد على البيومى
هبه ﷲ مختار محمد رشاد
عمرو محمد على عبدالراضى
رغده شعبان احمد زايد
محمد محسن عبد المجيد عبد الباقي
منه ﷲ حسن امين محمد
محمد سعيد يحيى عبد العال
بيتر الفريد الفونس حليم
لؤي يسري بركات محمد
محمد عدلى صابر عبد العاطى
فاطمة اسامة سليمان على
شيرين محمد محمد البدوى
باكينام ابو السعود احمد عبد المجيد
سندس اسامة السيد النقيب
ايمان ممدوح المعداوي البسيوني
ايمن وجيه رجب محمد
اميرة خالد عبد الغنى حسين
يحيى سمير حسن محمد فرغل
إيمان وهبه عباس قطب السطرى

الكلية
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره القاهره
معهد فني صحى اسيوط
حقوق المنصوره
السن عين شمس
تجاره طنطا
اداب كفر الشيخ
تجاره عين شمس
معهد فني تمريض المنصوره
معهد فني صحى سوهاج
تجاره بور سعيد
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب سوهاج
زراعه دمنهور
السن عين شمس
تمريض قنا جنوب الوادي
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب م .بنها
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات اﻹدارية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب دمنهور
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
اقتصاد منزلى حلوان
تربية طفوله شبين الكوم
تجاره المنصوره
تجاره اسيوط
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره عين شمس
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
428500
817316
110137
245598
514588
290186
396060
121619
453915
164719
205582
602978
681449
114681
288806
595040
588040
745560
512966
813933
508061
427139
315087
656928
160917
206635
579698
231467
387996
823367
738251
877640

اسم الطالب
احمد مصطفى حسين مرسى مبروك
محمد ربيع عبد الحى محمد
احمد عبد الرحمن ابراهيم عبد الرحمن
امنيه احمد ابراهيم عبد الجواد
عبد الرحمن صبحى عبدالرحيم احمد
دينا عبد ﷲ احمد ابراهيم
امل عبدالنافع عبدالمهدى ابراهيم
عبد الرحمن زكريا زكى عبد العليم
زينب زين العابدين على ابوزيد
فاطمه خالد محمد احمد
شروق عادل فهمي اسماعيل
محمد السيد عبدﷲ على
نورا السيد احمد احمد بيه
روان ممدوح حسن احمد
احمد سمير محمد محمد ابو العﻼ
محمد على انور على بدر
محمود اشرف عبد المحسن محمود حمد
على جمال سليمان محمد على
روان عماد الدين محمود يسن امبابى
ماريا جميل ايليا عياد
محمود مصطفى مسعد محمد سﻼمة
سعيد مصطفى محمد شابون
محمود اشرف محمود محمد الديساوى الجندى
ميرنا شريف عبد المجيد حسين
الشيماء رمضان عباس محمد
جوى رأفت رزق ﷲ نخله
حنان محسن نهاد احمد محمد انور
اﻻء السيد فرج محمود
هاجر السعيد محمد علي
حسام محمد علي عبد الرحمن
علي ماهر السيد حنفي
محمد احمد عبد العليم عبد الوهاب

الكلية
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم المنيا
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
اداب القاهره
تجاره دمنهور
تربية عين شمس
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
علوم رياضة القاهرة
معهد فني صحى رياضه طنطا
زراعه الفيوم
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره بنها
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه قاهره
زراعه عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجاره انتساب موجه طنطا
معهد فني صحى اسماعيليه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
تجاره عين شمس
تجاره المنصوره
تجاره عين شمس
تربية بنها
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره الزقازيق
حقوق اسيوط

Page 3702 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
206841
506724
815261
204271
110140
665844
390535
157457
587331
157163
225538
827364
652262
912193
127586
589916
318363
915653
371946
671810
527253
734982
308905
135648
219095
827066
883321
598233
292140
575469
837300
302894

اسم الطالب
وسيم سامر سمير رشدى
سارة على جابر على الدلجمونى
فاطمة حسين محمد على
سيف الدين هشام عبد السﻼم محمود صبحي
احمد عثمان صبره خالد
محمد وائل عبد المقصود البغدادى الديب
احمد خيرى محمد عبدالعال ابراهيم
اسماء حسين محمد حسين
ميرنا ابراهيم معوض ابراهيم معوض
امانى شادى حسن على
سماح فتحى حنفى سليم
ضحى سراج عبد الصادق عبد المطلب
احمد عبد الرحمن عمرو محمود ربيع
عمرو محسن عبد الرحمن على
رودينة محمد حسن احمد
مرام عﻼء محمدصبري جاد ﷲ عوض
محمد عادل زكى البعل
مارينا رومانى كامل ساكن
امنيه سمير عبدالعزيز على
محمد عبد المنعم على عبد النبي
اﻻء سليمان عبد الجواد محمد سليمان خليل
ممدوح طارق ممدوح عبد العزيز
محمد عﻼء احمد ابراهيم
تغريد مصطفى سعد مصطفى
عمرو محمد عبدﷲ السيد
مروة على يوسف محمد
حسام حسن صﻼح محمد
محمد زكريا شفيق التمامى
ندى محمد احمد السعيد
لؤي محمد لبيب عشوب
حمدى احمد محمد احمد
دﻻل عطية عبد اﻵلة احمد جسد

الكلية
تجاره انتساب م .بنها
حقوق اﻻسكندريه
نوعية المنيا
حاسبات ومعلومات حلوان
حاسبات ومعلومات حلوان
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره بنها
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره طنطا
تجاره بنى سويف
تربية/رياضه حلوان
نوعية فنيه قنا
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بور سعيد
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره اسيوط
اداب انتساب موجه بنها
تجاره الزقازيق
علوم اﻻسكندريه
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
حقوق القاهره
حاسبات ومعلومات حلوان
زراعة قنا ج جنوب الوادي
تجاره اسيوط
تجاره جامعة دمياط
اداب اسوان
تجاره طنطا
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تربية ابتدائي السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
457615
470193
229979
809120
306177
318846
651352
735309
166378
585293
129188
891431
210451
803391
376511
902544
524938
673005
444604
916210
828761
139116
304893
914174
220553
107362
535121
320076
522430
133608
110348
884683

اسم الطالب
نوال فتحى محمد محمد سليمان داود
محمد احمد عبدالعال عبدالهادى
مريم احمد خالد حسن سرحان
عمر محمد عبدالقادر محمود
محمد خير احمد يوسف
بسمة محمد سعد شيحه
مريم احمد عرابى جبر خلف
فتحى على فتحى احمد
سمر خالد رجب بكرى
كريم حسين حسين ابوزيد
عبد الرحمن محمد سيد عبد الوهاب
محمود ابراهيم سيد تيغي
ابانوب ماجد سمير وهبة
محمد عصام كامل سيد
محمد جمعه محمد ابوالنور البلشونى
اميره احمد الدكرونى خليل
هدير هشام محمد عوض
احمد وائل احمد حسن عبادى
احمد كمال احمد بسيونى الشريف
شاديه ناجح زهران محمود
منى عبدالصبور يوسف محمد
عمرو علي حسن طلب
يوستينا منير مفيد قلد مقار
ايمان احمد ابو الحسن مغربى
محمد مجدي محمد سليم
مريم حاتم احمد بيومى
شروق محمود عبد الفتاح بيومي
محمد احمد صباح سليمان
عبدالرحمن جمال محمود محمد
اسماء محمد ذكي محمد محمود
محمود رزق محمد رزق
ابانوب عدلى عبد ﷲ خليل

الكلية
استنفد الطالب رغباته
تجاره كفر الشيخ
تربية/رياضه حلوان
تجاره اسيوط
تجارة جامعة السادات
تربية ابتدائي بنها
زراعه المنصوره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب الفيوم
تجاره المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق بنى سويف
علوم رياضة عين شمس
تربية سوهاج/رياضة
اداب اﻻسكندريه
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره انتساب موجه طنطا
تربية اسيوط
حقوق قنا جنوب الوادي
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي اسوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب القاهره
تجاره دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم اﻻسكندريه
اداب القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية اسيوط

Page 3704 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
610451
465418
844539
920617
908778
740839
675849
801900
683530
820656
677454
132058
376022
747175
665916
430904
812979
616817
890569
593181
658773
744502
526482
465276
165211
240451
450030
910585
730095
386363
810990
909275

اسم الطالب
عماد محمد شحاته عطية حسين
محمد مجدي محمد محمد صالح
عادل فائق ابو الليل مصطفى
احمد القرنى الزهرى عبدالعال
بسمه عبد الرحمن حسن سعدالدين
محمد ابراهيم السيد محمود
ايه حسين معوض حسين
خالد فيصل عويس خالد
عبد الرحمن السيد فرج السيد السيد جودة
إبراهيم صﻼح أحمد عبد العزيز
فيفيان محمد عبد ﷲ العدل
احمد ابراهيم سالم عطيه
اسﻼم عيد حسانين محمد عثمان
محمد حشمت قاسم عبدالمجيد
دعاء مجدى عبد السميع عبد الرازق الشرباصى
اسراء حسين السيد محمد خالد
استر اسكندر كمال ميخائيل
زينب مجدى محمد حسين ابو شمه
احمد فتحى عواد عبد المجيد
محمد محمد رضا عبد ﷲ
مى حامد المنشاوى السعيد عابده
محمد احمد يوسف غريب
عبدالرحمن احمد عجمى محمد عجمى
محمود كامل احمد فايد مرزوق
رحمه جمال الدين عويس عبد التواب
هبه عصام محمد عبد ربه
ساره صابر الصاوى ابو طالب
سيده يوسف سيد ابراهيم
ندى احمد عبد المنعم صقر
انجى ايهاب امين ذكي
سمر على محمد عبد الحكيم
حسين عمر علي كلحي

الكلية
تجاره الزقازيق
تربية/رياضه كفر الشيخ
سياحة وفنادق المنيا
تربية سوهاج
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب المنيا
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
تجاره المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية عين شمس
تجاره جامعة السويس
رياض اطفال المنصوره
تربية طفوله اﻹسكندرية
رياض اطفال المنيا طالبات
تربية ابتدائي طنطا
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
نوعية المنصوره
تربية اﻻسماعيليه
تربية رياضيه بنين اﻻسكندريه
اداب كفر الشيخ
علوم الفيوم
تربية حلوان
مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية
تربية ابتدائي اسوان
اداب عين شمس
تربية عين شمس
نوعية موسيقيه المنيا
تربية رياضية بنين اسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
587941
103703
669334
672699
128521
678292
913801
662354
303332
211570
151537
531424
229431
366215
547404
827221
382186
212573
821305
876040
462372
913751
465338
804410
115150
602111
231579
314303
681555
881454
612577
587711

اسم الطالب
احمد حمدى العزب اسماعيل عماشة
يمنى عادل فؤاد محمد
عبد الرحمن حامد فهيم حسانين الشريف
محمد احمد خليفه مصطفى خليفة
ايه رسل ابراهيم مرسى
احمد ثروت رشدى على
نشوه حافظ محمد بكرى
يوسف السيد عوض ابراهيم بدوى
سلوى كمال مختار عبد الغفار
محمود خالد محمد فؤاد
اسراء شادى بدوى كيﻼنى
محمد أحمد خليل سالم
نسمة عبد الحليم محمد عبد الحليم
زياد ابراهيم زين العابدين محمد
محمد لطفى عبد العزيز عبد العال احمد
محمد على محمد على محمود
ميريت سعد فايز بارح
عبد الرحمن رضا على عبدالحليم
مصطفى بركات حسين أحمد
ضياء عصمت محمد محمود
ليلى محمد غنيم البشبيشى
اميره عبد اللطيف حامد احمد
محمد ماهر عبدالنبي محمد عبدالﻼه
اسراء محمد حسن محمود
اسراء اشرف محمد عبد الوهاب
عزازى جمال فتحى السيد حسن
اسراء حمدى حسن على
ياسمين محمد احمد خير ﷲ
اسﻼم عبد القادر محمد محفوظ محمد ميسره
احمد سﻼمه احمد سﻼمه
عمر احمد احمد احمد الجوهرى
تقى وائل محمد الشحات ابراهيم سنجر

الكلية
تجاره طنطا
اداب القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره طنطا
اداب طنطا
معهد فني صحى المنصوره
تربية اسوان
تجاره المنصوره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
طب بيطرى فرع الوادي الجديد
معهد فني صحى اﻻسكندريه
حقوق عين شمس
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
تجاره سوهاج
تجاره انتساب م .بنها
طب بيطرى القاهره
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره اسيوط
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تربية نوعية اسوان
تربية ابتدائي كفر الشيخ
نوعية المنيا
حقوق انتساب موجه القاهره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تربية/رياضه عين شمس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني تمريض المنصوره
معهد فني صحى اسيوط
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
307504
591873
470210
527037
735060
365924
598349
463433
323423
432905
282194
908115
737186
733115
609651
893536
159090
241884
206987
824883
304661
209201
443139
300661
733542
676254
117245
508331
594486
580647
671913
810766

اسم الطالب
منال عماد الدين سعد الحطيم
آﻻء أحمد مسعد البنا
محمد منصور عباس على منصور
بسنت عادل صديق احمد عبد الفتاح
ليلى صبحى رمضان عبدالمعطي
احمد اشرف منير عجمى احمد الخولي
زينب رفاعى جاد بشتو
اسماء كمال فتحي الدسوقي محمد
داليا علي عبد الواحد العزازى قرواش
خالد مصطفى عبد العزيز محمد على
هدى محمد وليد محمد علي عبد ﷲ
محروس سامى محروس توفيق
سامح محمدعزالدين عبدالقادر السيد
هند محمد يحى مرسى
محمد صبرى محمود محمد سالم
شريف محمد محمد احمد
عﻼء خالد عمر وهبه
سميه ناصر على طه
عﻼ عصام عباس حلمي
عبدالصمد رضوان محمد سليمان
داليا محمد عبدالهادى ابوالعنين
ايناس سمير نصر بيومى
روان احمد ابراهيم سيد احمد عمرو
مروة عصام عبدالحليم ثابت
غنيم سعد غنيم مسلم غنيم
احمد محمد محيى سﻼمه
عﻼ عاطف عيد محمد
قمر الزمان محمود صبحى محمود
خالد محمد المتولى الطحان
اميرة منصور عبد الرحمن منصور
ايه ابراهيم حسانين ابوالنجا
صموئيل عاطف حبيب جادﷲ

الكلية
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تربية جامعة دمياط
تجاره كفر الشيخ
تربية اسكندرية
اداب الزقازيق
حقوق بنها
علوم جامعة دمياط
تربية طفوله كفر الشيخ
تمريض شبين الكوم المنوفية
زراعه اﻻسكندريه
كلية بنات شعبه طفوله عين شمس
زراعه سوهاج
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب الزقازيق
تجاره سوهاج
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
اداب سوهاج
حقوق عين شمس
كلية تجارة ج أسوان
تربية ابتدائي شبين الكوم
حقوق عين شمس
علوم اسوان
حقوق حلوان
تجاره الزقازيق
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حقوق القاهره
تجاره دمنهور
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
اداب المنصوره
رياض اطفال المنصوره
علوم المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
501556
588660
286484
880682
612652
228017
320110
465428
655168
500042
809041
728158
589285
803953
826064
736799
501832
430983
614204
138327
352314
431976
805637
597495
509919
880782
317152
364439
735251
610062
823198
363652

اسم الطالب
سارة محمد كمال الدين توفيق عبد المجيد كيﻼني
ايه محروس سالم السعدنى
عبد الرحمن محمد مسعد علي محمد
محمد رمضان محمد عبد الباري
مصطفى احمد سعد عبد الرحمن
حسين خالد صالح مهنى عمر
عبد العليم ممدوح عبد العليم مطر
محمود فؤاد محمود بدر سليمان
سلوى قدرى محمد محمد ابراهيم
حاتم وﻻء محمد عبد النعيم حسن
رويدا محمود عبد الحميد محمود
فاطمه محمد رضوان ابوزيد
اسﻼم ماهر محمود عبد الرحيم عبدالرحيم
آﻻء مصطفى عبد المالك عبد الفتاح
اميره احمد محمد محمود
شريف ياسر محمد صالح
كريم احمد عبد الراضي النوبي
سلمى حمدى محمد عيسى على
بسمه محمد محمود محمد سالم
هاله عبد العزيز عبد العظيم كروش
سميه محمد ابراهيم السيد قنديل
معتز اشرف محمد محمد ابو عمر
محمود نصرت رجب عبد الغفار
ريهام طارق احمد جعفر
نادر نيازى مصطفى على ﻻشين
دينا عبد الواحد محمد جادالمولى
حنان عبد ﷲ على محمد قورة
ايه محمود جبريل صادق
ندى طارق محمد على
السيد محمد السيد محمد
زينب عبد الفتاح خﻼوى احمد
عﻼء انور عطيه ايوب

الكلية
تجاره اﻻسكندريه
تربية بنها
اقتصاد منزلى حلوان
علوم رياضة اسيوط
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
اداب سوهاج
اداب جامعة دمياط
اداب المنيا
تجارة جامعة السادات
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب المنيا
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره اﻻسكندريه
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية عين شمس
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره بنى سويف
تمريض المنصورة
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية اسيوط
تربية ابتدائي بنها
حقوق حلوان
نوعية الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تربية قنا ج جنوب الوادى
تربية عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
732719
282314
502600
909580
320365
595675
557313
671082
520069
126603
457673
588914
371151
106976
594064
167545
842887
596743
526957
679520
653647
614363
608760
602950
318239
359298
750308
834902
526990
453675
231312
378388

اسم الطالب
ساميه جوده عبدالعزيز ابراهيم شهبه
نوران طارق السيد عبد الرحمن غنيم
نور معتز محمد عبد العال
هاجر محمد احمد محمدين
احمد مصطفى فتحى زوين
أميرة صﻼح عبد الرحيم محمد عبد المؤمن
محمد نعمان حامد عبد الحميد الجزار
ساره حسن هاشم السيد عبد السميع
رشا عبد ﷲ على عكاشه
منة ﷲ مجدي جﻼل احمد
زيزى ياسر عبد الجواد شاهين
إيمان الحنفى عبد الرحمن السيد احمد عبد ﷲ
عماد عبدالرازق عبدﷲ عبدالرازق
عمر على محمد راغب عطية
أسماء مجاهد محمد حسن خليف
دينا محمود محمد احمدالعش
احمد محمد فوزى حسن
محمد عبد الناصر احمد العوضى فياض
مياده اشرف قاسم احمد حسن
وفاء ابو المعاطى المتولى ابراهيم
كريم محمد السيد عاشور محمد
نورهان محمد نصر الدين محمدابو العمايم
اسﻼم عبدﷲ عبدالعظيم جمعه
السيد عادل محمد محمد رجب
محمد سيد عبدالمحسن عماره
محمود محمد حلمى محمد
محمد ياسر محمد محمد عبد الجواد
منى عبود بغدادى محمد
هالة ممدوح محمد متولى
ابرار مجدى محمد فؤادعمار
مها ابراهيم شوقى ابراهيم
ايمان سالم محمد على

الكلية
نوعية الزقازيق
علوم عين شمس
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
ع.كندى تكنو.اعﻼم ت.خامس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره دمنهور
نوعية المنصوره
تجاره دمنهور
اداب انتساب موجه القاهره
معهد فني صحى طنطا
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره القاهره
تجاره بور سعيد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
علوم اﻻسكندريه
معهد فني صحى المنصوره
زراعه المنصوره
طب بيطرى الزقازيق
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية ابتدائي الزقازيق
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره جامعة السويس
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تجاره سوهاج
زراعه اﻻسكندريه
علوم طنطا
حقوق انتساب موجه عين شمس
تربية عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
837234
747344
679978
108701
588592
313809
751432
527966
748047
838460
604712
355377
739530
283586
365150
611892
442511
592799
299466
812609
166905
539309
594156
660553
229421
756133
304648
233881
906463
603094
534618
888206

اسم الطالب
محمد عبدالناصر حسين عبد الجيد
اسماء عبده عبد الرحمن عبده
امنيه احمد حسن عبده محمد
رضوى على على احمد
ايمان السباعى احمد ابراهيم العميرى
سارة وائل علي عبد الكريم
محمد محمد محمد الشرنوبى
ميرنا محمد خليل مرسى عثمان
شيماء احمد عبد الحليم احمد
محمود مجدي احمد سيد
دعاء اشرف محمد توفيق اﻻسكندرانى
اسماء فتحى حسن السطوحى
احمد محمد عبدالحليم عبدالرحمن
سيف ﷲ محمد صادق حامد
مايسه مصطفى حسين عبدالرازق
وفاء على سليمان على دسوقي
مؤمن خليل خليل البحيرى
محمد اسامه رأفت محمد الكسار
سارة رجب محمد السيد
كريم حبشى عبد العظيم مهنى
ميرا ماجد رمزى سعدابراهيم
أسماء كمال مصطفى على
آيه عبد الرحمن مصطفى الخضيرى
ايه فيصل صابر عبد القادر
نادين اسامة احمد محمداحمدبدر
اسراء حربي احمد علي
بسمة محمد سعيد كشر
اسﻼم عيد سيد احمد
شرين مهنى محمد عبد الرحيم
منى عنتر ناجي محمد موسي
ساره عبد الكريم النوبى حسنين على
محمد خلف ثابت محمود

الكلية
تربية فرع الوادى الجديد
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية انتساب موجه بالسويس
تربية ابتدائي المنصوره
رياض اطفال الفيوم طالبات
اداب طنطا
تربية/رياضة جامعة السادات
نوعية بور سعيد
علوم طنطا
تجاره جامعة السويس
تربية فرع الوادى الجديد
تربية الزقازيق
كلية البنات تربية عين شمس
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب عين شمس
كلية البنات تربية عين شمس
علوم الزقازيق
معهد فني صحى طنطا
تربية جامعة دمياط
اداب انتساب موجه القاهره
اداب انتساب موجه المنيا
سياحه وفنادق الفيوم
تربية السادات
تربية ابتدائي جامعة دمياط
تربية المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم العريش
تربية شبين الكوم
اداب انتساب موجه طنطا
اداب سوهاج
تربية الزقازيق
تربية دمنهور
تربية رياضيه بنين اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
536315
218502
221363
506501
575705
602506
360545
610910
303064
755683
445590
383118
310916
729927
443519
813278
310446
758093
607414
834500
323481
896613
131183
466057
104056
525154
243164
607623
819205
141166
114611
383940

اسم الطالب
مى احمد عبدالبارى مطاوع
نوران وجيه صﻼح على لطفى
ندا سمير عبد المحسن السيد
منه ﷲ حنفى محمد حنفى محمود
دعاء محمود عبد الوهاب سمك
محمود لطفي عبدالرحيم الصادق
لؤى محمد عباس على
محمد احمد حمدﷲ محمد
اية علي محمود علي الميهي
ايه اسامه محمد محمد احمد حسان
رانيا مبروك محمد الشبري
اميره مجدى سليم محمد
ايناس عبد التواب على عمران
اﻻء عزقول الوردانى عبد الباقى
نيره سامى شفيق امين عمار
عبدالرحمن خﻼف محمد احمد
اﻻء شوكت عبدالمنجى باظة
عصام محمد محمود عبد الرازق
محمد على محمد احمد محمد
مروه ابوالحمد احمد محمد
هدير عادل عبد العزيز السيد الغندور
مريم ناجى اسحق بشاى
شروق احمد عبد الﻼة محمد عبد الﻼة
دينا محسن عبد المنعم عبد الفتاح سعيد
عبد الكريم احمد عبد الفضيل ابو زيد
امنيه ياقوت ابراهيم كامل
دعاء محمد امام نويشى
محمد احمد محمد عبد العزيز
دعاء بكر عبدالعظيم صالح
عﻼ حسن سامى محمد سﻼمه
نهى احمد محمد شرف الدين
ياسر اشرف زارع محمد

الكلية
تجاره دمنهور
حقوق عين شمس
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره سوهاج
اداب طنطا
تجاره الزقازيق
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
تجاره الزقازيق
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية العريش
اداب طنطا
كلية البنات آداب عين شمس
معهد فني صحى بنها
زراعه عين شمس
اداب طنطا
دار العلوم المنيا
معهد فني صحى بنها
اداب الزقازيق
اداب الزقازيق
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي سوهاج
اداب عين شمس
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره بنها
تربية اسكندرية
تجاره انتساب موجه حلوان
تجارة جامعة السادات
طب بيطري المنيا
زراعه عين شمس
حقوق عين شمس
اداب انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
317871
388578
820744
157475
155606
461703
528839
510666
538442
171929
455741
597682
652438
842308
281070
382155
240194
380385
126514
666185
666010
669243
215567
877656
452501
896047
824278
439988
136201
162893
352814
744625

اسم الطالب
محمد محمد عبدالعزيز محمد
ليلى عاطف السيد عبدالرحمن
عبدالرحمن محمد عبدالعزيز عاشور
نشوى حنفى ابوزيد احمد
اسراء اشرف يحي شعيب
ريهام موسى بهجت ابوالخير
احمد محمد ابراهيم بصار
احمد طارق أحمد على الكنانى
اسراء محمد فهيم شلش
منى مدحت فتحى ابراهيم
محمد على محمد قنصوه
حسام محمد صالح محمد صالح
محمد عﻼء كمال الدين الشربينى
رجب محمد رزق حسين
طارق اشرف عبد الخالق زكي بركات
مى ماهر مصطفى الجوهرى
اسراء احمد صﻼح محمد
مصطفى عبدالفتاح طلعت حسن
ريهام صابر خليل ابو زيد
جمال رضا محمدمحمد على الشن
محمود جمال محمد محمد على
عمرو هشام صﻼح محمد اسماعيل
دينا محمود امين احمد
طارق محسن محمد احمد
اسراء السيد كمال نصر الدين
سلمى حاتم محمد عبد الرحمن
دينا حسن محمود احمد
آية محمد سعد علي شاهين
منه ﷲ عادل فهمي السيد
اميرة احمد سيد عبد الحفيظ
ميرنا محمد ابوالعﻼ عبدالمولى
خلود محمد عبد الرحمن عليان

الكلية
حاسبات ومعلومات بنها
حقوق بنها
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره بنى سويف
زراعه الفيوم/رياضة
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره سوهاج
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب
تجاره اسيوط
حقوق القاهره
تربية ابتدائي عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق القاهره
اداب المنصوره
تجاره بور سعيد
تجاره الزقازيق
حقوق حلوان
تجاره اسيوط
اداب كفر الشيخ
علوم اسيوط
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تجاره اﻻسكندريه
حقوق القاهره
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره بنها
معهد فني صحى اسماعيليه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
595014
807623
105919
319096
158793
320276
510928
292570
153150
758094
312442
141999
434176
466220
238639
307642
452702
437516
583334
600791
905442
127326
460288
123773
614973
613284
425994
454177
368515
665025
359890
363819

اسم الطالب
خالد محمد فرج ﷲ نعمان مراد
ايمان محمد جمال ربيع احمد
يارا شريف محمد يحيى احمد محمد
اسراء محمد أحمد النجار
ياسر شعبان احمد محمد
احمد ايهاب صبحى حجاج
وائل ايمن ادولف شفيق
ميار ايمن حسينى السيد
هاجر محمد عبد التواب محمد
كريم الشوادفى محمد عبدالرحمن محمد
ابراهيم حمدي ابراهيم زكى
محمد مجدى جاد الكريم محمد
محمد حسن على على البكتوشى
ميرنا ابراهيم محمد ابراهيم صقر
بسنت مصطفى ابراهيم مصطفى
منى عز الدين السيد المعداوى
ميرنا نجيب منصور الصقار
بانسيه محمد علي عبد المنعم يحيى الجديلى
ابتسام عاطف عبد العزيز ابو عيانة
امل عصام على عوض خاطر
ايمان نشأت حسن محمد احمد
سلمى عصام الدين عبد الفتاح حسن
اﻻء محمد ابراهيم محمد أبو أحمد
محمد بدر محمد قطب متولى
ايه صﻼح احمد على
محمد عبد المبدي محمد احمد
اﻻء شعبان عبدالرؤوف عبدالمجيد
اسماء رشاد ياسين بدر اﻷعصر
فيوﻻ ايمن توفيق برسوم حنا
عمر رمضان عبد الباقى الهوارى
مصطفى عادل عبدﷲ محمد
محمود على عبدالحليم على

الكلية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم حلوان
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه قاهره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
اداب كفر الشيخ
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
علوم طنطا
فنون جميله فنون المنيا
تربية طفوله طنطا
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره انتساب موجه حلوان
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
علوم بنها
علوم الزقازيق
الزراعة الصحراوية والبيئية بفوكة ج اﻻسكندرية فرع مطروح
علوم طنطا
اداب بنها
علوم المنصوره
علوم رياضة القاهرة
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
891195
310220
524208
605313
555564
817325
304919
836062
894360
448211
110280
675810
805672
908207
472981
241615
306865
746581
539198
157240
500282
159744
523126
614476
581007
453076
597723
323154
679105
388674
463521
319745

اسم الطالب
سحر نصار محمود طنطاوى
محمد طه محمود عياد
هاجر عيد عبدﷲ سعد
أسماء هاشم محمد هاشم
احمد محمود محمد على
محمد عبد العظيم فتح ﷲ عبد العظيم
لميس ناجي عبد الرؤف طلبه درويش
هناء محمد عبد العزيز بدوى
المروه جمال ابو الفتوح حافظ
مصطفى محمد علي فرغلي
ماجد مصطفي محمد عبد المغيث
مهاب عاصم احمد عزت محمد سيد احمد
سطوحى حماده سطوحى ابو بكر
ايمان زكريا همام احمد
احمد اشرف محمد محمد ابو زيد
كيرلس نادى جاد خلة
زينب فتحي عبد القادر عوف
ياسر علي ابوشادى العلومي
بسمه نزيه عابدين عبد الغفار
رضا محمود عثمان مبروك
مى محمود موسى حسين كيﻼنى
الشيماء محمد محمد راضي
عبد الرحمن محمد احمد ابراهيم مجاهد
آيه كمال الدين محمد محمد محمد عبدالغنى
على محمود احمد محمد ندا
تقي محمد عبد الفتاح عبد الجواد عبده
محمود محمد محمود اﻷسود
بسمة عبد المنعم عبد الحميد احمد سالم
خالد العربى السيد محمد المصرى
ايه محمود محمد عبدالحميد محمد
حسناء انور ابراهيم سﻼم
رضوى هشام عبد السميع داود

الكلية
اداب اسيوط
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
اداب اﻻسكندريه
علوم الزقازيق
حقوق اﻻسكندريه
علوم المنيا
تربية رياضيه بنات شبين الكوم
معهد فني صحى اسوان
تربية سوهاج/رياضة
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
تربية ابتدائي سوهاج
حقوق اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
علوم دمنهور
تربية ابتدائي بنى سويف
اداب اﻻسكندريه
معهد فني تمريض بنى سويف
تجاره اﻻسكندريه
علوم الزقازيق
تجاره طنطا
تربية ابتدائي طنطا
علوم جامعة دمياط
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف
تجاره المنصوره
حقوق بنها
علوم كفر الشيخ
رياض اطفال القاهره طالبات

Page 3714 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
596018
836804
464223
462244
460064
151266
735854
680401
674033
435645
516192
154657
659317
366314
824159
675624
606689
304736
322043
671728
237111
321263
807499
613442
600874
219919
586174
846696
392195
282879
908718
684281

اسم الطالب
محمد حسن محمد محمود الحبشى
منار محسن محمود محمد
محمد عﻼء محمد احمد هيكل
سلوى سعد محمد حسين مبروك
داليا حمدى حسين أبو حسين
فاطمة عاهد محمود فضل
امنيه صالح بركات صالح
عابد فريد السيد احمد ابو العنين
اﻻء عبد العزيز السعيد الطنطاوى
أميرة عصام عبد الرؤوف أحمد أحمد
محمد رضا مدبولى سليمان المدبولى
يارا عادل ليسي طه
عائشه احمد عاكف احمد المرسى
كريم اشرف السيد حسنين فريد
اﻻمير حمدي علي عبد الرحيم
نورا على محمدين على
تقى صالح فؤاد عبد المجيد سليمان
فاطمة خالد شعبان سعفان
عبد الفتاح سعيد عبدالفتاح محمد البرقي
وجدى طارق عطيه السعيد
عبد الرحمن احمد محمد زينهم
فاطمة فوزي حافظ الخولى
محمد صالح معيقل محمد
محمود عبدالعزيز محمد علي
ليلى عادل السيد اﻻنور محمد عبدﷲ عفيفى
هدى محمد الششتاوى سليمان
اسﻼم عيد محمد العشر
كارم محمود موسى محمود
شيماء الحسينى حسن محمد
حسناء حسام عبد الوهاب اسماعيل
فاطمه جمال عبد الناصر ابوبكر محمد
فتحيه احمد على السعيد غزاله

الكلية
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
فنون جميله فنون اﻻقصر
تجاره كفر الشيخ
تربية كفر الشيخ
علوم اﻻسكندريه
اداب عين شمس
نوعية الزقازيق
علوم المنصوره
اداب المنصوره
طب بيطرى اﻻسكندريه
تجاره طنطا
اداب بنى سويف
علوم المنصوره
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
كلية تجارة ج أسوان
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره جامعة السويس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية السادات
تجاره اسيوط
تمريض الزقازيق
حقوق الزقازيق
كلية البنات آداب عين شمس
معهد فني صحى طنطا
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
كلية البنات آداب عين شمس
زراعه القاهره
تجارة انتساب موجه اسوان
اداب المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
279974
886222
354447
729324
664592
512308
461645
289274
324424
451530
279348
373991
828531
883077
278133
502021
735255
742793
650031
125267
726977
307335
451995
158219
731372
602935
293157
117862
885932
510350
304138
514608

اسم الطالب
كريم محمد صالح محمد عبد الهادى
طارق محمد رضا سعد محمد
ديفيد يسرى صفوت زكريا
هاجر سامى عبدالعزيز محمد الحسينى صقر
خالد جهاد عبد ﷲ السيد بدوى
مارتينا سمير شحاتة عبدالقدوس
ايه اشرف جابرعلى عماره
احمد صابر محمد محمود بخيت
عبد الظاهر محمد عبد الظاهر هاشم
احمد طلعت عبدالقادر اسماعيل سﻼمه
ندى محمد عبد المعز شاهين
نرمين جمال احمد محمودعطية
شيماء محمود محمود فهمى
ريهام سمحي عبد العزيز سنوسي
ميرام مصطفى ابراهيم مصطفى ابو العز
رنا مصطفي علي حسن معروف
نرمين اسامه الشافعى حسن
ايه علي محمد علي عبد ﷲ
محمد صفوت السيد اسماعيل
ايه صﻼح خليفه ابوالعﻼ
عﻼء عادل مصطفى عبد اللطيف رضوان
سارة السيد سعيد عبد ﷲ
حسن المحمدى حسن السودانى
كوين اميل كمال كامل
مريم محمد سليمان عبد الصادق
احمد رجب عباس عقل عثمان
اميرة امير المؤمنين ابو الفتوح مصطفى الطويل
مروة حسن محمد عبد المجيد
اسماء عبد الباسط سيد على
محمد ابراهيم حمزة ابراهيم حمروش
عﻼ عبد الفتاح السيد عبدالعزيز يونس
محمد يسرى سعد على الشافعى

الكلية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره اسيوط
كلية التعليم الصناعى جامعة حلوان
اداب الزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
نوعية فنيه اﻻسكندريه
نوعية كفر الشيخ
حقوق انتساب موجه القاهره
ك.ت .فني صناعى قنا
تجاره طنطا
تجاره القاهره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
علوم اسيوط
السن عين شمس
اداب اﻻسكندريه
تربية ابتدائي الزقازيق
علوم رياضة اﻻسماعيليه
تربية المنصوره
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره الزقازيق
تربية شبين الكوم
اداب طنطا
طب بيطرى بنى سويف
نوعية الزقازيق
تجاره الزقازيق
حقوق القاهره
حقوق حلوان
علوم اسيوط
اداب دمنهور
تربية شبين الكوم
اداب دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
802806
878195
577218
151751
878904
670032
161952
158738
447414
385615
449464
151975
233733
297001
519583
729955
441686
393120
921018
205872
817648
438567
174663
918067
532581
239845
668210
605350
590088
657972
825524
598509

اسم الطالب
محمد على حسن علي
اﻻء ايمن احمد محمود
محمد اشرف احمد حمد الكاشف
رائف جورج وليم نسيم
ايه محمد فرغلى احمد
حسام مجدى جبر ابراهيم السيد
انس صﻼح يوسف يوسف عثمان
ساره كمال الدين قرنى مبروك
عمر رمضان كمال بيومى
احمد فهمى سيد فهمى
دنيا سامي علي غنيم
احمد عمار ابراهيم عمار
ريم حسين قطب محمود
سندس ايمن احمد ابو رية
آيه السعيد عثمان عثمان الهليهى
ايه عماد حمدى احمد
مصطفى أحمد علي بسيوني المصري
اسماء عطيه المرسى اسماعيل
عمرو محمد رفعت احمد
شيماء محمد احمد حسن
آية عامر حسين محمد
روان فتحي نبيه عبد السﻼم عمارة
اسراء عماد حنفى محمود
احمد حسن احمد احمد
مصطفى عيد محمد عبد المقصود
اسﻼم اشرف حسين حسين
محمود مصطفى احمد رمضان
ايمان أحمد عبد المغني أحمد
اسراء عماد مصطفى الدنون
احمد محمد عطيه محمود منصور
نرمين ابو المعارف احمد محمود
ساره السيد مصطفى محمد

الكلية
معهد فني تمريض المنيا
فنون جميله فنون اﻻقصر
تجاره طنطا
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
علوم اسيوط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره انتساب موجه بنى سويف
طب بيطرى بنى سويف
علوم رياضة طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره طنطا
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره عين شمس
تجاره عين شمس
نوعية فنيه اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه عين شمس
حقوق سوهاج
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره بنى سويف
زراعه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
حقوق سوهاج
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
علوم حلوان
اداب كفر الشيخ
تجاره بنها
تجاره جامعة دمياط
تربية/رياضه المنصورة
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
434797
680896
375678
133581
831025
803015
890522
677308
316729
310670
818440
817221
546544
362083
529212
883022
833670
664747
882597
356540
302392
470274
240258
679809
909839
602430
351695
820697
472585
355757
659324
580208

اسم الطالب
يوسف حسين محمد عبد الرزاق احمد
احمد طه محمد سالم سالم المسيرى
مصطفى فضل رفعت فضل
مريم مصطفى عبد اللطيف بكر
امل عبدالمجيد محمد عبدالكريم
مارلين امير عاطف ميخائيل
هبه حنفى محمود بدوى
ايه محمود محمد فتحى محمود على
مي خالد عبدالغنى السيد
اميرة علي محمد عسر
ابراهيم عربى بهجات عبد النعيم
جورج اسحق فرمن ملك
مي محمود حنفي محمود
بسمه سعيد خميس سليمان
عبدﷲ رمضان عبدﷲ السايس
اسماء محمد محمود احمد
سيده عبده محمد عبدالمولى
احمد سمير ابوصالح عبده
ايمان سمير زكريا فلتس
احمد حسن احمد حسن
عمر جمال عبدالهادي عبد اللطيف عبدالسﻼم
احمد رضا السيد الششتاوى
ايمان مصيلحي شحاته عبد الرازق
محمد احمد عبد العاطى السيد العشري
وﻻء محمود احمد اسماعيل
ياسمين اشرف احمد عبدالحميد فضل ﷲ
يارا اسامه السيد احمد
احمد يحيا احمد امين
وﻻء احمد حامد طه على
هاله عاطف على حامد
فوقيه سامى عبد العزيز جمعه
نهير احمد مصطفى محمد عبدالرحمن

الكلية
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تجاره دمنهور
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
نوعية موسيقيه المنيا
تربية اسيوط
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية ابتدائي بنها
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره انتساب موجه بنى سويف
علوم المنيا
علوم رياضة اسوان
حقوق انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى اﻻسكندريه
زراعه اسيوط
معهد فني صحى اسوان
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
علوم اسيوط
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اثار الفيوم
تربية كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية اسوان
اداب الزقازيق
تجاره عين شمس
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تربية ابتدائي كفر الشيخ
اداب عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
اعﻼم القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
375748
330972
746387
234345
557246
835783
603735
153631
104398
291313
158114
169225
162755
540069
579672
454358
806053
881657
897300
608007
813959
727069
533117
885113
370757
518149
819743
227630
589162
607502
211932
207404

اسم الطالب
نعمه نعيم محمد احمد عبدالرازق
فاطمة خالد عبد المنعم حسين الصعيدي
دعاء محمد حسن محمد
مازن فرحات محمد محمد السيد
عبد الرحمن احمد جاد حامد على
كرستين مخلص وديع رزيق
ابراهيم ربيع عمر صبحى على
يسرا طارق على ابراهيم
ميادة حسين محمد عواد درويش
يحيى السيد يحيى متولي محمد
امانى رزق سﻼمه عبد اللطيف
دينا ابوالمعاطى متولى محمدالموجى
ندا عبد المجيد عبد الوهاب عوض
مريم عيد محمد عبدالحميد
ايه محمد السيد على ناجى
هاله الدسوقى عبدﷲ متولى الخولى
مروه محمد احمد عبدالغفار
اسراء محمد عبد العليم حسن
ابتسام حسن محمد حسن
ايه السيد توفيق محمد عبد ﷲ
نادين محمد مندراوى عثمان
احمد ابراهيم توفيق ابو لين
جيهان سﻼمه محمد سعدعيدريشه
روبرت جميل سعيد توفيق
محمود على احمد على شحاته
ايه مجدى زكى عبد المجيد رمضان
وفاء عوني سعد حنا
بسنت عمر احمد تهامى
ياسمين طارق مصطفى ابوعبدﷲ
محمد خالد محمود حسين
كريم صﻼح حسن على سﻼمه
فادى عونى شفيق ميخائيل

الكلية
حقوق بنها
تربية ابتدائي بنها
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
معهد فني صحى اﻻسكندريه
علوم اسوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه طنطا
تربية بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
السن عين شمس
تجاره دمنهور
اداب المنصوره
نوعية طنطا
حقوق بنى سويف
تجاره اسيوط
اداب سوهاج
اداب الزقازيق
نوعية المنيا
السن عين شمس
زراعه اﻻسكندريه
فنون جميله فنون المنيا
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق اﻻسكندريه
اداب المنيا
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب كفر الشيخ
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
655066
663943
473146
113693
120607
896513
755322
364923
895282
315484
910602
579809
131472
888440
456025
590247
739057
558342
503489
581212
306849
883465
593447
838005
668498
303247
115426
898292
745222
810376
237845
167907

اسم الطالب
احمد محمود السيد معوض شﻼطه
ساره الشربينى عوض راشد
احمد عبدالمنصف محمد محمد ابو العز
محمد عبد الرحيم عبد ﷲ محمد طه
عزالدين الحسيني على شعبان
مادلين عطا جرجس عطا
تقى محمد على مصبح
امل احمد السيد اسماعيل محمد
احمد وائل محمد عبد ﷲ
عبد القادر جﻼل عبد القادر احمد
ريهام حمدى محمد عثمان
مريم احمد محمد مغازى احمد
هبه مصطفى عبد الرحمن عبد الوهاب
ناهد كمال يعقوب اسحاق
على محمد محمد على ابراهيم
اسﻼم السعيد سعد حسوبه
محمد فتحى محمد سالم
عزه السيد فرحات صالح
إسراء عصام الدين عبدالستار عبدالرؤف
ايمن محمد عطا سليمان عبد اللطيف
بسمة رمضان حسن شحاته
اسماء طارق موسى عبد الرحمن
رانده ابراهيم شطا ابو مايله
آيه عز الدين يوسف حسن عبد الرحمن
ايمان عبد ﷲ ابراهيم اسماعيل ابو الحسن
سارة اشرف مجد الدين الحاج علي
شروق طعيمه محمد بيومى
عﻼءالدين عﻼء عبد الرؤف ابراهيم
احمد صبحي عوض محمد ابراهيم
فاطمه صﻼح محمد احمد
امل طارق احمد ابراهيم درويش
محمد عمر على عبد العظيم

الكلية
علوم رياضة المنصورة
تربية المنصوره
تجاره كفر الشيخ
علوم القاهره
علوم القاهره
معهد فني صحى سوهاج
تربية العريش
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره سوهاج
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
تربية اسوان
طب بيطرى بنها
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
علوم اسيوط
تجاره طنطا
تربية جامعة دمياط
تجاره الزقازيق
اداب دمنهور
إعﻼم القاهره/رياضة
تجاره طنطا
تربية طفوله شبين الكوم
تجاره اسيوط
تربية جامعة دمياط
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تجارة جامعة السادات
دار العلوم انتساب موجه الفيوم
كلية البنات علوم عين شمس
حقوق سوهاج
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنى سويف
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تجارة جامعة السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
428251
114495
382849
818423
311566
151464
284511
601624
217156
546177
907784
282511
351377
362390
615269
380798
305987
451745
438828
322401
590344
164304
590985
593695
846700
454565
833026
511267
813016
356909
297376
748508

اسم الطالب
مصطفى اشرف حسن عبد الرؤف حسن
ايمان ياسر نبيل عبد القادر
اسامة حامد عبدالحميد سيد راشد
هاجر عيد محمود عبد العظيم
عمر محمد محمد عبده
احمد محمد علي مصطفى
مي ابراهيم فاروق موسى
محمد هاني عبد ﷲ يوسف
اية محمد على عبد المجيد
إسراء محمد أحمد عبد الحليم
ابرام خيرى جندى جاد
رنا رامز رزق رياض
فادى فوزى عزيز طانيوس
هاجر احمد محمود محمد العيسوى
علياء عماد الدين ابراهيم العايدى
دينا رمضان عواد عبدﷲ زريق
محمد شريف سعيد السقا
محمد خالد محمد الصابر حسن عبدﷲ
أليس هانى سامى شفيق
احمد عاطف محمد عوض ﷲ هيبه
عمرو عاشور حسنى البدويهى
سمر هانى خميس ابراهيم رزق
سماح نعيم احمد الزند
هاجر محمد عبد الوهاب السﻼموني
محمد مبارك حسن مبارك
اسماء زكي زكي خلف
اسراء محمد عبد العظيم محمود
نور محمد محمد خليفة غبارى
ايه رمضان عبدﷲ خلف
مصطفى محمد المصطفى انور
منار محمد فرماوي محمود شمس الدين
صﻼح الدين حافظ محمد عوض

الكلية
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنها
طب بيطري المنيا
اثار قنا جنوب الوادي
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تجارة جامعة السادات
حقوق انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة جامعة دمياط
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
طب بيطرى القاهره
تجاره بنها
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
اداب الفيوم
حقوق المنصوره
تجاره جامعة دمياط
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
اداب انتساب موجه طنطا
كلية تجارة ج أسوان
اداب انتساب موجه دمنهور
معهد فني تمريض المنيا
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
اقتصاد منزلى حلوان
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
843222
600166
737444
677257
730065
657017
810387
501784
313146
806038
447516
299323
468051
224887
655776
670084
128372
840823
286944
280044
529432
601096
440873
608033
669893
372891
367552
318794
675628
150463
452970
287940

اسم الطالب
ماريو حكيم بشرى فريج
اسراء حسام الدين احمد احمد السباعى
هبه محمد فتحى احمد صالح السبع
محمود اسامه محمد ابراهيم البراوى
سماء محمد صبرى عبدالسﻼم بﻼل
يمنى مجدى حامد ابراهيم المالكى
اسماء حماده على عبد الجواد
هاشم حسام الدين عبد الفتاح ابراهيم
شرين حسن ابوسريع مصطفى
سماء سعدى حيدر عبدالكريم
عبدالرحمن السعيد ابراهيم نصرالدين
دعاء علي محمد على
سماح اسماعيل عبد اللطيف ابرهيم الروينى
حازم محمد ضيفى عبد المنعم سعيد
بيمن مكرم سعد فرج عبده
هدى سمير اﻻمام ابراهيم حسانين
اسراء جمال سيد حسن
رضا عبدالجيد سالم عبدالجيد
حسني سامي احمد محمد
البير نبيل جبره زاخر
هشام محمود سعد ﷲ محمود سلطان
أﻻء عبدالحي السيد عطيه سليمان
اميرة حسن عبد الوهاب عبد القادر
ايه هشام جميل حسين
مديحه اسماعيل على اسماعيل
سحر مجدى عمرو حسن
ايه يحيي محمد حسن
فاطمة خالد امين حسن
اشرف مجدى على حبشى
محمد صابر محمود صابر
اسراء جمال عبد الحفيظ قنديل
عبد الرحمن عصام بيومى مسعود

الكلية
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
حقوق الزقازيق
اداب انتساب موجه الزقازيق
علوم رياضة المنصورة
تجاره عين شمس
علوم المنصوره
تربية /رياضه المنيا
زراعه اﻻسكندريه
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
اداب المنيا
نوعية طنطا
حقوق حلوان
اداب كفر الشيخ
مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية
علوم المنصوره
نوعية المنصوره
اداب انتساب موجه حلوان
تربية المنيا
حقوق القاهره
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
علوم دمنهور
نوعية الزقازيق
اداب انتساب موجه طنطا
نوعية الزقازيق
اداب كفر الشيخ
علوم عين شمس
تربية ابتدائي بنها
اداب بنها
طب بيطرى بنها
معهد فني صحى رياضه امبابة
تجاره طنطا
علوم القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
615376
523509
735521
609545
740257
240868
733617
756139
448463
518803
133133
283611
678636
453468
220066
209340
163790
599102
547241
653593
803095
595126
437055
919378
124549
657519
840847
213164
375329
303483
848240
652536

اسم الطالب
عزيزه السيد توفيق السيد على رزقانه
امنيه حسين عبدالنبى عبدالستار
محمد كمال محمد ابراهيم مصطفى
فاطمه محمود عبدالكريم عبدالحق
محمد حسن محمد مسعد
مروه خلف محمد السيد
اميره عبدالمرضي محمد بلبل
اﻻء السيد عبد السﻼم احمد
اسراء عبدالمنعم محمد احمد الحلوانى
هالة يحيى عبد العزيز اسماعيل
سمية احمد راغب ذكى
عبد الرحمن اسامة جميل السعيد صبيح
شيماء محمود محمد حسن محمد
امنيه عادل عبد السﻼم حمودة
اميره خالد عبد المنعم على
مصطفى عبد الرحمن على عبد الرحمن
محمد سمير سعد ابراهيم
مازن احمد محسوب زكى محمد
احمد عصام عبد الخالق العزب اسماعيل
احمد اﻻمير حسن عبد الغفار ابراهيم
اسراء صﻼح عبد المعز متولى
اسراء خالد مصطفى الحفناوى
هبة ﷲ ايمن عمر عبدالحميد اﻻحول
محمد عبد النعيم محمد مرسي
ويصا وصفى عازر شنوده
غاده وجدى السيد ابواﻻسعاد الجيار
أحمد كمال أحمد خلف
اسﻼم مراد جمال محمد القطان
هناء ابوالفتوح رمضان مهدى عزام
ميرنا عادل عوض منصور
فاطمه عبدالموجود احمد جﻼب
احمد محمد فتوح محمد

الكلية
دار العلوم ج القاهره
علوم اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات الزقازيق
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره الزقازيق
اداب عين شمس
معهد فني تمريض الزقازيق
تربية العريش
اداب طنطا
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره عين شمس
اداب المنصوره
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق بنى سويف
تجاره الزقازيق
علوم رياضة الزقازيق
تجاره بور سعيد
فنون جميله فنون المنيا
تربية جامعة دمياط
اداب اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
اداب القاهره
تجاره المنصوره
تربية /رياضه المنيا
زراعه عين شمس
تربية بنها
تربية طفوله شبين الكوم
عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا
حاسبات ومعلومات الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
578227
117235
472391
464674
105003
876257
218762
727394
149662
900614
504875
732592
821988
148127
240614
466999
102524
756869
888090
278701
209580
392353
219183
582977
429066
236947
900367
888840
307203
390230
460804
654568

اسم الطالب
نهى السعيد عبد المقصود محمد عبد العزيز
سمر محمد عبد ﷲ على
اسراء منير انور عبدالوهاب
احمد طلبه مصطفى تمراز
نورا عﻼء رشاد ذكي محمد
عاشور محمد عاشور على
سماح يحيى فهمى ثابت
محمد فريد فتحى عبد الخالق محمد
محمد محسن حسن عبد العزيز
ضياء السيد احمد السيد
خلود صبرى عبد الحليم مصطفى برس
منار عبد العظيم مصطفى محمد
آيات طه الضوى بربرى عمر
محمود جمال محمد محمود
ساره محمد ابراهيم على
ياسمين فتحى احمد حنور
ميار طارق وجدى محمد فهيم
تقى فوزى عبد الحميد همام
صفاء عبد الفتاح مصطفى اسماعيل
نورا محمد عز الدين اسماعيل محمد
نادين اشرف محمد فريد
ايه جاد حماده راضى
ديانا سمير نصيف داود
نورا إبراهيم أبو العنين السيد أبوالعنين
اية محمد احمد محمد احمد
محمد عاطف محمد عبد اللطيف
اسماء رزق احمد السيد
كيرلس ممدوح رزق سعد
فايزة فتحي مصطفى سﻼمة
اسراء مجدى رمضان رمضان
مصطفى عادل عبدالمجيد عبداللطيف البهنساوى
ايه ابراهيم محمد عبد الوهاب ابراهيم

الكلية
رياض اطفال المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم المنصوره
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره اسيوط
حقوق القاهره
عالي هندسة بلبيس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره سوهاج
حقوق القاهره
حقوق القاهره
علوم كفر الشيخ
حقوق القاهره
تجاره جامعة السويس
تربية اسيوط
حقوق عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية الفنون التطبيقية ببنها
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
اداب كفر الشيخ
حقوق اﻻسكندريه
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
اداب سوهاج
معهد فني صحى رياضه اسيوط
طب بيطرى جامعة السادات
بنات علوم رياضة عين شمس
تجاره دمنهور
حقوق المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
876338
753739
238428
513236
888676
204486
502143
603920
583337
288817
898110
529517
679604
323425
237871
885579
313918
239245
450973
897408
834059
329639
143967
737657
587255
754186
315450
518247
156833
748452
312279
375264

اسم الطالب
اصاله ماجد مختار على
اسﻼم احمد نصحى السيد يوسف
ندا رشدى محمد وفقى
ميرنا مجدى دميان مطر
صموائيل ميخائيل مترى ميخائيل
ناردين ماجد لوزى قاصد
دينا محمد معوض أنور المقرحي
محمد اسامه محمد شاكر
اسراء امجد فتحى عبد الحميد حتحوت
محمد خالد عبد الكريم عبد العليم
محمود عبد الحافظ سيد محمد
مصطفى على محمد عبد الشهيد على ناصر
نورا رضا محمد محمد
زينب محمد شبل محمد شعيرة
دنيا عاطف محمد عباس
هبه خضر محمد متولى
ايناس طارق عبد المنعم اﻻحمر
رشدي ممدوح رشدي محمد
محمد تامر محمود سمير خربوش
نهى سيد محمود سيد
خالد محمد ابوالوفا عبد الباسط
احمد محمد الهندى محمد المرسى
زينب هشام عبد العظيم محمد
علياء عبدالباسط عبدالحى محمد صالح
أمينه احمد محمد على عاشور
مينا اشرف شوقى محروس بطرس
اسامة رجب عبد الصادق متولي
هانم شعبان احمد محمد قطب
محمد احمد محمد ابراهيم
محمود عبدالخالق جوده عبدالخالق
مصطفى محمد بركات ابراهيم
اميره ماهر السيد موسى محمد

الكلية
اداب اسيوط
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب جامعة دمياط
معهد فني صحى رياضه اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره اﻻسكندريه
معهد فني صحى رياضه الزقازيق
رياض اطفال المنصوره
تربية ابتدائي عين شمس
معهد فني صحى سوهاج
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه المنصوره
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
تجاره القاهره
اداب اسيوط
نوعية اشمون
اداب حلوان
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره سوهاج
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
اداب حلوان
حقوق انتساب موجه عين شمس
طب بيطرى الزقازيق
نوعية بنها
تجاره بور سعيد
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب دمنهور
تجاره بنى سويف
تربية جامعة السويس
تربية/رياضه شبين الكوم
تربية بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
806720
919635
391436
169542
469222
295962
539790
431543
752754
323856
522676
674780
881947
678581
375224
731542
733940
460201
165892
296099
729027
597736
681424
123528
752172
308418
597268
149516
358803
293305
277265
388528

اسم الطالب
دينا عبد ﷲ احمد محمد
محمد رجب ابراهيم سليمان
اميره محمد اسماعيل السيد جاب ﷲ
اسﻼم رجب حلبي عبد ﷲ
صباح فتحى محمد السيد محمد
سلمى محمد صبرى محمد نوار
إيمان محمد عبدالمجيد أبوالسعود
وليد مجدى سليمان يوسف
منه ﷲ محمد نظير حسن الفولى
اية حمدان عيد على
ايه محمد السيد محمود الجبيلى
مصطفى احمد عبد الحميد عبد اللطيف عبد ﷲ
فاطمه صﻼح جعفر عبد البديع
اسراء احمد مصباح احمد على
تغريد سعيد محمد حامد
محمود حسن احمد حسينى عيسى
احمد عبد الغنى عبد المغنى محمود غنيم
رنا نصر السيد احمد ابو الروس
هدى سﻼمه شعبان اسماعيل
اميرة فايق احمد عبد السﻼم داود
نورا على احمد محمد عباده
احمد خيرت عبد الكريم السيد عيد
مرح احمد محمد العراقى السيد
عبد الفتاح احمد مصطفي محمود
مريم اسماعيل على اسماعيل خليل
اسﻼم اشرف جابر زهران
محمود مجدى محمود القصبى غانم
دينا عبد الرحمن قطب احمد
دينا اشرف عبدالمجيد عبدالرازق
دعاء محسن رمضان جابر
عمر السيد سمير على عجم
وليد السيد عرفه عرفة

الكلية
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره بنى سويف
حقوق طنطا
كلية البنات آداب عين شمس
تربية ابتدائي دمنهور
علوم رياضة اسوان
تجاره بور سعيد
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب اسيوط
اداب المنصوره
حقوق بنها
تجاره الزقازيق
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره طنطا
علوم الفيوم
كلية البنات تربية عين شمس
علوم الزقازيق
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
علوم المنصوره
حقوق القاهره
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
معهد فني تمريض المنصوره
دار العلوم ج القاهره
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره القاهره
تجاره عين شمس
دار العلوم ج القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
473469
530682
584246
371355
542644
439927
439691
110191
366337
600949
310134
589046
352674
365774
364702
533845
656812
211243
598621
301691
322454
885615
894522
732870
310853
131905
322285
581022
580667
358232
351121
297030

اسم الطالب
آيه ابراهيم عيسى محمد كمون
ايمن السعيد يوسف الخويسكى
محمد الغريب جابر الشهاوى
عمر عبدالرحمن رمضان عبدالرحمن
مريم سعد محمد عبدالرحمن السيد
نورهان عادل نبيه أحمد عرفه
ليلى نبيل عبد السﻼم حسن راشد
جمال سامح منير مقار
مصطفى احمد عبدالحميد محمد برهومة
اميره ايهاب ابراهيم خليل العراقى
حمزة عبد الدايم عبد الهادى الباسطى
آية السيد رمضان داود
رنا احمد سيد شحاته
فاطمه رافت جوده حسن
ساره عبدالهادى السيد خضرى
اية طارق احمد قطب غانم
ريهام عمرو سعد محمد مطاوع
لوسيانا عزت منير سعيد
دينا حسن حسن الصعب
محمود خالد محمد عفيفي
خالد عبد الناصر محمد الصاوى على
اﻻء سراج الدين سيد احمد
جهاد السيد ابراهيم عبد المجيد
ساره مجدى محمد سعيد عبد السﻼم
ايمان حلمي محمود ابو شادى
مصطفي خالد صباح عيد
محمد السيد احمدمحمد العشماوى بكر
كريم العربى عبد الحى الطحان
محمود رضا عبدالمنصف سيد احمد
منه ﷲ عبدالمنعم سلمى قطب
داليا مجدى محمد عطيه
اسراء احمد صﻼح علوان سيد احمد

الكلية
تربية كفر الشيخ
تجاره دمنهور
تربية طنطا
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
علوم رياضة اسوان
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره دمنهور
زراعه عين شمس/رياضة
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم رياضة الزقازيق
معهد فني صحى بنها
تربية/رياضه بنها
تجاره عين شمس
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره عين شمس
اداب دمنهور
تجاره الزقازيق
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
تربية جامعة دمياط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى اسيوط
تجاره سوهاج
تجاره بنها
تربية السادات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
حقوق عين شمس
علوم حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
321246
466548
814027
611918
754652
320979
328310
103125
614233
370298
826342
584403
439632
228166
286501
395033
548964
127098
238965
218874
351131
385824
899306
388882
597481
107465
672922
157256
590269
384480
748812
503538

اسم الطالب
رضوة عاطف محمد ابواحمد
داليا السيد على ابوشعيشع
محمود ابوبكر عبد الغنى عبد الدايم
ايمان عبدالقادر عبدالقادر محمود حسن
محمد سليمان الصادق شاكر
فاطمة عبد العزيز عبد المعبود العجوز
هدير محمد دراز عبد الحليم
محمود يسن رمزى درويش
دينا محمود محمد ابراهيم
هشام فراج ابراهيم فراج
ابتهال على عبدالبارى محمدين
ندا خيرى رفيق شمس الدين السجاعى
اسراء عبد القوى عبد السﻼم عبد القوى
محمد صبح احمد بدران صبح
نور الدين محمد منصور فرج
شريف محمد كمال على
عبد الرحمن سعيد بسيونى احمد سعيد
ساندرا سامح فهمي غبور
احمد محمد فاروق ابراهيم السرسى
احمد محمد كمال عبد العال
خلود محسن كمال محمد
احمد سامى محمد طة
ريهام رشوان حافظ رشوان
عمرو محمد حسن خليل
خلود مجدى محمد القنيشى
حسين احمد محمد حسين
محمود حمدى محمود يوسف على
ساره محمد سعد علي
بﻼل محمد محمد خضر
محمود احمد محمد عبداللطيف
اسراء حمدي حسن مصطفى
آﻻء كمال محمد عادل عوض

الكلية
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
اداب كفر الشيخ
تجاره بنى سويف
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
علوم العريش
علوم شبين الكوم ج المنوفية
بنات علوم رياضة عين شمس
حقوق القاهره
نوعية الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
اداب انتساب موجه المنصوره
حاسبات ومعلومات المنصوره
حقوق عين شمس
حقوق بنها
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم
تجاره سوهاج
تجاره عين شمس
تجاره بور سعيد
تجارة جامعة السادات
تجاره طنطا
تربية بنى سويف
تربية جامعة دمياط
تجاره انتساب م .بنها
تربية جامعة السويس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
734588
594501
534078
430699
544406
813852
528044
180741
155906
438500
590620
895115
382430
737566
170074
427735
591620
681546
543490
323148
741396
501239
228642
812560
513282
143205
158322
900819
534287
677159
283485
168897

اسم الطالب
ميﻼد عادلى جرجس تادرس
صابرين مجدى رجب يوسف مراد
سماح انور اصﻼن حسان
ايمان حسين محمد على نصار
حسن عبد الموجود على عبد الموجود عبد العال
امنيه حاتم محمد رجاء محمود
هديل عمرو محمد نورالدين احمد
احمد طاهر معوض سلومه
اميرة عايش محمد جمعة
امانى ابو اليزيد محمد احمد بخيت
هشام احمد ابراهيم رزق
سهيله احمد عبد الشافى ابوزيد
فاطمه ممدوح عبدالعزيز سﻼمة
ايه يسري الحسيني عبدالوهاب
حازم رجب مفرح محمد
آية محمود ابراهيم محمود ابوعسل
خالد محمد احمد الكيﻼنى
احمد جمال السيد على محمد على المرشدي
احمد ابراهيم محمد ابراهيم
اية محمد عبد الحكيم محمد نصار
احمد مصطفى عبد السميع محمد سالم
مايان محمد ابراهيم محمد خليله
مصطفى محمد صفى الدين المهدى
اوريانا جرجس اسعد ابراهيم
شيماء السيد حماده محمد جزر
نورهان ايهاب سمير محمد الفيومى
جودة على وزير صالح
اﻻء على بكرى محمد
نهى عنتر جمعه عبد العاطى ابو احمد
السيد ايمن عبد الحميد محمد احمد يونس
هويدا منوفي درويش عبد ﷲ
حازم ربيع عوض ﷲ على

الكلية
تجارة جامعة السادات
تجاره جامعة دمياط
اداب دمنهور
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره طنطا
تجاره بنى سويف
اداب اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تمريض بني سويف
زراعه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
علوم سوهاج
علوم بنها
نوعية الزقازيق
علوم الفيوم
تربية طفوله اﻹسكندرية
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
معهد فني تمريض المنصوره
علوم رياضة اﻻسكندرية
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره جامعة السويس
حقوق اﻻسكندريه
اداب عين شمس
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره كفر الشيخ
حقوق القاهره
تجاره بنى سويف
حقوق سوهاج
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تجاره عين شمس
زراعه الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
658054
361210
437109
674597
889147
752083
516709
666610
747616
315675
209338
515569
502202
288322
803883
669304
139693
505664
214470
600903
243340
540310
751310
533044
121980
368587
527416
463374
886400
575020
545849
832627

اسم الطالب
محمود امجد محب عبد الهادى عيسى
منه ﷲ حسان على عبد ربه
ايمان احمد حسن على حسن
هاجر السعيد محمد عبد الوهاب شلبى
دينا سيد عبد الرحيم حماده
حنان محمد كمال عباس محمود الظالم
هانى ناجى عبدالستار ناجى
محمد ابراهيم محمد عطية
اﻻء ابراهيم حسين حسين مصطفى رزق
محمد احمد البدوى حسين غنيمه
رامز فؤاد صدقى مسعد عزب
محمود احمد محمد فاروق ابوعجور
ميرنا الفونس راضى بشاى شحاتة
اية ايهاب محمد سعيد فياض
يوستينا زاهر فوزى يواقيم
اسﻼم مجاهد محمد مجاهد عبد الدايم
منةﷲ عمرو سيد رزق
عمار احمد محمد عبد العزيز فيود
ابراهيم صابر محمد حسن فرج
نرمين رمزى عبدالسﻼم العايدى منصور
اسراء سعيد شوقى عويضة
غادة اشرف عبد العزيز عبد الحميد
محمد اسامه محمد رشاد محمد الغصناوى
محمد ناصر السيد السيد عبدﷲ
ايمان رشدان جمعة حمودة
روان محمد مصطفى مصطفى
سلسبيل حمدي أحمد محمد عبد ﷲ
فاطمه الزهراء السيد عيسى عبد الجواد قطب الفيومى
صفاء طلعت عبد الجليل احمد
منه ﷲ حسن مصطفى حسين ديوان
عبد الرحمن محمد عبد الحميد الشمندى
نسمه محمد امام السيد عامر

الكلية
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه عين شمس
تربية/رياضه اﻻسكندرية
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
معهد فني صحى اسيوط
تربية ابتدائي بور سعيد
تجارة جامعة السادات
تجاره المنصوره
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم بنها
تجاره عين شمس
اداب دمنهور
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
علوم عين شمس
علوم المنيا
تجاره الزقازيق
حقوق حلوان
تجاره دمنهور
حقوق بنها
تربية ابتدائي الزقازيق
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تربية طفوله ج دمنهور
تربية رياضيه بنين بور سعيد
زراعه دمنهور
تجاره القاهره
علوم رياضة بنها
تربية أساسي اسكندرية
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
اداب اسيوط
طب بيطرى المنصوره
تربية/رياضه اﻻسكندرية
اداب قنا ج جنوب الوادى
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
159293
605849
118825
436034
808768
464020
657815
364708
661495
902700
323128
664436
890906
685191
665725
682455
372777
734556
880438
226800
310285
510915
385414
662563
660145
233037
309710
310980
605917
383739
755864
293524

اسم الطالب
مريم يوسف وهبه فام
شريف وائل عبدالستار السيد
سمر محمد مطاوع محمد
ياره جابر أبو الحديد مصطفى عرفة
مؤمن احمد محمد ابراهيم
هدير وليد فتحى عبدالحميد ابوهﻼل
محمد عبد العال احمد حسن قرمد
سمر عادل اسعد حنا
ساره طارق عبد الجليل بﻼط
هايدى سيد محمد منصور
اسﻼم عادل ابراهيم الطنطاوى عمر
سمير سالم الدسوقى البدوى سالم
طارق علم الدين عارف محمد
احمد وجيه الجرايحى عبد الوهاب سليمان نصر
اسراء كمال صالح محمد جادو
اميره صﻼح عبده عيسى فراج
ندا محمد ابراهيم محمد
اسراء صﻼح عبد ﷲ حسين
مارينا عجايبى دانيال عبد المسيح
اسماء مصطفى احمد كمال
حسام فيصل صادق شكر
مصطفى محمود سعد سليمان حفنى
عمر ابراهيم ابراهيم محمد اسماعيل
عمر جمال عبد الحسيب السيد حامد الشرقاوى
على ابراهيم على عبد الحميد
ساره سمير احمد محمود
خالد عزت رياض ابوعلى
اية مصطفى حسن السخاوى
هدير الحفناوي محمود شفيق
عيسى رجب عيسى ابراهيم
احمد قطب عبد الصبور تمام
احمد منعم عزت محمود علي

الكلية
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تجاره الزقازيق
اثار القاهره
حقوق اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات المنيا
تربية كفر الشيخ
معهد فني تمريض المنصوره
اداب القاهره
تربية المنصوره
اداب سوهاج
معهد فني صحى بنها
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد فني تمريض اسيوط
تجاره المنصوره
اداب جامعة دمياط
اداب المنصوره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة الزقازيق
تجاره اسيوط
حقوق القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
تجاره كفر الشيخ
تجاره بور سعيد
علوم عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى اسماعيليه
حاسبات ومعلومات القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
458819
526905
663488
507985
226086
432947
544619
607331
753023
887650
523599
386707
729234
523582
539087
442207
121394
746451
827586
277406
580594
111753
433652
105589
833129
658072
557671
233934
359647
308156
159251
908805

اسم الطالب
فاطمه حمدي حسن ناجي
سارة فؤاد عطية عبد ﷲ الفرارجى
لينه محمد المعصراوى السيد عبد القادر محمد الحفنى
محمد احمد حسن محمد معروف
بسام محمد سيد على
حسن وجيه محمد عبد السميع
محمد عبد الغنى محمد احمد داود
سامح طارق محمد احمد
ياسمين ابراهيم محمد ابو المعاطى عبد الرازق
مارلين ميﻼد نبيه ميخائيل
إيمان احمد قبيصى رفاعي احمد
مارينا عبدالمسيح خليل بهجة
صفيه عبد العاطى عبد العاطى الصباغ
نورهان احمد محمد عاطف الحرون
آيه محمد عبد الهادى موسى
اسﻼم عبد الغنى احمد جادﷲ
عمرو عبد الناصر محمد منصور
زينب نبيل محمد محمد
هيام خالد قاسم حسين
عمر خالد محمداحمد الحلى
احمد حمزه عثمان عبدالفتاح
ايمان ابراهيم ممدوح العبساوى
عبدﷲ ابراهيم كامل ابراهيم السنطاوى
منة ﷲ ابراهيم فرج احمد
اسراء على فهيم موسى
غاده عبد السﻼم عبد الكريم عرفات سﻼم
مصطفى عبد النبى سالم بسيونى مسلم
هشام عبدالحميد محمد جودة
احمد محمود حسن محمد عبدالقادر
محمد صابر عبد الغنى على العابد
رانيا ربيع احمد محمد
اسراء شعبان فؤاد محمد

الكلية
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
اداب اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
تربية بور سعيد
تجاره اسيوط
تجاره اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات عين شمس
نوعية الزقازيق
تربية أساسي اسكندرية
زراعه دمنهور
زراعه طنطا
السن عين شمس/رياضة
علوم رياضة جامعة السويس
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره طنطا
حقوق القاهره
علوم رياضة حلوان
فنون تطبيقيه حلوان
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية بنى سويف
علوم اسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
303160
650936
240556
154370
442566
606701
834483
447369
433188
907738
746796
576324
908140
815152
586223
819849
740991
729100
283988
105081
104135
525974
388042
747943
127398
824762
906503
612402
737626
283359
158044
600101

اسم الطالب
اسراء محمد عبد الرازق السيد العشماوى
هاله حسن على رجب دﻻل
زينب عادل عبد القادر عبد الواحد
ابو بكر ربيع قرني احمد
عبد الرحمن ابراهيم مرسي عبد السيد مرسي
دميانه الفونس سمعان باسيلى
سحر عبد الستار عبد الفتاح قناوى
هشام طارق عبد المنعم محمد بحيرى
شادي عبد الحميد عبد الجليل هارون
عيسي المهدي محمد على
اسﻼم صالح شلبى على
مصطفي كامل السيد الششتاوي
منير ناصر كليب بطرس
يوستينا ماهر فهمى ايوب
رحاب نبيل رشاد صقر
جيهان عوني محمد مهني
احمد محمد حامد مهدى
محمد مجدى ياسين عطيه سند
عبد ﷲ احمد محمد نور عمرون
هدير سيد على محمد
محمد مختار محمد احمد
عمرو السيد محمد الضمرانى ابوزيد
عبدالفتاح محمد عبدالفتاح محمد جودة
سميه سامح السيد خضير
هاجر محمود محمدين خضرى
اسماء احمد وردانى عبداللطيف
مروه اسعد عبد العزيز فرغل
سعيد محمد سمير عبد العزيز ابراهيم
ساره صﻼح عبدالمطلب احمد
يوستينا يعقوب شكرﷲ عبيد
لمياء محمد عباس احمد
على صبحى سعد حسن يوسف

الكلية
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تربية رياضية بنات المنصورة
بنات علوم رياضة عين شمس
علوم رياضة بنى سويف
معهد فني صحى طنطا
نوعية الزقازيق
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
تجاره جامعة السويس
تجاره طنطا
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره المنصوره
اداب المنيا
علوم رياضة اﻻسماعيليه
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره القاهره
تجاره عين شمس
علوم اﻻسكندريه
تجاره انتساب م .بنها
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية انتساب موجه بالسويس
دار العلوم ج القاهره
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم الزقازيق
فنون جميله فنون حلوان
رياض اطفال القاهره طالبات
زراعه الزقازيق/رياضة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
233010
675645
590254
501933
387262
655071
537944
884516
426066
224225
899541
536994
817548
557526
431435
598131
680348
590047
366667
757158
291290
165014
213214
217793
732919
291420
284126
460500
161498
512269
442478
373444

اسم الطالب
مرفت نشات احمد زكي
فاطمه صبرى محمد السيد احمد
اسﻼم محمد محمد هاشم عبد الحميد
نادين يوسف محمود بسيونى
ايمان حامد السيد عثمان
حسام محمد سﻼمه اﻻمام عبد العال
ريهام صﻼح رمضان محمد السيد
عمر محمد عبد الغفار محمد
راندا صبحى السيد السيد الشريف
فتحيه صابر عبد التواب ذكى
احمد كمال محمد ابراهيم
أمنيه سيد زكريا عبد الحميد شكر
بيشوى اشرف حلمى خليل
محمد ضياء الدين محمد إسماعيل حميده
خالد مجدى احمد عبد الرحيم
ايه محمد محمد رشاد أحمد عبده
سلوى طارق محمود محمد شلبى
شروق احمد أحمد محمد المهدي
عبدالمحسن ابراهيم عبدالمحسن ابراهيم
عبد الرحمن مهدى كامل مهدى عبد الرحيم
محمود ابراهيم محمود يوسف
عمر عصام عمر قاسم
احمد محمود اسماعيل محمود محمد
سما اسامه محمد السعيد
مشيره طارق محمد صﻼح الدين عليوه درباله
ماجد محمد سيد محمد حسن
عمرو احمد عباس امين السكرى
فهمى ابراهيم فهمى اﻹبياوى
عبد ﷲ على محمد حامد
راندا انور محمود السيد
أحمد عوني عبدالنبي حسن النحراوي
احمد اشرف سالم حسنين خليل

الكلية
علوم عين شمس
اداب المنصوره
حقوق المنصوره
اداب اﻻسكندريه
كلية البنات تربية عين شمس
تربية/رياضه المنصورة
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
طب بيطرى فرع مطروح
حقوق انتساب موجه حلوان
حقوق سوهاج
كلية اللغات والترجمة سوهاج
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
تجاره جامعة دمياط
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
تجاره جامعة دمياط
تجاره بنها
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
حاسبات ومعلومات الفيوم
حقوق القاهره
حقوق القاهره
تربية طفوله الزقازيق
علوم القاهره
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره كفر الشيخ
معهد فني تمريض بنى سويف
حقوق اﻻسكندريه
اداب طنطا
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
883961
832746
675976
117804
146983
283647
585849
359631
364682
181286
682583
297196
104840
832666
828501
727610
651399
727248
315169
681597
821280
164992
158188
131081
277489
452111
667635
303763
682580
828792
578386
351785

اسم الطالب
مروه نجاح ابراهيم عبد النبى
ساره محمد سعد علي
نسرين محمد محمد السيد
رضوى عاطف كمال امبارز
محمد جمال حسين محمد جنيدى
مهند فكري محمد السيد
مروة العدوى عبدالصادق البنى
احمد خالد ابوالعﻼ قاسم
خلود جمال احمد عبدالحكم
حسين ديهوم عبد الحميد نعاس
اسراء محمد عبده فرح المصرى
مروة مصطفى حسين عبدالعال
عبد الرحمن خالد محمد عبد السﻼم محمد
اغابى راغب زكى مرقس
اسﻼم محمد عبد الجيد عبد ﷲ
مريم محمد حافظ محمد اﻻهوانى
نوران محمود طلعت محمد السيد
احمد رياض السيد احمد الشحات
محمد مصطفى احمد محمود السحيمى
محمد سمير ابراهيم الدسوقى هﻼل
عبد الناصر محمد عباس مهران
عبد ﷲ سعد الدين طلبة على
سحر سيد عبد الرؤف عبد الغنى
سلمى طارق رشاد يوسف
محمد ايمن سمير امين
محمد رضا احمد محمد الفاره
امنيه على محمد صالح
سارة شيرين موسى جابرعياد
اسراء فتحى صﻼح حسن الصعيدى
آيه عبدالعزيز حمزة عبدالعزيز
منة ﷲ السيد عبد العزيز الجليند
محمد وجيه جوده محمد

الكلية
اداب اسيوط
كلية تجارة ج أسوان
تربية الزقازيق
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره الزقازيق
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
معهد فني صحى طنطا
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
زراعه القاهره
ك.ت .فني صناعى المطريه
علوم المنصوره
زراعه عين شمس
علوم رياضة القاهرة
فنون جميله فنون اﻻقصر
ك.ت .فني صناعى نجع حمادى بنين
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره المنصوره
علوم رياضة الزقازيق
اداب بنها
معهد فني صحى المنصوره
ك.ت .فني صناعى قنا
حقوق بنى سويف
تربية بنى سويف
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم طنطا
علوم المنصوره
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
علوم المنصوره
علوم اسوان
علوم طنطا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات

Page 3735 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
557608
581514
577260
179670
130068
808514
216012
830045
226603
677304
325612
605931
464970
170338
611178
217997
366558
546520
753016
311090
609449
214230
217868
357047
221191
472570
523728
907130
894258
662672
842175
524896

اسم الطالب
ثروت حامد ابراهيم محمود العياط
محمود سعد اسماعيل رضوان
احمد عادل عبده على حلوه
عمر حلمي محمد جاد
عمرو عبد الحكيم سلطان عبد الكريم
محمد إبراهيم محمد موسي
تقى حسن عوض حسن
فاطمة عبدالشافى سالمان احمد
محمد نبيل انور امام
ايمان على المتولى احمد
منة ﷲ محمد مصطفى عبد الفتاح
احمد محمد زكى عبد الحميد ابو العنين
محى وحيد بدير عيسى
هدير فراج روبى محمود
ايه عبد الحفيظ محمد مهدى
خلود محمد سيد عبدالحميد
ضياءالدين احمد معوض احمد حسين
بتول مصطفى عسكر عسكر ابراهيم
ندى محمد محمد السعيد عبد الدايم
ميادة عادل مصطفي المشد
امل السعيد محمد حسن
اية فوزى محمد ابراهيم حسبو
مونيكا السبع صموئيل جرجس
عﻼء الدين عبداللطيف مصطفى عبداللطيف
منة ﷲ عطيه عطيه احمد
هاله رضا شاكر محمد
بسمة محمد أمين عيسوي رحاب
مصطفى محمد الخضيرى محمود
تقوى جمال فولى عبد العال
سمير سرحان السيد عبد العال ابراهيم
محمد على ادريس على
امانى صافى غانم الﻼفى خالد

الكلية
تجاره دمنهور
معهد فني صحى طنطا
اداب انتساب موجه المنصوره
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب المنيا
نوعية فنيه عباسيه
تربية قنا ج جنوب الوادى
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
اداب جامعة دمياط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تربية ابتدائي الفيوم
معهد فني تمريض الزقازيق
السن عين شمس
تربية ابتدائي بنها
تجاره اﻻسكندريه
دار العلوم ج القاهره
اداب كفر الشيخ
تربية الزقازيق
علوم القاهره
تجاره انتساب موجه حلوان
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
حقوق حلوان
تربية كفر الشيخ
تربية اسكندرية
اداب سوهاج
معهد فني صحى سوهاج
تجاره المنصوره
علوم رياضة المنيا
تربية أساسي اسكندرية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
749536
741992
439656
744022
165967
884574
119778
277667
209217
904651
302348
598530
752097
617644
506214
304787
548377
146372
506454
518767
446811
384090
511942
730312
881747
303237
387266
131942
387833
207633
470027
744520

اسم الطالب
عبدالرحمن عبد الصبور محمد المتولى
ايه محمد احمد محمد
دنيا السعيد ربيع رمضان مقبول
اﻻء ناصر على احمد
احمد شعبان بكرى حامد
محمد احمد محمد احمد
عﻼء حمدي السيد حسين
محمد كرم محمود فرج حسنين
ميار وليد صبحى محمد
عطيه صﻼح عطيه اسماعيل
احمد سعيد محمد عبد الحسيب احمد
محمد مصطفى محمد البريشى
سلمى وليد محمد حسن عوض
محمود محمد عبد الهادى محمود أبو العنين
دينا عصام عبدالعال الطنطاوى
هاجر خالد جابر فايد
محمد عبد العاطى السيد منسى ابراهيم
منى عبد ﷲ محمد عبد ربه
شيماء اسماعيل عبدربه اسماعيل
مارينا ظريف زكى حنين
محمود محمد سعيد محمود وهبه
شيماء محمد عبدالحميد متولي
مها رأفت السيد حسن السيد
محمد ايهاب محمد محمد سماحه
فاطمه ابراهيم عبد القادر عثمان
دينا عزوز على خلف ﷲ
ايه عبدالحليم احمد بيومى
ضياء على عبد العليم احمد
يارا سعيد متولى عبدالغنى
ميرنا عماد نجيب فانوس
محمود شعبان عبد المنعم محمد الدالى
عبدالحليم فتحى السيد محمد

الكلية
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تجاره جامعة السويس
تجاره طنطا
تربية اﻻسماعيليه
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره اسيوط
تجاره طنطا
تجاره عين شمس
تجاره عين شمس
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره بور سعيد
علوم بورسعيد
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
اداب دمنهور
تربية السادات
ك.ت .فني صناعى بنها
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب دمنهور
تجاره سوهاج
اداب عين شمس
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
اداب اسيوط
تربية طفوله شبين الكوم
علوم عين شمس
حقوق انتساب موجه القاهره
اثار القاهره
تجاره عين شمس
تجاره كفر الشيخ
السن عين شمس/رياضة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
479111
892062
906480
137893
590547
146522
455287
676162
603551
303736
815464
668223
614647
745172
539321
532167
228434
220268
425423
595218
738922
229417
289327
881719
892175
600335
669924
232770
736532
537626
292242
234916

اسم الطالب
نسمة مسعد محمد عبدالمنعم ابوسريه
كرم زين العابدين نظير على
اميره محمد عطا تمام
بسمه اسامه محمد احمد
كريم هشام محمد على يوسف
ابراهيم زغلول عمر محمد
على سامح على دغيم
شروق طلبه ابراهيم سيد احمد
عمر خالد جوده عليوه
دهب محمد نجيب عطيه
سميحة مجدى حسن محمد
احمد مجدى احمد منصور على
ايه ﷲ ايهاب احمد محمد سالم
اﻻء ابراهيم حسن على
ريهام رفعت السيد داود
احمد محمد عبدالمنعم امين حسب ﷲ
مصطفى محمد احمد شوقى محمد
اية فوزى يوسف منازع
بﻼل عاشور نوح يونس
احمد راضى حسن راضى السيد
محمد السيد ابراهيم محمد محمد
ميار حمدى عبده مسعد
مصطفى احمد عبدالمحسن عبدﷲ
وﻻء محمد خفاجه مرسى
اندراوس سمير خليفه ميه
اية عادل حامد مكاوى
محمد السيد عبد المنعم على فوده
رضوى احمد غريب عبد ﷲ
عزه ابراهيم حسين على عبدﷲ
دينا عبد ﷲ عبد العظيم راشد غراب
ايمان سيد محمد عبد اللطيف
سماء رمضان سعد محمود

الكلية
نوعية كفر الشيخ
تجاره اسيوط
تربية سوهاج
كلية البنات آداب عين شمس
اثار قنا جنوب الوادي
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
اداب المنصوره
تجاره الزقازيق
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب المنيا
تجاره بور سعيد
السن عين شمس
تربية اﻻسماعيليه
تربية ابتدائي السادات
معهد فني صحى اﻻسكندريه
حقوق عين شمس
اداب عين شمس
حقوق اﻻسكندريه
معهد فني صحى بور سعيد
تجاره الزقازيق
حقوق عين شمس
تجاره القاهره
تجاره اسيوط
معهد فني تمريض اسيوط
تربية طفوله الزقازيق
علوم المنصوره
تربية حلوان
اداب الزقازيق
علوم دمنهور
تجاره انتساب موجه حلوان
نوعية جيزه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
730006
522637
539022
672165
509068
155945
615232
594256
149768
549595
517632
538011
812357
665247
381547
591415
155078
535466
226809
126141
120861
322013
734564
387533
228318
449542
155372
588177
464626
156220
472277
438888

اسم الطالب
نورهان سمير عبد العظيم حسين
الشيماء احمد محمد رويشة
كرستينا عادل فوزى بخيت
هدير احمد عوض البدراوى
كرستينا نزية جاد الكريم عبد المﻼك
سيد خليفه جمل سيد
اﻻء حسنى عبدالعزيز توفيق
ندى مجدى محمد الباز عتمان
اسراء ابوبكر سالم ابوزيد
دعاء حسن عبد الحميد داود
مريم عاطف السيد ورشان
فاطمة الزهراء عادل محمد مبروك الحاج عيد
بهاء على نادى على
ايه الرحمن عبد ﷲ السعيد السيد ساطور
اﻻء سعيد سعد عبدالفتاح
مريم محمد ابراهيم همام
هبة حسن مصطفى الجندى
ايمان خميس احمد محمود شحاته
انشراح محمد اسماعيل عبد ﷲ
عبير عﻼء الدين عبد المنعم محمد
محمد حسن محمد بيومى
اسﻼم طاهر محمد سنبل
احمد محمود عبدالرءوف محمد
مصطفى سامى ابراهيم محمد طالب
عبد الفتاح خالد عبد الفتاح رمضان
ايه عبدالعزيز احمد الطناحى
مصطفى اسماعيل محمد خضر
ابراهيم جمال صابر عبدالقادر جادﷲ
محمود عادل عمر سليمان سليمان
فتحية سيد محمد سليمان
خلود عبدالوهاب عبدالواحد صبره
شاهندة عبد ﷲ سيد احمد همام

الكلية
تجاره عين شمس
تمريض اﻹسكندرية
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية المنصوره
اداب دمنهور
تجاره اسيوط
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية جامعة دمياط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية طفوله ج دمنهور
تجاره دمنهور
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره بنى سويف
اداب المنصوره
اداب انتساب موجه عين شمس
كلية الزراعة جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
تجارة جامعة السادات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
علوم كفر الشيخ
تربية بنى سويف
اداب كفر الشيخ
تجاره دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
545185
384375
378546
371837
528838
597688
545345
921977
670854
165457
307771
374904
895095
663340
506058
517613
278934
846593
210749
117615
304039
826637
297105
363118
393251
522471
121554
152323
442078
905726
800661
583246

اسم الطالب
محمد على جابر عبدالرحيم
احمد عمر محمد شعبان خليل
محمد رجب محمد احمد
امانى احمد محمد على حسن
احمد كامل بهى الدين ابو زيد
رامى محمد ابو الفتوح محمد سيد احمد
محمد عبد الستار نصر ﷲ محمد خالد
جهاد جمال صالح محمد
مريم صبحى عبد السميع محمد على
ايمان احمد رجب ابراهيم
اية اشرف عبد الحليم السيد
عبدالخالق عرفه محمد اسماعيل
رحاب محسن على عبد اللطيف
ايمان محمد عبد الرحمن يوسف محمد
اميره رضا محمد سﻼمه حسين
ساره عبده جابر الهرش
احمد ابراهيم احمد انور
اﻻء مجدى مصطفى احمد
ندى محمد محمد عبد الفتاح مسعود
نورهان محمد عبد الوهاب عبد الوهاب
رحمة اشرف محمد فوزى على حمد
عمر نجاح محمد حسن
ايمان محمود صالح محمود حمد
اسﻼم هشام زكريا محمود
مى سيد محمد محمد
احمد عبدالخالق مسعود الجالى مصطفى
مصطفى محمد على محمد
احمد سيد على احمد
عبدالعزيز مجدى شوقى العتر
مصطفي احمد ابراهيم محمد
رانيا خالد زكريا نبوى
منى فتوح فتوح الدسوقى حشيش

الكلية
علوم رياضة حلوان
تربية/رياضه عين شمس
تجاره اسيوط
بنات علوم رياضة عين شمس
طب بيطرى اﻻسكندريه
معهد فني صحى بور سعيد
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تربية اسوان
معهد فني صحى المنصوره
دار العلوم الفيوم
تربية طفوله شبين الكوم
علوم بنها
تربية سوهاج
طب بيطرى اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق اﻻسكندريه
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
علوم القاهره
زراعه القاهره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب عين شمس
تربية/رياضه عين شمس
حقوق عين شمس
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
تربية /رياضه بنى سويف
زراعه المنوفية/رياضة
تجاره سوهاج
تربية ابتدائي المنيا
معهد فني تمريض طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
381081
909750
590774
895060
898125
651957
310222
448958
586491
516771
663342
606032
905640
236738
577051
232686
374205
747041
155207
727920
529871
535083
454574
900324
306825
677270
523564
749719
142526
300353
518889
826951

اسم الطالب
احمد شكرى صﻼح فرج
زينب محمد عبد القادر حسين
ماجد مجدى محمد التابعى ابراهيم المصرى
اسماء محمد صﻼح محمد
خالد حسام الدين محمد محمد
اسﻼم محمد بدير عبد الغنى عبد الوهاب العش
محمود عبد الحميد عبد الحميد الشيخ
دنيا نجاح لبيب شحاته سيف الدين
ايمان محمد السعيد احمد هندى
حاتم عمرو عبدالمنعم عبدالقوى ابووافيه
ايناس اشرف ابراهيم محمد السيد
فارس محمد عبد الهادى مصيلحى
هبه ناصر حمزه محمود
كريم كمال ابراهيم عبد الستار
سمر احمد محمد اسماعيل
ايمان صﻼح الدين محمد راوى
مى محمد عبدالرؤف محمد السيد
مصطفى محمود حسان احمد عبد السميع
عﻼء ميهوب فؤاد ربيع
همت السيد عبد المقصود صقر
محمد عبد الحميد شحاته عبد الحميد شحاته الكﻼف
رضا محمد احمد ابراهيم
اميرة عاطف ابو اليزيد الماحي
يوسف شعبان محمد عبد السﻼم
امنية احمد محمد كمال عدس
معاذ عﻼء الدين احمد عبد الحميد
مروة خالد على عثمان على
احمد عبدالمجيد خليل عبدالمجيد
اميره عبد الرحمن بدوى محمد ابراهيم
دعاء محمد ابراهيم أحمد ابو الروس
نغم خالد محمود ابراهيم السيد النكﻼوى
اسماء سيد عبده محمد

الكلية
اثار الفيوم
تربية ابتدائي اسوان
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم اسوان
إعﻼم ج جنوب الوادى
تجاره المنصوره
دار العلوم ج القاهره
اثار الفيوم
تجاره طنطا
تجاره دمنهور
تجاره المنصوره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره سوهاج
زراعه القاهره
اداب المنصوره
كلية البنات آداب عين شمس
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تربية ابتدائي بنى سويف
اداب انتساب موجه الزقازيق
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية دمنهور
اداب انتساب موجه طنطا
تربية رياضية بنين سوهاج
تربية شبين الكوم
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب
زراعه اﻻسكندريه
تجاره جامعة السويس
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تربية حلوان
اداب دمنهور
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
606149
116833
748213
156952
654175
670165
307309
610562
523803
822065
165652
505447
213578
526878
600775
662053
295396
442047
460055
233565
904619
730555
601611
894684
353930
294452
612463
286300
449131
534812
529936
305293

اسم الطالب
منى سمير دسوقي محمد بسام
محمد عادل محمد عبد الخالق
محمد احمد محمد عماطي
امل شعبان جمال على
ياسمين عبد اللطيف بدير حسن عابد
راندا حسن احمد احمد حسن
داليا سامي على الفقى
محمد اشرف محمد احمد
سارة السيد محمد اسماعيل على
رقيه الهوى يونس على
محمد ممدوح مفتاح بريك
محمود محمد ابو الحسن ابراهيم
هبه محمد محمود سالم
دنيا احمد عبد ﷲ ابو الفتوح
اسماء السيدالبدوى محمد على حسين
محمد رزق عوض محمد اسماعيل
سلمى محمود سيد عبدﷲ عاشور
احمد عبدالمجيد عبدالحميد ابوراضيه
أسماء الشحات أحمد شمس الدين
عبد الحكيم طارق محمد متولي
علي رفعت محمود محمد
ساره حفنى محروس حفنى نافع
عبدﷲ سعيد عبدالعظيم محمد خليل شرف
مصطفى شيخون عبد الرحيم شيخون
امير محمود على عبدالمنعم
احمد فتحي عبده حسين
محمود حاتم محمد محمد موسى
اماندا محمود السيد محمود
نوران يحيي عبد الرحمن رشاد حمزه
فاتن ناصر سعد عبدالرحمن
أمير اسماعيل محمد علي جنادي
ياسمين احمد مصطفى كامل شاهين

الكلية
علوم رياضة الزقازيق
حقوق حلوان
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب انتساب موجه بنى سويف
تربية ابتدائي المنصوره
معهد فني صحى المنصوره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
تجاره اﻻسكندريه
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
اداب انتساب موجه بنى سويف
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية أساسي اسكندرية
تجاره الزقازيق
تربية رياضيه بنين المنصوره
حقوق عين شمس
زراعه طنطا
تربية كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب سوهاج
طب بيطرى الزقازيق
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تجاره الزقازيق
اداب القاهره
حقوق طنطا
معهد فني صحى اﻻسكندريه
طب بيطرى دمنهور
تربية طفوله شبين الكوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
823183
650099
291544
734912
750530
652422
210311
155357
830171
439169
453156
384916
449381
294687
882249
472407
578991
826212
878136
816506
539423
731870
806887
173533
804839
157671
150430
117833
238004
391485
304720
842831

اسم الطالب
هاله حسام طه اسماعيل
بسنت على عادل محمد صابر
محمد يوسف ابراهيم سﻼمه حموده
ادهم شكرى محمد عوفه
احمد يوسف محمد يوسف فياض
محمد شكرى محمد يوسف
ميرنا هانى محمد السعيد موافى
محمد قرني ابراهيم دسوقي
ايه سعيد سيد عبد ﷲ
منة ﷲ احمد عبد المولى عبد الحافظ
سها ابراهيم محمد البخومي
محمد خالد محمد الحسينى
ندا السعيد عطيه ابو اليزيد
مينا عادل صبحي زكي
مارينا مجدى مفيد راغب
امانى سلوع على ابوالعنين
محمد عﻼء ابراهيم المكاكى
ساره احمد هاشم احمد
ايه عﻼء سيد ثابت
مصطفى محمد عبد الفتاح على
اﻻء عبد الفتاح محمد احمد الفار
احمد لطفى السيد الجوهرى
نوره معروف حسن محمد
يوسف عبد المقصود اسماعيل محمد
اسراء خلف قرنى خليل
حمدى محمد جﻼل عبد ﷲ محمد
محمود فوزى محمود عبد القادر
سهيلة محسن فاروق محمد بكر
هانم سيد محمود عبد الغني
نيللى عبداللطيف محمد صالح عاشور
شيماء شريف سعد الجوهرى
احمد مختار عبد العاطى احمد

الكلية
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
تجاره انتساب موجه حلوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم رياضة بنى سويف
تمريض قنا جنوب الوادي
تجاره اﻻسكندريه
تربية طنطا
علوم عين شمس
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم اسيوط
تربية كفر الشيخ
تجاره طنطا
اداب اسوان
تجاره اسيوط
تجاره اسيوط
تربية دمنهور
تجاره الزقازيق
تجاره بنى سويف
علوم رياضة الفيوم
طب بيطري المنيا
تجاره بنى سويف
اداب بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اثار القاهره
كلية البنات تربية عين شمس
علوم حلوان
تجاره بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
611053
662408
152215
828356
599743
160213
673521
364924
831715
358383
142142
449027
226033
591069
728392
602651
920738
515265
907061
753984
322482
826392
613490
454430
432000
656037
682044
470998
382090
394633
611111
504151

اسم الطالب
فاطمه عبدالناصر عبده حسين
اسماعيل مجدى اسماعيل محمد عوده
محمد ابراهيم محمد ابراهيم
شيماء ابو بكر على محمد
أحمد نصر محمد أحمد
محمد احمد محمد على
محمد عصام حمدى محمد
امل حمدى خلف فرغلي
امانى جمال الدين حلبى محمد
سلمى خالد عفيفى سالم
احمد محمد حسين ابوداغر
شروق حسن اسماعيل الكومى
ابراهيم سمير مصطفي مصطفي
اسراء السيد ابراهيم الكردى
محمود احمد محمد محمد النشوى
داليا محمد السيد على سالم
مارك القس مرقس شوقى عازر
شريف عبد ﷲ ابراهيم حموده
ماجده امين زكى سعيد
اسراء محمد جابر حشيش
احمد محمد عبد الغفار الجابرى
فيبى شمير شهيد مليك
ايهاب عبدالمنعم محمد السيد
منى سليمان سليمان احمد داود
احمد محمود هانىء رضوان محمود عبد الجليل
احمد فرج السعيد شعبان على
محمد اسعد السعيد السيد ابراهيم
يارا محمد خليل محمد خليل
رحمه طارق محمود ابراهيم
مصطفى محمود زكريا محمود
محمد جمال عبد الحميد عبد الحميد
روان محمد عبد العزيز أحمد فرج

الكلية
رياضيه بنات الزقازيق
المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا المنسوجات بالمحلة الكبرى
علوم رياضة بنى سويف
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تربية رياضيه بنين الزقازيق
حقوق بنى سويف
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
حقوق عين شمس
اداب قنا ج جنوب الوادى
حقوق انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى امبابة
معهد فني تمريض طنطا
حقوق انتساب موجه القاهره
معهد فني صحى بور سعيد
تجاره الزقازيق
تربية الزقازيق
تربية ابتدائي سوهاج
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية ابتدائي سوهاج
علوم بورسعيد
معهد فني صحى بنها
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
تربية/رياضه المنصورة
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره طنطا
حقوق الزقازيق
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
503783
669621
351603
317146
532204
433814
510302
132056
426411
362807
663993
535647
823171
324880
233701
159241
584744
578345
583439
315759
107059
734367
817190
513104
597799
228685
661891
353980
580989
590562
103494
292302

اسم الطالب
عمرو يونس مصطفى يونس مصطفى
محمد سامى عبد الهادى على عبد الهادى
ساره يحيى صابر محمد
بسنت حاتم عبدالرازق على
عبدﷲ عوض منصور عبدالغنى غالى
احمد ممدوح احمد ابراهيم محمد
محمد السيد نبيه محمد كيﻼنى
ابراهيم محمد حمدى احمد
زهره عبداللطيف محمد ابراهيم بدر
محمد عبدالفتاح احمد عبداللطيف
محمود حامد السيد محمد ابراهيم
وفاء ابراهيم محمد رزق
صابرين عبدالباسط عبدالحفيظ سيد
سلمى ابراهيم احمد على
سلمى محمد سيد رياض
تقى ايمن عبد الغنى قرنى بدوى
سارة محمد عبدالفتاح حسن
اسراء اشرف عبد المنعم رمضان فاضل
راماج مجدى محمد غانم
احمد مصطفى السيد ابراهيم المليجى
مريم محمد تيسير السيد عبد الرحمن الريس
دعاء رضا محمد احمد الطحان
احمد محمد جمال الدين احمد حلمى عبد الوهاب
مريم محمود المتولى محمد المرسى
محمود ابراهيم يوسف المرسى
عبد الرحمن رجب شعبان رمضان
محمد ممدوح اﻻمام العرابى بكر
احمد عزت احمد مهدي
عادل سرور عبد الغنى سرور سعيد
محمد السيد محمد البسيونى
مصطفى عاطف عبد ﷲ ابو العطا
عﻼ يحيى محمد ابراهيم

الكلية
تجارة جامعة السادات
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تجاره بنها
تجاره بنها
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
اداب القاهره
طب بيطرى فرع مطروح
اداب انتساب موجه حلوان
دار العلوم الفيوم
علوم اﻻسكندريه
حقوق قنا جنوب الوادي
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب القاهره
علوم بنى سويف
تربية طنطا
تربية طنطا
علوم المنصوره
تربية/رياضة جامعة السادات
تجاره القاهره
علوم الزقازيق
علوم المنيا
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره بور سعيد
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
اداب انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
150384
351885
546034
673273
509008
619155
680766
739760
736207
726095
831709
295780
356269
669610
432827
309560
434909
162827
300241
804389
536245
590608
169538
592077
474023
548387
368782
651486
312061
663732
472014
549403

اسم الطالب
هدير عادل سعدالدين حافظ
منه ﷲ محسن يوسف محمد
سهيله محمد عمر محمد خطاب
سمر مجدى عبد السﻼم حسن هرجه
آيه عادل احمد ابو زيد محمد
شرين طارق عبد الغفار عبد الغفار هﻼلى
امل عبده زكى عبده رزق
نهال محمد حسينى عبدالمطلب
احمد محمد الشبراوي السيد
ميس حسن محمد حسنين
اسماء شرف الدين سعد محمد
نور الهدى عبد الحميد محمد توفيق
شيماء عاطف اسماعيل احمد
على جمال على محمد عوض
عبد الرحمن اشرف فتحى السيد خليل
شروق خالد حسب موسى
حسام الدين عبد الوهاب ابراهيم طه
اسﻼم محمد زكى احمد
علي كمال مصطفى محمد على
يارا كمال عبد العليم مصيلحى
سيمون ناجي إبراهيم رزق ﷲ
معتصم ابراهيم على ليل
احمد فتحي احمد عبد المحسن
رنا محمد رجاء مسعد الكيكى
يوسف عبدﷲ احمد عبدالنبى
محمد عيد فؤاد عبد الستار الجيار
محمود محمد محمود احمد عيد
نهال محمود احمد محمد على حسانين
ابراهيم فرج إبراهيم خليفة
محمد حامد صالح الباز
حسين فهمي حسن موسي
غادة محمد سليمان عبد ﷲ سليمان

الكلية
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
فنون جميله فنون المنيا
اداب المنصوره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية المنصوره
حقوق الزقازيق
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم حلوان
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
حاسبات ومعلومات حلوان
طب بيطري المنيا
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
تجاره جامعة دمياط
طب بيطرى فرع مطروح
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره بنها
تجاره جامعة دمياط
تجارة جامعة السادات
اثار قنا جنوب الوادي
اداب كفر الشيخ
علوم رياضة طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
369702
209354
575057
445333
355231
600934
825222
909512
303209
677681
600413
427447
827122
735467
155599
664396
387271
578325
214887
430944
814990
302639
523199
657919
308619
735472
751110
593984
381206
454683
368359
905517

اسم الطالب
سمر عﻼء محمد جوده
شهاب سامى احمد محمد الوكيل
نورهان جمال السيد ابراهيم القواشطي
دينا ابراهيم مصطفى سليمان الشناوى
ياسمين توحيد محمد هدية
رحمه السيد ابراهيم شحاته
منار عبده مريد ذكى
محمد خالد محمد زغلول
امل محمد احمد منصور النجار
محمود جمال فهمى السعيد
هدير احمد عبدالرحمن عبدالمنعم
ياسمين مصطفى يوسف عبدﷲ احمد
انس عرفات احمد محمد
اسﻼم السيد حسيني علوان
هدير كمال رشاد عبد القادر
احمد طه احمد حسن الوكيل
حبيبه حسام عبدالسﻼم عبدالعزيز
خالد السروى عبدالقادر ابراهيم
محمد عاطف ابراهيم عبد الحميد
مريم محمد عبدالفتاح ابراهيم منصور
مصطفى مجدى عبدالشافى محمد
مصطفى متولي عبد المحسن الخولى
محمد اشرف مدكور احمد
عبله حسن عبد المطلب السيد يوسف
اسماء جمال عمر ندا
حمدى السيد عبدالفتاح السيد
عبدﷲ احمد عبدﷲ احمد
اميره سمير احمد محمود
مصطفى شعبان محمد ابراهيم
ايمان حسن محمد دياب
اسماء السيد حسين متولى شهاب
مارينا عاطف فؤاد جاب ﷲ

الكلية
معهد فنى تمريض بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
السن عين شمس
اداب طنطا
حقوق انتساب موجه عين شمس
علوم الزقازيق
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
علوم شبين الكوم ج المنوفية
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
علوم الزقازيق
دار العلوم الفيوم
تجارة قنا ج جنوب الوادي
طب بيطرى الزقازيق
تربية بنى سويف
حقوق المنصوره
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تجاره طنطا
فنون تطبيقيه حلوان
علوم اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
طب بيطرى جامعة السادات
علوم اسوان
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
رياض اطفال القاهره طالبات
زراعه الزقازيق
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
دار العلوم ج القاهره
اداب عين شمس
معهد فني تمريض طنطا
معهد فنى تمريض بنها
طب بيطرى سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
668101
903864
208097
184828
304088
277288
594515
670256
677614
207543
827137
157008
671624
815074
105433
729418
211942
679244
577356
321598
800248
390162
377613
364683
675153
112459
665311
289794
149775
122064
821067
725452

اسم الطالب
فوزى عصام فوزى ابوالمجد المتبولى
فاطمه محمد عبد العليم محمد على
محمد مصطفي خلف محمد
محمد عبد الرحمن عبد المنعم محمد
سارة يسري عبدالسميع مصطفى عـمـر
احمد اشرف مصطفى محمد بهجت
لؤى عماد ضاحى على عبد ﷲ
احمد ابراهيم احمد جاد متولى
محمد عماد يسن مصطفى مصطفى
بسنت احمد سعد زغلول
عﻼء مبارك مصطفى محمد
رضوى سعيد عبد الحميد قناوى
ساره عاطف عبد العظيم محمود سالم
شيماء اشرف عيد محمد
بريهان احمد عبد الحكيم سليمان
عبدالرحمن كمال علوانى اسماعيل مفتاح
يوسف جمال احمد ابراهيم
الهام رمضان السعيد متولى محمد
احمد ابراهيم عيسى على طيبه
مروة حسين على حنطور
احمد رمضان فهمي قمصان
كريستينا نعيم هرمينا شحاته
محمود سﻼمه محمد عبدالعزيز
دعاء مختار على احمد
نرمين مصطفى احمد احمد محمد
امال شريف عبد الوهاب ابراهيم
شروق محمود على السيد محمد زرع
نورهان تامر يوسف عمرون
لبنى عبد الرحمن مهدى عابد
شيماء محمد عبد العظيم محمد السيد
محمد شعبان مرغني ابو الحسن
حاتم بهاء الدين احمد عبد الفتاح

الكلية
زراعه المنصورة/رياضة
تربية ابتدائي سوهاج
علوم رياضة اﻻسماعيليه
اداب بنى سويف
تربية السادات
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
معهد فني صحى رياضه المنصورة
تجاره المنصوره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
اداب انتساب موجه بنى سويف
طب بيطرى المنصوره
تربية رياضيه  /بنات المنيا
حقوق القاهره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني تمريض المنصوره
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره اسيوط
تربية بنها
اداب اسيوط
اعﻼم القاهره
حقوق المنصوره
حقوق القاهره
اداب انتساب موجه المنصوره
اثار القاهره
تجاره القاهره
تربية حلوان
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
670967
237336
585570
821170
151494
387691
148591
452571
462355
477760
462284
833110
428463
277735
530516
438632
596452
816144
144152
817811
884182
510701
283555
585249
581786
314934
384671
308316
520536
356119
679211
515473

اسم الطالب
يارا احمد عبد الحليم احمد عبد الخالق
سمر فنجرى نسيم فنجرى
رنا احمد على مطر
نعمه حسين احمد محمد
عمرو على حسنى عبد السﻼم
رنا عماد لطفى عبدالفتاح
اريج جمال عبده رشدان
مريم مسعد عبدالشهيد بانوبه
امل محمد عبدالحافظ القنوم
افنان محمود محمد النجار
إيمان محمد محمود ابراهيم البدوى
نرمين اشرف صدقى نظير
مروان ايمن عبد العال علي عبيد ﷲ
شادي خالد عبدالعظيم محمد على
محمد محروس محمود حربى
مها مجدى محمد محمد القصاص
رأفت اسامه رأفت عبد الحميد
انجى وهبة فكرى بولس
محمود محمد احمد السيد
احمد عبد ﷲ عبد السميع حسن
صفيه على عبد العزيز الشريف
عمرو عادل فتحى السيد شراقى
محمد السيد محى الدين يوسف
ايمان بدوي بدوي طه
حازم محمد السيد قطب ادريس
احمد سعيد عبدالعزيز احمد
حازم عبدالمنصف عفيفى مصطفى
محمد رفعت احمد ابراهيم
إيمان سامي سعيد محمد النجار
منه ﷲ مجدى فتحى احمد
حسن العتبانى عبد الخالق محمد العتبانى
سيف الدين بهجت ابراهيم حشيش

الكلية
تجاره كفر الشيخ
تجاره طنطا
علوم المنصوره
حقوق قنا جنوب الوادي
تربية عين شمس
اداب الزقازيق
زراعه القاهره
اداب انتساب موجه طنطا
تمريض كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه طنطا
علوم اسوان
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
علوم رياضة اﻻسكندرية
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تربية دمنهور
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
حقوق المنصوره
السن المنيا
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره انتساب موجه بنى سويف
حقوق اسيوط
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية طنطا
تجاره طنطا
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره انتساب م .بنها
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره المنصوره
تجاره انتساب موجه دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
898639
826401
544215
815636
663369
440351
447982
603763
318927
387278
356735
126589
206881
877923
518802
660180
892701
878176
230838
455522
671134
613135
207270
547521
603486
435915
147072
679739
837752
299511
281365
606710

اسم الطالب
ايه محمد كامل حسن
ليزا ماهر ثابت صليب
عبد الرحمن حماده احمد احمد صالح
صفاء ياسر محمود يوسف
ايه ناجى محمود مصطفى المنشاوى
يارا سمير عبد العظيم الديب
عمرو عبد القادر محمد نفوس
احمد سامى السيد زكى
ياسمين خالد عبده امام
سمر احمد مصطفى احمد
محمد سامح فوزى عبدﷲ
مريم خالد حسن ابراهيم
ميرنا رؤوف لبيب صبرى
سلمى احمد محمد سيد
هاجر محمود حنفى فايد
محمد مجدى على محمد رجب
ايمان حمام مجلى فراج
نوران محمد عبد المنعم احمد
محمد كمال محمدى محمد عقل
على مصطفى علي مرسى الديب
سمر مسعد فتحى مصطفى الزلبانى
ندى عمرو احمد عبد الرحمن ابراهيم
رومانى فكتور فوزى ماجد
عبد الرحمن احمد سعد عبد الباقي قنديل
احمد محمد حسين محمود
ياسمين محمد مجدى زكريا عباس غازى
وليد خالد ابراهيم محمد
محمد احمد محمد الدكرورى
محمود عباس حزين نوار
هدير رمضان مصطفى على
مهند احمد ابراهيم السيد الجارحى
رفيدة حسن عبدالفتاح السيد

الكلية
تجاره سوهاج
معهد فني صحى سوهاج
تجاره طنطا
معهد فني تمريض المنيا
علوم بورسعيد
تجاره طنطا
تجاره طنطا
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
نوعية بنها
تربية عين شمس
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
بنات تربية/رياضه عين شمس
تربية اسيوط
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
علوم المنصوره
تربية اسيوط
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره طنطا
تربية المنصوره
اداب الزقازيق
تجاره عين شمس
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
تجاره الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
كلية تربية رياضية بنين الوادى الجديد
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
نوعية الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
142552
654481
613639
231522
598477
597024
663706
285202
163474
465532
731867
658675
234483
610579
803726
829998
529006
204214
726246
432550
227912
366777
375465
594084
278803
376937
889894
296547
160226
380895
280087
235032

اسم الطالب
تقى حسام سيد احمد مصطفى
وسام احمد حبيب احمد
محمد عبد الرحمن السيد حسن
مارتينا ممدوح عطا خليل
عمر المغاورى القطب القصاص
محمود علي السيد على عوض
محمد يوسف عبد الباقى عباس
رضوى طارق احمد طلعت عبد الرحمن
احمد محمد احمد محمد عباس
صبا أحمد محمد عبد البارى
احمد عبد ﷲ حسن عبد ﷲ خشبة
اسراء محمود قاسم ابراهيم
كريم عبدﷲ محمد حنفى محمود
مصطفى أيمن السيد أبو عبدون
ريفان صبرى عبده الياس
رقية حسين محمد محمود
عمرو سعد عبده أبوسليمان
مريم مكرم اسحاق ابراهيم حنا
امنيه السيد عبد الصمد عبد ﷲ
محمود محمد علي ماهرمحمد
اسماء محمد كامل عبد المقصود
احمد عبدالمحسن احمد سليمان
فاطمه سﻼمه محمود محمود
ندي محمد محمد نور الدين محمود
اسﻼم محمد احمد محمد
تقى اشرف بيومى محمد الصواف
ايمان حمدى نصار احمد
اماني محمد عبد الرؤوف محمد
محمد عيد سعيد عبد الوهاب
احمد طنطاوى ابراهيم سيد حسانين
اية ﷲ عادل ابراهيم عبد المنعم
يمني محمود محمد عطيه خطاب

الكلية
نوعية عباسيه
اثار القاهره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تربية ابتدائي عين شمس
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره طنطا
تجاره كفر الشيخ
تجاره بنها
اداب المنصوره
تجاره جامعة السويس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
فنون جميله فنون المنيا
علوم جامعة السويس
علوم جامعة دمياط
السن عين شمس/رياضة
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره بنها
اداب انتساب موجه بنها
كلية الزراعة جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية ابتدائي عين شمس
طب بيطرى اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية /رياضه بنى سويف
اداب انتساب موجه الزقازيق
حقوق انتساب موجه عين شمس
حقوق عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
157054
466937
594301
463241
126405
118449
445201
456400
597801
606120
730209
309231
611084
903033
888253
380232
653666
204504
323767
660002
921025
913409
460974
671491
301960
117617
583785
736494
453945
447536
840620
374460

اسم الطالب
غاده طلعت حامد احمد
ايمان حماده عبد العزيز سلمان
ايمان محمود عبد الرؤف محمد الشوبكى
مدحت فايز محمد ابراهيم ناجى
اسماء احمد سيد احمد
هبة سعيد سيد خليل الشاهد
ياسمين محمد ابراهيم على شتا
اسراء عبدالرحمن احمد سﻼمة
محمود عبد الرازق على عبد الوهاب المنجى
نورهان احمد فتحى عبدالعظيم
نورهان اشرف احمد محمد مختار
رنا عصام المحمدى محمد الحداد
نسمه شعبان ابراهيم محمد
بيتر سﻼمه عبد ﷲ غب﷼
حمدان مصطفى خليفه سيد
دعاء محمد احمد احمد
محمد محمود محمد الصديق زياده
احمد شريف احمد شفيق حمودة
عمر عبد الرحمن شعبان السنوسى
احمد على محمد محمد المكاوى
عبدﷲ حاتم حمدى محمد
وسام بكرى موسى خالد
احمد جمال اسماعيل محمد القاضى
نورا صالح حسن صالح
احمد مصطفى محمد حفناوى الفقى
هبه عﻼء محمد عباس محمد ابو النور
صفاء عبد الرازق عبد الجليل قتايه
محمد يوسف فهمى ابراهيم محمد
اسراء طارق عبد الفتاح المرسى السعدونى
يوسف شعبان فضل ابراهيم طيبه
احمد علي عبد العظيم احمد
داليا عماد محمد محمد غنيمي

الكلية
اداب بنى سويف
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تجاره بور سعيد
تربية كفر الشيخ
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تربية/رياضه عين شمس
اداب انتساب موجه طنطا
نوعية طنطا
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تربية الزقازيق
اداب الزقازيق
علوم شبين الكوم ج المنوفية
نوعية الزقازيق
طب بيطرى سوهاج
تمريض اسيوط
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره كفر الشيخ
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية سوهاج/رياضة
تجاره سوهاج
تربية/رياضه كفر الشيخ
تمريض المنصورة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
فنون تطبيقيه حلوان
تربية طنطا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره انتساب موجه طنطا
معهد فني صحى طنطا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
440100
523902
543416
659853
652985
529375
375477
281897
295173
212681
830289
586654
672467
876220
459607
884604
300902
385827
677553
656998
737913
884085
165518
129687
371880
613489
757579
427102
532427
160353
836457
655961

اسم الطالب
زينب سامى محمد سيد احمد
مها عاشور عجمى عبدالعاطى
احمد صبرى صادق محمد ابوالعنين
ايه ابراهيم ابراهيم محمد على
طارق رجائى حسن الرجائى منصور
محمود جمال فؤاد عبد الملك احمد
هديه ناصر عليوه السيد
ريم عبد الحميد فتحى عبد الحميد عبد ﷲ
مصطفى اسامة محمد ابراهيم
عبد الرحمن اسامة صالح عبد القادر
محمد اشرف حجازى على
دعاء مرتضى محمد عبد الجواد سمن
محمد احمد محمود جاد
مروه شرف الدين سيد عبد الحافظ
احمد سعيد سليمان حجازي ابو الروس
سماء ناصر محمد سويفى
احمد عيد على على دغيدى
احمد عادل عبدالحفيظ يوسف
محمد عماد المتولى محمد
هدير سعد محمد محمد ابراهيم
شروق عماد محمد السباعى
ايه خلف عبدالفتاح عبد ﷲ
ابتسام خميس عبد الفتاح حماد
شيماء احمد عبد الحميد احمد
عائشه وجدى حسن انور
احمد صبحى احمد محمد حسن
احمد ايمن عبدالمنعم فهمى
عمرو احمد عبد الفتاح حمد
اسﻼم ناصر عبدالقادر محمود القيسى
شيماء سﻼمة مرعي محمد
ايمان محمد احمد سيد
عمر محمد السيد محمود رفاعى

الكلية
اداب اﻻسكندريه
نوعية اﻻسكندريه
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب المنصوره
حقوق طنطا
اداب الزقازيق
إعﻼم القاهره/رياضة
علوم رياضة الزقازيق
حقوق حلوان
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
زراعه طنطا
معهد فني تمريض المنصوره
تربية اسيوط
علوم كفر الشيخ
اداب اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة بنها
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب المنصوره
تجاره الزقازيق
تربية اسيوط
رياض اطفال الفيوم طالبات
اداب القاهره
تجاره عين شمس
تجاره جامعة السويس
تجاره الزقازيق
علوم جامعة السويس
زراعه دمنهور
رياض اطفال بنى سويف
معهد فني صحى اسوان
حاسبات ومعلومات المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
549651
453676
468615
131258
240291
132545
838175
880157
440355
160889
611207
516427
610334
450816
322448
131056
383546
314643
117251
537886
826425
128323
450291
516185
742605
441931
897349
209883
682459
120839
535724
578541

اسم الطالب
نسمة شريف فوزى زويل
احسان محمد نبوي على عبدالوارث
خالد حماده محمد الحنفى
ايه عثمان علي محمد
شروق عبد الفتاح كميل كامل
اسماعيل وجيه كمال الدين زكى
سماح طارق مصطفي مصطفى
نورهان ياسر خميس حسين
ياسمين عبد العزيز عبد اللطيف صالح
فاطمة حسان عبد المعطى محمد
أسماء الهادى رشاد محمود
عاصم عوض مهنا اﻷخرس
مروه صبرى عبد الحميد محمد اسماعيل
امين محمد امين سليم
اسﻼم عصام علي عبد القادر
اية مصطفى ضياء الدين عبد الغنى
حسام الدين حسن محمود محمد محمود
منار عﻼء عبد الحافظ ابو حسن
ماريا فخري واصف جلوعه
بسمه عبد الفضيل نوفل الصايم
منه ﷲ احمد محمد حسن
دنيا عادل محمد ابراهيم
ايمان الشناوى على الفرارجى
عمر جمال أحمد سمك
فيروز اﻻمير احمد محمود
احمد رأفت احمد شبل عبدالعال
اسماء ايوب يسين ايوب
ساره ممدوح كامل فهيم
ايه اﻻنصارى الباز محمد احمد
ماجد مصطفى عبد الوكيل عبد الحميد
إيمان عبدالنبي لبيب إبراهيم عفيفي
احمد نصر حسن احمد عبدالرحيم

الكلية
تجاره طنطا
طب بيطرى كفر الشيخ
معهد فني صحى طنطا
تربية عين شمس
اقتصاد منزلى حلوان
نوعية فنيه جيزة
كلية علوم الوادى الجديد
تجاره اسيوط
علوم رياضة دمنهور
تربية بنى سويف
حقوق الزقازيق
اداب دمنهور
تمريض الزقازيق
تجاره طنطا
حقوق شبين الكوم ج منوفية
اقتصاد منزلى حلوان
علوم رياضة عين شمس
تربية/رياضه شبين الكوم
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق طنطا
تجارة قنا ج جنوب الوادي
حاسبات ومعلومات عين شمس
اثار القاهره
تجارة جامعة السادات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تربية سوهاج
السن عين شمس
اداب انتساب موجه المنصوره
تربية عين شمس
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره انتساب موجه المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
811815
234753
357196
472124
429060
674493
380037
898105
668520
386346
813143
875262
800040
454134
920236
136098
456514
903586
588472
756987
608247
744866
907496
212563
655872
735891
811033
507689
308597
462955
810846
143040

اسم الطالب
محمود تامر حنفى سيد
انجى مدحت محمد مصطفى
محمود حسن احمد حسن
ريحانه عليوه سلومه عليوه جمعه
آية ابراهيم محمود طه
اسماء فتحى محمد محمد عبيد
ايه عبدالسﻼم امام محمد رمضان
محمد حسن محمود احمد
منار عاطف عبد الحميد حسين عمير
اﻻء مجدى صابر احمد
بدر احمد بدر احمد
طارق محمد احمد محمد
عمر مصطفى احمد سعد الدين عبد الحميد
نورهان السيد محمد محمودالسيد
هشام رشاد ابو بكر احمد
امل مجدى عبد المجيد غريب
زينب عزمى عبدالغنى المتولى فلو
هدير كمال بدوى عبد العاطى
أية متولى مصطفى مرسى
اميره السيد محمد خليل الديب
هاجر محمد أمين محمد سليمان الهجرسي
محمد عاطف فؤاد محمد
اماني منصور صهيون بسطا
عبد ﷲ حامد عبد ﷲ عيد
محمود عادل محمد احمد
ساره محمد سليم على على
مى ربيع راضى السيد
محمد محمود حميدو سيد احمد
هاجر سعد حامد شاهين
عمرو مصطفى ابراهيم احمد يونس
اياد عماد حمدى عرابى
ميرنا يوسف حليم يعقوب

الكلية
تجاره اسيوط
تجاره بنها
حقوق عين شمس
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فني تمريض الزقازيق
كلية البنات آداب عين شمس
علوم سوهاج
رياض اطفال القاهره طالبات
السن عين شمس
تربية رياضيه بنين المنيا
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
فنون جميله فنون المنيا
تجاره طنطا
اداب سوهاج
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تربية طفوله طنطا
تجاره سوهاج
تربية طنطا
تربية العريش
تربية الزقازيق
تربية رياضيه بنين بور سعيد
تجاره سوهاج
اداب القاهره
تجاره المنصوره
زراعه الزقازيق
تجاره اسيوط
حقوق اﻻسكندريه
تمريض شبين الكوم المنوفية
تجاره كفر الشيخ
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
حقوق القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
758453
470214
657565
671498
669755
206558
734326
308764
389550
727689
373136
742926
285032
736150
327231
537699
508887
800100
388962
669763
122859
884136
754877
443216
804189
678354
543152
371252
816304
355182
320050
666016

اسم الطالب
اسﻼم اشرف عبدالمعز عبدالعليم
مصطفى حسين طلعت لملوم
اﻻء هشام محمد عبد المقصود
احمد حمدى حامد الباز
احمد عثمان محمد كمال مختار الجرن
جورج نبيل فوزى حبيب
اسراء السيد محمد خيري عبد الفتاح
احمد محمد عبد الهادي العربي
عبدﷲ محمود هاشم حسين ابوشرف
اسراء عماد عبدالمنعم ابراهيم
مها مصطفى احمد عبدالسﻼم ابوعمر
منه ﷲ اسامه احمد محمود
امنية ابراهيم محمد ابراهيم
احمد محمد محمد سليم
اية ماهر محمد الجندى
نهله كمال الدين حسين احمد حسين عبدالعاطى
دينا حسين سﻼمة محمد بسيونى
ساندى أيمن أنور ابراهيم
انور شبل انور محمد
احمد يوسف عبد الباقى محمد عبد الباقى
ابو بكر فايز محمود محمد
ريهام خالد عبد المجيد عباس
ابراهيم حسن عباس محمد ابو شرابية
مروه رمضان يوسف حسن ابوزيد
رنا رضا عطا الكريم رجب
سمر منتصر وهدان عبد اللطيف
محمود مسعد عبد العزيز جمعه
احمد عصام مدبولى اسماعيل
مارجو نسيم حليم توفيق
نيره عادل محمد سعد
محمد عصام احمد الشهبه
اسراء عﻼءالدين مصباح قاسم حرب

الكلية
تجاره جامعة السويس
تجاره كفر الشيخ
طب بيطرى بنها
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد فني تمريض المنصوره
علوم رياضة عين شمس
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
تجاره بنها
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره بنها
تربية ابتدائي دمنهور
اداب كفر الشيخ
تجاره بنى سويف
حاسبات ومعلومات عين شمس
تمريض المنصورة
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تربية اسيوط
معهد فني صحى اسماعيليه
تربية طفوله طنطا
فنون جميله فنون المنيا
نوعية المنصوره
علوم رياضة شبين الكوم
تربية ابتدائي عين شمس
نوعية المنيا
دار العلوم ج القاهره
نوعية اشمون
اداب انتساب موجه المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
231385
744672
135952
678507
468081
503529
437915
146850
596144
594642
374232
161193
580404
464723
377474
356414
911747
743801
443686
660507
665086
217959
505290
358474
224169
445432
666279
217049
220670
456805
389244
240145

اسم الطالب
هبه مجدي محمود عبد المنعم
احمد محمد خضر محمد رزق
ندي خالد مصطفي حسان محمد
مجدى طه الجميل سعد المرسى ابراهيم
ايمان الشوادفي عبدالحميد عبدالفتاح
يارا هشام محمد عبد المنعم محمد
ضحى احمد على محمد علي
امل محمد محمد على ابو داود
أيه سعد يوسف بﻼل
دينا عطيه سميرمحمد مصطفى
نهى سالم عبدالكريم سالم
سالمه خليفه عثمان عبد الصمد
سهيلة محمد عوض مختارعوض
عﻼء عصام ابراهيم حسن عماره
ايه السيد عبدالرازق خليفة
منه ﷲ هانى ابراهيم خضير
اسماء محمد صالح سلمان على
شيماء السيد احمد عبد الرحيم
بسمة عبد الخالق محمد السيد نويشى
محمد طاهر فريد صادق محمد
احمد محمد السيد عوض احمد
ايمان يسري عبد الحميد سيد
عبد الرحمن اشرف جابر رجب احمد
ياسمين رمضان محمد محمد
كريمة حسين عبدالظاهر احمد
نيره رأفت فتحى محمد رجب
غاده عبده محمد احمد عبده
امير جرجس رزق ﷲ ﻻوندى
محمود محمد احمد على
يمنى محمد محمد جاد شيحه
اﻻء محمد محمد ناصر
مودة رضا حسن عبد المجيد

الكلية
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره المنصوره
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تجاره جامعة السويس
اداب انتساب موجه دمنهور
بنات تربية/رياضه عين شمس
معهد فني صحى بور سعيد
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تربية ابتدائي بنى سويف
اداب المنصوره
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ
نوعية عباسيه
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي اسوان
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
زراعه طنطا
معهد فني تمريض المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية حلوان
تجاره كفر الشيخ
حقوق انتساب موجه عين شمس
زراعه عين شمس
تربية طنطا
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
زراعه طنطا
تربية عين شمس
اداب انتساب موجه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
752965
604436
672482
843716
510985
315181
450119
910157
384939
668657
840805
384821
895657
755998
737792
877742
837029
306993
525157
125872
149014
817421
828678
128726
434322
459713
906054
504060
439680
167361
665288
115351

اسم الطالب
ساره احمد زكريا احمد حسين
احمد محمد ذكى محمد علي
اميره السيد المتولى السيد سيد احمد
خالد احمد قاسم عبدالكريم
مروان حمدى يونس عبدﷲ فرج
يس صﻼح أحمد محمود دنيبه
اسماء فتحى احمد الفرماوى
عزيز محمد صﻼح الدين عزيز
مصطفى محمد حامد السيد حمد
ايه انور محمد محمد الغباشي
ابو بكر حسن صديق سالم
حسن رمضان محمد على
محمد عﻼء فرغلى محمد
علي سويلم سليمان سويلم
ايه بهاء الدين عبد الواحد شحاتة
سها مصطفى احمد حسين
حسناء محمد احمد حسن
اباء عبد ﷲ عبد المنعم سﻼم
انجى مصباح السيد محمد السيد
سلمى اسامه سﻼمه ابو السعود
ايه عبد ﷲ محمد محمد الحويحى
كيرلس اسحاق جرجس واصف
آيه زايد مبارك محمد
يمن شاهين عبد الهادى السعيد
اسﻼم مصطفى سيد السيد محمد حسن
احمد الشحات محمد ابو خليل
نورهان حسام الدين محمد محمد
يوسف محمود علي محمود سعد
سلمى مسعد ابراهيم عبد السﻼم ابراهيم
بدويه ربيع محمد عبد القوي
رضوى احمد فؤاد محمد محمد زناتى
ساره محسن محمد عبد السيد

الكلية
كلية أداب بورسعيد
طب بيطرى بنها
تربية ابتدائي المنصوره
حقوق بنى سويف
حقوق اﻻسكندريه
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية طفوله طنطا
تجاره سوهاج
علوم عين شمس
زراعه المنصورة/رياضة
تمريض المنيا
حقوق انتساب موجه عين شمس
علوم سوهاج
اداب العريش
نوعية الزقازيق
علوم اسيوط
اداب فرع الوادى الجديد
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اﻻسكندريه
علوم القاهره
تربية حلوان
تربية /رياضه المنيا
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
حقوق القاهره
علوم اسوان
تجاره كفر الشيخ
تجاره سوهاج
تربية/رياضه اﻻسكندرية
فنون جميله عماره المنيا
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف
اداب المنصوره
حقوق حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
877721
429614
732877
239450
591743
519611
115569
369915
427484
577015
304348
674824
507836
142493
142657
183301
285304
591446
393350
804814
917112
291625
284247
587971
805371
681817
437130
745967
575478
370031
376081
557552

اسم الطالب
اﻻء بهجت عزت احمد
مريانا شوقى جابر بشندى ميخائيل
سلمى السيد محمد عراقى
احمد صﻼح الدين حسن سيد
شيماء صابر مسعد زياره
رضوى محروس صابر احمد زايد
مروه حسن محمد بدير الغبارى
منى ابراهيم يوسف محمود
ايمان سالم فرج عطيه
حنان محمد احمد عبدﷲ شعيب
اسراء زين الدين شبل احمد رضوان
محمد اشرف جوده محمد السيد ابو دقيقه
احمد جمال عبدالسميع جبريل عبدالرحمن
فاطمه مصطفي ذكي السيد
هند محمد عبد ﷲ مبروك عبد ﷲ
مى محمد محمد قناوى
اية امين علي احمد عبد الدايم
مى محمد مسعد ابوالنصر
مارينا سامى كمال وديع
عز الدين محمد عدلى مرسى
مارلين نبيل ادور مسعود
محمد اشرف محمد رياض عبد الهادى
سعيد علي سنوسى مهدى
بسام مصطفى كامل عبده خليل
ساره محمد خليفة محروس
احمد عويضه طه ابراهيم ابراهيم مسعد
رضوى احمد خليل حلمى ابراهيم
محمد صالح مصطفى ابو النجا
محمود البسيونى محمد المﻼ
محمد محمد عبدالمعز محمد
محمود محمد عبدالنبى عبدالرحمن
محمد صبحى فوزى البيلى

الكلية
تجاره اسيوط
تربية/رياضه اﻻسكندرية
تجاره الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية اﻻثار ج اسوان
اداب دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية بنها
تربية طفوله اﻹسكندرية
تجاره المنصوره
تربية طفوله شبين الكوم
تجاره طنطا
اداب دمنهور
بنات تربية/رياضه عين شمس
اداب انتساب موجه طنطا
اثار قنا جنوب الوادي
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره جامعة دمياط
اداب انتساب موجه الزقازيق
معهد فني صحى بنى سويف
تربية ابتدائي اسيوط
حاسبات ومعلومات حلوان
اداب انتساب موجه عين شمس
تجارة جامعة السادات
نوعية موسيقيه المنيا
تجارة جامعة السادات
علوم رياضة جامعة دمياط
معهد فني صحى اسماعيليه
نوعية طنطا
تجاره بنها
تجاره بنها
معهد فني صحى اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
732875
105681
463068
287623
367643
160457
662360
548327
831429
300956
918886
751497
661841
356635
908723
664184
663582
212850
139248
309421
664196
165580
598698
538298
879277
519073
602214
682076
586522
316493
730260
425707

اسم الطالب
سلمى احمد محمود احمد
ليلى هانى عبد الرحمن احمد
احمد عبدالكريم السيد هويدي
هبة يوسف عيسى محمد صالح
سماء احمد محمد عامر
بسمة جابر وردانى محمود
محمد سعد السيد محمد السيد
طه محمود رشاد سرور عتمان
ميرنا رسمى بولس الياس
عبد ﷲ حسني ابراهيم اﻻسرج
محمد عبدالحكم احمد عبدالرحمن
عبد الرحمن يوسف على محمد يوسف
ساره كرم ابراهيم ابراهيم سﻼمه
طارق عﻼم عبدالعليم نفادى
مادونا مجدى عياد بولس
ميرهان احمد على المغازى
وسام محمد محمود محمد منتصر
سلمى عصام ابراهيم الهنداوي
ساره حسام الدين سامي امين
زينب الشحات مرسى سليمان
عوض اسامه صيام البيلى
سهام محمد رمضان محمد
محمد خالد طاهر الشربينى
ايناس صبحى محمود عبد الشفيع سلمان
دميانه مجدى بهلول ميخائيل
امنية عبدالرؤف حسن احمدشمه
سحر سعيد عبد اللطيف احمد علي
سماح محرم محمود احمد العشري
نرمين عمر نصرالدين بدوى مراد
اسماء حسين محمد حسين العش
صابر هشام صابر سليمان الصبحى
محمد جمال قطب درويش

الكلية
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تربية/رياضه كفر الشيخ
اداب عين شمس
حقوق بنها
الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى ببنى سويف
علوم رياضة المنصورة
علوم رياضة دمنهور
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
حاسبات ومعلومات اسيوط
علوم رياضة بورسعيد
استنفد الطالب رغباته
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي اسوان
تجاره طنطا
تجاره طنطا
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
تجاره جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
تجاره جامعة دمياط
زراعه دمنهور
نوعية موسيقيه اسيوط
اداب دمنهور
تجاره بنها
تربية/رياضه المنصورة
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
اداب انتساب موجه بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
طب بيطرى فرع مطروح
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
475917
429842
156135
437120
745032
426003
124498
462388
512475
465107
667803
225842
503963
288829
520648
159083
668010
672390
138129
508004
596422
672496
503151
826388
299365
616269
509938
891425
614134
304798
316311
908337

اسم الطالب
رنا أيمن محمد حسنين أبو نار
هدير عبدالغفور عابد احمد الجندى
محمد رمضان حنفى محمد
دنيا طارق خميس احمد حسن
ايه فتحى احمد احمد
اميرة احمد على يحيى
مينا ناجى ملك بطرس
نيره فتحى عبدالحميد اللقانى
مادونا جمال لطفى غب﷼
محمد يسن محمد محمد القبﻼوي
يوسف احمد عبد السميع رطب
عمرو شبيب حسين شبيب
محمد طارق محمد حسن خاطر
مصطفى اسماعيل حنفى على
علياء عصام عبد اللطيف عيسى عاشور
شهاب عادل حسن محمود سليمان
شرين الحسين انور احمد المرشدى
منى العدل محمد عبد المطلب
امانى عادل اسماعيل عبد المنعم
احمد حسن احمد السيد محمد مصطفى
بسمة محمود عبد الحميد عبده البصراطى
خلود حسن يسن عبد الوهاب
فادي رؤوف ميرهم خلة
سها عمر سليمان مفضل حساب
اميرة ابراهيم سالم حسين سالم
محمد نجيب على عامر
مصطفى على مصطفى على فراج
محمد عبد اللطيف احمد عبد الرحيم
اسماء سعد عبدالعظيم عبدالستار عيسوى
هدى محروس محمد حمودة
شيماء العربي السيد محمد عبدالعال
عمر فضل ﷲ امين اسحق

الكلية
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه المطرية
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
رياض اﻻطفال ج اﻻسكندرية فرع مطروح
زراعه القاهره
تجاره بنها
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه قاهره
علوم رياضة طنطا
زراعه عين شمس
حقوق جامعة السادات
تجاره بنى سويف
تجاره طنطا
اداب المنصوره
تربية عين شمس
حقوق انتساب موجه اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تربية ابتدائي المنصوره
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
إعﻼم ج جنوب الوادى
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره طنطا
تجاره دمنهور
معهد فني صحى اسيوط
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي بنها
تجاره سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
810972
673736
306950
818747
294058
120013
155499
886314
672264
210007
600755
372418
897538
834805
803088
451722
158721
352405
113279
735840
894742
547139
208826
377839
232943
443438
151419
214044
527327
391453
373812
741605

اسم الطالب
رجاء محمد على ابراهيم
ايه خالد محمد ابراهيم الجعبرى
اسراء محمد محمود سليمان
دميانه ابراهيم فرح حبيب
يوسف خالد حسني محمد
ايمن رمضان احمد محمد هﻼل
اﻻء مجدى محمود سعد
محمد مدحت علم الدين محمد
سالى كامل محمد عبد العزيز
حمدى سليمان عبد الحميد صالح
نورا عاطف عبدالمجيد مصطفى الشيخ
اسمه ابراهيم محمد ابراهيم
اسماء محمد حسين عبد الحكيم
جهاد قناوي محمود قناوي
آيه محمد عبد الصالحين محمد
محمد اشرف عبد المنعم شمله
ايه طه محمد ابوالنجا
عمار ياسر محروس عافيه
حازم احمد الصادق مكي
اسراء سامي محمد ابراهيم
شيماء خالد محمد محمود
ماهر محمد دليل الحج اسماعيل
مى محمد مصطفى محمد الشيخ
حاتم عصام سعد محمد
اية محمود محمد محمود طعواش
ايمان خالد عبد العزيز الديهي
راندا احمد محمد حداد
هاجر اشرف علي حسن
فاطمه مرسى ابراهيم مرسى عثمان
سلمى عبده عبدالرازق محمود
شروق محمد يوسف جوده ابراهيم
السيد رفاعي رفاعي سيد احمد

الكلية
تجاره انتساب موجه بنى سويف
معهد فني تمريض الزقازيق
تربية طفوله شبين الكوم
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره طنطا
حقوق انتساب موجه القاهره
إعﻼم بنى سويف
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
معهد فني تمريض المنصوره
اداب عين شمس
تجاره الزقازيق
كلية اللغات والترجمة سوهاج
تربية ابتدائي سوهاج
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية المنيا
تجاره انتساب موجه طنطا
طب بيطرى بنى سويف
علوم عين شمس
اداب انتساب موجه القاهره
اداب الزقازيق
اداب سوهاج
تجاره اﻻسكندريه
تجاره القاهره
علوم رياضة بنها
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية طنطا
تجاره القاهره
تجاره القاهره
تجاره طنطا
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه الزقازيق
علوم رياضة اﻻسماعيليه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
382377
834180
896144
461914
833900
834561
122568
827049
754832
364475
545075
576362
590370
578034
548428
921927
809224
737495
185346
436648
577636
313303
371905
226326
605446
216991
917491
229666
611171
677836
317621
583481

اسم الطالب
محمد محمود سالم داود
شيماء علي حسن على
يوستينا اميل اديب مينا
حسناء جمال جمعه التميمى محمد التميمى
ياسمين احمد احمد حسن
فاطمة جبر ﷲ ابراهيم حسن
رضوى احمد محمد محمود
سارة محمد ابازيد سليم
محمود متولى السيد ابراهيم بكير
شريهان خالد ربيع سفينه
حاتم السيد على احمد السيد
عبدﷲ احمد مصطفي اسماعيل
محمد احمد مسعد الزكى
علياء سليمان عبد ﷲ حمد
ابراهيم احمد اسماعيل السيد عمارة
محمود عبد الحارس محمد عبد الرضى
سنية ابراهيم حسن على
اﻻء عبد ﷲ احمد محمد
فاطمة طلعت تمام محمد
اسراء الحسين ابراهيم عطوه
احمد محمد غريب مبروك
اﻻء ايهاب عبدﷲ السيد ابراهيم
ندى محمود جمال خليل
احمد محمد سيد احمد
ساره مﻼك حلمى اندراوسى
مهاب طارق حنفى محمود
اسراء يسرى حلمى على
مروه احمد عبد المنعم رمضان
امينه جمال السيد منير
دعاء محمد سليمان الهجرسى
احمد سعيد أحمد يحيى
غادة محمود محمود عبيد

الكلية
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
تربية سوهاج
تربية ابتدائي كفر الشيخ
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تربية رياضية /بنات قنا
السن عين شمس
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره جامعة السويس
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه دمنهور
تربية اسوان
اداب انتساب موجه المنيا
تربية طفوله الزقازيق
اداب بنى سويف
اداب انتساب موجه دمنهور
علوم رياضة اسيوط
طب بيطرى جامعة السادات
علوم رياضة بنها
اداب القاهره
علوم الزقازيق
تربية عين شمس
اداب اسيوط
حقوق حلوان
معهد فني تمريض الزقازيق
تمريض المنصورة
علوم بنها
تربية ابتدائي طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
746987
239867
116975
650763
678741
139211
467920
590316
880611
206443
470766
454212
894627
682029
307640
878058
399277
754289
895809
515050
919173
473073
674634
729946
553711
803273
217950
156462
670574
310780
576371
376389

اسم الطالب
عمر محمد حزين مبارك
محمد عبدربه محمد محمد موسى
محمد عبد اللطيف سعد عبد اللطيف
ماريز عماد فايز دنيال الشحات
زينب حسنى السيد احمد مصطفى الخريبي
نورهان اسامه محمود محمد
إيناس عبد ﷲ السيد عطيه
عبد الرحمن رزق مصطفى سرحان
عمر فتحى مصطفى حسين
محمد عباس عبد المنعم زكريا
ليزا السيد عباس عبده
تقى خليل السيد زيدان عﻼم
شيماء حامد السيد رضوان
خالد نبهان عبد الجواد احمد البغدادي
مروة ماهر عبدالمنعم حجازى
محمد عادل عبد الصبور محمد
ابراهيم عبدالعزيز السيد عبدالعزيز
روجينا مجدي عطا عوض الجندي
اوليفيا صموئيل نصر بخيت
أحمد كرم عوض عبد الرحمن الخولى
حسام السيد احمد السيد
محمد عزت محمد السيد مصطفى
هاجر محمد عبد السﻼم جوده
ايمان عوض عبدالحميد محمد السبكى
أمنية أحمد عبد الرحمن محمد ابراهيم
الشيماء حمدى احمد امين
اﻻء عمر محمد حلمى
محمد حمدي سيد عبد اللطيف
اسماء حاتم عبد العزيز كامل الحنفى
اسهام عبد المنصف عبد الهادى هندى
اسماء على السيد رسﻼن
اسﻼم سمير نصر مرزوق

الكلية
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره القاهره
زراعه عين شمس
اداب انتساب موجه المنصوره
علوم المنصوره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
زراعه كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
علوم اسيوط
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
نوعية موسيقيه كفر الشيخ
تجاره طنطا
تربية سوهاج
علوم رياضة المنصورة
علوم شبين الكوم ج المنوفية
حقوق اسيوط
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
السن عين شمس
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
حقوق اﻻسكندريه
معهد فني صحى سوهاج
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
اداب انتساب موجه دمنهور
رياض اطفال المنيا طالبات
علوم القاهره
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تربية ابتدائي المنصوره
تربية ابتدائي السادات
تجاره طنطا
تجاره عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
903008
580415
540348
227192
761307
217945
668248
911014
660793
437191
179617
121264
671897
743103
116065
445243
317108
204930
912550
656707
426511
545020
452883
801737
605658
377162
910126
109645
151727
611825
153694
682872

اسم الطالب
احمد على احمد محمد
مريم عبدالحميد ابراهيم مصطفى سعد
منار عبدالكريم محمد صقر
ياسمين محمد سامي حسن الشيخ
ريهام سعد الدين حسن احمد محمد
اسراء عبدالجابر عبدالنبى الشاعر
محمد مصطفى حسن احمد الدخاخنى
خالد اسماعيل محمد احمد
احمد جمال محمد حسن على
نهى امين صﻼح الدين امين
ايات نجاح سيد على
جﻼل اشرف جﻼل حسن
الشيماء عﻼء محمد ابراهيم
مريم محمود احمد عمران
طاهر منير سعيد ابراهيم
اسماء اسماعيل محمد امام
اﻻء احمد عبد الهادى حسن القدوسى
احمد اسامة مصطفى رشاد
فاطمه جابر عبد الكريم عمر
اميره طارق امين مصطفى امين احمد السقعان
اسراء عبدالقادر مبرى عبدالرحيم
احمد وائل السيد الجوهرى
مريم عادل توفيق رزق ﷲ حبشى
عبد الرحمن سعيد سيد مجاهد فتح الباب
نيرة مجدى بركات بدر
نهال ناصر عبدالغفار محمد
وليد محمد سيد احمد حسن
عمر خالد صالح عبد البارى
نزار محمد على عبد الغفار الفزار
مى عﻼء الدين حسينى على رضوان
وجدان مصطفى سيد احمد
محمد مجاهد ابراهيم ابراهيم حمود

الكلية
طب بيطرى سوهاج
رياض اطفال القاهره طالبات
علوم اﻻسكندريه
اداب القاهره
كلية أداب بورسعيد
معهد فني صحى امبابة
علوم المنصوره
كلية تجارة ج أسوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
فنون جميله عماره المنيا
فنون جميله فنون المنيا
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
رياض اطفال المنصوره
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
خدمه اجتماعيه حلوان
دار العلوم ج القاهره
علوم بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية طفولة أسوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
طب بيطرى فرع مطروح
علوم رياضة جامعة دمياط
نوعية موسيقيه طنطا
تجاره بنى سويف
علوم رياضة جامعة دمياط
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
معهد فني صحى رياضه اسوان
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
532335
430562
232054
428180
670095
156887
754745
151684
544349
535792
607423
505540
444116
678696
814057
454648
451280
362929
368070
823324
606284
464966
677597
432389
664054
110590
136862
383674
731162
231122
367952
585405

اسم الطالب
عبداللطيف فايز عبدالسﻼم قاسم
عبدالرحمن محمد محمد كمال عبدالحميد عبدالعال
احمد خالد محمود عبدﷲ
علي رأفت علي محمد محمود
محمد شكرى محمد ابو المعاطى
هانى عرفة عبد الحفيظ عبد النعيم
صهيب محسن محمود محسن
باهر ميﻼد عبد المسيح مقار
اكرم خالد على يوسف شعبان
شيماء محروس عوض عوض
محمود بكر عباس سعيد
ابراهيم محمود ابراهيم محمود محمود
ناديه طلعت عبدالعزيز كوارع
امانى عبده عبد ﷲ احمد النجار
مصطفي احمد لطفي احمد
اسراء احمد عبد ﷲ العبد
خالد ابراهيم ابراهيم فتحى محمد
اسﻼم صﻼح عبدالسﻼم عبدالحميد
رحاب محمد امام سليمان
محمد ثروت عبد المبدي ابراهيم
مايسة عادل احمد عسل
محمد مصطفى علي جاد الكريم
شعبان محمد حسين عبد الحميد
محمد سليمان محمد حسين محمود
انس احمد نظيم محمد السيد حبيب
عﻼء مدحت حامدى ابو دهب
ايه احمد محمد سعيد
سماح رضا نورالدين طه موسى
نرمين محمد محمد عبد ربه محمد خليل
اية حمدى محمد مصطفى غنام
مريم احمد صﻼح عبدالفتاح
شاهندا محمد عبد الستار العريان

الكلية
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بور سعيد
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنى سويف
علوم رياضة اﻻسكندرية
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجارة جامعة السادات
تربية طفوله طنطا
اداب المنصوره
تربية /رياضه المنيا
كلية البنات علوم عين شمس
علوم طنطا
تربية عين شمس
معهد فنى تمريض بنها
حقوق قنا جنوب الوادي
اثار الفيوم
تجاره كفر الشيخ
تربية المنصوره
تجاره انتساب موجه دمنهور
تربية رياضيه بنين المنصوره
نوعية عباسيه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية عين شمس
تربية الزقازيق
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تربية/رياضه بنها
اداب المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
235170
821485
600888
883721
739163
884317
754139
178791
876229
805909
426001
875569
548319
107009
884064
211624
157749
548356
209209
889044
150363
235919
389160
361761
104777
441543
111125
667690
502099
579343
817795
363954

اسم الطالب
نرمين عباس عفيفى حنفى
حسناء حمدي محمد احمد
مى مختار محمد محمد العوضى
شنوده ميﻼد مﻼك ينى
ساره احمد ابراهيم محمد سالم
سيمون فايز ميخائيل تفال
منه ﷲ محمد احمد محمد ابراهيم
عبد الرحمن احمد هشام محمد احمد
هبه محمود بيومى محمد
احمد حجازى محمد عبد الوهاب
امنية على محمد عبدالجواد
نورا محمد قاسم محمد
سعد احمد خليل محمد خله
احمد محمد تمام مرسى
اميره جمال ابراهيم عبد الناصر
حسين أسامة فتحى امين غريب
احمد حمدى عطيه على
محمد احمد احمد محمد حماد
ندى هشام رجب السيد
ابراهيم حسن عبد النظير عطيه
صفية عادل محمد سيد
علياء ابراهيم شبل محمد العبد
رحمه محمد محمود مخلوف
حنان على احمد حمودة
سهير منصور السيد محمود
احمد محمد عبد ﷲ محمد المهدى
نهلة سﻼمة عبد العليم محمد
هاجر محمد محمد محمد رضوان
سهيله محمود خليل ابراهيم حسين
رنا اشرف سعد احمد عتمان
انطونيوس سامح راغب صادق
محمود عصام حسين عثمان

الكلية
علوم القاهره
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
تجاره الزقازيق
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره الزقازيق
تربية/رياضه اسيوط
تجاره بور سعيد
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تجاره اسيوط
حقوق بنى سويف
الزراعة الصحراوية والبيئية بفوكة ج اﻻسكندرية فرع مطروح
تجاره سوهاج
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره القاهره
السن المنيا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية بنى سويف
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب باﻻسكندرية
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
السن المنيا
تجاره القاهره
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
دار العلوم ج القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره طنطا
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تربية المنصوره
تجاره دمنهور
اداب انتساب موجه المنصوره
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
اداب انتساب موجه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
240599
596905
678041
818963
464909
804616
374927
279702
454152
205383
354159
309275
224808
881652
898411
117138
465720
307478
848178
611565
898913
575763
613432
815387
879745
664893
518125
668886
603674
365872
162788
655816

اسم الطالب
شروق على يوسف على
محمد رفعت محمد شوقى ندا
عبد الرحمن مجدى سﻼمه محمد سﻼمه
هبه وحيد سعد شحاته
ابراهيم محمد ابراهيم متولى ابوالفضل
محمد رجب عشري عبدالوارث
احمد ايمن احمد يوسف
دينا احمد عبد السﻼم الغريب
ايه عادل عبد العال درويش
ضحى سعيد احمد عبد المجيد
محمد عصام محمد سعيد عفيفى
مريم محمد المنصورى السيد
عبد الرحمن اشرف احمد احمد حسن
ابتسام هاشم على مبروك
عمر احمد السيد احمد طه
محمد احمد محمد على
آيه بسيونى السيد محمد نصير
ايات ﷲ هشام السيد السرساوى
احمد سامي أحمد موسى
سحر أحمد محمد محمود أحمد آدم
اميره عﻼء حسن عبد العال
مروه ابراهيم ياسين ابراهيم جبر
محمد رأفت عثمان عبد الحميد زهرى
ساره عماد عازر ناشد
رحمه محمد حميد عبد الحميد
محمد سعد حامد سعد السيد كروان
سندس سامى عرفه يونس
تغريد ابراهيم راشد ابراهيم عيد
شريف ناجى يوسف عبد السﻼم
هاله عبدالغنى محروس عبدالرؤف
خلود عﻼء الدين علي محمد
كريم مأمون مختار السعيد على

الكلية
علوم رياضة القاهرة
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
معهد فني صحى المنصوره
اداب انتساب موجه المنيا
تربية ابتدائي كفر الشيخ
اداب المنيا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
علوم طنطا
فنون تطبيقيه حلوان
حقوق حلوان
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب حلوان
تربية اسيوط
تجاره سوهاج
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
طب بيطرى كفر الشيخ
تربية/رياضة جامعة السادات
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب سوهاج
تربية ابتدائي سوهاج
تربية ابتدائي طنطا
علوم الزقازيق
تجاره اسيوط
تربية اسيوط
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب انتساب موجه دمنهور
علوم المنصوره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
كلية البنات تربية عين شمس
السن عين شمس
علوم المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
432059
905000
517461
535403
372035
227831
916138
907989
738467
663170
727726
884231
670177
295191
212925
379284
610424
123613
736446
239119
378435
316898
285405
880739
833866
756272
286219
731035
729679
146844
327154
601911

اسم الطالب
عمر محمد احمد عبد اللطيف احمد
خلود محمود عبد المنعم عبد الجواد
هبه سعيد ابراهيم البنا
إسراء ناجي سعيد الزغبي
هاجر محمد محمدى فرج
ياسمين عبدالرحمن الشحات عبدالرحمن
احمد زاهر هجرس عبدالرازق
امل عادل حسن حمدان
نيره عبد الغنى محمد ابراهيم
ايه عيد سعد السيد محمد
اسراء محمد السيد صالح محمد
مارينا ناثان سمعان حنس
سوريا عوض محمد عوض محمد
اوليفيا ابراهيم عبد المﻼك عطيه
بسنت عصام الدين محمد السيدعمر
هبه محمد احمد محمد قطب
احمد على سليم على ابراهيم
عمر عاطف سليمان عيد
مصطفى ابراهيم احمد محمد عبد الوهاب
احمد شعبان علي معوض
هدير حماده محمد السيد حسين
نورا رجب وحيد عبدالهادى
عبد الرحمن محمود حسنى حمدى محمد
اسماء محمود حسن حسين
رضا نور احمد محمد
سالم محمد سالم حسين
الشيماء يسري رزق عبد العال
ياسمين خيري السعيد محمد عبد ﷲ دغيدي
خالد محمد فرج عبد المطلب
اسماء احمد حسن سيد الديب
ريهام احمد عبد الخالق محمد
محمود عبدالبديع احمد محمد

الكلية
تربية رياضيه بنين اﻻسكندريه
اداب سوهاج
نوعية اﻻسكندريه
تربية دمنهور
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره اسيوط
تربية ابتدائي سوهاج
نوعية الزقازيق
اداب جامعة دمياط
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية ابتدائي اسيوط
اداب المنصوره
نوعية جيزه
تجاره القاهره
السن عين شمس/رياضة
معهد فني صحى الزقازيق
تربية رياضيه بنين حلوان
زراعه الزقازيق
حقوق حلوان
تربية عين شمس
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تجاره عين شمس
اداب اسيوط
اداب قنا ج جنوب الوادى
تربية العريش
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره جامعة السويس
بنات تربية/رياضه عين شمس
حقوق بنها
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
876351
446097
214842
725703
378879
673425
468161
833559
307460
829017
518443
607475
912782
352177
741864
737092
501096
816466
880049
228726
372522
906267
821033
470834
137781
301714
451329
608278
162184
918182
576011
904629

اسم الطالب
اميمه بسيوني عطا احمد
محمد وليد على جمال الدين طه
بيشوي ممدوح زكريا ابادير
محمد السيد عبدﷲ السيد ابوالعﻼ
اﻻء جمال عبدالفتاح حسن مصطفى
مى فوزى لطفى السعيد زاهر
هاله جميل محمد على مليكه
محمد عبد الناصر الدرديري عبيد ﷲ
منى عادل صﻼح جادو
محمد منتصر عبد النعيم محمود
ايمان محمد فضل عبدالعاطى عبد الجليل
حسن جمال محمد عبد ﷲ محمد توفيق
محمد احمد حسن احمد
رحاب مصطفى محمد محمود عبدالرحمن
احمد محمود فتحي عبد الوهاب
عماد برعى محمود عبدالعزيز
اكرم سمير شعبان بخيت بركات
هاله عماد عبد الباقي عبد السﻼم
نهى طارق محمود على
محمود محسن عبد العظيم محمد
هدير محروس محمد حسين
نورا فوزي محفوظ عبد ﷲ
محمود محمد صديق محمود
اماني ابراهيم السيد موسى رخا
عبد الرحمن صالح مختار سالم
هادي محمد على الكيﻼنى
مايكل عماد كامل نوار
اسراء عبد الرحيم محمود عبد الغني
جهاد فرج سعيد احمد
ياسمين فتحى عبدالعال السيد
زينب سامى بسيونى محمود النجار
مهران عاطف عزالدين مهران

الكلية
اداب اسيوط
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تجاره القاهره
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجاره انتساب م .بنها
علوم المنصوره
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تجاره سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره الزقازيق
كلية تجارة ج أسوان
كلية البنات آداب عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم رياضة الزقازيق
سياحه وفنادق اﻻسكندريه
علوم رياضة المنيا
تجاره اسيوط
اداب عين شمس
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تمريض سوهاج
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره كفر الشيخ
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية طنطا
تربية/رياضه الزقازيق
دار العلوم الفيوم
طب بيطرى سوهاج
حقوق طنطا
تجاره سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
301591
103376
595252
215520
112910
380415
151176
609480
891057
472195
306257
589386
656206
678505
650537
804206
114826
241779
529827
534810
426607
431000
878600
370765
812721
360271
661073
429468
242347
453568
381238
129677

اسم الطالب
رمضان رضا زين العابدين عرب
رضوى رضا عبد السﻼم درويش
محمد عبدالعاطى عبدالعاطى منصور
احمد سمير كامل يوسف مصطفى
شيماء محمد عيد منصور
احمد صابر احمد سعد
جهاد مسعود ابراهيم ضيف ﷲ
نيره الدسوقى فرج الغريب
ساره رفعت لطيف كامل
ياسمين حمدى السيد درويش مصطفى
محمد محمد محمد الضوى
محمد فاضل على دياب
محمود خالد عبد الهادى محمد احمد
على محمود على احمد عبد الرحمن
نادر ياسر مراد السيد احمد محمد
سارة خالد عبد الحميد محمد
نورهان وائل سليم محمد
نورهان هشام محمد احمد
محمود محمد فرحات السيد فايد
غاده رفعت عبد المنعم يوسف ابويوسف
عبد الوهاب جمال محمد حنفى
ندي محمد مصطفى محمد المكى
اسماء سامى محمد مصطفى
مصطفى احمد بيومى بدرعفيفي
سالمه اشرف كمال محمد
احمد مجدى السيد احمد عبدالمولى
نورا احمد نورالدين عبد العظيم
سميره سعيد عبد الحميد الراوى
مؤمن محمود سيد محمود خليفة
مارى مجدى متى عبد الشهيد
محمد عماد على محمود احمد
رنين اشرف كمال محمود

الكلية
تمريض شبين الكوم المنوفية
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
معهد فني صحى بور سعيد
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
السن عين شمس
اداب عين شمس
دار العلوم ج القاهره
تجاره الزقازيق
تربية اسيوط
تمريض كفر الشيخ
علوم رياضة شبين الكوم
تجاره طنطا
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
زراعه المنصوره
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
السن المنيا
اداب القاهره
حقوق القاهره
معهد فني صحى اﻻسكندريه
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه دمنهور
اداب اﻻسكندريه
معهد فني صحى رياضه اسيوط
تجاره انتساب موجه عين شمس
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره انتساب موجه عين شمس
زراعه المنصوره
حقوق اﻻسكندريه
حقوق القاهره
اداب طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
320679
432286
212296
376400
750410
382497
320487
375691
607259
733508
365781
726213
674279
802010
546449
210540
827163
510695
161109
452734
301479
124359
168854
222459
533890
122962
676497
117473
827671
106031
117037
828214

اسم الطالب
اسماء صﻼح حسن سليم
احمد محمد علي عبد الرحمن
مريم احمد سعيد حسين
احمد عربى محمد عواد قنطر
احمد خالد محمود ابو الفتوح
هشام ناصر احمد غنيم
حلمي محمد محمد شبل جاب ﷲ
اميره سامى عبدالسﻼم حسن
ابراهيم محمد محمد محمد خضير
مريم متولى عبد العزيز مليجى
مريم صﻼح الدين عبدﷲ اسماعيل قمر
عمرو محمود احمد محمد عبد الرحيم
مياده محمد ابراهيم ابراهيم عباس
احمد محمود عبد المجيد محمد
ايه ابراهيم حباشى عبد المقصود احمد
رانا محمد احمد ابراهيم حسن
الطاهر احمد محمد احمد
على عزت على عبد العال
نورهان سعد احمد بكري
يسرا السيد ابراهيم عبد العزيز عمارة
محمود خالد عيد المساح
بيتر عادل رسلة مجلع
خالد السيد على عبد الحميد
عبد الرحمن محمد سعد كامل
ايمان عبدالصمد السيد على فيالة
اسﻼم سيد مراد محمد عبد الهادي
ياسمين عبد العظيم السيد السيد حسانين الدسوقى
مروه سامى كيﻼنى حسونه
احمد عبد ﷲ فؤاد عبد الباقي
محمد حسن محمد احمد ابودنيا
فيصل خالد محمد ابراهيم
احمد جمال محمد حسين

الكلية
حقوق شبين الكوم ج منوفية
اداب انتساب موجه دمنهور
حقوق عين شمس
حقوق بنها
تربية/رياضه بور سعيد
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي السادات
اداب طنطا
حقوق الزقازيق
اداب الزقازيق
حقوق عين شمس
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
اداب المنصوره
معهد فني تمريض المنيا
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
ع.دولى اعﻼم مدينةالشروق
اداب اسوان
تجاره انتساب موجه دمنهور
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره سوهاج
تجاره عين شمس
حقوق حلوان
تجاره عين شمس
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب اسوان
حاسبات ومعلومات حلوان
علوم رياضة اسيوط
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
207112
445673
218067
218524
662507
668785
107129
330744
110357
157198
369835
611387
843967
594636
589432
298249
664948
239945
536125
159769
728434
671744
436995
289463
377342
301516
105151
206328
891206
613696
558253
286158

اسم الطالب
هانيا حازم محمد رضوان
ايمان كمال عبدالقوى يحيى
ساره رضا مصطفى يوسف هاشم
يارا محمد ياسر صبحى
محمود زكى عبد المجيد عبد الحميد
خديجه احمد احمد محمد المتولي
حبيبه حسين جابر محمد
محمد خالد محمد المحروق
محمود محمد طلبه محمد سليم
ايه عيد محمد مندي
اسماء طارق السيد محمد
هايدى صﻼح حسن حسين
عبدالرحمن رضا محمد مرسى
ايمان عبد الحافظ فرج ﷲ خفاجى
سعدالهنا يحيى عبدالحاكم عبد الفتاح منا
احمد رأفت حسن عبده
ابراهيم السيد ابراهيم محمد شميس
عمرو عيد كامل عبد الرحيم
اية محمود حنفى السيد
رويدا محسن محمد علي
فاطمه شكرى عبد العال محمد عبد العال
رانيا خالد احمد عبده
ليديا عادل عزمى عيسى بباوى
ايمان محروس محمد رمضان
مى محمود محمود سليمان الوكيل
يوسف شعبان السيد احمد سراج
ايه على لطيف مصطفى
اميره كريم محمد طه
مريانا سعد عدلى عزيز
محمد عبد الرحيم محمد الغزالي عبد الرحيم
غاده هﻼل عبدالفتاح عبد الرحيم
كريم عادل محمود محمد

الكلية
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
نوعية طنطا
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
رياض اطفال المنصوره
علوم حلوان
تجارة جامعة السادات
تربية/رياضه حلوان
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم رياضة المنيا
تربية جامعة دمياط
الفني التجارى بالمحله الكبرى
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
معهد فني صحى رياضه امبابة
زراعه دمنهور
تجاره بنى سويف
اداب الزقازيق
معهد فني تمريض المنصوره
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
استنفد الطالب رغباته
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
حقوق القاهره
تجاره عين شمس
اداب اسيوط
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره دمنهور
علوم رياضة عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
732587
230794
659071
331055
310932
241556
444463
446113
822643
166621
431359
117232
888129
299868
747259
502221
444684
111919
576501
308276
138843
726571
320123
895151
157840
660199
361272
822467
513338
279994
461215
801126

اسم الطالب
مريم اشرف عبدالعليم عبد اللطيف
عمر هشام محمد عبدالرحمن
سماح وجدى منصور عرفات
زهراء طلب رمضان خاطر
ندا احمد محمد غراب
اسراء حمدى محمد صبحى
عمرو محمد حسين حسب ﷲ قنديل
حسين ايهاب حسين شحاته
دعاء جمال ربيع حميد
فاطمه عيد رجب قطب
احمد ابراهيم حسن ابراهيم الشنهابى
ساندى عبد العزيز قبيص عبد العزيز علم الدين
منار طارق محمد حسين
محمد محمد توفيق ابراهيم
عمر رزق حامد السيد
سارة عادل محمد حسني النادى
مصطفى محمد مصطفى محمد علوان
مروه كمال امين الصبى
اسماء على ابراهيم مهنا
مروان شريف محمد فتحى خيره
داليا ايمن محمد عبد الحميد النجار
ميرنا احمد ابو العﻼ عبد اللطيف
ابراهيم عبد العظيم ابراهيم طايل
ياسمين صﻼح محمد جاد
احمد ربيع عبد الستار حسن
عمر عبد الحافظ على البدراوى جاد
نورهان عاطف صوابى غباشى
فاطمه احمد محمد خليل
سارة مجدي حسن علي النخيلي
مصطفى صﻼح محمود احمد شحاتة
محمد اشرف احمد عزت المصيلحى
محمود محمد عبد الحكيم محمد

الكلية
سياحه وفنادق اﻻسماعيليه ج قناة السويس
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تربية ابتدائي المنصوره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
علوم شبين الكوم ج المنوفية
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب طنطا
تجاره طنطا
اداب قنا ج جنوب الوادى
معهد فني تمريض الفيوم
علوم رياضة اسيوط
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره اسيوط
حقوق حلوان
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
تجاره دمنهور
علوم رياضة الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
نوعية طنطا
نوعية موسيقيه اشمون
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره جامعة السويس
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
علوم سوهاج
معهد فني صحى رياضه بنى سويف
تجاره انتساب موجه المنصوره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تربية قنا ج جنوب الوادى
اداب دمنهور
تجاره انتساب موجه حلوان
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
نوعية المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
526925
169853
525539
281569
237833
802898
395950
585952
440319
585484
429355
111337
612988
380439
608974
684059
603601
727075
105450
591932
528063
910336
889991
804636
427903
367921
240853
158248
372640
450353
806836
170161

اسم الطالب
سهير حسن محمد راشد
رانيا رجب على عبد التواب
مروه مجدى ابراهيم السيد السﻼمونى
محمد ممدوح مصطفى توكل مصطفى
ياسمين جمال عبدالرحمن ابو سمرة
محمد خالد محمد محمد
سميره عﻼء عبدالمنعم رياض
احمد صﻼح يوسف سﻼمة
فاطمة كمال محمود كمال
ريوان صبحي محمد ناجي
هاجر ابراهيم السيد عبد الحميد الطنطاوي
مى حسين محمد على
احمد غريب محمد محمد
محمد ناصر حامد معوض مرسى
اسﻼم ابراهيم محمود الجوهرى
عبد الرحمن على اﻻمبابى احمد طريف جاد الحق
محمد ناصر محمد فوزى محمد حجاج
احمد حسن على على الوو
مى هشام عبد الخالق عبد المقصود
ريهام السعيد صديق المحروقى
افروسينا الفى ابراهيم العبد
على عبد العليم محمد صالح
محمود خﻼف عباس حسين
فليمون داود يسى باهور
محمد باسم بهجت محمد الفحام
خلود محمد منصور محمد
الزهراء ادهم محمد فهمى
نعمه محمد جمعه محمد
نورهان اشرف خليل احمد
احسان محمد ابو اليزيد محمد المﻼح
مريم القس روفائيل ميخائيل روفائيل
منال مصطفى احمد طنطاوي

الكلية
تجاره اﻻسكندريه
اداب بنى سويف
علوم اﻻسكندريه
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
علوم القاهره
نوعية المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية/رياضه اﻻسكندرية
تجاره المنصوره
علوم بورسعيد
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره الزقازيق
تجاره عين شمس
تجاره الزقازيق
تجاره طنطا
تجاره الزقازيق
تجاره الزقازيق
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
اداب جامعة دمياط
علوم اﻻسكندريه
حقوق اسوان
حقوق اسيوط
معهد فني صحى بنى سويف
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات بنها
طب بيطرى القاهره
معهد فني صحى بنى سويف
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
علوم حلوان
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
367010
292460
295198
143196
165607
611044
838245
816981
880823
162896
357489
448636
279872
820500
660780
304074
288326
157470
379374
301652
519517
394186
663870
730084
578639
883030
162933
809576
587900
463009
604880
459221

اسم الطالب
محمد عامر محمد صﻼح الدين عامر نصر
ايمان فيصل مصطفى حسن
بسنت عﻼء الدين صابر محمد
منه ﷲ حسين محمد حسن
هند السيد هارون السيد
محمد احمد على على
احمد مجدى أحمد محمد
ايمان عمر يوسف عبد المقصود
حاتم مصطفى احمد على ميﻼد
اية حسين توفيق محمد
عبدالرحمن محمد عبدالمنعم عبدالعزيز
غروب السيد ابراهيم السيد عبد اللطيف
عمر محمد علي مصطفى
ابراهيم احمد النجم ابراهيم محمود
شكرى سعيد محمد راشد
سارة سامح احمد عبدالصمد
اية صبحي ابو القاسم جهمى
مارينا اكرم وهيب يعقوب
شيماء على بدر الدين محمد خروب
محمد رضا ابراهيم عبد الجواد حفناوى
نجﻼء علي سالم محمد مطر
اسﻼم محمد صﻼح رجب
عبد ﷲ شوقى عبد ﷲ الشربينى
مريم رضا حسين احمد حليمه
عﻼء عبدالرحمن محمد احمد سرور
اميرال شكرى جرجس غالى
اية احمد سيد يسين
رانيا راضي محمد عبد الرحمن
محمود سالم محمود محمد الدوله
كمال الدين السيد كمال السيد الهجين
هدى مصطفى مهدى عبد الجليل
ايه عبد العاطى عبده خطاب

الكلية
تجاره بنها
علوم حلوان
اداب انتساب موجه عين شمس
اداب القاهره
تمريض الفيوم
تجاره بور سعيد
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
اداب المنيا
تربية رياضيه بنين اسيوط
علوم الفيوم
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه طنطا
حقوق القاهره
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
تجاره كفر الشيخ
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
تربية حلوان
علوم بنى سويف
علوم عين شمس
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه
حقوق طنطا
خدمه اجتماعيه حلوان
حقوق المنصوره
علوم عين شمس
حقوق طنطا
علوم اسيوط
تربية/رياضه الفيوم
معهد فني تمريض المنيا
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
تربية/رياضه كفر الشيخ
معهد فني تمريض الزقازيق
علوم حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
301650
298663
742476
388017
208006
800632
907236
737375
169132
742043
665072
317297
127186
155902
229050
739385
756862
743294
326838
206252
306858
234260
212834
388236
106485
886146
531967
454087
655253
204628
294682
893386

اسم الطالب
محمد حمدي محمد عفيفى
محمود خيري سﻼمه سالم
رضوى احمد جوده عبدالقادر
مى السعيد رمضان محمد سالم
مينا نور بشرى بطرس
اميرة رزق صدقى صالح
اسراء محمود جاد حافظ
نريمان سالم حسن مقيبل
داليا احمد عبد العليم محمد
امنيه حسين داود احمد
احمد احمد عثمان البراشي
نسرين جمال عباس سالم الدمﻼوى
مريم مجدي محمد سليم
اسماء رمضان عبد ﷲ رياض
هاشم مجدى هاشم ابو العﻼ
ساره محمد عبدالمنعم على
امتنان محمد حسن محمد
دينا عبد الحميد محمد صﻼح
احمد خالد عبد العليم علي
احمد طارق فتوح بيومى
دينا بدوي عبد الغنى رضوان
شهاب الدين صﻼح محمد شفيق
محمد ايهاب محمد الدردير محمد
منار عبدالعزيز عبدﷲ عبدالفتاح
على محمد محمود احمد
عﻼء سعد ابراهيم عبد الحافظ
محمد هانى عبدالهادى موسى الديب
منة ﷲ أشرف سمير سالم مسلم
محمد مسعد المتولى اسماعيل
فادى اشرف عزت حليم
مودي عماد عيد انيس
مروه حنفى محمود جبريل

الكلية
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
علوم حلوان
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره بنى سويف
حقوق سوهاج
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنى سويف
تربيه شعبة تربية فنيه اﻻسماعيلية
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
حاسبات ومعلومات بنها
حاسبات ومعلومات حلوان
علوم حلوان
تجاره بنها
تجاره الزقازيق
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
تربية السادات
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره بنها
تجاره عين شمس
تجاره اسيوط
زراعه دمنهور
تجاره طنطا
تجاره المنصوره
تجاره عين شمس
تجاره عين شمس
تجاره سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
166280
384608
242466
590308
575766
577686
754467
663125
207545
164390
429630
663038
543680
897833
293789
804253
592546
734814
892283
386991
746926
242213
511414
209017
815364
654326
529304
584607
891453
435835
903969
381325

اسم الطالب
وسام احمد محمد بسيس
هاله مجدى سيد على اسماعيل
احمد مصطفى احمد منصور
طارق محمد محمود احمدعبدالغنى بربر
مروه محمد على حمدان
محمود عﻼء تاج الدين عبد الحميد عبد الرحمن
هدير رياض احمد عبدالحميد حمد
اسماء ايمن اسماعيل محمد عوضين
رنا ابراهيم هدى ﷲ نجاتى
ايه احمد البدوى سيد احمد
اميره على عبد الغنى مراد
منار سعد سعد الطنطاوى
هاجر محمد احمد عبد العال
برسوم عريان بدروس ارمانيوس
احمد طارق عبداللطيف احمد محمد
غدير فريد فرج عبد الحليم
خلود محمد السيد سحلول
اسﻼم محمد محمد خليل
عادل محمد عباس احمد
ياسمين عطيه ابراهيم عطيه
احمد عفت عبدالمنعم محمد
محمد اشرف محمد مرسى
محمد فتحى السيد عبد الموجود
مى رضا محمد على
سارة سمير لبيب ضيف
عبد الرحمن محمد ابو الفتوح محمد عبد العال
محمد حسنى عبد الحليم طلب النجار
رغدة فايز صادق على هﻼل
مينا ناجح عزمى واصف
نسمة جادو محمد عبد العزيز
بسمه عنتر لبيب الشلقامى
يحيى محمد عبدالعزيز محمد ابوسالم

الكلية
تربية الفيوم
تجاره عين شمس
اداب القاهره
تجاره بور سعيد
تجاره طنطا
علوم رياضة الزقازيق
علوم بورسعيد
اداب المنصوره
تجاره عين شمس
حقوق بنى سويف
اداب دمنهور
اداب المنصوره
علوم رياضة طنطا
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق بنى سويف
تربية جامعة دمياط
معهد فني صحى الزقازيق
اداب اسيوط
رياض اطفال القاهره طالبات
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
حقوق انتساب موجه القاهره
حقوق اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه القاهره
تربية /رياضه المنيا
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
معهد فني صحى اﻻسكندريه
علوم المنصوره
معهد فني تمريض اسيوط
تربية اسكندرية
اداب انتساب موجه سوهاج
حقوق بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
912186
147429
323955
122576
902008
652163
293852
607069
441746
830900
317016
682765
244436
554780
228387
147339
666069
613059
224796
361441
514279
443304
846234
503179
906559
602136
240894
743443
104291
607106
581956
835340

اسم الطالب
مصطفى محمد حسن خليل
جماﻻت عصام عبد ﷲ بيومى
منة ﷲ هشام حسن على عبد المجيد
فاطمة اسامة عبد الرازق سليمان
ايمان عصر محمد احمد
عبد الرحمن محمد فريد عبد العظيم عجوه
حازم خالد محمد علي
طارق السيد محمد ربيع عبد الرحمن سودان
اسﻼم محسب احمد سيد احمد البنبى
على محمد جادالرب محمد
اية احمد ذكى محمد الخيارى
هبه السيد محمد عبد العال صبح
امانى سليم سيد عبد العال
روان ايهاب محمد فتوح حسنين
محمد طلعت محمود مأمون
عمر خالد محمد حسن امام
احمد ابراهيم عبد الغنى ابراهيم هوى
عبد ﷲ محمد عبد ﷲ عبد السﻼم ايوب
احمد محمد عبدﷲ خضر السيد
منى عاطف سعدالدين محمد شلبى
احمد رمضان فرحان سعد جويدة
هاجر هشام عبد المجيد محمود الخباز
مروة معروف ابوزيد عبد الرحيم
احمد عﻼء عادل زكي محمد الجندي
مارك رفعت شفيق رزق
اسماء محمد عبدالحميد سليم فرج
اية ناصر احمد حسن
اميره محمد حامد محمد عبد ﷲ
بسمه صبرى محمد على سرور
محمود محمد عبد الرحيم محمد متولى
يوسف على يوسف الغريب
احمد حسن رزق محمد محمود

الكلية
علوم اسوان
حقوق حلوان
علوم جامعة السويس
زراعه القاهره
اداب سوهاج
علوم جامعة دمياط
حقوق انتساب موجه عين شمس
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية طنطا
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية المنصوره
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه دمنهور
حقوق حلوان
اداب القاهره
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تربية رياضيه بنين الزقازيق
علوم رياضة القاهرة
علوم عين شمس
اداب دمنهور
علوم طنطا
كلية تجارة ج أسوان
علوم رياضة اﻻسكندرية
طب بيطرى سوهاج
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
اداب القاهره
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تجاره القاهره
تجاره الزقازيق
تجاره طنطا
علوم اسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
812537
387537
307236
531116
667707
111457
468053
501351
727620
159870
756968
437668
919380
575666
890058
233150
732689
351688
156128
887588
899623
526898
593651
726286
154448
370239
480561
280913
229519
591913
328144
577589

اسم الطالب
عياد هنى عياد فرج ﷲ
يوسف محمد عابدين مصطفى عابدين
هبة حمدي عبد الواحد الطهويهي
احمد كريم عبد القادر عبدالعزيز بركات
احمد مدحت يسن السعيد خﻼف
ريهام رمضان عبد العظيم عوض
ضحى عبدالحكيم جوده محمد السيد
سارة نبيل محمد علي محمد
منه ﷲ مصطفى محمد محمد محمود
دعاء احمد ذكى مسلم
اسراء فؤاد مرزوق حميده
ياسمينه عصام محمد عبده احمد المصيلحى
مينا عبد المسيح فارس تامر
اميمه سعيد كمال حامد
بيشوى سمير شوقى سليمان
فاطمه صابر سﻼمة عبد المقصود
تهانى جمال الدين محمود محمد
منار فاروق محمد الطوخى
طارق احمد عبد العال موسى
ياسمين عبد العظيم ثابت رشوان
شهاب الدين محمد عويضه محمد
رويدا محمد على عبد الخالق على
مريم مناع عبد المهدى ابراهيم خليل
محمد ياسر السيد محمد
هويدا يسن حسين مفتاح
محمد رمضان عياد محمد
دعاء محمد محمد البطاط
نيرة طارق أنور محمد
اية محمد فايز عبدالرازق محمد
رانا رامى عوض تومه
حبيبة مدحت ابراهيم محمد الفطاطرى
محمد خالد محمد مصطفى عبد الرازق

الكلية
تجاره انتساب موجه بنى سويف
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية السادات
علوم دمنهور
تجاره المنصوره
كلية البنات تربية عين شمس
اداب كفر الشيخ
اداب دمنهور
نوعية الزقازيق
تربية بنى سويف
السن عين شمس
تربية أساسي اسكندرية
تجاره سوهاج
اثار القاهره
تربية رياضيه بنين اسيوط
تجاره عين شمس
نوعية الزقازيق
تجاره عين شمس
تربية /رياضه بنى سويف
تربية اسيوط
تجاره سوهاج
تربية اسكندرية
تجاره طنطا
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
اداب بنى سويف
تجاره انتساب م .بنها
اداب كفر الشيخ
تجاره عين شمس
حقوق حلوان
تربية جامعة دمياط
تجاره القاهره
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
282349
157872
806540
660235
156937
819360
157546
216733
671904
502903
591262
827803
506329
516232
529445
129743
326941
824519
601650
438316
160880
316691
438464
514606
311556
164698
392616
660367
672060
318470
235897
658697

اسم الطالب
فريدة بسام محمود صبرى
سيد طلعت جمال احمد
مارينا جمال فايز يعقوب
اسﻼم حسنى محمد السيد عبد الحق
اسماء صالح على عبد الجواد
حمادة سعد الدين عبد المالك عبد الهادى
محمد حسن محمد عبد السيد
احمد حسنين عبدالمحسن حسنين
اميره امين عبد اللطيف محمد
سهيلة خليل محمد منير ابراهيم غانم
اسراء محمد صﻼح عبدالعزيز
دينا وافى محمد بدوى
آية محمد محمد جمعة حسن
شاهر احمد لبيب محمود المدبولى
ابراهيم خميس جمعه حسن الصباغ
عبد ﷲ ممدوح محمد عبد الفتاح
ريهام محمد تاج الدين صقر
شنوده جرجس حكيم حنا
إيثار محمود محمد عطية بﻼطة
ايمان علي احمد عبد العاطي موسى
شروق كمال على عبده
اية سعيد جمعه مخيمر
بسنت ونس عرفه على
محمد عيد احمد احمد عبدﷲ
عبد ﷲ اشرف عبدالعزيز سليم
شيماء قرنى السيد عبد الحميد
مريم سامى لطفى ميخائيل
عمر احمد سامح عبد الحميد ابو الفتوح الجوهرى
مصطفى محمد عبد البر نجا
محمود السيد محمود رزق
محمود ابراهيم محمد موسى المليجى
ايه مصطفى السيد محمد جبر

الكلية
تجاره عين شمس
علوم رياضة بنى سويف
تجاره بنى سويف
تجاره المنصوره
اداب بنى سويف
تجاره بنى سويف
تربية بنى سويف
حقوق حلوان
طب بيطرى القاهره
علوم رياضة طنطا
تجاره جامعة دمياط
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
حقوق اﻻسكندريه
حقوق طنطا
معهد فني صحى اﻻسكندريه
زراعه القاهره/رياضة
اداب شبين الكوم ج المنوفية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق بنى سويف
تربية بنها
علوم اسوان
اداب دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم الفيوم
تجاره عين شمس
علوم المنصوره
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
الفني التجارى بالمنصوره

Page 3781 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
215505
883004
603622
323270
828800
682618
813024
446161
133310
278158
815070
239016
375587
302992
306233
155274
454176
220558
919782
803325
821505
460789
282494
300252
516959
914084
461425
515562
216624
538975
912729
305014

اسم الطالب
بيتر وجيه حارس بسطوروس
مى احمد حسن محمد
مصطفى هشام مصطفى كمال ابراهيم
اسراء جمال احمد طه مصطفى
اسماء سيد حسين سعيد
ايمان عرفات كمال عرفات المتولي
ايه يحيى عبدالحكم دردير
احمد اشرف عبدالغنى الصفتى ابو العنين
سمر محمد احمد عبيد
يارا يوسف بكر يوسف
شروق طارق عدلى ابو الحسين
عﻼء نبيل كامل امين
محمد عماد محمد عواد
نورا سالم سالم طلبة الحنفي
كريم سمير معتمد عبدة
احمد يوسف عناني عبد المقصود
اسراء ناجى عزوز الكيﻼنى
محمد وائل شحاته يونس
نهله عبدالعزيز عامر حمزه
مايكل رضا وديع آدم
غاده محمد ابو الوفا محمد
محمد عبداللطيف احمد مطاوع
شادي رؤوف يسرى كامل
محمود مبروك فرج نصار
على وجيه على محمد على
هبه معاويه محمد عبد ﷲ
ريم محمد احمد الحليسى
محمد فايز حسني خليل
محمود سمير رمضان سﻼمه
إسراء محمد رجب محمد عويضه
اليشيا فؤاد موسى بطرس
ايمان جمال عبد الفتاح الصباحى يوسف

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب سوهاج
تجاره الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
طب بيطرى المنصوره
تربية ابتدائي المنيا
تجاره انتساب موجه طنطا
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
فنون تطبيقيه حلوان
اداب المنيا
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية رياضية بنين بنها
تربية ابتدائي شبين الكوم
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
طب بيطرى بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
علوم المنيا
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
علوم اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تجاره انتساب موجه دمنهور
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
حقوق اﻻسكندريه
اداب دمنهور
علوم جامعة السويس
علوم اﻻسكندريه
تربية اسوان
تربية ابتدائي السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
904578
277223
304303
158725
600086
594218
213465
661735
165081
116187
162803
108553
505301
378428
590630
426410
545174
356917
307675
456544
281175
434346
158006
438582
205929
578487
351082
842431
896076
377107
673144
821619

اسم الطالب
سهام هﻼل محمد هﻼل
بسام احمد عبدالرازق احمد عشرة
يمني عادل انور حماد
جهاد سيد حسن محمد
بهاء عماد الدين خليل السيد
محمد احمد شحاته صالح
محمد عبدالنبي عبدالسﻼم مهدي
محمد مرعى عبد الحميد عبد الجواد
سالي جرجس عزمي لوقا
مصطفى محمد عاشور حسانين
اسراء طارق صﻼح عبد العزيز
مريم عمرو مصطفي كامل
عبد الرحمن مصطفى شبل عبد السﻼم السيد حماد
هاجر سليم احمد حسن حمود
احمد احمد سعد سعدون
أسماء عبدالمنعم عبدالحميد عبدالمنعم
محمد رشاد احمد عبد الرحمن حسنين
وائل سمير محمد سعيد
فاطمة السيد محمد العشماوي
ملكه محمد السباعي رجب شاهين
طارق يوسف محمد وجيه محمد عبد البديع
عبد الرحمن اشرف موسى علي حبالق
سمر احمد سيد عبد الوهاب
سارة ممدوح عبد الرحمن ابرهيم ذكى
اسراء خالد محمد عبد الغني
احمد رايف العطافى السعداوى
ايهاب شريف اسماعيل توفيق
عبد الرحمن محمود يوسف عبد الفتاح
مارينا اشرف لبيب عبد المسيح
شيماء محمد على محمد عمر
محمد سامى محمد محجوب عامر
محمد نصر محمد الصغير احمد

الكلية
السن المنيا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي السادات
تربية بنى سويف
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
معهد فني صحى بور سعيد
علوم القاهره
تجاره المنصوره
السن عين شمس
دار العلوم ج القاهره
تربية/رياضه الفيوم
تجاره القاهره
تجاره دمنهور
تربية ابتدائي بنها
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
دار العلوم ج القاهره
علوم رياضة كفر الشيخ
تجاره طنطا
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
دار العلوم ج القاهره
تجاره عين شمس
زراعه اﻻسكندريه
رياض اطفال القاهره طالبات
زراعه اﻻسكندريه
تربية/رياضه عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
تجاره طنطا
معهد فني تمريض المنيا
السن المنيا
تربية/رياضه عين شمس
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب
معهد فني صحى سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
886386
894716
238174
177044
154305
180474
151346
912664
536985
832882
603093
143842
738352
611296
289222
302267
303721
661991
235149
837353
160099
816992
469502
535055
209268
910534
535661
615393
548178
515467
657756
232660

اسم الطالب
اميره حمدى عبد الوهاب محمد
اماني رجب محمد حسين
هاجر احمد عبدالغنى محمد
محمد عبد الناصر محمد محمد
هويدا رجب عويس محمد
رحاب محمد عوض ناجى
مصطفى عبد المجيد سيد احمد
شيماء شكرى عبد العزيز نور
آﻻء خميس على محمد شلتوت
يوستينا ناجى راضى مترى
منه ﷲ محمد عبد الفتاح محمد يونس
عبد الرحمن عبد المنعم علي صديق عبد النعيم
ايه علي عبدالفتاح علي عبد ربه
ايمان احمد السيد أحمد
محمد فتحي شعبان محمود عمر
محمد علي عبد السﻼم محمود
ايمان عبد الظاهر عبدالمعتمد حبيب
نور طارق احمد محمد ابوالعنين
ناديه مصطفى خﻼف عبد الحميد
محمود أحمد شريت محمد
عبد الرحمن جمعه حسن محمد
حمدى جمعه عبد الحميد حسين
ايناس صميده جمعه الصبيحى
بسمة مكرم عبدالفضيل الدسوقى
عبد الرحمن سليمان سيد مسعود
محمود على حسين محمد صالح
لميس احمد هيبه الهنداوي
منى انور شهدى عزيز
محمود وائل محمد السعيد بعيص
زياد صبرى محمد كمال غنيم قضيب
ايمان خيرى محمود رمضان القباني
ميادة سمير ابراهيم محمد

الكلية
اداب اسيوط
اداب سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
علوم بنى سويف
تربية ابتدائي الفيوم
علوم القاهره
تربية اسوان
طب بيطرى دمنهور
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية الزقازيق
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد فني صحى رياضه بنها
حقوق شبين الكوم ج منوفية
تربية المنصوره
معهد فني صحى امبابة
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
إعﻼم بنى سويف
علوم جامعة دمياط
تربية كفر الشيخ
حقوق اﻻسكندريه
تجاره القاهره
تربية اسوان/رياضة
تجاره دمنهور
نوعية الزقازيق
حقوق طنطا
تجاره دمنهور
تربية رياضية بنات المنصورة
حقوق عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
441340
311112
112071
521401
293511
541589
617029
164145
307493
587464
430891
531093
227958
755331
392124
800720
593853
140146
384968
558205
533986
543496
357182
536435
430302
593836
671248
135437
737955
581776
895603
151481

اسم الطالب
اﻻء صابر صبحى على
اسراء احمد شعبان الشرقاوى
ايه حمدى حسن محمد
ايمان اشرف راشد ابراهيم
عمرو ايهاب علي فهمي حسونه
على طارق على عمارة
محمود سعد عبد الرؤف نصر ربيع
اسراء حسين ربيع عبد العليم متولى
سلمى جميل محمد القوش
ايمان رضا السيد سليم قراقيش
نرمين جابر فتحى عبدالخالق الخشن
محمود محمد محمد حسين
ميادة خلف عبداللطيف على
دعاء على مصطفى احمد
احمد سعد لطفى عبدالهادى
مها محمد بكر حسان
محمد عيد حليم عبده الديب
معاذ مصطفى السيد محمد السقيلى
فادى رفعت رزق جرجس
رباب محمد خليل المنشاوى
رانيا مدحت عبدالسﻼم حسنين الزلباني
احمد عبد الفتاح حسن محمد على
محمد عصام صابر محمود
علياء عﻼء نصر درويش قﻼوة
عمر عبدالرحمن على مصطفى على
احمد جمال محمد السندروسي
محمد السعيد محمد عبد الكريم الجندى
فادى فضل توفيق معوض
محمد رجب محمد حسانين
اسﻼم عبد الناصر على على بدوى
احمد محمد عبد الخير همام
احمد جمعه صالح عبد اللطيف

الكلية
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
حقوق اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره اﻻسكندريه
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب انتساب موجه الفيوم
علوم رياضة شبين الكوم
تمريض طنطا
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم حلوان
تجاره بنها
معهد فني صحى اسماعيليه
حاسبات ومعلومات عين شمس
معهد فني صحى بنى سويف
علوم رياضة جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره بنها
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه بنها
اثار قنا جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره المنصوره
علوم القاهره
حقوق الزقازيق
حاسبات ومعلومات المنصوره
تربية سوهاج
كلية علوم الوادى الجديد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
106743
207844
664607
428074
295610
734716
668015
299789
666262
457364
737757
355359
316695
656432
307051
379266
831966
386394
278248
243208
385583
442206
729850
321248
802108
212704
529067
739668
611820
435899
458533
909254

اسم الطالب
زياد احمد محمد كمال ابراهيم دسوقى
اندرو مينا ميشيل كامل
محمد اشرف محمد السيد الشربيني
محمود حمدي عبد الغني ثابت علي
لمياء محمود فؤاد احمد على
هانم حماد الشرقاوى ابوضيف
غاده محسن العدوى محمد منصور
محمد عبد الباسط محمد عمرو محيسن
رقيه منصور محموداحمد مهنا
مروه رفعت محمد شمله
وﻻء جمال السيد محمد
هدى ايهاب محمود محمد
ايمان عاطف طايع ابوالنجا
ريهام اشرف على ابراهيم بدران
ايات نبيل حسين حموده
ايه فرج سليمان مبارك
محمود عادل شعيب ابراهيم
جهاد عبدالمجيد محمد علي
ماهي محمد محمود ذكى محمد
سمر جمال احمد جمعه
مازن مجدى عبدالفتاح محمد
اسﻼم احمد عبد العال احمد عمار
ايه محمد محمود محمد عزب
سعاد عﻼء محمد لطفى الشيخ
يوسف جرجس عزيز عياد
احمد خيرى حسنى احمد
احمد شبل عبد ﷲ محمد شريف
امل عبدالعزيز محمود عبدالجليل درمان
مى أحمد محمد محمد عبدالغنى
ندى محمد السيد محمد ابراهيم عوض
محمد ابراهيم محمد ابوسعدة
دينا احمد عبد ﷲ محمد

الكلية
نوعية جيزه
تجاره القاهره
تجاره جامعة السويس
تجاره اﻻسكندريه
تربية عين شمس
تربية ابتدائي الزقازيق
تربية المنصوره
معهد فني صحى امبابة
تربية ابتدائي المنصوره
تربية ابتدائي طنطا
نوعية الزقازيق
زراعه عين شمس
تربية ابتدائي بنها
اداب المنصوره
اداب انتساب موجه طنطا
زراعه عين شمس
حقوق قنا جنوب الوادي
اداب عين شمس
دار العلوم ج القاهره
اداب القاهره
معهد فني صحى رياضه امبابة
زراعه طنطا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تمريض المنيا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره دمنهور
حقوق الزقازيق
تجاره الزقازيق
اداب اﻻسكندريه
اداب كفر الشيخ
علوم رياضة اسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
351034
108680
595975
145670
302263
506790
803101
734047
465094
609537
668205
379392
740350
657320
365864
452348
880236
111532
824712
538431
179193
829661
815345
215862
800880
677525
362917
287229
579858
298837
591925
472996

اسم الطالب
نادين عصام السيد عبدﷲ
ماريا مرقس صبرى نصيف
هاجر رزق حامد رزق غزى
حازم حسن شوقى حسن حسن
محمد عادل فريد صوانه
ميرنا جرجس فوزى ناشد
اسماء محمد عبدالستار على
عاطفه عاطف زكريا زكي ابراهيم
عبدالفتاح زكى حامد عبدﷲ يوسف
امينة مصطفى عبد ﷲ محمد هنداوى
محمود ابراهيم ابراهيم ابراهيم فرج
ايمان محمد عبدالكريم حسن بندق
احمد فكرى ابراهيم عبد الحميد
روان نور الدين محمد محمد عاشور
منار محمود عرابى علي
محمد عصام محمد محمد ابو غنيم
اندرو اشرف الفي بساده
يارا عبد السميع سليمان جمعه
بدور طلعت زكى عباس
احﻼم رمضان محمد بليح
وليد عاطف شحاته زكى
لينا زكريا ماهر جندي
نورهان محمد دردير احمد
يوستينا ماجد عدلى عازر
دعاء عارف عبدالوكيل احمد
احمد عبد المنعم حامد ابراهيم رمضان
احمد سيد عبدالقادر عبدالسيد
انغام عبد الغني سيد محمد
ندا عبد البديع محمد عبد ﷲ عصفور
محمود فرج عطيه عبدالعزيز
رنيم سمير عبد الغنى صميدة
احمد ناجى ابو السعود شبل

الكلية
تجاره طنطا
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة شبين الكوم
حقوق اﻻسكندريه
نوعية المنيا
رياض اطفال المنصوره
تجاره كفر الشيخ
اداب الزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
كلية البنات تربية عين شمس
حقوق الزقازيق
تربية المنصوره
دار العلوم ج القاهره
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
علوم جامعة دمياط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
زراعه دمنهور
طب بيطرى بنى سويف
تربية قنا ج جنوب الوادى
تربية ابتدائي المنيا
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه المنيا
تجاره انتساب موجه المنصوره
زراعه عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم المنصوره
اداب انتساب موجه حلوان
اداب جامعة دمياط
علوم طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
609180
608098
804309
353729
501627
654173
806085
831488
225506
826362
304387
390644
534308
400133
734618
879102
104278
673021
727367
211079
375884
465521
157405
329599
307521
672436
164940
654927
454786
440456
168409
557559

اسم الطالب
حسيني محمود محمد محمود عبدالغني
ريم ياسر محمد اسماعيل
مونيكا ماجد لويز شاكر
احمد محمد عمرو احمد سعد
ديفيد سعيد جرجس غطاس
وﻻء احمد محمد محمود فرحات
اية محمد محمد عيد
احمد عوض ﷲ احمد محمد
ندى ايهاب ابراهيم السيد
جينا جورج صبحى فهمى
عﻼ جﻼل عباده عيسى
محمود محمد زكى محمد سرور
نورين على على محمد عمرو
محمد سعد سعيد احمد
محمد محمود عبدالرؤف محمد الخشن
وﻻء جمال على عبد العاطى
بتول خالد مصطفى محمد
رأفت زينهم كمال محمد هدهود
محمد جمال السيد عطيه ياسين
ياسمين سامى احمد كامل
ابراهيم محمد حسن محمد الطحاوى
داليا ابراهيم محمد الصعيدى
احمد محمد اصمعى حسين
ابراهيم ناصر حسني ابراهيم
جيهان جمال محمد عيد
احمد مصطفى حمزه السيد
ياسمين عثمان سليمان عثمان
هانم محمد عبد السﻼم عبد الجليل
يسرا محمد سعد مدكور
اية عادل عبدالقادر احمد قاسم
محمد شعبان محمد محمود
احمد عمر مبارك بيومى عيسى

الكلية
تربية/رياضه الزقازيق
كلية الفنون التطبيقية ببنها
اداب المنيا
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب اﻻسكندريه
رياض اطفال المنصوره
تربية المنيا
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم جامعة السويس
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تربية دمنهور
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره الزقازيق
تربية طفولة اسيوط
اداب القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
فنون تطبيقيه حلوان
نوعية عباسيه
علوم كفر الشيخ
حقوق بنى سويف
علوم رياضة حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه المنصوره
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف/رياضة
علوم جامعة دمياط
نوعية طنطا
علوم اﻻسكندريه
علوم الفيوم
اداب دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
286525
540658
751424
532906
828844
317050
548703
595325
168027
221407
727745
279429
105219
323187
849420
877903
170346
243831
543380
110015
153951
907417
827535
605656
294121
678859
503793
801922
536405
651621
228469
674961

اسم الطالب
احمد عادل محمد مصطفى
ساره احمد عبد الرحمن حسن
وائل ناصر الدمرداش مرسى
احمد يونس محمد عبده
ساره عبدالعال ابوالحسن دردير
لبنى اسامة عبدالتواب محمد
مصطفي حمدي سعيد عبد الحميد البنا
نادية رمضان سادات مطاوع
فاطمه جمعه سعد ابراهيم
رانيا نادر رفعت طانيوس
امل منصور عطيه محمد الجيزاوى
محمد مصطفى محمد فاروق مبروك الطنطى
هشام طارق ابو المعاطى السعيد
صفاء محمد بيومى محمود
اسماء محمد ابراهيم حسين
ابتسام محمد منصور عبد الرحمن
اسﻼم محمود محمد عبد المنعم
عمر عصام الدين السيد عبدالعزيز
محمد مدحت محمد عيد السيد احمد
مصطفى العربى عبد الجواد على
نوره سعيد سيد سعيد
جهاد انور عباس احمد
ابتسام اسعد خالد جاد ﷲ
نورهان مصطفى احمد محمود المدنى
محمود سعيد عبدالحميد عبدالفتاح
محمود السعيد محمد صالح
كريم ايمن عبدالمجيد عبداللطيف المكى
احمد عزت محمد مصطفى
يارا نبيل احمد سيف
اشرف سعد محمد شلبى المحﻼوى
حسن عبد المنعم على احمد البنا
ايه فضيل عبد الغنى عبد ﷲ ابوغالي

الكلية
تجاره القاهره
تربية ابتدائي السادات
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
زراعه دمنهور
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
رياض اطفال القاهره طالبات
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
علوم جامعة دمياط
خدمه اجتماعيه الفيوم
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
اداب الزقازيق
السن عين شمس
اداب القاهره
تربية طفوله شبين الكوم
تربية قنا ج جنوب الوادى
معهد فني صحى اسيوط
حقوق بنى سويف
اداب انتساب موجه القاهره
علوم رياضة بنها
اداب القاهره
اداب بنى سويف
تربية ابتدائي سوهاج
تربية قنا ج جنوب الوادى
اداب الزقازيق
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
تربية ابتدائي دمنهور
تجارة جامعة السادات
اداب القاهره
اداب المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
158380
179129
542010
500530
819196
370799
217840
527817
618310
390513
597525
584777
441674
104161
382347
140527
516063
826584
355233
539167
374796
300711
479803
360299
746884
129709
168358
828795
470268
911791
913061
143887

اسم الطالب
محمد ثابت سعيد وهبه
ابراهيم احمدمحمد محمد جوده
مروان احمد سامح ابراهيم ابراهيم عياد
جيهان صفوت احمد ابراهيم
ايمان بيدق فوزى عبد المعز
ايهاب محمد على جاب ﷲ
مارينا ثروت صبحى شفوق
ياسمين محمد السيد يوسف يوسف
ابراهيم على احمد حسن الجرف
سندس على محمد محمد ونيس
مريم محمود عبدالعزيز النجار
مي محمد هاشم محمد زهران
محمود بدر نبوي محمد علي
روفيده ابراهيم ابوطالب ابراهيم
محمود محمد محمود محمد
اسماء محمد سيد محمد
عبد الوهاب عاطف محمود حرفوش
احمد عبد الرافع عبد ﷲ حسن
ياسمين حسب ﷲ محمود محمد
أمانى أشرف حسن عبد الوكيل
بسمه سامى محمد امين
غدير محمد عبدالمنعم احمد جعفر
احمد عبدﷲ محمد محمد منصور
رمضان حسام عبدالستار على
محمد طلعت عبدالعال على
سيد سعيد مبروك سيد
اسﻼم عبد الحليم احمد عبد الحليم
اسراء ابراهيم دسوقى سيد محمد
محمود اسامة محمود ابراهيم الهنداوى
سهام محمد عبد الفتاح ابوالوفا
ايمان محمد احمد حسيب
حسام محمد علي صديق

الكلية
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره اسيوط
تجاره بنها
اداب انتساب موجه عين شمس
سياحه وفنادق اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
تجاره جامعة دمياط
كلية البنات علوم عين شمس
اداب انتساب موجه طنطا
حقوق القاهره
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
حقوق القاهره
تجاره دمنهور
اداب اسوان
اداب انتساب موجه حلوان
تربية ابتدائي السادات
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
علوم القاهره
حقوق طنطا
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره جامعة السويس
حقوق القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
زراعة قنا ج جنوب الوادي
تجاره دمنهور
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف
معهد فني صحى اسوان
اداب القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
149588
436883
662169
386358
546333
119830
804610
747481
164551
372362
449329
366183
362860
529130
756716
505515
159657
317323
502087
161873
733135
679115
664143
508890
392121
529090
353826
542486
822249
680204
301529
232436

اسم الطالب
احمد سمير محمود بشير
الشيماء محمود محمد محمد السنباطى
محمد حسن عبد العزيز حسن طرابية
اميره عباس حلمى مراد اسعد
سهام بدر محروس ابراهيم ابو شعيشع
محمود جمال عبد الناصر عبد الموجود
محمد أحمد رشاد عبد ربه
اسماء خالد غريب درويش
امانى عبد المجيد محمود عبد ﷲ
عﻼ اشرف على سليمان
ايه على محمد المنشاوى
احمد حسنى الشحات حسن
مينا مدحت خليفه معوض
اسﻼم سعيد عبد الحليم محمد عقاب
مينا فرح كامل عبيد
معتز محمد عبد الفتاح احمد ابو العﻼ
ناصر رجب خضير ابراهيم
نورهان رضوان عبدالحى محمد رضوان
روان محمد السيد احمد الشرنوبي
محمود حمادة عبد الونيس معوض عبد الباقي
صفاء حسين جوده حسين
اميره ايمن حمزه منصور
ساره خالد طلبه ابراهيم عبد ﷲ
روان خالد حمدى حسن محمد
مصطفى يحى احمد الطوخى
احمد كمال عبدﷲ محمود حماد
محمد عصام الدين خلف علي
ايمان احمد بكر احمد صالح
اسماء محمد على محمد
محمد رمضان نور الدين عبد العليم ابو المعاطي
احمد سيد احمد عبد الغنى ابوعيشة
سيد نجيب السيد على

الكلية
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
علوم اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية ابتدائي عين شمس
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره اسيوط
تجاره جامعة السويس
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
كلية البنات آداب عين شمس
تربية ابتدائي طنطا
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
حقوق بنها
تجاره دمنهور
تجاره جامعة السويس
تجاره دمنهور
معهد فني صحى رياضه بنى سويف
علوم بنها
تجاره اﻻسكندريه
تربية رياضيه بنين حلوان
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم المنصوره
تربية ابتدائي المنصوره
اداب انتساب موجه دمنهور
حقوق عين شمس
علوم دمنهور
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
علوم رياضة طنطا
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
288362
212726
524926
147691
663552
169919
822114
458583
307738
918299
428502
666104
898651
313515
389185
155540
903035
513220
756975
384734
877869
162193
437666
504113
503094
600737
224708
379888
891489
818870
319904
728149

اسم الطالب
ندى عصام حسين سيد
محمد احمد عزالدين محمد انور
عزه عصام محمد جابر
زينب محمد ابوالليل قطب حسين
نوران لطفى احمد زكى زايد
اﻻء فتحى محمد احمد
مريم حسن علي حسن سﻼمه
اسامه سعيد احمد زغلول
هاجر اسامة عوض الخولى
جهاد محمود محمد احمد
ادهم عادل علي محمد احمد عقل
محمد ابراهيم وهبه عبد الغنى الشرقاوى
ريهام شوقى زكى عبد المغيث
هبة احمد عبدالمنعم الزهار
عبير محمد على البياع
رانيا صالح عبد الكريم احمد
بيشوى القس اندراوس موسى
مروه محمد ابراهيم عبد الخالق
ريم سليمان فريج سلمى
محمد رضا شعراوى على محمد
اميره سيد عمران محمد
داليا جمال رزق احمد
وﻻء محمد عبد المولى على حسن
رنا محمد صبري محمد محمد حسنين
عبد الرحمن ممدوح محمد السيد مصطفى
رباب كمال السيد كمال ادريس
عبد ﷲ محمد عطيه احمد موسى
دينا حسام محمد محمد باشا
اسراء مراد احمد حسن
محمود ربيع عبدالباقي عبدالحق
حامد منير حامد شريف
امنيه أيوب السيد حسن

الكلية
تربية حلوان
السن عين شمس/رياضة
تربية اسكندرية
تربية حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم الفيوم
كلية تجارة ج أسوان
علوم كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب سوهاج
نوعية اشمون
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تربية بنى سويف
تربية سوهاج
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب العريش
تجاره انتساب م .بنها
اداب اسيوط
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تربية اسكندرية
علوم رياضة اﻻسكندرية
علوم رياضة كفر الشيخ
نوعية الزقازيق
زراعه القاهره
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
اداب اسيوط
اداب سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
239507
735846
464387
355555
313975
216010
578587
614029
745100
156619
457960
726217
443309
899337
208811
657090
736840
741035
323706
282249
281894
805948
389545
537883
535073
211124
536124
157856
456314
169234
385597
584211

اسم الطالب
عﻼء عمرو رجب محمد عكاشة
اسماء محمد محمود سليم
محمد عبده مصطفى عثمان الماريه
ندى عبدالفتاح عبدالغني الغريب ابو ريا
نهى عبد المجيد محمد عبد الغني
بسنت طارق على احمد
احمد احمد فتحى احمد البحيرى
دنيا عبد البديع محمد عبد البديع احمد
مينا عبده غالى عبد المسيح
احمد انور مصطفى عبد الوهاب
هاجر أحمد محمد مراد
محمد وليد فوزى السعيد
هالة محب عبدالمطلب العشماوي
امنيه همام طه همام
هبه ﷲ مجدى سيد نادى
تسنيم مسعد فريد مسعد على اﻻشمونى
احمد عﻼء عبد اللطيف ابراهيم
محمد صبيح حسين خشانة
فتحية سامي عبد الفتاح ادريس
ايﻼف العوضي عبد الروؤف العوضى
يارا عبد الحميد محمد عبد الحميد مصطفى
محمد خميس محمد على
صﻼح ممدوح محمد جادﷲ
بسمة كامل عبد العزيز عيد
دينا شكرى فهمى محمد الجندى
ضياء محى الدين محمد رشاد محمد
اية محمد فتحى نعمة ﷲ
اسﻼم جابر ايوب هاشم
يحيى محمد ياسين ابراهيم
سمر محمد احمد عبد العال
محمود اشرف رجب زينهم
احمد عبدالعزيز السيد احمد يوسف

الكلية
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد فني صحى الزقازيق
اداب كفر الشيخ
تجاره القاهره
نوعية اشمون
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب كفر الشيخ
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
اداب بنى سويف
تربية طنطا
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تربية طنطا
حقوق سوهاج
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره طنطا
تجاره الزقازيق
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية طفوله شبين الكوم
حاسبات ومعلومات حلوان
اداب القاهره
معهد فني صحى بنى سويف
اداب انتساب موجه عين شمس
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تربية طفوله ج دمنهور
اداب انتساب موجه عين شمس
تربية طفوله ج دمنهور
تجاره بنى سويف
دار العلوم ج القاهره
تمريض الفيوم
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تمريض طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
239506
228095
605012
391530
537826
528178
756858
741828
115427
445349
586415
530350
221519
657198
167348
312104
293694
227196
679285
601819
213349
104566
213792
529093
515580
903084
804238
168148
157455
158786
469849
899315

اسم الطالب
عﻼء على ابراهيم على
احمد مصطفى سمير عبد ﷲ
حسناء خالد محمد محمد
لبنى ناصر عبدالمحسن سيد
ايمان رمضان عبدالعزيز عبدالغنى النقرود
مروة محمد حبشى محمود حسب ﷲ
اسراء جابر ابراهيم محمد قاقه
عبد العزيز محمد عبد العزيز احمد
شيماء عﻼء عبد المجيد ابراهيم
زينب مصطفى محمد بدوى
مروة محمد عبدالعظيم فتوح يونس زيدان
محمد أحمد عبد العاطى غراب
مرام ايهاب كمال الدين فهمى
امنيه حسين امين عبده ابو جويده
اسراء عاشور فايد محمد
احمد جمال عبدﷲ عوض
عبد الرحمن احمد حنفي عبدﷲ حسنين
دينا ماجد فاروق حسن
ندى سامى على السيد محمد الشربينى
نشوه صبرى محمود عبدالخالق
عبد الرحمن احمد محمد عبد النبي احمد
احمد وليد نصر السيد
جان اسامة ثابت جمال
احمد مجدي عبد القادر محمد حسين
مصطفي رضا فتحي عوض الشاعر
محمود نبيل عبد الﻼه احمد
شيماء عبدﷲ محمود عبدﷲ
محمود عبد الناصر عبد السيد صديق
ازهار عثمان محمد احمد
محمود عبد المنعم حمدى توفيق
جهاد ابراهيم امين امين ابراهيم نمور
علياء عطيه محمد حماد

الكلية
خدمه اجتماعيه حلوان
حقوق انتساب موجه عين شمس
تربية طفوله الزقازيق
فنون جميله عماره المنيا
علوم طنطا
تجاره دمنهور
السن عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
زراعه طنطا
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجاره دمنهور
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
اداب انتساب موجه المنصوره
علوم الفيوم
تمريض شبين الكوم المنوفية
تجاره طنطا
تربية حلوان
تربية رياضية بنات المنصورة
اداب الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق القاهره
تجاره القاهره
زراعه دمنهور
تجاره دمنهور
اداب سوهاج
تربية ابتدائي المنيا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية بنى سويف
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
حقوق المنصوره
اداب انتساب موجه سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
674888
506034
534541
800519
182502
457636
434683
503214
501630
806042
440179
206156
296568
519387
125912
504582
300917
450402
385957
894859
801107
301727
353204
106294
507961
675367
375388
141003
679859
744633
660631
323375

اسم الطالب
مريم نصر محمد ابراهيم السيسى
اسراء جمال صدقى همام
اسراء عﻼء رمضان سعد على
امانى مصطفى حمدى محمد
محمد عادل محمد شاهين
ازهار طارق عبد الجواد الفيشاوى
محمد سامي طه سالم
شادى محمد منصور غفير حسين
سامر احمد فكرى رشاد احمد اسماعيل
شيماء خيرى محمد عبدالواحد
مها خلف خليف يونس
هانيا محمد صالح حسن سرحان
ضحى عبد ربه عبد الفتاح عبد ربه
ميار محمود سعد اﻻشمونى
مروه فهيم محمد فهيم
فادى عادل فتحى انيس
خالد محمود محمد الشال
منار قطب عبد الحميد محمود قطب
خلود ربيع عبدالوهاب محمد
فاطمه عبد الناصر عثمان احمد
مايكل عيسى شحاته يونان
فراس عبد ﷲ حلمى عمرو سالم
محمد مجدى فتحى احمد
يوسف هشام احمد جودت طايع
احمد يونس محمد يونس حسن
ساميه عبد الباقى جابر عبده رجب
مصطفى سعيد محمد بيومى عيد
ايمان عبد ﷲ على عبد المجيد
داليا حماده مسعد نصر
شيماء احمد عبدالفضيل حمزة
عمر محمد جمعه بدران ابراهيم
بسمة عزت زكي الشربيني الجوهرى

الكلية
اداب المنصوره
تجاره دمنهور
تربية دمنهور
اداب المنيا
حقوق انتساب موجه القاهره
معهد فني تمريض طنطا
علوم رياضة طنطا
فنون جميله عماره المنيا
زراعه اﻻسكندريه
اداب المنيا
اداب اﻻسكندريه
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
اداب جامعة دمياط
زراعه القاهره
تجاره سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
تجاره انتساب م .بنها
تجاره سوهاج
معهد فني تمريض المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة عين شمس
حقوق اﻻسكندريه
تربية/رياضه الزقازيق
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
معهد فني صحى اسماعيليه
تربية/رياضه المنصورة
كلية البنات علوم عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
652299
312096
111623
367758
522121
132711
677524
236797
159912
391527
662291
448047
661406
303329
533379
377151
436404
387142
520382
437376
893266
875656
185401
578987
543930
502664
614774
504877
289848
303588
826165
726139

اسم الطالب
اسامه طارق ابو الفتوح حامد
محمد علي ربيع السيسي
ايمان محمد حمزاوى قوشتى
دينا رضا احمد محمد
شيماء ربيع حمدى عرجاوى عمر
امير حنفى محمود فايد
احمد طارق فتحى عبد الرازق
عمرو محمود كامل محمود
طاهر محمود عبده محمد
سيمون ماهر فهيم مصرى
محمد ابراهيم عبد الغنى حسن السيد
احمد عبدالعزيز ابوالفتوح السيد نصر
محمد حسنى عبد الجليل بﻼط
سلمى السيد مصيلحى عمر
آيه عبد الهادى فرج ابو العز
شيماء محمود سعد جويلي
ميرنا ادوار صبحى الياس عبد المﻼك
ايه احمد احمد جاد
أمل عبد الفتاح عبد السميع عوض
مريان بطرس كامل أرمانيوس
هبه طه خلف محمد
عبد الرحمن وائل عبد البارى محمد احمد ابوالفوارس
عمر عبد الحميد طه ميهوب
محمد عباس السيد السيد العرسه
وردة عبد العال محمود عبد العال
داليدا عﻼءالدين محمود عبد الرحمن
ميﻼد ماهر لبيب اسعدعوض
دعاء فتحى عزت مجاهد على
اميرة خالد على عبد الرحيم
اﻻء رمضان أمين الجندى
هدير رفعت ابو المجد عبد المجيد
مريم عمر عبد الرحمن عبد الواحد

الكلية
علوم رياضة جامعة دمياط
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات القاهره
تجاره بنها
حقوق اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية/رياضه حلوان
معهد فني صحى بنى سويف
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجارة جامعة السادات
اداب كفر الشيخ
تجاره المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
بنات تربية/رياضه عين شمس
سياحه وفنادق اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
اداب دمنهور
اداب دمنهور
حقوق سوهاج
حاسبات ومعلومات اسيوط
تجاره بنى سويف
تجاره المنصوره
تجارة جامعة السادات
اداب اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
حقوق حلوان
طب بيطرى جامعة السادات
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
علوم رياضة اﻻسماعيليه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
226196
589358
736621
754030
658009
733613
607896
120484
435929
812379
582837
887432
461258
826663
511880
290091
354885
120922
159029
296520
828378
354805
734817
741315
903154
294662
732818
390380
390373
239961
744235
673769

اسم الطالب
محمود عاطف مصطفى حنفى
السيد فرج فتوح عصر
ندى عاطف محمد هاشم عبد اللطيف
ساره على محمد حسين ابو جميعه
محمد عزت محى الدين حامد شﻼطه
امل سعد محمد ابوعجوه
سنيه جمال محمد عطيه سليمان
وليد خالد احمد زيدان
فيرونا بسام عبد المﻼك زكي
محمد احمد عبدﷲ بدران
دينا معروف محمد العبد ابوشعبان
طارق عبد العليم حربى هديه
عﻼء ابراهيم ابوالعﻼ عبدالحميد
محمد بدوى محمد محمود
كريمة السيد عربى على عربي
مريم ايوب لبيب بطرس
ايه اسماعيل محمد عبدﷲ
مصطفى على احمد على
حسام صفوت حماد حسن
سعادة صبري احمد مسلم
نورهان مصطفى حسين محمد
اسراء سيد عيد ابراهيم
السيد محمد ابراهيم نصرﷲ حسن
احمد حسن محمد حسن
محمد عبد الرحيم محمد ابراهيم
محمود سيد فاروق ابوزيد
امنيه وجدى السيد عبدالفتاح
عبدﷲ فايز عبدﷲ محمود محمد حسن
مصطفى على محمد على سليمان
محمد عبد الرازق محمود محمد ماضى
ناديه محمد محمد صابر
غاده سامح عبد الفتاح عبد الحميد بحيرى

الكلية
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تجاره طنطا
نوعية الزقازيق
معهد فني صحى بور سعيد
حاسبات ومعلومات المنصوره
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
فنون جميله فنون المنيا
تجاره اسيوط
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره اسيوط
حقوق طنطا
حقوق قنا جنوب الوادي
اداب انتساب موجه دمنهور
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره القاهره
تربية ابتدائي بنى سويف
زراعه عين شمس
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
كلية البنات آداب عين شمس
تربية الزقازيق
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية انتساب موجه بالسويس
علوم رياضة سوهاج
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره الزقازيق
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
علوم رياضة سوهاج
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره جامعة السويس
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
846456
319522
320119
523843
669264
748923
543206
661020
753602
650440
675035
822396
509885
313603
324362
438029
612198
303565
608077
586624
501662
460546
545912
601145
731285
374452
383961
391175
302665
598642
893847
230345

اسم الطالب
محمد فتحي عبدالرحمن خلف ﷲ
اسماء صابر محمد عبد الحليم صبيحه
مصطفى احمد ابو السعود نصار
صابرين جمال عوض سليم عوض
محمد احمد فاروق السيد
هاجر عفيفي حسين محمد
مصطفي عبد الجواد علي على عمارة
زينب محمد صيام السيد علوان
اسامه طه ذكى بدره
ريهام اسامه حامد على صيصه
وﻻء مصطفى محمد عبد النبى شعﻼن
ايه حمادة عبده على
مروان محمد عطية يوسف عيد
اسماء محمد عبد المرضى ابراهيم
علي ناصر على عبد الرحمن
اسراء مصطفي محمد عبد المنعم محمد زايد
ابراهيم السيد ابراهيم محمد على سودان
ياسمين عادل عيد مرعي
رانيا عاكف الشبراوى على
مريهان محى الدين عبد الرحمن فهمى عطا ﷲ
عمر مصطفى السيد مصطفى جودة
ايمن جمال محمد محمد شعﻼن
رامى عصام محمد محسن فرج
ايمن محمد الهادى عطية
ابتسام شحتة سالم السيد سالم
امانى عبدالعزيز امام احمد
ادهم يحى عبدالفتاح حسانين
احمد ناصر ربيع كامل
ديفيد عصمت حليم عطيه
مى حامد السعيد الصعب
كريم محمد يونس امين
مياده على امام الشافعى

الكلية
تجارة قنا ج جنوب الوادي
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
علوم رياضة طنطا
علوم المنصوره
تربية/رياضه بور سعيد
طب بيطرى المنصوره
علوم المنصوره
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
تربية رياضيه بنين اﻻسكندريه
طب بيطرى جامعة السادات
تجاره جامعة السويس
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
اداب الزقازيق
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره الزقازيق
اثار الفيوم
اداب اﻻسكندريه
تجاره كفر الشيخ
تجاره دمنهور
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب الزقازيق
تجاره انتساب م .بنها
تربية/رياضه عين شمس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
السن عين شمس/رياضة
تربية جامعة دمياط
تربية سوهاج
علوم رياضة الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
733245
580439
292977
899703
503601
386725
365630
126591
155416
753238
225895
387492
846872
513466
377920
819257
353265
577460
594990
524582
465533
469169
213762
108296
145038
808716
658732
313307
372061
831118
676630
280825

اسم الطالب
ايه اشرف محمد هاشم ابو نعمه
محمد احمد سﻼمة احمد مسعود
امنية سرور عبدالعظيم سرور
سهير احمد محمد محمد
ياسمين اشرف احمد محمود اﻻشقر
ياسمين محمد ابوالمجد احمد
مى خالد محمد صديق
مريم عماد وليم شحاتة
ايه محمد عبد المعبود عبد الحميد
محمد حسن عبده احمد الطنطاوي
احمد محمود عبود محمد سيد
حسن رضا حسن على جرامون
صباح ابوالمكارم ابوالفضل القاضى
دينا محمد محمود محمد احمد
محمد مدحت نجدى سﻼمه فارس
فاطمه سيد حمدان محمد
احمد محمد سليمان بسيونى
اسﻼم عبد الحى محمد محمد الضبعاوى
احمد سمير ابو الفتوح طه عبد العال
يوسف عاطف احمد عيسى عبد المجيد
علياء محمود محمد بدران شعيب
خلود حسين ابراهيم دشيشه
بوﻻ اسحق انيس حلقه منصور
ايه اسماعيل غباشى ابراهيم
احمد عمر عطيه عبد العاطى
امير سامح حنا يوسف
نيره سالم على على نار
اﻻء محمود عبدالحميد عبدالمجيد
دميانه عزت صموئيل جيد
اسماء احمد علي احمد
سلمى جمال محمد حسنين جبر
اﻻء عصام هاشم ساير داير

الكلية
اداب انتساب موجه الزقازيق
معهد فني تمريض طنطا
تربية حلوان
اداب سوهاج
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
دار العلوم ج القاهره
تربية حلوان
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه بنى سويف
كلية أداب بورسعيد
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة بنها
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
اداب كفر الشيخ
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تربية المنيا
حقوق عين شمس
تربية طنطا
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
تجاره كفر الشيخ
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
حقوق اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
تجاره القاهره
حقوق القاهره
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
معهد فني تمريض المنصوره
تربية شبين الكوم
كلية البنات تربية عين شمس
اداب قنا ج جنوب الوادى
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
اداب عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
457626
207525
538862
524752
205644
581089
442709
749165
748862
213249
502708
666276
834717
371483
103112
528761
598720
673174
137533
456766
284265
388387
290176
502461
665588
588489
590982
440354
317682
351378
387074
577849

اسم الطالب
هناء مصطفى فتحى خنفس
مروه هشام مصطفى محمد قرمان
أمل مكرم سعيد عبدالحميد الشبانى
يحيى ابراهيم فهمى ابراهيم
عبد الرحمن احمد سعيد حجازى
محمد محمد السيد رمضان
إسراء إبراهيم إبراهيم عبدالباقى الفقى
بسنت مدحت مصطفى جابر عثمان
زينب ابوالعزايم عبدالدايم دياب
نغم محمد عبدالعظيم عبدالعزيز
وسام محمد عبد السﻼم محمود احمد
عائشه سعيد جبر جبر خلف
هدير جمال عبده ابوالوفا
ايمان محمد حامد عبدالحق
باسم عادل عمر جمعه عمر
على محمد على بسيونى
سهام عبدالعزيز فوزى عوض خضر
رنا عادل السيد عبد العزيز عصفور
مينا ميﻼد اسكاروس خليل
فاطمه احمد محمد الكريدى الحفنى
بيتر جميل شحاته جورجى
ايه حماده محمد عبدﷲ الضامن
اميرة سعيد عيد كامل محمد غزال
يحيى سعيد جمعة محمد اسماعيل
مروه سليمان جمعه عبده ربه عوض
سمر محمد محمد محمود سلمان
ريهام نصر حامد شمسو
ياسمين طارق عبد الرحمن عباس
طارق محسن عفيفى محمد
مصطفى احمد احمد اسماعيل عجور
مريم جرجس عبد ربه عبدﷲ
احمد زكى محمد احمد الدرينى

الكلية
تربية ابتدائي طنطا
اداب عين شمس
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره اﻻسكندريه
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تجاره طنطا
السن عين شمس/رياضة
تربية/رياضه جامعة السويس
السن عين شمس
حقوق انتساب موجه القاهره
زراعه دمنهور
اداب المنصوره
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره طنطا
تجاره اﻻسكندريه
تجاره بور سعيد
اداب انتساب موجه المنصوره
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
حقوق حلوان
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
اداب القاهره
تجاره اﻻسكندريه
اداب المنصوره
تربية طنطا
تربية جامعة دمياط
اداب اﻻسكندريه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره عين شمس
حقوق انتساب موجه عين شمس
تربية طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
331840
531420
238284
678388
599122
309161
437597
835755
583905
750289
742151
885393
751614
908227
446678
745195
898572
609092
835578
365523
293230
801155
893404
372839
297602
475648
320422
684454
912299
609571
732938
355738

اسم الطالب
مؤمن سيد محمد علي
كريم عرفة محمد احمد بخيت
ياسمين يوسف السيد الصياح
عبد ﷲ محمود الشربينى عوض
بيتر هانى ابراهيم شحاتة
اسراء سامي بكر نور الدين
مروة احمد محمد احمد محمد
سارة متولى جﻼلين متولى
إيمان أحمد يوسف السعودى
محمد حسن السيد محمد ابراهيم شلبي
خلود عبدالتواب محمد خليفة
هناء بكير نعمان عمر
ياسمين السيد عبدالقادر حسن عشرى
فاديه رضا نخنوخ ليس
وسام الدين مصطفى السيد بصل
شيماء ابراهيم محمد عبدالرحمن
محمد متولي رضوان متولي
احمد محمد عبدالرازق فاضل عباده
غادة حسن على مصطفى
فاطمه جمال محمد درويش
اية خيري ابراهيم عبد المجيد
رامز نيل ولسن ابراهيم
احمد رجب محمد على
عبله محمد امين عبدالحى
دينا حمدي يوسف محمد
مهاب مجدى ابراهيم عبد الباسط
ماجد عبد الرحمن احمد عطية
محمد ابوغبيشه محمد عبد الغنى سلطان
اميره رمضان ابراهيم محمد
عبد العظيم نجاح عبدالحفيظ ابراهيم الديباوى
نسمه محمد ماجد مصطفى
ندا هانى محمد السيد

الكلية
حقوق حلوان
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا
حقوق القاهره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم الزقازيق
علوم شبين الكوم ج المنوفية
علوم طنطا
كلية تجارة ج أسوان
تجاره المنصوره
نوعية بور سعيد
كلية اﻻثار ج اسوان
اداب اسيوط
اداب انتساب موجه بورسعيد
تربية ابتدائي سوهاج
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تربية ابتدائي اﻻسماعيليه
تجاره سوهاج
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
اداب قنا ج جنوب الوادى
اداب انتساب موجه عين شمس
علوم حلوان
تجاره بنى سويف
حقوق سوهاج
اداب انتساب موجه عين شمس
تربية/رياضه حلوان
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
تربية طفولة أسوان
تجاره بنها
تجاره بنها
معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
294944
390588
846088
659207
117323
549233
514402
451480
361981
139777
583423
212620
211449
581283
448995
910221
733331
237085
438510
500759
585208
443272
149345
750558
305865
754922
892571
607640
366375
747083
125567
309342

اسم الطالب
محمود محمد علي علي عطيه
عبدالرحمن محمود محمد احمد ابراهيم
محمد احمد حسن خليل
اشرف عبد العظيم ابراهيم السعيد جابر
اميرة محمد صوفى محمود
محمد عاطف جزر السيد محمد
محمد رجب أحمد ابو العنين
محمد عادل حامد محمد خليفه
منه ﷲ عبدالعزيز صبحى عبدالعزيز
فاطمه عبد الحكيم عبد المجيد احمد
خلود فهيم عطيه منصور قرموط
ساره عبدالسﻼم خليل عبدالسﻼم خليل
اسراء فتحى يوسف نجم
محمد خالد خميس الشيخ
ساره اسماعيل السيد ابو زينه
عمر عبد الودود جادالرب احمد
عادل عبد الخالق طه عبد الخالق ناصف
اسﻼم حسام احمد نعمان
اية احمد محمد ابراهيم عبد ﷲ
عمر محمد احمد صادق ابو العﻼ
مروه السيد عبد العزيز السمنودي
نسرين جمال محمد محمد على الجندى
مصطفى محمد ابراهيم على حسن
على رمضان ابراهيم سادات البصال
حاتم اكرم فاروق غالي
محمد عصام محمد محمد
مارينا كمال بدروس سيداروس
محمد مهدي حسن فرحات علي
عبدﷲ اشرف محمد مصلح الدين محمد دسوقى
محمود عادل السيد محمد
رغده عطا ابراهيم عبد الرحيم
هند جمال ابراهيم عطا ﷲ

الكلية
علوم عين شمس
تجاره بنها
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية المنصوره
حقوق القاهره
حقوق اﻻسكندريه
حقوق اﻻسكندريه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم القاهره
اداب المنصوره
اداب انتساب موجه حلوان
علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه طنطا
طب بيطرى بنها
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف/رياضة
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
خدمه اجتماعيه حلوان
تربية أساسي اسكندرية
تجاره دمنهور
اداب انتساب موجه المنصوره
تربية ابتدائي طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره بور سعيد
علوم رياضة شبين الكوم
علوم العريش
تمريض اسيوط
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تربية رياضية بنين بنها
تجاره جامعة السويس
كلية البنات آداب عين شمس
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
614155
465667
547227
472449
515363
734099
583615
801053
144657
587219
754393
134789
819253
832983
890250
834660
913410
612611
209584
506030
672565
822262
367346
321782
384311
468107
153579
244208
741572
883158
607231
583666

اسم الطالب
امل محمد محمود محمد عوض ﷲ
مها صبرى محمد مصطفى امين
احمد سعد عبد الفتاح محمد سراج
ايه متولى علي محمد الحنفى
يوسف صبرى يوسف عباسى
عبدالرحمن عبد الفتاح عطا محمد متولى
ندى جمال احمد عﻼم
محمد فتحى زيدان محمود
عبد اللطيف مجدي عبد اللطيف عبد المجيد
شرين أشرف عبدالمنعم سليمان القيم
محمد محمد السعيد محمد طه
كريم ابراهيم علي احمد
فاطمه احمد حسن جابر
صفية محمد عبد الرازق الصغير
لمياء جمال حسن محمد
سمر النجار حسن إبراهيم
وﻻء احمد جادو احمد
محمد حسينى كيﻼنى السيد ابراهيم
سلمى مجدى سالم محمد
يسرا حافظ حسن حافظ عﻼم
اﻻء صﻼح محفوظ حسن
نورهان محمود احمد علي
ايه سالم محمد سالم محمد
مصطفى احمد مصطفى السيدالقلشى
احمد شريف ابراهيم محمود
اسماء احمد عبد الغفار اسماعيل عقل
مريم مليك عوض وهبة
اسراء احمد حسين رفاعى
عبد ﷲ سيد خلف رضوان
نادين اسامه طلعت توفيق
محمد عبد الرحمن عبد الرؤف عبد المقصود
مى سامى جمعه محمد رضوان

الكلية
تمريض الزقازيق
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه/رياضة
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تجاره دمنهور
تجاره الزقازيق
رياض اطفال المنصوره
اداب المنيا
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره جامعة السويس
تجاره انتساب موجه حلوان
زراعه المنيا
اداب قنا ج جنوب الوادى
اداب انتساب موجه اسيوط
نوعية موسيقيه قنا
تمريض أسوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب عين شمس
تجاره طنطا
تربية المنصوره
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
كلية الفنون التطبيقية ببنها
معهد فني صحى بنها
تجاره انتساب م .بنها
تربية كفر الشيخ
علوم المنيا
زراعه القاهره
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف/رياضة
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم رياضة المنصورة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
909496
597140
836625
152217
818631
802663
729372
806054
354523
446800
750910
889205
673566
910790
292437
750844
587977
671551
594922
538617
612768
307614
399680
662593
650838
163242
473971
154942
608843
110277
505753
442323

اسم الطالب
عبد ﷲ ايمن محمود عبادي
ساره محمد أحمدالسيد النجار
اسماء ابوالوفا عبدالراضي علي
محمد اشرف محمد احمد
نعمه صديق محمد علي
مبارك امام سطوحي محمود
احمد بحراوى السيد محمد
منى رمضان صابر محمد
محمد احمد قطب السيد
محمد ياسر مصطفى محمد حمودة
محمد عمرو ابراهيم عبده ابراهيم المخزنجى
ياسر كمال فوزي محمود
هبه ﷲ مصطفى ابراهيم محمد العشماوى
ميرنا ممدوح كامل تادروس
ياسمين محمود محمد حسن
مصطفى فوزى مصطفى محمد كسبر
راغب مصطفى أبوالفتوح عمر
زينب ابراهيم محمد فايز
سارة السعيد عطيه ابو المجد عيد
أسماء محمد عبد السﻼم غانم صقر
محمود عبد الكريم محمد محمد
دعاء سعد محمد الخولى
ساره رضا عبدالهادى محمد الزياتي
محمد عاطف على احمد محمد
اسماء اسماعيل احمد محمد كبشه
اسراء سويلم عباس محمد
عتاب زغلول حسن ابوالعنين
محمد عبد الرحمن قرني امين
احمد يوسف ابراهيم هﻼل متولى
مؤمن محمد محمود محمد
محمود خير ﷲ عبد ﷲ عبد الهادى
احمد مصطفي عبدالعظيم ضو

الكلية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
تربية جامعة دمياط
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
اداب اسيوط
اداب انتساب موجه المنيا
تجاره الزقازيق
اداب المنيا
تربية/رياضه عين شمس
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره جامعة السويس
تجاره اسيوط
تربية الزقازيق
علوم اسوان
زراعه القاهره
معهد عالي إدارة وحاسب ج بورسعيد
تجاره طنطا
نوعية المنصوره
علوم جامعة دمياط
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره جامعة السويس
تربية السادات
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب المنصوره
تربية الفيوم
تربية كفر الشيخ
حقوق بنى سويف
تجاره جامعة السويس
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
245013
879185
503330
311185
590300
682054
683456
436637
448539
367192
426008
296086
374116
170227
613616
315860
540497
612499
385784
437942
447128
577115
436674
531428
596994
817432
291942
660536
503315
167677
806627
749715

اسم الطالب
اسراء محمد على محمد
ساندى عادل خليفه بولس
شهاب مصطفى ابراهيم جودة مصطفى
رحاب محمود توفيق مياح
سامر محمد محمد عزت سالم
محمد مصطفى محمد كمال محمد محمد عبد العال
حسن احمد حسن احمد خضر
اية عادل احمد خلف
خلود أحمد محمد إبراهيم
مصطفى عراقى محمد عراقى خربوش
اميرة نادر عبد العزيز السيد
مريم عمرو سيد سالم خضر
خلود عايد مصطفى مهدى الشيمى
احمد سيد عبد الباسط عبد ﷲ
مصطفى امين محمد متولى شريف
محمود صابر محمد يوسف عبد ﷲ
مى احمد محمد توفيق محمود
احمد عبد ﷲ ابراهيم عمر محمد
محمد خالد عيد حسنين
منه ﷲ خالد بريقع الزهرى
احمد هانى محمد سعيد محمد موسى
اسماء مجدى السعيد ابراهيم عجﻼن
امنية محمود احمد سليم دسوقى
محمد احمد محمد احمد حسب ﷲ
شيماء السيد السيد محمد الكفراوى
محمد طارق محمود محمد
ايمان سﻼمة محمد محمود فايد
امل اسامه عبد البديع اسماعيل
مينا روماني عبد الشهيد نجيب عبد الشهيد
حازم عبد التواب فتحى فاضل
اجن ابراهيم لبيب ابراهيم
احمد حمدي محجوب محمد

الكلية
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
طب بيطرى اسيوط
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره بور سعيد
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
تربية رياضيه بنين المنصوره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
طب بيطرى فرع مطروح
علوم حلوان
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره بنها
علوم رياضة عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تربية/رياضه طنطا
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره دمنهور
تجاره جامعة دمياط
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره المنصوره
تجارة جامعة السادات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
239917
130217
303417
590592
238083
757771
453103
502052
311619
503976
614001
324052
599548
511939
401440
451665
281732
144491
543002
525092
465844
375200
235144
580629
377906
311516
666584
745354
323166
655292
457915
361541

اسم الطالب
خالد محمد احمد محمود منصور
احمد امجد عبد الصمد ندا
خلود بكر حسين محمد مجد
محمود سمير محمد بحيرى
مى خالد بشير مصطفى
سليم السيد سليم عطيه
دينا عادل احمد توفيق السرسى
ندى على حسن عبد المجيد
احمد اشرف حلمى عبد المقصود
مروان ياسر سعد امين عامر
اﻻء محمد السيد حسن عبدﷲ
اﻷمير خالد حسن على
ابراهيم محمود محمد شوقى الخولى
ماجدة صبرى عباس جاه ﷲ محمد
ابراهيم راضى عبدالسﻼم عوض
عمر محمد محمد ابراهيم تركى
مروة مجدي اسماعيل محمد
الشيماء عادل يوسف امين
عمر محمد عبد الحي علي عثمان
شيماء محمد امام على فايد
رؤى صبرى اسماعيل محمد
محمد عبدالوهاب محمد مختار الجندى
دينا احمد محمد خلف
يارا عبد الباسط رمضان أحمد رمضان
محمد سالم محمد سالم مهير
احمد امجد عبد العزيز مازن
سامى سامى عبده عبده اﻻشرم
امنيه احمد عبدﷲ احمد عطوه
رقية جمال محمد عبد الرسول
ساره محمد على على
أميرة ياسر محسن بدير
ميسون نصار على ابراهيم

الكلية
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
تجاره جامعة دمياط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجارة جامعة السادات
اداب طنطا
تجاره بنها
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه/رياضة
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
اداب الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره انتساب موجه دمنهور
حقوق بنها
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
فنون تطبيقيه حلوان
زراعه القاهره
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
زراعه اﻻسكندريه
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
معهد فني صحى رياضه بنها
زراعه القاهره
علوم طنطا
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
اداب شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى المنصوره
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
علوم شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى المنصوره
زراعه طنطا
كلية البنات تربية عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
609706
660244
537645
318597
505594
299211
324242
321914
667932
611399
125639
300012
393210
905258
433944
891031
211334
362713
525368
448131
429290
357353
535146
308064
760679
911248
365225
152008
207278
358608
818086
213306

اسم الطالب
نورهان سﻼم عبدالمطلب محمد السيد
اشرف مجدى البغدادى منصور احمد
شيماء جمعه السيد كامل حموده
علي عبد العاطي السيد على
اسﻼم جمال سعد احمد
ياسمين عبد الرحمن طليبه عبد الرحمن
فاطمة كامل محمد احمد
هشام حسين محمود يونس
وليد ايمن السيد عبد الجواد حسن
هيام راضى السيد عبد الحميد
هاجر ايهاب الدين محمد السيد
بيتر جﻼل عدلي كامل سليمان
شيماء وحيد محمد على
وﻻء يوسف احمد مصطفى
مصطفى محمد مصطفى سليمان عيد
ايرينى عاطف ذكرى بسالى
دينا موسى ابراهيم موسى
عبدالرحمن حلمى عبدالرحمن هﻼل
عبير ممدوح محمود حسين مرسى السليسلى
محمد السعيد عطيه العدوى
سارة رفعت محمد حسن الشوا
احمد طه الحسينى محمد
فاطمة عيد طه احمد عبدالنبى
ايريني عطا كمال اسكندر
ياسمين ابراهيم احمد السيد
ايه مصطفى محمود مصطفى
دنيا اسامه مصطفى عبدالعزيز
سامح جرجس عريان عبد الملك
محمود محمد عبده جبارة
ايه محمد على منصور
احمد صابر عطيه احمد
مينا البرت الفونس بطرس

الكلية
رياض اطفال المنصوره
تجاره جامعة السويس
معهد فني صحى اﻻسكندريه
معهد فنى تمريض بنها
تجاره سوهاج
اداب القاهره
زراعه عين شمس
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
طب بيطرى المنصوره
معهد فني صحى الزقازيق
كلية البنات آداب عين شمس
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية سوهاج
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية اسيوط
اداب القاهره
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تربية أساسي اسكندرية
اداب طنطا
تجاره اﻻسكندريه
اداب القاهره
علوم دمنهور
تربية ابتدائي شبين الكوم
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
كلية تجارة ج أسوان
كلية البنات تربية عين شمس
تربية /رياضه بنى سويف
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية ابتدائي عين شمس
اداب سوهاج
فنون تطبيقيه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
163907
514479
128121
612505
217988
536431
530803
440026
584327
845833
173411
738679
221172
598503
324163
375777
885607
448396
812374
459206
313162
674945
669765
281962
351119
892618
240672
144510
500644
538676
597596
909973

اسم الطالب
اسﻼم احمد عبد العزيز عبد العزيز
خالد محمد جابر بسيوني محمد
ديانا عادل سعد تاوضروس
احمد عصام على هاشم محمد عبد القادر
ميرنا مخلص رياض صليب
سارة هشام جمال الدين فرماوي
ابراهيم الفضلى محمد عبد الحميد الشناوى
أسماء محمد مسعود الماظ سعيد
مهند محمد منصور عيطه
سحر عبدﷲ ابوالوفا على
مدحت جرجس متى بشير
محمد عبدالكريم محمد سيداحمد سالم دياب
اية مصطفى عبدالوهاب على
مريم أمجد محمد ممدوح الدسوقى أحمد العنانى
هاجر نصاري عبدالكريم محمد
ايه كرم خالد عفيفى
اسماء سعد محمد عبد الحليم
فيرا باهر بدرى فائق
كيرلس عماد جورجى بباوى
اسماء بكر سعيد باشا
مريم ناصر محمود علي
اميره عطيه حسين محمد عطيه
اسﻼم المتولى محمد فتحى احمد
يارا ماجد محمد حلمى هيكل
امنيه على عبدالخالق على عرب
ساره وافى رفاعى حسن
اميره مجدى محمد سيد ابراهيم
رشا مجدى حسين محمود
محمد فرج ابراهيم عبدﷲ الدرينى
ايمان على السيد النجار
السيد محمد ابراهيم السيد عشرة
اسماعيل محمد المنتصر سلطان احمد

الكلية
اداب الفيوم
حقوق اﻻسكندريه
فنون تطبيقيه حلوان
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية عين شمس
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
طب بيطرى دمنهور
تربية أساسي اسكندرية
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
معهد فني صحى امبابة
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره انتساب م .بنها
اداب جامعة دمياط
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
طب بيطرى بنها
السن المنيا
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
تربية المنيا
علوم كفر الشيخ
رياض اطفال القاهره طالبات
علوم المنصوره
علوم بورسعيد
تجاره عين شمس
زراعه عين شمس
حاسبات ومعلومات اسيوط
نوعية فنيه عباسيه
تجاره القاهره
حقوق اﻻسكندريه
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية جامعة دمياط
حقوق اسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
302309
444052
745832
612610
235449
354536
884859
754127
662718
279764
352656
815171
458895
650078
448337
582093
671569
760276
510381
434424
472458
427670
510781
278408
224648
285907
581571
361863
165666
280497
470025
584848

اسم الطالب
محمود وجيه عبدالرسول محمد موسى
امل بسيونى النشار محمد محمود
ساره عصام عبدالمنعم احمد
محمد حسينى حسينى محمد على
كريم محمد طلعت عفيفى
محمد صابر محمد خليل
اسامه حسين كامل محمد عبد الجواد
امنيه محمد احمد محمود العيسوى
ايمان وجيه محمود محمد
معتز عصام احمد ابراهيم
عمر عادل محمد سعيد حسن غنيم
اسماء عبد المطلب محمدرشاد عبدالمطلب
أيه مصطفي كامل صالح
بسام محمد عبد اللطيف محمد على سعيد
ريهام رياض محمد امين رياض ابو شوق
محمود احمد رمضان حميده
اسﻼم محمد متولى البندارى
احمد السيد محمد محمد فتحى
عبد الرحمن حسن على ابراهيم على حميده
مؤمن صالح سعد سالم محمد
تيسير ابراهيم عبدالنبى رمضان
حنان حسن انور جويلى
أحمد ابراهيم احمد حسن
رانا مدحت عبد النبي السيد
محمد مهيب صﻼح الدين محمود
ندى احمد الحسين على ابو طالب
احمد مصطفى محمد درويش الدليلى
بسمه رجب عبداللطيف عطية
ابانوب مﻼك نصيف فرج ﷲ
اسيل كمال عبد العزيز النمر
محمود الشحات محمد الشحات فرج
داليا وحيد المرغنى شتا

الكلية
حقوق شبين الكوم ج منوفية
تربية ابتدائي طنطا
تربية اﻻسماعيليه
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره اسيوط
علوم رياضة بورسعيد
تمريض المنصورة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية ابتدائي المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم المنصوره
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره كفر الشيخ
تجاره الزقازيق
تجاره دمنهور
تجاره اﻻسكندريه
تربية كفر الشيخ
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره عين شمس
حقوق القاهره
حقوق عين شمس
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه/رياضة
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره كفر الشيخ
اداب طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
323865
536543
814459
532073
115295
159868
810083
157313
670403
662784
434889
671890
136533
436475
463692
209821
163384
726404
166236
834304
680962
465574
129753
733432
155748
150500
185604
905196
118862
371676
236561
121861

اسم الطالب
دنيا محمد محمود محمد
شيرين رضا على الفشنى
ايمن السيد حسن مصطفى اسماعيل
محمد مهنى حامد حميده
ندى عبد الرحمن زكى محمود
جهاد علي عبود عباس
محمد رضا شلقامى السيد
مروه حسين عبد الجواد محمد
ايه طارق حسن عبده احمد
نهال عطيه حمزه الحنفى حسن
مصطفى احمد مصطفى الشامى
اسماء ابراهيم طه عبد الغفار
سلسبيﻼ وجيه سالم مرسى
آيه محمد محمد عبدالحافظ عبد المجيد
صابرين قاسم عبد الرازق محمود غلمش
صفيه خالد فتحى مصطفى الصﻼحى
ياسمين محمود عبد ﷲ حموده
هانى محمد زكى احمد
نشوى محمد جابر على
شيماء لمعي فكري حسين
خالد احمد محمد احمد الخراش
آيه احمد عامر على
مصطفى احمد غريب محمد
عﻼء معتز عفيفى نايل
امانى مجدى سيد عبد العليم
زينب حجاج سيد عبد الحميد
امان فتحى عبد العال السعدى
لمياء عﻼء عبد الرحيم عبد الﻼه
اﻻء محمد حسن ابراهيم
اسراء سامى عبدالعليم المصلحي
احمد عبد ﷲ خليل ابراهيم
مريم محمد عاصم حسن

الكلية
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تجاره دمنهور
حقوق اسيوط
تمريض دمنهور
اداب اسوان
تربية بنى سويف
حاسبات ومعلومات المنيا
السن المنيا
نوعية المنصوره
تجاره المنصوره
تجاره دمنهور
معهد فني تمريض المنصوره
زراعه القاهره/رياضة
اداب اﻻسكندريه
تجاره دمنهور
حقوق عين شمس
تربية الفيوم
علوم رياضة جامعة السويس
رياض اطفال القاهره طالبات
نوعية قنا
تجاره طنطا
نوعية فنيه كفر الشيخ
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية بنى سويف
دار العلوم ج القاهره
اداب انتساب موجه بنى سويف
تجاره سوهاج
تربية عين شمس
تجاره عين شمس
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
اداب انتساب موجه الزقازيق

Page 3810 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
878388
906143
680921
206294
535556
122567
468732
736325
150729
320878
682516
294084
516123
234491
661946
904591
501670
749413
144549
546117
161872
220697
848197
380137
679624
213708
675358
669754
356754
666844
534503
585893

اسم الطالب
مريم جمال رزيق غالى
اسﻼم محمد مرسي قناوي
طارق السيد كمال ابراهيم فرحات
احمد محمود فهمى محمد
شيماء رضا عبد العال أحمد
دينا شريف على عبد العال
محمد نبيه سعد ابراهيم عامر
اسماء محمد منصور سليمان
ياسمين جمال عبد ﷲ محمود
تقي شريف حافظ موسى
فاطمه الزهراء محمد شلبى شلبى محمد القزاز
كريم جميل فهيم حنا
محمد نصر ياقوت أحمد الحداد
مصطفى حسين حسنين محمد مصطفى
محمد صديق محمد محمد ابراهيم
احمد سمير يوسف احمد
ابانوب مراد سليم زكي ابراهيم
هشام عاطف حسنى ادم
نهله سيد عبد المنعم السيد
اسراء احمد متولى حمدان على
محمد عيد على جمعه احمد
عبد الرحمن خالد سالم حجازى
هيثم غريب عبد الفتاح ابراهيم
محمود محسن عبدالحميد احمد
عمر جمال عبد المعطى عبد ﷲ
امانى هشام عبد العزيز محمد
مهاب محمد احمد محمد عبد الحميد شاهين
احمد سعد حسن المرسى العشرى
احمد معوض عبدالرحمن اﻻحول
احمد حسام الدين فهمى امين الغمراوى
مى فؤاد سليمان هاشم علوان
احمد مصطفى محمد سرحان

الكلية
علوم اسيوط
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
نوعية المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
دار العلوم ج القاهره
تجاره القاهره
تجاره كفر الشيخ
رياض اطفال المنصوره
حقوق القاهره
اثار القاهره
نوعية فنيه المنصوره
السن عين شمس
اداب كفر الشيخ
حقوق حلوان
ك.ت .فني صناعى المحله الكبرى
اداب سوهاج
تجاره اﻻسكندريه
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم حلوان
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
تربية/رياضه حلوان
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
اداب انتساب موجه بنها
تجاره جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره الزقازيق
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره المنصوره
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
379413
812805
827152
538412
815189
210385
103570
121227
321822
913644
294361
382688
355356
324588
280281
895395
503352
429233
526307
153184
528003
826514
371793
583553
655717
613008
164879
234680
214511
806982
284901
431980

اسم الطالب
منى سﻼمه احمد سﻼمه حسين
نها مﻼك شفيق حنا
مصطفى جاد مصطفى اسماعيل
علياء محمد محمد طاهر لطفي
اية اسامه سيد عبدالهادى
سلمى عبد الغفار محمد ماهر عبد الغفار
فيرينا فرنسيس ميخائيل عبد ﷲ جرجس
اسامه ابراهيم محمود محمد
محمد مصطفى عبد الوهاب الجزار
اميره احمد عبد ﷲ يونس
عبد العزيز مدحت عبدالعزيز سالم
احمد طاهر السيد دنانه
هبه جﻼل فوزى على
محمد ناصر عبد الرحمن عبد السﻼم
نورا احمد اسماعيل السيد عبد ﷲ
توماس امير غطاس جوهر
أحمد عصام أحمد فؤاد رمضان
اسماء عبد ﷲ محمد موسي بركات
مؤمن هشام حامد محمد عبداللطيف
ايثار حسام محمد محمد
ايه طارق محمد السعودى محمود صقر
راغب زكريا راغب عزيز
مى اشرف عزالدين زيدان
هاله صبرى عبد الجليل حسن الحفناوى
محمود محمد محمود محمد ابراهيم اﻻمام
رندا البدري عبدالسﻼم عبدالهادي
سوتى اكمل فاروق ميﻼد ميخائيل
محمد عبد الجيد عادل عبد الجيد على
اشرف ممدوح رمزى كامل
ايه فراج سيد سيد
نورهان ماجد محمد حسين مصطفى
احمد مصطفى احمد طيرة

الكلية
حاسبات ومعلومات عين شمس
تربية المنيا
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
علوم دمنهور
تربية ابتدائي المنيا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره القاهره
علوم رياضة شبين الكوم
تربية اسوان
تجاره عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
دار العلوم ج القاهره
حقوق عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره دمنهور
اداب اﻻسكندريه
اداب اﻻسكندريه
إعﻼم ج جنوب الوادى/رياضة
زراعه اﻻسكندريه
حقوق قنا جنوب الوادي
السن عين شمس
نوعية فنيه طنطا
تجاره المنصوره
رياض اطفال المنصوره
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
386803
120705
663768
220472
746466
887297
660313
516883
803825
232045
366514
905971
813041
676397
148526
369821
289137
113861
524848
238478
427651
838162
653240
881234
878266
877516
610440
728927
465734
353817
908630
302483

اسم الطالب
اميره سعيد محمد عبدالغنى
اسﻼم اشرف على يوسف
محمد حسن عبد ﷲ حسن رخا
بافلى عادل عطية بسيط
منار محمد سعدالدين خضيرى
كريم احمد محمود عبد الرحيم
محمد على عبد الحافظ مصطفى النجار
باسم سمير عزيز سليمان شلبى
منة ﷲ محمد خليفة عبد ﷲ
احمد الصاوى العمروسى الصاوى
ايمن مجدى تاوضروس امين تاوضروس
محمد محمود عبد الخالق محمد
دعاء رمضان حسن عباس
اسماء عبد الحليم عبد الحليم رزق جندى
شيماء اسماعيل على حسن
محمد خالد مسلم علي
جون جورج عبده ثابت
احمد جمال السيد محمود ابراهيم
ايمان عبد الناصر ابراهيم احمد عثمان
كريم عماد محمود عبد الوالي يحيي
هند عاطف احمد ابو هندى
ليلي راشد محمد راشد
منى محمد عوض منصور
دعاء جابر كمال احمد
عﻼ عﻼء الدين عبد الحميد
محمد اشرف محمود قاسم
الحسين محمد احمد محمد عمر
اسماء حلمى صﻼح محمد بيومى
آيه محمد عبدالغني طلبة
محمد حسين كمال عزب
اروى عبد الناصر عبده طه
محمود عبد ﷲ حسن محمد كوهيه

الكلية
خدمه اجتماعيه حلوان
علوم القاهره
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
حقوق عين شمس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تربية/رياضه المنصورة
تجارة جامعة السادات
طب بيطري المنيا
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره بنها
حقوق سوهاج
معهد فني صحى بنى سويف
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
حاسبات ومعلومات القاهره
زراعه اﻻسكندريه
اﻷكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب
زراعه اﻻسكندريه
اداب فرع الوادى الجديد
زراعه المنصوره
تربية/رياضه اسيوط
علوم رياضة اسيوط
علوم رياضة اسيوط
علوم الزقازيق
علوم الزقازيق
علوم كفر الشيخ
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
كلية تجارة ج أسوان
علوم شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
315058
825200
133570
461483
878489
209959
445796
750032
293297
106786
367877
500218
234278
352751
527331
241424
127535
658537
506750
840905
728287
288293
322238
299858
665658
532765
725551
185955
470151
833783
152611
544423

اسم الطالب
احمد جمال الديساوي احمد العبد
فيوﻻ نبيل فهيم بهنا
صفوة خالد المتولى سعد
نهال سعيد عبدالرحمن القاضى
محمد كمال مصطفى على
مصطفى محمد محمد مأمون المعتصم
مروه معوض طه احمد الباجورى
اميره على الدسوقى احمد
هبة ﷲ محمود عبد الهادى احمد عبد المتعال
دعاء محسن السيد محمود موسى
فاطمه على راشد على سلطان
انجى محمد احمد محمود اسماعيل
حسام احمد حسن حسنين السعدني
مصطفى اسامه توفيق محمد
مارينا ناصر فكرى عوض
رقية محمد حسين علي
حبيبة خالد رفعت محمد
احمد سعيد ابراهيم ابراهيم عبد العال
فاطمة حسين احمد حسين هارون
فاطمة احمد عبد الفتاح احمد
فتحيه جمال سﻼمه سالم
جهاد عصام عبد العزيز محمد
ياسر طارق محمد فوزي عبدالعزيز الحفناوي
مجدي احمد جادالحق سيد سليمان
يارا هشام محمد حمدى محمد غازى العشماوى
مينا ميشيل حنا تادرس
يمنى سليمان محمد سليمان
هاجر عبد ﷲ عطية هليل
محمد عزت عبد البارى مصطفى
ادهم محمود علي حسن
مصطفى عبد الباقى احمد حسن
زياد احمد على عبد ﷲ على

الكلية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم اسوان
تربية حلوان
تجاره كفر الشيخ
تمريض اسيوط
حقوق عين شمس
دار العلوم ج القاهره
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
علوم القاهره
حقوق القاهره
طب بيطرى بنها
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
علوم رياضة عين شمس
فنون جميله فنون حلوان
علوم اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق انتساب موجه القاهره
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره دمنهور
نوعية المنيا
حقوق الزقازيق
اداب عين شمس
علوم رياضة شبين الكوم
حقوق الزقازيق
اداب المنصوره
تجاره دمنهور
علوم عين شمس
اداب الفيوم
تجاره كفر الشيخ
تجاره سوهاج
تربية /رياضه بنى سويف
علوم رياضة كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
899883
755385
803927
360121
606950
229097
756641
281281
437601
831785
143992
532593
814122
221952
612658
473428
519775
445664
454188
668120
601710
607453
604708
370052
500576
812905
882412
824532
546291
211754
126888
117663

اسم الطالب
محمد ابراهيم محمد احمد
فاطمه الزهراء عزمى مصطفى حسين عيد
شروق عبدالرؤوف عبدالحميد محمد
عمر محمد عبدالمجيد على احمد
احمد عادل عبد الحى محمد
مصطفى ابراهيم شعراوى احمد
عبد المنعم محمد احمد فؤاد محمد
عمرو عاطف احمد محمد احمد
مريم محمد فاروق زكريا ابراهيم
اسراء جمال ابراهيم حسين
امنية عبد الرازق عبد الناصر نصار
نور الدين محمد السيد سرحان
سماح عبد الرحيم محمد عبد الرحيم
مروه ممدوح عبده اسماعيل
مهاب وجيه محمد حسن
نيرمين سعيد جابر كامل قدره
سعاد السيد عبد العظيم محمد الجبارس
اسﻼم عصام على ابوروميه
اماني اشرف محمد المدبوح
محمد مصطفى عثمان احمد الجعيدى
احمد خالد السيد عبد العزيز نصار
احمد جمال محمد عبد الحميد
تسنيم محمد عبدالستار محمد على
ميرهان محمد عبدالحميد محمد
نور اشرف عبد الحميد على ياقوت
ايمان زين محروس احمد
اسماء نبيل عبد الحميد محمد
نرمين نصحى عطا متى
ايه جمال صﻼح فؤاد سليم
عمر مظهر فاروق على خلف
رنا ابراهيم جمعة محمد السيد
ندى مجدي محمد سامي ابراهيم

الكلية
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف/رياضة
تربية العريش
كلية التربية الفنية ج المنيا
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
علوم رياضة القاهرة
تجاره طنطا
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
تجاره القاهره
زراعه دمنهور
اداب المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حاسبات ومعلومات الزقازيق
اداب كفر الشيخ
اداب دمنهور
تربية طنطا
تجاره طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
حاسبات ومعلومات الزقازيق
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره الزقازيق
اداب جامعة دمياط
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب المنيا
السن المنيا
اداب قنا ج جنوب الوادى
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره عين شمس
تجاره القاهره
بنات علوم رياضة عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
448332
822117
816711
466743
757039
235717
321068
747804
679408
685251
670848
282598
593518
916602
374260
280268
812831
210643
117278
506976
126731
314619
106667
801635
379295
388655
127055
383951
166801
113782
732951
672269

اسم الطالب
رنا عبد الحميد حسان جمعه
منةﷲ اشرف عبدالرحيم احمد
عمرو بشير عبدالعزيز صالح
نجاة منصور محمد عبد النبى شفيق احمد
ياسمين سمير سعدالدين محمود
مي احمد علي طعيمه
اسﻼم محمد محمود الغنام
عزه كمال عبدالستار عليوه
عبير محمد فؤاد محمد
محمد احمد عابد معوض الحديدى
مروه رضا ابو مسلم عثمان محمد
محمد ممدوح أحمد عزمى عﻼم
دنيا وفيق رمضان سميسم
فاطمه محمد علي عبد الحليم
همسه مسعد صابر السيدعلي
سماء محمد عبد الغني محمد سالم
اسماء ربيعى محمد نور الدين
دينا طارق خليفة سليمان طاحون
نورهان عﻼء اسماعيل احمد ابراهيم
اسماء عبد ﷲ عبد السﻼم عبد الحميد
ميرنا عماد نبيل فوزي
نورهان محمد عادل على حداد
محمود اشرف محمد محمد عبد الوهاب
محمد وائل رشاد محمد
زينب احمد حسين عوده الغمازى
عبدﷲ عبدالفتاح عبدﷲ محمد باشا
هيام مختار السعدي حمد الجلنط
محمد مسعود عبدالرازق محمد احمد
ابراهيم عادل ابراهيم فرج
محمد احمد فتحى محمد
هاجر جمال محمود سالم قنديل
نجوى ابراهيم محمد السيد

الكلية
تجاره طنطا
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره اسيوط
تربية رياضيه  /بنات كفر الشيخ
تربية جامعة السويس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اقتصاد منزلى حلوان
دار العلوم ج القاهره
معهد فني صحى المنصوره
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
تجاره كفر الشيخ
اثار الفيوم
حقوق المنصوره
تربية/رياضه اسيوط
تربية ابتدائي بنها
حقوق عين شمس
اداب المنيا
علوم عين شمس
حقوق حلوان
حقوق اﻻسكندريه
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية شبين الكوم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
إعﻼم بنى سويف
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اثار الفيوم
علوم القاهره
اثار القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم عين شمس
معهد فني صحى الزقازيق
حقوق المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
302971
544822
219663
325326
916614
244106
446126
504017
384099
317803
662697
127997
806745
679660
919013
904250
733535
886652
756115
390653
816411
224098
205482
460289
729911
464277
533646
430751
543110
741399
166882
430746

اسم الطالب
جهاد جمال سليمان عبد الرحمن محمود
حازم ايهاب احمد خليل ابراهيم العمراوى
عمر عبد الغني محمد عبد الرحمن
ايمان عادل مبارك عبيد على
ياسمين عبد اللطيف محمد احمد
اشرقت فتحى سيد احمد حسب النبى
كيرلس فيكتور ميخائيل عازر
عمرو محمود محمد محمود غريب
هاجر فوزى عواض عبدالسﻼم
عمرو سامي عثمان محمد
اسراء محمود مصطفى محمد
اسراء اسامه عبد الوهاب عيسى
ريهام ربيع عبد الحفيظ محمد
ايه انيس وهبى عبد المعطى
اندرو عادل رياض واصف
اسماعيل خلف كمال السيد
احمد سمير عبدالعليم صقر
عزه مصطفي نحله محمد
اسما محمد موسي عيد
احمد هانى فاضل السيد فاضل
هاجر صابر كامل هاشم
رنا أشرف عبدالكريم عرفة
احمد صابر حامد فهيم
أمنيه مسعود منجد غريب قاسم
ياسمين ناصر عبد العظيم عبد ربه سليمان
احمد رمضان محمد محمد شويل
اخوات عوض مجاور عوض
شيرين محمد ابراهيم احمد زايد
عمرو مصطفى عبد العظيم احمد عبداللطيف
اسامه اشرف عبدالمنعم ابراهيم محمد
رضوه السيد قطب عبد السميع
سندس محمد خميس محمد عمار

الكلية
تربية السادات
علوم رياضة بنها
علوم عين شمس
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب اسيوط
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره طنطا
اداب اﻻسكندريه
حقوق عين شمس
حقوق بنها
اداب المنصوره
اداب القاهره
حقوق بنى سويف
اداب المنصوره
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره سوهاج
تجاره الزقازيق
تربية اسيوط
تربية العريش
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
رياض اطفال المنيا طالبات
تجاره طنطا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية طفوله كفر الشيخ
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
اداب كفر الشيخ
علوم طنطا
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
اداب الفيوم
اداب انتساب موجه دمنهور

Page 3817 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
896859
653338
366377
432355
580921
674124
108440
847627
664538
293629
659148
543742
590479
245243
900437
543259
501684
917355
451865
118460
743624
806484
658245
133485
918149
106357
129718
211057
307570
285761
674997
893641

اسم الطالب
سامح ابراهيم جابر ابراهيم
يارا عماد الدين عمر البيومى
عمر فاروق سالم رمضان سالم
كريم خالد عبد الحافظ محمد عبد المولي
احمد محمد عبد الشافى الحباك
مريم كمال وهبه مترى يوسف
ندى ضياءالدين مصطفى سامى
شيماء السيد احمد محمد
دنيا محمد محمد ابوالفتوح
عمرو طارق علي عبده
محمد طلعت ابراهيم السيد سنجاب
بسمه محمود بدر محمود محمد زقزوق
أحمد محمد محمد شحاته
هبه جورج نجيب توفيق
صباح عطا اسرائيل سو﷼
مروان يوسف محمود يوسف
على محمد على محمد طبانة
عثمان مصطفى محمود حسن
مينا جرجس مليكة جرجس خليل
ايه كرم فؤاد حلمى
ابراهيم محمد ابراهيم عطيه سليم
سهير قاسم فتحى قاسم
طارق قدرى عبد القادر مخلوف
مها شريف امين على
مصطفى حربى محمد عبدالرحيم
محمود محمد محمود عثمان
مازن اشرف يونس علي عبد ﷲ
منةﷲ محمد احمد محمود النجار
نورا خالد مآمون جعفر
سلمى عﻼء الدين السعيد سراية
عفاف عﻼء عبد الحميد المزارى عبده
ايه محمود مهران محمد

الكلية
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
حقوق اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه المنصوره
علوم المنصوره
تجاره القاهره
إعﻼم ج جنوب الوادى/رياضة
تجاره المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
فنون تطبيقية جامعة دمياط
اداب القاهره
تربية سوهاج
السن عين شمس/رياضة
تجاره اﻻسكندريه
اداب اسيوط
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
اداب عين شمس
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اداب المنيا
معهد فني صحى رياضه المنصورة
حقوق انتساب موجه القاهره
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره عين شمس
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تجاره المنصوره
زراعه سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
108097
361507
373414
160748
544575
588952
576018
323142
454268
297092
597240
179615
506315
219892
353288
308298
744408
674073
808051
875827
152056
683313
607522
899505
373724
297088
501174
520990
596392
595874
527885
219324

اسم الطالب
هديل محمود محمد محمود
سلمى رمضان حسون محمد
محمد رشدى عبدالمعز عبدالهادى بيومى
هبه على عزمى على
محمد السيد فؤاد السيد
شاهنده صبحي محمد عبد الغني
فاتن فؤاد فهمى النادى شريف
اية احمد على سيد احمد
ساره حمدى قناوى مصطفى عماره
امنية مجدي حسن عمران
منة ﷲ محمد محمد احمد شاهين
هالة على رمضان على
آية أشرف مصطفى عبد الرازق
ندى سعيد محمد محمد
انجيلوس كميل ملك ميخائيل
حسام مدحت محمد فوزى الجمال
محمد فتحى محمد احمد محمد
رحمه اشرف عبد الخالق احمد على
زيادي عيد زيادي ابراهيم
اسﻼم سيد على سيد
محمد عبد الرحمن محمد عبد ﷲ
ريهام عبد الباسط عبد العظيم محمد
مينا منير حليم شحاتة
ايمان صﻼح محمود عقل
شريف اشرف السيد الهادى
امنية حسن حمدان محمد
عبد الرحمن محمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن ابو عوف
ريهام رضا محمود محمد
مني حسن فرحات مصطفي
نرمين صﻼح عبد العزيز محمد سﻼمة
أسماء عاطف حسن ولى الدين على
مارينا عياد عبد المﻼك سيدهم

الكلية
اداب القاهره
زراعه عين شمس
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية ابتدائي بنها
اداب طنطا
معهد فني صحى بنها
تربية طفوله طنطا
علوم حلوان
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تربية بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب م .بنها
حقوق عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره طنطا
تجاره اسيوط
معهد فني صحى اسيوط
علوم رياضة بنى سويف
تمريض المنصورة
تربية الزقازيق
تربية سوهاج
تجاره بنها
تمريض عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
علوم جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تربية/رياضه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
214237
842883
548977
309657
308930
127864
755276
504408
455821
660287
804221
139644
218481
303724
893558
286712
523542
662276
236110
672385
662426
454778
149353
667746
432737
232135
821302
162391
917530
907704
581657
228857

اسم الطالب
مونيكا وسام ولسن جرس
احمد عبد المعطى على خلف
محمد حمدى عبد الوهاب حسن النجار
محمد مجدي الصباحى عمر
مينا مجدي وليم سعد المنشاوي
اية احمد عبد الستار احمد
اسراء جمال محمد المغازى السيد رضوان
مونيكا عبد المسيح إسحق بطرس
كريم فوزى عبدالرازق البديوى
محمد ابراهيم حمدى الحسين ابراهيم
سمر خالد فوزى محمد
جهاد محمد تونى عبد الحكيم
ميادة درغام محمد على
ايمان محمد حسن محمد عبد ربه
محمود نمر عبد النعيم عبد الجليل
اميرة محمد عبدالعزيز محمد
ريهام محمد احمد فرغلي متولى
عبد المجيد عبد العزيز عبد المجيد حسن المسيرى
احمد نشأت زكي عبد العظيم
ايه محمد جليل مجاهد
شبل محمد شبل محمد عثمان
هدير جﻼل محمد ابو غطفة
اسﻼم محمد عبد الماجد حسن
محمود البهلول طه البهلول
محمد عمادالدين علي الدين محمد عيسى
على عبد اللطيف على البدرى
محمد حسنى حجاج عبد السميع
سمر جميل محمد عبد الجواد
يحى حمدﷲ محمد حمدﷲ
ساره محمد الصغير فاضل السيد
محمد جمال محمد ذكى
مصطفى حسن كامل حسن حسين

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد فني صحى اسماعيليه
اداب اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات المنصوره
السن المنيا
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب انتساب موجه القاهره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره سوهاج
اداب القاهره
تربية اسكندرية
تجاره سوهاج
اداب القاهره
نوعية المنصوره
تجاره بور سعيد
تربية طنطا
حاسبات ومعلومات الفيوم
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس
تربية ابتدائي الفيوم
علوم رياضة اسيوط
تربية ابتدائي سوهاج
علوم رياضة شبين الكوم
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
450380
531064
169007
153321
894119
801461
226982
226453
470265
298872
810150
438469
829030
279215
288231
887594
843342
905217
535354
680508
322245
536453
374124
304951
730782
207789
746998
517158
817048
461294
835508
658045

اسم الطالب
روضه محمد عبد الموجود محمود الشافعى
عمر على حسن حسن البنا
ميرا امين فام ميخائيل
سماح جمال محمد احمد
ريهام محسون علم الدين محمد
مصطفى احمد خلف كامل
ياسمين جمال خليل عبد الحافظ
محمود احمد سيد عباس
محمد سعد فؤاد مصطفى الباز
عمرو محمد على محمد النادى
عبير محمد محمد على
مودة احمد محمد صﻼح الدين الخوﻻنى
يوسف محمد يوسف عبدالرحيم
محمد حسن السيد محمد عبد السميع
ندى جمال عبدالمنعم سالم محمد
هبه صﻼح فتحى احمد
وفاء صﻼح حجازى محمد
مونيكا وجيه دبيس قلته
رحاب عبدالسﻼم عيد عبدالسﻼم شحاتة خليل
ندا عبد الناصر ابراهيم عبد اللطيف
ابراهيم وليد عبد اللطيف محمد حمود
أمل صبري عوض خليل البردان
دينا عمادالدين زغلول عواد سيد احمد
نهال خالد إبراهيم محمد المرشدي
باسم احمد سعيد على شومان
ايمان جبريل احمد محمد
محمد احمد محمد اسماعيل
رامى جابر زيدان مرعى
احمد ناصر توفيق جمعه
محمد احمد محمد احمد الخطيب
مصطفى عبد الصبور محمد احمد
شاهر ربيع بهجت السيد خليل

الكلية
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
حقوق طنطا
اداب الفيوم
تربية /رياضه بنى سويف
تجاره سوهاج
دار العلوم المنيا
فنون جميله فنون حلوان
اداب القاهره
تجاره كفر الشيخ
تجاره القاهره
معهد فني تمريض المنيا
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره القاهره
حقوق القاهره
تربية/رياضه اسيوط
معهد فني تمريض المنيا
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره دمنهور
تربية المنصوره
تربية ابتدائي شبين الكوم
تربية دمنهور
تربية ابتدائي بنها
علوم جامعة السويس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب القاهره
تجاره جامعة السويس
اداب دمنهور
اداب المنيا
تجاره كفر الشيخ
اداب سوهاج
تجاره انتساب موجه المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
881865
301034
913348
284075
358280
465989
909434
185504
159267
755999
310052
662259
516758
503376
455396
125000
147482
212397
530905
229420
243250
593906
294097
726921
900245
305281
737930
592737
123249
592429
157462
208526

اسم الطالب
محمد عامر كمال عبد البديع
مصطفى محمد كمال محمد أبو العنين
اﻻء فايز سيد حسين
يوسف عز الدين انور على حنبل
اميره محمد حافظ محمد
نسمه عصام عبدالجليل محمود شلبى
محمد محمود يوسف على
عمرو حمدى محمد عبد العليم
سحر محمد احمد سليمان
محسن عبد القادر عبد ﷲ الكﻼوى
محمود محمد عبد المنعم الوكيل
سيف عماد حسن مختار شحاته
احمد صبحى جمعة رشوان فضل
عبدالرحمن حمزه محمد حمزه محمود
حسام ابراهيم احمد شريف الغندور
محمود اسامه رضوان محمد عبد ﷲ
فاطمه احمد صالح متولى
زياد طارق محمد عبد الحميد
عبدالرحمن محمد عبدالعظيم صالح
ميرنا محمد انور خليفه
رانيا محمود جمعه حسن ابراهيم
سحر ناصر محمد طه الخميسى
اسﻼم سعد محمد المهدي السيد الغنام
احمد علوان السيد علوان رماح
زينب محمد عبد الفتاح عبد السﻼم
هبة ابراهيم معوض محجوب
احمد بكرى عبدالمنعم عيسى زرقة
احمد محمد محمد ياسين
احمد محمد الصغير احمد على
منه ﷲ على حسن جميل
اية على خلف محمد
امنية محمد سعيد ابراهيم محمد

الكلية
علوم اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى اسوان
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية كفر الشيخ
كلية تجارة ج أسوان
اداب بنى سويف
تربية ابتدائي بنى سويف
كلية التربية الرياضية بالعريش بنين
معهد فني صحى بنها
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره دمنهور
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
دار العلوم ج القاهره
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه الزقازيق
معهد فني صحى امبابة
اداب جامعة دمياط
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره الزقازيق
تجاره سوهاج
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
اداب الزقازيق
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تربية رياضيه بنين حلوان
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تربية بنى سويف
فنون تطبيقيه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
585177
322485
525962
521090
600829
755680
818660
595350
894751
465426
804856
505788
438135
524990
283504
877218
374776
590780
807768
433953
113902
906860
751344
515722
292855
158444
660627
322326
588688
651389
577289
210113

اسم الطالب
احمد مصطفى على البﻼط
السيد مختار محمد نور الدين جاد مساور
عمر عﻼء الدين زكريا سليمان الجزار
آية سمير عبدالمنصف حسن مطر
داليا صﻼح الدين محمد مصطفى الديباوى
ايمان ابراهيم محمد عبد الهادى
اماني امين عبدالنعيم امين
محمد بكر عوض محمد يوسف الباشا
مريم ثروت حلمى لوندى
محمود جبر ابراهيم جبر الروينى
هاجر عبدالعزيز ناجى عبدالعزيز
معتصم فؤاد عبد العظيم يونس
كرستينا يوسف جرجس ايوب
سوزان ناجى رمضان عبد القادر
اسﻼم محمد حواش ابراهيم الطويل
جورج قدرى صبحى نخله
اسماء خليل محمد امام خليل
محمد احمد احمد خروبه
ساره رمضان كمال جابر
وليد احمد ابراهيم احمد
حسام حسن محمد محمود السيد
مصطفى السايح محمد عبد العال
احمد محمد السيد محمد ابراهيم عمر
سعد السيد سعد احمد الدخس
نورهان مصطفى احمد عبدالغنى
اسﻼم عاطف حسن عبد الحفيظ
سامح مكرم اسماعيل سالم
مصطفى عبد الحافظ مصطفى عبد الحافظ المكاوى
يارا ابراهيم توفيق الموجي
نرمين نبيل محمد خليفه ابراهيم
عبد الرحمن محمود عبد الغفار عماره البيه
اﻻء محمد اسماعيل احمد

الكلية
اداب المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
زراعه اﻻسكندريه
اداب دمنهور
السن عين شمس
تربية العريش
نوعية المنيا
معهد فني صحى رياضه بور سعيد
اداب سوهاج
حاسبات ومعلومات الزقازيق
رياض اطفال المنيا طالبات
اداب دمنهور
تربية اسكندرية
تربية طفوله اﻹسكندرية
حقوق حلوان
معهد فني صحى اسيوط
اداب بنها
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
اداب المنيا
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق القاهره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره بور سعيد
اداب دمنهور
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب بنى سويف
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم بنها
تجاره بور سعيد
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
884112
516324
610884
577253
235110
358336
159400
755336
913906
157314
113904
587225
654589
282615
300118
505229
537902
848190
384729
473054
743982
505558
656213
517921
240379
118405
889127
681328
288043
284358
207604
818689

اسم الطالب
ديانا اشرف عزيز ذكى
احمد مسعد زكريا عمار
احمد عﻼء محمد أمين
ابراهيم عز العرب عبد المنصف محمد ابراهيم القطورى
نورهان الحسين محمد الغزالى
اميره محمود عبدالعظيم احمد
محمود احمد رمضان خليفة
دينا محمد احمد مصطفى
زينب محمد ابوالمجد احمد
مروه خالد محمود السيد
حسن جمعة محمد حسن
محمود ابراهيم ابراهيم سيد أحمد الهابط
هاجر احمد احمد عبده محمود حماد
احمد عاطف على على
عمر محمود عثمان بيومى
باسم رزق عبد السﻼم محمد رزق
حوريه رفاعى محمد نجاتى الرفاعى
محمد عز الدين جاد الرب يوسف
محمد حسن ابوالحمد احمد
صالح مندوه مندوه المتولى البحراوى
حنان صابر محمود احمد
احمد سعيد محمد مرسى على
مصطفى جمال عبد الفتاح الشحات
نجوى محمد حسني حسان علي
ايه محمد حسن سيد
هدير احمد هاشم على
نرمين ياسر عبد الحليم عبد الحميد
اسماء صبرى عبد الهادى حسن سلطان
محمد هشام سالم ابو سريع ذكي
ابانوب سﻼمة فؤاد حنا
نوران اشرف محمد السيد
لمياء مصطفى عبدالنعيم احمد

الكلية
تجاره اسيوط
اداب دمنهور
تجاره الزقازيق
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية نوعية اسوان
تجاره بنى سويف
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره بنها
تربية/رياضه المنصورة
تجاره انتساب موجه قاهره
علوم رياضة الفيوم
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية ابتدائي دمنهور
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اداب انتساب موجه دمنهور
علوم رياضة المنصورة
اداب انتساب موجه دمنهور
طب بيطرى القاهره
زراعه القاهره
اداب اسيوط
علوم المنصوره
علوم رياضة حلوان
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
علوم المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
670242
245484
816240
429716
608353
461653
658438
279278
138170
380544
296525
608201
837088
283670
150156
127295
835830
382752
537863
754587
160940
180462
458808
600614
533395
883398
178066
368586
830796
379395
922252
663546

اسم الطالب
تغريد السيد فاروق محمد شومان
دعاء محمود عبد الرحمن احمد سليمان
سلمى يحيى احمد عبد القادر
دعاء نزيه على عوض
ايمان محمود على صديق ابراهيم
ايمان محمد محروس على ابراهيم غزال
سلمى احمد عبد الجواد احمد
كاترين جمال عبد المسيح جندى
رضا عبد المنعم جمعه محمود احمد
اسراء بهيج السيد احمد سليمان
عبير العربي عبد ربه السيد دياب
منى عبدالهادى عبدالعظيم عبد الهادى الراعى
ايه سيد اسماعيل ادم
احمد ناصر فتحى محمد الملط
كيرلس مراد حكيم ميﻼد
دينا جاد محمد جاد
آيه عبدﷲ محمد عبدالغفار
مياده محمد فرحات عامر
أيه صبحى مصطفى محمد عاشور
احمد منير سليمان الحارون
فاطمه سيد عبد الفتاح مصطفى
محمد جمعة عبد الهادى صالح
ساره عزمى حسن بدوى الجمال
سلمى احمد محمد احمد جريده
رحمة أحمد أحمد درويش
احمد نشات احمد محمود
محمد عاطف محمد شافعى
رفيده عصام سعد عبدالجواد
سماح محمود عبد الصابر على
دعاء مجدى محمد مصطفى صالح
محمد ابو الحمد على احمد
نسرين على عبد القادر حامد ابو زيد

الكلية
تربية ابتدائي المنصوره
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
علوم المنيا
حاسبات ومعلومات المنيا
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره جامعة السويس
علوم بورسعيد
تجاره القاهره
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
دار العلوم ج القاهره
تجاره القاهره
اداب الزقازيق
طب بيطرى فرع الوادي الجديد
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى اﻻسكندريه
علوم العريش
الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى ببنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
نوعية كفر الشيخ
اداب الزقازيق
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
حقوق القاهره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
كلية البنات تربية عين شمس
علوم رياضة اسوان
تربية المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
577205
667989
464478
912198
456739
727442
281067
606103
661597
365323
677469
733933
318212
439855
613694
150176
729125
178741
673514
383073
910710
594300
439891
754949
212596
595953
661720
302286
674768
894946
615485
388579

اسم الطالب
عبد ﷲ محمد ابوالسعود حامد احمد
خلود عبد الحميد الطنطاوى عبد الحميد
احمد محمد ابراهيم محمد بديوى
محمود جمال محمد صالح
ساره السيد حسن يوسف
اﻻء حسبو يسن متولى
يوسف محمد قرني إبراهيم
أميره صبري حمار عبد العزيز
محمد احمد السعيد محمد الزغيبي
رضوى عاطف حفنى عوض ﷲ
نانى عبد السميع احمد عبد السميع
محمود حمدى محمد علوان يوسف
اسﻼم جمال عبدالسميع موسى حسين
عايدة نادي باشير جيد
محمد رضا سليم عطية عوض
احمد سيد قرنى سيد
صﻼح نبيل السيد خطاب عبيد
احمد محمد يوسف محمد
احمد محمد عبد المنعم عبد الغنى
محمد مجدى عواد عباس
هدى رفاعى حسن حامد
انجى عبده طه الغريب
منه ﷲ صبري صديق تغيان
احمد صابر خلف عبد الباقى
احمد عﻼء عبدالسﻼم حسن
ايمان محمود محمود محمد البهوتى
اسﻼم عبد الحميد ابوالمعاطى محمد
وليد مجدي محمود عﻼم
محمد عبد ﷲ السعيد محمود احمد
امنه امين مصطفى ابوطالب
عﻼ عاطف احمد ابراهيم
مها على عبدالرؤف عمر

الكلية
اداب انتساب موجه طنطا
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره طنطا
تربية اسوان/رياضة
تمريض طنطا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي الزقازيق
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب
بنات تربية/رياضه عين شمس
تجاره المنصوره
علوم بورسعيد
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية نوعية موسيقية اسكندرية
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات القاهره
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات عين شمس
تربية طفولة أسوان
تجاره جامعة دمياط
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره جامعة دمياط
تجاره جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات بنها
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
السن المنيا/رياضة
نوعية الزقازيق
اداب انتساب موجه بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
742115
135660
746111
242479
448560
878179
613095
357122
167789
304280
886544
656630
672860
285163
739254
595512
880945
508180
729940
754306
536992
534544
104381
457050
653573
736215
153574
830855
547597
881773
149894
741449

اسم الطالب
ابتسام على محمد الهادي
خلود احمد عبد الحميد محمد
محمد عبد العاطي سالم سلمى
رشاد سامح رشاد محمد
رانيا احمد علي الصباغ
نورهان محمد حسين على
اسماء احمد محمد سيد احمد النجدى
خالد شعبان عباس عبدالرحمن
احمد محمد زيدان جادالمولى
هدير ابو العنين على أبوالعنين الشرقاوى
عبد ﷲ مصطفي محمد عبد الﻼه
نيره السيد السيد توفيق
احمد محمد حامد امين عفر
ندى احمد محمد حسين
اسﻼم ابراهيم السيد حسن
محمود محمد فهمى عبد السﻼم شتا
اسراء محمود ثابت محمد سﻼمه
عبد الرحمن محمد عبد الباقى عبادى
ايمان السيد عبد العال فراج
نورهان ثروت عبده عبد الحافظ محمد حﻼوه
أمل عبد الفتاح عبد الفتاح ابراهيم الصفتي
اسماء خالد سعد عبدالعاطى على
مينا عماد فهمى ابراهيم
ايه محمد عرفه المليجي الشيخ
محمد عبد الناصر رجب احمد همام
السيد محمد السيد على ابراهيم
مريم احمد امام عبدالعظيم
هاله محمود احمد خليل
حسن محمود أحمد محمود
عﻼ حمدى على عبد الوهاب
هاجر شعبان محمد عبد الجليل
ماريو سمير لطفى يوسف اسعد

الكلية
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
زراعه القاهره/رياضة
اداب طنطا
تجاره اسيوط
اداب الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية الفيوم
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حاسبات ومعلومات اسيوط
تجاره طنطا
تجاره طنطا
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تربية الزقازيق
معهد فني صحى رياضه بور سعيد
تربية اسيوط
حقوق اﻻسكندريه
تجاره جامعة السويس
تربية بور سعيد
تجاره دمنهور
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
علوم طنطا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
رياض اطفال بنى سويف
تجارة قنا ج جنوب الوادي
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
إعﻼم بنى سويف
دار العلوم ج القاهره
تجاره جامعة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
310439
319387
144307
524745
302503
589301
158511
458231
803446
881957
473794
830405
895082
502460
895485
733854
834595
307237
289688
167340
233244
465011
428337
725803
527192
539857
668379
831955
142971
586770
818823
657907

اسم الطالب
اسراء عبد المولى حامد السرسناوى
اية سامي مروان عبده
اسراء مصطفى منير حسين
مؤمن اسامه عبدالعليم محمد بدوى
محمد فتحي عبد المقصود محمد رضوان
محمد طلعت منجود حسن
هالة سيد فكري خميس
محمد خالد محمد حسين ابو مطر
على عادل يوسف محمد
منار صفوت محمد علوان
منال محمد على وفا زيتون
محمد عبدالستار عيد فضل
ايه محمد عبد اللطيف احمد
هشام ممدوح محمد مصطفى
احمد سامى على مصطفى
غاده محمد ابو الفتوح ابراهيم
إسراء أحمد عبده حنفي
هبة عبد المقصود مبروك عليوه
اماني سيد محفوظ عبد الحميد
هاجر حمدان سيد عيسى
كريم تامر محمد احمد
محمد السعيد محمد الشهاوي
محمد فتح ﷲ عبد العزيز خليفه
ثروت الحسيني احمد محمد
خلود جمال محمد على زويل
بشرى عيد رجب عبد العزيز
اسماء فايز الشحات بدوى سنبل
مايكل تقى ظريف سعيد
دنيا محمود سامى ابراهيم فرج
أحمد محمد حميده عبدالجواد عليوه
هناء يوسف انور رومان
سمر السيد عبد العاطى عبد الجواد

الكلية
تربية ابتدائي السادات
تربية ابتدائي بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
طب بيطرى اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره كفر الشيخ
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
اداب اسيوط
تربية كفر الشيخ
كلية تجارة ج أسوان
طب بيطرى سوهاج
تجاره اﻻسكندريه
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب الزقازيق
اداب سوهاج
علوم شبين الكوم ج المنوفية
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب الفيوم
حقوق عين شمس
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
اداب اﻻسكندريه
سياحه وفنادق اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية اسكندرية
علوم دمنهور
تمريض المنصورة
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
حقوق القاهره
علوم طنطا
اداب المنيا
رياض اطفال المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
386558
833682
312572
849149
315312
531614
822018
652143
223168
533650
118122
243897
736493
117872
463879
295598
311950
459625
215954
500643
144444
297127
382554
466659
589276
128276
834872
369991
756481
449630
587747
879038

اسم الطالب
اسراء عيد محمد عبدالغني
فاطمه عطيه خديوى حماد
رزق محمد رزق سﻼمة
دوﻻجى صليب شكر ﷲ يعقوب
محمد ابراهيم صﻼح مندور خليل
أشرف محمد عبد ﷲ أحمد
الشيماء سيد الصغير احمد
احمد محمود ابراهيم محمود ابراهيم حسين
هدير طارق السيد محمد
اسراء احمد محمد عبده جاد ﷲ
يمنى محمد احمد عبد الحليم
محمد عبد المنعم حواس عبد العزيز
محمد يحيي ذكريا ابو هاشم عشري
منى جمال عبد الحميد ابو طالب
وفاء عبد المنعم على الشهاوى
جهاد جمال محمد عارف
احمد عبد الرؤف احمد عواد
محمد اشرف احمد جﻼل احمد محمد ابوعيد
مادونا ممدوح نعيم ايوب
محمد عبد الناصر احمد بخيت على
ميرنا سمير اسحق ميخائيل
دعاء احمد عبد الحى الشنوانى
ايه على احمد على
روان عبدالعزيز صبحى عبدالعزيز
احمد محمد ابوبكر احمد عبد الباقى
اسماء السيد شحاتة حسن
كريمه سيد الطاهر عبد الرحمن
اسراء مجدى يحى عطيه
محمد خليل سﻼمة سالم
فاطمة شريف عبدالرحيم ابراهيم الصناديلى
مياده عبدالسﻼم عبدالعزيز ابو مندور
اسماء محمد نورالدين حمدان

الكلية
علوم عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب باﻻسكندرية
نوعية اشمون
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجارة قنا ج جنوب الوادي
علوم جامعة دمياط
تجاره عين شمس
علوم طنطا
تجاره انتساب موجه طنطا
علوم القاهره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب انتساب موجه القاهره
تمريض كفر الشيخ
تجاره عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
إعﻼم القاهره/رياضة
تجاره انتساب موجه دمنهور
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
فنون تطبيقيه حلوان
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره كفر الشيخ
تربية/رياضه بنها
تجاره عين شمس
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية ابتدائي بنها
تربية العريش
تربية ابتدائي طنطا
تربية/رياضه طنطا
حاسبات ومعلومات اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
669984
597655
674570
659035
435978
148007
221635
836784
801475
447527
159218
659732
453747
466677
393616
681411
737836
442469
586964
233906
240505
740978
581521
381947
103119
471013
542482
282116
517861
453174
235299
886449

اسم الطالب
شروق نبيل ابراهيم محمد عوض
محمد هشام المتولى محمد ناصف
مريم عز سعد سعد شعيب
اميره اسامه عبد الباسط عبد الوهاب
نورهان حسن ابراهيم حامد شرابيه
محمد عبده محمد هيبة
امنيه مصطفى صالح محمد حسين
منى محمد فتحى محمد
مهند محسن حسن معوض
محمد عادل احمد الشهاوى
اسماء جابر رمضان عبد المجيد
منار ماهر حسن محمد العطار
رباب جمال مصطفى احمد على الدين
نجوى كرم طلعت عبدالرؤف
امير محمد السيد اسماعيل حمير
عزه السعيد حسن محمد العوضى
ساره ايمن حسن فريد محمد صالح
محمد رضا محمود ابراهيم ابراهيم
فاطمه احمد عبد العزيز الوشاحى
محمد السيد محمد سرور
دعاء كساب عرفه عبد الفضيل
احمد حسام حسن سيد
مصطفى محمد سرور الكفراوى
شيماء ناصر عبدالمطلب احمد
عبد الرحمن احمد ابوزيد احمد ابوزيد
انجي رفعت احمد ابراهيم الهنداوى
امنيه عبده مصيلحى محمد
منة ﷲ محمد عبد العزيز محمد
دينا محمد يوسف على هيكل
ضحى طه محمد الشرقاوي
دينا اشرف عبده عبد الخالق
ساره محمود ابراهيم حسانين

الكلية
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
حقوق المنصوره
علوم المنصوره
رياض اطفال المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه طنطا
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
كلية التربية الفنية ج المنيا
تربية ابتدائي طنطا
تربية ابتدائي بنى سويف
تجاره المنصوره
معهد فني صحى طنطا
تربية طفوله كفر الشيخ
حقوق انتساب موجه عين شمس
علوم المنصوره
اداب الزقازيق
تربية رياضيه بنين طنطا
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
تجاره طنطا
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
حقوق المنصوره
بنات علوم رياضة عين شمس
اداب الزقازيق
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
علوم رياضة اسوان
تجاره عين شمس
اداب دمنهور
علوم طنطا
حقوق عين شمس
تجاره اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
546008
917622
664761
506237
500617
800800
901298
120166
234391
736760
361697
749516
307447
327590
389616
146270
301989
319164
524064
325306
321994
729439
727736
231250
885640
206081
528965
593073
880560
736397
747594
453689

اسم الطالب
ايه صﻼح شعبان السيد ابراهيم
عبد الرحمن منير فخرى سيد
احمد ماهر السعيد السيد الدمناوى
ميراى راوى تودرى بطرس
كريم حسين السيد محمد علي
مريم احمد عبد العظيم عبد السﻼم
مارهان عبد العال ابراهيم السيد
عماد السيد سعد احمد
عمر اشرف عبد الستار البربرى
محمد محمود محمد عطوة
دعاء عماد كامل عطيه دغيدى
كاترين بشاى رياض بشاى
الشيماء احمد صابر الشامى
الشيماء سراج الدين امبارك حسن
مصطفى عبدالﻼه طه حسن
محمد مصطفى سليمان ابراهيم
احمد جمال محمد العبد
حسناء عاطف عيسى عيسى
بسنت السيد عبد النبي محمود مسعود
امل احمد محمد عمر
احمد السيد حامد سنبل
مصطفى عبدالعظيم محمد عبدالعظيم شعيب
اشجان عبد المنعم احمد رايد
ضحى حسنى عثمان محفوظ
اميره مصطفى محمد عطيه
ساره خالد اسعد سيد
محمد احمد محمد جوده حسنين
آيه عز احمد موسى
عبد الرحمن حسين مكرم موسي
ريم رأفت عبدالرحمن محمد عبدالحليم
هدير طﻼل عبد الرحيم محمد
اسراء محمود عبد المنعم علي مرسى

الكلية
علوم رياضة الزقازيق
إعﻼم بنى سويف
اداب جامعة دمياط
نوعية فنيه اﻻسكندريه
حقوق اﻻسكندريه
فنون جميله فنون المنيا
زراعة قنا ج جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية طفوله شبين الكوم
تربية الغردقة جنوب الوادي
تربية بنها
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية شبين الكوم
اداب اﻻسكندريه
تربية الغردقة جنوب الوادي
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب الزقازيق
خدمه اجتماعيه حلوان
تربية ابتدائي اسيوط
زراعه القاهره
تربية رياضيه بنين اﻻسكندريه
تربية جامعة دمياط
تمريض اسيوط
تربية/رياضه الزقازيق
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تربية ابتدائي طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
529108
899077
677153
320580
302044
382595
889022
896473
812669
901982
735845
351300
433242
608198
457007
535883
512844
153433
827779
744199
468629
663001
214085
880546
311945
728128
607360
831242
318965
306855
386985
244853

اسم الطالب
احمد محمد محمد محمود حبيبه
انجى احمد محمد احمد شعيب
احمد مصطفى عبد ﷲ مصطفى الشيخ
اسﻼم محمد محمد علم الدين
محمود عبد الستار محمود عبد الستار جاد ﷲ
وفاء محمد محمود احمد
عبد الراضى جعفر عبد الراضى عبد العاطى
رانيا عبد الناصر محمد احمد
ابوزيد محمد نجيب صابر على
كيرلس ثابت ميخائيل ابراهيم
اسماء عبد ﷲ محمد محمد
ساره ايهاب عيسى تاج
احمد السيد مصطفى مصطفى رجب
منه ﷲ محمد كامل على شرف
امنيه حسن مصطفى محمد الغاوي
منار سعد رزق حبيب
اﻻء ابراهيم احمد على موسي
تقى اشرف رمضان طه
ريهام حمدي سليمان احمد
اسماء محمد سليمان عامر
محمود حسن مسعود محمد حميد
ايه عبد السﻼم احمد محمد اﻻتربي
مينا رضا جرجس عزيز اندراوس
ابانوب عاطف عطا زكى
احمد اشرف عبدالفتاح عبدربه
هبه محمد فتحى محمد احمد
عمرو محمد عبد البصير خلف عيسى
وﻻء عبد اللطيف عبد المعين عبد النعيم
سارة ايمان محمد الصادق عجيلة
حميدة وجدي محمد عبد الحق
يارا وجدى حسين الدسوقى
سعد محمد سعد محمود

الكلية
علوم اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
اﻷكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب
تمريض شبين الكوم المنوفية
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره انتساب م .بنها
اداب اسيوط
تجاره سوهاج
تربية /رياضه المنيا
تجاره سوهاج
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
حقوق الزقازيق
زراعه طنطا
علوم اﻻسكندريه
نوعية فنيه اﻻسكندريه
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تربية اﻻسماعيليه
معهد فني صحى طنطا
زراعه المنصوره
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
اداب اسيوط
علوم بورسعيد
اداب الزقازيق
اداب الزقازيق
اداب قنا ج جنوب الوادى
السن عين شمس
تربية السادات
اقتصاد منزلى حلوان
تجاره سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
754614
672354
883219
465090
535091
205863
286188
466546
615413
604615
435938
606085
676850
160203
524572
663580
368254
367215
398359
596379
364465
370985
846757
318866
381536
323389
593482
204961
429299
303602
741251
545586

اسم الطالب
سيد حسين سيد احمد
فاطمه السيد عبد الرحمن محمد
مريم نادر فرج جندى
حسنى السيد أحمد محمد ابو الفتوح
زينب احمد محمد محمود مبروك رجب
بيشوى ناجى بولس صليب
غادة احمد قرنى عبد الحميد
ايه محمد المغازى الششتاوى
نورهان محمد حسنى عبدالسميع
بسمة عادل صادق اسماعيل
روان سمير زكريا عبداللطيف
علي محمود علي محمود
شاهر محمد عبد العليم احمد الشاذلى
عبد الرحمن طارق مصطفى احمد
على عز الدين على حسن حسين
وسام احمد محمد عبد الحميد حرك
وسام ابراهيم سعد على
ايمان محمد عاصم مصطفى
ساره جميل سنيد جاد السيد
خلود ياسر على عبد الرازق
زهراء محمد عبدالعزيز عابدين
احمد حنفى محمود عبدالرحمن
اسراء مصطفى عبدالحميد محمد
نيرة عادل عبد ﷲ أنور برين
وﻻء شديد راغب شديد
يارا اسامة محمد عبد المجيد حويت
ياسمين ناجي محمد الحديدي
فادى ماجد فتحى فرنسيس
شاهندة عبد المنعم ابراهيم احمد السيد
اية محمد محمد محى الزفزاف
احمد رضا بكرى سليمان
محمد عاطف احمد محمد الشفيرى

الكلية
تربية العريش
السن عين شمس
تجاره سوهاج
اداب كفر الشيخ
تربية دمنهور
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تربية الزقازيق
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
نوعية الزقازيق
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
علوم رياضة بنى سويف
تجاره اﻻسكندريه
تربية المنصوره
اداب كفر الشيخ
اداب سوهاج
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
علوم جامعة دمياط
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة عين شمس
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تمريض بنها
خدمه اجتماعيه حلوان
اثار الفيوم
تربية ابتدائي جامعة دمياط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب اﻻسكندريه
تربية طفوله شبين الكوم
تربية اﻻسماعيليه
علوم رياضة طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
840948
205858
388588
736628
594973
378824
820872
527572
881555
150988
211297
880590
281649
583853
315788
313683
458023
440339
737916
372585
439064
593199
536766
660266
602500
132476
225614
755157
530518
165127
603404
656109

اسم الطالب
شهاب الدين يحى عبد الحميد السيد
محمد عصام طه ابراهيم
اسراء السيد عبدالوهاب اسماعيل
هاله عبدالعاطى السيد على الشافعى
هبه صالح محمد حبيب
محمود محمد محمود احمد العرباوى
إسﻼم محمد عبده على
مارينا دميان عياد بدروس
محمد صفوت جارح عبد العظيم
حسناء حسن عبد النبى سيد
فؤاد عﻼء الدين فؤاد محمد
احمد على على حمدان
عمر عادل محمد محمودخليل
محمد فرج فرج علوش
طارق مصطفى السيد احمد دبكه
بسمة محمد انور امام
هند السيد محمد اسماعيل
نور رضا احمد عبد العزيز كريم
كامليا رمضان فؤاد السيد وفا منصور
هدير اسماعيل حمزه على
مي محمود محمد متولى سﻼمة
كريم ابراهيم عبد الجواد الموافى
ايمان رمضان السعيد بهنسى
عاصم ابراهيم ابراهيم على البهنساوى
محمد عادل محمد مصطفى
محمد محمود احمد محمد
ايه رزق سيد حسين
ايه حسن سالم على القصاص
محمد محمد فودة شهاب
محمد عادل شعبان السيد
خالد محمود مرسى عمار
شادى رضا حسنين محمد حسنين

الكلية
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية بنها
نوعية الزقازيق
اثار القاهره
علوم رياضة عين شمس
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
تربية طفوله اﻹسكندرية
تربية اسيوط
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد فني صحى اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره طنطا
علوم رياضة الزقازيق
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب طنطا
اداب اﻻسكندريه
تجاره بنها
تجاره بنها
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره جامعة دمياط
تربية ابتدائي دمنهور
تربية/رياضه المنصورة
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي العريش
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
علوم حلوان
تجاره بنها
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
436787
390725
373068
215857
123788
133793
589009
734896
756638
669904
442510
304635
304697
832914
655332
304927
760352
834138
305812
161839
806560
664841
461564
730234
114013
824484
165502
907898
380738
313119
226420
508056

اسم الطالب
منال سمير عبد اللطيف مصطفي محمود
انجى عمر حسن نصر
اميره فتحى محمود امين
نسرين حسام الدين حسين عبد الفتاح
محمد حسن محمد محمد
اروي نبيل عبد النبي الباسل
حسام الدين مصطفى لطفى جاد
احمد طاهر منصور متولى
هاني هشام الحسيني عبد ﷲ صالح
احمد حسين محمد حسين عبد ﷲ
مصطفى محمد عبدالمنعم محمد جبر
ايمان رمضان عبد المطلب زغلول
سارة منير محمد الخياط
سماح حمدى محمد اسماعيل
حسام حسنين فرج ﷲ عثمان زياده
هبة عبد السﻼم عبد ﷲ عبد النبى
محمد السيد علي السيد
زينب شحات محمد حسن
علي ياسر علي السقا
اسﻼم محمدعلي محمد ابراهيم
منه ﷲ صﻼح بيومى حسن
عبد ﷲ احمد عبد المنعم ابراهيم الحلو
ايناس مصطفى ابراهيم سعد فايد
عبد الرحمن حسن عبد الحميد محمد عطيه
احمد حامد محمود طلب
اميره محمود عمر على
نجوى محمد ابراهيم عبد الجيد
احمد محمد احمد محمد عبد العال
ايه محمد محمد محمد الدبيكى
دنيا خالد ابراهيم مراد
حسن نبيل ابراهيم محمد
محمد السيد احمد محمد عبد الخالق

الكلية
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنها
حقوق عين شمس
طب بيطرى القاهره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب القاهره
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره جامعة السويس
علوم المنصوره
تمريض طنطا
تمريض شبين الكوم المنوفية
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
زراعه الزقازيق
علوم اسوان
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس
اداب اسيوط
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه الزقازيق
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حقوق قنا جنوب الوادي
اداب انتساب موجه بنى سويف
علوم سوهاج
زراعه عين شمس
تربية شبين الكوم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
663852
884590
746359
515014
755436
670763
179149
650599
373666
308337
135170
532322
321873
910388
284849
368460
602996
159820
382523
590818
235798
739828
666704
285276
743941
448471
453812
591728
745702
821442
886751
591716

اسم الطالب
احمد السعيد عبد الغنى عبد السﻼم
اميمه متولى عبد الجابر متولى
نوراﻻسﻼم عوض احمد محمدين
محمد رجب محمد زين العابدين
هايدى عطوة محمد الديب
زينب احمد محمد احمد عبد العال
احمد محمود فريد ذكى عبد القوى
ندى امل على عوض الشاذلى
محمد عبدالحليم عبدالمنعم عبدالحليم
يحيى ابراهيم محمد سعدالدين قلمه
احمد محمد احمد محمود
محمود سامى عبد الحكيم الحفناوى
يوسف السيد يوسف البيسي
ساره عصام عبد العظيم على
نهى محمد مصطفى محمود
امانى احمد عبدالحميد حسن متولى
محمد يحيى عبد النبى سالم سﻼم
احمد عمر عبد الناصر عويس
هشام احمد محمد ابراهيم
محمد محمد مسعد المصرى
امير محمد زكى عبد الوهاب
اميره محمد عبدالعظيم محمد سﻼمه
محمد احمد وهيب يوسف مطر
سري محمد موسي نافع
نورهان سيد فهمى على
أسماء صﻼح المحمدى محمد القللى
لمياء طارق أحمد محمد سالم
حسام محمود محمد أحمد خليل
اسماء جمال محمد السعيد محمد
احمد محمود أحمد محمد
حازم عونى حبيب فرج
آيه ياسر ابراهيم الدسوقى

الكلية
تربية المنصوره
اداب اسيوط
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اداب كفر الشيخ
تربية العريش
حقوق المنصوره
تربية /رياضه بنى سويف
حقوق المنصوره
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
اداب دمنهور
طب بيطرى جامعة السادات
علوم اسوان
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي بنها
تربية الزقازيق
تربية ابتدائي بنى سويف
تجاره جامعة السويس
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
نوعية الزقازيق
تجاره جامعة السويس
تجاره عين شمس
تجاره جامعة السويس
حقوق طنطا
تمريض طنطا
معهد فني صحى بور سعيد
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
حاسبات ومعلومات المنيا
تربية/رياضه اسيوط
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
670295
878558
221534
461015
893947
122269
243149
747152
313050
314996
891891
465202
836159
818560
881766
589576
918249
142140
803072
602225
575800
287989
317557
828076
594155
601684
653590
370882
228491
223124
160178
656224

اسم الطالب
امال عبد العاطى بهى الدين عبد العاطى
ايه طه حسين محمد
مريم خالد مصطفي زكي
هادى رأفت محى الدين محليس
حسام يوسف محمد بكر
اثار محمد مصطفى السيسى
ياسمين حسن عبد الكريم عبد العزيز
عبدالرحمن محمد ابراهيم موسى
نورهان عماد فتحى السيد
فتحي السيد محمود معوض
اماني طلعت كمال عبد الغفار
احمد حسين إبراهيم كامل
نجﻼء مصطفي سلطان مصطفي
احمد منتصر جمعه بسيونى
اسماء حسن سنوسي حسن
كريم حاتم محمد حسين
غاده عبدالناصر القط نصر
احمد خالد طة عبد االرازق
أسماء ناصر يحيى أمين
وﻻء اشرف السيد محمد الطويل
هاجر السيد مصطفى عبده
يوسف وائل يوسف احمد
يمني محمد السيد عطا
اسماعيل ضاحى حلمى عبد ﷲ
آيه أيمن عبده بركات
عنان عادل عبد المجيد عبد الفتاح عبدالخالق
ياسين مصطفى احمد محمد العيوطى
اسﻼم محمد عامر عبدالتواب
احمد ايمن عبد العال البحيرى
نوران محمد محمود عبد العال
اسﻼم احمد عبد السﻼم على العطار
مهند جمال عبد الناصر محمد حمزه

الكلية
تجاره كفر الشيخ
تربية اسيوط
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق القاهره
علوم رياضة اﻻسماعيليه
نوعية اشمون
حقوق بنها
تربية ابتدائي اسيوط
حقوق طنطا
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
علوم رياضة المنيا
تمريض اسيوط
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
علوم رياضة سوهاج
تربية حلوان
تربية ابتدائي المنيا
تربية طفوله الزقازيق
تربية ابتدائي طنطا
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
علوم اسوان
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
اداب جامعة دمياط
علوم الزقازيق
اداب المنصوره
علوم رياضة المنيا
زراعه عين شمس
حقوق عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
128529
299144
304935
231209
177840
501719
808277
501637
211891
669366
284986
457938
883331
655861
531891
442038
738033
135634
831278
515377
877307
106403
368029
358266
166095
665485
109105
209179
525430
673347
582965
656736

اسم الطالب
بسنت ايهاب السعيد عبد الجليل
سلمى سيف اﻻسﻼم عبد الرحيم عبدﷲ ابوسنه
ايمان اسامة محمد عبد النبى
زينب على غازى على
محمود السيد عبد الحميد اسماعيل
مازن عصام عبد المنعم عبد الحى
شعبان عبدالتواب احمد شعبان
محمد احمد السيد مصطفي محمد
لينا خالد محمد صبري عبد الرحمن
محمد محمد جﻼل عبد العال
رحاب ابو العباس شعبان جاد
شروق شوقي عبدالجواد شعير
مصطفى احمد محمد عبد العال
محمد محمد خليل السعيد البحيرى
اسﻼم خيرت ابراهيم نانه
محمد ماهر عبدﷲ مهدي
اﻻء محمد على عبدالجواد
باسنت مسعود زكي فريد
ساره محمد السعيد يوسف
ابراهيم عبد السﻼم فخرى حافظ عبد السميع
ايه جمال عبد العزيز فرغلى
نوران محمد صﻼح الدين متولى حامد
هاجر طارق محمد احمد على
فوزيه محمد حسام الدين عبدالحميد
هند مجدى عبد العزيز محمد
ايه محمد السيد موسى المنير
اسﻼم اسامة حافظ عمران
عبدالماجد محمود محمد بكرى
كرستينا سمعان حبيب سمعان الجندى
ايه مرتضى السعيد محمد حسن
ندى محمود حامد خالد ابو جعفر
ايه طاهر احمد على مشالى

الكلية
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره القاهره
تربية طفوله شبين الكوم
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات المنيا
تجاره اﻻسكندريه
فنون جميله فنون المنيا
اداب كفر الشيخ
زراعه القاهره
نوعية طنطا
الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السﻼم القاهرة
اداب المنصوره
زراعه دمنهور
تجاره طنطا
نوعية الزقازيق
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره دمنهور
تجاره اسيوط
حقوق القاهره
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب القاهره
اداب الفيوم
زراعه المنصوره
اداب انتساب موجه القاهره
زراعه القاهره
اداب اﻻسكندريه
تجاره المنصوره
تجاره طنطا
تجاره المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
592817
505596
583022
919387
900629
439706
878653
663087
122731
355765
503067
385720
886621
815341
675454
278577
211876
222772
453416
680060
801795
883205
211157
678256
289788
583614
838346
284583
512368
378785
447522
547046

اسم الطالب
محمد عصام محمد حافظ
اسﻼم مجدى صبحى كامل على
اسراء ابراهيم السيد عبد الحميد سليمان
احمد عبد السﻼم ابو اليزيد عبد النبي
كيرلس يعقوب لطفى جرس
ندى عاصم عثمان بدر اسماعيل
محمد ايهاب محفوظ ابراهيم
محمد هانىء عبد الحميد السيد عبد العال
ميادة صبرى احمد حسانين
ياسمين محمد شعيب السيد
محمد السيد هاشم سليم
عمرو ماهر زينهم محمد
اسراء عبد العزيز فتحي خلف
نورهان حازم عبد الرحمن محمود
محمود اسماعيل جمال يوسف النشار
مروة مجدي محمد محمد خليل
يارا محمد عبد القادر عطا ﷲ
محمود مجدي كامل محمود
ايه السيد احمد عبدالهادى عبدالقادر
هناء محمود على محمد النجار
محمد خالد على عبد الجواد
فاطمه احمد محمد عبد الوهاب
محمود عبد الستار عبد الحميد حسن
ايه فريد فرحات محمد
نادية كدواني عبد الظاهر محمود كدوانى
ندى اسامه على محمود السبكى
عزة رشاد ناجي حنفي
سلسبيﻼ حسام محمد محفوظ عبد الحافظ
اسماء ابراهيم محمد هنداوى محمد
احمد عبدالقادر عبدالسميع عبدالقادر
محمد ابراهيم ابراهيم الجبان
محمد طارق السيد السيد صفار

الكلية
نوعية جامعة دمياط
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره المنصوره
حاسبات ومعلومات اسيوط
تجاره سوهاج
تربية/رياضه اﻻسكندرية
حقوق اسيوط
تجاره المنصوره
دار العلوم ج القاهره
بنات تربية/رياضه عين شمس
تجاره طنطا
دار العلوم ج القاهره
تجاره اسيوط
فنون جميله فنون المنيا
تجاره طنطا
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية
اداب طنطا
تربية المنصوره
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
اداب اسيوط
حقوق عين شمس
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب القاهره
رياض اطفال المنصوره
تمريض اسيوط
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه دمنهور
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تجاره طنطا
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
300134
888622
157203
382418
674100
366028
518555
387152
741395
655042
752472
578703
588138
380522
225378
579850
465938
320127
457396
322024
735762
127780
437345
540074
675951
672925
139149
243551
809875
535447
658806
394439

اسم الطالب
احمد محمد احمد سيد
احمد محمد عبد الجليل ادريس
ايه ممدوح حمدى حسن
اسماء مصبح صابر عبدالرحمن
شروق احمد ابراهيم فوده
محمد محمود محمد درويش عوض
هدير ماهر عبد الحليم عبد العليم الجح
ايه رفعت حسين محمد
احمد محمود سيد محمد
محمود محمد عيد ابراهيم شعبان
بسنت ممدوح السيد راشد حمود
محمود محمد مصطفى محمد خليل
محمد فتحى غريب شعبان الشحات
محمد خالد عبدالمقصود حسن عماره
هاجر شريف محمد مصطفى
ميرهان حسن محمد حسن العشري
منار رأفت عبد الحميد بدير عبد الغنى
احمد محمد حسين محفوظ
ايه تبارك فرج عﻼم
توفيق ابو المجد توفيق صادق نوارج
محمد اسماعيل سﻼمة محمد
نورهان احمد رشاد عبد الحميد
شروق محمد شعبان على رضوان
منال السيد عثمان على ابو زيد
شيماء عزت عبد الجليل عليوه حسين
محمود محمد محمود محمد يوسف الغرباوى
احمد ايمن اسماعيل جوده
اسراء محمد عويس ذكى
ناريمان نشأت شفيق جيد
اميرة يوسف حسين مرسى
محمد عمر حامد صالح المهدى
محمد عاطف محمد ابراهيم

الكلية
تجاره طنطا
تجاره اسيوط
تربية بنى سويف
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب دمنهور
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره بور سعيد
تجاره المنصوره
تجاره بور سعيد
اداب المنصوره
تجاره طنطا
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
علوم طنطا
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
تمريض شبين الكوم المنوفية
نوعية فنيه طنطا
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
اداب انتساب موجه القاهره
اداب انتساب موجه دمنهور
زراعه دمنهور
تربية الزقازيق
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
بنات تربية/رياضه عين شمس
تجاره بنى سويف
تربية ابتدائي دمنهور
معهد فني صحى المنصوره
اداب انتساب موجه بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
903901
124401
320180
582173
281539
833473
375927
657457
810064
615291
463681
730244
655940
207976
504373
466014
846807
508815
755842
801349
204198
179764
655263
811885
519351
745829
351954
681323
674526
880772
841195
385762

اسم الطالب
بيتر بولس تادرس بوس
عبد العزيز محمد عبد العزيز عبد ﷲ
محمد احمد مبروك محمد
شريف شعبان عبد الغفار احمد مكى
محمد هيثم محمد فتحي عبد الرحمن محمد عامر
احمد حمدان حسين حسن
عبدﷲ رزق محمد سليم القطان
ايات محمود محمد عبد الوهاب ابراهيم
محمد فايز زغلول عبد الغنى
هويدا محمد عبدالحميد محمد على
حسناء صبرى محمود على حسن عطيه
محمد محفوظ حميد خليل
عبد الرحمن ايمن السيد ابراهيم العشماوى
دينا عصام الدين انور خليل
سهيله عبد السﻼم موسى توفيق موسى
هبة ﷲ محمد عطيه عبدربه
احمد محمد هارون عبدالقادر
فاطمه على محمد محمود ابوزيد
فدوى نور سﻼمه عيد
سامى عبد السيد ايوب حنا
ياسمين امجد محمد اسماعيل
محمد جمال نصار خليفة
اسراء عبد العزيز السيد عبد العزيز
اسﻼم حامد محمد عبدالهادى
بثينة أحمد محمود هانى
ريهام حربي احمد عبد الراضي
على حسن مصطفى خضر
اسراء محمد عطيه ابو المعاطى الغرباوى
جهاد محمود محمد محمود
امنيه عثمان عمر محمد
امنية ادم فتحى محمد
حسن ابراهيم محمد غانم

الكلية
تجاره سوهاج
تجاره القاهره
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تجاره طنطا
تجارة جامعة السادات
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
اداب انتساب موجه عين شمس
علوم جامعة دمياط
معهد فني صحى بنى سويف
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية/رياضه المنصورة
السن عين شمس
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تربية رياضيه بنات اﻻسكندريه
تربية العريش
اداب المنيا
حقوق عين شمس
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
طب بيطرى المنصوره
تجاره بنى سويف
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تربية اﻻسماعيليه
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب المنصوره
علوم حلوان
تربية اسيوط
نوعية المنيا
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
913761
656019
148865
447384
678583
651590
119049
833543
904688
374845
881567
903059
613989
806613
291885
735685
741453
895473
514049
155586
326650
114638
438123
889998
530627
657902
353162
501299
435935
355545
529943
330173

اسم الطالب
ساره مصطفى يس احمد
احمد رفعت يوسف ابراهيم عوض
محمد حمدى محمد مصطفى شاهين
ابراهيم احمد احمد اسماعيل البنا
اسراء عبد الرحمن محمد ابراهيم سمره
احمد عبد ﷲ رجب عبد ﷲ رجب
سلمى حسام عبد الستار عبد ﷲ
بيشوى رشدى غالى مشرقى
امانى عطا حنا بﻼ مون
هدير حماده عزت عفيفى
اسﻼم محمد حلمى هوى
كيرلس رفعت نجيب لبيب
محمد ثروت السيد مرسى
أسماء منصور عبد الحميد زكى
اسراء رجب مهران احمد
احمد عبدﷲ احمد محمد السيد
محمد احمد عبد الهادى بﻼسى عطيه
محمد هشام احمد مصطفى
اية محمد قطب ابواليزيد
ميرهان وليد سيد عبد الجواد
امينة محمد جابر القاصد
ياسمين محمد ابراهيم مرسى
شيماء مدحت حمادة الصادق محمد
وﻻء جمال محمد شمس احمد
محمود فكرى أحمد محمد أباظه
ساره منصور السيد السيد احمد صقر
امير خالد محمد متولي
هايدي اسامه شعبان حميدة
منه ﷲ ممدوح عبد الحميد أحمد رجب
مهرائيل غالى محفوظ غالى
جون جورج اسحق زكي عبد الشهيد
جهاد طه حامد عبدالحميد وحيده

الكلية
تربية ابتدائي اسوان
علوم رياضة المنصورة
علوم رياضة اسوان
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب المنصوره
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
علوم اسوان
تربية سوهاج
علوم بنها
علوم رياضة اسيوط
تربية سوهاج
علوم رياضة الزقازيق
علوم المنيا
معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات
معهد فني صحى الزقازيق
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية ابتدائي بنى سويف
تربية رياضيه بنات شبين الكوم
حقوق حلوان
اداب اﻻسكندريه
تربية/رياضه اسيوط
تربية دمنهور
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره دمنهور
اداب دمنهور
علوم القاهره
تجاره دمنهور
اداب القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
439475
905565
543046
602789
377005
613437
109136
580762
651859
900406
503199
137616
674992
582870
539669
726032
816821
538876
331250
373618
307763
581478
379491
313879
896961
753876
730780
127507
446350
740340
394406
383953

اسم الطالب
ريم صبرى هاشم جابر عبد المولى
هدير محمود على السيد
سالم محمد طلبه امين محمد
حسينى ابوالفتوح احمد ابراهيم سلطان
فكريه شحته عبدالرازق فريد
محمد عماد حسن على حسن
ايمن ثروت حكيم متياس
انطونى صموئيل فؤاد صموئيل مشرقى
محمد محروس جمعه موسى
مريم نادى عزيز عطيه
باسم نبيل لطفي سعيد عبد المﻼك
عمر اشرف محمد فريد ابراهيم
سهام جمال محمد محمد حجازى
سعاد احمد محمد احمد خليل
عزيزه حسين عطيه سالم عبدﷲ
منه ﷲ على اسماعيل محمد احمد
هاجر عادل محمود عبدالرحمن
ايمان محفوظ سعد سﻼم
عبد ﷲ عاطف بيومي منصور
محمد وضعى طه السيد ابراهيم
امل سامي لطفى عبدالقادر علي
محمد السعيد محمد الغمراوى
احمد حسن السيد محمد الشرقاوى
ندى محمود علي عبدالموجود
محمد ثروت حسن احمد
منه محمد السيد محمد عبد القادر
اسﻼم محمد محمود بﻼل محمود
اية محمد عبد الرحمن حسن
ايمن بدر الدين محمد السيد ابو العﻼ
لطيفه السيد متولى محمد متولى
عمر عادل عبدالواحد محمود
مهند اشرف عطيه حسانين

الكلية
علوم بورسعيد
معهد فني صحى سوهاج
اداب اﻻسكندريه
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
علوم عين شمس
تجاره الزقازيق
حقوق القاهره
تجاره طنطا
حقوق المنصوره
اداب انتساب موجه سوهاج
علوم رياضة كفر الشيخ
علوم رياضة عين شمس
طب بيطرى المنصوره
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب دمنهور
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره سوهاج
تربية ابتدائي السادات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فنى تمريض بنها
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره طنطا
تجاره انتساب م .بنها
تربية طفوله شبين الكوم
حاسبات ومعلومات اسيوط
نوعية بور سعيد
تجاره سوهاج
تجاره طنطا
تجاره طنطا
زراعه الزقازيق
تربية رياضية بنين بنها
تجاره عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
510633
608662
750700
612998
438384
840751
425897
158718
281243
670758
658899
506204
168434
326850
288902
397124
145756
106402
725418
432395
467632
578902
216767
318084
827915
391949
733396
104061
293960
526722
355285
677561

اسم الطالب
محمد ابراهيم السيد ابراهيم يوسف
غاده محمود ابوهاشم السيد
احمد السعيد محمد صبحي ابراهيم
منصور ابراهيم حسنى منصور
مروة عادل حسن على نصر
محمد أشرف عبد الرحمن عبد الحكيم
رانيا عيد عيسى صالح
ايمان صياح زايد خميس
احمد محمود طلعت احمد فاروق الحكيم
ريم عادل حسانين محمود
ايه جمال عرفه السيد غراب
هايدى محمد حسن حسين ابو العنين
هادى محمد رزق عزب
محمود احمد سري سعد عسل
ابراهيم سيد ابراهيم محمد
عبدالرحمن احمد جوده على
عبد الرحمن محمود ابراهيم سويلم
نغم طارق محمود ذكي
احمد مصطفى محمد حسين
محمد عبدالحفيظ محمد عيسى تمام
احمد محمد مأمون طوﻻن
محمود محمد عبدالنعيم زيدان
فهمى احمد فهمى رفاعى السيد
بسيوني ابراهيم بسيونى ابراهيم
ابراهيم محمد عبد الﻼه عبد الباقى
احمد محمود السيد محمود
داليا على عبد العزيز على شريف
احمد محمود على محمود شومان
محمد احمد عصمت محمد عبدالمنعم
أسماء عبد النبى إبراهيم إنبيوه
مى محمود محمد عويس
محمود احمد عمر احمد

الكلية
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره بور سعيد
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
طب بيطري المنيا
معهد اﻻسكندرية العالى لﻺعﻼم بسموحة
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره عين شمس
تجاره المنصوره
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فني صحى بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تربية/رياضه حلوان
علوم حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
تجارة جامعة السادات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره سوهاج
تربية كفر الشيخ
علوم المنصوره
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
حقوق بنها
تربية الزقازيق
حقوق القاهره
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
755509
918531
158547
736168
236764
114962
305811
580991
536368
324176
838179
140382
300920
122075
220468
178854
898059
829570
286163
657141
252846
822210
293971
618399
213221
729781
243315
293745
291597
667458
577904
580920

اسم الطالب
ايه كمال محمد عبد الرحمن
جومانه رفعت رسمى فانوس
سارة حمدى عبد الحميد عبد الرحمن
على محمد حسن الملط
احمد محمود رضوان على
اسماء ابو رواش محمد عبد المطلب
عبد ﷲ يسري حامد ابو غربيه
عبد الرحمن المرغنى السيد ابراهيم الشافعى
هاجر رجب عبدالمجيد بعيلة
اسماء جمال محمد محمود
احمد عادل نصر خليفة
مصطفى كمال السيد محمد محمد عمار
عبد ﷲ محمود عبدﷲ ندا
مريم احمد عبد ﷲ السيد
انطونيوس ادولف عبد المﻼك خير بشاى
هالة محمد ربيع سعد احمد
عبد الرحيم على عبد الرحيم حسين
امنه سعيد امين احمد
ممدوح ثابت محمد سليمان عوض
مروه محمود مصطفى جادﷲ
اسﻼم نور محمد احمد
محمد صالح ابو الحمد عرابي
محمد رضا شحاته محمد
بيشوى مدحت سعد مترى
عمر ايمن مصطفي احمد التوم
دينا احمد عبد الحليم صالح شريف
اميره مجدي عبد العزيز زكى
مصطفى السيد عبده المنسي يوسف
عبد الرحمن عصام محمد محمود
هبه احمد احمد عبد الجليل
محمد عصام عبد السﻼم ابوشنب
احمد محمد عبد السﻼم محمد عبد السﻼم

الكلية
تربية العريش
تجاره سوهاج
تربية ابتدائي بنى سويف
تجاره جامعة السويس
تربية ابتدائي عين شمس
علوم رياضة القاهرة
طب بيطرى جامعة السادات
تربية رياضيه بنين المنصوره
تربية دمنهور
اداب قنا ج جنوب الوادى
اداب فرع الوادى الجديد
اداب القاهره
تمريض شبين الكوم المنوفية
تجاره القاهره
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
حقوق بنى سويف
اداب سوهاج
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة المنصورة
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره سوهاج
حقوق القاهره
علوم بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب الزقازيق
تربية/رياضه عين شمس
حقوق عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق المنصوره
تجاره المنصوره
اداب كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
508691
313999
313104
579604
438450
429356
121637
892467
879089
662255
538839
305886
393259
877015
304072
655274
882176
520680
681013
434029
375677
586596
318855
464588
312600
211008
159792
746157
369244
467353
892587
549613

اسم الطالب
ياسمين ناصر زكريا محمد إسماعيل
اماني محمد فاروق الطحان
ايمان اسماعيل ابراهيم الشوربجى
هدير عادل مصطفى محمود الحبشى
ياسمين جمال الدين احمد محمد بندق
هاجر سامي عبده محمد سالم
محمد محسن جابر عبد الحميد سيد
نهال نشأت حميد حسن
صابرين رمضان ابراهيم صالح
خالد عبد الغفار احمد محمد ابو ميه
وفاء مرتضى عبدﷲ الشامخ سكر
محمد سﻼمة محمد علي والي
ميرنا جورج حنين برسوم
محمد اشرف محمد احمد
سارة حسين محمد محمد عبدالرحيم
ايمان عبد السﻼم السيد محمد
رغده عبد الموجود محمد احمد
بيﻼجيا جورج زكري جرجس
صﻼح الدين احمد سعد مسعد
مصطفى جمال عبدالونيس احمد عبدالبارى
مصطفى عصمت زينهم ابوذكري
ايمان احمد فاروق دراج
سهام محمد صابر عﻼم
محمد سعاده محمد ابراهيم سعاده
محمود رسﻼن محمود زمزم
دينا محمد زين العابدين سيد عامر
نورا عﻼء كامل على
حسن سليمان ابراهيم حسن
محمد بهاء السيد شاكر
مصطفى محمد على طوﻻن
نرمين مهدي تاوضروس حبيب
هايدى محمد سيد أحمد عطيان

الكلية
اداب انتساب موجه دمنهور
اداب كفر الشيخ
تربية ابتدائي شبين الكوم
اداب المنصوره
سياحه وفنادق اﻻسكندريه
تربية أساسي اسكندرية
اداب القاهره
اداب اسيوط
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره المنصوره
معهد فني صحى اﻻسكندريه
زراعه المنوفية/رياضة
حقوق عين شمس
معهد فني صحى اسيوط
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تمريض المنصورة
دار العلوم المنيا
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
تجاره اﻻسكندريه
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية طنطا
تربية ابتدائي بنها
تمريض كفر الشيخ
تربية شبين الكوم
اداب حلوان
علوم بنى سويف
تربية اﻻسماعيليه
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
تمريض اسيوط
تجاره دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
359765
834619
528057
523315
279690
739256
391492
527066
822900
670105
577898
660506
158611
896662
670605
431379
210650
165204
167032
528722
129138
295894
748706
370536
672257
835761
540488
304832
666798
731794
277696
879521

اسم الطالب
محمود عبدالمنعم غريب ابراهيم ابوغزالة
امانى عبد الجواد عوض ﷲ ابو المجد
منة محمد لطفى عبد الحميد
شهاب الدين يسرى عبد ﷲ عبد اللطيف
مريم فتحي محمد حفنى
انس محمد عبد العال عبد العزيز
ايه فرج سيد فرج عيضان
ضحى قبيصى محمد عبد العال فرغلى
اسﻼم احمد الطاهر الزهرى
راندا مجدى مصطفى فرحات ابراهيم
محمد سعيد غريب يوسف قنديل
محمد حسين صدقى محمد ابراهيم مراد
عبد العظيم محمد عبد العظيم عبد الجواد
محمد ثروت سيد عبد العال
امانى جادو اسماعيل فرج اسماعيل
رامى جمال عبد الحميد عبد الرازق المزين
فرح اشرف جمعة محمد
بسنت محمد عبد العزيز محمد على
فاطمة محمد عجمي عبد القوي
احمد محمد عبدﷲ عبدﷲ
نوران مجدى زغلول ابراهيم
ضحى عبد الجليل عبد الغني عبد الجليل
ايه محمد هاشم على على
بﻼل جمال بﻼل سالم
ايه صيام على سليمان
سمر سعد عبدالتواب احمد
رحاب السيد محمد مصطفى النقيب
سهى اسامة احمد شيحه
احمد مصطفى احمد احمد يونس
عبد الرحمن سمير طحيمر احمد
خالد عبد الفتاح محمد خالد داود
مايكل جميل هﻼل بولس

الكلية
تجاره عين شمس
كلية تجارة ج أسوان
تربية اسكندرية
حقوق اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم الزقازيق
تربية عين شمس
تربية أساسي اسكندرية
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية طنطا
حقوق المنصوره
علوم بنى سويف
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه اسيوط
حقوق المنصوره
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
فنون جميله فنون حلوان
علوم الفيوم
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف/رياضة
تجاره اﻻسكندريه
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجاره القاهره
تجاره جامعة السويس
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
نوعية المنصوره
علوم اسوان
تجاره دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره جامعة السويس
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
677259
471680
908178
297154
614723
213291
751548
681209
815173
204256
204612
366421
833227
137982
285893
889417
834158
229968
891080
430676
159277
136847
376355
460706
442530
898180
155671
886211
439678
124034
390590
667912

اسم الطالب
محمود جمال السعيد ابراهيم احمد
محمود عبد الناصر حسن يونس جمل
فاتن عبدالرحيم عبد الحميد بهلول
سالي مصطفى عبدالعال علي
احمد اشرف علي عيسي ابراهيم
نهي عادل علي جوشتي
امنيه صﻼح يوسف السيد ابو حطب
احمد عصام حامد صالح رمضان
اسماء محمد شحاته على
توني كريم جورج فيلو
محمود رفعت هﻼلى احمد
احمد محمد ابراهيم الدسوقى محمد
ابانوب جمال واصف ابراهيم
امنية ابراهيم رمضان عبد الخالق
انجي احمد رضا احمد عفيفى عبد الكريم
على محمد ابراهيم مصطفى
مريم السيدالبدوى عبدالنبى على
ريهام احمد محمود احمد عمير
مروه وحيد محمد علي شحاته
دينا محمد عبدالقادر فؤاد حسن
شيماء احمد عبد الحليم مصطفى
هبه خالد زيدان محمد حسن
محمد سمير محمد المسلمى رزق زهرة
ايمن اشرف محمد بح محمد
عمر ابراهيم عبدالحميد محمد نجم
اميره محمد على محمد
محمد رمضان كامل غريب
حسام الدين عبد الكريم علم الدين عبد الرحمن
سلمي محمد نبيه محمد مزروع
مينا مختار وهبة غب﷼
عمر فتحى امام منصور قمره
محمد محمد عبده احمد قاسم

الكلية
تجاره المنصوره
اداب جامعة دمياط
اداب سوهاج
تجاره عين شمس
حقوق الزقازيق
تجاره القاهره
نوعية بور سعيد
علوم رياضة بورسعيد
تربية المنيا
تجاره عين شمس
حقوق عين شمس
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجارة قنا ج جنوب الوادي
كلية البنات آداب عين شمس
ع.كندى تكنو.اعﻼم ت.خامس
علوم اسيوط
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى اسيوط
حقوق اﻻسكندريه
تربية بنى سويف
حقوق القاهره
تجاره انتساب م .بنها
حقوق طنطا
تجاره طنطا
تمريض سوهاج
تربية بنى سويف
معهد فني صحى اسيوط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجاره بنها
تجاره بنها
معهد فني تمريض المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
515369
532589
500955
837216
606544
824701
113559
147116
221503
139246
596832
613819
162046
310751
607535
618618
670846
235885
125564
547024
754809
124955
881002
312829
606468
242799
364830
277308
837245
172859
526824
206303

اسم الطالب
عمرو احمد محمود شعبان البولينى
نادر عابد فتحي محمود عطية
سارة علي ابراهيم على عﻼم
محمود محمد خضير حسين
ندا عﻼء عبد ﷲ عباس
امانى عبدالستار عبدﷲ احمد
هشام ناصر عبد الحكيم سعد سليمان
يحى طارق محمد عبد الجواد الحاكم
مريم محمد محمد عباده
دعاء علي زين العابدين محمد
مؤمن عيد محمد عبد الرحيم
احمد السيد عثمان مصطفى
محمد سيد علي شعبان غيضان
عﻼ علي السيد الغيتى
احمد حمد على على عيسى
اسماء يحيى صالح محمود
مروه جمال تحسين زيادة
مصعب ممدوح ابراهيم الكومي
رانيا محمود ابراهيم محمود
عبد الرحمن محمد محمد محمد ماضي
محمد كمال السيد محمد
محمد خالد احمد محمد عوض
يمن احمد محمد فراج زيدان
اخﻼص فايز احمد مدكور
شروق سمير محمد احمد على زيتون
هدى اسامه فوزى على
ابتسام نافع محمود السايح
محمد سيف اﻻسﻼم شحاته على النخيلى
عبد الرحمن محمد حسن احمد
نجﻼء محمد ابوالعﻼ احمد
آﻻء اشرف عبد العزيز عبد ﷲ
اﻻء احمد مرين ابراهيم

الكلية
تجارة جامعة السادات
تربية دمنهور
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب انتساب موجه اسوان
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب القاهره
حاسبات ومعلومات عين شمس
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
كلية الزراعة جامعة دمياط
تجارة جامعة السادات
علوم جامعة السويس
معهد فني صحى بنها
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تربية المنصوره
اداب عين شمس
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة اﻻسكندرية
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه/رياضة
السن عين شمس/رياضة
تربية ابتدائي اسيوط
تربية شبين الكوم
اداب الزقازيق
دار العلوم ج القاهره
اداب بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية أساسي اسكندرية
تجاره انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
594436
242611
578269
317285
210444
149911
463466
810454
289820
167241
229931
894894
324328
909121
592611
447907
380497
846126
438696
219021
103251
312105
906465
671115
673086
888908
669428
533798
530036
395244
296936
610430

اسم الطالب
أسماء رزق عبد ﷲ الطحان
عبد الرحمن علي ابراهيم محمود
محمود ابراهيم طاهر ابراهيم حرب
دنيا محمد عبد المنعم بدوى دومه
محمود تامر السيد محمد بندارى
ايمان حمدي فتحي عﻼم
امنية احمد صﻼح محمد العقدة
احمد صفوت رشدى محمد
اسماء اسامة فوزى حسن
حازم مصطفى حامد عبد العزيز
اسماء هشام جمعة سرحان
نشوى فتحى شاكر محمود
احمد عبادي حفني حسين
احمد فهيم ابودوح راضى
نانيس عثمان شطا حسن العلمى
محمد السيد ابراهيم خطاب
احمد حاتم محمود عبدﷲ
هيثم جمال حسين احمد
امل عبد الناصر عبد السيد عبد الهادى شاهين
عبدالرحمن جمال لطفى طه
محمد اكرم محمد عبد المنعم
احمد حمدي مهدى طاحون
فاطمه الزهراء حمدى جادﷲ محمد
اﻻء ايمن عوض ﷲ بدران عوض ﷲ
احمد حامد محمود المكاوى
مارجريت ماجد عدلى مشرقى
احمد ممدوح عبد العظيم احمد بركات
اميره محمود أحمد محمود رضوان
محمود محمد محمود محمد علي الديب
هدير عامر عباس ابراهيم
نوران السيد سعيد سليمان
احمد محمد محمد امين جاب ﷲ

الكلية
معهد فني صحى بور سعيد
تجاره القاهره
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه قنا
علوم رياضة شبين الكوم
حقوق القاهره
علوم القاهره
تربية كفر الشيخ
علوم المنيا
حقوق القاهره
علوم الفيوم
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
تربية ابتدائي سوهاج
تجارة قنا ج جنوب الوادي
كلية تجارة ج أسوان
اداب جامعة دمياط
اداب طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره اﻻسكندريه
زراعه القاهره
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب سوهاج
زراعه المنصوره
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية ابتدائي اسيوط
معهد فني صحى المنصوره
تربية دمنهور
علوم اﻻسكندريه
كلية البنات آداب عين شمس
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
510418
113203
366903
888641
657413
281637
154014
529415
322283
278038
219533
610414
281482
223522
236497
105461
736415
837048
681715
878474
141485
656112
894018
138805
113549
125119
159389
513230
754206
449262
118504
433845

اسم الطالب
ابراهيم امين محمد عبد الهادى ابوالغيط
احمد عادل حسن عبد الصادق
محمد ابراهيم محمد ابراهيم
عمرو سيد احمد نور الهدى
نادين محسن احمد ابو العنين
عبد العزيز هشام عبد العزيز عبد الواحد
اميره عبد الحميد عبد المنعم محمد
مصطفي محمود فتحي السيد الشربيني
احمد عبد الجواد حامدعبدالجواد ضيف
يمني محمد ابراهيم الدسوقى عبد الرازق
احمد جمال عبده سليمان
يوسف عزت محمد عبد الحميد
حسن عﻼء كمال ابراهيم ﻻشين بده
نورا عبادي حسين احمد
محمد نبيل ابو هشيمه محمد عطاﷲ
احمد محمد عبد الرحيم محمد الدرديري
محمد محمد احمد سليم مسعود
مروة محمد عبدالمولى طليب
محمد صدقى عبد الحميد محمد عبد ربه
حسن احمد حسن عبد الباري
حسام الدين السيد مؤمن محمد
شعبان السيد شعبان زكي
جمال رجب السيد محمد
هند جمال يوسف محمد حسن
مهاب عبد ﷲ احمد علي
محمد ماهر محمد محمد محمد رجب
رمضان طلعت عبد العاطى حسن
منى حسين انور حسين غفير
مارك وجيه جاب ﷲ ابراهيم جرجس
نورهان مجدى عبد الرازق عبد الرازق
شيماء سعيد فريد ابراهيم
محمد سﻼمة عبدالغفار عبدﷲ عياد

الكلية
حقوق اﻻسكندريه
تجاره طنطا
تربية رياضية بنين بنها
تجاره اسيوط
حقوق المنصوره
التكنولوجي العالي  10رمضان إدارة أعمال
تربية بنى سويف
تمريض دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره الزقازيق
تجاره عين شمس
تجاره انتساب م .بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
أكاديمية اخبار اليوم  6أكتوبر علوم إدارية إنجليزي
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
معهد فني تمريض اسيوط
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره سوهاج
علوم حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
علوم رياضة حلوان
تجاره بنى سويف
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تربية بور سعيد
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
657143
580056
150590
315519
137276
147407
204362
294272
732630
673401
373727
443866
756480
824297
897119
504265
169935
827300
589303
757246
730702
834082
354231
882711
893704
657927
733817
848302
296993
548472
367385
358075

اسم الطالب
مريم جهاد ناصف مصطفى
دينا عادل خليل البسطويسى المحﻼوى
محمود مختار محمد عبد العزيز
احمد محمد مليجى التهامي عبد الرحمن الجندى
احمد صﻼح محمد عزالدين
امانى يحي عبد العال حجاج على
جودى محمد عاطف حسن ابو زيد
عبد ﷲ محمد ممدوح السيد محمد رجب
اسراء محمد عبدالغفار محمد
ضى حسانين محمود حسان جوده
عبدﷲ محمد اسماعيل غانم سويلم
منال محمد اسماعيل خطاب
محمد حسام الدين محمد حسين
فاطمه الزهراء خالد صادق عبدالمطلب
اسراء احمد محمود محمد
هيثم محمد رضا عبد المنعم عبد المطلب
ايه احمد سيد ابراهيم
محمد على أحمد السمان
محمد عبد الواحد عبد الرحيم الشافعى
على السيد على عطيه شهاب
ياسمين زينهم محمد جمعه
اسراء معاطى برشاوى عطا
كيفين نصحى بسكالس موسى
محمد حسنى محمد حسين
بركات عبد الجابر بركات عبد الباقى
فرحه محمود محمد داود
وفاء صالح صديق عبد ﷲ
يوسف خالد محمد محمود
جينا عبد ﷲ موريس عبد ﷲ
احمد ابراهيم زايد احمد زايد
مريم ناجى نوناى شحاته عطيه
مروه محمد كمال محمد السبكى

الكلية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
معهد فني صحى الزقازيق
طب بيطرى الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب طنطا
علوم العريش
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره انتساب موجه دمنهور
علوم الفيوم
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
حاسبات ومعلومات المنصوره
علوم رياضة الزقازيق
التكنولوجي العالي  10رمضان إدارة أعمال
نوعية موسيقيه قنا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب اسيوط
تربية رياضية بنين سوهاج
تجاره المنصوره
تجاره جامعة السويس
دار العلوم المنيا
تربية ابتدائي عين شمس
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
215691
378674
352537
228795
439460
356697
240933
278830
210751
297355
153110
522914
213902
758005
119196
752810
680677
534785
107889
655989
434751
137010
757217
731975
604830
151518
819782
294455
897335
114521
127254
112147

اسم الطالب
سحر فارس ابراهيم فارس
احمد محمد عبدالفتاح محمد ابراهيم
سامر عاطف يوسف موسى
عبد الرحمن محمد فوزى الشافعى
روان السيد محمد محمد فتحى
عادل اميل مكرم عزيز
فاطمه سليمان عبد الرحمن عبد الفتاح
اسﻼم احمد محمد زغلول سيد
هاجر مصطفى على مهلل جاد
صفا اسامة محمود بيومى
مريم ماهر جمال محمود
نورا عبدﷲ محمد متولي الدحوحى
هميس حسام الدين محمد متولى جاد ﷲ
محمد السيد محمود محمد الغمرى
نرمين ناصر محمد عبد الرحيم
منه ﷲ السيد مصطفى على
اسماء محمد محمد حسن محمد موسى
ريهام محمد بسيونى يوسف بسيونى
ميار محمد السعيد صالح الزميتي
محمود رمضان عبد الحميد عبد القادر عبد العزيز
مراد شعبان عوض على
احمد مجدى فتحى محمد
نادر رضا محمد احمد عايش
محمد على محمد صالح
ساره محمد عبدالعظيم عبدالعزيز
امنيه عشماوى محمد جمال عرابى
على حسين على حلمى
احمد محمد انسي السيد ريان
مريم خلف وهيب اقﻼديوس
دينا هانى يوسف محمد
اميرة مسلم محمود عبد العزيز
ميرنا بشرى توفيق توما

الكلية
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه الفيوم
علوم القاهره
تجاره عين شمس
زراعه القاهره
تجاره عين شمس
اداب بنى سويف
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره الزقازيق
تجاره القاهره
تجاره بور سعيد
اداب المنصوره
اداب دمنهور
تجاره القاهره
تجاره بور سعيد
تجاره دمنهور
حقوق حلوان
تجاره طنطا
علوم رياضة الزقازيق
نوعية الزقازيق
كلية البنات آداب عين شمس
حقوق بنى سويف
علوم رياضة الزقازيق
اداب سوهاج
تجاره طنطا
حقوق انتساب موجه القاهره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
293946
673056
436214
526123
530818
894382
891874
527893
292241
755970
733709
592575
359062
502344
320676
587226
588591
303923
603543
320439
658927
379144
140739
828108
725829
803795
829006
294078
145753
108489
906550
811600

اسم الطالب
كريم محمد عبد الغني عثمان
محمد خالد شوقى محمود المحﻼوى
ريم عمر محمد كشك
عمرو عبد المجيد طه عبد المجيد طاحونية
احمد رمضان فتح ﷲ محمد القبيلى
احمد محمد اشرف صالح
عزه حمدى عبد المجيد راشد
اﻻء هشام عبد الرحمن جبريل
ايمان سيد عبد العال عبد الرحيم
غاده السعيد فرج عباس
جمال منصف محمد احمد سليمان
شيرين محمد فتح الباب الدمرانى سند
حسام ابوالمجد ابراهيم ابوالمجد
مينا ماهر ندا جبران حبيب
اسراء محمد ابراهيم عكاشه
اسراء سمير محمود محمد أبوالخير
اميرة السيد العشماوى يوسف
الشيماء شعبان ابراهيم سليم شحاته
عبد اللطيف السيد عبد الغنى على عصر
محمد احمد حسن الغباشى
شحاته رضا شحاته محمود الجمال
هاجر محمد محمود المصرى
داليا عصام على محمود حسنين
بسمه احمد احمد حسين
محمد سعيد عبدالعظيم عقل ابراهيم
مارينا عصام عزت ابراهيم
محمد أحمد حجاجى عبدالرحمن
شادي ايمن السيد زغلول علي هزاع
عبد الرحمن حسين سيد احمد العليمى
يوسف خالد زغلول محمد
كيرلس طارق راوى عزيز
هدير مختار عبد الحكيم يسرى

الكلية
تجاره انتساب م .بنها
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
اداب اﻻسكندريه
تجاره اﻻسكندريه
اداب دمنهور
تجاره سوهاج
اداب اسيوط
زراعه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى اسماعيليه
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه حلوان
تجارة جامعة السادات
حقوق شبين الكوم ج منوفية
علوم حلوان
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اثار قنا جنوب الوادي
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه المنصوره
السن عين شمس
تجاره انتساب موجه قاهره
نوعية موسيقيه قنا
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية ابتدائي المنيا
حاسبات ومعلومات اسيوط
فنون تطبيقيه حلوان
حقوق حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم سوهاج
زراعه المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
512912
149571
733446
165003
384280
823559
660701
810424
177914
220004
523827
678708
540281
593000
429404
907462
815900
458256
670796
284482
238287
743225
519381
587102
432565
323731
360839
534681
464748
278600
156988
321243

اسم الطالب
اﻻء نصر عبده السيد
هند عبد الرحمن مبارك بيومى
عمرو جمال محمود على
احمد خالد جمال شعبان
ايمان عبدالناصر عبدالخالق عدلى
رويدا عبدالحميد محمد عبدﷲ
ايمان محمد السيد شرف الدين اسماعيل
احمد فاروق احمد محمود
احمد محمود احمد على
يوستينا اسحق لمعى جريس
سندس سعيد أبو المعاطى غريب شعﻼن
ايمان محمد السيد محمد عبد المجيد
سارة عبد الستار نوام عبد الجواد
ايمان محمد محمود رجب
نورهان صﻼح احمد محمد العدوي
مرفت فوزى تاوضروس روفائيل
ايه حسن احمد بسيونى
احمد محمد عبد الوهاب شرف الدين
شروق احمد على الجناينى
روان ممدوح محمد منير زكى عبدالرحمن
اسماء سيد محمد جنيدى
فاطمه جمال محمد محمود حسانين
منار فتح اللـه سالم الحلو
باسل سمير محمد حسنين سالم
ابراهيم جمال النبوى محمود عيسى
هدى احمد السيد محمد دحروج
رانيا محمد انور مصطفى
هاجر محمود حسين على زعيتر
محمد احمد محمد احمد غنيم
طارق السيد فرج عبد القادر اﻻسطى
تفاحه معوض مصطفى عبد الوهاب
رانيا فتح توفيق الشافعى

الكلية
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم القاهره
اداب الزقازيق
حاسبات ومعلومات الفيوم
كلية البنات تربية عين شمس
اداب قنا ج جنوب الوادى
معهد فني صحى المنصوره
حقوق بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره اﻻسكندريه
رياض اطفال المنصوره
زراعه دمنهور
اداب جامعة دمياط
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
معهد فني صحى سوهاج
نوعية موسيقيه المنيا
تجاره كفر الشيخ
تربية المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
السن عين شمس
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
اداب دمنهور
علوم رياضة سوهاج
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق عين شمس
زراعه دمنهور
تربية/رياضه كفر الشيخ
تجاره طنطا
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
608781
658897
458045
805833
576845
831648
603518
356605
525508
459097
756753
277253
372613
743480
652337
680560
596206
746512
591077
132704
666845
804775
526720
462331
144233
820857
671085
837390
369993
918167
466774
510226

اسم الطالب
فتحى أشرف عبدالعزيز عطيه
محمود رضا محمد على العشماوى
سعاد سامى محمد سعد الدين محمود البطاوى
خالد شعبان ازهرى محمد
ناهد عصمت أنور محمد احمد
عﻼ فتحى عبد الباسط عسران
جون هانى شفيق اندراوس
احمد حماده امام عﻼم
مريم صموئيل انور جرجس عوض
مى عطيه محمد عبده بريش
احمد محمد السيد احمد ابو النجا
محمد احمد محمود مصلحي ابو زيد
رضوى محمود مصطفى محمد الغريب
امير طارق عبد الجليل زكى
عادل السيد عبد الرحمن عبده مصطفي
صﻼح مجدى عبد الرءوف محمد العوضى
هاجر عاصم محمد عزت السعيد عطا ﷲ
اسماء السيد على عقل
هند عبده عبد الكريم الدالى
احمد ناصر عبد القادر حميدة
احمد خالد الشافعى محمد الشافعى
ياسمين احمد محمد رب خلى
اسماء عاطف محمد عباس حميدو
لمياء محمد محمد ونس
حسين رشدي رمضان محمد
مينا نشأت وديع بسطا
سومه مجدى عبد القادر السيد عبد ﷲ
احمد مرزوق محمد وهبه
ايه احمد عبدالهادى السيد
اﻻء زين العابدين زكي على
سلمى عصام محمد فرحات بدر
محمد مصطفى كمال إمام محمد

الكلية
حقوق الزقازيق
تجاره المنصوره
طب بيطرى بنها
تجاره اسيوط
رياض اطفال القاهره طالبات
تمريض قنا جنوب الوادي
كلية اللغات والترجمة سوهاج
تجاره انتساب م .بنها
كلية البنات علوم عين شمس
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حاسبات ومعلومات عين شمس
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
كلية الزراعة جامعة دمياط
اثار قنا جنوب الوادي
كلية الزراعة جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه قاهره
تجارة جامعة السادات
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تربية/رياضه عين شمس
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
اداب المنصوره
زراعه فرع الوادي الجديد
معهد فنى تمريض بنها
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تربية طفوله كفر الشيخ
تجاره دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
465928
513189
801595
505282
595233
381763
381062
528712
321893
727356
316451
576855
466338
322898
156745
890952
601947
616350
136060
219041
735123
122087
390630
736292
828030
281879
106020
310328
826847
579127
889756
665999

اسم الطالب
ماهيتاب محمد محمود كامل محمد حسن
ديانا نزيه كامل عوض
كيرلس وجيه شوقى ناشد
طه عشري محمد طه
رزق محمد جمعه ابو الحسن
سلمى محمد عبدالعزيز محمود
محمد صﻼح سالم على سالم
احمد سعيد محمد الديباني
عبد ﷲ احمد محمد شمس الدين
محمد احمد ربيع مصطفى الغزالى
شيماء عبد الواحد محمد شعبان
ندا عثمان عبد العليم عثمان خضر
بوسى فهيم شعبان فهمى شعبان
ميادة محمود عبد الحميد رضوان عفصه
عبد الرحمن محمدخطيب احمد داود
محمد صابر حسن محمد
احمد عزيز كمال على طنطاوى
كامل عبدالمجيد كامل عبدالمجيد
هند صبحي قيصر بخيت
بيشوى هانى عصمت نصرﷲ
اصالة محمد السيد على احمد
مونيكا اشرف سمير بشرى
محمد عادل السيد حمودة
سهر عﻼء الدين عبد الرحمن محمد رمضان
عرفات محمد محمد حسين
نادين عصام محمد هندى
عبد العزيز ياسر فكرى عبد العزيز
احمد السيد عطية يوسف
اسماعيل زقيم عبد الرحيم اسماعيل
مصطفى طارق البدراوى المتولى يونس
مريم سبيع مفيد سلوانس
ساهر محمد محمد محمد مصباح

الكلية
علوم كفر الشيخ
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية ابتدائي المنيا
حقوق اﻻسكندريه
معهد فني صحى بور سعيد
بنات علوم رياضة عين شمس
حقوق بنها
علوم جامعة السويس
علوم رياضة شبين الكوم
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
معهد فني صحى بنها
تربية رياضيه  /بنات طنطا
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تربية /رياضه بنى سويف
تربية/رياضه اسيوط
تربية رياضيه بنين الزقازيق
تجاره انتساب موجه طنطا
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم الزقازيق
اداب القاهره
تجاره انتساب م .بنها
اداب الزقازيق
السن المنيا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب شبين الكوم ج المنوفية
السن المنيا
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
علوم اسيوط
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
658755
312557
614860
305879
321602
531232
896201
465819
322603
237248
669581
452328
618006
757004
295789
817318
464923
314448
434402
890453
840993
463748
438686
539008
362954
889948
602425
380619
897669
278617
375084
204161

اسم الطالب
الشيماء احمد السيد الدسوقي
محمد طارق فتحى عبدالرحمن
ماهر محمد محمد هليل صقر
كريم الشحات عبد الحميد ابو العﻼ
مي حمدي محمود احمد
محمد يسرى السباعى على الدين أبو عبدﷲ
ساره ماهر ملك حنا
دعاء السيد مرسى فهيم
خديجة فتحي عبداللطيف عريشة
ماجد محى الدين احمد محمد
السيد يحى عوض ﷲ عبد الفتاح
مصطفى محمد جابر غنيمة
دنيا زكريا فتحي عبد الدايم
محمد خالد شوقى الخولى
هاجر ايمن احمد رفعت
محمد سمير خفاجى عبد الودود
احمد محمود يوسف الشناوى الجندى
فاطمة حسن عبد الهادى شعبان
محمد مصطفى محي الدين حسنين مصطفى فهمي
رنيم احمد محمد فريد
محمد قطب عمر يوسف
اسماء صبري محمد عبد ﷲ الحصاوي
اسراء محمد السيد عبد ﷲ رمزى
داليا جمال إبراهيم على القاضى
عﻼء ابراهيم مصطفى مصطفى عطعوط
ندا حسام الدين احمد الصاوى
نيرة سعيد محمد خليل محمد بﻼل
منى رجب عبدالمولى قطب
اسامه محمد السيد عبد الحميد
محمد احمد محمد طلبه
ساره عبدالهادى السيد على
مريم ممدوح فؤاد عبد المسيح

الكلية
معهد فني صحى رياضه المنصورة
علوم رياضة اسوان
السن عين شمس
علوم رياضة شبين الكوم
معهد فني صحى بنها
تربية رياضيه بنين اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
نوعية كفر الشيخ
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية ابتدائي طنطا
اداب انتساب موجه الزقازيق
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
السن عين شمس
حقوق بنى سويف
معهد فني تمريض طنطا
تربية شبين الكوم
زراعه اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
تربية/رياضه كفر الشيخ
تجاره اﻻسكندريه
تربية السادات
علوم القاهره
تجاره اسيوط
تربية الزقازيق
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تربية رياضية بنين سوهاج
السن عين شمس
علوم رياضة بنها
تجاره عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
453492
827596
658380
107877
895589
452566
466360
656124
156209
380270
734407
285410
439297
734325
673748
432060
661022
897588
155909
125673
296268
362195
527372
610735
153583
427035
391319
137906
383813
665482
432499
579498

اسم الطالب
بسنت محمود ابو الفتح مصطفى رجب
مارجريت عماد منصور صموئيل
اسﻼم المحمدى محمود عطيه البسطويسي
سيف الدين ياسر محمدى عبد الغنى
ابانوب صبرى بخيت عوض
فاطمه ابراهيم يونس نوار
دينا عطيه يونس خميس سليمان
عبد ﷲ محمد السيد السيد سليمان
زينب محمود سيد عبد الرحمن
عمر عماد عبدالمنعم حسن
ندا ربيع عبدالعزيز احمد
عبد ﷲ احمد عبدﷲ عبدالقادر
سميه محمد احمد محمد على
ابتهال على حسين ابراهيم سيد احمد مطر
دعاء سليمان عبد الحكيم سليمان
عمر محمد محمد عبد الحليم ابراه
ساره توفيق السيد صادق المنياوى
رومانى وجيه حسنى عيسى
ايمان محمد رجب محمد
ايه خلف عبد الحميد محمد على
نوران محمود يحيى عبد القادر الدمياطى
مها صﻼح طه عبده ابراهيم
إسراء ممدوح السيد ابراهيم عويس
شيماء محمد زكريا الشوادفي
منة ﷲ جمال جﻼل طه احمد
محمد مصطفى السيد محمود الشيخ
كريم يحى جمال صادق
ريوان محمد محمد جاد علي
بسنت جمال محمد محمد امبابى
ايه عاطف فاروق محمود الجندي
عبدالرحمن خالد محيي الدين محمد محمود
دينا محمد السيد فهمى الطور

الكلية
حقوق طنطا
معهد فني صحى رياضه سوهاج
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره القاهره
تجاره سوهاج
تجاره طنطا
نوعية فنيه كفر الشيخ
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تربية بنى سويف
حقوق عين شمس
نوعية الزقازيق
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه دمنهور
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية الزقازيق
العالي للسياحة والفنادق باﻻسكندريه إيجوث
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره انتساب موجه سوهاج
علوم بنى سويف
اداب القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
دار العلوم ج القاهره
تربية أساسي اسكندرية
علوم الزقازيق
تجاره اسيوط
تجاره اﻻسكندريه
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
علوم المنصوره
تربية اسكندرية
اداب انتساب موجه طنطا

Page 3859 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
204101
466658
359978
147923
438042
810682
753031
302843
652557
277135
738452
681748
355978
455176
821117
294051
288117
523667
372002
524887
375273
538387
150722
220720
469972
887307
515198
377741
377779
656674
140791
449235

اسم الطالب
ملك ايهاب احمد حسن ابو زيد
رانيا جمال محمد احمد
مصطفى على مصطفى السيد حشاد
ابراهيم فرج احمد محمد
اميرة عادل سعيد حسن
محمد عبد الفتاح محمد محمد
بسمه العربى حسن على الهندى
ابتسام عزت حامد صالح
خالد محمد السيد محمد نور الدين
احمد ياسر علي حسن
شيماء السيد اسماعيل محمد اسماعيل
الزهراء حمدى مجاهد سليمان البلطينى
امنيه سمير كمال عطية
محمد احمد عبد العظيم شرف
محمد سعيد خليفة سعيد
وسيم عبد النبي عبدالعليم محمد سﻼم
ضحى محسن مصطفى حسن
أمانى محمود صالح محمود صالح
سحر مصطفى عبدالمحسن عبدﷲ
اسراء خميس جمعه حسن
تسنيم محمود محمدى محمود عبدالعزيز
ايه محمد بﻼل علي فراج الوروري
مروه عصمت سيد عبد العال حسانين
احمد ابراهيم محمود جاد
جهاد محمد محمد ابراهيم عبدالقادر
محمود يوسف احمد ابو عزيزه
احمد حمدى عبد القادر ابراهيم عماره
احمد عاطف عبدالعظيم على قدر
محمد سيد محمد كامل حسن ابوستوت
اسماء مجدى احمد صالح عبد الحميد
منة محمد سامى محمد حسن
فيفى جمال السيد حافظ ابو زهره

الكلية
اداب القاهره
تمريض كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
طب بيطرى اﻻسكندريه
حقوق بنى سويف
تربية ابتدائي بور سعيد
اداب شبين الكوم ج المنوفية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي الزقازيق
تمريض المنصورة
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره طنطا
تجاره سوهاج
حقوق انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه حلوان
تربية أساسي اسكندرية
رياض اطفال القاهره طالبات
علوم بنها
تربية بنها
تربية طفوله ج دمنهور
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات اسيوط
تجاره دمنهور
اداب شبين الكوم ج المنوفية
حقوق عين شمس
تجاره المنصوره
خدمه اجتماعيه حلوان
اداب طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
365155
590712
300861
754904
229909
545465
122643
440520
126073
808294
216625
438548
545122
166436
663868
361353
310007
394371
532329
684630
905298
530603
472931
209237
896610
609689
322500
894270
876764
211015
455573
806286

اسم الطالب
ندى يحى زكريا حسين
رئيف وائل عبده عاشور
احمد رمضان عبد الوهاب يوسف جعفر
رشاد محمد صالح محمد
ميرال مجدى محمود عطاﷲ
عبدالكريم احمد محمد ابوناصر
ندى سامى عويس خليل
آية عبدالسﻼم مصطفى عمر حسن إسماعيل
فاطمه محمد سيد محمد احمد
ايه حسن شعبان حسن
محمود يوسف عبد الرحمن شرارة
رانا طه احمد محمد
عبد الرحمن منصور خيرى محمد على
ساره علي محمود بدوي
عبد الرحيم مسعد حسن عطية
سيلفانا ناصر مهنى جرجس
باسم احمد ماهر عبد العزيز طايل
احمد عاطف احمد محمود
اسامة عبد الستار احمد عبد العزيز الشفيعي
عﻼ رضا مصطفى منصور بدوي
اسماء محمد احمد محمد
احمد هشام محمود الجناجى
خالد زكريا مرعى محمد قنديل
نورهان ممدوح ابراهيم شراره
مريم رافت ملك عبد المسيح
زينب احمد عبد العظيم محمد احمد
محمد سعيد عمر راشد ابو الوفا
رانيا جمال الدين عبد الحسيب بغدادى
يارا احمد حسن محمد
اميره ثابت احمد ثابت
مدحت ممدوح عبدالفتاح على عسكر
رباب جمال عبدﷲ مهنى

الكلية
كلية البنات تربية عين شمس
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره بور سعيد
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة اﻻسكندرية
كلية البنات تربية عين شمس
اداب اسوان
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تجاره انتساب موجه بنى سويف
علوم القاهره
علوم بورسعيد
علوم رياضة دمنهور
تربية الفيوم
حقوق المنصوره
تجاره عين شمس
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
حقوق اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب سوهاج
تربية دمنهور
تجاره كفر الشيخ
تجاره عين شمس
معهد فني صحى سوهاج
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية سوهاج
تجاره اسيوط
تجاره عين شمس
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
اداب المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
204702
369304
679152
315098
753498
891630
354132
374774
505552
525003
662261
133210
128713
532431
381319
910671
603178
425981
612957
425945
745320
434110
230615
536664
279424
433697
318231
653229
607538
441865
216681
657974

اسم الطالب
مرقس نادر البير فانوس
شروق جمال محمدالهادى علي
على حمدى طلعت غانم سعيد
اسامة محمد احمد عوض
ايهاب عادل عبد الحميد محمود رشوان
اعدال رفعت صديق سقطى
محمد احمد حسن على
اسراء احمد لطفى احمد زايد
احمد رجب عبد ﷲ رجب سرور
مريم عبد العاطى عبد الغنى العكاوى
عادل طه عبد الرؤف طه محمد عمر
نورهان مرتضى حامد السيد سليمان
وسام مصطفى عطيه داود
السيد ابراهيم السيد محمود الديب
محمود على محمد عبدالعزيز ليمون
ساره ابراهيم ربيع حسين
محمد عبد المنعم عبد الحميد محمد
اسراء محمود خليل محمد
نجوى ابراهيم محمد محمد
نجوى ابراهيم محروس سعد حسان
محمد ايمن محمد سعيد حسن اسماعيل
محمود محمد حميد مهران محمود
رضوي طارق محمدمحمد هريدي
شيماء عبد المنعم محروس محمد الرزه
احمد محمد عدلى على
محمود عبدالحميد احمد اسماعيل
كريم مسعد غريب بندارى فايد
شيماء محمد مهدى احمد البسيونى
أحمد سامى السيد كامل
محمد عبدالدايم عبدالمنعم احمد صالح
احمد عصام احمد حسين
احمد يحى يحى محمد السيد

الكلية
تجاره عين شمس
علوم بنها
تجاره بور سعيد
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
نوعية بور سعيد
تربية ابتدائي اسيوط
دار العلوم ج القاهره
تربية ابتدائي بنها
تربية رياضيه بنين اﻻسكندريه
زراعه اﻻسكندريه
علوم جامعة دمياط
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب انتساب موجه عين شمس
علوم حلوان
تجارة جامعة السادات
تربية طفولة أسوان
تجاره بنها
طب بيطرى فرع مطروح
تجاره بنها
رياض اﻻطفال ج اﻻسكندرية فرع مطروح
معهد فني صحى اسماعيليه
تجارة جامعة السادات
علوم حلوان
تربية ابتدائي دمنهور
علوم حلوان
علوم رياضة الفيوم
تجاره بنها
رياض اطفال المنصوره
علوم رياضة اسوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب عين شمس
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
582453
160895
734133
657091
456876
132686
120352
214741
239061
677117
669318
324498
731254
519998
306006
204487
737435
535600
653591
525196
306025
653717
126290
439511
530731
658644
671380
359940
131951
303582
108413
307829

اسم الطالب
امنيه جﻼل احمد شريف
كرستينا عادل عبده عزيز
احمد سليم ابراهيم الدسوقي محمد شهده
جهاد محب محمود محمد عقل
دعاء محمد همام علي عيد
يوسف حسن خليل عبد الهادي
محمد مجدى عبد الباسط سليمان
حازم علي محمد حسن
محمد مجدى مصطفى أسعد
وحيد ممدوح محمد عبد الرحمن
خالد اشرف احمد حافظ
عبد ﷲ وحيد توفيق ابوزيد
كريم حمدى محمد محمد ابراهيم
رانيا اسعد عوض جرجس عشم ﷲ
محمود اشرف محمود عيد
ندى نجيب محمد عطا
مرفت سعيد احمد محمد صالح
نرمين عاطف عبد الدايم السواح
يوسف عادل محمد عبد اللطيف
عائشه ابو القاسم السيد ابو القاسم مصطفى
مهاب وائل جابر قنديل
حمزه محمد السيد مصطفى السيد
تريزه اسحق عيسى مرقس
شيماء نور ابراهيم فهمى احمد
احمد محمد عبدالجواد العوبى
عبد ﷲ سعد عبد السﻼم السيد رجب
ناهد ايمن خطاب سالم
طارق صﻼح سيد متولى
مازن محمد حسنى سليمان
اسراء خالد أحمد نجم
سيف الدين اسامه محمد عبد ﷲ
نسمة فاروق ابراهيم سيف الدين

الكلية
تجاره طنطا
اداب بنى سويف
كلية الفنون التطبيقية ببنها
زراعه المنصورة/رياضة
نوعية فنيه طنطا
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق حلوان
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب باﻻسكندرية
اداب طنطا
علوم رياضة شبين الكوم
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة
اداب الزقازيق
تربية طفوله ج دمنهور
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية اسكندرية
السن عين شمس/رياضة
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
خدمه اجتماعيه حلوان
تربية اسكندرية
تجاره دمنهور
تجاره المنصوره
تربية رياضية بنات المنصورة
حقوق عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية شبين الكوم
حقوق القاهره
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
878152
594441
664404
394421
465813
736008
819676
894964
310724
148467
206145
738411
683280
448755
600385
899801
825250
826113
733298
580181
130827
670566
361296
602886
295359
592097
113929
606061
533364
751552
597652
530180

اسم الطالب
شروق عمر عبد العزيز عمر
أسماء محمد إبراهيم حواس
خالد سامى ابراهيم عطيه عبد ﷲ
محمد رافت محمود حسن
حنان عبده عبده بدر جابر
احمد السيد محمد السيد حسن
اميرة سامى محمد حسانين
امنيه سمير توفيق عبد المجيد
ايمان القطب عبد الستار جمعه
اسراء احمد محمد حسن
محمود ايمن محمود على
منار بهاء عبد الحميد احمد احمد عطيه
امانى محمد عطوه عطوه
وسام محمد سيد احمد هند
ماجدة طارق احمد فرج محمد
هاله على محمد علي عبد العال
اسامة بدرى عبدالحميد عبدالرحيم
صفاء محمود عبد المقصود رمضان
ياسمين عبدﷲ محمد السيد النمر
مى مصطفى عنبر احمد عنبر
صفاء احمد محمد على الوكيل
اسرار ناجى عبد القادر محمد
هبه فكرى زاهر ناشد
ساره على غريب حسين النجدي
دينا احمد محمد حسن صالح
مروه عﻼء الدين فوزى البسيونى
عمر سعيد عبد العليم محمد
فاطمة عبدﷲ حسنى عوض ﷲ
أيه عطيه صالح سعد خضر
ايه سمير مصطفى محمد احمد يوسف
محمد ناصر محمد عاشور رزق نجيد
احمد رضا علي بدر

الكلية
تربية ابتدائي اسيوط
معهد فني صحى بور سعيد
حقوق المنصوره
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره طنطا
تربية رياضيه بنين الزقازيق
علوم رياضة المنيا
تجاره سوهاج
نوعية اشمون
تجاره القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره الزقازيق
طب بيطرى كفر الشيخ
اداب كفر الشيخ
معهد فني تمريض الزقازيق
تربية سوهاج
دار العلوم المنيا
تربية قنا ج جنوب الوادى
علوم الزقازيق
طب بيطرى المنصوره
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب الزقازيق
حقوق حلوان
تربية جامعة دمياط
علوم رياضة حلوان
اداب انتساب موجه الزقازيق
زراعه اﻻسكندريه
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره بور سعيد
اثار القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
729748
890835
114390
848241
754910
305250
140655
131971
590605
876154
522710
458984
580068
509017
385061
454533
586432
323164
105894
529612
739951
162045
463601
456344
371684
358852
662744
655526
537375
591244
684855
602776

اسم الطالب
اسماء محمد ابراهيم محمود الشونى
هاله عثمان محمد عقيل
ريهام سيد سﻼمه على
ورده جمال صحابى محمود
عمر إسليم عيد سليمان
فاطمة مصطفى السيد مصطفى حميده
ريهام محمود محمد بيومى
احمد امير خلف السيد
مصطفى محمد مصطفى درويش الماشطه
رضوى ابراهيم محمد بكر
ريم عبد الحميد محمد ميﻼد
يارا هريدي عبد الحميد هريدي
رانا خالد محمود حسن على
بسنت فتحى محمد محمد جادو
عبدالمنعم محمود عبدالمنعم محمد
هاجر رجب خليل يوسف
ايه عبد المنعم حامد فتوح على
رضوى سمير محمود ابراهيم عامر
محمد على عثمان على
محمد عصام محمد عبد المجيد زايد
بسمه عبدالرحمن حسن عبدالرحمن
محمد جمعة سيد شعبان محمد
نداء محمود محمد شحاته موسى
رومانى سعد ابراهيم سعد
اسماء محمد عبدالشافى عبدالرحمن
نورهان اشرف محمد عبدالحليم
روان السيد مأمون حجازى خيوه
عمر صﻼح اسماعيل محمد خضر
آيه عبد السﻼم بسيونى السيد أبو عيشه
يمنى محمد اسعد عبدالحميد الخياط
محمد ابراهيم احمد ابراهيم اﻻقطع
ادهم محمد محمد عبدالحميد شلبى

الكلية
تجاره جامعة السويس
تربية اسيوط
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب قنا ج جنوب الوادى
السن عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
زراعه القاهره
تجاره انتساب موجه طنطا
حقوق المنصوره
اداب اسيوط
تربية اسكندرية
حقوق طنطا
تربية طنطا
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات اسيوط
اداب طنطا
تجاره طنطا
اثار القاهره
حقوق بنى سويف
علوم اﻻسكندريه
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تربية الفيوم
نوعية كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اثار القاهره
تجاره عين شمس
نوعية المنصوره
اداب المنصوره
تربية دمنهور
اداب جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات الزقازيق
اداب الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
500892
318706
804283
137048
164808
306936
509692
738171
443403
838139
674419
365343
674755
310015
107216
126676
231690
149914
577504
502039
235026
457594
368784
828085
681755
660943
144653
371475
230024
151446
129343
508863

اسم الطالب
مروه يسرى فؤاد أمام مزار
اسيل محمد ابراهيم أحمد
مارينا وائل مكرم عزيز
عﻼء شكرى عبد الفتاح حسين
نورهان محمد سيد حسين اسحق
نجوى مصطفى فتح ﷲ الفقى
حازم خالد عبد الموجود عبد الرحيم
احمد عبد المجيد احمد محمد جنديه
شيماء ابراهيم محجوب ابراهيم مسلم
رمضان محمد كامل احمد
رانيا متولى السيد متولى فياض
ديانا مجدى توفيق جرجس
محمد اشرف محيى الدين حافظ نصار
ابراهيم صﻼح إبراهيم زرد
بسمة عادل محمد عبد الحافظ
هند محمد سلطان القصاص
الشيماء عبد العاطى محمد طه
دينا محمود محمد امين
محمد عاطف عباس احمد ابو بكر
منة ﷲ عيسى عبد الرحمن البهي عيسى
ياسمين خالد سعيد محمود
مروة سمير محمد ابو علفه
احمد سعيد عبدالهادى مغازى
محمد حسن عبد المجيد ابراهيم
ايمان صبيح محمد عطوه حمزه
محمد سعد نعمان محمد بدر
حسن مصطفى محمد احمد
اميره سعيد عبدالمجيد العزب
فاطمه محمد رمضان شاكر
هبه علي عبد الباقي ابراهيم
علياء علي فاروق علي الفيل
يارا عﻼء الدين محمد احمد على العرابى

الكلية
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه بنها
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنى سويف
تربية/رياضه شبين الكوم
تجاره دمنهور
تجارة جامعة السادات
معهد فني تمريض طنطا
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
تجاره بنها
تربية ابتدائي شبين الكوم
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه حلوان
حاسبات ومعلومات حلوان
طب بيطرى القاهره
تمريض طنطا
علوم اﻻسكندريه
اداب عين شمس
نوعية طنطا
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
معهد عالي إدارة وحاسب ج بورسعيد
معهد فني تمريض المنصوره
زراعه القاهره
اداب سوهاج
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب القاهره
تجاره القاهره
حقوق اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
538732
297862
438111
220852
881048
800513
214062
437693
456714
218157
826443
828858
816543
444861
468582
670692
679647
438915
661497
222963
162177
805771
841294
816211
459618
591174
311652
228890
435712
469202
593228
236874

اسم الطالب
ريم عماد السيد محمد سﻼمه
محمد جمال محمد عبدالحكيم مهدى
سماء خالد ابراهيم محمد الخطيب
مينا ميخائيل نوار جريس
بيشوى يوسف وهيب زخارى
اﻻء محسن يحى عبد الرحمن
خلود عادل ابو النجاه حسن
باسنت محمد عنتر عبد ﷲ عطيه
ايه محمد شبل ﻻشين
اسراء فؤاد فوزى حسنين
نيرمين محمد محمد ادريس
فاطمه رضوان عبيد خضير
دعاء جمال محمد عبد الباقى
محمد جمال بدر عجور
اشرف الشحات رشاد عبدالسﻼم
ايه عماد الدين زغلول محمد على
اميره محمود محمد البسطويسى حسن
مريم ابراهيم السيد حسان قناوى
ساره كمال محمد احمد شلبى
مينا عادل بخيت فرح قلته
ايه مصطفى جمال محمد
أحمد حمدي صادق سعيد
اميمه خليفه محمد محمود
رضوى أحمد سيد أحمد
عمرو احمد سعيد ابراهيم معتيق
منه ﷲ حسن محمود كركر
عبد الرحمن احمد انور طلبه
محمد اشرف فتحى عطيه
يارا عصام محمد حسن على
ساره محمد عبد الغنى محمد صﻼح
دنيا وائل أحمد عبد الرازق
حسام الدين خالد علي ابو طالب

الكلية
تربية دمنهور
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
تربية رياضيه بنين اسيوط
نوعية موسيقيه المنيا
اقتصاد منزلى حلوان
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تربية ابتدائي طنطا
تجاره القاهره
تجاره اسيوط
تربية قنا ج جنوب الوادى
نوعية موسيقيه المنيا
تجاره طنطا
اداب كفر الشيخ
معهد فني صحى المنصوره
تربية ابتدائي المنصوره
علوم رياضة طنطا
تجاره كفر الشيخ
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
دار العلوم الفيوم
تجاره انتساب موجه بنى سويف
اداب المنيا
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
علوم كفر الشيخ
اداب انتساب موجه جامعة دمياط
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره انتساب موجه حلوان
طب بيطرى اﻻسكندريه
حقوق طنطا
علوم رياضة جامعة دمياط
تربية/رياضه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
523267
813704
758973
178784
608436
113957
144346
731176
296112
510735
452701
352231
152458
838023
460744
450137
826732
599832
656768
659955
666687
456856
309007
897994
810976
436990
667287
516584
684933
827000
319393
365195

اسم الطالب
وليد عبد الباسط ابو الوفا محمد حسن
ماريهان ناجح صالح خيرﷲ
ابراهيم محمود احمد اسماعيل على
اسﻼم محمد صﻼح محمد
أسماء عبد العال مصطفى ابراهيم
محمد سﻼم احمد سﻼم عيسى
بسمه احمد سيد عبد ﷲ
هدير حسان محمد حسن الشاطر
سارة محمد فوزى فراج
مصطفى السيد محمد عبد الرحيم زيدان
مياده محمد غريب حموده
ايمان جمال محمود ابراهيم
احمد طه حسين خليل
ريهام صالح سيف سيد
احمد السعيد ابراهيم احمد البربرى
اميرة هشام احمد على المنياوى
حسن عبد المنعم محمد لطفى محمد شمروخ
احمد نصر عبد الحميد نصر
خلود مجدى رزق النجار
ياسمين احمد محمود محمد ابراهيم شوشه
سامى التهامى شعبان التهامى ابو ليلة
ايه امين السيد ابوالمعاطى حمامه
امير محمود عبد الرسول على شعت
رفيده على احمد عبد المولى
ريهام رجب محمود ابراهيم
فاطمة عماد محمد محمد حامد
اسماء شعبان احمد الدسوقى يونس
محمود عادل محمود محمد اﻻسود
محمد عبد الرحمن السيد عبد ﷲ
أمل صﻼح أحمد محمد
جهاد زكريا احمد بيومى
اميره احمد اسماعيل ابراهيم

الكلية
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
علوم رياضة الفيوم
تجاره انتساب موجه قاهره
كلية البنات علوم عين شمس
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية ابتدائي طنطا
اثار قنا جنوب الوادي
تربية بنى سويف
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
طب بيطرى اﻻسكندريه
علوم طنطا
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره الزقازيق
تربية ابتدائي المنصوره
اداب المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب سوهاج
معهد فني صحى بنها
تربية طفوله سوهاج طالبات
اداب المنيا
علوم اﻻسكندريه
اداب المنصوره
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه المنصوره
إعﻼم ج جنوب الوادى
علوم شبين الكوم ج المنوفية
زراعه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
110464
524804
575213
911365
471225
516853
906170
319671
589767
893782
364627
652082
466535
650085
322433
294133
114282
532227
523768
819017
672985
319569
901946
432409
435170
610447
909064
317260
594671
308617
896007
533689

اسم الطالب
ماركو صبحى منير حبيب
نور الدين محمد عبد الحليم محمد منصور
محمد مجدى محمد الطبل
ايمان عبد الحارس محمد جاد
نوال اسماعيل السيد محمد اسماعيل
محمد عادل محمود عبد الجليل
ايمان شحاته شحات عطيه
وفاء صبري يوسف احمد
ابراهيم صﻼح الدين الدسوقى عبدالغنى
محمد ايمن احمد عبد الﻼه
نورهان عاطف المرسى نصر
محمد على متولى على على الدسوقي
اﻵء احمد فؤاد محمد حسن سعده
سيف الدين عبد السﻼم احمد محمود قنديل
محمود حسام محمد رمضان بدر
احمد اشرف حسن احمد صالح
مصطفى طارق بكرى محمد
محمد جمعه ذكي عبدالحميد عطيه
رانا حسين رجب احمد هنيدى
نجوى ابوالمكارم محمد جﻼل
احمد السيد احمد السيد الغندور
هاجر عﻼء ابراهيم ناصف
الشيماء احمد كامل عبد العال
محمد محمد عبدالمنعم عبدالحميد اسماعيل
محمد السيد علي السيد جواد
عبدالرحمن سعد عبدالهادى عبدالمجيد
هبه امين احمد امين
اماني نبيل عبدالحفيظ مشرف
احمد توفيق توفيق احمد حمزه
يمني عﻼء رجب عبيه
ايه عادل السيد محمود
اسراء ياسر السيد عبد اللطيف الوكيل

الكلية
فنون تطبيقية جامعة دمياط
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجاره طنطا
معهد فني صحى اسوان
نوعية موسيقيه كفر الشيخ
حقوق اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
حقوق طنطا
اداب سوهاج
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره كفر الشيخ
تجاره طنطا
علوم رياضة شبين الكوم
تجاره القاهره
السن عين شمس/رياضة
تجاره دمنهور
تربية طفوله اﻹسكندرية
اداب المنيا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية السادات
تربية ابتدائي سوهاج
اداب دمنهور
حقوق اﻻسكندريه
تربية ابتدائي الزقازيق
كلية تجارة ج أسوان
تربية طفوله شبين الكوم
حقوق المنصوره
كلية الفنون التطبيقية ببنها
طب بيطرى سوهاج
تربية دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
159796
748992
437063
658903
519625
814042
465248
355443
890456
463727
240500
612039
283987
240361
735221
879864
126184
544699
888568
464473
512733
167252
206950
166709
392265
295847
739247
889983
533528
371322
653192
747090

اسم الطالب
هبة سعيد صﻼح سعيد
نورهان حمدى احمد عباس
هند جمال على على ابو شرمة
احمد محسن احمد محمد
سها موسي اسماعيل النباصي
سامر سمير عازر مجلى
كريم سعيد عبد الجواد القفاص
رقيه اسماعيل محمد اسماعيل همام
ساره ابراهيم رزق جيد
بسمه الشحات محمود الشامى
انجى محمد السيد احمد
شيماء محمد ابراهيم احمد محمد الغازى
عبد الرحمن قاسم حنفى محمد
امال خالد محمد الششتاوى
شرين سامح السيد محمد زقزوق
روبرت سمير انيس مشرقي
خلود خالد محمود حمد
مروان محمد لطفي محمد الهراس
مريم داود صابر فوزي
احمد على محمود محمد الدفراوى
سارة احمد عبد العزيز عبد الرسول
محمود سعد عبد الحميد عبد الحميد
عﻼء ممدوح حلمى محمد شعﻼن
هاجر سامي فهمي ابراهيم
محمود على سعيد عبدالفتاح ابراهيم
مريم رضا رأفت عبد الوهاب
ناصر محمد رجب محمد
نيره اشرف محمد عثمان
آية اسماعيل سعد عبدالجواد الجمال
اسﻼم احمد سيد محمد موسى
ندى عادل عثمان مصطفى عثمان
احمد سمير عبدالكريم حسن

الكلية
طب بيطرى بنى سويف
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
اداب اﻻسكندريه
تربية رياضيه بنين المنصوره
اداب دمنهور
علوم المنيا
تجاره كفر الشيخ
طب بيطرى القاهره
طب بيطرى اسيوط
تربية طفوله كفر الشيخ
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب الزقازيق
حقوق عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره الزقازيق
علوم اسيوط
زراعه القاهره/رياضة
تجاره اﻻسكندريه
معهد فني صحى اسيوط
اداب كفر الشيخ
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم رياضة عين شمس
اداب انتساب موجه الفيوم
تجاره طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره الزقازيق
تجاره اسيوط
تجاره اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
تربية المنصوره
تربية جامعة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
434014
750342
427941
557249
679750
216144
894758
378345
894837
310601
669317
818333
741908
229484
744228
895886
750814
210612
461937
672374
579624
232811
603985
608797
677121
803157
132800
807634
655962
295403
671360
586345

اسم الطالب
عبدالصمد عبدالرحمن عبدالصمد محمود داود
عبد الرحمن احمد الطنطاوى السيد محمد
مينا عماد توفيق يوسف توفيق
على محمد صابر عبد الرحمن
محمود محمد السيد فرج
مارجريت عاطف انور عزيز حنا
نورهان رجب محمد السيد
دعاء السيد عوده سليمان الشيمى
ساره اشرف محمود عبد العزيز
حسناء عبد ﷲ عبد الجواد غالى
حلمى عماد حلمى طه نعناع
حسن مسعود حسن محمد
محمود احمد محمد عبد الكريم سليم
اسماء محى الدين مصطفى عبد الراضى
فاطمه عبدالرحمن مناع تمام
سلمى خالد السيد احمد
محمد عمرو داود خضير
فيلوباتير رامز صبحى ابسخرون
رضوه جامع ابراهيم جامع فرحات
تسنيم متولى محمد متولى
اسراء محمد عبد الفتاح ابراهيم كبشه
سها محمد عبد العاطى صبره
مراد حسن احمد حسن مراد
احمد فتحى اسماعيل مصطفى محمد اﻻدهم
احمد حاتم ابراهيم محمد ابراهيم خريبه
سارة عاطف لبيب اسكندر
احمد محمد محمد مرزوق
سارة خلف محمد عبداللطيف
عمرو حمدى طه عبد العظيم السيد
سهيلة خالد عطا محمد حسين
احمد محمد سالم محمد عبد ﷲ
هند حمدان احمد الشافعى

الكلية
تربية اسكندرية
تجاره بور سعيد
تجاره اﻻسكندريه
اداب دمنهور
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره عين شمس
اداب سوهاج
كلية البنات آداب عين شمس
تربية سوهاج
تربية شبين الكوم
تربية رياضيه بنين المنصوره
تربية المنيا
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حقوق سوهاج
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
علوم حلوان
تجاره كفر الشيخ
تربية/رياضه المنصورة
تجاره طنطا
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة
حاسبات ومعلومات الزقازيق
علوم الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره بنى سويف
اداب القاهره
علوم المنيا
حاسبات ومعلومات المنصوره
دار العلوم ج القاهره
حاسبات ومعلومات المنصوره
رياض اطفال المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
575664
738663
433191
460803
806098
524542
156872
895337
169732
432851
739609
156486
674013
162031
509718
727328
308942
731745
232834
374750
378555
525544
749178
205281
515846
437657
683292
805226
238321
540080
153595
453194

اسم الطالب
اميره كمال ابو السعود الشاذلى
عبدالعال محمد عبدالعال سالم
عبد الرحمن ابراهيم على الخولى
مصطفى طارق خميس ابراهيم زعلوك
رحاب نجاح صﻼح احمد
محمد البيومى حافظ العجمى
عمرو عماد الدين جمال محمد
مصطفى ممدوح شحاته محمد
اسامه عماد الدين محمد سعد
محمد ابراهيم سليمان محمد الغريب
اسﻼم جمعة حسن احمد
محمد رجب محمود خلف
ياسمين عادل عبد الحميد محمد محمد النعيرى
عﻼء احمد عبد العزيز رفاعي
عاطف محمد عبد القادر عبد الوهاب يوسف
عمر فوزى عبد الواحد اسماعيل
محمد مصطفى محمد موسى
عبدالسﻼم امير عبدالسﻼم على
هاجر صابر محمد عبد الواحد
منه ﷲ تيسير محمد امام
محمود غريب احمد عبدالراضى
سيمون مدحت راتب شنودة جرجس
ﻻميس هشام السيد حسين
اسماء محسن كمال الدين ريان سليمان
محمود فتحي عبد السﻼم خطاب
هاجر على عبد الغنى محمد سيداحمد
ايه ابراهيم محمد عبد الغنى صبح
محمود عمران محمد على
ايمان ابراهيم محمد عبدالحميد
نادره محمد عبدالغفار محمد فوده
ناريمان اسماعيل مرزوق محمد
فاطمه السيد محمد السيد ابو سالم

الكلية
تربية طنطا
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
اثار القاهره
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه المطرية
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه عين شمس
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس
اداب القاهره
تجاره دمنهور
تجاره اﻻسكندريه
علوم المنصوره
اداب المنيا
اداب القاهره
دار العلوم ج القاهره
اداب بنى سويف
علوم طنطا

Page 3872 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
383778
218551
213428
160231
431343
520200
910923
615128
277402
828029
185324
610056
532698
612662
232888
286204
596451
356207
529768
680546
286921
805884
142460
293983
119687
746038
130350
877080
651671
475412
278264
579721

اسم الطالب
ريمون مﻼك نصر جرجس بشارة
منة ﷲ هشام عزب السيد
ريم ايمن عبد العزيز ابو العز
محمود طه محمد على
محمد اكرم محمد سعيد احمد
ايمان محمد عبد المنعم الحوفى
محمد احمد خليفه احمد
احمد مدحت محمد محمد مصطفى البنا
عبد الرحمن ممدوح السيد عبد العزيز
حسن احمد ياسين محمد احمد
اسماء فخرى مصطفى محمد
هميس محمد فتح ﷲ بهجات
عمر قدرى اسماعيل عبدالفتاح
هشام عبد الحميد احمد احمد سيد احمد
فاطمه مجدى محمد شريف
مروة السيد عبدالحكيم على الشهابي
خالد محمد وفيق ابو الفضل
رضوى حسنى دهب عبدالحميد
عبد ﷲ محمود رمضان محمد عبد المولى
احمد محمد محمد على العزب
ابراهيم كارم محمود حنفي
محمد حسام محمد عبدالموجود
ياسمين حسن علي عبد الفتاح
محمد عادل محمد محمد غريب
يمنى هشام حسن محمد زين
دعاء منصور شعبان محمد
ايه محمد احمد عبد ﷲ
محمود جﻼل عبد ﷲ عطيه
عمر عامر عبد الحميد عطيه محمد عامر
احمد محمد احمد محمد درويش
نوران حاتم حسن عزت السرجاني
رنا طارق عبد الرازق سيد احمد العتوى

الكلية
تجاره عين شمس
اداب القاهره
فنون تطبيقيه حلوان
تربية /رياضه بنى سويف
تجاره دمنهور
حقوق جامعة السادات
تربية ابتدائي اسوان
تجاره الزقازيق
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
حقوق قنا جنوب الوادي
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية طفوله الزقازيق
تجاره طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره بور سعيد
علوم عين شمس
علوم دمنهور
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
حقوق حلوان
تجاره اسيوط
معهد فني صحى امبابة
حقوق القاهره
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية اﻻسماعيليه
دار العلوم ج القاهره
علوم رياضة اسيوط
اداب جامعة دمياط
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اثار القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
803819
158534
759913
109918
303601
735027
597237
658379
829960
390183
755424
805290
296487
908790
890233
442049
590460
888216
899808
436441
669068
144296
613042
879439
136305
369527
821430
306123
602707
526547
540699
596235

اسم الطالب
منار احمد محمود احمد
ايمان محمد مندى على
ايه نوح محمد سعيد السيد
بيتر اشرف رزق لوزة
اية عادل شديد دبا
ايه عيد خالد محمد السيد
لولة محمد عبد القادر عبد المقصود
اسﻼم الجنيدى على اﻻمام الجنيدى
ياسمين احمد عبدالفتاح سعيد
منه عﻼء حمدى محمد اسماعيل
نسيبه بسام عادل محمود ادم
فاطمه ابراهيم الدسوقي محمد قنديل
دينا سيد محمد محمد
فاطمه احمد عبد ﷲ حسن
احمد صابر فرغلى عبد الفتاح
احمد محمد صقر ابو سليم
ابراهيم محمد ابراهيم فايد
محمود محمد يوسف عبد اللطيف
نسرين فتحى محمد الصديق
اسراء حمدينه عبد القادر السيد العوضى
اسراء قاسم عثمان قاسم
اسراء توفيق عبد الحسيب عبد الرسول
منة ﷲ ايمن سعيد اسماعيل
اﻻء فارس محمد احمد
ايه محمد محمد عفيفى
احمد محمد السيد علي
محمود نجاح عبدالحافظ الصغير
ابراهيم اشرف إبراهيم أحمد منصور
احمد محمد عبد المنعم أحمد
مصطفى على بسطاوى على احمد
ابراهيم عﻼء الدين ابراهيم عبده ابوالعزم
حلمى احمد عبد اللطيف احمد السالوسى

الكلية
كلية التربية الفنية ج المنيا
تربية ابتدائي بنى سويف
تربية ابتدائي الزقازيق
تربية عين شمس
تربية شبين الكوم
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية جامعة دمياط
تربية المنصوره
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
اداب بنها
علوم العريش
نوعية المنيا
السن عين شمس
الزراعة والموارد الطبيعية ج اسوان
معهد فني صحى رياضه اسيوط
طب بيطرى بنها
تربية جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه اسيوط
تربية سوهاج/رياضة
طب بيطرى اﻻسكندريه
اداب المنصوره
كلية البنات آداب عين شمس
نوعية الزقازيق
تربية ابتدائي اسيوط
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجارة قنا ج جنوب الوادي
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
علوم جامعة دمياط
معهد فني صحى اﻻسكندريه
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
611432
279267
377025
311001
434980
279067
525091
132011
607872
730707
535705
473796
916353
824180
607361
222737
367081
674192
527325
284783
462220
307786
584158
740996
163672
318872
908071
313923
678959
836097
583233
521173

اسم الطالب
إسراء محمد على محمد على
تسنيم بهاء السيد عبد العزيز
منار خالد محمد عبدالباقى العزالي
مارينا سليم ميخائيل حلمى
مصطفي سمير خميس عبده
محمد جابر سيد جابر
شيرى سامح وليم زخارى قلينى
احمد عبد العزيز حسنين محمد
نورهان حامد عبد الحميد محمد سليمان
شيماء ابراهيم عبدالرحيم محمد
اميرة شعبان محمد اسماعيل
منى عبد الفتاح عبد الحليم احمد رجب
محمد احمد صابر احمد
على حسنى حسين احمد
فادى ايهاب مهنى شنودة بدير
فادى مجدى راشد شنوده
احمد غريب جوده حسن الكريدي
مارينا صبحى امين زكى سعد
فاطمة عبد السﻼم السيد شحاته محمد
هديل سيد أحمد محمد سيد
امنيه محمد طلعت ابراهيم عزب
تسنيم عماد محمد عبد العزيز محروس
محمد جابر حسب ﷲ شتيوي
احمد هشام محمد عبد المنعم
احمد شعبان احمد السيد على
وسام عماد فرج حماد
مؤمن على عثمان احمد
دعاء احمد ابراهيم حبيش
امل محمود محمد ابراهيم
عﻼء محمد فهمى محمود
منار ربيع مصطفى الشهاوى
حنان نصر الدين مسعود هليل

الكلية
نوعية موسيقيه الزقازيق
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
علوم بنها
تربية ابتدائي شبين الكوم
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره انتساب موجه طنطا
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
زراعه عين شمس
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب الزقازيق
علوم دمنهور
تجاره كفر الشيخ
تربية اسيوط
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه الزقازيق
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب المنصوره
اداب اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية كفر الشيخ
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
اداب انتساب موجه المنصوره
علوم رياضة جامعة السويس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره سوهاج
نوعية فنيه اشمون
معهد فني صحى المنصوره
حقوق اسوان
تجاره طنطا
دار العلوم ج القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
894833
575976
588951
535817
459231
837641
381375
107091
887328
455143
124940
666273
511931
206678
672608
235325
289491
519280
801041
364696
380857
576361
876081
528043
310212
548918
512318
880140
750370
437263
837256
122519

اسم الطالب
رنا ناصر عبد العزيز حسن
اسﻼم احمد السيد حسين النجار
سمر طاهر محمود زعير
مريم محمد سﻼمه محمد ابو الخير
شيماء صﻼح ابراهيم على حرفوش
حنان محمود أحمد محمود
محمود عاطف عبدالحى احمد
عبد المنعم محمود محمد على
عزه عنتر احمد على
احمد الرافعى حسين ابراهيم صابون
محمد اسماعيل احمد اسماعيل
ساره مجاهد بدوى عبد السﻼم النجار
سلمى مصطفى محمد شبل عبد الغنى السيد
يمنى خالد صﻼح الدين محمد
احمد محمد حافظ محمود الكيال
اسراء عبداللطيف حرازى على
شروق اسامة سعدى محمد عابد
اسراء حسام الدين عبد الرؤف حبليزة
محمد احمد عبدالحكيم عبد الغني
ريهام عمرو ابراهيم الدسوقى
منه ﷲ عادل عمر محمود فرحه
خالد محمد محمد فرج عبدالجليل
محمد عبد العظيم عبد العال عمر
هدير سامى رزق ﷲ عبيد رزق ﷲ
محمد فريد الجمل شاهين
باسم محمود ذكى حسن خلف
مى احمد حسن عبد الكريم حسن
سلمى صﻼح على سيد
محمود عﻼء محمد الغريب على شتا
اميره مصطفى عبداللطيف عبد الفتاح الغنيمى
إبراهيم عيد عبدالعزيز نسيم
ياسمين ضاحى محمد ثابت

الكلية
علوم سوهاج
زراعه طنطا
تجاره طنطا
علوم دمنهور
اداب كفر الشيخ
تربية فرع الوادى الجديد
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
اداب اسيوط
تربية طنطا
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تمريض المنصورة
تجاره دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره طنطا
تجاره عين شمس
تجاره طنطا
اداب دمنهور
اداب المنيا
تجاره عين شمس
بنات تربية/رياضه عين شمس
معهد فني صحى طنطا
تجاره اسيوط
تجاره اﻻسكندريه
تربية السادات
اداب دمنهور
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
نوعية بور سعيد
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
كلية البنات آداب عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
237542
666629
835257
531564
524998
842784
675099
232319
662792
440459
312707
357606
228593
323203
355566
426867
671537
905724
156965
455146
430406
157266
537959
355376
537499
106132
209131
531840
588463
373942
298449
513070

اسم الطالب
منة ﷲ حسنى على محمود
محمد مصطفى رشاد مصطفى شوالى
مصطفي علي حارس مكي
السيد عزمى محمد بيومى الدقاق
مرنا مجدى فهمى زكريا
مروه نادى محمد فتحى
محمود محمد محمود عبد الحميد اﻻصور
فادي صابر زكي مكسيموس
هدى حسنى سعد حامد
رانيا محمد محمد محمود يوسف
محمود صفوت حسين الفيشاوي
مصطفى سيد مرسى حامد
مصطفى حسين فتحى عبد العال
هاجر حافظ السيد ابو الغيط ابو هيبه
نورهان ابراهيم محمود اسماعيل
رضوى محمد محمد يسرى محمد
الشيماء السعيد الدمرداش عبد الرحمن
مروان عبد الجواد محمد اسماعيل
ايمان ربيع مبروك محمود
احمد راضى ابراهيم على الجد
ابرام جوزيف رسمى قلدس
سمر خالد طه احمد
ساره محروس عبد الحميد محروس حويقه
اسماء اسامه حمدى احمد
منه ﷲ محمد محمد رفاعى موسى
ابراهيم احمد ابراهيم محمود
مريهان يحيى شاهين محمد
احمد جمال احمد اسماعيل خليفة
محمد محمود متولى عاصم
شيماء شريف يوسف عبداللطيف
محمد ابراهيم محمود سليم خضر
اميرة محمد على عبد ﷲ

الكلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم المنصوره
معهد فني صحى اسوان
تجاره دمنهور
علوم جامعة دمياط
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
تربية ابتدائي المنصوره
علوم اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة حلوان
السن عين شمس
تربية ابتدائي السادات
تربية حلوان
طب بيطرى فرع مطروح
رياض اطفال القاهره طالبات
حقوق سوهاج
تجاره بنى سويف
علوم حلوان
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
تربية ابتدائي دمنهور
علوم حلوان
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره بنها
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
اداب انتساب موجه بنها
تربية/رياضه حلوان
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
676890
808351
438758
525563
118264
676213
589140
529422
178923
728323
547188
521168
368897
169179
675494
917539
441632
529870
245296
179146
742034
585165
542474
907212
367300
515700
544848
669274
310657
674936
819818
310612

اسم الطالب
ساره حسين يوسف ابراهيم اﻻلفى
اماني اسحق فايز نسيم
ماريهان محمود عبد اللطيف بسيونى بلبع
راندا محمود احمد ابراهيم ابو سعده
مايا عﻼء ابراهيم حسين
احمد ابراهيم فؤاد عبده حفنى
عبير جﻼل محمود اﻻمام عوض
مؤمن أحمد مصطفى قطب المغﻼنى
احمد رضا احمد محمد عبد اللطيف
حسين ابو عيسى حسين محمد
أحمد خالد عبدالمحسن شاور
آيه ياسر شعبان عبدالجليل
احمد حاكم عبدالعزيز احمد ترك
محمود فرج عنطر محمد
هاله السعيد احمد عبد الحميد ربيع
ليلى جمال محمد مشرف
محمد رمضان حامد عبدالعزيز سعد
محمد طارق عبد الحميد معوض عثمان
ايه سمير محمد حجازي ضبش
احمد عرفه احمد نجدى
اسراء ابراهيم محمد رشاد
احمد علي عبدﷲ علي ابوحامد
نهى عبد الجواد موسى عبدالجواد
طارق عبد الرؤف الديب السيد
اسماء رجب حسين جودة
احمد مسعد أحمد سليمان
عبد الرحمن سعيد على السيد منصور
مينا انيس فوزى انيس يوسف
وﻻء عادل شبل القبﻼوى
اسماء طه عبد ﷲ عبد ﷲ طه
فراج محمد فراج ثابت
زينب عبد الفتاح طه عايد

الكلية
اداب انتساب موجه المنصوره
نوعية المنيا
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
اداب اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب المنصوره
دار العلوم ج القاهره
تربية دمنهور
تربية رياضيه بنين بني سويف
علوم بنها
تربية/رياضه اﻻسكندرية
تجاره دمنهور
حقوق بنها
تربية الفيوم
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب اسيوط
تجاره طنطا
تجاره دمنهور
السن عين شمس/رياضة
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
اداب اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات اسيوط
حقوق بنها
اداب دمنهور
علوم رياضة الزقازيق
تجاره طنطا
معهد فني صحى بنها
معهد فني تمريض الزقازيق
علوم بورسعيد
تربية ابتدائي شبين الكوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
104912
153456
277896
911794
235771
667031
303591
611397
283356
164321
237824
226141
543896
898820
902912
304053
124808
310209
577663
461446
678294
316400
512258
579712
166011
318565
669289
600916
454606
910253
815990
449434

اسم الطالب
رؤى ايهاب احمد عباس محمود
اسماء عبد الخالق حسن عبد العزيز
اسراء هشام ابراهيم عوض
عزه مجدى محمود عثمان
ندي كامل معتمد مهني
ايمان سعد عبد الحميد السعيد بركات
اميرة اشرف يونس يونس
هند مصباح حسن حسين
منة ﷲ هشام كمال عبدالخالق
مى محمد ربيع خالد
ندين جمال عامر يوسف
عمرو محمد مصطفى على
ميرنا ابراهيم وليم جرس بشاى
داليا حمدى السيد حسن
يسرا عبد اللطيف محمود محمد
رويدا محمد سعد السيد سالم
حسام محمد احمد ابراهيم
محمد رضا رزق ابو حسين
محمد احمد محمد محمد نصره
اسماء عبداللطيف محمد سحالي
احمد عوض يوسف المهدى
ميار عماد المغربى اﻷلفى شلبى
بسمة فتحى احمد عبد الباقى احمد
دينا وائل عبد الرافع السرجانى
ساره عاصم شافعى محمود
بهاء حمدي موسى عفيفى
احمد بدر بدر محمد بدر
نورهان سعد طلبه عبدالغنى عرام
سارة رجب رمضان ابوهرجة
نشروان يوسف فتحى عبد الماجد
فاطمه على عبد الجابر على
اسماء عبد الرحيم توفيق دياب

الكلية
اداب القاهره
تربية بنى سويف
اداب عين شمس
تربية اسوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي المنصوره
تربية طفوله شبين الكوم
نوعية الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية الفيوم
اداب القاهره
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تربية/رياضه اﻻسكندرية
اداب سوهاج
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة بنى سويف
تربية ابتدائي السادات
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية طفوله كفر الشيخ
تجاره طنطا
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه دمنهور
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
اداب الفيوم
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه المنصوره
السن عين شمس
اداب طنطا
اداب اسوان
نوعية موسيقيه المنيا
زراعه طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
840970
235682
745013
594102
453215
735721
323188
373828
449070
238990
733610
511766
140796
305404
575987
548321
503014
447116
577050
234993
109922
278087
606306
518102
818549
682001
473461
165780
576962
434309
612834
370235

اسم الطالب
محمود يحيى عطية كامل
خالد عادل موسي ابراهيم
اسماء سامي حسن محمد
محمد طه وهيب يوسف الشاوي
مارينا وديع عوض باقي
عمرو هشام حسن على
ضحى موسى عبد الكريم عبد ﷲ موسى
اسراء هشام عاطف احمد
مريم مﻼك عوض ابراهيم
حسام الدين عبدالرحمن السيد عبدالرحمن
اﻻء نصر محمد محمد مهدى
مروة محمود مصطفى السيد محمد
ميادة على باهي اسماعيل محمد
ايمان حمدي عبد السميع امين عجرمة
محمد فتحى السيد النجار
سعد محمد سعد فتح ﷲ اﻻشمونى
احمد كمال السيد طلبة محمد
ابراهيم سعيد منجى ابراهيم سليمان
سماح عاطف السيد سالم احمد
عﻼ سليمان وهبه سليمان
بيشوى خلف حلمى عبد ﷲ
رحمة محمد محمود بدران عبدﷲ
السيد مصطفى محمد رزق
نورهان شوقى عبد اللطيف حسن عبد العزيز
مينا نميرى نجيب ميخائيل
هاجر مأمون محمد محرم ابراهيم
اميره بشير عبدربه حسن النيل
احمد محمد عبد اللطيف محمود
هدى غريب غريب محمد السﻼمونى
احمد فتحي عبد الحكم محمد السعدني
أمنه اشرف عبدالعليم على بدران
محمد حسين فوزى اسماعيل

الكلية
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية اﻻسماعيليه
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تجاره طنطا
معهد فني تمريض الزقازيق
طب بيطرى جامعة السادات
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
علوم طنطا
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
علوم الزقازيق
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية طفوله شبين الكوم
معهد فني صحى طنطا
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
علوم رياضة سوهاج
طب بيطرى كفر الشيخ
تربية ابتدائي طنطا
زراعه القاهره
تجاره عين شمس
كلية البنات آداب عين شمس
حاسبات ومعلومات الزقازيق
اداب دمنهور
علوم المنيا
معهد فني صحى المنصوره
اداب كفر الشيخ
طب بيطرى بنى سويف
تربية طنطا
طب بيطرى اﻻسكندريه
تربية الزقازيق
حقوق عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
378974
472629
821194
577900
468808
848181
105915
470516
885696
372909
583351
243263
814145
446087
523133
440168
323930
613243
654417
829175
525447
816929
524795
894748
737422
142639
459523
291176
160017
581528
669768
656617

اسم الطالب
ساره جﻼل فؤاد طلب
سامية جمال عبد الحميد السعيد
امل سيد محمد مصطفى
محمد عادل السيد الدمتناوى
ماهر مسعود محمد سيداحمد
امجد ربيع سعد حامد
مريم طارق محمود سامي محمد
محمد عادل عبدالحميد ابراهيم موسى
سحر صبحى ذكى عبد ﷲ
مارينا عريان ارمانيوس صابر
أشرقت أشرف السعيد المرغنى
مروه علي صبحي فريد
هبة مصطفى عبد الجواد محمد
اشرف هشام محمد حلمى نوح
احمد جمال انور احمد محمود
مريم رأفت حليم رزق ﷲ
سارة حمدي مصطفى محمد سليمان
اسماء الشافعي محمد علي زهران
محمود محمد محمد عبد الجواد
صﻼح ابوبكر بكير على
ميرنا لطفي فهيم غب﷼
رندا حمدي مكرم قرياقص
مروان مصطفى إبرهيم إبراهيم أبو علوة
كرستينا مدحت ايليا تاوضروس
اﻻء السيد عبد الودود عبد الحليم
نهلة عرفات محمود عبد ﷲ
محمود جمال بهي الدين البنبي
احمد امين حسن عامر
طارق محمد فتحي عبد الحميد
وليد خالد محمد على شعراوى
اشرف محمد السعيد رمضان
مى محمد السيد توفيق السيد

الكلية
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجارة جامعة السادات
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
نوعية طنطا
حقوق طنطا
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
السن عين شمس
تجاره كفر الشيخ
تربية ابتدائي اسيوط
علوم عين شمس
تربية ابتدائي طنطا
تربية عين شمس
نوعية المنيا
تجاره طنطا
طب بيطرى اﻻسكندريه
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب انتساب موجه الزقازيق
معهد فني تمريض المنصوره
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
علوم اﻻسكندريه
كلية التربية الفنية ج المنيا
علوم اﻻسكندريه
اداب سوهاج
تجاره جامعة السويس
حقوق القاهره
تجاره كفر الشيخ
حقوق القاهره
اداب بنى سويف
حقوق المنصوره
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
207081
380461
881807
373701
462402
213889
458540
236658
664065
596525
752974
875041
904073
224160
505604
527082
145203
236440
509984
163837
278075
373997
440020
834728
145312
440019
819086
368483
210632
436970
746701
240529

اسم الطالب
يوسف اسامه محمد بهاءالدين حسن
خالد محمد نجيب محمد عمر سالم
على سعد عبد البديع احمد
محمد ياسر يوسف محمد
ايه مسعد إبراهيم زياده
ماريا رأفت ميﻼد تامر
احمد ممدوح سعيد احمد عرفة
محمد احمد فتحى عبد اللطيف
عوض يسين عوض البستاوى
احمد محمد حسن عبد الغفار
اسراء ابراهيم السيد عبده على الشابورى
نور محمد صﻼح الدين احمد
مارينا نادر فكرى ابراهيم
دعاء محمد عبد الوهاب محمد
بﻼل هشام سعد احمد
ميرنا سعيد يونان عبد النور
ايه صبحى محمود عبد الرحمن
عمرو ابراهيم مصطفى صدقي حسين
عمر احمد السيد عبادى محمد
هشام شعبان على السيد على احمد
سالي وائل يحيى محمد بيومى
نورا السيد فتحى محمدالسيد
إسراء إبراهيم على أحمد على
أسماء بدوى سيد أحمد
سحر عيد عبده جابر
إسراء ممدوح محمود عبده ابو زيد
ساره على عبدالوكيل حسن
رحمه على احمد احمد طه
يوسف محمد يوسف عبد الحليم
سلمى مجدى عادل عبد الجيد
مروان محمد منصور محمد عبد الفتاح
هاجر عبد المجيد محمد عبد المجيد

الكلية
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
تربية رياضيه بنين اسيوط
تربية رياضية بنين بنها
حقوق طنطا
فنون تطبيقيه حلوان
تربية/رياضه كفر الشيخ
طب بيطرى القاهره
حقوق المنصوره
دار العلوم الفيوم
تربية بور سعيد
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
علوم جامعة السويس
تمريض عين شمس
تربية رياضيه بنين اﻻسكندريه
علوم حلوان
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب شبين الكوم ج المنوفية
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
اداب القاهره
اداب اﻻسكندريه
اداب اسيوط
معهد فنى تمريض بنها
تجاره عين شمس
تربية أساسي اسكندرية
تجاره جامعة السويس
استنفد الطالب رغباته
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
302962
297237
910499
842323
234661
825974
105890
806086
512275
501706
459952
742380
383095
228907
321065
534049
882409
751426
464705
584085
817111
279094
654194
662244
314416
590643
726559
583001
801514
543051
576525
116962

اسم الطالب
اسماء فتحي السيد علي
نورهان عصام حسن امام
على عمر على محمد احمد
علياء على محمد السيد
شريف عابدين فتح ﷲ مهدى
فاطمه عبدالباسط احمد محمد
كريم عمرو عادل عبد اللطيف
ايمان سعيد محمد رضا خيرى
روان فتحى زكى على أحمد
رؤوف اسامه رؤوف حنفى
رحمة ابراهيم عبد العليم محمد أبوعيسى
شروق طارق على محمود احمد
محمد حنفى امام ذكى
محمد نتاج على عبد العليم
هدير مصطفى محمد رضوان
سامية رأفت خالد محمد الجندى
ياسمين خالد فؤاد محمد
احمد محمد محمد ابراهيم عبد ﷲ
زياد هشام عماد الدين محمد المرسى
مها ماهر عبد الجليل الفخرانى
محمد خالد مصطفى ابو الحسين
احمد محمد فخر الدين محمد احمد
ياسمين احمد على السيد عمر الباجورى
ايمن طارق ابراهيم ابراهيم المرسي
امينة صﻼح زكي الخامي
احمد عبدالخالق احمد مراد
اروى احمد ابو المجد مصرى
هدى شعبان جابر مرسى محمد
احمد محمد فاروق مفتاح
نصر محمد محمد ابراهيم داود
دعاء حسين محمد الشرقاوى
عبد الرازق احمد مختار حسن يوسف

الكلية
تربية السادات
تجاره عين شمس
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
نوعية المنيا
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
اداب سوهاج
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
السن المنيا
حقوق اﻻسكندريه
تجاره اﻻسكندريه
زراعه دمنهور
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
علوم رياضة عين شمس
حقوق حلوان
علوم رياضة اﻻسماعيليه
علوم اﻻسكندريه
اداب اسيوط
معهد عالي إدارة وحاسب ج بورسعيد
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية رياضيه بنين المنيا
تجاره القاهره
تجاره بور سعيد
زراعه المنصوره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره بور سعيد
حقوق الزقازيق
اداب المنصوره
علوم المنيا
تربية/رياضه اﻻسكندرية
معهد فني صحى طنطا
زراعه القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
909409
500168
443797
655015
351264
205744
604858
376132
305327
653317
112196
389835
319742
890988
371414
807617
589545
313189
828239
679541
520764
103118
538110
104710
913558
357922
278498
440132
232657
392729
382464
375671

اسم الطالب
عبد الرحمن جمال عرابي احمد
فيكتور اسامة فيكتور سعدﷲ قديس
اميرة حامد عبداللطيف عبدالجواد عطية
عطيه محمد عطيه شرف الدين
منه ﷲ جمال الدين احمد زهران
اﻻء صبحى ابراهيم محمود الميتكنانى
منى جمال محمد حسن
احمد ابومسلم محمد احمد عوض
شيماء فتحي ندا بيومى ندا
فاطمه الزهراء محمود عثمان الجمل
ياسمين حمدى عبد القادر عبد الحميد
فاطمه فتحى حافظ محمد
دعاء حمدي حامد السيد
منار عبد الرحمن احمد على
احمد فرهاد عيد فراج
أيه عﻼء محمد محمد
فاطمه عصام عبدﷲ حسين
امال علي محمد على
محمد حجازي كامل حجازي
محمد احمد السيد احمد
أمل رمضان ذكى أحمد الجندى
صﻼح عﻼء الدين لبيب عبد الحليم فاضل
وﻻء انور ابراهيم عبد الحى البحيرى
منة اللة عﻼء محمد سيد حسين
احمد مروان عبد الرحمن زين العابدين
اسراء حسن سيد محمد خالد
هبة محمد حسن طه داود
سهيلة جمال عبدالقادر محمد
منةﷲ هانى محمد محمود
محمود عصام محمد حلمى
احمد مسعد محمد عبدالحليم
محمد عبدالغفار محمد على ابونصر

الكلية
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
حقوق طنطا
معهد فني صحى المنصوره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية الزقازيق
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اداب انتساب موجه المنصوره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
حقوق عين شمس
تربية ابتدائي بنها
خدمه اجتماعيه اسيوط
تربية/رياضه عين شمس
تربية المنيا
علوم طنطا
علوم جامعة دمياط
كلية تجارة ج أسوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
تجاره القاهره
تمريض أسوان
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
حاسبات ومعلومات عين شمس
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره بنها
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
165766
744024
141401
104961
139902
297865
324220
317888
226525
504400
611145
607845
902490
153483
516179
756157
678035
725495
667720
907225
204237
591519
153414
879331
816810
466471
659994
914245
138730
805158
910084
886476

اسم الطالب
عوض ناصر معوض حامد
اميره جمال السيد عبدالعال
مصطفي محمد محمد احمد مصطفي
محمود احمد سعد حامد
ابراهيم مصطفى حسين ابراهيم سالم
محمد عاطف فهمى السيد دويدار
الهام صﻼح حسن محمد
احمد رفيق محمد عابدين
عبد ﷲ مصطفى عباس حسن
يوسف طارق رجب محمد حسنين
احمد جمال السيد على
علياء اشرف احمد اسماعيل عبد اللطيف
اسماء خالد نورالدين عبد السﻼم
ايه حسن على مبروك
اسﻼم سعيد محمود احمد الجمال
حبيبه هشام ابو المحاسن عبد العال
اسﻼم احمد السيد عبد الجليل احمد
اسراء محمد رياض السيد محمد
طارق محمود حامد حامد محمد
مصطفى الضبع مصطفى السيد
لبنى بلبل نصيف عطية
هند رضا عبدالجواد الشهاوى
نورهان ابراهيم عبد الستار علي السبكي
اميره عبد الرحيم فرغلى احمد
فاطمه سيد عبدالتواب محمد
هاجر فتح ﷲ حامد فتح ﷲ ابوريشه
احمد حامد احمد محمد مﻼزم
نرمين رمضان ناصر محمد
مى محمد مصطفى محمد حسانين
وفاء عبدالناصر سعد على
كيرلس فايق عيسى فيلبس
وداد عبد الحفيظ محمد شعبان

الكلية
تجاره بنى سويف
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
المعهد الكندى العالى لﻼدارة  6اكتوبر
تجاره انتساب موجه طنطا
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضة
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
حقوق القاهره
تجاره اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
حقوق الزقازيق
تربية ابتدائي سوهاج
اداب بنى سويف
تجاره طنطا
السن عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب الزقازيق
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
معهد فني صحى رياضه سوهاج
اداب عين شمس
تربية جامعة دمياط
اداب بنى سويف
معهد فني تمريض اسيوط
اداب المنيا
تربية كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه المنصوره
كلية تجارة ج أسوان
تجاره القاهره
نوعية موسيقيه المنيا
علوم اسوان
اداب اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
531063
608062
383936
294200
811609
286327
307381
209638
810491
136885
152027
735410
322078
671621
800818
241669
311191
501514
657081
457830
223343
324497
460224
586395
170650
908626
653326
596748
294552
909453
666806
434474

اسم الطالب
عماد مسعود محمد محمد القزاز
دعاء سمير عيسى ابراهيم سليمان
محمود احمد ابوالفتوح بيومى يوسف
كيرلس مجدي موسى سويحه
جهاد حماده احمد عويس
هاجر مجدي على محمد
مروة فرج عبد الهادي يونس عوض
محمد رفعت محمود احمد السقا
ماجد كمال حنا مكسيموس
ريهام اسامة العدوى محمد
عبد الرحمن مختار كمال عبد الجواد فرج
ساره ابراهيم حسن ابراهيم محمد
محمد عﻼء عبد الرحيم محمد عبد السﻼم
زينب السعيد عطيه حسن ابراهيم
ندى عﻼء الدين جابر عبد العزيز
اميره خالد فاروق عبد العظيم
روضة علي عبد القادر عبد الغفار
روينة محمد خليل جابر خليل
ايه على محمود رزق طرباى
نهاد على محمد على سالم
مريم ياسر عبد الغني احمد
عبد ﷲ محمد محمد عبد السﻼم
فاطمة الزهراء حمدى محمد حسن الزيات
امل احمد السيد عبد الشافى رمضان
سلمى فتحى سليمان ابراهيم
مى حامد محمد على
مى عبد الخالق عبد الحافظ عبد الخالق
محمد محمد احمد خوخ
عبد ﷲ صبحي عبدﷲ سليمان
عبد ﷲ خالد احمد جاد
حسن محمد سﻼمه محمود طه
احمد محمد احمد عبد الحي عبد الرحمن

الكلية
علوم دمنهور
نوعية الزقازيق
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره عين شمس
حاسبات ومعلومات المنيا
تجاره عين شمس
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
كلية التعليم الصناعى جامعة حلوان
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية حلوان
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تجاره الزقازيق
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي المنصوره
اداب المنيا
خدمه اجتماعيه حلوان
اعﻼم القاهره
علوم طنطا
علوم رياضة المنصورة
اثار الفيوم
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تربية ابتدائي طنطا
خدمه اجتماعيه حلوان
تربية رياضية بنات اسوان
تربية رياضية بنات المنصورة
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه/رياضة
كلية تجارة ج أسوان
حقوق المنصوره
علوم رياضة شبين الكوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
745778
122031
244855
835406
727435
606671
592899
459606
668255
814516
295977
898176
111797
518418
504423
753843
140907
609479
600153
749472
601582
372823
462946
835374
900745
377957
597244
662831
374801
589306
754597
123873

اسم الطالب
ندى فتحى محمد عبدربه عزب
دنيا ناصر حسن عبد الرحمن
عبد الرحمن ابراهيم عبد السﻼم محمد
دنيا جمال عبد الحليم منصور
عمر محمد اسماعيل كامل نور الدين
آيه عبد المنعم أحمد محمد
احمد احمد السيد ابو عماشه
احمد حسانين احمد عثمان
هادى احمد ابراهيم سلمان
على جمال محمد على
سلمى محمد حسين سيد يوسف
الهام احمد محمد على
دينا مجدى عبد الوهاب عبد المنعم
اسراء صبحى سعد محمد ابراهيم
مينا وجيه صبحى عازر فام
ريهام مجدى مصطفى القاضى
امانى يسرى حسن محمد بكر
نورا احمد الحسينى عباس
مصطفى ربيع عبدالفتاح محمد
ريم ابراهيم محمد مسعد الغراز
نورا نبيل أحمد علي مصطفى سرور
تسنيم عﻼء الدين عبدالفتاح على
عبدﷲ ابراهيم عبد ﷲ محمد المزين
سليم سلطان سليم محمود
ايه السنوسي محمد السنوسي
امال عبدالحميد احمد عبدالغني
ميار خالد إبراهيم محمد عيسى
مصطفى محسن السيد السعيد
جهاد الحسينى على عبدالعزيز
محمد فتحى محمود محمد حسن
باسل سﻼم سليمان ناصر
محمد مجدي انور عبد العليم

الكلية
تربية طفوله اﻻسماعيليه
اداب القاهره
اداب انتساب موجه حلوان
تجارة انتساب موجه اسوان
عالي هندسة بلبيس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
السن عين شمس/رياضة
علوم اﻻسكندريه
تربية المنصوره
تربية رياضيه بنين المنيا
دار العلوم ج القاهره
تجاره سوهاج
دار العلوم ج القاهره
حقوق اﻻسكندريه
علوم رياضة اسوان
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
دار العلوم ج القاهره
تمريض الزقازيق
مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
رياضيه بنات الزقازيق
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
معهد فني تمريض طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
اداب سوهاج
نوعية عباسيه
تربية جامعة دمياط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية بنها
تجاره طنطا
تربية العريش
تجاره انتساب م .بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
285790
678099
437721
513381
289169
297140
738151
673597
426663
301332
843237
911313
378796
879179
679638
432493
229140
204437
161124
434945
116783
581640
672174
801050
836090
605074
664718
654108
513213
315043
875379
169412

اسم الطالب
رودينا هشام منير محمد عبد المنعم
ثريا منير السعيد السيد عوض
ساره عماد شكرى عيسى
نورهان خالد حجازي السيد حجازي
عبد الرحمن سعيد علي نور الدين
رندا يوسف فؤاد صادق
ساره الديدامونى قاسم عبده
محمد ابراهيم محمد السيد عبد العال
احمد بهلول احمد سالم
محمود اكرم محمد عيسى
كريم عمار عبدالحميد حسن
هاجر صﻼح محمد حسين
حسام حسن عرفه رزق
ايمان فوزى سناده بباوى
اسماء محمود صابر اسماعيل
شادي عادل عبد العاطي حجازي ندا
مصطفى طارق عبد السﻼم صادق
عاليه محمد صفى الدين عبد العزيز على
اسراء عزوز رجب محمد
اندرو نبيل زكي زخاري جيد
على سعيد يوسف عوض
كريم مدحت ابراهيم ابراهيم حجر
احمد حسام ابو المعاطى منصور
محمد علي احمد حسن
زياد حسن سعد محمد
ياسمين محمد عبد الحليم عبد الكريم محمد
محمد اشرف محمد يحى محمد
جيهان عبد اللطيف محمد محمد ناصر
فاطمة احمد ابراهيم سعد عبده
محمد سمير ابراهيم احمد يوسف
مارلى عماد وليم نخيله
رانيا علي عبد العليم عبد الهادي

الكلية
علوم عين شمس
تجاره المنصوره
علوم رياضة طنطا
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
تجاره عين شمس
تمريض الزقازيق
تجاره طنطا
تمريض فرع مطروح
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
إعﻼم ج جنوب الوادى/رياضة
تجاره سوهاج
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
علوم اسيوط
معهد فني تمريض المنصوره
علوم اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات حلوان
حقوق القاهره
تجاره بنى سويف
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه قاهره
حاسبات ومعلومات المنيا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
اداب المنيا
حقوق اسوان
تجاره بنها
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
معهد فني صحى المنصوره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
حاسبات ومعلومات اسيوط
اداب الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
894249
654425
184955
141659
739890
889702
240872
221658
516234
826941
233815
156511
727546
426616
540051
510328
677298
829080
238031
181145
237821
827064
433828
590611
614286
296576
683206
909751
613729
909056
310138
812064

اسم الطالب
ايه سمير ابوخليل احمد
اسماء صالح عبد الحميد عبد الحليم
نور اﻻمين محمد محمود ابو العﻼ
احمد شحات محمد محمد
عبير محمد نصر احمد نوفل
ايه منصور على عثمان
ابتهال طارق بيومى طه
رضوى عادل جابر جابر
عبد الحليم صبحى نصيرى عبد الحليم ابراهيم
يوسف سمير الدسوقى عبد الرحمن
حسام الدين محمد محمد محمد
هالة عبد الحليم عبد الرحيم عبد الحليم
بسمه سامح عبد العظيم يوسف علوان
عمرو رجب كامل علي
شيماء سﻼمه حامد احمد عبد الواحد
احمد رأفت عبد الحميد احمد حامد
اميره عبد الغنى ابراهيم عبد الغني
سهير نصر الصغير محمود
اية وحيد ياسين عبد الحافظ
اميرة محمد فتحى شعبان
ندى خالد محمد عبد الهادى نبهان
كوثر صﻼح الدين مصطفى خلف ﷲ
عبدالرحمن عبدﷲ محمد عبدﷲ هارون
مهاب عصام الدين عبدالرازق مصطفى سحلب
شروق على السيد على محمد
منة ﷲ عاطف صالح محمد بيومى
مصطفى جمال عباس البحراوى عبد الحليم
ساره حسنى سيد عبد الحفيظ
احمد محمد عبد الكريم محمد احمد
مونيكا فيليب فخرى مترى
عبد ﷲ الشحات شعبان خليفه
احمد ناجى امين على

الكلية
تربية ابتدائي سوهاج
رياض اطفال المنصوره
الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى ببنى سويف
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
تربية طفوله الزقازيق
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره دمنهور
علوم رياضة اسوان
حقوق انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي بنى سويف
طب بيطرى الزقازيق
تربية ابتدائي فرع مرسى مطروح
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
اداب انتساب موجه اسوان
تجاره انتساب موجه قاهره
تجارة جامعة السادات
علوم حلوان
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
كلية الزراعة جامعة دمياط
تجاره الزقازيق
اداب عين شمس
حقوق المنصوره
تربية رياضية بنات اسوان
تجاره انتساب موجه الزقازيق
إعﻼم ج جنوب الوادى/رياضة
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
علوم رياضة المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
607554
243382
155916
138333
459112
599764
671761
582469
471056
835094
330250
168591
230281
380103
681572
378885
180768
585594
161131
242001
234747
352504
668970
317524
160463
502247
322867
469209
664110
165178
744011
317325

اسم الطالب
احمد مصطفى فتحى عبد الفتاح
فيرينا وجيه صبحى تادرس
سارة محمد عبد العظيم مصطفى
يارا طاهر محمد الفوال
أمل محمد على السعودى
محمود عزت ابراهيم الدسوقي محمد
نسمه عطوه محمد موسى
محمد وليد المتولى ابو العينين
مروه ابراهيم عبد المنعم ابراهيم ابو شعيشع
رانيا سابت عبدالشهيد سليمان
مريم عاطف عريان منصور
مى ممدوح على دكرورى
دنيا السيد محمد السيد
سهيله ناصر رابح شحات مرسي
عبد الرحمن ابو النور ابو النور خلف عيطه
ايمان طلعت كمال سﻼمه الشحات
مصطفى رشاد عبد العظيم عبد الوهاب
شيماء علي محمد بﻼل أبوسمره
اسماء محمد دياب احمد
محمد مصطفى ابراهيم محمد
نوران صالح محمود عبده
ميار ايمن محمد سعيد ابراهيم
عبد الفتاح طه عبد الفتاح نصر شاهين
تهاني طارق السيد السيد مشعل
بسيمه حسين محمد حسن
شذي ياسر احمد شوقي بسيوني محمد
علياء كمال عبد المنعم محمد شاهين
سمر احمد احمد السيد البﻼصي
امير عبد المﻼك ميﻼد نسيم
معاذ زكريا السيد احمد السيد
ياسمين صبحي فارس ايوب
هناء عبد الرحمن على عبدالرحمن غطاس

الكلية
زراعه الزقازيق/رياضة
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية ابتدائي بنى سويف
علوم القاهره
علوم طنطا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
معهد فني تمريض المنصوره
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
تجاره جامعة السويس
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه الفيوم
علوم عين شمس
علوم رياضة جامعة السويس
معهد فني صحى المنصوره
نوعية عباسيه
حقوق بنى سويف
معهد فني صحى طنطا
معهد فني تمريض بنى سويف
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
ع.كندى تكنو.اعﻼم ت.خامس
اداب عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية السادات
تربية ابتدائي بنى سويف
اداب اﻻسكندريه
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره كفر الشيخ
تجاره بور سعيد
حاسبات ومعلومات الفيوم
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية ابتدائي بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
166978
238331
590758
145274
354532
319272
849044
840636
749188
307852
727163
675016
737082
672162
456460
372878
235853
604987
915696
672326
752416
582665
155313
146354
816014
591359
878618
735329
904469
876453
657868
382335

اسم الطالب
علياء عمران عباس محمد
شيماء طارق صﻼح سعيد
عمر هشام رضا خضر
سمية صبرى سعد عرفة
محمد جمعه خلف ﷲ عبدالجواد
نورهان محمود جﻼل سليمان
مني عبد اللطيف أبو الفضل عبد النعيم
محمد حسام محمد درويش عثمان
نهى محمد صالح عبده
ليلى صبحي شبل على المرشدى
كريم عبد الظاهر عبد الفتاح غريب
نرمين محمد ابراهيم حسين شيحة
عبد الرحمن مصطفى اسماعيل سليمان
نيره مصطفى الغريب عبد المنعم
اسراء ابراهيم محمد الصباغ
بسنت محمد محمود مرسى
فريده حسن مصطفى السيد
محمد عﻼء محمد ابو النصر
مارك فوزى فهمى عازر
عمرو عبد الشهيد عزيزالدين متولى
نورا هشام محمود محمد رجب
مها محمد بدوي البطل
عبد الرحمن مجدي احمد ابوالعﻼ
رحاب محمد فؤاد عبد الحليم
مريم سامى جاد حنا
ريم محمد احمد على عطوه
محمد السيد محمد حسين
مصطفى محمود محمد محمد منصور
مصطفى شرف احمد منصور
اسراء محمد سيد محمد
ايه ايهاب محمد عبده ابو المعاطي
محمد بهاء عطيه على

الكلية
تجاره انتساب موجه بنى سويف
زراعه القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب القاهره
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي شبين الكوم
اداب اسوان
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تجاره الزقازيق
تربية طفوله الزقازيق
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تمريض المنصورة
معهد فني تمريض طنطا
معهد فني صحى امبابة
تجاره القاهره
تجاره الزقازيق
علوم اسيوط
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
نوعية فنيه طنطا
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
اداب انتساب موجه المنيا
اداب جامعة دمياط
تمريض اسيوط
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره سوهاج
تمريض اسيوط
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره انتساب م .بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
678120
228070
305861
462228
388828
234499
664628
583474
747719
155388
807116
603637
753687
880045
230937
904120
159137
505729
726257
302148
918270
750153
922365
104157
233994
138290
605174
146071
907234
359316
526389
454126

اسم الطالب
فاطمه عزت عبد الرحمن على ابراهيم
ابراهيم عادل ابراهيم على
اسماعيل عبد المرضي اسماعيل خميس
ايه اسماعيل ابراهيم اسماعيل مخلوف
محمود كمال شكرى محمد
اسامه محمد عبدالسميع عبدالهادى
غاده مصطفى احمد غازى مصطفى
صفاء محمد محمد اليمانى وهبه
فاطمه عﻼء عبدالمحسن سعد
بﻼل محمد بكرى ابراهيم
احمد محمود عبد العظيم احمد اﻻدريسى
يحيى جمال عبد الحميد احمد
محمد السيد محمد احمد شوشة
مريم محسن صالح عبد الوهاب
احمد محمد سيد عبدﷲ
احمد فايز صابر محمدين
داليا محمود عبد العزيز حسين
محمد عﻼء مبروك محمد مبروك
علي ايمن علي نورالدين
حسام الدين طارق فرج ابوالنجا
هشام محمد طه توفيق
شروق اشرف غريب ناتج
اشرقت سيد احمد خليل
مصطفى محمود محمد كيﻼنى
احمد السيد ابراهيم محمد
رانا سﻼمه حسن جاب ﷲ
سماح خالد سامى عبد القادر
شيماء عصام مصطفى عﻼم
اسراء رشاد ابوضيف محمد
مهاب محمود امين مصطفى
مينا وليم مكرم مريد
منى محمود على محمود حجازى

الكلية
تربية ابتدائي المنصوره
اداب انتساب موجه حلوان
نوعية اشمون
علوم طنطا
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
نوعية المنصوره
علوم المنصوره
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
علوم رياضة بنى سويف
تجاره اسيوط
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره بور سعيد
تجاره اسيوط
تجاره القاهره
تجاره سوهاج
اداب بنى سويف
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية سوهاج
تربية جامعة السويس
تمريض أسوان
تجاره عين شمس
علوم رياضة بنها
كلية البنات تربية عين شمس
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب سوهاج
تجاره انتساب م .بنها
تجاره اﻻسكندريه
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
544305
596653
129750
535062
234431
837484
597912
473058
370195
236968
729862
312176
430493
162846
381218
742173
680209
389140
214276
816094
895113
456264
878696
898296
353008
447753
356257
225945
146437
125782
312980
243003

اسم الطالب
احمد محمد الحصافى محمد سعد
نجﻼء رجاء يوسف محمد صفا
محمد عماد حمدي عبد ﷲ
خلود محمود حسن ابراهيم شعبان
عمرو صﻼح توفيق محمد
اسراء محمد صالح صالح
احمد شريف يوسف محمد شريف
عبدﷲ محمد محمد على البلتاجى
عبدالرحمن محمود عبدالخالق محمد
مدحت حسين حسن جاه ﷲ
رضوى مصطفى عبد العزيز طلخان
محمود طارق طلبه السيد
عمرو محمد خميس مصطفى ابراهيم
محمد عويس احمد محمد
احمد رضا عبدالستار رضا رزق
مريم اشرف عبد النعيم عبد الرحيم
ايمان ابراهيم السيد السيد
ايه عادل عبدالحميد محمد
تقى نبيل على ابراهيم
اسماء رضا على عبد النعيم
سلوي حسن سليمان على
ابراهيم صبحى ابراهيم القاضى
عبد الرحمن طارق جﻼل سيد
عمر عبد الوهاب السيد امين
فادى سمير عيسى سعد
احمد ابراهيم امين السيد ابو زيده
رانيا حسن محمد حسن
على سيد على اسماعيل
حسام عادل ابراهيم احمد
الزهراء عثمان شحاته عثمان
رانيا الصياد على الصياد
فاطمه هﻼل احمد عبد العزيز

الكلية
تجاره طنطا
تربية جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات حلوان
تربية ابتدائي دمنهور
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تجاره كفر الشيخ
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
حقوق انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة الفيوم
كلية البنات آداب عين شمس
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فني صحى بنى سويف
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
كلية البنات آداب عين شمس
بنات علوم رياضة عين شمس
تربية ابتدائي المنيا
تجاره سوهاج
تربية ابتدائي طنطا
تمريض اسيوط
تجاره سوهاج
تجاره عين شمس
زراعه المنصورة/رياضة
تجاره عين شمس
حقوق القاهره
تجاره اسيوط
تجاره القاهره
تربية السادات
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
131025
122891
898153
458919
671748
300135
453046
517928
278752
241150
232187
282514
136053
813532
682644
354446
502156
141824
583462
460035
580203
167346
900889
608058
463772
597770
133543
580938
215436
308657
388057
729193

اسم الطالب
يارا خالد سيد ابراهيم
اﻻء فايز النبوي عبد الرحيم
سمر احمد جادالكريم احمد
سحر جمعة محمد عيد شوالى
سمر احمد حسين ابراهيم
حسن محمد كامل محمد حسن
ايمان محي خضر ابراهيم النبيري
نورهان ابراهيم على خالد حجازى
عبد ﷲ محمد يحيى متولى
رانيا احمد فريد عبد القادر
محمد جمال عبد المعطى محمد عبد العال
نيرة مجدي عمر علي عمر
هديل سامي احمد عبد الرحيم
أميرة حسن محمد عبد القادر
تغريد السيد رزق احمد القزاز
خالد سمير جمعه سالم
ريتا رضا إدوار زكي عبد المﻼك
عمرو اشرف قطب على
سالى مصطفى كمال الدين محمد الجعار
جهاد أشرف صادق خطاب
نهاد محمد السيد محمد عبد الرحمن بطة
وﻻء عبد ﷲ بدوى عبد ﷲ
هاجر رفعت السيد عبد العال
دعاء احمد حجاج السيد ابراهيم
عﻼ فريد احمد حاتم القبﻼوى
عبد ﷲ محمد محمد إبراهيم أبو النصر
ايمان عبد الونيس عبد الحفيظ محمد
اسﻼم عادل عبد المقتدر محمد السعدنى
احمد حسين احمد يوسف
جهاد احمد حسين العباسى
محمود محمد محمود دياب
اسماء محمود محمود عطيه عبد ربه الخولى

الكلية
حقوق القاهره
تجاره القاهره
تربية رياضية بنات سوهاج
تربية ابتدائي كفر الشيخ
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
رياض اطفال المنصوره
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية/رياضه عين شمس
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
اداب المنيا
علوم المنصوره
علوم رياضة اسوان
زراعه اﻻسكندريه
حقوق حلوان
علوم المنصوره
تجاره كفر الشيخ
زراعه المنصوره
اداب بنى سويف
علوم سوهاج
تجاره الزقازيق
نوعية فنيه كفر الشيخ
السن عين شمس/رياضة
تربية عين شمس
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي السادات
حقوق بنها
نوعية الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
304045
378277
665125
529573
887410
875849
452980
652324
304059
655628
894046
828350
596801
804652
238052
235850
672022
136339
312979
679891
548106
431062
908020
236050
579607
278846
755076
656036
447408
901601
536126
217185

اسم الطالب
رنا حمدي رمضان وهيب
احمد صالح السيد حسين
عبد ﷲ مسعد عطا ابراهيم سعده
عبد الرحمن محمد على محمد جمعه
شاديه ابراهيم بدر محمد
درويش محمود عمر درويش
فاطمه الزهراء جمال عبد الغفار سعد
خالد ماهر عبد ﷲ السباعى محمد
ريهام مصطفى محمد عبدالخالق شرشر
مصطفى عاطف عبد الحميد على محمد
كريم كمال حفظى عبد النعيم
حسناء طارق محمد الشهير عبد الوارث
محمد احمد توفيق حمزه
مصطفى محمد رجب ابوبكر
يمنى حسن سليمان حميد سﻼمة
اﻻء مجدى محمد مأمون جلهوم
خالد مصطفى محمد الشربيني
ساره مجدى سيد احمد
بسمة جمال محمد هدره
مريم على احمد عبده العدل
مروان محمود احمد ابوشعره
ياسمين محمد حسين حسن حسين
فاطمه فتوح ابوالوفا يوسف
عبدالرحمن رزق المحمدى رزق
يارا شريف عفيفى فريد عفيفي
اسراء عصام سامي اسكندر
احمد محمد مازن عيادى
احمد عماد الشبراوى البيار
عبد ﷲ جمال محمد قاسم
احمد عاطف احمد محمد
اية مصطفى عبد ﷲ محمد الردينى
مهرائيل صابر رزق سﻼمه

الكلية
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية اسيوط
علوم رياضة اسيوط
تجاره طنطا
معهد فني صحى رياضه المنصورة
تربية شبين الكوم
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
حقوق المنصوره
معهد فني تمريض المنيا
زراعه القاهره/رياضة
علوم عين شمس
حاسبات ومعلومات المنصوره
كلية البنات تربية عين شمس
تربية ابتدائي السادات
حقوق المنصوره
اداب دمنهور
تربية/رياضه اﻻسكندرية
حقوق سوهاج
حاسبات ومعلومات عين شمس
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تجاره جامعة دمياط
تجارة جامعة السادات
حقوق سوهاج
تربية ابتدائي دمنهور
اداب انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
725881
390572
817165
150039
207419
156285
532311
295320
603938
595516
747650
826607
884301
379191
137351
594296
655167
674782
575393
581412
659373
881131
452105
429861
895757
438287
589988
807073
223034
461929
598088
111641

اسم الطالب
عبدﷲ حسن على حسين
مصطفى عادل ابراهيم محمد ابراهيم
أحمد نبيل كمال عبد اللطيف
احمد عصام عبد الرحمن قرني
محمد سمير عبد الباسط حنضل
مينا عيد شحاتة شحاتة
عبد الرحمن محمد محمد عبد ﷲ رفاعي
اية سالم مهلل منصور
محمد حمدى على على عمر
بسمه شوقى محمد اسماعيل
ندا صابر عبد النبي فارس محمد
بيتر حارس توماس مجلع
ياسمين جمال حلمي محمد
غصون احمد حمزه احمد
طارق عﻼم حسن محمد
محمد عمرو محمد عسل
ساره مصطفى فهمى على المرسى
مهاب احمد بكر الصديق بكر عبد ﷲ الدليل
سهيله اسامه موسى عبد الغنى سعد الدين
بجاد فؤاد محمد محمد اسماعيل البقرى
محمد بهجت عبد الخالق حسين حسين شمعون
امل سيد سعد سيد
محمد احمد عبدالوهاب البطاوى
خديجه عادل محمد السيد
ريهام احمد عبد الهادى محمود
اسراء محمود جابر محمد يوسف
ميرنا مشير محمد المغربي
احمد جمال عبدﷲ منصور
اية خالد محمد المتولى
رانيا احمد عبدالحميد حسن الشيخه
سلمى السعيد البسيونى البسيونى البسيونى
ساره عز الدين احمد عبد الحافظ

الكلية
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره بنى سويف
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق الزقازيق
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره اسيوط
تربية ابتدائي اسيوط
تربية/رياضه عين شمس
طب بيطرى القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب انتساب موجه المنصوره
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب طنطا
اداب المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب اسيوط
المعهد الفنى للتمريض بالجونة
طب بيطرى اﻻسكندريه
اداب سوهاج
اداب انتساب موجه دمنهور
فنون تطبيقية جامعة دمياط
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم كفر الشيخ
تربية جامعة دمياط
حقوق القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
374511
592809
876870
545043
659042
466374
317340
430370
383917
907853
108512
806920
386262
911078
380491
156829
730898
618641
153514
503511
378169
614185
470303
180954
651133
728979
131150
653943
755780
149422
734713
748630

اسم الطالب
امانى احمد عبدﷲ احمد
محمد رضا محمد مرجان
اميره محمد على عبد الرازق
احمد عاطف أحمد خلف ﷲ
ايمان عبد الرزاق ابوالنجا العدل
ريهام عطيه محمد ابراهيم نصر
اية سعد عبد الحكيم أمين
محمود رفعت مصطفى حسنين الشيخ
عمر خالد ابراهيم الدسوقى السيد
صفاء بهجت علي رضوان
عمرو صﻼح عبد الهادي علي حسب ﷲ
يارا عزت جمال مقرب
سلمى ايمن عبدالرحمن علي
محمود تهامى احمد محمد
محمد حسن احمد ابراهيم هريدى
مايكل مجدى نصيف جرجس
عبد الرحمن محمود محمد عطوه
فكرى فرج محمد السيد ابراهيم
رحاب جابر لطفى محمد
مريم سمير محمد ضوة
وﻻء وائل محمد السيد فرج ا
ايناس عبد الغنى محمد عبد الغنى
جميل مصطفى عبد ﷲ التهامى
صبري رجب جودة عبد الغني
علياء محمد عرفه عبده
رحاب محمد احمد حسين
ايه كامل سليم عبد الرحمن
مؤمن عادل محمد عبد اللطيف زرد
دينا عبدالكريم احمد احمد
فاطمه عاشور عبد الغنى موسى
نورا عصام محمد عبدالتواب
عبدالرحمن احمد سالم متولى

الكلية
اداب بنها
حقوق المنصوره
اداب اسيوط
علوم رياضة دمنهور
تربية ابتدائي المنصوره
علوم كفر الشيخ
اداب بنى سويف
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية طفوله سوهاج طالبات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
زراعه المنيا
تجاره انتساب موجه عين شمس
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
تربية/رياضه عين شمس
حقوق بنى سويف
تجاره جامعة السويس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
طب بيطرى بنى سويف
علوم رياضة اﻻسكندرية
علوم بنها
علوم الزقازيق
تجاره كفر الشيخ
ك.ت .فني صناعى شبرا
علوم المنصوره
طب بيطرى الزقازيق
علوم القاهره
حاسبات ومعلومات المنيا
اداب العريش
تربية حلوان
تربية ابتدائي الزقازيق
زراعه اﻻسماعيليه ج قناة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
523937
894860
671884
138362
654723
142866
817255
165353
596594
587348
165221
429399
158532
310641
590435
885821
591900
674166
216106
585094
155393
445538
598136
449309
381481
308525
663685
285099
316700
886708
208473
310343

اسم الطالب
نورا نعمان حسن نعمان محمد
كريستين انور بولس عبد الشهيد
مصطفى ياسر راضى السيد
اسراء السيد درويش عبد الوهاب
ايه عماد حسنى ابراهيم ابو سكينه
فاطمة محمد عيد عطوة
عبد الرحمن حمدى السيد محمد سليم
اسﻼم محمد كمال عبد الوهاب
ايه اكرم العيسوى محمد زوال
نورهان محمد عبدالصادق متولى صبره
سميه عاطف احمد محمد
ميرنا ميﻼد نعيم عبد المﻼك
اية محمد قرني عبدربه
نرمين سامي فتحى الطوخى
مصطفى محب محمد الغيطانى
فاطمه الزهراء حماده تغيان حسين
تسنيم محمد محمود قوطه
وفاء ابو العز محسوب عبد العليم هﻼل
مروه بهجت صﻼح عبد الحميد
اسماء على محمد على ابوعلى
ابتسام سيد محمد سيد
اسماء غاندي نصر غالى
دينا حامد طه طعيمه
نسرين مجدى محمود حسن
ايه ابراهيم على حسن العوام
حنان خالد سعيد أبوغزاله
هدى عبد ﷲ على احمد الحوراني
امل احمد محمد حسن محمد معوض
تقي عماد إبراهيم حجازي
ياسين عبد النبى حسين على
احمد حسن يوسف الفار
احمد حمادة الغباشى محمد

الكلية
زراعه اﻻسكندريه
معهد فني صحى سوهاج
معهد فني صحى المنصوره
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
اداب المنصوره
كلية البنات آداب عين شمس
السن المنيا
حقوق بنى سويف
تربية جامعة دمياط
اداب المنصوره
تربية الفيوم
علوم رياضة الزقازيق
تربية بنى سويف
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره بور سعيد
زراعه اسيوط
تربية جامعة دمياط
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تربية عين شمس
تجاره طنطا
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب طنطا
تربية جامعة دمياط
اداب طنطا
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية شبين الكوم
تجاره المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية بنها
حقوق اسيوط
تجاره القاهره
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
680222
818327
806558
107956
742281
907833
680723
236006
166073
244425
292535
504860
235118
884024
373390
880408
166979
129549
227942
677573
476911
111869
748979
116416
364822
578029
463230
607253
677639
281769
500986
726911

اسم الطالب
احمد كارم عاطف محمد السيد
احمد عبدالعليم عبد المالك عبد الحافظ
منار سامي صبري عبد الجواد
معتزبا سيد اسماعيل امام
امنيه محمد مصطفى محمد
امل مجدى محمد نور الدين
مريم ايمن صبرى محمد حجازى
نور مدحت عبدالرحمن عبدالحليم
ساره ابراهيم محمود محمد
اسراء خالد السيد عبد الحميد
اروى جمال عﻼم محمد
اﻻء ياسر احمد محمود
اسماء عماد عبد الحميد صابر
اسراء حنفى عبد الرجال على
سامح عبدالحميد شحاته السيد
ايه حسن فاروق خليل
علياء محمد احمد ابراهيم
عمرو ناصر مسعد عوض
شيماء خالد احمد عبدالفتاح
احمد خالد فاضل عوض محمد
عبد ﷲ رضا عبد ﷲ إسماعيل الحناوى
غادة فرج عبد الصبور بدوى
منار محمود احمد مبارك
احمد عبده حراجى موسى
هدى غريب احمد سباق حجازى
شيماء محمد عبد الحميد زيادة
احمد شعبان ابراهيم احمد المهدى
هشام عصام عبد الرحمن يونس
اسﻼم كمال على جاد
سلمى حسن محمود محمد نواره
يارا محمد إبراهيم محمد عبد الرسول
احمد حسن على سليمان مردن

الكلية
تجاره طنطا
تربية المنيا
تجاره اسيوط
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضة
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
تجاره سوهاج
اداب المنصوره
تجاره القاهره
طب بيطرى بنى سويف
تربية حلوان
علوم القاهره
اداب جامعة دمياط
رياض اطفال القاهره طالبات
علوم اسيوط
تربية بنها
تربية اسيوط
تربية الفيوم
زراعه القاهره
تجاره عين شمس
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره طنطا
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية طفوله جامعة السويس
علوم رياضة القاهرة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية طفوله طنطا
تربية كفر الشيخ
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره كفر الشيخ
حقوق عين شمس
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره جامعة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
169846
904414
832775
533090
308362
587484
312460
327421
360060
610869
166379
433770
749911
758162
144295
159508
878744
903580
895137
540182
615330
218717
117656
399103
613005
215590
837549
128414
391980
516744
754117
140623

اسم الطالب
بسمه حسن عبد ﷲ عبد الرحمن
مصطفى حمدى حسين على
فاطمه الزهراء شكرى محمد محمد حمدان
آية أيمن عبدالعزيز عيدعبد الجواد
محمد ايمن محمد الفيشاوى
أيه عبدالرازق جابر البياع
كريم عادل عبد الخالق السيد
شيماء محمود محمد حربى
حسام محمد عوض محمد
فايز محمد حسن احمد جادو
سمر شعبان رمضان عبد التواب
محمود سعيد محمود محمد يوسف
دينا معتز شحاته محمد العنانى
عبد العزيز سعيد شندى محمد ابراهيم
اسراء احمد عبد السﻼم عبد الخالق موسى
ساره جمال راضي عبد العال
عبد الرحمن محمد مصطفى احمد
حنان احمد عبد اللطيف محمود
نورهان اشرف خلف محمد
امانى خالد عبدالعزيز عطيه خفاجه
ايناس احمد رأفت الحسينى احمد
مجدى محمد مصطفى حسين
شيماء مصطفى سيد مصطفى
شيماء مسعد عبدالحليم مصطفى
آيه محمود عيد محمد
ندى سيد جﻼل محمد
ليلى فتح ﷲ صابر ابوسيف
ساره محمود فاروق فرغل
حسين ناجى احمد محمد
محمود محمد عبد الحفيظ محمد خليل
روفيده عماد الدين حسنى محمد مسلم
اسماء اشرف احمد احمد اسماعيل

الكلية
اداب انتساب موجه الفيوم
تجاره سوهاج
علوم اسوان
تربية اسكندرية
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تربية ابتدائي بنها
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
نوعية فنيه اشمون
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية رياضيه بنين الزقازيق
اداب الفيوم
تجاره اﻻسكندريه
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تجاره جامعة السويس
اداب انتساب موجه حلوان
تربية /رياضه بنى سويف
تربية اسيوط
اداب انتساب موجه سوهاج
تربية سوهاج
تربية طفوله ج دمنهور
علوم الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فنى تمريض بنها
معهد فني صحى الزقازيق
دار العلوم ج القاهره
تربية طفولة فرع الوادى جديد
خدمه اجتماعيه حلوان
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
حقوق جامعة السادات
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
تجاره القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
235297
736197
906924
213826
522049
535021
582788
120180
439416
522561
753489
818054
578259
667788
160096
667358
652168
668592
302620
809603
241286
228854
512805
736510
501602
534576
325275
748342
217290
231519
426677
442079

اسم الطالب
تقى احمد مصطفى محفوظ
احمد حسن محمد السيد احمد رمضان
سوزان ممدوح عبدالحفيظ عبد الغنى
داليا يسرى ابراهيم عبده محمد زهره
اسراء عاطف عبد الدايم شفيق الفحام
اميرة محمد عباس قاسم ابو هواش
ايمان شاكر فرج محمد عبد الواحد
عمر عادل زنقور محمد
ايمان محمد خليفه عبد العال السيد
عبد ﷲ عز الدين على عزب فراج
احمد منعم السيد احمد الكتبى
مريم خلف ماجد انجلي
على رشدى عبد الحميد ابراهيم خالد
محمد حمدى عبد السﻼم احمد ندا
طارق عﻼم شعبان عبد الباقى
رويدا محمد مصطفى شحاته العموشى
على ماهر ماهر حامد الصي
احمد جمال سالم على جويلى
كريم طارق ابراهيم الشنوانى
محمد محمود ابراهيم عبد اللطيف
ساره محمد يوسف محمد
محمود محمد مصطفى محمود
ندى هشام محمد عبد العزيز احمد
اسماء ابراهيم احمد محمد خليل
جاسر سمير شرفي نقد أحمد
ايه الشحات اسماعيل حسين
محمد احمد عبد السﻼم حفنى
محمد دردير عبده احمد
زينب على احمد امين
كرستينا عميد عدلى ابراهيم
سعد محمد عبدالمقصود عبدالونيس
عبدالغفار محمد عبدالقادر بكر

الكلية
علوم عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تربية سوهاج
حقوق حلوان
تجاره دمنهور
تربية دمنهور
اداب طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره اﻻسكندريه
السن عين شمس
تجاره بور سعيد
رياض اطفال المنيا طالبات
تجاره المنصوره
العالي خدمه اجتماعيه المنصوره
تربية بنى سويف
تربية المنصوره
تجاره المنصوره
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اسيوط
معهد فني صحى امبابة
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه الزقازيق
زراعه اﻻسكندريه
تربية دمنهور
تجارة قنا ج جنوب الوادي
علوم جامعة السويس
دار العلوم ج القاهره
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
طب بيطرى فرع مطروح
معهد فني صحى رياضه طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
734190
512445
437646
464684
366562
593230
727236
663999
532512
736488
879880
280076
581423
124691
597530
138321
894961
592252
209106
750041
605026
549587
219779
614999
116209
434320
205178
536292
154440
431732
432752
309025

اسم الطالب
باسم مصطفى محمد عبد الوهاب
سلمى اشرف محمد ابو المجد ابو الحسن
نوران عبده احمد عبده احمد
احمد كرم فارس عبد الرحمن غنيم
عبدالفتاح عصام عبدالفتاح ابوالعﻼ
ندي احمد زكريا شحاتة
احمد اسامه ابراهيم الصادق علوان
احمد صﻼح عوض السيد سعيد
محمد احمد محمد عبدالقادر بعيزق
محمد عبد العظيم محمد سعيد سالم القماش
محمد اسامه احمد على
محمد حافظ محمد المتولى الشاعر
حسين سﻼمه حسين محمد الحلو
ميشيل سامح عزت صادق
منة عبد الحميد عبد الفتاح المغربى
نوران سعيد عبد الرحيم عبد المجيد
اسماء محمود فرغل صديق
سلوى عبد الحليم نعيم عوض
محمد احمد عبد العزيز خالد مصطفى
سلمى سعد حزين مبارك
مرفت عبدالهادى محمد عبدالهادى
آية راضى رمضان ابرهيم خليل
ايمان احمد عبدالرؤف محمد
جمعة احمد جاد محمد
حسام الدين محمود سعد ادريس
اسامة احمد السيد احمد محمد
يوستينا ماهر مهنى مسعد
مريم ابراهيم محمود عبد الشافى
فاطمة الزهراء مصطفي راشد عويس
مروان عماد الدين كمال عراقى
محمود حاسن قابل حاسن تمراز
احمد جودة محمد محمود مساعد

الكلية
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب اﻻسكندريه
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره بنها
تربية/رياضه جامعة دمياط
تجاره بنها
تربية/رياضه المنصورة
زراعه دمنهور
تجاره بنها
تجاره اسيوط
حاسبات ومعلومات القاهره
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره جامعة دمياط
زراعه عين شمس
تربية رياضية بنات سوهاج
تجاره جامعة دمياط
اداب عين شمس
علوم رياضة جامعة السويس
علوم الزقازيق
علوم رياضة جامعة دمياط
نوعية عباسيه
زراعه الزقازيق
تجارة جامعة السادات
علوم اسوان
تجاره القاهره
تربية ابتدائي دمنهور
حقوق بنى سويف
علوم المنيا
تجاره اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات

Page 3902 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
516534
679119
353520
669728
748995
178038
670033
142899
357691
222525
607525
518290
118508
126055
204056
527214
587906
152534
881845
914187
302474
212814
381684
748381
430901
830506
459040
381106
457194
231011
663527
612882

اسم الطالب
احمد رضا اسماعيل مبروك محمد
ايمان السيد السيد محمد العشماوى
نشأت جرجس فوزى لطفى
عمر ابراهيم فضل ابراهيم حسن
هدي ابوضيف محمد السيد
توفيق شعبان ربيع ابو رواش
حسام مصطفى ابراهيم ابراهيم غراب
هدير صفوت نعمانى على
دعاء ابراهيم محمود مصطفى
عمرو يونس عبدالعظيم يونس
وهبة سعد وهبه عبد السيد
ايه رجب جمعة عبد العاطى ابو احمد
اسراء اشرف حمدى ابراهيم
سالى سامى احمد وفاء سيد زاهر
باترتسيا امير سامى ناشد
شيماء محمود على ابورواش
ناصر عبد الحميد عبد المقصود العتر
احمد عيد حيدر محمد
ايمن ابراهيم عبد العليم حسن
سلمى خالد حامد يوسف
سيد عﻼء السيد عبد الهادى
محمد عصام ابراهيم مندورمحمد
هند عادل رشاد حسن فرج
عبدالرحمن سيد عباس اﻻمين ابوالحسن
نهله رمضان احمد عبدالرسول
محمود بدوى احمد عبدﷲ
سميه حسن مختار محمد القراميطى
احمد خالد ابراهيم حسن
هبه ﷲ محمد محمد عطيه ابوسﻼمه
هشام محمد مصطفى جاد
ميرنا محمد ابراهيم احمد السيد العطار
طارق محمد عوض السيد

الكلية
اداب انتساب موجه دمنهور
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
تربية حلوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم رياضة المنيا
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
حقوق القاهره
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره الزقازيق
تجاره دمنهور
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تربية أساسي اسكندرية
تربية/رياضه بنها
علوم رياضة بنى سويف
تربية ابتدائي اسيوط
تربية ابتدائي اسوان
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره القاهره
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره جامعة السويس
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات اسيوط
تربية طفوله كفر الشيخ
علوم رياضة بنها
معهد فني تمريض طنطا
حاسبات ومعلومات الفيوم
تجاره المنصوره
معهد فني صحى الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
677937
739673
177974
519491
132125
611733
294973
597246
391263
138545
278525
438883
612907
157797
438911
213212
679578
213361
278624
453211
371283
816077
586300
538997
607618
233874
390913
749948
885905
506766
351848
218373

اسم الطالب
ايمان محمود احمد احمد عطيه
ايمان احمد محمد احمد
اميره عﻼء عبد الواحد عبد الكريم
خلود محمد عبده محمد قنديل
احمد مجدي صالح محمد
جيهان عادل عبدالهادي احمد السيد
محمود صبري حسن عبد المتجلي
نورا صﻼح صﻼح الدين فريدابوالنجا
محمد عيد محمود عثمان
ريم ممدوح محمد قدرى كامل اﻻبراشى
علياء عﻼء عبدﷲ عبد العال
سلمى محمد مبروك احمد
نورا خالد طه على عامر
عمر ابراهيم سيد عبد القوي
مرام رضا محمد سعودى
يس نبيل محمد بيازيد
محمود احمد ماهر محمد احمد
مصطفى صبرى مصطفى عويس
صالح عصام الدين صالح سالم
ماريز مجدى عياد جورجى
محمد طلعت على فراج ابراهيم
اسراء جمال حسن محمود
هالة جمال مكرم ابو دغيد
آية بهاء إبراهيم محمد شعت
محمد ابراهيم سﻼمة عبد المعطى
احمد مجدى فتحى حسين
كريم حسين محمود حسين
مها حسام الدين سالم قناوي
سهام عمر احمد محمد
مريم عبد الحميد حسين عبد الحميد
محمد هاشم مبارك عبدالقوى
اسراء مختار حسين محمد

الكلية
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
حقوق انتساب موجه القاهره
نوعية اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره القاهره
تربية جامعة دمياط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق القاهره
حقوق حلوان
تجاره دمنهور
نوعية الزقازيق
تربية ابتدائي بنى سويف
فنون جميله عماره المنيا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية رياضيه بنين المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تجاره طنطا
تربية عين شمس
السن المنيا
تربية طنطا
زراعه دمنهور
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
حقوق انتساب موجه عين شمس
حقوق انتساب موجه عين شمس
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
حقوق اسيوط
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
537924
181257
754063
452873
356614
140775
585761
800770
524738
611472
732002
805940
284945
680239
228794
458749
887354
659117
655143
750687
660709
806546
912437
148035
438820
811997
470931
658994
392296
513064
393517
107537

اسم الطالب
رانيا سامي محمد عطية خضر
هشام سيد مصطفى محمد
ميرنا صﻼح عبد المنعم محمود حامد
مادونا رزق سعيد ابراهيم
احمد فتحى عبدالعزيز عبدالرحمن
ضحى ابراهيم عبد المنعم عبد الغفار
محمد على عبدالعزيز الحارتى
هاجر مختار ابراهيم حسن
محمد عبد العزيز محمد عبد العزيز ابو العﻼ
باسل عزت زكي علي عياد
احمد عبد الحميد محمد عبد الحميد
عبدالرحمن جمال رجب محمد
اميرة هنداوي عبدالحليم صالح
ايمان محمود احمد الصاوي
عبد الرحمن عاطف محمد على
نرمين قطب محمد عميرة
خضر محمد عبد الرحمن محمد
محمد ابراهيم محمد عبد الرحمن عبد الظاهر
محمد مصطفى ابراهيم حسن
محمد يوسف شكرى يوسف صالح
رحاب احمد احمد محمد الفقى
مروة الشاذلي عبدﷲ محمد
اميره عبد ﷲ محمد محى الدين
مصطفى عبده عبد ﷲ يوسف
اغادير ندا احمد على ندا
محمد عﻼء الدين مصطفى محمود
هند مجاهد سامى مجاهد عبد الغنى
احمد مصباح عيد شتا
احمد سامر محمد محمود
امال محمد يوسف عبد المعطي
امينه ماهر فتحى محمد المحﻼوى
مى محمد عثمان قاسم عثمان

الكلية
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
اثار قنا جنوب الوادي
نوعية موسيقيه طنطا
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنها
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره بنى سويف
حقوق عين شمس
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره كفر الشيخ
حقوق اسيوط
علوم رياضة سوهاج
تربية رياضيه بنين المنصوره
علوم رياضة بورسعيد
تربية رياضية بنات المنصورة
اداب المنيا
تربية اسوان
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره اﻻسكندريه
علوم المنيا
تمريض كفر الشيخ
علوم المنصوره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
820991
166444
657284
661464
810463
583743
683022
553402
319289
447565
542604
387287
502078
131282
311208
881602
503046
883927
213910
585460
500268
451908
743958
452656
747675
666921
229057
612537
800416
734551
448382
280188

اسم الطالب
محمود سيد النجار على
مارى ابراهيم جرجس داود
مرثا عادل مسعود مسعد
حنان السعيد عبد الغنى محمد عبده
محمد عبد النبي حماد عبد الحكيم
اميرة سامى محمد سالم السيد
محمود بسيونى السيد مرسى زايد
محمود محمد أحمد عبدالسﻼم حسانين
مروة ابراهيم فرج مبارك
احمد سامى عزب ابراهيم ترك
ريم احمد محمد بيومي
فاطمه السيد احمد السيد
دنيا محمد عبد الرزاق اﻷنصاصي
سمر محمد عبد الرحمن سيد على
سارة يوسف السيد ابو هوله
دميانه يعقوب انيس عبد المﻼك
احمد ابراهيم محمد ابراهيم احمد
فاطمه عبد البديع ثابت جبالى
نجﻼء محمود سامى محمد الطبﻼوى
انجي رمضان أحمد اسماعيل عبد المتعال
رودينا مرسى عبد العزيز أحمد محمد
احمد عاطف سعد عبد الفتاح محمد
اسراء محمد احمد محمد
ريهام حمدي ابراهيم كليب
اميره محمد محمود حامد
محمد خالد احمد عبد ﷲ شعبان
احمد قاسم عبد الباسط كلحى
السيد على السيد رمضان محمد
على هشام بكر محمد
نورهان الهادى محمد غنيم الشرقاوى
ايه لبيب عبد المجيد السمدونى
مريم مدحت فؤاد رياض

الكلية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب الفيوم
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه المنصوره
معهد فني صحى بنى سويف
علوم المنصوره
حقوق المنصوره
تجارة جامعة السادات
تربية ابتدائي شبين الكوم
تجاره طنطا
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
اداب عين شمس
اداب اﻻسكندريه
اداب القاهره
معهد فني صحى بنها
اداب اسيوط
علوم رياضة كفر الشيخ
اداب اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب المنصوره
تربية أساسي اسكندرية
تجاره انتساب موجه طنطا
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية طنطا
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره عين شمس
تجاره الزقازيق
حقوق قنا جنوب الوادي
علوم الزقازيق
تجاره طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
103218
207393
578055
586776
389643
819783
211819
239990
673902
903130
213189
754154
671343
243012
877356
209979
525115
826078
578041
664837
169886
549149
127284
835533
205576
880664
313585
727192
149851
743877
539400
457541

اسم الطالب
احمد سالم صادق ابو المعاطى
ديفيد ميشيل سليمان سعيد
مي محمد سعيد الخولي
محمود عطا فهيم الحفناوى
مينا مﻼك بشرى توفيق
علي حمدان إبراهيم محمد
عمر طارق احمد حسن زايد
امجد عادل احمد صبحى عثمان ايوب
هاجر محمد حسيب احمد العدوى
ريمون مسعود صدقى مسعود
احمد شمس الدين عبدالعزيز محمود
هاجر محمد عبد العظيم محمد عبد الصمد
اسراء احمد شوقى عبد السﻼم
منار امين مصطفى آحمد علي
مروه سعد سيد محمد
محمود ايمن محمد جمال الدين احمد شفيق
ميرنا سامى رزق عبد المﻼك لطف ﷲ
جاكلين اسعد رياض داؤود
قوت القلوب ابراهيم صﻼح الدين حجازى
عبد السﻼم عبد السﻼم عوض زرزوره
مى ابوالفضل جمعه عبد المقصود
محمد عبد الحميد السيد الحنفي
جهاد موسى عبد العظيم على
محمد عبدالفتاح عبدالعزيز محمود
نهى عبدالوهاب محمد قنديل
احمد عاطف محمد قناوى
اسماء معوض محمد الشافعي
محمد عبد العزيز عبد الحليم شعﻼن
اميرة ابراهيم فتحي عبيد
منه ﷲ عبده كامل محمد
اسراء عبد المجيد احمد عبد المجيد
ايمان السيد السيد المكاوى

الكلية
زراعه القاهره/رياضة
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
رياض اطفال المنصوره
تربية بنها
تربية ابتدائي بنها
تجاره اسيوط
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره سوهاج
تجاره القاهره
تربية ابتدائي بور سعيد
تجاره المنصوره
تجاره القاهره
تربية/رياضه اسيوط
تجاره عين شمس
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه الفيوم
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تمريض قنا جنوب الوادي
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره الزقازيق
اداب انتساب موجه حلوان
تربية اﻻسماعيليه
تجاره دمنهور
تربية ابتدائي طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
909378
657298
673636
388461
600427
752058
373872
731878
143417
116070
278657
529014
729816
234399
680687
907917
321895
114327
214985
666666
677613
749360
214024
667894
918887
536776
124667
294360
531061
844566
673333
320444

اسم الطالب
محمود احمد حماد يوسف
امنيه السيد مرغنى فرحات ثابت
رباب محمد السيد عبد المقصود
ياسمين محمد عبدالراضى حسن النوري
الزهراء ماهر حسين السيد سعيد
امنيه على احمد على الحريرى
ايه صﻼح عبدالمجيد عبدالحميد
اسﻼم اشرف عبد ﷲ سعد
ايه اسامه رمضان عبد الغفار
عبد الرحمن حسين محمد عبد الغنى
مصطفى باسم نصر متولى
محمد مهدي مصطفي متولى الزيات
هاجر محمود عثمان محمود النجار
محمود عباس عطية عباس
اميره ابراهيم يوسف ابو عوف يوسف
على محمد احمد محمد
عمرو ماهر سيداحمد احمد محليس
محمود مجدى محمود حسين
فيلوباتير مشيل رمزى باسيلى
احمد محمد الموافى غزى
محمد عماد ابراهيم باز
راندا محمد نجيب عبد الفتاح ابراهيم
سلمى ايمن حميدة يس
محمد اشرف عبد الحميد شبانه
مصطفى عمر حسان محمد
ايمان ناجي رزق حجازي
محمد صﻼح الدين اﻻيوبى على
عبد العزيز ماهر الفضالي الشافعي
على كمال على محمد النجار
محمود يوسف عبد المالك عبد الستار
ايمان محمد عبد الهادى ابراهيم عيسى
محمود ابراهيم توفيق السﻼمونى

الكلية
معهد فني صحى اسوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب المنصوره
كلية الفنون التطبيقية ببنها
علوم رياضة الزقازيق
تربية بور سعيد
اداب شبين الكوم ج المنوفية
زراعه الزقازيق
زراعه عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره المنصوره
تجاره انتساب موجة جامعة السويس
كلية البنات تربية عين شمس
معهد فني تمريض المنصوره
زراعه اسوان/رياضة
تربية طفوله ج دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
زراعه دمنهور
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
تمريض الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
145656
657546
596599
390656
680153
311490
746869
168916
381265
304121
674923
318263
668922
610322
364450
314718
887193
351662
215022
515610
376379
299668
579250
735110
369491
230622
913116
230729
454149
662781
379209
602323

اسم الطالب
احمد عبد النبى عبد الغنى عبد النبى
نورهان محمد ابوزيد عوده على
خلود احمد فهمى الﻼوندى
محمد احمد حاتم حسن خليل
محمود ابراهيم احمد حسن زاهر
لؤي اسماعيل حامد فضه
عبد الملك القدوس يحى عبد الفتاح عبد الحميد
محمد عبد ﷲ حسين عبد الغنى
احمد هانى محمد بركات
شاهندة محمد على مرعى
محمد صﻼح المتولى السعيد السيد السيسى
هشام احمد محمد صابر الديب
سعديه ابراهيم اﻻمام الدسوقى النجار
بسمه محمد محمود محمد نور
دميانه انطنيوس ايوب جرجس
عمرو محمد امين قنصوة
مارينا زاهى جابر ابادير
سامح عمرو شكرى متبولى محمد
نبيل محمود نبيل محمود
احمد فؤاد صالح حسين صالح
محمود مسعد محمد ابراهيم فتح الباب
وليد سيد منشاوى محمد عوض ﷲ
شيماء عبدالباسط عبدالرازق عبدالرحمن
اسراء سمير ادريس عبد القادر
اسﻼم عبدالقادر عبدالقادر عوض
محمود يحيى على محمد
نفيسه زكريا رضوان الصراف
ارميا صبحى مرزوق دانيال
ايه حموده مصطفى حموده عﻼم
ناديه على محمود السعيد
هبه شبراوى السيد جمعه ابراهيم
ايمان محمد فتحى محمد فايد

الكلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
تجاره بور سعيد
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجارة انتساب موجة جامعة السادات
زراعه اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي السادات
حقوق المنصوره
طب بيطرى بنها
تجاره كفر الشيخ
تمريض الزقازيق
حقوق عين شمس
تجارة جامعة السادات
معهد فني صحى اسيوط
حاسبات ومعلومات عين شمس
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
اداب انتساب موجه دمنهور
حقوق عين شمس
دار العلوم ج القاهره
طب بيطرى بنها
رياضيه بنات الزقازيق
علوم بنها
حقوق عين شمس
معهد فني صحى اسوان
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره طنطا
تربية المنصوره
تجاره عين شمس
اداب الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
921029
443761
615401
826371
670099
749098
284811
679126
467570
463758
801501
457061
435784
543210
539398
313795
505193
152625
437418
179773
451731
232881
677456
544214
310698
235765
148171
683068
159349
279031
739795
604419

اسم الطالب
محمد حماده عبد الوارث طاهر
ريم خالد عبد الظاهرالسيد مرسي السرسي
ندا محمد متولى السيد على
دينا عﻼء الدين محمدعاصم محمد
اسماء نبيل عبد الرحمن محمد النجدى
اﻻء السيد محمد خليل
ايمان رأفت محمد فضل
جيهان احمد السعيد محمد ابراهيم
محمد خالد محمد متولى الشامى
اسماء مصطفى احمد مصطفي الرشيدى
احمد رمضان عبد القادر ابو زيد
تقى حسام على السباعى جعفر
هدير محمد خالد السيد
احمد رضا احمد احمد موافي
اسراء حسين محمد سليمان
اميرة عبد اللطيف حسين عونى عبداللطيف
احمد محمد البدري قبيصي
حازم احمد حسب النبى محمد
نسمه محمد خميس محمد
رنا جمال عبد العظيم بركات
محمد جﻼل محمد محمد ابو العباس
روان على احمد على عيسى
مروه عادل فاروق ناصف
عبد الرحمن ابراهيم ابراهيم السيد النجار
هاجر ابراهيم سعيد خطاب
اميره عوض احمد تاج الدين
حسام حسن خضر عبد اللطيف
اسراء السعيد نصر الدين حسانين
شروق كمال محمد محمود
نادين احمد طلعت احمد
اسراء محمد الباز عبدﷲ
فاطمة اكمل سليمان احمد القرعيش

الكلية
حاسبات ومعلومات اسيوط
تربية طنطا
تجاره الزقازيق
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تربية رياضية بنات المنصورة
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم عين شمس
معهد فني صحى المنصوره
علوم كفر الشيخ
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
علوم المنيا
علوم طنطا
تجارة جامعة السادات
علوم رياضة جامعة دمياط
تربية ابتدائي دمنهور
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
فنون جميله فنون المنيا
حاسبات ومعلومات حلوان
رياض اطفال المنصوره
علوم رياضة اﻻسكندرية
طب بيطرى جامعة السادات
زراعه عين شمس/رياضة
علوم رياضة القاهرة
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
علوم رياضة بنى سويف
حقوق عين شمس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب انتساب موجه الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
225583
359412
816449
280631
460518
617439
579987
597539
353885
835323
672558
824515
458377
133121
671929
370576
603119
317423
588672
584031
320411
445462
524081
379118
546045
390576
895084
537780
532277
756629
515084
374195

اسم الطالب
نورهان احمد عبد الغفار عمر
محمد احمد حسن على
ايناس صﻼح عبد العظيم محمد
كرستين حليم لمعى راوى سعيد
محمد السيد محمد على قنديل
فاطمة حسن اسماعيل الحﻼج
ايمان محمد بهاء الدين يوسف الغر
ندا عادل سعد محمد أبو القمصان
احمد عرفه محمود محمدرضوان
ابو الحسن عبد البارى عبد الستار مرسى
ساره ابراهيم محمد العفيفى
مصطفى محمد عبدالﻼه محمد
محمد محمود السيد رحمه
سارة عادل فرج عبد القادر الجابري
دينا جمال احمد احمد
عمرو سعيد عبدالرازق سعيد
هدير سالم فتحي سالم
نرمين السيد ابراهيم السيد
سهيلة عبد الرحمن فتح الباب عبدالرحمن الديب
آيه محمد كامل علوان
مصطفى كامل محمود ابوعرب
يمنى محمود عبد المنعم عبد العزيز المراسى
رحمه طارق علي عبد المتجلي محمود
عبير عبدالوهاب يوسف عبدالمعطى ابوالعز
فاطمة رشدى محمد احمد محمد بخيت
يوسف مصطفى محمود احمد الخطيب
ايه ناصر عبد ﷲ جيﻼنى
آﻻء ياقوت أبو الغيط ياقوت رضوان تركى
هشام مصطفى عبدالجليل مصطفى
احمد السيد محمد محمد
محمد زكريا محمد عبد الدايم
منار عبدالنبى عواد فهمى عزب

الكلية
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
علوم عين شمس
تجارة جامعة السادات
تربية جامعة دمياط
علوم جامعة السويس
تجاره جامعة دمياط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق قنا جنوب الوادي
نوعية المنصوره
زراعة قنا ج جنوب الوادي
علوم كفر الشيخ
حقوق القاهره
علوم جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية طفوله الزقازيق
المعهد الفنى للتمريض بالجونة
اثار الفيوم
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية طنطا
زراعه اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
علوم رياضة الزقازيق
حقوق بنها
تجاره سوهاج
تجاره طنطا
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية العريش
اداب دمنهور
تربية بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
897145
749612
680810
519995
908373
367907
391770
809886
385646
117734
727563
540071
587380
531212
841538
121123
611672
434238
154273
285851
611893
667681
803685
389385
318089
592915
370540
657055
393086
453244
147805
823432

اسم الطالب
عزوز محمد اسماعيل عزوز
جهاد صﻼح الدين احمد محمود
ضحى السيد السيد عبد الوهاب جاب ﷲ
بسنت جمال حسين كيﻼنى احمد
محمود عاطف احمد السيد
ندى هشام السيد عبدالفتاح
محمود عمرو محمد انور على جاد
هاجر سمير عبد الرحيم علي
محمد طارق حشمت ابراهيم
اسماء محمد مشعال عبد المنعم
دينا عادل محمد اسعد الدق
مريم محمد ناجى علي عباس
دينا عبد ﷲ الحسينى رمضان جمال الدين
احمد محمد عبد العزيز إسماعيل هميسه
احمد عيد رجب حسان
مصطفى ناجح زيدان حسين
اسماء محمد عبدالعزيز على
خالد إبراهيم أيوب عبد ﷲ فوده
رفيده محمد سيد محمد
ياسمين حمدي على فرج العراقى
وفاء محمدرشدى عبدالرحمن محمود
مها عزت فياض فياض محمد
ايمان شعبان محمود محمد
الهام حسين عبدالهادى حسين
حسن صﻼح سعد سبيع
عاشور مجدى عاشور رزق
حسام مصطفى شفيق عبدالحميد
هاجر سمير محمد عبد ﷲ زيدان
وليد محمد حسين مرعي
منه ﷲ زينهم السيد بدر
خلود جمال حسن خليل سليمان
ايمان منصور عبدالغنى ابوالفضل

الكلية
تجاره سوهاج
تربية جامعة السويس
تجاره المنصوره
اداب دمنهور
حقوق سوهاج
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنها
تجاره بنها
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
علوم رياضة الزقازيق
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية الزقازيق
تربية ابتدائي المنصوره
نوعية المنيا
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
علوم رياضة جامعة دمياط
اداب انتساب موجه بنها
تربية/رياضه المنصورة
تجاره بنها
علوم حلوان
زراعه القاهره/رياضة
تربية قنا ج جنوب الوادى
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
392584
543758
306231
651915
217061
532294
512094
121929
425765
661238
835687
152334
154132
824843
608025
210937
900426
387018
538267
281899
590410
827870
434792
612003
122862
760174
586173
671827
114181
375512
129181
448139

اسم الطالب
جون اميل فتحى ابراهيم حنا
سلمى يحيى دسوقى صيام عبد الحميد
عمر محمد عبدالقوى عياد
احمد عادل محمد السيد خضر
فؤاد اشرف فؤاد عبدالعزيز
محمد جمال محمد عبدالعزيز القط
رجاء حسن يس سيد
جومانه مؤمن عبد الحليم محمد
اسراء محمد علي فرج
محمد سرور شوقى المرسى
يارا مختار عبدالغفور احمد داود
عبد ﷲ محمد لطفى عبد الحميد
وفاء حامد عبد السميع معتوق
نورا سيد بدرى محمدعبدالغنى
ايه مجاهد عبد الحميد مجاهد
عبد ﷲ محمد سيد عشماوي
تسنيم احمد عبد اﻻه يونس
ايه محمود سيد صالح
سارة عبد القوى محي الدين الزمراني
ندى احمد مصطفى محمد
محمد محمد السيد الشملول
محمود عبدالعزيز احمد الصادق
وليد خميس عقاد حسن محمد
هدير عبدالرحمن امين ابراهيم خليل
ذياد قدري عثمان علي
روناء محمد عبدالمنعم محمد
اسراء نصر عبد العليم العرابى
ايه المتولى محمود محمد خاطر
كريم محمد حامد بيومى
سماسم حسنى صبحى عبدالحليم قدح
مؤمن محمد حسن داود
محمد محمد الدسوقي امام

الكلية
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
علوم رياضة المنيا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره المنصوره
تجاره عين شمس
زراعه دمنهور
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية ابتدائي فرع مرسى مطروح
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب انتساب موجه اسوان
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
معهد فني صحى بنى سويف
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى سوهاج
حقوق عين شمس
تجاره دمنهور
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
اداب قنا ج جنوب الوادى
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
نوعية فنيه الزقازيق
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
رياض اطفال المنصوره
نوعية المنصوره
علوم رياضة القاهرة
دار العلوم ج القاهره
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
229869
731765
431364
614218
105389
662277
164867
116345
283434
125791
750807
110465
134537
584587
144396
841263
513016
221720
178807
304316
666013
212836
883349
536669
125934
467988
301093
162759
449738
156291
536327
318206

اسم الطالب
خلود مصطفى عبدالفتاح عبدالرحيم
احمد شحته سليمان سليمان
احمد طارق محمد رشاد الشبشيري
داليا السيد حسين محمد
اسﻼم احمد حمزاوى محمد
عز اسامه عزالرجال محمد على عوض
هبه ﷲ توبه عيد فرج
عبد ﷲ محمد صالح عبد المجيد عثمان
عمر محمد محمود عبد المجيد
اميره ابراهيم عبد الفتاح غلوش
محمد طارق محمد فؤاد عطيه احمد
ماركو مفيد حليم جندى
حسن مصطفى حنفى محمود
محمد عامر محمد عامر حسن
سعاد السيد احمد عبد الجليل
اسماء كمال عبدﷲ عبدالسميع
مريم مسعد محمود مدنى
زهره عادل احمد على
صﻼح عبد الفتاح حسن محمود
شيرين فرحات عبدالسيد السيد محمد
منير اشرف محمود يوسف البراوى
محمد هاني ثروت كامل
ايرين فرج لمعى جريس
عﻼ كامل محروس الطنطاوى
مها سعدالدين محمد ابراهيم
هدي محمد فتحي متولي
احمد عادل محمد جابر الشايب
ندى عﻼء الدين احمد مقلد
رضوى على محمد سليم السيد
احمد سمير شاكر حسن
ميرنا عصام عبدالسﻼم حجازي
احمد عادل محمود حمدى محمود حسن

الكلية
طب بيطرى القاهره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم رياضة بنها
علوم جامعة السويس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره المنصوره
اداب الفيوم
اداب القاهره
حقوق عين شمس
علوم القاهره
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد فني تمريض طنطا
دار العلوم ج القاهره
حاسبات ومعلومات المنيا
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
علوم رياضة بنى سويف
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم اسيوط
تربية دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية اللغات والترجمة سوهاج
اداب انتساب موجه طنطا
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
كلية اﻻثار ج اسوان
طب بيطرى بنها

Page 3914 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
369217
822790
879377
459126
759606
389774
547157
215955
210369
891184
127920
330767
368418
451512
427504
753333
898297
501935
811669
456256
585092
455826
161199
592472
460666
436356
651054
366066
582843
206530
109562
138126

اسم الطالب
احمد سعيد عبدﷲ احمد
رضوى جمال سعد بهنساوى
بيشوي صابر نجيب حبيب
سميره على عبدﷲ حمص
احمد عبد العزيز ابراهيم عبد العظيم
ميرنا حنا اسحق وديع
محمود منجى محمود احمد الرخ
مارينا يسرى القمص يعقوب تادرس
اﻻء عادل سعد يوسف
ايه عارف عبد الباسط غريب
شيماء سعيد ابراهيم حسين
محمد عﻼء الدين إبراهيم سلطان
منة ﷲ احمد عبدالقادر مرزوق
احمد خالد احمد ابراهيم احمد
صباح صالح السيد محمد صالح
امنيه اسامه محمد عبد العليم غازي
عمرو محمد حجازى الفولى
نعمه محمد محمود حسن ابو اليزيد
احمد خليفة رجب أبوبكر
محمود وائل سيداحمد العميرى
اسراء كارم حلمى محمد الشناوى
محمد مسعد عبد العزيز عبد الرحمن
سمر خالد ابراهيم محمد
نورهان محمد جبر محمد ابوسمره
مصطفى مفلح صقر فرج بقداشى
سلسبيل محمود ابراهيم يوسف
تقى هانى سيد ابو العطا احمد
عبدالفتاح حسين عبدالفتاح البمبى
رحمة ﷲ إسماعيل أبوالعز عبد المقصود احمد
بيشوى سامح فوزى خليل
احمد محمد راغب امين محمد
اﻻء عماد عبد العاطي امام

الكلية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
اداب اسيوط
تربية طفوله كفر الشيخ
زراعه الزقازيق
حقوق عين شمس
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب عين شمس
اداب اسيوط
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
تربية ابتدائي بنها
تجاره طنطا
تربية طفوله اﻹسكندرية
نوعية بور سعيد
تجاره سوهاج
تربية اسكندرية
حقوق بنى سويف
تجاره طنطا
اداب المنصوره
تجاره طنطا
حقوق بنى سويف
تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالبات
تربية/رياضه كفر الشيخ
اداب دمنهور
اداب المنصوره
حقوق بنها
اداب كفر الشيخ
اداب القاهره
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
130703
315672
230908
665789
614965
593381
432341
918164
758995
430418
386596
544541
303128
588826
250334
880976
825813
166835
831489
133707
234086
677776
677994
277377
502908
427020
727877
236876
431641
223452
682038
213665

اسم الطالب
دميانة ثروت شاكر راغب
كريم ياسر عبدالسﻼم حسن
مينا رزق غردون باسيلى
تغريد خالد خفاجه عبد الحميد المتولى
محمد السيد عبدالنبى محمد
هبه السعيد محمدغنيم الجنتيرى
عمر السيد حربي مهدي حسن
كاترين كريم فوزي نصيف
زينب على سليمان جبر
شادى احمد محمد السيد عبدﷲ
دينا سيد شحاته عمرو
مارك اشرف شوقى عبد المسيح
سارة سليمان السيد بندارى
شروق سليمان احمد راغب فرهود
ميهاده على الدين حسن فؤاد محمد
ريم عبد الفتاح شحاته محمد
عبد الرحمن سعد عبد الحكيم محمد
ابراهيم جمال الصوفى حسان
احمد محمد عبدالﻼه احمد
نورهان ايهاب محمود محمد
هدى صﻼح الدين شحاته احمد سيد
يمنه طارق احمد ابراهيم
ايمان عبد الرازق عبد الحليم عبد الرازق
مروان محمد جﻼل محمد الحفناوى
نورهان محمد عبد القادر محمود رمضان
احمد صﻼح حسن محمد حسن
ناديه السيد محفوظ أمين حبش
حسن سيد عباس عبد العظيم
عمر ابراهيم متولي عبدة محمد
مريم خالد زكريا محمد
كريم ثروت على حسن مجاهد
معتز محمد فتحى محمد

الكلية
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره بنها
تربية عين شمس
تربية ابتدائي المنصوره
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب سوهاج
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
السن عين شمس
تجارة جامعة السادات
تمريض شبين الكوم المنوفية
اداب كفر الشيخ
تربية/رياضه حلوان
تربية ابتدائي اسيوط
تجارة قنا ج جنوب الوادي
حاسبات ومعلومات الفيوم
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية حلوان
حقوق عين شمس
اداب المنصوره
اداب المنصوره
علوم عين شمس
علوم رياضة طنطا
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
حقوق الزقازيق
علوم رياضة اسوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب باﻻسكندرية
حقوق حلوان
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
366999
388121
558299
911051
144949
825855
118402
581170
292377
157791
117737
658956
455726
207653
103033
142198
452249
912457
845513
920599
379890
846068
181518
905397
210697
583456
829269
452320
126694
148372
532199
827686

اسم الطالب
عبدالمنعم محمود موسى ابراهيم
اسراء مرزوق عبدالسﻼم محمد
امل محمود ابراهيم محمود حسانين
ماريو ماهر فرج منصور
ايه محمد محمود حربى
عمر عبدالحكم عبدالحكيم احمد
ميرنا حلمى لطفى سليمان
احمد طارق على محمد البلعوطى
اماني مدحت محمد احمد عنتر
عبد الرحمن اشرف هاشم محمد
اﻻء عامر عبد السﻼم طه
اميره محمد ابراهيم محمد الغندور
احمد محمود عبد الحكيم شحاتة سﻼم
كاترين فيليب انيس سرور
احمد امين عبد الحميد سليمان
احمد مصطفى عبد المنجى الرشيدى
فتحى محمد عبد الفتاح الحنفى
شيماء محمد احمد سليمان
احمد مصطفى بسطاوي محمد
كرم السيد كامل عيسى
ريهام سمير احمد ضياءالدين مراد
احمد حمدى امين حسن
احمد حسين السيد محمد
هبه ﷲ ابراهيم صابر احمد
على هشام عزت محمد عبد الدايم
سارة احمد عبد السﻼم محمد جمعة
جهاد رشدى علي محمد
محمد عاطف محمد عكر
اماني اسامة عبد الباسط سيد
مروه يسرى ربيع مسلم
عبدالرحمن منتصر محمد حسين عجوة
محمد عبد الرحيم جعفر محمود

الكلية
علوم بنها
حقوق بنها
تربية دمنهور
تربية اسوان
تربية حلوان
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
اداب القاهره
تجاره المنصوره
اداب القاهره
تربية ابتدائي بنى سويف
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه طنطا
فنون جميله فنون حلوان
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
ك.ت .فني صناعى الصحافه
تجاره طنطا
اداب سوهاج
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
تجاره سوهاج
تربية ابتدائي عين شمس
حقوق قنا جنوب الوادي
اداب بنى سويف
اداب سوهاج
حاسبات ومعلومات حلوان
تربية طنطا
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تربية طنطا
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق طنطا
اداب انتساب موجه اسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
322220
316141
599346
125836
728200
659818
233663
314980
445524
301382
835371
303003
847878
519562
600651
614604
844687
433454
381943
744998
130844
817447
160679
905350
728201
815060
442434
661014
661823
676467
613323
894409

اسم الطالب
محمود رمضان محمود رمضان حسين
امينة محمد محمد إبراهيم الفخرانى
عبد ﷲ اسامه عبد ﷲ عطيه
دعاء حسين عبد الحميد حطب
اﻻء هانى عبد الكريم عبد الحميد
امل فوزى السيد احمد عبد الفتاح
ياسمين باسم مصطفى كمال
احمد السيد الديساوى محمد الحارونى
شيماء عاطف عبد الحميد محمد الحجار
السيد خالد السيد سويلم
باسل محمد احمد عبد الرحيم
ياسمين عبد الجواد محمد عبد الحميد موسي
نسمه احمد الدسوقى حسن
امل عبد الحق محمد قطب دويدار
بسنت جمال محمود عبدﷲ السيد
اسماء حمدى السيد عبدﷲ
محمود محمد صالح زهران
يحيى عادل قطب قطب عرب
ياسمين عبدﷲ عطيه محمد
نيره عبد الرحمن سليمان السيد
فاطمة احمد عبد الرحيم مرسي
مصطفى محمد رضا محمد امين
رحاب احمد نعيم محمد
رحمه رفعت محمود السيد
ايه ابراهيم عبد الهادى محمد السيد
سارة فتحي محمد يونس
يوسف خالد رمضان السيد ناصر
رقيه ابوزيد السعودى ابراهيم
ايات عبد المجيد ابراهيم المتولى
فاطمه الزهراء ايمن احمد السعيد السيد محمود
مريم احمد يوسف عبده
محمد خميس عبد العزيز بخيت

الكلية
علوم رياضة شبين الكوم
تربية شبين الكوم
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره انتساب موجه قاهره
علوم الزقازيق
تربية رياضية بنات المنصورة
حقوق عين شمس
تجاره بنها
اداب طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره دمنهور
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
معهد فني تمريض الزقازيق
دار العلوم المنيا
تجاره دمنهور
زراعه عين شمس
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية /رياضه المنيا
تربية بنى سويف
اداب سوهاج
علوم الزقازيق
اداب المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية المنصوره
تربية المنصوره
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
نوعية الزقازيق
اداب سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
310892
305956
522929
470846
823178
821691
893636
435884
128352
809772
734566
584528
206862
454442
106495
592685
908605
107729
478113
578760
838479
439600
452230
909082
306441
305050
800418
545647
375504
153028
464986
593386

اسم الطالب
وفاء سمير على البلتاجى
عبد الرحمن زكريا عبد الحكيم الشاذلي
ايه السيد عبده محمد عبد اللطيف
اميرة احمد عبد العزيز عبد ﷲ عبد ﷲ
مروه اشرف محمد ابراهيم
نوره على الحاج احمد محمود
ايمان رياض فلتاؤوس مهاود
اية محمد احمد عبد الحليم نعيم
هند سامى محمد احمد سالم
انجى لطفى عبدالمسيح جاد ﷲ
جورج سمير ناصف داؤد
محمد فاروق عبد الرءوف الدرينى عامود
مينا مجدى ميشيل زكى
هند طلعت على ابوالصفا
محمد وليد طاهر حسن
عبير عﻼء عبده الحمامصى
تهانى احمد عثمان محمد
رنا مجدى توفيق محمود
فتحى مصطفى فتحى احمد زغلوله
عبدالرحمن محمد احمد الشيخ محمد مصطفى
سماح ابو سريع غريب احمد
هانيا عبد الستار مصطفى وصال على
خالد احمد محمد رمضان
عبد الرحمن محمد محمود محمد
احمد محمد محمد عبد الغفار
نورهان طارق ابراهيم علي خليفة
بافلى منصور جيد اسكندر
عمر مصطفى عبدالسﻼم حنفى
رانيا الهامى صبحى محمدبيومى
اروى عبد الحكيم عمر طه احمد
احمد عبدالرازق على حسن اﻻحول
احمد احمد محمد الﻼوندي

الكلية
تربية شبين الكوم
علوم رياضة بنها
تجاره اﻻسكندريه
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
اداب سوهاج
تربية سوهاج
تجاره اﻻسكندريه
تربية/رياضه حلوان
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا المنسوجات بالمحلة الكبرى
تجارة جامعة السادات
تجاره جامعة دمياط
اداب انتساب موجه اسوان
السن عين شمس
تجاره انتساب موجه طنطا
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية فرع الوادى الجديد
اداب اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه طنطا
اداب اسوان
تربية ابتدائي السادات
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
اثار الفيوم
علوم بنى سويف
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
زراعه دمياط/رياضة

Page 3919 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
838265
127649
515307
283590
909223
734829
664784
471642
891812
427080
353732
324740
891452
305323
533521
543692
399130
371098
121302
814208
660724
532526
445787
842439
314676
607823
748678
377814
436572
731223
168957
898372

اسم الطالب
آية محمود محمد نصر
شيماء محمود عبد ﷲ الغريب
مجدي يسري سعد محمود عبد اللطيف
عبد الرحمن محمد احمد عثمان ابو الدهب
ريهام محمد ابوالمكارم رضوان
رمضان عادل رمضان محمد جاد الكريم
البرنس عبد المنعم محمد الشاذلى
عبدالرحمن على محمود على محمد
خالد على محمود السيد سالمان
ميﻼد صبرى جبره عبدﷲ
احمد منصور احمد حسن
ماري محروص رزق حكيم
مينا ميشيل يوسف ميخائيل
سارة رزق محمد ابراهيم سيد احمد
اميرة ابراهيم محمود عبدﷲ ابو رية
جهاد فتحى بسطاوى احمد خليل
محمد عطا جاد محمد
احمد صدقى عبدالباسط محمد
شريف رزق حسن رزق
وائل ممدوح عوض احمد
فاطمه محمد عبد الحافظ سالم جبل
محمد حسن خيري حسن
سلمى اسماعيل سيداحمد ابراهيم شلتوت
محمود محمد مطاوع احمد
حسام محمد فرج مصطفى منصور
رانيا احمد عنتر احمد ابو العطا
اسراء على محمود على
عبدﷲ عبدالشافى محمد على العوضي
احﻼم فتحي عبدالرحمن احمد
محمد سمير محمود عبدالصادق خليل
محمود محمد محجوب عطا
احمد عبد الواحد احمد عبد الملك

الكلية
تربية فرع الوادى الجديد
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب دمنهور
علوم القاهره
معهد فني صحى اسوان
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره كفر الشيخ
تربية رياضيه بنين اسيوط
تجاره دمنهور
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تربية الغردقة جنوب الوادي
معهد فني صحى اسيوط
اداب شبين الكوم ج المنوفية
زراعه اﻻسكندريه
تربية/رياضه اﻻسكندرية
علوم رياضة الزقازيق
حقوق عين شمس
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضة
تربية المنيا
طب بيطرى المنصوره
طب بيطرى دمنهور
تجاره طنطا
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب بنها
اداب المنصوره
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تربية ابتدائي عين شمس
تربية/رياضه اﻻسكندرية
علوم جامعة دمياط
السن عين شمس/رياضة
علوم سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
594396
889904
378282
604468
160730
386931
757388
354936
679055
150985
462430
313088
438744
604864
124902
529140
605843
180758
130114
314191
547070
166157
229970
145380
442288
307842
150309
167168
240558
587442
613543
456771

اسم الطالب
طارق محمد عبد الحليم الرفاعى
داليا على احمد مصطفى
كمال منير عبدالسميع حسن فضيل
محمود احمد محمد رمزى عبده
اميره سعد احمد حسن
مها محمد فتحى عبدالحفيظ
ايه كمال احمد محمود
دنيا منصور رمضان على
محمود صﻼح فتحى محمد متولى
اية محمد عبد الغنى امين
اﻻء عبدالمحسن احمد حجازى
اماني علي عبدالحميد محمد
سهيلة موسي عبد الباسط سليم ابراهيم
ناهد عطية صﻼح اسماعيل
عمر محمد عبد الستار محمد
اسماعيل سعيد اسماعيل عبدة علوان
احمد محمد صﻼح الدين محمد شحاتة ربيع
محمد جمال عبد الحميد عبد الحليم
محمود احمد عبد المنعم عبد الجليل
ماجدة اشرف محمد بدر الدين
احمد عبد الغني مبروك عبد الحميد
عبد الحميد عبد العليم عبد الحميد عبد العزيز
ساره احمد حسن محمد
سعد شعبان سعد نوار
محمود السيد محمد حسن ماضى
سارة صبحي عبد الحميد خليفه
افنان عبد الباسط عبده علي
شيماء دباح احمد امين
ساره عصام عبد الرحمن رفاعى
أمانى عبد الغنى أحمد الكميتى
محمود محمد محمد احمد
لؤى خالد السيد سعد

الكلية
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تربية اسيوط
تجاره انتساب موجه الزقازيق
معهد فني صحى الزقازيق
علوم بنى سويف
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
اثار الفيوم
السن عين شمس
رياض اطفال المنصوره
تجاره القاهره
اثار الفيوم
تربية الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق حلوان
تربية شبين الكوم
حاسبات ومعلومات المنيا
تربية الفيوم
علوم رياضة عين شمس
معهد فني صحى امبابة
تجاره طنطا
تربية ابتدائي شبين الكوم
علوم القاهره
تربية الفيوم
زراعه عين شمس/رياضة
تربية ابتدائي طنطا
علوم الزقازيق
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
304319
151828
831685
134855
818007
285815
530232
755926
367973
162138
683276
650023
811672
746463
305851
579993
437134
320927
664278
115005
750940
303633
533088
151653
740875
472377
895680
321687
129226
659290
318392
434042

اسم الطالب
عائشة علي عبدالعزيز عماره
اسﻼم رجب سيد جوهر
ابراهيم محمد صادق عبدالحميد
احمد عبد الرحمن عبد الحكم على عامر
ساره اشرف حنا خرستيان
اية الوليد صالح محمد
عمر عبدالحميد محمد عبدالشافى عبدالحميد ابراهيم
عﻼ فايز سﻼمه حسن
امنيه محمدالطاهر حسن محمود
اسراء فرج سيد عبد الفتاح
اسماء فتحى عبد النبى على عمر
عبد ﷲ جمعه الوصيف احمد الجندى
احمد عماد الدين توفيق حسين
سماح مشهور عبد الرحمن عبد الحافظ
هشام عصام الحسيني حماد
آية أحمد سليمان محمد عوض
ريم اشرف مصطفى محمد عطيه
سارة عزت توفيق الغزالى
ابتسام جبر محمد جبر
اية ايمن حسنى عبد الحميد
احمد محمد التابعي حسن الحداد
صفية محمد حبيب حبيب
آية أحمد رمضان فهمى توتو
مصطفى محسن محمد عويس
ابانوب مخلص فخري حبشي
اسراء احمد متولى احمد أحمد
محمد خالد خلف احمد
احمد عبد الجواد عبدالحميد ﻻشين
وائل عﻼء الدين محمد زكى
رحمه يسرى الباز يوسف الجزار
مصطفى منير كامل عجور
اسﻼم محمد عبدالحميد محمود

الكلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية رياضيه بنين بني سويف
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
نوعية موسيقيه المنيا
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر
علوم كفر الشيخ
تربية العريش
اداب الزقازيق
اداب سوهاج
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
علوم بورسعيد
حقوق بنى سويف
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية طفوله طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم شبين الكوم ج المنوفية
نوعية المنصوره
بنات تربية/رياضه عين شمس
تجاره بور سعيد
تربية شبين الكوم
زراعه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه بنى سويف
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تربية طفوله كفر الشيخ
تربية سوهاج
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
حقوق حلوان
اداب المنصوره
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
اداب اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
810097
381178
905384
241998
903262
134692
480727
119010
228635
582422
504398
800621
663617
677112
233081
599251
234475
234125
384116
149554
305816
755862
312103
516795
383901
823055
654307
680934
518257
802094
753861
590349

اسم الطالب
حنان يونس محمود محمد
محمد خالد عبدالعاطى عبدالفضيل
منه ﷲ عﻼء خلف محمد
محمد لطفى احمد محمد فارس
كريمه علي حسين محمد
مصطفى سعد مصطفى احمد
اسماء غريب احمد كرد
اسماء مجدى سعيد محمد
محمود عبد ﷲ نوبى محمود
عبد ﷲ محمد رزق عقرب
ماريو لويس ليون حنا
اسماء جابر عبدالحكم محمد
ريهام السعيد عبد الموجود السعيد شومان
معتز احمد فتحى حسين
منة عبدالحكيم جمعة عثمان
عبد الرحمن السيد عبدالعزيز عافية
غريب هشام محمد عبدﷲ
اسﻼم محروس السيد عبد ﷲ محمد
هدى محمد هشام عطيه
ايمان رضا عبد الفتاح مصطفى
عمرو مجدي محمد حسين عمار
احمد عبدﷲ عبدالعزيز العبد
احمد اشرف عطية مطر
ماهر الدمينى عبدالعزيز حسن
حاتم خالد سعيد عبدالجليل
وﻻء مصطفى محمد عبدﷲ
ندا سامى شعبان عبد الحميد
محمد السعيد عبد الحميد ابراهيم سﻼمة
إيمان إبراهيم احمد عطاﷲ ابوعرب
مصطفى عاطف عبدالرازق العبد محمد
فاطمه الزهراء ايمن السيد حسين محمد شلبى
فتحى عﻼء فتحى الشريف

الكلية
اداب المنيا
علوم رياضة بنها
اداب سوهاج
حقوق حلوان
اداب سوهاج
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب جامعة دمياط
حقوق حلوان
أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره اﻻسكندريه
طب بيطري المنيا
تجاره انتساب موجه المنصوره
معهد فني صحى المنصوره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم الزقازيق
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
حاسبات ومعلومات عين شمس
تربية حلوان
تجارة جامعة السادات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
طب بيطرى جامعة السادات
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه عين شمس
زراعة قنا ج جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب دمنهور
تمريض المنيا
تربية رياضيه  /بنات بورسعيد
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
893856
382573
107075
587516
224362
549297
519689
446387
138054
436207
884295
911591
125543
594253
312722
509966
507948
450059
545469
875463
599812
921045
379232
884148
277187
286445
368093
152364
673091
228237
915640
438938

اسم الطالب
محمد السيد محمد احمد
شيماء كارم عواض على
ندى مجدى حسين محمود ابراهيم
رنا احمد عبدالقادر نجم
اﻻء سيد سيد محمود
ريهام مصطفي محمد على صفار
أمنيه حسن صﻼح مراد
محمد ابراهيم محمد السمان
نوران محسن محمد حلمى محمد يوسف
اسراء محمود توفيق سراج محمد
وﻻء كمال شوقى احمد
اسماء عبد الجابر جعفر احمد
ايه عبد الجابر سيد محمد
منى محمد ابو العنين ابو العنين اﻻكرت
احمد محمد طعيمه محمد
جرجس جميل مهنى خليل مجلع
مسعود فرج مسعود عبدالجواد سليمان
بسنت ابراهيم مصطفى ابراهيم عﻼم
على عصام على محمد سليمان
ايه سيف اﻻسﻼم كمال لبيب
احمد حسن محمد الشحات
بيشوى شنوده منقريوس حلمى
شروق اشرف محمود حسين عبدالرازق
ساره وصفى بشاى منسى
باسل اسامة يوسف شريف
بيتر يوسف لمعي عازر
مريم ابراهيم ابوالفتوح عبدﷲ
حسام ايمن حسين عبد القادر
اسﻼم السعيد ابو شوشه ابراهيم سﻼمه
احمد سيد محمد السيد غانم
هشام علي بكر احمد
نهلة نصر احمد على مرسي

الكلية
تجاره سوهاج
حقوق بنها
تجاره القاهره
تجاره طنطا
حقوق حلوان
علوم رياضة اﻻسكندرية
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
اداب طنطا
العالي للغات  6اكتوبر
تربية اسكندرية
تجاره اسيوط
تربية اسوان
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
حقوق اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره طنطا
كلية اللغات والترجمة سوهاج
تربية رياضيه بنين الزقازيق
تجاره سوهاج
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره اسيوط
تجاره انتساب م .بنها
تجاره طنطا
تربية بنها
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اسيوط
تربية/رياضه اﻻسكندرية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
394449
245445
110410
377551
168682
168428
544226
438388
132823
129245
131102
537217
832657
304373
454679
548768
110350
243014
142574
677220
668628
812838
448688
159253
230885
387305
895101
579183
204920
906633
538032
607086

اسم الطالب
محمود عبدﷲ احمد علي
اسراء عمرو ناصر محمد
احمد فتحى فراج بكر
سندس جمال ابراهيم ابراهيم عمارة
جهاد محمد محمد عبد العال
مصطفى اسماعيل سيداحمد محمد
محمد خالد احمد على احمد طه
مريم عبد الواحد محمد شريف نور
احمد محمد وهيب محمد علوان
مروه محمد احمد طايل
منة ﷲ سعيد محمد عبد العزيز
رنا زكي حسن على الحلواني
اسراء عيد ربيع امين
سارة احمد لطفى حسين
اية خالد السعيد ابو طيره
احمد عاطف عبد الحفيظ شومان
محمود سمير احمد رجب
منة ﷲ جمال شكرى حسان
رضوى خالد العربى على حسين
محمد اكرم ابراهيم حسن حسين
منال مجدى يوسف عبد الدايم سراري
ايناس نجاتي تهامي محمد
ناتالى مجدى بانوب جرجس انطون
رحمه محمد عبد الفتاح محمد
حازم سيد لملوم عبدالصمد
هاجر محمد ابواليزيد محمد
زينب احمد عبد الشافى ابوزيد
اسراء صبحى محمد ابوالمجد
جميل مجدي كمال ابراهيم
مريم ايهاب خير شحاته
منار سعيد كمال ابراهيم فايد
كريم محمود محمد محمود أمين

الكلية
اداب انتساب موجه بنها
علوم حلوان
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره بنها
زراعه الفيوم
تجاره بنى سويف
حاسبات ومعلومات عين شمس
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره بنها
كلية البنات علوم عين شمس
اداب انتساب موجه القاهره
علوم طنطا
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
معهد فني صحى طنطا
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
السن عين شمس/رياضة
زراعه القاهره
حقوق حلوان
حاسبات ومعلومات المنصوره
علوم رياضة الزقازيق
اداب المنيا
تجاره طنطا
تربية ابتدائي بنى سويف
تربية عين شمس
كلية البنات تربية عين شمس
تربية ابتدائي سوهاج
تربية طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية سوهاج
تجاره دمنهور
تجاره الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
356008
321023
670185
727630
389299
129958
917358
539875
168892
219005
809106
131739
586414
918086
677118
535521
106832
309837
606926
599433
317761
540588
237605
918919
829780
433986
240882
453282
119740
144183
455471
814136

اسم الطالب
ايه احمد على محمد الشيخ
نوران طارق محمد جاب ﷲ
هاجر عبده محمد ابراهيم
ندى ابو بكر ابو المعاطى سالم
امل جمال رجب درويش
عمر حاتم حسن عبد الخالق البيومي
محمود نور الدين ابراهيم محمد
رقيه عبدالعزيز سعد محمد بدوى
احمد كرم محمد معوض
ابانوب ايمن زهجر فهيم
نسمة حجازي احمد سيف
احمد فتحى فؤاد احمد
مروه مجدى محمد عبد الجواد الحنفى
محمد احمد مسلم سليم
حسام محمود سعد العدل علم الدين
رنا خالد احمد النجار
عمر عبد العزيز احمد السيد خليل
محمد سامي صبرى دغيدى
ندى ثروت ابو سالم محمد سالم
احمد محمد السيد محمد عﻼوى
محمد سمير سالم السيسى
ياسمين محمد عبدالعزيز محمد
هدير ابو الحسن سعد احمد
بشير محمد فواز عبدالحافظ
محمود نجيب محمود عبدالرحمن
مارك جورج نسيم باسيلى
اسماء ياسر سمير عبد الحميد
نسرين عبد الناصر جﻼل عبد الناصر مراد
حسام علي حسنين علي
اسامة احمد حسين محمد
محمود محمد صفوت امين احمد
مريم ماهر صدقى ابراهيم

الكلية
نوعية عباسيه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
رياض اطفال المنصوره
السن عين شمس
تربية ابتدائي بنها
حقوق حلوان
تجاره اسيوط
تربية دمنهور
تربية الفيوم
تجاره انتساب موجه قاهره
طب بيطري المنيا
تجاره بنها
علوم بنها
تجاره سوهاج
تجاره جامعة دمياط
تربية دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
علوم رياضة جامعة دمياط
علوم الزقازيق
تجاره بنها
علوم دمنهور
نوعية جيزه
حقوق سوهاج
كلية تجارة ج أسوان
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اثار القاهره
تجاره انتساب موجه طنطا
حقوق عين شمس
معهد فني صحى امبابة
اداب طنطا
تجاره اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
234531
841144
285947
615165
913647
527031
425118
228599
581392
606936
682935
889307
609744
357418
442051
838260
110359
876613
141207
383157
318605
725695
667178
733201
116247
831812
298887
225161
816635
612400
528853
323417

اسم الطالب
محمود محمد امين حافظ
رحاب عبد الرحمن محمد شحاته عبد الرحمن
سارة صﻼح ذكي حسن
احمد شحته محمد محمد سليم
اميره عبد الستار ابوزيد محمود
أيمان رافت احمد محمد
نهال ياسر خميس السيد حسين
نور الدين ابراهيم عباس محمد
احمد محمد محمد ابراهيم فياض
ندى هشام محمد توفيق محمد
عبد ﷲ الدسوقى محمد مصطفى السحيلى
اسامه ناصر عبد الحميد حسين
محمد اشرف عطية محمد
محمد رضا احمد عبدالرحمن
احمد منصور عبدالفتاح محمد خليل
أمل أحمد سبع مشعال
محمود مدحت محمود احمد
ماجي ممدوح لبيب ابادير
فاطمه فهمى محمد فهمى
زينب خالد فتحى عواد
محمود اشرف محمد عبدالحليم ناجى
فهمى مجدى فهمى عبدالحميد الوصيفى
اميره محمود حسن على الحايس
محمد محمد عبد المنعم هاشم سيف
محمد احمد شاكر احمد حسنين
توفيق موسى توفيق مصطفى
احمد جمال الدين فتحي بكري
عبد الرحمن نصرالدين احمد جاد
حسن محمد عبدالعزيز حسن
خالد اسامه البرنس على
خالد محمد متولى على حجاج
اسراء عبد السﻼم محمدمحمد بكر

الكلية
تجاره انتساب موجه عين شمس
نوعية المنيا
السن عين شمس
تجاره الزقازيق
تمريض أسوان
طب بيطرى اﻻسكندريه
علوم رياضة اﻻسكندرية
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره المنصوره
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
تجاره بور سعيد
تربية رياضيه بنين اسيوط
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
علوم عين شمس
تجاره طنطا
تمريض اسيوط
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
تجاره اسيوط
حقوق القاهره
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
طب بيطرى بنها
تجاره انتساب موجه الزقازيق
رياض اطفال القاهره طالبات
معهد فني تمريض الزقازيق
زراعه عين شمس
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية/رياضه حلوان
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
زراعه سابا باشا اﻻسكندريه
تربية السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
536845
544857
301622
430711
805785
153302
678840
443010
292623
171761
509937
595244
217969
466668
305734
435477
135407
110290
605948
464815
444802
371894
673034
226555
807577
729174
892700
239631
656742
368647
432470
168380

اسم الطالب
شرين محمد على محمد رمضان
عبدالرحمن محمد محمد كامل هﻼل
فادي اشرف سعد مرعى
دنيا صالح عبدالرحيم مغيب
عماد ممدوح السيد احمد
مني علي احمد حسن
احمد حلمى عبد الوهاب على يوسف
اﻻء ابراهيم عبد العزيز نبوى النجار
شروق عاطف سعيد محمد فؤاد
محمود محمد امام ابراهيم
يوسف مختار حمزة السيد
محمد احمد مختار ابراهيم احمد
ساره محمد احمد محمد
شيماء حسني فاروق عبد الحميد المالح
جابر عماد الدين جابر الريفي
مريم احمد شحاته السيد عثمان
عبد ﷲ جمال محمد صابر
محمد احمد حامد ادم
مصطفي محمد عبد الكريم محمد شقرى
ادهم محمد كمال عبد الرحمن العدوى
اسماعيل السيد اسماعيل السيد زغلول
مها عبدالفتاح احمد حسن
عصام السعيد عبد الحميد مأمون عبد ﷲ
احمد عادل عيد فرج
رباب محمود رمضان عبداللطيف
نهال سمير مصيلحى محمد
ايمان ابراهيم احمد محمد
عادل محمد ذكي جودة
ايه محمد ابراهيم محمد اﻻمشاطى
مصطفى محمود محمد سﻼمة
احمد رضا خليل سعد عمر
عبد الرحمن نبيل رجب شاكر

الكلية
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
علوم رياضة كفر الشيخ
معهد فني صحى بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
حقوق المنصوره
اثار قنا جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنى سويف
تجاره دمنهور
معهد فني صحى بور سعيد
اداب عين شمس
اداب كفر الشيخ
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
زراعه اﻻسكندريه
تجاره دمنهور
تجاره القاهره
علوم رياضة الزقازيق
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
معهد فني تمريض طنطا
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره اسيوط
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره اسيوط
تجاره القاهره
تجاره المنصوره
تربية بنها
تربية اسكندرية
تجاره انتساب موجه بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
443183
219309
365177
919429
307411
523796
359627
734349
128562
364107
825365
166312
654805
656584
744743
681248
308474
324515
823992
816862
612809
537335
597279
516463
731185
384174
161474
359800
322752
901364
122571
124497

اسم الطالب
شروق محمد عبد الرحمن الشاذلي
مهرائيل نشأت نجيب توفيق
اسراء محمد مسلم سيد
يسريه عنتر مسعد حسين
نهى سميح سعيد قشتي
ريهام شعبان حسن على حسين والى
ابانوب عبيد سلطان عبيد
اميره السيد عبدالسﻼم حسن نصر
رضوى عبد المنعم سعد محمد جمعه
امل مجدى عياد ميخائيل
هدي محمد حسن شحاته
احمد محمد خيرﷲ عبد الفتاح
اميره محمد مراد عبد الشافى احمد العدل
رنا اسامه كمال محمد مصباح
دينا عبد العزيز ابراهيم عبده
شيماء ابراهيم الشافعى حسن على
اسراء شفيق ابراهيم الجمال
محمد خالد سيد توفيق
سحر سمير عبد الرحمن قاضى
منى جمال محفوظ عبدالعزيز
اسماء مدحت السيد على سرور
امانى محمد محمد محمد أبو خضره
أية مصطفى أحمد محمدالزيات
زكى على زكى محمود الجندى
الهام رأفت عبد الحليم احمد
احمد عبدالمطلب السيد نصر
اسﻼم محمد حمدان جودة
احمد محمد رفعت محمد الحسينى
اﻻء بسيوني رشاد مصطفي الشيخ
ابوالوفا ماهر كمال ابوالوفا
شروق سامى صﻼح الدين على
مينا مكرم منير نبيه

الكلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره سوهاج
علوم شبين الكوم ج المنوفية
علوم اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه عين شمس
فنون تطبيقية جامعة دمياط
حقوق القاهره
حقوق عين شمس
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
معهد فني تمريض الفيوم
تربية ابتدائي المنصوره
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
تربية/رياضه المنصورة
تربية ابتدائي شبين الكوم
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره جامعة دمياط
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تربية طفوله شبين الكوم
تجاره سوهاج
تجاره القاهره
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
881122
366939
501500
739902
436574
533216
809337
138822
725606
352505
657092
658021
745361
526533
154900
317655
500738
318972
279614
749083
225410
559826
378867
364813
803630
204318
803699
730570
106151
754013
294684
244305

اسم الطالب
اسماء سيد على فرغلي
عمر محمد العزب العزب عبادة
يارا عبد القادر عبد المحسن احمد
مرثا سمير عطيه عبدالقدوس
اسماء محمد شعبان محمد
آيه حمدى شحاته حسن أبو بكر
احمد عبدالناصر سالم حامد
ايه عﻼء الدين على عبد الواحد
اسماء فؤاد محمد عبده
نجود اشرف عبدﷲ طه السيد
جويدان محمد فاروق العشماوى
اسراء احمد محمد حسنى
ايمان جمال الجميل محمد الغنام
كيرلس فكرى أنيس جادﷲ معوض
سارة سيد متولى سيد
مينا ميﻼد سليمان يوسف
هشام ياسر يحيى محمد ابراهيم
عبير حسن محمد عبد العليم
منار شريف سعد محمد على المساح
نورهان السيد محمد محمود
ندى اسامه طه مرسى
سارة شكرى جابر الرشيدى
كامل احمد حامد احمد حسان
منه ﷲ حسن مسعد حسن
أميرة جابر سعيد سربانه
مريم ماجد حلمى قلدس بشاى
حسناء عامر فتحي شحاتة
فاطمه الزهراء على محمد عبد العال سﻼمه
مصطفى حسين عبد الوهاب خيرى
جونى جوزيف أخنوخ يسى
مينا جاورجيوس نصيف بولس
مياده مصطفى شعبان عطا ﷲ

الكلية
تجاره اسيوط
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره اﻻسكندريه
تمريض الزقازيق
تربية طفوله اﻹسكندرية
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تجاره بنها
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
زراعه سابا باشا اﻻسكندريه
تربية ابتدائي بنى سويف
علوم جامعة دمياط
تجاره دمنهور
تربية ابتدائي بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي جامعة السويس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم المنيا
حقوق عين شمس
علوم المنيا
رياض اطفال بورسعيد
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية ابتدائي عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
471152
531193
736337
148553
751136
315231
443081
677968
361316
206283
681912
613849
244648
462160
281733
323484
911683
591245
505496
744769
505803
437349
293939
231619
388859
126006
739896
356504
355384
913631
468953
354853

اسم الطالب
فاطمه امام محمد امام شبانه
ياسر ابراهيم رضا حسين سﻼم
ايمان ابراهيم الهادى عطيه
مها صبرى سيد محمد
محمد ابراهيم سعد حسن ابو الحسين
عمر محمود قطب عمر الزيات
ايه انور ابراهيم عبد الوهاب عطا
حسام عبد السﻼم صبح عبد الخالق النمكي
يمنى محمد جمال رضوان يونس
عبد الرحمن عبد ﷲ احمد البغدادى
اميره السيد محمد محمد ابراهيم عبد العال
مؤمن راضى محمد سعد الدين عثمان
هشام احمد محمد خليل
ايمان راشد عبدالسﻼم راشد سعيد
مريم حسين محمود محمد عامر
ياسمين سعيد محمد أحمد عسكر
دينا عبد ﷲ محمد على
يمنى يوسف حسن النشوقاتى
نور ﷲ محمد محمود سليم عبد الرحمن
امنيه عصام ابراهيم عبد المقصود زيان
يوسف يحى محمد السيد ميدان
صابرين سيد محمود السيد سﻼمه
فيلوباتير وحيد عبدالملك غطاس
شيماء احمد محمد عبد الغنى
محمد عبدالمنعم حسنى حسنين
ياسمين عبد الرازق احمد محمد
غاده فيصل عبدالكريم منصور
جهاد محمد سالم سليمان
امنه عبدالفتاح سليمان عبدالعزيز
اروى على موسى حسن
بسمه على محمد الرشيدى
امنيه ايمن محمد اسماعيل

الكلية
تمريض كفر الشيخ
تجاره دمنهور
تربية ابتدائي الزقازيق
تربية حلوان
تجاره جامعة السويس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي طنطا
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره بور سعيد
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
تجاره سوهاج
تجاره كفر الشيخ
تجاره عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية اسوان/رياضة
تربية جامعة دمياط
حقوق اﻻسكندريه
تربية اﻻسماعيليه
حقوق اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
حقوق عين شمس
تربية عين شمس
تربية الزقازيق
تجاره القاهره
السن عين شمس
تمريض أسوان
تربية كفر الشيخ
حقوق حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
221323
290027
236735
821183
400015
884625
362363
473301
429805
671127
583057
300420
253196
827053
732994
153278
737466
813406
207030
155806
113403
281481
746254
527476
214520
284061
529924
594975
667532
288340
514946
524748

اسم الطالب
سهيلة سيد سعيد سيد محمد
بسنت محمود نظيم محمود
عمر عبد الرحمن احمد سعيد
ساره محمد سيد على
عمرو محمد على اسماعيل
هدى جمال احمد نعمان
فاطمه احمد عبداالظاهر عبدالسميع
امانى الشحات عيد مرسى
كريمة السيد محمد حسين فرج
رقيه محمد محمد السعيد
الهام يحى ابراهيم احمد البقرى
راندا محمود محمد عبدالعليم محمد
دنيا ايهاب علي شحاته
سهيله عادل محمود ابو الوفا
ريم سمير عثمان المسيري
ايه شحاتة عبد الفتاح محمد
اسراء محمد متولي السيد
مصطفى عبدالرحمن فتح الباب محمد
ياسمين مجدي حسن توفيق
محمد خميس محمد حسن
كمال محمد كمال محمد عطية
جوني اديب ميشيل رياض
احمد صﻼح الدين يونس الصافى
اسراء جمال السيد أحمد شاكر
بوﻻ عادل ابراهيم بشاى فرج
محمد بدر عبد التواب هاشم
احمد نصر محمود السيد عوض
هبه فوزى فوزى ابراهيم يوسف
حبيب سامى ابراهيم المصري
رضوى راضي عوض سليمان
احمد شوقى سعد طاهر الشرنوبي
مينا فهمى سعد فهمى خليل

الكلية
حقوق حلوان
تجاره القاهره
تجاره القاهره
تربية قنا ج جنوب الوادى
حقوق بنها
اداب انتساب موجه اسيوط
علوم القاهره
اداب كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تمريض المنصورة
معهد فني صحى طنطا
حقوق القاهره
تجارة جامعة السادات
اداب قنا ج جنوب الوادى
تربية/رياضه الزقازيق
معهد فني صحى بنى سويف
نوعية الزقازيق
معهد فني تمريض المنيا
السن عين شمس/رياضة
تجاره بنى سويف
حقوق القاهره
علوم رياضة بنى سويف
معهد فني صحى اسماعيليه
اداب اﻻسكندريه
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب حلوان
علوم اﻻسكندريه
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه المنصوره
طب بيطرى القاهره
تجاره دمنهور
علوم جامعة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
876051
451640
885810
611713
371619
739948
469246
431686
508568
600988
653258
910891
179537
383515
585725
875236
213504
607645
125888
891687
312520
834635
601698
129658
827042
756324
225344
155501
436877
209417
149068
297608

اسم الطالب
محمود محمد علي احمد مسعود
عبدﷲ جمال المحمدى عبد القادر
هبه حماده محمد رشوان
ايه خالد محمد عبد اللطيف
نرمين ابراهيم عبدالحليم عبدالفتاح
امنيه محمد محمد حسن سيد احمد
مي حسين طه حسين يحي
عمرو ايهاب فكري النحاس
داليا بسام محمود احمد محمد
على محمد رضوان فريد
هايدى ابراهيم عوض ابراهيم رزق
عبد الرحمن خالد الطاهر محمد
علي مصطفى ابراهيم جوده
محمد فرج امين سﻼمه ابوشعله
محمد فتحى معوض الحارون
عبد الرحمن مرتضى عبد العظيم محمد
طيبه عبد الرحمن كامل عبد الباقى
محمود رفعت محمود عبد الرحيم سليم
علياء خالد ابراهيم علي منصور
زينب عبد الحميد ضيفور حسن
علي ممدوح على سالم
تيسير عرفات محمد احمد
نيره نبيل فتحى خليل على قوره
اية محمد مختار محمد
ريم احمد حمزة حامد
محمد فايز فارس سالم
شروق طارق فؤاد طه
اﻻء نصر توفيق محمد
اسراء مسعد خليل محى مجر
منى عزب نصر عزب
محمد سعيد عبد الرحمن حفنى الجابري
فاتن عزب عبد ﷲ جبالى

الكلية
علوم اسيوط
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
طب بيطرى اسيوط
تمريض الزقازيق
تجاره انتساب م .بنها
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
تجاره طنطا
حقوق اسوان
تجاره اسيوط
زراعه عين شمس
معهد فني صحى طنطا
تجاره اسيوط
تجاره القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره القاهره
تربية اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره الزقازيق
زراعه القاهره
تربية قنا ج جنوب الوادى
تربية العريش
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية بنى سويف
زراعه اﻻسكندريه
تجاره انتساب م .بنها
تجاره انتساب موجه حلوان
فنون جميله فنون المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
884676
169586
286276
584243
899235
165613
280203
133521
755252
204377
382375
731667
728514
884727
278578
104252
208240
477374
120114
538869
527553
370025
576869
125875
666487
745632
123388
903173
530213
660908
285280
910078

اسم الطالب
محمد احمد محمد عبد الجواد
علياء حسن سعيد محمود
لمياء محمد أحمد حسين احمد
عمرو محمد احمد عمرو
احمد شعبان عبد المعبود حجازي
انس صﻼح محمد عبد الحميد
عﻼ عصام الدين نجيب محمد توفيق
ابتسام محمد الخضرى عبده
هاجر عبد الهادى عبد الحى درويش
ماريان جورج جوزيف خشرم
محمد شعبان سيد حسن
يونس فتحي يونس مصطفى
احمد مجدي محمد مصطفى محمد حمودة
نجوى محمد احمد عبد الناصر
منة ﷲ تامر محمد نصر الدين ميﻼد
اصالة محمد عبد العظيم على حسانين
دنيا طارق حسن عبد الوهاب
رندا عيد محمد محمد الخولى
عبد الرحمن طارق ممدوح محمود ندا
آيه محمد فوزى فليفل
سحر محسن عبد الفتاح محمد حجر
محمد عبدالخالق عبدالمقصود محمود
هدير السيد احمد ابويونس
سلمى عادل السيد حسن على
شحاته محمد شحاته الجمل
منصور حمدان عبدالعال بكري
جوزيف عصام عبد ﷲ جبرة
احمد جمال احمد عبد اللطيف
خالد احمد شوقى يوسف منصور
هدير جهاد عوض فرج السيد
دعاء اسامة عبده السيد عمر
عمر اشرف منصور جبر ﷲ

الكلية
تجاره اسيوط
اداب بنى سويف
اداب عين شمس
تجاره طنطا
معهد فني صحى سوهاج
نوعية الفيوم
اداب عين شمس
تربية عين شمس
تربية العريش
اداب عين شمس
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب اسيوط
تجاره عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه القاهره
اداب طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية اسكندرية
تجاره انتساب م .بنها
اداب طنطا
اثار القاهره
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
اداب سوهاج
تربية دمنهور
اداب المنصوره
تجاره القاهره
تجاره اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
522484
523870
897784
352920
372135
302989
367788
307317
430895
124335
477128
659629
558221
679646
528932
885633
614483
545678
895190
913947
615286
223443
599285
376252
747057
163221
213449
842471
891344
220311
308549
238511

اسم الطالب
على عبد السﻼم سعد ابراهيم فرج
مرام خالد محمد جابر سالم
اسماء حسن السيد محمد
سيف الدين محمد نعمان الروينى
ايزيس انور حبيب حبيب
منار محمد علي عامر الكيﻼني
شيماء محمد سامى سالم حسن
دينا فريد السيد أحمد جاب ﷲ
هبة ﷲ يوسف عبدالحى مرسى نصر
احمد كمال الدين حسين عويس
محمد مصطفى محمد ابو شنادى
اسماء مسعد السعيد عبد الحميد شعﻼن
ياسمين عبد السيد حسان عبد الجواد الحملى
اميره الصاوى محمد ابراهيم
احمد عبد الرازق فتحى الشقشه
اميره طلعت خميس على
رباب اشرف اسماعيل محمد احمد
مصطفى محمد حسن السيد احمد
رانيا جمال صالح احمد
ايمن عادل السيد السايح
هاجر محمد على ابراهيم
ضحى اشرف حسين فرغلى
ميرنا احمد عبدﷲ احمد التلينى
محمود شعبان احمد عبدالعزيز سويلم
احمد على غريب سالم
عزالدين سيد ابوسيف احمد
مارتينا شوكت فتحي اسكندر
رضوى جمال حسين ابراهيم
محمود محمد سيد عبد ﷲ
مريم محروس تونى احمد
سماح عبده عبدالرحيم راضى
سجده احمد شوقي احمد

الكلية
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية أساسي اسكندرية
اداب سوهاج
تجاره عين شمس
نوعية عباسيه
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب بنها
تربية ابتدائي شبين الكوم
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره القاهره
تجاره طنطا
زراعه المنصوره
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
تمريض المنصورة
زراعه دمنهور
علوم اسيوط
نوعية الزقازيق
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
اداب سوهاج
تربية رياضية بنين اسوان
اداب الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
تجاره جامعة السويس
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
السن المنيا
اداب اسيوط
السن عين شمس/رياضة
معهد فني صحى بنها
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
805249
513845
352225
663568
104781
284758
438801
461204
456811
362176
609446
896245
912139
654866
676143
323151
526379
109550
677165
228006
368207
368853
473834
163631
818683
584386
291858
526792
116775
500807
915763
534585

اسم الطالب
مصطفى مخلف محمود خلف
حمدى احمد حامد على
نجﻼء ابراهيم صالح محمد دعبس
هبه احمد عبد ربه الشربينى السيد احمد
ريهام رمضان جﻼل عبد العال
منة ﷲ مرزوق عبد الرشيد مرزوق
يارا مرتضي عبد الﻼه عبدالوهاب ابورضوان
حازم نبيل عبدالعزيزابراهيم الخرزاتى
سماء اكرم محيى الرفاعي
مديحه ابراهيم حسين ابراهيم
اسراء مجدى نصر عبدالباقى المرسى
اسراء السيد حسانين جاد
عمر مصطفى محمد ابراهيم
ساره السعيد حمزه ابراهيم
ايمان سمير ابراهيم محمود عناني
ايمان صبري ابراهيم حمد
ماريو ماجد فخري جويد
احمد سيد خلف عبد الﻼه
حازم محمد مصطفى السيد سلمان
احمد وليد وجدى مظهر
شيماء محمد شوقى عبدالفتاح
ايه شحته عبدالهادى غنيمى عجمى
هند منتصر حسن رزق
معاذ هشام احمد عبد الحميد
شيماء محمود عبدالحميد ابوزيد
بيداء عباس عبد المنعم عباس
ندى عثمان محمد عثمان
يارا صبرى عبد الحميد عبد الغنى سالم
عبد ﷲ اشرف عوض عوض محمد
ميار السيد ابراهيم سالم السيد
معتز على محمد ابراهيم
ايه فاروق عبد العليم السيد

الكلية
معهد فني صحى رياضه بنى سويف
حقوق اﻻسكندريه
تربية عين شمس
تجاره الزقازيق
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
حقوق اﻻسكندريه
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
حقوق عين شمس
رياض اطفال المنصوره
علوم رياضة سوهاج
تربية ابتدائي اسوان
معهد فني تمريض المنصوره
زراعه المنصورة/رياضة
معهد فني صحى بنها
اداب اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه حلوان
معهد فني صحى رياضه المنصورة
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب طنطا
علوم جامعة السويس
تجاره كفر الشيخ
تجاره بور سعيد
تربية ابتدائي المنيا
نوعية فنيه طنطا
تجاره طنطا
تربية أساسي اسكندرية
دار العلوم ج القاهره
اداب دمنهور
حقوق اسيوط
تربية طفوله ج دمنهور

Page 3936 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
602868
538940
540383
599228
593766
804085
430320
380208
445283
531857
585897
878475
678927
817540
821862
160061
760307
601316
581821
299790
322841
843080
597789
157776
217122
213624
537628
134305
533173
154037
811987
660749

اسم الطالب
آيه محمد عبد الحسيب عبد الوهاب عبدالمجيد
امانى حسنى ابراهيم ابوالفضل
نورهان سمير محمد عبدالعظيم
نورهان حسن إبراهيم عبد الفتاح محمد
امل محمود طلبه محمد زيد
هبة أحمد عبد الكريم عبد العال
عبدالرحمن اشرف سعيد عبدالحكيم
اسراء سامح حامد ابو المعاطي
ايمان خالد محمد امام على
رضا عبدالعال ابراهيم على اﻻشمونى
باسل حامد إبراهيم قاسم
حسن محمد حسن سيد
محمد عادل عبد الملك المتولى
ابانوب فهمي جميل ثابت
آﻻء محمد اﻻمجد محمود على
احمد روبى احمد عبد الجواد
ناديه مجدى احمد فرج ﷲ
آﻻء عمر عبد العزيز عطيه الحاجرى
عمرو عبد المقصود عبد المقصود العايق
محمد كمال عبدﷲ ابراهيم عويس
سارة فؤاد عبد الحميد احمد الجندى
شيرى عماد عدلى صادق
محمد رمضان رمضان محمد الشربينى
جرجس بدر لطيف جرجس
محمد اشرف عبدالفتاح فهيم
محمود محمد عبد التواب عبد الفضيل
دينا مسعد احمد عبدالحافظ سعد
محمود احمد مصطفي سﻼمه الديباوي
لينه الصاوى محمد الصاوى ماضى
حسناء حسن علي ابراهيم
محمد سامى سنوسى احمد
محمود عبد الفتاح الديسطى الشربينى

الكلية
رياضيه بنات الزقازيق
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره طنطا
زراعه الزقازيق
تربية جامعة دمياط
اداب انتساب موجه المنيا
زراعه اﻻسكندريه
كلية البنات آداب عين شمس
تربية ابتدائي طنطا
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره طنطا
طب بيطرى اسيوط
اداب المنصوره
نوعية المنيا
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
حقوق بنى سويف
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره الزقازيق
اداب طنطا
معهد فني صحى امبابة
تمريض شبين الكوم المنوفية
تربية ابتدائي المنيا
تجاره جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
حاسبات ومعلومات حلوان
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات حلوان
تربية اسكندرية
تجاره بنى سويف
حقوق بنى سويف
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
612143
302591
615434
376478
239034
285407
207481
840601
840669
827497
128944
844565
685065
725605
292153
802142
156213
585950
809601
103930
545763
129553
461905
240411
595572
308622
312571
164631
206190
374214
455636
430924

اسم الطالب
ساره محمد ابراهيم محمد
احمد ابو المعاطي حامد العيسوى
وفاء السيد محمد فتحى محمد
احمد محمد مرسى احمد مرسى
كريم محمد عطيه احمد
مصطفى علي رضا عبد ﷲ محمد
سلمى احمد عاطف خليل
محمود انور محمد عبدالرحيم
محمد شادى محمد على
علياء عبد الناصر مبارك حنفى
ميرنا عيد عجيب يوسف
محمود محمد محمود احمد
محمد عادل عبد العزيز العشرى
نور محمد مصطفى جمال الدين السويفى
نورهان اشرف عجمى حسن
عمرو عبدالرؤف محمد عبد الحكيم
سهير عبد الحميد عبد الغنى اسماعيل
احمد صﻼح الدين حسين الدقن
محمد عبد العظيم عبد الحكيم عبد الباسط
حازم حسين عبد العزيز يس
مصطفى محمد سﻼمه محمود مرسى
مهند شريف محمد حسن
ايه ناصر محمد ابراهيم ابوعرب
سحر عاشور عاشور وهبه
احمد معوض عبدالسميع معوض العبد
مرام عبد الغنى احمد النشار
بكري السيد محمد عبد اللطيف
دعاء محمد خيرى رضوان على
اسماعيل محمد حسام الدين اسماعيل عبد الفتاح
ناهد غالب عبدالمجيد على صالح
احمد محمد ممدوح عبدالجواد الخالع
روان عادل على محمد شاكر

الكلية
معهد فني صحى الزقازيق
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره بنها
علوم رياضة الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم حلوان
حقوق عين شمس
حقوق بنى سويف
تجاره اسيوط
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تربية حلوان
حاسبات ومعلومات المنيا
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم رياضة المنيا
تربية ابتدائي بنى سويف
معهد فني صحى طنطا
حقوق بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
اداب القاهره
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تربية حلوان
معهد فني صحى بور سعيد
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب الفيوم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تجاره طنطا
علوم اسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
731752
449170
535733
114131
732559
469280
105144
836330
358599
115195
468026
737702
587767
368049
445385
878598
212058
814754
892574
803915
445345
522461
439112
222465
111954
549470
307956
658852
446159
214568
580947
138556

اسم الطالب
محمد رجب جوهري عبد الصادق
يمنى خليل محمد محمد الباجورى
بسمة يحيى محمد الحداد
عبد الغفار احمد صابر عبد الغفار
سلمى اسامه يوسف محمد يوسف
يارا طارق محمد محجوب الديب
نيرمين محمد عزيز سيد
احمد حمدى شاكر احمد
امل محمد عبدالباسط احمد
ايه محمد ابراهيم احمد
فايزة بلتاجى عبدالجواد بلتاجى
مى عبدالهادى محمد فهمى عبدالهادى
عبد ﷲ احمد عبد اللطيف محمود يوسف
امتثال مجدى محمد عبدالعزيز زهرة
فاطمه رفعت رجب محمد رجب
ياسمين عبد الناصر عبد الحميد حسانين
مهاد محمد احمد توفيق
كيرلس جمال تقى بولس
مروه خلف هديه محمد
يسرا محمد عيون محمد
ريهام اسماعيل حسين الكردى
محمود حلمى مهدى عبد الرحمن
ايه ايمن محمد حميدو محمد
محمد سمير محمد محمود
ميرنا يونان داود يوسف
اية حمدى طه محمد
الشيماء جمعة متولى سريه
ساره عبد البديع عبد ﷲ المرسى عبد العال
احمد ابراهيم عبد اللطيف عبد الرازق الفرخ
عبد الرحمن سيد على سيد
السيد عبد القادر عبد القادر سليمان
مروه ممدوح محمد عبد الباقى

الكلية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية طنطا
طب بيطرى دمنهور
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه طنطا
نوعية قنا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
علوم بنها
اداب طنطا
اداب بنها
تجاره طنطا
تربية اسيوط
علوم عين شمس
تربية ابتدائي المنيا
تربية اسيوط
فنون جميله فنون المنيا
تربية طنطا
زراعه اﻻسكندريه
اداب اﻻسكندريه
فنون تطبيقية جامعة دمياط
حقوق انتساب موجه القاهره
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ
تربية/رياضه شبين الكوم
معهد فني تمريض المنصوره
حقوق طنطا
حقوق القاهره
حقوق طنطا
حقوق القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
376905
322332
672473
209602
604521
377295
300226
469506
509707
426672
539800
165595
122677
226085
614849
330135
674964
809393
364482
161049
215169
680227
125908
305099
155310
242539
382698
138297
814231
528172
848005
464624

اسم الطالب
اميرة عبدالرحمن محمد محمود ابو رية
ابراهيم وجيه احمد السيد البيلى
اسماء احمد ابراهيم المكاوى
محمد اشرف محمد عبد المنعم هيكل
هالة هانى ابراهيم محمد احمد
سمر السيد سيد احمد محمد
احمد محمد عبد المحسن أحمد
دنيا عمران عبد العال حسن
سعيد محمد سعيد زكى مصطفى
القاسم مصطفي عبدالصبور نصر
سارة محمد أحمد جامع
منة ﷲ حمدى عبد ﷲ حسن
هاجر ايهاب عبد ﷲ على شاهين
حازم جمال صادق حسين
اسﻼم احمد عبدالهادى محمد
احمد محمود احمد خليل
جهاد يحيى عبد الفتاح عبد السﻼم شاهين
احمد شعبان حسن على
شيماء محمود عبدالوهاب محمد
اﻻء رفعت على عثمان
بيتر ثروت معزوز جرجس
كمال ايمن عبد العظيم محمد سﻼمه
مارينا ماهر منصور سليمان
ايمان محمود صديق شلبى
عبد الرحمن طلعت عويس عطا
احمد سامى عليوه محمد
عمر عبدالحميد احمد جمال الدين الصباغ
زينب احمد على محمد
زينب مصطفى محمد عبد الغنى
سهيلة رأفت محمد شتات
رضوى وهبى عثمان يونس
محمود خالد احمد احمد الشيتانى

الكلية
علوم عين شمس
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
معهد فني تمريض المنصوره
حقوق عين شمس
تمريض الزقازيق
علوم عين شمس
علوم رياضة الفيوم
علوم كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
طب بيطرى فرع مطروح
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
ك.ت .فني صناعى الزقازيق
حقوق بنى سويف
حقوق عين شمس
تجاره انتساب موجه بنى سويف
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تجاره المنصوره
اداب القاهره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
اداب القاهره
نوعية المنيا
اعﻼم القاهره
نوعية موسيقيه قنا
تجاره كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
439520
673455
209672
814777
884933
472623
539773
222651
755946
884292
823333
753350
650108
278463
209682
682799
590436
506399
805015
533837
385431
244389
910603
159420
462730
892665
317989
205848
287763
164962
733726
153400

اسم الطالب
فرح احمد حسن ابراهيم
هند حمدى محمد حسين
فاطمة الزهراء طارق توفيق عبد العزيز الهاشمى
محمد حسن عبد السميع حسن
محمد فوزى محمد سيد
دعاء رضا عبد الرؤف على جاد ﷲ
اسراء سامي صﻼح المزين
محمد رمضان لطفى فهمى
ايه السيد ابراهيم محمد عبدالرازق
ورده هاشم احمد عبد العزيز
اسﻼم جمال محمد محمد اﻻمين
هند نصر محمود مصطفى
كارولين ايهاب جميل لبيب داود
سارة سمير عزت محمد القاضي
روان عادل محمد محمدسيد احمد
هاله فاروق حافظ على صقر
مصطفى محسن محمد نعيم رومية
روان طارق عبد الغنى ابو المجد
ندا مدكور احمد ماضى
اية سعد عبدالنبى محمد دقدق
محمود اشرف عدلى محجوب
ساره اشرف محمود على
ريهام سيد حامد محمد
محمد عدلى محمد عبد اللطيف
مصطفى عبدﷲ مصطفى محمد الحداد
وليد فراج محمود همام
محمد عزت فؤاد حسن جاب ﷲ
اندرو اشرف كرم بطرس
كريم عادل مهدي حافظ
مقبل عادل مقبل يعقوب
يوسف محمود محمد جاد
ميادة عادل عباس امين

الكلية
تجاره اﻻسكندريه
علوم المنصوره
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تربية المنيا
تجاره اسيوط
اداب كفر الشيخ
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تربية العريش
تربية اسيوط
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تجاره المنصوره
اداب عين شمس
تجاره عين شمس
رياض اطفال المنصوره
تجاره بور سعيد
دار العلوم ج القاهره
نوعية موسيقيه المنيا
علوم اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه حلوان
تربية اسوان
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
نوعية موسيقيه كفر الشيخ
زراعه اسيوط
تربية شبين الكوم
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره بنى سويف
اثار قنا جنوب الوادي
تجاره بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
317176
544677
162706
212904
875443
294686
748362
210864
816324
677113
597390
605641
745075
534261
152939
229185
465180
307580
661388
807603
512309
834521
319195
322971
656987
752770
351327
376203
327940
575684
657896
680853

اسم الطالب
سلوى ياسر ابراهيم فتحى احمد سليم
محمود فتحى محمود محمد احمد طه
دينا محمد يحيى على
احمد محسن سعد عبد الحافظ
احمد مختار احمد حسين
مينا عادل حبيب فلمون
احمد خالد محمد عبدالرحيم
بيتر صفوت فهيم منقريوس
مارينا وجية سعد جبرة
معتز وائل محمد زغلول عبد المغنى
عفاف محمود أبوالوفا ابراهيم
ساميه مدحت عبدالوهاب على يوسف
احمد اشرف كامل محمد
ندى سﻼمه محمد محمد الحليفي
جهاد رشدى ناجى على
سامى جمال محمد فؤاد
محمد فتحى عبد التواب حبيب
وفاء سعيد عبدالسميع السبكى
حسن عبد الرازق مصباح غازى الذقم
مى حسين احمد محمود
مارى جرجس كامل جرجس
هند محمد كامل احمد
شرين خالد يوسف محمد غنيمه
ايمان فاروق السيد محمد الديب
هاجر محمد محمد المتولى عامر
يمنى ياسر محمود حسنى محمد الزهار
داليا بهاءالدين عطيه بيومي
عبدﷲ محمود احمد محمود عطاﷲ
محمد احمد عبد الغنى محمد
ايه عبد القادر فتحى دويدار
ساره رشدى فتحى محمد
هاجر مجدى خليل عبد السﻼم العيسوى

الكلية
تجاره بنها
علوم رياضة جامعة دمياط
زراعه الفيوم
حاسبات ومعلومات القاهره
حقوق سوهاج
تربية/رياضه حلوان
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تجاره جامعة دمياط
تجارة جامعة السادات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية ابتدائي دمنهور
حقوق بنى سويف
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تمريض كفر الشيخ
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
علوم المنصوره
اداب المنيا
اداب دمنهور
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
رياض اطفال المنصوره
تجاره بور سعيد
تربية/رياضه عين شمس
حاسبات ومعلومات المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم طنطا
اداب المنصوره
تربية ابتدائي المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
614189
900323
514998
143983
600251
818282
663641
590327
805480
383322
812009
911253
383292
148241
523849
467537
438352
233045
280254
538018
828656
159303
525497
728454
116312
103160
117752
382069
615489
244474
887367
505378

اسم الطالب
ايه السيد محمود يوسف يوسف
ياسين احمد عبد الحميد بدوى
اسﻼم طارق محمد حسن شيبه
ناهد خالد حامد محمود
مروة خليل حسن ابراهيم محمد
شروق محمد ابراهيم موسى
نورا عبد المحسن عطيه عبد المحسن
عﻼء محمد ابراهيم الدسوقى محمد
صالح جمال دكرورى صالح
سمر محمد عبدالمؤمن حسن يونس
محمود عﻼء الدين مصطفى محمود
دعاء عبد الفتاح احمد على
ايه سعيد قطب محمد
عبد التواب شرقاوى عبد التواب شرقاوى
عبلة خالد شكرى محمد جاب ﷲ
محمود علي يوسف ابراهيم
رودينا اشرف محمد عزب السيد
شيماء حسن غريب احمد
اﻻء سيد عمر معوض محمد
فاطمه وفدى فتحى محمد حجاج
محمد عبد الباسط محمود محمد
نهى راضى سيد عبد العليم
شروق مصطفى رمضان عبد المجيد ياقوت
ايمان صالح رسﻼن عبد العال
مينا داود اسعد بباوي
محمد شريف سيد على
اميرة وليد حسين عبد الوهاب
ايه عصام عبدالعزيز حسن
مها احمد مصطفى السيدعبدﷲ
فاطمه عبد المنعم عبد العال حمزة
مينا ماهر مفضل كامل
محمد خالد محمد فهمي محمد

الكلية
تربية طفوله الزقازيق
تجاره سوهاج
حقوق اﻻسكندريه
كلية البنات آداب عين شمس
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية ابتدائي المنيا
علوم رياضة بورسعيد
تجاره بور سعيد
حقوق بنى سويف
معهد فني صحى امبابة
معهد فني تمريض المنيا
تربية ابتدائي اسوان
اداب عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
زراعه اﻻسكندريه
تجاره كفر الشيخ
اداب دمنهور
تجاره القاهره
علوم رياضة عين شمس
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجارة قنا ج جنوب الوادي
معهد فني تمريض بنى سويف
علوم اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
تجاره القاهره
حقوق انتساب موجه القاهره
حقوق عين شمس
تجاره الزقازيق
تجاره القاهره
اداب اسيوط
حقوق اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
651372
214831
673635
370386
229567
876591
464382
525448
584862
229183
540288
375772
427412
454317
384510
553042
900973
911447
601101
292057
543329
545023
882858
125893
513277
727099
224788
534124
117709
244909
592239
824600

اسم الطالب
ميار احمد عبد الرازق محمود احمد
امير عيد ميساك تناغو
راندا حمدى عبد المجيد حامد جاب ﷲ
ادهم احمد رمضان احمد
رضوى احمد محمود محمد
رامز ماجد رمزي لوقا
محمد طارق عبد المنعم ابراهيم سعد نايل
نانسى السيد عبد الرحيم برعى
شيماء مصطفى السيد فوده
خالد محمد هشام رشاد
سلوى رمضان عبد العاطى عبد الدايم
ايمان عبدالمحسن فايز هنداوي
علياء امين سيد محمد عبد القادر
منار محمد حموده عبيد
احمد محمد امام حسن
احمد ابراهيم محمد السيد مصطفى
دينا سليمان فايز سليمان
مى جمال محمد محمود
اميره محمد محمد عطيه
شيرين اشرف سعدى باسيلى
حسام حسن على احمد
عمر مصطفى أحمد مصلح حسين
جون مكرم استفانوس سريانه
فاطمه دسوقى احمد يونس
روان محمد عبدالﻼه فرج الخشاب
احمد مرعى السيد محمد احمد
احمد محسن رمضان سيد رفاعى
علياء محمد السيد محمد إبراهيم خطاب
هاجر صﻼح الدين سيد سليمان ابراهيم
عبد الرحمن جمال محمد علي خليل
احمد شعبان علي حسن
جوزيف نصرى جرس مجلع

الكلية
تجاره المنصوره
تجاره القاهره
تجاره طنطا
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
اداب كفر الشيخ
اداب اﻻسكندريه
حقوق طنطا
علوم رياضة الزقازيق
علوم اﻻسكندريه
تربية ابتدائي بنها
زراعه اﻻسكندريه
كلية اللغات والترجمة سوهاج
زراعه عين شمس/رياضة
اداب سوهاج
تربية رياضية بنات سوهاج
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
تجاره الزقازيق
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره طنطا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم اسيوط
تربية حلوان
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره الزقازيق
تجاره القاهره
نوعية اﻻسكندريه
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
تجاره القاهره
معهد فني صحى بور سعيد
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
281630
218670
206215
244709
450312
456305
582236
682380
303984
324843
321778
667969
817650
679689
533017
743882
296635
577103
357386
740247
756026
737825
304455
671935
738734
655014
544238
292392
881052
735305
138704
360503

اسم الطالب
محمد صﻼح حسين كامل
نورهان وليد عزت محمد
مونيكا نبيل عبد السيد الياس
لطفى محمد لطفى ابراهيم
شرين سامح السيد احمد غانم
مصطفى محمد احمد الجعبيرى
محمود هشام مسعد ابراهيم
اسراء محمود محمود فهمى محمد حماد
ايمان اشرف خاطر المشايخ
اية فؤاد عبد الرؤف محمد القطب
محمود احمد احمد عبد المطلب القلشى
ايه ابراهيم عبد المقصود العفيفى
آيه صﻼح أبوزيد عبد اللطيف
فاطمه السيد محمد محمد عطيه عبد الرحمن
محمود احمد محمد احمد ابوعقل
ميار مجدى محمد ابراهيم
ريم اشرف السيد نصر
هبه العزب بدير العزب ابو قاسم
مصطفى جمال ابوالنجا احمد
احمد عبدالحليم عبدالرحمن سرحان
خالد سﻼم اسليم سالمان
ندا مصطفى محمد درويش
اميرة احمد محمد بيومى
رنا ابوالفضل طه علي
ايه عرفات جاد شلبى
عطيه احمد عطيه احمد جمعه
مينا ثابت نيقوﻻ جرجس
دعاء سيد حسين هريدى
حسام عبد ﷲ خلف موسى
حازم رضا احمد محمد
زينب هشام لطفى عبد الغنى
اسامه طلبه نجيب بيومى حسن

الكلية
تجاره عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية البنات آداب عين شمس
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تربية طنطا
معهد فني تمريض طنطا
اداب طنطا
تربية المنصوره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
فنون جميله فنون حلوان
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تمريض المنصورة
تربية ابتدائي المنيا
تمريض المنصورة
زراعه دمنهور
دار العلوم الفيوم
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تمريض طنطا
تجاره عين شمس
اداب الزقازيق
تربية العريش
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب شبين الكوم ج المنوفية
رياض اطفال المنصوره
اداب الزقازيق
نوعية المنصوره
علوم رياضة اﻻسكندرية
تربية ابتدائي عين شمس
اداب اسيوط
تجاره جامعة السويس
علوم القاهره
تجاره انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
585151
231966
122622
600034
377982
512407
896093
129299
439754
915803
323075
663084
885203
737206
236027
472475
613555
297599
365809
602424
303769
312304
668007
592542
300767
539526
361798
800325
371834
802933
324107
373117

اسم الطالب
ناهد خيرى عبد الحميد حجازى زهران
محمد ماهر عبد المقصود عبد ﷲ
شيرين نجدى ابراهيم ميخائيل
ابراهيم عبدالباقى ابراهيم حسين البغدادى
ايه محمد رزق عبدالحسيب
جهاد محمد فاروق محمد محمود
مارينا وصفى عبد ﷲ جابر
يوسف مختار السيد حسن
اسراء ابراهيم ثابت محمود عارف
زياد مصطفى حسن على
هدير الدسوقي ابراهيم الدسوقى محمد
كامل عبد الفتاح كامل التهامى
كوثر على خليل سليمان
احمد عبدﷲ عبدالرحمن محمد شحاته
حسام محمد اسماعيل محسن حجاب
دنيا محمود عبدالمحسن محمد احمد نيل
امانى منصور محفوظ فرج محمد
بثينة نبيل محمود التاودى
همسه يحيى محمود عطية
نورا ابراهيم السيد عبدﷲ
سارة محمود على عبدالفتاح سويلم
محمد محسن عبد الحميد السيد
شروق السعيد محمد الحشاش
ايه ناجى مسعد العوادلى
اسراء محمد سيد عويس
فاطمه عماد كامل عبد الودود عبد الودود ابو السعود
نورهان عﻼء ابراهيم احمد
حسام ابوالحسن امين خضرى
اسماء فائز على سليمان
آيه مصطفى على محمد
ايمان عبد الهادي مصطفى عبد المنعم
نورهان عماد عبدالمعطى حامد

الكلية
اداب طنطا
طب بيطرى القاهره
علوم القاهره
علوم رياضة الزقازيق
نوعية عباسيه
حقوق اﻻسكندريه
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره القاهره
حقوق اﻻسكندريه
معهد فني صحى رياضه اسيوط
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
اداب اسيوط
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
حقوق حلوان
تربية ابتدائي كفر الشيخ
نوعية الزقازيق
علوم رياضة حلوان
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب الزقازيق
نوعية اشمون
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
نوعية المنصوره
تربية جامعة دمياط
تجاره القاهره
زراعه دمنهور
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره سوهاج
تجاره عين شمس
كلية التربية الفنية ج المنيا
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
معهد فني صحى امبابة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
124704
456329
681943
899631
891236
361458
286336
311158
354415
548344
595108
379055
128903
185148
299321
747224
542628
204922
468453
732984
581533
163109
662821
894824
433491
368664
442763
152362
681476
543538
154552
355453

اسم الطالب
ابانوب يونان مسعد عبد الشهيد
اسامه سمير ابراهيم القطب
رنا الهادى عبد الغفار الحفنى النبراوى
محمد احمد حسن احمد
منى جـمـال عطـيـفى سـيـد
هاجر يسرى محمد حداد
نورهان محمد سﻼمه مصيلحى
جهاد عبد السﻼم عبد السﻼم ابو سنه
احمد منصور احمد عبدﷲ
عماد الدين ابراهيم فتحى عبدالحميد الباسوس
ليلى السيد رمضان على ابراهيم
نجاه مصطفى محمد منسى شعﻼن
زينب طارق فتوح عبد اللطيف
حسام عبد الفتاح حسن محمد
امل لطفي سالم محمد سالم
على اسامه محمود علي
صابرين محمد حامد محمد العطار
جوزيف مراد نجيب يوسف
محمد اسماعيل احمد الشاذلى الروينى
تيسير حمدى عبدالعزيز محمود
احمد ابراهيم السيد اسماعيل
خلود فؤاد محمد دسوقي
محمد سعد مصطفى السيد خيوة
دعاء صابر عبد الرحمن عبد العال
محمد احمد عيد محمد ابراهيم
اسراء اسامه سعيد مغاورى
ايه ابراهيم عبد المجيد حسن عمر
باسم يونس محمود سيد
امينه حامد العوضى السيد قبيه
مازن سﻼمه احمد عارف محمد
مختار طارق مختار حسن
ساره احمد محمد رشاد

الكلية
زراعه القاهره/رياضة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
طب بيطرى اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
معهد فني صحى اسيوط
تجاره عين شمس
تجاره عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تربية جامعة دمياط
كلية البنات تربية عين شمس
تربية حلوان
حقوق بنى سويف
تربية حلوان
تجاره جامعة السويس
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
علوم عين شمس
تجاره كفر الشيخ
نوعية الزقازيق
معهد فني صحى رياضه طنطا
تجاره بنى سويف
علوم رياضة جامعة دمياط
حقوق سوهاج
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه بنها
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
تربية/رياضه المنصورة
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره بنى سويف
علوم حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
827687
302983
151923
662056
388685
681329
207398
843992
445037
583612
742903
146348
733401
170091
386017
667413
240871
599291
165170
132866
823033
515159
470842
885885
609819
748627
311013
114266
476917
445331
103221
371713

اسم الطالب
محمد مبارك محمد عبدالسﻼم
عزة محمد على سيد احمد الدهشان
طارق محمد محمد مرسى
ابراهيم محمد محمد على ابراهيم العربى
اسراء كرم محمد عمر
اسماء عادل مختار زكى حجازى
عمر اشرف صابر عبد الحميد
مصطفي حمدي محروس خليفه
اسماء اسماعيل ابراهيم القشاشى
منار عبد التواب عبد العظيم محمد خطاب
ايه سيد سالم عبد الغفار
ايه طارق عبد الغنى جمعه
رانيا عبد الحميد عبد القادر محمود
محمود على دياب على
سميه عبدالرحمن عبدﷲ محمد خليفة
مروه محمد السيد عيسى نصر
ياسمين عاطف عبد الفتاح ابو على
إسراء محمد عبد ﷲ أحمد ابراهيم
محمد مجدى حسنى فتحى
عمر محمد سيد محمد عبد الهادي
رحاب عبدالرحيم عبدالحميد محمد
محمد فوزى السيد البدوى
امل زينهم حسن احمد صقر
مرقس زكريا مرقس مرقس
شروق محمد عبد الهادى عبد الجليل
تامر كمال تامر رميس
نيرة عبد النبي فتحى ابو مندور
محمود محمد عبد الحي السيد
محمد عادل عبدالمنعم محمد حسانين على
دعاء محسن بسيونى الجرادينى
احمد صﻼح عبد ﷲ عبد الرحيم
ايه فرج شعبان سيد

الكلية
اداب انتساب موجه اسوان
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره بنها
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره عين شمس
تربية المنيا
اداب انتساب موجه طنطا
علوم رياضة المنصورة
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
دار العلوم ج القاهره
نوعية الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية البنات آداب عين شمس
تمريض المنصورة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب الزقازيق
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم
علوم القاهره
اداب قنا ج جنوب الوادى
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تربية ابتدائي اسيوط
طب بيطرى الزقازيق
تجاره جامعة السويس
تربية ابتدائي شبين الكوم
علوم رياضة حلوان
تجاره طنطا
نوعية طنطا
علوم رياضة القاهرة
تجاره عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
650077
149428
605886
834486
896317
650283
513114
742473
660759
226335
537337
544789
887109
890114
214980
659350
588178
740526
669753
383389
576497
322855
287186
224739
357283
899802
529769
383016
374189
876008
309059
358825

اسم الطالب
احمد موسى عبد المجيد زغلول ابراهيم
نورا سيد عبد العليم موسى
ايمان محمد محمد محمد بندق
سهيله عبد الباسط محمود احمد
ساره محمد على عبد الحليم
ريم ممتاز مصطفى شطا
هدى محمد جابر على دويدار
رحاب احمد محمد احمد
رقيه احمد الشربينى صادق جادو
شريف احمد ابراهيم عبد الجواد
أمانى يحى محمد عبدالهادى سويلم
احمد محمد عبد العزيز محمد طلبه
اميره رومانى حسنى اسكندر
ابانوب جمال عبد المﻼك صموئيل
على عﻼء فتحى عبد الخالق
احمد عماد عبد الغفار مصطفي
ابراهيم رأفت ابراهيم محمد شاهين
امجد طارق محمود علي الخضري
احمد ايمن محمد لطفى عبد الحميد
ساره عبدالجواد رمضان عبدالجواد
اسراء ابراهيم ابراهيم سنطباى
شروق مجدي عبد العاطى عبد النبي فرح
زينب سمير محمد حسن حمزه
عبدﷲ محمد فهمى عبدالعظيم
عبدالرحمن محمد عبد ربه محمد
هناء محمود محمد عبد الرحمن
عبدالقوي عبدالﻼه حسانين عبدالسﻼم
احمد محمد شوقى ابراهيم
مريم الهادى امين سليمان محمد
احمد علي محمد عبد الرحمن
احمد محمد ابراهيم محمد حسين
اسماء اسامه محمد عبدالفتاح يونس

الكلية
طب بيطرى المنصوره
زراعه القاهره
تجاره الزقازيق
معهد فني صحى اسوان
اداب سوهاج
تجاره المنصوره
حقوق اﻻسكندريه
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
نوعية المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى اﻻسكندريه
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ
تربية اسيوط
تمريض اسيوط
اداب القاهره
تجاره المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
حقوق الزقازيق
تجاره المنصوره
فنون تطبيقيه حلوان
تربية ابتدائي طنطا
تربية ابتدائي شبين الكوم
حقوق القاهره
طب بيطرى القاهره
حقوق عين شمس
تربية ابتدائي سوهاج
علوم اﻻسكندريه
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
حقوق بنها
حقوق اسيوط
زراعه المنوفية/رياضة
اداب عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
509808
233041
299154
757945
527579
806545
314964
356951
433173
825571
237244
111038
747272
805759
437676
512392
920686
837595
378330
599871
729351
308792
296847
677993
114184
807109
301520
462466
517084
390082
324401
656348

اسم الطالب
محمد اشرف جابر عبدالباقى
ساره مجدى محمد رمضان
شرين محمود عبدﷲ آياتى
محمود هشام عبدالعزيز محمد شهاب الدين
مروة مجدي خضر خضر محمود
مروة ابراهيم نجيب محمد
محمد رجب زكى دويدار
عمر محمد يحى متولى
احمد محمد ابراهيم السيد هاشم
احمد شوقي عبادي احمد
عمر محمد احمد صادق
كاميليا عصام محمود محمد
احمد رجب حسن علي
محمد رجب محمد على
أيه محمد عبد القادر يوسف محمد
ايمان السيد حميدو رمضان السيد حميدو
احمد على حامد احمد
احﻼم عبد الرحيم عبد الرحمن طه
مهاب فوزى احمد السيد
عماد بشاره بشاره غطاس
نورهان سعيد عثمان راضى
محمد اشرف محمد على فرج
فاطمة عبد ﷲ محمد احمد
ايمان رضا السيد عبد الرازق السيد
كريم نصر حنفي احمد
احمد عبد التواب عبد المجيد محمد
اكرم محمد عبد العزيز محمود
شروق عيد منير محمود الخطيب
محمد سعد عبد المنعم محارب
فاطمه على عبدﷲ علي
عبد الرحمن حسين عبد النعيم حسين
اسراء محمد محمد الشربينى

الكلية
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره القاهره
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
اداب الزقازيق
زراعه اﻻسكندريه
اداب المنيا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره انتساب موجه طنطا
علوم جامعة دمياط
كلية تجارة ج أسوان
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب جامعة دمياط
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره اسيوط
بنات علوم رياضة عين شمس
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
تجاره اسيوط
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب الزقازيق
علوم الزقازيق
العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات  6اكتوبر
نوعية فنيه عباسيه
اداب المنصوره
علوم رياضة حلوان
اداب المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
نوعية كفر الشيخ
اداب دمنهور
تربية عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
314006
304666
297124
321907
603822
168949
669324
161578
800564
614272
456018
670543
462769
307376
651778
617516
725687
732476
210903
663374
577995
118828
132534
582533
826672
910858
918872
828156
446912
277581
233477
755858

اسم الطالب
مريم طارق محمد جﻼل الدين البابلى
دعاء محمد عثمان بدر
خلود عبد الفتاح حسين على
محمد مصطفى محمد عبدالفتاح أبوعرايس
انطونيوس عاطف عزيز ابراهيم حنين
محمد رمضان اسماعيل حافظ
سيد مجدى حافظ احمد مجاهد
عبد ﷲ شحاتة عثمان مرسي
سهيله احمد شحاته محمد
سلوى عطوه محمد احمد
سليمان محمود سليمان البهوار
اسراء ابراهيم السيد احمد على
محمد جمال بسيونى الوكيل
فاطمة فاروق توفيق سرور
احمد محمد بدير محمد
احمد حسن إبراهيم دويدار
مصطفى ماهر محمود محمد عمر
نجﻼء سمير احمد محمد
هاجر اسماعيل عاطف عبد الحميد
حنان العربى محمد المغازى السيد
دينا على حسن حنطور
فاطمة سامى محمد صﻼح الدين
احمد نبيل عثمان احمد
امل اشرف محمد محمد الحبشى
محمد مصطفى ابو الدهب عبدﷲ
احمد محمد خاطر رضوان
سﻼم معتصم محمد عوض
حسن على ابوضيف امين
احمد ابراهيم محى أحمد الخولى
محمود الحسيني محمد على عقل
امنيه ايمن احمد على
احمد حسين سﻼمه محمد

الكلية
نوعية اشمون
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم رياضة الزقازيق
علوم رياضة بنى سويف
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم رياضة بنى سويف
نوعية موسيقيه المنيا
نوعية الزقازيق
زراعه طنطا
معهد فني صحى المنصوره
تجاره كفر الشيخ
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه المنصوره
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
طب بيطرى بنها
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي المنصوره
علوم المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه القاهره
تربية رياضية بنات المنصورة
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تربية ابتدائي اسوان
حقوق قنا جنوب الوادي
اداب سوهاج
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
كلية العلوم الزراعيه بيئيه بالعريش
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
726433
820955
840943
543545
576083
879601
351431
878450
655779
315433
383550
294107
426025
534604
468695
827499
109951
586283
805119
892441
465940
660465
546374
145293
327317
660564
123769
226622
135702
125649
287234
514942

اسم الطالب
احمد عبد الرحمن على محمود
كيرلس يوحنا شكري معوض
اسامه فيليب حكيم وهبه
محمد باسم شعبان على محمد حسين
محمد محمود ابراهيم الشرقاوي
امنيه كامل جابر محمود
رحاب سيد بكرى ابوالحجاج
باهر محمد كامل حسين
حسام الدين عمر عمر محمد زيد
عبد الرؤف عبد الرؤف السيد محمد
سيد ابوالنصر محمد عبدالعزيز ابوعمر
عبد ﷲ خالد رجب سيد
اية مجدى عبدالحميد عليوة
رحاب محروس محمد حسين محمد
محمد عادل محمد المصرى
فتحيه شحات خضرى على
عبد الرحمن محمد مصطفى محمد
نادية مصطفى المتولى العشماوى
بسمه عبد الناصر حسن نعنوس
داليا ماهر احمد عبد الحليم
منار عبد الهادى ابراهيم عبد القادر
محمود عبد ﷲ محمد ابراهيم قش
سلمى ايمن خليفة احمد سيد احمد
مريم عبد العزيز فريد مدين
ندا ربيع حسانين غانم
رنا محمد عادل حسن محمد صالح
محمد امام كمال امام
احمد اشرف احمد سليمان
راندا حمدى عبد الرؤف محمد
همسه حسن عبد الجواد عبد الرازق
ايمان سيد محمود عبد الفتاح
احمد السيد اسماعيل عامر جاب اللـه

الكلية
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
نوعية موسيقيه المنيا
تجاره اﻻسكندريه
علوم طنطا
اداب اسيوط
تربية عين شمس
تجاره اسيوط
حقوق المنصوره
علوم بنها
تربية/رياضه عين شمس
زراعه عين شمس
الزراعة الصحراوية والبيئية بفوكة ج اﻻسكندرية فرع مطروح
اداب دمنهور
تمريض كفر الشيخ
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم المنصوره
اداب المنيا
اداب اسيوط
معهد فني تمريض طنطا
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
السن عين شمس
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية عين شمس
حقوق انتساب موجه القاهره
دار العلوم ج القاهره
كلية البنات آداب عين شمس
حقوق اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
846948
112843
818329
654690
501106
536961
452974
155052
500556
580440
322873
583286
314866
465842
166410
205467
805031
820840
818671
252877
471696
291444
149883
240013
207834
918233
725338
894832
582356
279997
126121
355723

اسم الطالب
ماريهان موريس نجاتى عبادى
سارة زغلول رشيدى محمد
احمد مجدى تهامى مهران
هدير عبد البر محمد عمر مسلم
عمرو كامل حسن اسماعيل
يارا محمد حسن الشاعر
ايه شريف ابراهيم عمار
نورهان عﻼء الدين عبد الغنى محمود
سلمى عصام محمد حميدة حمد
محمد البيلى عبدالفتاح البيلى يوسف
فاطمة جﻼل محمد محمد سﻼمه
نورهان محمد السيد اﻻقرع
محمد عبد النبي عبد المجيد العطار
روضه اشرف محمد غانم محمد
اسماء عبد المعز عبد العظيم السيد
عبدﷲ خالد محمد كمال الدين محمد
ابانوب ناجح شفيق حبيشى
مكاريوس فوزى وليم ملك
داليا صابر رجب على
عبد الرحمن عصام سيد سيد ابراهيم
احمد سعد عطوة ابو المعاطى
سعد محمد على حسين
فاطمة محمد بشير عبد الحميد
محمد اشرف حسن سيد
عز الدين رضا سيد محمد
ايه سعيد زكى عبدالعظيم
اﻻء ابراهيم محمد ابراهيم السيد
رحاب محمد ثابت عبد السﻼم
بسمة رفيق محمد الجعار
مروان كامل احمد محمود كامل
ايناس عزت مصطفى مصطفى سالم
مارينا ممدوح نصحى مسيحه

الكلية
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
نوعية المنيا
السن عين شمس
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية طفوله ج دمنهور
تربية طنطا
علوم بنى سويف
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تمريض طنطا
السن عين شمس/رياضة
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تربية ابتدائي الفيوم
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب المنيا
إعﻼم ج جنوب الوادى
تربية المنيا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره كفر الشيخ
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اقتصاد منزلى حلوان
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
تجاره انتساب م .بنها
معهد فني صحى سوهاج
دار العلوم ج القاهره
تجاره سوهاج
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره القاهره
تجاره عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
913393
539054
464210
316734
443238
850064
748364
163993
471740
429953
356432
321934
746982
457245
752814
370920
601178
559062
119821
437935
815945
727345
356863
542108
811954
532977
509626
296183
381976
601461
610714
537875

اسم الطالب
فاتن عبد الرحمن مصرى يوسف
أية عبدالفضيل عبدالفتاح عبدالصمد ابو النجاه
احمد مصطفى عبد القادر احمد الهمشرى
هالة نبيل هاشم الشيمى
منى عصام احمد احمد فايد
يارا عصام محمود مهنى
احمد طارق ربيع عبدالمطلب
محمد ابراهيم محمد سيد احمد
فريد اﻻدهم المرسي محمد المرسى
داليا قبارى محمد محمد سليمان
ندى مجدى احمد حسنين
احمد هاشم فهمي سعد نصر
على صﻼح على محمد
هانم محمد احمد الشافعى ماضي
ميرنا يوسف محمد محمد جمعه
عمر مصطفى صبرى محمود
عصام صابر صالح أحمد
احمد صﻼح احمد الجندى
محمد مجدى محمد محى الدين
مروة محمد يوسف أحمد محمود
ريهام رجب ابراهيم شحاته
كمال حجازى عبد العظيم عبد العزيز
كريم عماد رمضان احمد
احمد على احمد عبد الرسول
عمرو محمد زهير سامى
محمد كامل مرسي كامل دياب
احمد ابراهيم صالح عبد السيد بريقع
مريم رضا رفاعى بسيونى
ايمان كرم محمد منصور محمد
امجد جمال عبد القادر احمد علي
دينا احمد على احمد غنيم
آيه محمد خضرى محمد الصاوى

الكلية
تربية اسوان
تربية السادات
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
استنفد الطالب رغباته
حقوق طنطا
تجاره اسيوط
حقوق الزقازيق
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم
تجاره كفر الشيخ
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
تربية/رياضه طنطا
علوم رياضة بورسعيد
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
اثار قنا جنوب الوادي
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم حلوان
اداب انتساب موجه عين شمس
تجارة جامعة السادات
كلية البنات علوم عين شمس
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
806584
376562
280581
577729
155229
802897
103679
157327
918515
893751
120528
801498
163176
165951
379542
217900
437531
367139
460256
311157
312759
230981
884387
301148
886936
503786
726305
221786
525004
210708
676201
584717

اسم الطالب
نعمة جميل جرجس اندراوس
خلود مصطفى عبدالفتاح مصطفي
كريستين ميشيل جاد خليل سو﷼
محمد ابراهيم حسين ابراهيم
مصطفى احمد محمد محمود
محمد حسن محمد حسن
ناريمان محمد سليمان ابراهيم
منةﷲ نبيل ممدوح محمد
يارا عبد الفتاح اسعد التهامي
محمود احمد محمد شافع
على محمد حسن عابدين
احمد حسين سيد عبدالغني
طه ناصر طه محارب
احمد مسعد محمود مسعود
محمد اشرف محمد محمود صقر
نسمه محمود عطيتو قناوي
دعاء فوزى عبدالحميد على نوفل
اسامه ايمن ابراهيم عبدالفتاح عامر
ايه سمير الكيﻼنى محمد السقا
جاكلين عادل صادق عبده
هشام محمد رضا محمد عفيفي
محمد ايمن سيد عبدالعزيز
محمود مختار عبد الكبير خبير
محمود علي محمد على الديب
اميره سيد عبد الحافظ سيد
هشام عادل عبد الرشيد احمد رمضان
ايثار سيد عواد بدوى
ندى عبد الرحمن ابراهيم عبد الحافظ
مريم فتحى عبد الرؤف عبد الرحمن المغربي
محمد حسام محمود ابراهيم نصار
ضياء الدين احمد محمد عبد العليم عبد الحفيظ
ايناس ناصر السيد أبو سعيده

الكلية
تجارة جامعة السادات
رياض اطفال القاهره طالبات
إعﻼم بنى سويف
اداب المنصوره
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنى سويف
اداب سوهاج
حقوق سوهاج
حقوق حلوان
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه بنى سويف
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه الزقازيق
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تربية أساسي اسكندرية
علوم بنها
تربية/رياضه كفر الشيخ
تربية السادات
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره عين شمس
حقوق اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق اسيوط
تجاره اﻻسكندريه
علوم رياضة اﻻسماعيليه
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
تجاره طنطا
معهد فني تمريض طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
906547
752728
678356
438818
351680
282103
661058
608690
460003
656568
439603
120027
315442
111286
466657
749466
366942
283138
748884
751423
913633
651068
300823
164881
311895
740645
727960
834935
887571
126728
115145
110216

اسم الطالب
كيرلس اكرام ارميا مرقس
تسنيم عصام عبد المنصف عبد الحافظ يوسف
سهام عبد الفتاح يونس يونس
اسماء مصطفى محمد احمد فهمى
ايمان محمد شوقى عبدالسﻼم محمود
ريهام هاني مصطفى كمال منير
منى شاهين رجب ابراهيم شاهين
عبدﷲ احمد عبدﷲ اسماعيل
ياسمين محمد الشحات علي عتش
ايه منير فتح ﷲ عبد الحافظ
هبه السعيد محمد احمد ابراهيم
بﻼل اسامه محمود امين
احمد سامي عفيفي علي عفيفي
سلمى ابراهيم سعيد محمد
ايه حمدى ابراهيم محمد راشد
محمود فتحى محمود حفنى
احمد عصام على على جمعة
ندى حسام الدين على احمد عكاشه
عزه عبد الفتاح احمد عامر
هشام نصر عبده محمود
اسماء حمدى رياض حسين
داليا محمد حلمى السيد سﻼمه
رحاب صﻼح محمد صالح
كرستينا فرج ميﻼد لبيب
اسﻼم احمد علي مراد
يمنى السيد محمد حسن
امانى سعيد محمد فؤاد غريب
يوستينا عادل منقريوس جودة
لؤا صﻼح دردير محمود
ميادة عصام محمود عبد اللطيف
يارا اسامه احمد حسن
عادل فؤاد عبد المجيد محمد

الكلية
تربية سوهاج
تجاره بور سعيد
تربية ابتدائي المنصوره
علوم رياضة اسوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره القاهره
نوعية المنصوره
علوم الزقازيق
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
علوم المنصوره
تربية اسكندرية
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم كفر الشيخ
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تمريض أسوان
رياض اطفال المنصوره
تربية حلوان
تربية ابتدائي الفيوم
حقوق جامعة السادات
تجاره جامعة السويس
تربية ابتدائي الزقازيق
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية اسيوط
حقوق القاهره
حقوق حلوان
تجاره القاهره

Page 3956 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
354886
831408
150951
468412
578669
894448
445105
734533
579770
901893
232061
382638
462764
214905
756228
447812
143223
377561
655064
671906
516971
358673
379703
148820
533953
153594
549544
284837
662320
128116
887938
154038

اسم الطالب
ايه سعيد مصطفى احمد
امل سيد احمد سيد
منى ابراهيم عبد الحافظ ابراهيم
يحى ابراهيم يحى مطر
محمد حسنى مصطفى حسن قشطة
مايكل شحات مهاود بسطا
حنان عبدالصمد عبداللطيف الحلفاوى
اسراء رأفت عيد عبدالمقصود
سوزان سﻼمه ابراهيم عليان
داليا حافظ جاد حافظ
احمد عبد الرحمن احمد محمد
هاجر مصطفى عيد مصطفى
فوزى اسامة على البيطار
مصطفى ممدوح ابراهيم علي
احمد عيد صبحى كليب
محمود محمد عادل الششتاوى
فاروز محمد ابوالسعود امام
هدير محمود فراج محمد عامر
احمد محمد صﻼح محمود رزق
اميره على ابراهيم درويش
احمد السعيد ضيف مبروك مصباح
ايمان محمد احمد محمد متولى عوض
رحمه عبدالكريم البدرى مصطفى
محمد على عبد الحميد على ابو هاشم
داليا محمد عبد الهادى محمد عمر
ميرنا محمدالسيد السيد سليمان
ريهام رمضان بدوي علي احمد
مارينا ميﻼد زكى مؤنس
محمد عبد الرؤف سامى عبد الرؤف محمد
دعاء محمد طه حسن طه
نادر صفوت شوقى غالى
حميده محمد احمد عوض ﷲ

الكلية
تجاره انتساب م .بنها
تربية قنا ج جنوب الوادى
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه طنطا
علوم الزقازيق
علوم بورسعيد
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره عين شمس
علوم كفر الشيخ
تجاره عين شمس
معهد فني صحى رياضه اسماعيلية
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
كلية البنات تربية عين شمس
اداب عين شمس
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
معهد فني صحى المنصوره
اداب دمنهور
اداب القاهره
اداب انتساب موجه طنطا
تربية حلوان
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية ابتدائي بنى سويف
علوم رياضة المنيا
اداب عين شمس
علوم المنصوره
اداب القاهره
علوم رياضة اسيوط
معهد فني تمريض بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
281713
656193
292958
184352
881265
510260
811155
229752
167888
372284
437210
597785
471767
445217
670054
320787
669250
163868
436856
835659
883624
436886
149333
726396
317114
445332
742394
833367
435494
131318
801579
547736

اسم الطالب
اية اسامة ذكى احمد الغزالى
محمد هشام عبد الخالق مصطفى على
ندى مدحت عثمان محمد احمد
عبد الرحمن محمد ابراهيم احمد
اعتماد عبد اللطيف احمد محمد
مهند عبد المنعم محمد حلمى الشرنوبى
سارة محمد ربيع أحمد أبو بكر
هاله فؤاد محمد عشرى
احمد محمد عبد القوى معوض
ياسمين عبدالرحمن عبدالقادر حامد
اﻻء حسن عبد الرزاق السيد
محمد الشربينى المغاورى ابو العﻼ
محمد محمد ابراهيم فراج
عﻼ عادل لطفى محمد محمد ناصر
نورا رمضان عبد الوهاب رمضان
اسماء رجب سليمان غطاس
احمد جمال عبد الناصف متولى
احمد رمضان عبد السميع فرحات
اﻻء محمد اسماعيل نور اسماعيل
شيماء السيد الضوى سالم
محمد خالد مرزوق محمد
امل عبد المنعم عبد المنعم عبد الحميد شرف الدين
محمد محمد ابراهيم على
محمد حمدى عباس رفاعى
اﻻء عبد المنعم فوزى على نعناعة
دنيا محمد محمود محمود الزيات
مريم شعبان خليل محمد
اسامه احمد علي سعيد
نورهان محمود محمد محمود منصور
نورهان مجدى متولى محمد سليمان
عمرو يعقوب عبد الرسول محمد
خالد رفعت محمد حسن احمد

الكلية
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
اداب المنصوره
اداب القاهره
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب اسيوط
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
طب بيطري المنيا
حقوق انتساب موجه حلوان
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجارة جامعة السادات
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تربية/رياضه المنصورة
معهد فني صحى بنها
تجاره الزقازيق
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
علوم طنطا
اداب اسوان
تجاره اسيوط
زراعه اﻻسكندريه
اداب القاهره
علوم رياضة جامعة السويس
تربية ابتدائي شبين الكوم
تربية ابتدائي طنطا
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
دار العلوم انتساب موجه المنيا
طب بيطرى اﻻسكندريه
اداب حلوان
حقوق بنى سويف
السن عين شمس/رياضة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
433582
303146
734714
741165
450929
600939
135198
291146
142851
682898
216956
668698
585731
817266
822681
727643
755002
377557
299499
156623
675760
520092
503499
603682
168362
224942
163216
372646
756329
813559
445439
164260

اسم الطالب
رامي السيد عبدالعظيم احمد
هبة عاطف احمد عبد الحكيم مصطفى
نيره عمرو شاهين عمرو
عبد العزيز عصام عبد العزيز اسماعيل
كريم سيد محمود جﻼل خﻼف
اسراء محمد عبدالمنعم عبدالرازق
امير خالد محمد ابو زيد
احمد اسامة احمد صوفي السيد
زينب حسين حسن عبد المعطى
احمد جمال اسماعيل محمد اسماعيل
مصطفى محمد نظير عطاﷲ
ايه حسن عبد الرحمن جاهين
رشاد مسعد السعيد يوسف سﻼم
عبد الرحمن محمد صدقى حسان
منة ﷲ محمد حسن علي
نورهان رافت على احمد حامد
عمرو اشرف كمال فريد عروج
منى مجدى على محمد
ميادة جوهر حلمى توفيق
احمد سﻼمه سلومه عبد العظيم
احمد محمود عوض ﷲ العزب عبد ﷲ
مى بسيونى احمد طلبه السحرتى
ريهام حسين السيد حسين
عبد الرحمن سليمان سيد احمد ابراهيم
جورج ثابت لبيب اديب
عمرو محمد محمد ابراهيم ﻻشين
سعيد شعبان احمد محمد
وسام سامى صﻼح الدين محمـــــد
جميل جمال محمد على
مروه شوقى فتحى محمد
هايدى عزب محمود محمد عيسى
امنية حسام حسنى عبد الرحيم احمد

الكلية
زراعه اﻻسكندريه
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي الزقازيق
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
اداب طنطا
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
نوعية جيزه
تجاره المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه المنصوره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
علوم المنيا
اداب قنا ج جنوب الوادى
اعﻼم القاهره
تربية العريش
السن عين شمس
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
حقوق بنى سويف
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب طنطا
علوم رياضة شبين الكوم
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
نوعية الفيوم
تربية/رياضه عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم رياضة عين شمس
تمريض اﻹسماعيلية
اداب المنيا
علوم بورسعيد
اداب الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
374193
278254
136869
309016
829198
240829
595683
891427
465545
761681
600350
894877
912814
159295
321425
650281
215190
601031
742504
111255
517910
118981
155513
144045
241298
447774
583962
301850
747606
311596
390581
308354

اسم الطالب
مريم فرج على ابوالعﻼ
نورهان فتحي علي ابو شنب
حنان اسماعيل عبد الرشيد حسن
احمد صابر أحمد فرغلى
ايمن محمد خليفة محمد
هدى ايمن شيبة الحمد محمود
فاطمة رضا عبده علي جادﷲ
محمد محسن هاشم حسن
مها عادل عبدالرحمن سيد احمد
اسراء عبد الناصر السيد عبد الحميد
دعاء محمد عاطف محمد عزت عبدالحميد
منه ﷲ محمد حارص عبد العال
زينهم سيد حامد حسن
مها سامى سيد محمد
نعمة الشحات محمد سﻼم
ريم حسن الصديق الشربينى مجاهد
حسن رضا حسن امين
علياء محمد على محمد على
مريم محمد اسماعيل راشد
جيهان اسامة امين محمد
مى عاطف عباس محمد الخولى
منة ﷲ عﻼء الدين محمد عبد الرشيد
اية محمد زارع محمود
احمد عادل فتحى عباس
عبير محمود رحومة احمد
عبد الرحمن طارق محروس عفيفى احمد
يارا زينهم فرج خضير
كريم محمد عبد الحميد عثمان
ابرار اشرف عباس عبد الغني احمد
محمود عبد الرسول محمد عبد السﻼم
احمد صبحى عبدالباقى شعﻼن
عبد الرحمن يسري محمد حمزه

الكلية
كلية الفنون التطبيقية ببنها
السن عين شمس
علوم القاهره
علوم رياضة اسيوط
كلية تجارة ج أسوان
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
معهد فني صحى اسيوط
السن عين شمس
اداب انتساب موجه الزقازيق
علوم الزقازيق
السن المنيا
تربية رياضية بنين اسوان
تربية بنى سويف
تربية ابتدائي شبين الكوم
تجاره المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب الزقازيق
تجاره بور سعيد
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
اداب كفر الشيخ
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية بنى سويف
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
طب بيطرى القاهره
اداب طنطا
تجاره المنصوره
علوم رياضة شبين الكوم
السن عين شمس/رياضة
تربية شبين الكوم
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
158799
742921
654900
657387
308577
366986
317272
293005
738214
746574
293478
305819
589169
154460
119968
104894
672118
823703
896428
120449
367393
226265
245307
876248
217819
304332
533993
384702
816018
468810
650280
433294

اسم الطالب
ايهاب ايمن رمضان محمد
سمية عﻼء عبد العال محمد حسين
ليلى يسرى القصبى حسانين على يونس
داليا طﻼل عطوه على احمد عرب
مي عبد الستار احمد تركى
احمد عادل السيد على ابراهيم
نورا احمد صبحى حسن عﻼم
سمر سيد يسرى سيد محمود
محمد عﻼء سمير محمد علي
محمد عﻼء الدين محمد عبد ﷲ
اسراء سلطان ابو ضيف محمود
محمد احمد حامد ابوشنب
اسامه الزين عبدﷲ احمد بدران
اسماء محمود محمد احمد
احمد مهاب محمد بهجت صقر
انجى سناء محمد مصطفى
الزهراء ابراهيم سالم ابراهيم سعيد
هدير على محمود فهمى
اميره كنيدى لطفى مترى
مصطفى على وهبه محمد طاحون
نهال هشام السيد فكرى السيد بيومى
عبد الرحمن عبد المقصود زين العابدين صادق
مى طارق محمد حنفى
احمد عﻼء الدين عبد الفتاح محمد
فاطمه كرم عبد الحميد مصطفى
وفاء احمد السيد يونس
رغده ماجد محمد أحمد مصطفي
عمر السيد عبدالمنعم الصعيدى
منار رفعت عبد الحميد محمد
محمد سعد عبد ﷲ سعد احمد
روان محمد محمود عطوه يوسف
عمر يسري يوسف عبد العال النمر

الكلية
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي بنها
اعﻼم القاهره
علوم القاهره
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
علوم جامعة السويس
تربية بنها
تربية ابتدائي بنى سويف
حقوق حلوان
زراعه القاهره
تربية ابتدائي المنصوره
السن المنيا
طب بيطرى سوهاج
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
استنفد الطالب رغباته
اداب القاهره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم شبين الكوم ج المنوفية
زراعه دمنهور
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
دار العلوم المنيا
حقوق طنطا
اداب المنصوره
علوم رياضة جامعة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
450006
619027
828118
367531
659338
372766
447995
912655
675448
296114
382050
351993
282559
154602
303430
318093
114347
660401
586714
836650
367191
676534
653063
538544
736895
461911
677607
386607
106940
278395
513221
666420

اسم الطالب
هاجر سليمان عبد الرازق سليمان حسين
محمد منصور محمود محمد على السنجهاوى
اسماء محمد احمد محمود
هدى جمال عبدالمنعم سليمان
هدير عادل عبد الخالق محمد اﻻلفى
منه ﷲ محمد عبدالﻼه السيد احمد
محمد محمد مرسى سليم
سمر حامد نور حامد
محمد عبد ﷲ صديق عبد ﷲ شبايك
شروق خالد محمد محمد عبد الكريم
ابتسام محمود عواض درويش
مهاب عماد عبدالرازق محمد عبدالعزيز
رامي عمرو محمد قنديل شمس الدين
محمد محمود صﻼح عبد الحميد
رنا سعيد توفيق عبد العزيز اﻻسكافى
صبحي سعيد صبحى الجندى
محمود سموءل حسن عوض
خالد على محمد عبد الكريم الحداد
عمرو محمد محمد شاهين
سارة عبدالنبي مصطفى محمد
مصطفى احمد عيسى جوده دسوقى هنا
احمد عبد الرحمن السيد عبد الرحمن صيام
هاجر محمد عزيز علي
فايزة أحمد فؤاد جنيدى
سليمان محمد سليمان محمد
تقى هشام مصطفى السعيد محمد فليس
عمر محمد عبد العزيز اسماعيل
ساره محمد مجدى احمد
احمد عبد الهادي احمد سليم
ميريهان مجدي انور محمود حسن
مريام نبيل عزمى عيسى
ياسمين ايمن ابو بكر عطوه الشهاوى

الكلية
علوم طنطا
دار العلوم الفيوم
تربية قنا ج جنوب الوادى
حقوق بنها
معهد فني صحى المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني تمريض طنطا
كلية تجارة ج أسوان
تجاره انتساب موجه طنطا
تربية حلوان
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تربية عين شمس
حقوق القاهره
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
طب بيطرى جامعة السادات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
ك.ت .فني صناعى المطريه
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره طنطا
اداب اسوان
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
اداب المنصوره
تربية ابتدائي السادات
تجاره الزقازيق
تجاره كفر الشيخ
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق القاهره
تجاره عين شمس
حقوق اﻻسكندريه
تجاره كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
510746
388686
307680
311143
160738
668102
834617
549195
506510
542805
756121
233098
525889
593889
661594
826424
383651
316622
664980
730201
467100
439109
751031
801945
890995
210519
122358
809138
610493
733918
825435
277183

اسم الطالب
احمد جمال حسن محمد ابراهيم
اسراء ممدوح محمد رمضان عبدالمعطي
نعيمة اسماعيل فتحي النزﻻوي
ايمان زكريا السيد عقل
زهراء حسن محمد محمد
كريم محمد ابراهيم خليل
الشيماء محمد عبدالهادى محمد
احمد ابراهيم عبدالعاطي السيد عوض
ميار خالد عبد البديع محمد الجمل
على محمد على على محمد شرابى
سالى فاروق السعيد علي ابراهيم
مودة محمد عبد السميع حسن
احمد طاهر حلمى الشهبه
محمد صبري عبد الحميد السيد الكفراوي
عمر السعيد السيد احمد مصطفى
منه ﷲ ابوبكر عمر الراوى
ايه محمد عبدالعاطى محمد منصور
هجرة حسني منصور الحفني عبدالكريم
احمد محمود محمد يوسف الديب
كريستينا بهجت شهدى شهيد
عبدالرحمن ابراهيم عبدالسﻼم محمود درويش
اﻻء محمد على عبد المنعم قمر
محمد عماد الدين توفيق عثمان
طه رجب طه محمد
نها محروص ابراهيم على
محمد مجدى عباس حلمى على فهمى
رانيا منير محمد محمود
زهره رجب عبد الحليم محمد
احمد السيد حامد محمد
احمد محمد خضرى ابراهيم دسوقى
حازم محمد الصغير عﻼم محمد
محمود ياسر معروف درويش

الكلية
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم جامعة السويس
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجارة قنا ج جنوب الوادي
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
اداب انتساب موجه دمنهور
علوم رياضة سوهاج
تربية العريش
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
علوم اﻻسكندريه
اداب جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجارة قنا ج جنوب الوادي
كلية البنات تربية عين شمس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره بور سعيد
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية طفوله اﻹسكندرية
تجاره بور سعيد
اداب المنيا
اداب اسيوط
تجاره القاهره
تجارة جامعة السادات
اداب سوهاج
علوم رياضة الزقازيق
تربية الزقازيق
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
حقوق حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
368943
890527
165737
755337
319443
232426
892521
680273
876442
295485
823120
671759
121796
434088
156377
393725
831653
388593
178750
677081
104439
879633
654600
380545
816640
539948
370610
841123
837194
436844
459531
279181

اسم الطالب
اسﻼم طارق على محمد سليمان
يوستينا سامى سعد ﷲ بباوى
احمد احمد محمد محمد
دينا محمود سﻼمه سلمان
داليا اﻷمير يوسف محمد
بﻼل مجدى الشحات احمد
دعاء محمود عبد الحليم بخيت
حسام الدين محمد احمد عبد الخالق
ياسمين اشرف حامد على
مها محمد ذكى محمد
محمد سالمان ضيفى سليم
منار محمد احمد محمد على
رانا اشرف محمد تمام
كريم ابراهيم رجب امين على
مريم محمد سيد محمد
احمد نجاح محمد يوسف البراشى
منى محمد محمد عجﻼن
اسماء خالد السيد عبدالفتاح
محمود عبد الحميد احمد ربيع عبد الحميد
محمد احمد محمد السيد احمد سليم
ميرنا محسن اسحق ابراهيم
اسراء عربى عبد الحكيم محمد
الهام احمد محمد محمد مصطفى
اسراء خالد حسن حسين
مؤمن احمد محمد حسين
اسماء سمير رشاد السعيد اسماعيل
محمد عﻼءالدين محمد سيد احمد
مريم جرجس فريج ابراهيم
انطونيوس طلعت خروف فارس
هدير خالد محمود ابو العدل
نبيل حسن حسن دشيشه
علي طارق حسن على

الكلية
اداب بنها
تربية اسيوط
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم العريش
علوم رياضة بنها
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية اسيوط
تجاره جامعة السويس
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية قنا ج جنوب الوادى
معهد فني تمريض المنصوره
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه بنى سويف
تجاره انتساب م .بنها
تجارة قنا ج جنوب الوادي
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره بنى سويف
تجاره طنطا
اﻻكاديمية الدولية للهندسة وعلوم اﻻعﻼم )شعبة ادارة اﻻعمال(
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره طنطا
تجارة جامعة السادات
معهد فني صحى بنى سويف
تربية ابتدائي دمنهور
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجارة جامعة السادات
علوم رياضة الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
389260
530412
614931
539374
885146
909807
132871
111487
307764
905221
830806
536051
547616
531640
279037
579427
295223
828947
382268
806794
107401
471274
576787
582316
729954
538111
429864
546535
316766
821491
468314
590202

اسم الطالب
سما محمد عبدالسﻼم مصطفى
احمد السيد عبد العزيز زنباع
شيرين محمد عبداللطيف فرج
اسراء نبوي محمد اسماعيل
اميره سالم عبد القادر محمد
جهاد احمد محمد صالح
محمود حمدي عبد المقصود عبد الحميد
مارى سمير صدقى محارب
امل طلعت عبد المعبود أحمد عمر
ميرا رأفت وهبه سعدﷲ
مروة محمود فريد رسﻼن
اسماء السيد حسن شعير
احمد عادل سعد عبدالجواد
احمد احمد حافظ نوح
رغداء هشام فاروق مصطفى
هند احمد محروس المدبوح
منى محمد نصر سنوسى عبد ﷲ
بيشوى رومانى شفيق زكرى فاضل
هاجر خالد سﻼمه عبدالعزيز عطيه
عبير محمود احمد محمد
نور ايمن عبد الهادى حسنين
ميرنا هاشم الخشوعى محمد الخشوعى موسى
دينا عبدالحليم طلحه عبدالحليم طلحه
محمود سعدالدين على الديش
ايه عبد الحميد محمد محمد عطيه
وﻻء صبحى عبد المعز محمد عبد الرحيم
دنيا مصطفى عبد السﻼم عبد الرحمن
شيماء رشدي حسن حسن محمد
اميرة فتحي مصطفى محمد
ساره جمال محمد على
احمد شاكر محى الدين السيد الفﻼل
اكرم اشرف ابراهيم خليل

الكلية
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
زراعه الزقازيق
طب بيطرى دمنهور
اداب اسيوط
معهد فني صحى اسوان
زراعه القاهره
تربية ابتدائي عين شمس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
علوم سوهاج
نوعية موسيقيه قنا
علوم دمنهور
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
علوم شبين الكوم ج المنوفية
فنون جميله فنون حلوان
اﻷكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
نوعية عباسيه
علوم المنيا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره كفر الشيخ
اداب طنطا
تجاره طنطا
علوم عين شمس
تربية طفوله ج دمنهور
تربية اسكندرية
تربية/رياضه اﻻسكندرية
اداب انتساب موجه طنطا
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه جامعة دمياط

Page 3965 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
359472
587117
652336
580240
352419
917591
146147
428715
742757
210741
812478
500026
434333
539764
735602
448839
822561
590263
103700
893271
210709
384003
891794
736081
219936
400367
677074
459036
527676
109311
830323
224077

اسم الطالب
عبدﷲ شوقى عبدﷲ قمرالدين محمد جﻼل
ايه محمد فوزى عبدالحميد العطار
صﻼح الدين طارق محمود الشافعي
وفاء رجب ابراهيم مصطفى حﻼوه
ضياء محمد محى الدين محمد
جمال عبدالناصر ياسين عطا ﷲ
شرين عصام سيد علي
محمود مصطفي علي مصطفي
دنيا احمد شعبان محمد درويش
منة ﷲ خالد محمد السيد
اسراء عبد الباري كامل علي
محمد خيرى احمد عطيه ابراهيم
حسين محمد نجيب دسوقي ابو العنين محمد
هاجر ياسر محمد عبد السﻼم
عفاف ربيع مهدى مصطفى
اسراء عبد الحكيم مصطفي شاهين
هبه متولى احمد على
ايمن محمد على الهلف
هاجر طارق سعيد ابراهيم
ايه عبد الرحيم عمر عبد الخالق
محمد خالد سيد عيسى
دينا احمد فرغلى عبدالنعيم
مها البدري عبد الرحيم حامد
خلود فكري السيد علي
بسنت عاطف محمد السيد
نعمه يحى وفقى عبدﷲ
عمر رضا محمد على السيد
سارا سعيد ابراهيم شافع
سارة محمد امين محمد خليل
فادى ثروت صابر عزيز
محمود سليمان محمد ابراهيم
هاجر محمد محمد محمد البنا

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي بنها
تجاره بور سعيد
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
معهد فني صحى اسيوط
اداب القاهره
علوم رياضة طنطا
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
فنون جميله فنون حلوان
نوعية المنيا
حقوق اﻻسكندريه
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
تربية طفوله ج دمنهور
اداب الزقازيق
تجاره طنطا
إعﻼم ج جنوب الوادى
تجاره بور سعيد
زراعه عين شمس
علوم سوهاج
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
معهد فني صحى رياضه اسيوط
نوعية الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره المنصوره
نوعية كفر الشيخ
علوم طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
اداب انتساب موجه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
664376
161337
677421
366566
384878
165604
517708
801739
614570
204491
803733
302746
112228
813320
587287
661123
209842
529595
672211
169629
814397
586267
145780
880684
156385
304090
145887
432690
209130
525527
228130
584691

اسم الطالب
احمد عصام الدسوقى الحسينى
ايمان عيد محمد عزام
ساره رضا محمد محمد
عمر حامد عبدالعزيز على عمر
احمد يحيى رمضان محمدالشبكشى
هدير عبد العليم عبد العزيز اسماعيل
مي اشرف مختار ابوالعز
عبد الرحمن عبد المحسن محمد عطا
اميرة احمد محمد احمد السيد
ياسمين محمد محمود محمد
ريهام يسرى عزيز الدين محمد
احمد رمضان محمد امين عصاميص
اسراء احمد محمد محمد احمد
فاطمه شحاته محمد مرسى
رقيه عصام حلمى الشرقاوي
حسن محمد السيد حسن السيد بدوي
مها طارق شوقى محمد الشنشورى
محمد احمد على عبدالمجيد زعير
ياسمين السعيد بدر ابراهيم
سلمي محمود احمد كامل
محمد مجدى فرحان عطيان
منار انور عبد الوهاب الشلبانى
محمد طارق محمد حسن عيد
محمد عبد الناصر محمد رضوان
وﻻء عبد العظيم مختار احمد
سالي جمال عبدالمعبود شريف
كمال خالد كمال محمود رفاعى
عمر محمود محمد جمال داود
خلود محمود عبد الرحمن احمد حسانين
ياسمين محمد رجب محمد عريف
على رمضان محمد حسنين
هبة الشهاوي عبد الجليل احمد الشهاوي

الكلية
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
معهد فني تمريض بنى سويف
تربية المنصوره
علوم بنها
زراعه عين شمس
رياض اطفال الفيوم طالبات
اداب دمنهور
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
علوم الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
السن المنيا
حقوق شبين الكوم ج منوفية
تجاره القاهره
دار العلوم المنيا
اداب انتساب موجه طنطا
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
السن عين شمس/رياضة
تجاره دمنهور
تمريض المنصورة
تربية/رياضه الفيوم
دار العلوم المنيا
نوعية طنطا
حقوق القاهره
معهد فني صحى رياضه اسيوط
اداب بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب القاهره
تجاره اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
اداب اﻻسكندريه
حقوق حلوان
اداب طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
810974
117511
219811
843057
613566
368240
601055
392666
456747
117438
119079
733965
106404
601092
831621
881298
844236
310491
288788
216439
241125
390785
502175
812634
378259
118664
896508
241985
105472
822361
282171
448346

اسم الطالب
رشا محمد يوسف احمد
ايمان عبد الرحمن عبد الحميد محمد حسن
ساره جمال حلى منصور
عادل سمير مﻼك صادق
آيه عبدالحسيب جاد محمد
نورهان جمال محمد فتحى احمد وهبه
ياسمين حسين سعد احمد عوض ﷲ
مصطفى محمد سيد احمد
سلوى عبدالباقي عبدالمحسن عبدالباقي عامر
هاجر عفيفى جبر عفيفى
مياده محمد شحاته شحاته
كريم جمال هاشم السيد
نورهان عماد حمدى مصطفي
اسماء عطية عبد الحميد حنفى
وفاء احمد محمد محمد
سناء عبد العظيم فرحان حسين
مؤمن محمد اﻻغا حسان عبد اللطيف
شيماء صباحي محمد أبو النجا
مينا ابراهيم عطاﷲ خليل
احمد امجد سعد محمد عبد الواحد
اسراء هشام احمد محمد علي
عادل ايمن عبدالعاطى عبدالعال
علياء عبد ﷲ السيد محمد موسى بركات
اشرف محمد خلف محمد
احمد السيد مصلحى شومان
انجى مدحت محمد عزت بكرى
غيداء عبد الجواد عباس سﻼمه
محمد جمال حسنين على
كريم احمد اسبيتان نصير عبد الحميد ابر اهيم
اسراء نصر الدين مصطفى محمود
روان شوقي يوسف مصطفى عجﻼن
ميرنا فوزي فخري ابراهيم رزق

الكلية
اداب انتساب موجه المنيا
تربية عين شمس
حقوق عين شمس
تربية /رياضه المنيا
نوعية الزقازيق
حقوق بنها
اداب انتساب موجه الزقازيق
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
اداب طنطا
حقوق حلوان
كلية البنات آداب عين شمس
علوم رياضة الزقازيق
حقوق القاهره
تمريض الزقازيق
تربية رياضية /بنات قنا
حقوق اسيوط
حقوق بنى سويف
تمريض شبين الكوم المنوفية
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
اقتصاد منزلى حلوان
حقوق بنها
علوم اﻻسكندريه
معهد فني تمريض المنيا
تجاره انتساب م .بنها
حقوق القاهره
تجاره سوهاج
حقوق شبين الكوم ج منوفية
علوم رياضة القاهرة
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
361846
581608
614300
238082
803591
598422
749977
530550
543334
209215
668421
132192
808405
748361
323227
531870
758095
539431
726775
512157
388679
237197
578150
163820
519642
374437
606901
139628
558348
316633
309285
898236

اسم الطالب
ايمان سعد محمد الشيخ على
عبد الرحمن محمد الششتاوى على ابوالسعود
فاطمه احمد على حسن يوسف
منار معتز عبد العليم محمد
نرمين نادى انور وهبه
مصطفى محمد الدمرداش حبيب
اسراء صبحي محمد ابوزيد
مصطفي طلعت حسن امين الدمنهوري
سامى سليمان محمد احمد شراره
زينب محسن فهمى محمد
ساره احمد احمد محمد ابو النجا
محمود سمير عبد الفتاح على هﻼل
بطه عبدﷲ محمد على
احمد ابوضيف على حافظ
اهداء طلعت السيد محمد محليس
محمد عبد الوهاب حامد الغمراوى
محمد السيد علي محمد السيد
أمنية احمد عبد السﻼم فرج عطيه
عبد الرحمن محمد ابراهيم احمد سليمان
مريانا أسعد عطا عشماوي عوض
منار السيد عبدالوهاب السيد
عبد الرحمن احمد عنتر عبد السﻼم
يارا فوزى محمد العطار
مروان سعود حموده عبد العال محمود
فاطمه غانم عبد العظيم محمد ندا
ريم محمد وحيد رشيد محمد
إيمان عﻼء على السيد
امانى فتحى عبد اللطيف عيد
ندى ابراهيم محمد عبدالرحمن
ميار احمد عبداللطيف احمد رضوان
ندى اشرف محمود عبد الخالق
رانيا سيف النصر على محمد

الكلية
كلية البنات آداب عين شمس
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس
تجاره الزقازيق
علوم رياضة حلوان
اداب انتساب موجه المنيا
تجاره بور سعيد
تجاره جامعة السويس
علوم بورسعيد
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ
كلية البنات تربية عين شمس
تربية ابتدائي المنصوره
إعﻼم القاهره/رياضة
اداب انتساب موجه المنيا
تجاره جامعة السويس
تربية رياضيه بنات شبين الكوم
حقوق جامعة السادات
حقوق الزقازيق
تمريض دمنهور
تجاره بور سعيد
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه بنها
علوم حلوان
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
زراعه بنها/رياضة
تجاره بنها
اداب انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي دمنهور
حاسبات ومعلومات بنها
تجارة جامعة السادات
حقوق سوهاج

Page 3969 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
682728
318426
812873
903700
428693
318262
879193
210261
737053
532952
732918
457060
583042
746005
911297
520059
140391
434511
884785
321436
376549
658810
592341
305895
876812
152061
387372
447036
659219
821668
749163
888575

اسم الطالب
نجﻼء فتحى احمد احمد ابو الخير
احمد بشير مهيوى بيومى
عﻼ محمد عبد الرحيم عثمان
احمد عمر محمد على عبد الﻼه
رامي رمسيس فكري جرجس
هادي ابراهيم حافظ الخولى
مارينا عادل خليفه بولس
محمد عﻼء الدين اسحق عبد الحليم
احمد محمد محمد عبدالعال
ايهاب جمعة عثمان مسعود
مشيره رأفت عبد المولى مرسى
تقوي صبحى عبدالسميع اسماعيل ناصف
اسماء مجدى عبد الفتاح فرج ابو حسين
دعاء عاطف ابراهيم على
منار محمد يوسف محمدمحمود
آيه السيد هﻼل ابراهيم بكر
اسامة شعبان على عبد المجيد
امير عبد الوهاب رجب عبد الراضى
خالد محمود محمد حسن
هدى كمال حداد جبر
ايمان اشرف محمود عبدالتواب
محمود السعيد ابراهيم منصور العسكرى
دينا عاطف عيد النمراوى
محمود عبد ﷲ محمود شرف
ايه محمد حسن سيد
محمد محروس ابراهيم حسن
هيام بﻼل احمد حسن
مصطفى طارق السيد يوسف
طاهر ابو زيد صبرى عباس محمد كسبة
سلوى رشاد مبارك محمد
ايه فكري حافظ فكري
ابراهيم ايمن محمد احمد

الكلية
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
تجاره سوهاج
تربية أساسي اسكندرية
تمريض بنها
تجاره اسيوط
تجاره عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
زراعه دمنهور
طب بيطرى الزقازيق
علوم طنطا
تجاره طنطا
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
كلية تجارة ج أسوان
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
علوم رياضة اسيوط
حاسبات ومعلومات اسيوط
علوم شبين الكوم ج المنوفية
كلية البنات آداب عين شمس
معهد فني صحى المنصوره
تربية جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تجاره اسيوط
علوم رياضة اسيوط
بنات تربية/رياضه عين شمس
تجاره طنطا
تجاره المنصوره
اداب قنا ج جنوب الوادى
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس
اداب اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
444849
436688
279013
547806
178895
432076
125122
116912
306771
121939
731597
321973
675601
679318
355574
813490
160162
280894
576040
666940
738314
210611
212477
671040
907403
363888
436438
305457
181153
668488
113789
302718

اسم الطالب
محمد عزالدين توفيق القصراوى
جيهان محمد ابراهيم محمد مرجان
شروق نبيل روبي السيد على
إسﻼم صبحى الصافى الرفدانى
صفاء صﻼح عبد العاطى حميدة
محمد مصطفى حسن حسن النيال
محمود سامح حسين رشدي عباس
اشرف احمد حسين على
سارة ناصر عبدالفتاح حمزه
ساره فخرى احمد محمد
جهاد احمد مرسي مروان سﻼمة
محمود ابراهيم ابوالفتوح ابراهيم السيد
اﻻء احمد يحى احمد الديب
عمرو السيد محمود صالح قنديل
هاجر شوقى مرسى محمد
رامى صموئيل أسحق شكر ﷲ
وائل محروس حامد طه
زينب محمد سيف الدين مصطفى عبد اللطيف
اسامه محمد عبدالرؤف محمود شاهين
يوسف محمد محمدابراهيم ابوحليمة
محمد عبده عبدالحكيم الصاوي
ريتشارد وجدى شفيع شاكر
بسنت محمد محمد محجوب
اميره محمود السيد موسي
ايه احمد طه قريشي
محمد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز
يوستينا فؤاد بدروس جيد طانيوس
سناء مجدي محمود عبد الخالق
احمد عبد ﷲ ربيع عبد المهدى
مصطفى محمود دع اﻻنصاف على جندى
محمد حسين رجب معوض
علي محمد مصلحى فرحات الشيخ

الكلية
تجاره طنطا
تربية رياضيه بنات اﻻسكندريه
السن عين شمس/رياضة
علوم رياضة طنطا
تربية رياضيه  /بنات بني سويف
حقوق اﻻسكندريه
دار العلوم ج القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
نوعية اشمون
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
زراعه الزقازيق
اداب شبين الكوم ج المنوفية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب القاهره
اداب المنيا
تربية ابتدائي بنى سويف
اداب القاهره
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب الزقازيق
تجاره القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
السن عين شمس
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق اﻻسكندريه
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب بنى سويف
اداب المنصوره
تجاره القاهره
اداب شبين الكوم ج المنوفية

Page 3971 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
431887
323204
372176
205752
308098
171513
390613
223711
241348
378641
653269
753995
848173
217699
239291
878567
526870
113756
545490
842315
908867
451411
663995
596965
110253
537257
589097
666259
902432
661887
138254
224701

اسم الطالب
شريف طارق محمد سمير محمد خورشيد
هاجر رضا يوسف احمد السيد هنا
رضوى ضياءالدين رفعت اسماعيل
منه ﷲ محمد راشد محمد
نيرة محمود محمد زايد
فاطمه عبد الجواد عبد الرحمن عبد الجواد
سعيد عماد سعيد عبدالفتاح
شروق مجدى على ذكى
شروق محمود محمد محمود
محمود ذكى سﻼمة ذكى حسن
رنا حمدى ابراهيم السيد محمد
امل مجدى حامد على الراعى
معتز محمد خير فهمى محمد
اميره محمد فريد ابو القاسم
حسام امين سيد امين سيد
رانيا كامل عبد المحسن محمد
جهاد رجب السيد ابراهيم السيد بسيونى
عبد الرحمن نبيل ابراهيم حسين
محمد اشرف فتحي علي سليمان دياب
هانى خيرى رمضان عبدالجواد
دوﻻجى راجى انسى اسحق
محمود السيد محمد عبد الرازق على
احمد ابراهيم عطيه محمد احمد
محمد أحمد عبد السﻼم عبد الحميد الجوهرى
عمر خالد محمد رياض
ميرهان السيد عبدالعال فرج
مصطفى حامد رشدى محمد زاهر
رانيا محمد فرج محمود عطية
ساره مصطفي محمد محمود
زينب عبد ﷲ معوض مصطفى
ياسمين يسرى على محمد
حسام محمد جمال الدين محمد محمد سرحان

الكلية
حقوق اﻻسكندريه
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
اداب كفر الشيخ
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تربية شبين الكوم
اداب انتساب موجه القاهره
علوم رياضة بنها
اعﻼم القاهره
تجاره القاهره
علوم رياضة عين شمس
هندسة الزقازيق
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة عين شمس
علوم اسيوط
علوم اﻻسكندريه
علوم القاهره
علوم رياضة دمنهور
معهد فني تمريض المنيا
تجارة قنا ج جنوب الوادي
حقوق طنطا
حاسبات ومعلومات المنصوره
اثار قنا جنوب الوادي
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تربية ابتدائي دمنهور
تجارة جامعة السادات
تمريض المنصورة
اداب سوهاج
تربية/رياضه المنصورة
كلية البنات علوم عين شمس
علوم عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
805372
226501
205623
437545
279308
607578
656861
750498
536239
579455
878301
141164
748779
170892
113205
162808
733329
683314
370869
664481
523805
377312
887774
601829
599420
217519
655304
608287
459643
754114
280478
379062

اسم الطالب
ساره محمد فتحي سنوسي
احمد رمضان ابو العباس سيد احمد
اندريه امير جميل ابراهيم نصر
رضوى عادل مصيلحى على سليمان
حبيبة مراد كمال الدفتار
خالد عمر سليم عبده
عﻼ عبده عبده السيد البحراوى
كريم اسماعيل ابراهيم محمد خليل
سمية حاتم شوقي محمد موسى
الهام خالد حسن زكى
احمد ياسر ابو بكر محمد
سمر محمد ابوالحديد مرسى ابوالعﻼ
ندا عبد الفتاح ابراهيم عبد الفتاح
اسماء محمد سيد خضري
احمد عادل لطفى احمد عجيب
حسناء سعيد قناوى عبد الفتاح
حسن عماد حسن عسكر
زينب محمد محمد محمد اللبان
احمد بدراوى خليفه حنفى
محمود رضا ابو الفتوح ابراهيم
سارة جمال حنفى احمد حسن
هاجر محمد احمد الدرديرى خضر
نورهان وافى سيد على
احمد عادل حسين ابراهيم
حازم عاطف محمد شحاته
هاجر محمد فتحى خليل
مريم كرم محمد حسن
امال احمد فهمى احمد
مصطفى محروس سعيد على النجار
رضوى محمد محمد السعيد زرمبه
فتحي فرج على مرسي المشد
هدير محمود السيد محمود موسى

الكلية
طب بيطري المنيا
تجاره انتساب موجه قاهره
علوم حلوان
تربية أساسي اسكندرية
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
اداب المنصوره
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تجاره دمنهور
اداب كفر الشيخ
علوم اسيوط
زراعه عين شمس
تربية ابتدائي جامعة السويس
حقوق القاهره
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
معهد فني صحى المنصوره
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية أساسي اسكندرية
علوم بنها
تربية ابتدائي اسيوط
طب بيطرى الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تربية حلوان
اداب المنصوره
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تجاره بور سعيد
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
زراعه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
536336
461983
452044
673592
163920
161252
296146
672676
291355
545547
532842
387184
659013
295696
283164
577183
302135
877084
682822
214844
239684
546145
117397
502855
366105
817556
145733
164800
149583
523953
279218
117976

اسم الطالب
ندا ماهر شعبان حزيمة
شيماء مسعد خميس ابواليزيد كشك
محمود عبد السﻼم محمد السيد البلتاجي
عبد العظيم عﻼء عبد العظيم محمد
بيتر ميشيل نخله فانوس
هبه هشام توفيق عبد العظيم
اميرة ابراهيم حسن عبد العزيز
بوﻻ ايمن عبد المسيح الديب بطرس ابراهيم
عصام الدين عبد الرحمن على سيد مرعى
يوسف محمود اسماعيل محمود حسن
احمد فتحي نبيه محمود الصباغ
ساره محمد فوزى عطية
محمد ادهم محمد فتحى المتولي
بسمة سيد قاسم علي هاشم
حبيبة طارق عبد اللطيف عبد الحفيظ
بوﻻ فوزى يوسف جرجس
احمد ايمن حامد سعد الجزار
اسﻼم محمد شحاته حسن
احمد نبيل محمد عبد ﷲ محمد الحبال
جرجس كمال عياد حنا
احمد فكرى عبد الشكور بركات
سلمى احمد عبد التواب فرج حسين
منة ﷲ صﻼح محمد محمد على
براء اسماعيل محمد محمد خليل
السيد احمد السيد احمد
كيرلس شمعون منسى ابراهيم
احمد صابر محمد سليمان
نهى امين سيد رمضان
ابراهيم اشرف حسن نادى
نورهان ناصر محمد عبد السﻼم على
محمد وليد سعد انيس على عبد الحميد
ايه عادل عبد اللطيف فرج

الكلية
اداب دمنهور
تربية كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه طنطا
دار العلوم ج القاهره
اداب الفيوم
علوم بنى سويف
تجاره عين شمس
تجاره المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم رياضة كفر الشيخ
علوم اسوان
كلية البنات تربية عين شمس
نوعية المنصوره
السن عين شمس
اداب القاهره
تجاره طنطا
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب اسيوط
تجاره بور سعيد
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره انتساب موجه طنطا
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
دار العلوم ج القاهره
علوم المنيا
دار العلوم ج القاهره
تربية ابتدائي الفيوم
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
317897
803903
665349
510213
531549
355274
216143
677157
610701
165369
319433
225580
477675
438867
612303
530228
453223
303964
888170
446505
840631
365227
243000
278698
667092
309339
512797
303767
824953
279500
666437
305514

اسم الطالب
احمد فتحي حسنى شرف
سلوى احمد عبد النعيم سيد
ندا عبد السﻼم السعيد احمد سعيد
محمد عبد الحافظ عبد الرحمن موسى احمد عوض
حسام شريف عبد القوى محمد الطيار
صبرين محمد عويس كامل نصر
مادونا ميﻼد كامل خليله
اسﻼم ناصف محمود برهام حسن
آيه اسماعيل عطيه سليم
محمد سيد عبد الحليم عبد العال
اسﻼم محمد الفاضل محمد محمد الكﻼف
منه ﷲ ناصر عبدالحميد محمود
احمد صﻼح شبل عطية
روان طارق غانم على يوسف
محمد عاطف محمد محمد حسين
عﻼء محمد الزرقا ذهني
مرجريت حمدى لبيب اسحق جرجس
اية بﻼل رمضان تعيلب
منه ﷲ سامح محمود صالح
احمد محمد عبد السميع ابو اليزيد احمد
عز محمد على مصطفى
دينا عاطف عبدالحميد عبدالرحيم
شيماء سيد جمعة سيد
تقي احمد محمد عبدالرحيم
هبه محمود نظمى عبد الوارث عبد المجيد احمد
نجوى ابراهيم عبد السﻼم عبد ﷲ
ناهد بشارة عزيز عبد ﷲ عجايبى
سارة محمد لطفى الصبرى
رضوى عاطف عبدالموجود ابوالوفا
احمد سامح محمد عبدالحميد
مياده رجب محمد ابراهيم حجازي
هيام محمد ابراهيم الخياط

الكلية
تجاره بنها
السن المنيا/رياضة
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
معهد فني صحى امبابة
علوم حلوان
تجاره جامعة دمياط
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره بنى سويف
نوعية اشمون
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
معهد فني صحى رياضه طنطا
علوم رياضة جامعة دمياط
تجارة جامعة السادات
تربية ابتدائي دمنهور
نوعية موسيقيه طنطا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اسيوط
تجاره طنطا
علوم رياضة المنيا
تجاره عين شمس
علوم عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
رياض اطفال المنصوره
تربية السادات
تجاره انتساب موجه دمنهور
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
إعﻼم ج جنوب الوادى
تجاره القاهره
معهد فني صحى المنصوره
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
536439
751270
380744
593353
132136
597338
527822
593997
427580
899021
651144
660527
321289
612444
129013
278238
107685
221166
671891
546489
146393
880714
605729
436548
319333
740634
432544
668926
600016
437091
577441
390731

اسم الطالب
مني مجدي محمد عبيه
محمد حامد محمود محمد ابوزيد
رانيا اشرف سيد سيد عوض
تسنيم مسعد مسعد شهيب
اسﻼم على عبد العظيم السيد
اسراء رضا السيد محمد الرمام
اسراء على محمود احمد طلبه
سلمى حامد مختار حامد الغازى
أمل عمر عبدالحليم محمد خضر
مريانه لطيف عطاﷲ عوض
فاطمه مجدى حامد محمد صيام
اسماء ابراهيم محمد فريد الغريب
وﻻء عبادة شعبان عبد الحليم
محمد عادل منصور محمد محمد المسيرى
ايمان نبيل السيد ابراهيم
نيرة محمد عبد الفتاح محمد هجرسي
ايه اشرف احمد عطوه عبد الحميد
امل رفعت جمال عبد الغفور
اسماء احمد صبحى متولي
فاطمة نصر الدين سعد محمود سيف
اﻻء اشرف فاروق علي
محمود مناع عباس مناع
احمد محمد صﻼح عبدﷲ غمرى
ندى ابراهيم رشاد ابراهيم ابراهيم
دعاء قطب اسماعيل احمد قطب
فاطمه محمد متولي عبد الرحيم
محمود ابراهيم السيد علي محمود
احمد الشحات عبد النبى ابراهيم الشحات
محمد عﻼء الدين ابراهيم عبدالقادر شحاته
اسراء محسن عبده عوض عثمان
أحمد ابراهيم خليفة ابراهيم عامر
رانيا محمد عبدالرحمن عوف

الكلية
علوم طنطا
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
كلية الفنون التطبيقية ببنها
علوم جامعة دمياط
فنون تطبيقية جامعة دمياط
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
تربية طفوله اﻹسكندرية
علوم جامعة دمياط
طب بيطرى اﻻسكندريه
معهد فني صحى سوهاج
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه عين شمس
طب بيطرى المنصوره
علوم رياضة اﻻسكندرية
تربية ابتدائي عين شمس
خدمه اجتماعيه اسيوط
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية اسكندرية
تربية رياضيه بنات شبين الكوم
علوم الزقازيق
زراعه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم الزقازيق
فنون جميله عماره المنيا
طب بيطرى كفر الشيخ
تربية بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
748673
884515
727638
388603
884918
447210
589024
672688
586493
608468
450202
748695
745768
443575
592202
613186
510117
358449
614539
547038
674553
447929
613191
207802
387590
655574
881690
806418
236662
609698
655621
878073

اسم الطالب
اسراء الشوادفي عبد الفتاح حفنى
علي ماهر محمد احمد
نسمه هشام مصطفى عبدﷲ
امل ربيع احمد عبدﷲ
محروس عاطف محروس جاد ﷲ
احمد قدرى عبد المنعم خﻼف
محمد عبد الحكيم الحسينى الحارتى
على احمد على على اﻻشقر
آيه السيد السباعى محمد حسن
عﻼ احمد احمد محمد عطيه
نيره الشاذلى عباس ابراهيم الشاذلى
اميره السيد رضا السيد
مريم مﻼك ميخائيل تاوضروس ابسخرو
ريهام صبحى على حامد يحى
احمد مراد عباس السرى
ريم احمد السيد متولى
حسين محمد سعيد حسين محمد
نورهان محمد شوقى عبدالجواد
يوستينا طلعت فؤاد حبيب عطا ﷲ
محمد السيد محمود حسن برمو
سلوى حافظ محمد حافظ بدير
خالد محمد بسطويسي أبو سمك
مى هشام حلمى عبد الحميد عبد الفتاح
ميرنا نادي صابر زكي
احمد محمد محمد عودة
محمد رضا محمد حميده السيد
زينب محمود ملظم عبد ﷲ
ايه علي اسماعيل علي حسين
مهند حسام محمد محمد طاش
فاطمة السيد محمد احمد محمد المسلمانى
محمود محمد محمود رفعت على
ضياء الدين علي سيد بخيت

الكلية
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
اداب اسيوط
تجاره الزقازيق
كلية الفنون التطبيقية ببنها
اداب اسيوط
تجاره طنطا
تربية/رياضه بنها
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تجاره طنطا
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية طنطا
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية انتساب موجه بالسويس
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
رياض اطفال المنصوره
العالي سياحه وفنادق اسكندريه
نوعية فنيه الزقازيق
حقوق اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي الزقازيق
اداب اﻻسكندريه
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره طنطا
تربية الزقازيق
تجاره القاهره
نوعية بنها
اداب المنصوره
علوم بورسعيد
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني تمريض الزقازيق
اداب المنصوره
حقوق اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
448133
601984
585258
821637
727091
392732
130953
610039
113247
744513
535854
892085
441589
519999
505694
544998
106426
880550
316376
922209
438640
311188
892425
753237
317468
466102
522450
376851
827531
297255
543731
913110

اسم الطالب
محمد خالد محمد عبداللطيف خضر
أﻻء رضا عطوان عبد العظيم
دعاء السيد احمد السيد موسى
محمد عبد العاطي محمد حسين
احمد مجدى برهام الشبراوى
عبدالعزيز جمال عبدالعزيز علي
نسمه مجدى محمود احمد
آﻻء سامي محمد يس محمد موسى
اسامه عﻼء عطيه محمد
احمد علي عبد ﷲ خليل
هالة السيد نبوى نوفل
نوره ابوعوف هاشم احمد
عبدالحميد عبدالغني صابر مصطفى التلب
ساره عبد الظاهر عبد الحميد محمد قنديل
محمد احمد عبد المنعم على
اسﻼم فتحى مسعود عبد الفتاح
درية محمد فارس محمد رشاد محمد عياد
احمد عبد المقصود عبد الحميد محمد
ميادة عبد المنعم محمود دياب
ايات حسام الدين احمد زيدان
ميار السيد محمد شبل
رنا عاطف حسنين الميهى
اسماء سيد علي احمد
فاروق محمد فاروق احمد بسيونى
رنا سامي فرج عبد العظيم أحمد
أﻻء اسماعيل محمد دحدوح
محمد عاطف محمد حسن فريج
نورهان نبيل محمد عبدالغنى سلطان
ياسمين رحان حسين أحمد
ياسمين علي احمد عبد ﷲ
اسراء حسن محمد على الجيار
مشيره عبد اللطيف زهري قناوي

الكلية
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
اداب الزقازيق
تربية ابتدائي طنطا
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره الزقازيق
تربية ابتدائي عين شمس
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب الزقازيق
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم رياضة اﻻسماعيليه
تربية طفوله ج دمنهور
اداب اسيوط
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره انتساب موجه دمنهور
تربية/رياضه اﻻسكندرية
زراعه القاهره
علوم اسيوط
تربية/رياضة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات اسيوط
زراعه اﻻسكندريه
تربية شبين الكوم
اداب اسيوط
تجاره بور سعيد
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب كفر الشيخ
زراعه اﻻسكندريه
تربية عين شمس
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره عين شمس
علوم رياضة اﻻسكندرية
تمريض أسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
304587
362297
168903
547994
681008
465207
910945
473323
523717
154647
218127
149457
674791
899550
213261
469342
900807
237815
473103
831521
429030
731916
662535
330766
103485
281323
510158
613431
218693
159538
310169
220302

اسم الطالب
اسراء عبد الرازق عبد الحافظ الحاج على
نورهان محمد ذكى حسانين محمد
عبد الرحمن احمد صﻼح عبد القادر
محمد احمد علي الستاوي
خالد صﻼح محمد محمد ابو النجا
احمد فتحى صبحى احمد رضوان
محمود عيسى حسين يوسف
هدير محمد محمود القاضى
إيمان طارق محمد فوزي
ميسون محمود محمد عبد اللطيف
نانسى اشرف فهمى فهيم
عبد ﷲ محمد عبد العزيز محمد
اسامه محمود السعيد سعد القصيرى
اسامه عبد الﻼه السيد ابوالظاهر
نادين محمد محمد السيد السعدني
ناهد فتحى عبد الحفيظ نصر حمد
ابتهال السيد على محمد
منى سيد حلبى عبد الخالق
محمد سعد حسب النبى السعدنى
بدرى كمال محمد عبدالباسط
سندس جابر محمد محمدين
محمد احمد طه حسن
احمد طارق على عبد العزيز
احمد عبد الهادي فؤاد طاحون
عبد ﷲ محمد الدسوقى محمد منتصر
عمر خالد محمود ابراهيم السيسى
عمر جابر محمد رجب حسين
محمد راجح عبدالحميد محمد السيد
بسنت عماد نسيم رزق ﷲ
اميرة فتحى عبد الرحمن محمد
هشام عبد ﷲ عبدالحميد تعلب
ساره ياسر محمد ابراهيم

الكلية
تربية شبين الكوم
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية الفيوم
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تجاره كفر الشيخ
حقوق اسوان
اداب كفر الشيخ
علوم اﻻسكندريه
اداب بنى سويف
السن عين شمس
حقوق القاهره
تجاره طنطا
اداب سوهاج
حقوق القاهره
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تمريض سوهاج
اثار القاهره
تجاره كفر الشيخ
معهد فني صحى سوهاج
علوم اﻻسكندريه
تربية الزقازيق
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تجاره القاهره
العالي للحاسب اﻵلي ونظم المعلومات اﻹدارية بأبي قير
تمريض الزقازيق
اداب انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى بنى سويف
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية/رياضه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
320479
914297
817171
143016
163744
115165
379264
730028
359433
744208
292964
186086
153112
445104
352913
893500
278993
819797
219103
726677
532986
818643
318954
443180
664267
743989
389125
601279
313172
433634
749499
811769

اسم الطالب
اسﻼم عاشور فتح ﷲ الجروانى
ريهام امين محمد حامد
ابانوب سامى منير سعيد
لينا شعبان عثمان حسن
عبد الرحمن محمود هاشم محمود
اسراء محمد محمود احمد
ايه سمير منصور نصارجبريل
الشيماء ممدوح مهدى على سيخه
محمد فرج محمد على فرج
ايه عبد العزيز عبد الرحمن عبد الحميد
نورهان ياسر محمود شحاته
احمد محمود عبد الظاهر سليم
منار احمد محمد عبد الرحمن
حنان صبحى قاسم موسى
اكرم اسامه ابراهيم شومان
محمود حسنى عبد الجليل محمد
اية صﻼح الدين محمد عبد العليم
محمد هﻼل إمبابي محمد
مايكل صبحى سيداروس عطية
رنا محمد عز الدين احمد المغربى
مصطفي محمد صبري عبداللطيف احمد
وﻻء خالد محمد عبد الحميد
جهاد السعيد عبد العزيز غانم
سهيله محمد عثمان محمد القطاوى
ندا ابو الغيط عبده حسن عيد
ساره صابر اسماعيل تمام
اﻻء سعيد مصطفى درويش
باسم عبدالرحمن عبدالخالق عبدالرحمن
نورهان محمد جمال الدين مبروك محمد
احمد مسعد مرشدى موسى احمد
منه ﷲ غريب محمود محمد عبد المقصود
عمرو محمد احمد شاكر

الكلية
معهد فني صحى بنها
تربية طفولة أسوان
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه القاهره
دار العلوم الفيوم
حقوق حلوان
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
اداب عين شمس
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
اداب الفيوم
تربية ابتدائي بنى سويف
اداب انتساب موجه طنطا
اعﻼم القاهره
علوم رياضة سوهاج
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره اسيوط
تجاره عين شمس
تجاره بور سعيد
تجارة جامعة السادات
اداب المنيا
علوم بنها
تجاره طنطا
نوعية المنصوره
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اداب انتساب موجه بنها
تجاره الزقازيق
كلية الفنون التطبيقية ببنها
علوم رياضة طنطا
علوم جامعة السويس
تجاره بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
309908
147873
312231
750589
827923
369803
309788
918446
241942
666544
736595
369653
503535
425453
895578
164898
500408
599080
320634
809638
532832
650222
684079
139837
380783
726931
300328
164822
667618
384978
324445
304107

اسم الطالب
ابراهيم محمد أحمد الغنيمي
مروه سعيد محمد عبد المقصود
اشرف مصطفى محمود خليل
محمد سيد فتحي سﻼمه اسماعيل
يسرى سعد عبدﷲ عبدالعظيم
نورالدين جمال فتحى عبده
احمد عادل احمد ابو شاهين
شريف صفوت خلف محمد
امير كمال متى سعد ﷲ
احمد ايهاب فتوح متولى احمد
رقيه محمد عبد الفتاح حسين عبد المعطى
اسماء محمد عبدالسميع محمد
اﻻء احمد ابراهيم السيد ابوالسعود
محمد ابراهيم عباس فراج
مينا وجيه وليم مشرقي
اميره عبد التواب يمانى مرسى
روان محمد احمد محمد مرسى
يارا مجدى محمود رمضان
محمد عادل محمد شبل السعدنى
سلمى عبد العزيز محمد صﻼح الدين عبد العزيز حسين
مصطفى حسنى فايز محمد سيد احمد
محمد حلمى حسن مدحت البردينى
احمد عبد الرازق محمد ابراهيم
روان محمد صﻼح عبد العزيز
اسراء سعيد محمد الزياتى
اسﻼم شامل اسماعيل دياب
مروة سيد محمد دسوقى ابراهيم
هبه لويز صبحى حنا
نادر خالد على على جاد ﷲ
محمود محمد عبدﷲ تهامى موسى
مصطفى عادل محمد حسين
سماح السيد سعد السيد يونس

الكلية
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه قاهره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه بورسعيد
تجارة قنا ج جنوب الوادي
معهد فنى تمريض بنها
معهد فني صحى رياضه بنها
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره كفر الشيخ
نوعية الزقازيق
تربية بنها
علوم رياضة دمنهور
تجاره دمنهور
تجاره سوهاج
رياض اطفال الفيوم طالبات
علوم رياضة اﻻسكندرية
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
معهد فني صحى رياضه بنها
حقوق بنى سويف
زراعه دمنهور
حقوق المنصوره
اداب انتساب موجه المنصوره
زراعه عين شمس
كلية البنات تربية عين شمس
حقوق الزقازيق
خدمه اجتماعيه حلوان
علوم الفيوم
تجاره الزقازيق
تربية عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي شبين الكوم

Page 3981 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
731918
664642
838150
662098
238342
471278
134422
540021
578355
368096
612901
665129
131344
169902
140091
531497
728099
367458
454734
503308
477314
353423
241650
737341
113400
590106
130074
304761
744800
529945
754944
314514

اسم الطالب
محمد اشرف عبد المنعم محمد
احمد عاطف زكريا على ابراهيم
محمد مجدي كمال مصطفي
حسام ايمن فتحى يوسف شريف
هاجر حسين حسن عبد الرحيم
نسمة حسين احمد الصاوى المنسى
حبيبة خالد نصوحي ابو طالب
رضوي عبد الباسط محمد ابراهيم داود
اميرة حسين حامد الشهاوي
مها جمال محمد صابر
عبير محمد محمد السيد
عمر ابراهيم السيد عبد الرحمن عبد اللطيف
روزانا هاشم احمد محمد
يسرا شعبان احمد على
محمد رجب محمد عبد الحميد احمد
محمود أحمد شعبان أحمد إبراهيم فايد
ندى مجدى محمد عبد الوهاب جبر
جهاد على رضوان سالم مرعى
سناء مجدي محمد قشطة
مجدي سعيد رزق ابراهيم جريس
شروق محمد المحمدي جعيصه
محمد سعيد محمد محمد اسماعيل
عبد الحميد فتحى عبد الحميد عبدالستار
غاده احمد عصمت محمد اسماعيل
كمال ابو العطا عبد الرحمن محمد العميرى
نهى محمد شطا صبح
فارس وليد سيد رفاعى
مها اسامة رمضان شلبى
هويدا محى حسين احمد
حسام محمد فؤاد محمود هندي
احمد اسامه على الكاشف
اية محمد عادل عبد المنعم حسيب

الكلية
تجاره الزقازيق
تربية المنصوره
تمريض اسيوط
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب القاهره
طب بيطرى كفر الشيخ
حقوق القاهره
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية ابتدائي طنطا
علوم بنها
معهد فني صحى الزقازيق
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
زراعه القاهره
اداب بنى سويف
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم دمنهور
علوم الزقازيق
تربية ابتدائي بنها
اداب طنطا
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
اداب انتساب موجه طنطا
اداب انتساب موجه القاهره
اداب القاهره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب موجه طنطا
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
تجاره بنها
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية ابتدائي دمنهور
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
808517
458248
162897
168564
113926
843822
538468
522567
387780
834729
844690
578527
890810
602150
530915
743364
122296
585906
146584
470233
601107
429075
145600
532535
579999
466487
239273
842399
231241
218105
899407
278381

اسم الطالب
محمد احمد على عبد الجواد
محمد محمد ابراهيم الشيمي
ايمان شعبان على عثمان
شروق صﻼح ابراهيم محمد ذكى
على مصطفى عبد الحميد محمد
حسناء عوني محمد محمود
ايمان اشرف مصطفى عبدالفتاح عطيه
كيرلس فارس يونان بباوى رزق ﷲ
رضوى شعبان شحته احمد
أسماء عبدالفتاح صديق أحمد
مصطفى احمد نتعى حسين
احمد ابوالعزم ابراهيم محمد الفقى
دعاء عصمت راشد معبد
سميحة محمد احمد نصر السيد
عمر احمد عمر فتح ﷲ ابوشديده
احمد سيد احمد محمد احمد
اميرة حسانين ابوسريع حسنين
عبد الغنى نبيل عبد الغنى الشاعر
احمد عبد العاطى فتحى عبد العاطى
عبدالعزيز السيد عبدالعزيز غازى
آيه السيد عبد الجواد عبد ربه
اسراء عرفة حماد على محمد
نوران جمال محمد الديب
محمد سﻼمة محمد عبد الحميد
ايه خليفه ابراهيم نصر
ياسمين يحى محمد حسين
احمد محمد ماهر سيد
محمد فتحى على محمد
شيرين شحاته وردانى شحاته
مروه مصطفى سيد عبد الحميد
عمر ابراهيم توفيق محمد
ندى امين عبد الحي عبد الحليم حجازي

الكلية
تجاره بنى سويف
علوم كفر الشيخ
معهد فني صحى بنى سويف
اداب انتساب موجه بنى سويف
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تربية المنيا
تجارة جامعة السادات
نوعية اﻻسكندريه
تجاره بنها
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
حقوق بنى سويف
اداب انتساب موجه المنصوره
تمريض اسيوط
اداب الزقازيق
طب بيطرى دمنهور
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب المنصوره
علوم رياضة القاهرة
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه/رياضة
حقوق الزقازيق
اداب انتساب موجه دمنهور
اداب القاهره
طب بيطرى دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم كفر الشيخ
علوم رياضة عين شمس
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره عين شمس
حقوق قنا جنوب الوادي
اعﻼم القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
443600
536145
115185
151122
168060
585375
392311
535151
302586
807255
361580
211062
232962
908130
888423
607439
432846
745696
820755
808967
730543
915336
603465
316874
307839
106645
732302
439679
601106
226838
162674
607609

اسم الطالب
مياده محمد محمد احمد نعنوش
ايه محمد عبد الوهاب المنوفى
اميره سعيد سيد محمود
عادل انور ابراهيم مهران
حسناء سيداحمد احمد محمد
حسناء عصام السيد نصير
محمد ابوالعﻼ بدوى على حسنين
لمياء شعبان السيد محمد الطباخ
مصطفى محمد مصطفى سالم
امين ابراهيم محمد امين
اسراء سعيد الدسوقى عبدالمجيد
مروان عماد حسين ندا
ساره عبد المنعم محمد ابراهيم
سامح عزت شكرى شنوده
شيماء كمال محمود يونس
مﻼك كمال صبرى سﻼمة
كريم احمد بكر محمد السيسى
اسراء على عطيتو خليل
عمر محمد فريد مصطفى
الصادق مفتاح عاشور سالم
ايه محمود عبد العليم محمود
جون اﻷمير لمعى وليم
احمد السيد محمد عطيه
فاتن عنتر صابر بيومى
يارا حمدي محمدى الخولى
اندرو جورج نجيب فؤاد
محمود ياسر محمود ابراهيم الدسوقى
سلمى محمود عبد الغفور السدودى
آيه أحمد فهيم فهمى
رضوي هاني سمير محمد
اميره سعيد عبد المجيد جوده
كريم محمد عبدالفتاح محمد

الكلية
تربية طفوله طنطا
تربية دمنهور
اداب انتساب موجه طنطا
حقوق القاهره
اداب الفيوم
اداب المنصوره
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
تجاره دمنهور
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
علوم المنيا
السن عين شمس/رياضة
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
معهد فني تمريض اسيوط
تجاره الزقازيق
تجاره دمنهور
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
إعﻼم ج جنوب الوادى
تجاره سوهاج
علوم الزقازيق
تجاره اسيوط
تجاره الزقازيق
تربية ابتدائي بنها
تربية طفوله شبين الكوم
تجاره القاهره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
معهد فني صحى الزقازيق
تربية رياضيه بنات بالجزيرة ج حلوان
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره بنها

Page 3984 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
537937
314702
742509
881712
309104
576048
280929
465927
368253
899893
841739
678894
374587
119078
503273
599345
386200
167087
672114
462198
168711
539846
166960
161921
586266
530430
277897
113146
752740
675251
460139
586933

اسم الطالب
رنيم عدلي عزيز أسكندر سعد
احمد عبد العزيز عبد الرازق عبد العزيز
منى السيد حسينى ابراهيم
نهى عبد المالك امين علم الدين
سارة عبد المنصف يحيى عﻼم
منير اسامه منير ابراهيم ابو العزم
رقية امين مصطفى لطفى
ماريهان خالد حسين عليان
هدير محمد نجيب على ابراهيم النجار
اسماء عصمت محمد محمد
مادونا عاطف كامل سيدهم
منار عبد اللطيف شعبان عبد اللطيف
حسن عماد حسن عبدالمنعم
منة ﷲ احمد محمود ثابت
ابراهيم محمد اسماعيل جابر
جوزيف سامح سليمان إلياس مخائيل
امنيه محمد جمال احمد محمود وهبة
احمد وجيه محمود محمد طايع
اسراء حمدى الشحات خميس محمد
شيماء موسى محمد موسى محمد حرفوش
زينب هﻼل صاوي عطية
آﻻء على السيد السيد على
رضوا صﻼح محمد على
فادى توبه يعقوب منصور
منار احمد محمد سﻼم
احمد عبد المقصود احمد باشا
اية محمد ابو الفتوح الخولى
محمود وجدى ابراهيم عبد المنعم
ساره عمر شحاتة محمد جاد
امانى ابومسلم جمال ابراهيم على
سارة يحيى على سعد القماح
احمد محمد محمد عمار

الكلية
تربية ابتدائي دمنهور
تجارة جامعة السادات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية اسيوط
تجارة جامعة السادات
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
اداب انتساب موجه بنها
اداب انتساب موجه سوهاج
تجاره بنى سويف
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب انتساب موجه بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تربية المنصوره
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
السن عين شمس
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بور سعيد
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
تجاره بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
740474
822071
367184
285564
650264
374958
813003
149442
230923
893851
309309
369912
582007
375089
521107
432681
278770
831960
590871
465974
379587
323532
575641
123558
238732
806621
379586
817087
321494
675160
659470
468571

اسم الطالب
شروق محمدالسعيد عبدالرحمن عبدالعال
ساره بدوى على حسين احمد
محمد ياسر ابوالفتوح جوده هنا
عمر محمد توفيق حماد
ايه عمادالدين السيد محمد مصطفى
محمد مجدى مبروك احمد
انجى داود حنا ميخائيل
اسﻼم سمير السيد احمد
مصطفى حمدى محمد مصطفى خطاب
مارك ايهاب فكرى زكى
ياسمين فوزي قاسم رضوان
مريم بهاءالدين عبدالحميد حميد
اسماء محمد سعد الغريب
نورا احمد محمد احمد
دنيا حافظ السعيد صميده المشرقي
عمر احمد فؤاد محي الدين الدباغ
ماريا عادل حبيب جرجس
مصطفى أبو النجا عبد الﻼه حماده
ايمان شحاته حسين الطويل
ندى ابراهيم السيد محمود المتبولى
احمد اسامه جمعه السيد عبدالحليم
فاطمة جابر محروس مرسى عبد الكريم
أسماء سﻼمه على سﻼمه
عبد الوهاب عادل محمد طه
ساره احمد الغريب البنا
آية محمد السيد ابراهيم
احمد ابراهيم عواد احمد صقر
عمرو بهاء حسن أسماعيل
ايمان خالد عبدالستار السيسي
محمد عبد ﷲ السيد عبد الحميد الخولى
عبير عاشور جمعه عبد العاطى غانم
مصطفى محمد محمود محمد عمران

الكلية
تجاره الزقازيق
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
علوم جامعة دمياط
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية المنيا
اداب انتساب موجه القاهره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره سوهاج
علوم شبين الكوم ج المنوفية
علوم بنها
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تربية/رياضه بنها
اداب انتساب موجه دمنهور
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية ابتدائي جامعة دمياط
علوم كفر الشيخ
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
تربية ابتدائي شبين الكوم
اداب طنطا
حقوق حلوان
حقوق القاهره
علوم المنيا
علوم رياضة عين شمس
تجاره سوهاج
علوم شبين الكوم ج المنوفية
العالي للدراسات اﻻدبية كنج مريوط
معهد فني تمريض المنصوره
علوم رياضة طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
525977
613622
581771
292953
595326
801434
319568
377413
883630
167009
466790
118057
375862
827417
300157
602575
679544
368557
742842
452966
815892
205726
118321
659238
155632
428755
826565
531771
443623
599470
395293
429807

اسم الطالب
عمرو محمد السيد ابراهيم السيد بسيونى
على محمد السيد حسن
احمد نجيب السيد بربر
مروة سعيد سيد احمد على حسن
نعمه محمد على عطية الخزرجي
محمد عمرو جمال فراج
هاجر حامد عدوي ابراهيم
محمد سمير السيد بيومي
محمد على محمد يونس
نورهان جبالى حسين على
ميرنا كميل رشدى صالح بهمان
مريم محمود فاروق حميدة
اسﻼم فتحى اسماعيل سليمان الطنانى
صباح ممدوح جاد على
محمد شوقي كامل محمد
احمد عيد طلبة عبدالغنى
محمد رمضان محمد حسن
ايناس حسنين زكريا مصطفى
ايه محمود عبد الرحمن محمود
ياسمين محمد ابو العنين السيد محمود النجار
ايفا انور يوسف ناروز
هدير هشام محمد سيد
جهاد امين سعد حسين عمارة
اسراء السيد عبد المقصود غزاله
ممدوحة بدران عويس سالم
عادل محمود محمد ابراهيم محمود
محمد صﻼح الدين الطيب فؤاد
محمد سعيد عبد العزيز عبد القوى رحيم
هيام عبد المنعم عبد العزيز محشية
عمر محمد محمود السيد متولى
محمود عاطف على عبدالرحمن
ليلى محمود مصطفى السيد سﻼمة

الكلية
تجاره دمنهور
معهد فني صحى الزقازيق
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تجاره القاهره
معهد فني صحى بور سعيد
اداب المنيا
تمريض بنها
زراعه عين شمس
حقوق اسيوط
اداب الفيوم
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
حقوق بنها
اداب قنا ج جنوب الوادى
معهد فني صحى امبابة
علوم الزقازيق
تجاره بور سعيد
علوم رياضة الزقازيق
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
اداب انتساب موجه طنطا
نوعية موسيقيه المنيا
تجاره عين شمس
زراعه القاهره
علوم المنصوره
علوم رياضة بنى سويف
حقوق اﻻسكندريه
حقوق قنا جنوب الوادي
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية طنطا
علوم جامعة السويس
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
123910
531430
382420
837731
217583
664182
523900
278144
894900
324335
608547
139780
229190
328733
216521
885940
884009
291680
436176
207166
114903
351443
137973
444516
849368
543840
387905
670522
206287
239946
613384
437159

اسم الطالب
محمد يسرى محمد احمد
محمد احمد محمد موسى عيسى
اﻻء مصطفى محمد محمد النجار
نيهال احمد سيد احمد
مارجريت كمال جاد ﷲ حلقه
يحيى مجدى ابراهيم مقبل
مها السيد عبدالحفيظ بكر قاسم
هدير عاطف السيد محمد عويضه
هاجر محمد احمد شلبى
احمد كمال حسين صليح
اسراء احمد عبدالهادى عبدﷲ
ميار طارق عباس سعد
عبد الرحمن سعد موسى محمد شاكر
احمد حسين رجب سيد عيد
حازم ممدوح حنفى حسين
عﻼ فرغلى قطب عبد العال
هناء فرح هني فريج
يوسف ايهاب عبد الفتاح قطب على
إسراء صﻼح فهمى محمد أحمد
احمد محمد ذكريا هيكل
مها مجدى جابر حسن
فاطمه سمير ابراهيم السيد عبداللطيف
اسراء ناجى حسن سيد احمد عبد النبى
احمد على السيد مرزوق
خلود محمد احمد محمد حسن
اماني حمدي السيد عامر محمد
سميره سعيد عامر الجوهري
هبه ناجى محمد فتحى احمد حماد
محمد عﻼء محمود عبد الحميد
عمرو مصطفى محمد عبد المحسن
ابراهيم عبد الحكيم ابراهيم حسن
مريم عايد رزق غالي

الكلية
حقوق انتساب موجه القاهره
طب بيطرى دمنهور
طب بيطرى بنها
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
اداب عين شمس
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تجاره اﻻسكندريه
اثار الفيوم
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره جامعة السويس
رياض اطفال المنصوره
علوم القاهره
السن عين شمس/رياضة
علوم رياضة اسوان
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب اسيوط
تجاره اسيوط
علوم رياضة حلوان
اداب اﻻسكندريه
علوم عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم رياضة حلوان
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي الزقازيق
اداب اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
237600
615470
539609
118348
664370
222401
206438
517593
297969
447809
147792
220787
725701
375870
503276
107072
451102
905566
530438
306843
322858
449416
810650
518529
674905
743636
513144
538711
162928
373400
439521
291689

اسم الطالب
هالة شعبان عبد النبى صادق
اميره سعيد محمد مرسى
امل ماهر عوض عبد الحميد عاشور
شيرين اسﻼم احمد سليم
ندى رأفت عبد الحميد عبد الواحد
حازم عبد الهادى محمد محمد
ابانوب اشرف جورج لبيب
جميله اسامه احمد لطفى السيد
فاطمة سيد محمد احمد عبدالجواد
محمود ابراهيم محمود الشناوى
هدير فرج احمد سيد محمد
عمر عﻼء الدين فاروق ابو النجا
مصطفى محمد عبدالرازق محمد رمضان
على ابراهيم على متولى سعد
مارك ميخائيل عبده ميخائيل
هنا طارق محمد البدرى احمد
مصطفى كامل كامل حامد ابو سعيد
هند محمد احمد محمد
احمد محمد احمد الفشنى
ايمان عبد المرضي ابراهيم أبو فرو
شيماء سمير السيد بﻼقيطى اسماعيل
ميرهان السيد محمد ابو يمن
عﻼء بيومي محمد هاشم
اميرة رمضان محمود عبد الفتاح مخيط
السعيد محمد عبد العزيز البلتاجى محمد الشهبة
محمد سيد احمد محمد
منى محمد السيد حسن صالح
دنيا على محمد على ابوعلى
نورهان علي محمد محفوظ
عمر مصطفى عبدالعزيز الشيخ ابراهيم
فيرونيا عماد لطفي متي غبرس
احمد علي ذكى محمد

الكلية
اداب انتساب موجه حلوان
تربية ابتدائي الزقازيق
تربية طفوله ج دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
زراعه المنصورة/رياضة
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق اﻻسكندريه
كلية البنات آداب عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
علوم القاهره
تجاره عين شمس
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة كفر الشيخ
حقوق القاهره
اداب انتساب موجه طنطا
كلية اللغات والترجمة سوهاج
علوم اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية طفوله شبين الكوم
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه بنى سويف
اداب دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فني صحى اﻻسكندريه
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره بنها
تجاره اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
821298
298724
682395
815432
740912
351174
367370
601448
808105
223214
677022
681780
136208
169580
662550
505243
756085
126157
115986
299837
351809
533443
376010
134031
602280
131127
239677
126207
730365
296105
158889
517509

اسم الطالب
عمرو سيد عبادى احمد
عادل سمير مجدى عبدالسﻼم عزام
سالى الحسينى منصور سليمان عوض
آيه شعماش توفيق علي
كريم محمد عبد الحميد جاد الرب
هيثم وجيه محمد محروس
ساره فوزى السيد محمد
ايه حسام محمد عبدالمعطى
محمد حسين غالب عبد السﻼم
سوسنة كامل ناجح ايوب
هانى هشام لطفى السيد الغتورى
احمد حماده سعد محمود درويش
ميرنا موسى عزيز موسى
رضا عيد محمود طه
محمد رفعت احمد محمد احمد عبد الرازق
حسام الدين عبد الوهاب حسن حسين
ابراهيم عبدالعزيز سليمان عبدالحافظ
ندى فهد السيد محمد
يوسف عمر شحاته حامد شحاته
ايمن محمد عبدالتواب محمد
مونيكا عهدى جرجس عطية
منه ﷲ مصطفى محمد مصطفى حجاب
احمد سعيد محمد رزق بركات
محمد احمد عبد العزيز على عباس
سلمى محمد ابراهيم محمد
يمنى محمود على محمود
احمد سامى يوسف محمود
منه ﷲ محمد احمد ابراهيم التونى
محمود ماهر محمد السعيد احمد عطيه
داليا اشرف سيد بكر سلطان
اسراء حسن محمد قطب
اية رمضان عيسي محمد العالم

الكلية
حاسبات ومعلومات اسيوط
علوم حلوان
علوم بورسعيد
كلية التربية الفنية ج المنيا
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره بنها
طب بيطرى الزقازيق
تجاره بنى سويف
اعﻼم القاهره
زراعه المنصوره
ك.ت .فني صناعى الصحافه
اداب انتساب موجه القاهره
دار العلوم الفيوم
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
اداب دمنهور
معهد فني صحى رياضه اسماعيلية
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم بنها
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
فنون جميله فنون حلوان
تربية/رياضه الزقازيق
تجاره طنطا
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
علوم رياضة اسوان
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي بنى سويف
اداب دمنهور

Page 3990 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
224798
816541
312345
507747
317353
366021
453207
603592
556627
674190
845843
677916
727941
900546
503546
613193
114079
382158
114696
432368
505817
673254
673160
229534
373509
577615
394141
881964
367177
730130
323370
909351

اسم الطالب
اسﻼم محمد نجيب عطية محمد
اميرة سمير عبد الحكيم محمد
محمد كرم عبداللطيف محمد بيومي
مصطفى داود محمود عبدﷲ محسب
زينب مصطفى احمد بﻼبل
محمد عزيز حسين محمد نصير
مارتينا سميح جورجى يوسف التﻼوى
محمد عﻼء محمد عبد النبى
رودا رجائى رزق ﷲ سيفين عويضة
فاديه رضا عبد الرحمن محمد الحفنى
منى بدوى محمد عمر
نيره السيد عوض احمد
اسراء رجب زكى عبد الرحمن كريم
مريانا رمسيس صليب مسعد
حبيبه حسام الدين محمد صادق
هند السيد احمد الصاوى منصور
بلبل ناصر شوقى حافظ
نورهان حماده محمد احمد محمد
منار خالد على سيد
محمد السيد عبدالعزيز سليمان
محمد رمضان مرضى عطية
ايه محمد فتحى السعيد هرجه
ايه محمد عماد الدين السيد ابو عجوه
بثينه محمد سليمان محمود
محمد حنفى محمدى محمد حنفي
مصطفى فتح ﷲ موسى على حسن
يوسف محمد محمد عبدالهادى ابوالعﻼ
هاجر ماهر عبد النظير عبد المتجلى
محمد سيد يوسف جاد جوهر
يوستينا رزق جرجس بطرس
اسماء ابراهيم زين عبد العاطى عبد ﷲ
محمود جمال محمد عبد المتعال

الكلية
علوم رياضة القاهرة
نوعية موسيقيه المنيا
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه دمنهور
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
حقوق بنها
نوعية طنطا
تجاره الزقازيق
علوم اﻻسكندريه
علوم رياضة المنصورة
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه المنصوره
نوعية الزقازيق
اداب سوهاج
تجاره اﻻسكندريه
نوعية الزقازيق
تجارة جامعة السادات
تربية عين شمس
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق اﻻسكندريه
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره بنها
معهد فني صحى رياضه طنطا
تجارة جامعة السادات
اداب اسيوط
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره عين شمس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
131240
906102
606955
908849
387484
236600
466477
824960
745226
215251
355876
589582
286355
610699
516806
315371
317515
108116
452069
748233
431868
754036
132731
310752
908965
524061
131250
847099
234578
586296
121420
654359

اسم الطالب
اماني محمد سمير سيد عبد الرحمن
عبد ﷲ عبد الحفيظ علي السيد
احمد علي السيد علي
ايه مصطفى احمد حسين
احمد مصطفى السيد امين
كريم ياسر ابراهيم عيسى
هدير خليفه حلمى فايد
فاطمه الزهراء رشدى محمد حسين
احمد عبدﷲ خلف ﷲ ابراهيم
فؤاد محمود فؤاد محمد يوسف
ايناس جمال صالحين عبدالرشيد
محمد عبد ﷲ عبد الفتاح عبد الحليم
اسماء عادل سيد فجرى
ايه احمد محمد رشاد احمد
محمد عبدالعال عبدالباسط عبدالعال
عمرو سعيد محمد ناصف
اية جودة عفيفي عبد الغني
عمر عدلي مرتضي بشير
احمد عبد الفتاح محمد خضير
ياسر محمد عبد الحليم ابراهيم
عمر محمد احمد عبد السﻼم المرادنى
شذا حلمى بكر عثمان السحراوى
عاطف عمر محمد محمود
علية مصطفى عبد الرازق علم الدين
مى محمد عبد السيد محمد
أيه محمد عيسوى محمد منصور
اية كمال احمد عبد ﷲ
مايكل جمال يونان عيسى
محمد مرزوق نادى محمد
نيرة عادل المنسوب جبارة
محمد احمد شوقي زكي
محمد هﻼل محمد هﻼل العزب

الكلية
تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالبات
تجاره سوهاج
تجاره طنطا
كلية تجارة ج أسوان
علوم رياضة اسوان
اداب طنطا
تربية ابتدائي كفر الشيخ
زراعة قنا ج جنوب الوادي
تمريض اﻹسماعيلية
علوم رياضة حلوان
حقوق عين شمس
تربية/رياضه بنها
حقوق انتساب موجه عين شمس
اداب الزقازيق
تجاره دمنهور
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية شبين الكوم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية طنطا
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تجاره اﻻسكندريه
تجاره بور سعيد
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد فني صحى بنها
تربية اسوان
اداب اﻻسكندريه
زراعه القاهره
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم طنطا
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجارة جامعة السادات

Page 3992 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
324549
134333
368486
281762
532766
658577
756520
217226
650021
157539
602477
738746
214042
313317
665691
388218
737022
117612
801052
378860
883059
452542
737023
240631
208311
578845
134856
326080
596722
432776
875305
738712

اسم الطالب
كيرلس فوزي شحاته توفيق
ياسمين محمد احمد سليمان العسال
رضوى عماد عبدالرحمن السيد اغا
نهى محمد حنفى محمود حنفى
ناجى عبدالعزيز ناجى عبدالعزيز
محمد محمود عبد الوهاب محمد فرج السودانى
ساره اسماعيل عطيه سﻼم
اﻻء احمد محمد محمد عبد القادر
حسين عمر السيد محمد بدر الدين
شعبان ربيع عبد الوهاب عيسوى
احمد صﻼح السيد محمد بدوى
منى محمود علي محمد حباشي
سجدة ابو بكر عمر عثمان
ايمان مشحوت بخيت مصطفى
هاله المتولى رمضان حسن
ساره عبدالبصير عبداللطيف على
محمود محسن سعد متولى ابو سليمان
نوران عبد الفتاح احمد محمد الدمرداش
محمد فؤاد محمود سرى
عبدالرحمن على حامد عبدالرحمن
دعاء دياب عبد المالك على
داليا علي عبد المنعم الجزار
مصطفى عبد الخالق ثروت على
اخﻼص مراد السيد مراد
راندا عمرو محمد جمال
بيشوى هانى سمير اسكندر روفائيل
احمد فاضل فواز محمد
ماجد محسن توفيق دانيال
عبد الرحمن رضا محمد المتولى البساطى
مؤمن عبدالناصر المتولي المتولي عبدﷲ
احمد عاطف عبد العظيم اسكندر
محمود حمدي السيد سالم

الكلية
حاسبات ومعلومات حلوان
اﻻكاديمية الدولية للهندسة وعلوم اﻻعﻼم )شعبة ادارة اﻻعمال(
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات عين شمس
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره جامعة دمياط
تربية ابتدائي العريش
تجاره انتساب موجه قاهره
صيدله المنصوره
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب الزقازيق
حاسبات ومعلومات حلوان
تربية السادات
تربية/رياضه المنصورة
تربية بنها
تجاره الزقازيق
زراعه القاهره
اداب المنيا
تجاره عين شمس
تربية اسيوط
حقوق طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره القاهره
طب بيطرى كفر الشيخ
كلية اللغات والترجمة سوهاج
استنفد الطالب رغباته
حاسبات ومعلومات المنصوره
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
حقوق اسيوط
تجاره بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
468711
219070
586510
309570
740971
463158
317119
356327
107829
313136
288869
659259
210177
241074
293003
879348
549267
166201
204361
361469
391017
151742
453266
355716
455492
126359
278579
231323
313399
138164
291376
164572

اسم الطالب
عبد الرحمن محمد محمد السيد ابراهيم غلة
افرام حسام حلمى غالى
سحر رجب عبد العال رجب عمريه
هند صبري عبدالسيد السنوسى
نادر السيد حسين توفيق
عبد الرحمن مفرح فصيح عبد الوهاب عطاﷲ
الشيماء محمد حمدى رمضان
ايمان احمد السعيد محيسن
سهر هشام مصطفى الجوهرى
سارة عواد رجب عواد
احمد اسماعيل يوسف عبد المجيد
ايمان على الشربينى عبده السحريت
نور هشام احمد محمود
شيماء سيد محمد سيد
سارة فاروق سيد احمد
روجينا رفعت يوسف مينا
محمد مجدى عبدﷲ على
دعاء بريك حسين عبد الهادى
بريجيت محفوظ صليب اسحق
يوستينا وديع وقيم جرجس
منى ناجى سعيد ابراهيم
بسادة ماجد ثروت امين
ميريت حلمى جرجس بدوى
فاطمه على محمد سعودى
احمد ايهاب محمد طلعت هاشم
نهال عصام محمد حسين سليم
منة ﷲ محمد طارق عبد الفتاح بدوى
ميرنا ماهر رشاد احمد
ياسمين نصر سعيد سعدة
راندا احمد عبد الحميد العارف
محمد عبد ﷲ نجاتي عبد ﷲ
اوليفيا ماجد انور فهيم

الكلية
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
حاسبات ومعلومات حلوان
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
تمريض بنها
كلية البنات تربية عين شمس
فنون جميله فنون حلوان
تربية ابتدائي شبين الكوم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
رياض اطفال المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية/رياضه اسيوط
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
اداب انتساب موجه الفيوم
تجاره عين شمس
تجاره عين شمس
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تجاره طنطا
مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية
السن عين شمس/رياضة
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية السادات
زراعه القاهره
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
583908
844380
300726
800298
831002
583274
360041
472762
532894
169808
107285
301553
449893
612956
432189
656603
919328
888373
171519
670923
909060
611878
160450
583571
753535
244197
609598
673605
830698
580149
670280
911599

اسم الطالب
إيمان محمد عبد الفتاح ابو عرب
محمود عبدالحميد محمد فتوح
نورا عاشور دياب محمد
رانيا ابراهيم احمد ابراهيم
كريمه عبدالحميد مبارك احمد
نسمه احمد رزق حافظ سﻼم
اشرف جﻼل محمد جﻼل
ياسمين ابراهيم ابراهيم الطنطاوى
أسامه رضا أبو المجد العنانى عماره
محمد محمد احمد فتح الباب
اية مصطفى مصطفى محمود البهائى
احمد صﻼح الدين عبد الخالق الهياتمى
تقى حنفى ابو اليزيد محمد
محمد محمد عبدالفتاح السيداحمد
خالد محمد صابر خطاب العباسى
شيماء على حسن حسن محمود
دينا رومانى رشدى سعيد
اسماء عادل امير عثمان
نجﻼء عمر سيد احمد
نورهان عماد حمدى عبد الحميد على
ندى طارق محمد الصادق جاد
نيفين هشام محمد عبده على
ايه سعد احمد حامد
ياسمين ابراهيم احمد سركيس
محمد حسن عطيه حسن محمد
هبه محمود عبد الهادى ابراهيم
اﻻء طارق احمد مصطفى حمد
وليد صﻼح حسن غنيمى الشال
عبير عبد الصمد عابد عبدالمولى
ماهى فيصل حسنى أبو الخير
احمد حسنى طه موسى احمد
اماني محمد ابو الحسن خليل

الكلية
معهد فني تمريض طنطا
تمريض المنيا
تربية حلوان
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
اداب قنا ج جنوب الوادى
تربية طنطا
حقوق حلوان
حقوق اﻻسكندريه
زراعه دمنهور
ك.ت .فني صناعى المطريه
السن عين شمس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
علوم رياضة دمنهور
تجاره المنصوره
تربية سوهاج
طب بيطرى اسيوط
اقتصاد منزلى حلوان
تجاره الزقازيق
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب الزقازيق
تربية بنى سويف
تربية ابتدائي طنطا
تجاره بور سعيد
حقوق القاهره
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره طنطا
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
تجاره المنصوره
تربية المنصوره
كلية تجارة ج أسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
133693
519225
303452
603930
123725
536243
672409
609506
429371
133720
309748
290028
208431
895942
449074
315740
665058
238730
888996
531414
594101
357131
121231
439965
608744
223178
120440
730178
512487
379041
294745
112725

اسم الطالب
سلمي احمد كمال مصطفي
شروق محمد صديق حسين
عبير مرسي يوسف لطيف
محمد جمال عبد ﷲ ابراهيم
محمد احمد زوام منصور
سهام عزت مبروك عبد الصادق داود
ايمان محمد محمد شحاته
ايمان محمود نصر رجب
ياسمين سيد جﻼل سليم
ايه محمد شحاته الرفاعى
محمد فتحي حسن أبو هولة
تسنيم عاطف سيد محمد
نور باسم يوسف على عبد الرحيم
فاطمه الزهراء مختار على محمد
منة ﷲ حسن محمد عبد الغفار الشرقاوي
احمد حسين أبو زيد شحاته
محمود السيد الشربينى على سليمان
خلود خالد ابو المجد نجار
مصطفى بح محمد جمعه
عمر فتحى محمد عمرعمر
محمد أيمن محمد السيد عمر
عبدالحكيم رافت عبدالحكيم مصطفى
اسﻼم احمد فتحى السيد
اﻻء صالح محمد حسن صالح
مى ممدوح السيد عبد الدايم
اﻻء سعيد محمود شعلة
مصطفى سيد فؤاد هريدى
امانى ابو النجا السيد ابو النجا
منة ﷲ جمال فايز الدسوقي العزب
ايه محمد مصطفى احمد جباره
شريف جمال مصطفي محمد
فاطمة محمد عبد الوهاب محمد

الكلية
علوم القاهره
اداب انتساب موجه دمنهور
اداب شبين الكوم ج المنوفية
نوعية الزقازيق
حقوق القاهره
تربية طفوله ج دمنهور
زراعه المنصوره
تربية/رياضه الزقازيق
اداب اﻻسكندريه
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
علوم شبين الكوم ج المنوفية
فنون تطبيقيه حلوان
حقوق عين شمس
اداب سوهاج
تربية طفوله طنطا
تربية/رياضة جامعة السادات
علوم المنصوره
حقوق حلوان
إعﻼم بنى سويف
علوم دمنهور
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تربية اسكندرية
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق انتساب موجه القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب دمنهور
تربية ابتدائي عين شمس
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
815108
233308
319879
299009
462524
748947
288241
902499
887624
669252
472681
207624
914002
599451
372556
449481
244088
318026
889164
381682
107845
543398
314408
801038
429298
528008
536207
299667
602238
606376
510816
730732

اسم الطالب
مروة محمد عبد الرحمن سعد
على طارق صبح على حسن الجنيدى
مي مسعد محمد إبراهيم
عﻼ سعيد محمد علي
سمر عمر عبدالرازق محمد جميل
امنيه سﻼمة عبد العاطي سﻼمة
نورهان ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم
ايمان احمد صابر احمد
هدير محمد حسن صبره
احمد شحته محمد طه السيد
مريم محمد عبدالقادر السيد بدوى
ماروين لويس صبحى عزيز
ايه ناصر محمد سليمان احمد
سهيله عبد الحميد السيد محمد عبوده
داليا اشرف سعيد عبدالرحيم
سمر اشرف صالح صقر
مصطفي محمد عبد المنعم محمد
محمد احمد محمد عبد الجليل
منى احمد مصطفى محمد
هبه صبرى محمد عبدالحميد
يوسف محمد على محمد
مهيمن سعيد محمد محمد قاسم حجاج
اسماء السيد على السيد
ماجد عاطف مكرم عزيز
سمية عبد الحميد متولى السيد رمضان
رباب محمد على حسن موسى
رنا سمير محمد عطا كامل
هادي فرج عزيز عبد المﻼك
اﻻء عبدالمنعم عبدالعزيز مرسي
إيمان محمد عيسى أحمد محمد
بﻼل ايهاب محمد صادق احمد
سلمى محمد حسنى عبد النعيم

الكلية
اداب المنيا
تجاره عين شمس
معهد فنى تمريض بنها
خدمه اجتماعيه حلوان
علوم كفر الشيخ
علوم رياضة جامعة السويس
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره سوهاج
نوعية فنيه اسيوط
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية كفر الشيخ
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي اسوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب عين شمس
معهد فني تمريض طنطا
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
معهد فني صحى رياضه بنها
علوم اسيوط
زراعه عين شمس
تجاره القاهره
علوم رياضة اسوان
تربية السادات
اداب انتساب موجه المنيا
زراعه اﻻسكندريه
تجاره اﻻسكندريه
تجاره دمنهور
تجاره طنطا
علوم رياضة الزقازيق
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره دمنهور
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
326602
592487
531129
824732
743716
653305
907883
282729
457230
377024
233742
884053
605282
616721
512289
220086
434446
209281
544835
744189
150763
383661
315431
674323
381169
879092
323821
362412
104087
602969
549600
879296

اسم الطالب
ايمان سليمان مبروك ناهض
هدير محمد محمد البهائى
حسام الشرنوبى محمد ابراهيم الشرنوبى
عبير شرقاوى عبدالقادر احمد
شروق محمد حافظ محمد
دينا خالد السيد عطيه
كريم سعدون راضي محمد
يارا صﻼح مختار محمد
آيه فتحى عبدالعظيم قابيل
منار جميل عبدالخالق عبدالحليم عوض
مريم محمد اﻻمين فاروق عبد الصبور
امانى عطا تامر محمد
آثار احمد محمد حسن محمد المسلمى
فاطمة محمد نشأت امام عيسى
سلمي محمد جاد المولي محمد
اسراء محمد عبدﷲ عبد السﻼم
احمد حسام عبد الفتاح شعبان
محمد عادل محمد عبدالدايم
سمو الدين محمد محمود عبد القادر
شروق محمد السيد ابراهيم
منار محمد كمال عبد العليم
دينا عادل يحى محمد على
رشاد سعد فرج مصيلحي فرج
شيماء صﻼح على محمد جبر
عمر محمد فاروق محمد
غاده حمدى محمد عبد الرحيم
فرانك ميشيل واصف جاد عبد المﻼك
حنان عاطف مجدى عبدالمسيح
عبد ﷲ عﻼء الدين عبد ﷲ على زهران
كريم صﻼح عبدرب النبى السيد غنيم
شاهنده رضا جابر عربود
مارتينا عماد هﻼل تادرس

الكلية
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب جامعة دمياط
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب قنا ج جنوب الوادى
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اداب المنصوره
تجاره سوهاج
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه طنطا
كلية البنات تربية عين شمس
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
معهد فني تمريض اسيوط
تجاره الزقازيق
اداب كفر الشيخ
اداب انتساب موجه دمنهور
حقوق حلوان
علوم رياضة الزقازيق
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تربية ابتدائي عين شمس
نوعية عباسيه
معهد فنى تمريض بنها
معهد فني صحى الزقازيق
زراعه عين شمس/رياضة
تربية اسيوط
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
علوم عين شمس
علوم رياضة القاهرة
تربية ابتدائي الزقازيق
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تربية ابتدائي اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
512266
549817
587986
750406
517850
814341
313477
818417
359287
527353
382166
445129
153965
301878
597980
680758
207730
813963
287152
306109
588504
363384
373911
205572
507902
539907
317962
388257
298079
289922
666903
204944

اسم الطالب
دعاء مصطفى محمد ابو زيد محمود
ريهام محمد محمد أبو ركبة
طارق فيصل السيد السيد ابو حمده
كريم صﻼح الدين عبد الحميد يوسف
بسمة ياسر السباعي عبدالجواد النهطاوى
نسمة محمد ابراهيم عبد العزيز
امل عيد عبدالمقصود على
ندا فاضل خيرى رزق
محمود حسنى احمد عطا
نورهان ماهر عبدالفتاح عزالعرب
ايه يوسف على سيد عوفي
زينب محمد جﻼل حسن النجار
هدير جمال عيد عبد التواب
محمد عادل محمد اﻻنورعبد الجواد
نجوى محمد محمد بلم
اسماء ياسر عبد العظيم حسن احمد
يوستينا صفوت عياد سليمان
ندا عﻼءالدين كمال عبدالغنى
هشام احمد محمد محمود حسين
محمد سامي محمد يوسف
هند محمود عبدالوهاب عاصى
محمد وحيد جمال منصور
رضوى عماد محمد عبدالقوى
كرستينا عادل عياد حبيب
كريم محمد شعبان ابراهيم السيد
مها صبرى عبد النبى ابراهيم عزام
احمد خالد عبد الموجود ذكى دياب
هند سالم السيد حميد عميرة
مونيكا مﻼك سرور رزق ﷲ
شروق مجدي احمد الضبع
جمال السيد ابراهيم ابراهيم عبد المجيد
مارك هاني الفريد شكرى

الكلية
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية/رياضه دمنهور
تجاره سوهاج
تربية بور سعيد
اداب دمنهور
اداب انتساب موجه المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية أساسي اسكندرية
كلية البنات تربية عين شمس
حقوق طنطا
تجاره انتساب موجه بنى سويف
حقوق شبين الكوم ج منوفية
العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد
زراعه المنصوره
تجاره عين شمس
نوعية المنيا
تجاره انتساب موجه قاهره
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
السن عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه بنها
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره بنها
تجاره بنها
السن عين شمس/رياضة
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
علوم رياضة جامعة دمياط
تربية عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
726544
375957
878119
519170
838344
889316
534276
317768
283507
748549
231604
148836
905084
147495
280815
232803
439145
758828
602881
877973
472778
681740
304131
206264
600944
154759
658134
735296
114249
511466
655587
221733

اسم الطالب
محمد ايمن محمد ابراهيم
محمد عواد صالح ابوباشا
منه ﷲ ابراهيم عبد المعطي ابراهيم
آﻻء ناصر جابر أبوشعرة
اية عادل شعبان حسين
حسام الدين حلمي زغلول حامد
نسمة بسيونى محمد اسماعيل محمد
ابراهيم مجدي عبدالعليم سﻼمه
حمدي حسين حمدى حسين محمد
محمد احمد فؤاد محمد
ايناس عبدﷲ ابراهيم على
اسﻼم عبد التواب احمد مليجي
الشيماء بهاء الدين احمد ابراهيم
مروة سعد رجب سيد الجزار
ندى شريف محمد عبد العزيز حجازي
رانيا صالح سيد محمد
رضوى ياسر عبد الحليم عبد العزيز
عﻼء عبد الرازق متولى الزكى
رفيده رمضان نصر محمد عطيه
اندروا عبد المﻼك حزقيال ابراهيم
ريهام أحمد مصطفى علي
محمد مروان مختار مصطفى التوابتى
شيماء سعيد مصطفى العبد
عبدالرحمن مصطفى احمد فؤاد
ساره غريب السيد على احمد عرابى
سارة احمد طه احمد
محمد عﻼء الدين محمد مصطفى الهتيمى
هناء احمد عبدالسﻼم محمد حبوسى
محمد مدحت محمد محمود
احمد فوزى عطية عبد الحليم البنا
محمد مبارك مسلم السيد احمد
امينه مجدى محمد سيد

الكلية
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب انتساب موجه بنها
اداب انتساب موجه اسيوط
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية فرع الوادى الجديد
تجاره اسيوط
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية/رياضه شبين الكوم
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم رياضة جامعة السويس
بنات تربية/رياضه عين شمس
علوم رياضة القاهرة
تربية ابتدائي سوهاج
اداب بنى سويف
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
اداب الزقازيق
زراعه اسيوط
تربية ابتدائي كفر الشيخ
زراعه المنصوره
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
اداب انتساب موجه طنطا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب بنى سويف
تجاره طنطا
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تجاره القاهره
تربية رياضيه بنين اﻻسكندريه
حقوق المنصوره
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
106721
113724
540545
208838
221537
445183
297077
367731
821186
181719
731684
610070
601945
672514
374854
445485
232561
548284
502110
104513
389548
305119
664097
895159
160555
164190
664937
747952
438757
538270
753706
104858

اسم الطالب
زينة ﷲ ايهاب انور حنفى
احمد محمد عبد البارى اسماعيل
رانيا عبدالحميد محمود عبد اللطيف عكاشة
خلود طارق محمد عاشور
نرمين عبد الجواد كمال محمد مفتاح
هانم محمد عزالدين ابراهيم عبداللطيف موسى
اسراء ماجد محمود على
ايمان عبدالرؤف عزيز احمد جعفر
كريمان على محمد محمد
هويدا عويس عبد العظيم عبد البصير
احمد سمير احمد السيد
احمد مسعد عطيه أحمد عوض ﷲ
احمد شعبان محمد مجاهد الغندور
مروه محمد فرحات على عزازى
ياسمين مصطفى على اسماعيل
فاتن فوزى عبده يوسف على
مدحت محمد مدحت ابراهيم
احمد عصام محمد صﻼح الدين السمان
ميرنا محمد عبد الحكيم محمد مرزوق
انجى احمد على حسين
عبدالرحمن احمد مصطفى اسماعيل
سيمون طارق حنا سليمان
نورا مصبح السعيد عبد الغنى
ساره هشام فؤاد على
مها محمد كامل عبد الحميد
سارة احمد عبد العظيم السيد على
ناصر شعبان فرج سيداحمد اﻻمام
صفاء كمال فهمى عبد اللطيف
مارينا ميشيل لبيب موسى جوده قﻼده
شيرين صبرى احمد حسين الحناوى
احمد هشام موسى محمد بهجت
مصطفى محمد طه محمود شقير

الكلية
تجاره القاهره
استنفد الطالب رغباته
حقوق اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
اداب انتساب موجه طنطا
زراعه عين شمس
تربية ابتدائي بنها
تربية قنا ج جنوب الوادى
خدمه اجتماعيه الفيوم
علوم رياضة الزقازيق
تجاره بور سعيد
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم المنصوره
تربية بنها
زراعه كفرالشيخ /رياضة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره اﻻسكندريه
اداب القاهره
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
نوعية المنصوره
زراعه سوهاج
علوم بنى سويف
اداب الفيوم
تجاره انتساب موجه طنطا
تربية طفوله جامعة السويس
تربية أساسي اسكندرية
تجاره دمنهور
تجاره بور سعيد
علوم رياضة القاهرة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
465241
302287
907407
226064
285538
451705
518639
544279
125882
529978
442983
739483
607030
593293
158729
681172
385274
842512
220908
362850
593500
661110
673337
433898
379297
383349
597095
682028
805883
836427
890279
577814

اسم الطالب
عمر أحمد عبد الحميد عبد العزيز اﻷشوح
احمد سالم محمد حسن سمك
ايه على قمصان جاد
احمد محمد عبدالعال على
احمد محمد عبدالموجود محمد السيد
محمد ابراهيم على عبدالمجيد لموض
اسماء عادل احمد عمار
احمد صﻼح مصطفى عبد الفتاح الخولى
شيرى الفى برسوم ملطى
عمر اشرف عبدالرؤوف محمد علي كويله
اسراء سليمان صالح سليمان شلبي
محمد عبدالرازق ابراهيم عمار اﻷلفى
احمد فوزى احمد عبد القادرالهلو
فاطمه الزهراء محمد ربيع ابوجمعه
دينا جمال حسين رياض
فاتن ابراهيم البيومى محمد طه
خالد محمود رفعت عبدالتواب
هدى جمال عباس فضل
احمد محمد اسماعيل عزب
مصطفى مجدى محمد محمد
ايمان ابو زيد ابو زيد على سليمان
احمد محمد السعيد محمد اسماعيل
ايه ﷲ سمير عبد السﻼم فتوحه العيسوى
عبدﷲ محمد عبد ﷲ سالم محمد
زينب عماد حمدى رضوان
ندى احمد سيد امبابى
اسراء السيد عبدالرحمن سماحه
خالد رضا عوض السعيد اﻻمام العفيفى
محمد جمال عبد الرحمن محمد
سيده سيد احمد محمد عبدالعال
اسماء رمضان احمد سيد
مى ابراهيم محمود ابو الفتح الخطيب

الكلية
تجاره كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تجاره سوهاج
دار العلوم ج القاهره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره طنطا
تجاره دمنهور
تربية/رياضه اﻻسكندرية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
زراعه دمنهور
معهد فني تمريض طنطا
تجاره الزقازيق
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تربية جامعة دمياط
تربية ابتدائي بنى سويف
تجاره المنصوره
دار العلوم ج القاهره
اداب انتساب موجه المنيا
حقوق انتساب موجه عين شمس
حقوق انتساب موجه عين شمس
تربية جامعة دمياط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره المنصوره
تجاره انتساب موجه دمنهور
كلية البنات آداب عين شمس
طب بيطرى بنها
تجاره بور سعيد
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره اسيوط
اداب اسوان
تجاره اسيوط
حقوق المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
449843
877820
841147
750580
211439
451304
205379
735953
670380
140921
145740
848592
316660
732874
141786
382451
750103
509711
368540
207397
889670
125740
894790
836740
211269
596104
545541
213402
153635
235099
818258
251404

اسم الطالب
مروة محسن حسان احمد
احمد رجب ابوضيف حسين
ساره احمد محمد محمد مهدي
محمد السيد محمد عباس
اية حافظ فاروق علي
على احمد على عﻼم
ساندرا عاطف اسكندر استفانوس
اﻻء شوقى السيد احمد
اميره حسين احمد حسين احمد
ايه شريف عبد السﻼم محمد بحيرى
اسﻼم ادهم عبد الفتاح محمد زعفان
رائد احمد عبد الصبور سعد
بسمة محمد مصطفى عبدالعزيز
سعاد عماد الدين حمدى شعبان
انطونى هانى رمسيس قزمان
مياده اسماعيل ابراهيم سيد القللى
محمد علي محمود عبدالعزيز
طارق اشرف نسيم توفيق
نهى ممدوح محمد زكى
عبد الرحمن محمد محمد منير احمد فايد
اسراء حسنى عرابى احمد
نورا عصام احمد محمد ابراهيم موافى
اسماء جمال احمد هاشم
بسمه مصطفى يوسف محمد احمد
عمر خالد محمد احمد
يوسف زكريا الحسانين رضوان
مؤمن يسرى عبدالصادق مصطفى الجزيرى
اسراء عمرو ابراهيم حسين
اسراء طلعت على عبد الحفيظ
شيرين شادى احمد صﻼح الدين
اسﻼم حسن مصطفى حسن
محمد احمد حسونة محمد حسونة

الكلية
تجاره طنطا
علوم اسيوط
نوعية المنيا
نوعية بور سعيد
علوم القاهره
حقوق طنطا
تجاره عين شمس
اداب الزقازيق
اداب المنصوره
دار العلوم ج القاهره
تجاره جامعة السويس
تربية قنا ج جنوب الوادى
اداب انتساب موجه بنها
رياض اطفال المنصوره
حقوق حلوان
حاسبات ومعلومات عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
حقوق اﻻسكندريه
تجاره بنها
تجاره عين شمس
معهد فني صحى اسيوط
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره سوهاج
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تجاره سوهاج
علوم جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
رياض اطفال بنى سويف
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم المنيا
علوم رياضة حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
125833
443771
317376
517881
608152
301244
366893
434954
585449
894904
821775
531386
585576
242061
756756
669940
898239
679977
526088
576728
231114
512802
802889
501092
818925
533746
317384
285698
169473
293781
435600
657817

اسم الطالب
داليا عصام فاروق عبد الرازق
هاجر السيد رمضان محمد الباز
اسراء مرزوق محمد ابراهيم
سلوى خالد عبد المنعم ابو السعود
شيماء ابو العﻼ صدقى محمد
محمد نجيب عبد المعطى موسى
سمير هشام سمير عبدﷲ
ضياء محمد عبدالمقصود محمد احمد
اسراء احمد عبدالرحمن طلبة المالكي
هبه يوسف السيد سليمان
محمود محمد احمد محمد
عبد الفتاح جمعه عبد الفتاح محمد الجرامونى
ساره احمد محمد عيد
احمد قرنى محمد محمد
اسامه محيى عبد الجواد هنداوى
اسراء عزت ابراهيم السيد رزق
سمر حسن احمد السيد
امل اسامه احمد محمد صحيفه
احمد محمد عبد الفتاح محمد ابراهيم النجار
الشيماء محمد فاروق زكريا قشطه
انعام عبد الحميد حسن عبد المجيد
ندى عادل فؤاد مرسى شهاب الدين
كيرلس ثابت بباوى عوض
احمد السيد محمود السيد سيف الدين
آيه خيرى فؤاد عبد الظاهر
الشيماء سمير عوض حسين شابون
اماني محمود حفنى عبد المنعم
زياد ابراهيم عيد حسن
عزه عاشور قرنى عبد الوهاب
احمد بدوي ابراهيم سالم ابوزيد
هدى محمد عبد الغنى حفنى
محمد كمال ابراهيم اسحاق

الكلية
كلية البنات تربية عين شمس
علوم طنطا
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره الزقازيق
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
اداب انتساب موجه الزقازيق
علوم رياضة اﻻسكندرية
تمريض طنطا
علوم سوهاج
تربية قنا ج جنوب الوادى
زراعه دمنهور
تربية طفوله طنطا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تربية المنصوره
تجاره سوهاج
تجاره كفر الشيخ
اداب اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه طنطا
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية /رياضه المنيا
تجاره دمنهور
اداب المنيا
علوم طنطا
تربية بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية الفيوم
تجاره انتساب موجه عين شمس
إعﻼم القاهره/رياضة
تجاره المنصوره

Page 4004 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
460534
282437
913379
283875
383522
127003
372651
280046
586483
440069
306810
524640
503047
125163
364277
433614
277666
289374
843709
442479
305887
382446
371070
607846
580478
737761
136864
324863
310029
137885
813953
725473

اسم الطالب
محمد محمد فتحى السيد محمود
كيرلس سمعان وليم عزيز
سمر توفيق على توفيق
نادر عادل عياد سامى
محمود محمد محمود احمد عبدالمنعم
سمر نزيه الحسينى حجاب
يوستينا ناثان راضى هارون
عمرو محمد السيد احمد السيد طاحون
امانى سليمان العزب حواس
جهاد محمد محمد محمد الرمسيسى
اسراء سعيد ابراهيم حبيب
عبد الوهاب مدحت عبد الوهاب زكى شريف
احمد طارق محمد صابر عبد العظيم الحبيبى
داليا احمد عبد الحافظ عطيفى عطيفى
مريم خالد محمود طه عاشور
ابانوب سمير ثابت عاذر ثالوث
لؤي عصام محمد زايد
رامي رضا شاكر فام
احمد جمال محمود عبد الحميد
احمد فتحى محمد احمد عبله
محمد عادل فهيم خليفه
خلود محمد حسن رماح
محمود صﻼح الدين صابر حماد زيد
عليه رضا شوقى محمد عطيه
ضحى أشرف محمد عطيه عبد السﻼم
وﻻء محمد فاروق علي
ايه زكى احمد زكى
دينا حجاجي سعد الدين شعبان
صﻼح محمد عبدﷲ تركي
ايه حمدان احمد محمد ابراهيم
منال سامى مﻼك حبيب
خالد اسامه ابراهيم عبد المجيد

الكلية
تجاره كفر الشيخ
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره سوهاج
تجاره عين شمس
علوم عين شمس
علوم القاهره
حاسبات ومعلومات عين شمس
حاسبات ومعلومات عين شمس
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره انتساب موجه قاهره
العالي للغات بمصر جديده
تجارة جامعة السادات
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره بنى سويف
تمريض طنطا
حاسبات ومعلومات بنها
حاسبات ومعلومات بنها
علوم رياضة الزقازيق
رياضيه بنات الزقازيق
اداب طنطا
طب بيطرى الزقازيق
علوم القاهره
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
نوعية اشمون
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية ابتدائي المنيا
التكنولوجي العالي  10رمضان إدارة أعمال
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
224958
524558
888351
671618
157836
445648
152533
442538
304581
663998
108464
319121
523910
681703
613851
579252
441560
582754
825460
217986
587664
656487
279771
279388
311256
225508
808708
606293
737493
316635
436081
436093

اسم الطالب
محمد حسن مصطفى نور الدين
مصطفى اشرف العدوى السيد الطنطاوى
ميرنا اشرف وهبه بولس
رحمه احمد السيد عثمان
يحيى محمد يحيى محمد
ناهد محمد عبد الفتاح البسيونى
احمد عصام عبد التواب عبد العليم
محمد مصطفى رمضان المهدى
اسراء خيري بسيونى ندا
احمد رضا يوسف احمد حامد
هشام عرفات سعيد سليمان
اسراء رفعت حمدى غنيم
مى سعيد محمد رمضان
ممدوح خليل محمد مسعد خليل الشناوى
محمد ابراهيم مصطفي ابراهيم ابو العلى
عبير ابراهيم محمد المتولى
السيد محمد السيد محمد عرفه
اسماء نصر عبد المنعم ابو بكر محمد
أسماء علي عبد الحليم أمين
ميار محمد عبدالرحيم زيدان
يوستينا بهلول عزت حبيب
مريم محمد مجاهد عبد الحميد
عمر محمد دسوقى عوض ﷲ
مريم محمد عز الدين عصام حسن عبد الحميد
مروة محمد عبد المولى قمر الدوله
نرمين ايهاب صﻼح عثمان
احمد علي حسن عثمان خليل
نورا عطية الشحات عطية
اﻻء صﻼح الدين سعيد على
نهاد احمد على ابوالمكارم
مى مجدى عبد الحليم السيد على
نور حازم صﻼح الدين بكر مصطفى

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم اﻻسكندريه
اداب اسيوط
علوم المنصوره
طب بيطرى بنى سويف
اداب طنطا
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
السن عين شمس
تجاره طنطا
علوم رياضة حلوان
تربية ابتدائي بنها
اداب اﻻسكندريه
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تربية طنطا
تجاره انتساب موجه طنطا
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب اسوان
تربية عين شمس
علوم طنطا
اداب المنصوره
دار العلوم ج القاهره
تجاره القاهره
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
علوم الزقازيق
تربية الزقازيق
تربية/رياضه بنها
علوم اسوان
تجاره اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
432576
840821
913580
535491
314857
526827
670644
668545
602003
221544
742670
307650
893997
729958
671143
119157
135462
128058
681844
469530
885286
651485
512246
295826
456565
295858
207308
427700
459891
360969
915701
578379

اسم الطالب
احمد حمدي احمد علي الدابلي
رائد جمال محمد محمد
محمد امين احمد اسماعيل
تقى اشرف محمد يونس
محمد بيومي محمد وهب
اﻻء خالد عبد الرازق حسنين محمود
اميره نصر السيد على موسى
انجى عماد محمود السيد اسماعيل
شيماء احمد رضا محمد عطية ابو زيد
ايمان احمد الدمرداش عبد اللطيف
امال حامد فراج علي
دعاء محمد على جعفر
مصطفى محمود الدرملي ادريس
بسنت سعيد محمود احمد اليمانى
نسرين السيد ذكى سيداحمد سرور
اﻻء ممدوح عبد الحميد محمود
احمد سعيد صدقى عبد الحفيظ
هدى حسين محمد محمد
محمد رضا محمد محمد المتولي
نيره مسعود سالم شرف الدين
نرفانا جمال رفعه ديماس
نرمين على ابراهيم على الشريف
آية محمد عبد العزيز عبد الواحد
ميرهان محمد على محمود الساكت
نورهان نجاح عمر الشناوى
اسراء حسين مصطفى احمد سالم
رنده عﻼء كمال الدين محمد
ريم عبد الوهاب مصطفى عبد الوهاب
إسراء صﻼح عبد العزيز محمود بتوت
نورهان عادل مرزوق سليمان
جوى محب موريس صادق
غاده عبد الحميد شفيق عبد الكريم

الكلية
علوم رياضة اسوان
علوم المنيا
تمريض أسوان
تجاره دمنهور
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره اﻻسكندريه
معهد فني تمريض المنصوره
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
نوعية موسيقيه الزقازيق
حقوق حلوان
تربية ابتدائي اﻻسماعيليه
نوعية اشمون
علوم سوهاج
تجاره الزقازيق
تجاره المنصوره
تربية عين شمس
زراعه القاهره/رياضة
استنفد الطالب رغباته
تجاره طنطا
تربية كفر الشيخ
تجاره اسيوط
تجاره طنطا
تربية رياضيه بنات اﻻسكندريه
بنات تربية/رياضه عين شمس
نوعية طنطا
تجاره عين شمس
تجاره عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره اسيوط
تربية طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
468905
590768
582411
128566
658090
425622
164802
131571
743378
834906
440951
237204
283607
910150
364299
427490
461028
547704
289544
590457
231488
753533
606065
476547
385543
672388
595783
451446
135778
742241
811066
595082

اسم الطالب
أمانى السيد مصطفى الجوهرى
كريم محمد حسن الباز
ابراهيم رمضان البيومى القصاص
ريم حمدى محمد حسن محمد
احمد خالد محمد سرى محمد محمود
احمد فايق معاذ احمد نصار
نوران سيد عبد التواب محمد على
ندي محمد عرفه السيد
عبدالرحمن حمدى دسوقى ابراهيم
نجﻼء علي حسن غريب
شيماء محمد عبد الشافى عبد اللطيف
احمد محمد محمد محمد
اشرف حسام ابراهيم اسماعيل
سيد عادل سيد ابراهيم
رضوى محمد عبدالرازق جادالرب
رضوى عﻼء عطية خليل
محمد كرم جﻼل سحالى
مصطفي عوض شعبان رجب أحمد
دعاء زينهم احمد السيد
ابراهيم رأفت ابراهيم حسين
دعاء مصطفى احمد السيد
محمد السيد محمد ابراهيم سليم
مريم فوده عطية ابراهيم على
جمال رضا على السيد فياض
محمود احمد ابراهيم مصطفي
ندى قدرى الشبراوى عبد العزيز السلمونى
دعاء محمد ابراهيم احمد منتصر
مينا ماجد جمال ذكى
سمية على احمد محمد
منه ﷲ محمد ابراهيم حسن
أسماء أحمد أسماعيل أحمد
مجدى محمود محمود سالم الزهدانى

الكلية
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره جامعة دمياط
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم الفيوم
إعﻼم القاهره/رياضة
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني صحى اسوان
اداب دمنهور
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
حاسبات ومعلومات حلوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
تربية/رياضه حلوان
علوم جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تربية/رياضه دمنهور
تجاره جامعة السويس
معهد فني صحى بور سعيد
علوم عين شمس
تجاره بور سعيد
اداب انتساب موجه الزقازيق
علوم طنطا
علوم رياضة الزقازيق
اداب انتساب موجه المنصوره
تربية جامعة دمياط
علوم طنطا
حقوق انتساب موجه القاهره
السن عين شمس
نوعية المنيا
تربية ابتدائي جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
682725
664531
803696
535774
916215
813417
759108
376238
679961
817046
285248
358941
608325
682989
605896
599300
292487
321114
515238
105092
919130
884667
441850
683008
396128
307015
885710
811564
885481
826441
161339
536632

اسم الطالب
ناديه السيد رضوان محمود ابو حسين
اميره بكر الشحات عبد الباقى حسين
تريفينا بهجت فاروق حنا
سحر سعيد عبد المنعم حمادة
فاطمه ابوالليل محمد لمام
محمد جمال مصطفى عمرو
عبدﷲ غريب عبدالعزيز حامد
محمد مبارك سالم منصور سالم عوض
اسراء كمال عطيه عوض احمد
احمد محمد نمر على
داليا ممدوح أحمد عطية المصري
ايه خالد فرج سليمان معمر
نهاد مصطفى محمد محمود بغدادى
رضوان محمد رضوان محمد القيرانى
ساره عبد السميع محمد عبد السميع حسين
دعاء محمود احمد محجوب
سارة ايمن اميل عزيز
حنان محي محمد زهران
احمد ناصر محمد كامل المقدم
بسمه اشرف حافظ عابدين
سلفيا كرومر وليم سعيد
سمير احمد عباس فهمى
نور محمد ذكى ذكى جاد
محمد السيد عبد الحليم على الحديدى
ناريمان فوزى زخارى شحات
زينب احمد كمال حسن
صفاء محمد بسيوني حسن
ايه عمار محى الدين محمود
اﻻء محمد ابراهيم سيد
نورهان هانى محمد على
ايه عياد دشطوطى ابراهيم
آيه كامل حسن محمد يوسف

الكلية
علوم المنصوره
معهد فني تمريض المنصوره
نوعية المنيا
تربية طفوله ج دمنهور
تربية اسيوط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تربية/رياضه بنها
تمريض المنصورة
حقوق اسيوط
تجاره عين شمس
تربية/رياضه عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره الزقازيق
علوم الزقازيق
اثار القاهره
تربية ابتدائي السادات
اداب دمنهور
اداب القاهره
تربية سوهاج
حقوق اسيوط
تجاره طنطا
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تربية عين شمس
اقتصاد منزلى حلوان
معهد فني صحى اسيوط
علوم المنيا
اداب سوهاج
إعﻼم بنى سويف
تربية بنى سويف
علوم دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
903378
599740
146214
232791
144000
600858
737424
804776
734499
832768
160574
223366
387192
913003
228005
756380
351669
538713
128074
382799
512209
505434
908317
474189
299380
502934
126478
373403
351477
432987
671845
885789

اسم الطالب
محمد اشرف محمد عبد العال
ابراهيم بدر ابراهيم احمد
سماح زغلول سيد عبد الحافظ
اﻻء مختار امين سليمان
خلود محمد محمود عبد العظيم غانم
سميه محمد ابراهيم شحات الكيﻼنى
امال محمد محمد كمال
ياسمين على عبدالرشيد سﻼم
اسراء محمد عبد الحليم محمد زايد
شيرى سامح تادرس اسطفانوس
هدى عبد ﷲ رمضان عبد العظيم
اسراء ماجدى لطيف محمد
شروق على احمد على
اميره كمال يوسف عوض ﷲ
احمد ناصر صﻼح عبد العاطى
اميره محمد عبد الحافظ سليمان
ابرام شريف حنا وهيب
دينا ابراهيم موسى رزق
اسماء عﻼء رزق عفيفي
الشيماء فتحى سعيد يوسف
نوران محى الدين محمد مرسى السقا
محمود بهيج كامل ابراهيم حمد
احمد عشري احمد الحداد
سعد صبرى سعد حامد ايوب
نورهان عﻼء سعيد عابدين
يمنى محمد فتحى عبد العزيز احمد
خلود امبارك عطية امبارك
فتحى جمال فتحى عبدالفتاح حموده
احمد عزالدين عبدالمنعم محمد الحبشى
نادر السيد محمد يوسف
عﻼ اسامه صبرى صادق ابراهيم
ناريمان طارق ثابت خليفه

الكلية
اداب سوهاج
حقوق الزقازيق
بنات تربية/رياضه عين شمس
تربية عين شمس
زراعه القاهره
تجاره الزقازيق
اداب انتساب موجه الزقازيق
تمريض المنيا
اداب الزقازيق
تربية موسيقيه حلوان
الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى ببنى سويف
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
اثار قنا جنوب الوادي
تربية طفولة أسوان
حقوق انتساب موجه حلوان
تربية ابتدائي العريش
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
حقوق سوهاج
طب بيطرى فرع مطروح
علوم حلوان
علوم رياضة اﻻسكندرية
حقوق القاهره
زراعه مشتهر
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
علوم رياضة شبين الكوم
تربية رياضية بنات المنصورة
تجاره اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
352046
671639
113393
184080
728113
213587
602626
580075
535042
655662
473691
612410
822471
146101
128294
384935
884134
146373
321046
677831
146591
131275
514605
594264
682863
601058
441884
309199
238225
548105
279978
306927

اسم الطالب
احمد عزت محمد قنديل
كريمه عبد الرؤ ف زهران عبد اللطيف
كريم سيد عجمى اسماعيل
اسﻼم عمر عبد المطلب احمد شحات
نيره سعيد محمد احمد نوير
دينا طارق فاضل سليم
اميره عماد خالد عبدالنور عطيه
رضوى ابراهيم محمد فرج عوض ﷲ
ايمان سعيد عبد العزيز ابو سالم
احمد نبيل ابراهيم البدوى
امال الشحات غريب عبد الحليم شتا
عبد الحميد عادل السيد محمد سليمان
فيبي اسحق يسي اسحق
تسنيم محمد حافظ حسن صالح
سلمى محمد جابر عبد الجواد
مصطفى فتحى طه حبيب
ريم ابو العيون زهرى حامد
نورهان احمد علي طه
اسماء فريد على جلبط
تقى سامى محمد عبد الخالق
محمد محمد سامى عيد
ساره خيرى مبروك عبد الحفيظ ابو الفضل
محمد على صبحى على محمد
نيرة ايمن محمد ابو المعاطى السؤالى
محمد حمدى حامد عطيه على العباسى
ابراهيم حسنى عبدالغنى عبدالحليم
محمود احمد ابراهيم احمد حسين
اميرة طلبة عبد الهادى عبد الحميد
ريهام محمد بيومى محمد
مختار حازم مختار دياب
محمد طارق محمد على سعيد
ياسمين سعيد عبد الواحد شهاب الدين

الكلية
تجاره عين شمس
تربية المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم الزقازيق
تجاره القاهره
اداب الزقازيق
رياض اطفال المنصوره
علوم دمنهور
تربية ابتدائي المنصوره
تربية كفر الشيخ
تجاره الزقازيق
كلية تجارة ج أسوان
زراعه القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تجاره اسيوط
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم رياضة شبين الكوم
اداب المنصوره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
زراعه القاهره
تربية رياضيه بنين اﻻسكندريه
علوم جامعة دمياط
اداب المنصوره
معهد فني تمريض الزقازيق
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
طب بيطرى جامعة السادات
تجاره انتساب موجه حلوان
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تمريض شبين الكوم المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
126078
537966
678049
282316
731984
745141
321810
446292
833764
240647
241260
750170
821101
842580
377168
829706
610516
212162
524723
130793
532568
744262
149586
361681
385831
438030
650040
155917
656217
206492
875400
651185

اسم الطالب
مريم امين عبد الحليم امين سرور
سلوى الصابر عرفه أيوب حمودة
محمد مازن محمد احمد حسانين
نيرمين محمد رجائي سيد عثمان
مهاب محمد محمود سلطان
امنيه سليم عطيه سليم
صﻼح رضا محمد فهمى ياسمين
مينا عادل حنا يوسف
مروة حجاجى فتح ﷲ سباق
اسماء عشرى حسن مبروك
اية محمد احمد محمد
اسماء عليان مهدى عليان
عبد ﷲ احمد علي حسن
خالد احمد شحاته محمد
هبه حمدى ابراهيم مدبولى الطنانى
أمنيه فوزى محمود عبدالرحيم
احمد هانى عبدﷲ عمر
شهاب الدين طارق ابراهيم عبد العظيم
شهاب مرزوق جابر مرسى عبدالكريم
سلمى عﻼء الدين محمد عبد اللطيف
محمود عبد الناصر حميدة هنيدى
احمد محمد حسن ابراهيم
احمد رمضان صديق بيومى
اسراء زيدان محمد صالح
زياد جمال توفيق محمدين
اسماء احمد السيد محمد احمد
دينا محمد السيد احمد احمد الحديدى
سهام عمار محمد على
مصطفى عبده عبد المقصود السيد عيد
الحسن احمد شرف سليمان حامد
روان جمال عبد ﷲ جبر
ناريمان ابراهيم على على السيد

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى اﻻسكندريه
علوم المنصوره
تجاره القاهره
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
معهد فني صحى رياضه بنها
تجاره طنطا
تجارة قنا ج جنوب الوادي
خدمه اجتماعيه حلوان
اداب القاهره
تربية/رياضه جامعة السويس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اثار القاهره
تجاره انتساب موجه حلوان
زراعه دمنهور
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
حقوق القاهره
علوم رياضة حلوان
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره دمنهور
علوم المنصوره
تمريض بني سويف
تجاره كفر الشيخ
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
علوم اسيوط
تجاره المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
219859
437532
446954
376014
815176
827568
656195
525359
650618
286044
894118
841254
303921
918648
583138
470942
299241
731755
602074
663343
893941
240492
242617
139099
221424
464304
738034
359122
150190
679485
673646
816655

اسم الطالب
مارينا انور ابراهيم غالى
دعاء محمد ابو الوفا عبد العزيز عليوه
شريف محمد عبد الستار متولى عوض
احمد عزت شحات محمد برعى
افراج محمد محمود ابراهيم
سماح عبدالناصر بركات عبدﷲ
محمد وليد صبرى نصار ابوريا
راندا عبدالباسط محمد عثمان حسين
هاجر عماد الدين حمدى محمد
مروة عﻼء الدين احمد محمد
رضا الضاحى حنفى محمود
ساره صالح محمود إبراهيم
اﻻء نجيب السيد عماره
دينا احمد رمضان عبد الرؤف
دينا محمود معروف ابوليمون
ساره ابراهيم محمد السيد عبده
هدير محمد علي عبد اللطيف عميرة
محمود محمد حسانين كامل
آية محمد عبده محمد جمعة
ايناس على الدين شاهين على شاهين
وليد صفوت اسماعيل بخيت
اسراء عﻼء السيد حسان
عبدالعزيز حربى مهدى عبدالراضى
نورهان محمد امين محمد
زينب عبد العال محمود عبد العال
حسام رضا محمد حسن السيد
امانى محمد جودة العزازى
ابراهيم ناصر ابراهيم مصطفي
عمرو محمد ابراهيم محمد
محمود محمد حمزه السيد
سمر ياسر محمد حسن على رزق
اسراء بهاء عبدالمجيد عبدالرازق

الكلية
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم طنطا
تجاره طنطا
تربية ابتدائي عين شمس
رياض اطفال المنيا طالبات
معهد فني صحى سوهاج
اداب المنصوره
علوم اﻻسكندريه
تجاره المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب سوهاج
فنون جميله فنون المنيا
تربية شبين الكوم
تجاره سوهاج
اداب المنصوره
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
علوم رياضة عين شمس
اداب الزقازيق
استنفد الطالب رغباته
علوم جامعة دمياط
علوم رياضة سوهاج
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب كفر الشيخ
اداب الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره انتساب موجه طنطا
رياض اطفال القاهره طالبات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
732075
828983
315309
438262
433229
736209
457601
317354
359954
585800
167728
676405
302268
655432
671647
377411
917089
656684
728196
384327
890478
817253
220524
538848
354974
514553
661150
281329
298462
579810
280671
240755

اسم الطالب
محمود هشام محمود البطل
احمد مبارك رمضان زايد
صالح جاب ﷲ محمد مصطفى صالح
نرمين اشرف فاروق العريان
مصطفى عادل على مصطفى
احمد هشام محمد كامل
مها عﻼء محمد شبانه عوض
سارة رضا محمود منصور
ماجد السيد مصطفى محمد
احمد مجدى محمد على الدين
نوره رمضان عطيه جمعه
الشيماء عبد الرحمن جاد محمد النادى
محمد فوزي محمد عوف
احمد رفعت حسين حسان حسن
مى عبد الباسط عاطف السيد على
محمد حمدى محمود محمد
ياسمين سعد مصطفى فهيم
اﻻء رفعت شحاته محمود يوسف
اسماء فهمى احمد فهمى عبد السﻼم صيام
حسام سيد عبده السيد مبروك
مادونا عدلى فوزى واصف
عبد الرحمن أسامه محمد خليل عبد السميع
مؤمن اسماعيل سيد ابراهيم
اسراء عاطف ابو خطوه أبو العيص
ساره احمد محمد احمد حسين
محمود شعبان محمد مهدي
محمد فؤاد سعد نبيه القصبى
احمد ايهاب سعد سيد على خليل
محمود جمال محمود عبد المنعم
مريم عادل السيد طلبة ابراهيم
باسل طارق فؤاد عبد الخالق جﻼل
شاهندة حمدى احمد محمد

الكلية
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة دمنهور
اداب اﻻسكندريه
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
تجاره طنطا
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره المنصوره
اداب الفيوم
طب بيطرى بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب المنصوره
علوم عين شمس
تجاره اسيوط
معهد فني صحى المنصوره
تربية طفوله الزقازيق
تجاره انتساب م .بنها
تربية اسيوط
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي السادات
خدمه اجتماعيه حلوان
حقوق اﻻسكندريه
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق القاهره
فنون جميله فنون المنيا
ع.كندى تكنو.اعﻼم ت.خامس
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره

Page 4014 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
658415
578540
209890
742084
204946
204910
451794
305749
601365
755622
160914
652897
532846
885678
533682
727280
122511
519449
729096
527833
351546
447076
368407
810217
377149
431730
471744
127843
225761
356404
822742
753405

اسم الطالب
محمد عبد الحكيم ابو الفتوح محمد الشواف
احمد محمد على عزب خﻼف
فرونيا جمال ثابت حبيب
مريم رضا عبد الرحمن السيد حجازى
مينا ثروت نظمي روفائيل
محمد عماد الدين محمد فؤاد الهاشمي
محمد مدحت محمد شبل الجعار
محمد اشرف محمد عيسى
ميرنا محمود أحمد أمين زغلول
نسمه السيد محمد السيد
اسماء سيد فهمى حسن
محمد احمد على حسن طلبه
عﻼء خميس محمد ابراهيم
رانيا محمد محمد حسين
اسراء محمد السيد محمد احمد عبدﷲ
اسامه وجدى محمد كمال الدين السيد عبد ﷲ
هدى احمد عبد ﷲ ابو الغيط
آيه محمد عبده احمد بيطح
ماجد محمد عبدالمنعم جوهرى على
ايمان فوزى محمد عباس محمد
عمر حسن احمد محمود
عبد ﷲ زكريا رجب زكريا الحفنى
غاده على اسماعيل على ابوالعﻼ
اسماء اسماعيل محمد اسماعيل
سمر محمد طه على سعدون
محمد مصطفى ابراهيم احمد والى
لؤى غازى رفعت غازى
اسراء عبد ﷲ عبد الستار سيد
اسراء اكرم كرم محمد
مروه عادل محمد عطيه
امل عبد الرحيم ابراهيم على
نيرة اشرف ابو الفضل عبد الرحيم

الكلية
معهد فني تمريض المنصوره
اداب المنصوره
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
حقوق القاهره
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره طنطا
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره الزقازيق
اعﻼم القاهره
تربية بنى سويف
حقوق المنصوره
زراعه دمنهور
علوم اسيوط
تربية دمنهور
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب كفر الشيخ
نوعية الزقازيق
زراعه اﻻسكندريه
زراعه عين شمس
اداب طنطا
اداب بنها
اداب المنيا
تربية/رياضه بنها
تجاره اﻻسكندريه
اثار الفيوم
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه طنطا
السن عين شمس
تربية قنا ج جنوب الوادى
السن عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
607616
169709
444060
356802
135530
894345
298394
659239
443910
814402
237456
278323
526314
277164
731439
599534
817727
519125
821152
149663
465402
611216
288182
426862
233032
842870
324416
235030
598610
142184
835281
664688

اسم الطالب
مايكل اشرف عدلى سﻼمة
نادر ابراهيم خميس محمد
آية مصطفى حسين محمد زيدان
يوسف شريف فاروق عبدالحليم
اسراء هانئ سيد ابراهيم
رضوه ناصر محمد هريدي
محمود حمدي حسانين عبد اللطيف
اسراء جمال احمد عبد السﻼم ابراهيم
رانيا فاروق عبد الفتاح مدكور
بسمه حسن على بكرى
دينا ماهر مصطفى ابراهيم
سلمى محمد مصطفى يوسف حسين
ابراهيم السيد محمد عبدﷲ
محمد احمد بدر الدين مرسي البسيوني
اسراء خيري محمد عبد الرحمن علي الواكب
محمد صﻼح فايز بيومى الدولة
عبد ﷲ طلعت يونس احمد
رنا صبري محمد الطناني
ايمان خالد محمود على
محمود رضا محمد على
عمرو محمد محمد محمد موته
انجى وليد السعيد السيد
دنيا اشرف ابو الفتح فتوح
امانى محمود صالح محمد
ريم رمضان عبدالصبور احمد
محمود حسين محمد علي
بشرى مجدي فهمى حنين
اية محمد فؤاد محمد
امينه سمير رزق شرف
عامر عبد الحكيم عامر محمد
اسﻼم حسان العادلي احمد
ضحى محمد ابراهيم مصطفى ابراهيم الحول

الكلية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
حقوق حلوان
تربية طنطا
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية سوهاج
تجاره القاهره
تربية المنصوره
تربية طفوله طنطا
دار العلوم المنيا
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب اﻻسكندريه
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تجاره الزقازيق
تربية رياضيه بنين المنيا
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
حقوق القاهره
حاسبات ومعلومات المنصوره
رياض اطفال القاهره طالبات
حقوق القاهره
تجاره اﻻسكندريه
تربية عين شمس
تجاره بنى سويف
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره عين شمس
تجاره جامعة دمياط
زراعه القاهره
حاسبات ومعلومات اسيوط
تربية ابتدائي المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
433617
739394
226971
577265
810725
810033
590798
160589
651442
654774
139158
446561
463968
609711
655743
161664
152730
538759
221554
802212
371374
534077
681639
517430
837258
899092
367806
881660
376445
470374
835456
801929

اسم الطالب
ابراهيم صبحى ابراهيم عبدالعال هديه
نانسى السيد ابراهيم حلمى
رانا ناصر سيد الحسن محمد
احمد محمد احمد احمد راشد
ابوبكر دياب دياب ابراهيم
عيد حبيب وهبة يوسف
محمد سامى حسن ابو غضه
ياسمين بكر عبد الرحمن محمد
اسراء مصطفى السيد العاصى
اسراء عادل السيد ابراهيم على
مينا صفوت وليم مسعد
عبد الرحمن كرم محمد عبد النبى
اسراء محمد عبدالحليم عبدالمقصود عبدالدايم
هبة ﷲ خليل محمد حسن بصل
احمد محمد بدير رزق
محمد ناصر عبد الحفيظ عباس
احمد صﻼح احمد فرج
شيماء محمد محمد سﻼمه
داليا عبد الحميد محمد احمد
كيرلس ذكريا عزيز داود
محمد عادل فتحى عبدالحميد
سماء خالد عبدالﻼه محمود السيد مصلح
احمد طارق فتحى عبد السﻼم ابراهيم
رانيا على محمد شحاته سنيور
احمد أبو الحسن عبد الرحيم احمد
ريهام حسام الدين عبد الحميد احمد
منه ﷲ عادل محمود عبدربه
اسماء عادل جمعه على
محمد احمد محمد ابراهيم
حسام طارق محمد علي الباز
فاطمه ابراهيم رشيدى الصادق
الحسينى رجب الحسينى سيد

الكلية
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
تجاره جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
معهد فني تمريض المنصوره
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
تربية كفر الشيخ
معهد فني تمريض الزقازيق
طب بيطرى الزقازيق
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
إعﻼم بنى سويف/رياضة
تربية طفوله ج دمنهور
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد فني صحى رياضه بنى سويف
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
استنفد الطالب رغباته
حاسبات ومعلومات المنصوره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب فرع الوادى الجديد
تجاره سوهاج
طب بيطرى بنها
تمريض اسيوط
عالي هندسة بلبيس
زراعه كفر الشيخ
معهد فني صحى اسوان
اداب المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
374950
728511
218518
227054
674079
295016
827207
901684
356205
538823
535533
532424
388965
114024
208656
442385
655786
811052
369959
391011
593882
237946
582025
683505
577023
282172
222928
578114
829191
394277
583569
583897

اسم الطالب
عمر كامل محمد احمد
احمد خلف عبد ﷲ طة
هدير هشام عيد عسران
رحاب عنتر عبد الرحمن عبد ﷲ
ساره جمال قطب مصطفى مبروك
ياسر مصطفى العزب العزب
عبدالرحمن محمد عطا عبدﷲ
مختار شعبان محمود عبد الموجود
دعاء على السيد احمد
هدى أمين محمد درغام
ساره محمد عبد الفتاح حنضل
اسﻼم كمال عبدالجليل ابراهيم الكومي
ايهاب محمد فاروق احمد
احمد عادل عواد حسن
كريم حسن حليم محمد
احمد اشرف محمود حماد
خالد عباده عباده يوسف عباده
هاله صالح محمد عبدالفتاح
طارق محمد عبدالعال محمد
نيره على ابراهيم محمد
عماد محمد محمد حسن خميس
يارا سمير محمد حسين
ثريا عبد الحميد السيد احمد شاهين
احمد احمد ابراهيم عبد الرحيم يوسف
دينا مصطفى مصطفى عقب الباب
روزان شعبان محمد عثمان الحاج على
كريم محمد حنفي عليان
عﻼء هشام مسعد ابراهيم خليل
احمد ابوالحسن مبارك على
نورا صﻼح انور ذكى
وﻻء عبد الفتاح عبد الفتاح بﻼل
محمود صﻼح على سﻼم

الكلية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم رياضة الزقازيق
حقوق القاهره
دار العلوم ج القاهره
طب بيطرى الزقازيق
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره سوهاج
تجاره عين شمس
معهد فني صحى اﻻسكندريه
علوم دمنهور
زراعه دمنهور
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره كفر الشيخ
تجاره اسيوط
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
علوم القاهره
تجاره بور سعيد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم المنصوره
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره طنطا
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
علوم رياضة المنصورة
كلية تجارة ج أسوان
حقوق عين شمس
تربية طنطا
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
206668
501783
469091
170219
806324
237661
114409
375571
898113
468050
756484
684540
239007
180018
531174
880645
111648
464824
800652
431853
132766
609082
586632
446792
730600
444734
232219
149122
107677
323534
657477
522446

اسم الطالب
ميريام ناصر تقى فاضل
مينا هاني امين منصور ميخائيل
هناء محرم مصطفى واصف
هدير محمد عبد الحليم حسن
ايمان عبد المحسن سيد على
رانا حسن محمود احمد
صباح جمال اسماعيل ابوقتادة
محمد اسامه عبدالعظيم سمري
مصطفى على احمد محمد
سعيدة محمد احمد ابراهيم
محمد عادل عزازى محمد
هاجر عوض عبد الحميد عوض ﷲ
عبد الرحمن عبد العاطي حسين محمد
اسﻼم ياسر ماهر عبد الحميد
محمد وحيد محمد احمد الشناوى
عمر الفاروق احمد اﻻمين محمد محمد
فاطمه حسين انور عثمان
رضا عﻼء عبد المولى رمضان السيد
جيهان محسن محمد احمد
محمد وائل السيد عبده
محمد طلعت على محمد
مصطفى حمدى السعيد احمد
نورهان عصام عبد ﷲ حسن
محمد عصام محمود عبد المنعم
يمنى ايمن احمد فتحى ابراهيم غياتى
محمد عبدالمتعال عبدالباسط حجاب
محمد فوزي عبد الفتاح موسي
عبد ﷲ عبد الواحد محمد حسن
رضوى احمد صبحى محمد فؤاد
مروة عوض شفيق السيد صقر
داليا هانى حسن على شعير
محمد حسني محمد عبده

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم اﻻسكندريه
اداب كفر الشيخ
نوعية الفيوم
تربية /رياضه المنيا
حقوق القاهره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تمريض سوهاج
اداب كفر الشيخ
تربية العريش
معهد فني تمريض المنصوره
حقوق حلوان
تجاره انتساب موجه بنى سويف
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجاره اسيوط
تجاره القاهره
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تربية المنيا
سياحه وفنادق اﻻسكندريه
حقوق حلوان
تجاره الزقازيق
تربية طنطا
تجاره طنطا
تربية الزقازيق
تجاره طنطا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره القاهره
فنون جميله فنون حلوان
استنفد الطالب رغباته
علوم جامعة دمياط
تجاره اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
206045
106056
682031
122675
464617
610141
107603
293301
668966
387240
656552
503164
104837
119421
381170
445148
251106
813647
315865
427162
469168
666250
515221
220853
876719
364265
667871
304180
503087
662466
682066
210691

اسم الطالب
شيماء جمال سيد محمد حمدان
ايه ممدوح امين عبد الحميد حسنين
عبد الرحمن احمد عبد الرحمن على عبد المقصود
نسمه محمد على ابو بكر محمدين
محمد نجيب نبيه شلبى شاهين
مريم السيد محمد سليمان
ندى شديد كامل عبد الرازق
وجدية محمد سعد على
جمال ناجى عبد الغنى بدران
هاجر نادر نبيل على وهدان
اسراء المتولى ابراهيم متولى بدوى
مروان مصطفى رجب محمد الغيطاني
اسكندر سمير اسكندر اندراوس
نورهان انور على عبد العال
غفران رمضان امام ابوالعﻼ
غاده عيد احمد ابو المجد رميح
احمد ابو عامر محمود محمد
امانى خيرى حليم صليب
محمود عبد القادر عباس عبد الوهاب البلكيمى
محمود محمد سﻼمة على شيشى
حسناء احمد مصطفى عبد العاطى
ايه محمد عبد اللهى عبد ﷲ
احمد عماد على قنديل الشافعى
نادر سيد بيومى محمد
ابرام نشأت بشرى حبيب
وﻻء رفعت عبدالقادر شهاب
سامح عيد ابراهيم حماد
مريم عبد العزيز هاشم عبدالعزيز حنوت
احمد محمد محمد امين احمد
محمد احمد وحيد عرفى
اسراء ثروت على حسن السيد
شرف الدين محمد شرف الدين محمد جﻼل

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره القاهره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب القاهره
علوم جامعة دمياط
اداب الزقازيق
اداب عين شمس
زراعه القاهره
معهد فني صحى المنصوره
اداب عين شمس
زراعه المنصوره
علوم رياضة اﻻسكندرية
حاسبات ومعلومات الفيوم
اداب القاهره
تجاره عين شمس
اداب طنطا
اداب عين شمس
اداب المنيا
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تربية المنصوره
اداب دمنهور
علوم رياضة عين شمس
تجاره اسيوط
علوم عين شمس
معهد فني تمريض المنصوره
علوم حلوان
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
تربية/رياضه المنصورة
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات

Page 4020 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
829169
725650
447107
208534
113552
835803
206701
883239
158335
107881
807524
375188
837389
518060
293876
145006
599348
358254
881920
801875
534421
292877
114841
222831
813248
152743
908372
300864
847265
836060
546016
244493

اسم الطالب
محمد جمال ابراهيم على
محمود عﻼء عثمان محمود عباس
محمود منصور محمد حسن بيومى
روشان اسامه مصطفى كمال عبد الحليم
هادى اشرف سمير لبيب
ناردين ايليا حنا ميخائيل
مارتينا صموئيل صبحى نجيب
الزهراء حسن عبد التواب صبره
طاهر محمد عويس عبد الحميد
احمد عبد الهادي طه ابو النجا
هشام نبيل عبد الوهاب توفيق
على سعيد على عبدالحميد
احمد محمود عبد الرحمن السيد
اميره محمد ابراهيم عبد رب النبي
شريف اشرف وراد احمد
رانيا رمضان على محمد
عمر خالد عبدﷲ عبدالغفار
امانى وائل عبدالرؤف عبداللطيف
ايه عاطف فايق امين
محمود محى الدين نور الدين عبدالوهاب
آية عبد اللطيف مصطفى محمد فرج
اميرة منصور محمود احمد
اسراء زكريا مهران عبيد
محمد ياسر رياض محمد
ايه رجب مراد ابراهيم
محمد احمد رمضان محمد
محمود السيد عبد الرؤف ابو النجا
احمد محمود عبد المؤمن جاد ﷲ
ماريو ممدوح حليم فرج
هدير نبيل محمد معوض
بسنت عماد أحمد عبد اللطيف وهيب
هاجر رمضان حسانين محمد

الكلية
تجاره سوهاج
تجاره الزقازيق
تجاره طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه عين شمس
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجارة جامعة السادات
كلية البنات علوم عين شمس
اداب انتساب موجه بنى سويف
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره بنى سويف
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
حقوق اسيوط
نوعية اﻻسكندريه
حقوق حلوان
كلية البنات آداب عين شمس
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
زراعه عين شمس/رياضة
اداب انتساب موجه اسيوط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تربية دمنهور
اثار القاهره
طب بيطرى القاهره
تجاره انتساب موجه عين شمس
نوعية المنيا
معهد فني صحى رياضه بنى سويف
تجاره سوهاج
اداب شبين الكوم ج المنوفية
السن المنيا
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالبات
تجاره بنها
اداب القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
221210
242321
613169
440440
612621
311209
510250
651923
207232
205301
612324
229959
306719
529039
672965
356959
650313
121462
305415
151268
159553
585993
370505
388644
915246
815057
589987
106464
598257
380082
133361
212871

اسم الطالب
اسراء فاروق وزيري محمد حسن
يوسف سامى حسنين احمد
اسراء ربيع القطب المتولى على عوف
مريم خالد حسن رشدى محمد صبرى طمازين
محمد عاطف محمد حسن السيد
سالي شعبان عبد الفتاح ابوسالم
مصطفى حسين عامر حسين محمود
احمد عﻼء مصطفى محمد الدسوقي
ندى ناصر حسن سيد خطاب
عمر محمد طارق جبر
محمد نبيل محمد محمد ابراهيم السيد
اية على السيد جادالكريم
عصام كامل حامد عمار
ابراهيم فايز عبدالرحيم عبدالقوى حسين
محمد عبد العزيز محمد عبد العزيز ابو طالب
محمد عبدالمجيد محمد على
ميرنا محمد القبارى حسن
محمد سيد احمد عبد الوهاب
بسمة سامي حسن عبده
لؤى محمد امين عبد الكريم
احمد عصام قرني علي
محمد احمد محمد الصعيدى
احمد سﻼمه احمد محمود
احمد محمود محمد علي
محمود احمد كمال محمد
سارة عبد الرازق كريم عبد الرازق
ميرنا عبد المجيد صادق سليم ابوالعنين
محمد ابراهيم عبد الهادى ابراهيم
محمد جمال فتح ﷲ سويدة
صباح احمد محمد احمد يوسف
ندي عبد النبي غنيم سﻼمة
بسنت احمد محمد محسن

الكلية
حقوق انتساب موجه القاهره
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب الزقازيق
اداب انتساب موجه دمنهور
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره بنها
علوم حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية/رياضه حلوان
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
علوم دمنهور
علوم المنصوره
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجاره المنصوره
اداب القاهره
تمريض شبين الكوم المنوفية
حقوق القاهره
تجاره انتساب موجه بنى سويف
المعهد الفنى للتمريض بالجونة
تجاره انتساب م .بنها
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
معهد فني صحى رياضه اسيوط
اداب المنيا
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تجاره القاهره
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
كلية البنات تربية عين شمس
دار العلوم ج القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
654767
673523
296209
654948
439084
523530
806670
165025
303494
321310
650063
302776
440320
537275
805365
299200
142583
752785
755034
661510
899939
112428
750946
545260
169800
881589
751662
583671
547072
433722
321551
110136

اسم الطالب
ياسمين صبح السيد الشربينى
محمد وائل محمود حامد التهامى
هدير محمود عبد الستار محمد احمد
منى السيد احمد حسانين منصور
نورهان محمد سعيد صالح لطفى
خلود محمد حمدى السيد محمد
انتصار جمال الحسينى صالح
امنيه عادل يوسف محمود
هاجر فايز سعيد متيرد
اسراء محمد على عبد الفتاح صالح
احمد طارق ابراهيم السعيد العدروسى
عمار ناجي عبد الوهاب محمد سليمان
كوثر شريف أبو المعاطى محمد خليل
هدى السيد السعيد السيد محمد
ايمان حنين كامل حنين
هبة خالد عبد الرؤف رفاعي
ساره سالم احمد جمعه
دينا احمد ابو الفتوح محمد داود
احمد مصطفى محمد فريد مصطفى
صفاء محمود المتولى يونس
اميره محمد محمد احمد
مادونا بولس زارع عوض
احمد هاني احمد خليل الكيكي
عبد الرحمن عاطف سعيد محمد حسن
محمد جابر فخري محمد
امانى كمال صدقي حنين
رنا عادل على حفنى على
ندى مصطفى محمد مصطفى ابو العطا
أحمد ماهر علي أحمد عبدالنبى
احمد مجدى على اسماعيل
اية خليفة فرج عبد العزيز
احمد عادل سعد قطب

الكلية
اداب انتساب موجه المنصوره
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية/رياضه المنصورة
اداب انتساب موجه دمنهور
زراعه اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
تربية طفوله شبين الكوم
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجارة جامعة السادات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية/رياضه اﻻسكندرية
كلية البنات علوم عين شمس
نوعية المنيا
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره بور سعيد
دار العلوم ج القاهره
تربية ابتدائي المنصوره
إعﻼم بنى سويف
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
كلية أداب بورسعيد
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
كلية التعليم الصناعي جامعة بني سويف
اداب اسيوط
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
ك.ت .فني صناعى نجع حمادى بنين
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
310223
583561
367769
355347
658860
588601
322372
670997
365992
880217
307898
311756
880149
149647
530461
391479
542359
888807
664410
666058
123796
615206
750040
738046
737157
133156
138572
537663
540250
156912
726177
669603

اسم الطالب
ناصر عماد منصور الجزار
هدير طلعت سيد احمد عاشور
رقيه رافت عبدالبديع عبدالخالق
ندى مسعد مصطفى ابراهيم
شيماء محسن فرج ابو الغيط الشاعر
دينا أحمد عبد الشكور فرج ﷲ
عبد ﷲ احمد سعيد احمد ابو العﻼ
شيماء حماده محمد سالم
عمر مجدى محمد فؤاد
مينا جرس فرج منقريوس
رضوى عبد الستار اسماعيل شهاب
مصطفى شوقي محمد العدوى
منى حسن محمود عثمان محمد
اسﻼم حمدى عثمان عبده
اسﻼم احمد محمد الزلباني
نهله خالد عبدالحكيم اسماعيل رضوان
محمود فايز منصور احمد
منى سيد محمد عطيه
عماد السيد عبد القادر السيد سﻼم
احمد مصطفى محمد على مصباح
محمد خالد جمال شريف
سلمى السيد منصور عبدالرحيم اسماعيل
ساره حسن مهران شعبان
مرثا يوسف حليم يوسف
محمود مراد محمد بركات
فرح صﻼح سيد احمد
هدير صﻼح ابراهيم ابراهيم لطفى
مى مسعد يوسف عبد الحميد النجار
دينا ربيع عبداللطيف عبدالعزيز
محسن حسن محمد على
ايمان طارق احمد حسين
عبد الرحمن سعد فؤاد عبد الرحمن الشربيني

الكلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
نوعية طنطا
نوعية بنها
فنون جميله فنون حلوان
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره طنطا
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره جامعة السويس
تجاره اسيوط
معهد فني صحى بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اسيوط
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
علوم رياضة اﻻسكندرية
معهد فني تمريض اسيوط
تجاره الزقازيق
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تجاره سوهاج
السن عين شمس
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
معهد فني صحى الزقازيق
حاسبات ومعلومات الزقازيق
حقوق انتساب موجه حلوان
العالي لﻼعﻼم وفنون اﻻتصال  6اكتوبر
تربية ابتدائي دمنهور
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
503334
672446
807277
212246
755875
507555
510834
282539
740466
280135
891011
756772
309740
518614
284240
108195
902089
374559
738609
440167
448538
152076
374066
504181
805273
206065
544328
610310
825295
819461
234743
665038

اسم الطالب
شادي محمد السيد ابراهيم عطية
اسماء محمود رمضان على الحفناوى
طارق محمد على علوانى
اسﻼم زكريا محمد رافت
خالد ناصر محمد مسلم
محمد شريف محمد رجب
عبدالرحمن اشرف على عرابى سويفى
يوسف ياسر السيد محمد محمود
الهام لطفى عبد السﻼم الشعراوى
روﻻن مجدي محمود سليمان شادى
اسماء عبد الخالق احمد عبد المجيد
محمد حسنى محمد محمد
محمد سالم المليجي أبو خضرة
تقى طارق حمدي محمد محمود
عبد الرحمن محمد عثمان علي
عمر فؤاد حسن بسيوني
ايه عزام طه عبد الﻼه
رنا ممدوح محمد محمد
عمر محمد عبدالرحمن الجندى
مريم أسامه خلف ﷲ حسن
حنان محمد فؤاد محمد
محمود كامل حسين محمد
اميره حسام محمد عاشور محمد عطية
امنة مجدى محمد عبدالرحيم
نورا احمد فتحي احمد
مونيكا شارل شاكر داوود
احمد هشام سعيد محمود بسيونى
اسراء نبيل عبدالعزيز محمد مصطفى
سعيد ابو بكر احمد اسماعيل
فادى نبيل موريس فرج
مريم مصطفى محمد عثمان
محمد ايمن رضا محمد حماد

الكلية
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية/رياضه المنصورة
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجارة جامعة السادات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره بنها
حقوق عين شمس
تربية ابتدائي اسيوط
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق اﻻسكندريه
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره القاهره
تربية سوهاج/رياضة
كلية اللغات والترجمة سوهاج
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية أساسي اسكندرية
حقوق طنطا
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تربية بنها
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
دار العلوم المنيا
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تجاره طنطا
تمريض الزقازيق
تربية قنا ج جنوب الوادى
علوم المنيا
ع.دولى اعﻼم مدينةالشروق
تربية المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
578401
240543
586626
806913
218651
588549
126110
448863
539099
167703
529081
729687
658630
590348
308909
536555
667953
225592
843390
659634
662264
825052
444690
235167
555306
429687
587660
895916
116903
501793
682305
902491

اسم الطالب
هاجر سمير احمد ابو سعيد
امنه هاشم حامد حماد
مها محمود فرج الهجين
هند صابر عبد الوهاب محمد طه
ايه خالد محمود عبد العزيز
محمد مصطفي محمود متولى قنديل
هبه ﷲ محمد عثمان ابو المعاطى
الشيماء ابراهيم محمد علي مصطفي جلو
رانيا على عبدالعزيز عبدربه عيسى
ايه احمد رشاد عبد العال
احمد عبدالمنصف زين الدين محمد عبدالعال
عبد ﷲ رجب عبد الباقي حسن عسكر
محمود انيس احمد محمد البدينى
فادى محمد فوزى ابوزيد
محمد مجدي احمد عبدﷲ
سلمى حسن حسن الباز
اﻻء يوسف يوسف السولية
سهير ممدوح عمر فرج
اسماء محسن نجاح عبد الوهاب
اﻻء ناجى احمد متولى جابر
عبد الخالق عبد ﷲ عبد الخالق عبد ﷲ
نوره فوزى رضوان عمران
ابراهيم محمد ابراهيم ابراهيم جبريل
مريم محمد محمود عبد الحميد
اسامه سعيد عبدالحليم جاد القزاز
هاجر عبد القادر حنفى محمود
ياسمين مصطفى ابراهيم محمد نصر
اسماء ناصر عطا معتمد
يوسف محى الدين ابو ضيف محمد
احمد عاطف محمد اسماعيل رجب
بسمه محمد سليمان العزبى سليمان
اسماء عبد الرازق احمد حسن

الكلية
تربية طفوله طنطا
بنات تربية/رياضه عين شمس
تجاره طنطا
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
بنات تربية/رياضه عين شمس
تربية/رياضه بنها
تربية حلوان
اداب طنطا
اداب دمنهور
دار العلوم الفيوم
تجاره دمنهور
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
علوم رياضة شبين الكوم
علوم اﻻسكندريه
علوم جامعة دمياط
اداب القاهره
رياض اطفال المنيا طالبات
تجاره كفر الشيخ
زراعه المنصوره
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه طنطا
تربية حلوان
اداب انتساب موجه دمنهور
حقوق اﻻسكندريه
علوم طنطا
اداب سوهاج
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه المنصوره
علوم سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
324339
613281
527932
240978
110030
375765
735534
888745
282784
237517
137667
218736
594873
305781
742763
667051
813305
304811
586854
155688
219449
516137
652329
673228
391013
317430
236848
437083
365326
822925
382021
453897

اسم الطالب
اندرو عاطف رزق ﷲ تادرس
محمد سالم سويلم صباح
ريهام محمد السيد ابراهيم مرسي
نورهان حازم فتح ﷲ عبد اللطيف
هانى وجيه غالى صليب
اسماء عبدالعزيز عبدالعظيم عبدالعزيز
تسنيم يسرى عبدالحليم محمد
ياسمين بخيت احمد محمود
ندى شريف اسماعيل صبرى السيد صبرى
فاطمه صالح عبد الصالحين احمد
محمود ماهر محمد السيد
عمرو يوسف على محمود ابراهيم
يحيى احمد عبد الحميد على كامل
احمد سامي غريب النويهي
عﻼ مهدي ابو الحديد ابو هاجر
تقى ناصر ابراهيم ابو الوفا
اﻻء عاطف محمد اسماعيل
هيام صبحي عبدﷲ الميهى
دعاء مجدى نصير محمد السيد شعﻼن
شريف شعبان على عبد الحليم
داليا كرم اسكندر يوسف
مصطفى عبد المجيد محمد هﻼل
رامى جمال اديب جندى ميخائيل
هاجر عادل محمد عمرى المصلحى
خديجه حسين بدر حسين
هدوء محمد مصطفى متولى
احمد على سيد ضاحى
أيه محمود رمضان سليمان
ساره جمال فتحى السيد هندى
احمد عبدالرحيم ابراهيم محمد
مريم حسنى مصطفى محمد
ايه محمد انور وهبه الجعلص

الكلية
تجارة قنا ج جنوب الوادي
علوم الزقازيق
اداب اﻻسكندريه
علوم رياضة عين شمس
تجاره القاهره
تربية ابتدائي بنها
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره اسيوط
فنون جميله فنون حلوان
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اثار القاهره
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
رياض اطفال المنصوره
اداب المنيا
معهد فني صحى بنها
علوم رياضة طنطا
علوم رياضة المنيا
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
علوم المنصوره
تجاره عين شمس
طب بيطرى بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره اﻻسكندريه
اداب القاهره
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
اداب طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
597779
439549
307131
537025
657209
219955
207087
234516
752742
813723
449078
616458
735612
129651
677949
677926
312506
452102
439531
304954
468868
385531
584927
139620
673903
467416
503350
428137
307957
665080
123221
141186

اسم الطالب
كريم محمود ربيع عبد الحميد المليجى
منه ﷲ سامى محمد على محمد
اسماء جابر عبد العزيز محرز
داليا حسن السيد بسيونى
بسنت محمد عبد المنعم موسى شامه
ايمان اشرف محمد محمد اسماعيل
اسامه حسين محمود شحاته حسن
كريم حسام محمد صبرى مليجى
سماء محمد فهيم احمد الطناوى
اﻻء على حسن محمد
منة ﷲ محمد عطيه حسن
عمر حسن السيد عبد الفتاح فرج
مى رمضان يوسف عطيه نور الدين
ايمان كامل ابراهيم عبد الغفور
هدير ماجد على محمد سمره
هند صبرى السيد على محمد
اسﻼم ناصر امين احمد العجمي
كريم رجب الدسوقى القطقاطى
مارينا مؤنس نصر ﷲ ابراهيم
هالة عبد القادر حلمي عمرو سالم
يوسف شعبان عطيه عوض
محمد خالد محمد محمد الشبراوى
احمد مسعد المرسى حسين
ازدهار محمد محمد عبد العزيزﻻشين
هاجر محمود ابراهيم محمد
أروة محمود على بسيونى عقبه
أحمد طارق عبد الكريم عباس سليمان
احمد محمد فاروق احمد حسن
امنية عاطف سعد طه
احمد عطا توفيق عبد ﷲ القاضى
احمد عاطف محمود احمد
شيماء غباشى عبد الحميد غباشى ابوليمود

الكلية
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم اﻻسكندريه
تربية شبين الكوم
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه المنصوره
تربية عين شمس
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب المنيا
تربية طفوله طنطا
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره القاهره
اداب المنصوره
تربية المنصوره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى طنطا
علوم اﻻسكندريه
تربية شبين الكوم
تجاره كفر الشيخ
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
اداب المنصوره
تجارة جامعة السادات
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
تربية/رياضه المنصورة
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
811886
105909
116420
156183
444685
840874
751315
745948
918709
524013
665215
825757
813846
283780
580853
827034
804264
829531
311991
427402
450299
669082
559693
728251
153916
382980
734886
310649
389442
876548
876667
229115

اسم الطالب
اسماعيل عيد عبدالغنى صالح
روجينا ماهر سعد مقار سليمان
احمد ناصر ابوالعﻼ علي
هدى بدوى صادق محمد
مصطفى منصور دسوقى على تليمة
اسراء احمد عزات محمد
محمد محمد عبد الفتاح سالم حجازى
امانى طلعت عبد الفتاح سالم
ابانوب بشرى لمعى خليفه
مريم محمد احمد محمد سليمان
اﻻء محمود عبد العزيز عبد الوهاب شريده
احمد محمود احمد اسماعيل
اﻻء محمد تونى ابراهيم
شهاب سراج الدين عبد الصبور عبد الرحيم
محمد محمد هاشم العزب
خلود عدلى حمادة عبد اللطيف
كرستينا نشأت لطف ﷲ عوض
ورده احمد محمود حامد
نادر سيد فرج ﷲ السيد
ريم محمد عمرو مهدى بندق
حنان شريف حسين احمد
فاطمه عبد المعطى عبد العليم على حسين
عماد سعيد عبدالعزيز عبدالكريم عبدﷲ
حسن السيد حسن فهمى حسن
سحر سيد محمود دسوقى
محمد احمد عبدالسميع هيكل
محمد جمال شحاته ذكى امين
هاجر محمود ابراهيم على
اسامه سيد سعيد سيد مخيمر
وفاء عﻼء عبد الحميد احمد
رشا بدوى عبد الحميد بدوى
مصطفى احمد عبد ﷲ على

الكلية
تجاره بنى سويف
علوم حلوان
السن عين شمس/رياضة
اداب بنى سويف
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
اداب المنيا
تربية رياضيه بنين بور سعيد
علوم رياضة اسوان
تربية ابتدائي سوهاج
تربية أساسي اسكندرية
اداب جامعة دمياط
حقوق اسوان
تربية المنيا
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره طنطا
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تربية المنيا
اداب اسوان
علوم جامعة دمياط
تربية رياضيه بنات اﻻسكندريه
تربية طفوله طنطا
علوم المنصوره
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ
دار العلوم ج القاهره
تربية رياضيه  /بنات بني سويف
زراعه عين شمس
تجاره الزقازيق
علوم شبين الكوم ج المنوفية
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تربية اسيوط
اداب اسيوط
تجاره عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
672661
163580
589529
297022
909184
425099
665567
882126
837145
538250
594425
390929
107528
443951
584889
656299
540215
801424
208139
886849
591537
352199
889303
360669
523553
600393
878723
849552
452532
285707
510394
469154

اسم الطالب
احمد مصطفى سيد احمد سيد احمد منصور
محمد عبد الرحمن فرج عبد الغنى على
رنا حسام عمر سالم
نورهان ياسر عبد العظيم عبد اللطيف
مروه محمد حمدى محمود
يارا احمد فوده محمود السيد
عﻼ خالد عبد العزيز المرسى عطا
عﻼم محمود عﻼم عبد العزيز
على محمد على إبراهيم
ايمان سامى قنديل محمد عماره
احمد خالد عبد الحميد صابر
عبدالرحمن عصام الهادى سعيد
شيرين عمرو سيد عبد الصادق مصلحى
اسراء محمد عبدالفتاح ابوشوشه
الهام عبدﷲ عبدالرسول الحساب
ايه كمال حلمى عيد الباز
آيه السيد احمد الصعيدي
محمد سليم محمود طنطاوي
امنيه طه حسين طه
اسماء جمال جمعه ابراهيم
اسراء على عبد ﷲ مقلد
ايمان محمد حسب النبى محمد مجاهد
احمد محمد سيد احمد
انجى انور ابراهيم حنا
سوسن على مصطفى على مصطفى عسكر
منه ﷲ سباعى على احمد السباعى
احمد المعتصم با محمد عرابى
دينا مصطفى عمر حسن
آيه ايمن عبدالمنعم معتوق
احمد ايهاب عطيه على
مصطفي محمود ابراهيم محمود الشريف
آيه علي احمد محمد راشد

الكلية
استنفد الطالب رغباته
اداب الفيوم
تربية ابتدائي طنطا
اثار الفيوم
اداب سوهاج
زراعه اﻻسكندريه
علوم جامعة دمياط
تربية/رياضه اسيوط
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
معهد فني صحى اﻻسكندريه
علوم جامعة دمياط
تجاره انتساب م .بنها
تجاره القاهره
تربية ابتدائي طنطا
تجاره طنطا
اداب المنصوره
اداب دمنهور
تربية رياضيه بنين المنيا
تجاره اسيوط
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره بور سعيد
طب بيطرى بنها
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه عين شمس
استنفد الطالب رغباته
تمريض الزقازيق
تجاره اسيوط
اداب اسوان
تجاره طنطا
حقوق عين شمس
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اعﻼم القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
682178
596827
373636
607519
804019
591475
654974
677720
470102
890918
549155
611500
224147
383692
227323
158240
213475
834516
381503
287945
520043
109887
442877
744582
679262
441152
316598
123291
212238
212259
901234
278389

اسم الطالب
بهاء الدين محمد محمد احمد غزاله
عمرو عوض محمد محمود عوض
ابراهيم سويلم مصلحى سيداحمد
مهند محمد السيد المتولي
ساندي أمين فهمي دوس
ندى عﻼء حسن الغتورى
محمد احمد عبد الحميد ابراهيم السيد
خلود محمد عبد الظاهر محمد المتولى
محمد رضا شفيق السيد محمد
كاظم ابو ضيف احمد محمود عطيه
محمود عبدالهادى كمال محمود هديب
افراح محمود فضل احمد سالم
ميثاب محسن ممدوح زكى
منار عادل عبدالرحمن محمد ابوالعز
فاطمه محمد مصيلحي عبد الخالق
مى مجدى محمد صديق
محمد كمال الدين احمدالسيد فرجانى
رهام النوبى احمد عبد الحكيم
شيماء سليمان عيد محمد
محمد ابراهيم ابراهيم عبد الحميد الشيخ
اسماء اسماعيل على اسماعيل حيدر
احمد سامى محمد ابراهيم
فاطمه رمضان اسماعيل محمد السيد
مادونا عادل زكى عطيه
دعاء رضا عوض صالح حسن
محمد اشرف احمد محمود الغرباوى
رحاب عزب الديساوى الحارونى
احمد هشام عباس ابو المعاطى
سلمى عمرو شلبى السيد
كريم محمد انيس عجوة
اسراء احمد محمد عبد الرحيم
ريهام طارق محمد فتوح

الكلية
تجاره المنصوره
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
تجاره جامعة دمياط
حقوق المنصوره
اداب المنصوره
تربية/رياضه كفر الشيخ
معهد فني تمريض اسيوط
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب القاهره
كلية البنات علوم عين شمس
اداب القاهره
تجاره بنى سويف
معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات
تجاره سوهاج
تجاره بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره طنطا
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
رياض اطفال المنصوره
تجاره دمنهور
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تجاره انتساب موجه قاهره
فنون جميله فنون حلوان
إعﻼم القاهره/رياضة
تربية طفوله سوهاج طالبات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
320659
388436
463080
292945
233247
281354
233637
585926
299550
665172
360695
831334
576989
234498
458282
749835
306916
434703
576286
453359
116672
232005
735171
316450
457225
286942
677886
840820
289329
582267
303481
445096

اسم الطالب
محمد احمد إسماعيل ابوالعزم
دينا خالد سعيد شديد
احمد حمدي يوسف عبدﷲ الشرنوبي
غادة السيد علي محروس
مصطفى محمد صابر بندارى
علي شريف عادل ابراهيم على حجاب
محمد وليد محمد لطفي
محمد عثمان عبد العزيز عثمان
جهاد حسين فهمى احمد
محمد نهاد ابراهيم شفيق سليمان
ريهام محمد على عبدالمحسن
حسام كمال وهيب يوسف
ايمان رضا عبد الرحمن رمضان سليمان
احمد يحيى زكريا محمد متولى
يوسف حسين اسماعيل الجندى
عبد الرحمن عبد ﷲ عبد العزيز محمد عبد ﷲ
اية مجدي أحمد السرسى
محمد علي مراد حسنين مراد
ليلى بليغ جاد هنيد
دعاء محمد عبدالغنى محمد دياب
يوسف حسن هاشم عبد العزيز
عمر ايمن يوسف احمد سليمان
ايه عﻼء فوزى عبدربه
شيماء صابر عبدالستار خليل
اسراء على السيد على زهرة
حسام تاج الدين مصطفي محمد
فاطمه محمود عبد الفتاح محمد القناوى
خالد محمد عبدالحكيم عبدالحميد
وليد محمد السيد حفنى عبدالكريم
محمود عيد السيد عبدالنور
ميادة شوقي عبدالعزيز الططاوى
ايه محمد اسماعيل محمد القصاص

الكلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم بنها
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
تجاره عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
اداب جامعة دمياط
تربية حلوان
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
حقوق انتساب موجه عين شمس
دار العلوم المنيا
معهد فني صحى طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تربية ابتدائي شبين الكوم
علوم رياضة دمنهور
تربية ابتدائي طنطا
تجاره طنطا
حقوق القاهره
تربية/رياضه عين شمس
تربية الزقازيق
معهد فنى تمريض بنها
زراعه المنوفية/رياضة
حقوق حلوان
تجاره كفر الشيخ
تمريض المنيا
تربية حلوان
تجاره طنطا
العالي للغات  6اكتوبر
اداب طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
553449
820634
887811
909031
523607
822815
576245
828526
671905
740990
165544
901118
204417
899268
804590
473154
444039
436209
302618
843381
207554
912076
615457
152257
375242
538090
212036
371526
318994
814933
671898
103379

اسم الطالب
مازن اسامة مصطفى الراشد
محمود محمد بسطاوى مرسى
حسام بدرى عبد الرحيم محمد
جهاد يوسف محمد حامد
سلوى زكريا علي خليفة
صفاء مكى عبد المطلب محمد
محمود سمير محمد عبد الحافظ الشيخ
حنان عبد الهادى فكرى احمد
اميره خالد حامد متولى
احمد محمد السيد محمد داود
اية احمد محمد كامل
مازن مصطفى كامل عبد العال
ياسمين منير عبد الحميد محمد عوض
مصطفى شحاته السيد عبد الرحمن
احمد فتوح عشماوى محمد
حسن رجب شعبان محمد الرويعى
اسراء سعد عبدﷲ نعينع
خلود احمد محمد عبد العال محمد
عمر طلعت مليجى محرم
خلود رمضان محمود عبدالمجيد
لبنى عبد الوهاب عباس رجب
الهام يوسف محمد مهدي
ندا طارق عيد محمد
الفاروق عمر ابراهيم جمعة
هاجر عبدالوهاب محمد عبدالوهاب عبده
هاله خالد علي مصطفى الخولى
محمد سمير محمود عتيق
ذكرى محمد حامد على
هدير عز الدين عبد الحليم محمد ابراهيم
محمود خلف سعيد يوسف
امانى ابراهيم احمد سليمان
سارة خالد عبد اللطيف احمد

الكلية
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
تجاره اسيوط
فنون جميله فنون اﻻقصر
زراعه اﻻسكندريه
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
حقوق المنصوره
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
معهد فني تمريض الفيوم
علوم سوهاج
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
علوم سوهاج
حقوق بنى سويف
تجاره كفر الشيخ
اداب طنطا
تجاره اﻻسكندريه
حقوق شبين الكوم ج منوفية
دار العلوم المنيا
تجاره عين شمس
تربية اسوان
نوعية موسيقيه الزقازيق
حقوق بنى سويف
نوعية بنها
علوم دمنهور
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تجاره انتساب موجه طنطا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
حاسبات ومعلومات المنيا
علوم المنصوره
كلية البنات تربية عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
310778
598612
812814
754310
596712
514347
579011
657829
905636
673030
681506
896710
833265
449564
289810
440176
611268
253133
906619
669960
322922
751998
733634
583653
360861
224876
651233
386373
819557
149449
281624
438342

اسم الطالب
اسماء احمد عبد الخالق نصار
ايمان رجب عبد السﻼم شخيرب
اسراء احمدفؤاد محمد ابراهيم
اسراء عيد السعيد متولى عامر
زياد محمود جﻼل الدين سليمان محمد
محمد حميده عبدالحاكم عبدالحليم
ممدوح محمد حسين اليماني
اسراء عباس السيد على رزق
فاطمه عادل عطا ﷲ عبد الرحيم
عبد ﷲ محمد مصطفى عليوه عليوة
احمد محمد يحيى احمد على يسن
عﻼ محمدين عبد الرحمن صﻼح
جون نابليون نجيب فهمي
سارة السيد عبد ﷲ ابو حيلة
فاطمة عبد الرحمن محمد عبد السيد
منة ﷲ يسري عبد الموجود عبد المقصود ندا
اروي احمد منير محمد
فؤاد محمد فؤاد احمد
ماريا رمزى ثابت اندراوس
ايمان محمد محمد حسين شعبان
هدير هشام محمد اسماعيل مطر
ياسمين السيد عبد العال عبد السﻼم
رغده سﻼمة عبد المنعم سﻼمة
سمر محمد صﻼح محمد شاهين
ساره حسنى نظير على ابراهيم
احمد محمود سيد محمد عريبى
هند وجدى عبد البصير منصور زغبي
ايه السيد حسن السيد
احمد محمود احمد محمد
مصطفى احمد محمود سليمان
حسن احمد حسن سناء الدين الشافعى
رحاب رضوان نصر حسين

الكلية
تربية شبين الكوم
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
رياض اطفال المنيا طالبات
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
حاسبات ومعلومات المنصوره
حقوق اﻻسكندريه
فنون جميله عماره المنيا
تربية المنصوره
اداب سوهاج
تجاره طنطا
تربية رياضيه بنين المنصوره
تربية سوهاج
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره طنطا
تجاره القاهره
تربية اسكندرية
تربية الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب سوهاج
نوعية المنصوره
تربية ابتدائي السادات
نوعية بور سعيد
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره المنصوره
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره عين شمس
حقوق المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق اسيوط
حقوق القاهره
حقوق عين شمس
حقوق اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
447377
362909
674366
594477
112638
435603
122097
756385
368075
438491
170265
452502
150051
596943
213861
650998
807483
617313
910016
218151
912806
912079
285921
507680
372677
755876
606292
593194
111509
751457
547293
813737

اسم الطالب
احمد على سيد احمد عطيه المدراوى
احمد اسامه عبدالفتاح الشناوى النقيب
عبد الرحمن المغاورى عبد الرحمن المغاورى
إسﻼم عبد الغنى عبد الغنى صابر
نجوى ابراهيم ابو الحمد ابراهيم
انجى احمد ابراهيم احمد محمد الجوهرى
ندى حسين محمد حسن
اسماء خفاجة محمد حسين
ساره ابراهيم عبدالمحسن ابراهيم عيد
اسماء محمود مختار سﻼمة
طارق رجب على محمد
اسراء محمد ابراهيم الجوهرى
احمد ناصر سيد شحاته
هند عﻼء سعد أبو المعاطي الصباغ
اسيل محمد خليل محمد الباجورى
اميره احمد عبد الغفار عبد الجليل احمد
عبد ﷲ ربيع شعبان عبد الوهاب
محمد مراد عباس عباس السرى
مختار مجدى فتحى على
يمنى ياسر محمد امين متولي شاهين
محمود مرتضى عبد العاطى حسنين
ايمان سعد مصطفى سعيد
اية احمد حسين حسن
فدى اسامه عبد الفتاح احمد عبد الرحمن
ندى سامى عبدالسميع خليل
ساري يوسف عوده حسين
نهى عاطف صﻼح صالح
نيرة حسن على العفيفى
مونيكا عادل ابراهيم صليب
محمود فتحى فتحى على محمد الفار
حمدى محمد سعيد علوانى النجار
انجى مختار عبدالسيد ابراهيم

الكلية
علوم رياضة جامعة دمياط
علوم حلوان
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم حلوان
معهد فني صحى اسماعيليه
تجاره بنها
علوم اﻻسكندريه
علوم رياضة الفيوم
نوعية موسيقيه طنطا
حقوق القاهره
تربية جامعة دمياط
علوم حلوان
حقوق المنصوره
تجاره بنى سويف
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية رياضية بنين اسوان
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
كلية تجارة ج أسوان
تربية اسوان
اداب عين شمس
حقوق اﻻسكندريه
علوم رياضة اسيوط
تمريض اﻹسماعيلية
طب بيطرى الزقازيق
تجاره بور سعيد
زراعه القاهره
دار العلوم ج القاهره
علوم رياضة اسيوط
تجاره اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
291166
754121
457750
389391
511901
654882
147404
440012
243265
680897
529174
285481
588612
522842
351157
537207
673703
524171
679995
455579
287848
386187
757000
747551
598519
732925
116925
447864
211809
150427
365834
602297

اسم الطالب
يوسف محمد يوسف محمد
ساره محمد محمود محمود السبموسكانى
شيماء خيرى عبدالوهاب راغب نعيم
ايه اسماعيل صادق احمد
هدير جميل الحاج محمد حسن
ضحى السيد محمود احمد عوض ﷲ
امانى جﻼل سيد على
إسراء عﻼء الصافى مبروك
مروه محمد السيد يونس عبد العزيز
احمد عادل رجب محمد عيطه
سعيد عيد عبدالغنى يونس
نور الدين احمد عبد الرحمن محمد راضى
فاطمة خالد صقر ابراهيم باش
هاجر يحيي احمد حسن جاد الرب
عمرو سعيد بكرى حميده الشال
دينا سامي عبد الرازق ابراهيم عيسى
محمد اشرف محسوب حسن حسن
ميرنا هشام فتحى احمد الكلزة
ايه صبرى حسين معبد
معتز احمد جوده محمد السمنودى
فادى محمد ربيع عبد الحميد
اسماء صابر عبدالرحمن جابر
محمد مصطفى عبد الحكيم محمد
فاطمه رضوان محمد رضوان
احمد بدوى ابراهيم عبد اللطيف
منه ﷲ فتحى محمد فكرى اسماعيل
سيد عبد السميع امين محمد
السيد ممدوح السيد حجازى شرف
يوسف شريف سيد محمود صابر
محمد نادى عبد الحميد سالم
كريمه احمد عبدالحليم حسان
على احمد محمد على

الكلية
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية ابتدائي بور سعيد
نوعية فنيه طنطا
بنات تربية/رياضه عين شمس
تجاره دمنهور
معهد فني تمريض المنصوره
خدمه اجتماعيه حلوان
اداب اﻻسكندريه
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تجاره دمنهور
حقوق انتساب موجه عين شمس
اداب طنطا
علوم طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
طب بيطرى دمنهور
تجاره طنطا
تجاره كفر الشيخ
تجاره المنصوره
حقوق طنطا
تجاره جامعة السويس
كلية البنات آداب عين شمس
اعﻼم القاهره
علوم جامعة السويس
تربية جامعة دمياط
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه الفيوم
تجاره عين شمس
اداب الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
242731
601128
831554
457527
364345
658041
151248
847401
557131
435648
364153
321676
536642
597252
157346
681693
311736
816689
147457
758978
436127
656849
387369
595036
613499
596160
907699
750494
801218
807684
611910
663599

اسم الطالب
خلود فتحي ابراهيم شقراني
نفين عبد المنعم مرسي عبدالرحيم
محمود محمد محمود ابراهيم
امانى اشرف احمد ورده
نهى زكى سعيد احمد محمود
احمد طلعت محمد مصطفى احمد اﻻمام
ايمان فرغلى ابراهيم اسماعيل
كاترين زكريا توما جاد
محمد السيد محمد وهيب
اية السيد جابر على سليمان
مروة سيد كمال الدين محمد
مصطفى احمد محمد صالح
ايمان وجيه ابراهيم الحسينى
خالد سعد عبد الرؤف احمد صقر
نجوي ابراهيم حسين محمود
محمد عﻼء عبد الرازق محمد بحبح
احمد عادل عبدالعزيز نعام
أية عاطف احمد عبد الحليم
سارة عادل محمد احمد ابوالحسن
عمرو عﻼء حسن العربى محمد
وﻻء جمال محمد القبارى محمد منصور
صافيناز محمد سليمان محمد
ناديه سعيد عبداللطيف عبدالعال
محمد سمير عطا ﷲ محمود صالح
محمد عبده محمد رمضان
دينا رزق فتحى ابو صالح عبد ﷲ
رانيا ابراهيم عبد الرؤف على
عمر محمد رشاد محمد يوسف
مصطفي فنجري عبدالحليم عبدالرازق
اسﻼم رجب رمضان طلبه
اسراء عمر محمد محمد محمد سﻼمه
اﻻء احمد سالم السيد السيد سالم

الكلية
اداب انتساب موجه حلوان
تربية الزقازيق
تمريض قنا جنوب الوادي
معهد فني صحى طنطا
كلية البنات آداب عين شمس
تربية رياضيه بنين المنصوره
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
زراعه اﻻسكندريه
تجاره اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه القاهره
تربية شبين الكوم
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تمريض المنصورة
الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى ببنى سويف
كلية التعليم الصناعى جامعة حلوان
معهد فني صحى بنها
تربية المنيا
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
علوم رياضة اﻻسكندرية
تربية المنصوره
تجاره بنها
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
كلية الزراعة جامعة دمياط
حقوق سوهاج
علوم رياضة جامعة دمياط
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره بنى سويف
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تربية/رياضه المنصورة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
373769
324828
513185
207788
742640
599564
744670
117240
427470
878506
436231
527249
912364
504946
515477
208692
526941
912821
392692
834565
828781
112040
508865
427456
358200
279040
544250
440170
890013
517585
584615
219275

اسم الطالب
محمد عبدالوهاب فتحى محمد عبدالرحيم
اميمة ايمن عبد العزيز محمود
جهاد طارق حسين عبد المطلب مصطفى
امنيه وليد احمد طلعت كامل
نورا مجدى محمد عكاشة
الشيماء ابراهيم السيد ابراهيم عسكوره
احمد سعيد محمد عبد العزيز
شاهنده اشرف حسين احمد
هدى عبد الجليل عبد السﻼم عبد الفراج
ارينه جادﷲ سعيد شحاته
يسرا مسعد عباس مصطفى زيتون
هيام محمد كامل زكى أبورامون
اميره سﻼم السيد محمد الصافي
صفا خميس السيد صابر
سمير احمد سمير ابو دريع
اسراء فؤاد عبدالبديع على
مارينا رشدى ناشد سعيد
احمد ربيع ركابى حسين
نغم مصطفى محمد فريد فوزى
مروة عبد الرحيم النوبي اسماعيل
ريهام محمد عباس محمد
اسماء سيد عبد العاطى امام
ياسمين كمال محمد عبد البر مبارك
ريم مسعود غانم عبد الفراج
ايه احمد محمد على بدوى
نسمة حسام وحيد محمد متولى
ابراهيم يسرى ابراهيم خليل ابراهيم
مريم وليم جاب ﷲ عبد المﻼك
صابرين عبد المنعم محمد سيد
ايمان صبحي صبحي محارم
ندى فراج السيد سيداحمد النجار
رحمه جاد الرب بكر اسماعيل

الكلية
تجاره بنها
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم بورسعيد
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب انتساب موجه حلوان
علوم اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه اسيوط
علوم رياضة كفر الشيخ
علوم اﻻسكندريه
كلية تجارة ج أسوان
حقوق اﻻسكندريه
تجاره دمنهور
تجاره القاهره
تربية أساسي اسكندرية
تجاره سوهاج
رياض اطفال القاهره طالبات
حقوق قنا جنوب الوادي
اداب قنا ج جنوب الوادى
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم اﻻسكندريه
تربية عين شمس
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة
زراعه كفرالشيخ /رياضة
تربية أساسي اسكندرية
تجاره اسيوط
اداب دمنهور
طب بيطرى كفر الشيخ
علوم القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
162455
142742
667843
533910
833528
661198
436558
371687
352113
206463
678284
449406
106943
680351
352115
544486
728094
449484
598375
278324
669552
529878
653952
326929
523451
309295
305037
460538
212549
877716
143970
669314

اسم الطالب
هيام جمال عبد المولى عبد الوهاب
ساره سعد محمد عيسى الشعراوى
احمد على محمد الصعيدى
بسمة عادل رمضان احمد ابو عسل
مصطفي حلمي فؤاد جادالرب
نيره طه محمد طه مصطفى
نورهان محمد عبد العظيم معوض عثمان
اﻻء محمد السيد فرج
مهند خالد فرج محمد حسن
فاطمه محمود عطيه حسين
نسمه السيد محمد معين
ساره محمد محمود غالي
محمد حمدى عثمان يونس
سناء رضا محمود عثمان على
احمد ضاحى طه حسن
عز الدين عماد حمدى على البطل
ندى ايمن محمد سعيد عبد القادر
شاهندا مجدي محمد فايد
ابراهيم محمود عثمان رزق
شروق عماد الدين مصطفى عبده سالم
احمد ابراهيم احمد مصطفى احمد
مصطفى عبد ﷲ توفيق عوض رزق
سلمى محمد احمد سعد شلبى
اسراء الشافعي احمد محمد الشافعي
احمد ايهاب عبد المنعم أحمد عفيفى
نورهان هواري قرنى عبد العليم
عبير حسن عبد الرسول حسن
عﻼء رجب محمد محمد المصرى
كريم محمد عبد المنعم عبد الحليم
ندى ايمن كمال محمد
سماح سعيد سعيد عباس
حسن محمد محمد حسين عبد اللطيف

الكلية
تربية ابتدائي الفيوم
اثار القاهره
معهد فني تمريض المنصوره
تربية طفوله ج دمنهور
كلية تجارة ج أسوان
نوعية المنصوره
اداب اﻻسكندريه
علوم عين شمس
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
نوعية المنصوره
تربية رياضيه  /بنات طنطا
حقوق عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
السن عين شمس
تجاره طنطا
علوم الزقازيق
اداب طنطا
تجاره بور سعيد
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
علوم رياضة المنصورة
تجاره دمنهور
حقوق المنصوره
نوعية اشمون
اداب اﻻسكندريه
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
علوم رياضة سوهاج
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب اسيوط
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تربية رياضيه بنين المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
117119
812318
756482
427986
122612
525371
581305
514675
832551
217968
732793
463889
656974
801836
386752
727717
133638
108453
140490
365248
178639
731832
132821
207416
590243
877478
747628
834926
284620
107740
239672
654740

اسم الطالب
على احمد على احمد
احمد علي سعد محمد
محمد رضوان محمد رضوان
محمد منصور ايوب احمد حسوبه
سارة احمد عبد العال على
مارينا سامح يوسف عطا ﷲ
محمد فتح الباب محمد سعد الدين النجار
احمد مصطفى درويش درويش بحيرى
دعاء سيد احمد احمد
ساره اشرف محمد مختار محمد
يمنى تامر السيد عبد ﷲ سليمان
ايمان زكريا عبدالرؤف الغندور
نورهان شريف محمود على المجيرى
مهاب اشرف احمد كمال
منار سعيد سيد احمد عبدالغفار
اسراء السيد عبد الرازق عبد العزيز الجيزاوى
ريهام ايمن توفيق احمد
مروان حسام الدين عبده طه
محمد السيد عبد الفتاح السيد
سماء عزت محمد ابراهيم
ايمان حسين صاوى محمد
السيد احمد السيد عبد المقصود
احمد سعد محمود الطيب
ماريو عماد فاروق يونان
احمد ياسر محمود الجﻼد
عمرو عﻼء فراج احمد
ايه عاطف ابراهيم صالح
وفاء احمد محمد يوسف
نورا محمد بدران بدران
نورهان هانى فاروق توفيق
احمد اسماعيل حلمى قابل
سحر احمد حامد رفاعى محمود

الكلية
السن عين شمس/رياضة
اداب انتساب موجه المنيا
معهد فني تمريض اﻻسماعيليه
تجاره اﻻسكندريه
زراعه القاهره
تجاره اﻻسكندريه
معهد فني تمريض طنطا
اداب انتساب موجه دمنهور
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب الزقازيق
اداب كفر الشيخ
حقوق المنصوره
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
حاسبات ومعلومات الفيوم
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
حقوق القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
زراعه القاهره
اثار القاهره
كلية البنات آداب عين شمس
تربية ابتدائي الزقازيق
اداب القاهره
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تربية رياضيه بنين جامعة دمياط
علوم اسيوط
علوم رياضة اسوان
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
اداب المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
605939
163091
361403
876166
737931
730529
659172
824569
118860
800981
834679
917113
516984
215783
157188
500638
896226
581532
391329
672784
726689
210604
450198
603612
901707
520775
738902
383009
557319
601280
803278
743572

اسم الطالب
محمد حازم عبد ﷲ عبد الهادى
اسماء عبد السﻼم محمود عبد السﻼم
ايرينى عماد سمعان اثناسيوس
هبه هاشم محمد هاشم
احمد عبدالجواد على محمد
اﻻء مصطفى متولى مصطفى متولى
خلود سعد سعد مصطفى يوسف
مؤمن عصام هارون محمدحسين
اﻻء الرحمن احمد محمد عبد القادر
مارى سعيد كامل عازر
عﻼ سيد سليم بصري
مارى صبحى كامل ونيس
الحسين سعيد على محمود
ندى مصطفى حسين ابراهيم
ايمان مصطفى عبد العزيز عبد الستار
كريم احمد سعد عبد النبي بريك
ايه ممدوح محمد احمد
ابراهيم يوسف شلبى يوسف شلبى
محمد عبدالقادر فؤاد الكاشف
عبد ﷲ السيد عبد ﷲ عبد الرحمن ابراهيم
نادين نصر السيد نصر طايف
ميريت ايمن جابر شوقى
نورهان حسن عبد المقصود عجيبه
محمود محمد عبد العزيز عبد الحميد السيد
خالد حسام الدين سيف النصر السيد
بسمه محمود محمد محمود البندارى
احمد عبدالرحمن محمد فرج
احمد صﻼح محمد السيد
وائل احمد عبداللطيف ابراهيم عبيد
عمر أحمد فوزى محمد الشايب
دميانه مجدي عياد حنا
مايكل جورج عطيه جرجس

الكلية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تربية ابتدائي الفيوم
اداب حلوان
اداب اسيوط
تجاره انتساب موجه الزقازيق
طب بيطرى الزقازيق
اداب المنصوره
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره القاهره
معهد فني تمريض المنيا
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره اسيوط
حقوق طنطا
حقوق عين شمس
تربية بنى سويف
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
تجاره المنصوره
نوعية بور سعيد
تجاره عين شمس
تجاره طنطا
تجاره الزقازيق
تجاره سوهاج
اداب دمنهور
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب م .بنها
زراعه دمنهور
تجاره الزقازيق
تجاره بنى سويف
تربية اﻻسماعيليه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
750122
282844
390509
602604
154589
532967
377018
748383
742254
460827
150751
664869
234430
386369
152522
225939
445665
461118
740620
351995
890009
287908
596825
674671
678756
324861
673693
320675
616962
145518
227188
749531

اسم الطالب
سمر سعيد على مصطفى
ربى محمد محمود البوريني
دعاء محمد احمد السيد ندا
محمود أحمد بندارى محمد محمد حبل
بجاد ايمن فوزى فهمى
محمد احمد محمد عطا ﷲ حميده
مريم احمد محمد احمد عبيد
على خالد على صادق
هدي فتحي عبد ﷲ حسن
كريم عبدالظاهر احمد عبدالحميد البحيرى
دعاء فرج غريب عبد الباقى
محمد ابراهيم محمد السيد على
عمر خالد رشاد السيد
ايمان محمد زكريا السيد
ابوبكر سامح عبد البر حسن
عﻼء سيد محمد محمد
اسﻼم مصطفى اسماعيل هموس
محمود احمد محمد مصطفى عبداللطيف
دينا عبد ﷲ متولي عبد الرحيم
احمد طارق رجب عبدالرازق
اميره احمد كامل محمد
نور الدين الفاتح محمد الهادي قريب ﷲ
عبد الرحمن وفدى جمعه محرم
عبد الرحمن محمد السيد سليمان عيد
شيماء فتحى محمد بدران محمد
دوﻻجي عاطف رشدى حكيم
بسام رمضان محمد فوزى احمد
اسراء سعيد عبد الشافى قابل
محمد عبد العزيز عبد القادر السيد الدسوقى ربيع
ايمان صبري عبد ﷲ الشوري
ايه محمد عبد المقصود محمود
احمد محمد مشالى محمود

الكلية
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تجاره بنها
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
زراعه مشتهر
تجاره جامعة السويس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
كلية البنات تربية عين شمس
اداب انتساب موجه المنصوره
علوم رياضة حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية /رياضه بنى سويف
تجاره سوهاج
اداب طنطا
نوعية كفر الشيخ
رياض اطفال المنصوره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب اسيوط
دار العلوم ج القاهره
تربية جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى الزقازيق
تربية رياضيه بنات شبين الكوم
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره القاهره
اداب حلوان
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
575743
607690
583110
214763
304789
204277
106146
477027
915987
315147
220569
546310
582518
668037
301547
308266
893487
505375
530708
665808
241433
317707
735192
465564
123111
814373
104585
160488
510258
668139
389884
380987

اسم الطالب
ساره ياسر احمد الشحات
احمد محمد جوده طنطاوى
بسنت عصام مصطفى موسى
محمد احمد شريف محمد
هاجر عادل محمد عبد الحافظ
مصطفى محسن السيد عبد العزيز وصفي
فادى نبيل وهيب سامى
مرفت سﻼمه عبدالحليم دياب
مروه احمد عبد المعتمد عبد الصبور
احمد جمال مصطفى فودة
محمود نهاد ممدوح سيد حسن
هدير خالد محمد عبد الفتاح يوسف
اسراء ابراهيم عبد المنعم الدسوقى رزق
مى خالد محمد عبد المنعم القناوى
احمد خالد أحمد على
محمد عاطف ابراهيم داود
فادى فتحى سعد سمعان
محمد حسن محمد ابراهيم
محمود الشحات محمود فحيل
ف﷼ عبد السﻼم عبد الملك السيد حجر
شرين عبدالحليم محمد احمد
محمود صبري عبدالعظيم السيد
دينا السيد صﻼح الدين السيد
آيه عبد ﷲ عبد الفتاح السيد سليمان
مصطفي اشرف عبد الحي طاهر
مروة زاهر محمد احمد
كريم مصطفى سيد محمود
رحاب مروان انور محمد
مهاب يوسف التابعى ابو العينين حسن
هاله محمد مصباح عبد المعطى
اميره طارق حسين محمد
احمد ابراهيم السيد ابراهيم عبدﷲ

الكلية
نوعية طنطا
اداب الزقازيق
تربية ابتدائي طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية شبين الكوم
اداب القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اثار القاهره
تجاره اسيوط
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
حقوق حلوان
تربية/رياضه اﻻسكندرية
نوعية فنيه طنطا
تربية المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق جامعة السادات
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه دمنهور
حقوق طنطا
طب بيطرى بنها
علوم رياضة حلوان
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره كفر الشيخ
حقوق القاهره
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تربية/رياضه المنصورة
حقوق انتساب موجه عين شمس
حقوق بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
224164
594945
885210
427964
440541
309088
144209
385142
397831
278623
177438
813337
890902
908696
354127
446530
591513
292886
356494
446299
751566
731262
209310
740785
370042
288426
358716
375464
915163
729596
143227
132505

اسم الطالب
سهيلة خالد عبدالفتاح محمد
مروة هشام فرج عوض
مارينا سمير جيد ابراهيم
صﻼح وليد صﻼح عبد المطلب
ياسمين خميس أبوالوفا إسماعيل
ايمان محمود محمد حسن
احمد ابراهيم محمد حسين
نسيم سمير سليم عبدالنور
مينا شكرى حبيب جرجس
زياد عبد ﷲ محمد راغب الجبالى
بدر على بدرى سعيد
زينب رجب فتحى مندر
حسام محمد محمود محمد
سميره سعد السيد على بدوى
مايكل نبيل ميخائيل لبس
باسم عاطف على البدرى يوسف
هبه ربيع ابراهيم نجم
عايدة جﻼل جمال الدين محمد
اﻻء احمد عبدالقادر الحسينى
أحمد محمد السيد النعناعي
رنا محمود السيد على منسى
محمد جمال حسن موسى رشود
مونيكا نادى سليمان داود
مصطفى محمود كامل حسانين
اميره محمد عبدالوهاب احمد علي
حاتم ممدوح مصطفى محمد عفان
ساره سعد محمود عيت ﷲ
فاطمه سعد محمد على محمد
روحيه جمال سيد على
عبدالرحمن اسماعيل على عبدالقادرخضر
ندي محمد حنفي محمود
ابراهيم محمد ابراهيم ابو عميره

الكلية
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره جامعة دمياط
اداب اسيوط
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات القاهره
حاسبات ومعلومات بنها
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق حلوان
معهد فني تمريض المنيا
تمريض اسيوط
تربية رياضية بنات اسوان
تجاره انتساب موجه حلوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
فنون تطبيقية جامعة دمياط
علوم القاهره
اداب عين شمس
حقوق طنطا
تربية رياضيه  /بنات بورسعيد
عالي هندسة بلبيس
السن عين شمس/رياضة
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه حلوان
بنات علوم رياضة عين شمس
حقوق بنها
اداب انتساب موجه اسيوط
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تجاره انتساب موجه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
304859
373479
322366
757144
662748
118359
606827
480303
360882
674539
107290
229834
653962
545041
143892
153444
157139
158574
314992
144105
378823
120003
126509
132664
376877
531774
154009
138004
676527
386096
740947
160048

اسم الطالب
اية عثمان عبد الستار بريقع
حسام الدين مصطفى عبدالحى سيد الصباغ
زكي فايز زكى جرجس سليمان
رامى احمد محمد لطفى احمد
زينب محسن عبد القادر الديسطى بازيد
مارلين عادل خلف عزمى
ندى محمد محمود ابراهيم
حسام الدين السعيد عقل على عطيه
سيلفيا نبيل ظريف جونى
رقيه صﻼح محمد ابراهيم القصيرى
رقية صﻼح ابراهيم الهلباوى
نهى هانى اميل رزق ﷲ
هاله فريد عبد الغنى على عاشور
احمد طه عبد العزيز عبد الحليم ابوالجود
عبد العزيز احمد عبد العزيز سلطان
استر سﻼمة لبيب غالي
اسراء عبد الرحمن سليمان ايوب
احمد رفعت جيرة غيتة
عﻼء محمد عبدالصادق حسن
عمر محمد على نصار
محمود محمد احمد محمد بدر
اسﻼم نبيل محمود حسين
ريم ابراهيم محمد علي
مصطفى امجد احمد محمد احمد
اسماء حسن محمد السعيد عبدالعزيز الغريانى
محمد شحاته حمادة دخيل
امنيه ممدوح يحي محمد السيد
خلود اسامه فرج عبد العال متولى
محمد صبرى محمد عبد العزيز ابراهيم
مياده رمضان عليوه السيد
ايمن محمد عثمان ابراهيم
محمود عصام الدين عبد الحفيظ عمر

الكلية
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
تربية/رياضة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني تمريض المنصوره
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره عين شمس
مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
علوم عين شمس
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه قاهره
تجارة جامعة السادات
كلية البنات علوم عين شمس
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
حقوق انتساب موجه القاهره
تمريض الزقازيق
اداب انتساب موجه بنها
معهد فني صحى اسماعيليه
تجاره بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
364690
879039
659715
661736
675576
655140
106461
445408
149683
445710
752790
679929
590210
302163
451412
667362
813121
912812
330346
234594
672475
597831
224492
366838
607674
209439
109408
913125
811116
884617
169128
152116

اسم الطالب
رحاب اسماعيل مشحوت حسن
ايمان محمد رمضان عبد العزيز
سماح على عبد العزيز الدرينى
محمد مصباح حسن احمد
محمد طارق السيد محمود رخا
محمد عمر عطيه رمضان محمد الشناوى
عمر احمد محمد فايز
منى محمد احمد متولي الخيوطى
ايه ابراهيم يسين رمضان
هبه احمد وهبه حمد
رنيم وائل حسن محمد ابو رحاب
احمد محمود عبد المقصود محمد الباز
احمد احمد يوسف الدالى
علي صابر على ابو لبن
محمود حسنى مصطفى عبد الجواد عطيوة
زينب ابراهيم عبد الفتاح يونس الناقر
هدير ايمن محمد على محمد على
احمد سامح ابوالوفا سرور
احمد محمد مصطفى كمال محمد حلمى
خالد جمال على السيد
اسماء رمزى سليم محمد فرحات
اسماء ابراهيم راشد ابراهيم الدعدع
احمد مدحت محمد احمد عبد الﻼه
عبدﷲ محمد عبده بسيونى
ابراهيم زين العابدين محمد سليمان
نوران محمد نجيب سعد على
محمد عبد الناصر عبد ﷲ محمد
وﻻء محمود عبده حامد
ايه احمد حسن ابراهيم احمد
مها حسن محمود حسن
هيﻼنه زكى يوسف غب﷼
احمد محمد محمد عبد الجواد

الكلية
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
معهد فني صحى رياضه اسيوط
نوعية المنصوره
تجاره المنصوره
عالي هندسة بلبيس
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره طنطا
خدمه اجتماعيه حلوان
تربية طنطا
تربية ابتدائي بور سعيد
تجاره المنصوره
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
معهد فني صحى طنطا
معهد فني تمريض المنصوره
السن المنيا
كلية تجارة ج أسوان
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
علوم رياضة القاهرة
تمريض المنصورة
تربية جامعة دمياط
تجاره طنطا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية رياضيه بنين الزقازيق
تجاره عين شمس
تربية رياضيه بنين حلوان
علوم اسوان
نوعية المنيا
اداب انتساب موجه اسيوط
نوعية فنيه الفيوم
تجاره انتساب موجه بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
150654
543382
673546
302388
803351
516776
124521
146846
443878
464941
801360
534283
909684
114845
310313
212775
575322
229177
204692
168729
659784
219982
442122
817658
748069
682734
753248
735107
116483
383068
316887
212784

اسم الطالب
ياسر محمد على محمد
محمود اسامة محمود حسن محمد
اسماء ايمن السيد عبده سليمان
بسام عيد رجب خضرى
محمد هشام محمد فرحات
خالد احمد ابراهيم احمد محمد شرشر
احمد محمد عبده مرسى السيد
اية اكرامى عبد المعز بدوى
ايه رضا محمد شكري القطيشى
عمر فرحات عبد النجاح سلمان
طه محمد طه محمد
نهال مجدي ابراهيم السايس
سميره محمود محمد محمد
اﻻء جمال محمود فتحي عبد الفتاح
ابراهيم ممدوح ابراهيم الدكه
سلمى احمد بسطاوى الحسانى
اسراء مصطفى رمضان الزمر
جون عريان حلمى بخيت
مارك يوسف الفونس موسى فرحات
سمر عويس مصطفى عويس
فاتن عبد الرحمن حسن اﻻلفى زرزورة
فاطمه الزهراء مصطفى سعد ابوالسعود
محمد احمد عبد اللطيف رضوان
رانيا عامر رجب تغيان
ندا ناصر محمد ميهوب
ندى محمد محمد السيد الجميعي
اسراء محمد فاروق مصطفى عسكر
اسراء السيد محمد زكى
محمود السيد جمعة حسن
محمد عاطف خيرى شمروخ
منى ابراهيم احمدى عبدالستار
هبة عبد العزيز محمد جمال الدين

الكلية
معهد فني صحى امبابة
علوم رياضة اﻻسكندرية
معهد فني صحى الزقازيق
تربية ابتدائي شبين الكوم
فنون جميله عماره المنيا
اداب دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم رياضة القاهرة
تربية طنطا
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره اسيوط
تجاره دمنهور
حقوق اسوان
اداب القاهره
تمريض شبين الكوم المنوفية
تجاره القاهره
حقوق طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
إعﻼم القاهره/رياضة
حقوق بنى سويف
زراعه المنصورة/رياضة
تجاره عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
علوم المنيا
تربية جامعة السويس
تجاره المنصوره
اداب انتساب موجه بورسعيد
نوعية الزقازيق
حقوق القاهره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
891212
667538
375507
664967
821172
899461
877836
678876
322617
323892
680147
382891
307349
590016
388181
678845
509929
731296
800905
729331
112310
576827
535531
388429
836277
883740
829955
434680
110783
318914
500700
608589

اسم الطالب
وفاء احمد سيد حامد
محمد شاكر رفعت عبد الغنى العلوي
ريم خالد محمد سعيد شحاته
احمد شاكر محمد عبد الجواد عريض
هاجر احمد محمد احمد
احمد السيد احمد محمد
عمر سيد محمد ابراهيم
رويدا محمد سعد محمد السيد
سارة طلعت زكى سليمان الشهالى
مي محمد أمين عبد الرحيم
محمد مصطفى محمد عبد الحميد سيد احمد
عمرو ناصر كمال غريب
سلمى عﻼء على بربار
خالد السيد السيد رجب
امانى خيرى محمد جبر
اسامه محمد جمعه على العباسى
وائل لطيف مسعد حصوه شنودة
ايه ابراهيم عبد اللة ابراهيم عبد الوهاب
مصطفى محمد عبد الظاهر محمد
اميره عادل عبدالغفار عبدالغفار عبدالرحمن
مروة محمد احمد حسين
مريم عصام على شرف الدين
ساره احمد محمود فايد
ايه على مصلحى على خاطر
عامر ابو الحجاج اﻻمير الصادق
ابانوب طلعت ذكى حبشى
غادة عبدالصبور شحات احمد
محمد خليل ابراهيم محمد حميدو
احمد طارق سيد اسماعيل ابراهيم
عﻼ سعيد صبرى سليمان
مهند سمير محمد محمود الصبان
هبه محمود ابراهيم سالم

الكلية
نوعية اسيوط
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية ابتدائي بنها
تجاره المنصوره
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم اسيوط
نوعية المنصوره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب قنا ج جنوب الوادى
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تربية ابتدائي بنها
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره دمنهور
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية رياضيه بنين المنيا
علوم الزقازيق
اداب القاهره
اداب انتساب موجه طنطا
السن عين شمس
تربية ابتدائي بنها
حقوق اسوان
تجاره اسيوط
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره القاهره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه دمنهور
اداب الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
283655
844464
148057
526393
139665
209158
656889
209755
532122
317110
760084
228311
453921
355032
904825
893891
516289
813396
165506
825150
881472
831524
320048
801213
126116
316752
526219
432195
887884
471890
108652
671837

اسم الطالب
احمد اشرف عبد السﻼم عبده عوض
ريهام رمسيس عدلى مرقص
حسام محمد عزت محمد
يوسف احمد شوقى القارح
سلمي عﻼء الدين مهران متولي
محمد هشام احمد حمدى
مارينا محب توفيق ابراهيم عوض
نهال مصطفى محمد محمود
طارق محمد عبدالحليم فاضل الدويل
اﻻء زكريا عبد الحميد احمد
عبد الرحمن محمد محمود مصطفى شعيب
عبد الرحمن عفيفى احمد عفيفى
كرستينا مﻼك صادق فرج يوسف
عزه محمد حنفى حنفى مرسى
محمد محمود الطاهر محمد
عبد ﷲ ياسر زكى حسن
احمد حمزة حامد الحصري
على احمد عبد الناصر موسى
نيره محمد جوده محمد
مينا ناجح وهيب قديس
فاطمه محمد علي محمود
خالد عبدالناصر محمود عبدالرحيم
محمد حسن عبد العزيز ابوشوشه
احمد محي الدين حسن علي
ياسمين سيد عطيه عمران
ضحى سعيد محمد مليجى
عمرو منتصر بدر بدرمعوض
عمر مجدى محمد السيد الشاذلى
محمد رجب على احمد
عمرو محمد الشربينى محمد سﻼمه
احمد ماهر محمود فواز
رنا منير نبيه عبد ﷲ احمد

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه المنيا
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره اﻻسكندريه
حقوق القاهره
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره المنصوره
اداب عين شمس
معهد فني صحى اﻻسكندريه
طب بيطرى بنها
تجاره الزقازيق
حقوق عين شمس
تجاره طنطا
حقوق عين شمس
تجاره سوهاج
طب بيطرى سوهاج
تجاره سوهاج
معهد فني تمريض المنيا
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجارة قنا ج جنوب الوادي
حقوق اسيوط
تمريض قنا جنوب الوادي
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
نوعية المنيا
علوم القاهره
نوعية بنها
علوم اﻻسكندريه
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
علوم بورسعيد
تجاره كفر الشيخ
كلية اﻻثار ج اسوان
اقتصاد منزلى حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
427452
536033
732898
318400
321578
811899
439056
537483
207053
594816
278129
603646
226314
661488
287889
887097
143418
802151
379016
892120
232998
297431
802801
356702
746674
364640
285624
532929
544700
746277
152038
810823

اسم الطالب
خديجة عبد الحميد منيسي حمد
إسراء على سعيد عبدالواحد القصاص
فيوﻻ فرح رزق ميخائيل
ابراهيم محمود عبد الحليم سيداحمد
اية محمد عبد ﷲ ابراهيم
باسم عاطف توفيق يواقيم
مريم جﻼل عبد الحميد ابراهيم
فاطمه رمضان عبداللطيف مبروك عمار
محمود ناصر عبدالفتاح عبدالعزيز
ديانا احمد فرحات احمد السيد
مايسة محسن محمود محمد حموده
احمد حسن عبد الحميد قاسم محمد
ابراهيم عنتر ابراهيم احمد غنيم
ريهام محمد السيد احمد
محمود ابراهيم معتمد عبدالقادر
عبير عبد البارى محمد محمد
دينا عبد ﷲ ابراهيم ابوسريع
محمد فريد محمد مهدى
هاجر رفعت محمد سعيد عبدالقادر
احمد زكريا عبد المحسن تايه
همس احمد احمد توفيق امين شاهين
اسراء وليد أحمد محمد
محمد عادل عبد المجيد حسن
على محمد على محمد
اسماء منصور سليمان محمد
سماح سيد احمد حسن
عمر جﻼل فتحى بخيت
محمد عبدالحميد عباس ابراهيم
مروان نصر صﻼح محمد عطوة
عبدالرحمن غريب محمد عبدالغنى
عمرو مهاب حسن محمد
نادر نبيل داود اسعد

الكلية
تربية طفوله اﻹسكندرية
علوم اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
تربية/رياضه شبين الكوم
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني تمريض المنيا
اداب دمنهور
حقوق اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
تربية جامعة دمياط
تجاره عين شمس
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
علوم رياضة عين شمس
رياض اطفال المنصوره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب اسيوط
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
علوم رياضة المنيا
دار العلوم ج القاهره
تربية رياضيه بنين اسيوط
حقوق انتساب موجه عين شمس
دار العلوم ج القاهره
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
حقوق القاهره
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
علوم عين شمس
تجاره عين شمس
زراعه دمنهور
تجاره بنها
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
157837
185416
281308
131757
666155
300446
353174
374052
383226
232538
509989
154723
133994
245434
901708
210355
680017
237566
604862
580455
439267
125993
733241
322303
321003
368046
576754
155658
505165
578295
886451
918741

اسم الطالب
يوسف عبد الرحمن حسن احمد
مرقس عماد فوزى عبده
يوسف عﻼء على عبد العزيز عيسى
ادهم مجدى حامد عبد الرحمن
مها مجاهد عبد الفتاح مجاهد العجمى
خلود خالد احمد اسماعيل البحيري
صﻼح الدين محمد عطية عبدالعزيز
اسماء عبدﷲ السيد احمد
نورا محمد نورالدين محمد
حازم على عمر على
عمر مصطفى رمضان محمد العدروس
اميرة ناصر عباس كامل
سلمى محمد سعد الدين رزق الفيشاوى
ميار هشام عبد المحسن عبد الصمد
خالد حمدان محمود محمد
ندى احمد سالم احمد سالم عبد النبى
سماء مصطفى اسماعيل توفيق
ناهد محمد يوسف محمد احمد
مها محمد حسين محمد
ايمان اسماعيل ابراهيم الجوهرى
دعاء مسعد محمد محمد
هبه مصطفى يوسف محمد ادريس
اميره محمد عبدﷲ احمد ناصف
احمد عبد الناصر احمد محمود فحيل
منى ابراهيم أحمد علم الدين
الشيماء فتحى ابوالفتوح سيد احمد
ايه عادل عبد الحميد احمد غانم
عبد ﷲ احمد نادي محمد
احمد حمدى احمد ابراهيم مهران
أميره سامي زيدان احمد
شيرى نبيل بندى عبد النور
نادر سامى فؤاد ميخائيل

الكلية
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
حقوق حلوان
تجاره انتساب موجه حلوان
نوعية المنصوره
تجاره انتساب موجه قاهره
حقوق حلوان
تجاره بنها
اداب انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة الفيوم
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
معهد فني صحى بنى سويف
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
دار العلوم ج القاهره
علوم سوهاج
فنون جميله فنون حلوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
خدمه اجتماعيه حلوان
معهد فني صحى الزقازيق
علوم المنصوره
تجاره دمنهور
فنون تطبيقيه حلوان
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
معهد فني صحى بنها
تربية ابتدائي بنها
حقوق طنطا
تربية رياضيه بنين بني سويف
اداب كفر الشيخ
دار العلوم الفيوم
معهد فني صحى اسيوط
تربية سوهاج/رياضة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
151779
302280
207792
430652
330050
121820
585814
595313
849191
443157
157399
590961
676090
111404
473474
513726
447813
675619
912860
230898
209555
876646
600130
595114
231885
531571
377560
592190
169319
476980
215814
815625

اسم الطالب
محمد اشرف عبد البصير محمد
ميسرة محمد مصطفي حسين
ساره صفوت وديع رزق ﷲ
مريم هشام ابراهيم اسماعيل ابراهيم
ابراهيم سلطان محمد سيد
سماء انور على حسن
هادى ابوبكر محمد الوكيل
غادة محمد احمد محمد رمضان
مروه صابر عبدالحميد عيد
ساره احمد ابراهيم محمد نوفل
مارينا عزت مكرم عطاﷲ
اشرقت ابراهيم مصطفى البانى
ايه ابراهيم سليمان محمد بحيري
ميار حسن ابراهيم ابو السرور
ايه مسعد محمود المحﻼوى
سماء وجيه حسين يوسف حسين
محمود مصطفى فتحى سعيد حسانين
ايه عبد النبى بيومى محمد
على خالد على محمد
محمد حامد عبدالحميد السيد
يسر جﻼل احمد السيد ابراهيم
مينا عزت عبد الشهيد ميخائيل
محمد عبدالرؤف السيد سيد احمد
نورا جﻼل المرسي الحسينى موافي
احمد سمير فاروق محمود
احمد جمال محمد ابراهيم خنفر
ندا محمد عبدالظاهر فهيم
نوران طارق عبد الجواد عبد الجواد اﻻشقر
اسﻼم السيد محمد محمد
زينب ابراهيم محمد إبراهيم صبح
يارا عاصم حسن السيد
ساره ابراهيم جرجس فكرى

الكلية
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف/رياضة
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه دمنهور
حقوق حلوان
خدمه اجتماعيه حلوان
طب بيطرى كفر الشيخ
تربية جامعة دمياط
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
نوعية طنطا
تربية ابتدائي بنى سويف
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
زراعه المنصوره
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تربية كفر الشيخ
اداب انتساب موجه دمنهور
علوم رياضة طنطا
اداب المنصوره
معهد فني صحى اسوان
زراعه القاهره
حقوق حلوان
اداب اسيوط
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
اقتصاد منزلى حلوان
علوم جامعة السويس
معهد فني صحى اﻻسكندريه
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
علوم رياضة جامعة دمياط
تربية الفيوم
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره بنها
علوم المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
373143
390376
913807
157262
899075
184082
806187
543165
544649
612576
882008
304077
530631
369204
888825
526879
665034
225784
126780
279685
578230
728982
302087
651316
597646
669464
837974
355651
740259
918412
442108
212608

اسم الطالب
اميره عصام امين محمد عبدالقادر
احمد جمال السيد حجازى على
حياه عبد الرازق على احمد
سلمى احمد مجدى حسن حسين
اميره عبد الباسط رمضان سيد
احمد عماد الدين مسعد على شبانه
أيه عاشور السيد صالح
هادى رائد نظمى على محمد
محمد محمود محمود موسى السيسى
عمار محمد باز عبد السميع على احمد
غاده خالد احمد جمعه
سارة صﻼح ابراهيم السيد سليمه
أحمد رضا محمد زكريا ادريس
عمرو عبدربه عبدربه على
ابراهيم محمد ابراهيم محمد
دنيا حسن احمد غندور احمد
محمد ابراهيم محمد سﻼمه جادالحق
كريمان ايمن محمود محمد
داليا محمد محمد سيد احمد
راندة هشام جاد محمود
نيره همام احمد سيد احمد جابر
رضوى سعيد محمود سالم
علي اسامة احمد السيد قيماز
سالى كمال عبد الغنى احمد عبد الشافي
محمد عﻼء الدين عبد الفتاح مسعد عبده
عبد الرحمن اشرف صديق فرج عبد العال
محمد جمال عبد المنعم سليمان
اﻻء سيد عبده احمد
محمد سمير عبدالحميد عبدالرحمن
ناثان نصر مسعود تادرس
احمد خليفة محمد العبد
ياسر خالد حسن غالى

الكلية
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
تربية/رياضه بنها
إعﻼم ج جنوب الوادى
تجاره بنى سويف
تربية ابتدائي سوهاج
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
اداب انتساب موجه المنيا
علوم رياضة جامعة دمياط
اداب اﻻسكندريه
تجاره بنها
تمريض اسيوط
تربية ابتدائي شبين الكوم
علوم اﻻسكندريه
معهد فنى تمريض بنها
تجاره اسيوط
تجاره اﻻسكندريه
طب بيطرى المنصوره
تجاره القاهره
حقوق القاهره
تجاره القاهره
معهد فني تمريض طنطا
تجاره الزقازيق
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
السن عين شمس
نوعية جامعة دمياط
حقوق المنصوره
كلية علوم/رياضة الوادى الجديد
حاسبات ومعلومات الفيوم
تجاره الزقازيق
معهد فني صحى سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
579047
429739
911259
727946
909484
745846
220431
807239
310686
299113
601861
233008
580122
244404
140250
582142
831548
882354
658700
898494
906343
657534
318031
427029
158159
437562
884928
367846
907926
372628
590006
427956

اسم الطالب
احمد مصطفى اسماعيل عبدالعاطى
اسماء طارق حسن ابراهيم
ريهام صابر على عيد
اسراء محمد محمد عبدﷲ الجمل
حسين خالد بن الوليد حسين محمد
فاطمه اسماعيل مبارك سليمان
مصطفى عبدالعزيز احمد صالح
احمد فولي محمد كامل علي
اية صبري عيد المتيت
خلود ماهر بكري محمد
راندا مجدى غزالى الشنتناوى
فاطمه رمضان احمد السيدفرج
صفاء اسامه سعد محمد الخوﻻ نى
ندي سليم هليل سليم بشير
طارق عبد الناصر ادهم عبد الحليم
محمد السيد ابراهيم رزق
محمد محمود صالح محمد
عبد الرحمن عبد ﷲ عبدالرحمن امام
جميله عزت محمد السيد متولى بكير
شاهر ممدوح مرعي محمد
نادر ايوب انور عبد المﻼك
منى توفيق محمد محمود شعيب
محمد سعيد فهيم المرزوقى
عبد الرحمن باهى احمد على سعيد
داليا محمد قرنى جمعه
ساره حسن احمد ابو العﻼ احمد
محمد صابر فؤاد شحاته
اﻻء حسن قاسم محمد حماد
محمد عبد الدايم دياب بكرى
كريمه محمد عبدالمغنى ديـــاب
يمنى محمد أحمد الغالي
إسﻼم أسامة إبراهيم عبد المجيد طمان

الكلية
علوم رياضة طنطا
حقوق اﻻسكندريه
تربية ابتدائي اسوان
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
كلية تجارة ج أسوان
تربية اﻻسماعيليه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق بنى سويف
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
تجاره عين شمس
علوم طنطا
دار العلوم ج القاهره
اداب القاهره
اداب طنطا
تمريض قنا جنوب الوادي
اداب اسيوط
تربية المنصوره
تجاره سوهاج
تربية سوهاج/رياضة
تجاره طنطا
علوم رياضة الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تربية اسكندرية
اداب اسيوط
تجاره بنها
حقوق سوهاج
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره جامعة دمياط
تجاره بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
726105
232291
741031
505155
473500
439559
132950
324026
840907
514318
876607
731771
318229
654366
311594
375718
453032
902362
753553
299174
355932
367055
743410
546184
449990
304957
321802
311492
898701
299799
322722
607528

اسم الطالب
منه ﷲ محمد احمد محمود عبدﷲ
بيشوي عوض انطون رزق
محمد حسام السيد احمد عطيه سالم
احمد اشرف محمد حافظ محمد
سارة يحيى عبد الحفيظ عبد ﷲ محمد
مى رمضان طلبة نايل
شهاب اشرف احمد ابو دهب
محمد احمد عطيه محمد
ماجدة نبيل قلينى جرجس
عمرو حمدى محمدرمضان توتو
دميانه زكريا عزيز عطاﷲ
احمد فكري سعيد محمد
عمر اشرف عبد العزيزعبد الغنى على غنيمه
اسراء بﻼل وحيد حجازي
محمود صابر ابراهيم النجار
رغده بدر محمد عراقى
اية احمد سعيد مندوه المقلى
محمود نصر الدين احمد محمد
محمود ابراهيم حلمى مسعد
ماري مكرم صادق جرجس برسوم
هاجر مرزوق احمد على
محمد وائل مصطفى على محمود
ندى محمود السيد محمد احمد تمساح
جهاد محمد أحمد عزب عبد ﷲ
نورا محمد عبدالتواب المغربى
ياسمينة احمد مصطفى موسى مصطفى
احمد فتحي ابراهيم على مصطفى
محمد احمد رشاد ادريس
هند احمد سعد الدين قبيصي
مصطفى سعيد كامل عبدﷲ
ارزاق معروف متولي عطيه محمد
ابرام نبيل نصحى عطية

الكلية
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره عين شمس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات حلوان
تربية الغردقة جنوب الوادي
طب بيطري المنيا
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه المنصوره
نوعية اشمون
حقوق بنها
علوم طنطا
تجاره سوهاج
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
اداب انتساب موجه حلوان
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
نوعية اشمون
حقوق شبين الكوم ج منوفية
اداب سوهاج
معهد فني صحى امبابة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
184910
447683
294945
678118
580877
307183
508648
909030
834289
376174
353208
307264
884061
427271
883508
660345
668435
849716
579500
894180
737507
527371
241153
285067
890479
600033
103932
354636
727584
305560
377440
683332

اسم الطالب
احمد ماهر سيد نفادى
محمود احمد فتحى احمد منا
محمود مصطفى سعيد مصطفي
علياء ايهاب عبد الرحمن عبد الحميد
هشام السنوسى عبد السميع ابو عشماوى
سلمى عصام احمد زين الدين
أسماء أحمد محمد السيد على
جهاد خضرى عليان جزولى
اسماء فرشوطي احمد علي
بﻼل سعد ابراهيم السيد صوان
محمد نبيل محمد السيد
اماني عماد محمود النقيش
امنيه كريم هشام عبد الرحمن
احمد محمد عبد العال عبد الرحمن
ساره على عبد الوارث محمد
يوسف عبد المجيد محمد السعيد زهران
فاطمه الزهراء مجاهد حسين مجاهد
الفريد عادل عبده بشاره
دينا مصطفي بدير الشاذلي
الشيماء عبد الرؤوف كامل حافظ
امنيه جمال كيﻼنى زيدان
اسراء على عبيد حجازى السقا
رحمه احمد ابراهيم سعد
فاطمة مصطفى خضر عمران
مارتينا مرزوق بخيت حنا ﷲ
ابراهيم سيد ابراهيم محمد يوسف
شريف صبرى احمد عبده حسن
علياء رافت فتح ﷲ مرسى
سلمى حسام سعيد حسانين العماوى
عمار ياسر عبد الحميد أحمد ابو الخير
محمد جميل عبدالسﻼم محمد
فاطمه الزهراء عبد الباسط صابر مصطفى خليل

الكلية
دار العلوم المنيا
اداب كفر الشيخ
اداب حلوان
معهد فني صحى المنصوره
اداب طنطا
تربية شبين الكوم
حقوق اﻻسكندريه
علوم رياضة اسوان
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اسيوط
زراعه اﻻسكندريه
تربية اسيوط
تجاره المنصوره
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
اداب المنصوره
اداب سوهاج
علوم الزقازيق
زراعه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه القاهره
كلية البنات آداب عين شمس
تربية اسيوط
تربية/رياضه الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق عين شمس
تربية الزقازيق
طب بيطرى جامعة السادات
تربية/رياضه بنها
علوم المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
888362
207801
754273
244421
527211
534442
451573
300561
607008
746585
436360
733169
838483
591608
318703
674492
377764
661829
537021
219319
682020
814486
583544
380080
446324
472007
158255
598768
376430
728943
463474
116259

اسم الطالب
وﻻء مصطفى احمد سليمان
ميرال عادل وجيد نوار
افنان اشرف طه على
ياسمين عبدالمنعم بدوي حسن خليل
شيرين عبد الفتاح عبد العزيز غيث
دعاء حسن معوض خلف ﷲ
اسامه علي عفيفي مصطفى مطر
نجوى رمضان عبد الحى محمد خليفه
محمد عادل نور الدين أمين محمد
فؤاد سالم فؤاد عطوان
سلمى فتحي حمام محمد احمد
احمد عبد الحكيم سند محمد عبيد
نيرة ابراهيم احمد سعد
احمد محمد طه الطرابيلي
اسراء خالد مرزوق محمد بﻼبل
اسماء ابراهيم عبد ﷲ عبد ﷲ جوده
عصام اسامه حامد عبدالحميد مصطفى
ايه عبد الحليم مسعد حسن المتولى
آيه عبده أبو العنين حسين أبو العنين
يارا احمد السيد احمد قيصر
احمد يسرى محمد محمد سﻼمة
ديفيد ابراهيم فهمى خليل
هاجر خليل احمد محمود غزالى
شيماء على محمد عزازى محمد
أبانوب عبده جرجس عبده
أحمد ماهر محمود عثمان
نورهان خالد احمدرشدى عبد العزيز
حنان شوقى لطفى مسعد
احمد سعيد عواد عبدالعزيز العشيري
اميره حسن محمد ابراهيم سليمان
انجى محمود عطا محمود الدسوقى
معتز خيرى فريد على الشيخ

الكلية
اداب سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره بور سعيد
حقوق حلوان
تجاره دمنهور
تجاره دمنهور
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
كلية البنات آداب عين شمس
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية اﻻسماعيليه
اداب انتساب موجه دمنهور
اداب الزقازيق
طب بيطرى فرع الوادي الجديد
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تربية ابتدائي بنها
معهد فني تمريض الزقازيق
حقوق بنها
تربية المنصوره
طب بيطرى دمنهور
علوم القاهره
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية رياضيه بنين المنيا
علوم طنطا
اداب عين شمس
علوم طنطا
تجاره جامعة السويس
الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى ببنى سويف
اداب جامعة دمياط
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
نوعية الزقازيق
تربية ابتدائي كفر الشيخ
علوم القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
677981
526768
456735
104119
376908
582513
668901
278147
359915
733626
161063
433705
238336
579933
379764
250798
152434
311244
541976
675000
283467
453685
678342
655706
830751
538487
846823
537027
734607
818626
182954
115289

اسم الطالب
محمود صالح عبد الرحمن العدل صالح
شيماء عﻼء الدين عبد المنعم السيد شتا
زينب ايمن الشحات النجار
عدنان حاتم محمد شرف الدين
اميره محمد عبدالحليم جاد ﷲ
محمود محمد محمد المنسوب سعده
نسمه محمد المتولى عبد العال صقر
اية محمد عبد الجليل عبد اللطيف
احمد عباس محمد جمال الدين
جليلة عبد الحميد خيري نصر الشعراوي
ايه محمود محمد محمد
مصطفى سيد احمد ابراهيم حسين
ليلى ذكريا صباح احمد
يوستينا فرج ﷲ عوض ﷲ فرج ﷲ عوض ﷲ
اسراء يحي حسن شربينى مراد
مونيكا هانى وليم يوسف
مصطفى محمد لطفى محمد
فاطمة رأفت عبده ابو الخير
محمد عادل على محمد عبد العال
فاطمه الزهراء شعبان سيد احمد على سقيطه
ميرنا وائل عامر محمد عامر
اسراء محمد ابراهيم سيد احمد رمضان
خلود السيد فتح ﷲ منصور
محمد محمد عبد السﻼم محمد علي
محمود احمد عبد الراضي جاد ﷲ
آيه صﻼح احمد جنيدى
كيرلس بولس قديس بسله
دعاء حمزه مصطفى عبد الحميد السماديسى
راشد رضا راشد مراد
منال مفرح منير لبيب
عبد الرحمن جمال محمد حسن
منى ممدوح سيد احمد

الكلية
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
طب بيطرى بنها
تجاره القاهره
علوم عين شمس
تجاره المنصوره
معهد فني تمريض المنصوره
كلية البنات تربية عين شمس
حقوق انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي الزقازيق
اداب انتساب موجه بنى سويف
علوم رياضة طنطا
زراعه عين شمس
رياض اطفال المنصوره
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره عين شمس
اداب بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة طنطا
معهد فني صحى الزقازيق
فنون تطبيقيه حلوان
تربية ابتدائي طنطا
طب بيطرى الزقازيق
حقوق المنصوره
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
طب بيطرى دمنهور
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
تربية دمنهور
تجاره الزقازيق
نوعية موسيقيه المنيا
حقوق بنى سويف
تجاره انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
739517
614810
453910
355148
181298
384423
918906
736612
164616
844554
206966
462759
545907
546259
464312
577481
218228
207723
308387
905591
456727
599887
900852
322878
162188
520629
303258
896757
675594
753865
469512
881483

اسم الطالب
احمد سليمان محمد على
رائد سعد محمد سليمان
جهاد احمد عبداللطيف خليفه
ندى ممدوح محمود احمد
مصطفى احمد يوسف محمد
مى مصطفى على زين العابدين
هاله عبدالرحيم احمد على
مروه محمد على محمد بدران
جهاد رجب سيد عبد الرازق
محمود محمد نجيب توفيق جبر
احمد عمرو عبد العزيز محمد شلش
عبد ﷲ سعد عبدﷲ محمد الشاذلى
الحسين اسعد احمد عبد الملك احمد
مارينا بولس سيفين مرزوق
سامح ابراهيم محمد ابراهيم سﻼمه
على الرفاعى على حﻼوه
عﻼ عادل عبد النبى على يوسف
منه ﷲ فيصل سعد طه الليثى
مصطفى محمد عفيفي البغدادى
اسﻼم حسن عباس محمود
دنيا حاتم عبدﷲ عبدالسﻼم اﻻمعوطى
محمد حسين محمد سلطان محمد عبد الفتاح
ساره موسى السيد موسى
فاطمة محمد عبد الغنى فودة عبد الرحمن
حنان جمال عويس عبد التواب
هبه احمد عبدالعظيم محسب
علياء احمد محمد عيد
ريمون طلعت زكريا جرجس
مصطفى محمد ابو مشهور ابو مشهور عوض
فاطمه نجيب على حسن الشاعر
ساره سمير شعبان النمر
انجى يسرى فتحى جورجى

الكلية
تجاره الزقازيق
حقوق الزقازيق
علوم رياضة طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم
تجاره انتساب موجه عين شمس
تمريض سوهاج
تربية طفوله الزقازيق
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف
تجاره اسيوط
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره كفر الشيخ
حقوق اﻻسكندريه
تربية/رياضه اﻻسكندرية
تجاره كفر الشيخ
تجاره المنصوره
تجاره عين شمس
تجاره عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره سوهاج
تجاره طنطا
تجاره الزقازيق
تجاره سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
رياض اطفال القاهره طالبات
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
طب بيطرى جامعة السادات
تربية رياضية بنين سوهاج
تجاره طنطا
تجاره جامعة السويس
علوم كفر الشيخ
معهد فني صحى اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
742462
244155
213535
602067
132645
104491
292736
536407
736991
370606
662151
832638
233580
168233
548090
741320
524694
528900
534846
610726
285272
743052
215031
314281
143398
380058
461841
427596
114055
662619
527018
734297

اسم الطالب
تسنيم السيد احمد مصطفى
ساره سهيل مسعد سعودى
احمد محمد محمد سليمان ابو زيد
اسماء صبحى عبد العزيز ذكى بدوى
محمد هشام محمد حسن
مازن ايهاب محمد حلمى
سلمى شريف سعيد احمد محمود
ياسمين السيد محمد على الكنانى
مصطفى محسن مصطفى حامد
محمد عادل محمد ابوالحسن
كريم عبد النبى محمد ابراهيم فوده
هدير جابر الحشاش كامل
عز الدين احمد عز الدين عبدالحكيم الديب
عاطف سامح سيد عبد القوي
محمود رفعت محمد عبد المنعم قرقر
احمد عبود محمد على حسين
عمرو عﻼء احمد محمد احمد اﻻزرق
محمد عطيه سالم عباس الديب
اسماء مسعود رزق قطب عطا
سالي فتحي عطية محمد حسن
ياسمين احمد محمد عمرسويلم
كرستينا ممدوح غالى بخيت
احمد مصطفى رمضان وهبه
سارة وحيد محمد سكر
غادة جمال خضر رواش سليمان
احﻼم حسن عيسى ابراهيم محمد
اسماء محمود عبدالفتاح سيد احمد غانم
ايه حمدي محمد علي
احمد مسعد محمد محمد زهران
ايه حسن احمد عبد الفتاح
اﻻء عبدالقوى محمد صﻼح الدين حسونة
غاده الهادى ابراهيم الدسوقى احمد البسيونى

الكلية
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
اداب القاهره
نوعية الزقازيق
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تربية دمنهور
علوم الزقازيق
تجاره انتساب م .بنها
تجاره انتساب موجه المنصوره
كلية تجارة ج أسوان
أكاديمية اخبار اليوم  6أكتوبر علوم إدارية إنجليزي
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
علوم اسوان
تجاره دمنهور
تربية ابتدائي دمنهور
علوم الزقازيق
دار العلوم ج القاهره
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اداب القاهره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه طنطا
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تربية طفوله كفر الشيخ
تربية أساسي اسكندرية
تجاره القاهره
حقوق المنصوره
زراعه اﻻسكندريه
نوعية فنيه الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
577034
669557
753490
803706
504046
115788
144834
610317
434341
365587
315356
167511
140093
314935
529610
739559
286606
121385
295413
913993
539029
237867
121869
354201
438840
681039
844649
309970
208405
909712
105489
579242

اسم الطالب
رنيم مجدى مسعد عبده
احمد تيتو يوسف عزالدين محمد جيد
احمد ناصر جودة جاد يوسف
دميانة نبيل نجيب يونان
بيجاد ياسر انور القشﻼن
احمد محمود عبد الرازق السيد
رضوى هارون عبد الصمد محمد
اميره عﻼء محمد رمضان حسن
شهاب الدين وليد جابر مرسى
سماح ناجح عطا نظير
احمد رزق غريب يوسف
ميرفت محمود طه محمد حسن
محمد صﻼح مبروك مرسى مبروك
احمد عبد الحميد احمد عبدالحميد
محمد عبد الناصر السيد محمد درويش
عطيه عبدالملك سمعان سﻼمة
محمد ناصر محمد عبد التواب
عمر محمد عبد العزيز حسن
صابرين مصطفى فكرى نصر عليوه
على صﻼح البدرى فهمى
ميرنا جورج كركور وهبه عبدالمسيح
جهاد حسن لطفى السيد احمد
منه ﷲ على محمد عثمان
مصطفى محمود محمد محمود
اية على عبد العال محمد عبد المجيد
مصطفى مجدى عبد العزيز محمد على حسن
شروق يوسف زكى عبدالمجيد
مصطفى طاهر محمد أبو النجا الفقي
عمار رامى احمد عبدالفتاح
هند قناوى سيد عبد الرحيم
يارا عماد عبد الفتاح عبد الخالق
سالى سمير عبدالعزيز السيد

الكلية
تجاره المنصوره
معهد فني صحى رياضه المنصورة
اداب انتساب موجه بورسعيد
تربية ابتدائي المنيا
تجاره اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية البنات تربية عين شمس
طب بيطرى بنها
تربية اسكندرية
تربية حلوان
علوم رياضة شبين الكوم
اداب بنى سويف
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تجاره دمنهور
زراعه الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
حاسبات ومعلومات اسيوط
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب القاهره
تجاره انتساب م .بنها
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة دمنهور
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تربية /رياضه المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب القاهره
اداب اسوان
اداب القاهره
اداب المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
589405
756977
549644
587166
159893
893039
515605
215119
365024
827144
607072
917390
596094
208090
538594
205951
465119
537137
437582
432858
104981
811383
888531
137352
324024
595295
604643
296711
172031
602688
450602
207064

اسم الطالب
اميره على عطية على عزيز
ساره سعيد السيد احمد صالح
ميرنا عبد القوى السيد جمال الدين يونس
احمد عزب احمد ابوسبع سند
عبد الرحمن حسن محمد مصطفى
احمد السيد محمد سلطان
أحمد رجب عبدالمنعم عبدالحميد سﻼمة
احمد عبد العال زكى على
فاطمه حسام الدين انور سعد
محمد عرفة محمد شمروخ
عبد الرحمن السيد محمد محمد السيد
مياده عبدالكريم احمد محمد
عمرو عادل محمد ربيع حسن الجمال
علي طارق محمد بدر
اسراء جبر فرج عبدالنبى سعد
هدير هانى ابراهيم على
احمد محمد حسن على أبو حمرة
اسراء اشرف محمد محمدابوركبة
ضحى ممدوح بدرى بديوى
محمد حسين مكى توفيق حسين
ساندرا سامى بديع زكريا
ريهام عبد ﷲ نجيب حيدر
جيهان مدحت وجيه صادق
طه محمد طه منوفى
علي مصطفى سليم مصطفى
ساره سراج عبد العليم اسماعيل حسن
ساميه محمد حسن اسماعيل
ندى حامد محمد احمد
اية ﷲ محسن سيد عبد الرحيم علي
ندا خالد عبد الحميد عثمان عبدالحميد حبل
هاجر شريف محمد غرابه
عمر محمد محسن محمود محمد وهبه

الكلية
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره بنى سويف
تجاره سوهاج
اداب دمنهور
حاسبات ومعلومات حلوان
تجارة جامعة السادات
نوعية فنيه قنا
تجاره بنها
نوعية موسيقيه اسيوط
تجاره جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات عين شمس
تربية كفر الشيخ
تجاره دمنهور
علوم اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه دمنهور
حقوق القاهره
رياض اطفال القاهره طالبات
اقتصاد منزلى حلوان
علوم عين شمس
تجارة قنا ج جنوب الوادي
معهد فني صحى بور سعيد
حقوق الزقازيق
دار العلوم ج القاهره
اداب القاهره
تربية طفوله الزقازيق
تربية ابتدائي طنطا
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
669767
587176
286234
387778
150244
204190
652428
242441
663345
895653
876293
878803
650765
457211
302778
239558
737215
451063
576380
138886
244867
318736
133092
278177
104388
362356
908219
665800
213615
153035
652054
363208

اسم الطالب
اشرف مجدى السيد محمد احمد
عبد الرحمن محمد فتوح منشاوي زمزم
سارة يحيى حسن محمد الشريف
رانيا جوده محمد عبدالسﻼم
زينب حامد محمد عبد المقصود
مارينا فوزى مريد سرديوس
محمد عادل عثمان محمد نصر
محمود جمعة رمضان محمد
ايه ابراهيم عبد الحكيم السيد
محمد جمال محمد هاشم
حمدان مصطفى حمدان احمد
محمد محمد حسن محمد
مروه حسن حسن حسن عوض
وسام ايمن محمد سعد رمضان
محمد السيد السيد جعفر
محمد مصطفى عيسوى على
اسراء حسين عبد المنعم محمدعلى
محمود سامى ابو اليزيد محمد رمضان
ايه السيد احمد عبدالفتاح محمد اﻻودن
صﻼح الدين سيد يوسف على
محمد حسن احمد محمد ابو النصر
دعاء جميل عبدالمحسن عفيفى
جهاد خالد محمد معوض
نورهان محمد صابر قطب سليمان
مروان مجدى طه صادق
ساره حامد السيد موسى السيد
رجاء عمر حسن محمد
سمر سيد عطيه زيد الديوانى
عبد الرحمن جمال الدين الرفاعى الرفاعى ابراهيم
اسماء صﻼح اسماعيل محمود
محمد اسامه محمد رزق جباره
عمر محمود محمد عبدالعزيزالجزار

الكلية
حقوق المنصوره
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تجاره سوهاج
اداب بنها
حقوق انتساب موجه القاهره
حقوق عين شمس
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
تربية حلوان
اداب المنصوره
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
تجاره اسيوط
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
اداب المنصوره
علوم طنطا
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه الزقازيق
حقوق طنطا
استنفد الطالب رغباته
دار العلوم ج القاهره
حقوق حلوان
تربية بنها
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجاره عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية البنات تربية عين شمس
تربية ابتدائي سوهاج
رياض اطفال المنصوره
علوم رياضة القاهرة
تربية بنى سويف
تربية المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
675469
320973
211103
504073
542207
596446
585968
365127
680534
540092
582398
168864
811056
834977
502246
580755
442331
118045
170395
115128
819852
514429
368788
302908
157051
599052
390521
596279
229711
434794
283210
899346

اسم الطالب
اسﻼم محمد محمد غنيم رواش
فاطمة جاد ﷲ محمد عزام
روناء فايز عزت مصطفى اﻻهوانى
عبد ﷲ محمد السيد محمد اسماعيل
عبد الرحمن مرسى عبد المجيد مرسى محمد
خالد اسامه احمد عبد الرازق البدويهى
امجد احمد السيد كامل
ايناس عبدالدايم يوسف سيد احمد
وﻻء ممدوح حافظ البنوى محمد
نهال محمد عبد الهادى محمد العبد
هبة خالد شعبان خميس
عمر عبد الوهاب صوفى عبد العزيز
هند محسن حلمى السيد
محمد عبدالراضى محمد النجار
رنا حسين انور صالح زيان
السيد ربيع السيد عبد المعطى اﻻلفى
عبدالمجيد حمدي عبدالمجيد يونس
عزيزة شوقى محمد امام
منار احمد محمد عبد المنعم
ندى تاج الدين زينهم مرسى
حنان محفوظ فهمي عبد الرشيد
حازم موسى صبحى ابراهيم دحروج
شريف جمال عبدالهادى غنيم عجمى
شروق عبده عبد القادر عبد الرازق حسين
علياء سعيد حسين على
مريم امير محمد العقيلى محمد قمر
هاله السيد عباس السيد عباس
مصطفي السيد السعيد المحجوب
ندى احمد محمد احمد
يحي احمد عبد العزيز رجب بسطاويسى
نوران عمر صﻼح محمود احمد زلط
ايه ضاحى محمود احمد

الكلية
تجاره طنطا
تربية شبين الكوم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية/رياضه اﻻسكندرية
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
علوم جامعة السويس
زراعه عين شمس
رياض اطفال المنصوره
تجاره دمنهور
علوم طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
نوعية موسيقيه المنيا
تربية رياضية بنين اسوان
علوم طنطا
اداب طنطا
تجاره طنطا
اداب بنى سويف
اداب الفيوم
حقوق القاهره
اداب المنيا
اداب دمنهور
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
السن عين شمس
حقوق بنى سويف
تجاره الزقازيق
اداب بنها
زراعه دمياط/رياضة
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
اداب القاهره
تربية سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
527588
355488
208563
351865
531185
748180
612491
161209
591953
614646
470485
655991
303232
579703
895150
845963
525020
575709
290030
585574
380067
609004
920953
548197
150760
653254
611351
433868
473811
583212
158915
144275

اسم الطالب
مى على محمود محمد عبد الحارس
عزه جمال على اسماعيل
هبة ﷲ ابراهيم احمد بهجت
محمد مصطفى خليل قصرى
مصطفى محمود جابرمحمد منسي
عﻼء الدين خالد ابراهيم عبدﷲ
احمد جمال عبد الفتاح على ﻻشين
شيماء حسين احمد جاب ﷲ
لبنى منير عطيه فرح ابو العنين
ايمان محمود عوض ابراهيم
عبدالرحمن احمد محمد محمد عزام
محمود ضياء الشافعى الشافعى
تيسير نظمي محمد ابوراضي
داليا حمدى محمد عبد الهادى البساط
وفاء محمد ضيف ﷲ محمد
رحاب ثابت محمد عبد المطلب
نهال أحمد هاشم احمد عبد الرحيم
رؤى رأفت محمود عوض ﷲ
تقي حسام السيد عطوه
روان محمد المحمدى ابوعثمان
امينه محمد صﻼح عبدالنبى فايد
عﻼء شحته متولى السيد
عفيفى محمد حارس عبدالنبى
محمود عبد الوهاب السيد عاشور
فاطمه سعيد احمد عويس
نورهان مصطفى عبد الغنى محمد شعبان
غدير سعد عطيه محمد عطيه
ابراهيم شعبان ابراهيم محمد عﻼم
نرمين شحات ابو العزم محمد الغزى
لميس زين المحمدى ابراهيم خفاجى
نجﻼء طلعت رجب توفيق
محمود خالد عبد الونيس منصورالخولى

الكلية
علوم جامعة دمياط
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره القاهره
علوم رياضة بنها
زراعه دمنهور
تجاره جامعة السويس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تمريض بني سويف
تربية جامعة دمياط
علوم الزقازيق
اداب كفر الشيخ
تجاره المنصوره
طب بيطرى جامعة السادات
علوم المنصوره
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
علوم طنطا
اداب القاهره
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
زراعه عين شمس
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حقوق قنا جنوب الوادي
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
معهد فني صحى امبابة
تربية المنصوره
علوم الزقازيق
اداب طنطا
علوم كفر الشيخ
تربية ابتدائي طنطا
الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى ببنى سويف
علوم رياضة القاهرة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
740625
288081
534894
162191
678380
324356
826209
901902
918950
388079
434740
578314
461530
743328
121208
352197
658442
535702
913693
162557
373646
143101
107368
829663
524588
243272
165042
452778
593505
658588
660731
362164

اسم الطالب
زينب احمد عبد الرحيم يوسف
كاترين عبد المﻼك دانيال عبدالمﻼك
هدى هانى عبد العزيز عبد ﷲ صالح
خلود وجيه احمد محمود بهنس
ابراهيم حسن كامل عبد اللطيف
عبد الرحمن ثروت صالح حسين صالح
حوريه منتصر محمد على
ساره مجدى ابراهيم هﻼلى
ايمان حسين احمد حماد
مصطفى محمد السيد عبدالغني
محمود عﻼء ابوحسن ابو المجد حسن
هاله عبد المجيد حامد الصباغ
عايده محمد كمال الشيخ
جيﻼن طلعت كامل محمد
احمد محمد محمد محمد مرسى
امنيه رافت محمود حسين عشرى
اسراء حمدى مصطفى زكى اسماعيل
امنية مكرم كامل الريانى
فاطمه فتحى محمود السيد
ايه ياسر محمد نبيل
احمد ياسين عبده السيد
اسراء ابو زيد محمد ابو زيد
ندى محمود فتحى محمد فريد محمود
مادونا عبد المسيح اسكندر عبيد
محمد نبيل مبروك محمد شلتوت
منى محمد علي زينهم حنفى
احمد عﻼء شعبان ابوالحارث
امنيه احمد محمد هريدى
ايه اسامه امين غريب
نورا محمد حامد محمد معوض
نورا قنديل مصبح الحسينى قنديل
كريمه شحاته قناوى حامد

الكلية
علوم الزقازيق
حقوق انتساب موجه عين شمس
علوم دمنهور
خدمه اجتماعيه الفيوم
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تربية سوهاج
معهد فني صحى سوهاج
اثار القاهره
علوم رياضة بنى سويف
اداب جامعة دمياط
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حاسبات ومعلومات حلوان
تجارة جامعة السادات
معهد فني صحى المنصوره
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تمريض أسوان
تجاره بنى سويف
علوم رياضة بنها
اثار قنا جنوب الوادي
تجاره القاهره
إعﻼم ج جنوب الوادى
تجاره اﻻسكندريه
طب بيطرى القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب كفر الشيخ
كلية الزراعة جامعة دمياط
تجاره بور سعيد
معهد فني تمريض المنصوره
اداب انتساب موجه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
583760
833054
531627
119617
207139
660531
122440
127673
543162
465985
362915
533706
803191
659783
390746
359008
816842
501263
603092
389782
321397
158160
544695
843575
732076
582585
461534
653758
389255
810334
292922
912779

اسم الطالب
بسمة معروف محمد الشوربجى
ايه محمود يوسف عبدالرحيم
محمد سعيد منصور عبد النبي الطباخ
علياء عبد الحميد محمد عطية يوسف
مرام ايهاب على عبد اللطيف صيام
اسماء محمد بدراوى حمزه اسماعيل
منال محمود ابوسيف سليمان
كريمة حسين عبد الحليم محمد
محمد جمال خليل ابراهيم
نرمين شريف سﻼمة كامل
احمد سمير محمد حسانى احمد
اسماء عاطف فؤاد شعبان عﻼم
مارى حنا بشاره شرقاوى
شروق شلبى عبد الوهاب شلبى
منى حمدى عبدالمعطى عبدالغنى
عبدالرحمن احمد حباشى بربرى
رغده طه على محمد
ايمان محمود محمد أحمد
منار عبدالناصر عبدالهادي سليم رمضان
يوستينا هانى مرقس سيدهم
شروق عبد ﷲ عبد اللطيف زعقوق
دعاء ربيع حسن احمد
مروان اشرف حسن عبد الجليل على
هشام حمدى احمد عطا
مروان مؤنس محمد محمد غزالى
راندا ابراهيم محمد غانم
مرفت على محمد عبدﷲ ابوابراهيم
محمود صﻼح محمود هارون محمود حسنين
رضوى مصطفى محمد احمد
محمد احمد محمد عبد السﻼم
تقي عبد الحميد رجب اسماعيل
عماد ممدوح صالح خله

الكلية
تربية طنطا
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب القاهره
طب بيطرى بنها
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
علوم رياضة اﻻسكندرية
تربية ابتدائي كفر الشيخ
المعهد الفنى للتمريض )مستشفى قصر العينى التعليمى الجديد -الفرنساوى(
طب بيطرى دمنهور
تربية المنيا
اداب المنصوره
تربية ابتدائي بنها
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تربية ابتدائي المنيا
اداب انتساب موجه دمنهور
رياض اطفال المنصوره
حقوق انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى بنها
تربية ابتدائي بنى سويف
اداب اﻻسكندريه
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
علوم رياضة الزقازيق
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره جامعة دمياط
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
تجاره بنى سويف
طب بيطرى القاهره
اداب قنا ج جنوب الوادى
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
655748
378548
154108
359995
385866
908601
106701
217805
207867
367592
294593
432661
385399
651895
575847
878057
179076
351660
585850
122132
155302
837948
677788
519955
148534
610256
748866
479020
911349
579101
603158
318224

اسم الطالب
احمد محمد غريب عبد العال
محمد سيد عيد محمود
ندا محمد جابر محمد
ابراهيم خالد قمصان صالح
محمود عماد محمود احمد
الشيماء محمود ابراهيم حسن
كارول مجدى منير مسدارى
شيرى شكرى عزيز ذكى
اندرو عصام الفونس فارس
فاطمه عبدالعزيز محمود عبدالعزيز
كريم محمد أحمد كامل محمد
عبدالرحمن محمد السيد عبدالوهاب محمد
احمد محمد مسعد محمد احمد
ابراهيم محمد ابراهيم مصطفي
احمد حسنى عبد المعبود محمد الطنطاوى
عمرو اسامه محمود العشير احمد
جميل جمال خليفة احمد
اندرو عادل امين ذكي
مروة محمود السيد العشرى
زينب محمود فهمي على
سليم عبد السﻼم عبد العزيز محمد
محمد محمود ابراهيم عبدﷲ
اسماء اشرف محمد احمد الدسوقى
هدير عبد الستار محمد فؤاد سليمان زهران
فاطمه ابراهيم محمد الشحات
ايمان عبدﷲ احمد محمد
ساره شريف احمد محمد
عبدالعزيز عبدالرحيم عبدالعزيز غريب
امانى حسين فهمى محمد
محمد خليل فتحى احمدالبحيرى
عبد الرحمن نشأت السيد رمضان
سمير عمرو سمير ابو العﻼ سراج

الكلية
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
اداب انتساب موجه عين شمس
رياض اطفال بنى سويف
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره بنها
تربية ابتدائي اسوان
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه طنطا
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
زراعه بنها/رياضة
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تجاره اﻻسكندريه
تربية عين شمس
علوم المنصوره
السن عين شمس/رياضة
تجاره اسيوط
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره طنطا
فنون تطبيقيه حلوان
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
طب بيطرى فرع الوادي الجديد
علوم المنصوره
اداب جامعة دمياط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم رياضة الزقازيق
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تربية كفر الشيخ
تجارة قنا ج جنوب الوادي
علوم رياضة الزقازيق
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
طب بيطرى بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
908923
599240
916394
475735
157209
894897
520541
827537
232300
531352
597297
437229
219123
236336
611868
590690
322201
465060
154466
501950
306907
208203
161472
754818
153588
428114
156680
536665
500939
286179
301071
661222

اسم الطالب
فلورانس فيكتور مرقص حنا
اسﻼم هشام محمود حافظ
اسراء صابر صﻼح سيد
عبد العزيز فكرى عبد العزيز عبد العليم
تسنيم احمدالفرغلى عبد الوهاب عبد العظيم
نورهان حنفي محمود دياب
فاتن جمعة معوض الشاذلى
اسراء شاهين احمد ابو زيد
حسين سيد محمد عبدالمحسن
ايهاب محفوظ محفوظ طلب الشنديدى
ف﷼ فاضل محمد ابو مصطفى الردينى
ايه محمد نجاح على حسن
محمود جمال عيسى امين عيسى
احمد سيد كمال مهني
نورهان عبد الحميد عبد السﻼم رمضان
حازم السيد السيد حامد دراهم
محمد سمير عبد الفتاح المصلحى
أشرف عبدالمجيد السعيد صحصاح
اميرة محمود بكري محمد
ريتا عوض مرقص عوض نصر
نهال محروس إبراهيم مدكور
عمرو كمال الدين احمد سليمان
اسامة عادل عبد العليم عبد العزيز
محمد يوسف محمد سالم
مى اسامه صﻼح الدين امين
ابراهيم محمد ابراهيم طلعت عبدالمتعال
محمد خالد زينو على
صابرين محمد احمد ابراهيم
بسنت عمادالدين عباس حمزة
هيثم طارق عبدالعزيز عبداللطيف
محمد السيد عبدالرحمن الشاذلى
خالد محمد عبد العزيز محمد الدسوقي

الكلية
كلية تجارة ج أسوان
حقوق الزقازيق
استنفد الطالب رغباته
تجاره طنطا
حقوق بنى سويف
تجاره سوهاج
اداب دمنهور
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره عين شمس
تجاره طنطا
تجاره جامعة دمياط
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
حاسبات ومعلومات حلوان
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تجارة جامعة السادات
اثار قنا جنوب الوادي
تجاره اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
معهد فني صحى بنى سويف
تربية/رياضه العريش
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
الفني التجارى بدمنهور
سياحه وفنادق اﻻسكندريه
تربية رياضيه بنين المنيا
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
669213
322557
310981
296178
886410
730431
455944
121056
318351
356708
372886
245459
847133
285011
308252
373154
611527
801365
608122
245455
605454
220292
152053
145978
107226
301551
826924
744125
167499
470688
897404
536983

اسم الطالب
محمد الكنانى محمد الكنانى
هاجر محمد احمد عشماوى حيدر
ايمان ابراهيم محمد العجمى
فاطمة بكري مصطفى بكرى
مريم عزت فوزى ابراهيم
محمد مجدى محمد على عامر
محمد حسن عبد ﷲ شريف
عمرو رمضان عيد سيد
محمد جمال محمد طه هوله
محمد باسم ياسين حافظ
ساره عامر بدر عامر
ايه عمر عبد الحميد حسين
احمد عبدالنبى الراوى إبراهيم
نورهان عادل محمد ابوالحسن
اكرم عبد الحميد سمير حموده
منار سيد رشاد بكر عبدالفتاح
ايه جمال السيد احمد محمد السيد
عبد الرحمن احمد سيد عبد الحميد
سلوى رضا محمد خيرى عبد الحميد
امنيه اسامه محمود ابراهيم
شاهندا جمال السيد محمد
هدى طارق عبده عبد النبى
محمد شعبان حلمي لملوم
دعاء محمد سيد محمود
مريهان هشام على علوان
احمد سعيد محمد يوسف على
محمد علي توفيق عرفه
عبدالرحمن محمد حنيدق السيد
سمر السيد احمد ابراهيم على
نورا إبراهيم محمد الشحات اسماعيل
نرمين عزاز كرلص عطيه
أصيله أحمد عبد المعبود أحمد

الكلية
اداب المنصوره
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تربية ابتدائي شبين الكوم
تربية عين شمس
اداب اسيوط
تجاره جامعة السويس
تجاره طنطا
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
حقوق انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى امبابة
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تجارة قنا ج جنوب الوادي
زراعه القاهره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة عين شمس
اداب الزقازيق
تربية رياضيه بنين المنيا
معهد فني تمريض الزقازيق
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
نوعية موسيقيه الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف/رياضة
حقوق القاهره
تجاره القاهره
تربية شبين الكوم
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
اداب بنى سويف
اداب كفر الشيخ
تربية سوهاج
تربية طفوله ج دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
834316
833850
903309
826988
155919
828302
832501
846493
591378
444803
681366
302615
803832
375844
381737
294574
434543
122943
668190
505144
810028
803326
525138
753505
320612
828798
613853
473324
662799
307220
453001
728956

اسم الطالب
احمد سيد احمد اسماعيل
ابتسام بغدادى على احمد
اسﻼم محمود احمد محمود
نورهان احمد ضاحى معوض
صابرين محمد محمد جاد
غادة صﻼح محمود حفني
اروه احمد عبد الحميد محمد
مايكل عدلى فكرى برسوم
سمر زكريا زكريا الشحات
اسماعيل محمد اسماعيل مصطفى رمضان
ايه عبد الحميد عبده محمد البغدادى
عبد الهادي عادل عبدالهادي بسيوني
مى محرم فؤاد عبد العال
جهاد راضى عمارة على عمارة
مياده عبدالرحمن عبدالنبى عبدالرحمن
عمرو سامي كمال محمد محمد
ديفيد صابر ايوب سعيد خليل
احمد عصام نعمان محمد نعمان
عوض نجاح السعيد عوض عوض
ابراهيم سعيد احمد ابراهيم
عبد الحميد ابراهيم عبد الحميد حمدى
مايكل عماد حليم جبرة
وﻻء حمدى عبد ﷲ محمود عيد
سفيان سعد حسن جوهر
عاصم عبد العزيز محمود عبدﷲ
اسراء عيد طايع الصغير
محمد اسماعيل محمد السيد غتورى
اسراء عبدﷲ سعد أحمد ضافر
احمد خيرى توفيق عبد النبى
نرمين رضوان عبد ﷲ عبد المعز
اسماء صبحى عبد المنصف مرزوق
ايمان محمد عبدالمجيد محمد عبدالمجيد

الكلية
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
اداب قنا ج جنوب الوادى
اداب انتساب موجه سوهاج
اداب قنا ج جنوب الوادى
تربية بنى سويف
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
حقوق قنا جنوب الوادي
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
فنون تطبيقية جامعة دمياط
السن عين شمس
رياض اطفال المنصوره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
نوعية المنيا
تربية/رياضه بنها
تربية عين شمس
علوم رياضة القاهرة
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه دمنهور
اداب انتساب موجه المنيا
علوم المنيا
تربية أساسي اسكندرية
تجاره بور سعيد
علوم رياضة اﻻسماعيليه
كلية تجارة ج أسوان
تجاره الزقازيق
علوم كفر الشيخ
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية السادات
معهد فني صحى طنطا
طب بيطرى بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
586772
307672
670037
209910
657270
451955
584193
677349
879147
500387
164414
659915
113786
525541
146252
446362
750019
279737
808929
378439
331198
442232
612647
120050
575483
835912
397229
277414
675155
279554
330326
545981

اسم الطالب
محمد خالد محمد راغب الشوربجى
شيماء عبد المرضي الجوهري سمك
عبد اللطيف ابراهيم عبد اللطيف السيد
ندى منير ريمون بﻼن
باسنت خالد محمد عبد العال عبد السﻼم
محمد وجدي شعبان البنبي
علي البدراوي عبدالغني حجازي جويلي
اسراء السعيد شعبان محمد المنسى
ندى خالد عبد الرحمن محمد
محمود محمد عبدالجواد يوسف عثمان
سارة سعيد سليمان جرجس
روان عبد الوهاب السيد الغازى عبد العزيز
محمد السيد على السيد خليل
ميار السيد محمد يوسف داود
على معتصم بدين ﷲ على محمد
سعيد مدحت سعيد شبل سﻼمه
ميريلﻼ ايمن وليم فلتاؤس ميخائيل
احمد طارق عبد الرازق عبد الهادى
اسماء فضل شحاته عبد الفتاح
دعاء يوسف فضل محمد
ميرنا عﻼء محمد لطفى الشيخ
محمود حمدي احمد سليمان احمد
محمود عبدالمنعم ابراهيم محمد ابراهيم المنشاوى
حسن حمدي حسن عبد العال
ابراهيم محمد ابراهيم محمد الكبير
محمد صبحى عبدالرحيم ابراهيم
مصطفى محروس عبدﷲ اسماعيل
محمد عبد ﷲ عبد التواب عبد ﷲ
ياسمين محمد محمد ابراهيم الشرقاوى
كريم خالد محمد صالح
عبد ﷲ موسى عبد الرؤف سليمان موسى
هاله صﻼح السيد إبراهيم عمر

الكلية
تربية بنها
تربية ابتدائي شبين الكوم
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره عين شمس
اداب جامعة دمياط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
تجاره المنصوره
تربية المنصوره
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تربية المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية طفوله اﻹسكندرية
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره طنطا
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تجاره انتساب م .بنها
نوعية المنيا
بنات تربية/رياضه عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
تجاره الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
تمريض قنا جنوب الوادي
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
علوم رياضة عين شمس
اداب المنصوره
تجاره القاهره
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
علوم رياضة الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
103351
811544
605661
612940
399252
324648
166823
428593
316996
289482
529903
354632
104666
438216
446050
811221
479095
813829
162266
909177
536769
511615
906281
903429
477806
309360
580353
667057
300958
726018
609701
135051

اسم الطالب
اية عمر حسن عمر العسيلى
نسمه جمعه ابراهيم محمد
هبه ﷲ محمود فاروق محمود عوض
اسراء رسمي السيد عطيه
عربى عامر عبدالصمد عامر
اسراء محمد محمود احمد
محمد عادل محمد محمد
كمال مدحت اسماعيل محمد
اسماء عادل أحمد محمد خليل
سارة محمد على على عبد الرحمن
احمد عاطف محمد حسن شريف
شروق امين شعبان امين
اﻻء عاطف سعد يونس
اميره يسن عبد الوهاب محمد النجار
احمد هشام حسنين عبد الفتاح عبد الدايم
مى هانى اسماعيل أبوالليل
الشيماء محمود احمد محمد شلبى
هند عيسى ذكى محمد
نورهان اسامه ربيع محمد
سميه صبري محمد جمعه
ايمان على احمد محمد عيد
أﻻء محمد أحمد محمد عبد العال
توماس البدري منصور رزق ﷲ
نورا خليل نظير محمد
سهام عونى يحى غازى
نورهان غطاس زكى سعد
احمد ابراهيم عبدالسﻼم السيد ابراهيم
دعاء عبد المحسن عبد الرحمن شهاب الدين
مجدي السيد مأمون دياب
شيماء حسام عمر محمد الحسينى نصار
منى ابراهيم سميح ابراهيم احمد
محمد مجدى محمد محمود

الكلية
علوم القاهره
نوعية موسيقيه المنيا
تربية/رياضه الزقازيق
علوم الزقازيق
علوم عين شمس
تربية الغردقة جنوب الوادي
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
تربية دمنهور
كلية البنات آداب عين شمس
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
تربية كفر الشيخ
نوعية موسيقيه المنيا
اداب انتساب موجه بنى سويف
تربية طفولة أسوان
علوم كفر الشيخ
اداب كفر الشيخ
اداب سوهاج
اداب سوهاج
حقوق طنطا
تربية/رياضة جامعة السادات
تجاره طنطا
تربية المنصوره
ك.ت .فني منشات بحريه بور سعيد
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني تمريض الزقازيق
علوم رياضة القاهرة

Page 4073 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
527210
120726
674346
241326
744126
279268
325389
457422
433417
882520
594896
144308
279600
389448
655321
668025
392767
748445
431363
603613
516380
288820
185013
303509
743969
447405
241107
281368
231769
372025
168324
654950

اسم الطالب
شروق عادل عبد الحكيم عبد الفتاح
باسم عادل محمود عبد الرحمن
يسرا سعد محمد محمود ابو طالب
امنية سالم مصطفى سالم مصطفى
عمر فتح ﷲ محمد الصاوى
خلود محمد عبده عبد العزيز
حنان شاكر سيد حسانى
علياء ابوالمجد عبدﷲ البلتاجى
محمد جمعة عبدالحميد اسماعيل صبرة
امير روحى حلمى تاوضروس
ايمان رمضان عطا محمد يوسف
اسماء اشرف عطيه كرم ﷲ
يارا خالد على حجاب
اسﻼم نبيل عبدالرحمن احمد
ياسمين اشرف محمد رمضان محمد
مروه محمد محمود السودانى
نورهان ممدوح صدقى كيﻼنى
محمد ابراهيم سعد ابراهيم
احمد خالد محمد محمد حافظ
محمود ناجى فؤاد بدوى
محمد عاطف منشاوى شحاته
محمد زكريا مصطفى معوض
رنا محمود محمد محمود
يارا عبد الفتاح سليمان الرعو
اميره احمد محمد محمود
عبد الرحمن مصطفى السيد عبد العزيز سعد
نورهان حسين عثمان عبدالسميع
مازن ابراهيم انور محمود ابو الناس
عبد ﷲ نفادى محمد مصطفى
نسمه عزت ابراهيم عبدالعال
احمد حمدي اسماعيل عبد الفتاح
مها عبد اللطيف احمد حسانين

الكلية
زراعه اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم رياضة اﻻسماعيليه
تجاره عين شمس
علوم جامعة السويس
نوعية فنيه طنطا
تجاره انتساب موجه دمنهور
معهد فني صحى اسيوط
معهد فني صحى بور سعيد
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد فني تمريض المنصوره
معهد فني تمريض المنصوره
تربية ابتدائي عين شمس
تجاره جامعة السويس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
تربية عين شمس
تجاره بنى سويف
تربية شبين الكوم
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
حقوق انتساب موجه حلوان
العالي بصريات حاسب آلي مصر الجديدة )شعبة نظم(
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه عين شمس
تمريض الفيوم
تربية/رياضه المنصورة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
814756
747110
819602
883116
908234
461134
668807
131195
908784
740928
818390
650861
383305
166420
545848
911006
668818
670186
523242
816052
655259
920369
388321
667928
826314
234807
209753
651951
536789
306580
534207
682513

اسم الطالب
كيرلس كامل حبيب سعيد
محمد غريب حسن عبدالرحمن حسن
محمد عمر عبد ﷲ على
مروه محمد محمد صابر
مارينا رفعت برنابا غابيوس
ابراهيم شوقى ابراهيم ابراهيم غزال
فاطمه فاروق مصطفى هجرس
مريم محمد السيد محمود
ساندى ناجى نسيم عبد الشهيد
يوسف احمد ابوزيد حسين ابوزيد
هاجر محمود شحاتة خليفة
ايه يسرى محمد محمود يونس
دعاء عطيه عبدالحميد عبدالوهاب
ايمان محمد احمد شعبان
شهاب اشرف احمد عبد الرازق
بيشوى شهدى شاكر بنيامين
هند بدوى رمضان الدهشان
هند قاسم عبد المنعم عبد الرازق
يوسف قبارى السيد محمد احمد
هاله محمد محمد حسن
مصطفى مسعد عبد المنعم مصطفي
ريهام الصادق السيد الصادق
محمود عبدالواحد محمد عبدالواحد
هشام جاب ﷲ عبد الحميد الجراحي
مى محمد فهمى محمد
نداء سامح احمد ابراهيم
منة احمد حمد ﷲ بليغ
اسامه متولى عبد الواحد صالح عبد الواحد
تهانى فوزى توفيق التلبانى
اسامة فرحات السيد المسدى
منى أحمد عصام الدين عبد المقصود يوسف
علياء محمد على محمد القيعى

الكلية
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني صحى بنى سويف
تربية طفولة اسيوط
تربية ابتدائي سوهاج
علوم كفر الشيخ
تربية المنصوره
تجاره القاهره
كلية الطب البيطرى جامعة أسوان
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب بنها
تربية الفيوم
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
كلية تجارة ج أسوان
معهد فني تمريض المنصوره
اداب المنصوره
تجاره دمنهور
اداب انتساب موجه المنيا
معهد فني تمريض المنصوره
تربية سوهاج
كلية الفنون التطبيقية ببنها
طب بيطرى المنصوره
اداب اسوان
حقوق عين شمس
تجاره عين شمس
حقوق المنصوره
علوم دمنهور
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تربية طفوله ج دمنهور
تجاره بور سعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
436320
583053
145570
512095
296820
616609
208391
304190
462746
125704
113714
133523
432844
904001
133146
824566
106111
908814
242148
676671
836513
356901
431488
503152
879943
353605
897290
166581
123314
543533
351509
310742

اسم الطالب
آيه سعيد فتحى سﻼمة
الرميساء جمال عبد اللطيف حسن
شيماء محمد السيد خير ﷲ
رحمه على سعد محمودعلى
ساندي عادل وهبه ميخائيل
رامي عبدالمنعم عامر عبدالغفار
احمد حاتم محمد مختار المويلحى
منة ﷲ عادل محمد زناتى
السيد شعبان على حسن سعيد
ساره محمد احمد حميده
احمد سامى مدكور حسين عمر
اسراء زكريا ابراهيم حسن
عمرو رافت عبد الرازق محمد المهدى
منال عبد الفتاح ابو الحمد عبد الرحيم
عائشة عادل محمود عثمان
فادى عزت بخيت عوض ﷲ
مريم ايمن يحيى عبد المجيد
اسماء صالح محمد نور
عبد الرحمن رضا عوض احمد
احمد ابراهيم عبد الرحمن الديب
كريمة احمد حسن على
محمود على عبدالرحمن السيد
محمد محسن خليل ابراهيم محمد عيد
فيلوباتير حكيم متى حكيم متى
مصطفى اشرف عبد التواب توفيق
عبدالسﻼم صبحى فوده فودة
هيثم فكتور لمعي تاوضروس
يارا عبد الحميد محمد اسماعيل
اسامه محمود حامد عبد الفتاح
عمرو ابراهيم محمد احمد عبد ﷲ
ميرنا عصام بديع رمزى
سلمى لبيب عبد الغنى ابو الفضل

الكلية
اداب انتساب موجه دمنهور
زراعه طنطا
معهد فني صحى امبابة
اداب كفر الشيخ
اداب انتساب موجه طنطا
دار العلوم الفيوم
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي شبين الكوم
تربية كفر الشيخ
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
طب بيطرى القاهره
تجاره القاهره
تجاره دمنهور
اداب سوهاج
دار العلوم ج القاهره
اداب سوهاج
تجاره القاهره
علوم اسوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
عالي تكنولوجيا متخصصة علوم حاسب مصر إسماعيلية
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
علوم اﻻسكندريه
تجاره طنطا
تجاره اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية سوهاج
اداب الفيوم
اداب انتساب موجه الفيوم
تربية/رياضه اﻻسكندرية
تجاره عين شمس
تربية طفوله شبين الكوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
152093
128087
434691
610007
217068
311115
843167
519811
166455
322494
888107
317124
752442
206504
581665
450021
138304
831109
537530
667668
588410
740639
547250
381522
740618
615004
353658
236097
540200
168944
526747
119369

اسم الطالب
يوسف اسحق سليمان عوض ﷲ
اميرة ابراهيم احمد عبد الرحيم
محمد طارق فهيم عبد الحفيظ
رومانى هانى ابراهيم جرجس
محمد عبدربه عبدالمجيد محمد شحاته
اسراء جمال عبد الحافظ الجرش
احمد فتوح جمعه عبد الجواد
افنان سمير بسيونى عبد الحميد الشاذلى
وﻻء وهيدى ابراهيم محمد
عمر فريد مصطفى الزيات
ماريانا مرشد منير حبيب
اميرة اكرامي فتحى مصطفى
هدير موسى عطا موسى عبد الﻼه
هدير محمد سعيد مصطفى شحاته
محمد شمس محمد ابراهيم شمس الدين
أيه عثمان شبل التريسى
ضحي احمد عبد الحميد عبد السﻼم الشال
عيسى عبدالستار عيسى على
نرمين حمودة عبد البديع موسى خضر
سوسن على عبد الغفار احمد الحديدى
سليمان عبد المجيد عبد الحميد مدكور
نورهان ابراهيم صﻼح امين
احمد محمد احمد عبدالحى ابراهيم مناع
نرمين همام عبدالمجيد احمد
دعاء عزت محمد رضا محمد علي
أميرة أحمد محمد السيد
على عبدالحميد على طه
محمد مصطفى خميس الجمال
اميرة محمد عبد الحميد محمد عطيه
مايكل سمير شهات بسطوروس
داليا ابو زيد بسيونى حسين خليل
اشرقت اشرف احمد معوض

الكلية
تربية /رياضه بنى سويف
تربية حلوان
علوم رياضة طنطا
معهد فني صحى رياضه الزقازيق
تربية/رياضه عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم المنيا
تجاره طنطا
اداب الفيوم
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اسيوط
تربية بنها
نوعية بور سعيد
تجاره عين شمس
علوم رياضة المنصورة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب القاهره
معهد فني صحى رياضه سوهاج
تربية دمنهور
زراعه المنصوره
تجاره طنطا
اداب الزقازيق
علوم رياضة طنطا
كلية البنات آداب عين شمس
زراعه الزقازيق
اداب الزقازيق
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
حقوق انتساب موجه القاهره
زراعه دمنهور
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
اداب اﻻسكندريه
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر

Page 4077 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
131256
730579
603107
665776
603132
429366
461719
323548
827527
214499
133142
602995
535386
540111
172422
875012
837398
314400
835625
126245
163985
662381
119522
114556
732959
673152
547894
452877
157133
822289
133615
240879

اسم الطالب
ايه خالد احمد السيد
نيره طه جوده طه
هاجر ابراهيم فكرى علوان ابراهيم
اسماء محمد رزق المرسى ريحان
ياسمين يحى عبدالرازق ابو نصير
هند حسين القباري حسين
سميه حمزه محمد فراج
هالة فؤاد حسن شحاتة جاد ﷲ
هناء ادريس عبدالغنى الشافعى
احمد مصطفى حسن جندى
شيماء فريد احمد محمود
محمد وليد محمد كامل ياسين الشايب
اسراء احمد حنفى قاسم
وﻻء أحمد عوض أحمد
اسامه صالح عبد الرحمن محمود
اﻻء سيد محمود محمد قطب
خالد أحمد محمد أحمد
اسراء عادل حامد ابوسيداحمد
هبه أحمد مصطفى عبد المتعال
مارينا مندى ابراهيم تادرس
كيرلس عماد عزت فريد
احمد عامر عبد المطلب احمد غنيم
يوسف عبد الحكيم على حجاج ابراهيم
سوهندا احمد ربيع عبد الحليم احمد
هديل اسامه عبد الرؤف رزق
اسماء عبد المنعم مصطفى عبد الرحمن اسماعيل
محمود طارق درويش دعبيس
مروه عبد الفتاح مصطفى عبد الفتاح الطيبى
اسراء ابراهيم سعد ﻻجودة
دميانه ممدوح عياد رضى
اية ابراهيم فرج ابراهيم محمد
اسماء محمد فتحى محمد

الكلية
اداب القاهره
اداب الزقازيق
اداب الزقازيق
تربية المنصوره
تربية طفوله الزقازيق
اداب اﻻسكندريه
اداب كفر الشيخ
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
حقوق القاهره
حقوق القاهره
زراعه الزقازيق
علوم اﻻسكندريه
معهد فني صحى اﻻسكندريه
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب اسيوط
تربية فرع الوادى الجديد
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالبات
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات  6اكتوبر
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية الزقازيق
اداب انتساب موجه المنصوره
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
حقوق طنطا
إعﻼم بنى سويف
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
زراعه عين شمس
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
244841
814455
917273
468007
371888
742063
214179
376166
116822
356074
825257
166622
680511
753311
121014
366359
279735
523157
136882
917186
616928
229090
753194
659656
112829
312016
591978
584916
737511
286775
877359
184083

اسم الطالب
احمد عبدالحميد الصادق عمر
الحسينى بدر حشمت عبدالعزيز
زهره عبدالرحيم يوسف احمد
اسماء عبدالفتاح محمد عبدالفتاح
مارى ممدوح راشد حناوى
ساره على السيد احمد
رانيا هشام فريد ابو سريع
اسﻼم محمود سعد عبدالعزيز الحضرى
محمد حسن عبد الفتاح عبد الواحد
شروق حسام محمد محمد
طارق احمد ياسر عبد الستار احمد
فاطمه محمد محمود محمد
ندى السيد عبد العزيز ابراهيم
مريهان ممدوح مختار محمد المهدي
اسﻼم ياسر عبد الحميد امين
احمد ممدوح عبدالعزيز سليمان
وسام سمير متولى احمد الجندى
أمن ايمن السيد محمود
رقيه كمال السيد عبد ربه
محمد عبدالناصر احمد حسن
مسعد جمال مسعد ابو عريضة
كيرلس عاطف ميﻼد توفيق
محمود على على حميدو محمد
ايمان محمد ابراهيم توفيق
حسناء حسنى الشحات السيد
اسﻼم محمد مبروك منصور
مى عمر محمد عصمت سلمو
هبه طلعت عبد العليم ابوخليل
اميره صبحى عجبان بشاره
نورهان عبد المنعم محمد ابو سريع
احمد خالد عبد السﻼم عبد الحميد
حسن محمد حسن عبد العال

الكلية
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنى سويف
معهد فني تمريض اسيوط
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
علوم رياضة عين شمس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره عين شمس
حقوق حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق قنا جنوب الوادي
تربية الفيوم
تجاره بور سعيد
تجاره بور سعيد
حاسبات ومعلومات القاهره
تجاره بنها
تجاره بنها
اداب اﻻسكندريه
تربية حلوان
تربية/رياضه اسيوط
تجاره انتساب موجه طنطا
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
اداب جامعة دمياط
تجاره طنطا
اداب القاهره
معهد فني صحى رياضه بنها
تربية جامعة دمياط
تربية ابتدائي طنطا
اداب الزقازيق
حقوق القاهره
تربية رياضيه بنين اسيوط
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
464854
459449
512793
656002
245319
585394
890243
293374
285251
908025
236787
512292
877078
376505
580277
362681
582587
578106
529737
449873
578005
746836
511675
890928
613252
882941
681199
103151
654314
369415
732645
382236

اسم الطالب
هشام فرحات ابراهيم عبدالعال
إبراهيم أحمد محمد عبد السميع المنجى
ميرنا محمد على محمد الحسن الحبروك
يوسف احمد محمود محمد ابو النجا
شيماء سعيد طاهر محمود
ساره أسامه عبدﷲ عبدﷲ ﻻشين
ايه على محمد خلف
امنية محمد خطاب ابراهيم
رويدا محمود محمد على سلمان
مارينا فوزى قديس ملك
عبد ﷲ سمير عبد العزيز سعفان
سهيلة خالد محمد شعبان
محمد محمود علي عبد الرحيم
محمد احمد محمد عبدالحليم غنية
شروق محمد رشاد إبراهيم سﻼمة
حسام محمد عاشور محمد
رنا رضا احمد عفيفى حماد
خالد طارق محمد حمد
محمد السيد محمد السيد جوده
امينه اسماعيل فريد اسماعيل السعداوي
روان احمد عبد الشافي احمد عبد ﷲ
محمود صافى عبد المعبود محمد
خلود ايهاب محمد شعبان حسين
محمود عبد العزيز علي احمد
زهراء موسى محمد احمد
محمد المعتصم رافت محمد جاد الرب
يارا محمد محمد السباعى اﻻلفي
بوﻻ سامى حزقيال بشاى
هند السيد نصحى رجب يوسف
منار محمد محى الدين الشربينى
اﻻء شيبوب حلمى محمد
زينب احمد عبدالكريم شبل عمر

الكلية
علوم كفر الشيخ
تجاره كفر الشيخ
تربية رياضيه بنات اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات الزقازيق
بنات علوم رياضة عين شمس
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم عين شمس
تربية ابتدائي سوهاج
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
حقوق اﻻسكندريه
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
رياض اطفال المنصوره
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره طنطا
علوم رياضة اسيوط
تجاره دمنهور
علوم طنطا
نوعية طنطا
تجاره سوهاج
اداب دمنهور
معهد فني صحى اسيوط
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية/رياضه اسيوط
تربية المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية المنصوره
تربية ابتدائي بنها
نوعية الزقازيق
دار العلوم ج القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
739316
296285
377481
166842
844034
169228
322684
309239
750353
538681
510298
309149
305481
432548
910984
278904
679143
728607
132232
915403
185076
876877
580335
242191
388268
820617
575221
237417
166617
831764
299280
159949

اسم الطالب
خلود عطا ﷲ احمد مصطفى
ايمان محمود عبد العزيز عبد المجيد
دينا حسن عبدالسميع احمد دياب
اسامة محمد على عبد اللطيف
ادهم مدحت لطفى عبد الحكيم
رضا صﻼح ميزار سيد احمد
ايمان محمد عبد الحميد محمد عبده
سمية هانئ سﻼمه الحرانى
كريم محمد عبد الفتاح محمد منصور
ايمان مدحت عبد الغفارعبد الحليم الديب
كريم عﻼم جابر حسن عﻼم
شروق محمد جاب ﷲ جاب ﷲ تركى
مروة موسى جابر شريف
محمود عصام الدين رشاد محمود جويد
احمد محمد حسن خليل
هشام فريد راشد فريد فرج
احمد نعيم احمد محمد شتيوى
احمد حسن محمد محمد محمود سليمان
احمد محمد خيرى عبد الحميد
عبدﷲ احمد ابراهيم سيد
حنان جمال معوض رزق
ايمان محمد مصطفى احمد
مى محمد جودة ابراهيم سليم
كامل مينا كامل مينا
نورهان عبدﷲ عبدالعزيز موسى
محمد عبدالقادر شحات عبدالسيد
ابراهيم رمضان ابراهيم شتا
اميره سامى عطية عبد النبى خضر
صفاء عطيه على عرفات
سارة محمد عبدﷲ نصر
زينب عصام عاشور إبراهيم
هاجر سامى احمد على

الكلية
دار العلوم ج القاهره
دار العلوم ج القاهره
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
معهد فني صحى بنى سويف
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تربية السادات
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره دمنهور
تجارة جامعة السادات
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
زراعه سابا باشا اﻻسكندريه
تربية اسوان
تجاره بنها
تربية/رياضه المنصورة
اداب سوهاج
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تربية/رياضه اسيوط
تربية ابتدائي بنى سويف
اداب اسيوط
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات اﻹدارية
تربية ابتدائي بنها
كلية تجارة ج أسوان
تجاره طنطا
تجاره جامعة السويس
تربية الفيوم
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالبات
اداب القاهره
اداب انتساب موجه بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
919909
237936
159463
750665
301487
223180
804681
304834
526110
470752
468952
296961
576721
734137
122025
899867
387289
165599
540523
896944
607573
435483
533871
890318
545046
758641
375007
217495
108771
389859
804052
377147

اسم الطالب
مارلين ممتاز نبيه رياض
نورهان رمضان على حسن
احﻼم عبد الفتاح توفيق حسانين
عماد احمد محمد محمد بحيري
محمود محمد حامد ابو زهره
اﻻء عﻼء سعد محمد
ايمان حسين صديق نايل
شروق السيد لبيب النجار
عبد القادر ابراهيم محمود عبد القادر عبده
فاتن مصطفى محمد المتولى
أيه استفتاح عبد السﻼم محمد طويط
هدير محمد ابراهيم محمد عبد العال
اسماء احمد مصطفى عبد اللطيف شعبان
اسﻼم شاكر ابراهيم غريب محمد
ايه محمد عبد الصبور سيد
محمد محمود السيد عبد ﷲ
كريمان محمد عبده على
نوال على ابوالحارث عبد الحميد
امنيه محمد عبدالفتاح محمد عبدالفتاح
احمد جمال محمود عبد ﷲ
حاتم محمد عبدالمنعم سيد أحمد
يارا اسامة اسماعيل احمد الصياد
اية هشام محمود محمد شهوان
دينا جميل حبيب فهيم
أحمد عزت محمود البيومى عبد ﷲ
فيروز اشرف الصادق سليمان معالى
اسراء حسين محمد محمد
مارينا ممدوح مكرم فريد
نادين امجد احمد عبد الحفيظ السيد
وسام عبدالمقصود عبدالحميد عوض
منار ذهنى قاسم محمد
سارة عادل محمود عباس الفقى

الكلية
علوم سوهاج
علوم القاهره
تربية بنى سويف
تربية/رياضه بور سعيد
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق القاهره
اداب المنيا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
علوم اﻻسكندريه
تربية كفر الشيخ
علوم كفر الشيخ
حقوق حلوان
اداب كفر الشيخ
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره القاهره
اداب سوهاج
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره بنى سويف
كلية اﻻثار ج اسوان
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تجاره الزقازيق
اثار قنا جنوب الوادي
تجاره دمنهور
نوعية موسيقيه اسيوط
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره الزقازيق
تجاره بنها
علوم حلوان
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
اداب المنيا
علوم رياضة جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
294679
461946
500743
236334
165625
389703
377146
455752
546432
885866
213312
816914
528821
834624
807183
503826
353935
240892
313546
878086
905630
734544
222635
519415
519636
158145
300999
748916
596864
207379
317715
516416

اسم الطالب
مهاب احمد سيد حسين
روان عادل رمضان محمد فرحات
احمد ممدوح محمد ابراهيم ابو النصر
احمد سامى اسماعيل بيومى
هاجر محمد علي كامل
اسﻼم ابراهيم عبدالرازق الحفني
ساره شريف يوسف الحسينى احمد سالم
احمد على عبد المنصف على الحسينى
منة ﷲ عبدالعال على سالم غنيم
مينا عماد عطيه صموئيل
اية حسن حسين فهمى كحله
بولس وجيه وهيب بخيت
محمد عيد على محمد عبد ﷲ
اميرة احمد فخرى احمد
لؤى وائل خالد محمد
اكرم سعيد محمد محمود العبادى
على محمد عبداللطيف محمد عﻼم
اية محمد ابوسريع عبد النبى
اية عبد السﻼم مراد محمد
هدير عﻼء الدين عبد العزيز محمد
ريه جمال حسين احمد
ساره رمضان محمد احمد
فاروق احمد فاروق احمد
امنيه السيد حسن محمد السمين
عفاف نبيل شفيق احمد راشد
بسمه محمود حلمى هاشم
محمد شكري طلبة الشافعي
نعمة احمد محمد احمد
عبدالرحمن حسين علي الغاياتي
بيشوى فريد فؤاد زكى
مهند ماهر مرسى عفيفى
احمد على محمد عﻼم

الكلية
حاسبات ومعلومات حلوان
حقوق اﻻسكندريه
حقوق اﻻسكندريه
حقوق القاهره
زراعه الفيوم/رياضة
علوم رياضة عين شمس
تربية/رياضه بنها
تجاره طنطا
تربية/رياضه اﻻسكندرية
اداب انتساب موجه اسيوط
تجاره انتساب م .بنها
تربية /رياضه المنيا
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب سوهاج
حقوق بنى سويف
تجاره اﻻسكندريه
حقوق انتساب موجه عين شمس
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
نوعية اشمون
اداب اسيوط
اداب سوهاج
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب دمنهور
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
تربية ابتدائي بنى سويف
تجارة جامعة السادات
معهد فني صحى اسماعيليه
فنون تطبيقية جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
288737
540511
842341
730854
745115
373689
667878
384433
880979
444096
316862
446084
462078
818392
664333
114938
672222
731386
751341
890622
372533
229120
684639
436994
289832
659036
881053
167292
321964
893661
598160
909401

اسم الطالب
محمد احمد سيد معوض
اسراء رفعت الجاسر محمد سﻼم
محمود احمد علي احمد
عمرو على محمد على عبد ﷲ عمارة
احمد محمد شعبان السيد عاشور السيد
خالد يحى عبدالعزيز شلبى
على فايز على رمضان قرع
يارا ياسر عبدالغنى سيد
سمر سيد قاسم محمد
ضحى صبحى مصطفى عثمان القديم
سارة عبد العظيم محمد ابراهيم سعيد
احمد مجدى سعد الدين يسرى
هاله سمير ابوعطيه ابوعطيه هيكل
ايه احمد محمد حسن
فاطمه اسامه يحى السيد اسماعيل
مريم سعد موسى جرجس
ايه اكرامى سمير سﻼمه
ايه السيد حسن عبد الصادق
احمد على محمد السيد النبﻼوى
مصطفى شوكوكو احمد رضوان
اسراء حماده خليل احمد
ابراهيم محمد أبراهيم محمد
على محمد عبد العزيز رزق احمد
كنز محمد محمد سﻼمه قاسم
مريم احمد عفيفى على
اميره عبد السﻼم محمد شوقي
حسن زرزور سيد حسين
جهاد ربيع عبد السﻼم محمد
محمد الدسوقي السيد ابراهيم عبوده
غاده البدرى السيد محمود
نيره جمال المتولى المشاعلى
حسام الدين مصطفى محمود مرعي

الكلية
تجارة جامعة السادات
علوم اﻻسكندريه
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه المطرية
تجاره بنها
حقوق الزقازيق
تجاره بنها
معهد فني تمريض المنصوره
حقوق بنها
علوم اسيوط
تربية ابتدائي طنطا
طب بيطرى بنها
تجاره طنطا
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
رياض اطفال المنيا طالبات
تجاره المنصوره
طب بيطرى القاهره
اداب المنصوره
تربية/رياضه الزقازيق
اداب انتساب موجه بورسعيد
اداب اسيوط
علوم بنها
علوم رياضة حلوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب اﻻسكندريه
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
دار العلوم ج القاهره
تجاره اسيوط
اداب الفيوم
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية سوهاج
معهد فني صحى بور سعيد
كلية الطب البيطرى جامعة أسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
877980
355857
129223
837509
665339
449610
544701
360201
317743
452524
684572
388251
147092
459456
237793
353131
584188
473966
308045
126551
585831
650184
459824
801933
525204
375553
464298
309280
443891
280336
811577
314936

اسم الطالب
هشام حسين كامل احمد
اسراء جمال محمد لبيب
محمد ممدوح محى الدين سيد
اهداء عادل محمود احمد
مى كمال حامد محمود ابراهيم الجميعي
ايه محمد السيد عبد ﷲ
مروان هشام محمد كمال حسين عبد الحليم
محمود بيومى ابراهيم بيومى
احمد شديد عبدالرحيم محمد
ايمان عزت محمد قطب حواش
محمد منتصر شعبان العدل
نورهان سمير محمود سالم
محمد شريف عبد الفتاح سيد دسوقى
حسين أبراهيم حسين أبو طايش
سمر رضا بحور عبد الحليم
محمد ابراهيم عبدالحميد عيسى
حسام علي الطوخي علي نصار
هدير حاتم فتح ﷲ فتح ﷲ زغلول
هناء محمد عبدالغفار عبدالصمد
شيماء انور رسمي عبد الحميد
سارة السيد الطنطاوى السمراوى
حازم فكرى سعد الدسوقى شلبى
إيمان حسنى الحسيني محمد الرشيدي
بيشوى حبيب عطا حبيب
لمياء ابراهيم محمود احمد مرسى شعير
احمد ناصر زينهم محمدى
امير اسماعيل محمد دحدوح
منى صبحي عبد الرؤف العرضه
امل سيد احمد محمد سيد احمد شاهين
بسمة ياسر حسن محمد محمد اللبان
شهيره حمدان ابراهيم محمد
احمد عزت الفرماوى احمد

الكلية
معهد فني تمريض اسيوط
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب فرع الوادى الجديد
اداب المنصوره
تربية ابتدائي طنطا
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب طنطا
تربية ابتدائي المنصوره
تربية ابتدائي بنها
تجاره القاهره
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
اداب القاهره
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره طنطا
اداب كفر الشيخ
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب اسوان
اداب المنصوره
حقوق المنصوره
اداب كفر الشيخ
نوعية موسيقيه المنيا
زراعه اﻻسكندريه
تربية رياضية بنين بنها
اداب كفر الشيخ
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية طنطا
تربية/رياضه عين شمس
نوعية المنيا
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
579895
915022
679206
367264
806393
745457
160669
898298
379026
512803
157454
598637
162314
321304
303334
744658
746553
516187
749265
307635
915172
737826
245495
895870
653823
107716
817948
125335
287137
814296
161468
385278

اسم الطالب
نورهان محمد محمود مروان عبدالحافظ
ابانوب عادل فايق نان
احمد الشحات انور عبده صيوح
ليلى جمال ابوالمعاطى ابوالعﻼ على
اسماء ممدوح شعبان محمد
ايه فؤاد محمد احمد محمد
وﻻء عبد الفتاح حميدة ابراهيم
فكري عياد فكري تداوس
يارا خالد رمضان حسن ورد
ندى عﻼء الدين حافظ رمضان
مروة رضا احمد عبد السﻼم
فاطمه الزهراء السعيد وهبه احمد سﻼمه
اسراء عويس محمود محمد
نجاة سعيد حسن عبد العزيز
شرين عاطف فهمى شتية
نورهان ايمن محمد طلبة
احمد شحتة على عبد المقصود
محروس محمد رضا محروس محمد ابوشادي
امنيه محمود فهمى احمد
صفية محمد عبد السميع الشرقاوى
محمد مصطفى كامل عبد الفضيل
نهال حسين احمد محمود العطار
فاطمه حسين على محمود
نورهان عادل عامر عبد الحميد
اسﻼم طارق الدسوقى عبد الجليل
عمر عصام الدين محمد حسن
فوزى اسحق فوزى مهنى
روضه على السمان قناوى
بدر محمد محمد احمد
ياسر فضل مفتاح محمد
احمد محمد محمود محمد
صﻼح الدين محمد حافظ عواد

الكلية
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تجاره انتساب م .بنها
اداب المنيا
تجاره بور سعيد
اداب بنى سويف
تجاره سوهاج
نوعية عباسيه
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
اداب بنى سويف
طب بيطرى القاهره
تربية الفيوم
تربية طفوله شبين الكوم
تربية رياضيه بنات شبين الكوم
تربية اﻻسماعيليه
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره طنطا
علوم جامعة السويس
تربية طفوله شبين الكوم
تمريض اسيوط
تجاره الزقازيق
اداب حلوان
تجاره سوهاج
تجاره المنصوره
حاسبات ومعلومات حلوان
طب بيطري المنيا
تجاره انتساب موجه قاهره
حاسبات ومعلومات حلوان
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
226871
754675
595049
151933
428023
375031
906314
154291
755117
241312
210563
882603
104164
307837
835976
460253
729376
581974
585430
585530
729260
595301
909144
122667
534850
583333
110162
537256
593095
910292
834940
111490

اسم الطالب
ميار امجد عدلي قطب
مصطفى ابراهيم مصطفى ابراهيم
نصر مسعد عزت رزق البيلي
محمد جمال حافظ حسن
محمد احمد محمد عثمان
ثريا محمود توفيق حلمى
محمد احمد عبد الرحيم محمد
منه ﷲ رفعت خليفة عﻼم
مصطفى عمرو محمد ابو الفتوح محمد
هبة سعيد هاشم محمد
اهله عماد عبد الرحمن سيد ايوب
رانيا رفعت سلطان سمين
سمر ايهاب ابوبكر عبد الفتاح
هند جمال الدين محمد حسن
ياسمين جابر محمد الدندراوى
يمنى محمد خليل محمد ابو السعد
اﻻء جمال محمد حسين
حياه عبد القادر عثمان حسين
نورا عصام سرور ابوهمام
الهام السيد فتحى راشد
هبه حسام عبد الملك احمد حطب
سلوي خالد محمد حافظ ابراهيم
مصطفى عبيد عاشور امبارك
امنية احمد رزق عفيفى
اية فاروق حسن على عبدﷲ
يمنى جمال الدين محمود حسان
اسﻼم احمد فرج محمد احمد
مياده عبد النبى على ابراهيم ابو تركيه
منة ﷲ بهجت عبدالعزيز خصوان
عاصم عبد الفتاح عبده محمد
اسماء محمود احمد يوسف
مارينا عماد رشدى حنين

الكلية
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
زراعه مشتهر
معهد فني صحى سوهاج
تجاره بنى سويف
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره عين شمس
معهد فني صحى اسيوط
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية رياضية /بنات قنا
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب طنطا
تجاره الزقازيق
معهد فني صحى بور سعيد
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
بنات علوم رياضة عين شمس
تربية دمنهور
تجاره المنصوره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم طنطا
حقوق المنصوره
كلية تجارة ج أسوان
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
تربية حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
610734
152612
825129
679080
232615
879463
516810
319870
280062
537235
654778
322861
918536
588932
292944
606479
809863
207781
179308
503258
755891
277759
372582
156875
530189
230890
318723
112516
841934
752729
472710
800644

اسم الطالب
شهيره محمد عمر احمد
مصطفي عبد الناصر محمد محمد
فهمى عبد الناصر فهمى توفيق
محمد جﻼل محمد السيد سﻼمه
محمد عبد السﻼم سعيد عبد السﻼم
كرستينا رزق ضاحى صموئيل
محمد فتحى عبدالوهاب عبدالصبور
حنين سامي محمد عيد
ساهر عصام محفوظ خله
سمر هشام محمود ناجى سعد
اسماء اشرف رجب على الرفاعى
صفية محمد عبد الرحمن المهدى
رضوى محمد على محمود
آيه محمود محمد طلبه سعيد
عبير عبد الرؤف احمد محمد
عبير السيد ابراهيم محمد درويش
مي رضا عبد الفتاح محمد
هانيا خالد حسن عامر
خالد ابراهيم فتحى عبد التواب
محمد وائل محمد عمرهندي
محمود عايد معتق خميس
مصطفى احمد محمد محمد السيد مسعد
نيره عمر كريدى العزب
كيرلس صموئيل سمير حبيب
احمد محمد خيرى الصباغ
عبدالرحمن عبدالهادى عبدالهادى عبدالجليل
اية ممدوح ابوالفتوح شعيب
بسنت محمد على عبد الﻼه
احمد طوسون عمر محمد
تغريد عبد المنعم على محمد العراقى
بسمه مصطفى عبدالحميد عبدالفتاح
ايه محسن محمد عبد الرحمن

الكلية
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تربية /رياضه بنى سويف
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم رياضة حلوان
اداب اسيوط
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية ابتدائي بنها
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
اداب المنصوره
معهد فني صحى بنها
اداب سوهاج
اداب طنطا
فنون تطبيقيه حلوان
اداب انتساب موجه الزقازيق
نوعية المنيا
تجاره انتساب موجه عين شمس
إعﻼم بنى سويف/رياضة
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تربية العريش
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
اداب عين شمس
علوم المنيا
علوم اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
اقتصاد منزلى حلوان
حقوق بنى سويف
تجاره بور سعيد
تجاره كفر الشيخ
تمريض المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
371171
577085
812186
204510
517210
283604
225383
179233
161249
165719
833059
671049
458531
314586
146024
284913
238452
876231
165697
116803
537607
606881
531359
316016
543507
204523
818815
232635
881853
469047
542717
657693

اسم الطالب
محمد رمضان احمد رمضان
نجوى ايهاب ابراهيم البندراوى
اميرة محمد عبدالعظيم محمد
يوسف ماهر عوض عطاﷲ
محمد كامل صديق احمد
احمد عطية محمد شعير
اسراء جمال محمود احمد على
ايمان سعد شمردل احمد
هبه مصطفى ابراهيم محمود
شيماء صﻼح حمدي حسين
حنان منصور ابو المجد على
احمد خضر محمد العوضي
كمال محمود راغب بريش
بسمة ايوب سعد محمد سعد
ايمان محمد عبد الحميد كيﻼني
دنيا محمد فكرى محمد
عمرو عبدالفتاح رزق صالح
يارا احمد قاسم محمود
فاطمه عمر توفيق على
كامل سمير محمود عبد الحميد
اميره محمد محمد تركى
ياسمين فرج عبد الرسول بسيونى
حازم عبدالمقصود فراج عبد المولي خروب
انجي باسم توفيق ابراهيم عبد القادر
اسﻼم احمد محمد شكري ماضي
ندى محمد نبيل ابراهيم محمد المسلمى
فاطمة صالح عبدالهادى صالح
اسراء احمد عﻼء على
عبد ﷲ رشدان محمد رشدان
سحر محمد محمد السيد الشافعي
بسمة ابراهيم الدسوقى احمد ابراهيم خليل
ليلى سمير النهيسى عبد الملك منصور

الكلية
تجاره انتساب م .بنها
علوم المنصوره
معهد فني تمريض المنيا
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب دمنهور
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم عين شمس
الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى ببنى سويف
تربية بنى سويف
اداب الفيوم
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تجاره جامعة السويس
علوم المنصوره
تربية ابتدائي السادات
حقوق القاهره
حقوق عين شمس
حقوق القاهره
تربية اسيوط
اداب انتساب موجه الفيوم
تجاره سوهاج
معهد فني صحى اﻻسكندريه
علوم الزقازيق
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية ابتدائي بنها
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
اﻷكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم  6اكتوبر
اداب اسيوط
تجاره انتساب موجه عين شمس
تمريض اسيوط
اداب كفر الشيخ
علوم رياضة طنطا
تجاره المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
833025
500854
803181
730029
736376
306870
310767
679720
585994
205295
365636
142988
218060
879796
575937
828140
502375
456086
316860
107833
445438
740398
122141
369131
370588
315597
233630
835723
160874
219976
902277
292396

اسم الطالب
اروى محمد عبد النبي ابراهيم
فيروز حازم محمد امين احمد
عﻼ عزت ابو بكر محمد
امل احمد عبد الفتاح احمد الشافعى
فاطمه حسن احمد محمد
سارة عادل عبدالصادق الجزار
هيام ابراهيم محمد الحدق
احمد ابراهيم محمود ابراهيم
محمد اشرف بدير الحسينى
كيرلس كليم حنا بطرس
هدى نجيب السيد مغربى
سلسبيل محمود بربرى محمد حسن
رنا احمد حسين عواد عبد الرحمن
هيام عبد الكريم محمد خلف
ساره محمد سيد حافظ
اسراء المدثر ابراهيم احمد
رانى سامى وديع فرج جرجس
ياسر رضا أحمد البسطويسى حليمه
رنا شحاتة على عبدالرازق
عمر حسام الدين مصطفى حافظ الشاذلى
هاجر مرتضى السيد عبدالكريم سالم
محمود عبدالعليم محمود مرسى
هاجر اسامه عبد الفتاح محمد
نورهان كمال الدين عبدالرحمن احمد ابوالخير
محمد اشرف حامد صيام
محمد معروف محمد مصيلحى الشاعر
محمد حسام الدين امام حسن
بسمه طنطاوى محمد العدوى محمد
زينب محمد سيد رمضان
شروق مصطفى فهمى سليمان
فايز سﻼم فايز سﻼم
دنيا وجدي على محمد احمد

الكلية
تجاره سوهاج
حقوق اﻻسكندريه
تربية ابتدائي المنيا
تجاره عين شمس
كلية اللغات والترجمة سوهاج
تربية ابتدائي شبين الكوم
تربية السادات
حاسبات ومعلومات المنصوره
تربية ابتدائي طنطا
تجاره طنطا
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية/رياضه اسيوط
تربية/رياضه طنطا
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره اﻻسكندريه
علوم جامعة دمياط
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
حقوق القاهره
علوم طنطا
تجاره الزقازيق
زراعه القاهره
تربية ابتدائي بنها
حقوق انتساب موجه عين شمس
حقوق بنها
تجاره عين شمس
معهد فني صحى اسوان
رياض اطفال القاهره طالبات
زراعه عين شمس
تجاره سوهاج
اثار القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
835460
544652
606859
144894
599758
142451
843565
542352
658680
365875
662054
580218
580587
295503
831031
221387
753693
452910
220461
607860
469479
756508
114904
323263
437255
364300
161268
904787
242973
549444
386746
166740

اسم الطالب
فايزه احمد فؤاد عبدالقادر حسين
محمد مصطفى محمد حسن محمد
هبه محمد عبد الحميد حسن
هشام محمد عبد الصمد محمد
محمد ايمن محمد توفيق عبدالحميد
هاجر عبد التواب رجب الجندي
محمد عبدالتواب احمد عبدالتواب
محمود شلتوت فوزى محمد
الزهراء السيد احمد محمد ابراهيم
ياسمين محروس محمد ضيف
ابراهيم جمال ابراهيم على القصبى
نورهان عﻼء الدين عبد الرحمن بركات
غاده راضي حلمي بدير
ميرنا فام هابيل فام
ايمان سعيد عربى احمد
هبه محمود السيد محمد احمد
محمود احمد سعد كساب مطاوع
مي ماهر عبدالفتاح السخاوي
احمد مصطفي محمد محمد عشماوي
ميرفت سامى محمد السيد
اخﻼص عبد ﷲ صالح بسطويسى صالح
اسماء عبد الرحيم غريب ابراهيم
مى محمد ادم عﻼم
نورا سمير مغربى على أبوزهره
امنيه ابراهيم بيومى محمد سيد احمد
ساره رمضان محمود ابراهيم
سارة عبد الحميد سيد على
اسماعيل محمد ابراهيم احمد
اسراء طاهر محمد محمد
شيماء محمد عبدالعزيز احمد
سلمى ايمن محمد احمد رزين
هالة يوسف السيد معوض

الكلية
معهد فني صحى اسوان
علوم رياضة اﻻسكندرية
علوم الزقازيق
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم القاهره
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
علوم رياضة سوهاج
تربية المنصوره
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية ابتدائي طنطا
اداب كفر الشيخ
حقوق انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره بور سعيد
اداب طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
رياضيه بنات الزقازيق
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
حقوق المنصوره
تربية حلوان
نوعية اشمون
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
السن عين شمس/رياضة
تربية /رياضه بنى سويف
تجاره سوهاج
اداب القاهره
تربية/رياضه دمنهور
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
210979
117045
219134
162887
613553
376251
530742
743363
220138
297254
296662
823763
892071
900796
749615
892729
535971
470473
527280
148557
606891
804193
677156
755143
822715
452792
103370
394591
226770
515132
737554
369303

اسم الطالب
جرجس رومانى رمسيس فلتاؤوس
محمد على محمد حسن عبد ﷲ
مصطفى كمال ابراهيم عبدالحميد
اسراء خالد سيد عبد المجيد
أﻻء ثروت محمد محمد مصطفى
محمود سمير محمود حنفى الدبيسى
سعيد محمد عبد العاطي محمد صقر
مصطفى عادل شعبان السيد
داليا فتحى على محمد شعيب
ياسمين سليمان عبد الحميد حسن
نورهان خالد كمال ابراهيم
عبد الرحيم عاطف عبد الرحيم احمد
عبد ﷲ مخيمر شكرى محمد
نورهان فتحي عبد الظاهر حنفي
رحمه ناصر محمد محمود
نسمه عبد الكريم ثابت طنطاوى
الشيماء محمد حلمي الحلواني
جرجس نادى جرجس سعد ابراهيم
آية وجيه عمار محمد عبد اللطيف
مى محمود ابراهيم حسن هيبه
اسماء عصام عبد ﷲ ابو المعاطى
رنا نعيم كرم زاخر
اسﻼم مصطفى فتحى عباس
امنيه اشرف كمال حسن
رضوى جمال عبد الرحمن أحمد
آية محمد انيس عطية
هدير عصام احمد محمود
احمد عبدالحميد زكى حامد
منال عرفة جابر عرفة
محمد باسم رشاد هدهد
ايه على محمد عبد ﷲ
شروق احمد عبدالحفيظ محمد

الكلية
العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم رياضة الزقازيق
رياض اطفال الفيوم طالبات
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره عين شمس
علوم دمنهور
تجاره جامعة السويس
حقوق عين شمس
تجاره عين شمس
حقوق انتساب موجه عين شمس
اداب اسوان
تجاره اسيوط
اداب سوهاج
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تربية اسيوط
تجاره دمنهور
اداب كفر الشيخ
استنفد الطالب رغباته
تجاره القاهره
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
فنون جميله فنون المنيا
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تربية العريش
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تجاره طنطا
تجاره القاهره
تجاره انتساب م .بنها
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب دمنهور
نوعية الزقازيق
معهد فني صحى بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
665629
305981
209099
609104
151273
131544
882642
310868
381550
322589
293090
670106
388778
320817
205430
157818
131537
538273
459978
671797
606059
369078
743144
185009
116978
377333
282398
825304
444535
304194
500212
214889

اسم الطالب
نورهان احمد الشربينى احمد شريف
محمد جمال عبد العظيم شقير
بافلى سامى حلمى حنا
محمد وليد بدر بدير حسن
هاله فرجانى مطاوع عبد الجيد
سلمى ياسر عبد المجيد عدلى
محمد محسن شعبان عبد البديع
سماح عبد الهادي عبد الوارث طلبه
امانى عيد عيد عيد
اية محمد المغاورى ربيع
منة ﷲ حمدي عبد الحميد السيد
روجينا رياض حمايه رياض
حسام سعيد كامل ابراهيم
امل محمد محمد حبيب
امنيه محمد فتحى محمود قاسم
محمد مصطفى محمود يسن
نوران جﻼل صﻼح الدين عبدة
فاطمه محمد محمد محمد جويلى
ماريهان محمد سعد الصاوى
احمد اسماعيل السيد عثمان
فاتن يوسف عيسى أبو علوان
اسراء محمد صبحى عبدالهادى محمود المهدى
لمياء عادل عبيد محمود
رانيا صﻼح حسين على
محمد مرزوق عبد العزيز عبد المقصود
ساره خالد محمد احمد
فادي ماجد عبد المسيح حنا
مصطفى جمال الدين مصطفى عبد الشافى
سعيد حسنى دسوقى طايل طوطح
منة ﷲ محمد محمود يوسف
ليندا عادل فؤاد عبد العاطى اسكندر
محمد عصمت محمد على محمد

الكلية
تربية المنصوره
علوم رياضة بنى سويف
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
علوم رياضة الزقازيق
اداب القاهره
تجاره القاهره
اداب سوهاج
تربية شبين الكوم
اداب انتساب موجه طنطا
تربية شبين الكوم
حقوق حلوان
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
معهد فني صحى بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي بنى سويف
اداب عين شمس
تربية طفوله ج دمنهور
تربية طفوله كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه الزقازيق
نوعية فنيه الزقازيق
علوم بنها
تربية اﻻسماعيليه
اداب بنى سويف
طب بيطرى القاهره
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره عين شمس
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
علوم طنطا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب اﻻسكندريه
علوم القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
905649
157533
678311
457957
166275
128403
813990
362886
157143
748384
596303
374154
318183
245020
905439
746633
524953
384178
440188
516390
154332
912531
753947
217041
754972
453371
833934
669414
587924
440342
133672
502810

اسم الطالب
نجاح محمود بخيت حامد
احمد طه حسن محمد
محمد صﻼح سالم رمضان
نور محمد محمد الحنفي السقا
نورهان احمد طه راغب
دينا خالد فراج عبد المجيد
اوليفيا لويز وليم بانوب
باسل عﻼءالدين عبدالخالق هاشم حمدان
اسراء محمد سعد ابراهيم
على طارق مصطفى محمد محسب
نشوى رشاد مصطفى قراميط
سمر محمد عبدالرازق ابراهيم
ماهر محمد الشحات عبدالنبى شكرى محمدفرج
اميره محمد مصطفى عبد ﷲ
انجى محمد احمد عبد الحميد
ريم احمد سالم مبارك
اية رافت جابر حفنى شاهين
احمد محمد سيد عبدالمؤمن سبتان
ميرنا رأفت عزيز بواقيم
محمد مصطفى ابراهيم خليل الشرقاوى
محمود محمد محمود محمد
رهام عاطف محمد حسين
اسﻼم الحسن الدسوقى عبده الدسوقى
احمد سيد فتحى عبدالرحيم
محمود ابراهيم عبدالعزيز الدسوقى
سلمى ايمن رشدى ابراهيم عبد الجواد
زينب الشافعي حسن محمد
احمد عبد الباسط احمد بدر احمد
نوران محمد عبدﷲ على مندور
هالة صﻼح الحسيني محمد السيد
يارا اسامه محمد عثمان
محمد خالد محمد صابر

الكلية
طب بيطرى سوهاج
الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى ببنى سويف
تمريض المنصورة
نوعية طنطا
تربية ابتدائي الفيوم
حقوق انتساب موجه القاهره
حاسبات ومعلومات المنيا
اداب عين شمس
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره جامعة دمياط
كلية البنات علوم عين شمس
تجارة جامعة السادات
خدمه اجتماعيه حلوان
طب بيطرى سوهاج
تربيه شعبة تربية فنيه اﻻسماعيلية
تجاره دمنهور
حاسبات ومعلومات عين شمس
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
تربية طفولة أسوان
تجاره بور سعيد
حاسبات ومعلومات حلوان
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تجاره طنطا
تمريض قنا جنوب الوادي
تجاره كفر الشيخ
علوم رياضة طنطا
علوم رياضة طنطا
استنفد الطالب رغباته
علوم رياضة سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
597991
133129
288838
362068
387226
812148
291812
381492
104593
364419
113824
293377
902119
240858
846876
659380
528010
879281
885291
916943
660556
877976
810132
316698
515442
206556
127262
740175
818684
599331
357206
664201

اسم الطالب
احمد محمد خليفة محمد خليفة محيض
سحر عﻼءالدين محمد وجدى
احمد عﻼء محمد محمد سعودى
ايمان محمود عبدالستار عبدالحميد
ندى كمال عباس حمزة
مينا اشرف شاكر جورجى
خلود فرج محمد محمود
خلود بدوى ياسين مرزوق
خالد سيد عبد المعطي زاهر
امينه سيد عبدالقادر محمد
مصطفى عنتر مصطفى على
اية جمال عبد ﷲ عبد الفتاح
بخيته فراج محمود موسى
بسمه عادل سيد سيد بدوى
نورا صﻼح الدين محمود عباس
محمد عبد العزيز محمد بهجت العدوي
رضوى صابر محمد على محمد
ساره موريس عزمى حنين
اماره مصطفى محمد ابراهيم
محمد صابر كامل عزاز
ايه هيبه عبد العزيز محمد البدراوي
محمد عادل منصور احمد
نورهان احمد على محمد
برثينا امين حنا ذكى
محمد عبد الناصر محمد احمد عقده
جورج ابراهيم اسحق ابراهيم
اية سيد محمود سليم
احمد محمد عبدالحميد حسين
صفاء سعيد عبدﷲ محمد
ندى عمار عبد العزيز عبدالغنى
مصطفى عبدالعزيز على شلبى
يوسف فتحى ابراهيم السيد

الكلية
تربية جامعة دمياط
حقوق القاهره
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره عين شمس
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره انتساب موجه حلوان
كلية البنات آداب عين شمس
حقوق القاهره
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره القاهره
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب سوهاج
تربية عين شمس
تجاره سوهاج
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تربية أساسي اسكندرية
تجاره اسيوط
تربية/رياضه اسيوط
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
تربية ابتدائي المنصوره
معهد فني صحى اسيوط
اداب المنيا
معهد فنى تمريض بنها
تجاره دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
معهد فني صحى الزقازيق
نوعية المنيا
حقوق الزقازيق
نوعية فنيه عباسيه
اداب المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
678128
901803
575665
234379
580172
442705
599532
734409
922354
469211
139612
598255
204278
244227
315454
154939
598203
835160
112128
371507
500879
115488
314260
675038
460517
428304
682156
440549
118670
744178
668388
432970

اسم الطالب
منى احمد محمد محمود احمد السيد العجرودى
رندا مكى على رضوان
اميره محمد بسيونى محمود سﻼمه الهباب
احمد محمد ابراهيم بيومي
منة سعد محمد إسماعيل
تسنيم فتحي مصطفي راغب أبو حشيش
محمد احمد ابوزيد سﻼمه
ندى حسن محمد حسانين خشبة
ابراهيم يحيى حسن فهمي
سهير بسيونى السيد ابراهيم الجعفرى
ندا محسن ابراهيم امام
محمد أيمن أحمد رزق عربانو
هشام محمد صﻼح الدين حامد
اسماء يونس احمد يونس
السيد كمال السيد كمال
عمرو محمود محمد عبد الرحمن
علي محمد المندوه علي التمامي
طارق علي حسن محمد
مارينا نبيل صليب ناشد
تقوى محمد عبدالعظيم عبدالعزيز
دينا عادل منصور محمد عيسى
لبنى عﻼء حسن محمد ابو النجا
اسراء مصطفى محمد عبد التواب
ابراهيم عبد السميع ابراهيم عطيه فتوح
محمد السعيد دياب سالم
عبدالرحمن مصطفي على احمد
ندى نعيم يوسف اﻻمام اﻻمام
هايدى احمد ابراهيم محمد شعبان
اية لدهم عبد الرحمن على
نور محمد احمد الخولى
امال اشرف مجاهد مجاهد الطيار
محمد كمال عبد الرحمن السيد رمضان

الكلية
معهد فني صحى المنصوره
اداب انتساب موجه سوهاج
معهد فني صحى طنطا
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
زراعه المنصوره
تربية ابتدائي طنطا
تجاره الزقازيق
علوم الزقازيق
تمريض أسوان
زراعه كفر الشيخ
حقوق انتساب موجه القاهره
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
تجاره عين شمس
تربية حلوان
علوم رياضة بنها
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
نوعية عباسيه
حقوق بنها
تجاره دمنهور
تربية حلوان
تربية شبين الكوم
علوم رياضة المنصورة
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تجاره اﻻسكندريه
اداب المنصوره
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
اداب المنصوره
علوم رياضة شبين الكوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
355396
429246
578370
472766
387726
149103
375967
156435
735822
612492
732133
890823
600098
669804
119244
308966
734396
318010
244124
232758
389295
885614
137847
898928
425815
593673
282887
312468
673475
531883
592903
371232

اسم الطالب
ايمان محمود فراج مناع
اميمة احمد ابراهيم محمد احمد
رئيسه رمضان عباس يوسف احمد
أسماء عبدالحكيم محمد علي
ندى كمال محمد عبدالعليم مصطفى عوض
محمد رضا محمود عبد السﻼم
محمود سامى محمد جوده الدحدح
ايه مجدى عبد التواب ابراهيم
نانسى محمد على سيد احمد على
احمد حسن السيد ابراهيم محمد على
مصطفى سمير محمد السيد
شيماء هاشم على عمر
عبدالعزيز محمد عبدالعزيز محمد
محمود محمد صبرى على حسانين
روضه طارق ابراهيم عبد المطلب
محمد محمد علي عبد الظاهر إبراهيم اﻹمبابي
لمياء اشرف على سابق
احمد مصطفى عبد المجيد راضى
اية حسان محمد منصور
وﻻء مصطفى امبابى مرسى
اسماء جمال عبدالنبى هنداوي
اﻻء جميل رمضان على
زينب محسن حسن احمد
ايه عﻼء احمد عبد العال
ريم عصام الدين صابر رزق
امانى مصطفى مصطفى المتولى مصطفى صقر
مريم احمد رافت عبد اللطيف سليمان
محمود عاطف حواش عبد الحليم
ايات ابراهيم محمود السيد عبد السيد
يحيى ذكريا عبدالرحمن هﻼل خليفة
احمد عماد محمد السويركى
محمد عﻼء شبل عمر عثمان

الكلية
تربية عين شمس
معهد فني صحى اﻻسكندريه
دار العلوم ج القاهره
اثار القاهره
اداب طنطا
تجاره القاهره
حقوق بنها
تربية /رياضه بنى سويف
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
تجاره جامعة السويس
تمريض اسيوط
زراعه الزقازيق/رياضة
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره القاهره
تربية رياضيه بنين جامعة السادات
نوعية الزقازيق
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
رياض اطفال القاهره طالبات
حقوق عين شمس
علوم عين شمس
إعﻼم بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
حقوق سوهاج
طب بيطرى فرع مطروح
تجاره جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات حلوان
علوم رياضة جامعة دمياط
تجارة جامعة السادات
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
العالي لﻺدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر
اداب انتساب موجه بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
230043
741904
735729
755341
371917
147173
465023
669340
148346
583647
909613
557602
680056
331030
240898
537012
840864
167549
209718
211530
449217
810273
828396
181188
151069
208294
524758
731721
606634
831286
289995
220676

اسم الطالب
هدير خليفة عبدالمعز محمد خليفة
محمد على مصطفى شحاته جلهوم
محمد عبد الرحمن موسى مدكور
رقيه عبدالقادر سلمى محمد
هدير محمد تهامى محمد يوسف
احمد عبد المجيد محمود عبد المجيد
محمود محمد ابراهيم الجريدى
على راضى على محمد
عائشه كمال مهدى حفنى
رنا جابر السيد ابو سلطوح
منه ﷲ محمود محمد جاه الرسول
إسﻼم عبد الفتاح محمد بديوى
هبه السيد السيد احمد شمس الدين
باسم لبيب حلمى ايوب العبد
ايمان خالد السيد مغربى السيد
ايمان طلعت فوزى احمد على
فتحى صﻼح خلف عبد الغنى
رحاب ممدوح السيد روبى
زياد هاني محمود ابراهيم
اميره محسن عبدﷲ شهاب الدين
روميثاء عبد الرحمن حسين على
شهيره شعبان محمد عبد الفضيل
حسام أحمد خلف فاضل
احمد عماد عبد العظيم عبد الجيد
عطاﷲ عبد التواب توفيق حسين
نورهان جمال عز الدين عبد الراضى
احمد ايهاب احمد محمد خربوش
احمد السيد صﻼح عبد الحميد
آﻻء عبد العال أحمد حسين
عبير حمدى تقى محمد
دنيا محسن محمود عصام
احمد راضى سعد محمود

الكلية
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره انتساب موجه قاهره
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
علوم رياضة اسوان
كلية تجارة ج أسوان
علوم طنطا
رياض اطفال المنصوره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية حلوان
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
علوم رياضة المنيا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
دار العلوم المنيا
كلية تجارة ج أسوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
زراعه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية طفوله الزقازيق
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
587263
912112
829489
603744
578562
588552
125332
464915
836809
812832
127259
120621
576993
310795
428396
656285
732010
739245
210413
359058
747961
658836
183961
742753
747765
281214
429459
610178
382512
503086
546423
906675

اسم الطالب
ايناس احمد محمد احمد موسى
احمد جمال محمد احمد
مارى نصر روفائيل عبده
احمد السيد عبد العزيز العمرى
محمد اشرف محمد عبد الرحمن الرفاعى
محمد ناجي محمد عبدالسميع عباس
رنا وجدى محمد مسلم
احمد عبدالرحمن حسين ناجى
رحاب الصغير عبدالوهاب محمد
اسماء فولى سيد ابراهيم
امينة حسين صبرة حسين
كريم عبد المرضى محمد احمد
ايه ابراهيم عبد العاطى عبد العاطى شحاته
عﻼ محسن حسين داود
طه احمد على محمد سليمان
عبد الرحمن ثروت على على عبد النبى
احمد وجيه ابو الحمد حسين
منصور السيد احمد السيد منصور
عبدﷲ خالد احمد مظهر المنيرى
اندرو مجدى كامل بدروس
مروه محمود بكري علي
اميره حمدى على عبد البارى صﻼح
لمياء اسامه احمد زكى
داليا محمد ذكي علي الكيﻼني
اﻻء اشرف ابوالحسن بربرى
محمود احمد محمد القصير
ريم انور حميد سالم
عبد الرحمن محمد ابراهيم محمود رضوان
عبدالفتاح رمضان محمد محمد العسكري
احمد رمزى توفيق ميكائيل عبد الغنى
سلمى اشرف على احمد ابو الخير
ميرنا ضياء الدين ثابت عبد الواحد

الكلية
اداب طنطا
تربية ابتدائي اسوان
اداب اسوان
علوم رياضة الزقازيق
حقوق طنطا
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره كفر الشيخ
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
اداب انتساب موجه المنيا
حقوق القاهره
تجاره القاهره
اداب المنصوره
تربية ابتدائي شبين الكوم
حقوق اﻻسكندريه
تجاره المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
حقوق الزقازيق
حقوق عين شمس
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره جامعة السويس
معهد فني صحى المنصوره
اداب انتساب موجه عين شمس
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
معهد فني صحى اسماعيليه
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
اداب انتساب موجه الزقازيق
طب بيطرى بنها
تجاره بنها
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
تربية طفوله سوهاج طالبات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
384877
306045
153409
148533
816208
603156
656241
155034
213591
525306
167364
612971
755996
245325
734008
376638
455859
589197
916193
518109
908033
833309
664447
293771
141586
578458
760656
430765
146192
654190
846355
308296

اسم الطالب
احمد مختار محمد مختار
اسﻼم خالد عبدالحميد عبد الحميد هنداوى
نغم عاطف عبد النبى عبد الحفيظ محمد
غادة طارق محمد احمد
رحاب عاطف شوقي سرحان
طارق سليم عبد الهادى سليم
محمود محمد ابراهيم السيد البدوى
سمية سيد فتحى احمد قطب
ف﷼ صالح ابراهيم عبد المقصود
داليا السيد حسن احمد حسن
خديجه رجب فهمى اسماعيل
اﻻء فوزى محمد عبدالمنعم
طارق محمود سليم سﻼمة
اسمت احمد حنفى السيد
مروه عبد الفتاح فتحي عبد الفتاح
اميره حسن عبدالباسط السيد حسن
مصطفى محمد عبد الحميد سليمان
اسماء رضا محمد محمد منجد
ايه جهاد رضوان جمعه
وسام محمد ابراهيم احمد محمد
نرمين ضاحى القط احمد
مايكل سعيد فكري صالح
محمد مدحت على احمد عراضي
ابراهيم رأفت عزت العزب
احمد حامد محمد عبد العزيز
احمد سعد عبدالمطلب الشناوي
احمد صﻼح ابراهيم عبد الحميد
مريم ابراهيم احمد حسن سليمان
ايه هشام فتحى ابو عمر
هبه حسن عبد الغفار حسن عبد الغفار
منى رجب طاهر احمد
اسﻼم عاطف رمضان دنيا

الكلية
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
اعﻼم القاهره
اداب المنيا
تربية رياضيه بنين الزقازيق
تجارة جامعة السادات
علوم بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب اﻻسكندريه
اداب الفيوم
اداب الزقازيق
اداب العريش
حقوق حلوان
اداب الزقازيق
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره طنطا
تربية طنطا
تربية ابتدائي اسيوط
اداب دمنهور
علوم اسوان
زراعة قنا ج جنوب الوادي
حقوق المنصوره
حقوق حلوان
اداب القاهره
تجاره طنطا
حقوق الزقازيق
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب القاهره
معهد فني صحى رياضه المنصورة
تجاره سوهاج
تمريض شبين الكوم المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
445274
148101
657895
446053
744017
310230
232338
328679
596404
737602
754413
588358
106212
354611
911002
152955
534761
582631
740849
610703
441892
668613
659476
123694
597643
358148
448330
155680
829340
726151
455440
204153

اسم الطالب
اميره حسن مرسى محمد الفخرانى
اسﻼم ممدوح فتحى رزق
ساره الباز السيد علي
اكرم عﻼء الدين عبد الجليل علي ابراهيم
اسراء ناصر علي احمد
احمد ماهر محمود سعد
محمد عبد الحفيظ حسن صالح
حسام حسن فاروق ابراهيم
ابراهيم محمود عبدالجواد عبدالحافظ
رانيا احمد صبحي محمد احمد سليم
ريم مصطفى احمد محمد غراب
محمد زكى انور زكى عرفة
مريم محمد اكرم احمد الشوربجى
دهب سامى محمد احمد
باسم جرجس سليمان سعيد
سلسبيل سامى كامل محمد
إيمان أحمد محمد السعيد عبيد
فاطمة السيد عبدالفتاح محمد اﻻكشر
محمد محمد علي فؤاد بحيري
آيه عبد المنعم محمد موسي حسن
محمود محمد إسماعيل حسين عطيوي
محمود السيد عبد المنعم محمد محجوب
ناريمان عبد الناصر السيد عبد العاطى القصبى
كيرلس عبد ﷲ عيسى سمعان
محمد عبد الجليل محمد عبد الجليل
نورهان احمد محمود احمدعامر
رضوى محمد عبد السﻼم علي ابو شوشه
اكرم محمد عبد الستار عبد الحميد
آَﻻء محمد فؤاد محمود
حازم عصام الدين محمد عبد ﷲ خطاب
محمد اسماعيل محمد حسين ابراهيم
يوستينا فتحى ابراهيم سعد

الكلية
اداب طنطا
تجاره القاهره
معهد فني تمريض المنصوره
فنون جميله عماره المنيا
تربية اﻻسماعيليه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
حقوق حلوان
تجاره بور سعيد
تجاره الزقازيق
تجاره بور سعيد
علوم رياضة طنطا
تجاره القاهره
تجاره طنطا
معهد فني صحى اسوان
اداب بنى سويف
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب جامعة دمياط
تجاره جامعة السويس
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره طنطا
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
علوم المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره طنطا
تربية /رياضه بنى سويف
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا
حقوق بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
307056
729937
659706
805701
746207
150812
470783
352409
103277
280125
914358
817458
845616
665013
222423
388216
370303
460015
376832
114884
366872
467514
239815
752824
386036
156258
503009
285046
596563
371309
288928
433247

اسم الطالب
ايمان متولي سعيد ابو عواض
اميره سعيد محمد على
ساره محمد جمعه الحسينى
دعاء خالد محمد ابوسريع
عادل ياسر شوقى الطنطاوى
كيرلس عاطف بباوي ابراهيم
منى عبد السميع جودة حسين
محمد عبدالمقصود عبدالمقصود حسن
على اسماعيل محمد اسماعيل الطلحاتى
اسراء مصطفى امام محمد
نوره احمد حمزه على
مينا منير شاكر جندى
احمد يوسف عبدالﻼه الصغير
عبد الرحمن فتحى محمد ابراهيم محمد المرسى
اندرو ناجح حلقه عويضه
زينب عبدالمعطى عبدالعزيز محمد
يوسف محمود عبدالمنعم محمد
روان طارق زكريا محمد زكى المغربى
فاطمه عادل ابراهيم الخولى
ضحى خالد عبد العاطى احمد الشافعي
محمد احمد الدساوى محمد جمال الدين
حمادة عبد الخالق عبدﷲ عبدالخالق
احمد محمود محمد على شهاب الدين
نورهان محمد ابراهيم عبد المجيد ابراهيم
ضحى خالد عبدالعزيز احمد
سيد كمال سيد حجازى
محمد أحمد حسن مغازي موسى
ياسمين خالد عبد الفتاح السيد
معاذ عصام محمد السيد جمعه
احمد سعيد محمد سيد
سيد عبد الحكيم سيد عبد الحكيم
احمد طارق محمود خميس

الكلية
دار العلوم الفيوم
تربية الزقازيق
طب بيطرى كفر الشيخ
اداب المنيا
علوم رياضة اﻻسماعيليه
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية ابتدائي كفر الشيخ
السن عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق انتساب موجه عين شمس
تمريض أسوان
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
تربية المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
كلية الفنون التطبيقية ببنها
اداب انتساب موجه الزقازيق
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ
تربية عين شمس
تربية عين شمس
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
اداب كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم رياضة جامعة دمياط
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره بنى سويف
علوم رياضة جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات عين شمس
كلية الزراعة جامعة دمياط
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
حاسبات ومعلومات القاهره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
288966
478554
613870
666658
728701
510708
890627
740865
814135
681584
752746
530238
449351
442070
675556
139624
160916
681794
433494
161546
547619
166171
549509
449333
576524
168254
376004
655240
139931
229076
139855
876174

اسم الطالب
يوسف عﻼء حنفى محمد صالح
مصطفي مجدى محمد محمد الدباح
محمود يوسف عطية عبدالرحمن عبدالمجيد
احمد خيرى محمد المكاوى عجور
محمود اشرف محمد الحسينى محمد
مازن شريف صﻼح احمد عبد الغنى
هادى عبد الرزاق عبد المنعم عثمان
مصطفى السيد محمد السيد عبد القادر
مريان مجدي صليب زكي
عمر محمد عبد الحميد على رضوان
لما السيد احمد احمد عبد القادر
عمرو منصور نصر منصور الشامى
مروه محمد حسين حسن
احمد محمد سعيد عبد النبى السعدنى
بهاء محمد فوزى ابراهيم اسماعيل
اسراء على رشاد محمد
اسماء فتحى رمضان فاضل
محمد احمد على مسعد سعدة
محمد سعيد محمد حجازى
هشام علي سيد احمد
اسﻼم محمد غازي عبدالجليل
احمد حسين حسانين الروبى
حسناء حمدى رياض عبدالونيس عمر
تقى عﻼم مسعود عﻼم عمار
دعاء جﻼل محمود عبد الوهاب
كوثر محمد على حافظ حسين
احمد اشرف على محمد على
صﻼح الدين محمد محمد عبد الرحمن
عبد الرحيم اشرف عبد الرحيم عبد السﻼم
حنا ابراهيم حنا ابراهيم
منه مصطفى عبد السﻼم الغريب
بوسى حماده انور محمد

الكلية
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره بنها
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره بنها
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية رياضيه بنين اسيوط
نوعية بور سعيد
تربية ابتدائي المنيا
تجاره المنصوره
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تجاره طنطا
تربية ابتدائي طنطا
تجاره طنطا
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه الفيوم
تربية ابتدائي بنى سويف
زراعه المنصورة/رياضة
تجاره دمنهور
تربية بنى سويف
تجاره دمنهور
تربية/رياضه الفيوم
علوم رياضة اسوان
تربية طنطا
معهد فني صحى طنطا
تربية الفيوم
علوم عين شمس
تربية المنصوره
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تربية عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
830920
735321
321845
280262
315687
535028
753429
545148
154488
372939
728366
736263
356817
751003
609801
296138
163106
599816
601854
104290
807735
245537
674670
880376
354393
665665
587420
376886
726186
388658
889068
890581

اسم الطالب
عبدﷲ على حسانى على
خالد محسن رزق محمد احمد
محمد عبد الغنى محمد حمزه
اسراء مصطفى محمد السيد
محمد سﻼمة مرسى عبد الرافع نصار
اية رجب عبد السﻼم عبد الحليم
دنيا حسن محمد السيد عبد ﷲ
عمرو صﻼح ابراهيم الحسينى
ماري ماهر عزيز جرجس
ساره محمود السيد محمد
اسماء احمد محمد حسين
اميره احمد دسوقى محمد
احمد ماهر احمد عوده
مصطفى خالد السيد على منصور عبد العزيز
اسراء محمد احمد صالح
يثرب عبد الحميد متولى عبد الحميد
حسناء جمال عبد القوى على
احمد طه سيف يوسف على
آيه أكمل سعيد جودة
اميرة محمد سيد خليل
عمرو رمضان عبد المغني محمد
عمرو عاطف عمر سند عزب
عبد الرحمن جمال محمود عبد الوهاب هﻼل
مادونا محسن ارميا عياد
احمد اشرف حسام على
ياسمين محمد محمد عبد الغنى البراشي
اسراء رضا عطيه غطاس
الشيماء ماهر محمد احمد القطان
شيماء جمال عبد المعطى على حسن
محمود محمد جمعه علي
محمد محمود احمد محمد
حسن احمد حسن احمد

الكلية
معهد فني صحى سوهاج
علوم الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تمريض دمنهور
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
علوم المنيا
تجاره عين شمس
طب بيطرى الزقازيق
نوعية موسيقيه الزقازيق
دار العلوم ج القاهره
علوم بورسعيد
علوم الزقازيق
تجاره عين شمس
اداب الفيوم
تربية رياضيه بنين الزقازيق
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تربية حلوان
علوم المنصوره
تربية ابتدائي اسيوط
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
علوم جامعة دمياط
تربية بنها
تربية عين شمس
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
معهد فنى تمريض بنها
تربية/رياضه اسيوط
تربية رياضيه بنين اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
576021
325328
161020
218122
660781
911847
894257
575058
501877
900469
605493
309924
737986
477602
520036
390355
669969
506284
900644
681188
310302
876187
434142
898997
812092
824340
112172
913199
834151
730342
208349
903821

اسم الطالب
ليال مجدى محمود اسماعيل ابراهيم
خلود ابراهيم محمد عبد الكريم
احمد عبد المنعم عبد العظيم محمد
مي يحيى محمد سيد احمد
على عبد ﷲ صديق عبد ﷲ حﻼوة
احﻼم ابراهيم اسماعيل احمد
تغريد صالح زين العابدين احمد
هايدى احمد يوسف الحداد
منة ﷲ محمد عباس يوسف البشوتى
ابانوب فخرى توفيق مسعد
منار جﻼل عثمان الصادق
احمد محمد شبل حبطرش
على محمد سﻼمة على
عمرو حسن عطية نصار
ياسمين السيد محمود يوسف خميس
اشرف حماده محمد عبدالباقى شرف
خلود عبد القادر محمد مصطفى الغرباوى
أسماء طارق عبدالعزيز محمد
اسﻼم شحاته مصطفي احمد
نورهان محمود عبد الحميد حسن
احمد محمد عبد الحميد شرقاوى
امانى عبد الناصر عبد الصادق احمد
احمد نصر ابراهيم على مصطفى ابوزيد
فاطمه محمد احمد احمد
عبدالرحمن محمود حلمى عبدﷲ
مروه محمد امين محمد
نورهان السيد السيد صالح
اﻻء بهاءالدين تقادم السيد
فاطمة احمد حسين احمد
زياد محمد فتحى محمد زحافه
احمد عمرو محمد لطفى المهدى
اميره صابر اسماعيل محمد

الكلية
تربية ابتدائي طنطا
حقوق قنا جنوب الوادي
تربية /رياضه بنى سويف
اثار القاهره
تجاره المنصوره
تربية ابتدائي اسوان
تربية سوهاج
تجاره طنطا
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
تربية الزقازيق
اثار الفيوم
اداب الزقازيق
ك.ت .فني صناعى المحله الكبرى
اداب دمنهور
زراعه بنها/رياضة
نوعية المنصوره
حقوق اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
دار العلوم ج القاهره
اداب كفر الشيخ
معهد فني تمريض اسيوط
علوم رياضة اسوان
اداب سوهاج
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
حقوق القاهره
علوم اسوان
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حقوق القاهره
تربية سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
822250
895996
453234
167378
595884
115691
126102
652070
206575
282951
578219
615329
356060
744209
163097
613171
310593
807965
595761
879594
121207
727245
372461
463428
305606
541980
324149
740930
543072
598175
529073
738180

اسم الطالب
اﻻء شاذلى مصطفى حسن
امنيه عبد اللطيف ابوالحمد احمد
مريم مسعد عبد المسيح نصر ﷲ صليب
فاطمه عبد الباقى عبد الباقى عبد المطلب
ايه احمد جمال فريد عيد
ميرنا مجدى بولس غطاس سعيد
نورا سيد عبد المالك عبد العليم
محمد حسين محمد محمد الجمل
ماركو نبيل نعمة ﷲ ميخائيل
محمد شريف احمد محمد زايد
مروه شريف محمود على السيد
ايمان يسرى كمال على
ساره صبرى على محمد
ايه محمد فاروق محمد
اية توبه توفيق محمد
آﻻء السيد عبد الحميد عبد ﷲ فرج
ايمان عبد الحفيظ أحمد ناجي
مصطفى طه احمد طه
محمد يسرى احمد عبد الرازق حجاز
نورهان فتحى رمضان عبد السﻼم
احمد محمد محمد حسن
احمد حمدى نصر السيد نصر
سلمى سيد فرغلى على
اسماء خالد محمد رفاعى طليس
اشرقت محمد عبد الغفار عبد الغفار حشيش
محمد عبد القوي محمد محمد خطاب
رحمة عمر عبيد احمد
ابراهيم اشرف ابراهيم كامل
بﻼل على عثمان محمد احمد
بنان عماد محمد عبد المنعم ابو الفتوح عيسى
احمد طارق مبروك عبد الوهاب القالع
اسﻼم احمد داود محمد الباز

الكلية
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية سوهاج
طب بيطرى بنها
السن عين شمس
حقوق المنصوره
تجاره القاهره
تربية حلوان
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره القاهره
حقوق القاهره
علوم طنطا
تربية الزقازيق
حقوق عين شمس
تربية اﻻسماعيليه
علوم الفيوم
معهد فني صحى الزقازيق
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
علوم رياضة المنيا
تربية جامعة دمياط
اداب انتساب موجه اسيوط
علوم رياضة عين شمس
عالي هندسة بلبيس
كلية البنات تربية عين شمس
نوعية كفر الشيخ
حقوق شبين الكوم ج منوفية
تجاره اسيوط
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية اﻻسماعيليه
علوم رياضة دمنهور
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
اداب دمنهور
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
529645
802496
461141
103272
472027
459613
281053
230906
153655
597657
454058
834125
391220
132654
281114
657563
359624
351442
828650
876141
671652
607228
216052
219288
535337
387813
471234
808496
165387
843497
846758
218740

اسم الطالب
السيد ناجح السيد بدر احمد
دعاء احمد فرج ابراهيم
احمد رياض ابراهيم خليل جاد ﷲ
بافلى رأفت حليم خلة
السيد جمال السيد بدير
السيد حمدى عبده السيد بدر
محمد ياسر محمد ابراهيم
محمود محمد سرحان حسن
ياسمين عبد الرحمن عبد الكريم مصطفى
محمود سامى محمد المكاوى المرسى جﻼل
هاجر محمد طه التﻼوى
الفت محمد غزالى عثمان
ساره طارق محمد حنفى
محمود فرج ﷲ احمد محمد فرج
يوسف صبحي محمد عبد القادرالعوضى
يمنى محمد سليمان سليمان عوض
وليد صﻼح عبدالخالق محمد
يارا عاطف عبدالفتاح عبدالغنى القبانى
محمد سيد عباس محمد
خديجه محمود السيد احمد
نرمين نادر فكرى السيد
محمد شعبان موسى سليم
مارينا سمير لبيب بشارة
دنيا احمد محمد محمد خضر
اسراء عاطف يس غنام
منار شبل على شبل
اسماء سليمان على جادﷲ على
عمر دردير ابو بكر دردير
يوسف سميح لطفى عبد ﷲ
ناجي برهام ناجي عبدالكريم
ريهام عبد الفتاح محمود نوح
محمد مجدى ماضى ابراهيم

الكلية
تجاره دمنهور
معهد فني تمريض المنيا
زراعه كفر الشيخ
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره كفر الشيخ
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
حقوق عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
إعﻼم بنى سويف
حقوق المنصوره
اداب انتساب موجه طنطا
كلية تجارة ج أسوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية المنصوره
تربية/رياضه عين شمس
اداب عين شمس
حقوق قنا جنوب الوادي
تربية اسيوط
زراعه المنصوره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
زراعه عين شمس
طب بيطرى دمنهور
علوم بنها
تربية كفر الشيخ
حقوق بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب المنيا
تجارة قنا ج جنوب الوادي
السن عين شمس/رياضة

Page 4107 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
156107
829657
654701
351044
153818
576042
320657
458026
443277
433235
442565
912010
886327
225599
353663
374378
613864
468825
915020
902839
680082
118464
451719
538586
110784
751647
461444
683284
106061
104299
742600
727508

اسم الطالب
على فوزى محمد عبد الجواد
فاطمه مرسي حمزه محمد
محمد السيد عبد الهادى سليمان برام
هاجر نشات رفاعى محمد
نورهان محمد صﻼح علي
عبد القادر تاج الدين عبد القادر النجار
عمر ايهاب رياض محسن
ياسمين الحسينى احمد يوسف رجب
نهال عبدالحميد عبدالنبى عبدالحميد نوفل
مؤمن احمد عبد المنعم عبد المجيد عيد
طارق الوليد عبد اللطيف الكفورى
ياسر السيد حسن اسماعيل
محمد عبد الحفيظ محمد محمود
فاتن حمدى عبد الراضى عبد العال
كريم زكريا محمد محمد يوسف
هدير مجدى كمال السيد محمود عبدالوارث
محمد محمد السيد سيد احمد
اسماعيل عبدالكريم مصطفى حسن حقى
ساندى عونى فايز بسطا
مارينا ناصر رمزى جورجيوس
احمد سمير لطفى احمد اسماعيل
رحمة سيد محمود محمد عبد النبى
محمد اشرف ابراهيم الدسوقى الجوهرى
ياسمين مبروك محمد سعيد سﻼمه
احمد عادل ابراهيم حسن
ايه السيد على حسن العربانى
اسماء السعيد مصطفى عبدالرحمن فضل
اميره احمد على معوض
يمنى ياسر عبد الباسط محمد عبد الصمد
ميرنا خالد سعيد محمد
عبير احمد رفاعي عطيه
اسماء رضا عبد ﷲ سﻼمه عبدﷲ

الكلية
علوم بنى سويف
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره بور سعيد
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية ابتدائي بنى سويف
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب طنطا
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تربية اسكندرية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى اسوان
اداب اسيوط
تربية عين شمس
تجاره عين شمس
اداب الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
حقوق اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
تجاره سوهاج
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
اداب القاهره
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب
طب بيطرى دمنهور
زراعه القاهره/رياضة
تربية ابتدائي بور سعيد
تربية كفر الشيخ
طب بيطرى الزقازيق
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
387090
613715
601720
434043
520880
211041
837238
840953
667570
129669
509976
663315
133479
815490
751022
285937
584222
455946
449069
116921
425620
322785
107990
595500
365215
841761
152028
308741
217670
468305
466436
502773

اسم الطالب
نرمين محمد فرج عبدﷲ
احمد حمدى احمد عمر
عبد الرحمن صبحي عبدالعظيم عوض هاشم
اسﻼم مسعد سعد على
اسﻼم عيد فايز نوح بساط
عمر خالد عبد الﻼه على ابو السعود
مصطفى أحمد كمال الدين مصطفى محمد
عبدالرحمن مختار عبد العظيم هاشم
سماء طارق محمد السعيد سالم
منار عبد الجواد محمود محمد
صيام ابراهيم صيام محمد حسين
امنيه اسامه احمد حسن شومان
منة ﷲ سيد محمد جاه الرسول
مارجريت ثروت عزيز ابو السعد
عمر اسامه السيد مصطفى ابو زيد
مي صالح على على صالح
ايهاب احمد مصطفي عبد العال
محمد شعبان محمود جمعة
مريم محمود محمد إبراهيم نافع
حسين سمير احمد حسين
احمد عاطف خالد محمد احمد
اية عادل العزب عبد الرحمن الشعراوي
مازن عمرو احمد عاطف
عمار رضا محمد بركات عبد العال
ايه عﻼء امين ابراهيم
مريان عزيز سدراك انس
عبد الرحمن مصطفي عبد الخالق رزق
ياسر عزت احمد عبدﷲ بدوي
اسراء رضا سيد سﻼمه
احمد جمال محمد ابراهيم الجيزاوى
منى عبد السﻼم محمد عبدالسﻼم خليل
نورهان عمرو عاطف محمد دوير

الكلية
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
اداب دمنهور
السن عين شمس/رياضة
تربية فرع الوادى الجديد
نوعية المنيا
اداب المنصوره
اداب عين شمس
اداب دمنهور
اداب المنصوره
حقوق انتساب موجه القاهره
رياض اطفال القاهره طالبات
علوم بورسعيد
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره المنصوره
حقوق طنطا
تجاره طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره بنها
كلية البنات علوم عين شمس
حاسبات ومعلومات حلوان
ك.ت .فني صناعى بور سعيد
تربية عين شمس
تجاره بنى سويف
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تربية كفر الشيخ
معهد اﻻسكندرية العالى لﻺعﻼم بسموحة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
523385
363483
185568
810764
831776
890604
504678
501504
169017
662512
525185
372437
218009
432430
527897
204064
828686
920126
110535
142920
740762
211002
432625
319457
665154
239209
543096
146075
168052
308789
300434
816944

اسم الطالب
محمد يسرى محمود محمد احمد عامر
عطا مجدى عطا حسن
مى عبد العال هاشم مصطفى
شنودة ثابت عبد الملك اسكندر
مني سعيد خواص محمد
محمد حمدى فؤاد جعفر
محمود سالم عبد الرازق يوسف
انجى مرزوق حسن عبدالحافظ
هند عبد المنعم السيد رمضان
محمود على عبد الحميد اسماعيل فوده
سلمى محمد جابر محمد مرسى
ايه محمد عبدالحكيم احمد
نورهان حسني حسن مصطفى
محمود هاني فتح ﷲ خير ﷲ
اميرة السيد محمد يوسف
كﻼرا مجدى يوسف بخيت
اسراء جمعة محمد مبارك
سهام دياب احمد عبدالعزيز
فادى عادل مفيد عجايبى
اسماء ربيع راشد محمد
محمد طارق ابراهيم عبد الحكيم
سهى احمد ناجى عبد الفتاح
بيشوي سعيد جيد راسم حنا
اسراء زينهم عبد العزيز زايد
محمد رفعت السيد السعيد خطاب
عبد الرحمن سعيد ابراهيم عبد العال
محمود محمد ابو زيد محمد حموده
فاطمه عمر رجب مرسى الشريف
اميرة تكال السيد عبد القادر
مجد اﻹسﻼم احمد محمد عبدالمطلب
هيام كمال محمد الصغير منيع
اسراء صفوت عبدالحكيم عبدالعال

الكلية
حقوق اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه عين شمس
اداب بنى سويف
معهد فني صحى بنى سويف
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية رياضيه بنين اسيوط
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه الفيوم
علوم رياضة بورسعيد
تربية اسكندرية
اداب عين شمس
اثار الفيوم
حقوق اﻻسكندريه
اداب اﻻسكندريه
اداب القاهره
اداب قنا ج جنوب الوادى
تربية ابتدائي سوهاج
السن عين شمس/رياضة
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية رياضيه بنين بور سعيد
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
حاسبات ومعلومات الفيوم
اداب طنطا
علوم رياضة جامعة دمياط
علوم حلوان
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية ابتدائي الفيوم
تجارة جامعة السادات
خدمه اجتماعيه حلوان
معهد فني صحى بنى سويف

Page 4110 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
143257
107932
117400
379750
803785
243159
467833
361196
462323
121892
457598
324599
546249
313217
682738
667680
375633
824152
313133
517087
369083
537324
612605
501518
589536
304384
580195
224055
352541
755688
295928
284708

اسم الطالب
ندى ميﻼد زاخر رزق ﷲ
يوسف محمد سعيد حسين جمعه
منة ﷲ محمود ابوسريع محمد
هدير محمد مصلح محمد اﻻبيض
ماريا ماجد صابر قلدس
ايمان جمال سعد علي جﻼل
ايمان محمد عبدالمقتدر بسيونى
مريم احمد محمد حسنين
سماء عبدالفتاح غانم خفاجى
نهال احمد محمود عبد الغنى
منار اشرف عبد القادر عطيه
احمد عبد الرحيم محمد محمود
ساره احمد سويلم نوح احمد
فاطمة نبيل عبدالحميد حسين
نرمين محمد الشبراوى عبده العريان
منى اشرف احمد عبد اللطيف
محمد ماهر عبدالرازق علي
احمد محمد فهمى محمد
سارة حمدي احمد احمد
محمود محمد محمود محمد يوسف
اشرقت زكى عبدالفتاح خضر السيد
أﻻء سعيد عبدالمنعم السيد التحفه
محمد الشحات عبدالفتاح محمد احمد
سلمى سمير عبد السﻼم ابو ضيف
سماره عزت عبدالجواد زغلول
صابرين رمضان أحمد أحمد
ندى احمد الشناوى احمد الجندى
سماء جمال عبدالرحمن عبدﷲ
عمر محمد محمد سيد محمود السخاوي
حسناء مصطفى عيد شعبان فيشاوى
ندى طارق عبد المنعم بيومى
اية سمير على حسن

الكلية
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب كفر الشيخ
اداب انتساب موجه عين شمس
اداب كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم طنطا
تجاره جامعة السويس
اداب اﻻسكندريه
علوم رياضة شبين الكوم
تربية ابتدائي المنصوره
علوم جامعة دمياط
علوم بنها
اداب اسوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية رياضيه بنين اﻻسكندريه
تربية ابتدائي بنها
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية اسكندرية
تربية ابتدائي طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
رياض اطفال المنصوره
حقوق انتساب موجه القاهره
حقوق القاهره
تربية العريش
السن عين شمس/رياضة
نوعية عباسيه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
216952
886904
662314
808620
812970
731139
229988
674760
658253
295235
895754
658662
162941
205406
887471
184862
528909
813531
236139
595557
829628
733812
385730
749795
727116
547689
376586
185113
358241
304809
652409
599111

اسم الطالب
محمود هﻼلى محمود عبدالرحيم
نرمين طلعت شفيق فهيم
محمد ايمن فتحى عبد الحميد جوده
روبير اسامه اسحاق شاكر
هاجر صبحى ابراهيم حسانين
فاطمه جميل محمد ابراهيم راشد
نوران ماجد محمد صﻼح الدين طه
محمد ايمن عباس عباس داود
محمد احمد محمد محمد ابو زاهر
نورهان احمد عبد الحليم أحمد الزرقانى
دميانه عماد شوقي عزمي
محمد ناصر حسن رجب حسن
نورا رجب محمد مرسى
هايدى هانى وديع شفيق
محمد عمر هاشم محمد
اميره رجب كامل محمود
محمد مصطفي عبدﷲ السيد المغربى
آﻻء محمد فايز عبدالرازق
عبد ﷲ محمود عوض احمد
نجﻼء ناصر محمود الشحات
سلمي حسن عربى حسن
نورا احمد عادل محمد على
المرسى ايمن المرسى عباس
عبد الرحمن هاني محمد طاهر
أيمن منتصر محمد احمد العيسوى
فؤاد محمد فؤاد احمد إبراهيم
ضحى اشرف عطية عواد نوار
ساره عبد الحكيم بهجت عبد الجيد
نورهان خالد احمد محمد
هناء نبيل عبد الجابر عبد ربه
محمد اشرف كمال محمد عوض
احمد عﻼء محمد حمدى عبد الحميد

الكلية
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تربية اسيوط
علوم المنصوره
تجاره اسيوط
تربية رياضيه  /بنات المنيا
زراعه الزقازيق
فنون جميله فنون اﻻقصر
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حاسبات ومعلومات الفيوم
تجاره طنطا
اداب سوهاج
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية/رياضه الفيوم
اداب عين شمس
معهد فني صحى اسيوط
اداب انتساب موجه بنى سويف
علوم اﻻسكندريه
دار العلوم المنيا
زراعه القاهره/رياضة
اداب انتساب موجه جامعة دمياط
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب الزقازيق
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
ع.دولى اعﻼم مدينةالشروق
اداب الزقازيق
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
تجاره انتساب م .بنها
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تربية شبين الكوم
تجاره بور سعيد
علوم الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
917451
679001
906001
543429
115966
667560
741563
505570
742422
473049
104215
446610
503124
367831
303264
668619
212454
743832
679932
371511
283752
672142
588807
737549
146359
120798
887733
319344
601156
735582
118886
310352

اسم الطالب
ابوبكر عبدالباسط بكرى فرغلى
عﻼ عصام عزمى محمد عبد العزيز
محمد ايمن محمد بهاء الدين علي مبارك
اكرم خالد ابوالفتوح احمد السيد
مصطفي حسانين عرفه حسانين
ايمان عبد العزيز عبد ﷲ حسن
اويس محمود حسين محمد عبد الجواد
احمد محمد احمد محمد الصوت
هاجر عباس محمد عباس
السيد ابراهيم السيد حسب ﷲ
ندى ناصر نصرالدين عفيفى شاهين
محمد حمزه محمد عبد الرحمن غﻼب
يوسف محمد هانى السيد عباس خير اللة
هدير عبدﷲ حسان اسماعيل
مريم حلمي جاد المرشدى
امل مصطفى المتولى محمد ابو الخير
احمد خالد مصطفى ابراهيم فهمى
اروى عبد السﻼم اسماعيل عبد العاطى
ادهم ابراهيم ابراهيم السعيد محمد
حبيبه سمير سيد احمد ابراهيم
عبد ﷲ محمد عبد ﷲ ابراهيم
زينب محمد ابراهيم محمد
رانيا كامل محمدعلى عيسى
ايه عبدالعزيز محمد احمد
سارة سامى رشاد عبد الواحد
عبد الرحمن ناصر عطية امام
نها فتحي يوسف عبد العال
سارة مجدي عبدالمؤمن محمد
محمود وائل محمود ابراهيم سليم
جهاد احمد عبد الفتاح قطب
ندى نبيل يوسف السيد
عبد الرحمن ابراهيم عبد المجيد محمد

الكلية
معهد فني تمريض اسيوط
فنون جميله فنون المنيا
تجاره سوهاج
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره بنها
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
تربيه شعبة تربية فنيه اﻻسماعيلية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
المعهد الكندى العالى لﻼدارة  6اكتوبر
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره بنها
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية المنصوره
اداب انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي المنصوره
حقوق طنطا
معهد فني تمريض الزقازيق
دار العلوم ج القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب اسيوط
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اداب الزقازيق
علوم الزقازيق
اداب القاهره
تمريض شبين الكوم المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
374394
108778
744272
449255
289187
454266
895296
578948
604602
317338
578858
662888
306238
394074
917130
137545
381074
618015
665054
896501
527941
310579
166265
132603
314637
503506
505322
128045
438114
528901
389004
606098

اسم الطالب
اسماء قاسم عبدالسﻼم عبدالهادي
سلمى سليمان عطا محمود الشاهد
محمد غريب طاهر السيد سالم
ندى ناصر حامد عﻼم
عمر احمد على ابراهيم عزب
ساره جﻼل محمد السيد جاب ﷲ
حسام حسنى فوزى رزق
عبد الرحمن اسماعيل حامد اسماعيل صالح
ايناس محمد عبدالعظيم احمد ابو زيد
اية ﷲ محمدي عبد المرضى محمدى
طارق حسين على السيد شفتوره
اسراء اشرف صﻼح الدين عبد الفتاح
محمد مبروك عبدالجيد مقلد
عبدالرحمن عبدالعظيم احمد ابراهيم النحاس
ايه رمضان شعبان جابر
احمد حماده محمد حسنين
مصطفى همام عبدالغنى طيطه
مارينا عاطف رزق صليب
محمد محمد رأفت عبد الخبير عبد الرحمن جوده
عبير جمال سيد حسين
شروق السعيد محمد سالم الحبشى
اميرة سعيد إبراهيم النجار
زهراء اشرف اسحق رمضان
عمر محمد عبد العال السيد
اية منوفي محمود سﻼم
صفوة احمد احمد احمد سالم
عمر مختار احمد عطيه عامر
منة ﷲ محمد صالح محمد
سهي مصطفي احمد عبد الرحمن علي
محمد على محمد السيد نور
كريم سمير محمد عبدالرحمن
اسراء محمد لطفى محمد مصطفى

الكلية
تربية بنها
حقوق بنى سويف
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية طفوله طنطا
اداب انتساب موجه حلوان
تربية ابتدائي طنطا
تربية رياضية بنين سوهاج
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
استنفد الطالب رغباته
رياض اطفال القاهره طالبات
علوم طنطا
اداب المنصوره
تربية السادات
حقوق عين شمس
معهد فني صحى رياضه اسيوط
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
زراعه عين شمس
تجاره الزقازيق
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره سوهاج
زراعه اﻻسكندريه
تربية شبين الكوم
اداب الفيوم
اداب انتساب موجه الفيوم
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
علوم رياضة طنطا
تجاره دمنهور
تربية حلوان
تجاره دمنهور
زراعه اﻻسكندريه
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تمريض الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
132763
743723
595621
376426
801060
310608
382954
217976
612399
243838
124749
680046
209260
357940
289340
239464
391625
684722
833081
650942
369913
500883
287158
735972
299652
575640
302789
735610
205925
662124
530592
804373

اسم الطالب
محمد جمال محمد عبد المجيد
سلوى مجدى عمر عباس
فاتن أحمد كمال محمد رخا
مصطفى خليل محمد محمد الجداوى
محمود مصطفى محمد محمد
دينا لطفي شبل العايدي
احمد رافت على عبدالغنى نوح
مادونا عياد عبد المسيح باسيليوس
حسن احمد عبد الواحد مرسى محمد
محمد جمال على الدين محمد
احمد محمد حلمى محمد
نجوى ابراهيم عبد الرازق عنتر محمد
احمد جمال عبد الرؤف ابراهيم
داليا حسنى احمد تمام
حسين محمد فريد ابراهيم
اسامه محمود سيد محمود
علياء ياسر بيومى محمد
محمد عبد المنعم عبد ربه فرحات
شيماء احمد عبد الراضى محمد
هدير حلمى عنتر على النفيلى
منار طلبه عرفه على على سعيد
روان حمدى أحمد محمود حسن
محمد مجدي عبدالعزيز حسن
ايه الشافعى صابر مصطفى
كمال رجب محمد محمد مسعد
اسماء سعيد على عبد الوهاب
محمود نسيم الزينى مصطفى الزينى
مروه محمد عبده محمد محمد
شروق اشرف عبدالرحمن مالك
عبد الرحمن حمدى عبد المجيد محمد سعد
محمد حمدي مصطفي حبيشى
هالة محمد اسامة على امام

الكلية
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني صحى بور سعيد
تجاره عين شمس
اداب بنى سويف
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
علوم عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي المنصوره
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
دار العلوم الفيوم
اداب القاهره
تجاره طنطا
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
نوعية المنصوره
معهد فنى تمريض بنها
حقوق اﻻسكندريه
تربية ابتدائي عين شمس
نوعية الزقازيق
حقوق القاهره
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
نوعية الزقازيق
فنون تطبيقيه حلوان
تربية رياضيه بنين المنصوره
حقوق اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
160668
367446
531470
326965
844086
459938
594614
222592
876242
133770
750591
472521
668164
162542
823689
681902
734748
466886
178754
905060
883642
501712
388003
911779
653661
584634
214030
658483
159221
755709
877434
663024

اسم الطالب
هدير محمد فتحى سيد احمد
اهداب احمد محمد عادل سليمان ابوالعﻼ
محمد عبد العظيم عبد العزيز القزاز
اميرة توفيق حسن محمد
احمد محمد احمد فؤاد محمد
ايه عبدالعظيم محمد خليل
عمرو عبد السﻼم سعد حسن رضوان
احمد عوض ربيع احمد سليمان
جهاد عبد ﷲ رمضان ثابت
رحمه على احمد عبد الحافظ
محمد طارق خالد السيد محمد محمود
عبير محمد السيد محمد الشربينى
ابراهيم ابراهيم المنسى الشهابى
امل محمد خلف عبد المقصود
منة ﷲ عادل عبدالرازق السمان
اسماء محمد محمد ابراهيم مجاهد
احمد طارق عمر عطيه
خلود عبد الكريم عبد اللطيف خضر
رامى عماد الدين سيد محمد
هاله محفوظ محمد السمان
محمود طلبه عبد الحكيم صالح
عز الدين محمد محمد الشيخ
وﻻء عبدالمحسن عبدالرؤف السيد
اسيا درويش ابراهيم بدرى
محمد عبد اللطيف كامل على ناصر
عماد محمد نصر محمد طه
ميرنا عماد فؤاد سليمان
رانيا عبد الفتاح صابر عبد المجيد احمد
اسماء محمد نوح محمد
منار مصطفى محمد جوده
شريف ناصر حسين محمود
عﻼ عبد ﷲ نصحى سﻼمة

الكلية
اداب بنى سويف
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
نوعية اشمون
تجاره اسيوط
نوعية كفر الشيخ
نوعية جامعة دمياط
علوم رياضة حلوان
حاسبات ومعلومات اسيوط
تجاره القاهره
تجاره بور سعيد
تربية كفر الشيخ
تجاره الزقازيق
اداب بنى سويف
السن المنيا
تمريض المنصورة
تجاره الزقازيق
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
اداب سوهاج
تجاره سوهاج
تجاره اﻻسكندريه
تربية بنها
تربية اسوان
تجاره بور سعيد
علوم رياضة سوهاج
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
معهد فني تمريض المنصوره
تربية بنى سويف
علوم العريش
تجاره اسيوط
معهد فني تمريض المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
514563
654168
653175
752465
206976
610937
651720
662694
741058
146951
438670
221620
598082
822417
386580
372055
548780
438802
245575
587095
754927
291426
446777
651650
882581
819816
527793
294923
543672
674980
456312
518804

اسم الطالب
مصطفي محمد الشريف محمود محمد
هدى محمد السيد محمود
حنان مجدى امين محمود مجر
ايمان جابر على صديق احمد
عمر سامى عبد العزيز احمد حبيب
رامى مصباح عبدالعزيز ابراهيم
محمود رضا محمد محمد قاسم
اسراء عبد العزيز السيد ابو المعاطى
احمد صﻼح الدين احمد علي محمد مصطفى
احمد عصام حسين عبد اللطيف
هدير جمال خلف ﷲ محمد عويجه
هاجر عاطف اﻻمير ابراهيم
رانيا سمير محمد العاصمى
دميانه رأفت كمنس موسى
ايه ابراهيم هاشم السيد
امنيه عبدالحكيم محمد محمد محمود قطقاط
اسﻼم عبد اللطيف رشاد الرمالى
ياره ياسر عبد القوي سالم يوسف
نانسي محمد محمود حسين
نجوي ابراهيم عبدالعزيز احمد داود
محمد محمود محمد عبدالغني
محمد محمود حسين رمضان محمد
محمد بسيونى محمود الحو
صبرى سمير صبرى صابر احمد البلتاجي
مارى فكرى كامل ميخائيل
عمرو احمد عبد المعتمد عبد الحميد
مريم بدوى حسن سعيد رضوان
محمد عماد احمد نجيب محمد ابراهيم
ندى مصطفى حافظ أمين السيد
ساره السيد على المتولى السيسى
وجدى نصر الغنيمى حامد بسيونى
هاله اشرف انور عبد الجليل ابراهيم

الكلية
اداب دمنهور
معهد فني صحى المنصوره
السن عين شمس
اداب انتساب موجه بورسعيد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
اداب انتساب موجه المنصوره
علوم المنصوره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره انتساب م .بنها
تربية أساسي اسكندرية
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
معهد فني صحى سوهاج
كلية البنات علوم عين شمس
تربية عين شمس
السن عين شمس/رياضة
اداب اﻻسكندريه
السن عين شمس/رياضة
اداب طنطا
علوم العريش
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق طنطا
حقوق المنصوره
اداب انتساب موجه اسيوط
تجاره بنى سويف
زراعه اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية طفوله اﻹسكندرية
زراعه المنصوره
علوم طنطا
اداب انتساب موجه دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
110935
733828
153629
736816
653087
810917
521209
430943
363448
822295
316782
375056
530519
151698
511770
756397
164245
429857
382624
129045
157195
450122
154314
244107
673553
652634
753522
356658
236804
821462
243327
604027

اسم الطالب
تقى على فتحى معوض
اسماء عبد المحسن محمد عطيه
ياسمين احمد علي مصطفى
ابراهيم محمد ابراهيم السيد
ايمان محمد محسوب النبى حجازى
أمل محمود حسين زكى
وﻻء يحيي عبد الحميد عبد الﻼه
مريم شريف محمد محمود الشريف
خالد احمد سامى عبدالمنعم احمد
رانيا صفوت محمد حجيري
دعاء سمير عبدالرحمن على العجيمى
شيماء بكر محمد محمد
محمد محمود على فهمى شمه
مايكل صفوت البير صبري
مريم رمضان سعد عبدالفضيل خير ﷲ
ندا مهنا محمد عابد
اسراء حسن فتحى حسن
اميره محمد فاهم حسن حسان
فاطمه حسن عبدﷲ سليمان
ماريا فوزى شوقى ابراهيم
ايه طه احمد طه
اﻻء ايمن لطفى ابوسنه
زياد جابر بكرى سالم
امانى حسين يوسف حسين
ايمان محمد متولى عبد الحميد
محمد مصطفى شوقت حسن الحارون
مؤمن السيد محمد محمد عبد القادر
مازن احمد محمود احمد
محمد جمعة عبد الذاكر احمد
ياسر جمال محمد محمد
شروق رأفت علي اسماعيل
احمد عبد الحميد محمد عبد الحميد

الكلية
دار العلوم ج القاهره
علوم الزقازيق
حقوق بنى سويف
معهد فني تمريض الزقازيق
اداب كفر الشيخ
اداب انتساب موجه المنيا
تربية رياضيه بنات اﻻسكندريه
علوم اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية بنها
علوم اﻻسكندريه
إعﻼم بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فني صحى اسماعيليه
تمريض الفيوم
تجاره اسيوط
كلية البنات علوم عين شمس
تربية/رياضه حلوان
تجاره بنى سويف
اداب طنطا
تجاره بنى سويف
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
اداب المنصوره
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية رياضيه بنين بور سعيد
حقوق انتساب موجه عين شمس
حاسبات ومعلومات القاهره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
828125
460077
466990
515493
760076
111662
244243
354597
906255
310876
613017
823884
614886
743897
749169
116040
461991
180667
591681
385042
448913
205563
282786
133006
602757
819286
732765
752750
282978
677056
827224
162426

اسم الطالب
جيهان نصر امبارك حسانين
ساره عماد الدين عبد الحميد شباط
شروق جمال ابراهيم على عابدين
احمد أشرف محمد محمد عبدالرحمن
احمد سعيد عبدالحميد دعبس
مى شعبان مغربى على هﻼل
اية السيد محمود حسان
ايه شكرى عبدالعزيز سﻼمة
كرستينه عادل كامل عبيد
فاطمة جمال فتح ﷲ الكوه
مها السيد عبدالكريم عبدالهادي
شنودة رفعت باسيلى جرس
اﻻء جمال محمد صالح على سمرى
هند سامى احمد محمد
ساره محمد عطيه محمد
بهاء الدين احمد علي ابراهيم
عصماء هشام عبدالفتاح على سويلم
اميره عبدربه على عبدربه
محمد طه محمد الهندى
شادى محمد كمال الدين السيد
آيه محمود محمد السباعى عليوه
هبه احمد ابراهيم نصار
رضوى احمد فتحى احمد
يوسف سعيد سيد محمد
اميرة حسن احمد محمد
ندى محمد كامل على
نورهان خالد حسن على خاطر
مريم ابراهيم عبد الحافظ حافظ خليل
محي الدين يوسف محى الدين الزيات
حسام محمد موسى محمد موسى الوفائى
محمود أحمد محمد عبد العزيز
ميار عادل محمود احمد

الكلية
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تربية طفوله كفر الشيخ
اداب دمنهور
عالي هندسة بلبيس
زراعه القاهره/رياضة
تربية ابتدائي عين شمس
دار العلوم ج القاهره
تجاره سوهاج
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
رياض اطفال المنصوره
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره جامعة السويس
حاسبات ومعلومات اسيوط
حقوق القاهره
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
خدمة اجتماعيه انتساب موجه الفيوم
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
علوم رياضة بنها
تربية طنطا
علوم القاهره
تجاره القاهره
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
نوعية الزقازيق
حقوق اسيوط
نوعية الزقازيق
زراعه اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره القاهره
حقوق المنصوره
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
تجاره بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
105695
126824
756190
374604
205198
595846
594371
205786
153115
681300
737291
163480
527518
558424
158273
735332
387051
912372
608811
810504
734021
370722
816581
319419
220527
536213
310735
171920
536798
661130
371091
142547

اسم الطالب
ياسمين احمد رفاعى عبد الرازق
منة ﷲ اشرف نظيم عبد الخالق
مى احمد محمد احمد
محمد عاطف يوسف عجاج
ميشيل ايمن كمال ابراهيم
هاجر عبد الرحيم فتحى محمد السبع
سارة حجازى عبود حجازى
كريم عاطف محمد عبد المقصود
منة ﷲ ايمن محمد عويس
ندا السيد السيد خليل
خلود حامد السيد عوض
احمد محمد كمال رجب
أيه جمال عز الرجال مصيلحى خليل
كمال فايز كمال فرج القطقاط
هند مكرم مبروك محمد
احمد عبدالهادى احمد سيداحمد
سها سمير محمد عبدالواحد
شروق الياس مصطفي خليل
آﻻء لطفي عبدالحليم أبوطرية
اسماء ربيع شحاته فهمى
اسماء ضياء زكريا عبد المجيد شاهين
عمرو هشام عبدالبديع الشافعى
مادونا وائل عطا ﷲ لبيب
ميار سامي فتح الباب نويشى
مايكل مكرم حلمي طنيوس
سارة إبراهيم حسن سماط
روميساء محمود عامر السيد
عمر محمد زين العابدين صﻼح الدين
دعاء محمد حفناوى العروسى
عبد الرحمن نجاح السعودى سليم على
احمد خليل اسماعيل خليل مصطفى
ايه سعيد حسن عبد ﷲ

الكلية
تجاره بنى سويف
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره جامعة دمياط
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنى سويف
طب بيطرى اﻻسكندريه
تربية ابتدائي دمنهور
علوم حلوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
كلية تجارة ج أسوان
تجاره الزقازيق
اداب انتساب موجه المنيا
اداب الزقازيق
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
نوعية المنيا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
خدمه اجتماعيه حلوان
تربية دمنهور
علوم شبين الكوم ج المنوفية
زراعه القاهره/رياضة
معهد فني صحى اﻻسكندريه
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
حقوق انتساب موجه عين شمس
دار العلوم ج القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
677398
902390
598651
663541
115775
217507
158339
917271
313476
148966
161695
832606
281930
111758
657779
307472
837629
460056
378654
741818
306503
756292
544403
589578
126938
139568
168092
683350
314604
750432
454195
389660

اسم الطالب
بسمه طلعت محمد حامدالعزب
عمر محمد احمد عامر
نورهان حسن عبدالعزيز البلتاجى
ندى عبد البصير فتحى يوسف ابراهيم
احمد عادل مجاهد اسماعيل
مى مصطفى على جاد
طه محمود محمد يونس
بسمه زكا حبيب مشرقى
اماني رجب مختار متولى
لمياء سمير محمود محمود حسن
رحمة حيدر عبد الغفار عبد الحميد
مارينا عاطف رزق بطرس
ريم محي الدين عبد الرؤوف عبد الحميد
ايمان كرم محمد السعيد
ياسمين ابراهيم ابو السعود الشرقاوى
اسراء ربيع عبد الحكم عليوة
ايمان عبد الحى محمود عبد الرحمن
أسماء حمدى إبراهيم محمد سيف الدين المخاوى
محمد حمدى محمدين احمد
احمد طلعت محمود امام امام
حسام صﻼح مصطفى النجار
ايه سليم عبد القادر سليم
حسام محمد عطية عبد العزيز عطية دويدار
محمد احمد سند عيسى
نورهان محمد امام محمد عمار
احمد ابراهيم احمد اسماعيل
نورهان على عبد السﻼم محمد
نسمه بكر محمد زكريا الشاعر
عبير محيي جابر زيدان
حازم ابراهيم المرسى ابراهيم هدهد
اميره محمد بدرالدين عبدالمغنى جبر
احمد عبدالرحمن عبدالمقصود ابراهيم

الكلية
علوم المنصوره
حاسبات ومعلومات اسيوط
رياض اطفال المنصوره
تربية المنصوره
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره القاهره
تربية رياضيه بنين بني سويف
تجاره اسيوط
دار العلوم ج القاهره
حقوق حلوان
معهد فني تمريض بنى سويف
كلية تجارة ج أسوان
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
طب بيطرى فرع الوادي الجديد
تربية كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
معهد فني صحى بنها
تربية ش.طفولة العريش
علوم رياضة دمنهور
تربية/رياضه بنها
دار العلوم ج القاهره
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
اداب الفيوم
اداب المنصوره
تربية طفوله شبين الكوم
علوم رياضة بورسعيد
تربية رياضيه  /بنات طنطا
علوم رياضة اسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
425110
379798
520593
227052
118809
877745
166398
886792
656964
890583
596926
659458
579064
162448
357233
467917
113806
891828
548549
434739
847212
299131
462264
606470
756223
318551
756757
159337
148633
440165
659291
837092

اسم الطالب
شهد وليد سليمان عبد الرحيم
مى سامى سعدالدين على
رضوى بريك عبدالقوى موسي
دنيا ناصر محمد عبد القادر
انجي احمد محمد عبد القوي
طاهره احمد توفيق محمد
هيام محمود جمعة طه
حنان احمد تونى عبد الحافظ
نورﷲ ايهاب عبد السﻼم على عقل
حسن صﻼح السيد حسن
بسنت طارق عبد العليم السيد المﻼح
رانيا محمود محمد شكرى محمود
زياد المهدى نبيه المهدى متولى
هاجر محمد عبد العزيز محمود
احمد خا لد رفاعى احمد
ايمان سعد السيد محمد
محمود ابراهيم محمود محمد
محمود البدرى محمود عوض
مؤمن عبد ﷲ احمد عبدالكريم الخولي
محمود عصام حمزة رزق مبروك
جمال عبد الناصر على برعى
ريهام طارق ابراهيم عبد العزيز
ساميه محمود عبداللطيف محمود غانم
شروق محمد بدر عبد الحليم
سالم عبدالقادر سالم ناصر
محمود ابراهيم رجب متولى
اسﻼم سعيد عبد الرحمن مصطفى
جهاد خالد عرفه ابوسيف
اميره رجب عبد الرازق عزب
مروه السيد حامد امين المشالى
رضوى السيد احمد محمد عوض دويدار
دينا عبد الباسط احمد سلطان

الكلية
تجاره اﻻسكندريه
حقوق عين شمس
تجاره دمنهور
اداب انتساب موجه القاهره
تربية حلوان
علوم اسيوط
اداب انتساب موجه الفيوم
اداب اسيوط
علوم جامعة دمياط
تربية رياضيه بنين اسيوط
حقوق المنصوره
طب بيطرى كفر الشيخ
علوم رياضة المنصورة
اداب الفيوم
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية ابتدائي كفر الشيخ
علوم القاهره
اداب اسيوط
علوم رياضة حلوان
علوم رياضة اﻻسكندرية
كلية تجارة ج أسوان
اداب القاهره
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية العريش
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
علوم رياضة بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب اﻻسكندريه
تربية المنصوره
طب بيطرى فرع الوادي الجديد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
651454
877867
286168
909706
592585
650342
607288
388186
111711
888711
752070
279373
159851
126093
447025
360061
666249
470662
209527
879902
431821
849503
287155
309258
228643
597155
117021
378412
546238
666372
911386
837119

اسم الطالب
بسمه السيد عبد ﷲ محمد رخا
اﻻء بكرى عيسى محمد
مصطفى عﻼء عبد الرؤف احمد
نوران صﻼح الدين احمد مصطفى
فاطمه جاد على بحيرى
ياسمين اشرف السيد ابوخليل فتوح
احمد محمد هشام السيد ياسين عوض
امنيه محمد عبدالعزيز احمد
اسماء عادل عبد النعيم سيد
صفا ايمن عبد العزيز احمد
ايه عﻼء الدين السعيد مصطفى البنان
منة ﷲ محمد حنفى احمد على
دعاء عبد الستار سيد سيد احمد
ندى ابراهيم حموده محمد حامد
محمود محمد كامل يسن فتح
حسن احمد النائب حسن اسماعيل
ايه عﻼء شكرى متولى محمد النفراوى
عبير عبد ﷲ محمد عبد الرحمن منير
هانى محمد على ابراهيم
احمد محمد مختار هاشم
محمد ابراهيم محمد محمود حجازى
عمرو عادل عبد الجواد محمد
خالد محمد سيد محمد
فاطمة صﻼح اسماعيل طراد
نادر عﻼء الدين حسن عبد الحميد
مريم محمد الشحات محمد الجزار
عبد الرحمن ايمن سيد سند
اسراء ناجى عبدالحى ابراهيم سبيله
رنا عبد السﻼم على سيد أحمد
عمر محسن على الكيﻼنى محمد مدكور
دينا ركابى متولى على
أمنية احمد حسين رضوان

الكلية
رياض اطفال المنصوره
اداب اسيوط
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
حقوق اسوان
دار العلوم ج القاهره
طب بيطرى المنصوره
اداب الزقازيق
اثار القاهره
اداب انتساب موجه الفيوم
اداب اسيوط
علوم بورسعيد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب بنى سويف
معهد فني صحى امبابة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
خدمه اجتماعيه حلوان
طب بيطرى كفر الشيخ
اداب كفر الشيخ
تجاره عين شمس
طب بيطرى اسيوط
تجاره اﻻسكندريه
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
علوم رياضة القاهرة
تربية ابتدائي السادات
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
تربية جامعة دمياط
علوم رياضة القاهرة
تربية ابتدائي عين شمس
علوم رياضة دمنهور
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تربية اسوان
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
548337
521298
104833
591454
843221
311698
377753
232547
142997
804279
156189
351122
875803
610608
587676
451236
292126
471167
429703
823615
299997
838325
510888
913288
908358
516173
652172
612649
885864
575615
894545
829190

اسم الطالب
عﻼء عبد الحليم محمود فرج ابوشديدة
سحر ماجد فتحى عياد
احمد احمد مصطفى احمد ابو زيد
ميار محمود محمود سﻼمه
كيرلس بولس وديع صادق
محمد احمد عبد المنعم الباجورى
اسماعيل سيد ابوسريع على
عبد العزيز جمال خميس الششتاوى
شيماء اشرف رجب محمد
مارينا عصام انيس لبيب
اسﻼم محمد ميهوب عويس
سها عبدالعزيز محمد يوسف
محمد محمود عبد السميع محمود
محمد يحى ابراهيم على
جهاد حسين السيد حسين ابوعيشه
ادهم عبد السﻼم طه عبد السﻼم
ميادة خالد محمد ابو المجد عبد ﷲ
نيره محمد شوقى ابراهيم عبد الرحمن
فاطمة ابراهيم السيد حسين
الزهراء محمد الشافعى عبدالشافى ابراهيم
عبد الرحمن محمود محمد عبد الحميد
احمد حنفي محمود سيد
محمد محمود محمد محمود السيد
يسن نوبي احمد حسن
اسماعيل خيامى اسماعيل احمد
ناير السيد محمد عبد الحميد مرعى
عمرو عادل محمد يوسف
محمود محمد عبد الفتاح احمد سيد احمد
مصطفى محمد احمد سلطان عوض ﷲ
نفين وحيد السعيد محمد رضوان
مارسيل توبيل شوقى تامر
ابراهيم محمد فهمى عبدالرحمن

الكلية
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه دمنهور
حقوق القاهره
فنون تطبيقية جامعة دمياط
اثار الفيوم
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه عين شمس
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
حقوق حلوان
سياحة وفنادق المنيا
تربية بنى سويف
اداب عين شمس
حقوق اسيوط
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية طنطا
تجاره طنطا
حقوق القاهره
تربية كفر الشيخ
تربية طفوله اﻹسكندرية
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره القاهره
طب بيطرى فرع الوادي الجديد
حقوق اﻻسكندريه
تمريض أسوان
تجاره سوهاج
اقتصاد منزلى حلوان
السن عين شمس
حاسبات ومعلومات اسيوط
حقوق اسيوط
تجاره طنطا
اداب سوهاج
تجارة قنا ج جنوب الوادي
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
514330
585958
754952
518672
501851
529102
465109
751010
600071
289830
652115
432329
516116
544249
529588
152141
596116
828649
322597
812435
109606
360183
888632
303814
383061
801127
754900
743423
821568
532999
464879
600482

اسم الطالب
احمد فكرى عبد السﻼم ابو مصطفى
احمد محمود محمود حسب ﷲ
احمد عﻼء صﻼح محمد العزونى
آية احمد احمد الغنام
يارا السيد مختار السيد القاضى
احمد محمد عبد العظيم السيد
محمود عبدالعزيز على محمد على عامر
يحيى محمد كامل السيد محمد الفراش
اسامه فاروق ابراهيم امين
شيماء يوسف محمد قرنى
نور محمد سعد على حسن الزقرد
عبد الرحمن محمد عبد الحليم اسماعيل ابوزيد
محمد عادل محمد بازنيه
ابراهيم محمد صدقى الديب
عمر عبد العزيز جمعه ابراهيم عربان
محمد عبد العليم سعيد عبد الحفيظ
اسماء خالد احمد عبد التواب ﻻشين
محمد سيد الشاذلى محمود
ايمان عﻼء الدين السيد عامر
جميانة يوسف ابراهيم برسوم
سيف الدين احمد طه تهامى
محمد على فؤاد دسوقى
ضياء الدين مرتضى محمد رشدى عبد الرحيم
منى ابراهيم محمد حسن قطقاطه
محمد احمد احمد عبدالحليم
مصطفي جﻼل قرني احمد
السيد سامى السيد شحاتة
اسراء سيد محمد عثمان
فاطمه نجاح قاسم حسن
اسماعيل راشد فؤاد شعبان
فتوح رجب ابو الفتوح عوض
امل حسن محمد نبوى حسن عطية

الكلية
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب دمنهور
علوم اﻻسكندريه
تمريض دمنهور
تجاره كفر الشيخ
نوعية بور سعيد
علوم رياضة سوهاج
كلية البنات آداب عين شمس
حقوق المنصوره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق طنطا
تجاره طنطا
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
كلية الزراعة جامعة دمياط
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
معهد فني صحى بنها
تربية رياضيه  /بنات المنيا
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره اسيوط
رياض اطفال القاهره طالبات
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
زراعه المنيا
تربية العريش
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
المعهد الفني للتمريض بقنا
المعهد العالي للغات بالمنصورة
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
اداب الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
240437
377940
385729
887178
651080
107398
817929
676390
596606
582428
139471
728498
756044
897018
380954
838194
727408
802153
518420
205475
174481
610936
922190
103691
806140
750829
320674
144297
877311
298524
105170
662165

اسم الطالب
مياده احمد جاد الرب محمود
نورهان احمد مصطفى صالح سابق
يوسف جمال شرعى سليمان
عﻼ عبد الرحيم عامر مكرم ﷲ
رؤى طه العادلى محمد
حسن احمد عبد الراضى محمد حسانين
مينا حنا ابراهيم حنا
اسراء رضا احمد احمد العنانى
رحمه اسامه وصفى الغلبان
محمد طارق ابراهيم الشبراوى
عبد ﷲ محمد عبد الصبور عبد اللطيف
رامي مجدي ابو الفتوح عسكر
محمود عصام الدين محمود عبدالعال
جرجس يعقوب عدلى يسى
محمد احمد عبدالحليم حسنين جبر
محمود فتحى محمد مسعود
محمود سعيد عبد اللطيف عبد الغنى
محمد ممدوح سيد على
اسماء حسن محمد السيد الكﻼف
محمد منير مصطفى احمد عبده
عﻼء سيد عبد ﷲ احمد
حلمى نبيل احمد محمد سعده
الشيماء حسين محمود عبدالعظيم
ياسمين محمد ابراهيم محمد
اسماء عصام عبدالرحمن ابوالعﻼ
محمود اسماعيل محمد عبده مسعد الفوال
محمود محمد على حامد عبدﷲ
اسراء حمدى ابراهيم عبد الرؤف عساكر
دميانه رفعت شوقى مترى
محمد عبد الناصر عبدالنعيم فرحان
محمد عﻼء الدين عبد الغفار خطاب
محمد السيد المنسى عبد الحميد المنسى

الكلية
تربية حلوان
حقوق عين شمس
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
اداب انتساب موجه اسيوط
علوم المنصوره
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
تجاره اسيوط
السن عين شمس
تجاره بور سعيد
المجمع التكنولوجي المتكامل بالسﻼم
طب بيطرى القاهره
تجاره بنها
تربية ابتدائي العريش
معهد فني تمريض سوهاج
تجاره بنها
معهد فني تمريض اسيوط
علوم رياضة الزقازيق
تجاره بنى سويف
اداب دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حاسبات ومعلومات حلوان
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
كلية تجارة ج أسوان
كلية البنات آداب عين شمس
السن المنيا/رياضة
نوعية بور سعيد
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تجاره بنها
تربية طفولة اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
129012
876810
456649
595530
890095
665277
447152
650700
435588
680174
900921
535040
651090
121044
897211
676860
827231
604445
918198
438314
241241
846282
430362
656845
673489
278375
215247
505235
591291
734041
536106
296804

اسم الطالب
ايمان سيد عبد الحميد هاشم
يوستينا هشام فايز مهنى
منار خالد ابراهيم السيد عبده
رائد عزيز كمال غانم
محمود وحيد محمود على
دينا محمد فوزى عبد الستار السيد الشربيني
محمد مسعد بيومى محمد الشربينى
ايه جمال فتحى عبد الرؤف
آية سامح محمد رفعت محمد فرج
ايه احمد ابو اليزيد مطاوع
بدوى ابراهيم احمد بدوى
ايمان الشحات محمود محمد شحاته
زينب جمال ابو المجد حسن ابراهيم
عبد ﷲ نبيل شعبان دردير
ايمان خيرى حسين شراقه
محمد محمود فاروق عبد اللطيف البلكي
يحيى يونس صابر حسن
حسام حسن محمد نبوى حسن عطيه
شنوده وصفي جاب ﷲ سويحه
اية محسن محمد امبابى
اسماء ياسر عارف عفيفى
ايمان متولى خالد عمر
محمد حسنى حامد جعفر عبدﷲ
شيماء اكرم ضياءالدين محمد عبده
عﻼ عبد المتجلى جعفر محمد ابراهيم
سارة حسن يونس حسين
عمرو سامى سيد ابوسريع
بسام اكمل محمد مرسى
ايمان طارق السيد البهنسى
سمر جمال سعيد محمد العريان عبد الحليم
اية السيد احمد رمضان
ريم محمد امام محمد

الكلية
بنات علوم رياضة عين شمس
تربية اسيوط
اداب طنطا
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره اسيوط
اداب انتساب موجه المنصوره
نوعية طنطا
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
علوم رياضة المنصورة
تربية رياضية بنين سوهاج
تربية دمنهور
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم رياضة حلوان
معهد فني صحى سوهاج
علوم رياضة الزقازيق
كلية تجارة ج أسوان
معهد فني صحى الزقازيق
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره دمنهور
تربية حلوان
إعﻼم ج جنوب الوادى
تجاره اﻻسكندريه
علوم المنصوره
زراعه المنصورة/رياضة
تربية حلوان
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تربية ابتدائي الزقازيق
تربية دمنهور
حقوق انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
734803
438126
588277
746830
154955
227346
351094
314306
461754
656497
131512
118080
582150
583420
375301
579548
218230
452257
817140
440635
299292
372256
910096
244060
598157
662008
804178
892437
103050
297033
184532
308983

اسم الطالب
احمد محمد عبد العزيز محمد
عﻼ حسام عيسى محمد بدوى
محمد اشرف مصطفى الشحات عجينة
محمود ابراهيم محمود علي محمود
كريم خالد عباس حلمى توفيق
دنيا محمد علي السيد الشامي
احمد على احمد محمد
اسماء كرم عبدالحميد عوض
مروه عﻼء السيد على العسكرى
منى محمود سعد عبد الخالق محمد
عمر ايهاب محمد عبد اللطيف
ندى محمد احمد محمد حسن
محمد على على العجمى
حسناء محمد على خضر
شروق مصطفى عبدالستار ابراهيم
مريم محمد احمد رمضان
فاطمه احمد محمد احمد
محمد جﻼل محمد رخية
مصطفى محمد حسين أحمد
جيهان شوقى عبد المنعم محمد سيف الدين
هدير محمد سيد إبراهيم
نورهان عبدﷲ المتبولى عبدالسميع
مصطفى على ابراهيم محمدعلى
اسﻼم ابراهيم سعد حسن
نورهان عبد الحميد احمد عزت عبد الحميد زعرب
محمد احمد عباس عمر على
رانيا عاصم نصحى محمد
ايه منتصر حميد حسن
ميرنا طارق خلف احمد السيد
اﻻء احمد محمد شعيب الشيشتاوى
ايه جمعه خير اللله جمعان
محمد غنيم بدوى غنيم

الكلية
تجاره الزقازيق
تربية أساسي اسكندرية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره جامعة السويس
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
حاسبات ومعلومات حلوان
علوم حلوان
تجاره كفر الشيخ
تجاره كفر الشيخ
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب طنطا
نوعية طنطا
علوم حلوان
اداب المنصوره
حاسبات ومعلومات حلوان
اداب كفر الشيخ
حقوق بنى سويف
اداب كفر الشيخ
تربية/رياضه حلوان
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تربية اسوان
ك.ت .فني لمواد البناء حلوان
فنون تطبيقية جامعة دمياط
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
نوعية المنيا
نوعية فنيه اسيوط
حقوق القاهره
تجاره عين شمس
دار العلوم ج القاهره
تربية السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
753724
307679
443573
472346
455265
360580
234350
431744
459544
680866
375526
165883
758549
142006
124780
318793
208091
889473
318296
545343
605280
107177
322658
669225
511677
651827
831906
237595
758225
363979
120522
297325

اسم الطالب
مينا سمير عزمى جبره ابراهيم
منى احمد عبدالفتاح مصطفى
رشا عادل الصاوى عشرى هجرس
ندا اسعد عبدالمنعم محمود رزق
اسﻼم طارق محمد محمد النجار
مصطفى حسنى محمد عبدالنافع
احمد عاطف سعد محمود
جورج وفيق اسعد شكري اسعد
على أحمد على صالح الشرقاوي
اﻻء حمدى حسانين حسانين حسين
نيره مختار ابراهيم عبدالحليم
شيماء رمضان حلمى محمد
محمد ابراهيم احمد سليمان عامر
مصطفى رفعت احمد على
امير سامي سعد فرج
علياء عاطف حسنين مصطفى
عمر احمد حسين محمد
بولس سامى طلعت فوزى
احمد صبحي عبد الفتاح الدربل
محمد سعيد رشاد عبد العزيز جوهر
إبتسام حسن مصطفى يوسف
عمر هشام محمد السيد نمري
وعد محمد السعيد محمد بركات
اسماء شكرى عطيه محمد عطية
خلود سامى نور الدين عبد العال
عمر احمد خيرى احمد حسن موسي
محمد عبد الناصر فكرى حسن
هاجر عبد المجيد محمد عبد المجيد
ابراهيم رافت ابراهيم بندارى
محمد سيد احمد عبدالعزيز سيد احمد
عبد الرحمن اﻻمير عباس ابو النور
انجي شنودة رسمى بسكالس

الكلية
علوم بورسعيد
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره طنطا
تجاره كفر الشيخ
تجاره طنطا
اقتصاد منزلى حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تربية/رياضه المنصورة
تجاره بنها
زراعه الفيوم
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
حاسبات ومعلومات القاهره
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
علوم رياضة جامعة دمياط
تجارة جامعة السادات
معهد فني تمريض الزقازيق
علوم حلوان
تمريض شبين الكوم المنوفية
تربية/رياضه المنصورة
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
دار العلوم ج القاهره
حقوق الزقازيق
تربية حلوان
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية/رياضه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
834335
450108
600118
144342
749369
679641
876501
114717
386474
313757
678722
389363
548924
243195
318152
285359
666305
821353
909501
461877
586071
154164
107175
117973
881579
837167
652389
806874
427285
379566
913735
669333

اسم الطالب
عمرو سليم عبدالعال سليم
يسرا محمد عبد العظيم عبد المقصود عرفات
محمد حسين رمضان الصاوى
ايه شعبان محمد امين
هدير غريب محمد محمود
الهام فرج محمد عبده
سلمى عبد السميع عﻼم عبد الغفار
اسماء اسامة حجاج بكر محمد
مارينا مجدى لبيب ايوب
جيهان عادل بهجت محمد
ثناء محمد شوقى السعيد
مروه عباس عطيه احمد
عبدالرحمن صابر عبدالمقصود موسى
هبه محمد السيد اسماعيل
محمد يحي أمين رفعت محمود كامل
محمد حمدي محمد عبد العزيز احمد
ابراهيم عبد العزيز ابراهيم عبد العزيز البدرى
هاجر محمود صبري رسﻼن
مؤمن محمد عبد المنعم احمد
ايه اشرف محمد بدرالدين احمد حسن
محمد عيد بدوي عبدالسميع
اسماء عبد ﷲ ابراهيم شافعى
معتز احمد عبد الرحمن مصطفى
ايه خالد سعيد شلبى عبد الرحمن
اسراء محمد فرغلى حسين
أسماء محمود محمد شرف
فراس فؤاد على عوض يونس
ندى رضا محمد احمد
محمد عبدالرازق محمد النادى
احمد محمد محمد السيد الوكيل
اسامه ماهر محمد على احمد
عبد الرحمن اوسامه السيد مصطفى الشربيني

الكلية
تربية رياضية بنين اسوان
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
زراعه الزقازيق/رياضة
اداب انتساب موجه القاهره
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية انتساب موجه بالسويس
تربية المنصوره
معهد فني صحى اسيوط
اداب القاهره
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
اعﻼم القاهره
علوم المنصوره
علوم عين شمس
زراعه المنوفية/رياضة
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
حقوق بنها
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره كفر الشيخ
اداب طنطا
اداب بنى سويف
اداب انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه القاهره
اداب سوهاج
تجاره اسيوط
تجاره المنصوره
تربية المنيا
علوم اﻻسكندريه
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تمريض أسوان
تربية رياضيه بنين المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
365109
600966
659398
584244
590747
663328
153644
286148
532399
214074
729427
743350
323655
367115
733421
577244
659505
154967
821136
913764
657968
237715
241421
917178
546104
282153
579799
743019
529821
286330
470451
586873

اسم الطالب
ياسمين محمد نعمان عثمان
مى محمد احمد عبدالمجيد
ايه فؤاد محمد شحاته العدﻻني
كريم وائل عبدالرازق اﻹمام
عمار محمد جمعه فضاله
امينه ابراهيم البياع رمضان
شهد احمد محمد عبد اللطيف
حسن ياسر حسن حافظ
احمد ماهر هيبة عبدالغني داود
دينا خالد حسين رضوان
محمد السيد محمد حسن ﻻشين
ميار محمد عبد الرحمن سليمان
اسراء احمد محمد المرسى بحيرى
محمد عبدﷲ عبدالسميع ماضى الطباخ
وﻻء محمد السعيد سراج
مصطفى فرج حسين محمد
شروق احمد محمد عبد الرازق العيوطى
سيف الدين هشام محمد احمد
يحيى عبد الﻼه مدكور محمد
فاطمه احمد محمود حمزه
احمد عبد المقصود احمد الديسطى
هبة يسرى عبد ﷲ احمد خضر
حبيبة احمد عبدالحليم زهران
احمد محمد عبد المجيد بكرى
ساره فتحى مصطفى محمود خليفه
لبنى خالد سليمان محمود سليمان
مارينا وجدى عزت صليب
امنيه صبرى سعيد عبد الراضى
محمد عبدالهادى عبدﷲ ناجى
خديجة اسماعيل صبرى محمد محمد مكي
محمد خالد سﻼمه على سﻼمه
احمد منصور عبدالعزيزهﻼل الجحش

الكلية
حقوق عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
حاسبات ومعلومات المنصوره
نوعية طنطا
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
دار العلوم ج القاهره
حقوق بنى سويف
علوم عين شمس
معهد فني صحى اﻻسكندريه
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره الزقازيق
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
معهد فني صحى بنها
تجاره سوهاج
علوم الزقازيق
تجاره طنطا
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره اسيوط
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
تربية نوعية اسوان
تجاره جامعة السويس
حقوق حلوان
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تربية/رياضه اسيوط
علوم رياضة طنطا
اداب القاهره
نوعية طنطا
تربية طفوله اﻻسماعيليه
اداب دمنهور
فنون جميله عماره المنيا
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
429393
675363
371653
735412
432147
148222
168355
178430
539791
602309
742279
662319
891893
156211
661805
592549
890588
538360
744892
319281
803033
280348
111717
148094
532467
355911
304778
292949
593801
906388
453435
580726

اسم الطالب
سيمون ناجى عبد المسيح مجلع
خلود مصطفى محمد عبد الحافظ
هدير محمد فرج محمد شاهين
سماء عبد الموجود محمد محمد دياب
محمد فايز عبد الحميد احمد سالم
مصطفى حمدى عبد ﷲ سيد
اسﻼم جمعه جوده خيرﷲ
سعيد عنتر سعيد حافظ
آيه عاطف محمد دومة
معتز سعيد خليل حسن
يوستينا لمعي ثابت جرجس
محمد عادل محمد عبد الرؤف محمد
دعاء محمود حمدان ابوالحلقان
سارة حسين سيد جميل
حامد فتحى السيد الشربينى
دنيا محمد بديع العيسوى
صبرى عبد العليم محمد شاهين
اسماء الشحات عبد الرازق حامد صالح
فارس مدحت محمد مطاوع
ايمان السيد عبدالعزيز المهلب
ميرا عاطف وديع القمص
بسنت طارق محمد حسنين
اسماء نبيل على احمد
احمد جمال حمدى احمد
عبد الرحمن السيد عوض شعبان
مى هشام الحسينى السعيد
نغم مجدي رمضان عطيه
مارينا مرزوق ميخائيل مجلي
مياده طارق عبد الجليل حافظ عنبر
رانيا احمد همام بخيت
اسراء اشرف عبد الرحمن علي الديب
احمد طارق فؤاد خطاب

الكلية
علوم رياضة اﻻسكندرية
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجاره انتساب م .بنها
تربية الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
علوم الفيوم
علوم رياضة عين شمس
علوم طنطا
اداب انتساب موجه الزقازيق
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تجاره كفر الشيخ
تربية ابتدائي اسيوط
تربية بنى سويف
تربية المنصوره
معهد فني صحى بور سعيد
تجاره اسيوط
تربية طفوله ج دمنهور
تربية اﻻسماعيليه
تربية/رياضه بنها
كلية التربية الفنية ج المنيا
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره القاهره
زراعه دمنهور
حقوق حلوان
اداب شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى امبابة
تربية جامعة دمياط
معهد فني صحى سوهاج
اداب انتساب موجه طنطا
اداب طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
684840
672201
803820
662794
585145
330941
902195
896804
882026
139807
171642
609964
439968
590955
667536
471707
150585
442333
231509
559897
548942
451464
832709
909800
104345
440202
136152
663411
300773
229266
650082
611514

اسم الطالب
رانيا السيد عبد الغفار ابراهيم
مسعد طلعت ابراهيم محمد
منار عماد محمد ابراهيم
هناء عاطف يوسف بدير
مها رفعت خضر ابواليزيد صيام
منار طارق مصطفى مرسى
ايه ممدوح عشرى مهران
شادى طلعت خليل خله
باسل سمير عبد العزيز جﻼل
ايناس طارق جﻼل اسماعيل
سعد محمد سعد عبد الغنى
سحر كامل منصور عبد العزيز
آﻻء فوزى احمد محمد وهمان
ياسمين محمد فوزى رزق
محمد اشرف السيد الغندور
اسﻼم احمد عبد الهادى مرسى
محمد رجب محمد قطب
محمود عبدالعليم موسي عطيوي
سمر محمد احمد حسن عﻼم
أنغام عاطف مصطفى عبدالفتاح شكر
ابراهيم سعيد عبد العظيم أحمد
احمد مصطفي عبد الجواد عبد ﷲ الدمنهوري
جيرمين جرجس نسيم عطية
ايه حسان احمد عبد الفتاح
احمد محمد السيد عبد القادر
نسمة رضا محمد أحمد
سلوى رجب فريح حسنى
زيزى عبد السميع محمد على
دعاء احمد البدوى زكى قرنى
ساره احمد مسعد ابراهيم
حسن عبد القادر عبد الرحمن محمد سيدين
اميره طﻼل حسن عبدالرحمن مهنى

الكلية
تمريض المنصورة
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية ابتدائي المنيا
اداب المنصوره
معهد فني صحى طنطا
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره سوهاج
اداب سوهاج
فنون جميله فنون حلوان
حقوق بنى سويف
اداب انتساب موجه الزقازيق
دار العلوم الفيوم
اداب انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره عين شمس
ك.ت .فني صناعى المطريه
تربية/رياضة جامعة السادات
تجاره طنطا
فنون جميله فنون اﻻقصر
تجاره سوهاج
تجاره القاهره
تربية أساسي اسكندرية
خدمة اجتماعيه انتساب موجه حلوان
تربية المنصوره
طب بيطرى القاهره
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره المنصوره
اداب سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
381650
903999
375905
462756
600760
897800
507953
431690
517309
324707
903499
476044
658172
822359
294322
659081
819830
671253
228176
674325
729906
549202
813641
300649
438228
463191
534862
470328
802974
287460
515881
466027

اسم الطالب
دعاء محمد ياسين عبدالقادر
مريم رفعت صبرى فلتس
احمد ياسر عبدالفتاح عبدالقوى الرفاعى
عبد العزيز مفرح عبد العزيز أحمد العجمى
هاجر محمود سامى محمد سعيد محمد محمد بهنس
ايمان خالد احمد السيد
احمد سليمان انور مرسى
ياسين شريف محمود حسن صبح
كرم محمد جاد الكريم صابر
سارة عبد الحليم سيد احمد
على احمد محمد ياسين
ليلى نبيل احمد حسن على محمد
ايمان عبد الكريم زكريا محمد زيدان
اسراء سيد توفيق يحى
احمد عقاد احمد محمد شلبي
فاطمه جمال محمد فهمى السﻼمونى
موسى محمد موسى جاد
اسماء ابراهيم عبد العظيم محمد
محمد مصلح السيد عبد الحفيظ
عطيات عباس محمد ابو السعود
هدى محمود محمد عبد الهادى
عمرو محمد ابوالحمد محمد
زينب انس عثمان انس
شيري امين عياد حبيب
رغدة حسين عبد الحميد شحرور
محمود جمال حسن أغا
رانيا أشرف محمد عبد الحميد عبد المجيد
احمد طارق صبحى احمد فتوح
رانيا رضا جمال محمد
مروة محمود محمد محمد ابراهيم
على سﻼمة عبدالرحمن على مناع
وسام حمدى محمد على اللواتى

الكلية
تجاره عين شمس
اداب سوهاج
تجاره طنطا
تجاره كفر الشيخ
تجاره الزقازيق
تربية سوهاج
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره اﻻسكندريه
اداب دمنهور
تربية الغردقة جنوب الوادي
تجاره سوهاج
سياحه وفنادق اﻻسكندريه
معهد فني تمريض المنصوره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي المنصوره
معهد فني تمريض المنيا
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي الزقازيق
حقوق عين شمس
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات المنيا
اقتصاد منزلى حلوان
علوم رياضة حلوان
تربية/رياضه كفر الشيخ
طب بيطرى دمنهور
تجاره كفر الشيخ
كلية التربية الفنية ج المنيا
فنون تطبيقيه حلوان
اداب دمنهور
تربية كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
150270
319259
123691
877112
234395
323396
146176
143243
678518
674542
382499
284306
229879
503756
470325
129607
161620
603957
377737
547312
389577
166472
519646
808888
376388
298310
161469
745309
388240
159928
395102
457297

اسم الطالب
فريده سعيد يوسف مرسي
دينا عصام حسنى الجمل
كيرلس رؤف جيد جاد
محمود اشرف رضوان سيد
محمد احمد كمال الدين احمد يوسف
ريم مسعد حسنى راشد حويت
هند مجدى احمد امام ابو شنب
داليا علي السيد محمد المغربى
ايه على يونس فرحات منصور
ريهام عادل حلمى صالح ابورجيلة
ابراهيم اشرف على زيدان البردعى
محمد مسعد محمد عبد ﷲ
زينا حسن حسين حسن عقل
حسن طارق حسن علي حسن
احمد الشربينى ابراهيم السيد رمضان
محمد محسن دردير علي
نور بهنساوي كامل مصطفى
محمد عبد العزيز عبد العظيم حسين
احمد سويلم عيد عبدﷲ موسى
عبدالرحمن جمال احمد عبدالسﻼم احمد
محمد صﻼح عبدالرشيد علي
عبد ﷲ عاشور سليم مهدي
ليلى محمد أحمد محمد الدبيشى
محمد سيد معتمد سيد
ادهم يسرى حسينى سيد الشيمى
محمد طلعت محمد فهمي
احمد محمود خميس عبد ﷲ
احمد محمد ابراهيم محمد
ميرنا حازم طه محمد
محمد حمادة فهيم احمد
نيرمين نادى أمين القمص بطرس
آيه طارق نبيل محمد ابو العز

الكلية
اداب انتساب موجه طنطا
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب م .بنها
ك.ت .فني صناعى سوهاج
ع.كندى تكنو.اعﻼم ت.خامس
علوم رياضة اسوان
تجاره القاهره
السن عين شمس/رياضة
علوم المنصوره
علوم المنصوره
تجاره انتساب م .بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
زراعه عين شمس
علوم رياضة الزقازيق
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
حقوق القاهره
علوم رياضة بنى سويف
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب م .بنها
علوم رياضة جامعة دمياط
اداب انتساب موجه بنها
تجاره بنى سويف
حقوق اﻻسكندريه
معهد فني صحى بنى سويف
تمريض عين شمس
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنها
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
اداب انتساب موجه عين شمس
كلية البنات علوم عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
389037
501766
809898
477111
599113
228079
224577
436564
583012
901252
894775
814666
229786
447710
139686
369966
804492
588656
141863
437568
809807
121758
437382
205487
600115
156575
596708
812516
390820
526766
317336
502496

اسم الطالب
نوراﻻسﻼم احمد محمد عسكر
محمد ابراهيم محمد علي بريقع
يسرا صﻼح بدري احمد
ناصر محمد السيد عبد ﷲ محمد
احمد محمد السيد احمد مصطفى هدهود
احمد سعيد راغب امين
مصطفى محمد سيد محمود رزق
هدى أحمد محمد ادم محمد حسين
يارا عماد الدين احمد السيد الزنارى
اميره حشمت احمد ابو ضيف
مريم النوبي محمود خليل
ايهاب سيد حسن احمد
صفاء حمدى ابراهيم عبدالغنى
أحمد سﻼمه فهمى عبد المتجلى سباق
مريم محمود محمد محمود
محمد رضا سﻼمه عبدالرحمن
باسم سامى ثابت وهبه
ايمان عبدالحميد عبدالرحمن الباجورى
مصطفى نبيل احمد عبد المعطى
سلسبيل محمد رشاد محمد ابراهيم
زهراء احمد شوقي نجيب
اميرة جمال فاروق على
مريهان صﻼح احمد امين احمد
حسين محمد اسحاق فراج
محمد جمال عبدالمنعم سليمان
عمرو رمضان زغلول امام
حازم عصام محمد جﻼل موافى
وﻻء محمد محمد عثمان
مصطفى محمد محمد نور
شيماء اشرف حبيب محمد بهنسى
اميرة عادل قطب الجزار
مصطفى على على محمد ابراهيم

الكلية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
تجاره طنطا
حقوق الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب اﻻسكندريه
اداب المنصوره
تجاره سوهاج
تربية رياضية بنات سوهاج
علوم المنيا
زراعه عين شمس
تجاره طنطا
حقوق القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب المنيا
زراعه طنطا
حقوق القاهره
تربية أساسي اسكندرية
علوم المنيا
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب دمنهور
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم رياضة اسوان
حقوق بنى سويف
تجاره بور سعيد
تربية المنيا
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
تربية أساسي اسكندرية
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
527288
667903
216528
366191
878563
733341
449962
443954
896065
228489
830380
748967
677481
147354
654617
463531
174288
502624
662750
742927
579061
738296
138746
740118
585972
508901
159819
888297
455634
541105
500234
237022

اسم الطالب
بسمة سﻼمة سالم سﻼمة عبد ﷲ
محمد عبد المعبود ابراهيم سعفان
حسين عثمان حسين عثمان
احمد طارق زكريا محمد لبيب الرباط
جهاد محمد عبد النبى هيبه
محمد جمال عبد القادر السيد حسن
مريم خالد ابراهيم على صقر
ايه كمال عبدالشافي درويش
كرستينا كمال فهمى لوندى
يوسف احمد لطفى اﻻبشيهى
عبد الرحمن شحتو فاوي يسن
شيماء وائل ابو زيد علي
هاجر طلعت عطيه صادق
مصطفى محمود صﻼح محمد
ساره حسن السيد فرج
دينا عبد العزيز ابراهيم رفاعى طليس
فادي صابر ابراهيم حناوي
روان سامح ابراهيم سمير الجنبيهي
ساره احمد المتولى عطية
منه ﷲ محمود عبده احمد
خالد عبد الحميد سليمان سليمان عبد الحافظ
جمال حسن معاطي عبد الفتاح علي
اسراء جمال محمد طاهر
ايمان محمد عبدالرحمن السيد
حسام مكرم محمد أبو نجم
شيماء جابر محمود حسين ابو زيد
احمد رجب روبى على
زكريا حنفى زكريا عبد المﻼك
احمد ماهر عبد السﻼم شعبان حبيشى
اسراء احمد محمد احمد سليمان
هيﻼنا نادر ناجى اسحق
مصطفي نبيل عباس نادي

الكلية
دار العلوم ج القاهره
معهد فني صحى المنصوره
تجاره انتساب موجه طنطا
علوم رياضة بنها
تجاره اسيوط
عالي هندسة بلبيس
اداب طنطا
تربية طنطا
تمريض سوهاج
تربية حلوان
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية/رياضه جامعة السويس
علوم المنصوره
حقوق القاهره
تجاره طنطا
تمريض كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
اداب المنصوره
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره القاهره
حقوق الزقازيق
معهد فني تمريض طنطا
تربية رياضيه بنات اﻻسكندريه
طب بيطرى بنى سويف
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
معهد فني صحى طنطا
علوم اﻻسكندريه
فنون جميله فنون اﻻقصر
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
833350
842598
877295
103206
584898
848236
434383
155519
278396
304005
575223
655711
726640
376143
438459
680998
737785
520601
242084
533267
304934
807809
376258
597272
239978
317478
308291
302494
753898
590040
219707
367129

اسم الطالب
احمد بدوي احمد حسن
احمد محمد رضا امين
اسراء عبد الناصر حسان عبد الناصر
محمد يسرى محمد شعبان
دعاء محفوظ ابراهيم الخولى
احمد عبد الحكم احمد على
محمد احمد عبد المحسن عبد العزيز فهمي
ايه سعيد عبده عبد المجيد
نيرة حامد محمد حامد جودة
جهاد خالد احمد محمد عياد
ابراهيم محمد محمد محمد سﻼم
محمود عبد ﷲ البندارى محمد
يوسف ياسر محمود محمد العدوى
احمد سامى عبدالنبى السيد زايد
ان نصر الدين ابراهيم امين حسن
احمد يوسف محمد احمد على
الزهراء على عبد الفتاح مصطفى محمد
شرين ابراهيم سعيد عليان نصار
اسﻼم عبد العظيم محمد ابراهيم
اسراء عبدالحميد محمد عيد سرور
اية مجدي عبدالكريم محروس سالم
سحر شعبان كامل محمد
محمود عبدالهادى سعيد محمد عبدالمقصود
أسماء محمد فوزي حجاب
يوسف عباس محمد عباس
شيماء جمال محمود فهمي حسين
احمد محمد عبدالحميد المعاز
علي ماهر محمد حامد قهوة
ندى صﻼح حسن محمد الشبينى
معاذ رجب علي رجب
محمد عبدالعظيم شلبى على
مصطفى اسﻼم عبدالكريم يسن تكفه

الكلية
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تجاره اسيوط
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره القاهره
تجاره طنطا
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره اﻻسكندريه
تربية بنى سويف
حقوق القاهره
تربية ابتدائي شبين الكوم
اداب كفر الشيخ
تجاره طنطا
علوم رياضة بورسعيد
تجاره عين شمس
طب بيطرى اﻻسكندريه
تجاره بور سعيد
تجاره جامعة السويس
دار العلوم الفيوم
تجاره جامعة السويس
طب بيطرى اﻻسكندريه
طب بيطرى جامعة السادات
تربية ابتدائي المنيا
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره بور سعيد
تجاره جامعة دمياط
تربية/رياضه حلوان
تجاره بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
391297
511656
436643
308857
515568
545198
881104
205887
391496
580628
279020
739515
291422
324895
283246
312601
473408
115480
310053
107654
303124
277150
843322
127271
118411
227043
241338
457251
614406
379946
209063
738134

اسم الطالب
ايهاب محمود عبدالرحمن محمود
ايمان مصطفي السيد أبوالمعاطي
ايه محمد ابراهيم حسن راجح
السيد محمد السيد نصر فرحات
محمد مدحت جابر داود
محمود ابراهيم سليمان محمود محمد مخلوف
محمود عبد الباسط مصطفي محمد
نورا رمضان احمد مصطفى
رضوى ابوزيد عبداللطيف محمد
وفاء نبيه احمد عبدالفتاح
ريهام حسين إبراهيم يوسف حسن
احمد رجب سعد ابراهيم
محمد سامي مصطفى مصطفى
فاطمة نصرالدين سيد احمد
مصطفى محمد عبدالشافى محمد احمد
محمود عبد المجيد سعد النمر
ساميه حسن عبد الموجود محمد بدوى
ساره مصطفى سيد على سيد
محمود محمد عبد الوارث البنا
عمر عصام محمد محمد
ايناس ايسم رشدى السيد الشعراوى
يس يسري امام احمد بسيوني
ساره صابر صالح محمود
ايناس احمد امين حافظ
بسنت عصام السيد السيد
امنية خالد مرسى عبد ﷲ والى
ساره شرف الدين قرنى محمود
امانى جمال ابراهيم متولى بدير
اميره سالم احمد سالم محمد
تقى محمد شحات محمد غياض
اسراء عبد ﷲ مرسى احمد
اسمهان الباز السيد مرسى

الكلية
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
اداب دمنهور
تجارة جامعة السادات
علوم اسيوط
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية عين شمس
نوعية طنطا
تجاره القاهره
علوم الزقازيق
تجاره القاهره
اداب قنا ج جنوب الوادى
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية شبين الكوم
اداب كفر الشيخ
تربية حلوان
معهد فني صحى بنها
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم شبين الكوم ج المنوفية
حاسبات ومعلومات الفيوم
علوم المنيا
حقوق حلوان
زراعه القاهره
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية حلوان
اداب طنطا
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب عين شمس
تربية الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
230299
658955
658125
223150
375750
527107
383304
307540
440263
383792
168896
896178
208317
184186
801520
503292
356281
875654
236447
133756
146203
304875
117476
439375
739341
912278
579696
675834
603106
288728
356676
808948

اسم الطالب
اسماء عﻼء الدين عبد الصبور محمد احمد
امنيه عبد الحميد محمود عبد الحميد خليل
محمد حمزه محمود حمزه
غدير يسن السيد فراج
هاجر رمضان عبد ربه تهامى
الهام عبد النبى خﻼف بكر
جيهان مجدى احمد على زيدان
اية محمود جابر رجب
آﻻء خميس محمد أحمد البكساوى
محمد محمود عزالدين طيبة
حازم حسين امام محفوظ
مروه محمد السيد محمود
شيرى جورج مصرى برناب
فاطمه محمود شعراوى محمد حسن
احمد ناصر هاشم محمد
حاتم علي احمد علي المتبولى
نرمين جمال السيد الطيب
ستيفن صموائيل اسعد شكر ﷲ
فادى عشم حبيب عبد المﻼك
اسماء محمد احمد ابراهيم
نها ياسر مصطفى محمد على الفقي
سلمى جمال عبد المقصود شندى
مى صابر محمد محمد على
آية شريف مصطفى علي سليمان
كريمة احمد على سعادة
رانيا الفاضل عبده محمد
جيهان يحى حسن البيطار
اسماء عاشور المصلحى حسين صالح
نيره أيمن عبدالمجيد محمد حسانين
فؤاد محمود عبد العظيم محمد
محمود اشرف البدراوى عبدالحميد
صدفه ثابت حسن عبدالعاطى

الكلية
تربية حلوان
اداب المنصوره
تجاره طنطا
فنون تطبيقيه حلوان
تربية نوعية بنها شعبة تربية فنيه
تربية أساسي اسكندرية
كلية البنات تربية عين شمس
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
ك.ت .فني صناعى بنها
علوم الفيوم
تربية سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق انتساب موجه عين شمس
فنون جميله فنون المنيا
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تربية عين شمس
تجاره سوهاج
حقوق حلوان
بنات تربية/رياضه عين شمس
تربية عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه القاهره
علوم اﻻسكندريه
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية اسوان
تمريض طنطا
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية ابتدائي الزقازيق
اداب جامعة دمياط
تجاره طنطا
معهد فني تمريض المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
727625
305910
530871
875381
470011
653789
533092
465093
877230
843845
217415
293462
165987
675435
671936
228552
909425
672039
501628
920562
849227
121576
679940
524897
143919
730027
813649
370615
668989
919689
892478
282593

اسم الطالب
مياده حجازى عبدالحميد حجازى
احمد جمال محمد ابو حصوة
حافظ بدران عيد ربيع سالم عطيه
ابانوب ايمن لمعى باوى
محمد رجب عبد الحليم احمد البرعى
يسرى محمد يسرى حسن الشربينى
آية حسن محمد على الحلوانى
سمير أيمن سمير باسيلى
الرفاعي محمد صبره محمد
فيرونيكا يسرى ثروت شفيق
سحر شبل عطية شبل
يوستينا نبيل سعد خليل
اسماء صﻼح زيدان عبد الخالق
احمد وسام على عبد الخالق هاشم
رنا السيد السيد عبد الخالق
حسام الدين على عبد المنعم البساوى
مارك مﻼك بشرى ورد خان
محمد خالد عزت حامد
زياد خالد ابراهيم حسن محمد
رشا عبد العزيز عبد الجواد احمد
دنيا حماده علوانى ابراهيم
وائل اشرف محمد زكى
عبد ﷲ محمد طلعت محمد حسانين
اميرة رمضان يوسف حسن
حسام محمد عباس احمد عبد المجيد
اﻻء احمد حمزه زيدان
امينه محمد احمد على
محمد محسن محمد مصطفى
منى محمد طه محمد المنياوي
حسن جاد الرب احمد محمود
اسماء جمال أدم حربى
احمد مجدي صﻼح أبو بكر

الكلية
علوم الزقازيق
تربية/رياضة جامعة السادات
زراعه دمنهور
علوم اسيوط
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
تربية رياضيه بنين المنصوره
تربية طفوله اﻹسكندرية
تجاره كفر الشيخ
تربية/رياضه اسيوط
كلية التربية الفنية ج المنيا
كلية البنات تربية عين شمس
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
دار العلوم الفيوم
تجاره طنطا
تربية المنصوره
زراعه القاهره
معهد فني صحى اسوان
تجاره بور سعيد
علوم اﻻسكندريه
تربية ابتدائي سوهاج
معهد فني صحى اسوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره المنصوره
تجاره جامعة السويس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم عين شمس
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره كفر الشيخ
تجاره سوهاج
تمريض اسيوط
حقوق القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
520034
371039
209406
153549
285352
505349
822282
470904
875510
443769
427421
604460
400024
303156
459745
444081
117884
451165
439601
112774
289681
452931
369750
321533
163546
819453
901434
352452
240300
502464
808976
150543

اسم الطالب
وفاء عطا السيد كمال مقلد
عبدالرحمن حسن وجيه حسن
ريم عماد عبد الكريم محمد
عﻼ سيد محمد خليل
محمد سعيد رمضان عبد المنعم
محسن محمد محسن السيد عطيه
ايمان جمال حسين سليم
دينا ياسر عبد الرازق عبد العزيز محمد
احمد عبد الصبور احمد محمد
مدلين وائل فهيم نصيف
ياسمين اشرف محمد جمال الدين خضر
محمد عبده عبدالعزيز محمد احمد ناس
انس حسام عبدالسﻼم عبدالعزيز
منال محمد امين عيسوى نجم
محمد جمال سعيد الكيﻼنى
ريهام ابراهيم عبد العظيم مرسى الز فتاوى
ندى السيد عبد المجيد حسن السيد
عمرو اكرم محمد مصطفى ابراهيم
هايدي نشأت جادالرب عطا عوض
عائشه احمد موسى احمد
ندى زكريا عبد الحميد محمد أبو السعود
نهى صﻼح عبد الحكيم حموده
احمد عربى سيد احمد محمد
نرمين عادل ابراهيم البحيرى
عمر اشرف سيد احمد
عبد ﷲ ابراهيم عبد ﷲ احمد
محمد عبده احمد جابر
اﻻء شوقى سعد البنا
مروه عبد الخالق يوسف عطية
ارسانى عادل عدلى اسكندر
كمال الدين جمال يسرى ابراهيم
سارة سمير عبد الحكيم امين

الكلية
اداب دمنهور
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
حقوق عين شمس
تربية ابتدائي بنى سويف
تجاره عين شمس
تجاره جامعة السويس
اداب اسوان
تربية كفر الشيخ
تجاره سوهاج
تربية ابتدائي طنطا
زراعه اﻻسكندريه
استنفد الطالب رغباته
فنون تطبيقية جامعة دمياط
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تجاره كفر الشيخ
تمريض طنطا
حقوق القاهره
تجاره طنطا
علوم اﻻسكندريه
كلية البنات آداب عين شمس
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب طنطا
حقوق بنها
معهد فني صحى بنها
تجاره بنى سويف
اثار قنا جنوب الوادي
حقوق سوهاج
العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
علوم القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
105903
461489
165040
289881
164052
802781
136764
306710
729110
131028
800091
307807
651062
883680
298030
576479
206342
880394
370304
734985
231278
230837
605480
672247
816579
312449
278327
438463
739023
600275
529146
584114

اسم الطالب
امنيه يحيى احمد محمد
هند حسينى السيد السديمى
ابراهيم عامر ابراهيم محمد
فاطمة انور محمد عمر سليمان
مصطفي ايهاب سيد حسان
كيرلس فيض جاد الكريم بسطولى
نورهان جمال فضالى حسن
كريم اشرف عبد الجليل عﻼم
مصطفى حسام عبد الشكور مصطفى فايد
يارا ياسر محمد امام محمد
ندى خالد محمد قرنى
سماء صبحي عبد الجواد محمد اسماعيل
خلود رضا محمود عبد العزيز
ريمون فايز معزوز بشاى
دينا شريف يحى محمد
محمد عبد الباسط ضيف ﷲ مهنا
ضياء عﻼء الدين محمد فؤاد
نورهان وليد محمد سيد
ابراهيم صﻼح ابراهيم متولى
ياسر ابراهيم شحاته ابراهيم عيسى
مارينا كميل جاد بطرس
محمد فكرى طلبه احمد
فيروز احمد ممدوح مصطفى عبد الخالق
امانى عثمان ابراهيم يوسف
فيبى عدلى سعد شحاته
حسين سمير عبد الكريم احمد
منة ﷲ يوسف حسنين عيد
بسنت ايهاب بكر عبد السﻼم العكارى
ريهام عادل السيد احمد
نعمة إبراهيم الدسوقى مصطفى كامل
ايهاب محمد عبد المنعم محمد فودة
محمد احمد عبد الحي عباس

الكلية
تجاره بنى سويف
تجاره كفر الشيخ
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية/رياضه الفيوم
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه القاهره
تجارة جامعة السادات
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب المنيا
اثار القاهره
معهد فني تمريض المنصوره
تربية اسيوط
علوم عين شمس
معهد فني صحى طنطا
حقوق عين شمس
نوعية اسيوط
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
علوم المنصوره
تربية المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم طنطا
نوعية فنيه الزقازيق
تجاره الزقازيق
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
433584
511961
295704
803142
754890
221811
123951
578317
374422
465437
282606
555766
734210
138578
738173
665786
744514
883652
518502
282469
210053
206312
726363
904404
745436
511621
447942
279243
223254
162421
605196
818674

اسم الطالب
طارق جمال محمد حسن
ايه السيد انور احمد محمد
داليا محمد محمود سامى محمد والى شريف
رانيا حسام الدين كامل احمد
احمد عوض محمد محمد
ياسمين على عباس على
محمود مجدى حنفى متولى
احمد المهدي محمد عبدالعزيز خليل
فاتن السيد عبدالمنعم احمد سند
يوسف اسماعيل بسيونى على رزق
عبد الرحمن خالد فؤاد حافظ
اسراء عدوى الجهرى عدوى
محمد سعيد محمد ابراهيم عامر نصار
ايه اسامه محمد عبد الرحمن
احمد عدلى توفيق زيدان ماضي
ايه رفيق احمد احمد الطنطاوى
احمد كامل سليمان سليم
مصطفى ايمن عثمان عبد الحافظ
هدير عاطف السيد عبد المجيد الشحات
مارك يوسف فخرى شاكر
منير خالد منير حسن
سهيله محمد على حسن
محمود انور محمود محمد
كيرلس محسن ابراهيم شنوده
امانى احمد رضوان احمد على
امنيه مجدى خيرى هاشم حسنين
محمد رفعت محمد الشيخ
دنيا عصام أحمد السيد
امنية محمد محى الدين احمد
مها نصر عبد العزيز علي
فكرية محمد عبد الرحيم مهدى
روفيده محمدعليوة امين عليوة

الكلية
زراعه اﻻسكندريه
اداب دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم المنيا
علوم العريش
اداب حلوان
حقوق انتساب موجه القاهره
معهد فني تمريض طنطا
تربية بنها
اداب كفر الشيخ
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
حقوق جامعة السادات
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
العالي للغات  6اكتوبر
تجاره الزقازيق
تربية المنصوره
حاسبات ومعلومات المنيا
تربية رياضيه بنين اسيوط
اداب دمنهور
تجاره القاهره
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تجاره انتساب م .بنها
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
حاسبات ومعلومات اسيوط
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب دمنهور
اداب طنطا
تجاره طنطا
زراعه القاهره
نوعية الفيوم
اداب الزقازيق
نوعية المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
155649
754669
217603
428257
146196
684787
549753
225893
305245
450436
472044
461700
502643
742470
218437
152327
671615
600915
137201
165456
148967
162707
611562
438461
305129
157427
447155
303225
382969
237348
671907
672885

اسم الطالب
احمد جمال بريك مبروك
محمود خالد مرسي محمد
هاجر رضا على على احمد عكاشه
مصطفي محمد مهدي مكي سليمان
صافيناز جمال الدين مكرم ابراهيم حسن بيومى
احمد ابراهيم محمود بيومى السيد
آيه جمال احمد السيد الشرقاوي
احمد محمد احمد محمد عبدالعال
غادة ابراهيم ابوالغيط مليجى سلطان
ناريمان محمود السيد نصرالدين امين الرفاعى
محمود صبرى محمود محمد
روان سمير ابراهيم محمد ماضى
آيه مصطفى احمد فؤاد مصطفى
دينا عصام حامد حامد ابوزيد
سماح حسن صﻼح عبد الحليم
اسﻼم احمد امين حميدة
ايه عبد الباسط جمال على
نورهان جﻼل السيد السيد
محمد عادل سيد قطب
اية ناصر عبد العاطي عشري
لمياء شعبان عبد الفتاح عبد العزيز
دينا مدحت عاطف حسن
ساره صﻼح محمد عبدالرحمن محمد
اية هشام عبد الحميد يوسف عبد الرحمن
مارينا عوض ﷲ ابراهيم عوض ﷲ
عثمان ابو الفتوح احمد حسن
محمود على ابو اليزيد المحمدى البابلى
ايمان اشرف ابراهيم بدر حسين
حسين مرسى على مرسى فايد
مريم عزت عزيز شنودة
اميره محمود عبد ﷲ محمد محمود
عبد ﷲ مرتضى احمد السيد حسن احمد

الكلية
تجاره اسيوط
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية/رياضه حلوان
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
كلية البنات علوم عين شمس
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
تربية رياضيه بنين حلوان
طب بيطرى جامعة السادات
تجاره انتساب موجه طنطا
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
زراعه اﻻسكندريه
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية رياضيه بنين بني سويف
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
اداب الفيوم
خدمه اجتماعيه حلوان
رياض اطفال الفيوم طالبات
اداب انتساب موجه الزقازيق
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
علوم بنى سويف
معهد فني صحى طنطا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
زراعه عين شمس
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
465946
285425
375191
291587
543679
582510
835624
912149
303250
888902
744536
815528
165251
363763
103459
585310
185024
282590
352902
206811
652162
753864
750376
317254
306539
741241
843833
295287
215801
898224
609839
589330

اسم الطالب
منة ﷲ كمال احمد السيد العمريطى
ابراهيم مصطفى على فتح الباب
فتحى درويش فتحى درويش
خالد حسن محمد ابراهيم
نورهان محمود السنوسى محمد احمد
محمد رفعت يوسف الشوني
هايدى محمود احمد عبده
محمد رزق ﷲ فتوحى محمد
سالي سالم عيد سالم الشنوانى
راندا جمال حبيب عوض
مصطفى السيد محمد عبدالرازق
هاله عزت محمد محمد
رنا الحمﻼوى صالح عبد المعتمد
شوقى احمد عبدالحميد السيد
مصطفى خالد محى الدين البندارى
آيه احمد البسطويسى الخمارى
فاتن جمعه هليل محمد
فادي حازم عبد المجيد محمد اﻻشهب
محمد بﻼل احمد سليمان
رضوى سيف النصر احمد سيف
عبد الرحمن الدسوقى يونس محمود ابو زيد
فاطمه عبده محمد محمود البهائى
احمد طارق احمد على محمد
يوستينا كامل غالى غب﷼
وليد عمرو فتحى المساح
محمد اشرف محمد عبدالفتاح المهدى
ريهام احمد اسماعيل عبد الرحمن
اسراء اشرف كمال عبد الفضيل
هاجر اشرف احمد فوزى
نهى عبد الغفور محمد السيد
عمر محمد عطا القط
بلسم عبد ﷲ عبد الفتاح سليمان

الكلية
علوم كفر الشيخ
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
علوم رياضة سوهاج
زراعه عين شمس/رياضة
علوم رياضة اسوان
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
تربية قنا ج جنوب الوادى
تربية ابتدائي اسوان
طب بيطرى جامعة السادات
معهد فني صحى اسيوط
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
رياض اطفال المنيا طالبات
علوم الفيوم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب بنى سويف
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره عين شمس
تجاره المنصوره
نوعية بور سعيد
تجاره بور سعيد
تربية بنها
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تربية اﻻسماعيليه
نوعية المنيا
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره سوهاج
تمريض سوهاج
حاسبات ومعلومات الزقازيق
حاسبات ومعلومات المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
314403
671156
681195
119894
537947
291630
432832
811938
240410
444138
513197
510675
439139
129066
371565
503997
664030
809358
439464
244727
306389
603407
842872
324905
595753
544525
583378
653564
728536
304119
575334
309181

اسم الطالب
اسراء فؤاد صابر محمد
زياد البيومى عبده شعير
وسام حسن محمد على عامر
احمد حمدى عبد الغنى باهى
زينب محمد حسن محمد الجابرى
محمد حسن محمد حسن
عبد الرحمن على احمد على ابوطه
عبدﷲ رجب نسيم سيد
ساندرا سمير رشدى بشرى
عﻼ ابراهيم مصطفى خليل ابوكحلة
سارة ممدوح محمد محمد حسن
احمد محمد رشاد محمود السعدنى
دعاء محمد محمود على
هدير سامى عبد العزيز عبد الوهاب
شيماء خالد عبدالفضيل احمد
يوسف على يوسف صالح
امال يسرى بدير على سعيد
محمد سامح علي عبد العزيز
روان على عبد العال السيد عبد العال
احمد سمير حسينى السيد
محمد صبحي محمد عبدالمؤمن
زياد حمدى حسن عبد الحميد
محمود سامح محمد الطيبى محمود
مادونا اخنوخ صبحى اخنوخ
عبد الرحمن رضا عبد الباقى عيد عبد الرحيم
فتح ﷲ محمد فتح ﷲ محمد القطان
ايمان محمد فرج على عبده
محمد جمال كمال عبد اللطيف
اميره سعد عبد العاطى محمد عبد النبي
سهيلة عمرو محمد وصفى
اسماء وجيه عبد العزيز عبد الحليم جنانه
اصالة عﻼء فتحى مسعود

الكلية
تربية ابتدائي السادات
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره انتساب موجه قاهره
تجارة جامعة السادات
معهد فني صحى بنى سويف
علوم حلوان
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
تربية/رياضه حلوان
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات حلوان
تجارة جامعة السادات
طب بيطرى بنها
تربية ابتدائي المنيا
تجاره جامعة السويس
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه طنطا
تربية رياضيه بنين المنصوره
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
اداب طنطا
تربية ابتدائي السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
356359
245004
367969
353121
461487
657234
523623
606361
837992
803840
815897
167186
730887
145825
675635
323688
876144
445226
843355
314530
602110
817578
732814
443131
166364
538978
662877
156891
442203
836411
316627
813880

اسم الطالب
دينا احمد ابراهيم احمد
مصطفي عبدالحميد الصادق عمر
امانى ممدوح جمال محمد عامر
عبدالعزيز مجدى عبدالعزيز عبدالسﻼم
هدى محمد عبدالرحمن جميل
ندى محمد ابراهيم حامد اﻻتربى
إسراء احمد لطفى على عامر
اﻻء صفوت محمد فريد محمد
شرين احمد رفاعى سنوسى
ندا حسانين فرج حسانين
ايه جمال احمد ابو العﻼ
بسمه جمعة محمد احمد
بﻼل عادل محروس محمد محمد هيكل
محمود احمد رمضان سيد
ايه السعيد نجاح على
دينا محمد زهران حسين فتوح حموده
ندي على على ابو على
ابتسام محمد سعيد محمد خيره
رشوان ابراهيم عبد الرحمن رشوان
سلمى اشرف عبد العزيز صالح
عبدﷲ محمد امين حسب النبى
كيرلس صفوت مكرم حبيب
اﻻء محمد احمد ابو الوفا
رحاب طارق قطب قطب حسانين
ايمان احمد مؤمن محمد
إسراء محمد يوسف عبدالسﻼم الديب
محمد عبد الكريم عبد الجواد اللحمة
احمد سيد احمد محمد
احمد فتح ﷲ عبد الغنى فتح ﷲ
اسراء محمد محمد عثمان حسين
ياسمين طﻼيع ابراهيم على البسيونى
جهاد رمضان احمد عبداللطيف

الكلية
علوم القاهره
علوم رياضة القاهرة
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية كفر الشيخ
حقوق المنصوره
علوم اﻻسكندريه
اداب الزقازيق
معهد فني صحى اسيوط
علوم المنيا
اداب المنيا
تربية/رياضه الفيوم
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية الزقازيق
اداب شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة اسيوط
اداب طنطا
اداب انتساب موجه المنيا
حقوق جامعة السادات
كلية التعليم الصناعى جامعة حلوان
تربية /رياضه المنيا
تربية الزقازيق
رياض اطفال المنصوره
اداب انتساب موجه الفيوم
علوم دمنهور
تجاره انتساب موجه المنصوره
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
علوم طنطا
اداب قنا ج جنوب الوادى
علوم بنها
علوم المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
477196
535498
880231
801258
886073
206090
662620
539375
813128
653575
749010
816107
369138
882546
879181
213342
185004
661403
519500
113701
666060
500948
894641
448577
750425
729921
374093
837881
543435
313518
230071
881817

اسم الطالب
شريف عبد الهادى سالم ناصف
جهاد محمد عطيه ابراهيم
ميرنا ماهر هﻼل سعيد
سارة شعبان تهامي محمد
اﻻء عبد الصبور محمد احمد
منة ﷲ عبد الغنى حسين عبد الغنى
ايه عبد الحكيم يونس محمد خيوه
أﻻء جمعة راشد عبدالقوى الوراقى
ايرينى عبدﷲ بسطاوى بخيت
محمد على حسن محمود زاهر
افلين حبيب رياض الببﻼوى
اﻻء عبد الحكيم محمود عبد الرحمن
هند شحات محمود السيد السخاوى
نادر جمال فهمي متري
ساره سمير صدقى عطيه
احمد محمد حيدر اليمانى
حنان محمد رفعت سيد
محمد اسامه مصباح عبد اللطيف مكاوي
سارة ابراهيم محمد محمد جرابيع
مصطفى محمود عبد العزيز عبد الحميد
السيد عوض السيد المنشاوى العدوى
رنا محمود اسماعيل صبرى حفنى
مريم منصور نظير غبروسه
ريهام عبد النبى رزق الشرقاوى
احمد ياسر عبد المجيد حسين عبد الموجود
اسراء عزيز عبدالفتاح عزيز
ايه اكرم سويلم عبدﷲ عصر
سارة حسين نصرالدين محمد
بيشوى ايمن فهيم خليل ابراهيم
هدير انور محمد محروس
ساره عادل محمد امبابى
محمد جمال محمد حسنى عبد المجيد

الكلية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم طنطا
تربية اسيوط
علوم المنيا
معهد فني صحى اسيوط
علوم عين شمس
اداب انتساب موجه المنصوره
تربية طفوله ج دمنهور
نوعية المنيا
اداب المنصوره
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
اداب المنيا
تربية بنها
معهد فني صحى اسيوط
طب بيطرى اسيوط
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب انتساب موجه بنى سويف
تجاره المنصوره
اداب دمنهور
زراعه القاهره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب دمنهور
تربية ابتدائي سوهاج
اداب جامعة دمياط
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
اداب عين شمس
علوم بنها
كلية علوم الوادى الجديد
فنون جميله فنون المنيا
تربية السادات
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
حقوق اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
536810
680576
607648
322870
146859
833231
583877
178158
160290
728546
121494
363211
678062
217504
277364
592508
120732
105229
657893
303707
585566
752121
546077
447496
240204
659677
682188
126968
110466
916082
804125
302271

اسم الطالب
رانيا منصور صالح عبدالخالق
محمد ربيع السيد ابراهيم محمد اباظة
محمود عادل مصطفى تهامى
فاطمة ابراهيم خليل ابراهيم خليل
عبد الرحمن يحيي محمد ابو سريع طلبه
ابانوب مجدي جرجس بطرس
صفيه اسامه محمد رمضان عثمان
اسماء احمد حمزة بدران
ايه محمد عبد السﻼم عبد ﷲ
داليا عبد العال السيد عبد العال
محمد مجدى عباس محمد
عمرو رافت سعيد احمدعمر
اسماء محمد السيد ابو المعاطى حجر
مها مصطفى محمود عبد السﻼم
احمد حسانين احمد حسانين
اسراء طلعت على نصر
بيشوي وهيب عازر مﻼك حبيب
سلمى محمد عوض ﷲ محمد
زينب شريف فتحى احمد الديسطى
امينة مصطفى عبدالرازق بركات
رضوي الشناوي عطيه الشناوي
مى صﻼح احمد محمد صﻼح الدين
رانيا وحيد عبدالعزيز حسانين يونس
محمد وجدى علي الجزار
ايه جمال محمد عبد الواحد
بتول المحمدى حسن محمود حسن رمانه
عمر تيسير عثمان بركات الباسل
اميرة سليمان توفيق محمد
مايكل متى ثابت زخارى
محمد عبدالراضي مفتي عبدالراضي
اﻻء سامى عبد العزيز أحمد
محمد نشأت جﻼل نصار

الكلية
معهد فني صحى اﻻسكندريه
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
معهد فني صحى بنها
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تربية قنا ج جنوب الوادى
اداب طنطا
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
اداب بنى سويف
اداب الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
تجاره عين شمس
فنون تطبيقيه حلوان
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
رياض اطفال المنصوره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
رياض اطفال المنصوره
تربية ابتدائي بور سعيد
علوم رياضة طنطا
اداب انتساب موجه طنطا
دار العلوم ج القاهره
تجاره المنصوره
معهد فني تمريض المنصوره
اثار الفيوم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
إعﻼم بنى سويف
نوعية المنيا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
876747
737603
581605
238047
306985
883418
728130
470206
538894
674328
219920
511979
204001
314078
920733
221348
591358
225012
744754
658033
127180
750439
829251
159362
605279
289250
377870
208941
390710
438404
587244
467539

اسم الطالب
ساندرا رفيق اميل عازر
رانيا اسامه حسن احمد شعﻼن
عبد الرحمن عزت مأمون ابراهيم الشوربجى
نوران سامى حسن سﻼمة
هالة السيد محمد معوض
محمد محمود احمد عبد العاطى
هدير احمد مصطفى فتحى ابراهيم
محمد فتحى يوسف أحمد سيدأحمد
سارة شعبان التهامى سﻼم
فاطمه صبرى على طه رمضان
هدير على خلف على
شروق كريم السيد علي عبد ﷲ
حكمت محمود حلمى نوار
رشيدة شعبان عبد اللطيف علي ابو ضلع
ابرام الفنص رفله لطيف
مروه محمود حسن محمد حسنين
ريم عبدالحليم عبده كركر
احمد سمير سيد على حسن
نداء على عبد الﻼه على
مريهان محمد محمود على
فداء عبد القادر علي عصمت محمد
عادل احمد محمد الدسوقي ابو العنين
مصطفى على محمد ابراهيم
اسﻼم شحات حسن محمود
مريت اسامه بشرى بطرس
يوسف عﻼء احمد شحاته
حسن غريب حسن معوض حسن
محمد احمد سيد محمد خراشى
ابتهال منصور فوزى السيد
ميرنا كامل احمد نورالدين غالب
اﻻء احمد على ابراهيم الصابر
ابراهيم حسن ابراهيم حسن عبد العاطي

الكلية
علوم اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية/رياضه طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه
تجاره اسيوط
تربية طفوله الزقازيق
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تربية دمنهور
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره انتساب م .بنها
حقوق اﻻسكندريه
كلية البنات تربية عين شمس
تربية السادات
تجاره سوهاج
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تجاره جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات حلوان
حقوق الزقازيق
حاسبات ومعلومات الزقازيق
رياض اطفال القاهره طالبات
علوم رياضة جامعة دمياط
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجارة جامعة السادات
زراعه مشتهر
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
علوم حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
372795
666116
889292
216154
739782
437461
744546
655243
371523
537964
741499
233018
833825
887461
916123
733921
902821
739373
903063
827716
375576
432848
277390
185399
672343
179709
320909
131846
737844
834056
442068
155492

اسم الطالب
هاجر ايمن عيد محمود
محمود ايمن احمد محمد العيسوى
احمد خلف ﷲ محمد محمد
منة ﷲ يسرى محمد على اسماعيل
وﻻء ياسر محمد سالم
وﻻء عادل عبد ﷲ محمود حسن
اسماء احمد عيسى احمد
محمد السيد سعد فتوح
دنيا رفعت عثمان يونس
سحر فايز نصار راغب نصار
مينا سمير فهمى حنا
اﻻء سيد محمد عتريس
عبدالرحمن عبدﷲ ابراهيم محمد
سيف الدين جمال محمود عبد الحافظ
محمد زين عبدالوهاب ابراهيم
اسﻼم حمدى السيد احمد بيومى
مادونا شوكت عدلى عوض
جيهان محمود محمد اسماعيل
كيرلس كمال كيرلس ابادير
احمد عبد الموجود حافظ عبد ﷲ
محمد حسنى عبدالهادى سليمان
كريم على عبد العليم على السيسى
احمد محمد صﻼح محمود ابراهيم
عبد الرحمن محمد عبد الظاهر مرسى
ايه جمال سعد بكر
سارة اشرف فتحي علي
رنا حمدي محمود عبد العال
عمر حسن عبد العزيز حسن
ايناس فرج احمد محمد
الطيب محمد حسان عبد الفتاح
احمد علي طلبه عفيفى نصار
اسماء خليفة امام احمد

الكلية
تجاره سوهاج
العالي للدراسات اﻻدبية كنج مريوط
تربية رياضيه بنين اسيوط
طب بيطرى القاهره
رياضيه بنات الزقازيق
اداب اسوان
تربية طفوله اﻻسماعيليه
طب بيطرى الزقازيق
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية طفوله ج دمنهور
تجاره جامعة السويس
علوم عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
علوم اسيوط
تربية رياضيه بنين اسيوط
تجاره الزقازيق
تجارة قنا ج جنوب الوادي
معهد فني تمريض الزقازيق
علوم سوهاج
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
تجاره طنطا
حقوق اﻻسكندريه
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه بنى سويف
علوم المنصوره
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
علوم رياضة المنيا
تربية بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
278419
377429
745062
667026
823551
806698
513737
233051
829014
601714
430351
211353
321745
134639
908812
219392
472476
457159
575304
325091
832545
148502
909777
428018
825546
215105
915894
663505
662305
307979
663363
433182

اسم الطالب
نورهان ذكي محمد صالح حسين
احمد مسعد عبداللطيف حسين سنجر
امال السيد محمد الهادى
اميره يحيى صالح محمد صالح
دينا عصمت على احمد
جهاد محمد فولى أمين
شروق كرم احمد عثمان وادى
منة ﷲ سامي صالح محمد
محمد كمال الدين حسين عبد العاطى
إسﻼم هشام محمد متولي طنطاوي
عبدالرحمن مصطفى سعيد حسن المصرى
سمية يونس سليمان عبدالرازق
احمد كمال الغنيمى العزب عبد ربه
محمد عادل محمد احمد
اسماء ايمن ابراهيم فاوى
مينا مجدى شوقى اديب
دينا عبدﷲ المغازى عبدالعزيز شعيشع
مني صﻼح الدين ابوزيد سعد
فاطمه الزهراء محسن عبد الحميد عبد ﷲ
مارتينا ممدوح مكسويل بساده
باسنت بدوى عبدالمجيد على
تسنيم سعيد عبد العظيم احمد زهران
هاجر سيد ابراهيم احمد
عمر نبيل فاروق ابراهيم محمد
سعد على عبدالحكيم محمد
احمد حمدى مغربى حسن
ميرهان علي محمد حسن
منه ﷲ شاكر مصباح المغازى محمد
محمد السيد سﻼمه السيد
عزة علي سعيد على
ايه مجدى عبد العزيز الدرينى السقا
ايهاب احمد مصطفى كرم ﷲ الشيخ

الكلية
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة بنها
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
اداب المنصوره
اداب اسوان
نوعية المنيا
العالي للغات  6اكتوبر
السن عين شمس
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
عالي هندسة بلبيس
اداب اﻻسكندريه
اداب عين شمس
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب م .بنها
تربية اسوان
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
تربية طفوله كفر الشيخ
تربية طنطا
اداب طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره القاهره
تربية ابتدائي اسوان
تجاره دمنهور
حقوق اسوان
علوم رياضة بنها
تربية طفولة اسيوط
تربية المنصوره
تربية المنصوره
نوعية اشمون
زراعه المنصوره
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
594599
148107
662182
466560
831778
326994
319773
580992
665838
890707
236122
448613
464819
671657
583795
313316
752570
365827
383719
650015
671637
133660
661422
898327
727595
436506
672573
511703
324798
434215
876416
829296

اسم الطالب
احمد جمال عبد الغفار حامد الحادق
طارق جمال امام عبد الظاهر
محمد ماجد عبد الرازق ابراهيم طه
سناء محمد مصطفى محمد ابراهيم
نسمة احمد علي محمد
نورهان فريد مبارك احمد الكيﻼنى
مروة خالد السيد عمار
عبد الرحمن مسعد عبد الرحمن محمد داود
محمد سمير عبد الفتاح عبد الحميد هﻼلي
رانيا حلمي راشد ابراهيم
محمد حمدى محمد هنداوى
شذى عبد الباسط خليفه محمد خليفه
ابراهيم عطا عبد الحميد عطا النجار
هند نبيل السيد محمود
منى سامى فوزى ابو سالم
ايمان علي بسيونى على
ايه صﻼح عبد الرؤف على
فاطمه جمال سعيد سعيد عنتر
هند فارس عبدالنبى السيد صبيح
هند حسام محمد الصاوى
علياء عبد ﷲ محمد عبد ﷲ الحنفى
نورهان احمد محمود احمد يوسف
اخﻼص سعيد عبد العال محمد
مصطفي رياض عبد الصبور فايز
شيماء شكرى السعيد حضرى
ساره خالد عبد السﻼم عبد اللطيف الجمل
غاده عبد الرؤف محمود السيد
روان محمد عيد عبد الصادق
نورا جﻼل محروس احمد
عبداللة حاتم عبد المطلب الجيزاوى
لبنى عبد النعيم حسن محمد
اشواق محمود محمد سليمان

الكلية
اداب جامعة دمياط
زراعه القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
السن عين شمس
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
نوعية اشمون
اداب طنطا
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
اداب اسيوط
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب طنطا
تربية/رياضه كفر الشيخ
تربية المنصوره
تربية طنطا
طب بيطرى جامعة السادات
السن عين شمس
معهد فني صحى امبابة
تربية ابتدائي بنها
فنون جميله فنون اﻻقصر
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي المنصوره
اداب سوهاج
علوم بنها
اداب اﻻسكندريه
السن عين شمس
تجاره دمنهور
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
اداب سوهاج
نوعية قنا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
106619
885620
137261
232671
539307
814269
650279
180367
132678
437914
888372
318827
756412
744663
430850
104354
426818
311220
390236
672669
680461
310646
434754
532639
310837
885831
443426
886488
908210
809672
583499
908027

اسم الطالب
باهى سعيد امام عبد الهادى
الشيماء عبد الفتاح حسين محمد
محمد خالد احمد ابراهيم
اسراء الحسن على محمد
اسماء سعيد عايد سعيد
محمد شعبان عبد المعتمد صادق
رنيم اشرف جمال عبده عبد الهادى
ميرنا اشرف جورج اسحق يعقوب
معتز خزرج خليفه محمد
صابرين صابر محمد علي
اسماء سمير احمد خليفه
اسراء فهمي عبد الحميد الشيهى
امل سعد على محمد
وسام ياسر عبد الحميد عبد اللطيف
ريهام محمد عليان فرغلى محمد
باسل وليد السيد برعى
ساره جهاد عبدالباقي اسماعيل
سهير شبل شبل ابوحبسه
دنيا عماد جمعه محمد
اندرو افرايم معزوز رزق
دينار السيد عثمان السيد احمد يوسف
نورهان كرم حسن الشناوى
مروان حمدى محمد محمد حسن
احمد عوض فرج عبدالﻼه على
اسماء عزت مرسى شلتوت
احمد عبد الرحمن ابراهيم احمد
ايه صﻼح عاطف سامى الخبيري
بﻼل فرغلي محمد مرسى
ايه احمد على اسماعيل
دعاء محمد ناصر السيد
مروه كمال محمد ابراهيم البيومى
مياده خيرى صابر محمود

الكلية
تجاره القاهره
تربية اسيوط
حقوق حلوان
اداب انتساب موجه الزقازيق
زراعه دمنهور
تجاره اسيوط
تجاره المنصوره
تربية الفيوم
تجاره طنطا
اداب دمنهور
تجاره اسيوط
تربية السادات
تربية العريش
تربية اﻻسماعيليه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
تجاره المنصوره
تجاره بور سعيد
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه
تجاره طنطا
زراعه دمنهور
علوم شبين الكوم ج المنوفية
حقوق اسيوط
اداب طنطا
تجاره اسيوط
تربية ابتدائي سوهاج
اداب المنيا
تربية طفوله طنطا
اداب سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
297168
230103
727565
240265
584456
667535
756162
677029
756287
288880
369488
510127
205962
306179
506249
289763
142845
609958
732092
539433
531955
842321
665677
547633
822783
667380
216512
743182
835956
434974
291696
726008

اسم الطالب
فاطمة فؤاد سيد عيد
اسراء على محمد محمود ابراهيم
رانيا اشرف عبد الرحمن اﻻشرم
ايه محمد الهان محمد عبد الحي
آيه مصطفى السعيد مجاهد الباز
محمد احمد احمد ابراهيم جاد ﷲ
دنيا ربيع فرج محمد
احمد ايمن السعيد عبد اللطيف المتولي
هشام سليم سليمان حسن
عبد الرحمن امير صﻼح الدين ابراهيم
احمد حماد محمد عبدﷲ
سيف الدين جاد الكريم محمد فرغلى
مايكل جرجس كمال سليم بشاى
محمد عيد يوسف محمد
أحﻼم عبداللطيف محمد احمد
نهى عصام محمد محي الدين جمعة
دنيا محمود عبد العال محمود ناجى
احمد محمد حسن عطيه
احمد عبد الفتاح جمعه عبد الفتاح
اميرة صابر محمد حلفاوى
أسامة محمد على محمود عبد الهادى
شيماء سيد ابوالعيد رمضان
رنا هشام عبد القادر محمد الفخاخرى
نور الدين هﻼل محمد حامد صفيان
دنيا سيد تمام عطا
سمر عبد الناصر القناوى عبد العال
اياد احمد اسماعيل عبد الوهاب احمد
ايمان ابراهيم منصور مصطفى قاسم
راندا شحات علي محمود
محمد محمود مصطفى سليمان
احمد هشام محمد جابر رضوان العريان
سلمى عﻼء الدين فتحى محمد سليمان

الكلية
زراعه القاهره
حقوق انتساب موجه عين شمس
نوعية الزقازيق
دار العلوم ج القاهره
دار العلوم ج القاهره
تجاره طنطا
اثار القاهره
تمريض المنصورة
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تجاره انتساب موجه قاهره
زراعه مشتهر
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
معهد فني صحى بنى سويف
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب القاهره
تربية اﻻسماعيليه
نوعية موسيقيه قنا
علوم رياضة سوهاج
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
751481
221492
502327
899618
827078
658202
153804
915694
527077
750093
299874
651684
366230
519252
321447
219282
737597
536724
302994
207343
279349
369025
899831
322897
742549
284840
214491
539302
827581
678824
665087
131604

اسم الطالب
احمد محمد عبد المنعم محمد رمضان
هدير سيد على محمد فراج
عمر محمد اشرف سعيد الرقباوي
ايهاب فرج سعد الدين بهجت
هاجر سيد يوسف مرسي
شروق سعد الشاذلى عبد المنعم البسيونى
فاطمة رمضان طه عبد الوهاب
روجيه رودلف يسى ميخائيل
منى على محمد على
احمد محمد عبدالعزيز عطيه
محمود محمد محمود محمد
محمد احمد عباس احمد حماد
عبدﷲ جمال عبدﷲ مهدى
ندى جمال عبد النبى اﻻسكندرانى
ياسمين فتحي محمد محمد
اسراء محمود محمد السيد
دينا عبدالرحمن محمد جاد
امال رضا صبرى على احمد حريشه
هالة السيد محمد حبيب
ابراهيم مدحت ابراهيم حنا
نرمين عاطف عبد ﷲ ابو العﻼ
ايناس عاطف على عبدالحميد برعى
محمود محمد قبيصى محمد
ميادة زكريا عبد الهادى محمد كنر
اسراء اسماعيل محمد اسماعيل حسن
منة عادل بركات عبد ربه
احمد فاروق صادق سعد
ياسمين صﻼح محمد خليفه
نورهان صالح يوسف حافظ
دنيا حسين عبد الرافع حامد المحجوب
احمد محمد زكى نصر نصر
ساره محمد على ابراهيم

الكلية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب عين شمس
علوم طنطا
معهد فني صحى سوهاج
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
معهد فني صحى المنصوره
اثار الفيوم
تجاره اسيوط
تربية أساسي اسكندرية
علوم رياضة اﻻسماعيليه
حقوق شبين الكوم ج منوفية
اداب المنصوره
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
اداب دمنهور
تمريض شبين الكوم المنوفية
تجاره عين شمس
اداب الزقازيق
علوم اﻻسكندريه
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم القاهره
حقوق بنها
اداب سوهاج
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب عين شمس
حقوق انتساب موجه عين شمس
تربية دمنهور
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالبات
اداب المنصوره
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
اداب القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
547019
115300
912376
382967
728922
132965
375782
919684
394131
527475
658932
116174
245129
817979
654973
805285
142807
311519
300520
215623
126907
835520
107055
433151
585267
607633
730031
363536
281486
739766
319561
674751

اسم الطالب
صﻼح الدين اسماعيل عبد الحميد اسماعيل زيتون
نسرين يسرى فريد محمد
فاطمه عبد المنعم محمد جمعه
حسن احمد حسن كامل
اسراء عاصم عبد الوهاب محمد على
كمال مجدي كمال الدين زكي عثمان
بسنت فتحى عبدالعظيم السيد
محمد حسن محمد حسن
مصطفى محمد مصطفى عبدﷲ
اسراء ايمن عبدالمنعم محمد سﻼمه
عبد ﷲ عبد المنعم ابراهيم عبد النبي
محمود عزت محمد عبد المعين
امل سمير فتوح محمد الباجورى
عبد المسيح عيد عادل ناشد
محمد احمد الصديق على
رحاب شعبان محمد مرسي
انجى خالد رشدى عبد السﻼم
احمد حسين زكريا الدهشان
ابتسام سعيد صالح محمد
اميره حسنى امين مهدى
لبنى عبد العزيز عبد الحميد عبد العزيز
حسن عبد الخالق حسن محمود
رضوى هيثم محمد احمد الخولى
مهدى حسن محمد حسن دومة
سلمى محمد بسطويسى سراج
محمد صﻼح حسنى محمد
ايه زكريا احمد امين احمد
محمد سعيد عبدﷲ احمد
ديفيد فريد فخرى عزمى
نورهان محمد ربيع على
منار مصطفى عوض نصر
مازن فهمى عبد المطلب الشهاوى

الكلية
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
حقوق حلوان
تمريض أسوان
علوم عين شمس
طب بيطرى بنها
اداب القاهره
تربية ابتدائي بنها
تجاره سوهاج
حقوق بنها
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تربية رياضيه بنين المنصوره
تجاره انتساب موجه طنطا
اداب انتساب موجه حلوان
تربية /رياضه المنيا
اداب انتساب موجه المنصوره
تربية المنيا
حقوق القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب القاهره
دار العلوم ج القاهره
تربية عين شمس
تمريض قنا جنوب الوادي
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية طنطا
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
تجاره عين شمس
حقوق القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
دار العلوم ج القاهره
علوم بنها
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه/رياضة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
373802
545042
124551
912640
110524
913268
917174
519293
677576
212437
455614
153169
832664
446878
228993
357570
390758
675233
239912
225696
456671
220492
473467
583694
888669
358186
234577
533041
430974
380140
357929
540517

اسم الطالب
محمد سعيد محمد عبدالمؤمن
احمد عادل احمد محمود صقر
يوسف اسامة احمد محمد
رحمه حسن محمد ابراهيم
احمد عبد المنعم عبد العزيز عبد المنعم
محمد احمد نعيم يسن
مصطفى رافت باتع صابر
إيمان محروس رجب بحيري
احمد عصام عبد الفتاح عبد الغنى
فاطمه خالد عبد الرحمن ورد
محمد أمين السيد الهيل
بسنت طارق احمد مرزوق
اسماء محمد عبد الراضى حسان
كريم هشام علي الشنواني
فادى جميل عبده حبيب
اسﻼم عادل سيد عبدالقادر
اسراء عبدالناصر طوخى سيد
عبد المنعم اﻻسمر محمد اﻻسمر المشد
حسام السيد حسين محمد السيد
عبد الرحمن احمد محمد فتحى
هدير محمد عبد الوهاب محمد اﻻشقر
سيف عﻼء الدين محمود اسماعيل
اميره محمد مرسى عطيه
أميرة منير احمد ابراهيم
بكر بخيت بكر متولى
مى اشرف عبدالتواب عويس
محمد عبدﷲ رجب عامر
فادى مﻼك رزق توفيق خليل ابراهيم
داليا سﻼمه ابورحاب محمد
حسام عﻼء عبدالرحيم سيد
ايه احمد محمد اسماعيل
اسماء علي محمود محمد جادﷲ

الكلية
معهد فني صحى رياضه بنها
علوم رياضة سوهاج
طب بيطرى القاهره
إعﻼم ج جنوب الوادى
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
تجاره اسيوط
تجاره دمنهور
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب كفر الشيخ
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
حقوق طنطا
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
حاسبات ومعلومات المنيا
زراعه بنها/رياضة
تجاره طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه الزقازيق
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
حقوق انتساب موجه عين شمس
اداب كفر الشيخ
اداب طنطا
تجاره اسيوط
تربية عين شمس
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
زراعه دمنهور
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب م .بنها
زراعه عين شمس
علوم دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
822796
894822
361587
514702
466188
501704
277441
451799
897305
301853
429102
905423
141672
115098
293204
801446
465277
136858
661070
553507
451366
905735
751491
144104
147125
316171
802940
386540
729886
368308
294380
529274

اسم الطالب
زهره صابر جابر عوض ﷲ
داليا ممدوح رياض احمد
حبيبه عادل احمد فايد السيد
عبد ﷲ محمد حسن محمد العونى
صفاء حامد حامد ابراهيم عثمان
بيتر جميل شوقي بشاي جرجس
عمر ايمن عيسوى عبد الرحمن
محمد مصطفى مصطفى عبد الوهاب
اسماء عبد الشافى ذكى الدين محمد
مازن احمد محمد ابراهيم
داليا اشرف احمد محمد اﻻمام
اﻻء ابو القاسم عبد الفتاح عبد الﻼه
عمر مصطفى ابراهيم محمد
ساره محمد السيد احمد
هاجر صفوت صادق عبد الغنى شحاته
محمود ابو بكر معلوف حافظ
محمود محرم محمد تاج الدين
انصاف بديع عباس محمد
نرمين صالح رأفت حسن شكور
حسن أحمد حسن أحمدعمار
محمد صبرى عبد السميع احمد
مصطفي ناصر محمد حسن
خالد على انيس على عبد المولى
عمر حسين رجب حسين عبد العاطى
امير رفعت عبد ﷲ الشرابى
ياسمين محمد احمد شوقى اﻻمام عثمان
اسراء محمد عبد العال مصطفى
هدير وائل محمد سيد احمد
منه ﷲ صبرى كامل حسين ابوهشيمه
شروق احمد سعيد خلف ﷲ
مايكل رمزي رياض حبيب
محمد احمد راشد عبدالعزيز عطا

الكلية
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره سوهاج
تربية/رياضه عين شمس
اداب سوهاج
اداب كفر الشيخ
تجاره اﻻسكندريه
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
اداب سوهاج
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
اداب دمنهور
تربية سوهاج
علوم رياضة القاهرة
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره طنطا
اداب المنيا
اداب كفر الشيخ
تربية حلوان
تربية المنصوره
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تجاره طنطا
تربية رياضية بنين سوهاج
تجاره بور سعيد
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم رياضة القاهرة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب المنيا
تربية بنها
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجاره انتساب م .بنها
علوم رياضة بنها
اداب دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
524972
661889
427725
875325
672521
514835
919372
611782
135230
316276
293873
533472
315143
133054
427225
503427
539428
910443
725806
813460
136164
592602
231384
354228
821904
611896
169172
658252
670924
605726
159797
653206

اسم الطالب
رضوى جابر احمد مصطفى شاهين
عصام محمود ابراهيم ابراهيم فتح الباب
مرثا مﻼك فؤاد نصرﷲ سعد
مينا ممتاز بشرى حنا
احمد عادل طه محمد
محمد ابراهيم احمد احمد درويش
محمد بكر علي عبدالكريم
شروق احمد حسن احمد محمد خابور
سيد حلمى محمد احمد
اميرة عبد الهادي محمد موسى
سيف محمد عبدالمطلب عرابي
هناء محمد محمد سليم هنيدي
احمد ابراهيم احمد دنيبة
مصطفى عبد النبي فرج خطاب
احمد شريف طاهر عطيه حمد
ايه سمير معوض جابر
الهام شعبان جادﷲ محمد
احمد محمود عبد الحميد طه
احمد العربى فرج محمد
محمد رمضان على احمد
شيماء عماد الدين محمد عبد الفتاح
منيه عبد ﷲ حافظ السعيد خضر
هبه خالد السيد احمد
مصطفى شفيق عبدالحفيظ البطرة
دينا احمد عطيتو محمد
يارا ممدوح بسيونى عبد الرحمن حسن
عبد ﷲ محمود عبد الرحمن عبد السﻼم
ماجد عاطف محمد العشري
نورهان محسن السيد متولى عثمان
احمد ابراهيم رمضان مصطفى
هبه ربيع عبد العظيم مرسي
اميره ادوار محفوظ عبد السيد عوض

الكلية
تجاره اﻻسكندريه
تجاره طنطا
اداب دمنهور
تجاره اسيوط
تجاره طنطا
اداب دمنهور
تجاره سوهاج
البنات شعبة اقتصاد منزلى عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
طب بيطرى بنها
دار العلوم الفيوم
حقوق اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات بنها
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب اﻻسكندريه
تربية ابتدائي دمنهور
كلية تجارة ج أسوان
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره جامعة دمياط
نوعية عباسيه
معهد فني صحى امبابة
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره بنها
معهد فني صحى بنى سويف
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم بورسعيد
معهد فني تمريض الزقازيق
تربية بنى سويف
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
123129
597386
440388
158297
829064
813657
369212
371813
160876
473069
610901
205298
918752
538610
726871
756633
382491
187112
106617
468150
119953
756285
501094
912526
592664
591355
732276
169497
437921
549051
676531
351817

اسم الطالب
هشام شعبان عيد حسن جاب ﷲ
سارة محمد عبد ربه عبد ربه عبد ربه السيد
شروق محمد محمود محمود حسن
فاطمه الزهراء ابراهيم محمد سليم
تيسير عيد محمد جﻼل
تغريد على محمود سعيد
ابراهيم رجب محمد شحاته
نورهان عماد على حسن ابوغزالة
سارة رجب هاشم سيد
محمد رضا عباس عبدالتواب القارب
عبد ﷲ ابراهيم محمود احمد رفاعى
جون اشرف عزيز زكي
محمد جابر على عبد الموجود
اسماء سامى فتح عيد ابوشوشه
حسام محمد حسن عاشور
كريم احمد عبد الحميد جاد الحق
محمد على احمد على
ضياء اشرف دسوقى عبد العظيم
باسل عادل عبد الرحمن يوسف
سالي رضا عبد ﷲ محمد
احمد محمد صﻼح امام حوالة
محمد جمال عطيه عبدالعظيم عطيه
احمد محمد احمد مختار احمد
رانيا عبد الرحمن فهمى سيد
ايه حسن محمد محمد رخا
رويدا على السيد مصطفى البرعى
كمال زغلول محمد كمال على
هناء عبد العظيم عبد التواب محمد عثمان
فاطمة الزهراء يوسف جابر هﻼل رضوان
جﻼل عبدالعاطى جﻼل ابراهيم برغوت
احمد شوقى عبد الرحمن على الشيخ
ماريهان بهاءالدين محمد عبدالعزيز

الكلية
حقوق القاهره
تربية جامعة دمياط
اداب جامعة دمياط
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
حقوق قنا جنوب الوادي
دار العلوم المنيا
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه بنى سويف
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اثار الفيوم
اداب القاهره
حاسبات ومعلومات اسيوط
تربية طفوله ج دمنهور
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره جامعة السويس
اداب انتساب موجه طنطا
علوم رياضة القاهرة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
رياض اطفال المنصوره
اداب انتساب موجه حلوان
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية طفولة أسوان
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره جامعة دمياط
تجاره بنها
تمريض الفيوم
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
علوم رياضة جامعة دمياط
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
126477
534264
505693
544921
746977
829975
831566
291725
426460
324647
245162
668649
898921
502223
384432
156199
291910
231142
579237
354133
672351
465541
185426
464476
213893
613581
156205
506081
811494
279192
355562
660645

اسم الطالب
حنين محمد محمد فؤاد محمد
ندى عصام محمد الحوفى
محمد احمد عبد المنعم حسن السيد
محمود محمود عبد الحميد منصور
على ابو الحسن عباس ابراهيم
ايمان حسين ابراهيم يوسف
على احمد مراد عبدالمعطى
عمر عادل محمد على
مهدى عبدالعزيز عوض عبدالمولى
اسراء فتحي محمد امام
الفت اشرف محمد عبد المقصود
محمد ابراهيم محمد السﻼموني
ايمان جمال عبد العال رفاعي
آﻻء إيهاب عبد السﻼم قراقيش
هدير عمادالدين عبدالنبى سليمان
ايمان محمد فرحان عبد الجواد
اﻻء طلعت محمد صبحى
بسمه صابر ابوضيف احمد
سارة زغلول جمعة جاب ﷲ
محمد احمد عبدالحميد حسن
سمر السعيد غنيم علي
منه ﷲ ابراهيم عبد الفتاح صحصاح
احمد عزت احمد سعد
احمد متولى محمود احمد
منه ﷲ احمد زغلول احمد مهران
ساره جاد محمود احمد عبدالغنى
دعاء فتحى عبد العزيز درويش
تقى محمد حلمى محمد محمود
رحاب عبدالبار بكرى عبدالرحيم
مصطفى عبد المحسن طلعت عاشور
نهله ابراهيم محمد ابراهيم
اسماء عوض احمد برهام تركى

الكلية
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
علوم رياضة حلوان
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية الغردقة جنوب الوادي
علوم عين شمس
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
علوم سوهاج
تجاره اﻻسكندريه
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تربية بنى سويف
حقوق القاهره
نوعية عباسيه
طب بيطرى بنها
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
معهد فني تمريض المنصوره
علوم كفر الشيخ
حقوق بنى سويف
علوم كفر الشيخ
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره الزقازيق
تربية بنى سويف
حقوق اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه المنيا
تجاره القاهره
تجاره عين شمس
رياض اطفال المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
896100
457545
611885
883683
158619
603881
585859
166657
448423
524121
462030
759188
224520
511479
212640
913780
525398
610767
821196
152713
241353
746691
309486
439964
726593
374076
879335
745718
583350
672511
583651
608480

اسم الطالب
مريم عبد الرحيم خلف على
آيه سليمان كمال دبا
هبه توفيق عباس توفيق عبد الواحد
عبد الحكيم ناصر محمد عبد الحكيم
محمد عرفان محمد على
عبد ﷲ محمد عطيه على
نورا مجدى عبدالجليل الجمل
عاطف سيد شوﻻك هنداوى
إيمان عزت السيد فتياني
شروق محمد عبد الرحيم حسنين مصطفى
نانسى طارق ابراهيم مجد العزب
عبدالرحمن السيد على رزق على قاسم
عبدالرحمن مدحت محمد محمود
بسام جمال بسام محمد
نرمين عماد الدين حسين حفظى حسن حسنين
ايمان عمر محمد عمر
آية محمد عبدالحليم محمود على
ياسمين مراد السيد محمد
رحاب حسن محمد احمد حسن
اسﻼم ثابت صﻼح رجب
لمياء ابراهيم محمد على الشيمى
عبد ﷲ محمد السيد اسماعيل خطابى
فاطمة فتحي عطيه عبد الجليل أبوالعنين
آﻻء شعبان محمد محمد الكفورى
فادى محمد السيد السيد محمد مطر
ايمان اشرف محمد الطوخى سليمان
لوسيندا سمير جرجس ميخائيل
اميره محمد عبدالرحمن عبدالنبى
اسماء نور الدين احمد خليل البدراوى
عزه ممدوح السيد يوسف
ريم محمود محمد صابر موسى
عبد ﷲ رمضان عبد اللطيف عبد الغنى

الكلية
تربية سوهاج
رياض اطفال المنصوره
تجاره الزقازيق
علوم اسيوط
الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى ببنى سويف
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تربية ابتدائي طنطا
علوم الفيوم
حقوق طنطا
تربية أساسي اسكندرية
تربية ابتدائي كفر الشيخ
نوعية بور سعيد
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية رياضيه بنين اﻻسكندريه
تربية حلوان
تربية اسوان
تجاره دمنهور
معهد فني تمريض الزقازيق
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
تربية بنى سويف
اداب القاهره
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
تربية السادات
علوم اﻻسكندريه
تجاره بور سعيد
علوم بنها
علوم اسيوط
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية ابتدائي طنطا
معهد فني تمريض المنصوره
تربية طفوله طنطا
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
467533
320262
547989
112327
359672
549418
650272
730284
165628
449779
351365
235018
361336
146533
299999
832870
579485
106952
803170
581513
540670
521077
447895
470778
451679
148089
154182
278991
837091
538550
589252
743849

اسم الطالب
محمود جمال عبدالوهاب محمد خضر
محمد عزت عبد المجيد عودة
احمد شعبان محمد متولي
نورا جمال محمد فتحى
شهدى مجدى الرومانى بخيت
هدير حسن ابراهيم حسن شعبان
داليا محمد احمد على كسيره
كريم اشرف جابر سليمان
احمد حمدي حامد الدايخ
عبله عادل عبد السﻼم يونس
محمد سيد فؤاد على
مروج وجيه محمود حراز
بوسى حمدى عبدالصبور خليل
عمر جمال عبد الناصر سيد عبد الواحد
علي محمد عبد العظيم محمد سالم
وﻻء سلطان محمد محمد
حنان فتحى محمود على البشبيشى
كريم محمد سعد ابراهيم الشافعي
سهيله عصام السيد محمد
محمود حسين الكردى شوكيل
كريستينا نصرت زاهى شفيق حنا
أسماء محمد عبدالغنى محمد أبوالريش
احمد شوقى السيد فياض
مريم محمد المتولي حسن الطيبانى
كريم احمد محمد عمر
يوسف محمد سيد هندي
صفية احمد سعيد محمد
اشرقت سليمان حامد سليمان الفروجى
دعاء سعيد راوى محمد
مشيرة محمد أبوشوشه البياع
مروه صابر عبد الشهيد عبدالبديع زهره
ايمان الصغير على حسن

الكلية
تجاره كفر الشيخ
معهد فني صحى بنها
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ
تجاره المنصوره
دار العلوم ج القاهره
تجاره انتساب موجه بنى سويف
اداب انتساب موجه طنطا
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
اعﻼم القاهره
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
زراعه القاهره
كلية تجارة ج أسوان
تجاره طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
فنون جميله فنون المنيا
علوم طنطا
تربية ابتدائي السادات
اداب دمنهور
علوم رياضة اسوان
تجاره كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
اداب انتساب موجه بنى سويف
اداب اسوان
طب بيطرى فرع الوادي الجديد
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
طب بيطرى بنها
تربية اﻻسماعيليه

Page 4165 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
154473
159959
232947
124578
536471
506450
232182
111668
532430
306087
281316
126884
822673
283207
351866
374864
365681
819697
208167
608463
369453
515494
755010
468730
312902
122098
664559
899270
319627
451142
245078
455650

اسم الطالب
ايه احمد عبد المجيد امام
اميره عبد العاطى جوده محمد
تسنيم اشرف فتحي عبدالرحيم محمد
احمد عدنان خليل ابو المعاطى
رانيا احمد مجدى محمد منيسى
شروق عطية محمد عطية
محمد ايمن محمد السيد على
هاجر السمان السيد السيد
الحسين محمد عبد الرؤف سليمان بحيرى
اسامة احمد عبد السميع غانم
عمر عبد الناصر عبد الجواد على سالم
رحمة السيد الزنوني ابراهيم
فاطمة عبد النبى عباس على
ندى عباس محمد اسماعيل
مينا جمال كامل ابراهيم
سلوى ابراهيم السيد ابراهيم
ايه محمود فوزى عبدالموجود
محمد يحي خلف محمد
ايمان مجدي ياسين مصطفي سعيد
دينا مصطفى البكرى عبدالفتاح
محمد احمد محمد محمد شلبى
احمد سعد احمد فرفور
محمد صﻼح محمد الصغير صالح
محمد عادل السيد حسن عطيان
ياسمين حسب النبي محمد الرومي
ندى خالد عبد الفتاح ابو سريع
ياسمين احمد محمد رشاد عبد العزيز
هشام عبد الﻼه عبد العال احمد
دينا عبد الحميد عبد الرسول عرب
يوسف عاطف يوسف محمد ابراهيم
ايمان عباس عبد الحميد عرفة
محمد ابواليزيد على صديق

الكلية
تربية ابتدائي بنى سويف
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف
حقوق حلوان
تجاره عين شمس
تجاره دمنهور
اداب انتساب موجه دمنهور
علوم رياضة عين شمس
زراعه القاهره/رياضة
دار العلوم ج القاهره
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره عين شمس
السن عين شمس
حقوق قنا جنوب الوادي
علوم رياضة عين شمس
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
زراعه بنها/رياضة
حقوق عين شمس
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره الزقازيق
حقوق بنها
اداب دمنهور
اداب العريش
تجاره طنطا
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
تجاره القاهره
علوم المنصوره
تربية ابتدائي سوهاج
نوعية اشمون
اداب طنطا
تجاره انتساب موجه طنطا
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
430986
151678
525336
654259
734098
428597
594702
513129
579166
666410
908943
591943
582656
904576
373767
159415
885725
655793
608753
316705
113613
750920
143866
390639
327424
846877
137579
679543
832947
434159
898363
379734

اسم الطالب
ضحى عبدالفتاح عبدﷲ عبدالفتاح رمضان
احمد محمود سيد محمود
هاجر مسعد محمود محمد احمد
سامح مصطفى محمد محمد السيد
عبدالحميد جمال محمود فضالي
محمد حسين محمود السمان محمد
يارا محمد محمد الصديق سالم
ايه عزت محمد ابراهيم عيد
ريهام عباس رسﻼن عباس
نرمين عبد القادر المغربى السيد الفقي
مارينا رومانى ذكى شكرﷲ
شروق محمد محمد رمضان الدقدوسي
منة ﷲ ابراهيم مصطفى عبد المجيد رسﻼن
ساره احمد فراج محمد
محمد شوقى عبدالعزيز عبدالهادى محمد
عبد الرحمن ابوسيف راضى سليمان
فاطمه الزهراء جمال صبره عبد العال
عبد الرحمن احمد شندى سليمان
احمد برعى محمود محمد حسانين
رانيا ابراهيم داود رزق ﷲ
محمود يحيى السيد محمد
مصطفى احمد مرشد محمود مرشد
مروان محمد احمد فرج
محمد مصطفى محمد طه
ميرهان محمد أحمد راضى
نيفين فايز عزى فرح
باسم خالد محمد احمد عيد
محمد خالد جمال الدين المغاوري
اسراء محمد احمد محمد
عبدالرؤف عبدالرازق جميل السيد
ابانوب مجدي كمال جلوعه
مى عبدالهادى السيد عبدالهادى السيد

الكلية
تربية أساسي اسكندرية
تجاره اسيوط
دار العلوم ج القاهره
تربية المنصوره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية جامعة دمياط
اداب كفر الشيخ
اداب طنطا
اداب انتساب موجه المنصوره
كلية تجارة ج أسوان
تربية جامعة دمياط
اداب كفر الشيخ
تربية ابتدائي سوهاج
علوم بنها
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تربية اسيوط
زراعه المنصوره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب بنها
اداب شبين الكوم ج المنوفية
ع.دولى اعﻼم مدينةالشروق
حقوق حلوان
السن عين شمس/رياضة
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تربية قنا ج جنوب الوادى
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب قنا ج جنوب الوادى
اداب اﻻسكندريه
علوم سوهاج
اداب انتساب موجه الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
667309
457651
813856
128556
668547
902019
137389
168588
610923
465096
807921
219062
673827
383551
212844
165085
537979
844268
812764
756959
355715
672838
466019
307415
379377
658441
368845
146775
463490
447697
221066
186175

اسم الطالب
ايمان الحسانين حمزه الحسانين
اميره السيد عبد العال عيسى
اميره حسين على عبد الفتاح
رحاب رجب عبد الرؤوف عيد ابراهيم
ايه احمد عبد العزيز ابراهيم ابراهيم
دينا سالم احمد عوض
وليد شعبان رجب عباس
منيرة عﻼء رشاد احمد
محمد محمود عبد العزيز على
على حسنى محمد أحمد البحراوى
مايكل عامر وليم يعقوب
احمد عبد الجواد عبد الجواد الشاذلى
احمد محمد محمد محمد جبر
سيد محمد رجب عبدالعزيز سرايه
مروان عماد رجب رسﻼن السقا
منار مصطفى عبد اللطيف خميس
شيماء السيد صابر سعيد منيسى
محمد أحمد ابراهيم هاشم
جهاد محمد عبدالعزيز محمد
ضحى عادل محروس دويدار
فاطمه سعيد عبدالعزيز على
مروان مجدى عبد الكريم السعيد اﻻدغم
هدى محمد محمد حسن قايض
نورهان عصام مهدى قنديل
ﻻما حسن متولى عبدالرحمن
اسراء جمال محمود جمعه عوض حسين
اسراء السيد عبدالفتاح جبر شرف الدين
اميره نبيل حسين محمد
ايمان السيد محمد مصطفى سالم
مصطفى محمود عبدالوهاب عبداللطيف
مصطفى احمد محمد احمد على
جهاد محيى فراج عبد السﻼم

الكلية
اداب المنصوره
علوم طنطا
تربية المنيا
حقوق القاهره
معهد فني تمريض المنصوره
اداب سوهاج
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه بنى سويف
معهد فني صحى الزقازيق
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره بنى سويف
حاسبات ومعلومات حلوان
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
حاسبات ومعلومات بنها
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره بنى سويف
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية /رياضه المنيا
معهد فني صحى بنى سويف
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تربية/رياضه حلوان
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
علوم حلوان
كلية البنات علوم عين شمس
كلية البنات تربية عين شمس
طب بيطرى بنها
معهد فنى تمريض بنها
تجاره القاهره
تربية كفر الشيخ
اداب انتساب موجه طنطا
زراعه عين شمس/رياضة
اداب انتساب موجه الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
457296
113847
468642
894679
219819
534606
575754
596955
811569
731509
381719
589118
240338
581273
661986
735549
756430
544225
517180
535569
137913
510817
678898
584282
235301
242933
434082
108715
244080
144451
103556
454114

اسم الطالب
ايمان ابراهيم رشدي ابراهيم سﻼم
بﻼل جمال ابوشادى يوسف
كريم عبدالعزيز السيد الطرابلى
محمد خيرى مهني عبد العال
ساره وائل حسن طه
رحمه حسنى عرفه احمد حجازى
شفاء ابراهيم ابو الغيط السيد العيسوى
احمد مصطفى إبراهيم مسعد زنفل
رحاب صﻼح محمد علي
محمود مجدي محمد محمد شعبان
شيرين امين امام سليمان
جهاد هشام مصطفى احمد ابوعبدﷲ
ياسمين ايمن احمد عبدالمجيد
محمد اشرف محمد الشناوى
منال محمود احمد عبد العزيز الطنطاوى
ندى سعيد احمد السيد ياسين
ايمان سليمان طلب داود
محمد برعى السيد ابراهيم البرعى
خالد عنتر عباس عنتر
فاطمه عصام محمد العسال
سماء جمال احمد عبد الحي
بﻼل حسين جمعه حسين على حسن
مياده فتحى السيد محمد عبد العزيز
محمد الدسوقي طاهر الدسوقى الجارية
رنا عمر محمد سيد احمد
نرمين احمد رشاد عبد المعز
عبدالرحمن محمد عبدﷲ مصطفى جمعه
محمد احمد جمال الدين رمضان محمد صبرى
محمد على سليمان احمد
ندى ياسر محمد كامل
هدير محمد حسن احمد
شروق عبد المنعم المرسى عبد المنعم النجار

الكلية
تربية ابتدائي طنطا
اداب القاهره
تربية ابتدائي كفر الشيخ
اداب قنا ج جنوب الوادى
اداب انتساب موجه حلوان
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره طنطا
فنون تطبيقية جامعة دمياط
علوم المنيا
معهد فني صحى الزقازيق
تربية عين شمس
اداب طنطا
خدمه اجتماعيه حلوان
علوم طنطا
تربية ابتدائي المنصوره
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية العريش
تجاره دمنهور
اداب دمنهور
تربية طفوله ج دمنهور
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر
تجاره دمنهور
اداب المنصوره
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تجاره القاهره
دار العلوم ج القاهره
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
حقوق بنى سويف
علوم رياضة حلوان
نوعية عباسيه
خدمه اجتماعيه حلوان
اداب طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
593018
608942
504599
578662
811207
878792
894144
915750
680599
840647
753487
913932
609021
911292
677998
900894
526650
140067
179082
389253
435927
583906
814892
164587
525525
580384
309567
282602
303368
467888
595273
441838

اسم الطالب
ساره عادل على حسن
إبراهيم حسن أحمد إبراهيم
مينا نجيب عبيد المصرى عبيد
محمد اشرف الدسوقى فتوح رضوان
مريم مﻼك اسحاق نجيب
عبد العظيم محمد عبد العظيم محمد
احمد كمال كامل محمد
عيسي محمد علي حسانين
نصر ابراهيم محمد السيد فودة
حسام مصطفي محمد عثمان
احمد محمد فوزى عبده الشناوى
وفاء احمد محمد اسناوى
محمد السعيد منصور عبد القادر
مروه مصطفى عبد العزيز مدنى
ايه محمد السيد على العدل
هيﻼنه كمال بخيت رياض
احمد هشام سليمان محمد سعيد سليمان
خالد جمال عبد اللطيف محمد شيحه
عمرو حسين ميهوب محمد
حنان مسعد محمد السيد
روان اسامة محمد مزهر
إيمان صبحى عبد الحميد خضير
خالد مرزوق عبدالتواب عبداللطيف
ايه جمال ابراهيم محمد كامل
هاجر عﻼء عبدالموجود عبدالغفار
اميره محمد راغب يحى زرد
نجﻼء محمد عبدالمنعم عبد المنصف ابراهيم
بﻼل نصرالدين محمد مجاهد
اسماء صبري عبدالعزيز نصر العشماوى
أحﻼم مختار سعد عطيه غازى
أماني المرسي عبدالرازق المرسي
محمود عبدالعليم عبدالمنعم نعنوش

الكلية
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه دمنهور
اداب المنصوره
علوم المنيا
معهد فني صحى رياضه اسيوط
اداب سوهاج
تمريض اسيوط
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
تربية /رياضه المنيا
اداب انتساب موجه بورسعيد
تمريض أسوان
طب بيطرى الزقازيق
تربية ابتدائي اسوان
اداب المنصوره
علوم سوهاج
تجاره اﻻسكندريه
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
كلية التعليم الصناعي جامعة بني سويف
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
تجاره اﻻسكندريه
تربية ابتدائي طنطا
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
علوم الفيوم
تجاره اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه المنصوره
تربية السادات
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية شبين الكوم
تربية ابتدائي كفر الشيخ
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
307263
430844
731416
821365
500437
169040
277851
664646
603643
463625
161748
431754
454263
431465
519718
398670
513459
303287
666187
384998
457805
729460
244796
819506
879729
545658
542093
207610
277813
615173
601888
429648

اسم الطالب
اﻻء فوزي راشد الشامي
رضوى محمد محمد محمد على سويلم
احمد مجدي يوسف عليوة
عبد الرحمن محمد فؤاد محمد
ماريام ميﻼد وليم عبده حنا
داليا عادل عبد ﷲ محمد
محمد احمد محمود كامل
توفيق عصام الدين توفيق السيد راجح
ابراهيم محمد عصمت محمد مصطفى مهدى
هبه السعيد عبد العزيز ابراهيم صالح
ايمان عبد الجواد سيد هاشم
مصطفي احمد عيسوى محمود سﻼمه
زينة محمد عبد المجيد عزام
محمد مرسى محمود عبد السﻼم
سحر السيد محمد محمد مندور
ايمان عبدالعزيز سرور يونس القاضي
حبيبه على عاشور على عاشور
دنيا محمد عبدالمحسن عبدالعظيم
حلمى جمال حلمى عبد الرؤف
احمد خالد صﻼح ابوالعﻼ
ساره رضا عبدالشكور رمضان
شريف ماجد عبدالرؤف محمد احمد
اسﻼم عطية محمد حسن
احمد على احمد عبدالغفار
ايه جمال ابو الوفا عبد الشافى
محمد ابراهيم احمد عبدالرحمن
احمد احمد السيد حسين ربيعى
اسراء عاصم محمد محمد
ابرام وليم فكرى يعقوب
حسن محمد ابراهيم حسن
احمد متولي عطيه ﷲ متولى
دنيا سامى عبده فهيم فرج

الكلية
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب كفر الشيخ
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب قنا ج جنوب الوادى
حقوق اﻻسكندريه
السن عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
حقوق المنصوره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
نوعية كفر الشيخ
تربية بنى سويف
تربية اسكندرية
تجاره طنطا
حقوق اﻻسكندريه
اداب دمنهور
طب بيطرى بنها
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف/رياضة
تجاره بور سعيد
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره طنطا
حقوق الزقازيق
تجاره انتساب م .بنها
حاسبات ومعلومات المنيا
السن المنيا
علوم رياضة دمنهور
علوم رياضة كفر الشيخ
تجاره عين شمس
تجاره عين شمس
تجاره الزقازيق
إعﻼم القاهره/رياضة
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
296501
387772
291580
134320
875001
511286
893889
822833
366041
539940
913516
662139
103640
880327
233397
669617
819242
425783
804302
114813
651831
525109
674527
389215
360266
673742
439809
313003
735579
752392
240867
913643

اسم الطالب
اسراء ايمن ابراهيم مراد ﻻشين
تقى عبداللطيف محمد الصابر محمد
جمال شاور كامل محمد
ساره عاطف احمد محمد شلبى
محمد احمد شاكر على
عبد الرحمن احمد على محمد حسن
حسين حمدى عبد الجابر محمد
مريهان اسامة احمد مكى
محمود مصطفى عبدالمنعم المداح
اسماء ابراهيم خير ﷲ عبد السﻼم عسول
مروه محسوب على ابراهيم
عمر احمد سعد محمد ﻻشين
احمد ايهاب احمد محمد
ساره احمد عبد ﷲ على
سلمى احمد عبد العظيم عطيه نصر
محمد السيد محمد السيد
شيماء محمد رشدى ابو ستة
عزيزة محمود مصطفى الشرنوبى
منار ناصر احمد مصطفى
مها محمد محمد ابازيد
عمر ماهر على على محمد شومان
مونيكا ابراهيم صبحى بساده صليب
خلود محمد السعيد حسن جويلى
هاجر فتحى عبدالرحمن محمود
احمد السيد ابراهيم عبدالمقصود
تغريد جمال عبد الحميد حلمى محمد
دينا جمال الدين ابو المجد ابوالوفا
اسماء سامي حسن حسين
ايه عمر ابراهيم غنيمي
منه ﷲ محمد محمد معوض عثمان
شروق علي سعد شاكر
امنيه على محمد على

الكلية
تجاره عين شمس
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
زراعه سوهاج
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تجاره بنها
كلية البنات علوم عين شمس
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
حقوق القاهره
اداب اسيوط
علوم حلوان
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد فني تمريض المنيا
رياض اﻻطفال ج اﻻسكندرية فرع مطروح
اداب المنيا
علوم القاهره
تربية رياضيه بنين المنصوره
تربية اسكندرية
حقوق المنصوره
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه دمنهور
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
علوم الزقازيق
تجاره بور سعيد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية اسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
597777
438090
607513
355955
156235
353356
555590
611464
537302
224997
906823
840760
358509
654155
501623
315298
601898
581812
602006
815230
808393
500309
826030
540548
114066
735682
380355
521096
217892
184687
114159
351657

اسم الطالب
فريد فريد محمد محمد الصايغ
روان ثروت غريب علي النجار
محمود سﻼمه خليل عبده سﻼمه
اسراء محمد عبدالفتاح محمد
وﻻء محمد على عبد القوى
عﻼء محمد احمد عبدالغفار
وﻻء حسن فتحى العقبى
اسراء سمير إبراهيم أمين محمد
إسراء وجيه هاشم أحمد التحفة
مصطفى اشرف جمال الدين على
رمضان عبد ﷲ ابوشامه عبد المولى
احمد حبشي محمد حبشي
رغده محمد فتح ﷲ عبدالمقصود
نرمين محمد سﻼمه محمد بلح
مينا سﻼمة فرهود فخرى
مجدي قدري ابراهيم عبدالمقصود
عمرو ابراهيم فتحى عبدالرحمن
عﻼء محمد منصور سليمان
شيماء محمد جمعه محمد سليم
ساره خليل على حسن
مارينا ايليا مرتكى ايليا
احمد محمد ابراهيم نبيل متولى
اسراء سعد محمود احمد
ساره السيد عبد المرضى محمد خليل
اسﻼم خالد سليمان محمد
احمد سمير السيد عبدالدايم عطيه
كريم نظمى احمد محمد
ايمان سعد ﷲ سعيد ابراهيم البسيونى
ندى احمد خالد محمود
انتصار فراج رمضان محمد
عمر خالد عبد الحميد محمد
فادى هانيء نسيم ناروز

الكلية
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
علوم اﻻسكندريه
اقتصاد منزلى حلوان
اداب انتساب موجه القاهره
اداب بنى سويف
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه دمنهور
علوم الزقازيق
تجاره دمنهور
علوم رياضة القاهرة
تجاره سوهاج
علوم رياضة المنيا
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره المنصوره
تربية اسكندرية
علوم شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى رياضه الزقازيق
زراعه المنصورة/رياضة
اداب انتساب موجه الزقازيق
علوم المنيا
تربية /رياضه المنيا
دار العلوم ج القاهره
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تربية دمنهور
علوم رياضة اسيوط
اداب الزقازيق
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
اداب كفر الشيخ
حقوق القاهره
علوم رياضة اسيوط
السن عين شمس/رياضة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
846097
371136
304286
557898
219981
897705
318445
836396
800594
681205
109164
823059
824894
141499
575635
809394
463540
538274
162765
466452
883138
313778
828267
605653
113657
891119
459441
369546
373069
374328
590893
671570

اسم الطالب
هيثم محمود الصغير ربيع عيسى
سراج الدين دسوقى فاروق جمعة
هند صﻼح عبد المعبود فايد السيد
غادة مصطفى محمد عبدالمقصود
فاطمه الزهراء عﻼء فكيه محمد
بخيت شكرى فهمى عيسى
حسن شوقي حسن شعيب
سيف الدين محمد صادق حسين
ندى على عبد الوهاب محمد
احمد الحسين محمد ابو الليل جاد
حازم احمد السباعي احمد
منال السيد مصطفى سيد
محمود حسين توفيق عبدالراضي
عبد العزيز عاطف عبد الحميد على طلبة
أسماء ابراهيم عبدالقدوس خليل عبدالدايم
احمد ممدوح قرنى حسن
رحمه محمد مصطفى على هنطش
فايزه كامل عبد الفتاح عشرى
نوران خليل محمد عبد الباقي
مى يونس عبدالفتاح محمد زليخة
ندا مختار محمد رضوان
منار محمود حمزة محمود
اميرة حلمى محمد ابراهيم
مياده اسامه محمد عبدﷲ السيد سرور
عبد الرحمن خالد على السيد
ضياء حسين محمد حسين
محمود احمد فؤاد محمد محمد غازى
محمد حمدى عراقى ابراهيم
ايمان خميس حسن محمود
اﻻء سعيد محمد سيد احمد مسلم
سارة احمد عبد الحليم الطويل
حسام الوليد عبد العاطى ابراهيم عبد ربه

الكلية
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
حقوق انتساب موجه عين شمس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى سوهاج
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
حقوق قنا جنوب الوادي
اداب سوهاج
تجاره انتساب موجه المنصوره
حقوق القاهره
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
حقوق قنا جنوب الوادي
اداب سوهاج
علوم طنطا
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
نوعية كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
رياض اطفال الفيوم طالبات
تربية كفر الشيخ
معهد فني صحى اسيوط
كلية الفنون التطبيقية ببنها
اداب اسوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
حقوق القاهره
حقوق اسيوط
حقوق اﻻسكندريه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
تجاره انتساب م .بنها
نوعية بنها
تربية جامعة دمياط
تجاره المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
753798
610366
524172
751278
156059
598654
660839
159865
818468
209169
671445
147178
354387
131332
435548
107627
324902
656716
454351
577043
753130
311129
671662
427498
454239
213059
682688
309014
674105
472780
389718
672243

اسم الطالب
ايه جاسر أمين القاضى
السيد محمد على احمد
ناردين رأفت لمعى صبحى خليل
محمد هشام صادق صابر الشربيني
هند سميح محمود عبد الباقى
هاله محمد رافت ابو السعود
محمد احمد المتولى احمد شعيب
جهاد اكرم عبد الصادق عبد الحليم
قاسم مصطفي قاسم احمد
باسم سمير منير حنا
اسامه محمد ابراهيم عبد الجيد محمد
اسﻼم حافظ سيد حافظ
ابانوب ماجد فايق فوزى
ياسمين موريس فهمى حنا
بسنت محروس محمد محمد
فاطمه الزهراء حسين سﻼمه حسن
كريستين جابر رمسيس بشاره
ان مارى عماد نعيم فهمى سﻼمه
نيرة خالد رمضان راجح
زينب عبد المعطى محمود زهران
ايه عادل عبده محمد العليدى
اسماء كامل ذكى حمام
احمد زغلول محمد طه على
هدى محمد عيد احمدغازى
رحمه عاطف على حسن العجمى
شدوى محمد حسين عبد ﷲ
شيماء مجدى محمد عبد الرحمن رحمو
مينا كورلس عجايبى موسى جرجس
صفيه محمد محمد عبد الحميد محمد ابوالنصر
ساره عبد الهادي السباعي حموده شاهين
عبدالرحمن جمال محمد حسن رشوان
اسراء عبد ﷲ المهدى اسماعيل

الكلية
تربية رياضيه  /بنات بورسعيد
تجارة جامعة السادات
تربية طفوله اﻹسكندرية
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
تربية بنى سويف
تربية جامعة دمياط
تجاره طنطا
تربية بنى سويف
تجاره اسيوط
تجاره عين شمس
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه قاهره
حاسبات ومعلومات حلوان
العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه
تربية أساسي اسكندرية
زراعه القاهره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
زراعه المنصوره
تجاره طنطا
رياض اطفال المنصوره
اداب انتساب موجه بورسعيد
تربية شبين الكوم
حاسبات ومعلومات الزقازيق
زراعه اﻻسكندريه
تجاره طنطا
السن عين شمس/رياضة
تربية ابتدائي المنصوره
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
علوم المنصوره
تربية ابتدائي كفر الشيخ
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تربية ابتدائي المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
818277
737154
888870
535734
228447
369277
590983
527401
524883
511927
754696
228026
127372
746596
547076
682484
162650
153202
739326
734256
462400
147122
806871
160854
673335
116132
883734
917554
581486
748968
911758
155836

اسم الطالب
رانيا ربيع حمدى اسماعيل
محمود محمد حسن عبد الحميد
ميرنا ناصر فايق عبد الشهيد
بسمه سعد ابوزيد حسن ابوزيد
نادر محمد سعيد محمد على
شيماء بيومى سعيد محمود
زهور احمد احمد جوهر
خلود محمد حسن جمعه
هايدى محمد على صبحى على
راويه مصطفى عبد الباقى احمد
احمد رشاد عثمان جمعة
عبد الرحمن احمد عبد ﷲ سيد احمد
منة عبد الحكيم مصطفى عبد الرحمن
احمد محمد زكي السيد
حسن ابراهيم عبدالسﻼم مكي
دينا السيد الغريب جاد جمعه
اسماء جمال هاشم حنفي
نورهان طارق محمد عبد النبى
رانيا عباس محمد احمد
ايه اشرف السيد محمود الدمنهورى
ايه مجدى عبدالمنعم محمد الزغبي
احمد محمد ابراهيم فهيم
نانسي فخري حبيب جرجس
اسماء رمضان عبد التواب محمد
ايمان هشام السيد على الطويل
محمد سيد رمضان محمد
محمود حمدى سيد عبد ﷲ
ايمان محمد عﻼم سليمان
محمد خالد محمد على شعراوى
فاطمه صالح عبدالحميد عبدالعال
حنان جبرﷲ سالم محمد
محمود سيد سعد يوسف

الكلية
معهد فني تمريض المنيا
علوم رياضة جامعة السويس
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق بنها
علوم جامعة دمياط
دار العلوم ج القاهره
تربية اسكندرية
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم العريش/رياضة
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه القاهره
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
تجاره جامعة السويس
اداب المنصوره
تربية ابتدائي الفيوم
علوم رياضة المنيا
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب الزقازيق
اداب كفر الشيخ
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
رياض اطفال المنيا طالبات
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية ابتدائي الزقازيق
حقوق انتساب موجه القاهره
حاسبات ومعلومات اسيوط
طب بيطرى اسيوط
حقوق طنطا
تربية/رياضه جامعة السويس
تربية ابتدائي اسوان
اداب بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
453822
582548
911441
239882
592870
382096
524080
679086
154485
667798
884921
208580
311304
877426
661924
121098
282142
668943
816501
536881
238060
519518
327525
148910
441620
915727
606796
160557
543825
230840
286244
579791

اسم الطالب
مارينا مجدي كامل مينا
ايه السيد محمد الزغبى عامر
مريم صافى محمد احمد
احمد ايهاب عبدالعظيم سالم
عبد ﷲ عبد ﷲ عبد الحميد محمد
زينب سعيد احمد سيد عبدالصمد
رحمة محمد سليمان حسين عبد النبى
امانى محمود ابراهيم متولي
شهندة جمعه محمد محمد
معتز هانى السعيد عبد المطلب ابو الذهب
محمد جمال خميس عبد الظاهر
روان محمد عبد الخالق حسن الضوى
هند غنيم ابراهيم الطنبداوى
انطون عباده نصيف عكوش
اميره حمدينو احمد العشرى محمد
محمد وجيه عبده عبد الحليم محمد جاد
نور محمود فوزى الفرغلى
امل راضى رأفت حمزة
محمد فولى محمد عبدالرحمن
مروه ذكى ناجى محمد عبيد
امنية محمد امين حسنى على
نجوى اسماعيل ابراهيم محمد اﻷنصاري
منال احمد علي سﻼمه عفصه
ايمان محمد شعبان محمد حسين
محمد اشرف مصطفى عوض ﷲ ابراهيم
يارا مختار احمد على
منى عبد الحميد فؤاد محمد منصور
ناريمان رجب عبد العال احمد
دعاء رفعت عبدالرحمن صالح
محمد ناصر محمود عبدالمتجلى
مريم هشام عيد ابو الفضل
كريمان سعيد ابراهيم الرجباوى

الكلية
تربية ابتدائي طنطا
اداب طنطا
تربية اسوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
طب بيطرى اﻻسكندريه
اداب طنطا
تجاره اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه المنصوره
تمريض بني سويف
اداب المنصوره
تربية رياضيه بنين اسيوط
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
معهد فني صحى بنها
تمريض اسيوط
نوعية المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره عين شمس
اداب المنصوره
اداب المنيا
تربية طفوله ج دمنهور
اﻷكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية
تربية رياضيه بنات اﻻسكندريه
تربية رياضيه بنات شبين الكوم
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره طنطا
تربية طفولة اسيوط
اداب الزقازيق
علوم بنى سويف
علوم رياضة طنطا
حقوق شبين الكوم ج منوفية
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
طب بيطرى كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
128920
360775
512382
104989
604203
670236
428735
612387
846228
127358
299899
312031
467918
386487
736163
136122
324836
154885
448422
111121
357399
809569
451588
113372
612396
755404
834849
880153
241003
454622
452709
394924

اسم الطالب
مادونا ادور عجيبه يوسف
الهام مظهر محمود رشوان
انغام السيد احمد محمد احمد
نوران محمد علي احمد محمد
اسراء طارق فاروق محمد حماد
اميره فؤاد السيد يوسف
احمد محمد على احمد
اسامه ايمن محمد محمد خير
رحمة محمد عبد الحافظ ابو قوطة
مريم احمد احمد ربيع
محمد طارق حسين محمد محمود
محمد خالد محمود عبدالنبى
ايمان سليمان عبد الوهاب محمد سليمان
منى شفيق سعد المصري
عبدالحميد محمد عبدالحميد على
جميله سعيد محمد داود
اية احمد امبارك عبد اللطيف
عهد احمد محمود محمد زهران
اسراء جمال عبد المنعم عبدﷲ
ندى ناصر احمد محمد
اسامه محمد مرسى حامد
اميرة محمد صبحي محمد
بطرس غالى عبد المﻼك ناروز
عمر عبد الرحمن السيد حسن
حاتم السيد محمد بركات
منه فتحى عارف الشعرواى
سها صﻼح نور الصالح
ندا خالد احمد عيسى
عبير السيد عبد ﷲ مصطفى
مى عيد محمد شهاب الدين
هبة عبدالحميد على شاهين
نوران احمد عبدالهادى احمد

الكلية
كلية البنات تربية عين شمس
حقوق حلوان
اداب انتساب موجه دمنهور
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر
اداب انتساب موجه الزقازيق
تمريض المنصورة
حقوق اﻻسكندريه
طب بيطرى بنها
تربية قنا ج جنوب الوادى
خدمة اجتماعيه انتساب موجه حلوان
علوم القاهره
تربية/رياضه شبين الكوم
تربية كفر الشيخ
تربية عين شمس
تجاره الزقازيق
اداب جامعة دمياط
تجاره عين شمس
اداب بنى سويف
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره عين شمس
تربية المنيا
علوم رياضة طنطا
حقوق حلوان
تجاره الزقازيق
تربية العريش
تجاره سوهاج
تجاره اسيوط
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
تجاره طنطا
تربية طفوله طنطا
تجاره القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
234609
445807
888569
452031
140218
241020
114469
385795
432123
460173
745123
356475
508899
802537
726963
206346
460983
545050
317129
426454
505133
587371
725995
894841
304591
536377
117953
445310
168718
501930
586452
281562

اسم الطالب
مصطفى خليفه على عبدالمبدى
هدير ايمن عبداﻻعلى موسى ادريس
مرينا ماهر راسى تامر
محمد صبحى حسن العجوزه
محمد احمد عبد الدايم خطاب
ياسمين مدحت عزالدين على
اسماء حماد صديق حسن
محمد محي الدين محمد فخرى محمد كامل
نادر رفاعى عبد العال محمود يوسف
اسماء يوسف محمود على العطار
محمد احمد عبد العزيز على
غاده ثروت عبدالرحمن احمد
شروق شحاته عبدالمنعم حسن على
ندى كرم حسن محمد
صابر محمد صابر محمد الحصرى
اندريا ماجد لبيب سند
فارس عبدالسﻼم ابراهيم عبدالسﻼم صقر
احمد محروس فؤاد ابراهيم شحاته
اية اسامة مختار محمود يونس
محمد ابراهيم عبدالعال عيد
محمد على السيد على
آيه عبد الفتاح امين محمد زنتوت
رانيا رفعت رفاعى سيد
ساره محمد علي حسن
اسراء محمد محمد الغرباوى
هاجر محمود احمد كسبه
امنية حسين سكران عيد
ايه صبحى اسماعيل سنبل
سارة ناصر عبد الفتاح رياض
ميرنا احمد عبد الجواد شعبان عبد الجواد
محمد اشرف فهمى ندا
فؤاد عمرو لبيب فؤاد لبيب محمد لبيب

الكلية
تجاره انتساب موجه عين شمس
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
معهد فني صحى اسيوط
اداب طنطا
حقوق القاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنها
حقوق اﻻسكندريه
تجاره كفر الشيخ
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تربية/رياضه حلوان
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
تجاره بور سعيد
علوم حلوان
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
زراعه اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره سوهاج
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
نوعية اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية طفوله طنطا
اداب الفيوم
تجاره اﻻسكندريه
تجاره طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
663682
732782
755486
520798
728186
672934
324866
581113
753536
800651
670834
826671
126092
503445
682636
366608
306287
237676
464213
508046
590707
376079
112304
455668
833795
224396
436685
894599
823553
363226
801083
916230

اسم الطالب
مروه احمد حسن محمود القط
هند السيد احمد مصطفى
هاله عبد العظيم عبد السﻼم حامد
ريهام عماد حامد هنداوى هندى
نورهان شحته عبد الحميد محمد خليل
احمد محمد سعد ابو المعاطى العليمى
رانيا عادل رمضان موافى
محمود محمد رشاد محمود الترسه
محمد حسن محمد محمود محمد
جهاد صﻼح قاسم حسن
فاطمه زكريا محمد محمود ابو العﻼ
محمد محمود محمد ابو الفضل
نانسى خالد ادريس محمود
روان محمد ابراهيم حسين المصرى
ايه محمد احمد الحسينى البنان
عبدالمنعم حسام عبدالمنعم خضر متولى
محمود فتحي محمود ابو شنب
سها عصام الدين احمد على
حامد كمال عبد المجيد عسكر
إسﻼم فريد خميس مهنى عثمان
خالد محمد احمد شحم
محمود محمد ابراهيم على محمد سالم
فوزية عبد الفتاح رمضان خليل
محمد الحسينى على النجار
محمد رفعت يوسف غزالى
منار خالد فكرى بيومى
تقى نبيل عبدالسﻼم محمد اسماعيل
رانيا كمال عبد الﻼه احمد
رحاب عبد السميع عبد الرحمن مرسى
كريم محمد فتحى امين محمد
حازم محمد حسن رياض
اسماء جاد الكريم احمد عبد المجيد

الكلية
اداب المنصوره
اثار القاهره
علوم العريش/رياضة
تجاره دمنهور
اداب الزقازيق
معهد فني صحى الزقازيق
كلية اللغات والترجمة سوهاج
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تربية رياضيه بنين بور سعيد
اداب المنيا
تجاره انتساب موجه المنصوره
حقوق قنا جنوب الوادي
زراعه القاهره
علوم رياضة طنطا
تربية المنصوره
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
علوم رياضة شبين الكوم
اداب انتساب موجه القاهره
طب بيطرى كفر الشيخ
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
زراعه عين شمس
معهد فني صحى امبابة
تجاره طنطا
اداب اسوان
اداب القاهره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية ابتدائي سوهاج
اداب اسوان
زراعه القاهره/رياضة
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
السن المنيا/رياضة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
244624
500567
738095
656209
671106
578013
242197
446904
601360
234513
502540
814795
612475
132909
207408
296828
668078
316010
293268
455656
437081
306017
589508
312823
153612
470383
146128
664805
546517
725748
501482
536905

اسم الطالب
احمد طارق محمد فتحي
شيرين اشرف فؤاد محمد حامد خير ﷲ
اسراء سند محمد على
محمود عماد العدل ابراهيم عيد
يوسف شعبان ابو الوفا الطنطاوى
سارة عبد الحى عبد العظيم فتح ﷲ دربالة
مؤمن حشاد محمد محمد
محمود مصطفى محمد على عيد
مريم محمد عبد الرحمن محمد السيد
عمر اسماعيل على سالم
ندا ماهر عبد المنعم حامد الرجال
محمد مجدى مكرم اسماعيل
هشام السيد محمد فرج سالم
محمد علي احمد البدوي علي
فيلوباتير نبيل نعيم عازر
سمر محمد وهبى محمد
اسامه حلمى البيومى موسى
اﻻء حسن ذكى عثمان
اسراء اشرف فرغلى على
احمد سعيد محمد محمدالحفنى النحال
اية عبد العاطي عباس عبدالرحمن
مصطفى زينهم محمد العشماوى
ايمان عيد عبد الفتاح ابو العزم
ماجدة محمد صادق سالم
هاجر احمد عبد الحليم جمعة
محمد حمدان محمد سليمان محمد
ايه احمد رجب على
خالد مجدى متولى يوسف البلشه
آية وليد السيد أحمد عبده
ابراهيم محمد السيد محمد حميد
أندرو وفيق عزيز إبراهيم سليمان
مياده سعد محمد عبدالقادر

الكلية
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
رياض اطفال القاهره طالبات
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره جامعة دمياط
تجاره طنطا
تجاره بنها
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تجاره الزقازيق
تجارة جامعة السادات
تربية اسكندرية
معهد فني صحى بنى سويف
معهد فني صحى الزقازيق
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تجاره بنها
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
علوم رياضة بورسعيد
تربية ابتدائي بنها
تربية حلوان
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
بنات علوم رياضة عين شمس
تربية/رياضه شبين الكوم
طب بيطرى المنصوره
نوعية فنيه اشمون
تجاره انتساب موجه بنى سويف
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات اﻹدارية
اداب القاهره
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم الزقازيق
علوم اﻻسكندريه
معهد فني صحى اﻻسكندريه

Page 4181 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
588011
216620
549048
321575
918769
733859
288548
216984
243142
206574
212624
238347
612046
465434
849421
888636
279351
652217
916711
372116
674582
165538
168641
876938
449135
738257
814072
168956
581984
207544
430939
655247

اسم الطالب
محمد أيمن ابراهيم ابراهيم مرسى
احمد سعيد على مصطفى
اسامه احمد حافظ سليمان بغدادى
ايات شريف على عبد العزيز
محمد على عبدالعال على
منار خالد مصطفى محمد علي
احمد عبده حسن محمد
بهاء جمال يسرى شاكر
فريده اسامه محمد مهدى
ماركو عيسى عزمى عيسى
علياء تامر محمد سعيد زكى
يمنى على حسن على
مي مصطفى الديداموني حسن شعﻼن
وليد صﻼح صابر احمد عثمان
اسماء محمد جابر عبد الكريم
عبد الرحمن محمد عبد الرحمن عبد المولي
نيرة احمد ماهر حافظ ابو الحسن
مصطفى ابراهيم محمد ابراهيم محمد
حماده سعد محمد عبد السﻼم
اسماء محمود محمد درويش
مى ايمن سليم سليم التليتى
امانى جمعه عبد اللطيف محمد
امانى جمال سيد احمد
رحاب يحيى حسين خليف
نورهان صﻼح ابو اليزيد مدين
ماجد محمد احمد اسماعيل منتصر
ايمان فراج سيد محمد
محمود حامد محمود عبد الباقى
لمياء طاهر عبد الفتاح محمد
بسنت وجيه وديع باسيلى
فاطمه عﻼءالدين على حسن خربوش
محمد عبده السيد رضوان صالح

الكلية
تجاره طنطا
اداب عين شمس
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تربية ابتدائي شبين الكوم
تجاره سوهاج
علوم الزقازيق
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
معهد فني صحى امبابة
حقوق القاهره
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اداب القاهره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
كلية تجارة ج أسوان
معهد فني تمريض اسيوط
فنون تطبيقيه حلوان
طب بيطرى بنها
علوم رياضة اسيوط
كلية البنات تربية عين شمس
تربية ابتدائي الزقازيق
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
نوعية الفيوم
طب بيطرى اسيوط
تربية طفوله طنطا
تجاره الزقازيق
دار العلوم المنيا
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
اداب طنطا
فنون جميله فنون حلوان
زراعه اﻻسكندريه
معهد فني تمريض المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
281948
673399
116756
676171
161849
457847
307232
104129
322340
433564
661373
471256
470024
603684
669970
205254
113845
515385
456443
670198
455117
177180
283344
729577
294102
103721
672681
313951
610025
457440
614146
214956

اسم الطالب
اميرة محمد محمد عويضه
صباح رأفت عطيه دبور
عادل مرسى اسماعيل محمد
اﻻء اشرف مسعد عبد العزيز فرج
احمد قرني شعبان فتح الباب
فاطمة عبدالفتاح عبد العزيز الشال
نورهان هاني محمد الجيزاوى
محمد اشرف حسن حسين محمد
احمد محمد عبد الغنى الماظ
محمود السيد محمود ابراهيم محمد
هند عبد الغفار اسماعيل سيد عبد الفتاح
سارة انجد عبدالبديع عبدالحميد عبدالنبى غنيم
محمود السيد على المعداوى حسن
عبد الرحمن محمد عوده محمد
خلود محمد السعيد عبد العزيز
ماريز رضا ناشد جرجس
احمد عادل عبد القادر احمد البغدادى
عبد الرحمن محمد محروس النوام
ناديه صفوت ابراهيم احمد السايس
اسماء اسامه حلمى الحسينى المرسى
بهاء طارق فتحى طه مصطفى
احمد السيد ادريس بدر
ميرنا جرجس عايد ذكى
اسماعيل عبد الحميد عبد الدايم حسن محمد
بيتر منصف منير رزق
تقى عﻼءالدين عبد الحفيظ على السيد
سامر محمد عبد المنعم على رجب
شيماء حسن رجب حسين
نرمين عليوة محمود محمد
نور صبحى فرج رضوان
اﻻء وحيد اسماعيل محمد فياله
انطون إميل ميخائيل مترى

الكلية
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
طب بيطرى بنها
تجاره انتساب موجه بنى سويف
زراعه المنصورة/رياضة
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
حقوق القاهره
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية كفر الشيخ
تجاره كفر الشيخ
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
رياض اطفال المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
زراعه القاهره
تجاره دمنهور
اداب كفر الشيخ
تجاره المنصوره
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب عين شمس
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تربية عين شمس
اداب القاهره
تجاره المنصوره
نوعية اشمون
اداب الزقازيق
تجاره طنطا
معهد فني صحى الزقازيق
علوم رياضة الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
918174
289404
590988
829964
598563
668198
585711
882625
878781
136633
589075
223536
651179
235716
535385
738583
824770
653779
160078
319699
831803
226275
734199
208008
470730
912004
669725
381886
217834
467831
149097
513583

اسم الطالب
مارينا عادل غالى عبيد
مينا ناير مكرم بخيت
شروق احمد فهمى ابو اربعة
اسماء جمال محمد خليل
فاطمه عبد المنعم عبد ﷲ سعيد
محمد خالد شلبى ابراهيم شلبى
السيد إسﻼم السيد أبو عجور
نورا جمال شحات صليب
كيرلس ايمن الفنص الفى
حسناء احمد هاشم محمد
قصى صﻼح الدين حامد المليجى
فاطمه رافت عبدالبديع صبرة
ميرنا اكرم محى الدين الطباخ
منة ﷲ اسماعيل طه محمود
اسراء ابراهيم فتحي مرشدي
ندا عصام الدين عبدﷲ السيد
الزهراء عمر سعد طنطاوى
احمد محمد البيومى السيد عبد الوهاب
اسﻼم فرجانى عامر احمد
الهام شعبان محمد طعيمة
عمر عبدﷲ معاطى اسماعيل
محمود حنفي محمود محمد
عبدﷲ عبدالعظيم علي عفيفي الهابط
وليد بﻼل السيد عبد ﷲ
ساره علي احمد البانوبي
كريم احمد حامد احمد
على اشرف على عبده المعداوى
اميره احمد اسماعيل محمود
مادونا ميشيل فهمى خليل
ايمان عبدالعزيز شحاته عثمان صالح
احمد يوسف عثمان احمد
هايدى السيد صديق محمود حسن

الكلية
تجاره سوهاج
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تربية جامعة دمياط
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره بور سعيد
تربية رياضيه بنين المنصوره
تجاره طنطا
تربية اسيوط
حاسبات ومعلومات اسيوط
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره القاهره
تجاره طنطا
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تربية دمنهور
نوعية الزقازيق
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه المنصوره
السن المنيا
طب بيطرى بنها
كلية تجارة ج أسوان
تجاره عين شمس
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
نوعية كفر الشيخ
تربية اسوان
تربية رياضيه بنين المنصوره
تربية عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب كفر الشيخ
علوم حلوان
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
208208
305782
606239
221444
809316
213857
207366
461195
806776
813013
818617
159212
151624
681553
597479
151881
738287
876099
322281
351495
672392
601459
503024
434408
166887
581537
593674
743824
819260
685124
366084
669143

اسم الطالب
مصطفى محمد امير عبدﷲ
احمد سمير صادق القصاص
احمد محمد احمد اسماعيل
ايمان نصر حسن احمد
ياسمين عيد قاسم اسماعيل
ميار محمد نجيب عبد المجيد محمد غالى
احمد محسن انور العتقى
احمد عبده فتحى عبدالنبى على الدين
سنه السيد العربى رجب بيومى
ايمان يوسف جبره فرج ﷲ
غاده شندي خليفه عمر
اسراء عبد الحميد عبد العظيم حسين
عمرو احمد كمال بيومى
احمد محمد نبيه فهمى محمود مطاوع
خلود عبد الوهاب عبد المحسن عبده
مهند محمود حسن عيد
احمد فتحي محمد عبدالوهاب
تسنيم محمد اﻻمجد علي ابراهيم
ابو الفتوح جمال ابوالفتوح عبدالرحمن الصيفى
ساره عشماوى محمود غنيم
روﻻ حسنين عبد العزيز حسنين رمزى
احمد ناصر محمد عبد ﷲ
على ابراهيم على عبد الغفار فراج
محمود اشرف جﻼل احمد السيد
سمر دسوقى مصطفى محمد
احمد اشرف محمد العزب
ايمان حمدى على على ابو عبده
نورهان طارق عباس عبد الرحمن
فاطمه محمود علي يوسف
نفين خالد السيد محمد فوده
ابراهيم فريد كمال فريد احمد
نوران ياسر محمد نجيب السمنودي

الكلية
أكاديمية اخبار اليوم  6أكتوبر علوم إدارية إنجليزي
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجاره بنى سويف
معهد فني صحى بنى سويف
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
تمريض المنصورة
اداب بنى سويف
تجاره جامعة السويس
علوم اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
نوعية عباسيه
اداب المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
تجاره اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه الفيوم
علوم رياضة المنصورة
تربية جامعة دمياط
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
رياض اطفال المنيا طالبات
اداب المنصوره
تربية بنها
نوعية المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
906866
593573
382032
739311
545009
652235
878802
453677
843209
658871
830237
324349
280330
299132
205839
818595
659490
507770
829138
818104
673375
296144
681918
241469
388273
222636
515682
105651
833243
538603
750104
726912

اسم الطالب
اسراء عونى احمد حافظ
اسراء ناصر على ابو على
نورهان ابوزيد سعد عبدالرحيم
ايمان السيد محمد كامل
محمد خميس محمد حسين النويهى
أبانوب نادر سعد كامل
محمد عبد الرحيم محمد عبد العال
اسراء احمد على محمود اسماعيل
اسامة عمار خﻼف حسن
نجﻼء محمد فتح ﷲ محمد ياسين
احمد محمد على محمد
ريمون وفيق مختار كامل
لبنى عبد الفتاح محمد احمد زايد
زينب ابراهيم كامل محمود
مصطفى جابر عبد الحميد عبد الوهاب
ايه عصام دمرداشى عثمان
هايدى عادل نصر طه ابو اﻻسعاد
محمود احمد محمد ابراهيم فرغلى
فاطمه شعبان احمد خليل
صابر سيد على عبد النعيم
ساره احمد محمد احمد عامر
اﻻء حسين محمد احمد
ايمان رضا على حسن احمد حسين
عبد الحميد محمد عبد الحميد محمد
ايمان محمود محمد ابراهيم
فلوباتير عاطف فايز يسي
هشام ابراهيم رزق بركات
كريم مصطفى احمد اسماعيل
احمد محمود محمد السيد
اسراء عبد الغنى محمود رجب
محمد ماهر خليل حسن
احمد خالد محمد عبد التواب القاضى

الكلية
اداب سوهاج
تجاره بور سعيد
تجاره انتساب م .بنها
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
تجاره انتساب موجه المنصوره
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تجاره انتساب موجه طنطا
معهد فني تمريض المنيا
معهد فني صحى المنصوره
تجاره سوهاج
تربية الغردقة جنوب الوادي
تجاره عين شمس
علوم القاهره
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
اداب انتساب موجه المنيا
تجاره المنصوره
حقوق اﻻسكندريه
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
اداب المنيا
طب بيطرى بنها
اداب حلوان
علوم المنصوره
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
تربية/رياضه بنها
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب دمنهور
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
كلية تجارة ج أسوان
تربية السادات
علوم رياضة جامعة السويس
اداب الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
357261
224778
533671
833633
301026
138775
898093
123783
154289
529151
726455
599590
234627
540656
683007
510247
598518
832625
204975
387635
119165
431784
439097
593642
106974
458712
162390
831476
355106
115419
894923
515537

اسم الطالب
حازم بدر محمد مدنى
كريم حسام الدين احمد فرغلي احمد الشيمى
اسراء صبرى عبدالمنعم محمد نوار
على احمد على بربرى
محمد محمد صبحي عبد الفتاح عبد العاطي
شيرين احمد عبده اسماعيل
شادى فتحى شومان احمد
محمد جمال محمود عبد الهادى
منار محمد مرزوق معوض
بيتر نبيل منير رميس
على اسامه محمد عبد الﻼه
نادين احمد محمد محمد خضر
هشام محمد فوزى شحاته
زينب محمد عبد ربة محمد غنيم
محمد السيد خليل خليل السعدانى
مروان عادل على حسن الزلبانى
ابراهيم يوسف عبد العليم رجب
ندى محمد يوسف احمد
مينا يوسف فتح ﷲ انس جرجس
محمد السيد ابوالفتوح جاد ﷲ
خلود خالد عبد الفتاح حسن
ساهر مسعود محمد السيد مسعود
هدير حامد حسين على احمد
رغده على محمد عبد المقصود عبد الحليم
عمر صﻼح الدين هداية مصيلحي وحيش
اسراء ابراهيم ابراهيم جودة
سالمة محمد سيد عثمان
هناء عبدالساتر عبدالماجد ابراهيم
منى اسماعيل محمد اسماعيل
سارة عبد الغفار محمود شحاته
غاده كمال حافظ خليفه
عمر محمد حامد عزام

الكلية
حقوق عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب دمنهور
اداب اسوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره القاهره
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب بنى سويف
اداب دمنهور
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره انتساب موجه الزقازيق
حقوق عين شمس
زراعه دمنهور
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره بور سعيد
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تجاره عين شمس
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره انتساب موجه دمنهور
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية جامعة دمياط
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
تربية ابتدائي الفيوم
اداب قنا ج جنوب الوادى
حقوق عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
استنفد الطالب رغباته
تجاره انتساب موجه دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
610775
223134
900531
681416
743626
427414
466807
594432
607410
359355
226425
658177
665361
104857
725457
682902
463786
389697
681079
400380
800674
813078
756284
122783
356759
674231
106488
288106
434373
369370
442264
577871

اسم الطالب
احمد محمد احمد توفيق إبراهيم
امانى مدحت على محمود
ساره مرسى احمد محمد
غاده صﻼح السيد عبد السﻼم بكير
عبدالرحمن مجدى صﻼح حامد
مها محمد حلمي حافظ عامر
ايه حلمي يوسف بدير
محمود أحمد نعمان خفاجى
محمد عادل شعبان كامل محمد
بافلى عماد محروس ناشد
عبد الرءوف مصطفي عبدالرءوف احمد
ايه ابراهيم عبد العاطى حامد رمضان
نورا محمود ابراهيم ابراهيم الخميسي
مصطفى احمد الدرديرى محمد ابو عاشور
عمار صفوت محمد محمد
احمد عبد الجواد شوقى محمد سﻼمة
امال الشاملى احمد الشاملى الرشيدى
احمد صابر احمد مصطفي
اسماء احمد ابراهيم الدسوقى احمد
مارينا كمال فهيم شحاتة
ساره جاسر محمد عبد الغني
كرستين ماهر عوض اديب
احمد عﻼء الدين عبد الجليل ابو زيد
هدير نبيل احمد عبد الرحيم
اشرف خالد رفعت عبدالبارى
محمد محمد على عبد ﷲ العزب
كريم فتحى عبد القادر عبد الغنى
روان اشرف محي الدين شرف الدين
عمر عﻼء منصور حسن
هانى احمد عبدالمنعم مغورى عﻼم
طارق محمد ربيع محمود هجرس
صﻼح حسنى السعيد الشامى

الكلية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره عين شمس
اداب سوهاج
تربية المنصوره
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تجاره اﻻسكندريه
تربية رياضيه  /بنات كفر الشيخ
تمريض المنصورة
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
حقوق حلوان
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تربية المنصوره
اداب جامعة دمياط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة الزقازيق
تجارة جامعة السادات
تربية كفر الشيخ
تجاره بنها
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
علوم حلوان
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه قاهره
حاسبات ومعلومات حلوان
تجارة جامعة السادات
المعهد الكندى العالى لﻼدارة  6اكتوبر
تجاره انتساب موجه قاهره
علوم حلوان
تجاره بنها
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
السن عين شمس

Page 4188 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
218016
219447
296542
361601
449241
376411
107237
304023
749460
464949
847372
515742
677628
734035
603758
549766
427510
583492
467805
106475
885683
205285
659685
438723
909737
306859
527749
108180
821655
437235
743375
531903

اسم الطالب
اسراء بدوى احمد احمد
دارين محمد أمام شربينى
هدير سيد احمد فتحي سيد احمد
ندى جمال الصاوى محمد
مروه إبراهيم عبد الحميد عبد العال سيد
خالد محمد السيد سﻼمه عيد
لميس محمود سعد الدين عبد العزيز
دنيا نور النبى عبدالمجيد حسنين
محمد عادل حلمى عبد ﷲ احمد
محمد جمال بدير سعد الحلوانى
امنيه همام حيدر احمد
محمد احمد خليفة يحيي
احمد انيس منصور حجازى
ريهام يسري محمد أمين
احمد خالد ابراهيم امام محمد
نورهان محمد ممدوح حسن خليل عبد الرحمن
فاتن محمود السيد حافظ السيد
فاطمه يسرى نصر عبد الجواد نصر
اسراء مصطفى جبر حسن الخشت
بسام محمد محب الدين سليمان الكارم
رحاب حامد محمود محمد
ساره صفوت جرجس فوزى
داليا عادل ابو السعود محمود رزق
رحمة بيومى ابراهيم بيومى سليمان
ايه محمود احمد بشير
دينا شعبان محمد الشاعر
ايه سمير حسن فرج
ميرنا محمد ابراهيم سعيد
ايه محمد احمد محمد
إبتهال أسامة عبد الحميد محمد زيتون
اسامه صالح سيد محمد عبد الرحمن
مصطفى أدم محمد العشماوى

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق عين شمس
اداب عين شمس
تجاره القاهره
تجاره طنطا
تربية ابتدائي عين شمس
اداب القاهره
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
حقوق بنها
طب بيطرى اﻻسكندريه
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره دمنهور
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
اداب الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تربية/رياضه دمنهور
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية ابتدائي طنطا
اداب كفر الشيخ
تجاره القاهره
فنون جميله فنون المنيا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره المنصوره
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
كلية تجارة ج أسوان
تمريض شبين الكوم المنوفية
اداب اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
اداب قنا ج جنوب الوادى
اداب كفر الشيخ
فنون جميله فنون اﻻقصر
تربية ابتدائي السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
813020
119309
538006
536134
508995
444509
304955
125823
741023
181725
380757
884605
530647
728711
502408
681072
678662
557775
357250
361446
284317
223161
104076
837958
382152
450210
824614
316960
604849
156415
283857
473483

اسم الطالب
ايه محمد زغلول يوسف
ياسمين عﻼء مصطفى عبد الغنى
غادة رجب رزق النقراشى
ايمان سعيد عبد المنعم صالح
اسماء رمضان عبد الحكم كامل
احمد إسماعيل بدر إسماعيل الشاذلى
هبة سمير علي السيد عبد الحميد الشبيني
بسنت محمد رشدى الجداوى
كيرلس عاطف ميﻼد صديق
اميمه محمود عبد ﷲ على
كرستينا انور صالح نجيب
سميحه فايز فؤاد محمد
مصطفى عزمى محمد الخولى
محمود محمد جمعه طه محمد
ادهم محمد ابراهيم حسن على الرشيدى
محمود سامى طلبه صالح الشربينى
ندى حمدى جمال الدين عبده فرج
امنية سعيد علي محمد صالح
احمد هاشم على خليل
ندى سعد محمد الشوادفى محمد احمد
اسامة السيد السيد على جبر
منة ﷲ عاطف حنفى محمود
احمد محمد عبد الشكور على
احمد محمد عبد اللطيف حسين
مريم عادل حسين محمود عرفه
هند حمادة محمد ابراهيم شعبان
بوﻻ ميخائيل هابيل طونى
الشيماء ابو العﻼ عبد الرحمن طلبة
فاطمه عبدﷲ السيد عبدالغنى
غادة عادل محمد فؤاد مرسى
حسين خالد محمد عبد اللطيف
تهانى عادل سعد محمود عطيه

الكلية
تربية ابتدائي المنيا
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
طب بيطرى دمنهور
تربية طفوله ج دمنهور
اداب انتساب موجه دمنهور
علوم طنطا
تربية شبين الكوم
زراعه القاهره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية ابتدائي الفيوم
تربية عين شمس
اداب اسيوط
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
اداب الزقازيق
علوم اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب المنصوره
اداب دمنهور
تجاره انتساب م .بنها
تجاره عين شمس
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
تجاره عين شمس
تجاره عين شمس
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية بنها
تربية طنطا
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم الزقازيق
تجاره انتساب موجه بنى سويف
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
132456
302332
469504
606813
754562
382853
736504
887487
142121
209660
368848
231760
828139
916926
131569
440221
659670
230611
604739
380317
386778
104714
535128
583523
110011
205498
588268
244479
895847
444727
665134
877181

اسم الطالب
عمر محمود عبد الحكم محمود الشريف
حسام ابراهيم عبد الغفار محمد
خلود راضى عوض رمضان
ناهد طارق السيد الطيب
احمد اسليم سلمي سالم
اسﻼم عماد الدين عبدالحميد الفرماوى
هشام على على محمد السيد بكري
على ممدوح على سيد
مصطفى احمد عبد الفتاح عبد الجواد
مريم محمد عبد المنعم اسماعيل
اسراء منصور محمد سيف الدين منصور
عبد الرحمن محمد شوقى امين
وﻻء محمدالزمقان محمود محمد
حسام عمادالدين سعد محمد
مى هشام حسن حسن
نيرة صﻼح عبد العاطي عبد المجيد حسن
ايه عﻼء الدين عبد الشافى محمد ابو الوفا
فاطمه الزهراء خالد عبد العليم علي
نورهان ايمن محمد كامل مرسى
احمد حسين احمد احمد السباخى
اسراء عزت سﻼمه عايش
اسراء سعيد عبد ﷲ محمد عياد
شيماء عبد الجليل عبد الحميد عبد المقصود
ندى هشام محمد الكورانى
محمود محمد عبد الرشيد محمد
محمد عبدالمنعم عبدالفتاح مولد حسن
كريم طارق عزت كامل شبكة
مروه رجب طه حسن
مارينا عادل وليم رفله
عبد ﷲ وحيد محمد حسن الجوهرى
عمرو اشرف عزالرجال السيد الغرباوى
شيماء رمضان عيد عبد المجيد

الكلية
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
نوعية الزقازيق
تربية العريش
تجاره انتساب موجه عين شمس
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
حاسبات ومعلومات اسيوط
حقوق حلوان
حقوق عين شمس
تربية بنها
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره اسيوط
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضة
تجاره طنطا
حقوق المنصوره
تجاره القاهره
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره القاهره
تربية دمنهور
تربية طنطا
تجاره عين شمس
تجاره القاهره
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
تجاره القاهره
علوم بورسعيد
تجاره طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
معهد فني صحى اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
613405
471689
465590
523977
104627
533555
590914
526995
122289
139174
297244
133285
899659
880273
210440
672854
800509
234010
454825
325283
658044
665292
114407
657729
609278
213194
734147
457637
802927
280211
828505
506038

اسم الطالب
السيد رمضان السيد فرج السيد
ابراهيم المغازي السيد أحمد الموجي
أسماء شمس الدين سعد الدين محمود
وفاء محفوظ محمد مبروك محمد
ادهم جمال سيد عبد الرازق
سميره يحيى فوزى عبدالرحمن الفقى
مريم عصام العربى قشوة
هدير اشرف محمود ابراهيم على
امال احمد حامد محمود
محمد ايمن عبد ربه عبد الجواد
هدير ابراهيم محمد فرغلى
رانيا سعيد احمد مصطفى
رمضان فتحى فارس على
سبنثيا اسامه ابراهيم صادق
مارك محب رفعت سعدﷲ
احمد عبد العظيم عبد الحميد عثمان
اسماء مجدى حسين عطيه
سيف ابراهيم على ابراهيم
عﻼ حسن السيد عبد الرسول ناصر
محمد منصور محمد احمد
المتولى محمد المتولى ابراهيم المطحنة
ريم جﻼل عبده حسن فليه
شيماء خالد احمد مسعود
مجدى ممدوح عطيه حسن المرسى
محمود محمد إبراهيم الشيخ
بهاء الدين محمد حامد نيازى حمد موسى النحال
عمرو صبحي احمد عبدﷲ حبيب
اسﻼم حسام الدين عبدالمنصف احمد منا
أمنيه نصر عبدالرؤوف معوض
هبة علي ابراهيم احمد يونس
على احمد مصطفى مهدى
اسماء احمد محمد احمدمحمد

الكلية
معهد فني صحى الزقازيق
تربية كفر الشيخ
اداب كفر الشيخ
تجاره اﻻسكندريه
تجاره القاهره
تربية اسكندرية
اداب انتساب موجه جامعة دمياط
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه القاهره
تربية سوهاج/رياضة
اداب اسيوط
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
اداب المنيا
معهد فني صحى رياضه امبابة
حقوق طنطا
تجاره عين شمس
اداب كفر الشيخ
اداب انتساب موجه المنصوره
حقوق القاهره
تجاره الزقازيق
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
طب بيطرى بنها
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه المنيا
تجاره عين شمس
ك.ت .فني صناعى نجع حمادى بنين
اداب كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
109609
537156
434342
470380
536109
510943
168105
387746
889154
822699
726869
372037
221219
471699
594741
156636
159951
507996
387717
743287
150535
456590
545561
133540
736306
323942
672170
301660
805162
459029
447877
884748

اسم الطالب
شريف عرفات سالم سالم
أمل محمد عبدالمولي عبدالعزيز عيد
صﻼح الدين احمد صﻼح الدين خيرى
كريم عادل محمد تمام منصور
اية ﷲ طارق محمدانور نصار
أحمد ممدوح حسن محمود الجندى
وﻻء مختار عبد العزيز عباس
اﻻء محمد رمضان السيد سليم
عﻼ عمر عبد المعز احمد
نورين ابوالحسن محمد محمدين
محمد يوسف محمد وجدى
هانم جﻼل سعد اسماعيل
دعاء عيد ابراهيم محمدعلى
احمد عادل عبدالرحمن المعداوى
مشيره اسماعيل مرسى أبو زيد اسماعيل
اسﻼم ياسر عمرصفوت سيد
هدير زيدان محمد احمد
مصطفى علي حسين حسن عمران
ماريان عاطف رزق سعيد
ساره سامى السيد عبد السﻼم
حنان حمدان عباس محمد
امنيه خالد ابراهيم عبد الباسط عباس
رمضان عماد رمضان احمد محمد
اية اشرف عبد الحميد نصر
ندى عبدالعزيز تمام على
صفاء سمير محمد رشوان ابراهيم
ياسمين فياض السيد حسن فياض
محمد عبد الرحمن ابو العﻼ عثمان
آية حسن محمد عبد السﻼم
ايمان كامل خليفة خليفة
محمد سعيد الجيوشى الفرارجى
ريهام حجازى عبد الحميد عبدالغفار

الكلية
تجاره انتساب موجه طنطا
تربية طفوله ج دمنهور
تجاره اﻻسكندريه
تجاره كفر الشيخ
علوم اسوان
اداب دمنهور
تربية ابتدائي الفيوم
ع.كندى تكنو.اعﻼم ت.خامس
تربية ابتدائي اسيوط
اداب قنا ج جنوب الوادى
حقوق الزقازيق
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
علوم كفر الشيخ
تربية/رياضه جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تربية رياضيه  /بنات طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
علوم حلوان
اداب الزقازيق
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
تجارة جامعة السادات
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
علوم المنيا
علوم كفر الشيخ
علوم جامعة دمياط
تربية/رياضه اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
753592
108458
878261
501143
235879
448001
375067
149471
120532
895715
206943
832619
667619
596705
907290
590986
310788
596663
151111
106030
549340
728995
306349
658363
755928
156767
172586
298886
106458
538365
278151
324710

اسم الطالب
احمد رفعت رضوان صالح سليم
شادي شكري عبد المجيد صالح
كريمه مختار تمام احمد
عبد ﷲ محمد عبد الحليم عثمان
محمد اسامه محمد احمد
محمد نبيل مصطفي محمد درويش
نورا محمد فاروق على
مصطفى عبد المنعم شرقاوى احمد
عمر محي الدين عبد الرازق محمد
مصطفى محمود حنفى محمود
خالد احمد موسى موسى عامر
ميرا اسحق فهيم اسحق
نادر عباده على جبريل احمد
اياد ابراهيم ابراهيم الدسوقى زهران
ريتا هارون سند مهاود
سمر محمد محمد عيسى
اية محمد السيد سﻼم
هاجر منير عطوه احمد باز
ياسر رأفت عبد الواحد سيف النصر
محمد حسن صﻼح حسن
نهى عبدالرازق محمد عبد الرازق السقيلى
سحر احمد محمد السيد سعيد
مصطفى عبد العظيم عبد الرحمن فوده
احمد احمد انور احمد الخيارى
فاطمه عبد الكريم حمدته عثمان
محمد خالد عيد عبد اللهى
كيرلس جرجس ناجى يوسف
ابراهيم جمال احمد ابو خزيم
بيشوى هانى جورج عبد السيد
اﻻء فؤاد محمد محمود قنديل
كرستينا سمير عزيز سويحة
سحر ناصر محمد على

الكلية
علوم رياضة بورسعيد
اداب القاهره
حاسبات ومعلومات اسيوط
حقوق اﻻسكندريه
تربية رياضيه بنين حلوان
علوم طنطا
علوم بنها
اداب طنطا
تربية رياضيه بنين حلوان
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر
دار العلوم ج القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب سوهاج
تربية جامعة دمياط
تربية ابتدائي شبين الكوم
علوم جامعة دمياط
تجاره جامعة السويس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم رياضة بورسعيد
طب بيطرى الزقازيق
تربية السادات
معهد فني صحى المنصوره
تربية العريش
علوم رياضة بنى سويف
علوم عين شمس
زراعه القاهره/رياضة
علوم جامعة السويس
تربية ابتدائي السادات
تجاره عين شمس
تربية الغردقة جنوب الوادي
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
669793
444139
313328
802821
323340
834455
664974
803203
161192
596334
614316
106828
504172
737542
146702
285855
899491
584034
822613
821979
212590
455612
360916
756020
801659
150368
371757
837281
141025
222512
137060
379870

اسم الطالب
محمد على عبد الوهاب محمود عبد الوهاب
ماجده السيد السيد محمد المالكى
سارة سمير محمود عبد الرحمن
مينا سمير شفيق ابراهيم
شيماء رمضان محمد دبدوب
اسراء حسن على حسين
احمد عبد الفتاح الجيﻼنى عبد الفتاح على سليمان
مريم عادل رمزى بهنا
ساره محمد عبد العال محمد
فوزيه فراج إبراهيم خليل
منى السيد منصور السيد
محمود احمد عبد الوهاب عبد الفتاح جبريل
مى ماهر محمد محجوب متولى
ايه صبري الطنطاوي اسماعيل
هدى عيد ابو القاسم محمد
نورهان السيد غزال السيد عبد النونو
روفيده محمد عبد العال السيد
جهاد السيد عبد العليم ابو حجر
اسماء هجان محمد محمد
زينب جمال احمد محمد
محمد هشام مصطفى كامل احمد
محمد السيد شعبان عزيزه
مروه السيد مصطفى احمد ابراهيم
احمد عبد الحميد ابراهيم سليمان
مصطفى ناصر عبد الرحيم محمد
مروة رضا منصور عبد الحليم
سلمى مصطفى حامد عبدالرحمن
احمد محمد محمود على
سلوى عبد العزيز حسن احمد
احمد سيد عبد الواحد احمد
كريم عصام ربيع عبد اللطيف
اﻻء احمد اسماعيل محمد الجيوشي

الكلية
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي السادات
نوعية المنيا
تربية/رياضة جامعة السادات
معهد فني صحى اسوان
معهد فني تمريض المنصوره
نوعية المنيا
رياض اطفال بنى سويف
نوعية جامعة دمياط
تجاره الزقازيق
تجاره القاهره
علوم رياضة بنها
معهد فني صحى الزقازيق
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
اداب سوهاج
معهد فني صحى طنطا
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
اداب سوهاج
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
طب بيطري المنيا
علوم حلوان
تمريض عين شمس
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تجاره انتساب موجه قاهره
علوم حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
612239
169135
374594
577345
354109
377297
731973
888816
209356
154315
878345
311264
118760
278226
432364
445321
435808
595576
451357
127022
163810
356617
154607
527985
208434
352056
650791
659368
610379
880818
119040
667278

اسم الطالب
السيد محمد السيد على على حسين
شروق خالد محمد عنتر
كريم سامى عبدالجيد عبده
مصطفى عماد سعد خير ﷲ حسين
كريم سعيد ابراهيم عمران
شيرين ابراهيم احمد عبدالرحمن ابراهيم
محمد شريف محمد محمود
هدير عبد الباسط حنفي عبد المنعم
عبد الرحمن جمال عاشور مختار
عبد الرحمن جمعه احمد رفاعى
ناديه احمد صبرى عبد الحفيظ سالم
ميار السيد عبد ﷲ ابو زيد
ندا مصطفى محمد مصطفى
ميريهان هشام عثمان سالم
محمد اسامه زكريا على احمد
تقى ابراهيم عبد الحميد ابراهيم الهنداوى
روان احمد السيد محمد صبيح
رمزى حسب النبى عبدالمنعم محمد عبدالسﻼم
محمد خالد طاهر صبره
مريم محمد علي احمد
محمود سيد احمد عبد الفضيل
احمد محمد فاروق عثمان
مصطفي عبد الناصر سيد عبد العظيم
يارا سامى رمضان محمد السخاوى
نورهان طلعت على السيد عبدالعزيز البرديس
بسمه ماهر حامد عبده
ندى مصطفى حسنى مصطفى على عسل
فتحى محمد عبد السﻼم السعيد العدل
طارق سرحان عبد الرحمن شحاته
احمد مصطفى احمد سيد
ريهام محمد توفيق محمد
اسراء الشحات عبد الرؤف عبده

الكلية
تجارة جامعة السادات
تربية الفيوم
اداب انتساب موجه بنها
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
فنون جميله عماره المنيا
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه بنى سويف
اداب اسيوط
تربية شبين الكوم
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره سوهاج
اثار القاهره
زراعه اﻻسكندريه
معهد فني صحى بور سعيد
علوم طنطا
تربية عين شمس
علوم الفيوم
تربية رياضيه بنين حلوان
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
فنون جميله فنون اﻻقصر
اداب انتساب موجه القاهره
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
اداب جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب اسيوط
حقوق القاهره
تمريض المنصورة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
843900
664480
532164
279444
587783
310909
313691
119085
468145
579825
533344
236332
140928
436294
530895
127866
883668
471072
380218
672836
832532
471993
434039
518282
895823
108363
228530
544786
146295
131504
451660
116995

اسم الطالب
هادى حمدى لطفى عبد الحكيم
محمد مسعد يوسف احمد
احمد محمد رجب يوسف على محمد
حازم احمد محمد محمود
وليد عبد ﷲ طلبه الجابرى
اسراء منتصر مصطفى سالمان
دينا السيد سيد أحمد عبدالرحمن
ناريمان نصيف الديب يوسف
ايه محمود محمد عبد الفتاح
منة ﷲ محمد محمد محمد الدرباوي
آﻻء سعد محمد سعد الزهيرى
احمد حسام عبد الحافظ عبد الفتاح شعير
بسمه محمد طه محمد عبد المقصود
اسراء محمد عبد العزيز محمد حموده
عبد الرحمن صالح احمد صالح برغوت
ايريني مجدي عريان حبشي
ابانوب عادل عيد ايليا
نورهان السيد محمد محمد عثمان عياد
اسراء محمد على نبوى الحفناوى
محمود احمد عبد العزيزمجاهد الجنيدى
ايمان محمود محمد على
احمد بشير عبدالرحيم كريم
احمد ابراهيم حسن احمد
اسماء صﻼح احمد محمد على شهاب الدين
دينا عبد الناصر جﻼل عبد العال
زينب نصر الدين محمد سليم
محمود وحيد محمد محمد احمد
احمد محمد رجب السيد عبدربه
عبد الحميد صالح مبروك علي
بيتر عماد رزق عريان
عمر خيرى حسين ابراهيم عبد ﷲ
احمد عبد المنعم خطاب محمد

الكلية
اداب انتساب موجه المنيا
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره دمنهور
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
اداب طنطا
تربية شبين الكوم
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره كفر الشيخ
اداب المنصوره
فنون جميله فنون اﻻقصر
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
دار العلوم ج القاهره
حقوق اﻻسكندريه
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد فني صحى اسيوط
تجاره جامعة السويس
كلية البنات آداب عين شمس
علوم رياضة المنصورة
اداب سوهاج
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ
تجاره دمنهور
اقتصاد منزلى حلوان
تربية ابتدائي سوهاج
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
اداب القاهره
تجاره طنطا
تجاره عين شمس
علوم رياضة القاهرة
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
حاسبات ومعلومات الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
548890
734960
536260
584226
429852
453364
154198
811030
125744
306966
810663
293248
311078
889873
666063
445459
846842
532963
277545
215482
133886
653861
278412
670889
888209
671157
652138
369428
145896
170339
103624
669319

اسم الطالب
عبده محمد عبد المولى محمد شتيوي
محمد مسعد عبد الحميد محمد
ضحى صبحي مصطفى ابوزيد
خالد عبدالناصر فرحات السعداوى
اسماء اشرف السيد احمد السيد
رحاب أسامة محمد فهمى الشاعر
حسناء محمود عبد الحليم محمد
مها عبدالناصر ماهر على
نورهان حاتم السيد ابو طالب
دينا عبد السﻼم عبد السﻼم هدهود
مؤمن محمد محمد عبد الغنى
فاطمة الزهراء عصام مصطفى احمد محمد ابوجبل
فاطمة السيد محمود السرسناوى
اسماء رمضان محمد محمد
عزيز اشرف احمد عبد المجيد شحاته
يمنى سعيد مرسى سقيطه
جرجس عصام بندرى لبيب
عمرو عبد الحليم عبد الواحد عبد الحليم
محمد احمد ثروت عبد العزيز
محمد صابر ابراهيم على
نورهان محمد سيد اسماعيل
رضوى خالد رشدى عز العرب
سمر سعيد محمد محمد السعيد
ميار محمود متولى محمد
محمد صﻼح محمد عثمان
عبد الفتاح رضا حامد احمد صالح
احمد قدرى ابراهيم ابراهيم
احمد صبيح جوده عزب محمد
محمود عزام ابو العﻼ محمد
ياسمين شعبان عبد الستار عويس
احمد بكر صﻼح الدين بكر
خالد محمد يحيى ابراهيم المخزنجي

الكلية
علوم رياضة طنطا
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
طب بيطرى دمنهور
تربية ابتدائي طنطا
حقوق اﻻسكندريه
تجاره طنطا
تربية بنى سويف
اداب انتساب موجه المنيا
حقوق القاهره
تربية طفوله شبين الكوم
تربية رياضيه بنين المنيا
حقوق القاهره
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
علوم اسيوط
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره طنطا
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية دمنهور
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق القاهره
تجاره المنصوره
حقوق عين شمس
تجاره الزقازيق
تجاره اسيوط
تجاره المنصوره
تجاره المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية/رياضه حلوان
تجاره بنى سويف
علوم حلوان
تجارة جامعة السادات

Page 4198 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
309460
228931
599966
911052
546048
124406
878363
318484
656144
308265
801596
150098
393600
294579
179570
114683
748371
680464
822743
131381
364206
114803
224854
314190
303955
904032
178790
151858
315623
580204
105378
528024

اسم الطالب
شيماء ممدوح عبد المرضى السيد
احمد محمود نظير احمد
احمد محمد عيسى السيد عثمان
مايكل اسعد زكى جندى
فاطمة ياقوت رمضان سليمان مبروك
عمر عبد اﻻخر على صديق
اماني صﻼح فتحي محمد
احمد محمد سعيد عبد الغفار السعداوى
كريم احمد محمد محمود اﻻعصر
محمد صﻼح الدين محمد اسماعيل
ماريو نبيل وهيب ميخائيل
محمد عبد الستار وداد عبد الغنى
عماد سﻼمه محمد احمد ضيف
فادى حربي مرزوق متهني
محمود عفت ابراهيم حسن
سارة ابراهيم احمد محمود
احمد ياسر احمد السيد
رقيه محمد محمود ابراهيم القرنه
امنية سيد علي محمد
ندى محمد عبد اللطيف عثمان
منى حسين حمدان محمد النجار
مروه حسين عبد القادر سيد
احمد رأفت سيد توفيق
فاطمة احمد سعد امين
ايﻼريا وجيه ابراهيم داود
ايه البدرى احمد ابراهيم
حسين عيد عبد المنعم محمد
ماجد فوزى حبيب فرج ﷲ المدنى
احمد خالد عزت الحسينى
نهاد مسعد احمد محمد عيسى
عبد الرحمن صﻼح عبد المنعم على
لمياء سعد رزق خميس رجب

الكلية
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
دار العلوم ج القاهره
تجاره بنها
معهد فني صحى اسوان
علوم رياضة جامعة دمياط
تجارة جامعة السادات
طب بيطرى اسيوط
علوم حلوان
تربية/رياضه المنصورة
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
حقوق عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية ابتدائي بنى سويف
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره جامعة السويس
علوم المنصوره
تجاره سوهاج
زراعه عين شمس/رياضة
علوم عين شمس
تربية حلوان
حاسبات ومعلومات الفيوم
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
طب بيطرى جامعة السادات
تربية سوهاج
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
حقوق بنى سويف
علوم بنها
تجاره طنطا
تجاره القاهره
تربية أساسي اسكندرية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
908939
512976
219536
391025
231121
320618
112873
356780
745942
313887
660673
519204
120179
804240
463878
741126
432914
663981
844320
360167
846260
372925
802608
390498
665579
612145
847563
582922
292516
425470
661692
535465

اسم الطالب
ماريان صبرى كامل واصف
سارة رمضان على احمد على
احمد خالد على حسن سعيد
نرمين طه مهدى السيد
اية امين ابراهيم خلف عثمان
عبد ﷲ رزق عبداللطيف ملطان
ناديه عاطف عوض عبد السﻼم
مصطفى سيد عبدالقوى عبداللطيف
هبه ﷲ خالد حسين حامد
هدير رفعت محمد سﻼم
محمود عبد الوهاب محمود عبد الوهاب عبد الرازق
رقية محمد السيد زيدان
عمر سليمان عمر سليمان
شيماء مختار جابر عبد الغنى
هويدا جمال محمد قطب رزق
محمود سالم صالح سالم صالح
كريم السيد فؤاد متولى فرج
نورهان نصحى عبد الجيد المرسي
كيرلس بشير ريد عياد
محمد خميس احمد احمد ابراهيم
محمد يوسف عبد العليم عمر
نورهان محمد ذكى محمد
جون كمال خميس صادق
وﻻء محمد محمد الصراوى
فاطمه راجح عبد الهادى على شحتو
سمر ابراهيم محمد السعيد احمد
اسﻼم محمد عبد الحميد عبد المجيد
منار يحى إبراهيم غازى
نانسي احمد بهاء الدين طه عبد المقصود
محمد محروس محمود عبدﷲ
اميره توفيق محمد محمد دﻻل
ايمان حمدى محمد عبد العال بهنسى

الكلية
كلية تجارة ج أسوان
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
تربية رياضيه بنات بالجزيرة ج حلوان
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية اﻻسماعيليه
تربية شبين الكوم
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
نوعية المنيا
تربية كفر الشيخ
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
زراعه اﻻسكندريه
رياض اطفال المنصوره
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه حلوان
كلية تجارة ج أسوان
زراعه عين شمس
سياحة وفنادق المنيا
طب بيطرى بنها
تجاره بور سعيد
تربية الزقازيق
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
اداب طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اﻹدارة الفندقية فرع مرسى مطروح
نوعية المنصوره
علوم دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
148579
375679
216568
811653
822089
651128
756070
662546
477309
241057
449997
820831
457346
520025
918582
106486
204689
154135
655683
380241
369688
162659
608024
389462
752565
106068
303062
894864
153317
542310
125717
434493

اسم الطالب
وردة ربيع سيد ابوبكر
مصطفى محمد عزت محمد قطب
محمد ابراهيم حجازى عيد منسى
محمود ناجى محمد محمد
صفاء على عاشور احمد
عبير السيد عبد ﷲ محمد رخا
محمد احمد ابو دهب احمد
عمر محمد عبد السﻼم محمد مصطفى
إسراء اشرف حسن عبدالفتاح جادو
رباب شوقي سعد محمد
نورهان مصطفى عبدالقادر كامل
مصطفى عباس الليسى عثمان
مروة رضوان محمد عبد الرازق
سمر سامى عبد المجيد عبد الوهاب ضيف ﷲ
بسمه محمد اسامه امين مرسى
فادى جمال جميل ميرزا
مارك سامر شوقى ايوب
ياسمين جمال طه سليمان
عبد الرحمن عادل عبد الرحمن احمد عبد الرحمن
ساره سمير عبدالحميد حسن
دينا محمد محمدى احمد
اسماء ناصر سعد فرحات
ايه مبروك السيد مبروك الغرباوى
سعد عزت جادالرب جيد
ايه احمد سعد عبد الباقى احمد الصيرفى
اكرم كامل محمد على يوسف
اميرة شعبان محمد فوزي شعير
مارينا بنيامين ثابت لوقا
ايه جمال شعبان بيومى
محمد سامى محمد عبد الحميد
ماهيتاب المعتز با محمد محمد عبد الجواد
ادهم اشرف محمد علي النجار

الكلية
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تربية ابتدائي بنها
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم المنيا
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
رياض اطفال المنصوره
تربية العريش
حقوق المنصوره
اداب انتساب موجه طنطا
اداب سوهاج
زراعه طنطا
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب طنطا
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي بنى سويف
تجاره المنصوره
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي بنها
تربية ابتدائي الفيوم
تجاره الزقازيق
حقوق عين شمس
علوم بورسعيد
حقوق القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية اللغات والترجمة سوهاج
تربية بنى سويف
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
علوم القاهره
علوم رياضة دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
467702
877673
505249
831581
437593
682062
738432
590584
828238
548746
674048
593470
747433
233615
390126
898671
756696
842980
590059
216978
211857
470899
456740
509195
278312
452247
167179
680104
355385
377041
205319
831528

اسم الطالب
حسام حسن العقيبى حامد
محمود عبد العال احمد جاد ﷲ
حسن حجازى حسن عبد العال
اميره منصور عبدالﻼه سيفين
لينا خالد خليل ابراهيم خليل
مصطفى محمد بكر على حسن البقرى
تحيه اسماعيل محمد سليمان
محمد مدحت محمد جويده
محمد اسماعيل عبد الموجود محمد
طاهر علي محمد طاهر لطفي
ايناس محمود محمود على البياس
مي محمود سيف الكفراوي
ناديه رضا محمد محمد سليمان
خالد محمد أبو العنين أبو العنين
ايه عبدﷲ عبدالمقصود عبدالسﻼم
لمياء صبري محمد شيبه
محمد بركات محمد عبد العال
مارلين مكرم عبد المسيح داود
اسراء خالد فهمى العشرى
مصطفى عادل عبدالعزيز محمد
دنيا خالد احمد زكي شريف
دعاء عبد الحليم عبد الحليم السيد قلبه
ساره الشحات رمضان على السﻼمونى
آية طلعت عبد الﻼه محمد عمران
نورهان خالد حسين ابو زيد
عمرو ابراهيم القطب الزلبانى
هاجر على احمد الدهشان
ايمن السيد السيد عبد الفتاح نصار
امنيه عمادالدين هاشم طلب محمد الشريف
ندى صﻼح بدر عفيفى سليمان
ماجد حسام عريان عزيز
طارق محمود كامل عبدالراضى

الكلية
تربية/رياضه كفر الشيخ
حقوق اسيوط
تجاره انتساب موجه دمنهور
نوعية فنيه قنا
تربية اسكندرية
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
فنون تطبيقية جامعة دمياط
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجارة جامعة السادات
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية انتساب موجه بالسويس
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
اداب سوهاج
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنى سويف
تجاره بور سعيد
اثار الفيوم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني تمريض طنطا
معهد فني تمريض طنطا
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
فنون جميله فنون حلوان
حقوق طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
علوم عين شمس
السن عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجارة قنا ج جنوب الوادي
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
244154
907836
231243
151200
580060
465255
526032
801075
726133
441781
530806
581768
522904
448117
119164
728836
524173
802841
321084
531028
896028
662061
368993
517241
303940
730467
447048
115287
106956
141102
673285
431598

اسم الطالب
ساره اشرف محمد محمد عبدالمعطى
جيهان على محمد سباق
شيماء السيد احمد السيد
فاطمه نادى سﻼمه ابو سريع
دينا محمد المغاورى شحاته الجناينى
محمد السيد فكرى عوض
محمد يوسف عبد الحميد عبد المنعم شباط
احمد مصطفي ابراهيم حسين
ندى عصام الدين محمد حسن سليمان السمري
على محمد زمزم عبدالحميد النجار
ابراهيم مصطفى ابراهيم مصطفى الصعيدى
احمد مرزوق عبد العزيز عاشور
عفاف رزق دسوقى ابو عجيلة
احمد محمد محمد عبد الرحيم نوح
جهاد محمود سويف محفوظ
ايه ابراهيم فوزى السيد
ندا ابراهيم احمد ابراهيم زاهر
احمد خلف عبدالحى سيد
مي صﻼح مصطفي رضوان
احمد قاسم ابراهيم على ابو العنين
رانيا جمال عزيز متياس
احمد السيد عرفات عبد القادر السيد
محمد حسن عفيفى حسن السيسى
محمود حسين ابراهيم زكريا
اميرة سمير احمد درويش
سندس اسامه خليل ابراهيم حسنين
ابراهيم الشحات محمد محمد العجورى
منة ﷲ عصام عبد العزيز السيد
احمد ايهاب يوسف عبد الرحمن غنام
سعاد عبد الحميد حسن عبد الحميد
مى احمد محمد رفعت محمد ابراهيم حسن
احمد الحسن الحاج علي حسن

الكلية
خدمه اجتماعيه حلوان
اداب سوهاج
رياض اطفال القاهره طالبات
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تربية طنطا
حقوق طنطا
تجاره اﻻسكندريه
علوم المنيا
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم طنطا
علوم اﻻسكندريه
اداب المنصوره
تربية اسكندرية
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
علوم القاهره
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره اﻻسكندريه
نوعية المنيا
اداب شبين الكوم ج المنوفية
علوم اﻻسكندريه
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تجاره سوهاج
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حقوق اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه القاهره
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضة
استنفد الطالب رغباته
اداب المنصوره
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
736809
731962
388345
669914
467630
228647
831250
306047
875353
581998
471810
516086
826416
901917
221889
882943
395312
895172
676435
878894
312509
595968
529113
458068
899804
138303
166703
318999
456496
236803
351947
224144

اسم الطالب
محمد عزازي نجيب عبدالعال
فادى سامح مكرم ابراهيم
خالد عصمت جاد حسين
حسن عبد ﷲ مصطفى حسن ابو جندى
احمد السيد عبد الفتاح بيومى مصطفى
ابراهيم سعيد محمد ابراهيم سليمان
اسراء يونس احمد كمال على
بﻼل محمود عبد المجيد محمد موسى
اميره حامد زكى عبد المنعم
حسام السيد منصور عبيد
احمد محمد صديق عبدالفتاح حمتو
محمد ابراهيم اسماعيل القزاز
مارينا قيصر سليم سامى
فايزه احمد محمود عبد اللطيف
صفية محمد كمال محمود
محمد عبد القادر محمد عبد القادر
دنيا احمد عبدالكريم احمد محمد ابوزيد
لمياء جمال محمد احمد
حسناء حمدى محمد عبد الغنى سنبل
زينب محمد عبد المعبود احمد
عبد العزيز سمير عبدالعزيز محمد
شيرين خيرت محمود طه الجوهرى
احمد مسعد محمود محمد محفوظ
هبه فتحي محمد محمد عبد الجليل
ياسمين جمال احمد محمد
شيماء طه شاكر على
مايسه حموده عبيد على
ياسمين مهنى محمد عبد المعبود دراز
ايه محمد فتحى الكيﻼنى
محمد جمال عبد الفتاح محمد
عمرو عماد حامد غريب حنفي
فاطمه جمال عبدالعال سيد

الكلية
تجاره الزقازيق
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
تجاره المنصوره
معهد فني صحى طنطا
علوم رياضة عين شمس
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق اسيوط
تجاره المنصوره
حاسبات ومعلومات المنصوره
اداب دمنهور
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب سوهاج
تجاره انتساب موجه حلوان
حاسبات ومعلومات اسيوط
حقوق حلوان
تجاره سوهاج
معهد فني صحى الزقازيق
تربية اسيوط
تجارة جامعة السادات
تجاره جامعة دمياط
علوم حلوان
اداب طنطا
حقوق سوهاج
زراعه القاهره
اداب الفيوم
تجاره بنها
تجاره بنها
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره بنها
كلية البنات علوم عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
214047
388173
118434
531894
210565
889340
909427
374283
323525
576078
387999
826069
669107
614691
821058
896458
844685
606669
296482
126668
125681
444912
138178
451821
211522
740113
309202
221810
386863
391328
111808
884960

اسم الطالب
مراد عاطف راغب شنوده
اسراء حسام ابراهيم محمد
غادة طارق شعبان عبد ﷲ
حسين حمدى حسين أبو عماره
جوليانة اسامه بولس تاوضروس
مؤمن محمد مصطفي عبد المجيد
ماريو جرجس مبارك سرتيان
اسماء عبدالفتاح على عبدالحميد البدوى
شروق حسانين حامد حسانين عبد الدايم
أشرف ثروت احمد البلضم
هبه عبدالناصر محمد شفيق
ايمان حسنى على عثمان
محمد ياسر عبد ربه الذهبى والى
شيماء فكرى عبدالرحمن عبدالعاطي
اسامه خالد ناصر حسين
حسناء حسن احمد راشد
محمود علي محمد عبد الباقي
آيه عادل محمد السيد بركات
اية احمد محمود على
هالة عبد المحسن حامد نصر عبده
تسنيم يحيى زكريا حسن محمود
نبيل ابراهيم محمد ابراهيم بيبرس
سارة عادل عبد الرؤف احمد الشيخ
محمود جابر السيد محمود عبد العال
منى على عبد الحميد على العياط
امنيه صﻼح احمد خليل جاد الحق
اميرة عبد العزيز ناجى عبد الهادى
ياسمين عبدالوهاب محمد عبدالوهاب
رانيا على ابراهيم سيد
محمد عاطف عبدالمقصود المهدي
رانيا طلبه عبد الرؤوف طلبه
مينا مكرم توفيق مجلى

الكلية
تجاره بنها
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات عين شمس
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
علوم حلوان
تجاره اسيوط
إعﻼم ج جنوب الوادى
علوم رياضة الزقازيق
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تمريض طنطا
علوم بنها
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
تجاره بور سعيد
معهد فني صحى الزقازيق
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تمريض سوهاج
تجاره اسيوط
اداب الزقازيق
اداب القاهره
تجاره انتساب موجه حلوان
زراعه القاهره
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
كلية البنات تربية عين شمس
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
طب بيطرى القاهره
زراعه الزقازيق
تربية السادات
تجاره عين شمس
حقوق عين شمس
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
حقوق القاهره
تجاره اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
164512
518471
104612
311169
283033
237187
746933
228796
124447
653264
467982
576540
158741
612547
833418
875367
532566
448831
676810
151610
530653
835797
118380
318506
312943
821962
367420
116590
510632
384615
365585
141973

اسم الطالب
اسراء جمال سعد سيد محمد
سهام عبد العزيز احمد عبد السﻼم
اندرو بهاء بديع رمسيس
دنيا سامي كامل هشام
محمد احمد سامي محمد الوكيل
مصطفى كمال ابراهيم على
احمد محمد محمد السيد
عبد اللطيف ابراهيم فؤاد الفقى
محمد حمدى عبد الباسط صالحين
اميره احمد متولى الشحات احمد
نورهان وائل عبد الحليم عبد المولى
شيماء محمود زايد الحصرى
شيماء سمير حسين جيرة ﷲ
خالد محمود محمد السيد اﻻبزارى
محمد ايمن ابراهيم الدسوقى حسين
مارينا باسم ماضى صهيون
محمود طه اباصيرى الدسوقى هﻼل
إسراء ابراهيم السيد النجريدى
انجى احمد محمد طلعت حسن الشيخ
عبد الرحمن جمال عبد التواب سيد
خالد جمال محمد غباشي
منار جمال محمد صالحين
يارا حنفى احمد ابو المجد
مصطفى عبد الغني محمد عبد العظيم
نوريهان عماد فؤاد يوسف
هايدى ابو زيد فؤاد محمد
رنا وليد فتحى عبدالمقصود اسماعيل
عبد ﷲ اسامة عبد القادر محمود
مجد الدين اسﻼم عادل عبد الحميد عبدالمجيد
فاطمة جمال احمد زكى بندق
ساره جمال سيد اعمر مرسى
ايمن ابو الليل حسن ابو الليل

الكلية
رياض اطفال الفيوم طالبات
حقوق اﻻسكندريه
فنون جميله عماره المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره القاهره
علوم عين شمس
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
إعﻼم القاهره/رياضة
تربية حلوان
حاسبات ومعلومات المنصوره
تربية ابتدائي كفر الشيخ
نوعية طنطا
تربية بنى سويف
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره اسيوط
تجاره دمنهور
اداب طنطا
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره انتساب موجه بنى سويف
حقوق اﻻسكندريه
تربية قنا ج جنوب الوادى
طب بيطرى القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
اداب انتساب موجه حلوان
حقوق اﻻسكندريه
زراعه عين شمس/رياضة
تربية عين شمس
دار العلوم ج القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
369797
378316
811275
316032
386528
576581
301270
284839
464708
310369
663449
888505
662065
583798
727321
576577
534289
595043
220563
467806
156656
907459
753481
602274
452065
180588
513433
242590
383309
685315
919069
594531

اسم الطالب
محمد صابر على محمد حسن
احمد محمد احمد محمد الطوخى
سمر ضاحى فؤاد سيد
ايمان امين عبد الحميد ابراهيم الرخ
هاجر اشرف يوسف كامل
محمد عبدﷲ ابراهيم عبدﷲ
ساجد هشام على نافع
مريم احمد محمد عبد الحليم محمد
سعيد صالح منصور صالح المرادنى
محمود سمير ابوالعنين عوده
شروق وجدى نبيه شعيشع
جورج نصحى مظنى سعد
احمد صﻼح عبد السﻼم محمد ابراهيم الحصى
مى السعيد محمود ابوالخير
عبد ﷲ محمد مصطفى حسن سعد
علي جﻼل علي شرباش
نور سمير عبدالحكيم عبدالغنى محمود
محمود رضا محمود عبد المنعم النجدي
محمود خالد مصطفى صديق
اسﻼم احمد محمود على العدل
عبد الرحمن جمال عيد محمد
مارينا عاطف شاكر عيسى
احمد عﻼء حسن محمود حسن
هند السيد محمد حسين
احمد جمال عبد الوهاب احمد البطاوى
دينا حمدي حسن محمد
هايدى مصطفى محمد حسن يوسف
حسام محمد سيد عبد العزيز
رانيا ابراهيم السيد على
محمد عبد ﷲ محمد عبد ﷲ عرفات
كيرلس عدلي بشاي عطيه
أميرة محمد سعيد حافظ

الكلية
تربية بنها
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة المنيا
تربية السادات
حقوق عين شمس
تجاره طنطا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم جامعة دمياط
معهد فني صحى اسيوط
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره طنطا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره طنطا
علوم دمنهور
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجاره طنطا
اداب كفر الشيخ
تربية بنى سويف
معهد فني صحى سوهاج
تجاره بور سعيد
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره طنطا
اداب بنى سويف
نوعية فنيه اﻻسكندريه
تجاره القاهره
كلية البنات تربية عين شمس
تربية المنصوره
أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب
اداب جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
150267
898452
913290
815916
319005
614082
172619
829533
580493
311646
592968
230783
581654
398850
450313
661160
744252
663845
426017
532480
162797
540153
806464
595335
218737
365404
374110
370724
355076
242325
441585
901132

اسم الطالب
فاطمة محسن زغلول ابراهيم
مصطفى محمود عﻼم محمد
وليد عبد اﻻله احمد محمد
حوريه نجاح صادق احمد
حسناء السيد عبد الهادى عفيفى عبدالجواد
نورا عوف عبدﷲ ابراهيم سليمان
محمد عادل حسن على
ورده جمال عبد الوهاب عبد الراضى
منى عبدالسﻼم عبدالمنعم عبدالحميد محمود
حسن محمد محمود يونس
حمدى محمد عاشور القشاوى
على خالد ابوبكر على
محمد السعيد محمود على البحيرى
احمد محمد شعبان رجب
شيرين وجدى عقل جاب ﷲ
وائل احمد عبد العزيز بدر
ايه طلعت احمد مصطفى
نجوى عبد المحسن فؤاد سليمان الشامي
اية حماده محمد على
عبد ﷲ سعد عبد ﷲ حسن
ساره اسامه جرجس يعقوب
اسماء احمد فتحى حسن الخولى
رضوى عبد المحسن احمد محمد
هبة ربيع أحمد الحسينى
كريم السيد احمد محمد
دعاء خالد ابراهيم احمد
جهاد النادى يوسف احمد
كريم حمدى عبدﷲ محمد
مروه احمد صنعه على
احمد رجب محمد مصطفى
صﻼح ماهر محمد صﻼح الدين حنفي
اشرف عبد الحميد احمد بخيت

الكلية
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تربية سوهاج
تمريض أسوان
اداب المنيا
تربية/رياضة جامعة السادات
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره القاهره
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة المنصورة
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
طب بيطرى فرع مطروح
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
علوم حلوان
تجاره بنى سويف
معهد فني صحى بور سعيد
علوم رياضة الزقازيق
اداب انتساب موجه عين شمس
علوم بنها
تجاره بنها
اداب انتساب موجه عين شمس
تمريض القاهرة
تجاره طنطا
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
477026
243811
607097
670645
142402
304163
654863
125957
730934
127249
549835
600868
506737
312034
902805
603664
887174
756662
503425
727588
892676
524094
501460
584056
606987
882099
746431
327912
222471
681954
438577
727822

اسم الطالب
راندا على محمد الشرقاوى
اسﻼم سعيد احمد عبد العال
محمد عبد الخالق عبد ﷲ فرج اﻻعصر
اميره يحيى ابراهيم محمد حسانين
امينه محمد حبيب شبايك
لمياء عايدي عبدالرازق عايدى بدوى
زينب احمد حسن محمد علم الدين
ندى محمد عبد ﷲ سليمان
اسراء السعيد عبد العظيم امير مهدي عمارة
اسماء فتحى على محمد
مى عبدالمنعم محمد عباس
شيماء شفيع محمد عطيه
شروق السيد ابراهيم محمد عزب
محمد علي صﻼح موسى
فايزه احمد محمد منصور
ايمن جمال طاهر ابو الفتوح حجازى
شيماء علي حامد عبد العال
وﻻء صﻼح الدين عبد الغفار محمد
منةﷲ السيد محمد صالح داود
شاهنده عاطف احمد محمد العايدى
ايمان رمضان بكر عمران
ريهام عباس محمد السيد احمد
عمر مجدي مصطفي محمد على
هاجر متولى الحسينى يونس
عﻼء عادل عبد الحكيم عبد الحميد السيد
محمود درويش مصطفي مهني
دعاء عطا عيد عبدالرازق
محمد خالد نور الدين احمد محمد
احمد صﻼح زكي عامر
ساره ابراهيم العيسوى العيسوى محمد
سارة ابراهيم ابو المعاطى ابراهيم اسماعيل
ساره ماهر محمد حميده سرحان

الكلية
علوم طنطا
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
علوم الزقازيق
تربية المنصوره
تربية حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى المنصوره
كلية البنات تربية عين شمس
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اداب انتساب موجه الفيوم
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
علوم الزقازيق
تجاره دمنهور
معهد فني صحى رياضه بنها
تجاره سوهاج
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
نوعية فنيه اسيوط
تربية طفوله جامعة السويس
علوم رياضة طنطا
طب بيطرى الزقازيق
اداب اسيوط
تربية أساسي اسكندرية
تجاره دمنهور
تربية ابتدائي طنطا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره اسيوط
تربية اﻻسماعيليه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره عين شمس
علوم المنصوره
اداب اﻻسكندريه
اداب الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
541625
233120
295434
531918
131954
295857
906532
595805
512698
670830
133190
509952
884372
737964
221934
208798
733024
148790
242785
744217
293541
243282
918636
112328
159713
163910
384125
425546
821783
727436
896359
522731

اسم الطالب
روان السيد فتحى محمد عبد ﷲ
ميار عاطف احمد محمد
كرستينا ممدوح فايز سعيد
إسﻼم عبد ربه مصطفى كامل الحدينى
محمد جمال الدين محمد مصطفي
اسراء السيد محمد عبد ﷲ أبو زيد
دافيد طارق جميل فهيم
محمد السيد محمد الرازقى
ايمان محمد الشيمى شحاتة جاد
غاده محمد على نافع
ميرنا عبد الغنى سيد محمد الزيات
احمد محمد أحمد محمود أبو زيد
على مقاوى فرج عبد الرازق
وليد صﻼح الدين محمد على عبدالهادى
هبه حمدى عبد المنعم محمد
محمود عمرو محمد طه
اميمه احمد محمد سالم عجوه
مصطفى عبد المنعم عبد ﷲ حسانين
مي امين مصطفى احمد علي
ساره الحسينى محمد محمد
وليد محمد عبد المجيد محمود
نرمين محمد عبد الرازق رشاد
اسراء محمود احمد محمد
نورا رمضان عبد المحسن بدوي شبل
فاطمه شعبان سيد عبد ﷲ
اسﻼم عبد التواب طه محمد
احمد محمد اسماعيل اسماعيل
على عادل على سليمان تقى الدين
فهد محمد على عبد الكريم
محمد ايمن غنيمى حسين غنيمى
مها سﻼمه احمد سﻼمه
سلمى عبد الهادى على عبد الكريم

الكلية
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة سوهاج
كلية اللغات والترجمة سوهاج
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره كفر الشيخ
حقوق القاهره
حقوق اﻻسكندريه
اداب اسيوط
حقوق الزقازيق
اداب عين شمس
حقوق القاهره
علوم رياضة الزقازيق
حقوق القاهره
حقوق القاهره
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
اداب القاهره
علوم سوهاج
تربية حلوان
اداب بنى سويف
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره اﻻسكندريه
ك.ت .فني صناعى نجع حمادى بنين
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
اداب سوهاج
زراعه اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
899994
318586
900532
472660
118733
360897
449575
747120
153836
449358
391432
538540
804300
812486
162805
362184
877760
318595
891085
581683
651422
153422
879798
210236
370134
166051
432705
123580
590869
429418
675896
240127

اسم الطالب
ريمون حارث فهمى يوسف
احمد علي شحاته محمد
سمر عيد احمد حسن
امل عبدالفتاح محمد محمد شعيشع
فاطمه خالد عنتر عبده احمد
غدير طارق احمد محمد
مروة حسين السيد عطية
احمد جﻼل الدين محمد محمود
اسراء عبد العظيم عبد ﷲ حسين
نجﻼء محمد عبد الجليل مخلوف
اسراء عبدالجليل عبدالفتاح عبدالجليل
علياء محمود فتحى حواقه
منار صﻼح مصطفى محمد شلبى
رضا مخيمر كامل سلطان
الشيماء طه امين عبد العزيز
مريم مدحت اديب جاد السيد
نوران كمال الدين حسين محمد
عﻼء عادل عبد الجواد احمد
منى سيد احمد بخيت
محمد محمود عبد الحليم نمير
هند محمد عبد الوهاب كشك
هبة محمد سيد عبد اللطيف
روفيدا محمد كامل هاشم
عبد الرحمن عﻼء رشاد كامل جاد
احمد مصطفى سيد عوض
امنيه عبد الستار عبد الهادي احمد
كريم عبدالغني جاد ابوالعﻼ جاد
على ايهاب على جمال النبى مصطفى
ايمان حسين حسن خليل الحناوى
اسراء حمدى السيد محمد عبدالمطلب
هبه جمال احمد عبد الموجود على
فاطمه عبد الحميد ابو سريع على

الكلية
تربية رياضية بنين سوهاج
تربية شبين الكوم
اداب سوهاج
تربية كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه حلوان
ع.كندى تكنو.اعﻼم ت.خامس
اداب كفر الشيخ
كلية التعليم الصناعي بجامعة السويس
اداب بنى سويف
تجاره طنطا
تربية عين شمس
زراعه دمنهور
نوعية المنيا
نوعية المنيا
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم
تجاره انتساب م .بنها
تجاره اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره المنصوره
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية الفيوم
تربية/رياضه اﻻسكندرية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالبات
تجاره دمنهور
اداب المنصوره
دار العلوم ج القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
726786
915918
911883
287512
164653
546372
237501
737621
674969
529403
472990
155320
809830
441829
229079
113370
426905
823026
902797
665630
377831
288932
215129
510278
660262
468073
231275
375080
318594
126051
451713
111479

اسم الطالب
حسن حسنى مصطفى مصطفى الطوبجى
اسراء حسن ثابت عبدالساتر
ياسمين محمد حسين ركابى
رانا حسين على حسن
رفيده خالد احمد عبد الجواد
روجينا عادل وديع عبد الملك
ضحى مصطفى محمد محمود محمد
ساره احمد حامد محمود حسين
رانيا السيد حسن اسماعيل المكاوى
مصطفى على محمد ابراهيم رميح
احمد علي حامد عبد اللطيف رجب
عثمان ناصر عثمان محمد
غادة رجب حمدي رجب
محمد مصطفى عبدالرحمن يوسف الشاذلى
سيد محمد سيد عبد اللطيف
عمر بدر الدين طلعت عبد الستار
إيمان ابراهيم حسين محمود
ايمان احمد عبيد احمد
صفاء نبيل حسين صابر
نورهان الحسين محمد محمد ابو العزم
محمود سويلم سويلم على سويلم
عبد الرحمن صابر عبدالفتاح عبدة
احمد محمد السيد يونس
احمد محمد عﻼء الدين عبدالخالق ثروت الفقى
سامى عابد احمد عبد الشافى عمر
اسماء فتحي الشاملي عبد الحارث
مارتينا ممدوح بشرى لبيب
اسماء صابر محمود ابراهيم
عبد المعبود رضا عبدالمعبود السيد
ساره رحومه فارس رحومه
محمد احمد عبدﷲ محمود عميش
فيرينا صموئيل عزيز تادرس

الكلية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب اسيوط
تربية ابتدائي اسوان
اداب عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه حلوان
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره طنطا
حقوق اﻻسكندريه
علوم بورسعيد
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
نوعية المنيا
تجاره طنطا
تجاره عين شمس
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
طب بيطرى فرع مطروح
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تجاره بور سعيد
علوم حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية ابتدائي كفر الشيخ
اداب انتساب موجه عين شمس
حاسبات ومعلومات بنها
معهد فنى تمريض بنها
علوم القاهره
معهد فني صحى رياضه طنطا
تجاره عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
899047
659815
813937
387651
604028
545224
818371
803799
590002
810375
892077
603770
611664
212417
146659
146313
589211
158959
516535
465730
519320
879159
164601
363634
600725
280157
879309
312214
900848
881561
319975
670019

اسم الطالب
هاجر السيد فاروق السيد
ليلى احمد محمد يوسف ابشان
مارينا شوقى عياد جبره
مصطفى سعيد عبدالعاطى السيداحمد
احمد عبد العزيز فاروق عبد العزيز
مؤمن إيهاب محمد كامل السعدنى
ايمان جمال ثروت عبد الحسيب
محبة سامح سمير أنور
هايدي عماد حسين احمد
فاطمه أحمد ابراهيم الدسوقى
ايات احمد امبابى على
احمد عادل احمد محمد اسماعيل
اسماء ابراهيم احمد محمد علي
اية يسرى سعيد محمود
شرين مجدى رضا حسن
حسن يوسف توفيق عبد السﻼم
اميرة محمد عطية عمر وكوك
تمام مختار تمام عبد ﷲ
عبدالحميد عمر عبدالحميد البكرى
آيه عصام الدين عبد المجيد هيبه
ابرار سمير ابراهيم ابراهيم سﻼم
ابانوب صفوت الفى عطاﷲ
ايه مصطفى رجب توفيق
باسم مكرم يوسف جاب ﷲ
وﻻء طارق محمود احمد محمد
اية حسن السيد احمد تاج الدين السنوسى
مارينا ناصر موريس صادق
محمد فتحي على عبده
رشا احمد محمد ابراهيم
محمود عﻼء الدين محمد ابو الغيط
محمد عبد المحسن امين النجار
همت عاطف مصطفى الحنفى الحنفى

الكلية
طب بيطرى سوهاج
تربية ابتدائي المنصوره
رياض اطفال المنيا طالبات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه المنيا
نوعية المنيا
طب بيطرى كفر الشيخ
علوم المنيا
نوعية فنيه اسيوط
علوم رياضة الزقازيق
تجاره انتساب موجه الزقازيق
ع.دولى اعﻼم مدينةالشروق
دار العلوم ج القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم طنطا
اداب انتساب موجه بنى سويف
تجاره سوهاج
علوم كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره اسيوط
اداب الفيوم
علوم القاهره
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره عين شمس
علوم اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي سوهاج
حقوق اسيوط
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تجاره المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
308107
372033
674146
452729
296157
351204
389437
429667
243047
365421
146181
531067
137628
373420
522864
286533
896318
500436
727202
513053
362551
880801
322580
600047
598396
106367
435545
320255
468902
540230
158167
470208

اسم الطالب
اسراء عبد البر محمد رأفت إمبابى
نورهان وحيد رشدى محمد منصور
نور عصام سيداحمد عبد الرحمن غراب
مى السيد محمد عواض
تسنيم رأفت همام السيد
طارق حسين فاروق علي
احمد حسن عبدالعزيز طلب
شيماء حسن ابراهيم عبدالعال حسن
ايه ربيع شعبان رمضان
فاطمه مرسى عبدالنبى مرسى شعبان
سلمى مكرم محمد عيد
محمد ابراهيم حامد السنهوري
عمرو هشام حلمى ابراهيم
محمد محمد عبدالصمد عبدالفتاح
اسراء ابراهيم عبد المنعم شكر
احمد عاطف مراد محمد
سالى كرومر جوهر ابو حويل
مادونا سمير عجايبى جيد
محمود عزت محمد محمد درويش
ياسمين حسن على عبد الحافظ محمد
نورهان عفيفى حسن عفيفى
منى حسين حمد ﷲ حسين
امنية حمدي عبدالفتاح محمود ابراهيم عطاﷲ
احمد سعيد السيد محمد
حسن متولى التابعى بحيرى
محمد حسين داود حسين
اية محمد السيد ابراهيم محمد
محمد احمد ابراهيم خطاب
اسماء احمد عﻼم احمد ابوخليفه
بسمة رجب محمود جادالرب
راعوث مجدى منسى عبد السيد
محمد محمد المغازى محمد ابراهيم

الكلية
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره طنطا
تربية ابتدائي طنطا
حقوق عين شمس
تجاره عين شمس
نوعية عباسيه
حقوق اﻻسكندريه
اداب القاهره
حقوق عين شمس
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
اداب دمنهور
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تربية بنها
تجاره اﻻسكندريه
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
اداب سوهاج
اداب اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
اداب انتساب موجه دمنهور
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
معهد فني تمريض اسيوط
تربية شبين الكوم
علوم رياضة الزقازيق
اداب انتساب موجه جامعة دمياط
زراعه القاهره
تجاره اﻻسكندريه
معهد فني صحى بنها
نوعية فنيه كفر الشيخ
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية ابتدائي بنى سويف
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
595175
321430
152316
368495
242594
324235
217979
505274
676385
322199
805834
449093
290105
440505
585552
679517
222581
158765
523672
593599
905487
239515
296773
224730
445769
523305
215996
119359
458053
205442
519176
910768

اسم الطالب
محمد محمد على حسن سعد
هاجر شوقي السيد عبد الباقي
قاسم محمد فايز محمد
ساره عادل يحى شعبان
حسين رضا صبحى على
رحاب جمعة اسماعيل سيد
مارينا فضل جابر ملك
شريف جمال سعيد ابراهيم فراج
لمياء سعد مصطفى حسن كلوب
محمد حماد محمد الحسينى حماد المغربى
سمير رضا مرجان توفيق
ميار مصطفى عبد العال البرعى
فاطمة الزهراء سمير عبد الفتاح ابراهيم حسن
بسمه محمد شريف عبد المنعم محمد المصرى
حنان شوقي محمد عبد الرحمن
نيره عبد العزيز محمود عبد المقصود
محمود مسعد السيد محمد
احمد محمد سراج صالح عبد الحميد
امل اشرف محمد حسن حسن
على محمد محمد حسن نجا
ساره عبد الرحيم احمد محمد
عمر سامى سليمان عبد اللطيف
بسنت احمد محمد عبد المنعم
اسﻼم مجدى امين احمد
أميره اسماعيل احمد ابراهيم خليل
حسن ابراهيم حسن ابراهيم الشايب
اسراء ابراهيم السيد محمد
نوران عﻼء محمد سمير
منار أمين محمد أبو المال
كريم هاني عامر سالم عامر
آية عادل أحمد عمر
سعاد محمد عبد العظيم حسن

الكلية
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
علوم رياضة عين شمس
علوم عين شمس
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه المنصوره
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره بنى سويف
علوم طنطا
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره اسيوط
علوم جامعة دمياط
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تربية سوهاج
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق حلوان
تجاره القاهره
معهد فني صحى طنطا
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره القاهره
تربية طفوله طنطا
تجاره بنها
اداب دمنهور
تربية اسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
744105
126880
606887
371349
600848
440062
220963
145244
725561
843823
891707
547515
753580
365901
650441
728952
896029
819748
507576
185458
520773
150614
447894
590211
883140
472714
444064
814722
456274
524875
114830
464694

اسم الطالب
محمود محمد عبد الوهاب حسن
دعاء سمير محمد ابراهيم
اسراء اشرف محمد عبد الحليم
عبدﷲ محمد محمود محمود
ساره طارق حسن محمد وهمان
ايمان وجيه محمد تمراز السعدنى
محمد ابراهيم امام السيد بسيونى
هاله رأفت محمد فرماوى
فاطمه ماهر سعيد بكر
حسناء محمود محمد محمود
شيماء ضاحى عبد العليم الزهرى
طارق حمزه عبد الغنى مصطفى شحاته
كريم ممدوح محمد على الحمامصى
ياسمين محمود حسن ابراهيم
ريهام رأفت عبد الفتاح محمد
ايمان رضا طه عيسى سليم
رانيا عادل عبد الرحيم احمد
غادة صفوت ناجى خليل
اياد اشرف احمد يوسف رجب
فوزية عادل شاكر ابو زيد
بثينه عبد المقصود عبد الرحمن عبد المقصود
رمضان حمدى عبد العاطى احمد
احمد سعيد يونس الفقى
احمد اسامة احمد خليل
نورهان سعودي حماد عبد الظاهر
رانيا فريد ذكى السيد احمد
ايمان ابراهيم السيد عبدالمجيد عجمى
عبد الرحمن خالد عبد النبي احمد
احمد يسرى امين شعبان
ف﷼ مدحت عبداللطيف ابراهيم
هدى هشام عبد الستار صادق
امير عبد البديع احمد موسى رحاب

الكلية
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
نوعية الزقازيق
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
اداب الزقازيق
تربية طفوله اﻹسكندرية
حقوق حلوان
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
زراعه الزقازيق
تربية ابتدائي المنيا
معهد فني تمريض اسيوط
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
تربية بور سعيد
علوم رياضة حلوان
تربية المنصوره
تربية ابتدائي الزقازيق
دار العلوم المنيا
تربية ابتدائي المنيا
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه بنى سويف
اداب انتساب موجه دمنهور
معهد فني صحى امبابة
ك.ت .فني صناعى المحله الكبرى
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
اداب اسيوط
تربية كفر الشيخ
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
تربية ابتدائي المنيا
تجاره طنطا
اداب اﻻسكندريه
طب بيطرى القاهره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
468009
509610
835488
823251
152386
330838
543483
394380
455909
538505
597563
681822
528890
383575
671240
454302
659907
655981
438932
889760
389636
434202
380013
665524
588476
682238
352077
515151
157781
456147
611823
525063

اسم الطالب
دعاء مصطفى محمود يونس محمود
محمد عاطف عبد المنعم منصور
فاطمة سلطان سيد أحمد على
هاله منصور محمد عباس
عبد الكريم حسام محمد محمد عرابى
عبير سعيد عبدربه أحمد
مينا نسيم شكري سو﷼ مقار
اسﻼم سعيد محمد عبدالتواب
احمد عبد الهادى عبد ﷲ مطاوع
حنان محمد على عبدالمجيد الشال
دعاء مجدى عبده امين الجلودى
اسﻼم محسن ابراهيم سليمان سليمان
محمد سعد جمعه حسن الشامى
محمود محمد عامر سليمان عامر
هاله راضى احمد محمد البرعى
مارينا ايمن رمسيس الياس ميخائيل
ايه محمد السعيد عبد البارى ابو العز
محمد منصور طه محمد خلف السعدنى
ندى السيد محمد احمد شومان
مها زهرى محمد احمد
محمد اشرف جعفر عبدالباقي
احمد الحبشى محمد أحمدعدوى
محمد منتصر سيد منتصر
ريم ربيع محمد عبد العزيز ابراهيم
جهاد مجاهد محمد محمد شريف
عايده محمد الدادمونى ابو العنين شيتوى
احمد عادل صابر جوهر
محمد عبد الحميد محمود عبد الشكور درويش
حسن محمد حسن محمد
محمد نبيه محمدمصطفى قنصوه
مى عبدالفتاح السيد السيد اسماعيل
دنيا يحى جابر عبدالرحيم عبد العال

الكلية
نوعية فنيه كفر الشيخ
تجاره جامعة السويس
نوعية قنا
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
حقوق بنى سويف
حقوق جامعة السادات
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
اداب طنطا
علوم دمنهور
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
تجاره بور سعيد
زراعه اﻻسكندريه
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب انتساب موجه المنصوره
تربية ابتدائي طنطا
تجاره طنطا
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
تمريض اسيوط
تجاره عين شمس
تجاره دمنهور
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية ابتدائي المنصوره
تربية ابتدائي بنها
علوم المنصوره
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
اداب دمنهور
علوم بنى سويف
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
537901
919256
352720
170157
322709
380991
305370
681154
582433
379652
756986
217564
281249
586276
204240
579613
745055
285798
588014
556387
875293
164696
663898
913799
321912
759732
525549
650086
443130
317456
584318
544201

اسم الطالب
حسناء فتحى السيد موسى اسماعيل
معتز احمد محمد احمد
مريم ماهر عزيز زخاري
عزة عبد ﷲ خطاب فرحات
مروة مجدي محمود محمد
احمد عبدالمنعم احمد موسى ازامل
اسماء مجدي عبد الغفار فرحات فرج
رانيا عﻼء صابر معلوم اﻻمام
محمد موسى ابراهيم بهى الدين
محمد هشام سعيد محمود نصرالدين
يارا على سليمان بدير
ايه عبد الباسط عبد العظيم محمد ابراهيم
كريم ياسر محمد فتحى صالح حسن الهوارى
مى ماهر عبد القادر اسماعيل
مريم عادل وهبه فرج
يمنى محمد سامى محمد عبدالفتاح الفولى
هبة عبده محمد عطيه
نعمة محمود عبد البصير محمد
محمد حسن داود يوسف العزب
انجي يسري صبحي عبد ربه
مها ياسر محمد عبد الرحمن
شيماء شعبان محمد عبد العزيز
محمود عوض الشحات جايل
مها صﻼح الدين محمد بكرى
مصطفى ايهاب الدسوقى جمال الدين
احمد ناصر عدلى هيكل
افت ناصر السيد عبده سعيد
عاطف عماد عبده ابراهيم
رحاب رمضان رمضان السيد حسن
اية سعيد عبد الموجود عبد العال
محمد محمد مصطفى الوكيل
ابراهيم محمد ابراهيم عبدالمنعم

الكلية
تربية طفوله ج دمنهور
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
طب بيطرى بنها
علوم الفيوم
دار العلوم ج القاهره
تجاره انتساب م .بنها
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
علوم جامعة دمياط
تربية/رياضه طنطا
تجاره عين شمس
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات.
علوم رياضة عين شمس
زراعه عين شمس
علوم المنصوره
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية اﻻسماعيليه
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره طنطا
علوم طنطا
تجاره اسيوط
علوم الفيوم
تجاره المنصوره
علوم اسوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
عالي هندسة بلبيس
تربية طفوله اﻹسكندرية
علوم جامعة دمياط
تجاره طنطا
اداب شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة المنصورة
علوم رياضة جامعة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
224934
283160
386292
385029
278630
585824
355365
435006
909012
140111
370141
361119
671899
355622
371915
300638
530727
576926
221321
122052
383490
889545
809608
827022
528200
382230
140207
905902
284498
519701
162434
455504

اسم الطالب
عمر محمد خليفه محمد على
اسراء مصطفى عبد الغنى راغب
مى السيد حسن حسن
بيتر سامى عريان وهبة
محمد احمد عارف احمد
بسمه عكاشه على جاد القصير
اسراء احمد عبدالحميد الصادق فياض
احمد حسني احمد بخيت مصطفى
الشيماء ظافر حمزه عبد الموجود
يوسف يحى عبد السﻼم مرسى
اسامه عبدالناصر عبدالظاهر عبدالحميد
رنا هشام محمود على ابراهيم
امانى السيد مبروك علي
زينب عبدالرؤف السيد عبدالرؤف
هدير عادل محمد حميده
دينا صابر محمود على
احمد عياد أحمد محمد عوده
مادلين فوزى زخارى عطاﷲ جرجس
سندس محمد حسين الطحان
سلمى مصطفى حنفى امام
احمد سيد احمد السيد عبدالقادر
امانى اسامه عبد الرؤف محمد
خالد جمال عبد المنعم عبد ﷲ جوده
اميمة تهامي عبدﷲ ابراهيم
نهال جمال علي محمد محمد
ايه محمد سﻼمه يونس
مصطفى على نجيب صديق
محمد علي محمد محمد بري
صفية احمد ابراهيم مرشد
ايه عبدالحميد محي الدين عيسي
ندى عادل عويس سيد احمد
احمد محمد شفيق التهامي الشيخ

الكلية
علوم رياضة القاهرة
تجاره القاهره
رياض اطفال القاهره طالبات
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
علوم طنطا
علوم القاهره
تجاره انتساب موجه دمنهور
تربية اسوان/رياضة
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد فني تمريض المنصوره
علوم رياضة عين شمس
علوم رياضة عين شمس
حقوق القاهره
تجاره انتساب موجه دمنهور
طب بيطرى بنها
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم القاهره
طب بيطرى بنها
تجاره اسيوط
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالبات
تجاره اﻻسكندريه
نوعية عباسيه
حقوق القاهره
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره دمنهور
كلية اللغات والترجمة سوهاج
علوم رياضة سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
156405
903720
744403
392320
240891
607137
544762
677767
470318
726405
374174
529940
577722
748181
725510
912971
210467
299743
445112
533138
891306
539009
453829
302600
906632
733908
383044
319575
353728
531679
544690
667056

اسم الطالب
داليا مبروك محمد احمد
عمرو احمد السيد محمد
احمد خالد السيد عبد السﻼم
محمد عبدالمنعم محمد الطوخى على احمد
اية سيد محمد عوض محمد
احمد فؤاد محمد احمد اباظة
يوسف شريف عيد عبدالسﻼم خليل
هبه سامى خاطر مصطفى بدوى
منير اشرف على محمد سليمان
يوسف محمد صﻼح احمد
عبير محمد السيد عبدﷲ السيد كشك
بدر رواق الدمرداش محمد
على باسم شحاتة ابوطالب
على جمال محمد مبارك
اسماء بهاء الدين محمد ذكى عبد الحليم
محمود احمد يمنى على
جورج سامح فاروق نجيب
احمد سيد احمد محمد عثمان
دينا حاتم جﻼل مصطفى الشريف
رواء محمد السيد زكى جعبوب
محمد ابوزيد عبد الحميد ابراهيم
دينا محمد عبد العزيز محمد أبو قمر
مريم ابو بكر عفيفي حسين
احمد علي احمد فرحات
مريم اشرف حكيم يوسف
محمد عاطف محمد احمد ابراهيم
عبدﷲ محمود صفوت سليمان
ميرنا محمد كامل منصور
احمد محمد على احمد
احمد مدحت سليمان الجارحى ابو طالب
محمود مصطفي انور عبدﷲ شحاته
دعاء السيد محمد احمد العنانى

الكلية
إعﻼم بنى سويف
حقوق سوهاج
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنها
تجاره القاهره
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات عين شمس
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنها
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب انتساب موجه عين شمس
تمريض أسوان
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره اﻻسكندريه
خدمه اجتماعيه اسيوط
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية ابتدائي طنطا
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
طب بيطرى سوهاج
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب بنها
تربية السادات
اداب عين شمس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اﻻسكندريه
رياض اطفال المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
606799
321152
166737
727434
221806
295797
364672
439371
827968
588586
232564
679611
598500
800856
536695
665459
593210
591613
808666
306645
360245
516433
592131
592863
463829
288837
653727
618398
892803
590099
755159
115298

اسم الطالب
مونيكا عماد توفيق فهمى
علياء السيد فخرى مقلد
مروه سليمان انور سليمان
خالد عبدالرؤوف جوده على سويلم
نرمين هشام سعيد جمال
هدير رضا أحمد الشحات
ايه سامح حشمت خلف
آيه ابو الوفا رضوان عبد الرحيم
ابوالحسن عبيد محمد محمود
محمود حمدى عبدالرؤف عبدالغفار
مصطفى محمود مصطفى شكر
احمد مجدى محمد عبد الفتاح
هادى السيد احمد اﻻمام حشيش
منار مصطفى صﻼح شحاته
اسماء اشرف احمد محمود المسلمانى
ايمان عبد الباسط الشربينى الدسوقى
منيه اكرم حسن برتخ
احمد نبيل رمضان كيوان
محمد سمير عبد الجواد محمد
حسام احمد شوقى السطوحى
هادى عمرو عطيفى محمد
محمد محمود عبدالفتاح اسماعيل
نرمين مجدى عبد الفتاح العتر
طارق عزت السيد سريس
يمنى شريف ابراهيم الهطيل
احمد عادل فؤاد نصر
عبد ﷲ محمد صالح عبد العظيم بدوى
باسم محمد حسن محمد
محمد مصطفى عبد البارى ابراهيم
احمد يوسف عبد الحى أحمد
ايه حسين حسن سالم
نرمين احمد سيد محمد عبد العزيز

الكلية
علوم الزقازيق
تربية ابتدائي شبين الكوم
تربية الفيوم
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
اداب القاهره
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات اسيوط
تجاره طنطا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره المنصوره
معهد عالي إدارة وحاسب ج بورسعيد
نوعية المنيا
علوم طنطا
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تربية جامعة دمياط
تجاره اسيوط
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه عين شمس
تجارة جامعة السادات
كلية الزراعة جامعة دمياط
كلية الزراعة جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
علوم حلوان
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره بنها
تجاره اسيوط
تجاره جامعة دمياط
تربية العريش
دار العلوم ج القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
167922
307287
527984
917565
317603
211684
236596
913983
320624
524629
123626
814661
674869
170149
383271
680610
142218
320427
357906
113221
877312
738237
756066
675048
602698
523287
912803
431997
501402
667138
519870
118262

اسم الطالب
احمد عوض راغب عبد القادر
اية مصطفى محمد سلطان
هناء مصطفى بشير عبد اللطيف
عبد الرحمن عﻼء الدين البدر محمود سيد
محمود رجب الدسوقى محمد بيومى
محمد شريف محمود فوزى الديهى
عمر عادل كمال الدين عطية
محمد مجدى ابو الحسن احمد
عمرو مصطفى عبدالصادق رمضان
ماجد يوسف هرمينا جرس
عمر محمد محمود محمد عرب
اندرو اسامه سامى ذكى
رحمه على السيد احمد عبد الواحد
دعاء محمد عبد الفتاح جمعه
اسراء عبدالﻼه كامل عبده
منى فهمى اسماعيل على يوسف
عمرو سامح عزيز محمد
مصطفى محمد غريب أبوشنب
نورهان صبحى حسن شعراوى
احمد محمد حسين احمد
دينا هشام صدقى مصطفى
احمد خالد عبد المجيد عبد العال محمد
سﻼمه محمد حسن سليمان
احمد محمد محمد احمد زكيبة
هوانم عبد الناصر عبده عبد اللطيف
احمد مصطفى عبد الرحمن عبد ﷲ عيطه
محمود ابراهيم حسين محمود
أحمد سامي عبد الغني عراقي
احمد محمد سامى النعناعى
اسراء احمد السيد سيداحمد عﻼم
إسراء سعيد عبد الونيس أحمد خضر
فاطمة عزت جاد محمد

الكلية
تجاره بنى سويف
تربية ابتدائي السادات
اداب اﻻسكندريه
السن المنيا/رياضة
تجاره بنها
حقوق بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تمريض أسوان
علوم رياضة شبين الكوم
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنى سويف
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
تمريض الفيوم
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
تربية/رياضه المنصورة
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق حلوان
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية اسيوط
معهد فني صحى الزقازيق
معهد فني تمريض اﻻسماعيليه
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
علوم بنها
تجاره اﻻسكندريه
تربية ابتدائي اسوان
تجاره اﻻسكندريه
تجاره دمنهور
تربية رياضية بنات المنصورة
اداب انتساب موجه طنطا
تربية حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
662690
546115
682753
391015
910274
681340
879689
835255
579900
116221
889094
541588
664264
305600
577635
911504
117701
667471
751243
234789
387238
879354
894342
454420
104037
359528
680628
653868
618963
307141
546262
316626

اسم الطالب
يوسف على السعيد محمد الرفاعى
ابرار السيد عيسى محمدين جاد الرب
نورهان طاهر مستجير محمد عبد ﷲ
دنيا عمرو عطيه خليل
فاطمه الزهراء السيد مرسي السيد
امال محمد السيد حامد سالم الشال
ميرنا برتي امين مسعود
مصطفي احمد بدري حسين
هاجر محمد عبد ﷲ مصطفى محمد
احمد كرم علي شعبان
رانيا ابراهيم عبد الراضى خليل
عبد الرحمن ناجى عبد الرحمن ناجى الغايش
منى عبد المعطى حسن على
نهى ياسر عبدالحميد عبد المعطى
احمد محمد عبد الرؤف محمد
اﻻء ابراهيم محمد عبد اللطيف
ميار عﻼء حامد عبد الرحمن
هناء محمود فوزى على عسكر
زياد مؤنس عبدالحليم حسين وزيرى
امال باجى عبد الوهاب باجى
هاجر محمد سيد بكري
ميريت ميشيل رياض زخارى
اميره عﻼء الدين عبد الجيد سلطان
سوسن عزت رمضان سعد المنصورى
محمد مجدى حميده عبد المقصود
انطونيوس اشرف كمال ابراهيم
سامر سمير السيد شبانة
مروه طارق محمد عبد المجيد
اسراء رياض اسماعيل رياض
اية بسيوني سعد عبيد
منة ﷲ سامي عوض عبد العال جودة
يارا عطية احمد محمود احمد

الكلية
علوم المنصوره
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
علوم المنصوره
اداب عين شمس
كلية تجارة ج أسوان
تجاره المنصوره
تجاره اسيوط
علوم بورسعيد
رياض اطفال المنصوره
تجاره القاهره
اداب اسيوط
علوم رياضة اسوان
نوعية المنصوره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب طنطا
تربية ابتدائي اسوان
أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب
معهد فني صحى المنصوره
تجاره بور سعيد
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره عين شمس
تجاره اسيوط
تجاره سوهاج
علوم رياضة شبين الكوم
حقوق القاهره
تجاره عين شمس
تربية رياضيه بنين المنصوره
تجاره المنصوره
اداب الزقازيق
تربية السادات
بنات علوم رياضة عين شمس
استنفد الطالب رغباته
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
354530
549457
308318
752940
304726
682227
375135
747856
157076
436921
300892
652457
128139
451832
590992
577323
920668
163699
283680
320830
229957
843165
306528
307367
306780
315861
554306
658840
740362
589201
656509
148511

اسم الطالب
محمد جﻼل سعيد محمد
سحر الشحات سعيد رزق القط
محمد صﻼح سعد البهنسى
هدى عوض السيد محمد الجمل
صباح رمضان احمد ابو الغار
ريم على احمد على البغدادى
السيد محمد السيد عباس
شيرين طارق محمد عبد المطلب
مارينا سامى فؤاد دانيال
دميانة ادوار فكرى بدير
ابراهيم غريب الدسوقى ابو الغار
محمد ياسر محمد محمد عبد ﷲ سﻼم
ساره حربى قيصر فليمون
محمود معتصم على على السويدى
فاطمة رمضان محمد معروف
محمد محمد شعبان محمد حجازى
احمد عبد العزيز رمضان عبد العزيز
الحسين مصطفى محمد صالح
عبد الرحمن احمد السيد رمضان
انجي محمد رضا محمد احمد ماضى
اﻻءﷲ عاطف صﻼح الدين عبدالفتاح
محمود خضر زياده خضر
محمد فوزي محمد ابو حبل
شروق مفرح أحمد الشامى
فاطمة جمال حمدان العسكرى
محمود طه محمد مصيلحى قميحة
سمر بدوى متولى بدوى محمد عماره
ايه رشدى السيد سعد
دينا احمد محمد السيد السيد ختعم
اﻻء محمود محمد عبدالعظيم محمود
ندى خالد حسين حسن عسكر
رحمه سﻼمه محمد حسين

الكلية
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
علوم رياضة اﻻسماعيليه
كلية الفنون التطبيقية ببنها
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
تربية ابتدائي شبين الكوم
فنون تطبيقية جامعة دمياط
معهد فنى تمريض بنها
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس
تجاره انتساب موجه بنى سويف
طب بيطرى اﻻسكندريه
تمريض شبين الكوم المنوفية
تجاره طنطا
كلية البنات تربية عين شمس
علوم رياضة طنطا
تربية جامعة دمياط
تجاره طنطا
تجاره سوهاج
علوم الفيوم
تجاره عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية/رياضه عين شمس
تجاره اسيوط
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
نوعية فنيه اشمون
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
رياض اطفال المنصوره
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية بنها
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
753304
537224
912541
907065
668872
165547
608084
670650
149013
594009
805744
657053
578086
596038
901305
517109
656458
309337
907544
597502
742678
674979
806063
906321
439515
307888
208147
901995
292982
242453
319009
667402

اسم الطالب
كامليا عادل رمضان محمد جمعه
ريهام محمد ابراهيم الصباغ
سمر المعزبا عبد الجواد احمد
مريم حلمى كامل مسعد
على صابر محمد حسن
ايناس ناصر جرجس ابراهيم
رحمه مجدى عبد الرحمن حسن اسماعيل
انعام ابراهيم السعيد محمد
ايات عبد النبى عاشور احمد
مها ماجدى محمود عبد العزيز الشربينى
مروه رضا محمد مبروك
ندى مصطفى السيد عوض الليثى
ياسمينا مصطفى حسن فرج
أمنيه صبرى عبد الباقي يوسف الضبع
منى محمد احمد توغان
عبدالناصر محمد جمعه ابراهيم
عايده خالد السعيد حسين حسنى عبد العزيز
مها محمد توفيق عﻼم
شيرين نشأت ابراهيم يوسف
سحر الزناتى على صالح
ايه حسين محمد صالح
زينب مصطفى السيد محمد عطا محمود
هبه عبدالنبى على عبدالنبى
محمد نصر الدين خلف احمد
علياء خالد عبد العاطى يوسف
ام كلثوم عبد الونيس عبد الرازق عبد الونيس
ريم احمد مصطفي اسماعيل مسعود
اسراء محارب عبد المنعم محمد
اية حسن عباس طعيمه
هشام احمد محمد احمد
هدى السيد عبده عبد الحق
فاطمه عبد الناصر عبد الحى الشهابى

الكلية
اداب انتساب موجه بورسعيد
اداب دمنهور
تربية ابتدائي اسوان
تجاره سوهاج
علوم المنصوره
رياض اطفال الفيوم طالبات
تجاره الزقازيق
تربية المنصوره
تربية حلوان
تربية جامعة دمياط
علوم المنيا
اداب المنصوره
تجاره المنصوره
اداب جامعة دمياط
تمريض سوهاج
اداب دمنهور
اداب جامعة دمياط
تربية السادات
اداب سوهاج
تربية جامعة دمياط
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية الزقازيق
دار العلوم المنيا
معهد فني صحى سوهاج
تجاره اﻻسكندريه
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره القاهره
اداب سوهاج
اداب القاهره
تجاره القاهره
علوم رياضة الزقازيق
تربية المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
877970
880980
434750
103387
667797
532170
356228
749984
658443
670407
110285
882172
523706
515463
518848
434236
370133
527798
891191
152795
317488
204311
365819
527861
120696
543559
744157
739445
807574
442330
381991
227818

اسم الطالب
وليد محمد محمد عبد الحميد
شيماء حسام الدين قرنه عطا
مراد احمد محمد احمد مراد
مروه محمد احمد على منصور
محمود محمد السيد بدوى
احمد محمود سعيد محمد السعدى
نورهان شريف حنفى سيد
ايه حسن صابر موسى
اسراء سمير عبد الوهاب يوسف الفقى
بسمه ياسر محمد عبده
مايكل ميﻼد منير خليفه
رانيا عونى تواب عطيه
آية فتحى محمد عيسى على
محمد عمرو محمد انور ناصر
سلمى السيد على الحاطى
حسين منصور غانم حسن غانم
احمد مصطفى حسنين حافظ
مى محمد عبد العظيم سليمان
رانيا اسماعيل احمد هريدي
محمد خالد يسين صالح
ميار خالد عبد الغني عبد اللطيف
رندة محمود فؤاد مجاهد
اسراء حسن محمد عيد
نورهان صابر جمعة سعيد بيومى
احمد محمد صالح علي
محمد هانى ابراهيم محمد على
دينا ربيعى احمد حسن
الشافعى احمد السيد ابراهيم
دينار معبد ابراهيم على
احمد محمد اسماعيل عبدربه
حسناء فايد محمود حنفى
نورهان مصطفى شوقى مصطفى

الكلية
اداب اسيوط
تربية اسيوط
علوم رياضة اﻻسكندرية
السن عين شمس
اداب المنصوره
تجاره دمنهور
تربية عين شمس
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
فنون جميله فنون المنيا
نوعية المنصوره
تربية ابتدائي عين شمس
اداب اسيوط
فنون جميله فنون اﻻقصر
حقوق طنطا
اداب دمنهور
اداب انتساب موجه دمنهور
اداب بنى سويف
تربية أساسي اسكندرية
تربية رياضيه  /بنات اسيوط
تربية بنى سويف
اداب كفر الشيخ
حقوق القاهره
علوم القاهره
علوم جامعة دمياط
علوم القاهره
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
تجاره الزقازيق
حقوق اسيوط
علوم طنطا
تجاره انتساب م .بنها
حقوق القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
115666
357168
877159
593078
593366
358461
449957
447453
883835
362387
384909
669957
441905
820877
603760
517602
558237
439274
126580
598408
612231
354790
425454
816441
651680
167398
162857
116956
379908
217540
875323
145879

اسم الطالب
حازم حسام سعيد اسماعيل
محمد جمال عبدﷲ محمد
هبه احمد شحاته صديق
زهراء جمال عبد الجليل عبد النور
سماء محمد مصطفى عبد الغنى
هبه ﷲ على ابراهيم ششتاوى
ليلى احمد قطب محمد أبو الشدايد
محمود سعد عبد الحميد السيد سعد
ايه فراج على احمد
نورهان ابوالفتوح عبدالحميد سعده
محمد ايهاب يوسف حموده
ايمان رضا على نجا عبيد
مصطفى محمد مصطفى حسن الجوهرى
احمد حسن جابر عبدربه
احمد خالد مصطفى ابو زيد
رضوى على محمد خليفه
الشيماء ابراهيم محمد احمد
رضوى احمد محمد السيد ابراهيم
كريمان طويل محمد علي محمد
على محمد محمد قرين
احمد محمود عبد الغنى عبد العال الشرقاوى
ياسمين سمير فايز محمود
محمد احمد ابوزيد محمد
ياسمين على عبد العظيم على
محمد ابراهيم حسن عبد الحميد
يسرا احمد عبد الجواد محمود
اسراء تيفور عبد المنعم توفيق
راجى محمد معوض محمد
مها محمود احمد محمود العزالى
هبه عبد الناصر سعيد عبد الفتاح
مورو مدحت موريس مرقس
حسام اشرف كمال محمد احمد ابوعليان

الكلية
علوم رياضة القاهرة
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
حقوق اسيوط
تربية جامعة دمياط
فنون تطبيقية جامعة دمياط
حقوق عين شمس
تربية ابتدائي طنطا
تجاره طنطا
اداب اسيوط
علوم عين شمس
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
حاسبات ومعلومات الزقازيق
اداب كفر الشيخ
طب بيطرى دمنهور
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق القاهره
تجاره بور سعيد
تجاره انتساب موجه الزقازيق
حقوق حلوان
حقوق اﻻسكندريه
نوعية المنيا
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية ابتدائي الفيوم
اداب بنى سويف
حقوق القاهره
كلية البنات تربية عين شمس
علوم رياضة القاهرة
علوم اسيوط
علوم رياضة القاهرة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
604453
146683
473153
373343
735983
916150
580626
838430
210182
525999
603261
682113
472667
680468
810444
814909
479003
454578
381873
888910
910446
315286
900838
436098
683275
890299
308041
463902
277870
445543
390202
448169

اسم الطالب
محمد احمد رضوان محمدرضوان
منيره رأفت خميس سيد
حسن حمدى ابراهيم شوشه
مصطفى عاطف عبدالحميد سالم
نورهان السيد ابراهيم اسماعيل
كيرلس فوزى سعدﷲ جرجس
هند محمد المتولى عرفه
اسماء عبدالرحيم احمد عبدالرحيم
احمد طارق عز الدين احمد عثمان
محمد احمد محمد احمد على
اسﻼم طارق محمد محمود الصياد
عاطف ابراهيم ابراهيم ابراهيم صالح
دينا إبراهيم السيد الرفاعي السيد
ريهام عادل احمد محمد عبد الرازق
محمد حسن محمد السبع حسن
عمر عبد الصادق حسن صادق
اسﻼم بسيونى حسن بسيونى عبدالكريم
اية السيد الجيوشي الحداد
اسراء احمد عبدالمنعم عبدالرحمن
مروه عبده على محمود
امجد محمد احمد حامد
معاذ وجدي عبدالعظيم غمرى
جهاد السيد عبد الرحيم حسين
ياسمين حسن جاد أبراهيم سﻼمة
اسماء عبد الرحمن محمد زينه
ايرينى شهدى عزيز تامر
ندى جمال محمد رمضان
اسماء متولى ابراهيم متولى هﻼل
نور الدين احمد سيد راشد احمد
امينه ماهر فهمى ابراهيم فنون
يوستينا ميﻼد فتحى اقﻼديوس
عبدﷲ الصافي عبدﷲ يوسف الشاذلي

الكلية
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره كفر الشيخ
اداب شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني تمريض الزقازيق
علوم اسيوط
رياض اطفال المنصوره
تربية فرع الوادى الجديد
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم اﻻسكندريه
اداب الزقازيق
تجاره بور سعيد
تجاره كفر الشيخ
رياض اطفال المنصوره
تجاره اسيوط
تربية /رياضه المنيا
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
اداب انتساب موجه طنطا
علوم بنها
تربية ابتدائي اسيوط
تجارة انتساب موجه اسوان
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره اﻻسكندريه
تجاره بور سعيد
اداب اسيوط
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تجاره عين شمس
معهد فني صحى طنطا
علوم عين شمس
علوم طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
145920
828392
610026
591300
353603
894811
206101
684581
522586
899201
664076
886672
115355
841383
296464
385525
541948
662236
524592
296315
378071
652274
610878
277625
459815
532440
740221
377581
166268
920727
651245
532770

اسم الطالب
محمود محمد عبده السيد
مروه محمود حسين محمد
ابو بكر عبد المعز محمد محمد
ايه ﷲ عيد ابراهيم الزبده
شريف احمد السيد ابراهيم
ايه محمد نجيب ابوضيف
جوستينا عصمت نجيب اندراوس
احمد ماجد عبد الفتاح عبد المجيد
مينا فنجرى صديق فنجرى
احمد بخيت احمد محمد
امل ماجدى عبد الحليم المتولى عياد
حسن محمود ماهر قطب
عنان نصر العرب محمد احمد حسن
جوزيف رفعت سمير فهمى
نوران محمد عبد العظيم فهمى
محمد اشرف ابراهيم مرعى
محمد احمد محمد بخيت علي
السعيد العشرى مصطفى محمود
اسامه محمد اسامه محمد الشرقاوى
اسراء مصطفى عبده محمود
الشيماء ماضى محمود محمد شوشة
احمد محمد السعيد محمد هﻼل
مروان محمد توفيق عبد الحميد شبنده
احمد محمد موسى عبد اللطيف
امنيه مصطفى احمد محمود حماد
باسم عابد فتحي محمود عطية
اسماء محمد عوض عبدالعزيز
شيرين سﻼمه سيد عبدالحميد سعد
ضحى عبد العليم محمد عبد المقصود
ايمان حماد عطيه سليمان
ضحى حسام رفعت رجب
نور الدين احمد السيد محمود خلف

الكلية
تجاره القاهره
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره عين شمس
اداب سوهاج
اداب القاهره
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
تجاره اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره اسيوط
حقوق القاهره
معهد فني تمريض المنيا
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره عين شمس
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
تجاره المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره عين شمس
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
حقوق الزقازيق
تجاره عين شمس
تجاره دمنهور
علوم اﻻسكندريه
رياض اطفال المنصوره
بنات تربية/رياضه عين شمس
تربية الفيوم
تربية سوهاج
اداب المنصوره
تجاره دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
238557
606975
205579
604703
803017
242126
822135
232600
607354
373836
595228
221435
750926
446601
603753
832514
823255
651938
819509
913327
465115
140583
381108
138525
363943
147388
886508
593725
905773
316061
593929
378687

اسم الطالب
مصطفى وائل ابراهيم خطاب
أيمن حسينى مرسى السيد
ايمان خالد محمد حسن على
أيمان كرم سليم آمين
مارينا أيوب عطيه مرزوق
خالد عماد الدين عبد الرحمن علي
نهله جمال سعد امين
عمرو محمد محمد احمد سرحان
عبدﷲ ياسر اﻻمير السيد شوقى
اﻻء ابراهيم السيد ابراهيم
اسﻼم هاشم حسنى احمد داود
اسماء عبد الكريم احمد عبد الكريم
ابانوب نبيل وهيب عوض متى
محمد احمد محمود الشيخ
احمد حسين عبد العزيز عبد الحميد
اسماء حجاج احمد جاد ﷲ
اميمه عمران محمد احمد
احمد محمد محمود محمد عبد الحميد
احمد مصطقى فرج امير
علياء كمال سيد حسن
يوسف عبدالقادر محمود محمد اﻷلفى
عبير رضا محمد بيومى
احمد رضا احمد محمد خليل
نهى محمود عبده الضبع
محمد حمدى محمد عبدالعزيز
اسراء سعيد فاروق محمود شعراوى
محمود تكريتي عبد الرحمن احمد حسن
داليا على عوض رمضان
حمدى نبيل على خلف
فوزية عزت احمد عبد الغنى
امير وجيه حسني علي سمك
عبدالرحمن احمد السيد محمد ابوالعزم

الكلية
حقوق حلوان
دار العلوم ج القاهره
تجاره القاهره
علوم بنها
اداب المنيا
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب قنا ج جنوب الوادى
علوم رياضة عين شمس
اداب انتساب موجه الزقازيق
نوعية بنها
معهد فني صحى بور سعيد
تربية عين شمس
تجاره بور سعيد
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات
حقوق اسوان
تجارة قنا ج جنوب الوادي
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
حاسبات ومعلومات المنيا
تربية ابتدائي اسوان
تجاره كفر الشيخ
حقوق القاهره
علوم رياضة عين شمس
حقوق القاهره
حقوق عين شمس
رياض اطفال القاهره طالبات
حقوق اسيوط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
كلية اللغات والترجمة سوهاج
حقوق شبين الكوم ج منوفية
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
583944
162874
547526
652321
752111
385582
185397
667669
465002
584054
306823
368091
821760
600306
133726
147248
883907
653116
575111
308504
178873
128605
732473
837320
132404
664289
837079
159864
165601
459909
169931
682025

اسم الطالب
عﻼ محمد عبدالخالق عبد ﷲ
سالمه ابراهيم سالم طلبه
عمر خالد عمر رياض عيسى
خالد السيد سيد احمد منصور
منار عبد الغنى عبد العزيز محمد بكرى
كريم جمال عبدالحميد محمد موسى
عبد الرحمن طه كامل احمد
شيماء عبد العظيم عبد العظيم محمد سالم
عبد الرحمن السعيد كمال عبد الباري
نوران رضا عبد العاطى علوان
اماني رزق على شرف الدين
فريده صبحى محمود احمد
محمود معروف عدلي حفني
اسراء ياسر محمود محمد سليم
ريم جمال حسين احمد
عمر احمد عبد الكافى فهمى
شيماء عيسوى عبد الراضى عبد العال
سهيله محسن ابراهيم شمس
سلمى محمد السعيد محمد حسين
اية سامي أحمد شطيه
نورهان محمد عبد الفتاح طه
كرستين جرجس صادق اريوس
مهيتاب عبد المنعم الحسينى محمود
محمد احمد دسوقى احمد
احمد محمد ناصر حسين مهران
اسماء محمد محمد عبد المنعم الحلواني
اﻻء حسين عوض على
اميره اشرف محمد عبد الحليم
هاجر احمد على احمد
اﻻء احمد على احمد ابو سمرة
ايمان جمال ضيف ﷲ يونس
ايمن حسين سﻼمه حسن همام

الكلية
اثار الفيوم
اداب الفيوم
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره طنطا
تربية بور سعيد
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره المنصوره
حاسبات ومعلومات المنصوره
تربية طفوله طنطا
نوعية اشمون
علوم بنها
تجاره سوهاج
تربية طفوله الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب اسيوط
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره طنطا
تربية شبين الكوم
حقوق بنى سويف
حقوق القاهره
حقوق الزقازيق
كلية تربية رياضية بنين الوادى الجديد
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم جامعة دمياط
اداب فرع الوادى الجديد
معهد فني صحى بنى سويف
علوم حلوان
نوعية كفر الشيخ
نوعية الفيوم
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
816785
512402
834098
314311
149858
730904
148835
816718
311198
213141
740805
616906
828747
817331
749234
231970
912013
616960
306973
283096
122216
748845
135831
607632
284995
587074
362771
675979
651124
678707
831055
368792

اسم الطالب
ايمان عامر عنتر عبدالمجلى
بسنت مدحت وليم غب﷼ حنا
دعاء حسين على عبدالمنعم
شيماء عبد الستار على محمد
اية حسنى عبد العظيم زهران
فوزى محمود فوزى احمد ابراهيم
اسﻼم جمال رجب محمود
محمود عثمان عبدالحسيب عثمان
زينب عبد الحميد توفيق دره
محمد احمد محمد عبدالجواد
احمد نصر احمد عبدالحميد
محمد حمدى موسى البحيرى
عﻼ عبد المنطلب دياب محارب
محمد عمر محمد عبد السميع
مادونا مجدي يوسف جندي
معتصم محمد حلمى محمد فخر
احمد شعبان احمد بشير
سليمان عبد الحكيم سليمان محمد سليمان
صديقة عبد الهادي موسى الشبراوي
ندى هيثم ممتاز محمود
رحاب على سيد محمد
ايه احمد حسن احمد
عزة حسن عبد ﷲ بيومى
محمد صبرى عثمان على عبد ﷲ
دينا كمال الدين حسين على مصطفى
احمد محمد مصلحي شحاتة اﻻشقر
محمد ابراهيم محمد ابراهيم حسين
نهله جمال فتحى عبد العال منصور
ضحى اشرف عبد الواحد عوض ماضي
ايمان مجدى محمد خالد عبده
نسمه احمد ابوالمجد على
محمد سمير مصلح فهيم سﻼمه

الكلية
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
خدمه اجتماعيه اسوان
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه القاهره
زراعه الزقازيق/رياضة
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
المعهد الكندى العالى لﻼدارة  6اكتوبر
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب اسوان
علوم المنيا
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية
تجاره انتساب موجه طنطا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
حقوق القاهره
اداب انتساب موجه القاهره
تربية جامعة السويس
خدمه اجتماعيه حلوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اثار القاهره
زراعه طنطا
حقوق حلوان
طب بيطرى بنها
علوم المنصوره
السن عين شمس
إعﻼم ج جنوب الوادى
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
803204
106317
587438
805982
815005
583518
527430
391828
443646
165397
459731
732481
836315
520864
827733
107301
660158
366262
727801
668218
304940
371175
577771
907213
501613
447742
664322
387281
577049
661785
129032
110811

اسم الطالب
مريم عبد المسيح يوسف عبد السيد
فرح محمود سعد عبد الحميد احمد
الزهراء سمير سعد العتر
محمد جمال حسين عبدالغفار
اسراء احمد تونى على
مى نبيل فتحى عطيه احمد عطا
فاطمة السيد محمد محمد زيدان
ياسمين محمود سالم عبدالحميد غنيم
امانى ابراهيم جمعة ابراهيم عمران
احمد مجدى فهمى احمد
احمد محمد حازم عبده خطاب
نورا سند محمد الشرنوبى
مصطفى محمد سﻼمه محمد
فيروز جابر ابراهيم راغب
اسماء عبد الحميد احمد عبد الراضي
لميس كريم يحيى كامل
كريم عطيه عباس حسين
محمد عبدﷲ محمد محمد حسنين
دينا كمال ابراهيم السيد رضوان
ابراهيم عبد الرازق السيد العيوطى
رنا رجب زاهر حسن الشاذلي
محمد سعيد محمود محمد
اميرة اسامه محمد على ابوحمره
عايد على عايد على
سيف الدين فتحى محمد فاروق احمد
محمد مبروك عبد النبى مبروك قنبر
سماح حسن على حسن بدوى
شيماء ابراهيم سيد احمد
سماء السيد احمد عبد الحميد الطويل
عادل مكرم عبد ﷲ سعد
سلمى حسان محمد حسن
محمد ايهاب محمد عبد الفتاح

الكلية
تربية ابتدائي المنيا
تجاره القاهره
اداب طنطا
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
نوعية موسيقيه المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
زراعه اﻻسكندريه
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب طنطا
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ
اداب انتساب موجه الزقازيق
كلية تجارة ج أسوان
حقوق اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
تجاره القاهره
اداب المنصوره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب الزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية ابتدائي شبين الكوم
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب طنطا
حاسبات ومعلومات اسيوط
تجاره دمنهور
علوم طنطا
تمريض المنصورة
زراعه عين شمس
دار العلوم ج القاهره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
حاسبات ومعلومات الفيوم
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
524880
154730
736602
299817
511219
843648
918708
380773
594838
316575
131103
307193
447844
465802
245194
314456
727579
810290
393434
602722
842348
298921
377073
369172
607738
375636
112445
610407
212914
596381
656930
305305

اسم الطالب
مونيكا ناصر كامل فخرى منصور
سارة محمد امام عبد الحليم
ساره يسرى ابوهاشم السيد محمد صالح
كريم مصطفى كامل صاوي
احمد عادل عبد السﻼم عبد ﷲ غانم
هاجر حمدى عمر على
ابانوب ايمن يسرى زاخر
هبه عادل عبدالنبى طلحه
ميادة رمضان عطف علي الشامى
امل عصام محمد ابراهيم شلبى
منة ﷲ على شحاته امين
شروق عادل قطب القط
محمد زايد احمد محمد الصعيدى
بثينه امام محمود بدوى
ندى محمود حسن حسانين
ماجدة احمد كمال محمود
ساره محمد محمد سالم محمد
مارينا اسحاق يوسف سمير
احمد صالح عبدﷲ عايد مبارك
شادى السيد جودة احمد
حسن مصطفى حسن مصطفى
هشام علي محمد على
هدير محمود مصطفى السيد عابدين
على عبدالجواد على عبدالجواد
محمد مصطفى عبد القادر ابراهيم
محمود احمد عبدالحميد درويش
اسراء كمال عمر غنيمى
محمود محمد محمود سعيد محمد على
محمد حمدى احمد امين
دعاء حامد محمد حسن عبد المعطي
ميرنا مصدق عبد الجواد السيد
مي حسن عبد الباقى ابو سعده

الكلية
تجاره دمنهور
تربية بنى سويف
نوعية الزقازيق
اداب القاهره
تجاره دمنهور
نوعية المنيا
تربية سوهاج
اداب عين شمس
تربية ابتدائي جامعة دمياط
تربية السادات
تجاره انتساب موجه حلوان
اثار الفيوم
تجاره طنطا
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
فنون جميله فنون حلوان
اداب شبين الكوم ج المنوفية
نوعية الزقازيق
تربية ابتدائي المنيا
حقوق بنها
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره اسيوط
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
زراعه عين شمس
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
اداب انتساب موجه الزقازيق
استنفد الطالب رغباته
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
اداب انتساب موجه الزقازيق
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
معهد فني صحى بور سعيد
تجاره المنصوره
تربية/رياضه شبين الكوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
313671
531038
211045
593884
614260
516580
505297
749837
728508
470201
218167
309961
906621
218514
432074
140262
382779
808265
731217
370493
532405
356147
669522
380574
612906
662499
664144
425595
205065
325234
669641
827183

اسم الطالب
اسراء محمود حسن محمد
امير محمد احمد على الصالحى
جومانا اشرف عزت سيد
كريم أسامه محمود المصرى
زينب اسماعيل منصور محمد
محمود احمد ابراهيم ابوخليل
عبد الرحمن عاطف عبد الرحيم شحاته مصطفي
عبد الرحمن كمال شعبان احمد
مصطفى عبد القادر مصطفى حسن
محمد عادل محمد عبدالهادى
ساره يحى رمضان عبد المنعم عوض
محمود صبحي بنداري شعلة
مارينا اشرف شوقى كامل
هدى حسن سعيد محمد
محمد محمود احمد السيد الديب
كريم زيدان السيد عبد الحافظ
زينب مدحت احمد نور الدين
احمد رضا رجب علي
اسﻼم احمد عبد العظيم احمد بدار
مينا فؤاد جواشتى سيدهم
احمد مرضى عبدالقادر عباس موسى
نور الهدى فتحى ابراهيم عبدالوهاب
محمود محمد الحسينى ذكى الغريب
ايه مدحت حلمى محمد الجمل
نورا أحمد محمد متولى
محمد وجدى على عبد الرحمن
ساره على فؤاد سليمان
مروان السيد جمعه دبور
يسرا محمد جمال حامد
محمد احمد قاسم احمد
محمد نبيل السيد حسنين
محمود احمد جاب ﷲ حسانين

الكلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم جامعة السويس
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
معهد فني تمريض الزقازيق
حقوق جامعة السادات
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
معهد فني صحى الزقازيق
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تجاره عين شمس
حقوق شبين الكوم ج منوفية
تجاره سوهاج
حقوق عين شمس
اداب دمنهور
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تربية بنها
حاسبات ومعلومات المنيا
تجاره الزقازيق
علوم رياضة عين شمس
زراعه دمنهور
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى الزقازيق
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
معهد فني تمريض المنصوره
طب بيطرى فرع مطروح
حقوق القاهره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره الزقازيق
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي

Page 4235 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
908098
810734
819508
737459
312642
607995
500185
113718
159343
161523
841160
579826
468707
670128
117290
458406
312985
326918
663039
682397
739078
650701
107381
882959
515705
676348
365041
683250
897801
239233
539351
278424

اسم الطالب
احمد مرعى عبده محمود
احمد محمد محمود عبد القوى
احمد مصطفى احمد عبد الحميد
اسراء عواد السيد محمد
اسﻼم احمد عبدالعليم محمد
ايمان ماجد صﻼح حسينى متولى
محمود هانى صالح السيد
احمد سمير على عبد الرازق
رحاب جﻼل محمدالبكرى حسين
محمد عبد الرؤف يوسف على
مريم وجيه ميخائيل صموئيل
منه ﷲ محمود عبد الحى محمود السمره
سامح فرج احمد أحمد فرج
هاجر محمد طه حسانين
وسام محمود عبد اللطيف السيد
محمد محمد سامح عبد الفتاح زغلول
سحر فتحي عبدالحميد طيره
دعاء عبد الرحمن عرفات غزالة
منار مجدى سعد الديسطي
شروق السيد محمد محمد الشربينى
محمد غسان حمدان حماد
ايه حسام الدين محمد توفيق عبد الهادى
احمد مدحت على احمد
اسماء ابراهيم على احمد
السيد حسنين عبدالﻼه الفيومى
عبير ايمن محمد حسن على رزق
مريم احمد سعيد عبدﷲ حسين
منى عيد عيد مصطفى يوسف
سميه زيدان طه احمد
احمد محمد سالم محمد
عزيزه شحته عبد ﷲ مصطفي
يارا جمال عبد المنعم السعيد جﻼل

الكلية
تجاره سوهاج
تربية ابتدائي المنيا
تجاره اسيوط
نوعية الزقازيق
تجارة جامعة السادات
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره بنى سويف
تجاره طنطا
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
معهد فني صحى المنصوره
حقوق حلوان
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
معهد فني صحى بنها
تجاره المنصوره
تجاره جامعة السويس
دار العلوم الفيوم
تجاره طنطا
حقوق حلوان
اداب اسيوط
اداب جامعة دمياط
اداب المنصوره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب المنصوره
تربية سوهاج
معهد فني صحى امبابة
تربية ابتدائي دمنهور
حاسبات ومعلومات حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
842356
309841
670986
152524
503880
544326
325124
890933
170079
236066
679584
455705
387416
674414
653658
896709
376438
324998
373162
916173
234091
294963
215430
368691
140524
549879
591341
285713
736115
827856
318590
750985

اسم الطالب
عيسى احمد عيسى عبد الرازق
محمد عاطف شبل الغرابلي
اميره عرابى حازم محمد فتحى عرابى
احمد جودة عبد المنعم جودة
ابراهيم حسين ابراهيم محمد عثمان
احمد مليجي أحمد مليجي الليثي
يارا ياسر عبد ﷲ احمد
مصطفى محمد خليفه محمد
طه عشري علي سعيد
ايه محمد احمد ذكى
ايه السيد عبد الرحمن ابراهيم
حامد احمد احمد عوف
محمد احمد احمد محمد نابت
ايمان مصطفى احمد محمود عوض داود
محمد صبرى حامد عﻼم احمد
عبير رجب عبد العال محمد
عبدالرحمن اسماعيل عبدالرحمن سالم المحﻼوى
فاطمة قناوي قناوى احمد
ياسمين محمد عبدالعزيز حسنين
مينا مجدى نجيب لوقا
اسماء محمود محمد محمود
محمد خليل بازيد خليل
محمد احمد على احمد
نرمين السيد سالم ابوزيد
اسماء جمال محمد محمد عبد الحميد
اسراء نبوى محمد بيومى على
رنا احمد محمود الصافى
محمد احمد محمد سعيد القط
احمد ممدوح احمد عبدالمنعم
محمد العفيفى محمد خليفة
عامر سﻼمة ابراهيم ابراهيم
محمد احمد عبد الفتاح حمودة

الكلية
تجاره بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب باﻻسكندرية
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
حاسبات ومعلومات حلوان
تمريض اسيوط
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره بنها
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
رياض اطفال المنصوره
معهد فني تمريض المنصوره
تربية سوهاج
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي عين شمس
علوم رياضة اسيوط
اداب عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب م .بنها
اداب طنطا
اداب سوهاج
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب المنصوره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
معهد فنى تمريض بنها
تجاره بور سعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
673660
379486
278061
847404
310090
464955
577646
177403
578863
220655
281619
741571
233241
287836
510020
602058
160604
834694
287459
286699
579704
826711
155304
324327
579827
513366
661060
317404
755015
126993
834639
756398

اسم الطالب
منار فتحى مصطفى حامد على ابو الحسن
يوسف مجدى درويش عمران
سلمى هاني عبد المعطى محمد
يوستينا ماهر راغب بشاى
محمد رضا ابراهيم القصاصي
محمد سعيد محمد سعيد أحمد
امير مصطفى توفيق احمد عطيه
عبير شعبان محمود احمد
عزالدين رامز محمد رامزفهمى
سامر احمد خير الدين على خير الدين
محمود احمد عبدالحكيم الشافعى
عبد الرحمن محمد محمد شفيق
عبد الرحمن ايمن محمد محمد عثمان
عدنان سيد رفاعي جريش محمد
مروان خالد محمود صيام
محمود محمد فتحى عبد اللطيف السيد
ساره محمد احمد بدر
مارتينا محارب عبد ﷲ موسى
مروة احمد فهمى عبد الفتاح
سلوى زكريا ابراهيم عبد الفتاح
داليا عبد الناصر اسماعيل هرجه
ابانوب فتح ﷲ جاب ﷲ بﻼمون
طارق احمد عبد المولى عويس
احمد عاطف احمد اسماعيل
منة ﷲ محمود محمد ابو النصر
منة ﷲ احمد محمد على الحفني
مها صبرى فتحى عبد البارى
سماح سند خضر الغنتورى
محمد عزمى خليل عطيه النجار
داليا سعيد فرج علي يوسف
حنان بركات حسن عبدالرحمن
اخﻼص سليمان خليل موسى

الكلية
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
فنون تطبيقيه حلوان
نوعية موسيقيه قنا
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تربية/رياضه طنطا
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره طنطا
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق القاهره
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره الزقازيق
تربية /رياضه بنى سويف
ع.كندى تكنو.اعﻼم ت.خامس
زراعه القاهره
فنون تطبيقيه حلوان
اثار الفيوم
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تجاره جامعة السويس
طب بيطرى كفر الشيخ
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فني صحى المنصوره
اداب بنها
تربية العريش
تجاره عين شمس
اداب قنا ج جنوب الوادى
ك.ت .فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
752422
653766
312250
737067
597435
731996
444746
446382
884329
659377
586188
589076
891084
429283
240375
375861
369885
384551
289333
603489
471785
666233
670647
597259
726006
588547
180935
240912
731574
748870
473475
158165

اسم الطالب
نورهان ابراهيم السيد شحاته عريض
محمد ناجى الشربينى ابراهيم العشرى
احمد سعيد عبدالرحمن توفيق
امجد عادل عبد العزيز عبد الرحمن
هند أبوالمعاطى صابر إبراهيم
احمد خالد مصطفى تهامى
يحى سمير عبدالغفار حواش
كيرلس رأفت فكرى بدروس
منى مصطفى احمد بهلول
محمد شعبان محمود محمد زوكان
اميرة مسعد محمود عبيد
محمد ابراهيم عبد الهادى ابراهيم المغنى
منار خالد محمد احمد
ريهام احمد صابر السيد احمد
ايه اشرف مراد عبد العزيز
احمد ماهر عبدالعزيز الطوخى ابراهيم
اسراء ايمن ابراهيم على
اميره فاروق ابراهيم حافظ الباسوسى
احمد حسين الديب محمد حميده
احمد محمد فتح ﷲ جوده
مختار عوض مختار عوض نوير
امل محسن متولى محمد الكفراوى
امينه على محمد على الششتاوى
محمد اشرف مختار السيد سرية
سلمى رماح محمد فرغلى
محمد فهمي سعيد محمود قنديل
علياء احمد السيد احمد
رحمه كمال امين الديب
غاده سعيد السيد محمد الدحلوب
ساره علي محمد عبد العال
ايمان احمد الشحات عبد المطلب صابر
دينا اشرف اكرام محمد

الكلية
اداب انتساب موجه بورسعيد
تربية رياضيه بنين المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالبات
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره طنطا
تجاره طنطا
تربية/رياضه اسيوط
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تربية طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية اسيوط
تربية طفوله اﻹسكندرية
تربية عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب بنها
اداب بنها
تجاره القاهره
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
معهد فني صحى المنصوره
علوم المنصوره
تجاره بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
علوم حلوان
السن عين شمس
تجارة جامعة السادات
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
تربية كفر الشيخ
تجاره بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
160512
312122
670038
468509
303938
306699
222519
443457
664061
728671
521302
680323
576352
502853
661030
130749
907620
432279
893207
503982
658890
526029
660172
473200
122034
878122
682229
809323
435649
848523
501672
167301

اسم الطالب
شرين عاطف حلمي بشاي
محمود عيد سعد طوسون
عزت عادل السيد متولى محمد
سعد على سعد خضر
اميرة رزق احمد المناخلى
مصطفى يحيى عبد الرازق منصور
رفيق فوزى جاد ﷲ سيد اروس
اسراء محمد عبدالغنى محمد سليمان رحاب
خالد مصطفى فرحات عبد السﻼم
خالد مصطفى مصطفى محمد الشيمى
شيماء علي اسماعيل عمران
ايمان عثمان السيد البغدادى البغدادى
عﻼ عبدالخالق سعد ابراهيم سعدون
ايهاب شريف خميس حافظ على
ساره محمود محمد محمد الجنايني
ريم محمد احمد على
محمد حسين السيد احمد
احمد عصام سيد احمد احمد قنديل
هدى ابراهيم حسين احمد
مصطفى محمد ابراهيم مصطفى ابراهيم
حسام محمد عبد الجليل عبد المطلب
محمد ناصر متولى على حجاج
محمد شريف سعودنى عطيه احمد
ممدوح عمر عمر شحاته عمر عيسى
رانيا عادل موسى موسى
هاله محمود جﻼل محمد
ساره السعيد مسعد مسعد حسن
سميه شحاته عبدالعظيم على
آية فتح ﷲ على أبو خشبة
محمد على عبدالعزيز سليمان
احمد جابر محمود طة مصطفى
زينب عثمان رجب محمد

الكلية
تجاره بنى سويف
علوم شبين الكوم ج المنوفية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
علوم شبين الكوم ج المنوفية
كلية الفنون التطبيقية ببنها
علوم عين شمس
اداب طنطا
تجاره بور سعيد
اداب الزقازيق
اداب دمنهور
اداب جامعة دمياط
تجاره طنطا
علوم رياضة اسوان
تمريض المنصورة
حقوق القاهره
تجاره سوهاج
تربية رياضيه بنين اﻻسكندريه
علوم سوهاج
تجاره كفر الشيخ
معهد فني صحى رياضه المنصورة
دار العلوم الفيوم
تجاره طنطا
علوم كفر الشيخ
علوم القاهره
اداب اسيوط
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره اسيوط
علوم طنطا
تجارة قنا ج جنوب الوادي
طب بيطرى اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
660220
354931
119336
607119
223264
877087
388054
160186
311271
879687
296256
661463
164673
532029
387707
822749
103188
296103
827529
234265
292507
456652
880975
523925
834778
533232
227102
388055
806320
537095
327547
752515

اسم الطالب
احمد مجدى محمد الزكى بيصار
دعاء محمد حسن عبدالغنى
بسمه حسن احمد خضر
محمد محسن محمد عجمى على
اسراء احمد على احمد
سيد على سيد على
محمد عادل محمد عبدالصادق
حازم محمد مصطفى السيد
ندى شكري احمد الطبﻼوى
مياده محسن محمد سيد
سارة مجدي جمعه نور الدين
حليمه السعيد عبد الجيد ابراهيم اﻻمام
ساره محمود عبد العظيم محمود
محمد احمد ابو العﻼ محمد
صفا حمدى محمد عويس شريف
اميره مصطفي عبد الغنى احمد
حسن ايهاب صﻼح الدين حسن ﻻشين
ايمان شوقي مشحوت عيسى
وﻻء محمود عبد العزيز احمد
محمود احمد موسى عبد المطلب
مارتينا ماهر نبيل يعقوب
مها ابراهيم سليمان شكر
ريتا مجدى زخارى مترى
ندى على محمد علي هريدى
انوار حسن توفيق محمد
ريم محمد حسانين احمد جميعى
هاجر عبد المنعم حامد عبد الجيد
محمد مبروك محمد ابراهيم
هدير خلف كمال محمد
نعمة حمدى عبدالمنعم حامد
روناء مصطفى عبد الفتاح محمد السحيمي
ندى محمد السيد الشوه

الكلية
تجاره بور سعيد
حقوق القاهره
علوم رياضة حلوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب عين شمس
تجاره اسيوط
تربية رياضية بنين بنها
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية اسيوط
حاسبات ومعلومات المنيا
تربية ابتدائي المنصوره
تربية الفيوم
علوم طنطا
اداب طنطا
تربية قنا ج جنوب الوادى
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
كلية البنات تربية عين شمس
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
اداب القاهره
تربية عين شمس
حقوق طنطا
تجاره اسيوط
تربية أساسي اسكندرية
علوم اسوان
اداب اﻻسكندريه
حقوق حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم المنيا
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
كلية أداب بورسعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
437293
459219
389414
318753
542656
617615
653094
108736
513434
212439
848150
582397
184985
662435
595475
502133
503171
212612
224192
904505
131285
502145
837760
325426
158587
118861
612930
437257
121917
548510
807327
433850

اسم الطالب
دينا محمد حامد عارف عمر
ايه احمد فتحى سعد الشاذلى
ياسمين عاطف محمد مصطفى
شروق خالد الشحات محمود
منه ﷲ حسن على محمد شعبان
انجى عبد المنعم السيد الشحات رزق
ايه طه عبد العظيم محمد مصطفى
مى محمد سيد محمد الجندي
هدير حمدي محمد رجب أحمد
ندى حسين يونس على
حسن محمد احمد عبدﷲ
نورهان محمد عطية ابوالنور
اسماء محمد عبد السﻼم غريب
عبد الرحمن محمد محمد الباز حسن
هند مختار ربيع السعيد
امنية محسن كمال محمد
مينا وجدي يوسف مرزوق
شيماء عصام جميل محمود احمد
منة ﷲ محمود محمد فرغلى
محمد حسنى عبد اللطيف احمد
شيرين شكرى كامل محمد
رنا رضا كامل محمد مراد
محمد شريعي عبد الفتاح شريعي
هاجر سعد مرزوقي دكروني
محمد اشرف محمد فهمى
اﻻء ايمن محمد رجب محمد
نوره احمد ابو النجاه جاد الشباسى
امنيه حمدى احمد على زلط
ياسمين سيد عبد العزيز عطيه
عبدالرحمن جمال محمد عبدالرحمن يونس
مصطفى ابراهيم حسين عبد العزيز
محمود احمد محمد عبدالفتاح محمد

الكلية
تجاره دمنهور
تربية ابتدائي كفر الشيخ
بنات علوم رياضة عين شمس
اداب بنها
علوم رياضة اﻻسكندرية
علوم جامعة دمياط
اداب المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه دمنهور
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
نوعية طنطا
دار العلوم المنيا
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
معهد فني صحى بور سعيد
تربية اسكندرية
تجاره اﻻسكندريه
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب انتساب موجه القاهره
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
تجاره القاهره
اداب اﻻسكندريه
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
تربية قنا ج جنوب الوادى
تربية رياضيه بنين بني سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب الزقازيق
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره انتساب موجه قاهره
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
236820
801364
815084
652170
121598
654739
472321
277834
585439
225775
681649
353276
290069
879239
298344
678016
892590
611507
166704
375511
204257
731914
801797
296825
163762
356606
586420
351011
820731
549334
829132
140748

اسم الطالب
نادر سيد محمود محمد خﻼف
عاصم محمد صبرى عبد الحكيم
فاطمة محمد على سيف
عمر عبد الحميد عبد العزيزالسيد صﻼح الدين
احمد محمد ابراهيم سيد رمضان
ساره عيد سﻼمه صالح درويش
عزه عبدالناصر محمد عوضين غانم
اسﻼم ناجي محمد عبد الغفار كريم
هدير احمد محمد الشهاوى
نجﻼء محمد كرم محمد
اسامه السيد محمد السيد حسن
اسﻼم اشرف السيد حبيب
سلمى سعيد محمد محمد ابوالعﻼ
ميرنا محب خلف كامل
احمد مجدي حمدى محمد توفيق
عﻼ اشرف ابراهيم عبد المولى الباجوري
نهال كمال اسماعيل ابراهيم
اﻻء محمد محمد إبراهيم محمد
مايسه ممدوح عبد الجليل عبد الحليم
سحر احمد حسين على هﻼل
جون جورج فكري فهيم
محمد احمد حافظ احمد زقلط
محمد سيد محمد انور عبد الرازق
سلمى عماد الدين عبد العزيز القاضى
كريم احمد سلطان عبد التواب
احمد خالد سعيد ابراهيم
ندى جمال ابو المعاطى السيد الغرباوى
محمود على محمود احمد
عبد الرحمن محمد حسن محمد
دعاء حسن السيد حسن حنفي
اسراء طارق على عبدالﻼه
دينا مصطفي محمد عبد الغفار

الكلية
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره بنى سويف
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات حلوان
اداب المنصوره
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات عين شمس
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه قاهره
علوم رياضة المنصورة
تجارة جامعة السادات
السن عين شمس/رياضة
اداب اسيوط
معهد فني صحى امبابة
اداب انتساب موجه المنصوره
علوم اسيوط
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب الفيوم
تربية ابتدائي بنها
تجاره القاهره
تجاره الزقازيق
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم الفيوم
حقوق انتساب موجه عين شمس
السن عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
علوم رياضة اﻻسكندرية
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
حقوق حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
126649
739613
902970
140134
185322
180142
594403
312898
390135
299184
369040
897585
219032
608586
137823
439536
815779
735249
900898
611220
905580
469203
580142
447704
168636
666110
522508
684824
747960
461840
885945
434064

اسم الطالب
نورهان سعد عبد ﷲ محمود عمر
بﻼل محمد كامل ابراهيم عبده عطاﷲ
كيرلس ابراهيم بطرس ابراهيم
على حسن صابر عبد الرحمن الشاهد
اسراء عيد ابراهيم ياسين
على بهى الدين سالم عبد الجواد
محمد مجدى محمد الشافعى
فاطمة رمضان عبدالعزيز الجزار
ديانا ايليا حليم صديق
منيرة الصاوي حسن الصاوي
سمر محمد تهامى محمد البربرى
محمد شعبان على عبدالرحيم
محمود صبحى عبدالحليم محمد
ندى عاطف مصطفى رمضان على
مصطفى حازم عباس عبد القادر
مروة محروس معوض عبد الراضى
جرجس محروس حنا دانيال
ناهد عبداللطيف حسن الهادي
ياسمين محمد مغربى عبد ﷲ
ايمان ماهر محمد فهمى محمود المرعشلى
رانيا جمال عبد الناصر احمد
ساره محمد محمد علي احمد
فاطمه ياقوت عزت ياقوت الجوهري
هشام على احمد محمد الخضراوى
اسماء معني رحيم محمد
محمد محسن عبد الودود احمد شاهين
احمد مصطفى أحمد رزق نفادى
محمد كمال فتحى عبد المجيد
مروه مجدي السيد عبدالسﻼم
اسماء محمد فهمى مفيد اﻻشهب
مادونا اسحق بله عبد المﻼك
احمد بﻼل جمعه الترامسي

الكلية
خدمه اجتماعيه حلوان
علوم رياضة الزقازيق
تجاره سوهاج
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
اداب بنى سويف
حقوق بنى سويف
تربية رياضيه بنين جامعة دمياط
تربية/رياضه شبين الكوم
اثار القاهره
طب بيطرى القاهره
حقوق بنها
حقوق قنا جنوب الوادي
تربية حلوان
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره القاهره
تربية أساسي اسكندرية
تربية /رياضه المنيا
علوم الزقازيق
معهد فني صحى سوهاج
رياضيه بنات الزقازيق
تربية سوهاج/رياضة
علوم كفر الشيخ
تربية طنطا
اداب طنطا
رياض اطفال الفيوم طالبات
تربية رياضيه بنين المنصوره
زراعه اﻻسكندريه
تربية ابتدائي المنصوره
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية انتساب موجه بالسويس
تربية كفر الشيخ
تجاره اسيوط
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
132745
316083
667379
281563
893761
107186
451030
322816
164351
368876
517437
452181
884518
913349
440183
312257
904223
185116
304781
119428
455914
372736
667073
355791
594161
667908
614453
677115
538135
110134
311521
593733

اسم الطالب
عدلي نبيل عباس عدلي
هند اسماعيل بيومى همام
سماح على منير محفوظ
كريم مجدي شبل شبل
محمود على محمد احمد
زياد مدحت احمد محمد
محمد فرج الجبالى ابوعيسى
داليا احمد مصطفى احمد ندا
ياسمين محمد عبد العال محمد
منار السيد سابق محمد مصصفى
صفاء خميس عبدالحميد عبد الحميد قاسم
فتحى محمد فتحى عوف
مبروك عبدالكريم عبد الحميد سعيد
الهام سيد حسن بدرى
مى السيد عبدالمنعم السيد حسين
اسﻼم ايمن محمود مسعود
هشام جمال حميد محمد
عبير شعبان حسن ابراهيم
نورهان جودة محمد جوده شرباش
هاجر مجدى منصور عثمان
احمد ماهر المتولى الجوهرى
ساره حسام سعد محمود
مريم ابراهيم الحسينى احمد حليمة
ايه عماد السيد عبدالعال
جيهان صبرى عبده بصله
محمد على محمد البليهى
اسماء عيد حبيب عيد
نوار على احمد احمد نوار
أسماء رمضان شعبان أبوالعﻼ عبدالرازق
احمد شلبى عاطف يوسف
احمد خالد محمد ابو المجد النحاس
مى محمد احمد عبدالوهاب بدران

الكلية
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم اسوان
تمريض المنصورة
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب سوهاج
تجاره القاهره
اداب كفر الشيخ
تمريض شبين الكوم المنوفية
تربية الفيوم
معهد فنى تمريض بنها
اداب دمنهور
تجاره طنطا
اداب سوهاج
معهد فني صحى اسوان
تربية طفوله اﻹسكندرية
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا
تجاره سوهاج
تربية /رياضه بنى سويف
تربية طفوله شبين الكوم
علوم رياضة حلوان
تجاره طنطا
تجاره انتساب م .بنها
تجاره المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية جامعة دمياط
تجاره المنصوره
تجاره الزقازيق
تجاره المنصوره
زراعه دمنهور
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تربية شبين الكوم
تربية/رياضه جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
296780
613812
135507
156649
245282
285058
728463
538868
510106
660238
557459
387708
364282
727425
830333
240660
111968
732775
228183
579691
602451
755578
302682
429316
467950
669435
135103
523892
361524
756004
816509
208981

اسم الطالب
تقي محسن حسان عبد العال
مصطفى محمد سليمان سعد
مصطفي رمضان مبارك عطا ﷲ
سامح احمد على على
رحاب عبد العال ابو سريع محمود
رانيا محمد عبداللطيف اﻷشوح
ساره محمد نجيب احمد محمد عبيه
أميرة يحى عيد سﻼم
بسام محمد فوزى محمود
اسﻼم محمد السيد محمد عوض
محمد رمزى عبد الهادى عبد الغفار شﻼمش
عزه على جوده احمد شرف
اسماء ياسر فرج هنداوى
معتز جمال الدين محمد الشوربجى
مصطفى احمد محمد حسين
امنية احمد محمود احمد اسماعيل
ندى معتصم كامل السيد
هبه رضا عبد النبى سليمان
محمود احمد محمود محمد
تسنيم محمد عادل ابراهيم محمود سعيد
محمد احمد فتحى عبدالحميد
ايه اشرف عبد الفتاح وهبه
محمد عماد الدين راشد هاشم حنيش
فاطمة محمد احمد السيد مصطفي
شرين صبحى ابراهيم يوسف
اسﻼم فتحى مصطفى زكى ابراهيم
جوزيف نادى عجيب سعيد
منة ﷲ عبد الحميد بيومي محمد البطران
فيروز رجب احمد محمد
سامى مسلم سالم بﻼل
احمد طارق محمد ناجى
مارك جرجس مكرم لوقا

الكلية
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم رياضة القاهرة
معهد فني صحى بنى سويف
اداب القاهره
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره بنها
تربية ابتدائي السادات
حقوق اﻻسكندريه
تربية/رياضه المنصورة
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه بنها
تربية/رياضه حلوان
تجاره بنها
كلية تجارة ج أسوان
اقتصاد منزلى حلوان
كلية البنات آداب عين شمس
علوم الزقازيق
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره المنصوره
علوم رياضة الزقازيق
علوم العريش
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
زراعه اﻻسكندريه
طب بيطرى كفر الشيخ
معهد فني تمريض المنصوره
علوم رياضة القاهرة
زراعه اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم العريش
علوم المنيا
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
533420
665031
815922
353238
596216
286277
801770
531461
233258
317347
515970
393633
880831
532386
365108
884376
588457
523320
678803
831714
660669
211190
805013
666162
598613
887399
351139
916397
609810
909502
802956
524181

اسم الطالب
سندس رمضان كمال محمد مجاهد
كريم محمد ابراهيم محمد ساطور
داليا يحى محمد هاشم
احمد حمدي عبدالسﻼم عبدالسﻼم
احمد السيد عبد الشافى عطا
منة ﷲ احمد مصطفى السيد
عمرو نبيل فتحى محمد
محمد سمير محمد حسن شهاوى
احمد ايمن محمد بيومى
خلود صبري فرج مصطفى
هشام ابو زهرة فرج ابو زهرة
مها ماهر محمد محمد سﻼم
محمد احمد محمد على حسنين
احمد عبد الكريم إبراهيم عبد الكريم
ياسمين على احمد على ابراهيم
محمد ابراهيم بشر سويسى
احمد زكريا محمد علي العليمي
عبد الرحمن اسماعيل عبد القادر اسماعيل
نيره احمد حسن العلمى
امال عثمان همام حسان
على حامد على قاسم سﻼمه
داليا محمد عبد السميع سليمان
ميرا مجدى حبيب برسوم
هدير عادل شرف عبد العال
ايمان عبد السﻼم السعيد عبد السﻼم الخميسى
اسماء حمدى محمد عبد الجليل
مريم رافت رمزى بهنا
ايريني فرح شكري بباوي
ايه صبرى كامل طه موسى
ماذن كرم خليل عثمان
ايمان طه ابراهيم مهدى
ندى عﻼء احمد على

الكلية
تربية أساسي اسكندرية
تجاره كفر الشيخ
نوعية موسيقيه المنيا
تجاره انتساب م .بنها
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
علوم عين شمس
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
اداب دمنهور
زراعه عين شمس/رياضة
اداب شبين الكوم ج المنوفية
حقوق اﻻسكندريه
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجاره اسيوط
علوم جامعة السويس
كلية البنات آداب عين شمس
تربية رياضيه بنين اسيوط
تربية بنها
تربية أساسي اسكندرية
تجاره المنصوره
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه المنصوره
كلية بنات شعبه طفوله عين شمس
نوعية موسيقيه المنيا
اداب انتساب موجه المنصوره
علوم جامعة دمياط
تربية اسيوط
تربية/رياضه عين شمس
تربية اسيوط
علوم الزقازيق
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
اداب المنيا
تربية اسكندرية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
506806
534816
323000
904637
329731
538925
209699
226331
578915
116583
456214
910897
589995
586625
165113
214033
841665
280198
453140
732071
460761
548309
575474
295747
898911
596642
750770
680011
105427
737074
534628
845572

اسم الطالب
نسمة صﻼح على عطيه ﷲ احمد
ليلى أشرف جمعة عبد الفضيل
يارا صبحي السيد على العكير
عبد الﻼه عبد الرحيم عبد الﻼه عطا
شروق محمد السيد عبده
نغم محمد عبد الفتاح قبﻼن
ميرنا ياسر محمد عبد الحميد خالد
حسام محمد يحيى مهدى
احمد اسامه احمد ابراهيم عبد المنعم
عبد الرحمن خالد عبد الرحمن الخولى
احمد عبد الفتاح السيد جبر
عبد الفتاح ادريس عبد الفتاح محمد
نوران حسن حسن الصرمي
منة ﷲ سامى محمود قايد
خالد محمد حسين محمود
اﻻء فهمي ابو الفتوح سيد احمد
رجب مبروك محمد أحمد
رضوى احمد محمود مصطفى
ساندرا جرجس سعد عياد عطيه
محمود محمد سامى عبد المنعم احمد
خالد احمد احمد فتح ﷲ ابوالعينين
حسام سعد سعد محمد عبده
محمد شلبي ابراهيم محمد شلبي
مارينا لمعي عياد جبره
اميره السيد حسن عبد العزيز
مريم رضا مختار رجب البنا
عبدالرحمن محمد الدسوقى الدسوقى وهبه
زينب محمد على بدوى صﻼح
مريهان عصام سيد محمد
حسن السيد احمد موسى سالم
سهير رجب ناجى عوض عاشور
بوﻻ ريمون ناشد جندى

الكلية
اداب جامعة دمياط
تربية ابتدائي دمنهور
تجارة جامعة السادات
زراعه سوهاج
بنات تربية/رياضه عين شمس
تجارة جامعة السادات
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
حاسبات ومعلومات عين شمس
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب طنطا
اداب انتساب موجه اسوان
تجاره جامعة دمياط
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره بنى سويف
تجاره عين شمس
علوم المنيا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تجاره طنطا
تربية حلوان
تجاره سوهاج
تربية جامعة دمياط
معهد عالي إدارة وحاسب ج بورسعيد
تربية ابتدائي المنصوره
حقوق القاهره
حاسبات ومعلومات الزقازيق
اداب دمنهور
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
759621
386104
212603
168014
139263
158373
682724
651549
805017
807402
379360
454619
579951
803899
365873
153593
443019
614087
891217
230978
206502
452228
760030
129293
443185
208292
736465
449096
449328
300427
814218
472526

اسم الطالب
محمد سمير محمد عيسوى
ندى احمد محمد احمد
محمد عبدالقادر ابراهيم على
زينب عبد ﷲ توفيق عبد الحميد
احمد وسام محمد العيوطى
طه اشرف طه محمد
ميرنا عادل ابراهيم احمد الزعره
يمنى احمد عبد الرؤف المغربى
نها حسام الدين ربيع عبدالمحسن
محمد رضا صالح عبد اللطيف
هدير سعيد عوض سالم خضر
مروه اشرف محمد عويس
اسماء يحيى عبد المنعم احمد النوسانى
رقية عبد السﻼم محمد يوسف
هبه فتحى ابوالدهب عبدالمعطى
ميرنا حسنى بخيت تناغو
اﻻء محمود محمد فيصل
نيره خالد السيد احمد رمضان
اميره نيازى محمد محمود
محمد ابوالخير راتب محمد
ندى محمد عبد الخالق عطيه حواش
حسام على عبد الغنى هطل
يونس محمود يونس محمد
عبد الرحمن محمود عزمى حسين
شهنده اشرف عبدالعاطى سليمان ابوضيف
مريم بخيت كامل جرجس
عبد الباسط ابراهيم محمد حسن فرح
ميرنا مجدى ابراهيم عوض
آيه عﻼء حمد العربى
منى احمد محمود محمد سليم
فادية سيد سليم مرسي
فاتن بدر الدين يوسف محمد سعده

الكلية
تجاره الزقازيق
حقوق عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
دار العلوم الفيوم
حقوق القاهره
تربية ابتدائي بنى سويف
فنون تطبيقية جامعة دمياط
حقوق المنصوره
اداب انتساب موجه المنيا
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب طنطا
اداب المنصوره
تربية /رياضه المنيا
زراعه عين شمس
معهد فني تمريض بنى سويف
زراعه طنطا
اداب الزقازيق
زراعه اسيوط
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره انتساب موجه طنطا
معهد فني تمريض الزقازيق
حقوق القاهره
علوم طنطا
تجاره عين شمس
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
اثار القاهره
معهد فني صحى طنطا
حقوق حلوان
اداب المنيا
تربية كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
818734
660181
443136
435447
313813
458228
360901
606978
547891
678337
154569
510037
608037
895338
105686
144929
236316
104619
662407
314342
909059
510464
673141
664736
132288
586150
830087
130636
168202
351526
880828
582857

اسم الطالب
محمد رفعت لملوم حسن
محمد محمد مصطفى احمد مسعود
رنا ايهاب ابراهيم محمد خفاجى
روان محمد ايمن محمود تاج الدين
اسراء احمد فرحات ابو سعده
محمد احمد على نصر الدين
فاطمه صﻼح حسن سليمان
سامح محمد ممدوح محمد صباح
محمود احمد احمد حميده
ايمان محمد السعيد السعيد
علي حسن عبد الحكم عبد العاطي
مصطفى سعيد مصطفى كامل احمد
بسمه على فتحى عبد المقصود
مصطفى ممدوح عبد الحميد قاسم
ندى عماد محمد محمود عباس
ملكة محمد حامد محمد
مصطفى سيد عبدالعال بخيت
مصطفى احمد ماجد محمد الحلواني
اسماعيل عبد الرؤف عبد الحميد احمد النقمه
اية عبد الرسول ابو الحديد محمد
ندا ناصر ابوالحسن مصطفى
شريف اكرم عبدالفتاح جميل
خالد محمود محمد محمد متولى رشيد
احمد ابراهيم احمد محمد السيد ابوالنور
كريم اسماعيل طه محمد
مى على عبد الحميد البردويل
مصطفى محمد جاد الرب سلمان
ايمان جمال محمد حامد
شيماء خيرى عبد الهادى حسين
يارا معتصم راضى على احمد
على محمد احمد سيد حسن
ساره حامد محمد البحيرى

الكلية
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تربية المنصوره
تربية طنطا
تجاره اﻻسكندريه
نوعية اشمون
تجاره كفر الشيخ
حقوق عين شمس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
حاسبات ومعلومات حلوان
معهد فني صحى المنصوره
تربية بنى سويف
اداب دمنهور
تجاره بنها
حقوق سوهاج
تجاره بنى سويف
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
حاسبات ومعلومات حلوان
تربية/رياضه المنصورة
تجارة جامعة السادات
علوم رياضة اسوان
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
دار العلوم ج القاهره
نوعية المنصوره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب المنصوره
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
اداب انتساب موجه حلوان
اداب الفيوم
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تربية رياضيه بنين اسيوط
اداب المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
912648
208847
604990
897727
294382
890075
368759
890893
148322
206042
613595
470898
531130
905290
878243
659408
313099
575623
737087
113261
468962
675033
360973
664288
463478
109650
803771
748398
881800
878923
598149
505845

اسم الطالب
ساره سعود عبد الرسول احمد
سلمى عبد الحميد رجب محمد
محمود زغلول على عكاشة
محمد عبد العال محمد عبد الحليم
محمد احمد محمد ربيع ابراهيم علي غيته
على نبيل على احمد
احمد السعيد حسن محمد محمد النمر
احمد مصطفي محمد عبد العزيز
ساره خالد محمود الكومى
منة ﷲ نادر فتح ﷲ ابو الفتوح
هبة ﷲ جمعة عبدالفتاح خليل
دعاء عادل فهمى محمد
حسين عادل على حسينى حرحش
محمود بركات زغلول رياض
ميار حسام الدين احمد صالح
نسمه السيد الحسينى الشحات
اية سيد فاروق السيد
يمنى متولى احمد على المقدم
عصام ممدوح عبد الفتاح مجاهد
اشرف محمود احمد محمود
شيماء محمد عبدالصمد مقرحى البهنساوى
وفاء ناصر البيومى البيومى عبد اللطيف
نورهان محمد محمد مصطفى ابراهيم
اسماء محمد جهاد عبد النبى محمد
اية حلمى عبد اللطيف الشناوى نوار
عمر مجدى محفوظ اﻻيس
فتنة خليل سيدهم خليل
محمد ايمن فهمى محمد
طارق يحى عبد العظيم احمد
نيره عبدالحليم يوسف احمد
علياء عصام فتحى سرور
باسم طارق السيد محمد

الكلية
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية سوهاج/رياضة
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية رياضيه بنين اسيوط
علوم بنها
تربية ابتدائي اسيوط
حقوق القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
نوعية الزقازيق
طب بيطرى كفر الشيخ
تجاره دمنهور
اداب سوهاج
تجاره اسيوط
تجاره جامعة السويس
تربية ابتدائي شبين الكوم
السن عين شمس
معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات
اداب انتساب موجه حلوان
تربية كفر الشيخ
رياض اطفال المنصوره
اداب بنى سويف
تربية المنصوره
نوعية كفر الشيخ
حقوق حلوان
تربية ابتدائي المنيا
تجاره جامعة السويس
تجاره اسيوط
حقوق اسيوط
فنون تطبيقية جامعة دمياط
حقوق اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
578867
304686
452083
208734
744250
666589
586773
593888
816607
606835
597589
548877
671452
311180
302070
447866
842865
158338
160780
309253
293860
684782
662295
557745
287131
475754
662363
662376
294172
673322
159479
290319

اسم الطالب
عمر احمد احمد السعيد
سارة اسامة احمد خطاب
عبد ﷲ اشرف عبد الرحمن حسين خليل
محمد ناصر رمضان محمد
امينه حمدى ابراهيم سويلم
عبد الرحمن احمد احمد قنديل
محمد عطيه محمد حسونه
محمد شاكر عبد النبى رمضان
احمد مصطفى عبدالكريم محمد
نوران احمد كمال امين محمد
احمد نبيل حسن الباز
محمد عزت محمد عبد ﷲ صنيدق
ياسر جميل محمد عبد العليم
رانيا مجدي محروس سليمان
ايمن جمال أحمد عبد العال
حسام عبدﷲ على عبده
محمد احمد محمد عثمان
طه محمد طه محمد
احمد حسين احمد شحاته
غادة رضا مرسى عبد ﷲ
حسين عبد ﷲ حسين عبدﷲ
محمد صالح عبد العزيز احمد عمارة
محمد ابو المجد محمد البازالسيد
ميسون خميس عبد الموجود الديب
محمد صﻼح محمد عباس
معتز محمد السيد السيد مرسى
ابراهيم عبد الفتاح على السيد حسانين
احمد سعد حامد ذكى حامد
عبد الرحمن ابراهيم احمد سليمان الطحان
اﻻء محمد رمضان محمد سليمان
رحاب رياض عبد الغني حميده
عمر عبد الشافي محمد احمد محمود

الكلية
علوم جامعة دمياط
تربية السادات
تجاره طنطا
أكاديمية اخبار اليوم  6أكتوبر علوم إدارية إنجليزي
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تجاره المنصوره
تربية بنها
تجاره بور سعيد
تجاره اسيوط
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بور سعيد
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجاره المنصوره
تربية السادات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
نوعية المنيا
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
العالي للغات بمصر جديده
تربية/رياضه المنصورة
تجاره جامعة دمياط
تربية نوعية موسيقية اسكندرية
حاسبات ومعلومات عين شمس
زراعه سابا باشا اﻻسكندريه
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية/رياضه المنصورة
علوم حلوان
كلية البنات علوم عين شمس
معهد فني صحى بنى سويف
تجارة جامعة السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
755927
838442
503173
807276
367178
314785
727635
744953
285805
293442
748533
122117
301098
818531
901538
594968
128951
747220
451406
591007
742596
753802
744667
737158
588646
168868
470293
241413
727250
748373
443566
465649

اسم الطالب
غاده محمد سﻼم صالح
طه أحمد محمد حماد
هرمينا هانى هرمينا نظير
طارق محمد عبد الوهاب السيد
محمد عبدالباسط امين عبدالسﻼم محمد
احمد حسن السيد الشاذلى
ندى مصباح عبد اللطيف ابراهيم عبد اللطيف
ايمان حمدى عمر مرزوق
مريم ابراهيم على السيد ابو المجد العوانى
نورهان ياسر سمير محمود مرسي
عمر محمد محمد عبد الرحمن
وعد عاطف احمد عطية
ايهاب منصور عوض عطية عبد القادر
محمد احمد عبد السﻼم ابو اليزيد
توماس عادل خليل فرنسيس
نيره سامح على ابراهيم زيدان
نرمين وحيد رشاد صبحي
عبد ﷲ علي محمد احمد
محمود احمد سليمان سعد الدين
هبة وليد ياقوت احمد المهدى
ساره محمد سعد محمد ابراهيم
ايه عاطف مصطفى عبد اللطيف
ايمان محمد عبد الرزاق عطيه
محمود نسيم علي محمد علي
اسراء ابراهيم فريد ابراهيم طراد
محمد رمضان جﻼل طه
محمد شعبان ابراهيم عبده
يوأنا أميل مارونى سيفين
احمد سمير عبد السﻼم السيد الصباغ
بسام اسامه محمد صﻼح طه
دعاء محمد احمد محمد طعيمه
عزه عصام ابراهيم محمد سعد

الكلية
تربية ابتدائي العريش
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
حاسبات ومعلومات بنها
تجارة جامعة السادات
تربية ابتدائي الزقازيق
رياض اطفال القاهره طالبات
حقوق انتساب موجه عين شمس
حقوق القاهره
تجاره جامعة السويس
علوم القاهره
طب بيطرى جامعة السادات
علوم المنيا
علوم رياضة سوهاج
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تربية حلوان
تجاره جامعة السويس
علوم طنطا
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
كلية أداب بورسعيد
تربية طفوله اﻻسماعيليه
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
معهد فنى تمريض بنها
اداب الفيوم
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره جامعة السويس
تربية طفوله طنطا
تجاره كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
458410
592987
320247
904075
894401
315368
231072
206713
312984
147474
603148
674903
437113
916944
131349
224744
315545
356858
531128
281639
917268
895698
388952
454826
877114
360622
506692
443329
742223
307990
351812
454069

اسم الطالب
مصطفي السيد ابو النجا ابو زيد
اسراء شوقى طه وهبه حسين الزاهد
احمد صافي عبد السﻼم على
مروه جمال البدرى محمد
علي رشاد عبد العزيز متولي
عبد ﷲ محمد احمد احمد بدوى
اسراء يحى محمد عثمان
مونيكا ميشيل الفريد انطون
سحر عبد الفتاح محمد جادﷲ
عبير عبد التواب خميس على
اسﻼم احمد رمضان محمد عبد المعطى
اسﻼم عصام الدين المتولى على الكاو
بسنت عادل عبد الباسط مصطفى
محمد صﻼح محمد عبدالحافظ
مروه رمضان ابراهيم ابو الوفا
عمر ناصر رجب عبد الفتاح قناوى
احمد عبد المرضي محمود محمد حجازى
فادى نعيم بخيت مسعود
باسم مصطفى محمد مصطفى محمود مرعى
طارق جﻼل معوض ابو العﻼ
ايرين جورجى برنابا عطيه
طارق عبد الموجود يونس عبد الموجود
احمد محمد جاد عبدالصادق
عنان محمد عبد الوارث مصطفى شعبان
اسماء محمد محمود عطا
عمر محمد مصطفى محمد
دينا عﻼء الدين محمد شعبان سليم
وفاء محمد سعد عبدالعزيز القشﻼن
ساره محمود ابراهيم محمد
هدى سعيد محمد الغرباوى
هاجر احمد حلمى مصطفى
اميره ياسر عبد العاطى محمد ابو المجد

الكلية
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
اداب سوهاج
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
اداب سوهاج
حقوق انتساب موجه سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
اداب انتساب موجه حلوان
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
زراعه المنصوره
علوم رياضة شبين الكوم
تجاره اسيوط
السن عين شمس
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
حقوق حلوان
تجاره دمنهور
علوم عين شمس
تمريض اسيوط
تجاره سوهاج
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
اداب طنطا
حقوق اسيوط
علوم رياضة حلوان
اداب انتساب موجه طنطا
نوعية طنطا
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
رياض اطفال القاهره طالبات
كلية الفنون التطبيقية ببنها
اداب انتساب موجه طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
729104
119648
468023
383591
749191
908070
728820
906975
147464
507880
159861
909682
359018
429137
919491
210357
104209
659561
217206
833053
277583
802697
472658
318682
603516
745709
876533
130117
116670
427426
289969
152764

اسم الطالب
محمود رمضان محمد حسين البنا
انور حسين انور مدبولى
سارة نبيل جمعة ابراهيم
ايمان محمد محمد سﻼمه غنايم
هبة فتحي التابعي البقرى
كيرلس نشأت لطفى عطا
اسراء عادل محمد احمد مسعود
ايهاب مرقص يواقيم سدره
سماح احمد كمال محمد
ياسر عثمان عبد الحق احمد
اسماء غانم حامد سيد
ساره محمد فاضل عبد الحافظ
كريم محمد صالح محمد
شروق نور علي نور الدين عبد العزيز
محمود ابراهيم محمد محمود
نهى فتحى احمد الحسينى
مروه رمضان محمد رجب خليفة
روضه على السعيد البسيونى محمد
سلمى محمد زكرى عارف
ايه محمود التهامى حسن
مؤمن مصطفى نبيل احمد محمد
محمود سعيد ياسين عبدالمحسن
اسﻼم محمد صﻼح المصلحى عبدالمقصود
مروة الليثي احمد الليثى
بيتر ممدوح جبره سعد
اﻻء عثمان حسن لطفى عبدالفتاح
ندا سمير عبد الحكيم فهمى
محمود عماد كامل ابو النجا
ياسين احمد محمد محمود
ناردين امين اسحق ايليا منسى
فاطمة حسين سيد محمد
حسام مصطفى سعد محمد

الكلية
تجاره الزقازيق
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية ابتدائي كفر الشيخ
خدمه اجتماعيه حلوان
علوم رياضة جامعة السويس
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه الزقازيق
معهد فني صحى سوهاج
دار العلوم ج القاهره
تجاره دمنهور
تربية بنى سويف
تربية ابتدائي اسوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب سوهاج
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
كلية البنات تربية عين شمس
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب المنصوره
خدمه اجتماعيه حلوان
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس
حقوق اسيوط
علوم كفر الشيخ
حقوق بنها
تجاره الزقازيق
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق بنها
تجاره اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
459254
599921
906313
524628
885807
915323
458726
608329
614765
107793
838534
296842
465519
453242
447005
810643
610195
374788
653574
838324
517922
522416
650059
610381
682034
325242
751130
818562
680111
748838
813045
535480

اسم الطالب
هبه البرنس عبد العزيز المعداوى
محمود عبد ﷲ عبده ابراهيم
كيرلس معوض عطاﷲ تاوضروس
كريم عزالدين محمود منصف
هاجر محمد قدرالدين محمد ابو العيون محمد
حسن عبد النبى حسن عبد الفتاح
ايمان عباس محمود كحلة
هبه اشرف مزايا شحاته متولى
محمد محمود محمد محمد على
اية طارق فؤاد هندي
ندا سنوسي عبدالسﻼم سنوسي
عﻼ حسن البنا عبد المجيد محمود سعد
تقى هشام عبد العزيز سعد
منة ﷲ محمد عبد الغفار الخولى
محمد محمود عبد الحفيظ احمد جابر
ضياء محمد جمال احمد
شيماء محمد عبد الفتاح السيد
ايمان عبدالعزيز على خليل
محمد عبده ابراهيم محمد العاملى
احمد حمدي عباس عبدالحميد
ندى السيد عبد الوهاب السيدعبد المعطى
احمد نبيل احمد على عبد الرحمن
هبه السيد ابراهيم مبروك ابراهيم
عبدالرحمن طلعت فؤاد محمد السحلى
عمر السيد محمد محمد محمد العصفوري
مﻼك نعيم مرقس مينا
كريم سعد سعد احمد القشاش
حسن عماد احمد عبدالرحيم
سامى رماح محمد حسن امين
انجى سامح توفيق صادق
دينا ممدوح غالى شخلول
ايه عادل احمد عماره

الكلية
تربية كفر الشيخ
اداب الزقازيق
إعﻼم بنى سويف
زراعه اﻻسكندريه
تربية طفولة اسيوط
معهد فني صحى رياضه اسيوط
معهد فني صحى طنطا
معهد فني صحى رياضه الزقازيق
نوعية الزقازيق
تجاره القاهره
السن المنيا
حقوق عين شمس
تجاره كفر الشيخ
تجاره طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اسيوط
تجاره الزقازيق
تربية بنها
تجاره انتساب موجه المنصوره
معهد فني صحى اسيوط
اداب دمنهور
تربية اسكندرية
تجاره الزقازيق
تجاره طنطا
تجاره بور سعيد
تجاره عين شمس
تجاره بور سعيد
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره المنصوره
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تجاره بنى سويف
تربية دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
886814
669211
615538
305247
293079
379222
506223
541959
181485
304162
506200
606089
380220
135973
216872
514511
670621
210477
445726
205472
146706
221209
279808
351370
281261
601119
727168
653207
883489
453904
111316
306834

اسم الطالب
فاطمه عبد المالك عبد الحفيظ عبد العال
محمد اسامه السيد المرسى ابوستيته
محمود محمد محمد فهمى البيلى
غادة دسوقي احمد شومان
اية محمد يوسف محمد
ايه مسعد محمد احمد
سارة السيد سعد اسماعيل احمد
محمد حمدي محمود احمد فراج
ايمان محمود ابراهيم جبيلي
لبنى احمد ياسين سالم
ياسمين صﻼح زكى على مصطفى
محمد احمد محمد احمد مسلم
ايه طارق هليل محمد
نهلة عرفة عبد النعيم عبد الرحمن
امير فارس وليم حنا
عمر احمد حامد متولى منصور
اميره السعيد عوض ابراهيم سالم
ريمون نبيل مينا ابراهيم
اسراء خيرى عبدالمقصود عبد القتاح الغول
علي امين عبدالوهاب سرور
ياسمين عبد العزيز عبد الناصر ابراهيم
يمنى مصطفى عبد الحليم احمد
محمد جمال حسين محمد عبد الجليل
مارك منير حليم جورجى
عمر هشام احمد حسن ابو على
فاطمة عصام محمد امين عبدﷲ
ماجد محمد السيد محمد بركات
اميره اشرف عثمان محمد اسماعيل
اميره حماده موسى بدوى
اميره اشرف شوقى ابراهيم مصطفى
كريستينا حليم لبيب حليم
اية رمضان زكى المسدى

الكلية
تجاره اسيوط
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره الزقازيق
تمريض شبين الكوم المنوفية
اداب انتساب موجه حلوان
اداب اسوان
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنها
تمريض الفيوم
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
اداب انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية رياضيه بنين اﻻسكندريه
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره عين شمس
تجاره القاهره
تجاره القاهره
معهد فني صحى الزقازيق
معهد فني صحى الزقازيق
تربية المنصوره
تربية اسيوط
تربية/رياضه طنطا
اداب انتساب موجه القاهره
تمريض شبين الكوم المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
281155
823434
748353
106518
877691
366330
604207
471984
385305
465025
166046
876339
236169
604188
316701
452788
315420
442381
463471
738676
376552
580500
682341
662873
128971
472378
207953
442549
373524
216965
148543
299846

اسم الطالب
مهاب انور احمد ياقوت اﻻباصيري الخياط
بسمه اسماعيل ابوالحمد حسن
جهاد سمير طه احمد
غاليه احمد فهمى محمود
محمد خالد حمدى محمد
محمود اسماعيل امبابى حمدى قوره
اسراء نبيل امين حسين
احمد على صبرى محمد غانم
محمد حسن عبدالحميد عبدالفتاح
مصطفى فتحي السيد العشري
اﻻء شحات كامل شحات
اﻻء روبى عبد اللطيف ابراهيم
فاطمه الزهراء عصام عبد ﷲ يوسف
مصطفى احمد محمد عبد اللطيف
جيداء ابراهيم الشحات مصطفى
اية جمال مصطفى مصطفى ابوزيدة
احمد ضياء محمود محمد
محمود جمال فتحى محمد بسيونى
اميرة حسن محمد حسن عثمان
محمد حسن عبدالنور حسن
ايه سعيد مهدى عبدالسميع
نرمين كمال مختار حسن متولى
اميره محمد منصور اسماعيل بلبول
عبد الهادى محمد نوار عبد الهادى حامد
ايمان كامل شحاته عبد العال
اسراء السيد شعبان ابو المجد
كامل حامد كامل حامد حسن خطاب
عمرو السيد ابراهيم عبدالنبي عبده
محمد غريب محمود محمد الشعراوى
احمد خليل مرسى خليل
مروة مجدى ياسين جابر
سيد معوض مبروك ابراهيم

الكلية
إعﻼم القاهره/رياضة
علوم اسوان
تربية جامعة السويس
حقوق القاهره
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
حقوق عين شمس
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه اسيوط
معهد فني صحى امبابة
حقوق الزقازيق
علوم بنها
اداب طنطا
معهد فنى تمريض بنها
تجاره طنطا
علوم كفر الشيخ
تجاره الزقازيق
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
علوم جامعة دمياط
اداب المنصوره
تجاره بور سعيد
زراعه عين شمس
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تجاره انتساب م .بنها
اداب طنطا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اثار الفيوم
كلية البنات تربية عين شمس
حقوق حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
835164
673417
510676
305698
912858
684425
211636
602360
676744
207033
363151
356493
883208
614206
386597
676455
447682
448318
587663
558297
597625
816190
351874
905088
741409
603030
500396
730727
540190
176757
911823
752129

اسم الطالب
عبدﷲ محمد عبدالقادر عبد العال
مارينا معوض فوزى زكى بشاى
احمد محمد صدقى ابوزينه العسكرى
محمد ابراهيم أحمد الخضراوى
عبد ﷲ عمر حسين جادﷲ
احمد اكرم محمد السباعى سويلم
كريم عبدالستار محمد طلعت
محمد عماد محمد احمد
عمرو عبد السﻼم محمد جوده يوسف ستو
بسام هشام فرج مصطفى
سيد مصطفى احمد عبدالوارث
اسراء سيد احمد محمود
فاطمه محمد ابراهيم عبد ﷲ
تغريد ممدوح عبدالمنعم حمد
دينا مجدى سليمان ابوسنة
سمر السعيد السعيد محمد محمود
محمود ابراهيم عبدالواحد ابوجاموس
هاجر ايمن عبد الجواد بسيوني الجمل
يمنى محمد يوسف منصور
أسماء محمد مر ضي عبد الواحد حمدان
كمال احمد الرفاعى عطية أحمد فراج
داليا أشرف نشأت أحمد
داليا على يوسف الخياط
امانى محمد محمود مرسى
بدر الدين يوسف بدرالدين يوسف
أمنيه عصام صابر احمد مطاوع
مينا عادل سامى جندى سيحه
روان احمد احمد الشربينى
امنية اسماعيل ابوبكر زيدان
يارا ايمن احمد بيومى
احمد محمد عبد المجيد محمد
ندى عزت يونس مسعد مصطفى

الكلية
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
اداب المنصوره
حقوق اﻻسكندريه
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
علوم بورسعيد
تربية المنصوره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
تجاره طنطا
حقوق حلوان
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب اسيوط
نوعية الزقازيق
كلية الفنون التطبيقية ببنها
علوم المنصوره
اداب انتساب موجه طنطا
اداب طنطا
تربية طنطا
طب بيطرى دمنهور
تربية جامعة دمياط
علوم المنيا
تربية ابتدائي بنها
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تربية ابتدائي الزقازيق
تربية/رياضه اﻻسكندرية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره دمنهور
تجاره القاهره
معهد فني صحى اسوان
تجاره بور سعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
149100
239122
209893
890577
372459
296244
218058
726318
279490
164896
605881
534202
733035
502419
523274
894222
228737
831798
751135
439364
732430
609113
364382
438041
227240
655960
819016
583275
547792
452158
905466
238945

اسم الطالب
حسن محمد عبد القوي حسن
احمد محمد السيد محمود
ليديا سامى ذكرى يعقوب
بيتر سامي صادق شرابي
ساره ناصف الشحات احمد
اﻻء محمد شحات على سعيد
رضوى عادل كمال محمد احمد
محمود عمر عامر عمر
معتز ايمن فتحى عبد المنعم
امنية محمود محمد احمد
امنية زين العابدين احمد عبد العزيز
منة ﷲ محمود مختار رجب عبد ﷲ
رنا مصطفى ممدوح مندور
شادى محمد عبد العزيز محمود الجوهرى
احمد صﻼح الدين احمد اسماعيل الجمال
هاله مرعى السيد حسين
مصطفى كرم فتحى السيد
عبدالناصر حباشى هارون يوسف
ماذن سامى محمود محمود فرو
اﻻء اشرف نور الدين محمد خليل
ساره احمد الشحات عبدالواحد
ابراهيم محمد حمدى عبداللطيف
منه ﷲ محمد جمال محمد الهوارى
اميره شعبان محمد احمد سليم
منال محمد ابو طالب محمد
عمر محمد السيد حسن السيد
مياده نادى خليل محمد
نغم محمد احمد عجرميه
احمد عصام السعيد جادﷲ زعيتر
اسﻼم محمد محمد عبيد
دميانه نبيل نجيب جورجى
احمد حسين مصطفى السيد

الكلية
تربية حلوان
اداب انتساب موجه حلوان
السن عين شمس
اداب اسيوط
تربية ابتدائي عين شمس
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تجاره انتساب موجه طنطا
حاسبات ومعلومات الفيوم
تربية طفوله الزقازيق
علوم طنطا
تجاره الزقازيق
تجاره دمنهور
زراعه اﻻسكندريه
اداب سوهاج
علوم رياضة حلوان
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
تجاره بور سعيد
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
اداب الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تربية طفوله اﻹسكندرية
اداب حلوان
علوم رياضة المنصورة
اداب المنيا
تربية ابتدائي طنطا
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
اداب طنطا
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
581346
304691
431053
475913
537985
149511
465653
303081
364192
130425
899017
878460
743376
377544
533150
823500
141916
659051
802875
666878
287431
610290
123747
138395
323920
357738
313904
920892
813597
590411
597463
431417

اسم الطالب
يوسف ايهاب ابراهيم حامد مكاوى
سارة سعيد على احمد ابو شوشه
تسنيم عبدالحكيم احمد السيد شعبان
دينا رشاد اسماعيل اسماعيل الفﻼل
شيماء عبد العزيز ابراهيم حامد طرابيه
خلود خالد تاج الدين عابد
لمياء محمد محمد محمد يوسف
امنية احمد محمد سكيت
دينا محمود مصطفى محمد
شيماء جبالى سيد احمد
مرفت اشرف انور امبابى
محمود على عبد الحكيم على
حسام حسين عبد الواحد محمد عرفه
ايه احمد محمد احمد
سماء سالم محمد عيد شقيدف
ايمان عادل يوسف نورالدين
عﻼء يحى محمد ضياء الدين
ايه محمد المرسى عبد الباقي
عبدالرحمن ناصر محمد شحاتة
محمد محمود المرسى احمد المرسى
يسرا عبد الناصر حسن ابراهيم مصطفى
صالح شرقاوي محمد محمد عكاشة
محمد اسامة محمد احمد سعد
ياسمين رمضان اسماعيل شهاب
اية علي محمد محمد
فاطمة سليمان مصطفى سيد
اماني احمد عبد العاطى ابو عامر
شيماء خطاب اسماعيل بكر
رانيا على حسن احمد
محمد محمد رضا ابراهيم قنديل
ايمان طارق محمد جﻼل البسيونى
مصطفى محمد فتحى محمد حسن

الكلية
علوم طنطا
تربية شبين الكوم
علوم رياضة طنطا
علوم رياضة اسيوط
معهد فني صحى اﻻسكندريه
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب كفر الشيخ
تربية/رياضه شبين الكوم
علوم القاهره
دار العلوم ج القاهره
تجاره سوهاج
تجاره اسيوط
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره عين شمس
علوم اﻻسكندريه
نوعية قنا
علوم القاهره
معهد فني تمريض المنصوره
حاسبات ومعلومات المنيا
معهد فني تمريض المنصوره
رياض اطفال القاهره طالبات
معهد فني تمريض الزقازيق
حقوق القاهره
حاسبات ومعلومات حلوان
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب انتساب موجه عين شمس
تجارة جامعة السادات
تربية ابتدائي سوهاج
معهد فني صحى بنى سويف
تربية رياضيه بنين جامعة دمياط
تربية جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
813555
114104
733556
603408
316625
369949
673651
239105
806842
146771
503909
679328
579732
508426
443941
438293
460839
371801
303000
727793
364664
754024
230294
600377
304328
206768
583751
817465
910547
666225
520963
378114

اسم الطالب
كرستينا رفعت فايز عبد
خليل عماد رياض اندراوس
احمد عبدالوهاب محمد حسن عرب
ساهر اشرف احمد محمد حمزه
هند حسني عبدالعزيز السيد العبد
عبدالرحمن محمود عبدالرحمن على
غاده على عبد العزيز على مغيث
محمد رفعت شعبان عبد الواحد
مريم محمد احمد محمد
اميره رأفت على بيومى
باسم مصطفى محمد خليفة أحمد
محمود سعيد جمعه محمد العدلى
روان محمود فوزى محمود محيسن
هاجر محمد حسن على حسن
ايمان جمال عبدالعظيم درباله
اسماء محمد عبدالجيد عبد المعطى
مهاب محمد زكى سعد فرج
ندى سمير عبدالعظيم احمد
هند طارق عبد الحميد عبد ﷲ السباعي
خلود عﻼء الدين نجيب جاد ابراهيم
ايفت فرح وهبه سعد
رويدا نادر فاروق حسن شحاته
هاجر ايمن محمدى امين
عبير عبدالمنعم محمد الشحات محمد
نسمة عادل محمد حلمى وهبه
ندى خالد محمد عادل
ايمان محمود على العباسى
محمود ربيعى عبدالبديع عبدالرحيم
اسماعيل حيدر اسماعيل احمد
اسماء شريف احمد احمد منا
آﻻء سامى محمد السنوسى مالك
ريهام اسامه احمد السيد ابوستيت

الكلية
اداب المنيا
حاسبات ومعلومات حلوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره بنها
السن عين شمس
تجاره بنها
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
تجاره انتساب موجه قاهره
رياض اطفال المنيا طالبات
تربية حلوان
تجاره اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات الزقازيق
علوم طنطا
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية رياضيه  /بنات طنطا
حقوق اﻻسكندريه
علوم رياضة طنطا
معهد فني صحى امبابة
تربية شبين الكوم
حقوق الزقازيق
تجاره عين شمس
تربية بور سعيد
تربية حلوان
معهد فني تمريض الزقازيق
تربية طفوله شبين الكوم
اداب عين شمس
طب بيطرى المنصوره
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
كلية تجارة ج أسوان
معهد فني تمريض المنصوره
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
تربية عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
221920
889312
674107
822379
287268
755840
154386
604804
595577
612391
817186
302204
218211
242845
377359
369027
153587
655053
590617
444114
587456
439421
150203
306854
278205
532032
811943
289278
510994
602870
547560
538407

اسم الطالب
جينا ميخائيل جبرائيل جبره
جورج غني ايليا خله
عبير حسنى عبد النبى الشحات الشهابى
انجى اشرف وهيب دوس
نادية مصطفى احمد صبح احمد
دينا السيد ابراهيم تهامى
عبد الرحمن عاطف جمعه محمد
خلود حمدي محمد زكريا اسماعيل
صﻼح الدين عوض السيد السيد شرشيرة
السيد صﻼح عبد البديع عبد الرحمن على
احمد عبد ﷲ الطيب عبد الحليم على
يحيى عﻼء بيومى شتيه
دميانة شريف صبري جرس
تغريد جﻼء على حسن
نشوه عماد سيد يوسف الشعراوى
ايه مسعد محمد فتحى محمود ابوالخير
مها امين حسن صادق
احمد جمال محمد ابراهيم على اسماعيل
نبيل ابراهيم نبيه غزل
ميرنا عادل حلمى فرج اسعد
اميره جمال محمد النبوى العجيل
بسمه ابو العﻼ بدير محمد شمس الدين
اسراء سالم عبد الفضيل سعيد
حسناء حمدي محمد جوهر
ريم هشام احمد محمد عبده
محمد بغدادى نوبى حامد
عتمان جمال عثمان مفتاح
محمد شريف كمال الدين محمود
هادى محمود سعد الشباسى
آيه محمد يوسف مرسي النقيب
مصطفى أحمد عطيه مبارك
شرين السعيد محمد حرحش

الكلية
اداب القاهره
حقوق اسيوط
تجاره المنصوره
تربية قنا ج جنوب الوادى
حقوق بنها
تربية العريش
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تجاره الزقازيق
معهد فني تمريض المنصوره
نوعية الزقازيق
تجاره اسيوط
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تجاره انتساب موجه حلوان
بنات تربية/رياضه عين شمس
اداب جامعة دمياط
تربية بنى سويف
معهد فني صحى رياضه المنصورة
كلية اﻻثار ج اسوان
اداب طنطا
تربية ابتدائي بنها
اداب اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه طنطا
معهد فني صحى بنها
حقوق حلوان
زراعه دمنهور
حقوق بنى سويف
اداب انتساب موجه الفيوم
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
نوعية فنيه الزقازيق
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه/رياضة
تربية طفوله ج دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
132128
597512
317204
460793
124995
801164
667756
122651
736717
520419
838050
322789
898369
429426
319946
233163
352702
317161
801650
893745
651636
739573
582953
211633
596203
111333
728651
752482
656503
507766
362686
685029

اسم الطالب
احمد محمد محمود منصور الفتيانى
طاهرة بدران ابراهيم معوض
مريم عاطف فهمي تادروس
محمود ابراهيم عبدالهادى ابراهيم مخلوف
محمد وليد محمد فكري
عبد الرحمن محمود حامد محمد
سحر محمد فهيم عبد اللطيف
هاجر عبد البصير عبد الجليل عبد الرازق
طارق حلمى ابراهيم محمد
اسماء ايوب السيد الشليبي
وفاء عبد الكريم ضاحى على
اية علي ابراهيم على عماره
احمد عبد الجليل عبد الرءوف عبد الجليل
امانى عادل محمود على محمد
باسم ايمن عبدﷲ أبوالسعود
سندس عﻼء عبدالفتاح محمد
فاروق عﻼءالدين على سليم
رضوى كامل يحيي مرسى زهران
محمود يحيى محمود عبد الرحمن
محمد عﻼء الدين عبد الفتاح محمد
حسن محمد حسن عبد الحميد حسن
محمد اسامه عبدالفتاح عبدالعال
نجوى محمد اسماعيل شادى
عبدالرحمن صﻼح عبدالحميد احمد
نورهان رضا عبد الرازق داؤد
منه ﷲ يوسف شعبان محمد
احمد حسام الدين فتحى ابراهيم
رودينا وطنى زكريا محمود
مى محمد احمد حسنين
محمد عاطف محمد زكى محمد
حسن محمود عبدالمقصود عمر
محمد احمد ابراهيم محمد

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى بور سعيد
علوم بنها
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره بنى سويف
تربية/رياضه المنصورة
طب بيطرى القاهره
تجاره جامعة السويس
تجارة جامعة السادات
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
علوم سوهاج
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجارة جامعة السادات
تجاره عين شمس
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
حقوق سوهاج
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره جامعة دمياط
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
علوم الزقازيق
اداب انتساب موجه بورسعيد
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
اداب انتساب موجه عين شمس
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
364783
137592
587915
104934
899264
527501
352743
596550
169267
601395
108580
309619
591561
846819
477849
817989
756019
886762
535005
154666
613297
755914
318761
658128
601134
298904
112915
376964
205924
427594
364686
527217

اسم الطالب
اميره اسامه محمد ابراهيم
عبد الرحمن ابراهيم مصطفى مجاهد
اميره حسن معوض شعبان محمد
مصطفى هانىء رزق عبد الودود
محمود بكري محمد بكري
امنية محمود احمد احمد سعد
نادر صالح حسين عبدالمجيد
عمرو كمال محمد جﻼل موافى
احمد محمد عبد ﷲ عبد السميع
ابراهيم اشرف السيد احمد متولى
شيماء نبيل صبحي علي احمد
حسن محمد محمد علوان
شهدان احمد عطيه تعيلب
على صﻼح محمد احمدعوض
اميره يحيى ابراهيم اﻻبشيهى
مرقس سمين صادق جاد السيد
احمد سلمان ابراهيم محمد
مارك سمير مشرقى عبد السيد
اﻻء مصطفى الصافي الحمراوي
اية حسن علي عبد الكريم
اﻻء سعيد حسينى عطية شاهين
محمود سيد محمد ابراهيم
كريمان محمد احمد يوسف
محمد سعد ابراهيم ابراهيم طاحون
هند مدحت احمد حسن بدر
شريف عصمت ابراهيم الدسوقى عبدالباقى
مديحه ميﻼد بدرى ثابت
روضه عادل عبدالدايم ابوالسعود
اية الشحات عبدالسﻼم الشحات
إيمان محمد محفوظ متولى
دينا شريف صالح يوسف
علياء خالد جابر محمد فراج

الكلية
تربية/رياضه حلوان
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه قاهره
حقوق سوهاج
تجارة جامعة السادات
أكاديمية اخبار اليوم  6أكتوبر علوم إدارية إنجليزي
تجاره جامعة دمياط
تجارة جامعة السادات
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
علوم القاهره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب جامعة دمياط
تجارة قنا ج جنوب الوادي
علوم طنطا
نوعية المنيا
حقوق المنصوره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
طب بيطرى دمنهور
تربية بنى سويف
تمريض الزقازيق
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره الزقازيق
زراعه المنوفية/رياضة
اداب القاهره
كلية البنات تربية عين شمس
علوم عين شمس
علوم اسوان
تجاره القاهره
تربية أساسي اسكندرية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
219628
841340
749106
665478
309122
307571
447931
815956
312680
204752
587657
219622
878596
887529
205713
881940
119151
105494
667631
744601
374799
604844
307868
883125
905076
217109
890277
575543
472292
827990
593675
127085

اسم الطالب
محمود خالد رزق محمد عبد العال
دعاء محمد على محمد
خلود محمد ابراهيم محمد
ايه رجب رفعت محمد زيد
مروة احمد مبروك محمد
نورهان ابراهيم عبدالعظيم نجم
سعد شوكت أحمد عقل
ساندى ثروت ينى وهيب
يوسف محمد زكي الفقي
اسراء مؤمن محمد ابو الوفا
ياسمين ابراهيم زكريا احمد عصر
محمد نبيل احمد علي
وفاء سيد عبد المجيد نصير
مروه سيد محمدين عبد الواحد
عنان عبد المقصود محمود عبد المقصود
شيماء ابراهيم محمد ابراهيم
اسراء ضياء الدين سيد محمد
فاطمة عماد صﻼح الدين السيد احمد
امال محمد محمد حسن الشرقاوي
اسراء عﻼء محمد عبدﷲ
تغريد الحسينى عمر محمد
غدى عبد الرحيم محمد عبد الفتاح فودة
غادة فتحي على الخمرى
مريهان ايمن عثمان على
اسراء محمد عرابى احمد
عمر خيرى بكر محمد مرسى
هاجر عبد الرحيم عبد الرحمن محمد
مصطفى اسماعيل بسيوني ابو صالح
سارا نبيل جرجس فرج
منال محمد ابو بكر احمد
ايمان رضا الشربينى محمد عثمان
حبيبة محمد عبد العظيم حسن

الكلية
حقوق القاهره
علوم المنيا
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره طنطا
حقوق جامعة السادات
تربية السادات
اداب كفر الشيخ
اداب انتساب موجه المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فنى تمريض بنها
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره اسيوط
اداب اسيوط
فنون جميله فنون حلوان
اداب اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم رياضة حلوان
نوعية المنصوره
تربية اﻻسماعيليه
تربية بنها
تربية ابتدائي الزقازيق
نوعية اشمون
تجاره اسيوط
علوم سوهاج
علوم رياضة القاهرة
معهد فني صحى اسيوط
اداب طنطا
تجاره كفر الشيخ
اداب قنا ج جنوب الوادى
تربية جامعة دمياط
تجاره القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
544959
361789
430840
211434
293208
539448
530457
425087
361088
166462
585806
368590
741068
398838
447905
376913
472056
822377
212187
805838
169107
388654
451750
289642
889102
600809
136536
753384
813668
233783
831340
443308

اسم الطالب
يوسف محمد احمد عبد المنعم على
منار عمادالدين عطيه محمد
رانيا السيد السيد ابراهيم قنديل
مريم خالد صبري احمد
امل علي عبدالﻼه رشوان
آية عوض فواد عبد ربه محمود
اسامة اﻻمير عمر طوسون باشا
ريتا نديم راجى نيقوﻻ عويس
خلود مدحت حلمى شعبان
احمد سعيد سليمان ابوزيد
عبدﷲ محمد عبدﷲ خليل
شيماء رضا غريب احمد
اسﻼم طارق عثمان ابراهيم
احمد خالد احمد فهمى
كامل السيد مختار سلطان
ايات سعيد الشحات محمود
محمد وجدى يوسف محمد
اميره محمود عبد القادر محمود
عبد الرحمن محمد سالم قناوى سالم
محمد عبدالجواد محمود احمد
على نجدى على عمران
احمد صفوت السيد مصطفى
محمد رمضان عبدالجواد الصاوي
دينا طلعت حمودى عبد ﷲ
شروق جمال الدين عبد المجيد ثابت
ايه احمد محمد عبدالعزيزعلى المسلمى
غاده عبد السﻼم محمود عبد السﻼم
سحر جمال حسن محمد عشرى
مادونا ماهر بشرى عبد
هدى ابراهيم زيدان وهيدى
فاروق سمري عبد الفاروق علي
هالة عبد القوي محمد عبد القوي عبد ﷲ

الكلية
حاسبات ومعلومات عين شمس
كلية البنات آداب عين شمس
اداب انتساب موجه دمنهور
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
تربية دمنهور
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
اداب اﻻسكندريه
حقوق حلوان
تجاره بنى سويف
تجاره المنصوره
علوم رياضة بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حقوق انتساب موجه عين شمس
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
علوم عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
زراعة قنا ج جنوب الوادي
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق بنى سويف
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
اثار القاهره
اداب طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب اسيوط
علوم بنها
اداب القاهره
تجاره بور سعيد
سياحة وفنادق المنيا
اداب عين شمس
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
تربية طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
302916
449346
154770
530320
581610
447224
653470
911886
606092
880661
132609
663330
816394
754312
833677
610657
453696
613469
528189
448900
434622
125958
317183
525186
471791
523621
293772
897357
431852
162776
386030
539755

اسم الطالب
مروة حمدي محمد سليمان شديد
شيماء السيد شحاته حسين الصاوى
ماريان مﻼك حنا سﻼمة
عبدﷲ عبد الحليم جابر نجم
عبد الرحمن محمد فضل محمد رباب
حسن ايهاب كمال عيد سالم
ياسمين احمد السيد على البنا
امل مكى طه ابراهيم
محمد سعيد محمد السيد باشا
احمد حامد احمد الشيخ على
كريم محمود احمد صبره
انجى شمس الدين على عطوه
نرمين جميل نسيم عبده
ايه ﷲ سمير احمد حواس
هاجر محمود حسانى اسماعيل
احمد نبيل محمد عبد ﷲ حسين
امل محمد احمد ابو اليزيد العزيري
على صﻼح محمد محمد احمد
منة ﷲ يسري السيد محمد عبد الرحيم
إيناس أسامه محمود الشربينى احمد
عمرو أحمد زكي عرفة سليمان
ندى مصطفى صبرى السيد احمد
شيماء عبد الفتاح ايوب محمد عبد الحميد
سلمى محمد حسن السيد سالم
مهند محمود اسماعيل محمد ارز
نورهان عبد الحميد محمود بكر عبد الحميد
ابراهيم عبد الرزاق ابراهيم حافظ
اميمه عبد الخالق احمد سليمان
محمد هشام صﻼح الدين محمد عبد الهادى
هبه علي حسن محمود
شيماء صبرى عبدالقوى سالم
مروة جمعه على أبو سيف

الكلية
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب طنطا
علوم بنى سويف
اداب دمنهور
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره انتساب موجه طنطا
اداب انتساب موجه المنصوره
تربية اسوان
تجاره الزقازيق
علوم رياضة اسيوط
دار العلوم ج القاهره
اداب المنصوره
تربية المنيا
تجاره بور سعيد
اداب قنا ج جنوب الوادى
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تربية طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
تربية طنطا
تجاره كفر الشيخ
تجاره القاهره
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف
تجاره اﻻسكندريه
علوم بنها
تربية أساسي اسكندرية
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية سوهاج
تجاره دمنهور
علوم الفيوم
اقتصاد منزلى حلوان
نوعية اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
801789
115647
358748
459928
390719
535517
434106
128705
584040
802666
755181
394594
526225
384740
904239
379136
445752
588929
298343
813203
578363
434277
152919
669040
214751
594206
539190
223318
466257
368946
133728
603959

اسم الطالب
محمد جمال الدين على ابو المجد
مها على حسن على محمد الطماوى
اميره احمد مدبولى دسوقي
اية احمد محمد محمود رجب
اسماء صابر رضا محمد
رحمه صﻼح سعد المسينى
محمد عصام سالم محمد الحداد
هدير رفاعى رمضان سيد
سوسن حمدى عبد ﷲ قشه
محمد جﻼل محمد محمود
تقى كمال محمود محمد الشريف
اسﻼم شريف عبدالمنعم عبدالعزيز
احمد خليل محمد احمد حمزه
محمد سيد حسن السيد
احمد صبرى صادق عبد الموجود
نور طارق رشاد المغازى زهران
ندى السيد محمد السيد عبدالﻼه
آيه محمد حمدى ابراهيم حسن
احمد فرحان محمد ابراهيم
محمد محي سيد عبد الصالحين
تحيه سعد مصباح الشهاوى محمد
محمد محيي الدين محمد بحر
افنان محمد عبد ﷲ محمد
اسماء حمدى خيرى محمد فرحات
عبد ﷲ نبيل راشد احمد
رامى ربيع مختار الغالى
آيه يسرى عبدالفتاح حميده عطيه
اية ﷲ نصر احمد محمد
اسراء احمد حسن ابراهيم حسانين
حسين فوده حسين فودة
سارة حامد يوسف على حسب النبى
محمد عصام محمد محمد امام

الكلية
سياحة وفنادق المنيا
اعﻼم القاهره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
علوم طنطا
تجاره اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
معهد فني صحى طنطا
تربية رياضيه بنين المنيا
تربية العريش
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره دمنهور
تجاره انتساب م .بنها
علوم سوهاج
تجاره عين شمس
اداب طنطا
تربية طنطا
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
معهد فني صحى طنطا
تجاره دمنهور
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب المنصوره
تجاره القاهره
معهد فني صحى بور سعيد
اداب دمنهور
السن عين شمس/رياضة
تربية كفر الشيخ
علوم بنها
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
علوم رياضة سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
429899
371773
106816
351436
447066
828868
430823
906315
537476
131309
306104
877140
591961
228541
538944
464462
607270
902110
755433
669710
317834
168707
599157
617304
890790
659225
578894
613104
536722
386508
117522
217695

اسم الطالب
ياسمين محمد محمد حامد
لمياء محمد نعيم عبداللطيف
ميرنا محمد عبد الفتاح محمد اﻻلفى
ياسمين عصام الدين محمد حافظ
احمد ياسر حسن خليل
منى اشرف عيسى احمد
ايه مجدي محمد محمد عبدالمجيد
محمد احمد عبد الوارث عبد الموجود
غاده رجب حلمي ابراهيم متولى
ناهد قرنى عبد النبي شلبى
محمد احمد السيد متولي مجاهد
احمد عادل الطيب السيد
مريم على على إسماعيل
احمد سيد عبد الحميد محمد الوسيمى
إيمان رضا خميس عيد
احمد عادل ابراهيم سﻼمة
احمد ربيع عبد النبى محمد
ايات احمد ابراهيم محمد
هاجر مؤنس احمد عبد الحق
احمد جمال جمال حسين الجندى
محمد زكريا رضوان عبدالسﻼم ستوت
رحمه على صابر حسين
مصطفى خالد محمد امين خليل
حسام الدين شريف السيد جبه
اسماء رشاد محمد مرشد
محمد السعيد الناغى الشحات العراقى
محمد نبيل كامل مصطفى
امانى شريف عبد العزيز محمد السيد
اﻻء معتمد محمد محى الدين عوض أبو ليمون
نهى سﻼمه حسين عبدالحليم
ساره محسن بيومي عبد العزيز
امنيه يحيي عبد الفتاح سيد

الكلية
اداب اﻻسكندريه
اداب بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره عين شمس
اداب طنطا
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره دمنهور
تجاره سوهاج
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية عين شمس
تربية السادات
اداب اسيوط
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره عين شمس
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
تجاره كفر الشيخ
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب سوهاج
تجاره بور سعيد
تربية رياضيه بنين المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية الفيوم
تجاره الزقازيق
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر
تجاره اسيوط
تجاره المنصوره
تجاره طنطا
تجاره الزقازيق
زراعه دمنهور
تجاره بنها
تمريض القاهرة
تجارة جامعة السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
386630
362770
810394
324058
180063
218237
163255
391765
179139
898146
596703
736450
114328
366168
364706
464450
120585
674483
596442
804131
382405
503888
104709
137454
445158
600248
315504
727400
239379
606095
527886
303504

اسم الطالب
مى حسن على حسن زهران
مايكل فهيم جبرائيل معوض
جمال محمود نمر محمد
عمار اشرف فتحى محمد
هبه عبد التواب حسان احمد
مارينا مدحت طلعت ذكرى
دعاء عبد المنعم محمد علي
عبدالرحمن احمد عبدالحافظ حامد احمد
عبد الرحمن عبد ﷲ عبد التواب حسين
ايمان صابر عطيه حسن
اسﻼم محمد ربيع عبد السﻼم
احمد بركات عبد الحميد احمد عبد الكريم
يوسف محمود محمد رجب
محمود عبدالهادى محمد صﻼح الدين عبدالهادى
سلمى حامد يوسف ابوالعﻼ
احمد بدراوى السعيد محمد البدراوى
احمد ممدوح سعد محمود
اروى جمال الدين عبد العليم احمد عيسى
ايمن عادل احمد صالح
امنية احمد عبد العزيز محمد
عبير نصر نصرالدين السيد
احمد عبد الرسول عبد الغنى حسن سعد ﷲ
مريم محى الدين عبد السﻼم عبد ﷲ الوكيل
شريف يحيى مصطفى رزق
مى سعد محمد حامد محمد
مارينا صمؤئيل زكريا جرجس
طه عبد الرحمن محمد سالم رجب
محمد نادر محمد جوهر
حازم جمال سعد اسماعيل
اسراء جودة غنيمي مصطفي
اسماء مبارك نعمان قسم السيداحمد
وسام سعيد رشاد اسماعيل

الكلية
اثار قنا جنوب الوادي
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره بنى سويف
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
زراعه الفيوم
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
حقوق سوهاج
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره بنها
تربية عين شمس
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية الزقازيق
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
فنون جميله فنون المنيا
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
اداب القاهره
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
اداب طنطا
نوعية فنيه الزقازيق
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تمريض الزقازيق
تجاره دمنهور
تربية ابتدائي السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
119166
440780
901493
652022
755886
878412
907643
368504
352449
352989
222933
607631
879350
812194
443924
837304
808295
456019
549030
750075
661491
216936
517496
382074
161477
912841
502166
608937
890932
658690
143169
902216

اسم الطالب
دينا حسنى بيومى محمد
هدير طارق عبدالوهاب محمد قمر
فرغل عادل حسين فرغل
عمرو عبد اللطيف الدسوقى رزق
محمد عبدالفتاح عوده حسين
زينب سامح عبد المنعم احمد
محمد محمد وزيرى عبد الرحيم
سمر محمد احمد فؤاد عبدالعزيز الدالى
محمد حسام مصطفى كمال احمد
محمود محمد محمود عبدالكريم
محمد عصام رفعت الهادى
محمد صبحى محمد يوسف
مارينا عزت نان جاد الرب
نوره رجب إبراهيم عبدالرحمن
منار السيد عبد ﷲ محمد احمد
صﻼح زروق حسن حسين
ايه محمد حسن عبدالجواد
طه توكل السيد ابو النور
محمد معوض عبدالستار جويدة علوانى
رندا سعد حسن زبير
زينب وفيق فؤاد احمد على
محمد شوقى عبدالنعيم صابر
غادة اسامة محمد الهنداوي
جهاد محمد احمد عبداللطيف
ايهاب اسعد عويس اسعد
جرجس رومانى مجلع موسى
ساره هانئ جابر عجمى ابراهيم
السيد ايمن السيد محمد مهدي
مصطفي حسني محمود محمد
ايمان محمد عيد كامل على سراج
ايات محمد احمد عبد الموجود
سماح عبد الكريم عبد النعيم على

الكلية
فنون تطبيقيه حلوان
اداب دمنهور
تجاره سوهاج
تجاره المنصوره
معهد فني صحى اسماعيليه
تجاره اسيوط
تجاره سوهاج
تجاره بنها
تجاره عين شمس
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره عين شمس
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات اسيوط
معهد فني صحى بنى سويف
تربية طنطا
حقوق اسيوط
اداب سوهاج
تربية ابتدائي طنطا
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق اﻻسكندريه
حقوق انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي بنى سويف
معهد فني صحى اسوان
طب بيطرى اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تمريض اسيوط
رياض اطفال المنصوره
معهد فني صحى امبابة
علوم اسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
599788
529128
458841
284138
917419
128063
555367
825233
508936
235330
165189
602138
128135
667337
111523
584630
121155
303626
526598
809915
352506
447471
229493
602363
105078
510024
381992
739857
312371
661764
234406
207639

اسم الطالب
هشام احمد صبري السيد
اسﻼم احمد احمد قطب منتصر
ياسمين ناصر علي عثمان
محمد ماهر وفيق على
رحاب عميره عبدالعظيم احمد
ياسمين احمد عبد الشافى احمد
مروان احمد عبدالكريم باشا
نها عطا كامل ابو المجد
إسراء محروس على محروس محمد
ابتسام عبده محمد احمد
اسراء حسن شحاته احمد
امل السيد حسن السيد
سارة عصام محمود محمد
حنان السيد سعد عبده الوكيل
هاجر ابراهيم محمد ابراهيم
عبد البر عصام عبد البر رمضان الجزار
احمد حسن يونس محمد
سجدة مجدي عيد محمد
محمد خميس محمد عبدالرحيم
مروة عبد العزيز علي السيد
ندى محمد احمد عطيه
اسﻼم اشرف محمد الغرابلى
امانى يوسف بولس اقﻼديوس
اسراء محمد سعيد محمد
فايزة اشرف محمد شوقى
مؤمن سعيد عبد المؤمن مرغنى
خلود على على سليم
رانيا السيد حلمى محمود ابراهيم
اسﻼم سعيد محمد اﻻودن
مها خاطر محمد محمد السماحى
علي محمد اسامه محمد
نورهان حازم زكريا احمد

الكلية
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
تجاره دمنهور
نوعية فنيه كفر الشيخ
حقوق عين شمس
طب بيطرى اسيوط
تربية حلوان
اداب سوهاج
تربية قنا ج جنوب الوادى
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم رياضة حلوان
تربية الفيوم
حقوق الزقازيق
كلية البنات تربية عين شمس
تمريض المنصورة
زراعه القاهره
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
علوم رياضة القاهرة
تربية طفوله شبين الكوم
علوم اﻻسكندريه
تربية /رياضه المنيا
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب الزقازيق
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية المنصوره
علوم عين شمس
زراعه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
743687
512775
431323
652840
736214
581414
899656
388790
323159
588494
907896
364328
665007
660294
242770
160745
223953
107073
228673
444094
465044
434613
437603
139509
287781
753408
831168
375023
308557
383613
389764
503936

اسم الطالب
اميره احمد عبيد محمود
منة ﷲ اسماعيل محمد اسماعيل النكﻼوى
احمد محمد السيد على مصطفى
شادى حاتم محمود محمد حمد
السيد عزت السيد عبد الحميد
حازم إبراهيم فتحى إبراهيم محمد
القاسم محمد احمد محمد
عبدالرحمن عصام عبدالجليل بحيرى
حنان اشرف احمد عبد العزيز العيسوى
مروه محمد الدسوقي ابوالفتوح النويهي
احمد على امين ابراهيم
ساره احمد ياسين رضوان
طلعت رمضان عبد الحميد رمضان سرور
محمد خالد محمد توفيق
فيرونيا وجدى عونى ميخائيل
نرمين طارق محمد احمد
ميريت جمال رمزى صليب
يوستينا فكرى ذكى بطرس عبد السيد
امجد عماد زكريا شبيب
صبحيه السيد عطا ﷲ محمد القزاز
عﻼء سﻼمه مﻼك سﻼمه
عمر خالد حسين السيد
منار سمير محمد عبد المنعم
احمد محمد عبد الفتاح محمد
احمد عادل عبود ابو العﻼ
هدير محمد محمد شحاته فرح
جهاد احيا احمد على
ايمان صﻼح الدين محمد عبدالهادى
شرين اشرف احمد شطيه
فاطمه رجب حسن محمود الجندى
رانيا خلف فؤاد عواد
على اسامة فوزى محمد على

الكلية
نوعية بور سعيد
حقوق اﻻسكندريه
تجاره اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
علوم رياضة الزقازيق
حقوق المنصوره
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف/رياضة
حقوق بنها
معهد فني صحى بنها
معهد فنى تمريض بنها
اداب سوهاج
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره المنصوره
معهد فني صحى رياضه المنصورة
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد فني تمريض بنى سويف
اداب عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب حلوان
تجاره طنطا
تجاره كفر الشيخ
علوم رياضة اﻻسكندرية
تربية أساسي اسكندرية
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره بور سعيد
تربية قنا ج جنوب الوادى
تربية ابتدائي بنها
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
كلية البنات آداب عين شمس
اداب اسوان
علوم رياضة دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
652176
599745
919672
610768
652304
740219
828728
829548
451546
753895
803710
139984
750563
384720
206173
166065
907311
669717
221249
806508
733869
288123
506919
547071
162172
607984
882211
470192
727222
471837
285237
665111

اسم الطالب
كمال ناجى عبد العزيز على عثمان
طارق السيد احمد السيد همام
اشرف همام اسماعيل على
ميار محمود محمد موسى عرابى
اسﻼم رزق عطيه ابراهيم الباز
اسراء محمد احمد عبدالوهاب
سلمى حمدى فاروق أحمد
آيتين رؤوف نبيه خليل
احمد محمد احمد محمد عصر
ندى سامى عوض جاد زاهر
رضوى صابر عارف صابر
محمد جمال عبد الموجود عبد العال بحيرى
عمر خالد كمال احمد اسماعيل
محمد ابراهيم محمد عبدالعال
وﻻء ايمن محمد السيد مرزوق
دعاء حمدي احمد معوض
صفاء السبع صﻼح الدين النمر
اسامه محمد فهمى عبد المطلب السروى
اسراء دسوقي حافظ دسوقي
علياء عمر عبدالرحمن احمد
نهلة عبد المنعم محمد ابراهيم
مريم مصطفى حلمى ابراهيم
هبة عادل علي ابراهيم على
احمد ماهر احمد محمد قاسم
ايه سامح محمود لطيف
ايمان ايمن نصر هﻼل متولى
نبيله محمد حفظى عبد العاطى
محمد احمد ابراهيم سيف النصر
مهدى حسن مهدى حسن الشاذلى
عوض السيد احمد ابرهيم
اميرة اسﻼم سمير مهدي الراجحي
شكرى عادل شكرى عوض ابوالعنين

الكلية
حقوق المنصوره
اداب انتساب موجه الزقازيق
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
نوعية الزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
استنفد الطالب رغباته
كلية تجارة ج أسوان
فنون جميله فنون اﻻقصر
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تجاره بور سعيد
علوم المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية أداب بورسعيد
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
اداب الفيوم
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه المنصوره
نوعية عباسيه
تجاره انتساب موجه بنى سويف
علوم الزقازيق
حقوق حلوان
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
اداب بنى سويف
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره اسيوط
تربية كفر الشيخ
نوعية الزقازيق
تربية/رياضه كفر الشيخ
فنون تطبيقيه حلوان
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
822104
548742
679617
372404
576876
387465
219298
464607
113772
539584
655090
581373
529112
211704
895969
545242
147667
581951
429608
374032
140639
800821
581576
385154
173778
122554
526291
654515
307785
137605
743894
606278

اسم الطالب
ليلى جمال احمد محمد
أحمد ماهر محمد محمد صقر
المتولى ياسر المتولى عبده سعيد
ابتهال عبدالعال محمد الغزولى
ياسمين الحسين حسن مصطفى ابو عطيه
مصطفى ناصر محمد احمد
مارتينا بطرس عياد بطرس
محمد محمد اﻻمين عبد ﷲ الشوادفى
عمرو احمد عبد الصمد الزهرى
دعاء مسعد محمود خليل عبدالخالق
محمد بليغ عبد الحليم عبد الوهاب
احمد صﻼح عطية على احمد
احمد محمود محمد محمد البسيوني
عبدالرحمن عمر عبدالعزيز طه
هاجر عﻼء رجب محمد
احمد عمرو احمد يوسف
ايه مجدى بدوى محمد شعراوى
نادر مصطفى عباس محمد
سهى محمود حسين مدنى على
سما سامى محمد حسن الغول
ايمان جمال امام محمد
هند محمد احمد عرفان كامل
اسماعيل احمد اسماعيل اﻻجهورى
احمد صﻼح احمد فندى
اسماء حسين امام محمد
ايمان سيد رجب فراج
محمد عبد المجيد مصطفى الباجورى
مصطفى محمود بركات ابو النجا
بسمة علي محمد السيد نايل
عبد ﷲ خليفة منجود خليل
هبه ابراهيم شحات عبد الحكيم
سعاد ياسر فوزى سليم

الكلية
تجارة قنا ج جنوب الوادي
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
معهد فني تمريض المنصوره
اثار الفيوم
اداب جامعة دمياط
تربية ابتدائي بنها
علوم عين شمس
زراعه كفر الشيخ
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم دمنهور
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب المنصوره
معهد فني صحى اﻻسكندريه
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره سوهاج
علوم رياضة اﻻسكندرية
زراعه عين شمس
تجاره طنطا
علوم رياضة اﻻسكندرية
كلية الفنون التطبيقية ببنها
كلية البنات تربية عين شمس
دار العلوم المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
كلية البنات تربية عين شمس
طب بيطرى اﻻسكندريه
علوم رياضة الزقازيق
تربية السادات
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تربية ابتدائي اﻻسماعيليه
زراعه الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
313781
436062
800619
325265
659708
890214
613412
467873
472155
118324
675790
729288
389691
881293
313869
849525
368426
607666
832700
502091
533826
298841
907307
525744
508998
895558
841286
210861
654748
829962
593200
892148

اسم الطالب
نرمين امين فضل ﷲ فهمى
سلمى أحمد السيد ابراهيم حسن
اسراء مختار محمد عبد القادر
طارق خالد عﻼم ابو الحمد
ساره محمود حسن احمد نصار
محمد عبد الرحمن محمد عبد الحافظ
عماد خالد فتحى محمد محمد
نرمين عبدالفتاح محمد على يوسف
ايمان محمد فتحى محمد القط
دعاء مصطفى مغربى مصطفى
محمد صديق محمد صديق سعد
محمد عبدالرحمن احمد فكرى حنفى
ابراهيم صابر صليب حنا
اسماء بدرى محمد قاسم
رؤى عﻼء ابراهيم مسبح
فاطمه احمد محمود احمد
نغم حازم رمضان محمد السيد
مصطفى محمد عزازي علي السيد خضر
ترنيم اسحق عزمى شاروبيم
ريهام عبد العزيز يوسف احمد ابراهيم الجبالى
اية حسين زيدان محمد مصطفى
محمود مصطفى نادى احمد
شيماء طلعت محمد خلف
مها سليمان محمد سالم
اسماء محمود نصر محمود عبد الرحيم
كريم حسام الدين عبد الرزاق عبد المجيد
سﻼمه فتحى ابراهيم كامل
انتونى ايمن صبحى جرس
فاطمه صﻼح احمد احمد جبر
اسراء عبدالعظيم احمد عبدالعظيم
ابتهال أحمد صابر صالح
محمد ماهر محمد عطيفى

الكلية
اعﻼم القاهره
تجاره اﻻسكندريه
تمريض المنيا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
تمريض المنصورة
حقوق اسيوط
معهد فني صحى الزقازيق
اداب كفر الشيخ
تربية طفوله كفر الشيخ
تجاره القاهره
علوم رياضة المنصورة
نوعية الزقازيق
علوم رياضة بنى سويف
معهد فني صحى اسيوط
تربية شبين الكوم
تربية قنا ج جنوب الوادى
تربية بنها
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
تجاره اسيوط
تجاره اﻻسكندريه
اداب دمنهور
اداب بنى سويف
تجاره سوهاج
تجاره اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
اداب المنيا
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
نوعية المنصوره
معهد فني صحى سوهاج
اداب جامعة دمياط
تربية رياضيه بنين اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
120354
888955
123993
457765
361368
316744
605669
594905
376618
582078
841355
593554
442413
369038
735710
128170
748902
733602
126798
847461
584525
156633
659358
277048
166040
826033
587081
112291
654851
445508
356159
807411

اسم الطالب
محمد محروس شعبان زهير
ايمن حسين عبيد حسين
مصطفى عبد الفتاح عبد التواب عبد الفتاح
ندى عبدالسﻼم محروس محمد مسلم
منه ﷲ جمال اسماعيل محمد الخولى
اسراء غانم غريب زيدان
احمد السيد ابوهاشم السيد
خلود إبراهيم أحمد عبد الجواد
اسراء محمد محمود السيد منصور الوكيل
السيد على محمد السيد سكر
محمد محمود حسن اسماعيل
ندى القطب القطب القصاص
رمضان مؤمن عبد الستار محمد مدكور
ساميه محمد فكرى محمود سعيد
عبد الرحمن محمد السيد حسن
لميس جهاد خضر حامد
منار ياسر عبده حراجي
هند جمال عوض اسماعيل
سارة صﻼح جﻼل جمعة شحاتة الليثي
يوسف عبد الرحمن أحمد على فراج
محمد حسين محمد حسن مسعيد
احمد مصطفى محمد على
انس عزت سعد عارف
هاجر شريف سامى عبد الحافظ البنا
اسراء اسماعيل صﻼح محمد
ايمان رجب سانوسى مصطفى
اسراء عبدالفتاح عبدالمجيد علي حسن
شيرين ايمن لمعى ونيس
دينا احمد احمد شبل عبد الواحد
امينه احمد محمد عبد الحليم خطاب
نيفين سعيد عباس عبدالنبى
محمد مصطفى سيد محمد

الكلية
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه اسيوط
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب كفر الشيخ
اداب عين شمس
تربية/رياضه بنها
تربية رياضيه بنين الزقازيق
طب بيطرى كفر الشيخ
كلية البنات آداب عين شمس
علوم رياضة طنطا
تمريض المنيا
تربية جامعة دمياط
اداب طنطا
تربية نوعية بنها شعبة تربية فنيه
علوم الزقازيق
زراعه عين شمس
تربية جامعة السويس
دار العلوم الفيوم
اﻷكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية
السن المنيا
حاسبات ومعلومات المنصوره
تربية بنى سويف
علوم رياضة المنصورة
السن عين شمس/رياضة
معهد فني تمريض الفيوم
اداب اسوان
اداب طنطا
علوم عين شمس
زراعه المنصوره
حقوق طنطا
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
673542
208623
728665
815177
810423
525184
838199
894304
508341
506171
737591
606041
505276
907877
827360
603000
729765
147367
733541
445588
167924
447055
155764
292017
399931
221689
240953
743117
460238
455208
613184
432465

اسم الطالب
كريم احمد الهادى سليمان الديب
محمد مجدى محمد اسماعيل
اسﻼم فارس طه عبد العظيم محمد بسيونى
اﻻء محمود سعد عبد المالك
احمد عيد طيب محي الدين
ساره اشرف محمود عبد الغنى
اسراء جمال محمد مرعى
مروه خلف عبد الﻼه محمد
نادره جمال حامد محمد عبد الواحد
ندى شريف فريد احمدالسيد
دينا ثروت عبدالعليم الدمرداش
محمود يحى فكرى خليل
شهاب طارق محمد ابراهيم محمد
عﻼء خالد احمد محمد
سالمة عبدالجواد مصطفى محمد
محمود مجدى احمد عبده احمد
ايمان سعيد عبد المنعم رمضان
سيد بيومى خليل سيد
عمرو طارق عبد الهادي عبدالحميد
اشراق محمد محمد بهاء الدين محمد بيبرس
احمد محمود عبد الغنى هوارى
احمد طارق السيد الشاذلى
هبة عبد السﻼم عبيد عبد المجيد
رضوى عبد العال عبد المنعم عبد العال
احمد جمال احمد عبدالمؤمن
رضوى محمد توفيق ابراهيم
نسمه عادل محمد على
اسراء سمير عبد العال مسيل
ندى حمدى احمد مختار عصايه
احمد عبدالعزيز توفيق الخولى
رؤى عبد الهادى على عبد الهادى
ابراهيم محمد عبد السﻼم يوسف سيد

الكلية
تجاره المنصوره
تجاره بنها
اثار قنا جنوب الوادي
طب بيطري المنيا
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسكندريه
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
حقوق سوهاج
اداب كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق سوهاج
اداب اسوان
علوم الزقازيق
اداب الزقازيق
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تجاره الزقازيق
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب طنطا
تربية بنى سويف
اداب انتساب موجه حلوان
تربية/رياضه عين شمس
اداب عين شمس
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية اﻻسماعيليه
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
اداب الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
905715
910696
735208
876064
129033
428068
455947
737003
449040
353987
503311
444128
359346
133869
549675
377803
378743
241780
126039
533415
806753
435542
305203
157750
546187
374296
583796
321833
390755
378509
911609
427706

اسم الطالب
محمود عبد ﷲ ابوالحسن عبد الرحيم
مروه ربيع حسين محمود
ساره صﻼح سالم عطيه
احمد خالد علي فرغلي
سلمى عبد ﷲ شعبان على
فادى ميخائيل ا براهيم اسرائيل
محمد صالح اﻻمام مطاوع
احمد محمد الشبراوي سليم
علياء أنور احمد الشافعى
احمد مجدى رفعت صابر
محمد عبد الشافي محمود خطاب
هناء جمال عبد العظيم مصطفى غباره
احمد هانى السيد محمد
فاطمه احمد محمد عثمان
شروق عصام السعيد عوض ابو العنين
احمد صﻼح عوض محمد
حسين محمد عبدالمنعم احمد
نيره سيد محمد اسماعيل
حسناء سامى احمد عبد اللطيف
سعيدة ابو النجا احمد حسن نور
سارة احمد سعيد محمد ابراهيم
امنية محمد عبد الرازق محمد حسن
ايمان محمد سيداحمد المهر
احمد خالد رفعت محمد
رانيا صابر السيد عبد الدايم
داليا محمد شحاته محمد شحاته
منى منصور العشرى ناشى
احمد عبد الحفيظ محمد السيد ابراهيم
يارا محمد سﻼم محمد على
احمد على احمد عبدالعلي
ايه حسن اﻻمير اسماعيل
منةﷲ إبراهيم أحمد إبراهيم عبد المجيد شاهين

الكلية
تجاره سوهاج
تربية ابتدائي اسوان
نوعية الزقازيق
علوم رياضة اسيوط
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تمريض اﻹسكندرية
اداب كفر الشيخ
علوم الزقازيق
تربية طفوله طنطا
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره طنطا
علوم طنطا
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
اداب انتساب موجه حلوان
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تربية عين شمس
زراعه عين شمس
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره القاهره
اداب اﻻسكندريه
زراعه المنيا
تجاره جامعة السويس
تربية شبين الكوم
معهد فني تمريض بنى سويف
علوم رياضة اسوان
تربية/رياضه بنها
معهد فني صحى طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب بنها
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية اسوان
تربية أساسي اسكندرية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
291576
611054
544886
535467
681345
387934
466331
590875
469563
880264
548345
656853
748324
308606
817712
105512
581444
153038
739398
547618
217934
835431
883129
590609
544731
530728
661459
597538
289425
671823
534121
512183

اسم الطالب
اسماعيل محمد اسماعيل علي
فاطمه محمد فايز محمد
محمد السيد درويش السيد
ايمان سالم شحاتة محمود عبدالﻼ
اميره صالح مستجير على صالح
اسماء سعيد عبدالحميد حسين الغرباوي
ايه مسعد حامد خليفة محمد عبد الباقي
آيه محمد رزق الشعراوى
اسماء حسين حسن محمد حسن
فام عبود امين عبود
عمرو احمد حسينى حامد ابوزيد
عائشه وحيد عطا عبد الرازق ريا
ياسمين محمد شاذلي اسماعيل
هبة هشام احمد اﻻطرش
جورج ناصر فخرى مكارى
عبد ﷲ جمال عبد ﷲ حسن
عبد ﷲ سﻼمه عبد الجواد العزب
اﻻء حسن محمد عويس
نورهان السيد محمد احمد
أسامة موسى محمد موسى طاهر
ياسمين محمد حسنى احمد
اميره ناصر محمد سيد
مونيكا وجيه موسى حناوى
معروف محمد معروف البربير
مؤمن على حسن على الشيخ
احمد فرج علي محمود مروان
تقى محمد عبد الحميد حموده
ندا ايمن عبد الجليل محمد مناع
رحاب عادل جﻼل عباس
اميره السعيد فوزى رمضان
عﻼ عصام أبوالفتوح محمود سيد أحمد
ميريهان محمود أحمد محمود عبد النبى

الكلية
تجاره القاهره
رياضيه بنات الزقازيق
علوم رياضة بنها
تربية دمنهور
تربية المنصوره
تربية بنها
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تربية جامعة دمياط
تربية كفر الشيخ
تجاره اسيوط
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تربية ابتدائي المنصوره
السن عين شمس
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تجاره انتساب موجه بنى سويف
علوم رياضة حلوان
تجاره المنصوره
تمريض بني سويف
معهد فني تمريض الزقازيق
تربية/رياضه دمنهور
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى اسوان
علوم اسيوط
كلية الزراعة جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات بنها
اثار قنا جنوب الوادي
تربية المنصوره
تجاره جامعة دمياط
حقوق حلوان
نوعية المنصوره
علوم حلوان
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
315044
524218
536652
286230
376367
126294
298422
662509
881380
127429
455465
277659
736497
439532
314291
112579
244614
726052
577548
667524
310483
676094
353422
918998
455630
809166
538472
433508
207141
506053
915454
140848

اسم الطالب
محمد عبد العزيز احمد السيد
يسرا مصطفى عبد الرازق حماد
دينا شعبان احمد محمد رجب
رنا رمزي ابو العﻼ عبد الحافظ
محمد محمود السيد محمود الوكيل
خديجة حسين حسن محمد
اسﻼم عبد الستار قرنى احمد
محمود عبد الخالق محمد عبد الخالق
مايسه صﻼح عبد الﻼه محمد
اسراء لطفى عبد الرؤوف عبد المجيد
محمد هارون سالم عبدالرحمن محمود
عبد الرحمن ياسر صالح الدرس
محمود علي ابراهيم علي علي
مارينا ميشيل بشرى بشاى
مي محمد علي شرف
ساره يحيى عبد التواب عبد النعيم
محمد نشأت محمد فرج
ياسمين عماد ربيع عبدالتواب
احمد محمود ربيع سالم البديوى
احمد محسن عبد النبى مصطفى البدراوي
ريهام خليفة ابراهيم شريف
بهيره جمال السعيد احمد محمد
محمد سعيد محمد حسن غانم
اندرو هﻼل هنرى رزق ﷲ
احمد ابراهيم نجاح على المرشدى
نورهان محمود راضى محمد
ايمان عادل محمد احمد عماره
نادر محمد احمد عبدالفتاح اسماعيل
نورهان محمد احمد الغريب
امل مختار محمد سيدمحمد
رانيا ممدوح عبدالراضى احمد
شرين نصر احمد محمد

الكلية
تربية ابتدائي بنها
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
حاسبات ومعلومات القاهره
تربية/رياضه المنصورة
اداب اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
نوعية طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم رياضة الزقازيق
تربية أساسي اسكندرية
علوم شبين الكوم ج المنوفية
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
حقوق الزقازيق
السن عين شمس/رياضة
تجاره انتساب موجه المنصوره
اثار الفيوم
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره سوهاج
تمريض طنطا
اداب المنيا
معهد فني صحى اﻻسكندريه
حقوق اﻻسكندريه
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره دمنهور
تربية اسيوط
اداب القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
378789
679224
599430
613655
680083
324778
452885
232149
590683
136821
580618
683282
530669
894079
538418
458339
205574
512135
518057
803475
222702
178551
828812
732321
883089
309749
500200
536085
584512
801478
162943
656574

اسم الطالب
احمد محمود حسين مصطفى بلح
محمد حسن محمود محمد محمد
يوسف راجح يوسف السيد
احمد عبد القادر احمد محمد نور الدين
احمد صبرى السيد عبده
هدى عبد العزيز محمود دار
مريم محمد السيد السيد أحمد
عمر عماد محمد على
امير محمد مسعد محمد دعدور
جيهان شعبان عنتر حنفى
فاطمة جمال ابراهيم السيد قورة
امل محمد فتحى عبد السﻼم محمد جﻼل
احمد شريف حسونة علي عبدالحق
اسراء على محمد على
منار فكري عبد المجيد بدري ابو عيد
حسن محمد فتحي الجمال
مي بهاء الدين ابوالعﻼ السيد
ضحي السيد أحمد السيد محمد
امنيه سعيد محمد محمود الجزار
اسماء احمد محمد توفيق
بيشوى نجيب نابولى ابراهيم
عبد الرحمن محمد غانم ابراهيم
اميره عبدالناصر حسن محمود
محمد اسامه محمد ابراهيم
علياء مسعود محمد حسين
محمد كامل عبد الرحمن خليفه
يوسف هانئ احمد عبد اللطيف السيد
امنية ابراهيم ابراهيم عبد الحافظ
احمد محمد رخا ابراهيم رخا
مينا مجدى رمزى شاكر
هند رمضان شعبان عبد العزيز
حنان مصطفى محمد السيد العﻼمى

الكلية
زراعه عين شمس/رياضة
حقوق المنصوره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره انتساب موجه الزقازيق
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تربية الغردقة جنوب الوادي
اداب طنطا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب طنطا
تربية ابتدائي المنصوره
علوم طنطا
علوم رياضة سوهاج
طب بيطرى دمنهور
علوم كفر الشيخ
بنات تربية/رياضه عين شمس
حقوق اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه دمنهور
نوعية موسيقيه المنيا
اداب حلوان
تجاره سوهاج
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
تربية/رياضه الزقازيق
علوم اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق اﻻسكندريه
اداب دمنهور
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره اسيوط
تربية/رياضه الفيوم
تجاره المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
682723
668971
665520
672670
156416
877172
376320
230891
312078
819288
819193
318129
127463
749262
124236
112878
428121
147592
754828
320778
756325
674350
590556
314985
508319
232329
650505
876140
446644
506197
464749
677006

اسم الطالب
ميرنا اشرف ابراهيم عثمان صقر
عمرو السيد معوض عنتر محمد
رنا حامد عبد الفتاح عبد الرازق حامد
اندرو مدحت فايز زكى مليكه
مروة فاروق توفيق قرني
ايمان حرب حجازي محمود
محمود منصف جوده محمد السيسي
عبدالرحمن محمد حسين عبدالعظيم عيد
محمد مصطفى عبدالجواد عبدالغنى حسان
نورا ثروت صموئيل حنا
ايرينى سمير انور جرس
محمد حمدي أحمد زيدان
امنية طارق سليمان الجندى
امال ابرهيم محمد متولي
ناير نادر عبد الغنى على بدوى
نورهان سيد حسن جاد ﷲ
احمد تامر محمود عرفة
رشا محمد محمد حسن
محمود صالح ابراهيم سالم
اسراء محمد رضوان محمد صالح
محمود سليمان محمد سليمان
احمد سمير عبد الحميد سليمان حنفى
محمد احمد عوض عوض الغيطانى
احمد محمد أحمد السيد شبانه
اسماء محمد شبل محمد
محمد حسام الدين حسان حسين
نورهان مجدى على ابو طوق
ساره فتحى على فراج
محمود ايمن محمد الشرقاوى
ياسمين احمد بخيت احمدبخيت
محمد احمد محمد عبد الغنى الجندى
محمود اسامه السعيد محمود العدروسي

الكلية
تجاره المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
تجاره المنصوره
تربية بنى سويف
اثار قنا جنوب الوادي
تجاره بنها
علوم جامعة دمياط
تجارة جامعة السادات
طب بيطري المنيا
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب انتساب موجه عين شمس
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية جامعة دمياط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
علوم رياضة حلوان
تجاره سوهاج
تربية طفولة اسيوط
تجاره انتساب موجه طنطا
معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره انتساب موجه المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
801228
676088
126941
677158
845775
664543
605003
883903
680966
468027
741659
502420
136278
538099
113312
668024
213953
589958
145861
587746
581186
818970
519560
222593
154300
658377
438669
430903
840872
503402
748696
618890

اسم الطالب
آية محمود سيد محمد
ايمان خالد حميدو محمد المصري
هاجر عﻼء الدين عبد المنعم عباس
السيد احمد احمد محمد عرابى
احمد محمد حسين محمد
سالى محمود محمد احمد عيد
امنيه محمد عاطف محمدعبد التواب
شيرى شكرى فرج ايوب
عبد المنعم محمود عبد المنعم ابراهيم
فتحية الجالى عبدالقادر عبدالقادر بدوى
محمود ياسر صبرى محمود
شريف ياسر محمد ابراهيم الفطاطرى
اسماء محمد عمر علي
هدير رجب محمد مصطفى طه
صﻼح سعد محمد حسن
مروه عبد الحميد عبد ﷲ عاشور
محمود ياسر عبد الهادي احمد
اسراء العربي منصور رجب
سليمان حماده عطيه محمود
مها حمدى عبد القادر علم الدين
احمد محمد عبد الرحمن السيد على
اسماء على خليفه على
امانى عبد اللطيف احمد محمد عسل
احمد محمد جمال الدين محمد
هاجر احمد قرنى محمد
ادهم الرفاعى مرسى الشربينى كشك
هدى محمد خليل محمد خليل
اسراء ايهاب نعيم شعبان رجب
أسماء اشرف ابو بكر شواط
شاهندا شوقى سيد احمد محمد على
اميره عمر حمدان حسن
احمد محمد ابراهيم احمد

الكلية
اداب المنيا
تربية الزقازيق
فنون جميله فنون حلوان
حاسبات ومعلومات المنصوره
حقوق قنا جنوب الوادي
معهد فني صحى المنصوره
تجاره الزقازيق
اداب انتساب موجه اسيوط
علوم المنصوره
تجاره كفر الشيخ
علوم رياضة اﻻسماعيليه
تجاره اﻻسكندريه
زراعه القاهره
علوم طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
نوعية المنصوره
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تربية جامعة دمياط
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية/رياضه بنها
السن عين شمس
تربية ابتدائي المنيا
اداب انتساب موجه دمنهور
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
تمريض المنصورة
اداب اﻻسكندريه
علوم اﻻسكندريه
نوعية موسيقيه المنيا
علوم رياضة طنطا
تربية ابتدائي جامعة السويس
السن عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
755251
148843
803085
831847
533949
107647
677558
239794
305255
610818
239634
837924
240432
163599
388619
580480
103512
369863
527748
374615
322633
364481
827517
610229
673452
751146
538893
306236
299526
159414
502560
543888

اسم الطالب
نيره سمير عاشور خليل ايوب
حسام مرسى فوزى مرسى
آيه عزت محمد صﻼح الدين
ليلى محمود امين سﻼم
خلود فرج شيخون مهدى عسران
مى خالد امين عبد العظيم
محمد وسيم توفيق على خليل
محمد عاطف سيد صادق فرغلى
مريم جورج حليم جرجس
كريم محمد حسن انور
عبد الرحمن مجدى احمد محمد
احمد محمد سيد عبد ﷲ
مها مجدى محمد عبد الرحمن
محمد يوسف صوفى يوسف
علياء جابر عبدﷲ احمد
ضحى نبيه عبدالمنجى حسن
كريم محمد محمود محمد
سها مسعد السيد احمد
ايه سامى عبد الظاهر بهلول احمد
محمود رضا سالم حافظ
عزة السيد احمد لبن
شيماء محمد السيد محمد
منال محمود جمعه فاضل
فتحية احمد سمير احمد
هدير عبده محمد عطيه خطاب
محمد الدسوقى احمد محمد
ساره سعيد محمد جبر طايل
محمد سامي فتحى الطرشة
اسراء احمد على محمود سعيد
ربيع عبد العزيز عويس بكر
مريام زكى خليل شحاتة ميخائيل
شيماء على غيطانى احمد عمر

الكلية
اداب العريش
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
السن المنيا
حقوق قنا جنوب الوادي
السن عين شمس
اداب القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
حقوق القاهره
تربية طفوله شبين الكوم
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره القاهره
تربية فرع الوادى الجديد
تربية حلوان
تربية رياضيه بنين حلوان
تربية ابتدائي بنها
تربية طنطا
تجاره القاهره
حقوق بنها
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجاره انتساب م .بنها
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
دار العلوم ج القاهره
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
اداب الزقازيق
تربية ابتدائي الزقازيق
تربية/رياضه بور سعيد
تربية السادات
علوم جامعة السويس
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
اداب اﻻسكندريه
تربية/رياضه اﻻسكندرية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
664083
314474
155755
470275
284838
352290
355207
381754
314515
510986
746725
111516
236290
382287
657136
665165
315821
811196
384354
379963
538266
805943
741133
540524
229676
538000
812075
850111
596997
528025
540365
378134

اسم الطالب
سارا سعد نظيم محمد
هدير طارق شديد شعيرة
صفاء علي شعبان عبد الحي
اسﻼم عادل على إبراهيم السيد
مروة احمد عبد الفتاح محمد
خالد سيد على محمد السيد
هدى خالد محمد عبدالحميد
اسراء مرعى محمود عبدالوهاب
ايمان حسن شحات اللبودى
مروان محمد يسرى مصطفى محمد
ايمان محمد محمود زين العابدين كامل
نورا عاطف عبد الموجود علي حسن
ديفيد مجدى فرج غالى
شيماء ايمن صادق محمد حسوه
لينا كامل صالح حرام
محمد فهمى محمد سليمان ابراهيم الغابه
محمد احمد محمد ابراهيم
مارين اسلمان داود اسلمان
محمود على عطا ﷲ حامد
احمد ممدوح عمر علوان
سارة أيمن محمد عبدالحميد شقيطة
علي مبروك محمد عبد اللطيف
مصطفى احمد عبد الحميد القرشي
اميرة حسيني عمر عبدالحافظ
مريم ممدوح محمد احمد محمد
عبير محمود ابراهيم محمد الشربينى
جرجس سمير مﻼك عبيد
مصطفى ابراهيم احمد عبدالرحمن
ميسون احمد عبد المعطى محسن
مريم محمد احمد محمود عبد الوهاب
ندا مسعود عابدين ابوشناف
عاليه خالد على حنفى الطناني

الكلية
اداب المنصوره
تربية ابتدائي شبين الكوم
تربية بنى سويف
تجاره كفر الشيخ
علوم القاهره
علوم رياضة عين شمس
حقوق عين شمس
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
اقتصاد منزلى حلوان
حقوق اﻻسكندريه
تربيه شعبة تربية فنيه اﻻسماعيلية
علوم حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنها
علوم رياضة جامعة دمياط
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تجاره بنها
معهد فني صحى بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
كلية البنات علوم عين شمس
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تجاره جامعة دمياط
اداب اﻻسكندريه
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
زراعه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
286832
142774
470242
391475
118472
381287
433448
455332
652653
281501
583089
372473
678038
462265
292382
667748
527791
810849
827328
752108
103021
894051
119117
458247
310038
527251
740874
557599
435684
443563
578337
652263

اسم الطالب
غادة محسن احمد سليمان الفولى
نورهان احمد محمد عامر ابوطالب
محمد حمدي عبدﷲ السيد موسى
ندى احمد عبدالفتاح عبدالنبى
سمر مسعود عبد الرحمن بغدادى
عبدﷲ عصام عطيه محمود سليمان
مؤمن جمعة محمد على حسن
محمود سمير احمد غنيم الشيخة
احمد مصطفى السيد مصطفى شلبى
كريم ممدوح فوزى شاكر
ايه جمال مصطفى الشرقاوي
علياء اشرف احمد زكي
حازم حمدى احمد احمد الطريفى
امانى سعد عبدالفتاح عبدالقادر
اية حسن حنفى محمود
مصطفى محمود محمود على قصيف
مروة محمد شفيق ابوالحسن سلطان
توماس حنا شلبى كامل
عزالدين عصر فكرى عبدالحكيم
مريهام جمال بدوى على مجاهد
بيشوى بولس ذاكى جرجس
محمد جمال احمد محمد
حنان عبد الحليم عبد التواب عبد الحليم
محمد محفوظ عبد المحسن محمد ابو تركى
محمد جمال احمد طه شنيشن
يمنى عبد المنعم محمود محمد بركات
يس مصطفى يس محمد
احمد فوزى محمد احمد الجزار
لمياء احمد حلمى فؤاد عبد ﷲ
حسناء يسرى محروص عبدالصمد الحصاوى
محمد السيد احمد بيان
احمد عبد الفتاح محمد عبد الفتاح

الكلية
اداب القاهره
زراعه عين شمس
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب عين شمس
تربية/رياضه حلوان
حقوق بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره طنطا
كلية الفنون التطبيقية ببنها
طب بيطرى الزقازيق
اداب كفر الشيخ
زراعه القاهره
ك.ت .فني منشات بحريه بور سعيد
طب بيطرى اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب باﻻسكندرية
تجاره جامعة السويس
طب بيطرى القاهره
علوم رياضة سوهاج
تجاره انتساب م .بنها
تجاره جامعة السويس
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
اداب اﻻسكندريه
تجاره جامعة السويس
زراعه دمنهور
اداب اﻻسكندريه
علوم اسوان
تربية ابتدائي طنطا
زراعه المنصورة/رياضة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
653987
736949
294543
228759
921116
607277
880404
425697
747515
234979
284860
818190
507991
330747
321496
832811
512439
736833
680037
667848
300263
211494
545933
738396
725315
386383
221707
118896
284114
228339
310824
235709

اسم الطالب
اﻻء فتوح عبد القادر خليل
محمد العربي عبدالحق علي رزق
عبد الرحمن قيس محمد علي محمد
احمد محمد احمد العوضى الجندى
اسماء عبد الباسط مصطفي جاد الكريم
احمد عاطف خليل دسوقي
امل اشرف عبد الرحيم احمد
اسﻼم محمد السيد محمد المنياوى
بسمه عماد عبدالعزيز الصادق
ساره بهاء الدين محمد ابو العنين
يارا سعيد عبد العزيز سيد محمد
صابرين سعداوي علي خليفة
محمود عطيه محمد مندوه
احمد محمد عبدالواسع ابراهيم
ايمان عزت سليمان احمد
مريم جرجس برسوم رزيقى
سارة سمير عبدﷲ طياب كيرلس
احمد عبدالحميد عبدالموجود محمد
منار عماد المتولى احمد الداودى
احمد محمد محمد ابو شبانه
حسن احمد معروف عويس
احمد محمد منصور ابراهيم
محمد شريف محمد حافظ
نيره محمد عبدالمنعم عبدالمجيد
متاب نادر بيومى حسان
بثينه احمد سعد محمد
فاطمه عبد الحميد محمود وجية
ياسمين ياسر السيد ابراهيم
خالد محمود شعبان مصطفى
عمر محمد محمود مصطفى
مي مجدي محمود رجب
رحاب جاد ابراهيم ابو زيد

الكلية
اداب المنصوره
تجاره الزقازيق
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
اداب الزقازيق
علوم جامعة السويس
تمريض فرع مطروح
تربية جامعة السويس
معهد فني صحى امبابة
كلية اللغات والترجمة سوهاج
نوعية المنيا
حقوق اﻻسكندريه
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
تربية ابتدائي السادات
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فني تمريض الزقازيق
تربية المنصوره
تجاره طنطا
حقوق القاهره
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
رياض اطفال القاهره طالبات
السن عين شمس/رياضة
علوم عين شمس
تجاره عين شمس
اداب القاهره
حقوق عين شمس
تجاره انتساب م .بنها
رياض اطفال القاهره طالبات
دار العلوم ج القاهره

Page 4289 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
538786
313147
382298
580116
518002
105173
317821
893827
668885
236009
745847
279452
132113
600754
655334
313507
505549
662458
154006
466386
682664
745105
592338
158128
393796
606189
734155
297854
219990
166324
283632
584706

اسم الطالب
مى محمد عبد الحفيظ الشافعى
شرين شحات مصطفي علي
نورهان صﻼح الدين زكى محمد ابوالنصر
سميره يحيى قنديل سالم محمد
سماح محمد سعد مصطفى محمد
احمد عمرو ابراهيم حسن منصور
حمدي ابراهيم أمين ابراهيم حسن
سامى يوسف سامى شاكر
بسمه اشرف بخيت بدوى عسكر
اسراء اسامه محمد عبدالفضيل
فاطمه حسام احمد عبدالكريم
محمد اشرف ياقوت احمد
احمد اسامه عبد الرحيم ابراهيم
نشوى ايمن احمد عدلى عبدالفتاح
عبد الرحمن حسين حسنى عبد السﻼم
غادة بدر محمد عبد العزيز
احمد حسين زين الغرابلى
محمد احمد السعيد الغريب
امنية جمال احمد محمد
ساره محمد عبد النبى احمد حامد عيسى
رنا محمد جمال اسماعيل اسماعيل حتاته
بدر محمد عبد ﷲ حسن
دنيا محمد مصطفى ابو حجازى
ايمان دياب بكرى عبد الجواد
اسﻼم سمير بدر حنفي
جابر محمد عبد المعبود محمد
محمد عماد محمد نوح متولى محمد مجاهد
عمرو احمد محمد على
مها مختار حفنى السيد
عمار سراج الدين محمد غنيم
احمد سعيد عبد الغفار عبد الحليم
اﻻء وجية عبدالوهاب عبده

الكلية
تربية ابتدائي السادات
اداب شبين الكوم ج المنوفية
كلية البنات تربية عين شمس
اداب المنصوره
اداب دمنهور
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره سوهاج
تمريض المنصورة
تجاره عين شمس
تربية اﻻسماعيليه
تجاره القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره الزقازيق
تجاره المنصوره
تربية شبين الكوم
تجاره دمنهور
تجاره المنصوره
علوم بنى سويف
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تجاره بور سعيد
معهد فني تمريض اﻻسماعيليه
تربية جامعة دمياط
علوم بنى سويف
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب موجه الزقازيق
نوعية الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
اثار الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
808961
877342
527071
668153
241377
372755
809534
144743
289852
537162
121690
425828
312574
585758
305756
513033
116048
676476
540273
600948
315036
444714
910855
430292
471086
128450
608565
208529
879088
545226
453956
651432

اسم الطالب
عائشه كمال عبدﷲ كمال
فاطمه الزهراء محمود عزمى على
كريمان ابراهيم علي سليمان ابراهيم
سهيله اسماعيل مصطفى العفيفى
سلمى هشام ابراهيم حامد
فيروز سامي وليم صاروفيم
صموئيل ماهر صدقى عوض
نرمين ناصر سعد محمد
اية محمود عبد المنعم حسن
اميرة احمد محمد الشرنوبي سالم
محمود ايهاب فاروق محمد ابراهيم
مارينا جورج موسى سامى
عبد ﷲ محمد محمود عبدالفتاح
محمد جمعه محمود جمعه الفرحاتى
محمد صﻼح محمد الشرقاوى
ندى على سعد على طوليس
حسن وائل ابو سريع عبد الحليم
مى عبد الحميد عبد الحميد محمد يوسف
ريهام عمرو فرج عبدالمالك
اسراء عبدﷲ عبدﷲ فريد حسن
عبد الرحمن طارق محمد السيد شبانه
محمود عادل عبدﷲ ابراهيم ابوالعيش
احمد عويس احمد فريد
اسﻼم خميس احمد محمد حسن
هند محمد عبدالحليم على
نورهان صبرى انور متولى
ايه على محمد على
نورهان محسن انور عبده فرج
رحاب عوض محمد مصطفى
مينا منير عبده كرلس سمعان
امانى محمد بسيونى عبد العزيز الخولى
تسنيم كامل مصطفى محمد

الكلية
اداب المنيا
نوعية اسيوط
تربية اسكندرية
اداب جامعة دمياط
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره بنى سويف
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
طب بيطرى فرع مطروح
تجارة جامعة السادات
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه دمنهور
تجارة جامعة السادات
علوم حلوان
علوم اﻻسكندريه
علوم رياضة الزقازيق
تجاره بنها
حقوق طنطا
تربية ابتدائي اسوان
اداب اﻻسكندريه
تربية كفر الشيخ
دار العلوم ج القاهره
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية طفولة اسيوط
فنون جميله عماره المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
902697
304395
668680
753125
825643
281279
320260
227510
743900
378288
378422
213649
653804
663231
680997
223410
599474
611691
668179
119998
299736
426404
462486
461572
144944
833257
584701
746916
524066
234892
277703
457972

اسم الطالب
نورهان شعبان عبد الﻼه ابراهيم
ماهينور محمد ابراهيم امين
هشام السيد عبد النعيم محمود السيد
اسماء حسن محمود محمد حسن
فادى ميخائيل انور نجيب
علي محمد رشدى عمر محمد بدر الدين
محمد رمضان عبد الحميد أبو شنب
محمد حمادة يس على
اسماء محمد فهمى محمد
اسﻼم سامى محمد خضرى
سلوى السيد حسن سليمان عناني
لجين محمد يوسف علي سالم
ندى السيد سعد الرفاعى ابراهيم
مروه حماده حسن العشماوى
احمد يسرى على على حجازى
اسراء عﻼء فتحى سيد احمد
محمد عمرو عبد السﻼم اسماعيل
اميره طارق عبدالحى المرغنى
اسامه احمد محمد الشحات سعد
اسﻼم محمد قرنى حسين
ابراهيم كمال عباس دياب
محمد على عبدالصادق عبدالمحسن الزهيرى
هاله عبدﷲ عبدالعزيز الطوخى
دعاء ابراهيم محمد على القصاص
اﻻء جمال عامر حربى
بيشوى صالح سليمان لطف ﷲ
اسراء السعيد يوسف سبع
احمد سمير عبدالصادق محمد
تقى منصور عبد الحميد حسن حمودة
رانيا صبري احمد قطب
مجد عصمت عبد ﷲ الشيخ
يمنى وائل عبد الحكيم كيلة

الكلية
اداب سوهاج
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب انتساب موجه بورسعيد
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تربية ابتدائي اﻻسماعيليه
تربية بنها
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق المنصوره
حقوق المنصوره
تجاره جامعة السويس
حقوق عين شمس
حقوق الزقازيق
تربية ابتدائي الزقازيق
اداب كفر الشيخ
حقوق القاهره
معهد فني صحى امبابة
تمريض فرع مطروح
تربية كفر الشيخ
تربية ابتدائي كفر الشيخ
حقوق القاهره
فنون جميله فنون اﻻقصر
تربية ابتدائي طنطا
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس
طب بيطرى اﻻسكندريه
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
حقوق حلوان
تربية طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
590055
233004
389505
838168
845524
505517
528541
306555
370109
144575
462485
155955
814762
208003
819369
500281
390193
832736
352486
206096
651324
207693
579720
436870
889407
898024
537678
127679
613629
756222
501882
738995

اسم الطالب
احمد محمد احمد الجمال
رنا رضا شوقي سيحة
ياسين محمد محمد عطية
هاجر كامل يماني بشندي
جورج حسام ناروز بسادة
مؤمن ابراهيم محمد عبد الجليل
ثريا احمد مصطفى احمد مصطفى
احمد عارف عبد السﻼم خطاب مرسى
احمد عبدالمجيد احمد محمد
شروق محمود محمد عطاﷲ
نورهان يوسف محمد سعد
عبد الرحمن جابر عبد الفتاح حسن
كيرلس وديع رفعت لبيب
مايكل مدحت مرزوق أخنوخ
عبدﷲ سعد محمد احمد
مى عصام محمد على عبد الحق
نورهان مجدى فهيم قليني
زينب عبدالغفار محمود حسين
سهر هشام عصمت زغلول احمد
نادين محمود هيثم محمد
سما باسم توفيق على العراقي
نانسي ابو العﻼ معوض ابو العﻼ
رنا أحمد مصطفى محمد العرابى
اسراء حسين عبد الوهاب حسين نوار
روماني سمير نظير نصيف
ندي نصر الدين خلف محمود
ابتهال حاتم عبد العزيز عبد القادر بحر
مادونا بولس سيدهم بولس
بسنت محمد محمد عبدالرحمن
احمد سﻼمه سﻼم سﻼمه
نورهان بكر السيد بكر احمد
اميره احمد سليمان متولي

الكلية
اداب جامعة دمياط
علوم حلوان
تجارة جامعة السادات
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
المعهد الكندى العالى لﻼدارة  6اكتوبر
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات القاهره
زراعه كفر الشيخ
تجاره بنى سويف
معهد فني صحى بنى سويف
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره اسيوط
علوم طنطا
كلية البنات تربية عين شمس
علوم اسوان
السن عين شمس
فنون تطبيقيه حلوان
حقوق المنصوره
حقوق انتساب موجه عين شمس
علوم المنصوره
السن عين شمس
تربية ابتدائي اسيوط
تربية سوهاج
اداب دمنهور
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد فني تمريض الزقازيق
اثار القاهره
تجاره اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
363006
537059
754706
543529
217500
445382
664720
321371
729197
454106
531687
650546
592619
316557
728399
826618
890412
205926
910539
355445
755525
607601
596562
532746
375726
897542
526927
665607
661428
537738
588763
110569

اسم الطالب
وهيب اشرف وهيب يوسف
شيماء اسماعيل السيد متولي محمد
احمد عبد الشافى احمد سعيد
على حسن يوسف على ابراهيم
منة ﷲ فكرى مرتضى محمد
فاطمه الشحات محمد حسن الجمسى
محمد خالد جﻼل احمد ابراهيم البدالى
ايمان حسن عامر المغربى
امانى فيزى السيد حافظ السيد يوسف
ايه خالد السيد مبروك زيان
اسﻼم على محمد توفيق دليور
فيروز احمد محمد محمود عبد العال
نوران احمد حامد ابو عوض
نورهان احمد عبد العزيز سيد احمد الزاملى
عبد المنعم محمد عبد المنعم محمد مصطفى
جون حماية لمبى انجيل
امنيه جمال ناصر تركى
شروق فتحى عواد عامر
اسعد نصر ﷲ اسماعيل محمد
رنا محمود محمد محمود
روان عمرو امين رضوان
عمر عبد الراضي عبد الفتاح حسن
محمود محمد عبد الفتاح الدسوقى الشرباصى
محمود خليفه فايز السيد محمد خليفة
ساره يوسف مصطفى محمد
اميره كميل عويضه متى
شروق سعيد جابر قطب عبد العظيم
مياده سمير محمد محمد السيد
اسماء رفعت عبد القادر محمد عبد القادر
إسراء محمود ناجى صايم مصرى
محمود محمد عبدالمطلب منصور
امير نصر فوزى على

الكلية
تجاره القاهره
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره اسيوط
كلية البنات تربية عين شمس
نوعية طنطا
معهد فني صحى رياضه المنصورة
معهد فني صحى بنها
نوعية الزقازيق
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
تربية دمنهور
علوم بورسعيد
كلية الزراعة جامعة دمياط
اداب انتساب موجه بنها
تجاره بنها
السن المنيا
تجاره اسيوط
فنون تطبيقيه حلوان
حاسبات ومعلومات اسيوط
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تربية العريش
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
تجاره بور سعيد
تربية دمنهور
تربية نوعية بنها شعبة موسيقية
تجاره سوهاج
علوم طنطا
علوم المنصوره
تربية ابتدائي المنصوره
تربية دمنهور
تجاره طنطا
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
142443
141171
459075
278840
125831
525248
280065
813578
739504
313479
140978
595215
665574
905510
355122
457775
303328
530972
667945
111485
312425
356925
835869
895353
463854
575451
916399
848205
902198
813397
586962
587643

اسم الطالب
مى على فتحى زيادة
ماريان عماد حلمى عبد المﻼك
جهاد حمدى عبد المنعم غنيم
مهاب ايهاب عبد الوهاب احمد
خلود محمود حنفي محمود عبد الخالق
ايه عيد عبد العزيز علي عبد العزيز
محمد اشرف محمد حسنى احمد رمضان
اسماء محمد كامل عبد الحكيم
ياسر حمدى ابراهيم محمد
اميرة مجدي السيد مصطفى احمد الغزولى
هانم طلعت محمد موسى الوراقى
أحمد أشرف صالح على
غدير ابراهيم ابو العطا شحتو
فاتن فوزى محمد عثمان
مى محمد امام محمد
اسراء رشاد رشاد احمد سالم
سلفانا اشرف يوسف عوض حنا
محمد مجدى ابراهيم السيد قطب
اسراء نشأت توكل البحيرى
مادونا عماد عبد المﻼك غطاس
اسﻼم عبد الرحمن خيرى مصطفى
احمد مصطفى عطيه محمد
رمضان عبداللطيف محمود على
احمد موسى ضيف ﷲ احمد
اسماء وجيه محمد رضوان حمادة
ياسمين محمد ابراهيم العزب
ايمان سعد زكريا عبدالمعز
احمد سعيد بشير عبيدﷲ
دينا احمد مختار حسن
على عابد على عبد الجليل
شيماء محمد عطيه الشاذلي
هبه حمدى منصور محمد عبدالعال

الكلية
تجاره القاهره
اداب القاهره
اداب كفر الشيخ
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
تربية حلوان
اداب اﻻسكندريه
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية ابتدائي المنيا
اداب الزقازيق
تربية ابتدائي شبين الكوم
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تربية جامعة دمياط
صيدلة بورسعيد
تربية سوهاج
حقوق انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم دمنهور
علوم المنصوره
تجاره القاهره
معهد فني صحى بنها
حقوق انتساب موجه عين شمس
نوعية موسيقيه قنا
حقوق قنا جنوب الوادي
علوم كفر الشيخ
اداب طنطا
تربية ابتدائي اسيوط
كلية تجارة ج أسوان
طب بيطرى سوهاج
نوعية المنيا
تربية ابتدائي طنطا
علوم طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
209348
386050
284999
104518
205328
878121
912982
449526
609848
681850
439901
890019
880988
918898
599012
317885
369774
524692
920653
453106
428663
379124
438012
143768
370013
141068
456707
575881
282778
431387
432267
133524

اسم الطالب
احمد محمد متولى امام
فاطمة محمد زكي مهني
شيماء صﻼح محمود بيومى
شروق ابراهيم عبد الحميد غزال
منى زكرى زخاريوس بسطوروس
نهاد احمد قاسم احمد
احمد عادل عبد العال محمد
هدير عبد العال كمال مشعل
محمود محمد محمود عامر
محمود محمد محمد محمد القصبى راشد
مها صبرى محمود محمد محمد
نسمه محمد صديق سيد
مروه محمود محمد عبد الحافظ
ساره ظريف عزيز عطيه
اميرة سعيد الليثى على الليثى
احمد حلمي عﻼم عﻼم
ابراهيم محمد ابراهيم احمد
عمر محمد نصر امين عبد العال
محمد احمد عبد الحميد همام
دينا ممتاز سعيد حسانين ندا
روبير صابر فكرى يواقيم
مريم امام عبدالعزيز شافعى
ايه احمد مصطفى احمد طلحه
مصطفى هشام احمد على
ريهام محمد على شحاته غزى
ابتسام محمد محمد اسماعيل العطار
ايه ابراهيم محمد سليم
عادل احمد عبدالمعطى ابراهيم
ميرال محمد كمال عرفة
عبد العزيز محمد عزمى عبد العزيز محمد بيومى
احمد سعيد احمد محمود الصعيدي
اسراء صﻼح فتحى حسانين

الكلية
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تجاره سوهاج
حاسبات ومعلومات اسيوط
اداب طنطا
معهد فني صحى رياضه الزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب انتساب موجه دمنهور
اداب اسيوط
معهد فني صحى اسيوط
علوم سوهاج
علوم الزقازيق
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اثار القاهره
علوم اسوان
تربية سوهاج/رياضة
علوم طنطا
اداب انتساب موجه دمنهور
كلية البنات تربية عين شمس
تربية اسكندرية
حقوق انتساب موجه القاهره
دار العلوم ج القاهره
كلية البنات تربية عين شمس
نوعية طنطا
اداب طنطا
تجاره القاهره
تجاره طنطا
تجاره دمنهور
اداب القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
161071
585384
680211
510033
824946
468004
443863
378862
836752
609101
916542
578060
502114
581209
537288
244964
382556
537427
106825
504040
375680
889767
448354
732263
910920
144751
126868
916166
387135
809170
847416
436131

اسم الطالب
دعاء عطية ابراهيم طنطاوى
دنيا محمد محمد السيد الديك
ايه ايهاب السيد عبد الحميد محمد ضيف
بشرى ابراهيم بشرى فرهود
ابتهال احمد عارف محمد
غادة رمضان على حميدة محمد
فاطمة محمد عبد ﷲ ابو حسين
عصام العربى عبدﷲ عبدالرحمن
رشا محمد هاشم محمد
محمد حامد سليمان ابراهيم
اميره مصطفى ابراهيم زيدان
ندى رضا رمزى الجندى
نانسى محمد انور محمد
السيد محمود السيد محمد حسين
صفاء حسن محمد على مرزوق
حازم رؤوف رشاد محمد
بسمه احمد عواض علي
ساره ابراهيم حسن عبد الفتاح
نور الدين عبد البر عبد الحميد محمد عبد البر
احمد عاطف شعبان محمد العتال
هاشم عادل وهيدى صابر حسن
نورا على حسين سيد
يوستينا سمير صليب حنين
خالد شعبان حسين محمد
مارتن عبده عبيد عبده
حسام محمود علي ناصف
اميرة منتصر عبد الشكور احمد
حسنى ابراهيم عبدالجواد خضر
اميره سعد عبدالحميد مرسي
الزهراء مجدى فوزى على
كارولين اسحاق سعيد شانودى
ندى أبوالدهب حسن عبدﷲ بخيت

الكلية
اداب بنى سويف
تجاره طنطا
اداب المنصوره
تجاره دمنهور
تربية قنا ج جنوب الوادى
علوم رياضة كفر الشيخ
اداب انتساب موجه طنطا
علوم رياضة الزقازيق
تربية قنا ج جنوب الوادى
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
اداب اسيوط
تمريض طنطا
تجاره اﻻسكندريه
زراعه طنطا
تربية طفوله ج دمنهور
حاسبات ومعلومات الفيوم
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره دمنهور
تجاره انتساب م .بنها
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب م .بنها
معهد فني صحى اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حاسبات ومعلومات الزقازيق
حقوق اسوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية عين شمس
تجاره اسيوط
زراعه عين شمس
علوم المنيا
تربية قنا ج جنوب الوادى
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
907038
819631
244924
660939
612824
592807
463762
610190
504427
537855
678382
454394
159283
738691
318991
886438
742711
527681
208316
511597
253406
662930
469858
908739
907495
460676
120547
353762
167685
210421
604812
116755

اسم الطالب
اسراء مصطفي عبد العزيز محمود
ايمان سمهان عبد العليم عبد الوهاب
احمد عبد العزيز ابراهيم ابراهيم
محمد السيد عبد الباسط عبد المجيد فرحات
نورا محمد شعبان محمد عبدالرحمن
محمد حسين مصطفى كمال
امل عبدالمقصود عباس تراب
اماني عبدالعال سعدالدين عبدالعال
مارينا نصر انور بخيت
آيه جمال جﻼل محمد رضوان
احمد محمد عبد الفتاح ابو الفتوح
اسراء حمدى محمود صالح على
فاطمه رمضان حسن كامل
حسين صﻼح احمد محمد ربان
هاجر عبد المحسن محمد عمر
تريزه يسرى يوسف عبد المﻼك
مى رضا محمد السيد
سلمي عادل محمود عمر عبد ﷲ
شادن خالد مصطفى الخولى
اسراء رزق محمد هارون محمد
نورهان جمال محمد حسانين
يارا عبد الخالق عوض عبد الخالق
عادل مدحت فؤاد نوفل
ندا ايمن احمد حسين
اسراء احمد عبد العليم احمد
السيد على السيد محمد عبدالخالق
محمد عﻼءالدين حسن محسب
سمير مجدى الشحات موسى
محمد ايمن محمد السيد
يوسف احمد ابو الفتوح محمود
راندا احمد محمد فتحى محمد عبد العزيز
طارق صابر محمد راشد

الكلية
اداب سوهاج
دار العلوم المنيا
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تجاره المنصوره
اداب الزقازيق
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
اداب كفر الشيخ
نوعية موسيقيه الزقازيق
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تربية دمنهور
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم رياضة طنطا
تربية ابتدائي بنى سويف
تجاره الزقازيق
تربية ابتدائي بنها
معهد فني صحى اسيوط
تربية اﻻسماعيليه
علوم اﻻسكندريه
حقوق القاهره
حقوق اﻻسكندريه
علوم عين شمس
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره كفر الشيخ
اداب اسوان
علوم رياضة سوهاج
تجاره كفر الشيخ
حقوق القاهره
علوم رياضة عين شمس
تربية/رياضه الفيوم
حقوق عين شمس
معهد فني تمريض الزقازيق
حقوق القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
515057
278132
298892
309340
652356
515520
524759
399998
729423
146753
207757
734479
650018
518946
678938
465000
671407
539850
592156
223238
657669
369707
115567
222865
456680
549927
879458
294513
429104
369301
230009
914184

اسم الطالب
احمد محمود على محمد الشرقاوى
منة ﷲ وحيد رشاد محمد
احمد فوزي محمد حسن
نرمين حسام الدين عبداللطيف احمد
على احمد السيد احمد حوريه
شعبان شوقى رجب محمود البنا
احمد حمدى لطفي مصطفي عبدالجليل
منار صﻼح حامد على خلف
كيرلس انور رمسيس راغب
مى فتحى حفناوى حنفى محفوظ
رودينا طارق سمير دياب علي
محمود عبدالباسط عبدالخالق السيد
مهند محمد صالح عباس عثمان
وﻻء أحمد فتيحه السيد فتيحه
معتز السيد عبد الفتاح المتولى
سامح محمد حجازي ابراهيم
احمد السيد عبد ﷲ صبح
اميرة محمود حسن صالح سالم
يمني وائل السيد زعتر
ندى محمود احمد محمد
نسمه احمد عبد الجليل شهاب الدين
صباح السيد عبدالمنعم بيومى احمد غانم
فاطمه محمد حسن محمد
مصطفى حماده محمد عبد العظيم
اسراء ابراهيم عواد فتوح دوسو
خديجة شاذلى محمد توفيق القناوى
محمود نعيم سمير محمد
حسام محمد علي عطيه
دنيا محى الدين حسن على حمزه
زينب ماهر محمد عفيفي
دينا عماد فاروق دكران يونان
ساره ابوزيد شحات ابوزيد

الكلية
حقوق اﻻسكندريه
اعﻼم القاهره
علوم رياضة الزقازيق
تربية ابتدائي السادات
حاسبات ومعلومات المنصوره
حقوق اﻻسكندريه
علوم اﻻسكندريه
تربية ابتدائي بنها
تجاره انتساب موجه عين شمس
كلية البنات آداب عين شمس
حقوق عين شمس
تجاره الزقازيق
حقوق المنصوره
اداب دمنهور
تجاره كفر الشيخ
تربية/رياضه كفر الشيخ
تجاره بور سعيد
تربية دمنهور
تربية جامعة دمياط
اداب حلوان
دار العلوم انتساب موجه الفيوم
كلية الفنون التطبيقية ببنها
علوم رياضة القاهرة
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجارة جامعة السادات
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ
معهد فني تمريض اسيوط
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
معهد فنى تمريض بنها
السن عين شمس/رياضة
تربية طفولة أسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
280509
169545
179629
678974
209972
231399
238784
897014
515201
464644
844808
887469
240370
755758
737451
656978
150136
675908
671737
666753
285335
889850
452325
139107
111631
146627
673405
905241
456574
364820
533445
615360

اسم الطالب
ماريا ماجد عوض عزت جرجس
حسام حسن زكي جاد
محمد محمد عبد المحسن عبد العزيز
ايه محمد عبد الرازق السيد
عمرو محمد اسعد ابراهيم مصطفى
وفاء رمضان قلش السيد
مارينا بخيت صبرى خليل
محمود محمد احمد حماد
احمد رضا رمضان الحداد
نادر السيد محمود امين
كريم ربيع كامل عبدالسميع
محمد خليفه احمد خليفه
ايمان اشرف فتحي عطية
ايه السيد نجيب معوض
اسراء السيد ابراهيم يوسف
نورهان فرج فاروق عبد الستار طه
احمد كمال الدين عبد الحميد احمد
اسماء ابراهيم صابر ابراهيم
ايه احمد السعيد احمد
محمد عصام عبد المعبود السيد العشماوى
الحسن عبد الرؤوف محمد عبد المجيد نجم
عﻼ مسعود عطا مسعود
محمود عبد ﷲ احمد عكر
اميره اسامه ابراهيم محمد
خلود خالد عرفه محمد
بسمه سيد حنفى محمود
غاده عبد العزيز السيد السيد ابو حسن
نيرمين سعيد على محمود
هناء مسعود احمد احمد مسعود
نهى ايمن محمد موسى اسماعيل
مها سميح مختار محمد الديب
ساره ابراهيم محمد شحاته محمد السيد سرحان

الكلية
تربية ابتدائي شبين الكوم
حاسبات ومعلومات الفيوم
تجاره بنى سويف
اداب المنصوره
تجاره عين شمس
حقوق انتساب موجه عين شمس
كلية البنات آداب عين شمس
تمريض سوهاج
اداب كفر الشيخ
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
اداب المنيا
تجاره اسيوط
تربية حلوان
علوم العريش
تربية ابتدائي الزقازيق
تربية المنصوره
تربية حلوان
رياض اطفال المنصوره
طب بيطرى القاهره
تجاره طنطا
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
نوعية فنيه اسيوط
ك.ت .فني صناعى المحله الكبرى
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تربية/رياضه عين شمس
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
المعهد الفنى للتمريض بالجونة
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
اثار القاهره
علوم الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
207799
754299
804481
314449
165658
596866
576564
802848
901276
611135
532107
519521
300690
802001
883124
352450
365715
297812
820789
117500
585503
456171
588860
523839
818558
366475
459556
392638
471723
801395
134490
604997

اسم الطالب
مرام حسين ابراهيم حسين
مريم ابراهيم عيسى قﻼده عيسى
احمد على محمد شحاته
فاطمة عبد المنعم عبد اللطيف نور الدين
احمد عبد ﷲ عبدربه عبد ﷲ
عبد ﷲ رضا السيد عبد ﷲ
احمد غريب عبد المقصود شحاته
ادهم محمود صابر محمود
رضا عبد المنعم يوسف احمد
صفاء عطيه محمد بﻼسى
احمد ابراهيم السيد ابراهيم الصباغ
نشوى فرحات غريب عوض الخولى
اسماء محمود فريد عبد اللطيف
احمد اشرف مقبول على
مريم ميخائيل ابادير زكريا
عبدالرحمن سامى على مصطفى
نرمين حمدى ابراهيم عبده
اسﻼم ابراهيم السيد ابراهيم
محمد جمال عبد الباسط محمود
امانى عزالدين محمد عزالدين
نرمين السيد محمد ابراهيم السنبختي
حازم عبد الحميد العراقى سراج
بدير صبحي بدير عبد الغفار الديب
شيماء ريان حسن ريان حسين
احمد محمد لطفي محمد
محمد احمد محمد مصيلحي عزب
على فتح ﷲ فتحي فتح ﷲ جمعه
خالد عبدالرازق عبدالمقصود عبدالرازق
سامى جمال ابراهيم مصطفى
كريم احمد عبدالفتاح محمود
احمد خالد محمد عبد العليم
اسماء عبدالحميد محمد بحيري

الكلية
فنون جميله فنون حلوان
علوم بورسعيد
حقوق بنى سويف
تربية شبين الكوم
علوم الفيوم
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية /رياضه المنيا
معهد فني صحى سوهاج
نوعية موسيقيه الزقازيق
تجاره دمنهور
تربية رياضيه بنات اﻻسكندريه
تربية حلوان
علوم المنيا
علوم اسيوط
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره القاهره
معهد فني صحى طنطا
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تجاره المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تربية رياضية بنين بنها
تربية كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه عين شمس
ع.كندى تكنو.اعﻼم ت.خامس
اداب المنيا
حقوق حلوان
تربية الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
727858
901023
206470
501931
610497
538948
222510
840674
367088
743170
539705
825364
592040
655764
528922
126123
354295
889176
505579
426085
744183
888970
822465
219798
668791
585649
116906
467663
294137
887616
378113
503700

اسم الطالب
منى عبد الحميد محمد عيسى اﻻسود
ايمن العربي ابوزيد على
ساره هانى توفيق حسين
ميرنا جمال عدلى بخيت
احمد حمدي محمد ابراهيم
إيمان ناجى حامد حرحش
احمد رفعت العدلي عبد الحليم
بيتر بهاء نادى عزيز
بيتر هانى عزيز صليب
ياسمين حسن محمد عبدﷲ
إسراء عبد ﷲ حميدة عبد القادر حميده
هبه عاطف محمد محمد
إسراء عادل محمد ابو النصر
اسﻼم سعد احمد السيد الشامى
مهند محمد محمد محمد معروف
ايه عادل على شوقى ابو حسين
محمد عمرو احمد داود
حسين محمد عبد الوهاب محمد
احمد محمد فهمى سليمان ابراهيم
ساره صالح محمد الكيﻼنى
نيره عماد احمد محمود
كيرلس محروس دانيال اسكندر
غاده عبدالهادى محمود محمد
رضوى رمضان بسطاوى محمد
دعاء طه مصطفى محمد جنينه
هاله يحيى محمد ابوسالم
احمد عبد العزيز احمد عبد الموجود
احمد سﻼمه محمد على محمود
احمد حسين عبدالمنعم امبارك
مريم وجيه بدري عطا
رغداء ايمن محمد عبدالعظيم خطاب
أحمد محمد مصطفى منير الصادى

الكلية
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية رياضية بنين سوهاج
تجاره القاهره
علوم حلوان
تجاره جامعة السويس
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
حقوق عين شمس
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره بنها
معهد فني صحى اسماعيليه
علوم طنطا
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تجاره جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه المنصوره
زراعه سابا باشا اﻻسكندريه
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية ابتدائي فرع مرسى مطروح
تجاره جامعة السويس
تجاره اسيوط
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
حقوق عين شمس
تجاره المنصوره
علوم جامعة دمياط
اداب القاهره
تربية كفر الشيخ
طب بيطرى القاهره
نوعية فنيه اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة اﻻسكندرية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
524969
457785
380504
673499
806066
394884
591465
908427
540097
684921
323691
802597
729024
747138
726080
878205
602372
313329
524979
824657
135457
665030
506523
806811
292896
511848
834838
292643
108644
476913
502534
656879

اسم الطالب
خلود عبد ﷲ الغريب النبوى محمد محمد
أمنيه مصطفى سليمان الخولي
احمد محمد عبدالشفيع محمد عبدالكريم
يارا مصطفى عبد العزيز مصطفى سيد احمد
هدى راضى شحات عبدﷲ
سيد حسن على مصطفي
نادين مجدى محمد الكارف
مارينا رسمي عوض لبان
نيره بكر سعد عبد الغنى السماك
يوستينا عادل وليم ينى
رحمة عادل السيد مطر
اسﻼم اسماعيل قطب اسماعيل
نهى ابوبكر عبدالعزيز حسن فرح
اسماعيل احمد شوقى اسماعيل ابراهيم
تقى محمد صﻼح الدين رمضان محمد
ايه مدحت محمد محمود
اشرقت اشرف السيد حسن
سلمى عﻼء عبد الفتاح الخولى
روضة ياسر على محمد على ادريس
محمود احمد عمر محمد
عمر رجب محمد السمان
كريم عﻼءالدين عبد القادر محمد الفخاخرى
نادين احمد حامد السيد احمد
فيبي روسل بباوى ميخائيل
هاجر عمر محمد عطوه
امينة سموالدين محمد سمير مسعد حسين
ساره ابراهيم محمد سيد
وفاء خالد محمد محمد الحسينى
احمد عبد الناصر صابر رمضان
عمر أحمد ممدوح محمد الحداد
سهيلة محمد احمد محمود بدر
كوثر ايمن المتولى خلف ﷲ

الكلية
علوم طنطا
نوعية طنطا
تربية/رياضه بنها
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
اداب المنيا
نوعية بنها
فنون تطبيقية جامعة دمياط
اداب سوهاج
اثار الفيوم
تجاره المنصوره
معهد فني صحى بنها
اداب المنيا
اداب الزقازيق
تجاره جامعة السويس
علوم رياضة اﻻسماعيليه
السن المنيا
تربية الزقازيق
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تجاره اﻻسكندريه
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
تربية عين شمس
طب بيطرى كفر الشيخ
اداب جامعة دمياط
تربية ابتدائي المنيا
تجاره القاهره
نوعية فنيه اﻻسكندريه
تجارة قنا ج جنوب الوادي
بنات تربية/رياضه عين شمس
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
تجاره طنطا
علوم اﻻسكندريه
تجاره المنصوره

Page 4303 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
103949
663642
545575
208957
884335
360023
293607
442249
751397
473199
660493
320547
593480
589558
673885
881140
289795
371812
282900
667721
128686
133873
157225
558178
509903
592053
610240
282440
676456
841576
815618
206244

اسم الطالب
اﻻء ياسر شعبان عبد المقصود
نورهان نادر عبد اللطيف البيلى طه الصهرجتى
محمد ابراهيم صبحى محمود فوده
ابراهيم احمد ابراهيم عبدالمجيد
احمد صﻼح توفيق جبر
احمد محمد احمد سيد
انس احمد عبدالواحد حسن
احمد عادل عبد المنعم على محمد الفار
محمد عبده ابراهيم عبده صبح
مسعد محمد مسعد حسبو شرابى
احمد محمد عبد البديع محمد عبد ﷲ
محمود محمد عبدالحميد شعيب
هويدا صﻼح توفيق محمد مراد
هبة ﷲ جمال أحمد هيكل
هدير احمد عبد الحميد السيد احمد موافى
تغريد بكر سعد بكر
هدى عادل محمد فتوح
نورهان طارق حجاب سمهودى
عبد الرحمن محمد احمد عبد المنعم حسن جمعة
طاهر احمد عفيفى احمد
نورهان جمال احمد محمد
منة ﷲ مجدى عبد ﷲ عثمان
دينا على احمد على
مريم سمير عبد المﻼك ويصا عبده
معتز احمد حنفى محمود سالم
ايمان محمد عباس غالي
خلود جمال ابو بكر على النجار
مارك عصام عريان حنا
سوسو محمد احمد احمد السيد جوده
عبدالرحمن حسن حسين حسن
ريموندا منير عوض بشرى
رغد احمد بهاء الدين عبد الوهاب القصاص

الكلية
حقوق القاهره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره طنطا
علوم القاهره
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره طنطا
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
نوعية بور سعيد
تجاره كفر الشيخ
تجاره المنصوره
حقوق شبين الكوم ج منوفية
تربية جامعة دمياط
تجاره طنطا
تجاره طنطا
تجاره سوهاج
تجاره عين شمس
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره انتساب موجه قاهره
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه المطرية
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره جامعة دمياط
معهد فني تمريض الزقازيق
حاسبات ومعلومات حلوان
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تجاره بنى سويف
معهد فني صحى بنى سويف
حاسبات ومعلومات عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
504773
242839
842919
531909
452632
352650
740329
294250
328100
288476
735434
658422
207027
380069
666093
654830
392785
167659
150072
126255
436848
242915
607584
292525
306532
231460
236540
354588
447644
373788
557177
801425

اسم الطالب
سارة عبد الناصر عبد السميع على شعيب
ايه عﻼء الدين محمود احمد
فاطمة عبدالمنعم ضاحى عثمان
أحمد إبراهيم كامل محسب دغيم
ايمان عطيه عطيه الدماطي
عبدالرحمن محمد كمال السيد
خلود طه محمود علي سليمان البقري
باسم محمد عبدالغني عبدالمجيد
جوزيف طلعت عبده خله ميخائيل
سلمى عبده ابراهيم والى
وﻻء محمود محمود حسن
محمود احمد عبد الجواد عبد الوهاب الجوهرى
ميرنا ايهاب محمد سعيد عبد العزيز
ايمان اشرف عبده اسماعيل سليمان
عبد ﷲ سامى محمد السيد الدمناوى
ايه عاطف طلبه جوده ابراهيم
محمود عمرو طه محمد
محمد ابراهيم عبد العزيز ابراهيم
سمير عاطف شوقى منصور
نورهان كمال الدين نصر اسماعيل بدر
يارا عادل رجب قطب السيد
منة ﷲ ماهر فوزى عبد اللطيف
شادى عماد يوسف بشاى تادرس
هبة ﷲ محمد عاصم عبد العليم ربيع
محمود عبد الناصر فريد البحيرى
اسماء احمد محمد عبد ﷲ
نادر سيد عبد النبي محمد
اميره خالد محمد قطب
عمرو عطيه مسعد فرج
محمود احمد محمد احمد شريف
احمد مصطفى اسماعيل محمد
محمد صﻼح احمد ضاحى

الكلية
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد فني صحى بنى سويف
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية طنطا
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تربية ابتدائي الزقازيق
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم الزقازيق
معهد فني تمريض المنصوره
السن عين شمس/رياضة
كلية البنات تربية عين شمس
نوعية المنصوره
رياض اطفال المنصوره
علوم عين شمس
تربية الفيوم
اداب الفيوم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه دمنهور
حقوق حلوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
فنون تطبيقيه حلوان
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
اداب القاهره
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره جامعة السويس
تجاره طنطا
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره دمنهور
حقوق بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
604433
744142
680451
310527
731514
508781
616674
608674
148595
205851
359552
734920
589523
290140
599912
547486
534407
120892
124325
455165
678912
302037
823030
753625
324666
760769
447979
502109
162871
844132
500907
812815

اسم الطالب
احمد شامل السيد عبده
ايمان بسيوني علي الشحات
ايه عصر المتولى احمد زويته
رقية شبل بسيوني إبراهيم
احمد بﻼل ابوالفتوح امين غنيم
ايمان جمال محمود عبد الحافظ محمد
دينا محمد ابراهيم فنون
ياسمين محمد حنفى ابراهيم
اميره اسامه محمد عبد اللطيف سعيد
خالد يسرى احمد ابو زيد
مندور احمد ابوالمندور حسن
السيد عماد نصرﷲ احمد على
خلود داود عبدالفتاح الشهاوي
بسنت سيد محمود السيد
محمد يسرى حسن عبدالمعطى على
محمد صﻼح صافي حميده
امانى محمود مصطفى محمود خميس
محمد محى الدين ثابت على
احمد السيد مهنى عبد الحميد
طاهر فوزى محمد حلمى
خالد صﻼح محمد خطاب العدوى
عمرو محمد رجب محمد شلبى
تسنيم طه محمد ابراهيم
محمد خالد ابراهيم على ابوطالب
اميرة ممدوح عياد حبيب
راندا رزق منصور سالم
شريف احمد علي ندا
ميرنا محمد احمد حسين الشيخ
روبا محمد اسماعيل سعيد
الحسيني محمد عبد الحميد حمدي
روان ممدوح محمد ابراهيم سليمان
امال شنودة عطا ﷲ شنودة

الكلية
معهد فني صحى الزقازيق
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
علوم المنصوره
علوم رياضة شبين الكوم
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
اداب سوهاج
تجاره المنصوره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره القاهره
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
زراعه عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تربية ابتدائي طنطا
اداب انتساب موجه حلوان
حقوق الزقازيق
ك.ت .فني صناعى اسكندرية
تربية دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب القاهره
معهد فني صحى طنطا
تجاره المنصوره
علوم رياضة شبين الكوم
اداب قنا ج جنوب الوادى
تربية ابتدائي بور سعيد
تربية الغردقة جنوب الوادي
اعﻼم القاهره
تجاره طنطا
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
اداب انتساب موجه الفيوم
ك.ت .فني منشات بحريه بور سعيد
سياحه وفنادق اﻻسكندريه
علوم رياضة المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
756566
400429
456690
448826
434398
883075
818527
597648
734633
353661
312475
392801
660159
295793
881834
609726
656096
506222
213008
466044
209597
213149
124711
580021
576741
899334
244972
311561
548846
515241
531155
104589

اسم الطالب
ياسمين كمال درويش محمد
زينب سعيد حامد محمد عبدالباقى
اسﻼم محمود عرفة عبد الفتاح الفقى
هند محمد محمود محمد الرميسى
محمد عطا ﷲ عبيط محمد يوسف
ريهام حسين ممدوح حسونه
عبدالناصر خفاجه على عبدالحليم
محمد كمال ابراهيم ابراهيم الشناوى
صابر محمد صابر محمد
عمرو على حسن علي
صﻼح محمد عبدالمنعم حسن
عبدالرحمن ابراهيم عبدالستار على
كريم محمد رضوان جابر
هاجر ياسر إسماعيل أحمد
مصطفى رفعت عبد السميع محمد
احمد سمير على عبده سويلم
حسن محمد زهرى حسن منصور
روان عادل جابر عيد محمد
اﻻء هانئ عبد الستار بركات
اﻻء عبد القادر حسن عبد الرؤف القادرى
عمرو عطية عبد الجليل عطية
خالد ايمن احمد عطية ﷲ
احمد اشرف عبد القادر سيد
بسنت احمد زكى احمد ابو عامر
اميره عبده حسنى احمد الطنطاوى
الهام ناصر كامل حجازى
عبد الرحمن احمد عبد السﻼم عبد العظيم
عبد المنعم صﻼح عبد المنعم ابو حسين
عمر أدهم عبد المنعم أبورية
اسﻼم رضا ابو بكرعبده بيومى
محمد احمد على احمد مخلوف
مروان محمد ايمن عميرة عبد الرحيم محمد

الكلية
تربية العريش
تربية نوعية بنها شعبة موسيقية
معهد فني تمريض طنطا
علوم طنطا
تربية أساسي اسكندرية
إعﻼم بنى سويف
تجاره اسيوط
تجاره بور سعيد
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره طنطا
تجاره عين شمس
تجاره اسيوط
تجاره الزقازيق
تجاره المنصوره
حقوق انتساب موجه اﻻسكندريه
القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم
علوم رياضة جامعة دمياط
حقوق انتساب موجه حلوان
حقوق حلوان
حاسبات ومعلومات القاهره
تربية ابتدائي طنطا
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تربية طفوله سوهاج طالبات
حاسبات ومعلومات حلوان
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه دمنهور
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
728708
586222
610417
107233
375845
312844
302259
731258
678153
114970
836541
816953
827769
325537
901535
604931
614262
159326
473845
330964
297512
582352
293575
473194
667528
186181
243346
591782
910072
671531
383545
750046

اسم الطالب
محمود فرج دسوقى احمد ابراهيم
رحاب ربيع عبد الجليل الشال
احمد السيد السيد عبدالمقصود
يمنى محمد زين العابدين محمد
دينا السيد محمد متولي
اية عبد الغني حسن عبد المجيد
محمد رضا على احمد قاسم
محمد ابراهيم حسن امام احمد
ابراهيم السيد احمد محمد محمد
جيهان مجدى عبد السيد محمد عبد الرحمن
اسﻼم جمال ضاحى عبد الكريم
زينب سيد محمد بهلول
اسماء حسن رياض عبد الهادي
ريهام محمد احمد ابو زيد
اسماعيل حسان اسماعيل محمد
محمد وليد محمد ابراهيم مرسى
ساره احمد محمد محمد عبد الرحمن
وفاء محمد على امين
يمنى عماد الدين رجب محمد غديه
جهاد محمود حامد محمد المرسى
ياسمين ياسر اسماعيل سيد
ايه عبدالكريم سعد الغزالى
اندي جمال الدين حامد علواني
محمد عنتر مختار احمد النيل
اسﻼم حسام المتولى وهدان ابراهيم
ساره عبد التواب محمود عبد التواب
اسماء عبدالخالق عبدالرازق محمد
عبدالرحمن حسين حسين عسل
ذياد محمد منصور عبد العزيز
محمد حسين ابراهيم السيد
حسام حسن على عبدﷲ حسن
شروق على الدسوقى احمد

الكلية
تجارة جامعة السادات
زراعه المنصوره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم رياضة بنها
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره جامعة السويس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
السن عين شمس/رياضة
حقوق قنا جنوب الوادي
رياض اطفال المنيا طالبات
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
علوم عين شمس
تربية سوهاج/رياضة
تجاره انتساب موجه الزقازيق
نوعية الزقازيق
تربية بنى سويف
تجاره كفر الشيخ
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه القاهره
معهد فني تمريض طنطا
تجاره القاهره
تجاره كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه المنصوره
حقوق بنى سويف
دار العلوم ج القاهره
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
فنون جميله فنون اﻻقصر
اقتصاد منزلى حلوان
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
323954
135509
510461
806703
756384
364907
883479
500001
357619
837955
914165
126702
651659
112198
676060
107958
448990
836421
457953
115027
909257
473771
210255
912662
808672
528011
732194
169690
389410
849423
107456
909029

اسم الطالب
منة ﷲ زكريا ضوى مرشد
اروى محمد حلمي مرسي السجيني
خالد حسن احمد محمد
حسناء خلف كمال احمد
اسﻼم طلعت سليمان عبد الحافظ
اسماء حمدى جميل مصيلحي
هاله محمد فرغلى محمد
احمد عاصم فهمى محمد بدر
يحيى مصطفى محمد محمد
احمد خضر سيد بخيت
امين حسين اﻻمين حسين
داليا سعد محمود عبد المجيد
عبد العال محمد على مصطفى
ياسمين صفوت محمد محمد
اسراء السيد محمد محمد ﻻشين
يوسف فهد ربيع حسين
سارة عبداللطيف محمد عبدالعال اسماعيل
ايه بكري بدوي اسماعيل
نجﻼء فتحي اسماعيل شعبان شعير
منة ﷲ احمد خليل عبد الحي
عﻼ حماده فتحى العبد
علياء محسن يوسف على شعﻼن
محمد اشرف حامد محمد عبدالكريم جرانت
شيماء حسين سليمان هﻼلى
محمد محسن محمد بهى الدين عبد المطلب
رضوى طارق درويش محمد
كريم سامى حسن السيد دياب
محمد صﻼح حسين عبد ﷲ
منه ﷲ فتحى سروجى يوسف
الزهراء عبدالﻼه احمد محمد
محمود عز الدين محمود السيد دومه
تيسير يحى محمد على

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
نوعية عباسيه
حقوق اﻻسكندريه
علوم المنيا
تمريض اﻹسماعيلية
اداب انتساب موجه حلوان
اداب سوهاج
حقوق اﻻسكندريه
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية/رياضة فرع الوادى الجديد
العالي ترميم اﻵثار بأبي قير
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
حقوق المنصوره
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
زراعه المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية طنطا
اداب اسوان
علوم طنطا
السن عين شمس/رياضة
علوم رياضة اسوان
تربية كفر الشيخ
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
كلية تجارة ج أسوان
حقوق بنى سويف
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تربية الزقازيق
حقوق اﻻسكندريه
تربية/رياضه عين شمس
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق اسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
818871
527322
449010
301767
891789
429651
164279
742259
825684
542120
746678
876868
389722
755880
377083
525206
531724
613843
665633
166700
665622
815139
159896
451641
529894
391526
169257
752649
325083
609515
443681
306058

اسم الطالب
مصطفى جابر عبد ﷲ عبد الجابر
شيماء عزت عنتر إبراهيم النمنم
سلمى وليد حلمى عبد الفتاح
احمد محمد كامل عمر عميرة
اميره محمدسرى سيد سالم
رحاب احمد مرسى ابراهيم خليل
جهاد جمال سيد زيدان سيد
ياسمين طارق قرقار طانيوس
اﻻء محمد ابو المجد جﻼل
احمد محمد يحيى ابراهيم سعد
ايمان كرم محمود سليمان
اميره حسن جمعه سيد
على عمر على سعد
عبد ﷲ فوزى ابراهيم محمد
ياسمين سعيد عبدﷲ محمد حمودة
مروة رضا احمد احمد يوسف
عبد العظيم طلعت عبد العظيم جاداللة
عطيه السيد محمود محمد
هاجر السعيد بدوى عطوه
فاطمة عبد الرحمن معتمد منسى
ندى مصطفى مصطفى عبد الرحمن صالح
هاله عبدالمغنى ربيع رياض
كريم احمد محمد طه
عبدﷲ جمال محمد عبد المنصف سويلم
احمد رزق عبده ابراهيم على
رنا حسن فتحى حسن النشار
وﻻء منصور قرني محمود
منه ﷲ عماد الدين احمد عبدالرحمن سعيد
خديجة جمال يوسف احمد
محمود شريف محمود محمدالقماش
اية ابراهيم محمد عبد ﷲ العجان
محمد حامد عبدالحميد الميهي

الكلية
حقوق اسيوط
علوم اسوان
تربية طفوله طنطا
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تربية/رياضه اسيوط
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
اثار القاهره
علوم اسوان
تجاره اﻻسكندريه
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
حقوق اسيوط
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
تربية العريش
تربية ابتدائي عين شمس
علوم طنطا
اداب دمنهور
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تربية المنصوره
نوعية فنيه الفيوم
تجاره طنطا
تربية رياضيه  /بنات المنيا
تجاره اسيوط
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
تربية دمنهور
علوم رياضة حلوان
نوعية الفيوم
تجاره جامعة السويس
تجاره جامعة السويس
تجاره الزقازيق
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
600776
576008
305417
456062
534259
510039
227940
167610
456101
124388
540477
397449
446759
459099
885884
161471
557362
210050
434229
753041
116846
536609
205873
509056
456526
144320
361159
911816
358252
608059
363671
519194

اسم الطالب
اسماء جمعه عبدالغنى عبدالفتاح
رانيا نبيل عبد الفتاح عﻼم
تغريد جابر على محمود شحاته
وليد سامى محمد ابو الخير ابو الخير
ندى زيدان السيد حسن زيدان
ابانوب عادل ناشد مسعود
شهد ابوبكر السعيد البندارى
شيماء عبد الرحمن محمد عبد الغفار
محمد اشرف محمد الزيات
عبد الرحمن احمد مصطفى احمد
إيمان محمد شحاته أبو الحديد
احمد مجدى محمد فريد
فارس احمد عبد المحسن ابو الهوى
نسرين محمد مصطفى حصان
محمد حمدى عبد الحميد منصور
اسامة احمد ابو زيد محمود
احمد محمود سامى مقلد
مصطفى محمد احمد جمال الدين محمود
احمد محمد السيد عيد سالم
هدير سيد عبد المجيد حسين
محمد محمود محمد امين
اسماء صبحي توفيق حسن سﻼمه
مروه طارق حسن السيد
نورهان سمير حسن ياقوت محمد
شيماء عﻼء محمد زياده الميهى
امل صﻼح جمعه سعد
شيماء فتحى عبده صالح عبدالنبى
محمد شريف عبد القادر احمد
اسماء ربيع مصطفى حجاج
دعاء احمد متولى عباس
محمود يسرى محمود احمد
حنان حمادة يوسف حجازى

الكلية
تربية ابتدائي الزقازيق
العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس
تمريض شبين الكوم المنوفية
تجاره طنطا
زراعه دمنهور
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد فني صحى بنى سويف
معهد فني صحى رياضه طنطا
تجارة جامعة السادات
تربية ابتدائي دمنهور
علوم حلوان
تربية رياضيه بنين طنطا
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
طب بيطرى اسيوط
معهد فني صحى بنى سويف
علوم حلوان
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية بور سعيد
تجارة جامعة السادات
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق اﻻسكندريه
معهد فني صحى طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية رياضية بنين اسوان
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
رياض اطفال المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
752405
507997
106946
605002
582507
614787
464700
680455
379100
607622
299309
536024
144017
596657
746094
753156
449815
593313
583637
238998
662583
119339
527926
759125
669935
579917
732032
759620
804159
529335
614223
330113

اسم الطالب
ميرنا ابراهيم على ابراهيم سعده
مصطفى محمد محمد على كامل
احمد بدر عبد الرحيم شاكر
امنية مجدى احمد السيد
على احمد على الجمال
رضا محمد السيد محمد
حسام محمد محسن محمد حسن
حنان عبد الحميد احمد عبد الحميد ربيع
رغده مدحت عبدالعزيز شافعى
محمد احمد غمرى مرسى
فاطمة عكاشة ابوبكر عثمان
اسراء رمضان عبدالستار زيدان متولى
هدى محمد منشاوى اسماعيل
نهال عادل عبد الرؤف عبد العزيز عابدين
عبد الرحمن محمود سليمان سليم
ساره هارون رشاد عبده المحﻼوى
نادين جمال السيد على محمد
نسمه جمال عبد المحسن درويش
ايمان رضا مصطفى حلمى البهنسى
خالد على السيد محمد
فارس محمود محمد محمد
بسنت وائل عبد المنعم محمد
رغده اشرف محمد السيد حبيب
رقيه حميدى احمد محمد
ياسر جميل البسيونى الباز البسيونى
هند مدحت محمد البسيونى عبد الهادى
عبد العزيز محمود عبد العزيز محمد
محمد سمير سعيد الجندى
ايه كمال الدين عبدالغنى دردير
محمد عاطف مصري عبد العزيز الجارحى
دنيا على اسماعيل حسن
محمد عﻼم محمد عبد الوهاب سيد

الكلية
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
اداب دمنهور
تجاره القاهره
تمريض الزقازيق
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية/رياضه كفر الشيخ
فنون تطبيقية جامعة دمياط
حقوق عين شمس
حاسبات ومعلومات الزقازيق
اداب انتساب موجه حلوان
طب بيطرى دمنهور
كلية البنات تربية عين شمس
علوم جامعة دمياط
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره بور سعيد
حقوق طنطا
تربية جامعة دمياط
تربية/رياضه طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
بنات تربية/رياضه عين شمس
علوم اﻻسكندريه
علوم رياضة اسيوط
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
كلية اللغات والترجمة سوهاج
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره الزقازيق
تربية المنيا
تربية دمنهور
نوعية الزقازيق
زراعه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
463591
452170
368446
679700
534619
456884
226423
804907
277665
533285
670693
387146
670790
137896
145172
530222
895516
292933
215847
837036
448033
801621
541819
500025
591573
105138
833944
808887
309769
111624
366013
151683

اسم الطالب
منار حمدى معوض عبدالعزيز عبده
عبد ﷲ السيد حسن ابوهبل
اسراء احمد سمير احمد محمد خلف ﷲ
منى محمود محمد حامد
ساره علي محمد محمد الصيفى
رحمه سامى رجب احمد البلتاجى
سعيد طارق فتحي سيد
مايكل مجدى ناروز جورجى
عمرو محمد محمد محمود عبد الرحمن
فاطمه فهمى حسن على توتو
ايه لبيب حسنى على
ايه ايمن محمد سيد احمد
سهام احمد ايوب محمود عثمان
خلود طارق حسين صالح
كريم السيد ابراهيم حسن
صبرى محمد صبرى الشيخ
ابانوب امجد وصفى مسعد
سلمى ايمن شعراوى احمد
مريم هانى سمير عبده
رحاب عمر عبدالدايم عمر
محمد عصام توفيق محمد الشناوي
محمد عبد الرؤف شعبان سيد
ابانوب مراد جميل اسرائيل قرقار
مايكل وجيه جورج سليمان عبدالملك
ميرنا احمد احمد رجب المنزﻻوى
ساره بهيج سيد عبد ربه
فاطمة عبدالرحيم سالمان أحمد
محمد خلف محمد صابر
معاذ كامل سيداحمد عثمان
ايناس عادل عدوي احمد
محمد خالد عبدالحكيم عبدالرحيم بدر
ايهاب سيد علي علي

الكلية
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
نوعية بنها
تربية المنصوره
تربية دمنهور
اداب كفر الشيخ
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية /رياضه المنيا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
معهد فني صحى اﻻسكندريه
علوم المنصوره
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
علوم المنصوره
اداب انتساب موجه القاهره
علوم رياضة المنيا
معهد فني صحى اﻻسكندريه
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب القاهره
تربية حلوان
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب قنا ج جنوب الوادى
معهد فني صحى بنى سويف
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
579136
661604
888700
534051
596449
677133
401901
471175
138760
883153
362336
907939
611256
133340
671689
210895
609473
899816
748117
760798
326422
611066
680751
591264
125910
440191
322981
229261
549158
447904
519793
161145

اسم الطالب
نادر فتحي عبد الرحمن محمد حويش
محمد عبد المحسن السيد عبد العزيز البكراوى
رحمه عادل سيد عبد الرحمن
سامية محمد السيد محمد محمود
خالد محمد السعيد المهدى
احمد اسامه السيد يوسف
بسنت خالد عبده عوض رمضان
هدير محمد إبراهيم محمود خطاب
بتول عبد ﷲ حامد سﻼمه
ايرينى اسحق عزيز عبد المﻼك
ايه حميد صابر عبدالحليم
اسﻼم فتحى محمد محمود
نورا محمد عثمان محمد احمد دسوقى
محاسن سيد ممدوح محمد
محمد صفوت عبد الهادى مكاوى
تمارا احمد قدرى محمود محمد
مارينا جميل حنا مسيحه
اندرو جرجس وهيب بسطوروس
فاطمه عبد السﻼم حسين حواس
هند محمود محمد محمود سليم
احمد سعيد ابراهيم نصر
محمد احمد عبداللطيف محمد
اسراء محمد عبد الحميد نافع عتمان
اسماء ايهاب السيد الحناوى
ماهيتاب شكرى حسين امام
نانسى يوسف مكس حبشى
زينب محمد مسعد محمود الميدانى
دنيا عبدالعزيز عبدالوهاب محمود شديد
هانى منتصر سالم السمكرى
عماد كامل البيومى البيومى غانم
رانيا رضا على محمد المزين
امينة محمد ابوبكر فايد

الكلية
علوم رياضة المنصورة
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب اسيوط
تربية ابتدائي دمنهور
تربية ابتدائي جامعة دمياط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره انتساب موجه طنطا
تربية ابتدائي كفر الشيخ
زراعه القاهره
فنون جميله فنون المنيا
دار العلوم الفيوم
تربية سوهاج/رياضة
رياضيه بنات الزقازيق
حقوق القاهره
تربية رياضيه بنين المنصوره
اداب عين شمس
تربية ابتدائي الزقازيق
اداب سوهاج
علوم رياضة جامعة السويس
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
زراعه الزقازيق
تمريض المنصورة
فنون تطبيقية جامعة دمياط
علوم القاهره
اداب اﻻسكندريه
اداب شبين الكوم ج المنوفية
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
زراعه المنصورة/رياضة
اداب انتساب موجه دمنهور
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
387325
449780
527326
803635
672408
168574
809820
732211
121990
428228
277634
604485
652539
169276
137331
163531
356341
682370
300204
735673
531795
653342
128862
378095
732602
672974
179186
607491
578033
467517
577419
132259

اسم الطالب
دينا عبدﷲ حسين على
عزة محمد سعد زغلول محمد
فاطمه محمد محمود رمضان السبكى
آيه محمد محمد خيرى على
ايمان عيد سﻼمه محمد
فاطمة احمد عبد الخالق صقر
شاهندة محمد فولى عبدالعزيز
محمود محمد محمد احمد ابوالوفا
منة ﷲ السيد القطب محمد
محمد منصور على منصور رزق
عمر مصطفى جاد مراد حرب
الشيماء مازن خليل مازن
اسامه رضا زاهى ناروز
ربيع عمار سالم عبد المقصود
احمد سيد شاذلى احمد محمد
عبد الرحمن خالد حسين سالم
ايه مجدى ابوضيف ابوالعﻼ
عﻼء عزيز منصور بركات مصطفى
نادي محمد عبد الصمد عبد الحميد
ابراهيم منصور عباس محمد منصور
محمد ممدوح صبرى شبل
اسراء محمود عبد العزيز الدرينى
اسراء سيد على سليمان
بسمه محمد فتحى عبدالعزيز الشويحي
مى عاطف محمد بدوى
مصطفى صﻼح فوزى محمد على الهوارى
جون عيد اسرائيل غب﷼
على مسعد على السيد سﻼم
عزة احمد عبد الرحيم المجدوب
شادي محمدي السيد ابراهيم جمعة
محمد محسن المتولى على الشرشابى
طه طارق يوسف ابو العنين

الكلية
بنات علوم رياضة عين شمس
اداب طنطا
علوم بورسعيد
تربية ابتدائي المنيا
السن عين شمس
خدمه اجتماعيه الفيوم
تربية ابتدائي المنيا
تجاره الزقازيق
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه دمنهور
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
معهد فني صحى الزقازيق
علوم رياضة المنصورة
اداب الفيوم
تجاره القاهره
تجاره بور سعيد
اداب عين شمس
معهد فني صحى المنصوره
تجاره انتساب موجه طنطا
اثار القاهره
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
اداب المنصوره
تربية حلوان
تربية ابتدائي عين شمس
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره طنطا
علوم بنى سويف
اداب الزقازيق
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
اداب كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان

Page 4315 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
223622
614108
671790
145128
320441
731453
142884
665592
133239
310509
679374
672132
126247
141156
352582
530896
830274
889177
131427
239906
736171
737735
445281
384981
674080
244236
813206
738084
520128
879059
605377
611523

اسم الطالب
منه وليد محمد لطفي
اروى محمد جﻼل مصطفى عبدالدايم
ياسمين محمد عبد ﷲ محمد احمد
عبد الرحمن محمد عبد السﻼم عبد النبى
محمد عبد القوي درويش البنا
اسراء خالد محمد مفيد
نهال محمد عبد الستار محمد
مروه ماجد الطنطاوى الطنطاوي
اسراء زكريا العزب محمد
هاجر عاطف عبد ﷲ اﻻفندى
الشيماء محمد مقبل محمد
تسنيم الجوهرى محمد يوسف
منه ﷲ يسرى السيد عبد الحليم
رحاب سعيد خطاب محمد
نور تامر زكريا الدسوقى حسن
عبد الفتاح الشحات عبد الفتاح إبراهيم الصفتي
عمر حسين محمد محمود
سيد مصطفى على سالم
نورا جمال حافظ عبد ﷲ
اسﻼم عمرو عبد المنعم عبد القادر
عمرو هشام عبدالباسط احمد العزازى
نيره احمد عبد المقصود السيد دياب
ايمان السيد محمد حسن الديهى
مصطفى عبدالرحمن عبدالفتاح عبدربه
ساره حمدى رجب حافظ ابوالنور
امل رجب محمد عبدالباسط
الهام محمد عيد محمد
احمد ألفت خليل علي
أية عبد الحليم أبو العﻼ سليم
يحيي ابو بكر صديق محمد
اية محى الدين محمد على الجوهرى
إيمان محمد سعد عبد ﷲ

الكلية
اداب عين شمس
علوم الزقازيق
نوعية المنصوره
علوم القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
دار العلوم ج القاهره
تجاره انتساب موجه طنطا
معهد فني صحى المنصوره
نوعية جيزه
تمريض شبين الكوم المنوفية
دار العلوم ج القاهره
علوم بورسعيد
اداب القاهره
تربية حلوان
تجاره القاهره
تجاره دمنهور
تجاره سوهاج
حقوق اسيوط
علوم رياضة حلوان
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
تجاره الزقازيق
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية طنطا
تربية ابتدائي بنها
اداب المنصوره
فنون تطبيقيه حلوان
اداب المنيا
علوم رياضة اسوان
تجاره انتساب موجه طنطا
معهد فني صحى اسيوط
نوعية الزقازيق
تجاره انتساب موجه الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
223246
586005
107888
604631
891792
317554
824177
233727
902850
303658
837830
610041
395288
383135
138830
459733
579808
608004
730429
801272
678919
592099
826489
305429
107655
677148
314321
381958
308019
427223
161456
737782

اسم الطالب
نورهان مصطفى محمود مصطفى
محمد عماد إسماعيل على
مريم حسام الدين عرفه احمد عبد الواحد
رنا السيد محمد عبدالسﻼم
سلمى صﻼح الدين عبد الرحيم حسين
ياسمين ابراهيم عبد الستار الدسوقي الشافعي
عبدﷲ علوي حسين عبدﷲ
نورهان ايمن فوزى حماد
منه ﷲ مؤمن اسماعيل محمد
هبة صبري فهيم منصور
محمد صالح فؤاد محمود
ايمان عاطف عبد الحميد محمد
محمد عصام فتحى البابلى
بثينه احمد عمر احمد
منة ﷲ رمضان محمد ابو المجد
اسﻼم احمد على ابو قورة
مريم أحمد محمد مصطفى السنبختى
ايه اسامه عبد العزيز عبد ﷲ
محمد عاطف عبد الرؤف عبد المنعم
هاجر رمضان عبدالعزيز مرسي
مجدى احمد انور المرسى الباز
مريم السيد عوض الجمل
احمد عبدالناصر فهمى عبدالكريم
رحاب بدر محمود محمود بركات
محمد حسن محمد حسانين
احمد محمد البكرى عبد الحي
اسراء عبد ﷲ عبد السﻼم حماد
اسراء احمد محمد طه عكه
اسماء سطوحي عيد الشاذلى
احمد محمد فتحى محمد الشاذلى
احمد صﻼح الدين مصطفى احمد
اسماء اسامه على مصطفى محمد

الكلية
اداب عين شمس
تجاره طنطا
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره انتساب موجه الزقازيق
حاسبات ومعلومات اسيوط
كلية الفنون التطبيقية ببنها
اداب سوهاج
تجاره عين شمس
تربية سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تمريض اسيوط
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تجاره كفر الشيخ
تجاره المنصوره
تمريض الزقازيق
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
معهد فني تمريض المنيا
تجاره المنصوره
حقوق المنصوره
اداب اسوان
تربية ابتدائي السادات
حقوق عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
رياض اطفال القاهره طالبات
حقوق عين شمس
تربية ابتدائي السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
830381
393849
817389
898499
476570
604835
156718
532823
802022
141664
656679
518408
166246
530293
582394
461153
749893
600738
365406
670092
395124
899840
821808
592630
431667
543795
535485
317641
371149
605847
614657
683480

اسم الطالب
عبد الرحمن عادل محمد علي
شادى اشرف فاروق السيد
امير صفوت فتحى نصرﷲ
عدنان علي السيد احمد
احمد عصام زكى عبد السﻼم الجندى
شروق عبدالغنى عبدﷲ عبدالغنى
اسحق محروس شحاته وهبه
محمد عوض عبد اللطيف خليل
انطونيوس عبدالمسيح توفيق وهبه
بهاء مصطفى حسين عبد المنعم ابوغرارة
اﻻء ايمن محمد السيد احمد
الهام توفيق محمد عبدالرؤف ابو سيد
امنيه محمد عبد الفتاح على
مؤمن احمد عصام فؤاد حلمى الحكيم
نهال خالد السيد محمد
جورج وديع خاطر جاورجي بشاى
انغام احمد محفوظ احمد
رضوى ابراهيم عطيه محمد احمد
دميانه كمال لحظى سﻼمه
محمد احمد عبد العزيز احمد محمد
ايمن محمد عبداللطيف احمد
احمد العارف احمد عبد ﷲ
دينا عباس احمد عبد العال
هبه ﷲ رأفت عبده البردويلى
مروان عصام الدين عبد ﷲ حسين على سليمان
اسراء عبد الفتاح عبد المقصود عبد المطلب بهنسى
ايه ممتاز محمد ممدوح القرشي
محمد بيومي محمد بيومى
عبدﷲ محمد ابراهيم الدسوقى السيد
جمعه عيد جودة عبد ﷲ الكردى
مفيده عيد العجمي عوض دراز
محمد السيد احمد فاروق محمد السيد

الكلية
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره بنى سويف
كلية اللغات والترجمة سوهاج
حاسبات ومعلومات حلوان
كلية البنات علوم عين شمس
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
تربية ابتدائي دمنهور
معهد فني صحى بنى سويف
تجارة جامعة السادات
صيدله المنصوره
اداب دمنهور
اداب الفيوم
علوم بورسعيد
تربية ابتدائي طنطا
استنفد الطالب رغباته
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية انتساب موجه بالسويس
تجاره الزقازيق
حقوق عين شمس
علوم المنصوره
تجاره جامعة السويس
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
فنون تطبيقية جامعة دمياط
علوم رياضة طنطا
علوم رياضة الزقازيق
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
علوم جامعة دمياط
تجاره انتساب م .بنها
معهد فني تمريض الزقازيق
علوم الزقازيق
تجاره جامعة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
362236
530520
894867
286321
393870
843616
229976
465148
736322
577926
140660
468545
282101
217070
605383
801485
665577
846011
217947
204531
542078
447364
392797
214857
588350
666182
291226
583640
903756
674919
662975
605629

اسم الطالب
هبه محمد عدلى عدوى
محمد محمود يوسف الغرباوى
مارينا فرج صابر فرج
ندى احمد عبد الوهاب احمد
احمد محمد عطيه محمد محمود
امنه حسن عبدالحميد عبدالعزيز
غاده رجب سيد دياب
احمد خالد حسن السيد حسن
اسراء محمود جوده التهامى
هشام هانىء عبد العظيم حمد
سلمى محمد عبد السﻼم درويش
محمد عبدالناصر بسيونى على
ريم مدحت على احمد موسى
محمود سعيد رمضان سﻼم
بسمة ياسر عبد السﻼم السيد
يوسف محمد صﻼح عبد الحميد
فاطمه المكاوى حبيب المكاوى علي
ماهيناز محمد فهمى احمد
اسماء عبدالعليم احمد عبيد
ابراهيم حسين صديق ابراهيم صديق ابراهيم علي
مروان محمد رمضان محمد بدوى
محمد مصطفى محمد عبد ﷲ بكتوت
محمد هشام احمد مصطفى
عبد الرحمن يوسف سيد عبيد
بيشوى وحيد معوض جريس سليمان
احمد مسعود عبد النبى ابو الفتوح
صموئيل نجيب ميشيل ميخائيل
ايه مجدى على نور الدين
محمد فضل محمد احمد
محمد احمد حسن محمد قنديل
احﻼم عبد الوهاب فؤاد محمد سعيد
دنــيا عﻼء مصطفى احمد عزام

الكلية
دار العلوم ج القاهره
زراعه دمنهور
تربية ابتدائي سوهاج
تربية عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم جامعة السويس
تربية/رياضه عين شمس
اداب كفر الشيخ
تربية طفوله الزقازيق
علوم المنصوره
اداب القاهره
تربية/رياضه كفر الشيخ
فنون تطبيقيه حلوان
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تمريض الزقازيق
تربية رياضيه بنين المنيا
علوم المنصوره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق عين شمس
علوم رياضة اسوان
تربية طنطا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية طفوله طنطا
علوم رياضة سوهاج
زراعه المنصوره
معهد فني تمريض المنصوره
علوم رياضة الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
240009
118354
733282
477766
458777
300161
185041
605872
143116
611470
143530
167418
277367
593680
104311
358088
657875
604477
611028
466226
148656
677700
125904
505283
229242
736224
465968
679825
729588
368911
505509
231532

اسم الطالب
احمد فرغلى عبد التواب فرغلى
فاطمه صابر عبد الخالق حسانين
ايه رفعت السيد على العاصى
هدير صﻼح عبداللطيف الدماطى
اميره عبد الحميد عبد الحميد البانوبي
مصطفى ماهر محمد عبدالمحسن
نجاه محمد عويس عبد العزيز
اسماء بدران ابراهيم محمد محمد
جهاد جميل السيد احمد بركه
احمد سمير محمود عبد الحميد يوسف
جمال عبد الناصر محمد ابراهيم
طه رجب ابوبكر محمد
عبد الرحمن هاني محمد محمد احمد
ايه طلعت محمد هاشم عامر
روان على محمود عبد اللطيف
نورهان جمال عبدالسﻼم مليجى
تغريد محمود حسن محمد عبد اللطيف
اسماء اسماعيل موسى احمد موسي
اسماء مصطفى محمود عثمان
ندى محمد خليل حسن النواصره
هند جنيدى محمد سيد كاغه
اسراء فايز محمد ابراهيم محمود
مادونا سمير كامل ابراهيم
عادل حمدي صادق وهبه
مينا ماهر سامى سام
عاطف عبد النبى عبد الرحمن حسنى
ميرنا احمد عبد الحميد احمد رزق
مهيمن جمعه احمد حسنين
ساهر احمد فاروق توفيق عفيفى
سعد جمال الدين سعد محمود حجاج
مصطفي محمد علي محمد عبد ﷲ
مريم سراج صﻼح الدين صادق

الكلية
تجاره القاهره
زراعه القاهره
نوعية الزقازيق
اداب طنطا
اداب كفر الشيخ
المعهد الفنى للتمريض )مستشفى قصر العينى التعليمى الجديد -الفرنساوى(
اداب بنى سويف
نوعية الزقازيق
اداب القاهره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية رياضية بنات المنصورة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق حلوان
تربية المنصوره
معهد فني صحى الزقازيق
تربية الزقازيق
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات حلوان
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنها
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تجارة جامعة السادات
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
زراعه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
580512
207733
818222
545572
603762
240951
597152
133564
461133
654601
308893
547870
604920
650251
211272
593873
742543
659307
665163
614633
732807
756786
538069
323372
159871
601432
236740
833761
652148
387859
607668
729209

اسم الطالب
احمد السيد على السيد شلبى
ايرينى عصام حنا أيوب جرجس
احمد عبدالعال أحمد زيدان
عمرو محمود احمد على الحلوانى
احمد رفعت السيد محمد موسى
ميرنا حسام سيد عبد الفتاح
لبنى محمود عبد ﷲ محمد الخياط
شاهندة جابر حسين محمد
وليد احمد ابراهيم محمد ابوخضره
الهام عبد الحميد عبد ﷲ محمد
محمد امين عبد الرحمن احمد
محمد سمير عبد الرحمن محمد عبد الرحمن
ذياد محمد احمد عبدالرحيم
اﻻء احمد محمد البكرى
اسﻼم السيد محمد مصطفى
إسﻼم خالد محمد شهاب الدين هﻼلي
ساره صابر محمد محمد جوهرى
سمر عادل عبد السﻼم عصفور
محمد عماد السيد حموده حسن
احمد صﻼح السعيد احمد محمد
اشجان على مصطفى محمد
محمود سعيد صالح الطباخ
نرمين جمال على عبد المقصود اسماعيل حتاته
الهام فاروق موسى العزب بيصار
دعاء جمعه عبد المنعم محمد
سلوى رياض الشحات عبد الحافظ
محمد اسامه عبد الستار مصطفى
زينب خالد محمد جاد عمر
اسﻼم مصطفى محمد نوح
مى احمد ابراهيم ابوالنيل الشهبة
مصطفى هانى محمد عبدالعال حسن
ايه محمد يوسف محمد حجازي

الكلية
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
حاسبات ومعلومات حلوان
تمريض المنيا
علوم رياضة جامعة دمياط
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب القاهره
فنون تطبيقية جامعة دمياط
اداب القاهره
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
اداب المنصوره
علوم رياضة شبين الكوم
تربية/رياضه دمنهور
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره طنطا
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
معهد فني تمريض المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد فني صحى الزقازيق
علوم الزقازيق
تجاره جامعة السويس
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
تربية بنى سويف
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
زراعه المنصوره
تربية/رياضه بنها
معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات
علوم الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
323910
322741
542573
235097
303169
879189
204633
232786
449700
362159
136292
813246
667506
549097
674594
661997
901279
297715
801845
904160
112397
371858
439903
813925
736502
283187
582059
727533
650427
367046
240381
656409

اسم الطالب
اسماء صﻼح طاهر حسن
اسﻼم جمال سعد عطيه السعداوى
ايمان محمود احمد متولى على
سندس محمود كمال عبد العال
بركسام السيد جابر عامر خضر
سيلفيا رفعت يسرى زكى
مايكل عادل فوزى زكريا ميخائيل
هند رفعت محمد احمد
ايمان طارق صديق عامر عواض
فاطمه ابراهيم توفيق احمد
اية زكريا حسن وجدى
ايمان احمد موسى بيومي
حسناء محمد البسيونى عبد العزيز حمد
محمود أحمد محمد عميره
نورا البربرى ابراهيم رضوان
ياسمين حامد اسماعيل حسن رضوان
ريهام محمد اسعد عبد النعيم امام
مينا كميل ناشد قلدس
هشام ممدوح محمد ابو النصر بسيونى
عبد الرحمن حسن حميد على
دينا رأفت جادالكريم احمد
تقى خالد محمد احمد ابراهيم
مها محمد صديق محمود
مادونا ماجد وليم كامل
مصطفى محمد جودة محمد عبد ﷲ
هدى حاتم عبد المنعم ابراهيم عطيه
نهال أحمد عبد الغفار الحسينى عش
ايمان محمد السيد السيد عبدﷲ
كريم احمد شيرين حسن احمد
محمد رمضان محمد شحاته
ايه منصور فرغلى توفيق
بسنت ايهاب محمد عبد الخالق هﻼل

الكلية
تربية ابتدائي الغردقه جنوب الوادي
طب بيطرى جامعة السادات
تربية/رياضه اﻻسكندرية
دار العلوم ج القاهره
اداب كفر الشيخ
تجاره اسيوط
اعﻼم القاهره
علوم عين شمس
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب القاهره
تربية المنيا
اداب المنصوره
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
علوم المنصوره
تجاره المنصوره
تربية سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حاسبات ومعلومات المنيا
حقوق قنا جنوب الوادي
فنون جميله فنون المنيا
زراعه عين شمس/رياضة
تجاره دمنهور
علوم المنيا
حاسبات ومعلومات الزقازيق
فنون جميله فنون حلوان
علوم المنصوره
علوم الزقازيق
حقوق المنصوره
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
دار العلوم ج القاهره
اداب جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
317681
306397
278627
465785
677119
919070
875284
209010
181234
678483
584268
223616
369001
310262
145572
301361
823343
608970
516448
122372
651223
243161
885930
831644
444741
119433
580712
594833
577239
228901
605056
300531

اسم الطالب
صابر نبيل صابر الديب
عبد المحسن السيد عبدالمحسن المغربي
علي محمود عطا ﷲ محمود جاسر
امنيه عبد الفتاح محمد حمدى محمد حسن البزاوى
عبد الرحمن محسن عبد القادر على احمد
كيرلس عماد شكرﷲ سعيد
نوران ممدوح محمد احمد
محمد عبد المنعم حسنى محمدى
مها عبد الحميد قطب محمد
رحيل ابراهيم على عبد السﻼم صقر
ممدوح رءوف محمد الزيادى
حنان عصام زينهم محمد
محمد مجدى محمد العربى محمد المهدى
عبد الرحمن عاطف عبد الرازق الديب
عبير صﻼح محمد يوسف
احمد طارق فؤاد عرفه
راغب سعيد راغب دانيال
احمد محمد عبده عيد السيد
محمود محمد محمود عجﻼن
زينب عﻼم احمد عبده
هاجر محسن البكرى احمد ابراهيم
جهاد محمود بكرى محمد حسن
اسراء محمد حسن سلطان
سماء محمد قهري احمد
محمود زين محمود زايد
يمنى اسماعيل احمد حسنى
محمود محمد فتحى امين
علياء محمود محمد محمد عبد الهادى
محمود محمود محمد شحاته السمسار
اندرو وليم عطا ﷲ غطاس
محمد عبدالواحد جوده محمود عبدالواحد
سارة حلمي سيد عبد الحليم

الكلية
نوعية بنها
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
السن عين شمس
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره اسيوط
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم رياضة المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية حلوان
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
كلية تجارة ج أسوان
معهد فني تمريض الزقازيق
اداب دمنهور
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره انتساب موجه المنصوره
كلية البنات آداب عين شمس
علوم اسيوط
تمريض قنا جنوب الوادي
تجاره طنطا
اداب القاهره
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
تربية جامعة دمياط
تجاره طنطا
حقوق بنها
حاسبات ومعلومات الزقازيق
كلية البنات تربية عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
217601
301130
118031
134788
115120
676176
153091
318530
547690
891832
875486
594335
156856
131283
141021
837620
369522
670303
351782
425774
810470
219153
308539
212982
218061
167072
144921
659201
581462
460526
371143
599576

اسم الطالب
نيفين ابراهيم محمد رشدى
محمد جمال عبد المعبود شهاب الدين
سمر ناصر طه محمد
فوده احمد سعيد حسين
منه ﷲ محمد كمال محمد
فاطمه محمود على محمود دياب
علياء عدلى عبد الحليم نجدى
سيد رأفت السيد الفقى
كيرلس رأفت سعد فخري
مصطفي احمد محمود السيد
ندى بكر احمد على
روان عبد الحميد عبد الحميد حسن الزميتى
باهر عبيد ثابت فرج
سميره ماجد حسن ابراهيم
رحاب احمد محمد عبد السﻼم ابوزيد
اهداء جادالرب محمد بندرانى
احمد صبحى صابر دسوقى
حافظه مدحت محمود محمد مسعد
عمرو احمد محمد صﻼح الدين
إيمان رمضان فتح ﷲ عبد الرحيم
أحمد محمد خلف عبد المنعم
ساره نادى البير عزيز
سارة سمير رمضان المليجى
ميسرة سمير بهجت كامل الشال
رنا السيد هشام بسطويسى عزب
محمد عماد حسن على
رحمه عبد الناصر سﻼمة عبد البارى
احمد حمدان اسماعيل على سليمان العطار
كريم على حلمى التعلبى
احمد عبدالرحمن على عبدالرحمن شرف الدين
طلعت صالح عبدالرحمن محمود
منيره بهجت محمد الهادى محمد عبدالوهاب

الكلية
السن عين شمس/رياضة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب م .بنها
تجاره طنطا
تربية بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تجاره اسيوط
حاسبات ومعلومات اسيوط
تربية جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
علوم حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
كلية علوم الوادى الجديد
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
معهد فني صحى المنصوره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية ابتدائي فرع مرسى مطروح
حاسبات ومعلومات المنيا
اداب انتساب موجه عين شمس
السن عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم القاهره
علوم الفيوم
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
السن عين شمس
زراعه طنطا
تجاره كفر الشيخ
تجاره انتساب م .بنها
نوعية الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
658937
655023
439884
304285
386559
677203
517899
144821
601966
306320
428102
746437
578834
523713
821030
758171
607284
523296
164863
680604
525471
292485
430885
218041
310069
184995
358462
361482
291195
756532
204632
374764

اسم الطالب
محمد احمد محمد العدل عبد اللطيف
محمد السيد احمد السيد ابراهيم
مريم عبد المجيد عبد المجيد طمان
هنا عﻼء صﻼح الدين الطنبداوى
اسراء محمد صبرى عبدالمقصود
عمر محمد محرم المتولى
فاطمة يحيى عبد السميع مجاهد ندا
اﻻء حسني عبد اللطيف ابو الحديد
محمد حمدى حامد جاد ﷲ حسين
احمد سامي عبدالحليم الشافعى
محمد عادل محمد عبد الرحمن
مي مصطفى محمد المهدى
احمد نشأت عبدالغفار عبدالفتاح ابو شعيشع
آية نجيب عبد الحميد الشريدي
محمد احمد حمد ﷲ جامع
محمد حماده محمد عزازى
احمد محمد حسين محمد عوض
اسﻼم صالح صابر احمد متولى
منار جابر علي محمد
داليا يحيى احمد عنتر سليمان
امنيه نبيل احمد ابراهيم احمد
زينب سيد عبد المنعم على
مها احمد حسن سيداحمد غنيم
بسنت ميخائيل ابراهيم عجيب
الكومي صبري الكومي أبو نشار
ايه عبد الرحمن عطيه ابراهيم
هبه حمدى عطيه صادق
اميره سعيد عبدالغنى حسين
احمد يحيى سيد خليل
هاجر السيد فرغلى عبدالعزيز
مارك نبيل موسى رزق شحاته
هاله عبدﷲ ثابت محمد

الكلية
اداب المنصوره
تمريض المنصورة
تجاره انتساب موجه دمنهور
اداب شبين الكوم ج المنوفية
كلية البنات تربية عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
نوعية اﻻسكندريه
علوم القاهره
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تربية السادات
علوم رياضة طنطا
البنات شعبة اقتصاد منزلى عين شمس
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
تجاره اﻻسكندريه
تمريض الفيوم
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره اﻻسكندريه
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
كلية البنات علوم عين شمس
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
كلية البنات علوم عين شمس
تجارة جامعة السادات
تربية العريش
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
نوعية بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
899844
601079
281311
212380
833613
439400
673843
663973
682284
917571
875597
468731
744429
307429
164875
655674
226448
896337
583380
126432
207458
106971
908026
368570
453722
585573
683446
359255
554298
526677
218236
595566

اسم الطالب
اندرو وحيد برتله شحاته
محمد عزب السيد علي
احمد هشام على التهامى القناوى
سليمان صﻼح سليمان محمد
منار محمد لبيب محمد
اسماء مرسى محمد مرسى رشوان
عمر محمد الشحات شاهين
ندا مجدى السيد عبد العزيز
ايمان اشرف يوسف ابو النصر حجاج
اسامه عزت لبيب عطيه ﷲ
احمد حمدى عﻼم عبد ربه
محمد نبيل عبد الجواد احمد جندى
مهند احمد السيد محمد الغرباوى
وفاء عصام سعد نصار
ايرينى امجد ابراهيم جرجس
حسن اشرف عبد النبى عبد الحميد الرفاعي
محمد حمدى عبد المنعم عبد الرحيم
فاطمه الزهراء محمد لطفى معوض
ايمان مصطفى شوقى محمد سﻼم
اميرة ماضي عبد الرحمن سيد
فادي مدحت شاكر مرقص
عﻼء الدين هشام عبد السﻼم محمد
مروه على محمد على
منال فوزى عبدالسﻼم السيد
بسنت عماد علي عطوة عطية
روان طارق محمد كشك
احمد محمد ابراهيم ابراهيم عبد الرحيم
محمد السيد احمد عبدالفتاح
صباح احمد جمعة محمد
رمزى محمد حسنى محمد خميس
مارينا جرجس غطاس دكسيس
احمد القصبى محمد احمد منصور

الكلية
السن المنيا
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
علوم عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حقوق قنا جنوب الوادي
تربية أساسي اسكندرية
علوم رياضة المنصورة
تربية ابتدائي المنصوره
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد فني تمريض اسيوط
علوم اسيوط
تجاره دمنهور
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم المنصوره
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه سوهاج
اداب طنطا
اداب انتساب موجه حلوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب القاهره
تجاره سوهاج
تربية/رياضه بنها
تربية طنطا
علوم جامعة دمياط
اداب جامعة دمياط
اداب انتساب موجه حلوان
حقوق اﻻسكندريه
علوم جامعة دمياط
اداب القاهره
معهد فني صحى بور سعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
836325
909798
280562
139758
824802
224464
888869
605176
602022
812875
751984
529519
217447
677690
911086
611962
353223
529092
676072
446697
759652
469521
826760
109206
234716
527752
610462
515252
387634
120808
531041
661983

اسم الطالب
أيمن عامر محمد الحسينى
اميره محمود على عبد الرحيم
محمد خالد أحمد عبدالمحسن
ايه ابراهيم متولي عبد الخالق محمد
ساره سليم قلينى جورجى
احمد همام محمد بيومى
مريم رأفت محروس حكيم
سميه احمد عبده محمد محمد حسن
وسام سعد عبدالعزيز النجار
لمياء محسن ناجى محمد
مريم خالد مصطفى احمد الزكي
هشام حبشي محمد محمد صالح
اية محمد على حسان
ياسر السعيد احمد حسن
مصطفى قاسم حسن احمد
ايه ماهر محمد عبدالرحمن محمد
ابانوب ميﻼد حسنى تادرس
احمد ماهر محمد خطاب رخا
اﻻء حامد محمد عبد الرحمن
احمد السعيد عبد الجواد بيومى
اﻻء صبحى مصطفى عبد العال
شيماء عارف محمد ابراهيم غانم
مؤمن محرز على محمد
طارق احمد محمد احمد غريب
دنيا جمال اسماعيل احمد
ايه محمود مبروك ابراهيم درويش رحال
محمد السيد احمد محمد السيد
بيتر جبره صليب ابراهيم
محمد اشرف شمس الدين توفيق
علي عمرو ابراهيم علي
جمال حسين حسن على عاشور
لمياء عاطف محمد عبد الجيد المرسى

الكلية
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
تربية اسوان
علوم جامعة السويس
تجاره القاهره
إعﻼم ج جنوب الوادى
تربية رياضيه بنين حلوان
معهد فني صحى اسيوط
نوعية فنيه الزقازيق
اداب الزقازيق
تربية المنيا
اداب انتساب موجه بورسعيد
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اثار القاهره
حاسبات ومعلومات المنصوره
كلية تجارة ج أسوان
اداب الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم دمنهور
اداب المنصوره
تجاره طنطا
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تجاره سوهاج
حقوق حلوان
كلية البنات آداب عين شمس
علوم طنطا
نوعية الزقازيق
تجاره انتساب موجه دمنهور
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره القاهره
حقوق طنطا
علوم جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
650535
600120
658822
430813
128085
505704
732696
885649
671580
376402
735570
452580
127680
290073
669453
446416
459959
390225
113379
438822
578855
213304
362030
879972
582634
283762
678367
725978
830149
590426
221760
211053

اسم الطالب
محمد طارق محمد ابراهيم فودة
محمد سامى حسن السيد
اسراء ضياء ابراهيم حافظ الجندى
اسماء عادل محمود احمد عثمان
امنية محسن احمد احمد
محمد جمال فتحى ابراهيم حسن
دعاء محمد عبدﷲ عبدﷲ
ايمان محمد شوقي احمد
محمد رفعت محمد على
احمد كمال عبدالوهاب ابوساطى السيد
اميره جمال السيد يوسف قمحاوي
نهى سامى عبدالفتاح عوض ﷲ
مارسيل ايهاب فهمى بطرس
مريم احمد هانى كمال عبد التواب
سمير رضا السيد احمد احمد
مصطفى حسن احمد مصطفى رزق
ساره محمد محمد الصعيدي
ميار عربى كامل محمد
عمر محمد الديب محمد
اﻻء اسامه محمد على عرفه
شهاب الدين محمد حسن حسن الغبارى
ماريو مدحت عبد المسيح ناشد
اسراء حسن عبدالسﻼم مصطفي
عبد العزيز احمد على احمد
كريمة عبد الحميد محمد داود
احمد اسامة السيد ابراهيم
منار مجدى محمود سالم
اسراء هشام مصطفى على عامر
مريم سعد الدين حلمى طه
محمد يوسف مسعد الشناوى
اسراء سعيد ابو الفتح عبد المجيد
مريم محمد مصطفى كمال

الكلية
تجاره بور سعيد
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
علوم المنصوره
اداب دمنهور
السن عين شمس
تجاره انتساب موجه دمنهور
نوعية الزقازيق
طب بيطرى اسيوط
تجاره المنصوره
تجاره عين شمس
نوعية الزقازيق
تجاره طنطا
اداب جامعة دمياط
تجاره القاهره
طب بيطرى المنصوره
تجاره طنطا
تربية ابتدائي كفر الشيخ
زراعه عين شمس/رياضة
تجاره انتساب موجه حلوان
فنون جميله عماره المنيا
تربية طنطا
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
حقوق انتساب موجه عين شمس
حاسبات ومعلومات اسيوط
تربية رياضيه  /بنات طنطا
تجاره انتساب م .بنها
تربية المنصوره
تجاره جامعة السويس
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
536135
440281
514335
381124
315081
604719
293299
742859
152843
806961
366836
682925
358239
207815
755304
172126
306808
206094
756636
810166
390465
754076
803757
580558
300251
370048
503328
140815
125973
235044
149809
471295

اسم الطالب
ايمان عبدالفتاح احمد عوض
اسراء مدحت محمد على حسن
ايوب عبدالوارث عبدالوارث محمد عشيبه
احمد محمد سعيد الفاوى
محمد سيد احمد محمد محمد
سارة السيد فرج احمد
هدير مصطفى كامل سالم
سمر محمد محمد معروف
يوسف جودة عبد العظيم حسان
كرستين سامى رشدى وهبه
عبدالرحمن محمد محمد ابراهيم جاد
صبرى السيد الحديدى الحديدى
نورهان ابراهيم عبدالهادى محمد
ماريز متي وليم سليمان قﻼده
ايمان خالد احمد محمد الجمال
خالد علي محمود محمد
اسراء رأفت فتحى رحال
ميرنا سيدهم سعدان خير ﷲ
مصطفى حلمي محمد كمال محمد عبد الرازق
وﻻء على عبد الحميد احمد
اسماء محمد معروف محمد غريب
هدير فهيم حسن عوض الطرابيلى
شيماء مهدي شعبان مهدي
ناجى رضا محمد على سيداحمد البتانونى
محمود فوزي عبد الخالق عبد الخالق الميهى
شرين سعيد محمد حفناوي
محمد وائل عبد القادر محمد السيد
هاجر محمد ابوسريع محمد
نورهان ضياء الدين حسينى السيد
منى محمود سليمان سالم
علي سليمان محمد سليمان
نيرة احمد عباس ابراهيم عمر

الكلية
علوم حلوان
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات بنها
المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا المنسوجات بالمحلة الكبرى
تجاره الزقازيق
علوم حلوان
تربيه شعبة تربية فنيه اﻻسماعيلية
تربية بنى سويف
تجاره بنى سويف
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
كلية البنات تربية عين شمس
حاسبات ومعلومات حلوان
تربية العريش
حاسبات ومعلومات حلوان
معهد فني صحى بنها
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تجاره جامعة السويس
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف/رياضة
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تربية بور سعيد
تربية ابتدائي المنيا
اداب طنطا
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب طنطا
تجاره اﻻسكندريه
دار العلوم ج القاهره
تربية حلوان
اداب القاهره
حقوق حلوان
تربية/رياضه كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
752341
756996
581271
147202
670134
445750
130554
725815
306336
883636
657834
283569
545206
378999
147652
318998
659366
726102
729144
355387
748221
313305
654758
299987
304415
430458
105486
244916
668822
436443
357917
577399

اسم الطالب
ساره محمد محمد طلعت كراويه
سالم صباح عيد اسليم
محمد اشرف احمد على رزق
مصطفى رضا سيد سعيد
ريهام عبده محمد الشبراوي
لمياء اسامه احمد نجيب عمرو
اسراء حمام عوض جاد الكريم
عبدالرحمن السيد ابراهيم ابراهيم
محمد حقاني بدران غنيم
محمد ممدوح عبد ﷲ عبدالحافظ
اسماء السعيد احمد السيد
مصطفى طارق احمد محمود
محمود محمد السيد أحمد مدكور
منه ﷲ محمد ابراهيم حسن احمد
امل رجب محمد محمود التهامى
ياسمين امين عبد المحسن امين
عبد العظيم مجدى عبد العظيم الشربيني
يمنى سامى عرفة ابو وردة بسيونى
محمود عادل على عبد السﻼم
اميره محمد محمد حسانين
محمد عصام الدين علي محمودفراج
اﻻء حسني السيد على
نداء احمد على العدل شرف الدين
يوسف عبد ﷲ منيع صالح
نسمة عبد الجواد عبدالحليم السيد عبدالﻼه
احمد محمد احمد محمد
ياسمين اسامة سامي محمد سالم
مصطفى طارق امام حسين
ابراهيم محمود ابو الفتوح محمد ابو الفتوح
اسراء سﻼمه محمود محمد مرعى
ياسمين رضوان صبرى ابراهيم
مايكل ماجد فتحى راغب تادرس

الكلية
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تجاره بور سعيد
اداب المنصوره
تجاره انتساب م .بنها
تربية رياضية بنات المنصورة
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
علوم جامعة السويس
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اسيوط
تمريض المنصورة
حقوق انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة اسيوط
دار العلوم ج القاهره
تجاره القاهره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره بور سعيد
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم رياضة الزقازيق
اثار الفيوم
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
كلية الفنون التطبيقية ببنها
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
حقوق اﻻسكندريه
تجاره القاهره
زراعه القاهره
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم طنطا
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
880257
673361
244265
142468
208831
281530
673179
591438
890696
449883
833164
111471
680418
668965
730574
594427
661179
368941
303756
389563
454722
900489
104712
682779
726073
526079
166609
314177
305671
364123
736979
239787

اسم الطالب
مينا عادل فؤاد نظير
دينا عصام الدين السيد حافظ العويسى
خلود خالد رفعت السيد
شيماء طاهر محمد البيدق
شروق احمد سعيد حسين
احمد محمود علي محمود
ساره ابراهيم محمد رضا على قدح
منه محمود عبد الستار ابراهيم
حسناء ماهر راشد محمد
ايه صﻼح حسن محمود البطاوى
شريف عاصم احمد محمد
فاطمه الزهراء سعد عبد السﻼم فرغلى
اسراء محمود محمد على ياسين
احمد خالد السعيد عبد الجواد غنيم
منار رجب عبد العزيز محمد محمد درويش
احمد وهبة عطا قورة
احمد اشرف السيد عبد العزيز على يوسف
احمد ناصر عبدالسﻼم يسن ابوالنصر
سارة ابراهيم حمدى دياب
كريم محمد عبدالصبور يوسف
سارة عيد زكي القباني
السيد محمد السيد عبد الرحيم
مى عبد السﻼم اسماعيل احمد
ياسمين محمد مسعد مسعد عقل
اﻻء على محمد على حسن محمدين
احمد حسين عبد الحميد علي حسن
رنا رفعت احمد محمد
ياسمين محمود برعى على ابو سمك
السيد عادل السيد المشﻼوي
اﻻء محمد ابوزيد محمد
محمد محمود عبد الواحد ابراهيم
مجدى سامى نادى فام

الكلية
تمريض اسيوط
رياض اطفال المنصوره
تربية حلوان
اثار القاهره
علوم القاهره
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
خدمه اجتماعيه اسيوط
تربية طنطا
العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا اﻹدارة سوهاج )شعبة نظم(
دار العلوم ج القاهره
علوم المنصوره
تربية المنصوره
اداب الزقازيق
معهد فني صحى بور سعيد
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب بنها
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم طنطا
اداب سوهاج
اداب القاهره
اداب انتساب موجه المنصوره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره اﻻسكندريه
حقوق بنى سويف
علوم شبين الكوم ج المنوفية
نوعية اشمون
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
143828
838182
452216
231781
293050
672526
916295
732800
527707
311472
680246
444770
878619
465642
844063
832064
589979
223207
752983
351305
277905
753636
470799
609617
880498
891762
427011
909074
897085
383997
500753
548283

اسم الطالب
احمد محمد محمد احمد خضر
سيد عادل سيد شحات
احمد على محمد الدماطى
فادي جرجس جاد السيد جرجس
هدير علي عثمان على زيدان
محمد ابراهيم عثمان توفيق
ايهاب سيد جمعه سيد
اسراء على مصطفى محمد
ميار فرج عبد الغنى حسين محمد
ايمن محمد عبدالعاطى يوسف
عﻼ عايد احمد محمد احمد المنصورى
احمد رجب محى محمد المعجنى
محمد عبد المنعم محمد حسين
سهى فتح ﷲ علي محمد محمود
محمد أشرف حلمى هاشم
زينب عبد الباقى فؤاد على
مريهان مجدي الدسوقي عامر
سالى عبد الناصر حسن توفيق
امنيه احمد ابراهيم محمد حسن
سميحه فاروق عطيه محمد خربوش
مروة اشرف فتحي محمد
يوسف محمد يوسف عبده قنديل
ندا محمد عبد اللطيف بدير حجازى
سارة عصمت محمد محمد عبيس
احمد جمال عبد الحميد جاد الرب
نسرين احمد محمد نفادي
زياد اشرف عبد السﻼم خليل
احمد رمضان فهمي راضي
امانى عبد المجيد محمد عبد الﻼه
ايمان عصام محروس عبدالسﻼم
يوسف احمد عبد الرحمن عبد الرحيم
احمد عصام احمد السيد هﻼل

الكلية
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب فرع الوادى الجديد
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره اسيوط
نوعية الزقازيق
اداب اﻻسكندريه
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تربية المنصوره
تجاره انتساب موجه طنطا
تمريض اسيوط
اداب كفر الشيخ
تجاره اسيوط
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره كفر الشيخ
تجاره القاهره
علوم بورسعيد
اداب عين شمس
السن عين شمس
تجاره بور سعيد
تربية كفر الشيخ
تجاره طنطا
تجاره اسيوط
تربية اسيوط
تجاره اﻻسكندريه
حقوق اسوان
تجاره سوهاج
حقوق عين شمس
تجاره طنطا
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
584882
309722
236337
543299
675909
876445
293089
677976
665101
207295
210575
604808
681429
309185
135098
531146
110790
320470
144399
617563
442531
153676
734720
370605
444489
814790
809765
280959
515935
281445
650545
167684

اسم الطالب
مصطفى عبدالعظيم متولي الحبيبي
عبد المنعم عطية عبد المنعم اﻻقرع
احمد صﻼح النجار عبد الرحيم
محمد محسن بسطويسى درويش
اسماء احمد محمود احمد سيد احمد
ابتهال مصطفى حسن مصطفى
مرفت عمر سليمان مهدى
عﻼء مسعد المعداوى مسعد الصديق
حسام سامى سالم ابوالفتوح صبح
نوران سعيد محمد ناجى الباجورى
منة ﷲ محسن محمد حسن على
دعاء سامى عبدالحى محمود
مروه يسرى ابراهيم عبد القادر عبد اللطيف
اﻻء محمود محمد محمد الحسانين
احمد هانى محمد السيد
عمر اسامة نسيم عبدالرحمن الهلهى
احمد وجيه رشدي عمار
احمد محمد فتحى خميس
سميه احمد محمود محارب
دينا مجدى السيد محمد الشبراوى
عمرو محمد عطيه سعد عاشور
شيماء خالد امام على
اسماء السيد عثمان السيد
محمد عادل عباس حسن
محمد قدرى حامد راضى
محمد عﻼء محمود محمد
اﻻء خالد محمد احمد
نورهان هشام راجى بازرجى
احمد كارم محمود خليفه غزﻻن
مازن احمد فتحى احمد
كريم ايمن احمد سامى العطافى
محمد السيد فتح الباب نصر

الكلية
تجاره المنصوره
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
حقوق القاهره
تربية/رياضه اﻻسكندرية
تمريض الزقازيق
تجاره اسيوط
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره بور سعيد
علوم رياضة بورسعيد
حقوق عين شمس
حقوق عين شمس
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره جامعة دمياط
تجارة جامعة السادات
علوم رياضة الفيوم
تجاره دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية جامعة دمياط
معهد فني صحى رياضه طنطا
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
تجاره الزقازيق
تجاره بنها
حقوق طنطا
تجاره اسيوط
تجاره بنى سويف
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية رياضيه بنين اﻻسكندريه
حقوق انتساب موجه عين شمس
علوم المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
671116
313089
676418
658533
234216
324751
446348
311300
230797
149497
673419
378566
288604
514916
169929
524634
897035
293819
589296
354248
361539
603862
903294
284613
834134
654646
910127
727167
312761
650225
834549
587688

اسم الطالب
اﻻء مصطفى عبده عبد ﷲ شعير
امل سﻼمة محمد عبداللطيف
اميره محمد عبد الوهاب متولى الشربينى
ياسمين رمضان عبد المقصود عطيه شميس
محمد ابراهيم عبد العاطى عبد العاطي
منال عبد العال محمد زين العابدين
أمير شريف جمال الدين عباس عبد المعطي
هدير اشرف الكومى الخالدى
عمرو عاطف فتح ﷲ حسن
طه خالد طه ابراهيم
مريم ابراهيم الدسوقى محمد امام عبد الحميد
عادل سمير محمد عواد
محمد ناصر صبح شعراوى
نادر ياسر متولى على على عبيد
اميمه محروس محمد عبد العاطي
محمد مصطفى عوض عبدالرحمن على
جهاد ايمن بخيت على
احمد هشام موسى ابراهيم
عزت حامد محمود حماد
احمد عﻼءالدين عبدالهادى محمد
مياده مجدى محمود محمد
عبد الرحمن خالد محمد السيد العبايدى
نورهان صبري محمد محمد
دنيا احمد السيد إبراهيم
خديجة محمد عمر خليفة
احمد ناجح السيد محمد حسين
يوسف عمر محمد السيد
مؤمن عادل عبد العظيم أمين الجلقى
احمد محمد رمضان الخولي
محمد عمرو محمد على عنتر
اميرة ربيع حسن احمد
فايزه عبدالعزيز احمد الشرقاوى

الكلية
تربية ابتدائي المنصوره
تربية ابتدائي السادات
علوم المنصوره
تربية المنصوره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية الغردقة جنوب الوادي
تجاره طنطا
معهد فني صحى بنها
تجاره انتساب موجه الزقازيق
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
طب بيطرى المنصوره
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة
اداب انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه دمنهور
علوم الفيوم
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تربية رياضية بنات سوهاج
حقوق حلوان
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره عين شمس
اداب الزقازيق
علوم سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
علوم المنصوره
حاسبات ومعلومات المنيا
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
علوم رياضة الزقازيق
تجاره المنصوره
اداب قنا ج جنوب الوادى
تربية ابتدائي بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
731506
749087
595491
725309
127345
875841
727983
892227
148150
111455
886404
512078
360114
286932
829223
205207
106851
579579
891842
583457
543878
352494
426171
675992
535488
139610
919042
159307
755292
532463
742572
233411

اسم الطالب
محمد جمال عبد العظيم خليل الشامى
هبة ﷲ محمد حسين احمد
إسﻼم بسام محمد على شتا
سلمى مصطفى درويش مصطفى
عبير محمد احمد تمام
محرم رافت بدر سيد
ايه ابراهيم عبد الحميد عبد الغنى رابع
محمود محمد حسن على
محمد جمال محمد ابراهيم
رحمه طارق عبد الحكيم السيد
فاطمه عادل مصطفى احمد
جهاد سلطان عبد الحميد محمد عبد ﷲ
على محمد عبدالفتاح عبدالغفار
احمد ماهر حسن محمد
احمد عبدالمنعم محمد عبدالغنى
عبد ﷲ يحيي عبد ﷲ احمد
مريم احمد عبد الوهاب عبد الفتاح جبريل
نغم عﻼء عرفة احمد الحملى
نورالدين ابوشامه محمد احمد
ساره ثائر ابراهيم عبد الهادى البيومى
آيه الصا دق حسين محمد ابو الحسن
اسراء احمد عباس الضوى
اية عفيفي احمد عفيفي
هند عبد الوهاب السيد محيى عبد الوهاب
بسنت محمد محمود عثمان
نانسى محمد نورالدين محمد
جون القس اثناسيوس رزق ﷲ شنوده
نورهان عادل حسنى محمد
اﻻء عبد الناصر يوشع عبده عبد الرحمن فوده
شفيق عوض شفيق حسنين
ايه طارق أمين عفيفي
ندى صبرى عبد العزيز محمد

الكلية
زراعه الزقازيق
تجاره جامعة السويس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
معهد فني صحى رياضه اسيوط
تربية الزقازيق
علوم اسيوط
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تجاره القاهره
حقوق اسيوط
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره القاهره
اداب جامعة دمياط
تجاره اسيوط
نوعية طنطا
تربية طفوله اﻹسكندرية
علوم عين شمس
حاسبات ومعلومات اسيوط
حقوق المنصوره
تربية دمنهور
حقوق القاهره
تجاره سوهاج
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
علوم العريش
زراعه دمنهور
تربية اﻻسماعيليه
تجاره انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
455627
158796
819239
387776
368868
240325
154692
168443
598562
463955
142489
820741
538892
599874
129113
732815
321421
464776
240146
500035
146493
594601
119087
737706
378069
585517
654075
117469
376250
533852
500405
833753

اسم الطالب
مصطفى عبد ﷲ فتوح عبدالحميد طمان
احمد طاهر حسين علوانى
شادية عبدالصبور عبدالحليم عبدالصبور
دينا احمد سعد عباس
شروق ابراهيم سعيد امام حسين
نورهان سمير محمد عبدالعظيم
يارة شريف محمد عبد الخالق
احمد عبد المنعم احمد محمد
فاطمه الزهراء ماهر طاهر حجازى
شروق رضا محمد عطا ﷲ عجﻼن
اسماء محمد عزت محمد
عبد ﷲ عزت عبد ﷲ احمد
زينب رضا محمد عبد العزيز سعد شحاته
كريم اسامه عبد ﷲ متولى
انجى اسامه محمد احمد
الشيماء جوده راغب عبد المحسن
مي محمود عبد العال عبد المنعم
محمد محمود سعيد امام داود
مى اشرف عبد الرحمن حسن
مينا رومانى فهمى ادوار
مصطفي شريف احمد مصطفي سالم
احمد محمد احمد على عون
ندا خالد عثمان على
ميار السيد جوده احمد عيسى ابراهيم
اﻻء امل عليوه عبدالنبى مسعد
اسراء رجائي النحاس العزب
اسراء وائل سليمان مجاهد ورده
شريهان حسين نبيل حسين
محمود سمير فؤاد عبدالسﻼم حلوه
اية عﻼء محمد عبدالسﻼم حسين
محمد محمد عبد المحسن على حامد
اسراء فوزى حلمى عقيل

الكلية
حقوق طنطا
طب بيطرى بنى سويف
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره بنها
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
رياض اطفال بنى سويف
علوم رياضة الفيوم
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تربية/رياضه حلوان
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
حقوق القاهره
تجاره بنها
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره كفر الشيخ
حقوق انتساب موجه القاهره
حقوق اﻻسكندريه
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية جامعة دمياط
دار العلوم ج القاهره
علوم الزقازيق
كلية الفنون التطبيقية ببنها
طب بيطرى كفر الشيخ
معهد فني صحى المنصوره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره دمنهور
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
752502
887590
826450
296337
833174
526378
294509
504386
753956
751688
830810
906830
614192
652056
460085
876050
310321
673716
743706
225235
372541
244723
307535
295152
829404
302509
882334
159130
607385
368445
228922
599335

اسم الطالب
منه ﷲ عادل عبد الرحمن احمد سالمان
جهاد ثابت احمد سيد
وﻻء عبدالخالد عبدالحميد طه
بسمة ممدوح سالم محمد
عبد ﷲ عامر عبدﷲ بدري
كيرلس فوزى سعيد عوض
جون يوسف فخري مجلع
احمد خالد مختار عيسى حسن
زاهيه صﻼح الدين محمد محمود على
نور احمد احمد حسن الحناوى
نرمين محمد صادق حسن
عمرو صﻼح عبد النعيم عبد المنعم
ايه جمال حسين إبراهيم السيد
محمد اشرف محمد السعيد السيد ابو المجد
نها فتح ﷲ فتحى المعناوى
محمود عبد ﷲ محمود عبد ﷲ
احمد سامي احمد الجمال
اسراء احمد السيد احمد العش
رنا العربي حسن علي حسن
شادى ابراهيم عبدﷲ ابراهيم
امنيه ايمن محمد عبدالخالق
ابانوب روماني لبيب عيسى
اميرة عادل قطب الطحان
محمد ايمن محمد محمد
دنيا ممدوح حسن علي
ابراهيم صﻼح ابراهيم شكر
هند سعيد شوقي محمود
ايه جمال حامد حنفى
محمد السيد محمد الشحات
ياسمين محمد موسى احمد موسى الخوانكى
احمد عبد العال على محمد
يارا جمال عبدالحليم حسين يسن

الكلية
اداب انتساب موجه بورسعيد
تربية/رياضه اسيوط
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره انتساب موجه عين شمس
كلية تجارة ج أسوان
تجاره اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم اﻻسكندريه
تربية رياضيه  /بنات بورسعيد
علوم بورسعيد
اداب قنا ج جنوب الوادى
معهد فني صحى سوهاج
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره المنصوره
زراعه كفر الشيخ
تجاره اسيوط
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب المنصوره
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تمريض شبين الكوم المنوفية
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اسيوط
اداب بنى سويف
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية ابتدائي بنها
حقوق عين شمس
تربية الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
908986
362772
895672
146778
458772
227318
277622
658612
358355
212171
665093
432741
650528
141540
373621
144167
322462
383049
360217
207031
673410
503828
549303
544903
393609
220048
607144
727601
663064
659305
810271
521260

اسم الطالب
نورهان عبد الحميد عشماوى حسن
محمد ابراهيم محمد عيسى
مينا رسمى صبحى بخيت
اية ابراهيم سالم سالم
اﻻء احمد حسن المكي
اية عبد المنعم ابو ذكري سعد امين
مروان عماد الدين مصطفى حسن فتيان
شيماء السيد رمضان الحسينى
بسنت جمال فتحى عبدالحميد
رودينا احمد عمر احمدعمر
السيد طلعت السيد وجيه محمد ابراهيم
محمد مدحت ابوالفتوح مهدي عامر
هند محمد السعيد رمضان رمضان السﻼب
محمد خالد محمد مصطفى
مصطفى رسمى مختار عبده
هشام محمد شحات محمد
عمرو مليجي حلمى مليجى السعودى
على عادل عمادالدين محمد
مدحت مصطفى محمد عبدالعظيم
ماريا نشأت جابر زخارى
فاطمه عمادالدين متولى السيد البنوى
باسم عﻼء عبد الحق محمود عبد النعيم
شيماء اسماعيل رزق سليم صابر
محمد محمود احمد على الخطيب
محمد خالد محمد احمد سنجر
مى محمود عبد القادر ابراهيم
احمد محمود على السيد على
كريمه شريف محمد احمد الدق
يارا جمال ابراهيم محمد القياس
سلمى حسن العدل حسن رمضان
سماح حمدي مبروك علي
شروق شحات تكرونى محمود

الكلية
كلية تجارة ج أسوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره القاهره
تجاره دمنهور
تربية ابتدائي عين شمس
تجاره عين شمس
اداب المنصوره
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره عين شمس
علوم رياضة سوهاج
علوم رياضة الزقازيق
علوم المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
طب بيطرى بنها
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة بنها
حقوق انتساب موجه عين شمس
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
كلية الفنون التطبيقية ببنها
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
اداب اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات الزقازيق
حقوق عين شمس
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب الزقازيق
رياض اطفال المنصوره
علوم المنصوره
اداب المنيا
اداب دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
612289
682491
137574
584600
583408
599992
585017
522780
289964
468828
113432
310031
207201
217508
154754
303489
737922
538020
375443
916948
841319
904460
385586
809132
352930
375508
375485
384662
533513
140192
314443
727068

اسم الطالب
محمد جمال عبد الناصر سيد
رضوى الحسينى على ابراهيم حسين قاعود
اسﻼم مصطفى محمد مصطفى
ايمان محمد الشافعي عبد العزيز الشافع
بسمه اسامه السيد محمد قادوم
عبدالبديع عبدالوهاب عبدالبديع سﻼمه
احمد جﻼل عبد الجواد الشيخ
مروة عبد الرحيم السيد بدوى
ريم عبد الفتاح محمد عبد الفتاح القصبى
خالد على مغازى على محليس
محمد خطاب طه جاد الحق
عبد الخالق ماهر عبد الخالق الطوخى
نور محمد محمد امين زهيرى
مياده محمود محمد محمود
فادى عصام الدين عبد العظيم رياض
نورهان حمدي عبد الفتاح هندية
وفاء على ابراهيم على سالم
قمر عادل محمود محروس العسيلى
اسماء خالد على احمد محمد
محمد يسرى محمد احمد
محمد رؤوف سيد محمود
محمد اسماعيل محمد اسماعيل
محمد جابر عبدالمبدى علي
بسمه على زغلول على
مصطفى عﻼء محمد جمال الدين عبدالفتاح
ريهام زكريا احمد عواد
اسراء جمال محمود حسنين حسنين
اندرو ميشيل فهيم مرقص
الهام احمد حمودة العرنبى المسلمانى
محمد عبد النعيم فتحي اسماعيل
شروق محمود لبيب حجاج
ابراهيم حسن عبد الحافظ عليوه محمد

الكلية
تجاره الزقازيق
تجاره بور سعيد
اداب القاهره
معهد فني صحى طنطا
تربية طنطا
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى اﻻسكندريه
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
اداب كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى بنها
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تجاره عين شمس
إعﻼم بنى سويف/رياضة
تربية شبين الكوم
تجاره الزقازيق
تربية دمنهور
اداب كفر الشيخ
تجاره اسيوط
تربية المنيا
تجاره سوهاج
تجاره عين شمس
تجاره اسيوط
تجاره عين شمس
تربية بنها
زراعه مشتهر
اداب انتساب موجه بنها
تربية أساسي اسكندرية
اداب انتساب موجه بنها
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
606628
205030
458742
209042
607959
678850
381171
895287
229234
606031
836046
656673
827967
508028
599549
581505
472499
147207
663146
360144
801384
307440
134331
735800
283676
728769
146649
654283
480153
822460
282294
245178

اسم الطالب
اصاله اشرف عبد الرحيم السيد
رحمه اشرف محمد فراج
منى سامى عبدالمنعم سﻼم
ندى طلعت عبدالمنعم على
امنيه عصام احمد بدران
صبرى طارق محمود كامل العجمى
كريم خالد حسين محمود
اسﻼم عمادالدين جمال محمد توفيق
محمود محمد سيد على
عبد الرحمن محمد ابراهيم ابو هاشم
مرهان عبد السﻼم احمد محمود
اسماء فتوح عبد البديع شعبان جمعه
ابراهيم احمد مصطفى احمد
محمد السيد سيد احمد عبد ﷲ احمد
احمد محمد السيد محمد الطنطاوى
محمد مصطفى السيد البقرى
سماء طارق محمد حافظ سعده
يوسف شعبان ابراهيم محمد
امنيه محمد اسماعيل ابو المواهب
محمد احمد صالح عبدالرؤف
عمر احمد عمر عبد الرحيم
ياسمين يحيى محمد الزلعاوى
نادين محمد حامد محمد
داليا حسن محمد علي احمد
شادي ناصر محمد عبدالمعطى
عمار محمد محمود عبدﷲ الباز
ساره ماهر شعبان خليل
حنان على صابر على على شبكه
آية عادل محمد إسماعيل زينه
صوفيا سامى اسكاروس حبيب
زينب محمد سعيد حسين سعيد
شيرين الحسانين محمد الحسانين

الكلية
علوم الزقازيق
حقوق عين شمس
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره بنها
رياض اطفال المنصوره
تجارة جامعة السادات
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
حقوق سوهاج
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره الزقازيق
معهد فني صحى اسوان
حقوق المنصوره
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
اداب سوهاج
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب المنصوره
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره اسيوط
علوم شبين الكوم ج المنوفية
حقوق القاهره
نوعية فنيه الزقازيق
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
حقوق القاهره
معهد فني صحى المنصوره
رياض اطفال المنصوره
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
تجاره عين شمس
تربية حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
384692
517227
155567
753809
187239
156848
316093
118127
289916
669214
613134
179665
457298
659394
878828
680613
103480
316532
741678
535547
671749
441956
106143
148335
575247
657943
542629
431720
671171
658082
737015
144496

اسم الطالب
عبدﷲ رزق مصطفى خليل
عبده مجاهد عبد النبي محمد درويش
فاطمة صابر منصور محمد
ايه محمد على عبد النبى
عبير سامى محمد عبد الرحمن
احمد ذكى سيد محمد
اميرة ابراهيم عبد الهادى مصطفى
اسراء ناصر حسنين محمد
رفين مجدي احمد زين العابدين محمد
محمد ثروت الدسوقى احمد زلمة
ندى عبد الرحمن ابراهيم عبد الرحمن مرسى
احمد عبد المحسن عبد العزيز محمود
آيه فهمى حسنى محمد عصر
اسراء حسن محمد شحاته العدﻻني
محمد ثابت محمد ثابت
يارا سميح محمود محمد احمد قشطه
روفائيل سمير رمزى عطية
ريهام فرج عبد الرحمن على العادلى
احمد سعد عبدالتواب عبدة على
سهير صبحى محمد عطا ﷲ
سمر ماجد محمد غريب
احمد مصطفى عاطف محمد
عبد الرحمن ياسر عيد سيد
شروق احمد سيد كامل
عبد الرحمن مصطفى عبد الرحمن سﻼمه البهجى
نورا السيد فكرى ابراهيم السبكى
صباح احمد محمد محمد تقي الدين
نور الدين محمد خليل محمد عثمان
اسراء عزمى محمود درويش محمد
يارا على اسماعيل الغريب
مالك ايمن عبد الفتاح ابراهيم عطيه
ايه شعبان سيد محمد

الكلية
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره دمنهور
تربية بنى سويف
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
حقوق حلوان
طب بيطرى بنى سويف
علوم رياضة بنها
دار العلوم ج القاهره
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب انتساب موجه الزقازيق
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه اسيوط
تجاره طنطا
زراعه المنصورة/رياضة
طب بيطرى اسيوط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية دمنهور
نوعية المنصوره
زراعه المنوفية/رياضة
علوم رياضة القاهرة
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجاره طنطا
معهد فني تمريض المنصوره
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره جامعة السويس
تربية رياضية بنات المنصورة
تجاره الزقازيق
معهد فني صحى امبابة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
123992
894491
726376
307625
750897
351387
387491
442498
154276
606391
453896
225778
145109
151130
585643
737772
880751
671215
673374
582359
813371
161128
464946
580735
139582
602743
907033
732166
537891
675101
674723
910398

اسم الطالب
مصطفى عبد العظيم عبد العظيم نصار
محمد احمد حسب النبي حافظ
مريم مجدى وصفى بسطوروس
سارة يوسف محمد يوسف
عمر خالد فؤاد حسين نوفل
محمد سامى عبدﷲ النجار
حسام الدين خالد عبدالصمد سﻼمه
محمد ابراهيم رمضان محمد الوكيل
سارة جمال شوقى عبد المحسن
ايه محمد متولى عبد المفيد
ايه عبد اللطيف عبد النبي محمد ابو عوف
اية محمود شعبان محمود
احمد شكرى زكى محمد
هانى نادى سيد منظور
نورا يوسف احمد المنشاوى
يمنى حماده سليمان ابراهيم
صابرين عبد الناصر صديق عثمان
امل حافظ السيد البهنسى
ريهام محمد احمد امين زغلول
دينا عبدالرحمن عبدالعزيز صادومة
فضل نجاة عبد الحميد علي
اسماء صﻼح عبد المحسن عبد الجواد
محمد احمد حمدى ابوالعطا
احمد فؤاد نور الدين حسن عﻼم
افنان حسنى عبد التواب عبد السﻼم
محمد صﻼح محمد محمد عبد الرحمن
نهاد رفعت عبد العزيز على
محمد محسن محمد الشحات السيد
تهانى خالد محمود فرج عبد الرحيم
محمود نصر احمد محمود الخولى
اسﻼم محمود بكر الصديق بكر الدليل
خلود خالد محمد شوقى

الكلية
حقوق القاهره
تجاره سوهاج
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
دار العلوم ج القاهره
حقوق المنصوره
تجاره عين شمس
زراعه بنها/رياضة
اداب طنطا
تربية بنى سويف
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب طنطا
فنون جميله فنون المنيا
اداب القاهره
السن عين شمس
تربية طفوله طنطا
نوعية الزقازيق
اداب اسيوط
اداب المنصوره
اداب المنصوره
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
حقوق بنى سويف
اداب بنى سويف
تربية كفر الشيخ
تربية رياضيه بنين المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
حقوق سوهاج
تجارة جامعة السادات
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
883309
299951
538058
316282
730523
808650
606145
508821
460936
221661
302132
370182
352745
234407
447773
821830
578037
353700
314470
315699
607563
107681
588859
576325
906051
612494
458076
523985
673813
307132
293558
311116

اسم الطالب
استيفن عدلى اديب مسعد
بسام عبد الجواد عبدالوهاب عبد الجواد
ندا صﻼح عبد الحميد بسيونى عوض
اية محمد جودة متولى
استير فكتور تادرس عبيد
عمرو سليم سعد عبد العزيز
ايمان مصطفى حمدى زكى
مارينا ماهر شحانه قلدس خليل
احمد ناصر عبدالعزيز الدماطى
اسراء احمد عامر حافظ
ابراهيم السيد جوده عبدالعال
زكريا يحيى عبدالوهاب هليل عوض ﷲ
انس محمود حلمى عبدالرحمن سويلم
مصطفي ابراهيم زكي حسين
صﻼح أحمد نجيب عطا ﷲ البسطويسى شاهين
اسماء حسن محمد حسن
فاطمة حاتم السيد الصافوري
احمد اشرف احمد عبدالواحد
نورهان محمد توفيق محمد خطاب
محمود ابو المعاطي محمد ابو المعاطى
اسﻼم محمد السيد محمد
نوران اشرف محمد هﻼلى
أيمن عبد الخالق محمد شريف على
هشام عبداللطيف محمد شقير
يارا كمال حلمى طه
احمد سامى شحاته احمد محمد
ياسمين خيرى السيد المليجى فرج
ياسمين احمد محمود عطية سالم
احمد حمدى محمود سيد احمد حمادة
اﻻء احمد صالح محمود زنفل
سارة بدر علي عبد الغني
اسراء سمير رياض ابو على

الكلية
تجاره اسيوط
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تربية ابتدائي دمنهور
تربية السادات
اثار الفيوم
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية ابتدائي كفر الشيخ
اداب عين شمس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
طب بيطرى بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره طنطا
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره طنطا
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
تربية ابتدائي السادات
معهد فنى تمريض بنها
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم القاهره
تربية طنطا
تربية رياضيه بنين طنطا
تجاره سوهاج
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية ابتدائي طنطا
تجاره اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
تربية ابتدائي السادات
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
596395
181821
456465
453838
435456
436733
316242
834086
439241
828001
475809
673529
209005
311422
918651
128583
371019
912914
655889
302400
463911
555763
539524
504530
357398
164340
535442
315119
578094
295811
368979
804844

اسم الطالب
مى مصطفى مصطفى مصطفى
احمد محمد عبد المنعم عيد
اسراء فكرى احمد حكام
منه ﷲ رضا السيد محمد الشريف
بانسيه يحيى محمد يحيى شتا
سلمى طه مبروك على نوير
نرمين صﻼح محمود فرج
اسماء سيد احمد سيد يسن
اسراء حامد محمد عبد القادر
اسماء محمد احمد البدرى
ابراهيم عبدالمحسن محمد البندارى
ايه نصر محمد مرسي
عمرو صﻼح الدين محمود على
محمد نادي محمود اسماعيل
ريهام حسن محمود فاضل
سميه السيد محمد احمد على
امير عاطف احمد طلعت
طارق عبد السﻼم احمد عبيد
مهاب عبد العزيز الطنطاوى محمد دعيه
ابراهيم جابر شكري عبد الباقي حجازى
ايمان عبدالمنعم رمضان طه المكاوى
إيمان صبرى محمد اللمعى
فاطمة زكريا عبدالمنعم طه حسن
كريم محمد عبد العزيز عبد الوهاب مبروك
احمد محمد احمد معروف
هناء يوسف عبد الدايم بركات عبد الدايم
اميرة فؤاد رزق عشم ﷲ
احمد اكرم محمد لبيب الرفاعى
احمد عادل محمد عبده
اﻻء حاتم محمد رمضان الخضرى
عبدالرحمن عبدﷲ احمد احمد يونس
رندا مدحت فوزى ابراهيم

الكلية
معهد فني صحى بور سعيد
حقوق بنى سويف
تربية طفوله طنطا
معهد فني صحى طنطا
اداب دمنهور
اداب كفر الشيخ
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اداب قنا ج جنوب الوادى
اداب دمنهور
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره طنطا
اداب طنطا
حاسبات ومعلومات الفيوم
معهد فني صحى بنها
علوم سوهاج
اداب انتساب موجه القاهره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم المنصوره
علوم رياضة المنيا
تمريض كفر الشيخ
تجارة جامعة السادات
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم حلوان
تمريض الفيوم
تجاره دمنهور
تجاره بنها
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية/رياضه بنها
رياض اطفال المنيا طالبات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
596201
596378
804464
726294
296141
103569
611836
829214
452505
876603
501725
227921
528737
138428
593876
514082
657506
385120
605649
921540
535431
433098
236891
209716
608017
595949
321055
576761
510619
131790
448120
161392

اسم الطالب
نهلة مأمون احمد محمد حسن
حسناء عبد المنعم سليمان محمود محمدين منصور
امال مجدى حسين عبد السﻼم
ايريني اسامه غب﷼ ميخائيل
اسراء سعيد عبد الوهاب محمد
عﻼ على حسين محمد شاهين
نجوى ابراهيم الصاوى ابراهيم على
احمد محمد محمود أبو زيد
اسماء سالم لطفى جاد
انجى عطا بديع ملك
محمد مدحت ابو العباس محمد شاهين
اية عربى احمد عبد التواب
باسل ايمن حسن حسن غانم
داليا حامد محمد جاد الشهاوى
حسام خيرى محمد عطا ﷲ
تقى السيد حافظ السيد
ساره وجيه بدير المتولى
محمود صبرى محمد خليل
منال رمضان عبد السﻼم على بيومى
ريهام حسين حسن متولي
امل عادل السيد الغرابلي
مايكل جرجس عبد المسيح حليم
عبد ﷲ ابو بكر كامل محمد عليان
باهر وائل يوسف زخاري
ايه شاكر سعد مهدلى
اﻻء السيد السيد محمد شريف
شيماء جمال عبد الفتاح الشيخ
ايه محمد مهدى عبد السﻼم مرزوق
صﻼح سمير محمود عبد الراشد عمار
حسين محمود علي زهران
القطب السيد القطب سليمان غانم
احمد طلبة محمد عبد العال

الكلية
تجاره جامعة دمياط
معهد فني صحى بور سعيد
اداب المنيا
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره القاهره
نوعية الزقازيق
زراعة قنا ج جنوب الوادي
اداب انتساب موجه طنطا
السن المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية حلوان
معهد فني صحى اﻻسكندريه
إعﻼم القاهره/رياضة
حقوق المنصوره
حقوق اﻻسكندريه
تجاره جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره بنها
تربية طفولة أسوان
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره بنها
تجاره جامعة دمياط
علوم رياضة شبين الكوم
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد فني صحى رياضه طنطا
اداب بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
535085
136484
605277
885713
742810
744785
580299
739535
743864
605666
590018
894028
664119
117889
448390
224749
503163
167181
727936
602166
908610
726678
355407
543857
368153
206290
502397
594848
133325
382064
382790
155914

اسم الطالب
رهام محمود ابراهيم متولى ابوعلى
ايه محمد احمد على
سهيله عبداللطيف محمد على البغدادى
عبير رمضان محمد محمد
منه مجدى عبد الفتاح محمود كامل
شيماء محمد برديسى غﻼب
هالة انور ابراهيم النوسانى
اسامه محمد ابراهيم عبدالعال حسن
ساره محمد ابراهيم عبد الباقى
ياسمين جمال خليل عليوه
شادي منير مسعد محمود سليم
محمد خلف حافظ حسن
محمد احمد حمزه ابراهيم
ندى مصطفى حسن حسن شتات
روان محمد احمد يوسف
محمد احمد زيدان محمد
مروان احمد محمود احمد سالم
هيا سمير صادق كامل
اسراء ابو بكر على محمد البدوى
احمد مجاهد السيد حسن الجوهري
ريهام محمود حسين اسماعيل
ريم وائل رضا محمد السندوبى
ايه قاسم صابر طه
فاطمه عبدالحليم عبدالعاطى محمد سيد احمد
ايمان عبدالرحمن احمد صبرى الفرغلى
يوسف على حسن يوسف
احمد طارق احمد محمد محمود سعد
هدير على على ابراهيم
غاده سمان محمد امبابى على
اميره محمد رمضان على البردعى
اسراء ممدوح عبدالحميد احمد عليوه
رانيا حمدي احمد محمد

الكلية
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تربية/رياضه عين شمس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم اسيوط
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية اﻻسماعيليه
علوم رياضة الزقازيق
تربية الزقازيق
تربية اﻻسماعيليه
نوعية فنيه الزقازيق
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
تجاره سوهاج
تجاره بور سعيد
اداب سوهاج
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره اﻻسكندريه
اداب الفيوم
نوعية الزقازيق
اداب الزقازيق
تربية ابتدائي اسوان
تجاره بور سعيد
علوم عين شمس
علوم رياضة اﻻسكندرية
نوعية بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
كلية البنات آداب عين شمس
طب بيطرى بنها
تربية ابتدائي بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
504097
376783
244336
303416
753672
292210
297891
669809
837450
822481
675535
293270
525116
585137
558204
901604
353199
376882
755550
588816
307318
278874
448104
352040
600880
531994
651635
120869
674050
676122
301137
110314

اسم الطالب
ياسمين احمد خليل عبد الرحيم موسي
اسراء محمد السيد محمد غيطاس
اية محمود احمد حامد
حنان احمد مصطفى الرعو
عمر السيد يوسف محمدالبواب
يوليانة ممدوح سمير حنا سعد
عمر محمد عبد ﷲ ابراهيم عبد ﷲ
احمد صﻼح ابراهيم فايز
مؤمن حسين عمر عطية
مادونا سمير صليب قديس
فاطمه عماد كمال الحنفى خيربك
اميرة سلطان محمد طه
ميرنا عادل جاد الكريم عبد المﻼك
مرفت فرج محمد فرج مشعل
هدير عبدالرؤف مصطفى خاطر
احمد محمد الطيب ابو الوفا
محمد رجب محمد محمد السداوى
اﻻء عبدﷲ عبدالمطلب سالم هﻼل
نورا هاشم فتحي محمد
زينب عبد الحكيم الشافعى الشال
دينا مجدي صﻼح قنديل
ياسمين محمد محمود زكي
محمد ناصر محمد ابراهيم البمبى
احمد حسين مصطفى احمد عماره
منه ﷲ حمدى احمد السيد الهادى
احمد عبد الغفار عبد الحميد عبد الغفار حشيش
حسن احمد حسن على شريف
محمد رجب احمد عثمان محمود
ايه ﷲ محمد شوقى عبد الهادى
عنايات سﻼمه محمد سﻼمه
محمد عبد العزيز السيد عيسى
محمد طارق حسنى وظيف

الكلية
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
تجاره عين شمس
بنات علوم رياضة عين شمس
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
معهد عالي إدارة وحاسب ج بورسعيد
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
كلية علوم/رياضة الوادى الجديد
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره المنصوره
دار العلوم ج القاهره
علوم اﻻسكندريه
تربية ابتدائي طنطا
تربية دمنهور
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي عين شمس
تربية العريش
تربية نوعية شعبة فنيه ميت غمر ج المنصورة
تربية شبين الكوم
اداب عين شمس
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات.
تجاره انتساب م .بنها
اداب الزقازيق
زراعه دمنهور
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب القاهره
تجاره المنصوره
علوم المنصوره
تربية ابتدائي السادات
زراعه عين شمس/رياضة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
679614
519184
878849
304231
600347
675476
281483
308093
371898
816790
327997
751141
457715
209894
730414
535680
682775
426098
832838
670773
124616
184915
816573
392845
531304
454521
591910
678880
830911
837253
156973
314454

اسم الطالب
اسامه وائل السيد عطيه
إيمان صﻼح الدين عبد العزيز الخولي
محيى الدين محمد حميده عبد ﷲ يونس
ندى احمد السيد الشتيحى
خلود السيد عبد ﷲ السيد
حسناء محمد غريب السيد حسين
حسين حاتم حسين محمد سرحان
ندى فتحي عبدالحميد سﻼمه
ميرنا مجدى جبران لبيب
ايه نورالدين يوسف محمد
ابانوب سيفين زكرى داود
محمد احمد محمد محمد خليفة
لمياء موسى محمد السعدنى
ماجى يوسف حلمى يوسف
فادى ماهر منير كامل مسيحه
أسماء ابراهيم محمود رضوان
وفاء محمد سمير عبد ﷲ السيد النظامي
عبير السيد علي مسلم
ميريت انسى شاروبيم غالى
ساره محمد عز الرجال يوسف محمد
عبد الرحمن خالد محمد توفيق
حسن محمد قرنى محمد دياب
ساره عﻼء بهجات نايل
ميار احمد بكرى تاج الدين
أحمد فرحات محمد اسماعيل
رويدا عاصم السيد احمد خليفة
دنيا محمد فوزي الفيومي
ساره حمدينو احمد ابراهيم هاشم
احمد اسامه احمد محمد
محمود علي محمد علي
ايه جمال شعبان عبد العليم
لمياء محمد عبد العظيم جبل

الكلية
علوم المنصوره
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
إعﻼم بنى سويف
كلية الفنون التطبيقية ببنها
علوم الزقازيق
تجاره طنطا
حقوق عين شمس
تربية ابتدائي شبين الكوم
تربية/رياضه عين شمس
خدمه اجتماعيه اسيوط
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
تجاره جامعة السويس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب حلوان
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
علوم اسوان
اداب المنصوره
الزراعة الصحراوية والبيئية بفوكة ج اﻻسكندرية فرع مطروح
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تربية المنصوره
اداب القاهره
تجاره اسيوط
تربية المنيا
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
زراعه دمنهور
اداب طنطا
اداب جامعة دمياط
اداب المنصوره
معهد فني صحى سوهاج
إعﻼم بنى سويف/رياضة
اداب بنى سويف
تربية شبين الكوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
755419
728685
214681
898908
447413
116979
127477
141281
215403
802451
590282
297428
811628
824830
436508
584967
370096
233101
309310
522873
542172
668580
826643
443945
155660
907686
153182
821188
512006
351005
547410
546106

اسم الطالب
نبيله بهجت محمد حلمى
عمر مصطفى محمد محمد متولى
محمود بﻼل عبد ﷲ على عثمان
امل احمد محمود عمر
على وائل عبد المنعم عبد العظيم
مصطفى عادل عبد الحليم سيد
اميمة اسامة عبد البارى يوسف الجمل
منة ﷲ ثروت محمد جﻼل
فادي حنا عبده حنا
مريم مرزق اسحق صموئيل
حسن مصطفى يوسف الدالى
اسراء انور موسى ابراهيم
نبيل عبد الجواد عبد الفتاح احمد
منار صﻼح محمود محمد
سارة محمد عبد السميع عطا ﷲ
امل مسعد عبد ﷲ شويخ
احمد حسن عبدالسﻼم حسن
نورهان مصباح احمد مسعود
الشيماء ممدوح حسين ابراهيم المشد
الشيماء عبد الناصر حامد محمد حرب
زياد محمد فهيم عبد ﷲ
ماريه رزق فرج لبيب عطيه ندا
فارس عﻼء الدين محمد فارس
ساره احمد محمد المصري
محمد رشدى رجب عبد العليم
وﻻء عبد الغني ابراهيم محمود
الشيماء مصطفى محمد محمد اسماعيل
منال عبدالﻼهى ابراهيم محمد محمود
ياسمين السيد عبده عطيفى أبو العﻼ
مايكل ناجى رمزى بشاى
محمد مدحت جمعة محمد هليل
مى عبد المنعم جمعه معروف

الكلية
تربية العريش
اداب الزقازيق
حقوق حلوان
تربية ابتدائي سوهاج
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
زراعه القاهره
حقوق حلوان
حقوق حلوان
اداب انتساب موجه القاهره
اداب المنيا
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
اداب انتساب موجه الفيوم
اداب المنيا
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تربية أساسي اسكندرية
نوعية طنطا
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
اداب عين شمس
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
تربية اسكندرية
علوم رياضة بنها
زراعه المنصوره
تربية قنا ج جنوب الوادى
اداب كفر الشيخ
اداب بنى سويف
اداب سوهاج
علوم رياضة بنى سويف
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره بنها
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجاره اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
749998
740173
467957
427379
591272
541562
538017
801529
896441
118912
147113
675793
823294
730055
605373
608631
901332
234757
516412
209697
818246
103688
903290
234975
602765
657860
106805
580161
464327
576758
536049
604646

اسم الطالب
ريموندا ادوار سامى سعدﷲ
ابراهيم على ابراهيم عبدالبارى
عﻼ صﻼح عبد الرحمن حمد
عبد الرحمن عبد الفتاح محمد عبد الفتاح
اﻻء حاتم عبده عيسى
محمود الطيب محمد ابراهيم
فاطمه ناجى عبد الحميد احمد حسين
انور اسماعيل عبد الرحيم عبد الجابر
ايه احمد محمد على
رضوى محمد عبد الحميد غيث
محمود سامى قاسم عبد المجيد
محمد عبد المنعم محمد سليمان سعيد
محمود احمد محمود على
ريهام محمود يوسف عدلى
آيه محمد محمد الخطيب
محمود السيد محمود عبدالسميع احمد
نادر سعد الدين ابراهيم عبد العزيز
ايه ﷲ عادل محمد حافظ
ابراهيم سليمان محمود سليمان اﻻصفر
مريم محمد محمود حسن
محمود عماد حمدى أحمد
دينا وائل عبد الفتاح حسن الشعشاعى
منار محمود احمد محمود
انجى ابراهيم عبدﷲ خليفه ضيف
احمد خيرى سعد محمد الشايب
ايمان على ابراهيم الخميسى
منة ﷲ هانى محمد كامل ابراهيم
مريم محمد عبد الحى ابراهيم عبده
عبد الرحمن محمد السيد عبده الدكرورى
ايه عبد الناصر على خليل ابوالعنين
اسماء احمد عثمان امين
سمر محمد محمود موسى عبود

الكلية
ع.دولى اعﻼم مدينةالشروق
معهد فني صحى الزقازيق
طب بيطرى اﻻسكندريه
تربية/رياضه اﻻسكندرية
تجاره جامعة دمياط
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ
تمريض دمنهور
تجاره بنى سويف
معهد فني تمريض سوهاج
علوم رياضة عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا المنسوجات بالمحلة الكبرى
اداب قنا ج جنوب الوادى
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تمريض الزقازيق
تجاره جامعة السويس
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق جامعة السادات
تجاره عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
حقوق القاهره
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية طفوله طنطا
تجاره كفر الشيخ
اداب المنصوره
تجاره دمنهور
اداب الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
153784
153178
362230
808374
537934
756342
432455
430481
312718
578178
468065
110313
381382
390817
117024
168769
654867
609060
236602
364851
470935
605001
465795
429050
303123
300007
886783
205708
886872
523376
751495
211788

اسم الطالب
اميرة عبد الرؤف على على
اسراء احمد محمد عباس
هاجر الشافعى السيد محمد
عبير نوح محمد مرسي
رضوى رأفت محمد احمد مساوة
محمود محمد ابو المكارم محمد
ياسر محمد عبد الفتاح حميدومرسي
عبدالرحمن اشرف فتحى صالح عثمان
صﻼح ياسر سعيد حسن
حسام عبد الحميد محمد احمد تركى
هبه محمود شعبان محفوظ عبدالرسول
محمد صﻼح محمد عباس
احمد بيومى عبدالنبى سيد بيومى
محمد نادى عنتر سعد
عبد الرحمن محمد كمال الدين صالح
مريم نعيم ناصف جاب ﷲ
ساره السعيد محمد عبد الفتاح حسن
محمد موسى على موسى
مارتن فريد لويز خليل
ايه محمود حمدى محمود
يارا يونس عبدالعزيز ابوشعيشع محمد الغبارى
امانى محمد عبدالفتاح على
ايمان جمال فهمى احمد الرفاعى
ايمان اشرف بدير على عفيفى
ايمان مجدي احمد السيد
احمد مجدي محمد سيد
اميره محمد فريد نمر على
اسماء محمود شفيق محمود زين
دنيا عبد المنعم احمد حسين
محمد سعيد عبد الجواد عبد المجيد
عبد الرحمن السيد عبد العزيز محمد المرسى
زياد محمد عبد العليم عبد القوي

الكلية
علوم بنى سويف
تجاره بنى سويف
العالي لﻼعﻼم وفنون اﻻتصال  6اكتوبر
تجاره بنى سويف
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه المطرية
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
اداب انتساب موجه عين شمس
حاسبات ومعلومات بنها
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه حلوان
علوم كفر الشيخ
اداب الزقازيق
تجاره كفر الشيخ
اداب اﻻسكندريه
تربية شبين الكوم
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره اسيوط
فنون تطبيقيه حلوان
تربية ابتدائي اسيوط
اداب اﻻسكندريه
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
526969
138288
145903
750757
654443
518070
316576
134476
919661
457597
582715
354601
239607
464952
533112
753372
321438
843462
579114
834472
747153
436854
591571
746764
513223
741995
651067
582404
455392
838271
358840
882434

اسم الطالب
نرمين ابراهيم محمود السيد إبراهيم
دينا محمد عبد الفتاح محمد جاد
احمد محمد فتحى فهيم عبد العال
شهاب شعبان توفيق عبد الرحيم محمود
ايمان حمدان صالح عبد الحميد
تركيه صبحى محمود علي السمنى
امنية ايمن هادى ابراهيم رضوان
احمد حربي محمد شاهين
احمد على الدين على يوسف
منار ابراهيم عبد القادر شبانه
هبه رجب رشاد محمد عمار
تسبيح زكريا عبدﷲ ابراهيم
محمد محمود محمد علي
محمد رمضان ابو الفتوح عبدالباقى
بثينه عبد اللطيف محمد عبداللطيف شعوير
رانيا التميمى محمد محمد على
هدير حسن عبد المهدى حسن بربار
احمد فايق عبدربه عبدالعال
محمد على حامد ابراهيم ابومصطفى
دينا جمال محمود احمد
عبدالرحمن محمد جمعه نورالدين
اﻻء عصام محمد محمد حامد
منى محمد ابراهيم عماره
اسراء منتصر محمد الراجى
مريم فتحى سعد رزق
بسنت سيد عبده موسى
داليا عاطف سعد السنوسى ابوالحمد
محمد رضا محمد عباس
امين السيد محمود عبدالرحمن سليم
زينب عادل عبد المالك صالح
مى السيد محمد السيد
محمد صﻼح يونس عبد الوارث

الكلية
تجاره اﻻسكندريه
علوم القاهره
علوم رياضة القاهرة
نوعية بور سعيد
رياض اطفال المنصوره
حقوق اﻻسكندريه
تربية ابتدائي بنها
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره سوهاج
كلية اللغات والترجمة سوهاج
اداب جامعة دمياط
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
علوم القاهره
تمريض كفر الشيخ
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية ابتدائي بور سعيد
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
اداب المنيا
تجاره المنصوره
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
اداب اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تربية اﻻسماعيليه
تربية رياضيه بنات اﻻسكندريه
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
علوم المنصوره
نوعية طنطا
اداب طنطا
معهد فني صحى اسيوط
السن عين شمس
معهد فني صحى اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
146189
442320
220783
816758
591121
672000
674831
368058
903495
755647
502409
750925
461186
446057
748097
378977
287847
533016
307046
313075
892368
133822
362277
367330
743160
751634
885947
664426
145255
739861
615229
212424

اسم الطالب
امينه رجب بركات ابراهيم
احمد خيري محمود البنا
عمر اسامه صادق السيد صقر
احمد عبدالرحيم محمود حسن
دينا حامد عيد عبدالغنى الغباشى
وﻻء سمير عبد الحميد ابوزيد
اسﻼم على عبد البارى عطية
ايه جمعه جوده احمد
احمد شمس الدين الداخلى محمد
اﻻء جميل احمد مهنى
اسﻼم يسرى احمد لطفى الشوربجي
نادر محمود ابراهيم حارس محمد
نادر شريف إبراهيم محمد عبدالرازق
سيف الدين ماجد مصطفي حافظ
ايه عﻼء رجب ابو العنين
سحر احمد عبدالعاطى السيد محمد
عمرو محمد علي احمد علي
محمد محمود محمد على
اسماء السيد محمد الشهالى
اسراء سعيد عبدالسﻼم احمد
نجﻼء عبده محمد عبد القادر
امانى نصر احمد خليل
دينا على محمود اسماعيل
الزهراء حسن عبدالجواد ابوالعﻼ
منه ﷲ محمد التابعى حامد
اسراء السيد سليمان اسماعيل نوفل
مارى حلمى عزمى ثابت
مهاب عﻼء الدين عبد المنعم الصﻼحى
امل سعيد محمد السيد
رحاب محمود عبدالبديع رفاعى
طه احمد طه حسن
هبة ﷲ عصام الدين فوزى محمود

الكلية
علوم القاهره
اداب كفر الشيخ
تجاره عين شمس
تربية /رياضه المنيا
تربية جامعة دمياط
رياض اطفال المنصوره
اداب طنطا
تربية بنها
اداب سوهاج
تربية العريش
تجاره اﻻسكندريه
تجاره بور سعيد
معهد فني صحى طنطا
تجاره طنطا
تربية/رياضه جامعة السويس
كلية البنات آداب عين شمس
حقوق انتساب موجه القاهره
زراعه دمنهور
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
زراعه القاهره
تربية بنها
تربية اﻻسماعيليه
علوم بورسعيد
تربية اسيوط
تجاره المنصوره
كلية البنات تربية عين شمس
معهد فني صحى الزقازيق
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
606513
464747
502582
237828
610102
653047
750227
547676
117182
530453
301868
443499
833855
729699
453553
374194
736189
911771
739986
750156
463173
383252
503708
429261
162338
801862
163004
529751
537815
453736
582876
389278

اسم الطالب
منه ﷲ عﻼء محمد الشبراوى جنيدى
محمد احمد محمد ابراهيم جاويش
ميرهان اشرف يوسف عبد الفتاح خلف ﷲ
نورهان محمد شفيق حسن قطامش
محمد السيد عبدالسﻼم محمد
رنا محمد كامل عبد الحميد شرف
احمد محمد محمد جﻼل
سيف الدين ابراهيم على عماره داود
اسراء عصام احمد صابر
احمد منصور محمود ابراهيم البدوى
محمد جميل عبد العليم عبد الحميد الغزالى
شيماء احمد عبد العزيز السيد الشاذلى
اشرقت هشام محمد ثروت محمد
عمار سيد احمد احمد مصطفى الشامى
ضحى محمود شبل احمد القطوني
منار انسى عبدالعزيز احمد عبدالقادر
محمود سامى وصفى محمد
هاجر عبد ﷲ محمد احمد
عزه عﻼء الدين محمد اﻻمير
فاطمه أنور حسن علي
عمار خالد عبد المنعم محمد رشوان
ايه عﻼء صالح احمد
بيشوي فريد عبيد فريد عبد المﻼك
حنان ممدوح انور احمد محمد
ايمان احمد محمود محمد
احمد سالم جمعه عامر
كارم فتحى عبد الكريم محمد
أحمد محمد صبحى محمود موسى الشريف
آية عبد المنعم بسيونى السايس
خلود احمد طلبه محمد شعراوى
سمر جابر محمد ابراهيم العزب
هاجر عاطف امين حامد احمد سعد

الكلية
اداب انتساب موجه الزقازيق
نوعية موسيقيه كفر الشيخ
تربية اسكندرية
تربية حلوان
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب انتساب موجه بورسعيد
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره طنطا
سياحه وفنادق اﻻقصر
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب كفر الشيخ
زراعه مشتهر
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية طفولة أسوان
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
تجاره بنها
علوم رياضة اسيوط
زراعه اﻻسكندريه
علوم حلوان
علوم المنيا
تجاره بنى سويف
معهد فني صحى اﻻسكندريه
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
زراعه طنطا
اداب طنطا
اداب عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
225069
293231
462739
229695
436957
661010
437206
532272
236037
595456
893715
877574
430477
375438
664199
879263
881245
385095
613633
436554
585252
138790
589051
889634
526843
460972
184800
218232
534856
834485
749634
811971

اسم الطالب
مصطفي احمد عبد المعطي احمد عبد المعطى
اية محمد عبده صوله
أحمد هانى ابراهيم عبد الفتاح عتمان
ميار سيد عبدالعظيم السيد
سارة احمد سيد سالم
رانيا شعبان الشربينى رمضان شاهين
يسرا محمد احمد تغيان احمد
مصطفى رضا ابراهيم عبدالسﻼم فتح
يوسف ممدوح محمد عطيه
سماء سليمان عامر سليمان ضبش
عبد الكريم جمال على مرسى
مصطفى حسين على على
زياد حسن احمد مرسى حسين
محمود كمال السيد امين شافعى
محمد فاروق عبد البديع البسطويسى
يارا اشرف عرفه اسماعيل
محمد سيد سليم سلمى
محمد شكرى حسن فرج
منار السيد محمد السيد
نوران صﻼح فؤاد محسوب عبد الحليم
بسنت السيد السيد الدمشيتى
منى عفيفى حمزه عفيفى
صفا سيد احمد محمد الوشاحي
مريم عاطف ثابت رزق
اية ابراهيم محمد البهنسى
نادر ابراهيم محمد عبدالفتاح الحفناوى
ساره محمد فاضل محمد
لورين مدحت منصور موسى
جهاد اشرف محمد منصور عبد الغنى
سمية احمد علي الطيري
مريم قاهر حسان ابراهيم
ماجد يوسف شحاته مكسيموس

الكلية
علوم رياضة الزقازيق
تربية حلوان
تجاره كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره دمنهور
زراعه المنصوره
علوم رياضة طنطا
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم جامعة دمياط
تربية رياضية بنين سوهاج
معهد فني تمريض اسيوط
اداب انتساب موجه طنطا
ك.ت .فني صناعى بنها
معهد فني صحى المنصوره
اداب اسيوط
تربية رياضيه بنين اسيوط
تجاره عين شمس
نوعية الزقازيق
علوم طنطا
تربية ابتدائي طنطا
تربية عين شمس
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
اداب اسيوط
تربية أساسي اسكندرية
علوم كفر الشيخ
تربية بنى سويف
تجاره القاهره
علوم اﻻسكندريه
تجارة قنا ج جنوب الوادي
علوم جامعة السويس
إعﻼم بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
660737
913669
217476
821276
230836
577619
836037
583596
587357
661240
809321
235468
594208
207391
161486
750780
824824
658492
220718
678841
300727
109115
218898
375693
894209
671402
829324
582113
526400
503209
392361
372827

اسم الطالب
احمد محمد عبد القادر محمد النبوى
زينب محمد توفيق على
سلمى سيد سليمان احمد عيسوى
مصطفى محمود سيد برسى
محمد على شحاته محمد
هشام محمد سعيد رضوان الصباغ
شيماء سيد حسن السيد
تقى نشأت محمد سوسو
وفاء مجدى الشحات اسماعيل عماشة
محمد صﻼح عبد العزيز عبد العزيز
أية شعبان على سعد
هبه عصمت السيد زين الدين
عبدالرحمن اشرف عبدالجليل محمدالديب
حسام الدين محمد انور محمد عبد ﷲ
شعبان جابر شعبان عبد القادر
مؤمن عبده محمد عبد الفتاح امين جمعة
مارينا محسن وديع يواقيم
شيماء سعد سعد العوضى احمد
ابراهيم عرفة ابراهيم احمد
احمد رمضان محمد محمد قوره
هاجر حسني رمضان مرسى السمان
اسﻼم عبد الجواد عامر احمد
جون سمير نعيم ميخائيل
اميره عاشور رشاد على
مايسه عصام جاد عبد ﷲ
عظيمه حلمى السعيد منصور
وفاء عبد الراضى مصطفى محمد
احمد رمضان على ابو سليمان
احمد محمد احمد حسين عثمان
زياد محمد احمد احمد سالم
شيماء محمد رشاد السيد على
داليا محمد عطيه حسن

الكلية
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
معهد فني صحى اسوان
اقتصاد منزلى حلوان
تجارة قنا ج جنوب الوادي
حقوق عين شمس
تربية/رياضه طنطا
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تربية/رياضه طنطا
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره انتساب موجه طنطا
حاسبات ومعلومات المنيا
اداب عين شمس
معهد فني تمريض المنصوره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
معهد فني تمريض بنى سويف
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
معهد فني صحى المنصوره
اداب عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
اثار القاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تربية نوعية بنها شعبة تربية فنيه
اداب سوهاج
طب بيطرى الزقازيق
تربية قنا ج جنوب الوادى
اداب انتساب موجه طنطا
تربية أساسي اسكندرية
تجاره اﻻسكندريه
اداب بنها
اداب انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
469241
663401
610911
381540
123551
296577
222133
123907
128041
161331
382501
126809
598506
655047
898562
117960
217117
450012
878270
608740
577505
891446
595337
584074
125071
823396
892182
162340
743342
458561
593910
501531

اسم الطالب
مها احمد عبد الواحد عطيه البﻼصى
رنا عبد الحميد محمد عبد الحميد
محمد احمد سﻼمه محمد عبده
اسراء سعيد سعيد عبدالحميد محمد
عبد ﷲ محمود محمد حسن احمد
منة ﷲ عرفة ابراهيم على
ايناس خالد احمد عوض
محمد هشام محمود فراج
مارينا جرجس خليل ميخائيل
اميره ربيع محمد عبد الحميد
اسﻼم ابراهيم محمود حسن
غادة مجدي عبد السميع عمري
خلود خالد محمد شطا
احمد اشرف عبد الحافظ ابوزيد
عمر محمد السيد عبد الوهاب
اية عﻼء سعيد سيد
كيرلس شاكر فرنسيس شاكر
هدير مصطفى حسن كليب
يمنى انور عبد الحفيظ عثمان
مريم عادل سليمان يوسف
محمد عبد الحميد محمد محمد حمزه
مصطفى مهران حسن سيد
هدير طارق محمد السيد عامر
خالد عبد الناصر سعد مراد
يوسف طلعت محمد امين زايد
امنيه حلمي عبد الرحمن حمادي
تامر رأفت جاد درويش
ايمان سيد عبد الحميد عبد الرحمن
تقى احمد حبيب محمد
ابراهيم محمد الحسينى محمد العجمى
شيماء رضا ابراهيم رزق
ندى محمد على حسن حسنين

الكلية
نوعية كفر الشيخ
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره بنها
اقتصاد منزلى حلوان
تجاره انتساب م .بنها
كلية البنات تربية عين شمس
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره انتساب م .بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم بنى سويف
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب جامعة دمياط
تربية جامعة دمياط
تجاره بور سعيد
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
حقوق القاهره
تربية/رياضه عين شمس
تربية طنطا
حاسبات ومعلومات اسيوط
معهد فني تمريض الزقازيق
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
معهد فني تمريض اسيوط
معهد فني صحى بور سعيد
علوم رياضة المنصورة
دار العلوم ج القاهره
اداب قنا ج جنوب الوادى
علوم اسيوط
تربية ابتدائي الفيوم
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حقوق اﻻسكندريه
نوعية جامعة دمياط
علوم جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
896527
605434
608182
908837
837977
818168
230129
380448
550501
899998
285854
593974
236486
557626
219893
171771
352085
673852
900850
138411
104548
231606
217953
456716
683345
800306
731940
446562
454299
895402
239999
280541

اسم الطالب
مريم سمير صالح صابر
زينب محمد كامل احمد
كريمه عبد الهادى عبد المطلب محمد
اميره عبد اللطيف السيد على
اسماء عاطف محمود جمعة
شيماء ابو حسيبة على محمد
مافى ممدوح فايق بهنان
احمد جمال احمد ابراهيم جاد
نيره عادل عبدالحميد محمد على
محمود رفعت السيد محمد
نهى ايمن محمد على بركات
هدير السيد كمال ابوالعز سالم
محمد فرج محمد عبد الجواد رجب
محمد رجب محمد جمعة
ندى سمير صادق محمود
يوسف ميهوب زايد حسن
محمد مصطفى كامل عمر
محمد شوقى محمد عبد العظيم شاهين
ريهام دسوقي علي منصور
ساره اشرف شوقى محمود
ميسم ابراهيم عطيه حسن
حراء محمود عبد الرازق ابراهيم
امنيه حسن سليمان محمد عريضة
ايه مصطفى محمد ابوعلى
ميرنا مسعد محمد بحيرى
احمد فتحى مرعى يوسف
مصطفى طاهر علوان خليل
عبد الرحمن محمد محمود محمد العطار
لمياء احمد صﻼح يوسف
زياد محمد هشام محمود
محمد حسين اسماعيل حسين العسال
محمود عبد المنعم أمين عبد المنعم

الكلية
معهد فني صحى سوهاج
معهد فني صحى الزقازيق
اثار القاهره
تجاره سوهاج
تربية طفولة فرع الوادى جديد
تجاره اسيوط
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
حاسبات ومعلومات الزقازيق
علوم رياضة بنها
تجاره سوهاج
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تربية جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه حلوان
زراعه دمنهور
نوعية عباسيه
تجاره اسيوط
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره سوهاج
تجاره القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
زراعه عين شمس/رياضة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
طب بيطرى بنها
رياض اطفال المنصوره
تجاره سوهاج
تجاره الزقازيق
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تجاره طنطا
تجاره سوهاج
حاسبات ومعلومات القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
518669
205769
756043
444497
903314
661618
590359
577377
812458
657848
847867
214641
468414
451954
124152
515225
549486
140464
356204
305218
546312
537557
890888
468826
351807
369958
371455
534561
529988
536817
472697
211818

اسم الطالب
اميره ممدوح كمال محمود المزيودي
جورج عصام رسمي مرقص
محمد عبدﷲ سليمان خميس
محمود عادل محمود محمود سبع
سامى عبد المنعم نجدى ضمرانى
رحاب البدراوى توفيق ابراهيم المحجوب
مارك هشام بشرى بندلي
خالد رأفت مصطفى يونس الهنداوى
مريم عماد سامي ابراهيم
امل ابراهيم سلمان ابراهيم
اسراء محمد فؤاد شحات
محمد سالم محمد سالم معوض
ابراهيم حمدى محمد ابراهيم عبدﷲ
محمد مجدى حلمى السيد شرف
عبد ﷲ بكر محمد محمد بكر
احمد محمد سعد عبدالرحمن الصفتى
نجﻼء فتحى محمد فزارى
محمود سعيد حسين احمد
داليا وحيد عبدالغنى محمد
حسناء سامي عبد الرحمن الحصرى
آﻻء أسامه عبد الرؤف السيد طحاوى
هبة ابراهيم محمد اسماعيل عبدالسﻼم
احمد الديب سيد ابوزيد
ايهاب محمود محمود على عبد ﷲ
سلمى ماجد مجاهد السكرى
اكرم جمال حجاج ابراهيم حجاج
اسراء محمد سيد خليل عماره
اميره ابراهيم علي عطية شتا
كريم بشير السيد عبد العزيز يوسف
ريهام مامون فتح اللـه الحلو
رانيا يحيى فتحى الباز
عمر خالد ابراهيم محمد زكي

الكلية
اداب دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية العريش
تجاره طنطا
تجاره سوهاج
تجاره طنطا
تجارة جامعة السادات
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
اداب المنيا
تمريض المنصورة
اثار قنا جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد فني تمريض طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
اداب سوهاج
تجاره دمنهور
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اداب عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية/رياضه اﻻسكندرية
اداب دمنهور
تمريض اسيوط
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
تجاره بنها
تجاره بنها
اداب انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي دمنهور
تربية ابتدائي دمنهور
تربية ابتدائي دمنهور
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجارة جامعة السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
148289
828279
905625
535119
666677
595023
906627
373899
233117
356730
530402
222475
435771
153813
547013
612307
544235
743239
221342
145027
604742
109718
468761
913845
657636
280514
586333
520364
304018
292670
440187
580590

اسم الطالب
تغريد اشرف توفيق كامل
ايه محمود عبد الباقى محمود
بسمه اشرف محمود احمد
شروق طاهر منصور ضيف ﷲ
المتولى محمد المتولى ابراهيم السيد
عبد الرحمن محمد محمد ابو العﻼ
مارينا مجدى توفيق كيرلس
دنيا كمال عبدالستار جوده محمد
منة ﷲ احمد محمد سيد الطحاوى
حسام احمد محمد اسماعيل
مصطفى اشرف فتحى ابو سنه
احمد محمد السيد محمد شمس الدين
ضحى كمال حسن محمد خطاب
ميرنا عزيز فرج عوض
احمد مصطفي محمد علي زيتون
محمد عبد العظيم احمد عبد البارى
محمود السيد عبده احمد جمال
انتصار السيد محمد السيد
قلب نور محمد على عباس
وﻻء يحى عبد الغنى شريف
هاجر سالم فتحى سالم موسى
محمد عﻼء بدوى سيد
احمد عوض علي محمد مرسى
عبد الوهاب على عبد ﷲ على
فاطمه الزهراء لطفى محمد ابراهيم امام
مريم احمد محمد حسين مصطفي
مها عبد القادر الرفاعى المنشاوى
علياء يحي زكريا عبد الغنى زايد
دعاء حمزة احمد عماره
دعاء علي عبد الرحمن محمد
ميار عبد العزيز شعبان عبد العزيز
نجﻼء المتولى محمد السيد متولى

الكلية
تجارة جامعة السادات
نوعية فنيه قنا
اداب سوهاج
تربية ابتدائي دمنهور
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره جامعة دمياط
تجاره سوهاج
حقوق بنها
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره عين شمس
علوم طنطا
اداب عين شمس
تجاره طنطا
رياض اطفال بنى سويف
علوم رياضة دمنهور
تجاره الزقازيق
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
علوم رياضة اﻻسماعيليه
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية حلوان
اداب الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق طنطا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حاسبات ومعلومات المنصوره
حقوق جامعة السادات
تربية السادات
اداب انتساب موجه القاهره
اداب اﻻسكندريه
اداب المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
679498
132574
900425
680489
759546
740992
527057
587260
108306
106519
677617
352414
461193
578116
547999
435446
918880
134036
824873
669735
281854
325735
441810
458058
802128
919656
828765
213479
536414
501103
725871
669238

اسم الطالب
ساندى محمد ابراهيم عبد الحافظ
شادي عاطف محمد ابراهيم
ايه عبد العزيز عبد الرسول بخيت
كوثر محمد على السيد على اﻻمام
احمد ممدوح محمود السيد
احمد محمد حسن محمد خﻼف
ساره عبد المحسن محمد محمود مرسى
ايمان فتحى ابراهيم عطيه السيسى
سلمى عبد الغفار محمد مهران
لينه هشام محمد عبد الحليم
محمود عبد ﷲ محمود عبد العال
احمد عﻼء جمعه عبدالعال
احمد سمير عبدالحميد عبدالفتاح حسان
عمرو عبدالمجيد ابراهيم الخولى
مؤمن عبدالجواد محمد زﻻبية
داليا يسرى السيد ابوالقاسم
محمد احمد محمود احمد
مصطفى فرج عبد النبى عباس
اغسطينوس عطا ﷲ مشرقي جابر
محمد رفاعى عزب السيد ابو النجا
رندا عﻼء الدين حنفى سيد
ساره رجب سيد علي هريدي
محمد سمير عبدالمقصود علي ابوموسى
ميادة احمد محمد اسماعيل حماد
بيموا عصام ذكى يونان
محمد عثمان السيد عمر
ندا زكريا حامد محمد
نور الدين خالد مصطفى محمد
يمنى مسعد السيد اسماعيل زعيتر
عبد الرحمن محمد عبد المطلب محمد عمار
خالد وليد محمد رمزى
ادهم محمد طه على مكاوي

الكلية
علوم المنصوره
تجاره انتساب موجه طنطا
كلية اللغات والترجمة سوهاج
علوم المنصوره
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
علوم اﻻسكندريه
تجاره طنطا
حقوق القاهره
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة
معهد فني تمريض المنصوره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية/رياضه كفر الشيخ
تجاره طنطا
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تربية رياضيه بنات اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره عين شمس
دار العلوم ج القاهره
علوم طنطا
تربية ابتدائي طنطا
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
علوم بورسعيد
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم دمنهور
تجاره دمنهور
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
حقوق المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
753891
524510
384390
667667
576080
678956
675557
501726
586779
892309
147531
814491
209430
294222
470947
319472
460180
457020
892725
878299
162483
603793
842647
824958
313047
811094
210991
531987
609396
369030
106907
592931

اسم الطالب
ندى السيد يحيى محمد على عويضه
مؤمن مجدي احمد ياسين محمد
محمود احمد مصطفى احمد
سلمى احمد عبد الفتاح محمود عباس
عبدالفتاح رضا عبدالفتاح عطا ﷲ
امانى السيد احمد عبد الرحيم
خالد حاتم حمدان حافظ جريشه
مروان عاطف عبد الحليم عبد الرؤوف
اسراء رضا عبدالحليم محمود غازى
محمد صﻼح احمد حسانين
ندى محمد حسين بكر على
رومانى جرجس ابراهيم عياد
نورهان حسن سليمان حسن محمد العبد
مينا البير ادوارد عطيه
منار الحسينى بدير الحسينى على
بسنت نبيل محمد درويش
ايمان عبد العزيز حلمى عبدالعزيز عوض ﷲ
ايمان رضا عبدالعزيز الجمل
مديحه تمام صابر علوان
احمد حسن احمد محمد
ايه جمال عبد الظاهر محمد
احمد محمد عبد العزيز عبد المنعم عبد العزيز
زينب كرم سويلم خطاب
صابرين محمد صادق على
نورا ابراهيم عبدﷲ عزب
اﻻء طارق محمد محمد
اسﻼم عمرو حسن فوزى
ابراهيم محمد ابراهيم محمد احمد
احمد زغلول منير السيد
داليا هانى محمد الشحات شاهين
دينا عبد ﷲ على عبد ﷲ
محمد السيد عطيه البرش

الكلية
تجاره بور سعيد
اداب اﻻسكندريه
تربية/رياضه بنها
علوم المنصوره
تمريض طنطا
تمريض المنصورة
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره اﻻسكندريه
علوم بنها
تجاره اسيوط
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اداب المنيا
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره عين شمس
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
اداب انتساب موجه طنطا
علوم طنطا
نوعية طنطا
تربية اسيوط
تربية اسيوط
علوم رياضة بنى سويف
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
اداب بنى سويف
معهد فني صحى سوهاج
نوعية اشمون
طب بيطري المنيا
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
اداب انتساب موجه بنها
تجاره بنها
علوم رياضة جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
592655
590838
374428
132900
751474
673408
232070
383129
139540
505798
138612
747643
906723
353781
154767
728659
436172
210938
281856
754283
877505
354719
751448
505533
511550
114808
168093
147891
613572
605702
539954
680397

اسم الطالب
امانى محمد سعد الهوارى
محمود محمد نبيل سعد ابوالعوض
نورهان على محمد سالم عيد
عمر رمزى ابراهيم مصطفى ابو الخير
احمد عبد العال احمد عبد العال احمد
فاطمه سيد احمد مصطفى عبد ﷲ اﻻبيض
احمد محمد حسن محمد
ايه سيد ابراهيم عبدالحميد
محمد احمد حسين احمد
يوسف جمال سمير محمد برهام
ندى وحيد محمد عبد المجيد
فاطمه عادل محمد حفنى
احمد حامد عبد ﷲ محمد
عبدﷲ سمير محمد عبدالحميد
سارة سامى بشرى حنا
احمد محمد طه فران سيد احمد
نانسى حسن محمد إبراهيم حسونة
عمر خالد محمد احمد عبد الرحمن
سلمى طارق محمد محمد بيومى
دينا محمد علي جمال الدين عباس المصري
عصام محمد محمد احمد
ايه سمير صﻼح محمد
عمرو على مختار حسن عبد الرحيم
مروان محمد احمد محمد حمزة
اية سامي عبدالمنعم عبدالغني
منة ﷲ على حسن على
نورهان عيد عبد الكريم عبد العليم
ريم عبد العزيز عبد العزيز محمد
دعاء محمد عبداللطيف امام
آية احمد عبدالرحمن سليم
آﻻء حسنى فرج محمد قريطم
خالد هشام ابراهيم عباس العدل

الكلية
تجاره بنها
علوم رياضة جامعة دمياط
كلية البنات علوم عين شمس
حاسبات ومعلومات القاهره
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
تربية/رياضه حلوان
نوعية عباسيه
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره انتساب موجه دمنهور
اقتصاد منزلى حلوان
علوم رياضة جامعة دمياط
حقوق سوهاج
علوم رياضة الفيوم
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
تجاره اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره بور سعيد
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
اداب انتساب موجه القاهره
علوم بورسعيد
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
طب بيطرى القاهره
علوم الفيوم
تربية حلوان
تجاره جامعة السويس
نوعية موسيقيه الزقازيق
طب بيطرى دمنهور
علوم المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
295262
286871
106450
822896
608944
734628
205840
277733
879668
679765
301002
911433
751654
234465
821135
467971
679785
112232
584718
913498
304094
669644
525350
515279
810130
242087
509967
540342
659076
811075
435997
601417

اسم الطالب
روان حسن أحمد حسن
منة ﷲ احمد محمد حسن
مرام محمد مصطفى كامل زكى عبد الحميد
احمد سيد رفاعي على ابراهيم
ابراهيم نجاح ابراهيم احمد السيد
احمد عادل احمد محمد الطوخى
مينا ناجى شاكر ويصا
زياد ايهاب احمد طلعت شبل
زينب محمد عبد العليم محمد
زينب محمد محمود عبد الفتاح
محمود السيد محمد نايل
كريمه سيداحمد ابراهيم احمد
دينا سامى عثمان بيومى عثمان
مصطفى محمد محمد حسن
محمد على جادﷲ بدران
منى يوسف جمعه يوسف
احمد فرحات ابراهيم جبر
اسماء عبد القادر احمد اسماعيل
ايه رشاد رشاد السيد عبده
اميره تقى صادق احمد
سلسبيل رأفت محمد الدسوقى
محمد ياسر ابراهيم عبد المقصود
اﻻء السيد عبد العزيز محمد
عبدالحميد بدران عبدالعزيز الشرقاوى
نهلة محمد عبد المجيد عبد الوهاب
اسﻼم عصام درويش عبد العاطي
حسام محمد رجب محمد على
مروة جابر عابدين ابوشناف
ضحى عادل عبد الحميد حسن شريف
احسان عبدالنافع عبدﷲ عبدالعال
أية على حسن خضر عبد اللة
احمد حسنى قنديل احمد

الكلية
حقوق انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق قنا جنوب الوادي
حقوق الزقازيق
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
فنون جميله عماره المنيا
تجاره اسيوط
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
تمريض شبين الكوم المنوفية
تربية اسوان
تربية بور سعيد
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
حقوق قنا جنوب الوادي
نوعية كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
كلية البنات تربية عين شمس
طب بيطرى المنصوره
تربية اسوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حاسبات ومعلومات المنصوره
تمريض اﻹسكندرية
حقوق طنطا
اداب المنيا
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره دمنهور
تجاره دمنهور
تربية المنصوره
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
حقوق اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
137499
912641
657030
670093
125930
805264
535638
752597
516515
459164
583181
539445
210253
669952
802383
738811
308633
678745
238842
231819
358442
391311
387394
655665
826884
754008
230971
831015
166121
535344
546132
750870

اسم الطالب
محمد حسام الدين محمد عبد العزيز
رغده سيد عبد الرحيم محمد
اسماء محمد ابوالمعاطى درويش فضل
محمد السيد حسانين حسن حسانين
منه ﷲ محمود محمد مطاوع صالح
شيماء محمد عبدالحميد توفيق
هدى احمد عبد الواحد عبد الكريم
روﻻن محمود محمد محمد خليل
مصطفى سعيد ابوالسعود ابراهيم ناصف
حسناء فوزى احمد الشهاوى
سهام مجدي على زنفل
آية زايد ابراهيم ادريس يادم
كريم محمود حافظ عرفه حافظ
امال اشرف محمد ابراهيم فرج
طارق عبد المنعم عبد الحميد عبدﷲ
نادرة ابراهيم عيسي موسى المنشاوي
اسراء فتحي على أبوغربية
ساره سعد عبد الخبير محمد السيد
حسام ربيع محمد سليمان
احمد اشرف فاروق مدبولي
نهى نادى احمد عبدالفتاح
عبدالرحمن محمد محمد محمد
اسﻼم احمد امين مصلحى عطا ﷲ
اشرف عبد المنعم محمد حلمى محمد الصاوى
احمد خالد احمد ابراهيم
ايه محمد محمد عبده امان
عماد سليمان فؤاد سليمان
ورده محمد عباس محمد
شهاب محمد احمد عبد العال
آيه جمال متولى خضر
آيه محمد عبد الخالق عبد الغفار
اسﻼم محمد الصﻼة على النبي محمود درغام

الكلية
علوم رياضة حلوان
فنون جميله فنون اﻻقصر
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره القاهره
سياحة وفنادق المنيا
علوم دمنهور
حقوق المنصوره
اداب دمنهور
نوعية كفر الشيخ
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف
تجاره دمنهور
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تمريض المنصورة
حاسبات ومعلومات المنيا
معهد فني صحى الزقازيق
تربية ابتدائي السادات
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية رياضية بنين بنها
تمريض المنصورة
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره بور سعيد
علوم رياضة اسوان
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه بنى سويف
علوم دمنهور
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
576835
228856
308553
524053
738438
508217
452297
139991
294210
429285
315694
545816
321153
318558
309756
303730
309997
310508
436771
902325
754747
906194
441977
163796
427613
519341
733417
292442
803753
833439
672421
753033

اسم الطالب
منى عصام السيد محمد حبيب
مروان جمال محمد اسماعيل
سها عصام عبدﷲ ابو العﻼ
ايمان احمد عبد القادر اسماعيل
ديانا ناجى شكرى سليمان يوسف
محمود احمد محسن محمود اسماعيل
احمد مصطفى محمد السنباطى
محمد عبد الظاهر سعد عبد الحميد
محمد سنوسي أمين أحمد السنوسي
ريوان محمد احمد محمود حسن
محمد محمود محمد محمد عثمان
ادهم عﻼء الدين عبد القادر توفيق قناوي
فاطمة احمد صبرى بﻼل
منير اسامة منير محمود احمد ابو العنين
محمود احمد عبدالعزيز العطيوي
حبيبة ابراهيم عبدالفتاح عيسى
محمود محمد محمود نبيل البدوى
نورة محمد السيد حشيش
مروة السيد عبد العزيز ابراهيم
اسﻼم حماده علي عبد الحميد
عبد الحليم محمود عبد الحليم سالمان
هناء رمضان عبد ﷲ خليفه
سمير صبرى محمود أبو الوفا الشربتلى
محمد عراقي محمد عبد العزيز
سهام رمضان يوسف عبد اللطيف
اية ماهر سعيد ابراهيم
مى ابراهيم حسن صﻼح دنيا
اسماء بكر محمود مغربى
شيماء عرفات عبدالعزيز حسين
مفدى اليا راغب غالى
صباح السيد عبد الخالق الداودى
رنيم مجدى السيد توفيق محمد

الكلية
حقوق طنطا
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
علوم شبين الكوم ج المنوفية
علوم بورسعيد
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره دمنهور
علوم طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
اعﻼم القاهره
طب بيطرى اﻻسكندريه
علوم شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة دمنهور
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تربية/رياضة جامعة السادات
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
اداب كفر الشيخ
تجاره سوهاج
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
اداب سوهاج
تجاره طنطا
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة
تربية اسكندرية
اداب دمنهور
ع.دولى اعﻼم مدينةالشروق
تجاره القاهره
معهد فني تمريض المنيا
حاسبات ومعلومات اسيوط
معهد فني صحى المنصوره
كلية أداب بورسعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
356262
434953
428668
544440
296003
393245
217443
366806
617905
679610
540534
322750
320879
368422
894514
322481
449335
596931
364769
614126
111681
665082
505117
458691
537723
388521
317096
210526
549818
375872
319875
370660

اسم الطالب
سلوى محسن محمد محمد
شادي ابراهيم علي احمد
فادى اشرف عبدﷲ معوض حلقه
عبد الحليم اشرف عبد الحليم يونس الروسينى
ايمان حمادة مصطفى النوسانى
منى ابراهيم موسى محمد
اميره محمد بدير الغريب
كريم خالد عبدالهادى زكى عبدالهادي
هادى هشام السيد المسلمى
احمد فرحات مبروك رضوان
تقي سمير عطية عزاز
اسيل محمد رشاد السيد الجز
تقي عماد ابراهيم علم الدين
ندا صﻼح عبدالفتاح عبدالرحمن العاصـ
ايمان ايمن فراج عبد العال
احمد فتح ﷲ نجيب البرماوى
ريم على خيرى شفيق الغايش
رضوي عبد السﻼم فتحي المرسى الخميسي
اﻻء عادل محمد محمدالنجار
اسراء محمد نبيل عبدالرحيم منصور
غاده رجب عبد الفتاح عجينه
احمد على عبد الغنى عوض بغدادى
طارق احمد محمد عبد العزيز سليمان
شيماء محمد سعيد الشرقاوى
اسراء صبرى عبد الحليم على السيد
عمرو محمد ابراهيم مصطفي
اسراء محمد على خميس
مينا سامى بولس تاوضروس
شروق على يوسف على حسنين
محمد اشرف سليمان محمد صالح
مروة السيد عبدالحميد عمار
احمد سعيد محمد حسن

الكلية
علوم القاهره
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه دمنهور
علوم رياضة طنطا
رياض اطفال القاهره طالبات
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
علوم القاهره
نوعية بنها
تجاره الزقازيق
تجاره المنصوره
تربية دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
استنفد الطالب رغباته
تجاره سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
تربية جامعة دمياط
تجاره عين شمس
تجاره الزقازيق
تربية/رياضه حلوان
تربية/رياضه المنصورة
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات حلوان
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
تجاره بنها
تجاره بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
224824
594443
148562
470756
540294
662752
735407
601746
837428
304202
825298
215215
887961
884551
828170
156889
438946
593595
154703
360181
581760
610106
452150
808577
817233
821822
427289
876771
607790
660250
214236
149223

اسم الطالب
محمد عصام ابو الفتوح مصيلحى
أمل حاتم عبد العزيز الجوهرى
ندا جمال محمد محفوظ الفار
فاطمه الشحات خالد السيد القبﻼوى
سوزان ربيع محمد محمد
ساره رضا فتوح عبد الحميد المغازى
ريهام سالم عثمان سالم محمد
احمد عادل عقل مرسى
احمد عبد الخالق محمد صالح
مها اشرف بدر عبدالفتاح
عمرو خلف عبد الرازق عمر
عبد الرحمن اسامة محمد شحاته طه
اﻻء طارق عبد الحميد فهمى
ايمن عبد ﷲ امين عبد العال
محمد محروص سليمان على
يحي كامل فوزى كامل
هايدى على عبد الغفور على العدولى
محمد جمال عبد الحافظ النجار
سماح على سيد جمعه
محمد عﻼء محمود عبدالخالق حسن
احمد محمد ابو عايد فتوح
محمد مهدى اسماعيل محمد
احمد محمد عبدالمعطى الصفتى
ابرام نادر منير خليل
ديفيد اسامة يعقوب صموئيل
هبه ثروت يوسف محمد
هانى عبد السميع عبدالقادر عبد السﻼم
تريزه لطيف جاد جرجس
ايمان حلمى محمد عبد العال
جمال عبد الناصر صﻼح عابدين محمود
منه على مهدى محمد
سلمي سيد درويش عزام

الكلية
تجاره انتساب موجه قاهره
السن عين شمس
علوم حلوان
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تربية ابتدائي دمنهور
معهد فني صحى المنصوره
معهد فني صحى الزقازيق
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
ك.ت .فني منشات بحريه بور سعيد
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حقوق اسيوط
تجاره اسيوط
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
علوم بنى سويف
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجاره جامعة دمياط
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره بنها
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
اداب قنا ج جنوب الوادى
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب اسيوط
اداب الزقازيق
اداب المنصوره
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
828843
119574
385413
112378
460103
800586
454651
655716
153727
441828
678544
878637
658746
756658
576821
355481
800788
245156
232775
588666
530168
321826
209698
903319
135385
592778
157879
502554
542376
806798
118708
610889

اسم الطالب
ساره سراج الدين محمود احمد
منى سامى وجيه عبد العزيز بدر
عﻼء محمد عبدالغنى عبدالمنعم
هبه صﻼح محمود محمد محمد
امنيه محمد سعد محمد اﻹخطابى
مريم عماد عبد المﻼك حنا
اسراء رجب احمد ضبيش
محمود محمد عبد الفتاح احمد ابراهيم
سارة على سيد مبروك
محمد محمود عبدالنبى عبدالرازق عبدالعزيز
حسن حازم عبد المقصود محمد حسن تحلب
هناء حسنى عبد الرحمن عبد المنعم
محمد احمد عبد الجليل العجمى
فاطمه عبد الباقي احمد حسين
لندا عماد ادور ميخائيل ميخائيل
شروق ممدوح عبده عبدالحميد
تسنيم يونس عبد السﻼم احمد
هاجر ايمن تقى محمد ابراهيم
عﻼ اشرف فؤاد عبد المؤمن محمد
رقية فؤاد عبد الحكيم عماره
احمد اشرف احمد ا بو زيتحار
مصطفى احمد بيومى محمود حمد
مى شريف محمد احمد المصرى
عبد العزيز عبود عبد العزيز عبد الهادى
مهند سيد حسين حامد
عبد ﷲ هشام حنفى احمد اﻻمبابى
عبد ﷲ كمال الدين على عبد العظيم
دينا حمدى جابر أحمد محمود
مروان محمد محمد محمد راشد
علياء مكرم عبد الوهاب عبد العال
سارة صﻼح اسماعيل ابراهيم
اسماعيل رياض اسماعيل رياض

الكلية
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
اداب عين شمس
اداب القاهره
تجاره دمنهور
حقوق بنى سويف
تربية طفوله طنطا
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
حقوق بنى سويف
المعهد الفنى للتمريض بالجونة
تجاره بور سعيد
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
علوم العريش
اداب المنصوره
معهد فني تمريض القاهره
تربية المنيا
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي طنطا
علوم اسوان
علوم رياضة الزقازيق
تجاره عين شمس
اداب سوهاج
حقوق القاهره
تجاره بور سعيد
علوم رياضة بنى سويف
تربية أساسي اسكندرية
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره انتساب موجه بنى سويف
حقوق انتساب موجه القاهره
زراعه الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
741262
291756
446614
512771
319573
610185
507882
817660
388849
549745
523415
150643
741595
538379
455887
806522
306490
616118
658101
162577
891457
842576
529040
812792
279282
885591
597953
612117
211868
732701
309362
663701

اسم الطالب
احمد نبيل شوقى محمد
محمود مجدي سيد امين احمد
محمد رضا محمود الدواس
مريم عادل ناروز بولس صليب
روان عاطف عبد السميع الحنفي
محمود محمد محمود عبد المجيد
ابراهيم محمد ابراهيم محمد على اسماعيل
شيماء أبوبكر رشدى محمد
حسام محمد عبدالمنعم سالم
اسماء عبدالشهيد ابراهيم شعبان
هيمن محمد على عبد العال
محمود محمد عبد التواب امام
احمد سامي على محمد
إيمان سامي إسماعيل عبد الحفيظ عيسي
محمد عادل إبراهيم النمر
فيبي نبيل اسحق ابراهيم
احمد سعيد محمود النجار
عبد الفتاح عيد محمد مزروع
اسامه مسعد عثمان احمد النجار
سمر رمضان عيد حسن
هشام كمال عبد الرحمن حسن
محمود شحاته احمد ابراهيم
ابراهيم محمد ابراهيم راشد القلينى
مريم عبيد كامل وهبة
ندا محمد حميده محمد
اسراء تواب محمد عﻼم
اسراء عبد الناصر السعيد محمد متاريك
عمر عبدالعزيز محمد محمد عبداللطيف
ملك هشام مصطفي محمد
دينا عبدالمعز عبدالعزيز احمد فرحات
هند محمود فتحي أحمد
عوض جابر احمد البيومى

الكلية
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
علوم رياضة القاهرة
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه دمنهور
كلية الفنون التطبيقية ببنها
حقوق الزقازيق
تجاره جامعة السويس
تمريض المنيا
زراعه عين شمس
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
زراعه اﻻسكندريه
معهد فني صحى امبابة
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
اداب دمنهور
تربية/رياضه طنطا
اداب المنيا
حقوق شبين الكوم ج منوفية
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
معهد فني تمريض المنصوره
اداب الفيوم
معهد فني صحى اسيوط
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
معهد فني صحى اﻻسكندريه
رياض اطفال المنيا طالبات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي اسيوط
تربية جامعة دمياط
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي الزقازيق
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
530248
392604
221089
225925
290182
517266
651806
816103
655027
312524
754782
154949
470227
507831
452537
528701
214200
837471
296509
165480
599145
326912
431697
364645
115211
430693
306649
154233
674436
304250
586598
527161

اسم الطالب
محمد اسماعيل فهمى على محمد
رانا مجدى انيس جرجس
محمد احمد سيد محمد سيد
عبد الرحمن حسام الدين يوسف محمد عثمان
ياسمين حسام الدين سﻼمه عبد الغني جابر
محمود ابراهيم عوض ﷲ محمد ابوجبل
حسام محمد على عبد السﻼم
اﻻء احمد عيسي خلف
محمد جمال رفعت على زايد
محمد سعيد محمد طه
مؤمن عبدالوهاب عبدالرحمن عبدون
احمد راضى حسن حبيشى
أمير محمد حمزة حامد فودة
محمد محمود خميس فتيحة احمد
جهاد احمد محمد ابوخشبه
احمد إسماعيل برهامى احمد الصفتى
اسراء مصطفي محمد عبد السﻼم
نوراﻹسﻼم خالد إبراهيم إبراهيم
اية محمد عبدالسﻼم ابراهيم
رهام شعبان محمد عبد السﻼم
عمر نادر محمد السيد النقيب
هند علي محمد على
شريف عاصم جمال محمد عبدالصمد
محبوبه مصطفى ايوب قبيصي
خلود سيد مختار موسى عطيه
اميره محمد سعد محمد العمرى
محمد حسني عبدالغفار عاشور
شيماء حامد محمد محمد
هايدى محمود السيد عنان حسن عبده
نهى عبد المطلب محمد شاهين حمودة
ايمان جمال عبد الجواد على يونس
آﻻء محمد ابراهيم المرسى على

الكلية
تربية دمنهور
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه المنصوره
نوعية المنيا
معهد فني صحى المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره اسيوط
تربية/رياضه كفر الشيخ
معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات
تجاره طنطا
علوم طنطا
فنون جميله فنون حلوان
معهد فني صحى رياضه اسيوط
تجاره عين شمس
اداب الفيوم
السن عين شمس
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اﻻسكندريه
اداب عين شمس
حقوق حلوان
اداب كفر الشيخ
استنفد الطالب رغباته
اداب انتساب موجه بنى سويف
اداب المنصوره
تربية شبين الكوم
اداب طنطا
تربية اسكندرية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
233102
658990
889424
667952
455434
543552
157049
657382
817789
443687
473781
505118
678172
165401
740828
316096
827134
308078
107300
894114
460296
285414
324677
126002
913652
657818
138518
519160
899654
908423
110338
580339

اسم الطالب
نورهان مصطفى حلمى مصطفى محمد
احمد محمد ابراهيم ابو الفتوح الباز
محمد احمد دسوقى على
اﻻء نبيل محمد الشافعى عبد النبى
محمد ابراهيم السيد عبدالرحمن هجرسى
محمد عبدﷲ احمد مرسى احمد
عبير محمد عبد ﷲ معوض
ايه سيد محمد حسين بهيج
مينا ناصر عوض ذكى
تسنيم اسماعيل شحاته السيد العطار
مروه احمد عبدالكريم محمد جادﷲ
عبد الرحمن شعبان ابراهيم علي عبد ﷲ
محمد احمد جمعه السيد احمد
اسامه حماده شعبان عجمى
عمر سيد خليل محمود
اية علي سعد عبد الحميد علي الشهالي
عبد الوهاب مبارك عبد الحافظ عمر
سارة محمود عوض ركبه
لجين احمد عبد العظيم شقوير
دعاء فتحى زغلول عبد المقصود
ايه السيد علي هاويس
احمد اسامة محمد جمال الدين محمد
بسمة سعد محمد احمد
ياسمين امام فتحى امام
ايمان حسني محمد ابوالحسن
محمد مصطفى عبد الحميد المنسى
ماريان رؤوف عريان بباوى
اسراء محمد حامد عبدالغنى احمد غﻼب
اسﻼم عمر ابوعلي حسان
غاده على محمد سالمان
محمد يحى عبد الحميد محمد اﻻبحر
ندى مدحت محمد السيد ابراهيم عبد الرحمن

الكلية
تجاره عين شمس
طب بيطرى المنصوره
معهد فني تمريض اسيوط
نوعية المنصوره
تجاره طنطا
اداب اﻻسكندريه
اداب بنى سويف
تجاره المنصوره
تربية ابتدائي المنيا
اداب طنطا
اثار القاهره
اداب دمنهور
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب
تجاره اسيوط
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
علوم رياضة سوهاج
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تربية شبين الكوم
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
اداب سوهاج
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تجاره جامعة السويس
تجاره القاهره
تمريض أسوان
السن عين شمس
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب سوهاج
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
اداب سوهاج
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
السن عين شمس/رياضة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
616827
225332
600866
678132
516650
670397
918108
612711
122559
238705
456330
114459
578075
748139
450872
432611
668589
731103
465530
500359
539547
534826
242650
676001
208207
735812
448056
809079
537218
665835
459133
884037

اسم الطالب
ميسره محمد عبدالعظيم لماضه
زينب محمد احمد مصطفى
شمس صالح عبدالحميد حمدى
مى محمد عبد الحى الجوهرى
عمرو صابر حامد أحمد رمضان
ايه ابراهيم عطيه ابراهيم عبد الفتاح
بيتر فارس صبحى فارس
محمد مجدى محمد يوسف الشاعر
ايه محمد عبد الفتاح عبده
نور الدين سيد محمد سالم محمد البدوى
اسﻼم قدرى ابراهيم السيد عبدة
يارا متولى عبد الحكيم متولى
نيره رضا حافظ عبد ﷲ
امانى محمد احمد محمد
طارق رشدى عبدالفتاح عجيبة
اسامة مجدي محمد احمد خليل
هناء عبد المنعم عبد الجواد على ابراهيم ابو داغر
رضوى خالد عبد الحميد عبد القادر سالم
سمر بسيونى عطيه شعبان حواس
عمرو احمد عبدالعزيز الغطنى
نورا عاطف عبد الواحد باهي شرارة
نرمين انيس محمد عبد المنعم
محمد احمد جودة عمر شريف
رفيده محمد يونس عبد الصمد عبد الصمد
محمد محمود سيد عبد السﻼم
سومية السيد محمد عودة
حسن ابراهيم عبدالصادق فرج
ريهام جمال عبد الحميد حسن
روان أحمد عبد الحميد اسماعيل عياد
محمد ايمن حسن عبد المطلب
فضيله محمد مكروم محمد غنيم
اسماء فرج كمال فرج

الكلية
تربية طفوله طنطا
حقوق القاهره
اداب الزقازيق
تجاره المنصوره
اداب انتساب موجه دمنهور
اداب المنصوره
تربية ابتدائي سوهاج
اداب الزقازيق
اداب القاهره
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره انتساب موجه طنطا
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب طنطا
تربية/رياضه جامعة السويس
اداب طنطا
علوم رياضة اسوان
زراعه المنصوره
اداب الزقازيق
دار العلوم ج القاهره
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
تربية دمنهور
معهد فني صحى اﻻسكندريه
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره بنها
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجارة جامعة السادات
تربية ابتدائي المنيا
طب بيطرى دمنهور
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
كلية البنات علوم عين شمس
تربية اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
755738
374574
846690
283112
659686
375333
659504
760947
602790
233453
524904
849342
318921
517105
315270
159416
748377
677646
382327
603316
911622
733522
845724
503835
598601
366027
132034
662788
460232
167989
661151
543235

اسم الطالب
تغريد محمد محمود سليمان
هدير شعﻼن عبدالرحمن على
احمد ابوالوفا محمد احمد
بسنت يحيى إبراهيم علي مرسي
داليا عاطف فتحى هاشم عطوه
وﻻء احمد محمد ابراهيم صقر
رضا جمال السيد السيد القناوى
احمد مصطفى على محمود
خالد عﻼء السيد عبد ﷲ
رنا عماد ابو الحسن على احمد
ايمان عادل يونس محمود
دعاء عبد الرؤف عطا السيد
نرمين الشحات محمود وهيبى
احمد بسيوني مبروك دسوقي شاهين
محمد خالد عبدﷲ محمد عثمان
عبد الرحمن محمود رجب قدرى
عاصم حسن ابراهيم ابراهيم بركات
خالد ضياء يس مصطفى مصطفى
جابر محمد جابر محمد
كريم محمد احمد السيد سﻼمه
حسناء عبد الجواد احمد الطاهر
اسﻼم لطفى السيد عبدالهادى
فايزة أحمد محمد حسن
شادى وجيه جيد شحاته شنودة
اسراء سمير بركات عطوه
محمد محمدى الدسوقى محمدي
محمد جمال صﻼح محمود
نورهان احمد ابراهيم احمد قرقش
منار سعيد محمد محمود الطوخى
اسراء عبد المولى عبد الستار عبد السميع
محمد محمد سمبو عبد اللطيف شتا
عمر محمود محمد احمد الشوبرى

الكلية
تربية ابتدائي العريش
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية المنصوره
طب بيطرى بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية/رياضه جامعة السويس
تجاره الزقازيق
اداب عين شمس
طب بيطرى اﻻسكندريه
تجارة قنا ج جنوب الوادي
نوعية موسيقيه اشمون
اداب دمنهور
علوم رياضة الزقازيق
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تجاره جامعة السويس
تجاره بور سعيد
حقوق بنها
تجاره انتساب موجه الزقازيق
كلية تجارة ج أسوان
تجاره انتساب موجه الزقازيق
كلية تجارة ج أسوان
تجاره اﻻسكندريه
علوم جامعة دمياط
حقوق بنها
دار العلوم ج القاهره
اثار القاهره
علوم بنها
اداب انتساب موجه الفيوم
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم رياضة جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
240860
584208
432605
374600
206043
520187
588843
322880
682032
812155
366511
161448
425972
214088
320306
538867
683390
748847
220052
283077
531939
450445
356989
844760
126433
545826
181433
586709
883464
136727
513227
431511

اسم الطالب
حسناء محمود احمد جودة ابراهيم
احمد تامر على فؤاد حسن
احمد هاشم مصطفي احمد
محمد ايمن محمد عبدالعزيز
ناردين البير فكرى تادرس
أميره محمد السيد عبد الحليم
نبيله حاتم السباعى عبدالمجيد جادﷲ
مروة احمد عبد المولي اﻻمام موسي
عبد الرحمن صﻼح الدين احمد محمد الضهيرى
يوثام مجدى طوبيا فرج
احمد مصطفى توفيق مصطفى
ابوبكر عبد العزيز طالب سليمان
ياسمينه طارق عبد العزيز محمد البرعى
بﻼل علي محمد عبد التواب
حازم زكريا على متولى زغلول
أميرة سامى على عبد السميع الشرقاوى
اسماء محمد الحسينى ابراهيم الهجرس
ايه سعيد سيد احمد
ميرنا نبيل عطاﷲ عوض
مهاد حمدي عبد الفتاح احمد
فارس خميس زكى أحمد خليفه
مريم أحمد البدوى ثمرات بسطويسى
محمد عبدالرحيم عبدالمتعال عبدالعاطي
أميرة عبد العزيز عبدالرحمن حسن
اميرة محمد عبد الحميد عبد العليم
احمد السيد احمد احمد شعيره
اسامة جمال قرني سيد
حمدى طه حمد ى رمضان
محمود يسرى محمود توفيق
منة ﷲ يسري خليل محمد
منة ﷲ مصطفى ابوالحمد على محمود
احمد محمود عبد اللطيف عبد الرحمن

الكلية
كلية البنات علوم عين شمس
زراعه المنصوره
تجاره بنها
تربية رياضية بنين بنها
علوم حلوان
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
كلية البنات علوم عين شمس
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
رياض اﻻطفال ج اﻻسكندرية فرع مطروح
تجاره انتساب موجه قاهره
تجارة جامعة السادات
تربية ابتدائي السادات
تجاره جامعة السويس
علوم جامعة السويس
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
طب بيطرى جامعة السادات
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره القاهره
دار العلوم المنيا
خدمه اجتماعيه حلوان
علوم رياضة دمنهور
ك.ت .فني منشات بحريه بور سعيد
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اسيوط
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره دمنهور
تجاره اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
534915
442352
506464
163999
668565
110260
131931
672370
652071
650980
311621
283093
740806
749241
832067
304725
604494
827362
373511
555709
840607
380163
728381
370449
607465
673785
526829
386425
368430
728631
596476
434637

اسم الطالب
اية شحاته عوض محمد
حسن محمد عبد الغفار شحطيط
علياء ناصر عمر احمد العلقامى
محمد جابر قرنى عبد المقصود
رقيه مصطفى صابر مصطفى العراقى
عمر محمد حسن عبد الهادى
احمد ممدوح ابو العزم عبد النبي
محمد على محمد حلمى على
محمد خالد امين عبد الحميد الشعراوي
الشيماء احمد محمود احمد عبد العزيز
احمد امام محمود زنون
فرح عصام الدين فهمي بيومي
اسﻼم اشرف امبابي عبده
منه ﷲ شريف عبد الحليم حسين
شيرين عبدﷲ ضيفى شبيب
صابرين محمد عبدالمعطى البخ
تيمار محمد ابراهيم سليم علي
شرين على محمد ابوالعﻼ
محمد سعيد عزت على المدنى
مروة سمير محمد فرج الحديدى
كيرلس سامى ساويرس جورجى
ابراهيم محمود عبدالخالق احمد
امانى احمد حسن محمد حسن
محمد زكي ابراهيم توفيق
امير محمد محمد سعيد محمد
مريم صبرى احمد محمد عوض
اﻻء صﻼح فرغلى السيد
زينب السيد عبدالرحيم محمد
نورا عواد محمد محمد سعودى
محمد سامى مصطفى عبد السميع احمد
محمود حامد محمد كسيبه
مازن مجدى محمد محمود صالح

الكلية
زراعه دمنهور
اداب المنصوره
اداب انتساب موجه دمنهور
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره المنصوره
علوم رياضة حلوان
حقوق انتساب موجه القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره المنصوره
تربية المنصوره
حاسبات ومعلومات الفيوم
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضة
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية ابتدائي جامعة السويس
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي الزقازيق
اداب قنا ج جنوب الوادى
زراعه بنها/رياضة
اداب دمنهور
حقوق بنى سويف
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية/رياضه الزقازيق
تربية/رياضه بنها
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم المنصوره
تربية أساسي اسكندرية
تربية عين شمس
تربية ابتدائي بنها
اداب الزقازيق
تربية رياضيه بنين جامعة دمياط
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
662330
677313
137042
296601
751280
905050
466843
208672
547932
351632
657460
907715
112032
916659
125237
212212
308415
208233
656625
832702
432203
889799
830253
819556
516261
383360
678096
166338
807503
806962
575550
180346

اسم الطالب
محمد ناصر عبد العزيز عفيفى ابوالنجا
زينب عبد الغفار محمد رمضان
عبد العزيز جمال عبد العزيز محمد
سلمى محمود سيد عشماوى
مصطفى احمد ابراهيم احمد الحطاب
ميسه رأفت فوزى احمد
اسراء عبدالناصر السيد يوسف
اسماء ابراهيم زينهم ابراهيم
عﻼء السيد زكريا العزالى
ياسمين جمال فارس ابوفارس
ايه اسامه محمود احمد
ساره عبد الﻼه حسن محمد
اروى مرسى ابراهيم مرسى
نرمين ميﻼد صبرى يوسف
افنان عز الدين محمد محمود
عمر حسن احمد الشحات
احمد فتح ﷲ حسن ورد
يوسف اشرف ابراهيم محمد
نور محمد حسين حسن الزينى
تقى عبد المنعم عبد العزيز حامد
محمد صبحى السيد سالم نصير
مريم ماهر ولسن توفيق
خالد مصطفى محمد الصغير
احمد محمد عبد ﷲ حسانين
منذر مصطفى راغب بسيوني اسماعيل
هاجر عماد عبدالحكيم محمد
ايه محمد صالح محمد الطناحى
احمد جبالى صالح عبد النبى
محمد محمود محمد عبد ﷲ
كرستين فايز فؤاد بطرس
اسراء احمد محمد النجار
نورا سامى حسنى ابراهيم

الكلية
تربية المنصوره
اداب انتساب موجه المنصوره
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية/رياضه عين شمس
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
اداب سوهاج
زراعه كفر الشيخ
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم رياضة اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية المنصوره
تربية سوهاج/رياضة
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية ابتدائي اسيوط
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
فنون جميله فنون اﻻقصر
تربية/رياضه اﻻسكندرية
تربية/رياضه اسيوط
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
اداب سوهاج
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
اعﻼم القاهره
نوعية المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره اسيوط
علوم رياضة المنيا
نوعية طنطا
اداب انتساب موجه الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
728923
885657
366572
592644
883934
512038
586996
583593
283001
324422
604676
446533
887278
530652
502713
519012
232648
877835
132117
363096
310224
141583
307887
894945
542570
650479
446902
826616
436646
676874
900827
380185

اسم الطالب
اسراء عبد الرحمن ابراهيم عبد الرحمن المزين
ايه محمد بدوى سيد
محمد ابراهيم محمدى ابراهيم
اﻻء منصور محمد كمال منصور
كرستينا سمير غالى يوسف
اﻻء جمال خليفة السيد خليفة
عبدﷲ محمود مصطفى عبدالمقصود غانم
بدور عادل محمد السيد منصور
احمد عاطف محمد حسانين
عبد الرحمن الشرقاوي محمود محمد
نهال صﻼح حسن عبدالعظيم
بيتر عطا ثابت مليك حنا
محمود محمد عطيه محمود
جوزيف سليم أنيس جيد
عمر عاطف عبدالعاطى الجندى
عﻼ ياسر حسنين إبراهيم
سلمى قرشي محمد سعد
عمر حسن محمد محمود
احمد طارق عبد العليم السيد
احمد مجدى فتحى حامد
يوسف محمد سعيد نصار
ابراهيم ابوالعيون طه حريز
الهام عيد عبد الستار عيسى
اﻻء احمد عبد الحليم احمد على
آية ناصر ابراهيم زيان
خالد احمد محمد احمد السيد الشيخة
محمود محمد عبدالسميع العياشى
جورج نبيل فريد طانيوس
اية محمد فكرى محمد عامر
احمد عبد الواحد احمد محمد سعد
ايرينى شكرى بطرس شحاته
ايه عصام احمد بسيونى

الكلية
علوم الزقازيق
تربية اسيوط
علوم بنها
طب بيطرى كفر الشيخ
اداب انتساب موجه اسيوط
اداب انتساب موجه طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
نوعية طنطا
السن عين شمس
السن المنيا
اداب انتساب موجه الزقازيق
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
علوم اسيوط
تجاره طنطا
حقوق طنطا
اداب دمنهور
حقوق عين شمس
معهد فني صحى اسيوط
حقوق القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حاسبات ومعلومات المنيا
علوم القاهره
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره سوهاج
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
تجاره الزقازيق
تجاره طنطا
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق المنصوره
تجاره سوهاج
حقوق عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
427163
302896
283646
597047
752446
121893
530524
506091
315621
531926
727044
755212
810000
654081
531806
831099
537369
470194
470253
877442
670975
909482
841046
592909
908112
291588
306164
169201
582284
614878
457966
448844

اسم الطالب
محمود عبد المنعم عوض سليمان فرج
دينا رمضان بركات عبيد
محمود طلعت ياقوت عبد الهادى
امانى السيد محمد السيد اسماعيل
ياسمين طارق احمد عبده دعيه
نهى عمرو ابراهيم محمد
محمود ابراهيم عبداللطيف المسيرى
دنيا محمد عبد المنعم امين
ابراهيم كامل على محمد اللقوه
احمد إبراهيم معوض عبد المجيد عنتر
محمود خيرى فتح ﷲ محمد ابراهيم
سما احمد فؤاد صالح اسماعيل
ميرنا عادل بشرى حنا
امل السيد احمد محمد شرف
محمود سعيد ابو العزم محمد الشرقاوى
احمد محمد عيد محمد
آيه إبراهيم محمد احمد سكر
محمد احمد محمد داود احمد
ابراهيم محمد ابراهيم سليمان
عبد الرحمن محمد هاشم يوسف
يسرا على الرفاعى على السعيد
بوﻻ جورج اديب بطرس
مارتن منصور توما جرجس
اسﻼم محمد كمال الدين دحروج
كيرلس كليب اسرائيل سيفين
خالد رضا عبد الصمد عبد الصمد
محمود احمد عبد المنعم الدينارى
فاطمه السيد عبد الستار بيومى
ساره انور السيد ابو الحسن
اسماء ابراهيم محمد عبدالرحيم
هدير عبدالظاهر صابر مرعي
إسراء محمد السيد محمد عطيه

الكلية
تربية/رياضه اﻻسكندرية
حقوق شبين الكوم ج منوفية
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
حقوق المنصوره
نوعية بور سعيد
حقوق عين شمس
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنها
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية ابتدائي العريش
تجاره بنى سويف
طب بيطرى الزقازيق
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
تربية ابتدائي دمنهور
كلية اللغات والترجمة سوهاج
تجارة جامعة السادات
حقوق اسيوط
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
طب بيطري المنيا
زراعه دمياط/رياضة
تربية سوهاج
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية/رياضه شبين الكوم
اداب بنى سويف
اداب انتساب موجه طنطا
تمريض الزقازيق
علوم طنطا
علوم طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
438693
540369
875707
678207
278613
654440
658114
533999
833381
726831
655281
741322
520134
895682
280193
597603
133029
391345
672618
301329
903075
587492
461730
609203
674347
734472
577313
892715
138758
675278
451663
113663

اسم الطالب
اﻻء صﻼح محمود ابراهيم
نرمين عبدالعزيز محمود خميس
ندى محمد ابوالحسن حسن
عبد الحميد رضا المهدى المهدى
محمد خالد محمد عبد العظيم نصير
اميره منصور عثمان المتولى
عبد ﷲ سرور عبد الجواد غازى محمد عامر
روان خالد مصطفى سليم محمد
جورج صليب زكى خليل
بتول خالد عمر الصفطاوي
حميده سمير يوسف ابو العمايم
احمد محمد خليل محمد
هدير محمد ابراهيم احمد اسماعيل
ابانوب ممدوح عبده سعيد
ميرنا متواضع شوقى غب﷼
حسن حمدى ابراهيم إبراهيم صالح
عبد العزيز سيد عبد العزيز محمد الدهشان
مصطفى محمود العيوطى ابوالسعود
جورج يوسف ونيس بانوب
محمد عﻼء سعد غنيم
محمد رمضان صابر السيد
بسمه اسامه عبد العزيز حماد
شيماء رجاء محمد محمد الصمولى
عﻼء جمال شوقى عبدالحليم
احمد ابراهيم السيد فرج دقيقه
عبدالحميد محمد عبدالحميد متولي
محمد حسن حسن احمد الساعى
شيماء فاهم عبد الصبور فرغلى
ايه محمد السيد احمد
ساره صﻼح محمود شبانه على ابو زيد
عمر عاطف عبدالقادر اسماعيل سﻼمه
عبد الوهاب حسين ابراهيم عبد الحليم

الكلية
تربية أساسي اسكندرية
تربية دمنهور
اداب اسوان
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره عين شمس
تربية المنصوره
معهد فني تمريض المنصوره
طب بيطرى دمنهور
كلية تجارة ج أسوان
تربية العريش
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره جامعة السويس
اداب انتساب موجه طنطا
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
طب بيطرى القاهره
حقوق المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تجاره طنطا
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
تربية سوهاج
تربية ابتدائي بنها
تربية رياضيه  /بنات كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات الزقازيق
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره طنطا
تربية اسيوط
زراعه القاهره
تربية الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
تجاره القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
910095
595611
587349
886188
741109
757868
120865
848332
502438
321047
427731
530337
217728
583183
524541
529317
532718
282406
816406
748319
106718
515022
454392
749616
145089
114665
309692
178489
456654
362940
296445
553640

اسم الطالب
مصطفى عبد الحميد ضوى احمد
دينا محمد أحمد القطيشي
نيره حسنى على عبد العزيز ابوشب
احمد نصر محمد ابراهيم
محمد عبد العظيم محمد حسن
اميره محمود عباس شعبان
محمد خالد محي الدين عفيفي
صﻼح محمود علي محارب
محمد ايمن سامى فاضل شوشة
ايمان عاطف عبدالرازق عبدالفتاح
اسماء السيد محمد عبدالحميد
عمرو عاطف مصطفى الغزالى
جهاد جمال عبد الواحد فتوح
شاهنده مصطفى مصطفى النجار
محمد احمد ابراهيم عبد القادر
محمد سامى على شبور محمد شبور
محمد جمعه صميدة عبد السﻼم
محمد رأفت عبد الفتاح محمد
نورهان احمد محمود على
نورهان خليل سعد الدين محمد
رنا عبد الرحمن انور طاحون
محمد مجدي انور علواني
اسراء اشرف مصطفى محمد الخوﻻ
رضوى احمد محمد احمد
محمد عوض محمد فرج
اسماء جمال احمد محمد
احمد محمد العايدى فريد عمر
ايمان رجب توفيق محمد
مى موسى مصطفى موسى بخيت
حسين جمال محمد اسماعيل
منى اشرف فتحى احمد
احمد خالد محى الدين محمد مكى

الكلية
كلية تجارة ج أسوان
معهد فني صحى بور سعيد
اداب طنطا
تجاره اسيوط
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
اداب الزقازيق
تجاره القاهره
حاسبات ومعلومات اسيوط
تجاره اﻻسكندريه
علوم رياضة شبين الكوم
تربية اسكندرية
تجاره دمنهور
حقوق حلوان
تجاره طنطا
تجاره اﻻسكندريه
زراعه دمنهور
تربية دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره اسيوط
تربية جامعة السويس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب دمنهور
تجاره طنطا
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
اداب انتساب موجه حلوان
اداب شبين الكوم ج المنوفية
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
اداب القاهره
اداب انتساب موجه طنطا
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
دار العلوم ج القاهره
اداب انتساب موجه دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
280353
507552
130720
734915
726990
755037
507537
828500
885532
366223
757414
509958
672314
748824
549407
809793
165174
383864
389719
113096
294958
805338
663500
657545
515314
814207
745921
450112
652331
145285
731352
456768

اسم الطالب
سلمى محمد طارق حسين احمد خليل
محمد خميس خميس محمد خضر
رانا طلعت على عبود
اسامه محمد ابراهيم حسن محمد عيسوى
كامل فريد كامل فريد غنيم
ادهم سيف الدين رشدى على
احمد ايهاب فاروق محمد عبد الرحمن
احمد متولى الضبع عبد الرحيم
عﻼ ابو العﻼ توفيق عبد الحكيم
عبدالرحمن احمد محمد البيومى متولى
عبدالواجد اشرف عبدالواجد عبد الحميد رزق
احمد نبيل ابراهيم مصطفى
هشام احمد عبد الوهاب محمد
اﻻء طارق مصطفى احمد
منار حسنى محمد قاسم الدمنهورى
ديانا ولى ميﻼد رومان
محمود حسين محمود حسين
فاطمه سامى نصر سليمان السداوى
عبدالرحمن محمود ياقوت على
عمر نصر فوزي امين
عبد ﷲ احمد عبد ﷲ حسن
كيرلس رمسيس حبيب حنين
مريم ماهر عبد العزيز ابو القمصان
نورهان سمير عبد السميع بدر اسماعيل
محمد احمد محمد الزرقا
محمود محمد توفيق فرج
مني محمد عبدالحميد اسماعيل
اسراء السيد ابراهيم على البحيرى
سعد يمان عبد الغفار العدل
فاطمه جمعه عبد الفتاح عبد الحميد
ايمان فرج محمود السيد جبر حسين
فتحيه اشرف سعيد محمد البيومى

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه دمنهور
دار العلوم ج القاهره
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
المعهد الفني للتمريض بقنا
تجاره اسيوط
تجاره بنها
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه طنطا
معهد فني صحى اسماعيليه
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره بنى سويف
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
حاسبات ومعلومات بنها
حقوق حلوان
تجاره عين شمس
تجاره بنى سويف
علوم المنصوره
طب الزقازيق
اداب دمنهور
علوم المنيا
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
علوم رياضة سوهاج
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تربية الزقازيق
معهد فني تمريض طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
658413
443045
534470
581905
538753
212764
281724
812281
289990
542695
810881
438484
801939
596629
829627
523222
519342
662854
898067
592013
673287
127534
236475
739522
242279
681789
360353
121810
908023
164826
376074
311822

اسم الطالب
محمد سمير عبد المنعم عبده مصطفى
اميره على شحاته عبد العظيم عمرو
سعيدة نبيل محمد رزق حسين
مصطفى منصور عامر منصور الهلباوى
شذا كارم رمضان محمود يوسف
مرهان فضل عبد الخالق منصور
اية ايهاب محمد زين العابدين ابراهيم
اسﻼم احمد غريب بدوى
بسمة مجدي فاروق حسين مرسى
اسراء سعد خليفة عبد المولى
مصطفي ابراهيم رجب عبدالفتاح
اسراء محمد ابراهيم محمد ابو العﻼ
حسام محمد صابر فهمي
شيماء ناجح برهام السيد على
سلمى أشرف محمد أحمد
محمد ويفي فخري محمد علي
اية ماهر عوض حمد
احمد جمعه عبد الواحد السعيد
قاسم حسن محمد شرموخ
هاجر عبد الناصر عبد الرسول مصطفى
ندى توفيق محمد توفيق نافع
جهاد محمد احمد محمد
محمد سعيد مصطفى ابراهيم
احمد عبدالرحمن محمد عبدالسﻼم
محمود غريب عزت محمود
عبد الرحمن محمد محمد محمد الشبلى
مصطفى سيد فتحى سيد
ريهام شعبان كمال السيد
لطيفه محمد الصغير احمد نوح
هدير عماد مصطفى محمد عبد المنعم
محمد مصطفى سعيد درويش
طارق سﻼمة أحمد منصور

الكلية
زراعه المنصوره
تربية طنطا
تجاره دمنهور
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
زراعه دمنهور
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم عين شمس
علوم المنيا
تجاره القاهره
علوم رياضة سوهاج
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه المنيا
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تجارة قنا ج جنوب الوادي
دار العلوم الفيوم
تجاره دمنهور
حقوق المنصوره
حقوق قنا جنوب الوادي
اداب جامعة دمياط
اداب المنصوره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
حقوق انتساب موجه القاهره
نوعية الزقازيق
حقوق حلوان
تجاره كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
حقوق سوهاج
تجاره بنى سويف
زراعه مشتهر
تجارة جامعة السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
309386
456918
590504
591606
145162
445477
130003
593987
219327
736239
654489
592708
324907
879702
454729
667522
129803
451667
127992
438917
220657
206882
601217
457918
457982
610325
887277
593886
529611
208321
238996
240496

اسم الطالب
الشيماء عبد المنعم على ذكى نوفل
فاتن عبدالمنعم رشاد محمد طلبه
خالد ابراهيم شحاتة حرات
احمد محمد حامد غالى
حسانين على حسانين عبد االمقصود
ايه محمد قطب السيد عاشور
احمد رضا على جﻼل
ايه حمدى محمد محمد موسى
مونيكا مجدى حبيب حنين
محمد عصام عبدالغفار بركات
احمد عبد ﷲ ابراهيم ابراهيم خطاب
يارا اسامه احمد العزب
مادونا انسي وديع عبد النور
هاله صﻼح محمود عبد المالك
سلوان جمال الدين محمد ابراهيم
احمد على محمد احمد ابو النجا
يوسف عبد المنعم مصطفي احمد
عمر ياسر محمد بيومى محمد مشعال
يارا محمد السيد علي عبد الجواد
منة ﷲ ابراهيم احمد على متولى
ضياء محمد عبد المنعم محمد احمد
نهال احمد على دقماق
محمد احمس محمد كمال الدين عطية
ايمان صبحي عبدالباقي خضر
اسراء زكريا عبد المنعم الششتاوي
دينا لطفى عبد الفتاح المغربل
محمود صﻼح محمود سعيد
محمد جﻼل حمدي ابراهيم جمعه
محمد عبدالناصر عبداللطيف شاهين
مارتينا البير سامى جورجيوس
خالد رافت موسى حامد راشد
اميره حسن علي السيد

الكلية
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجارة جامعة السادات
تجاره جامعة دمياط
تجاره جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات حلوان
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره جامعة دمياط
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره بنها
تربية/رياضه المنصورة
تربية/رياضه جامعة دمياط
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية ابتدائي اسيوط
علوم جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية/رياضه طنطا
دار العلوم ج القاهره
فنون جميله عماره المنيا
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية ابتدائي طنطا
اداب انتساب موجه طنطا
تمريض الزقازيق
تربية اسيوط
حقوق المنصوره
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
اثار الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
547263
663468
534361
894417
360203
315876
725932
820560
813754
131886
801454
352648
741621
891917
466870
473844
352776
454282
448611
584118
126867
544904
155629
908800
214929
112159
831713
104717
234276
587439
436147
838125

اسم الطالب
احمد نجيب سعد بيومي رشدان
عائشه مايز محمد ابراهيم ابو شاهين
يارا صبرى سعيد محمد سيد أحمد
محمود ثروت السيد احمد
محمود جمال فؤاد احمد
مصطفى سيد على غمرى
عصام محمد كمال فهيم
شهاب على حسن على
جهاد سيد محمد جﻼل
محمد عيد محمد عبد العلى سليم
محمود عمرو كمال شمس الدين
سعد محمد سعد صالح
عبد ﷲ السمان خير السمان
حازم محمد عبد الرحيم على
ايمان محسن محمد شحاته
ياسمين عبد التواب فتحى زكى الدوانسى
ماكرينا اشرف شفيق فهيم
شيماء نادر حسن سيد احمد سالم
شاهنده اسامة احمد محمد الشرشابي
مصطفى عبد المنعم بدير الدرسى
اميرة صﻼح فهمي السيد حسن
محمد محمود حسين حفنى
فاطمه سعيد عبد الواحد قطب
وﻻء حسن محمود احمد
احمد اشرف عبد المنعم دياب
ندى محمد ابو العزم احمد
ام كلثوم محمد رشاد حميد
سارة ابراهيم عبد الحى ابراهيم عبد الدايم
احمد ناصر عبد الجيد السيد
أمانى أحمد محمد الشيخ
نهى أبوالدهب حسن عبدﷲ بخيت
هبه ناصر عبدﷲ ضحاوي

الكلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم المنصوره
تجاره دمنهور
تجاره سوهاج
تجاره انتساب م .بنها
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
حقوق قنا جنوب الوادي
اداب المنيا
تربية رياضيه بنين حلوان
تربية رياضيه بنين المنيا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم رياضة اﻻسماعيليه
تربية رياضيه بنين اسيوط
تمريض كفر الشيخ
علوم طنطا
حاسبات ومعلومات المنيا
معهد فني تمريض طنطا
اداب كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه طنطا
حقوق القاهره
علوم رياضة اﻻسكندرية
تربية ابتدائي بنى سويف
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب انتساب موجه القاهره
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره عين شمس
تربية طنطا
اداب انتساب موجه دمنهور
حقوق اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
317459
161147
534747
584210
907121
579428
375046
321510
885107
229570
899413
894452
918307
672520
312836
841471
744544
822533
600641
472794
742023
589225
903669
735705
876493
452244
753396
916103
736839
531196
438255
821524

اسم الطالب
جميلة شوقي عبد السميع مصطفى
ايات حمدى فتح ﷲ عبد الحافظ
امانى انور عبد الحميد ابراهيم غنيم
احمد عبد الحميد عبد الحميد البيسى
محمود احمد حامد همام
هند الشافعى محمد ابو عمر
ريهام صبرى سعيد عواد
سهام صبحي محمد علوان
بيتر عشم سمعان برسوم
رضوى ضياءالدين عبدالوهاب عبدﷲ
محمد اسماعيل ابراهيم احمد
محمد عبد الحكيم عمر محمد
شيماء رأفت زكي همام
احمد السيد حمد محمد
امال طارق عبدالسميع جمعه
عيد جابر عيد طه
اسراء عصام محمد حسن
مونيكا ممدوح زكى اسعد
ايناس ابراهيم منصور ابراهيم صالح
يسمين ابراهيم محمد حسن ابراهيم
ندى السيد محمد السيد مرسى
حسناء محمد الششتاوى النادى
احمد ابراهيم عبد العال عبد العال
حسام حسن احمد حسين الفقى
رحاب صابر محمد خليفه
على عبد الرؤف محمد الشيخ
منه ﷲ احمد طه طه الدالي
ناجحه صبره خلف محمد
احمد عطيه عبده علي
احمد محمد محمود على المعطر
منى رمضان سيد احمد سيد احمد شحاته
اسراء سعيد محمد اسماعيل

الكلية
اداب شبين الكوم ج المنوفية
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف
معهد فني صحى اﻻسكندريه
طب بيطرى بنها
اداب سوهاج
اداب طنطا
كلية الفنون التطبيقية ببنها
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تربية/رياضه اسيوط
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره سوهاج
علوم سوهاج
تجاره المنصوره
تربية شبين الكوم
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية كفر الشيخ
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية ابتدائي بنها
تجاره سوهاج
معهد فني صحى الزقازيق
تمريض اسيوط
حقوق طنطا
تربية ابتدائي بور سعيد
تمريض اسيوط
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره دمنهور
تجاره اﻻسكندريه
إعﻼم ج جنوب الوادى
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
916145
455171
312271
732005
576625
739181
369011
138314
387639
430322
758130
183900
160754
890446
331148
584548
598083
360567
119300
318034
431513
511423
371005
882810
277400
453641
168490
519003
473212
555791
473746
831273

اسم الطالب
جورج لطيف نصيف صالح
عبدالغنى سليمان عبدالغنى فلو
محمد عماد الدين محمد راشد
احمد محمد السيد ابراهيم القماش
بنان رضا سعيد النجار
نوران محمود محمد الشرقاوى عبد اللطيف
مﻼك عزيز سامى يوسف
منه ﷲ ايمن عبد المنعم زكى
محمد رافت عبدالمجيد علي
على عصام على حسن داود
مي جمال محمود الصادق شعيب
عبد الرحمن عاطف احمد عبد الوهاب
اية احمد صبرى سيف ﷲ
دينا عﻼم عبد الرحمن مجلى
سامح جمال الدسوقى ابوحجر
احمد مجدى عبدالغفار كشك
رانيا طارق عبد المعطى عضام
محمد عبدالواحد حسين عبدالواحد
هاجر معتمد رياض عوض
محمد عادل محمد محمود الجمل
اندرو رمسيس ميﻼد صليب
محمود كمال السيد جوهر
احمد محمد موسى منصور
فادي مجدى شهدي جاد ﷲ
سليم باسم اسحق تادرس
وﻻء عامر عبدالرحمن ذكى البحيرى
هشام مجدى مطاوع عبد الحليم
سارة كرم محمد حجاج
احمد محمد كامل محمد عامر
دعاء عبد العزيز عبد السيد محمود ابراهيم خطاب
رانيا ياسين محمد ابو المجد زغلول
ساره جميان ادوارد غب﷼

الكلية
تربية اسيوط
نوعية طنطا
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تربية طنطا
تجاره الزقازيق
علوم رياضة بنها
تجاره القاهره
تجاره انتساب م .بنها
تربية اسكندرية
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره عين شمس
علوم رياضة بنى سويف
تربية اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب المنصوره
الفني التجارى بدمياط
تجاره عين شمس
تجاره القاهره
السن عين شمس/رياضة
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تجاره انتساب موجه دمنهور
علوم رياضة بنها
تجاره اسيوط
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
اداب كفر الشيخ
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره دمنهور
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية كفر الشيخ
علوم قنا جامعة جنوب الوادى

Page 4387 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
882983
293218
319093
877953
215871
160029
215932
822962
394411
106621
170852
671251
598620
513037
611657
309546
374241
158983
534762
614336
677931
369895
153332
580531
107818
226243
233820
215212
548503
893027
814169
362264

اسم الطالب
سميحه عبد السميع محمد عبد السميع
منة ﷲ اسامة محمد كمال الدين ابوزيد
يارا عصام عبدالغفور عبدالمقصود مسعود
احمد محمد احمد محمد
جوستينا عزت بخيت بشاره
على محمود عبد الحكم مصرى
امنيه يحى سعد رفاعى
محمد على مصطفى محمد
كريم عمادالدين عبدالكريم عبدالحكيم
ريمون عادل عدلى وهبة
عمرو عطا سالم حسن
اسراء حاتم محمد احمد على
دعاء جابر عطيه على طريه
نورهان العربى محمد ضيف حسب ﷲ
اسراء عبدﷲ محمد الديداموني يوسف
امنية عبد الحميد شاهين محمد بكر
نورهان حلمى حسن حافظ ياسين
على جمعه على سيد
ايمان جابر محمد السيد عيسى
نجﻼء محسن فاروق متولى
ياسمين مصباح عبد السﻼم المتولى
ايه عبدالرحمن عامر طه عامر
اﻻء حسام عبد العظيم محمد
حمدى محمد ابراهيم محمد النجار
محمد وائل احمد حمدى
عبد ﷲ كارم احمد عﻼم
عبد ﷲ احمد هاشم النادى
طارق عبد الحكيم محمد محمد
شادى احمد محمد محمد عيسى ابوشلوع
محمد عادل على عثمان
ايمان محمود محمد محمود
امال يوسف محمود محمد الشعراوى

الكلية
اداب اسيوط
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اداب اسيوط
تجاره القاهره
حقوق بنى سويف
علوم رياضة القاهرة
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
اداب شبين الكوم ج المنوفية
علوم القاهره
حقوق حلوان
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
نوعية الزقازيق
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
كلية الفنون التطبيقية ببنها
اداب بنى سويف
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تمريض الزقازيق
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف
معهد فنى تمريض بنها
اداب بنى سويف
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره القاهره
اثار الفيوم
دار العلوم الفيوم
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه المنيا
نوعية عباسيه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
743145
502180
515317
725443
503254
179104
597651
385960
587013
227320
233067
901022
355935
881830
448008
879455
737280
754288
520113
899440
123055
652382
585020
612438
598717
678210
602402
743438
588705
116322
607916
802716

اسم الطالب
لميس علي حمدﷲ احمد
لورنا حسام الدين عزت احمد قطب
محمد اشرف محفوظ عقاب
يوساب وحيد عزيز باسيلي
محمد عوض رزق ابراهيم خليفة
اماني عصام خالد عبد الباقي
محمد ناصر عبد الخالق أحمد عيسى
داليا محمد احمد مامون
ايه لطفى العزب ابو زيد
اية شافعى عبد الحليم بدر
يارا حسن ابراهيم حسن
امير محمود محمد فراج
هدير صبحى عبدالنبى عراقى
محمود مصطفى فوزى فؤاد
محمود عبد ﷲ عبد العزيز الشرقاوي
اشرف رزق فلفل ابراهيم
تغريد صﻼح محمد محمد
روتانا غريب على حﻼوه اسماعيل
ايمان احمد لطفى ابراهيم الطيب
ابراهيم على محمود على
محمد جمال عبد الخالق محمد
عمرو محمد على عبد الغنى قايد
احمد خيري محمد عبده عمر
محمد بهاء احمد محمد
ساره مسعد العدوى يوسف
فرج محمد فرج عوض
ساندى شعبان محمد عباس
تقوى عمر حافظ سليم
عاطف عزت عبدالوهاب الديب
احمد عادل عبد الحفيظ عطية
اسراء وائل حسني محمد محمد حسن
أبانوب مﻼك إبراهيم رزق

الكلية
تربية اﻻسماعيليه
تجاره اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
تجاره عين شمس
علوم رياضة الزقازيق
تربية بنى سويف
تجاره بور سعيد
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة الزقازيق
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره عين شمس
تجاره سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اسيوط
تجاره طنطا
معهد فني صحى اسيوط
تجاره طنطا
علوم بورسعيد
اداب دمنهور
تربية سوهاج
تجاره بنها
تربية/رياضه المنصورة
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تربية رياضيه بنين المنصوره
نوعية الزقازيق
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
حاسبات ومعلومات حلوان
رياض اطفال المنصوره
تجاره بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
746076
384295
367673
597337
305932
739982
876067
283268
678597
139668
447014
212140
662315
388348
878249
361340
477767
677041
440256
657800
210761
533614
234342
602365
387986
601362
151629
580231
883813
457051
294899
126936

اسم الطالب
احمد فرج عبد ربه سالم
وﻻء حسين محمد حسين خليل
نورهان هشام عبدﷲ محمد
اسراء ربيع محمود محمودالنجار
اسﻼم عاطف عبد ﷲ الشهالي
ايناس عبدﷲ ابراهيم محمد
احمد عاطف عطيه صديق
محمد اشرف محمد السيد
اميره احمد المتولى السيد محمد
سماح جمال عبد الحكيم عبد العال
محمود إبراهيم محي احمد الخولي
نادين السيد البدوي محمد
محمد حامد حلمى شلبى
عمادالدين عبدالعاطى الشحات محمد البنا
نوران خالد عبد الرحمن احمد
دينا طارق احمد محمود
هدير محمد عبد العزيز الدمنهورى
احمد محمد محمود محمد وفا
يارا سامي عبد المعطي علي الشناوي
عمر ابراهيم محمد ذكى حماده
رنا محمد عبد السﻼم ابو النور
سمر ابراهيم محمد ابويونس
عمر خالد سيد محمد
اسراء مطاوع على عبدالمحسن
مارى عبدالملك عدلى بطرس
منار صﻼح فتحى محمد عز
محمد ابراهيم عبد الوهاب جمعه
هبه عبد اللطيف رجب طاهر احمد باشا
امل محمد عبد الونيس عبد الحافظ
ايه مليح ابراهيم ماضى
محمود عصام الدين عبدالخالق مصطفى
نوران مدحت عبد العظيم محمد

الكلية
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
تجاره بنها
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي الزقازيق
علوم رياضة اسيوط
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب عين شمس
علوم المنصوره
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
طب بيطرى اسيوط
كلية البنات تربية عين شمس
اداب طنطا
معهد فني صحى المنصوره
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
طب بيطرى المنصوره
تجاره عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه طنطا
علوم الزقازيق
تربية ابتدائي بنها
طب بيطرى الزقازيق
تجاره اسيوط
نوعية طنطا
اداب اسيوط
علوم طنطا
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
فنون تطبيقيه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
285355
371791
834928
462461
580005
742738
214684
152272
433463
301385
220664
607034
463565
667881
744675
460505
539394
877009
226654
831564
111079
373829
591724
354913
385913
593306
283673
544991
140704
753768
425082
300604

اسم الطالب
يوسف اسماعيل مصطفى مصطفى النعناعى
مونيكا عادل زغلول عبدﷲ
وفاء عبدالقادر رضى احمد
ساره حسنى بديرعطاﷲ
ايه عبد المؤمن عباس عامر
اسراء عبد الرسول سيد احمد
محمود محمد حلمى مصطفى
عامر عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الجواد
احمد حامد محمد عبدالفتاح زيد
توفيق حسام توفيق الجمل
مازن محمد حسنين عبد المعطي
نور الدين خالد السيد عثمان
شيماء خالد ابراهيم بلتاجى ابوعسل
عمار عماد محسن جاد
اسﻼم حسن الوردانى عبد الحميد حسن
اسامه محمد احمد يوسف شطاره
نسمة جمال محمد مصطفى عجوة
عﻼء الدين صابر سعيد محمد
كريم على محمود محمدين
اسﻼم كامل احمد عبدالمطلب
منه ﷲ محمد دياب حامد
اسراء يسن احمد السيد عبدالمولى
ياسمين سيد عبد المجيد محمد
جهاد احمد عفيفى محمد
اميره عثمان محمد عبدالعزيز
ميرنا عبده احمد الغرباوى
خالد مصطفى عبد الرازق عبد المجيد
ابراهيم اشرف ابراهيم ابو زيد
فايقه رمضان محمد رمضان منصور
اريج مدحت عوض علي موسى
تقى ابراهيم محمد عبد الغفار سليم
مروة نصر الدين ابراهيم عبدالرازق

الكلية
تجاره عين شمس
اداب بنها
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
علوم طنطا
معهد فني تمريض طنطا
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب بنى سويف
اداب انتساب موجه دمنهور
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم الزقازيق
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تجاره المنصوره
حقوق الزقازيق
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
معهد فني صحى اﻻسكندريه
معهد فني صحى اسيوط
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية نوعية بنها شعبة تربية فنيه
اداب جامعة دمياط
حقوق انتساب موجه عين شمس
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تربية جامعة دمياط
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تجاره القاهره
تجاره بور سعيد
فنون جميله فنون اﻻقصر
بنات تربية/رياضه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
211553
672567
750999
912495
322669
296636
399699
172515
146804
526742
309289
749549
674687
447169
909459
319767
653279
354122
833425
131322
806954
507988
308859
754806
803658
754611
314506
806855
109271
677261
835493
512081

اسم الطالب
كيرلس ممدوح فؤاد مكسيموس
ايمان ابراهيم احمد السعيد
محمد محمود بدر الدين عبد الهادي
اﻻء على محمود احمد
هبة صبري محمد فريد عبدالجواد فايد
ريم وائل امين السيد
مى جمال مدبولى عواد حلفه
عبد ﷲ هشام على السيد
غاليه فتحى محمود ابراهيم
بسنت اشرف مبروك حسن جميل
نعمة محمد عامر خليل
احمد عاطف السيد احمد ابراهيم
محمد عبد ﷲ زالنون ابوعيش
احمد احمد محمد على الصريطى
محمد عبده حسن محمود
فاطمة الزهراء عصام عبد العاطى عمار
نورهان فتحى مصطفى اسماعيل على
مارك لطفي زخارى ميخائيل
محمد عبده محمد عبدالعزيز
هايدى سامح عبد الستار بدوى
شيرى كمال موريس كامل
محمد على محفوظ على غنيم
ايمن اشرف صﻼح الدين عبد العزيز علي
محمد علي صالح جبر عطيه
اﻻء الحسينى حمدى عبد الغنى
سليمان هاني ابراهيم سليمان الغزال
امينة اسماعيل سعيد على
مها عبد الحميد محمد جابر
على سيد احمد شحوت احمد
محمود رضا محمد الهادى السيد
وﻻء احمد نوبى احمد
خديجة شريف هﻼل شحاته هﻼل

الكلية
تجاره انتساب موجه عين شمس
طب بيطرى اﻻسكندريه
علوم بورسعيد
اداب اسوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق عين شمس
تربية ابتدائي عين شمس
تجاره طنطا
علوم القاهره
تربية أساسي اسكندرية
تربية السادات
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
طب بيطرى بنها
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره انتساب موجه عين شمس
زراعه اسوان/رياضة
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تربية ابتدائي المنيا
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره بنى سويف
حقوق القاهره
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
381676
368626
592906
742122
668790
141682
278461
544263
448022
366552
678855
149116
364601
653636
129954
436612
210966
123609
658941
816542
352603
819149
432372
681155
382045
595808
153296
747913
103346
740658
114536
443900

اسم الطالب
نيره الطوخى فتوح عبدالظاهر
محمود سيد احمد محمد سيد احمد
اسامه محمد محمد العيشى
اسراء مصطفى محمد ابراهيم
دعاء رياض عبد ﷲ محمد قنديل
مصطفى عبد التواب جمعه على
ميرنا هشام حسنين محمود يوسف
احمد حسام عبد ﷲ احمد احمد
توفيق محمد توفيق الشناوي
بيتر نبيل نجيب زكى
محمد صﻼح رشاد محمد الجندى
محمد حسن خليفة محمد
ياسمين محمد عبدالﻼه احمد
عبد ﷲ المتولى احمد الباز عوض
عبد الرشيد عادل عبد القادر عبد المعطى
منه ﷲ طارق محمد احمد الشيخ
نورهان محمد علي حسن
عمر شريف محمد حافظ العقاد
محمد رفعت احمد البيومي
ايه ربيع عبد النظير على
مصطفى سامح انور محمد
أية مصطفى محمد عبد الحميد
محمد جمال محمد جمعه عبد المطلب
ريهام حسن محمد على عامر
وردة رافت ابراهيم ابراهيم الغنام
اسراء محمد محمد رشاد ابراهيم هﻼل
غادة رجب يحى عبد الرسول
بدور علي عبد العزيز علي
اسراء عبد النعيم محمد خليل
احمد السيد محمد السيد
ريم سليمان محرم عمر
ايمان جمال السيد ابو المكارم غﻼب

الكلية
تجاره بنها
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات حلوان
تربية اﻻسماعيليه
تربية ابتدائي المنصوره
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب اﻻسكندريه
عالي هندسة بلبيس
كلية الفنون التطبيقية ببنها
اداب جامعة دمياط
زراعه عين شمس
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تربية المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم رياضة المنصورة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية رياضيه بنين المنصوره
اداب انتساب موجه المنيا
طب بيطرى القاهره
تربية ابتدائي المنيا
حقوق اﻻسكندريه
تربية المنصوره
كلية البنات آداب عين شمس
معهد فني صحى بور سعيد
تربية ابتدائي بنى سويف
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تجاره القاهره
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
اداب انتساب موجه القاهره
تربية ابتدائي طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
114701
519621
443392
207358
896456
500551
679669
358322
374350
219412
456140
470857
222491
215495
158244
905839
847211
727954
664885
747714
509847
885498
892263
205084
465159
809456
540252
750803
142377
465234
502901
730369

اسم الطالب
نجﻼء حسام الدين محمد عبد العزيز
سماح سمير محمد ابراهيم الجرواني
اسماء احمد عبدالنبى محمد عبيد
مينا يوسف شفيق ايوب
جهاد نصر فتحى عبد ﷲ
اية ابراهيم عبد الحميد حسن
بسمه احمد السيد محمد احمد
اسماء فتحى حافظ حسنين
ساره محمد عبدالغفار محمد رمضان
ماركو ناجى كامل رزق ﷲ
كريم هشام محمد شعبان زعير
انهار عبد الشافي اسماعيل سيد احمد
كريم محمد عيد عيسي
مهند سيد عبدالجواد على موسى
نجﻼء رجب فتحى اسماعيل
مصطفي حفني جاد حسين
تكﻼ لطفى مترى امساك
اﻻء على رجب قورة
محمد حمدى محمود ابوالنجا ابوالنجا
شروق محمد محمد معاطى ابراهيم
محمد على ابراهيم عبد ﷲ جبريل
تهاني عادل نصيف مكسيموس
محمد مصطفى وخرى توفيق
نورهان طه سﻼمه حسين
عصام عادل محمد عبد النبى
ياسمين عﻼء يوسف محمد
رانا عصام كمال محمد القاضى
محمد صبرى محمد يوسف محمد
ميرام على هاشم البرانى
عبد الرحمن صبري كمال ابراهيم الباجوري
سارة جابر على مكاوى
ابراهيم السيد محمد عبد الحميد

الكلية
حقوق حلوان
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية طنطا
تجاره عين شمس
تمريض سوهاج
تجاره دمنهور
اداب المنصوره
حقوق حلوان
نوعية بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب طنطا
اداب كفر الشيخ
تجاره عين شمس
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم بنى سويف
تربية سوهاج
اداب اسوان
اداب الزقازيق
تجاره طنطا
حقوق بنها
حقوق اﻻسكندريه
اداب اسيوط
معهد فني صحى رياضه اسيوط
معهد فني صحى امبابة
تجاره كفر الشيخ
اداب المنيا
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره بور سعيد
حقوق القاهره
اداب كفر الشيخ
اداب اﻻسكندريه
علوم رياضة اسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
730323
580307
131822
806067
532940
103632
676387
535201
282129
920816
909347
294244
577439
362337
584757
844827
366527
133594
908931
362433
131289
478848
138267
238725
130281
426442
667537
226963
666089
149108
157340
467822

اسم الطالب
احمد جميل محمد عبد الرحمن سعد
اﻻء حسن حسن على السبكى
عبد الرحمن عاطف فؤاد احمد
هدى شعبان محمد عبدربه
احمد رمضان عبد الفتاح نوفل
محمد رأفت محمد رشاد حسن
ناديه رضا على متولى حجاج
هند محمد عبد السميع عبد العزيز عبدﷲ
وﻻء مسعد عبد المنجى منصور
مرفت محمود محمد مرسى
محمد مجاهد كامل عوض
احمد يسري محمود علي ابراهيم
ابراهيم مصطفى ابراهيم زكي شريف
ايه خالد محمود عرابى
عفاف على محمد ابوالجمل
ايه مجدى على عبدالتواب
محمد الطوخى فتحى محمد ابراهيم
نوران احمد محمد احمد
لما رجب عبد الرحمن حسين
ماريز وجيه شوقى دوس
شيماء محمود مصطفى محمد
شيماء محمد محمد ابراهيم ابومهنا
اميره عبد العزيز محمود ماضى
محمد مصطفى عبد العزيز على شاهين
مصطفى عﻼء الدين محمد عبد ﷲ
اشرف يوسف احمد يوسف الليثى
محمد اشرف محمد السيد رزق
امنية وحيد احمد خليفة
عادل العدل عبد العليم محمود
محمود رضا محي الدين محمد
ناديه احمد عبد الحميد عبد العظيم
أميرة نجاح أحمد محمد ياسين

الكلية
تجاره عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
دار العلوم المنيا
تربية دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب المنصوره
علوم اﻻسكندريه
تجاره القاهره
تربية ابتدائي سوهاج
تربية ابتدائي اسوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية طنطا
زراعه عين شمس
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تربية ابتدائي بنها
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية عين شمس
تجاره كفر الشيخ
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره القاهره
حقوق اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية عين شمس
تربية رياضيه بنين المنصوره
تجاره القاهره
تربية بنى سويف
اداب كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
805060
462437
470856
361006
737292
661369
886552
544670
237507
512214
515886
133765
457269
682509
322200
527982
607388
614796
356070
898697
304830
426861
429946
303517
912490
391295
375064
581565
831682
759631
323119
159284

اسم الطالب
يحيى سمير يحيى محمود
ايمان حسين عبدالجليل عمر
امينة السيد الدسوقى السيد على
اسراء ابراهيم الدسوقى سيد شحات
خلود خالد احمد محسن علي السيد
نورهان جبر رمضان الشحات
محمد شريف على ابراهيم
محمود جمال محمد ابراهيم سﻼمه
عﻼ مجدى رفعت محمد
هاجر طارق محمود محمدعبدالرحمن
محمد ابراهيم احمد اسماعيل التحفة
تقى ﷲ ياسر عبد الرازق ابراهيم
شيماء جمال كامل قابيل
صافيناز عصام محمد عبده وهبه
محمد حمدي محمد حﻼوة
هدير شعبان احمد ابراهيم
محمد السيد محمد محمدابو شهبة
عمرو محمد ابوالفتوح السيد مكاوي
سميره سعيد امام محمد
هبه خالد عبد العال محمود
تقي محمد عبد القادر قشوه
امانى على شعبان المقدم
ايه جابر محمد علي
ايمان عماد امين محمد ابو حسن
اسماء مصطفى صابر حسن
امير محمد صﻼح المحﻼوى
ميار الصادق محمد الشعيبى بحيرى
احمد محمد احمد وحيد عبد الكريم
محمود محمد عبدالستار محمود
محمد احمد سليمان محمد مرزوق
اسراء صﻼح العزب السيد علفه
فاطمه رمضان سيد ابراهيم

الكلية
اداب المنيا
تجاره كفر الشيخ
تربية كفر الشيخ
حقوق عين شمس
تجاره الزقازيق
حقوق المنصوره
تجاره اسيوط
حقوق اﻻسكندريه
كلية البنات آداب عين شمس
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب دمنهور
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تجاره طنطا
تجاره بور سعيد
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
تربية طفوله اﻹسكندرية
تجاره الزقازيق
نوعية الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
طب بيطرى فرع مطروح
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
تربية طفولة أسوان
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجارة جامعة السادات
معهد فني صحى رياضه طنطا
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره بنها
تربية شبين الكوم
تجاره بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
812927
373182
500169
585782
363508
358916
116019
581763
132513
738928
650826
885888
899800
366870
894220
456481
508999
878599
454219
378581
511693
825496
446307
153647
746080
317669
461926
822364
297027
818951
434757
893442

اسم الطالب
سعاد جمعة فتوح حسن
عطيه محمد عطيه حسن الخياط
فيلوباتير مجدى كمال حنا بشاى
مصطفى محمود توفيق الغباشى
فادى نمر فاروق سمسوم
سلمى اسﻼم سالم محمدى
احمد ماهر محمد بحر
احمد محمد عبد ﷲ متولى عفيفى
احمد سامي شعبان توفيق
وليد محمد حسن محمد ابراهيم
ياسمين ايمن محمد الحسينى الشرقاوى
يوسف شعبان عبد الرحمن سيد
هاله على محمد على
عمرو احمد سعد معوض
رانيا اﻻمير كمال عبد المتجلى على
أمينة عبد العزيز محمد كامل سلطان
اّﻻء جﻼل عبد الرحمن على سالم
ياسمين محمد عبد ﷲ محمد
دارين احمد عبد السﻼم عكر
مصطفى خالد محمد على
رحاب ابو المحاسن عبد القادر السيد
اميره صﻼح الدين على سليم
عبد ﷲ السيد على محمد شومان
مريم اشرف مختارفؤاد دوس
احمد محمود سالم حسن
احمد نبيل عبدالودود محمود
دينا صﻼح الشرنوبى بيومى البسيونى
اسماء سالم امبارك عايد
وﻻء هشام عبد الرؤوف على
صفاء احمد عبد الودود موسى
مروان محمد فؤاد محمد عبد الرحمن
محمد حلمى بدرى فرج

الكلية
اداب المنيا
اداب انتساب موجه بنها
تجاره اﻻسكندريه
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه عين شمس
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
حقوق انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة اسوان
حقوق القاهره
علوم رياضة الزقازيق
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره اسيوط
تربية ابتدائي سوهاج
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
اداب انتساب موجه سوهاج
حقوق طنطا
تجاره دمنهور
تمريض اسيوط
تربية ابتدائي طنطا
اداب عين شمس
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب قنا ج جنوب الوادى
طب بيطرى كفر الشيخ
إعﻼم بنى سويف
اداب سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية كفر الشيخ
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره عين شمس
اداب سوهاج
علوم رياضة اﻻسكندرية
حقوق قنا جنوب الوادي
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
746430
373567
308264
730093
154644
741816
387939
137727
509893
544768
363640
368169
227006
129264
299370
883415
305275
896326
448347
594071
542339
152160
504734
221481
532025
897661
820723
316769
524612
535519
283084
817329

اسم الطالب
داليا عوض السيد محمد
احمد محمد عبدالتواب محمد
محمد حسين محمد اﻻشمونى
ناديه السيد احمد عثمان احمد
منة ﷲ عبد الكريم عبد الحميد محمد
احمد خالد صالح على البقري
اﻻء محمد احمد منصور
محمد مجدى فؤاد مؤمن
مصطفى عبد ربه محمد الجزيرى
ابانوب انطونيوس كمال جاد جرجس
حازم محمد ابوراضى السيد
تقى على عطيه حسين
بسنت على محمد على
نورهان خالد احمد لطفي
حنان نبيل مسعد محمود
محمد عبد الرؤف فخرى على
هاجر شوقي عبدالواحد محفوظ
شروق عصام الدين سيد فرغلى
ندا هشام عبد الرسول داود
آية فايز حامد احمد قتاية
محمد مصطفى مختار محمد
احمد ناصر جمعة محمد
إيمان خميس عبدالرحمن محمد عبد الرحمن
ندى عادل فاوى خليفة
عمر هانى محمد خميس ابراهيم
فتحيه رشاد ابو الفضل خاطر
حسن بهجت سعيد محمد
اية عبد الكريم احمد بسيونى
محمد سعيد إسماعيل نور إسماعيل
رضوى محمد عبدالغني محمد عمران
منة ﷲ عمرو عبد العظيم عبد المقصود
محمد عﻼء حلمى سيد

الكلية
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب انتساب موجه طنطا
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
رياض اطفال القاهره طالبات
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
علوم بنها
حقوق القاهره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم رياضة شبين الكوم
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره سوهاج
حقوق طنطا
تجاره بور سعيد
علوم رياضة كفر الشيخ
تربية بنى سويف
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
زراعه دمنهور
تجاره سوهاج
تجاره سوهاج
نوعية بنها
تجاره اﻻسكندريه
تجاره دمنهور
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
537301
123041
467566
811140
727395
589105
510144
531666
290187
914173
395089
386576
426137
352241
465980
137684
671988
244671
542362
895813
575886
317180
820613
219144
818709
610086
144859
373688
427267
614616
433352
834866

اسم الطالب
اسراء محمود جابر عبدالحميد الزيات
مازن احمد رزق حسن
محمد ايمن شعبان عبد التواب
رانيا جمال يوسف صليب
محمد فوزى تهامى عمر على
اسراء محمد حامد على مرعى
عبد ﷲ محمود عبد الرشيد محمد سﻼمه
احمد عويضه توفيق النحراوى
مي مصطفى احمد محمد سعود
امنه حامد محمد على موسى
فاطمه فرج محمود ابراهيم
ايمان سمير عبدالحكيم وداد
ميار ماهر عبدالسﻼم طاهر
اسراء عصام سالم حسن محمد سالم
ندى عبدالناصر علي طه عكاشة
وائل محمد وسيم حسن السيد
نورا على مصطفى محمد علي
مصطفى شداد عبد الحميد عبدربه
محمود محسن محمود عبد الرحيم
ايه فتحي عبد الكريم محمد
عبد العزيز محمد عبد العزيز شلبي
سندس عبد العظيم محمد عبدالعظيم
محمد صالح احمد حسن
اسراء عبد المجيد محمد عبد المجيد
هناء احمد عبدالحميد ابوزيد
رقيه محمد يسرى محمد عبد الحليم
احمد على عبد الحميد سكر
بكرى السيد محمد فريد فضيلى السيد
احمد خلف حسن بدوى
عﻼء ابو حﻼوه عوض عبد العال
ابراهيم السيد صبحى على حسن
فاطمة علي ابوالحسن علي

الكلية
تربية ابتدائي دمنهور
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية طفولة أسوان
اداب انتساب موجه عين شمس
كلية البنات علوم عين شمس
طب بيطرى فرع مطروح
حاسبات ومعلومات بنها
نوعية كفر الشيخ
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تمريض المنصورة
زراعه القاهره
السن عين شمس/رياضة
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره طنطا
طب بيطرى بنها
حقوق قنا جنوب الوادي
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه الزقازيق
حقوق القاهره
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
زراعه اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية قنا ج جنوب الوادى
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
104222
435556
280996
665471
667674
907562
536604
533281
390727
125676
436041
877041
210099
378096
680363
473345
383498
676266
660746
447081
444069
888841
374305
878843
815006
890991
502607
450028
229295
606472
538800
817443

اسم الطالب
اسراء ايمن مختار دياب
روان مصطفى احمد ابراهيم ابو صبحيه
مونيكا انطوان ادمون انطون ميخائيل
ايه السيد ابراهيم عبد الحميد
ليلى طاهر مرتضى متولى وهدان
محمد مصطفى معروف عثمان
اسراء عادل فتحى النشار
سمر عبد ﷲ إبراهيم الشهاوى
ايمان يوسف ابراهيم يوسف
بثينه طارق فراج احمد فراج
أﻻء خالد محمود عبد الهادى طافور
كريم تاج الدين عبد العزيز خليفه
اية مدحت عطية عثمان
ترنيم صﻼح سليمان عمار
مياده السيد عبد البديع اسماعيل مصطفى
سلوى السيد السيد القمرى
اسامه احمد محمد محمد موسى
عمر محمد متولى عمر البقاش
محمد عبد السﻼم محمد الدفيرى الدفيرى
محمد ابراهيم بيومى فتوح عطا
ايمان عاطف مصطفى سيد احمد نعينع
اخﻼص الزاهر على حسين
شريفه رضا احمد محمد الغنام
محمد احمد حسن محمد
اسراء عبدالمنعم مصطفى سيد
مها صﻼح محمد حسين
روان سمير عبد الحميد حسن عجمى
زهراء صبحي مصطفى احمد خطاب
نورهان حسن ابراهيم عبدﷲ
شيرين ناصر علي بخيت
نسرين أحمد أبو زيد محمد أبو زيد
مشير مدحت موسى ينى

الكلية
تربية عين شمس
زراعه اﻻسكندريه
اداب عين شمس
زراعه المنصوره
زراعه المنصوره
تربية سوهاج
دار العلوم الفيوم
تربية أساسي اسكندرية
كلية الفنون التطبيقية ببنها
علوم القاهره
علوم اﻻسكندريه
تربية ابتدائي اسيوط
حقوق عين شمس
كلية الفنون التطبيقية ببنها
اداب المنصوره
تجاره كفر الشيخ
تربية عين شمس
علوم رياضة المنصورة
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب كفر الشيخ
تربية ابتدائي طنطا
اداب اسيوط
زراعه بنها/رياضة
علوم اسيوط
اداب المنيا
اداب اسيوط
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تربية/رياضه طنطا
حقوق حلوان
اداب الزقازيق
تربية طفوله ج دمنهور
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
225519
311662
148141
901253
432116
833696
603141
544650
472535
135095
292685
822764
215181
297481
665166
591266
147287
150390
353194
362398
381949
522664
378658
518087
318775
521127
512639
599577
613424
147905
747810
305985

اسم الطالب
هدير مصطفى السيد محمد
محمد السيد احمد عثمان
خالد جمال عبد الناصر قرني محمد
اميره علي احمد الشلقامي
محمد السيد محمد السيد عبد المجيد
عبدالرحيم رمضان ابراهيم حسن
احمد طارق حسينى عطيه الحبشاوى
محمد مصطفى طه محمد ابراهيم
مارى ميشيل عدلى ميخائيل
احمد سامى كمال عبد الفتاح
هدى ابراهيم احمد محمدنصار
ايه عبد الرحيم عبد المنعم عباس
جون عزت سليم غب﷼
مارينا نبيل رفعت موسى نخلة
محمد كمال عبد الحليم عوض يوسف
اسماء محمد مسعد سليمان الخفير
احمد محمد مسعد محمد
يوستينا مجدى كمال ملك
محمد اشرف عبدالحكيم ابراهيم
ياسمين ياسر فكرى محمد على
فاطمه سعيد عبدالفتاح بدر
ايناس عيد فهمي نصيف
مهاب خالد محمد الشحرى
عفاف مجدى عبد العزيز محمد على
نهى محمد احمد السيد فرج
فتحية سامح انور صالح انور
إيناس شاكر أمين أحمد دغيم
مها لطفى محمد عبدالمنعم عبدالعزيز
محمد ثروت زين العابدين طنطاوي
فاتن على يحى على
فاطمه ناصر البدرى ابو المجد
محمد خالد درويش عبدﷲ

الكلية
حقوق حلوان
علوم رياضة شبين الكوم
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تربية سوهاج
حقوق اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تربية/رياضه الزقازيق
علوم رياضة بنها
تجاره كفر الشيخ
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب قنا ج جنوب الوادى
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
تجاره انتساب موجه عين شمس
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب
تربية جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
كلية اﻻثار ج اسوان
خدمه اجتماعيه حلوان
كلية البنات تربية عين شمس
تربية/رياضه بنها
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب م .بنها
اداب دمنهور
تربية طفوله شبين الكوم
اداب دمنهور
تجاره طنطا
تجاره الزقازيق
تجاره الزقازيق
كلية البنات تربية عين شمس
تربية جامعة السويس
تجارة جامعة السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
728500
554920
807561
548921
369703
536087
593148
668183
604874
611320
393991
303311
602581
436670
547272
674652
835779
238509
607118
117728
302561
157850
428562
386482
116138
210491
587433
801182
884822
239510
372117
671633

اسم الطالب
عبد ﷲ عادل محمد توفيق
نعمه محمد السيد على سعد ﷲ
اسماء عبد الجواد صالح امين
عبد الفتاح محمد إبراهيم عبد النبى جعفر
سهيله سﻼمه حميد حمدان البحيصى
أمنية سمير محمد أبو شعره
آﻻء عمر سعد وهبه ابوحجازى
عبد الرحمن السيد احمد ابراهيم محار
نورهان عبدﷲ عبدالواحد السيد
دعاء محمد عبدالمجيد محمد
هاجر رافت محمد ابوهاشم
جهاد ماجدي احمد شتية
السيد عبده السيد عبده
امنيه سمير السيد مليجى بصل
اسﻼم مليجي نبوي مليجي بسيونى
محمد احمد احمد السيد عفيفي
فاطمه النوبى عبدالدايم حسنين
ساره محسن الصاوي عبد المجيد الفقي
محمد عماد الدين السيد عثمان
اسماء سيد احمد يسى
محمد عبد الواحد محمد سليمان
احمد محمد عادل احمد حلمى مكرم ﷲ
محمد هشام احمد محمود مصطفى
منه ﷲ اشرف محمد اسماعيل
محمد عاطف علي محمد
فادى اشرف لطيف ابراهيم
آﻻء الشحات ابو جندى محمد عبده
وسام حمدى شحاتة عبد المجيد
احﻼم سعيد رياض ابراهيم
على عصام محمود ابراهيم
اسماء مدحت عبدالحميد مصطفى
شيماء محمود السيد عبده

الكلية
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره بنها
كلية البنات علوم عين شمس
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره الزقازيق
علوم الزقازيق
حقوق عين شمس
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
علوم الزقازيق
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب دمنهور
تجاره طنطا
كلية الطب البيطرى جامعة أسوان
اداب القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره انتساب موجه دمنهور
كلية البنات تربية عين شمس
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
علوم طنطا
حاسبات ومعلومات المنيا
تربية اسيوط
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق عين شمس
معهد فني تمريض المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
842605
502857
448875
110448
901392
279163
583362
601430
597931
838079
609430
739799
650117
312861
151049
216511
209875
234866
324511
733467
844653
469949
288334
325073
888817
885508
163383
609807
733941
361360
903867
731095

اسم الطالب
اسﻼم زكى عثمان السيد
احمد عصام الدين احمد ثابت محمد
امنيه حسين عبدالحميد السنوسى جبريل
عبد الوهاب معاذ عبد الوهاب حسين
حسين حشمت رمضان عبد المنعم
حسن سيد سيد صالح منصور
اميره محمود محمد جعفر
رحمة محمد السيد عبد العزيز على
ايه صﻼح محمد السيد شعبان
ايه عبد المنعم محمد سالم
مريم فريد شكرى فريد
اسماء احمد توفيق محمد فريد
هيا عﻼء محمد محمد القناوى
سماح هاني شريف يوسف
الصفتى محمد بركات رياض
امير هانى حنا قﻼده
اميره انور شفيق فلتس
رانيا مختار ياسين ابو العﻼ
محمد المهدي محمد كمال الدين محمد
اسماء محمد السيد النجار
اسراء اسامه احمد محمد
احمد عبدالمنعم على مصطفى جمعه
دعاء موسى ابو الفتوح فرج
انجي عماد فهمى محروس
ياسمين عﻼم عبد الرحيم سيد
رؤى عبد الحميد عبدالكريم احمد
يارا نادى رمضان مرسى
ايمان عثمان احمد باشا
احمد محمد سليمان الشحات
ليلى عادل محمد يمانى على
مارينا سليمان جاد بساده
دنيا احمد لطفي حسن العﻼم

الكلية
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
حقوق اﻻسكندريه
اداب طنطا
تجاره القاهره
دار العلوم المنيا
تجاره القاهره
تربية طفوله طنطا
اداب انتساب موجه الزقازيق
زراعه دمياط/رياضة
تربية فرع الوادى الجديد
اداب الزقازيق
علوم الزقازيق
اثار الفيوم
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
حقوق القاهره
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
السن عين شمس/رياضة
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
اداب الزقازيق
تجاره اسيوط
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
حقوق القاهره
تجاره عين شمس
معهد فني صحى اسيوط
تجاره اسيوط
تربية الفيوم
معهد فني صحى الزقازيق
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
تربية عين شمس
تربية سوهاج
علوم الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
671112
531349
301744
522459
532228
501451
125578
810965
611360
898916
432234
594439
294258
517904
907129
601934
893848
741650
518472
611847
243461
164705
324924
751563
169343
385814
367930
916169
910159
284883
140368
835677

اسم الطالب
اسماء عامر الغريب المتولى
ايمن ابو المجد ابراهيم شعبان
احمد رمضان فصيح مروان
محمد ياسر عبد المجيد حسن على
محمد جمعه عطيه عبدﷲ عطيه
ياسر حسن عبد السﻼم محمد حسن
سلمى ضياءالدين عبد العزيز محمد احمد
دعاء عفيفي احمد محمد
مروه محمد صﻼح عبدالفتاح
اميره محمد محمود احمد
محمد جمال كامل محمد سﻼمه
أسماء صﻼح الدين مصطفى الفار
خالد محمد عبدالخالق محمود
منار جﻼل سعد فؤاد محمد إبراهيم
مصطفى فتحي محمد ابراهيم
اّيه مبروك محمد مصطفى
كيرلس جرجس رزق ﷲ مجلع
محمد ضياء ابراهيم ابراهيم
سهام عبداللطيف عبدالحميد حسن
ندى عﻼءالدين احمد محمد عبدالحميد
ندى عبدالظاهر محمد احمد
صفاء محمد عكاشة محمد
منة ﷲ محمد حلمى محمد ابو صالح
رانيا محمد محمد سيد احمد حجاج
محمد شعبان السيد على
مينا رافت شكرى ارمانيوس
مروه رضا محمد السيد خضر
مؤمن ممدوح عبدالمهيمن محمد
عمر محمد عبد الفتاح احمد
اية محمد عبد الموجود محمد
محمد محيى الدين محمد على عطوة
منه ﷲ عبد العليم عبد الدايم نوبي

الكلية
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره طنطا
زراعه المنوفية/رياضة
تربية أساسي اسكندرية
اداب دمنهور
علوم طنطا
تربية رياضيه بنات بالجزيرة ج حلوان
دار العلوم المنيا
السن عين شمس
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره اﻻسكندريه
معهد فني صحى بور سعيد
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب انتساب موجه دمنهور
اداب سوهاج
اداب الزقازيق
علوم اسوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
الفني التجارى بدمنهور
علوم الزقازيق
حقوق انتساب موجه عين شمس
رياض اطفال الفيوم طالبات
فنون تطبيقية جامعة دمياط
اداب انتساب موجه بورسعيد
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات.
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
علوم رياضة المنيا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره القاهره
كلية تجارة ج أسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
597531
882384
103227
465926
603799
207384
378320
359652
153002
128558
575854
602618
237979
742802
605589
754440
667904
825184
727576
159970
526810
673921
321345
543506
443443
377927
533996
390485
209166
601561
905229
137890

اسم الطالب
مهجة محمد عبد الفتاح محمد الحسينى
محمد شعبان عبد ﷲ عثمان
باسم عﻼء عزت عبد الحليم
ماريان نادر جﻼل نجيب بطرس
احمد محمد يوسف حسين
جورج كمال صبحى سعد
صالح صبحى صالح محمود عبدالنبي
اشرف خالد محسب بسيونى
نورهان محمد رمضان محمد
رحمه صﻼح محمد اسماعيل
احمد عبد المحسن علي حامد دياب
آﻻء محمد إبراهيم محمد الدسوقى
ساره احمد سعيد ابراهيم حسن
شروق مصطفى امين محمد
يارا أحمد سعد أحمد عطيه
امل حسام الدين عبد العزيز عطيه الهنداوي
محمد عطاء محمد ابو يوسف
برنسيﻼ حبيب صمويل طانيوس
ساره سراج الدين حسن المتعب
مى عبد المحسن فتحى عبد المحسن
اسراء حمدى حامد عبد الغنى محمد
ايمان امين محمد امين خاطر
اسماء الغباشي محمد مقطف
اسامه احمد زكى السيد السيد
ساره ذكريا ذكريا على حسن
محمود رزق ابراهيم خليل
رنا متولي محمد الجحش
غاده عصام محمد محمد الشموتى
احمد محمد عبد العال على
سارة عبد العظيم عبد الغني السيد عدس
نجﻼء عاصم يوسف عبد اللطيف
ايه عﻼء كمال الدين مصطفي

الكلية
علوم جامعة دمياط
تربية/رياضه اسيوط
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره كفر الشيخ
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
دار العلوم ج القاهره
اداب انتساب موجه بنى سويف
رياض اطفال القاهره طالبات
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
نوعية الزقازيق
اقتصاد منزلى حلوان
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
تربية الزقازيق
تجاره بور سعيد
معهد فني تمريض المنصوره
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تربية الزقازيق
تربية بنى سويف
تربية أساسي اسكندرية
اداب المنصوره
تمريض شبين الكوم المنوفية
علوم رياضة اﻻسكندرية
زراعه طنطا
اداب عين شمس
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية بنها
تجاره عين شمس
اداب الزقازيق
تربية ابتدائي سوهاج
حقوق انتساب موجه القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
368554
205209
124164
848456
899067
126475
238001
184544
124328
732948
158406
651292
654012
916199
212651
465833
758100
127015
352812
308752
436638
806876
581477
113325
825538
586575
225822
453170
379918
226366
321149
596342

اسم الطالب
امل على عبدالسﻼم محمود احمد
مؤمن فتحى سيد مصطفى
عمر ايمن كمال زاهر
مريم جرجس جريو جرجس
يوستينا لطفى معوض بخيت
حنان محمد رفاعي محمد
نورهان محمد سيد عبد العال
اميره امير محمد ادم
احمد سﻼمة سيد سلطان
نورهان سعد احمد محمود
جمال على محمد طه
بسنت ابراهيم عبد السﻼم ابراهيم ربيعه
رنا احمد حسان جحا العفيفى
دينا محمد محمود على
اية على محمد سيد
رحيق تيسير شمس الدين احمد عقاب
محمد يوسف محمد حلمي يوسف
لينا عادل حنفي محمود
ايه اشرف عبدالجليل اﻻشرم
ابانوب سامح فؤاد مختار
ايه عاطف الصافى ابراهيم
ندي مجدي محمد طه
محمد اشرف محمد بكرصديق
عبد الرحمن احمد محمد غريب السيد
ساره احمد محمد محمد
محمود عبد الغنى كامل عمارة
احمد جمال محمد محمود الحداد
شيماء عبدالنبى عبدالمعطى القزاز
نعمه على حسن محمد الحماره
محمد اسامة شديد عبدالعزيز
سونيا سعيد ابراهيم الخولى
احمد متولى محمود المتولى علي السلكاوي

الكلية
علوم رياضة بنها
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق حلوان
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
معهد فني صحى سوهاج
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب حلوان
اداب انتساب موجه القاهره
تربية عين شمس
تربية ابتدائي الزقازيق
علوم رياضة بنى سويف
علوم جامعة دمياط
اداب المنصوره
تمريض اسيوط
تجاره القاهره
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
فنون تطبيقيه حلوان
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة
علوم جامعة دمياط
اداب جامعة دمياط
علوم المنيا
تربية رياضيه بنين المنصوره
تجاره انتساب م .بنها
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
معهد فني صحى طنطا
تجاره انتساب م .بنها
طب بيطرى كفر الشيخ
تربية عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
357272
466844
754917
447724
282836
317443
727506
130825
896327
756715
514549
139376
748915
756581
224490
436427
235031
836313
139189
447162
474521
809361
604695
296257
888806
321762
579752
878327
815046
425249
451912
385438

اسم الطالب
شريف عاطف عبدالفتاح محمد
اسراء علي محمد عبد ﷲ الدسوقي
محمد رحمى عبد ربة بكير
عبد الحليم ممدوح عبد الحليم حسين
عهد علي عبده على عزام
اسراء فؤاد محمد محمود
اسماء ابراهيم عبد ﷲ عبد الحليم
شيماء محمد فهمي عبد الحليم
شروق نبيل محمد دسوقى
مصطفى محمد سعد محمود جاد
محمود اشرف ابراهيم فراج احمد
رمسيس عادل رمسيس ميخائيل
نعمات جابر خميس سالم
شريف سﻼمة سبيل سليمان
احمد صﻼح عبدالرحمن احمد
هبه ﷲ اشرف محمد غريب محمد
شرين جمال هاشم طوخى
مصطفى عبد اللطيف ابوزيد حسن
محمد فرغلى محمود دياب
ياسر على شبل على سليمان
محمد عوض عبدالعاطى عوض
محمود سيد محمد احمد
أسماء رضا نصر فودة علي
سهيلة سامي محمد ارشيد العايد
مريم مكين عطا منقريوس
كريم محمد عبد الكريم محمود عفيفى
ساره عبد الرحمن بدوى احمد ناصف
هاجر حسن رياض حسن
راندا رأفت شفيق انيس
فاطمة احمد حمزة فيتورى
سعيد محمد مسعود حمودة
مصطفى ابراهيم يوسف حسنين

الكلية
حقوق انتساب موجه عين شمس
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
حقوق الزقازيق
تجاره طنطا
فنون تطبيقيه حلوان
اداب شبين الكوم ج المنوفية
طب بيطرى بنها
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره سوهاج
تجاره جامعة السويس
تجاره دمنهور
حقوق القاهره
تربية جامعة السويس
تجاره جامعة السويس
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق اﻻسكندريه
بنات تربية/رياضه عين شمس
كلية تجارة ج أسوان
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه دمنهور
اداب انتساب موجه المنيا
علوم الزقازيق
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
علوم اسيوط
علوم شبين الكوم ج المنوفية
المعهد الفنى للتمريض بالجونة
حاسبات ومعلومات اسيوط
رياض اطفال القاهره طالبات
الزراعة الصحراوية والبيئية بفوكة ج اﻻسكندرية فرع مطروح
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
317969
585875
162482
225251
675794
527772
287873
372895
754075
884298
593701
606888
836035
279903
831719
399288
827709
438250
502772
457555
745686
660386
906637
153580
355232
127926
429379
443702
656375
250865
366048
814997

اسم الطالب
احمد محمد عبد العظيم الحداد
محمد فتحى على العواد
انجى فتحى شوقى عطيه
ابراهيم محمود ابراهيم عمر
محمد عبد الناصر عبد الفتاح محمد على
سارة احمد بدرى احمد بخيت
محمد شريف انور محمد
شيماء سيد احمد محمد
هدير طارق حسن ابراهيم الرمالى
وﻻء مرزق توفيق محسب
هند محمد فاضل محمد احمد الحنفى
اسراء مصطفى رزق متولى احمد
سكينه حسين محمد حسين
جون صفوت زكى فهيم
اية نميري راضي عبد السﻼم
محمد سعيد محمد على عبدﷲ
محمد محمود محمد احمد
منة ﷲ احمد محمد رمضان
نادين هشام محمد السعيد أبوعجور
دنيا نعيم احمد الميدانى
مصطفى طارق عبدالمقصود عبدالعال
احمد السيد على السيد ليلة
مى عبد الحميد على محمود
مريم ممدوح شكرى عطية
ياسمين جمال محمد محمد
عائشه وليد محمد عبد التواب ابراهيم
اية خالد محمد احمد سليم
منار السيد محمود ابو العنين المغربي
امنيه محمد الجاربى على مصطفى
نجﻼء على سيد حسن
وليد محمد فكرى عبدالرحمن
مينا اسحق كرم رومان

الكلية
تمريض بنها
تجاره طنطا
تربية ابتدائي الفيوم
زراعه الفيوم/رياضة
تجاره طنطا
علوم اﻻسكندريه
تجاره طنطا
اداب عين شمس
علوم بورسعيد
علوم اسيوط
تجاره بور سعيد
تربية/رياضه الزقازيق
تمريض قنا جنوب الوادي
علوم القاهره
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية طفوله اﻹسكندرية
تجاره دمنهور
اداب طنطا
علوم رياضة اسوان
السن عين شمس/رياضة
إعﻼم ج جنوب الوادى
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم رياضة اسوان
اداب طنطا
اداب انتساب موجه المنصوره
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره بنها
طب بيطري المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
528911
371266
378886
430688
588783
591080
510167
152171
513356
116195
838316
235125
287965
670052
681145
358543
314928
427306
318233
427063
680825
234326
586106
892473
501526
229827
831428
660893
683608
599376
606605
459562

اسم الطالب
محمد يوسف سيد احمد سﻼمه
حسام حسن محمد على
ايمان محمد عبدالهادى عبدالتواب
آﻻء عبدالمنعم عبدالفتاح محمد ابوعوف
اميرة مصطفى عبد الفضيل اﻻشقر
مروه القاضى احمد الشربينى
عمرو محمد شكرى محمد
عبد ﷲ صفوت سيد محمد
مريم أحمد علي محمد إسماعيل
هشام خالد قاسم السيد
احمد محمود عبد الفتاح عبد القادر
دعاء مجدى حافظ عبد القادر
محمد حسن محمد محمد عيسوي
ايه ابو المعاطى اﻻمام ابو المعاطى اﻻمام
جهاد السيد احمد عبد العال السيد
مارينا طارق رمزى حنين
يوسف ابراهيم احمد رزق
اشرف عبد السﻼم ايوب النعمانى زايد
محمد اسامة أحمد عبد الحميد النجار
عطيه احمد عطيه احمد
مريم صﻼح فتحى المتولى على دراز
محمد عصام محمد عبد العزيز
امل فؤاد ابراهيم ابو حسين
ياسمين محمدى السعودى احمد
مريم محمد السيد مرسى على الوجيه
مريم محمد على عفيفى
منى منصور احمد عطيه
شروق عصام عبد الهادى محمد عيد
يحيى عبد السﻼم محمد محمود عمر فضالى
أحمد عطا على مرسى شلبى
ارينى سامى كامل ميخائيل
سعيد سعيد ابراهيم أحمد عبد الكريم

الكلية
علوم اﻻسكندريه
علوم حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
تجاره جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
حقوق انتساب موجه القاهره
حاسبات ومعلومات عين شمس
تربية/رياضه المنصورة
اداب المنصوره
نوعية عباسيه
معهد فنى تمريض بنها
اداب انتساب موجه دمنهور
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره دمنهور
تربية ابتدائي المنصوره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب اسيوط
حقوق اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
علوم اسوان
اداب انتساب موجه المنصوره
طب بيطرى المنصوره
زراعه الزقازيق
تربية الزقازيق
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
369314
602861
808684
531798
583985
681593
314960
501243
888402
517716
222753
434170
352713
145426
438720
168395
879607
891821
575858
300838
456327
391771
816490
218078
608402
896121
669364
205761
660173
893815
885223
310832

اسم الطالب
منى حلمى السيد عرفات
ايمان محمد عبد الهادى محمد علي
مصطفى محمد ابو الليل امين
محمد وفيق محمد الوكيل
حنان طارق عبد المعبود صقر
محمد احمد محمد عطا قميحة
محمد احمد محمد الجمل
ميرنا عادل علي احمد مصطفي
دينا شحاته حسان عبد الﻼه
اسماء احمد ممدوح مرعي
محمد جمعة عبد الفتاح محمد
كريم مصطفى عيسى عوض سبيقه
محمد عﻼء فاروق السعيد
محمود فتحى السيد دياب
دينا احمد خليل السيد خليل
محمد احمد سيد يسين
رضوى سيد ثابت محمد
محمد سنجر لطفي محمد
احمد محمد ابراهيم الشريف
مرفت الدسوقي حامد حسين
احمد محمود محمد شاهين
مصطفى حسنين محمد محمد ابوطالب
احمد جمال محمد خليفه
غادة حاتم محمد انور متولى
هبه محمد سعد عبدالجيد
ميرنا نشأت حبيب مسعد
محمد عيد محمد عيد العدوي
مارينا طلعت نسيم عبد المسيح
محمد عاطف عبد العزيز عبد الحميد مصطفى
الحسن حارس احمد دياب
نرمين سعيد ابادير فاكه
اسراء سعيد على المنشاوى

الكلية
تربية ابتدائي بنها
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
حقوق بنى سويف
تجاره دمنهور
حقوق طنطا
تجاره المنصوره
تربية/رياضة جامعة السادات
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية ابتدائي اسيوط
اداب دمنهور
علوم رياضة بنها
اداب اﻻسكندريه
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
معهد فني صحى امبابة
تربية اسكندرية
تربية ابتدائي الفيوم
اداب اسيوط
تربية رياضيه بنين اسيوط
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
اداب المنيا
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم سوهاج
حقوق المنصوره
حاسبات ومعلومات الفيوم
طب بيطرى المنصوره
تجاره سوهاج
نوعية فنيه اسيوط
علوم شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
600244
605992
739021
127420
892514
530853
221002
533875
468118
219615
500453
279547
672674
443608
675749
804132
474580
164580
674301
526072
294993
376627
384937
503461
679007
295639
592031
737350
459812
164018
167796
217929

اسم الطالب
علياء الهادى حسن السيد ابراهيم
اسماء محمد حسن عبد المجيد
دينا ممدوح عبد الكريم الصاوى
اسراء بهاء الدين احمد محمد اﻻمير
جهاد عبد الرحمن محمد محمد
اسﻼم يسرى السيد حسن ابو عيد
طه سيد عبد الرازق قنديل
ايمان احمد عبد المنعم اسماعيل عبدالرازق
رفقة سامى مﻼك مسيحة
محمد على موسى على
ماهيتاب شريف محمد سامى عبد المحسن حجازى
ادهم عادل محمد محمد السيد صقر
باسم نبيل محمد عبد ﷲ عبد الرحمن
ندا محمد محمود محمد الفار
احمد ابراهيم عبد الفتاح ابراهيم محمود
امنية حسن فؤاد هاشم
نانسى عبدالمنصف محمد حجازى
ايمان ممدوح عبد المنجى عبد الرحيم
ايه محمد عبد الغنى شبل
ابانوب وائل فهمى لبيب خليل
جورج عاطف صبحى نسيم داود
اشرقت عبدالرحمن سعد عيد
مصطفى مجدى محمد حسن
جيﻼن محمد عبد الرازق محمد على
مريم مجدى محمد عبد العزيز
اية ﷲ طه سعيد طه
ياسمين حسن عبده المطري
مروه طارق محمد محمد
أمل رشدى على على ابو الليف
محمد محسن قرنى محمد
عبد الحميد صﻼح عبد الحميد عبد العليم
يارا احمد جوده محمد

الكلية
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب الزقازيق
دار العلوم الفيوم
اداب انتساب موجه حلوان
تربية اسيوط
معهد فني صحى اﻻسكندريه
طب بيطرى القاهره
دار العلوم ج القاهره
تربية رياضيه  /بنات كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
زراعه المنصوره
معهد فني صحى طنطا
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية المنيا
تجاره دمنهور
طب بيطرى بنى سويف
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
نوعية عباسيه
علوم عين شمس
علوم رياضة بنها
السن عين شمس
تربية عين شمس
تربية جامعة دمياط
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب سوهاج
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تربية الفيوم
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
667225
589511
668879
309043
815291
675917
207332
164914
436498
502355
822934
361488
229657
382616
921986
232619
221655
887898
451937
374964
662422
162790
168777
611875
537932
219193
113798
590566
590737
148492
430789
393243

اسم الطالب
شروق هانى فتحى محمد ابراهيم
ايه رياض بكر مرجان
اسماء احمد محمد السعيد حافظ عوض
روماني سامي رشدى ميخائيل عوض
مروة محمد شفيق مرزوق
امانى سامى عبد المنعم قاسم عبد الحميد
دافيد ماجد عبد الشهيد ايوب جرجس
غادة روبى احمد محمد
رنا طارق عبد السﻼم جمعه
مروان ايمن محمد توفيق حسن
على ابوبكر احمد دردير القاضي
ايه فتحى عبدالعزيز محمد عامر
مارينا كرم جيد سﻼمة
الهام فايز سليمان ابراهيم حرب
مارفن عادل فخرى جبرائيل
محمد محمود جﻼل محمد
ياسمين محمد بيومى محمد
مقار ناجح فؤاد يوسف
احمد محمد عبد الفتاح المرسى غانم
محمود يوسف على محمد
ساهر ايمن محمد رشدى محمد حسين
مريم مصطفى معوض عبد التواب
مى احمد اسماعيل محمد
نيره عﻼء الدين احمد محمد عبد الحميد
رحاب عوض محمد احمد عرفات
زينب عبد اللطيف عبد الفتاح محمد
محمد عبد الناصر عبد السﻼم صباح
محمد سعد زكريا الغزاوى
عبد الرحمن ياسر السيد صميده
اميره خالد توفيق عبد العزيز
ندى محمد انور عبدﷲ محمد
منه ﷲ احمد مصطفى محمد

الكلية
تربية رياضية بنات المنصورة
حقوق طنطا
تمريض المنصورة
تربية ابتدائي السادات
نوعية المنيا
حقوق المنصوره
تجاره طنطا
تربية/رياضه الفيوم
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره كفر الشيخ
استنفد الطالب رغباته
تجاره عين شمس
تجاره اسيوط
كلية البنات تربية عين شمس
كلية اﻻثار ج اسوان
تجاره عين شمس
تجاره عين شمس
معهد فني صحى اسيوط
علوم رياضة طنطا
تجاره بنها
تربية/رياضه المنصورة
زراعه الفيوم
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره بنها
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره انتساب موجه قاهره
اﻻكاديمية الدولية للهندسة وعلوم اﻻعﻼم )شعبة ادارة اﻻعمال(
تجاره جامعة دمياط
تجاره جامعة دمياط
فنون تطبيقيه حلوان
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
اداب انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
829846
893224
426039
387413
317243
326903
147411
318989
812400
537882
158112
813161
888675
809078
536089
548373
436920
590489
547971
463892
377054
216915
213388
277747
367041
602374
818534
351583
166175
372014
832749
165035

اسم الطالب
اماني عبدالرحيم محمد احمد
مصعب محروس احمد يوسف
بسمة عاطف عبدالفتاح محمد
كمال رضا كمال الصادق
هدير محمد محمد السيد العليمي
ايناس سعيد السيد احمد
اميرة عبد الحميد رمضان عبد الحميد
ندى جمال محمود محمد عرفه
جون عيد سيحه مترى
باسنت عﻼء الدين أحمد محمود السيد
امانى جوده عبد الحميد حسن
محمد على توفيق محمد
سيد كمال السيد محمود
ريم مختار هاشم توفيق
أميرة أحمد محمد صﻼح الدين هارون
محمد عادل محمد تاج الدين زويل
دعاء ممدوح يونس الجندى
اسﻼم محمد يوسف على نويصر
محمد سعد عبدالعزيز السيد موسى
دينا احمد عبدالمنعم مصطفى قنديل
نيره حسن حسين حسن منصور
عمرو محمد فتحى على
عمرو محمد عبدﷲ احمد بكرى
عمر محمد محمود شريف
فادى جابر عبدالمحسن عبده محمد عيد
الزهراء سليم حسن سليم
محمد رضا صادق ابراهيم
عمر حاتم محمد عبدالحميد ابراهيم
باهي ابراهيم عبد الموجود محمد
منه ﷲ ناصر عبدالسميع السيد
ساندى مدحت برسوم حنا
ايه عصام نعيم عبد القادر

الكلية
نوعية فنيه قنا
حقوق سوهاج
طب بيطرى فرع مطروح
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف
نوعية موسيقيه اشمون
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره بنها
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
علوم حلوان
دار العلوم المنيا
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه اسيوط
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف
تجاره دمنهور
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
علوم اﻻسكندريه
تجاره جامعة دمياط
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
نوعية فنيه كفر الشيخ
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
رياضيه بنات الزقازيق
تربية ابتدائي المنيا
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية/رياضه الفيوم
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجارة قنا ج جنوب الوادي
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
611402
748946
819420
831695
133669
502655
650234
321013
503738
107514
837233
364726
837068
296984
586227
376239
451405
822504
537977
206207
531547
363136
666449
296184
549481
209449
309640
890481
470191
577554
314173
392099

اسم الطالب
ياسمين سعيد عبد المنعم عبد ﷲ
امنيه احمد محمد احمد
احمد خلف محمد خيري
ضمرانى صبرى محمود اﻻمير
هند ياسر على محمد عماره
ميار طارق محمد محمود رزق
نادر رماح عبد الباقى محمد الحديدى
ميار عبد الرحيم محمد الجزار
عبد ﷲ اشرف محمد ابراهيم شيبوب
سالمه ابراهيم محمد سالم
محمد صبحى بخيت محمد
مارينا كرم ميشيل نصر
وﻻء حسين يوسف مصادق
اسراء طارق البيومي ابراهيم سويلم
سارة احمد مصطفى عبد الرحيم
محمد مجدى ابراهيم عبدالفتاح الجمل
محمود احمد سعد شوربه
مارينا محسن ادوارد اسطفانوس
شيرين عارف نبيل قاسم
محمد معتز عزت عبداللطيف
باسم علي سعد علي محمد الفﻼله
حسين محمد حسين احمد شاكر
رضا عادل عبد المحسن النادى الشهاوي
مريم هاني فاروق محمد احمد
اسماء محمود صالح محمد متولى
فاطمه محى الدين احمد بهيج متولى
محمد ابراهيم فتوح السباعى
مارى عماد نجاح سقاو
محمد ابراهيم عبد الحليم احمد محمد
اشرف ابراهيم ابراهيم ابراهيم ابوعيسى
ياسمين سعيد علي عبد الفتاح
مصطفى محمد فرحات محمد على

الكلية
معهد فني صحى الزقازيق
علوم رياضة جامعة السويس
تمريض المنيا
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه قنا
تجاره القاهره
علوم اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه المنصوره
دار العلوم ج القاهره
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية فرع الوادى الجديد
تربية حلوان
تربية طفولة فرع الوادى جديد
فنون جميله فنون حلوان
تربية طفوله طنطا
عالي هندسة بلبيس
دار العلوم ج القاهره
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
علوم دمنهور
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
اثار الفيوم
اداب القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية عين شمس
تربية/رياضه دمنهور
اداب عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي اسيوط
حقوق طنطا
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
331197
667384
745549
824925
830448
308669
806141
384964
289475
321942
672788
450420
324675
312749
383467
525048
588939
735153
245479
158686
443757
319759
357638
147921
147362
449057
910688
835794
111815
547321
231411
527075

اسم الطالب
اية علي البقلى عامر
شاهندا عادل محمد عبد الفتاح
علي محمد السيد حسن
اية فوزي احمد عبدالمنعم
جاد منصور كامل احمد
سلمى جمال عباس التريسى
الشيماء ابراهيم عبد العظيم مرسى
حسين اسماعيل حسين على
ريهام فتحي سيد عبد اللطيف
سمير فوزي السيد احمد البرقي
على محمد على عطيه متولى عيسى
هاجر جمال على حجازى
ايمان ابراهيم محمد نصير
محمود عادل مدكور حسين
محمد احمد اسماعيل محمد عبدالخالق
اميرة عبد الكريم عبد السﻼم عبد ﷲ
دينا يوسف الشحات محمد يوسف
اميمة فارس محمد محى الدين
ايه حسين ياسين حامد
صفاء اكرام اسماعيل مراد
بوسى فهيم محمد بيومى
شروق مطر عمر مطر
اﻻء اسامه صﻼح محمد
ابراهيم عبد اللطيف على عبد اللطيف
ايهاب اشرف فتحى كامل على
مارى ابراهيم وليم ابراهيم غب﷼
فاطمه سويلم سالم بدوى
مروه حسن فضل ﷲ مغربى
رضوى طلعت محمد السيد ابو العطا
عبدالفتاح طارق عبدالفتاح عبدالقوى عطا
ياسمين محمود محمود صالح
منه ﷲ جمال السيد احمد محمد

الكلية
تمريض شبين الكوم المنوفية
تجاره المنصوره
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اداب اسوان
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تمريض شبين الكوم المنوفية
إعﻼم بنى سويف/رياضة
تربية ابتدائي عين شمس
حقوق انتساب موجه القاهره
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تربية طنطا
تربية الغردقة جنوب الوادي
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
نوعية عباسيه
تجاره اﻻسكندريه
تربية ابتدائي طنطا
تجاره الزقازيق
اثار القاهره
اداب انتساب موجه بنى سويف
معهد فني تمريض طنطا
تربية شبين الكوم
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه حلوان
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
علوم طنطا
تربية ابتدائي اسوان
تربية قنا ج جنوب الوادى
حقوق حلوان
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
نوعية عباسيه
تجاره اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
134371
878627
330119
459363
442380
657947
732173
372975
142057
658619
310689
747102
370185
120608
241086
731537
608133
904991
916733
531505
661477
535891
898853
682670
446001
877027
301439
149773
144291
597828
821482
666896

اسم الطالب
اﻻمير محمود عبد العليم محمد
محمود عبد المهيمن محمد ابراهيم
محمود سمير محمد المغاوري اسماعيل
نورهان الزينى فرج ﷲ ابوزيد
محمد محمود مبروك نعمه ﷲ
هاجر محمود ابراهيم الدسوقى السيد مناع
احمد حسين حسين احمد ايوب
امانى مجدى عبدالحفيظ محمد
سامى اسامه عطا الزيدي
نعمه محمد المتولى الشربينى
ايمان محمد رمضان سليم
عبدالرحمن ايمن توفيق عبدالغفار
سيد ابراهيم سيد يوسف
على رأفت على محمد على
مريم حسن احمد محمد
محمد علوان عبدالقادر احمد
سمر عبد القوى عبد العاطى عبد القوى
ايمان خيرى صالح حسن
شيماء عاطف أمير طه
محمود حسن عبد ﷲ عبد العزيز جادﷲ
رابحه عماد الدين عبد العزيز السيد
اسماء شعبان الشراكى عبد الشافى
نرمين محمد محمود مروان
زهوه السعيد السعيد المرسى العلمى
احمد ابراهيم ممدوح عبد الموجود
احمد بدر خلف خليفه
محمد احمد فتوح نبوى زعزع
سميرة سعيد ابرهيم عبد الجواد
ابتسام اسامة رمضان محمد
اسراء محمد رشدى ابراهيم
جاكلين جمال على حامد
ادهم حسن السيد حسن الشرقاوى

الكلية
أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب
تجاره اسيوط
تجاره القاهره
اداب كفر الشيخ
تربية طنطا
تربية المنصوره
تجاره الزقازيق
تجاره عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق المنصوره
تربية السادات
تربية جامعة السويس
تجاره انتساب م .بنها
اداب القاهره
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره الزقازيق
تجاره الزقازيق
تجاره سوهاج
تجاره اسيوط
تجاره طنطا
تجاره المنصوره
تربية دمنهور
تجاره سوهاج
تجاره بور سعيد
علوم طنطا
تجاره اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
بنات تربية/رياضه عين شمس
كلية البنات آداب عين شمس
تربية جامعة دمياط
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تجاره بور سعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
875357
122604
675077
587797
823217
546357
439240
463631
756290
157389
163789
458960
533045
379944
218498
729105
586422
663384
847008
317235
664991
115279
316804
447685
664256
476746
678906
458966
530801
426853
115223
303589

اسم الطالب
دنيا يوسف محمد محمد
حنان سعد عبد التواب سعد
محمد جمال حافظ منصور الجوهري
ايمان طارق عبد الحميد ابراهيم العيسوى
اسماء طه حسين حسن
وئام احمد عبد الرحمن احمد حسن
اسراء السيد سعد ابراهيم حجازى
هدير لطفى فتحى محمد الحمامى
اسماء محمد عايد متولي
شروق توبه عدلى اسماعيل
محمد سامح محمود عمر
نهله مصطفي محمد الدفراوي
محمود عبدالرحمن رجب عبدالرحمن
ايه حسن عبدالنبى محمود اسماعيل
نور كامل محمود محمد
محمود سعيد مهنى محمد محمد
نهى كمال محمد الشحات مراد
دنيا اشرف عزت عبد الحميد السيد الحسينى
لمياء مراد أحمد دياب
هبة ﷲ فيصل عبد العزيز حسن وهب
حامد ابراهيم محمد عبد ﷲ حسين
مروة محمد عيد محمد
مريهان رمضان سعيد عبدالغنى السيد
محمود سمير عيسى محمد السيد
سوزى سامح على محمد جﻼل
اسراء محمد رجب جاويش
احمد ابراهيم محمد ابراهيم
نورهان محمد ابراهيم قطب
ابراهيم احمد السعيد ابراهيم ابو سﻼمونى
وﻻء رافت خير ﷲ محمد
رحمه هشام احمد رمضان
اﻻء محمد سعيد دنيا

الكلية
تجاره اسيوط
تجاره القاهره
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
اداب قنا ج جنوب الوادى
علوم رياضة طنطا
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تمريض كفر الشيخ
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية /رياضه بنى سويف
تجاره بنى سويف
اداب كفر الشيخ
تجارة جامعة السادات
علوم رياضة عين شمس
حقوق حلوان
تجاره بنها
تربية طنطا
تجاره كفر الشيخ
نوعية فنيه قنا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
نوعية اشمون
اداب انتساب موجه طنطا
اداب المنصوره
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره انتساب موجه المنصوره
زراعه كفر الشيخ
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
رياض اطفال القاهره طالبات
علوم شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
682615
365221
544435
545688
875696
225626
819229
674571
296952
466316
535367
886232
725474
212486
893003
741791
127633
316761
589584
279587
445398
103656
605991
105598
463514
149282
453229
912316
524250
540475
379843
320733

اسم الطالب
ايمان حسين حسين على صقر
خلود محمود سيد محمود
طارق حسنى احمد عبد ﷲ عليوه
يوسف نزيه فكرى فهمى فانوس
ندى مصطفى عبد العزيز جمعه
فيرونيكا وجيه مرقص بولس رزق
سلمى سمير سﻼمه محمد
مريم عصمت محمد محمد الشامى
هاجر سعيد عبد العزيز فرج ابراهيم
ايه السيد الشحات شاكر حسن
فريدة فؤاد حسن عبدالرازق
كريم على احمد على
ريمون عطا غب﷼ حنا
احمد طارق محمد عباس
احمد الظريف احمد عبد ﷲ
محمد احمد زيدان محمود
شروق محمد العزب سعيد
امنية السيد عبدالرؤف السيد على
محمد مصطفى على محمد زهره
بسمة شريف فاروق السيد
مريم احمد احمد احمد عطيه
مصطفى خالد مصطفى امين
اسماء عبد الرحمن سعد صالح نصر ﷲ
سمر خالد ابراهيم عبد الرازق
بسمة بسيونى حسن محمد حامد
كريم رمضان عبد الفتاح موسى
مريم جرجس وهبه جرجس تادرس
عبد الهادي على رضوان على
أسراء يحيى ابراهيم عبد العزيز العطار
أية خليل محمد محمد نوفل
فاطمه حسن على حسن اسماعيل
مروة صﻼح عبد الحميد خير ﷲ

الكلية
اداب المنصوره
كلية البنات تربية عين شمس
علوم رياضة سوهاج
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
كلية تجارة ج أسوان
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره اسيوط
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
علوم كفر الشيخ
تربية دمنهور
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
تجاره عين شمس
طب بيطرى سوهاج
زراعه اﻻسماعيليه ج قناة السويس
خدمه اجتماعيه حلوان
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية/رياضه بنها
علوم القاهره
تربية ابتدائي طنطا
اداب القاهره
علوم الزقازيق
علوم رياضة اﻻسماعيليه
تربية ابتدائي كفر الشيخ
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
السن عين شمس
تربية رياضية بنين اسوان
تجاره اﻻسكندريه
علوم دمنهور
تربية عين شمس
نوعية اشمون
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
107938
525029
295537
754794
393432
278545
162653
580219
308856
374612
111603
239855
443359
135200
145294
744044
111136
731183
544289
119242
388545
501249
533190
453756
733893
728409
124939
378701
584116
106435
353986
577363

اسم الطالب
عبد الرحمن محسن حسين ابى الحسن
نورهان فوزى يوسف فهيم محمد
نورا عبد الحميد محمد عبد المجيد
محمد حسام السيد احمدالسيد
احمد رجب الشحات يوسف سالمان
مريم محمد مهدى صادق
اسماء سيد رمضان فايد
نورهان عماد السيد السيد شرف
السيد جابر السيد درباله
محمد ناصر محمد جوده احمد
عفاف احمد حسين محمد اسماعيل
عبد الرحمن السيد هاشم السيد
ساره حسين حسين على عبوده
ايمن عبد العال محمد عبد العال
منى عبد النبى عبد الهادى زكى
رانيا اشرف السيد عنانى
نورهان حمدى على حسن
ياسمين عماد عبد الهادي تهامي
احمد عبد العظيم خليل احمد الصفتى
رنا محمد محمد النجار
محمد السيد محمد ابوالفتوح عبدالرازق
رفيدة محمد رشاد ابراهيم الجمل
هاجر سﻼمه محمود طيلون
روحيه حسن حسن محمد الهنداوي
احمد طه ذكى طه النادى
احمد محمد رجب عبد المقصود
محمد احمد محمد على بدوى
عمرو سيد سيد على
محمد الدسوقي إبراهيم الدسوقى المرسي
ماهيتاب محمد عبد الحميد مطر
احمد كمال ثابت امام
احمد مجدى راغب ابوالوفا موﻻنا

الكلية
تجاره القاهره
السن عين شمس
اداب انتساب موجه الزقازيق
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تجاره بنها
علوم القاهره
تمريض الفيوم
طب بيطرى بنها
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
تجاره القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى رياضه طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب القاهره
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب انتساب موجه حلوان
تربية الزقازيق
علوم رياضة جامعة دمياط
زراعه عين شمس
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
اداب دمنهور
اداب اﻻسكندريه
تجاره طنطا
حقوق الزقازيق
علوم رياضة اﻻسماعيليه
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية رياضية بنين بنها
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب القاهره
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
451956
826281
313496
887450
161336
548546
315341
168881
836521
663649
130458
725704
835719
145839
228672
432073
524764
523167
320151
547106
301847
323583
434524
111338
230032
427003
311694
242232
524709
461191
351687
518749

اسم الطالب
محمد وجيه عبد النبى الشيمى
رشا محمود عمر محمود
سارة احمد عبد العال أحمد
احمد سيد شحاته احمد
ايمان صيام نبيل عبد العظيم
محمود ممدوح عبدﷲ على النكﻼوى
محمود سمير احمد بدوى
معاذ عقل محمد محمد
دعاء خالد حسين امين
ياسمين عبد الرؤوف ابراهيم بدر
مرثا عيسى منصور عيسى
اروى شريف ابراهيم احمد
ايه عبدﷲ سعدالدين محمود
احمد محمد ابراهيم محمد زيدان
اسﻼم مجدى احمد عبد الواحد
محمد مجدى عنتر سﻼمه عامر
اسﻼم احمد علي محمود
خالد على صابر احمد
محمود محمد عبد الجيد رزق
احمد اسماعيل ماهر اسماعيل مسعود
كريم السيد محمود عﻼم
اية علي الحفنى على حسين
بهاء محمد مصطفى مصطفى بخيت
مى مجدى احمد عبد الفتاح
ناردين وجدى شفيق مرقص
عبد الرحمن محمد محمد احمد زين الدين
احمد جميل عبد النبى السيد
محمد رجب عثمان على
نور الدين طارق السيد عبد الحليم عﻼم
احمد السعيد عبدالرازق خليف محمود
مريم احمد مصرى احمد
سمر عبد الفتاح محمد عبد ربه

الكلية
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
اداب قنا ج جنوب الوادى
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اسيوط
علوم بنى سويف
تربية/رياضه دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق بنى سويف
معهد فني صحى اسوان
تجاره المنصوره
حقوق حلوان
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
حقوق القاهره
علوم رياضة حلوان
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
زراعه اﻻسكندريه
تمريض شبين الكوم المنوفية
علوم رياضة دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
طب بيطرى جامعة السادات
تربية/رياضه اﻻسكندرية
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تجاره دمنهور
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب اﻻسكندريه
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
اداب القاهره
اداب دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
463032
518168
303866
890956
738334
237577
370939
446665
818367
653853
147215
596450
321100
610899
603226
371186
364791
281172
900263
429287
377895
658479
297239
302341
146509
390591
580130
290178
377245
125685
279792
666692

اسم الطالب
احمد عبدالعزيز محمود عبدالجواد
غاده احمد عبد الحميد عبد الرحمن الدرد
بسمة حسين عبدالعزيز احمد غز
محمد محروص ابراهيم محروص
اﻻء السيد السيد علي اسماعيل
نهى سيد محمد على بديوى
محمد حسين محمد سيد
معاذ عبد ﷲ جاد الرب احمد عبيد
ام هاشم وصفى محمد عبد السميع
اميره سعد السيد يوسف السيد
كامل وحيد كامل علي محمد
خالد محمد ناجى احمد الفرانه
رقية عﻼء صبحى حجاج
عبد الرحمن عبدﷲ احمد عبد الكريم
احمد خالد احمد اسماعيل العريان
محمد مصطفى محمد هﻼل
رحاب عوض ﷲ رمضان عوض ﷲ
يحيى عبد الرؤوف السعيد عبد الرؤوف
منى عادل عباس عبد الرحيم
زينب سعد مصطفى عيسى حجاج
عمر محمد عبدالرازق سيد فرج ﷲ
خلود طارق حامد محمود ميره
نورهان محمد محمد الشافعى عبد الكريم
محمود رجب صبحي الليثي مهدى
عبد ﷲ ادم علي رجب
محمد عمر احمد نصر نصار
علياء محمود جمال عبد الرازق عجرمة
ضحى ايمن محمد عبدالعظيم على
سماح سند محمد السيد عطيوى
داليا ياسر حسن رجب حسين
عبد الرحمن حمدي محمد عبده
طاهر محمد نصر جبر ابراهيم

الكلية
تجاره كفر الشيخ
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية/رياضه اسيوط
نوعية فنيه الزقازيق
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية/رياضه عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
دار العلوم المنيا
علوم المنصوره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
علوم الزقازيق
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجارة جامعة السادات
حقوق سوهاج
زراعه اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات عين شمس
تربية ابتدائي المنصوره
علوم حلوان
تجارة جامعة السادات
تجاره طنطا
تجاره بنها
اثار قنا جنوب الوادي
السن عين شمس
تجاره بنها
تجاره القاهره
حاسبات ومعلومات حلوان
تربية/رياضه المنصورة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
662063
428417
814228
533877
610670
650456
384726
239048
673628
325457
439302
115254
211527
585977
235592
142603
463783
149494
888848
906182
296594
527058
656696
390832
615468
159408
506636
136470
515739
606307
879640
582225

اسم الطالب
احمد حمدى عبد المهيمن عبد العظيم غانم
قاسم سليمان شاكر احمد بيومى
دعاء عطا على عبد العليم
ايمان احمد مصطفى محمد نوير
محمد السيد حسن على حسن
ميريهان جمال احمد ابراهيم
محمد الحسينى احمد ابوالوفا
محمد خالد محمد على
ايه هانى يحيى المهدى حامد الجد
نسمة ناصر احمد محمد
شيماء عبد الكريم محمد عبد الرحيم
شروق وجيه حسن السكري
دينا عبدالعزيز على سليم
صبحى على عبد السميع الصفطى
اشرقت طارق السيد احمد
علياء عبد السﻼم احمد منير احمد
اسماء رفعت محمد عبيد
احمد محمد عبده محمد
سهام اسماعيل صالح عطيه
سماح كامل عبد الظاهر عﻼم
هاجر محمود محمد عبد الغنى
سارة علي محمد عبد الغني جادﷲ
امل على سﻼمه خلف ﷲ
دعاء رزق اسماعيل عبدالفهيم
اميره اسامه السيد عبدالرحمن محمد الشناوى
احمد عبد الحميد محمد على
امل مسعود عبد العزيز مسعود
نيرين سعيد احمد محمود
ماضى سعيد ماضى عبد المجيد الجناينى
حسام حسن ابراهيم محمد
اميره عبد الحميد شوكت فرج
محمد صاحب اﻻمام عزام

الكلية
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
حقوق اﻻسكندريه
نوعية المنيا
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره جامعة السويس
حقوق المنصوره
تجاره انتساب م .بنها
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره طنطا
تربية الغردقة جنوب الوادي
اداب انتساب موجه دمنهور
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره عين شمس
تجاره طنطا
إعﻼم القاهره/رياضة
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره كفر الشيخ
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
اداب اسيوط
اداب سوهاج
علوم رياضة عين شمس
علوم جامعة دمياط
رياض اطفال المنصوره
اداب كفر الشيخ
اداب الزقازيق
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
حقوق اﻻسكندريه
تجاره القاهره
اداب دمنهور
معهد فني صحى رياضه الزقازيق
علوم اسيوط
تجاره انتساب موجه المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
728238
116445
653802
683482
683368
215101
544255
457385
912728
373387
804826
449137
163447
815555
114359
663467
351538
525019
613192
744706
735387
452619
811224
204248
328329
123683
458504
288203
910771
609888
889390
214769

اسم الطالب
احمد بهجت ابراهيم محمد على
عمر اشرف محمد عمر الفاروق
سها احمد عبد الحكم عبد العزيز عبد الحليم
محمد السيد محمد مسعد حماده
يارا العزب العزب البختى
احمد حسام الدين السيد سيد
احمد اسماعيل احمد اسماعيل داود
أميرة السيد السيد طبيخ
يمنى رضا عبد الكريم على
حلمى عادل حلمى محمد البطاوى
صفاء محمد عثمان فرغلى
نورهان محمد صفاء محمد محمد السيد
احمد حسن محمد حسن
اﻻء حسن حلمى احمد
امنية سمير عبد البديع دسوقى
ضحى عادل عبد العليم توفيق قمبوره
احمد سر الختم محمود اش ﷲ
نسمه جمال ياسين عبد الجليل
نورا صﻼح على ابراهيم محمد
احمد محمد سعيد علي عزاز
ايه السيد منصور نصرﷲ
اميره عبد العزيز عبد السﻼم العبد
ميرنا القس قسطور القس عبد المسيح سعد
حسين احمد محمد احمد نصر الدين
ندى محمد وحيد يوسف يوسف عطية
كريم خالد احمد عبد العزيز
محمد ماهر صبحى محمد ناصر
شيماء حجازي عبد الحليم حجازى
سمر طه عبد الحميد طه
باسم محمد محمد الهادى محمد المنير
احمد محمد سيد حسن
محمد سعيد على حسن

الكلية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم رياضة الزقازيق
حقوق المنصوره
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تجاره القاهره
السن عين شمس/رياضة
حقوق طنطا
علوم اسوان
علوم بنها
اداب المنيا
علوم طنطا
اداب انتساب موجه بنى سويف
تربية ابتدائي المنيا
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم المنصوره
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
تربية ابتدائي الزقازيق
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
معهد فني تمريض الزقازيق
تربية طنطا
علوم المنيا
حقوق القاهره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ
حقوق القاهره
معهد فني صحى اسوان
معهد فني تمريض الزقازيق
تمريض اسيوط
طب بيطرى القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
662490
368083
662887
746436
355192
146542
385940
225359
544222
580187
140290
156541
219898
105684
226745
755810
134004
811948
660714
464010
731058
114283
615324
152745
849148
122092
314700
673754
394721
229717
140857
680924

اسم الطالب
محمد عﻼء احمد عزت قاسم شعبان
شيماء جمال ابوالهمم على
نبيه عبد الحميد سعد عبد الحميد الشربينى
مروه شعبان محمد حسن
هاجر سعيد امام مدبولى
محمد سعد عبد العاطي السيد
ايه محمد سيد حلمي
مريم محمود منصور محمد السيد
محمد احمد حسن عبد المجيد محمد
نادرين ايمن احمد فريد الصنفاوى
اسﻼم رجب رجب مبروك
جﻼل على حسان عوض
نورهان بهاء الدين محمد محمد شلبى
منة ﷲ حسين عبد العليم حسين
ايه ابراهيم حنفى محمود
منى محمد الهادي محفوظ
نادين على احمد قنديل
على عبدالدايم اسماعيل على
ساميه سمير السيد عبد القوى
مى لطيف عبدالغفار عطا ﷲ
اﻻء اشرف علي محمد على عمر
مصطفى مجدى محمود محمد
ايمان الشافعى احمد محمد احمد الشافعى
محمد خالد حسب النبى زكى
اﻻء جاد سعدى عبيد اللـه
ميار مصطفى محمد الجارحى
احمد سامي محمدى شريف
روفيده اسامه كامل مصطفى سﻼمه خليفه
ياسمين سامى محمد شعبان
ندى مجدى عبدالعزيز محمد على
ميرنا جمال رشاد احمد
عبد الستار حماده عبده محمد الوصيف

الكلية
تربية/رياضه المنصورة
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنها
تمريض القاهرة
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره بنى سويف
دار العلوم ج القاهره
اداب العريش
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
معهد فني تمريض المنيا
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره كفر الشيخ
اداب الزقازيق
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
استنفد الطالب رغباته
تربية /رياضه بنى سويف
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
زراعه عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره طنطا
حقوق انتساب موجه عين شمس
حقوق عين شمس
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
512816
286705
748994
373434
530729
159743
614076
737895
582735
301263
300329
882601
813974
847816
814471
919077
746958
589255
464932
316703
279233
661581
547015
586679
224789
223447
123589
142895
595281
671850
519660
655456

اسم الطالب
نورهان سعد حسن سعد السيد
مي عبد الحميد عبد الحميد العشرى
هاجر محمد ابراهيم محمد
مصطفى يوسف محمد شفيق يوسف
احمد كشك عبد المنعم كشك
الشيماء حافظ محمد حافظ
نرمين منصور شحاته احمد
اسماء محمد عبدالعال ابراهيم
اسراء السيد عثمان محمد غالى
احمد سﻼمة احمد جاد ﷲ
منار عبد ﷲ سالم احمد
راندا ناجي كمال حنين
هاجر هشام محمد عبدالنعيم
امل عبدالﻼه محمد احمد
جورج عماد عبدالملك عقل
محمود السيد عبدالمغيث نصر
صﻼح خالد صﻼح محمد
منة ﷲ محمود على سليمان جاب ﷲ
زياد جمال عبد الرازق محمد
دينا حمدي ابو المعاطى راضى
سارة محمد صالح جﻼل
ايمن اسﻼم عبد الغفار الدسوقى عبد العزيز
اسامه سعد سعد محمد مدره
محمد ابراهيم عبدﷲ ابراهيم حسن
عمرو عاطف كمال ابراهيم
مرام سيد محمد محرم ابراهيم
علي مجدي مصطفي محمود
هاله معتصم احمد عبد ﷲ
اية محمد محمد محمد احمد عبد المنعم
مريم ابراهيم احمد ابراهيم
نداء شوقى محمد عبدالمجيد مصطفى
احمد مسعد عبد المحسن سيد احمد

الكلية
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره عين شمس
تربية/رياضه جامعة السويس
معهد فنى تمريض بنها
علوم جامعة دمياط
معهد فني تمريض بنى سويف
اداب انتساب موجه الزقازيق
نوعية الزقازيق
اداب طنطا
تربية ابتدائي شبين الكوم
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية ابتدائي اسيوط
علوم المنيا
حقوق قنا جنوب الوادي
اداب المنيا
حاسبات ومعلومات اسيوط
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تربية طنطا
علوم طنطا
تربية ابتدائي بنها
حقوق انتساب موجه عين شمس
السن عين شمس/رياضة
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق القاهره
معهد فني صحى بور سعيد
اداب المنصوره
اقتصاد منزلى حلوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
162213
831313
576663
904664
449467
907742
461943
534190
160423
805641
908216
211526
662401
500782
891579
147096
602362
235283
661708
447520
739629
821751
543600
159070
145808
157775
660102
237908
897709
448946
605913
894977

اسم الطالب
ريهام محمود عبد العزيز احمدعبد الرحمن
نعيمه محمود محمد عطيه
حسناء الصلى على النبى اﻻمام طباجه
ايه عبده صبرى عبد الحميد
راندا رجب رمضان على ضوه
محمد الصغير ابوالحمد تغيان
رنا محمود ابراهيم حماده سليمه
مشيرة عبدﷲ كامل نصر سليمان
اشرقت عجمى خليفة خميس
أكرم تايب حسن عبد العظيم
ديانا ابراهيم هﻼل رفاعي
حبيبه وليد محمد صﻼح الدين محمد
احمد محمد عبد السميع احمد محمود
هاجر سامح سعيد عبد القادر عبد الهادى
عتاب نورالدين صديق محمود
محمد محمود احمد محمود محمد
اسراء على اﻻلفى احمد اﻻلفى
تقى حمدى عبد ﷲ محمد
ريهام احمد ابو العباس محمد الشيخ
كريم محمد نبيل حسن
محمد صﻼح على حسن العطار
محمد رجب حسن عبد الرحيم
روان أشرف حمزة عبد ﷲ سليم
ايمن جمال سيد عويس
احمد ابراهيم سيد ابراهيم درويش
جابر سامي جابر عبد ﷲ
احمد عبد ﷲ احمد عبد الغفار حسن
مادونا عريان نصيف جاد ﷲ
رافت خلف شوقى درغام
خلود خالد عبد العزيز الشيخ
نورهان محمود السيد محمد
ايه عاطف محمد عبد الغني

الكلية
اداب انتساب موجه الفيوم
تربية قنا ج جنوب الوادى
اداب المنصوره
تجاره سوهاج
علوم طنطا
تجاره سوهاج
علوم كفر الشيخ
اداب دمنهور
طب بيطرى بنى سويف
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب اسيوط
طب بيطرى القاهره
طب بيطرى بنها
كلية البنات تربية عين شمس
اداب المنصوره
تربية ابتدائي طنطا
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
حقوق قنا جنوب الوادي
علوم رياضة جامعة السويس
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
تجاره القاهره
علوم بنى سويف
اداب المنصوره
تربية حلوان
معهد فني صحى سوهاج
تربية ابتدائي طنطا
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب انتساب موجه سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
458544
539528
662099
895873
319268
373066
526184
281523
761896
312834
902793
895248
741118
525879
575060
432144
613557
545764
319478
806120
145550
309241
662325
672415
237241
684986
441600
298357
389249
544698
671707
135977

اسم الطالب
محمد ابراهيم محمد محمد حصان
لؤا محمد فكرى اباظه
حسانين سامى حسانين محمد
هبه جمال عبد الجابر محمد
مريم احمد محمد سعيد حسن
امانى مسعد امام على الدخاخنى
احمد رجب سعيد على ندا
احمد حازم محمد نوح
منى احمد محمد عبد الحق
اسماء فهيم محمود عبد العليم
سمر ناصر على احمد
ايرين صبحى صابر بخيت
محمد مصطفى محمد السيد محمد الشافعى
احمد بدر باسم محمد محمد احمد غطاس
يوستينه عماد كمال عبده غب﷼
محمد رافت رشدي عبد اللطيف فتح ﷲ
أميرة على عبدالبديع محمد
منصور فتحى محمد محمد القﻼوى
رضوى رضا حامد حماد
فاطمه على مصطفى محمد
ساره السيد محمد يوسف
شروق سعد محمد محمد نوارة
محمد مجدى محمد عبد العزيزابوالعز
ايه امين حامد عثمان
عبد ﷲ مصطفى احمد حسن
ايناس محمد السيد محمد عبد المنعم
عصام صبري محمد علي عمار
حسن طه حسن ابراهيم
بدور طارق محمد العزب
مروان محمد انور محمد على
عطيه الشوادفى عطيه عبده
نهى مجدى عشرى محمد

الكلية
اداب كفر الشيخ
تجاره دمنهور
اداب المنصوره
تربية سوهاج
تربية بنها
اداب انتساب موجه طنطا
اداب اﻻسكندريه
تجاره طنطا
معهد فني تمريض الزقازيق
معهد فني صحى بنها
تجاره سوهاج
تربية سوهاج
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب اﻻسكندريه
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
تجاره اﻻسكندريه
تربية طفوله الزقازيق
اداب اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
رياض اطفال المنيا طالبات
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تربية السادات
تربية المنصوره
زراعه المنصوره
إعﻼم القاهره/رياضة
تربية الزقازيق
اداب طنطا
فنون تطبيقيه حلوان
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
اداب المنصوره
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
546133
452317
906126
211176
576519
205016
460769
911986
605664
381622
658076
439003
885229
910033
803188
737037
129087
809444
166641
363084
142746
536633
844471
727699
296241
591524
244298
381236
578046
104493
547407
538684

اسم الطالب
بسمة محمد حسن علي عبد ربه
محمد ايهاب محمد شهاب
مصطفي علي محمد محمود
عواطف مسعد احمد على
ايه فتح ﷲ زكريا عبد الرحمن
مينا هاني حبيب عبيد
عبدالوهاب محمد عبدالوهاب الحسينى عبدالرازق
مصطفى احمد مصطفى على
ياسمين اسامه عبدالرحمن عبدﷲ
اسراء مصطفى بيومى عبدالهادى
نيره عبد الرحيم محمود سليم عزب
داليا عبد العزيز عبد الحسيب مقلد
هبه ميﻼد على ميﻼد
حسين شعبان عبد الراضى السيد
مادونا لويس عجايبى رزق ﷲ
احمد حسني رشاد السيد
يوسف محمد كامل السيد
مروة محمود محمد عبد المجيد
على صﻼح حموده بريك
احمد عبدالمجيد احمد ابراهيم
ساميه مكاوى عبد القادر على
ايمان جابر إبراهيم عطيه
أسماء حسن صﻼح محمد
ريهام عبد الحميد ابراهيم ضبيع
اسماء انيس زين العابدين الشاملى
ياسمين حسن محمد حسن خضر
فاطمه محمود صبحى عبده
محمد سمير سالم محمد سالم
منال محمد احمد اﻻطير
محمد عاطف محمد الراعى عبد الفتاح
محمد محمود محمد احمد حسن اسماعيل
آيه ابراهيم نشأت مرسى

الكلية
تربية/رياضه اﻻسكندرية
نوعية طنطا
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره طنطا
تجاره عين شمس
تربية كفر الشيخ
تجاره سوهاج
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
كلية البنات تربية عين شمس
نوعية المنصوره
اداب دمنهور
اداب انتساب موجه اسيوط
معهد فني صحى اسوان
تربية المنيا
تربية رياضيه بنين الزقازيق
حقوق حلوان
اداب المنيا
اداب بنى سويف
تربية/رياضه حلوان
علوم حلوان
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية/رياضه عين شمس
تجاره جامعة دمياط
تربية حلوان
حاسبات ومعلومات بنها
علوم المنصوره
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه

Page 4428 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
310802
165363
206778
122334
604497
576668
895433
147392
443023
734466
733190
144739
507904
469572
306252
429256
907031
587785
907375
529079
111534
681734
545080
592044
822674
881863
549596
381434
156980
443334
729207
445765

اسم الطالب
هالة فوزي السيد احمد شمه
عبد الفتاح عبد ﷲ خطاب عبد الفضيل
شهد محمد محمد امين
ايه مسعد عبد المنعم عبد ﷲ
دعاء عبد اللطيف السيد عبد اللطيف عطاﷲ
رنا محمد ابراهيم المغاورى حدوه
محمود محمد حلمى عباس
اسراء محمد عبد الحكيم محمد
الطاهره محمد محمد ناصر
احمد هادي عبد الصمد احمد
نادر محمد عبد الرحمن عامر هﻼل
السيده بيومي عبد العزيز عبد الشافي
كمال مصطفى كمال الشوربجى
ايه ابراهيم ابراهيم محمد موسى
عبد الحميد محمد عبدالحميد حسبو
تسنيم مصطفى احمد على اﻻبيض
نجوي عزت احمد على
اسراء عادل احمد محمد الفضالى
اسماء احمد محمد عبد الموجود
احمد عبد المحسن قرنى محمد عويس
ياسمين سيد عبد العزيز امين احمد
السيد محمد عثمان محمد خيال
حسام سعيد محمد محمود ابراهيم
اسراء يحيى زكريا الشهابى
فاطمة محمد عبدالعال محمد
محمد ايهاب محمد على
دينا اشرف محمود الوكيل
محمد ربيع ابراهيم محبوب
ايه كمال عبد الواحد محمد
ياسمين عبدالرحمن إسماعيل قطب قيده
ايه عبد النبى محمد عبد النبى
اسراء مصطفى السيد العمورى

الكلية
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره بنى سويف
حاسبات ومعلومات حلوان
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
نوعية الزقازيق
تجاره طنطا
علوم سوهاج
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد فني تمريض طنطا
تربية الزقازيق
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه دمنهور
نوعية كفر الشيخ
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية أساسي اسكندرية
اداب سوهاج
اداب طنطا
معهد فني صحى سوهاج
معهد فني صحى اﻻسكندريه
كلية البنات تربية عين شمس
تربية المنصوره
علوم رياضة الزقازيق
تجاره بور سعيد
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره اسيوط
تربية/رياضه دمنهور
معهد فني صحى امبابة
اداب بنى سويف
تربية ابتدائي طنطا
نوعية الزقازيق
تربية ابتدائي طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
910039
229637
605072
836004
322511
445529
897732
575889
286266
229080
212196
751337
228206
226933
238584
369744
756589
590004
822012
757986
287816
603912
595640
516458
462240
807281
240866
736071
601439
167632
508002
607621

اسم الطالب
علي احمد عبد القادر حامد
فيروز حسين بدر محمد
غاده فتحي محمد حسن
بسمة عبد الفتاح محمود امير
احمد محمود احمد حسن مطر
نهى نصر مصطفى نصر العجمى
محمود منصور جوده محمود
عبد الوهاب بسيوني محمد على المزين
اﻻء حسن عبد الحميد حسن الشرقاوى
شهاب احمد علي شهبه
عمر عماد محمد عبدالستار
احمد عادل انور عيد اسماعيل
مصطفى مدحت احمد حسين
نشوى طارق حسن رجب
يوسف محمد الشناوى عبدالحميد
ميار احمد حميد حمدان البحيصى
وليد فريج عبداللة سالم
يارا محمود عبد العظيم محمد بدير
اسماء نصر الدين عباس احمد
احمد محسن حسن عليان
خالد ايمن محمود الشريف
ماهر محمد السيد محمد متولى
هبه محمد محمد أبو النجا
احمد محمد احمد محمد حماد
رانا عصام الدين عبدالقادر عبداللطيف شتا
عبد الرحمن لطفي ربيع عبد المحسن
ساره طارق محمد عبد الحميد
اسماء السيد محمد السيد
هدير يونس احمد يونس السيد
عبد ﷲ قدرى فتح الباب مبروك
يحيى اشرف محمد عبدالعزيز خفاجه
محمد احمد عبد ﷲ السيد

الكلية
الزراعة والموارد الطبيعية ج اسوان
حقوق انتساب موجه عين شمس
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
معهد فني صحى اسوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية رياضيه  /بنات طنطا
تجاره سوهاج
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات اﻹدارية
تجاره عين شمس
علوم عين شمس
حقوق القاهره
حقوق المنصوره
حقوق عين شمس
اعﻼم القاهره
حقوق القاهره
تجاره بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره جامعة دمياط
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تجاره جامعة السويس
تجاره انتساب موجه حلوان
كلية التعليم الصناعي بجامعة السويس
تجاره جامعة دمياط
تجارة جامعة السادات
تربية كفر الشيخ
تجاره بنى سويف
تربية عين شمس
نوعية الزقازيق
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره بور سعيد
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
656498
588573
752593
381212
652215
535861
309750
533145
353961
650984
525495
876165
250611
441008
542699
587948
813789
120800
305516
548671
377336
733229
728764
503348
118215
830391
215068
681559
366272
734848
213296
360892

اسم الطالب
منى ممدوح ابراهيم احمد الشحات
هويدا طارق لطفي حسب ﷲ
رنا درويش الدسوقى محمد اسماعيل
وليد صﻼح الدين مصطفى عبدالوهاب
مدحت محمد على عزام
هدير عرفه محمد الغول
محمد ماهر عطية ابو شوشة
ساره ابراهيم محمد حسين جميعى
احمد السيد ابراهيم السيد
امانى حسن سيد حسن
سماء حنفى حسن عبد المجيد عمر
هبه كمال على مجلى
بسنت مهران محمد حمزة
هالة حمدى عبد النبى محمود على
أسماء السيد هادى البسيونى
احمد عبد الرحمن ابراهيم عبدالرحمن الصابر
فاطمه عزايم محمد خلف
عبد ﷲ حسين سيد مرسي
ياسمين سمير سعيد ابراهيم دودو
محمد صبحى محمد عز العرب
فاتن صﻼح حسن طنطاوى عطا
مصطفى ابراهيم ابراهيم ابونعمه النجار
عبد الرحمن مصطفى محمد محمد سالم
أحمد إبراهيم جابر محمد السيد
اشرقت محمد سيد حسن
على مصطفى جﻼل عثمان
محمد محمود احمد محمد عبد المجيد
حسام الدين محمد محمد طاهر احمد عبده
مصطفى صﻼح السيد يوسف على
مؤمن عصام مصطفى الفولى
روان عماد عمر الفاروق محمد سليمان
عبير طه فؤاد احمد عوض

الكلية
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية/رياضه بنها
تجاره بور سعيد
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم جامعة دمياط
تربية طفوله ج دمنهور
السن عين شمس
علوم طنطا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية المنصوره
تربية أساسي اسكندرية
اداب اسيوط
دار العلوم الفيوم
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
اداب اﻻسكندريه
تجاره طنطا
تربية رياضيه  /بنات المنيا
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
كلية البنات تربية عين شمس
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
تجاره الزقازيق
السن عين شمس/رياضة
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
حقوق المنصوره
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تمريض الزقازيق
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
اقتصاد منزلى حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
212887
508344
905627
395849
296333
294696
323367
131815
737360
667566
741414
577622
434388
605596
147686
596694
539227
731603
829130
919907
296586
436071
883987
607617
368575
805558
131342
803064
305269
532020
366688
662978

اسم الطالب
مريم احمد عﻼء الدين محمود
نور الهدى حسن زكى على عوام
دعاء عبد الباري رفاعي متولي
مصطفى عبدالرؤف ابراهيم محمد
ايمان منصور حنفي شمروخ
نبوي حسين نبوي علي
ابتسام ايهاب هارون صالح قنديل
عبد الرحمن السيد ابراهيم محمد
منى محمد احمد محمد عيسوى
حنان حسام الدين عبد اللطيف الشناوي
سيد محمد على محمد سليم
ابراهيم فؤاد يحى احمد المشد
محمد جمال احمد حسن سلطان
ياسمين صبحى إبراهيم أحمد
ريم عبد الرحمن عبده بشير المقدم
احمد عبد الحميد احمد احمد ابو شتيه
سارة حمدى عجمى احمد
ساره محمد عبد المقصود محمد عكر
وفاء عبدﷲ سيد خير
مادونا مجدى امين زكى
ياسمين عصام عبدالمحسن عبدالفتاح
لورا عماد جمعه عبد الجواد
مياده على عبد الحفيظ مهنى
مايكل جورج وليم جابر
اسماء حشمت حجازى دوير
دنيا طلعت فتحى محمود
دنيا عماد كمال محمد
هند سيد عبد السﻼم على
نورا حامد محمد بدر
عبد الرحمن عماره صفوت محمد عماره
محمد طه جابر عبدالغنى
اسراء رضا خليفه عبد النبى

الكلية
حاسبات ومعلومات القاهره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب سوهاج
نوعية عباسيه
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
حاسبات ومعلومات القاهره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
نوعية المنصوره
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب
علوم اﻻسكندريه
اداب الزقازيق
كلية البنات تربية عين شمس
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
علوم دمنهور
نوعية الزقازيق
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره سوهاج
تربية ابتدائي عين شمس
علوم جامعة دمياط
اداب انتساب موجه اسيوط
السن عين شمس/رياضة
تربية ابتدائي بنها
نوعية موسيقيه المنيا
تجاره القاهره
اداب المنيا
معهد فني صحى بنها
تجاره دمنهور
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
نوعية المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
500855
457215
501995
662266
533172
229131
290081
669353
575781
204376
744198
578067
215601
539953
907639
919203
388313
542130
893452
591464
603078
206994
234695
282166
381111
509137
383703
517821
894083
894537
602085
451564

اسم الطالب
ميرنا امجد شهدي ذكي
وﻻء ابراهيم محمد السيد سعده
نرمين ممدوح كمال شريف على
عبد الرازق حماده عبد السميع عبد الرازق
فوزيه احمد شحاته محمد كونه
على سيد رمضان عبده
اية عماد ابراهيم عبدالرحيم
محمد السيد على حجاج
مياده غلوش عبد الكريم عبد ﷲ حسن
كﻼرا مكرم لبيب جورجى فرج ﷲ
اسماء حسن محمد شعيب
نهى محمد سيد حسين الشرمنجومى
امنيه محمود سليمان خليل
أسماء هانى عبدالستار حسين مدنى
محمد ابوالمجد احمد ابوالمجد
احمد عبدالفتاح عزالدين احمد
حسين مجدى جاد حسين
احمد وليد كمال الدين محمد
محمود السيد محمد متولى
نادين خالد ابراهيم النجدى
شروق محمد يس ابوعامر ندا
هاجر ابو بكر حسين احمد
عمر يونس محمد سليمان
اميرة عدلي ابراهيم رياض الصديق
احمد سمير حنفى سليمان
مونيكا ممدوح نجيب عطية عيسى
هانيا احمد على زين العابدين ابوزيد موسى
اميرة رافت رجب محمد عبد الفتاح
وﻻء عصمت محمود اسماعيل
ساره على محمد حسين
شيماء محمد محمد عبد الرحيم سالم
احمد نبيل عبدالحميد السيسى

الكلية
اداب انتساب موجه دمنهور
نوعية فنيه طنطا
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
تربية المنصوره
دار العلوم ج القاهره
تربية/رياضه عين شمس
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه المنصوره
علوم طنطا
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
معهد فني تمريض اﻻسماعيليه
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية طفوله ج دمنهور
تجاره سوهاج
تجارة قنا ج جنوب الوادي
علوم بنها
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تربية رياضية بنين سوهاج
طب بيطرى كفر الشيخ
نوعية الزقازيق
حقوق انتساب موجه عين شمس
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره عين شمس
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
اداب كفر الشيخ
تجاره عين شمس
نوعية اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
اداب سوهاج
تربية ابتدائي الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
443206
756116
875710
356813
672947
889964
210939
121189
370495
520524
218042
660766
831330
580564
588271
808463
578538
221690
684662
809182
278407
433211
837257
755616
216549
457145
383177
747235
461887
212128
284169
294235

اسم الطالب
فاطمه الزهراء محمد عويضه ابو العﻼ عامر
امال محمد محمد عبدﷲ
هايدى عديل وقيم ارميس
احمد سعيد محمود حافظ
عبد الرحمن محمد محمد رضا عبد المنعم عرفات
وﻻء عامر احمد محمد
محمد احمد علي احمد
احمد على فتح الباب مرسى
ياسر شوكت محمود سامى
لمياء احمد عبد الغفار زيدان
تريزا كامل فوكيه يوسف عبدالشهيد
وائل احمد محروس ابو زيد جادو
احمد يوسف عطا ﷲ سﻼم
رانيا السيد عبدالفتاح احمد البدوى
محمد احمد فؤاد فوزى عريبه
رضا اسماعيل زكى على
احمد محمد عبد الحكيم احمد صقر
زينب عصام عبد الغفار عبدالوهاب
خالد مصطفى محمود محمدعياد
نفيسة محمود نادى صادق
دينا خالد محمد صﻼح عبد المنعم الدسوقي
محمد احمد خميس شعبان السيد
إسﻼم مظهر محمود أحمد
منه ﷲ سعيد عبد الصمد جعفر
عمر ثروت عبد العاطى محمد
فريده مسعد عبدﷲ عبدالسﻼم الشحات
سمر سعيد احمد بركات
محمد عربي احمد طه احمد
ايمان محمد عبدﷲ محمد القفاص
منة ﷲ محمد عبد الحميد حسن
ادهم حسام الدين عبدالمنعم اباظه
احمد عادل عبدالعليم احمد السعدنى

الكلية
تجاره طنطا
تربية ش.طفولة العريش
تربية اسوان
تجاره طنطا
حقوق المنصوره
تجاره اسيوط
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات عين شمس
حاسبات ومعلومات عين شمس
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
علوم حلوان
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب سوهاج
علوم رياضة جامعة دمياط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجاره بنى سويف
تجاره طنطا
تجاره بنها
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره بنى سويف
تجاره عين شمس
علوم اﻻسكندريه
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
علوم العريش
تجاره انتساب موجه عين شمس
تمريض طنطا
حقوق بنها
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
تجاره كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة عين شمس
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
611548
662150
324855
725413
519670
825074
217525
162235
277967
661509
311767
225145
457349
160433
892160
233268
185114
673259
118903
886296
596236
538851
811270
537165
320159
311288
730772
546385
824471
593147
877477
319120

اسم الطالب
داليا محمد أحمد الديدامونى
كريم حمدى شفيق محمود
دعاء علي محمود حسين
محمود محمد محمود عزب مليجي
هدى عبدالوهاب محمد عبدالعال رفاعى
شيماء ابراهيم أحمد حسين
هبه عربى مصطفى على
فاطمة شعبان محمود محمد
شيري عيد فؤاد خله
شيماء كامل عبد المقصود مجاهد القيران
احمد حمدي صابر ناجى
محمود نصر مسعود محمود
وفاء عبد المحسن أحمد ضياء الدين سليمه
اميره احمد عبد المعطى محمود
احمد حسن عبد الرحمن يونس
باسم محمد عبد المنعم عبد الفتاح
سميه عاشور عبد الفتاح جمعه
دعاء غمرى الشحات غمرى
هند عبد الرحمن عبد المقصود حسن
رجب جمعه محمد سليمان
حمدى عبد الهادى محمد عبد الهادى الشناوى
اسراء مصطفى احمد ابو شوشه
انجى عﻼء مصطفى عبد القوى
اميرة حامد محمد حامد عبد الفتاح
احمد صبري صديق محمد
هاجر اكثم زكريا نايل
احمد فكري نبيه محمد الخضيري
ندى محمود ابراهيم احمد ابراهيم
ماجدة احمد نورالدين حفنى
اسماء محمد احمد محمد الغرباوى
عز الدين محمود احمد هاشم
اسراء جمال رشاد حسان

الكلية
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
اداب انتساب موجه المنصوره
زراعة قنا ج جنوب الوادي
تجاره جامعة السويس
تجاره دمنهور
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالبات
علوم عين شمس
نوعية فنيه الفيوم
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
زراعه المنصوره
علوم رياضة شبين الكوم
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب طنطا
تربية بنى سويف
حقوق اسيوط
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة بنى سويف
اداب المنصوره
رياض اطفال القاهره طالبات
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه اسيوط
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
علوم دمنهور
نوعية المنيا
تجاره دمنهور
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
حقوق اﻻسكندريه
اداب قنا ج جنوب الوادى
تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالبات
حقوق اسيوط
علوم شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
549109
314275
579871
658583
575805
445722
237686
883049
114068
371913
732067
470220
369807
361313
661962
743653
812816
239317
382120
296584
136662
585563
653833
133046
589648
325055
109743
172440
383850
165778
877474
583856

اسم الطالب
احمد عبدالعاطى على السيد محمد
ايمان هاني محمد عبدالصمد
نرمين مصطفى كمال الدين كساب
هشام صالح السيد بدوى
هند سامى عبد الحميد احمد
سارة جمال محمد عبدالغفار الجندى
كرستين عزت محروس جندى
ايه محمد حامد محمد
اسﻼم رمضان زكى السيد
هاجر هشام عبدالعزيز احمد
محمد ناصر السيد عراقى
احمد رمضان السيد محمد
احمد جمال سالم احمد نصار
ياسمين صﻼح الدين عبدالستار محمد
ايمان احمد فوزى بدر محمد
عبدالهادى السيد على على
اميرة صبرة شحاتة محمود
محمد سالم جعفر سالم
نوال محمد محمد على قنبر
هبة اسماعيل ابراهيم الدسوقى محمد
ساره محمود نصر علي
رانيا شعبان عبدالرحمن ابوكامل
عبد الرحمن محمد محمد محب الدين ابو الهدى
محمد محمود مراد توفيق
تقوى محمد مصطفى حامد العدوى
نرمين رأفت ابراهيم معوض
محمود شعبان يوسف رسﻼن
خالد محمد محمد السيد
ايمان عطيه عبدالعزيز ابراهيم خلف ﷲ
احمد عبد العاطى محمد عرابى
احمد محمد جمعه خليفه
مصطفى عبد الرؤف عبد الرؤف زبيب

الكلية
دار العلوم ج القاهره
تربية ابتدائي شبين الكوم
تربية طنطا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره طنطا
اداب طنطا
اداب انتساب موجه حلوان
تربية طفولة اسيوط
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
حقوق حلوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره جامعة السويس
تربية /رياضه المنيا
طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات اﻹدارية
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
دار العلوم ج القاهره
تربية طنطا
زراعه المنصوره
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
معهد فني صحى طنطا
تربية الغردقة جنوب الوادي
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية عين شمس
علوم الفيوم
طب بيطرى اسيوط
تجاره انتساب موجه طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
752161
149171
204571
611460
322320
364191
677027
653041
899745
213041
117174
679056
668506
590256
752118
906609
117356
143020
617746
224973
672167
652117
653723
125778
664800
913547
319435
153049
823885
142409
585206
234976

اسم الطالب
اسراء السيد محمد محمد على
دينا ماهر سعد عباس
ميريهان محسن محمد محفوظ مجاهد
محمد عﻼء أحمد علي عطيه عبد الﻼه
محمد عبد ﷲ سالم حسن عرب
دعاء احمد حسن عثمان
احمد الشربينى محمد جمعه احمد
داليا على احمد على
اميره جﻼل محمد محمد
ساره يوسف محمد انور العنانى
يوسف حسام الدين محمد حسن
محمود عصام عثمان الدسوقى اسماعيل
دينا عبد ﷲ محمد حسنين خضر
اكرم عبدالعزيز محمود خليل بصل
منه ﷲ محمد خليل خليل سعيد
ساندي سامح سليمان صليب
رقية كمال داود محمود
مارينا طارق بشرى عريان
ايمان يوسف محمد احمد رمضان
محمد فتحى دياب عويضه
هناء ثروت محمد ابراهيم
نور محمد يسرى محمد عيسى
شادى شعبان وفيق محمد محمد
اﻻء رضا عبد الحميد محمد موسى
حسن خالد حسن صالح اﻻنصارى
احمد ايمن حسن محمد
اية حمدي محمد اسماعيل علي الشيخ
اية طارق محمد ابراهيم
طه محمد محمود على
حسناء عادل احمد فرج
فاطمه مسعد عبدالجواد عطاﷲ
دانه احمد حسن علوان

الكلية
تربية ابتدائي بور سعيد
حقوق حلوان
اداب اسوان
علوم الزقازيق
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية عين شمس
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية ابتدائي سوهاج
السن عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
اداب المنصوره
اداب جامعة دمياط
تمريض بور سعيد
علوم سوهاج
حقوق انتساب موجه القاهره
حقوق حلوان
معهد فني صحى بور سعيد
علوم رياضة القاهرة
اداب المنصوره
تربية المنصوره
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تربية اسوان
علوم رياضة الزقازيق
تجاره اسيوط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
تجاره القاهره
تجاره جامعة السويس
تجاره القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
612512
906190
376529
609009
667891
846688
212084
733878
444515
601273
905962
206925
164265
205670
290139
613862
580605
359418
517888
226356
651746
582679
803841
165709
371307
532565
215290
434690
355254
908925
133725
922414

اسم الطالب
احمد محفوظ احمد على السيد عمر
منار نبيل جمال الدين عبد الﻼه
مصطفى محمد السيد محمد السيد
عمرو خالد محمود محمود عبداللطيف
محمد احمد محمد ابو شلبايه
أحمد شحاته احمد عبد اللطيف
عمرو انور شوقي عبد القادر
امنيه احمد عبد السﻼم عبد الحافظ عطيه
احمد عبد الحافظ عبد الفتاح مصطفى ابو عمارة
احمد محمد حسام الدين مراد مهدى
عبد ﷲ حازم علي كمال الدين
ابراهيم حسن يوسف احمدالسقا
اميره احمد محمود احمد
عبد الرحمن محمد محمد عبد اللطيف
اميرة خميس محمود خميس
محمد فتحى ابراهيم محمد عماره
اسماء محمد احمد عبدالفتاح
محمد جمال السيد احمد محمود
شروق أسامة حمدي محمد السقا
عمر احمد عمر محمود
هشام طارق عبد الفتاح عبد العزيز
ندا مصطفى كمال على العراقى
ندى ايمن جابر سيد
اسراء احمد طه محمد
احمد حسين زكى عواد
محمود جمال محمود محمد حسنين قريطم
ماريو مراد شرقاوي بخيت
محمد طارق علي الحناوي
ايه عادل امام على
كاترين هانىء زاهر اسكندر
روان علي مجد علي
عبدﷲ عبدالمحسن طنطاوى ابوزيد

الكلية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
اداب سوهاج
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تربية الزقازيق
تمريض المنصورة
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية الزقازيق
تجاره طنطا
تجاره الزقازيق
السن المنيا
تجاره عين شمس
تربية الفيوم
تجاره عين شمس
كلية البنات آداب عين شمس
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
تجاره المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب دمنهور
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تربية رياضيه بنين المنصوره
حقوق المنصوره
فنون جميله فنون المنيا
تجاره بنى سويف
تربية/رياضه بنها
زراعه دمنهور
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد فني صحى رياضه اسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
137097
428220
590577
658753
145856
751223
599989
819387
472441
133214
884099
460212
213897
654268
428372
591541
669526
575570
824119
577467
277973
365698
670315
674364
677020
229890
603464
308929
278570
468000
446109
283009

اسم الطالب
مصطفى جمعة على فرماوى
محمد عبد الغنى محمد عبد الغنى
محمد فوزى محمد نعمان ابوسمره
يسرى محمد النبوى عارف الهﻼلى
محمود سالم محمود الفقى
احمد عماد السيد العربي رحيمة
صالح محمد سعيد محمود
محمد رمضان عبدالنظير محمد
ايه حمدى محمد سليمان محمد
هالة عﻼء الدين محمد احمد سعودى
جوليا عبد المسيح يوسف حنا
سلمى محمد كامل على السنكرى
ندى محمد عبد الحميد مصطفى الكتبى
اسراء حمدى عبد الظاهر السيد
احمد كمال شعبان ابراهيم قاروصه
اميره احمد عزت البداوى
محمود محمد سليمان السيد
ايمان محمد قطب بلضم
ايمان محمد اسماعيل خليل
حسين محمد محمد الدسوقى المهدي
نشوى احمد سعد محمد عبد العال
منيره ادريس محمود مصطفي
ناهد محمد بكر احمد عبد المقصود
طارق سعد محمد ابوالمعاطى الحديدى
امجد جمال السعيد صابر احمد
صفوى حاتم سعد اسماعيل
احمد السيد على محمد عبد السﻼم
مينا انطون سمعان سعيد
اميرة نبيل عزت محمد عرفات
الشيماء ابراهيم عبدالوهاب محمد
جورج مجدى لطيف مرقس
محمد هشام اسماعيل عويضه

الكلية
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره جامعة دمياط
تجاره جامعة دمياط
علوم حلوان
تجاره بور سعيد
تجاره بنها
تجاره اسيوط
تربية ابتدائي كفر الشيخ
خدمة اجتماعيه انتساب موجه حلوان
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
علوم القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية/رياضه اﻻسكندرية
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره طنطا
تربية طفوله طنطا
اداب قنا ج جنوب الوادى
علوم طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
علوم المنصوره
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره كفر الشيخ
اداب عين شمس
علوم الزقازيق
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تربية/رياضه كفر الشيخ
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
443532
675117
616804
590244
661052
376465
502084
304198
607940
277155
235141
905581
530489
235823
207734
146138
170378
106218
445416
525891
911254
245052
504799
290038
833010
732541
833765
354685
315774
400290
603143
313323

اسم الطالب
اسراء فتحى محمد ابوالفتح الوكيل
هاله السعيد محمد حسن ناصر
شيماء صبرى محمد مصطفى سعفان
اسامة احمد محمد الجبﻼوى
منار ابراهيم عطا ﷲ عبد الحميد حبيب
مصطفى عادل عبدالمنعم ابراهيم قاسم
روان سمير احمد امين منصور
منى خالد جمال عبدالجواد الجزار
اﻻء عمر ابراهيم محمد احمد
حسن اسامة حسن محمود الزيني
جاكلين صفوت شحات حكيم
صفاء صديق حسن عبد اللطيف
شادى زكى محمد مهدى بدر
ناريمان نعيم نبيل كاظم
دنيا علي عبد العزيز على
ريم نادى فرحات علي
ساره محمود صبرى عبد التواب عبد الظاهر
غاده سامح فهيم حسن غالى
ميار مجدى مصطفى عبدالرحمن مغيره
احمد عزت ابو الفتح محمد محمد سليمان
دنيا مصطفى احمد مصطفى
نور الهدى عزت محمد فتحى
فاطمة زكريا مختار قنديل
سهيلة صﻼح الدين مصطفى عزت
ورده محمد ابراهيم عبد العاطى
خلود حسين محمد الشافعى
هاجر خليفة محمد محمود
هدير محمد السيد رمضان
انطون وقيم جوهر متياس
احمد نجيب محمد محمد
احمد عصام السيد عطية محمد
دينا حامد مصطفى محمد

الكلية
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
تربية/رياضه الزقازيق
علوم رياضة بنها
تربية ابتدائي جامعة دمياط
معهد فني صحى المنصوره
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
اداب اﻻسكندريه
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
اداب الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية البنات تربية عين شمس
تربية سوهاج/رياضة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق انتساب موجه عين شمس
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
علوم القاهره
اداب انتساب موجه الفيوم
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
علوم طنطا
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية ابتدائي اسوان
حقوق حلوان
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب قنا ج جنوب الوادى
اداب الزقازيق
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
حقوق حلوان
اداب شبين الكوم ج المنوفية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
معهد فني صحى بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
442279
736006
228951
209441
427193
150838
299411
539349
673987
460735
594111
755003
847877
804591
161016
168352
153748
453633
909486
469484
383394
815273
242283
736473
597859
179552
743789
391459
371389
309324
655395
230884

اسم الطالب
محمد جمال محمد خليل النجار
هﻼل سامي شحاتة علي
جوده محمد حسين عبد الحميد
اسراء ابراهيم محمود محمود الحسينى
طاهر صبحي السيد حافظ
امجد طه محمود عبد الحليم
جهاد محمد عبداللطيف علي عويس
عبير محمود محمد محمود الجبرى
مى محمود محمد رفعت محمود بدوى
محمود ابراهيم عبدالنبى محمد عامر
احمد حسن حسن ابراهيم اللبان
فهد ربيع عوده صالح
مها مصطفي محمد محمود
احمد محمد عبدالسند عبد الحميد
احمد ربيع مظهر محمد
ادهم المنتصر السيد عبد الستار
مها مجدى مشيل حسب ﷲ
هدير عادل محمد الصادق على
صهيب احمد محمد عبد القادر
اسﻼم صبحى هاشم عبدالباسط
مياده مجدى عبدالعليم مصطفى
كريمه خلف توفيق على
محمود مصطفى محمد محمد محمد
عمر عبد العزيز علي السيد حسونة
عصام عبدربه عبدربه عبدالعزيز ميرة
احمد محمدالنادى عبد الفضيل جادالمولى
رانيا محمد محمود على
فاطمه محمد عبدالعزيز محمد
محمود اسامه محمد فتحى
رحمة محمد عبد ﷲ عوض
فؤاد مجدى محمد صادق البسيونى
جورج شفيق برتله بخيت

الكلية
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
حقوق الزقازيق
حقوق انتساب موجه عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
تجاره القاهره
تربية حلوان
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
حقوق المنصوره
تجاره كفر الشيخ
تجاره بور سعيد
تجاره جامعة السويس
علوم اسوان
اداب المنيا
معهد فني صحى رياضه بنى سويف
علوم الفيوم
اداب سوهاج
اداب طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
علوم طنطا
تربية عين شمس
تمريض المنيا
تربية رياضيه بنين حلوان
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تمريض المنصورة
معهد فني تمريض بنى سويف
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره القاهره
علوم رياضة عين شمس
السن عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
302463
473499
879613
657671
813002
575204
601593
539188
817098
888762
807667
386090
600266
576251
445025
305378
663323
610389
843472
595671
284166
371725
106397
809172
454650
463810
580273
439403
166193
373602
430456
607614

اسم الطالب
ابراهيم حسني ابراهيم الليثى
ساره حمدان فضلون مصطفى شرشير
سمر ابو الغيط حسن محمد
اميره ربيع السعيد عطيه ابو عطيه
اميرة محمد محمد عدوى
صهيب عﻼء سيد احمد يوسف النجار
احمد محمد محمد عطية سيد أحمد دنة
آيه محمود حسين كمال الدين
مؤمن سعد سيد سعد
انوار صﻼح سعد حسين
محمود عصام عبدالحفيظ عبداللطيف
مى عصام محمد محمود
نادية احمد عبدالسﻼم محمود السيد
محمد فريد محمد عبدالمعطى حسين
اسراء احمد جاد الرب سالمين
امنية عبد الظاهر ابراهيم دودو
اميره عماد الدين السيد عبد الفتاح
فتحي محمد ابراهيم ابوزيد السيد
خيرى محمد نور الدين خيرى توفيق
هيثم السيد اسماعيل احمد الصﻼحي
احمد علي عبد الوهاب على
تهانى احمد مصطفى كمال محمد فضل
سهيلة حسن داود حسين
شيماء عبد الرازق محمد فرغلي
اسراء جﻼل ابراهيم داود
شروق بﻼل احمد محمد رزق
روان محمود ابراهيم متولى
أمنية السيد محمد موسى
امنيه عزمى عثمان طلبه
احمد السيد عبدالخالق السيد
احمد صديق طه طه ابوالوفا
مؤمن محمد عبدالرؤف حسين

الكلية
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تجاره اسيوط
تجاره طنطا
نوعية المنيا
تجاره طنطا
تجاره الزقازيق
تربية السادات
تجاره انتساب موجه بنى سويف
معهد فني صحى اسيوط
تجاره اسيوط
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره المنصوره
تجاره سوهاج
تجاره اسيوط
حقوق المنصوره
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
كلية البنات تربية عين شمس
كلية البنات آداب عين شمس
السن المنيا
تربية طنطا
تربية كفر الشيخ
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تربية اسكندرية
اداب بنى سويف
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم رياضة الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
136383
664026
504245
816818
434033
369326
801055
384170
391230
727360
367378
727336
296214
470072
377461
676665
374001
126626
123540
603515
106383
317497
117540
534868
832634
427279
601384
466789
576139
146808
278414
118392

اسم الطالب
نادية مصطفي عبد الهادي محمود
محمود على ابو زيد غريب
محمد احمد محمد محمد ابراهيم غزل
نسمة خالد محمود عبدالرحيم
يحيى ايهاب سيد محمود الخراط
رانيا طارق ذكى عبدالخالق
محمد مبارك محمد اسماعيل
احمد جمال عبدالفتاح منتصر
ميرنا ادوار فؤاد زكى
محمد اسماعيل محمد حسن عطيه
شروق سليمان الدسوقى سليمان
فيصل محمد فيصل محمد غنيم
اميرة احمد عبد ﷲ امام
سيف سمير ابراهيم موسى نصير
محمود خالد الشعرواي عبدالوهاب عباس
محمد على عبد ﷲ محمد الزهيري
نورهان خالد كامل ابراهيم السيد
نادين سراج الدين احمد عبد الحميد
عبد ﷲ زكريا سﻼمه احمد الشويخ
بﻼل عصمت فتحى احمد محمود الجمل
عمرو عبد الحكيم سعد ابراهيم
اسراء بﻼل لطفي محمد عطا
مريم خالد عبد الفتاح محمد الجولى
صفاء عاشور عبدﷲ اسماعيل البرهيمى
نيفين فيكتور وردى مساك
عبد المنعم محمود عبد الفضيل مؤمن
أدهم محمد السيد صﻼح الدين الشربينى
ميرنا عبد الجواد احمد عبدالرحمن شهاب
اسماء ايهاب عبد اللطيف الدخاخنى
منة ﷲ محمد حسين على
مي وجيه حسن محمد ندا
عاليه محمد شريف احمد كامل

الكلية
اداب القاهره
تربية/رياضه المنصورة
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
حقوق اسيوط
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات عين شمس
اداب الزقازيق
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
اداب عين شمس
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم رياضة الزقازيق
تجاره المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه حلوان
حقوق القاهره
اداب الزقازيق
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية ابتدائي بنها
تربية عين شمس
اداب دمنهور
كلية تجارة ج أسوان
زراعه اﻻسكندريه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره كفر الشيخ
اداب انتساب موجه طنطا
تربية حلوان
اداب عين شمس
تربية عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
758580
384860
729764
371768
667169
371197
587228
213390
581371
896576
803058
386619
909498
820709
735400
745051
175197
310973
168489
240349
319682
665383
227824
752262
587245
911056
132857
659742
542360
911801
314830
326964

اسم الطالب
عمرو صﻼح احمد محمد السيد
محمود كرم على محمود الشبينى
ان سيمون ناجى نجيب انطون اسكندر
فاطمه ابراهيم حسين عبدالرحمن
امانى محمد عبد العظيم الخولى
محمود عبدالقادر محمد باشا
ايه خالد محمد علي حﻼوه
محمد حسن محمد محمود
احمد سمير عبد العزيز عبده الشريف
اسماء محمد عبد الجواد محمد
هدير أحمد امام على
فاطمه طلعت عبدالباقى صالح
عمر خالد صادق سيد
بيتر فوزى غالى ميخائيل
دعاء ايمن حسين علي المردلي
نرمين احمد محمد رزق
شاهندة علي حسن محمود
اميرة انور السيد الكندوز
محمود محي محمود خليفة
اسراء عاطف على حسانين
اسراء فوزي حسن الصعيدى
يارا محى محمد عبد الرحيم البدالي
اسﻼم ربيع مبروك احمد
اسراء محمد هﻼل سيد احمدابراهيم نصار
آﻻء حسام حسين رزق زنتوت
محمد جمال محمد اﻻمين
ابانوب فخري فهيم سلوانس
ميرنا محمد طه على الطرابيلى
محمود مجدى جابر رجب احمد
نشوى محمود محمد محمود
احمد عبد التواب محمد على موسى
الفت محمد صابر الشامى

الكلية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب م .بنها
ع.دولى اعﻼم مدينةالشروق
زراعه عين شمس
تربية رياضية بنات المنصورة
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره طنطا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
زراعه المنصوره
معهد فني صحى سوهاج
سياحة وفنادق المنيا
كلية البنات تربية عين شمس
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
نوعية الزقازيق
تربية اﻻسماعيليه
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
معهد فني صحى بنها
علوم رياضة بنى سويف
تجاره عين شمس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
اداب طنطا
تربية اسوان
اعﻼم القاهره
تربية المنصوره
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تربية اسوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
نوعية اشمون
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
288062
800622
473750
318580
760071
214341
284664
521230
890726
741784
738072
900592
318839
362466
575978
606851
673714
138988
465769
230709
104720
324194
353251
754837
607994
746713
288307
169590
311739
379559
536923
507132

اسم الطالب
ايمان صﻼح محمد عبد البارى
اسماء حسن على حسن
روضه سعد جابر سﻼمه الغبور
مصطفى فتحي محروس نصير
سعيد فكرى احمد دعبس
بيشوى خﻼف غالى قدسى
سارة مجدي محمد بسيونى
نهاد سمير عبدالمنعم محمد الوصيف
سهير مرسى محمود احمد
عﻼء طارق رمضان ابراهيم
اسامه عبد الحكيم عبد الرحمن على
احمد نصر الدين برعي عبد السميع
اية عادل ابراهيم الحمامى
ايه مصطفى عبدالمنعم محمد
ايهاب محمد اسماعيل عبدالفتاح حبلص
نيره مصطفى العوضى عيد
عﻼ احمد عبد العظيم امين محمد هيكل
نورهان حماده محمد عبد الحفيظ
الطاف عبد الفتاح على محمد المغازي
احمد حسين محمد مصطفى شروق
ميرنا جمال زكي البطران
رانيا عبد القادر عطيه عبد السﻼم
احمد صﻼح الدين عبدالرحمن ابراهيم
مصطفى امين احمد عبد ﷲ
ايمان لطفى منصور يونس
حسام محمد السيد عبده التوتنجى
هايدي احمد بندارى على
ندا سيد عبد الفتاح احمد
احمد مهدي محمد عبدالصمد
ابراهيم خالد ابراهيم محمد حسن سليم
نورهان فتحى محمود حسين
غدير شعبان عبد النظير فراج سلطان

الكلية
كلية البنات آداب عين شمس
تربية المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق شبين الكوم ج منوفية
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب دمنهور
حقوق اسيوط
تربية اﻻسماعيليه
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره سوهاج
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي طنطا
تجاره الزقازيق
فنون تطبيقية جامعة دمياط
طب بيطرى القاهره
علوم بورسعيد
معهد عالي إدارة وحاسب ج بورسعيد
اداب حلوان
تربية طفولة الغردقة
تجاره طنطا
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
معهد فني تمريض الزقازيق
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه الفيوم
تربية ابتدائي السادات
علوم عين شمس
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
368502
830885
225025
111547
430464
370447
737299
430349
582190
591738
157310
742636
351844
814148
577222
682985
608999
804633
455110
828599
169212
168458
526437
826846
580603
213652
841027
604404
284694
725983
282235
591016

اسم الطالب
سلمى اشرف فاروق على الديب
اسﻼم أحمد عربى محمود
حسام محمود زين العابدين احمد
امانى رأفت خليل احمد
بدر محمد عبدالمعبود محمد حسن
محمد حسين منصور حسين
دعاء ايمن محمود محمد حسن العوضى
عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن شلبى
ابراهيم احمد محمد الطحان
حبيبة اكرم محمد حسين
مروة حامد احمد محمود
نعمه ﷲ جبريل محمود ابوزيدشرف
احمد محمد احمد محمود
ياسمين شادى سيد عبد الرحمن
محمد سعد مصطفى موسى البياعه
خالد عبده مجاهد عباس سليم
عبد الرحمن ناصر عماد محمد اسماعيل
عبدﷲ حسن عبدالفضيل حزين
احمد القضب عبدالمعبود الكومى
احمد محمود محمد محمود
اسراء عشري محمد عبد ﷲ
عبد الرحمن محمد احمد محمد
شهاب محمد عيد عبدالعال اسماعيل
اسﻼم محمد محمد عسران
هانى النبوى اﻻمام النبوى
يسرا احمد عطا ﷲ احمد
مى عادل انور عبد العزيز
امنية شوقى فتحى محمد حسن
اسراء حسين بدر الدين حسين احمد
ايات عبد الحميد غريب عبد الحميد سالم
سماء عﻼء عبدالعزيز عباس
أمنية مسعد محمد ياسين

الكلية
تجاره بنها
حقوق قنا جنوب الوادي
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية حلوان
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره بنها
اداب الزقازيق
حاسبات ومعلومات عين شمس
معهد فني صحى رياضه طنطا
تجاره جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات المنصوره
طب بيطرى الزقازيق
تمريض المنيا
اداب انتساب موجه طنطا
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
اداب الفيوم
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره دمنهور
إعﻼم بنى سويف
اداب طنطا
فنون تطبيقيه حلوان
السن المنيا
رياضيه بنات الزقازيق
حقوق عين شمس
تجاره بور سعيد
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
217964
285980
663899
303461
902103
111665
576303
596348
685019
891656
463049
893015
548113
907945
443795
602046
529743
114930
325194
281820
528164
212716
725699
651916
292702
903521
663545
728357
584459
282202
527921
366054

اسم الطالب
حبيبة محمد مصطفى محمد
ميرنا محمد محمد محمد على عماره
محمود محمد السيد محمد السيد
فايزة محمد مصطفى الحاج على
اﻻء عاصم احمد حماده
ميرنا سامي ابراهيم عيسي
اسﻼم محمد يوسف على الدلتونى
حامد عبدﷲ حامد الشربينى
هاجر على محمد يوسف
ايه محروس محمد غريب
معتز محمد عبدالحميد خالد رزق
عبد الرحمن محمود احمد تمام
مصطفى رمزى محمد بصل
عبد ﷲ محمد كامل عبد الﻼه
الهام عبدالجليل عبدالحميد عبدالغنى رزق
عمر صبحي علي محمد محمد
مصطفى حمزه حامد محمدعباس
يمنى هشام محمد عبد القادر
محمد مصطفى نصرالدين عبدﷲ
ماري مجدي سعد سدره
روان إيهاب سيد توفيق
محمد خالد محمد السيد السعدنى
محمود محمد ماهر عبدالعال عويس
احمد عاصم البكرى مصطفى شهاب الدين
اميرة اشرف احمد عبدالحميدهاشم
عبد العليم محمد عبد العليم امين
ندى محمد حامد عبد الرحيم
مريم صبحى محمد محمد ابراهيم
حنان الشحات السعيد عبد الحميد الشهاوى
رودينا اشرف محمد الغالى
رانيا جمال اسماعيل اسماعيل
احمد محروس ابوالعزم محروس

الكلية
اداب القاهره
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية
تجاره المنصوره
تربية ابتدائي شبين الكوم
تربية رياضية بنات سوهاج
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره طنطا
علوم جامعة دمياط
تربية ابتدائي الزقازيق
معهد فني تمريض اسيوط
تجاره كفر الشيخ
تجاره سوهاج
تربية/رياضه دمنهور
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
اداب طنطا
معهد فني تمريض الزقازيق
تربية دمنهور
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تربية الغردقة جنوب الوادي
ع.كندى تكنو.اعﻼم ت.خامس
اداب اﻻسكندريه
علوم رياضة حلوان
حاسبات ومعلومات الزقازيق
علوم جامعة دمياط
حقوق القاهره
تجاره سوهاج
علوم المنصوره
اداب الزقازيق
علوم المنصوره
حقوق عين شمس
اداب اﻻسكندريه
تربية رياضية بنين بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
538871
355236
662816
611208
595594
803782
578283
292834
878022
814141
613286
732329
681153
837042
163047
113676
153205
806619
147311
430839
286398
600144
594562
441645
520535
579868
121228
594687
231891
109021
139341
665445

اسم الطالب
ايمان اشرف مبروك مهدى راشد
ياسمين عبدالنبى عبدالباقى محمد
محمد احمد عاشور ابراهيم
اسماء شحاته متولى غريب
أسماء محمد إبراهيم السيد بدوى
مارتينا خلف جرجس عبدﷲ
اسامة محمد الشافعي خليل
فاطمة عرفة ياسين علي
الشيماء احمد عبد الودود احمد
هاجر على حسن سيد
محمد عماد احمد محمود عبدالعال
محمد نبيل بيومى احمد
رانيا حسام لبيب محمد
عائشه حمزه غريب سالم
اسراء محمود على شعبان
كريم محسن طه عبد الرازق حسانين
نورهان محمد منشاوى عبد العال
أميره احمد كيﻼنى شعبان
محمد جمال عبد الجواد حسن علي
رانا فؤاد السيد احمد
كريم خالد مصطفى راشد
محمد هشام ابراهيم عبده
الشيماء مرتضي علي موسي
محمد طه أحمد محمد شرف الدين
آية مدحت مصطفى محمود حمزة
ندى محمد ابراهيم بدير مصطفى
اسامه ابوالفتوح نجيب مامون
دينا محمد رجب الشربينى حمزه
اسﻼم اشرف محمد القط
احمد جمال محمد على
احمد ايهاب شهبور محمد
اميره عادل سعد على البدري

الكلية
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
حقوق القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
حقوق الزقازيق
علوم جامعة دمياط
تربية المنيا
اداب كفر الشيخ
حقوق حلوان
تربية اسيوط
تربية المنيا
معهد فني صحى الزقازيق
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تربية المنصوره
تربية طفولة فرع الوادى جديد
اداب جامعة دمياط
تجاره القاهره
علوم رياضة بنى سويف
تربية المنيا
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره بنها
تجاره جامعة دمياط
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره جامعة دمياط
علوم حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
زراعه المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
537720
885420
736770
750821
321565
287461
236127
361821
351118
651917
225617
106572
168077
665546
160602
754255
812358
440011
435748
734299
557248
530544
124855
540296
593982
149118
277297
882213
450442
502442
875647
658077

اسم الطالب
اسراء شوقى سليمان عبد النبى ماضى
محمد عبد ﷲ محمد عبد الرحيم
محمود محمد محمود محمد
محمد محمد شحاته محمد مصطفى
ازهار احمد قطب الغلبان
مريم محمد سعد بكر سيد
حاتم محمد فتحى ابو النور
اسراء محمد سمير محمد مراد
امنيه اشرف هنداوى على
احمد عبد الباسط عبد النعيم العزازي
دينا احمد عبدالخالق احمد
كريم محمد صﻼح الدين احمد حسن
صابرين صافي سليمان محمد
سهام عبد المجيد السيد على حشيش
دينا عصام عبد ﷲ يوسف
ريم جمال محمد عبد الرحمن
بيشوى جرجس عياد عياد
اسراء عارف على ابراهيم على
هدير محمد حسن محمود محمد
غاده عادل حسين محمد إمام
عبدﷲ ابراهيم عبدالسﻼم رزق حسين
مصطفى حسن محمد صالح
عبد الرحمن حافظ رمضان حرز ﷲ
شيرى عزيز حنا عزيز يوسف
اسراء خيرى محمد السيد حسانين
احمد حسن جمعة عكاشة
عبد الرحمن مجدي عطيه محمود الطحﻼوى
نور الهدى عزت عبد ﷲ احمد
خلود على على غازى
محمد عﻼء محمد على يوسف
عبد الرحمن اسامه محمد محمد درويش
هاجر حماده عبد السميع عبد اللطيف

الكلية
تربية ابتدائي دمنهور
اداب اسيوط
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
طب بيطرى جامعة السادات
تربية حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
كلية البنات آداب عين شمس
السن عين شمس
طب الزقازيق
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره المنصوره
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
حقوق المنصوره
تربية المنيا
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
اداب الزقازيق
زراعه دمنهور
تجاره دمنهور
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره دمنهور
تربية جامعة دمياط
تجاره القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب اسيوط
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
حقوق اﻻسكندريه
كلية تجارة ج أسوان
اداب المنصوره

Page 4449 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
587985
669473
526073
582871
584522
535229
216826
311939
132635
610205
593287
361646
683575
661777
509001
432105
307788
732548
681548
504372
235735
846240
479251
915465
604496
671731
821184
117579
536693
524743
846893
152245

اسم الطالب
طارق صﻼح عبد البارى على الدسوقى
على احمد على محمد الششتاوي
ابراهيم عادل نقوﻻ عوض ﷲ
سعاد مصطفى جابر مصطفى
عﻼم ياسر الدمرداش السعيد عيسى
آﻻء منصور حمادة منصور الديب
محمد عاشور عبدالمعطى حسين محمد
عبد العليم وحيد عبدالعليم عفيفي قنديل
محمد عبد الهادي عبد العال السيد
اشرقت توفيق محمد حفنى
ساره علي حسن طرابيه
ليلى ابراهيم على ابراهيم عﻼم
عبد العظيم المرسى المرسى السيد حسين
ياسمين احمد حسانين احمد حسنين
امل طه محمد شديد محمد
اسﻼم نصر جابر نصر ادم
جهاد مجدي حسن خطاب
دينا عادل محمد احمد
احمد شكرى مختار محمد عوض
سلمى مصطفي إبراهيم مصطفى جبر
جهاد سعيد ابو الفتوح عبد اللطيف
رانيا صبرى مساعد عبدالسيد
محمد سليمان محمد سليمان ياسين
عبد الحفيظ حسنى عبدالحفيظ احمد
خلود محمد السيد عيسوي عطاﷲ
اسماء حسن محمد يوسف
سلمه محمد احمد احمد البخ
حنان كرم عبد الفتاح قاسم
أسماء أحمد إبراهيم عبد الوهاب
مرقص محروس مرقص سعد عبد السيد
احمد عبدالباسط عبدالﻼه سيد
احمد فرح عطا احمد

الكلية
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية اسكندرية
اداب المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية طفوله ج دمنهور
حقوق انتساب موجه عين شمس
حقوق شبين الكوم ج منوفية
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب الزقازيق
تربية ابتدائي جامعة دمياط
تجاره عين شمس
حاسبات ومعلومات المنصوره
تربية المنصوره
اداب دمنهور
حقوق اﻻسكندريه
تربية طفوله شبين الكوم
اداب الزقازيق
تجاره المنصوره
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره عين شمس
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
اداب كفر الشيخ
معهد فني صحى اسيوط
اداب الزقازيق
تربية المنصوره
تجاره اسيوط
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره اﻻسكندريه
علوم جامعة السويس
حقوق بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
161273
214090
110369
453129
597112
503519
501723
180819
444121
829327
120692
145493
310620
731063
668959
158172
535953
521303
428419
133309
606180
583822
663736
438843
353050
371188
142942
813063
912718
279354
284934
804401

اسم الطالب
عفاف عطا ابراهيم عطيه
شادي علي يوسف مصطفي
مصطفى صﻼح كامل محمد
زينب محمد ابواليزيد صبيح
اية محمد حامد ابو النجا
ندى حسام الدين محمد على حسن عبدالجواد
محمد عصام الدين عثمان عباس الصديقى
وﻻء حسين محمد عبد الحميد
نسرين بسيونى حسن عبدالغنى الصعيدى
اميره نشأت محمد احمد
احمد عمر وطنى رمضان
اسمه السيد حسين محمد
سمر سعيد عبد العليم شويتة
الهام السيد السعيد عبد النبي سالم زعزوع
نداء رجب فوزى عبد البارى فرحات
رحاب فاروق محمد محمود
هدير سعيد على محمدربيع
عبير رمزي عبدالواحد فهيم الليثى
كريم حاتم ابراهيم علي
سماح هانى يوسف صﻼح الدين
ابراهيم سمير السيد سليمان
هدي عبد الناصر محجوب محمد
اسراء احمد المنشاوى محمد
ايمان ايمن صبرى محمد الدبابي
ندى ابراهيم عويضه منشار
محمد هيكل طه عويس حسن
ايمان شوقى عبد العظيم محمد
زينب محمد نورالدين حماد
نورهان شوقي علي حسن
اية ممدوح عبد المطلب ابراهيم
ندى مجدي عبد الخالق محمد حافظ
ضحي محمد محمد أحمد

الكلية
تربية /رياضه بنى سويف
تجاره القاهره
علوم رياضة حلوان
تربية طنطا
فنون تطبيقية جامعة دمياط
علوم رياضة اﻻسماعيليه
تجاره اﻻسكندريه
دار العلوم الفيوم
السن عين شمس
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
تجاره القاهره
معهد فني صحى امبابة
تربية ابتدائي شبين الكوم
تربية الزقازيق
نوعية المنصوره
معهد فني صحى بنى سويف
تربية ابتدائي دمنهور
اداب دمنهور
تجارة جامعة السادات
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره طنطا
اداب طنطا
معهد فني صحى المنصوره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم عين شمس
اداب انتساب موجه عين شمس
حقوق القاهره
معهد فني صحى بنى سويف
تجارة قنا ج جنوب الوادي
علوم حلوان
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
كلية البنات علوم عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
882565
380031
351313
600882
229460
369411
356076
443644
120679
800555
540145
674116
589062
124119
317550
461925
286698
113411
386775
437757
513339
302019
584982
313319
917411
742424
312612
432185
455896
179414
591518
384530

اسم الطالب
اسماء حمدين حسن جاد
الهام عيد محمد محمد الطوخى
منه ﷲ صابر حسان حسن
مونيكا هانى فؤاد شكر مليكه
ياسمين حماده ابوبكر عبدالصادق
سلوان عبدالعزيز محمد على السيد
شروق فراج جميل فراج
اسراء عبد الفتاح عبد العاطى سليمان العجان
احمد صﻼح الدين يوسف الكناني
ساره صفوت عبد الحميد صالح
اسراء عوض محمد عبد البارى
مارينا حلمى يوسف يوسف رزق
احمد عبد الرءوف عبد المهيمن البقاش
سيف الدين احمد محمود محمد ابراهيم الطير
هاجر احمد عبد العظيم محمد
دينا سعد محمد فريد سعد
زينب محمد محمود محمد
محمد احمد سيد محمد عثمان
اسراء شعبان ابراهيم محمد
مياده محمد فتحى ابراهيم ابوالسعد
سارة محمد فوزي فرج طلبة نوار
احمد جمال السيد السيد الخليفى
عفت محمد عبد الخالق ديبان
جهاد حمدي عبد الستار موسى عامر
ابتسام عصام محمد عبدالحافظ
هبه محمد عبد العليم صالح
بيشوي ابراهيم سليمان بطرس
حسن جمال حسن محمد الفخرانى
مصطفى محمد عبد الفتاح طعيمه
حسن سيد محمد كامل احمد
هند اسامه على معروف
محمد احمد عدلى امين

الكلية
نوعية فنيه اسيوط
نوعية عباسيه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره الزقازيق
حقوق حلوان
علوم بنها
نوعية عباسيه
اداب طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب المنيا
تجاره دمنهور
تجاره المنصوره
اداب طنطا
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
طب بيطرى كفر الشيخ
اداب القاهره
تربية رياضيه بنين حلوان
تجاره انتساب م .بنها
تربية/رياضه اﻻسكندرية
اداب دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
تربية طفوله شبين الكوم
معهد فني صحى اسيوط
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره بنى سويف
فنون تطبيقية جامعة دمياط
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
363676
670060
105296
809585
814443
160411
446217
228858
361941
593053
726467
383520
221768
583652
178216
117230
112491
681401
373514
589206
137434
682094
659766
321113
746297
280340
213453
761239
443574
156897
883781
655228

اسم الطالب
مينا سمير عبده خله
محمد رجب لطفى عبد الهادى
عمرو محمد ضوي حسنين
مريانة جرجس مسعد جرجس
احمد هشام يوسف عثمان
اسراء صﻼح نادي محمد
عبد الرحمن هدايت صﻼح عبد الفتاح يونس
مصطفى عبد الرحمن محمد محمد اسماعيل
عﻼ عابدين السيد عابدين
خالد لطفى ابراهيم خصوان
محمد سيد محمد سيدابوسريوة
محمود على محمد على مدين
ايه ﷲ خالد سعد عبد السﻼم
سمر حسن احمد جاد ﷲ
خالد احمد عبد الجواد احمد عبد الجواد
ساره محمد احمد فاضل
اية خالد عبد العزيز محمد
سلمى وليد عبد الغفور الدسوقى سالم حبيب
محمد صبحى ابراهيم الطنانى
امانى محسن موسى محمد عمارة
اسﻼم يوسف عبد الجليل صالح محمد
امنيه عبده خالد شحاته محمد البراوى
ياسمين جمال عبد الحميد ابراهيم عبد اللطيف
ايمان محمود عبد العزيز العاصي
اسماء سﻼمه محمد سﻼمه
فاطمة ابراهيم بابكر ابراهيم
ياسمين محمد عزت ابراهيم دنيا
اسﻼم احمد السيد احمد عنبر
ريهام خالد سليمان ابراهيم ابراهيم ابوراشد
حسام حمدى زكى جدامى
اريج عثمان عبد التواب عبد الوهاب
نيره ابراهيم الدسوقى ابراهيم

الكلية
علوم حلوان
تجارة جامعة السادات
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره بنى سويف
علوم حلوان
اداب طنطا
حاسبات ومعلومات حلوان
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى بور سعيد
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تجاره عين شمس
كلية البنات آداب عين شمس
حاسبات ومعلومات المنصوره
حقوق انتساب موجه القاهره
حقوق حلوان
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
زراعه بنها/رياضة
تربية طنطا
السن عين شمس/رياضة
تجاره انتساب موجه المنصوره
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
تربية شبين الكوم
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد
تربية طنطا
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية
اداب اسيوط
تجاره انتساب موجه المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
600856
522483
456293
320797
815629
916767
896700
836025
205548
313661
609556
734331
120953
319527
289661
897515
743498
281330
677396
672119
109519
395868
164624
876138
610559
111581
292093
362066
897615
395426
216517
323853

اسم الطالب
سما هشام فوزى عسل
عبد العزيز فوده عبد ﷲ درويش
محمد عبد اللطيف عبد الفتاح مشهور
اسماء محمد احمد عماره
شريفه جمال أحمد محمد
ساميه سعد علم الدين محمد
داليا زكريا محمود على
ريهام رمضان محمد حسن
هبه السيد عبدالرحمن محمد
اية عربي محمد ابراهيم
اسراء السيد ابراهيم عبدالمعطى
اسماء محمد عبد الفتاح محمد اسماعيل
احمد وائل محمد محمد عبد المقصود
امنية جودة جوده الخولي
تسنيم سليمان حنفى عبد الرحمن على
شهيناز راضى سلمان احمد
داليا عيد عواد محمد
رامي ايمن فوزى احمد اسماعيل سﻼم
ايه محسن عبد العزيز الحبشى
الهام ثروت عزالرجال عبد العال
هشام نصر كمال خطاب
دينا عاصم محمد عبدالرحمن
داليا اسامه عبد الحفيظ رضوان
امنه محمود السيد احمد
محمد احمد السيد على سالم
مريم محمود اسماعيل سﻼمة
مريم عبد الرحمن عبد الرحمن سيد النسناس
ايمان عوض ﷲ ابوزيد احمد
معتز مصطفى ابوضيف سيد
مريم جمال محمد عبدالرحمن سرحان
بيشوى كيرلس حنا ميخائيل
امنية محمد ابوالحسن محمد ناصر

الكلية
تجاره الزقازيق
فنون تطبيقية جامعة دمياط
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
معهد فني صحى بنها
علوم المنيا
تربية اسيوط
تجاره سوهاج
معهد فني صحى اسوان
تربية عين شمس
علوم رياضة شبين الكوم
زراعه الزقازيق/رياضة
رياض اطفال المنصوره
حقوق القاهره
تربية ابتدائي بنها
زراعه القاهره/رياضة
اداب سوهاج
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره القاهره
تربية ابتدائي المنصوره
رياض اطفال المنصوره
حقوق حلوان
تجاره سوهاج
اثار الفيوم
تربية اسيوط
حاسبات ومعلومات الزقازيق
اداب حلوان
حقوق حلوان
خدمه اجتماعيه حلوان
اداب سوهاج
تربية/رياضه بنها
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية الغردقة جنوب الوادي
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
658070
245291
895179
353940
156139
672258
822211
879771
314485
431303
147293
912369
473139
809912
587065
311688
589167
576848
800643
120723
456407
283394
558317
208641
875441
841076
880052
461232
662382
599571
309707
309542

اسم الطالب
عﻼ عاطف عبد النبى عبد الهادى
نورهان محمد سيد احمد
نسمه خلف ابراهيم ابو زيد
كريم اشرف عبدالحميد شحات
محمود جمال شعبان ايوب
خلود محمد عبد القادر محمد
محمد مصطفى عبد الحميد محمد
منه ﷲ اشرف محمد درويش
نورا جمال زكي عبد العزيز
احمد مصطفى عبدالعظيم قطب الحداد
امين محمود امين محمد
رنا خالد وهبي محمد
فوزي فوزي محمد ضافر
دينا ممدوح انور عثمان
هبه علي عبدالرحمن محمد علي السراج
مدحت ابراهيم عبد الحميد ابراهيم
أحمد محمدسليمان السيداحمد رمضان
نجوى محمد صلى على النبى عبدالمقصود على
ايه شعبان عثمان عبدالغنى
باسل خالد شعبان احمد
نرمين محمد عبدالوهاب الشعراوى محمد رزق
مريم محمد فاروق حشيش
اسراء أحمد محمد خليل
علي محمد عبد المتعال محمد
احمد عبد العال محمد عبد ﷲ
آيه محمد جﻼل أحمد
نورهان عزت سعد عبد الغنى
مهاب محمد ابراهيم محمد فرج
احمد عبد الحميد محمد عبد الحميد على
سلمى ثروت محمد محمد سرحان
حسام محمد البنداري اﻷقرع
اسماء عبد المؤمن محمد عوض حسن

الكلية
نوعية المنصوره
علوم رياضة القاهرة
اداب سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية /رياضه بنى سويف
معهد فني تمريض المنصوره
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
تربية ابتدائي اسيوط
تربية/رياضه شبين الكوم
حقوق اﻻسكندريه
حقوق القاهره
البنات شعبة اقتصاد منزلى عين شمس
حاسبات ومعلومات المنصوره
حاسبات ومعلومات المنيا
نوعية بنها
حقوق شبين الكوم ج منوفية
تجاره طنطا
حقوق طنطا
نوعية المنيا
علوم القاهره
تجاره طنطا
تجاره عين شمس
زراعه دمنهور
تجاره عين شمس
تجاره سوهاج
تجاره اسيوط
تجاره اسيوط
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجاره الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
547165
141121
292612
521086
513309
834571
119093
298485
360178
529353
322428
913698
357038
735499
214203
588780
369503
441893
379543
453305
750672
520876
888698
916642
357444
678339
374122
599385
759882
311399
877851
114760

اسم الطالب
احمد سعد سعد حسن الحمراوي
هاجر عادل عبد الرحيم على محمد
تقي فوزي عبد المحسن ابراهيم
امنيه رشاد عبد الصادق ادريس
أمل جمال السيد عبد السﻼم السيد
وردة احمد محمد عبد الرحيم
نورهان حسام الدين حسين
اشرف احمد رفاعى احمد
محمد عبدالعظيم عبدالشافى احمد
محمد فتحى فرغلي عبد الراضي
محمد ابراهيم محمد السيد على ماضى
مروه خميس عطيتو عيسى
محمد على بسطاوى احمد
احمد على ابراهيم يوسف الغندور
ايه صﻼح الدين عبد الرحمن محمد
امنيه جوده الحنفي عيد نعمة ﷲ
محمد عبدالحكيم عبدالمرضى عامر
محمود محمد عبد العزيز خليل صالح
ابراهيم سيد احمد السيد
هاجر حماده محمد محفوظ
محمد اكرم كامل احمد مهران
زينب رفعت حلمى احمد الصعيدي
دينا احمد محمد احمد
ريمون ريان سمان حنا
احمد عﻼءالدين عبدالرؤف شعبان
ايه اسامه ابراهيم يوسف
دينا احمد فرج ﷲ ابراهيم نصر
على محمد مصطفى ابو هاشم
احمد مغاورى محمد عطيه
احمد صبحي محمد عبدالعزيز
اسﻼم جمال احمد محمد
رانا صابر سيد محمود

الكلية
علوم رياضة الزقازيق
زراعه عين شمس
تربية/رياضه عين شمس
اداب كفر الشيخ
حقوق اﻻسكندريه
تجارة قنا ج جنوب الوادي
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
حقوق حلوان
تربية دمنهور
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
تمريض أسوان
علوم رياضة عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تربية حلوان
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
تربية طنطا
كلية أداب بورسعيد
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تربية رياضيه  /بنات اسيوط
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
حاسبات ومعلومات عين شمس
معهد فني صحى المنصوره
علوم حلوان
زراعه الزقازيق
تجاره بنها
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية/رياضه اسيوط
اداب القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
174941
307075
747115
226440
303603
578063
465688
308315
380821
742371
310713
470104
380918
280892
888192
206554
279269
538320
679969
581046
918138
504601
468687
467625
542169
837280
357964
145854
147715
549756
462754
109388

اسم الطالب
حنان سعيد محمد احمد ركابى
رضوى عﻼء محمد شاهين
مصطفى عبدالهادي عبدالرحيم ضمراني
عمرو وائل محمد حسن
ايمان ابراهيم مرسى فريد
نرمين طارق ابراهيم السعيد
نيره لملوم فهمى على اسماعيل
محمد خالد محمد خالد
هند عبدالنبى صابر على سند
سلمى السيد ابراهيم محمد سالم
عﻼ عطية الصافى السيد
محمد عبدالحميد محمد عبدالحميد غالى
باسم ابوالسعد سامى ابوالسعد
دينا طارق على إبراهيم
اندرو خليفه عبد الشهيد ميخائيل
بيشوى اميل ادوارد امين
فيبي صموئيل داود فلتس
أمان مصطفى عبد الرسول محمد الطيب
اسماء السيد محمود محمد شلبى
محمد السيد محمود عبد الحميد عامود
احمد عبدالفتاح احمد العدوى
مصطفى محمود عبد القوى الفقى
العمرى احمد منسى احمد العمرى
عمرو فتحى محمد عبد العال
خالد مدحت عصام الدين احمد الغمراوى
احمد محمد عبد الوهاب إبراهيم
نجيه عمر محمد على
محمد يسري عبده احمد
صوفيا صبحى صليب راغب صليب
حماس صبحى العزيزى السيد داغر
طارق محمودعلى سيد أحمد المقدم
محمد سعيد محمود محمد

الكلية
حقوق انتساب موجه عين شمس
تربية رياضيه بنات شبين الكوم
علوم جامعة السويس
اداب القاهره
تمريض شبين الكوم المنوفية
زراعه طنطا
تجاره كفر الشيخ
كلية الفنون التطبيقية ببنها
اداب عين شمس
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره كفر الشيخ
حقوق بنها
علوم القاهره
اداب اسيوط
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب القاهره
تربية طفوله ج دمنهور
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب طنطا
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تجاره دمنهور
زراعه كفر الشيخ
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب فرع الوادى الجديد
اداب عين شمس
اثار الفيوم
تربية عين شمس
تربية/رياضه دمنهور
علوم كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
155108
547677
582075
845734
546274
823741
658381
886848
549224
214437
757889
650414
800858
278662
394627
241307
371094
537255
612945
742726
325036
511787
447287
538917
452310
156330
730107
375568
825194
427597
445326
578374

اسم الطالب
احمد سامى محمود على
عاصم محمد محمد السيد الشحات
احمد السيد احمد السيد
احمد عبد النعيم نصر الدين أحمد
هبه اشرف فرج على حسنين
احمد عبدالقوى ابوالمجد محمود
اسﻼم عاطف احمدمحمد زياده
اسماء احمد سيد على
زياد فوزى محمد توفيق ابراهيم
احمد هانى ابراهيم على صبرة
ريهام السيد محمد منصور
احمد هانى احمد الدمرداش الفضالى
مى مصطفى محمد نصر
كريم احمد محمد طلبه
يوسف صبحى ابراهيم سليمان
ميرنا كمال حسن حسنين
احمد سرحان احمد عبدالعظيم
مياده الشحات ابراهيم عبدالفتاح البنا
غاده عﻼء السيد ابراهيم
هديل محمد زكريا محمد
رقية حامد السيد حامد الدراجينى
مى ابراهيم احمد زيدان احمد
مؤمن سعيد عبد العليم ابراهيم الحايس
نابغه مصطفى عبدالرازق الجالى
على عادل على سﻼم
محمد محمود بكري محمد
هاله محمد محمد محمد
عمر محمد عبدﷲ حجاب
سوزان فؤاد فكرى ملطى
تقى أحمد عمر عبدالمولى السيد
حنان محمد اسماعيل الخضرى طه
ساره عاطف عبد الحميد عطيه يوسف

الكلية
اداب بنى سويف
تجاره دمنهور
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
حقوق قنا جنوب الوادي
علوم رياضة بنها
حقوق اسوان
معهد فني تمريض المنصوره
تربية اسيوط
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
تجاره بنها
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية المنيا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره القاهره
تجارة جامعة السادات
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره جامعة السويس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية رياضيه بنين طنطا
طب بيطرى جامعة السادات
تجاره طنطا
كلية التعليم الصناعي جامعة بني سويف
تجاره جامعة السويس
تربية رياضية بنين بنها
معهد فني صحى سوهاج
تجاره طنطا
تربية ابتدائي طنطا
تربية طفوله طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
506461
919877
523975
897855
742690
880260
443021
659444
235318
904699
876725
373796
803881
278648
467846
899484
140636
885758
373660
374221
164293
834704
524039
153642
108669
217076
818401
133904
655082
391730
151762
612678

اسم الطالب
عﻼ صابر عجمى مرسى
ميرا ابراهيم هنرى فهيم
وسام محمود عبدالحميد محمد حسنين
على محمد احمد دسوقى
رقيه محمود محمد عباس
ابرام عصام ايليا غالى
اﻻء نصر محمد على الخنيزى
ايمان اشرف فهمى عبد المطلب مسعود
رانا مختار عبدالفتاح عماره
مروه محمود احمد امين
حامد محمد حامد هشام احمد
يوسف محمد سامى عبدالحميد محمد
يوستينا خليل صبحي جرجس
عمر اشرف محمد حجازى قاسم
سارة عبداللطيف عبدﷲ محمد جمعة
حنان جمال السيد محمود
اية رسمى محمود شحاتة
مرفت عاطف عبد ﷲ احمد
محمد خالد مدبولى محمد بدوى
نرمين عبدالوهاب السيد الديرى
رحمه على عبد الحى قطب
نجﻼء محمد أبو الحجاج السيد
اميرة خالد محمد خليل
دينا خالد عباس حلمى عبده
شاهنده محمود صبحي محمد
احمد اسماعيل جميل عبدالعال
ايه شاكر اسماعيل امين
ايه عبد الباسط ابراهيم الدسوقى
عﻼء محمد السيد على جمعه
عبدالفتاح السيد عبدالفتاح عبدﷲ
عبد الوهاب خالد عبد الوهاب محمد
اسامه محمد عبدالباسط علي

الكلية
حقوق اﻻسكندريه
نوعية موسيقيه قنا
تربية طفوله اﻹسكندرية
تربية رياضية بنين سوهاج
تربية اﻻسماعيليه
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
تجاره طنطا
علوم المنصوره
تجاره عين شمس
تجاره سوهاج
تجاره اسيوط
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
طب بيطري المنيا
حاسبات ومعلومات عين شمس
اداب كفر الشيخ
حقوق سوهاج
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
معهد فني صحى اسيوط
تجاره بنها
تجاره بنها
تمريض الفيوم
نوعية فنيه قنا
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره بنى سويف
اثار قنا جنوب الوادي
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه المطرية
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
حقوق بنى سويف
حقوق الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
524899
523482
740687
576076
114080
372534
742238
217688
883955
751674
232043
388546
278677
833910
605573
527531
527350
365390
882424
503448
602493
754781
304631
363064
743050
367053
165077
373545
298498
875332
128152
672513

اسم الطالب
ايات عبد ﷲ احمد عبد الحميد عنان
رانيا معتمد شحاته على
براء محمد على ابراهيم
ابراهيم محمد ابراهيم مرزوق
بوﻻ رأفت حليم عازر
اسراء خالد مصطفى فهمى
منه ﷲ ابراهيم على احمد
اﻻء مصطفى عبد السميع الحامولى
مروه خالد على عبد ﷲ
لينا العربى احمد محمود ابو طالب
احمد السيد دسوقى محمد بدر
محمد جمال عرفه محمود
مريم احمد محمد عيد
اسراء احمد احمدالنوبى سليم
هدى ياسر عبدالعزيز عبدالواحد
حنان يسرى سعيد حسن المصرى
نعمه صبره ابوشامه عثمان
اسماء محمد سيد محمد سيد
مروه مسعود حسين موسي
سماح محمد على حنفى الوكيل
على محمد على محمد
كريم مصطفى زغلول محمود ابو شيته
اية محمد ابراهيم عطيه
احمد ايهاب منصور محمد
فاطمه محمد عبده محمد
محمد محمدياسر محمدالسعيد محمدعبدالكريم
بسنت مصطفى حسني عبد المطلب
محمود وحيد ابوالعﻼ ابراهيم
مايكل محب فهيم يوسف
حسام حسن شاكر عمر
شريهان محمد رشاد سليمان
عﻼ السيد محمد على

الكلية
اداب اﻻسكندريه
علوم اﻻسكندريه
حقوق الزقازيق
طب بيطرى كفر الشيخ
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
علوم عين شمس
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حقوق عين شمس
اداب اسيوط
تربية بور سعيد
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
حقوق عين شمس
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تمريض الزقازيق
اداب اﻻسكندريه
علوم اﻻسكندريه
كلية البنات آداب عين شمس
تربية ابتدائي اسيوط
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجارة جامعة السادات
ك.ت .فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء
معهد فني صحى بنها
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
علوم رياضة الزقازيق
اداب الفيوم
تجارة جامعة السادات
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره اسيوط
تجاره القاهره
رياض اطفال المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
529198
822813
675705
605863
682525
154390
451002
881158
730440
660239
754514
557752
523560
121460
244483
597368
307329
469315
755792
234204
657694
305128
682282
827383
663815
304139
880760
878394
395048
116878
154570
130215

اسم الطالب
عبدالرحمن سمير عبدالمحسن محمد السيد
صابرين كمال فاروق السمان
محمود احمد حامد سالم احمد
مصطفي محمد محمود جاب ﷲ
منار محمد ابراهيم ابراهيم الباز الشافعى
عبد العزيز عثمان نخريرى محمد
محمد زكريا احمد محمود
منار محمد سيد ابوسته
محمد عبد ﷲ محمود عماره
اسﻼم محمد حسنى محمد شوكه
عمر خليل حامد سالم
سحر جمال حسين عجمى صفار
مارينا عازر سمير فرج
محمد سمير احمد عبد الخالق
منار عاطف رمضان عويس
خلود يوسف فراج عبد الرازق
ريم محمد عبد العظيم غنيم
سارة عادل احمد سعفان
ياسمين محمد على الجميل
احمد محمد حسنين عيسوى
مارنت ماجد محروس كامل عبد الشهيد
مارينا سعيد ذكى عبد السيد
اسماء عبد الهادى عبد الهادى محمد نجم
نوره سليمان النوبى احمد
امل السعيد يوسف محمد امام
عﻼ محمد محمد سعد
نعمات عبد الجابر جاب ﷲ منصور
نهال رافت لطيف سلطان
عبدالعزيز محمد عبدالعزيز محمد
مصطفى محمد محمد عثمان احمد ابراهيم
محمد احمد عبد الحكيم احمد
محمد عصام سيد صبره

الكلية
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره طنطا
تربية ابتدائي الزقازيق
اداب المنصوره
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
اداب انتساب موجه طنطا
اداب انتساب موجه اسيوط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
علوم رياضة المنصورة
حقوق الزقازيق
تربية اسكندرية
تربية اسكندرية
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
علوم القاهره
تربية جامعة دمياط
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب كفر الشيخ
تربية ش.طفولة العريش
اداب انتساب موجه حلوان
فنون جميله فنون اﻻقصر
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
علوم رياضة المنصورة
حقوق قنا جنوب الوادي
نوعية المنصوره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب اسيوط
علوم اسيوط
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم المنيا
استنفد الطالب رغباته
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
536970
162688
611449
654001
160729
436601
457783
211502
652123
585879
673329
442909
662128
238718
654086
539339
118563
390667
576698
355656
816417
152015
678266
663521
886627
381102
369322
613162
682217
305366
359964
660658

اسم الطالب
اجﻼل محمد محمد محمد احمد الجوينى
بسنت فتحى رمضان محمد
هدير محمد عبد الهادي إبراهيم
ايه عثمان محمد عثمان الحفناوي
اسماء على محمد على
شيماء مصطفى السيد مصطفى محمد
امل سعيد محمد عبدالعزيز
عمر أسامه فتوح عبدالعزيز شاهين
محمد خالد محمد محمد الخطيب
جميلة حسام الدين الدسوقى المعداوى
ايمان صبرى حسن على حسن الدويك
نادين باسم حلمى محمد حسن عماره
عبد الرحمن مصطفى حامد شرابى
احمد سيد حسن حسنين
اموره على احمد الشحات
ياسمين عبد العظيم السيد عويضه
شهد عنتر بدرى محمد احمد
ايمان محمود عبدالرحمن كامل
نورهان عطيه محمد عطيه جادﷲ
امنيه عبدالواحد على عامر
هاجر مصطفي محمد عبد القادر
طارق محمد محمد احمد
رانيا محمد الهادى عبد الرزاق عبده
مى نور الدين عبد الشافى مرسى
الشيماء احمد عبد العظيم احمد
ابراهيم رمضان السيد على شداد
ياسمين جرجس عوض ﷲ ابراهيم
محمد عبد ﷲ سعيد ابراهيم برسى
ايه احمد حمزه ضيف محمد
اسماء حمدي جمال بدر
محمد عبدالنبى محمد عثمان
اميره رمضان سليم اسماعيل سليم

الكلية
علوم اﻻسكندريه
تربية ابتدائي الفيوم
اداب الزقازيق
اداب انتساب موجه المنصوره
تربية بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تمريض طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره طنطا
علوم رياضة شبين الكوم
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى المنصوره
تربية ابتدائي السادات
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
رياض اطفال المنيا طالبات
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
الفني التجارى بالمنصوره
علوم المنصوره
طب بيطرى اسيوط
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
تربية بنها
علوم الزقازيق
علوم المنصوره
اثار القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
159525
920807
139637
886279
732304
388784
877878
742132
526419
594419
544270
438698
222006
471136
281736
828571
525351
141758
152624
812355
125678
374905
167479
612910
301257
581325
390701
445506
432334
180648
679140
306783

اسم الطالب
محمد صالح حسن حسن
اسﻼم جمال محمد حسين
اية مصطفى محمد عبد الكريم
مينا ممدوح ثابت صليب
احمد خالد عبد العظيم عبد الجواد
زين العابدين محسن محمد السعيد عبدالمقصود
تيسير حمدى ابوزيد فراج
امنيه محمد نصر عمر
على عيد على بﻼل السودانى
مروة اشرف عوض الظريف
احمد حسين محمود عبد الرحيم ابوشقره
اميرة محمد عبد الحميد محمد احمد
احمد محمد محمد فتحى
ايمان محمد قطب الششتاوى
منة ﷲ هيثم رزق عبد ربه غازى
ايه محمود زكى العادلى
اميرة ممدوح صديق على سليمان
مصطفى عيد ضيف ﷲ محمد
اسﻼم محمد جابر محمد السيد
اسماعيل علي محمد محمد
بسنت رجب جابر احمد السيد
عمرو شوقى مهدى عبدالحميد
محمد شريف طنطاوي احمد
ياسمين عمر احمد سالم
محمود سالم محمد عبد ﷲ
محمود محمد حامد ابوزيد
شيماء اشرف محمد محمد
اميره احمد احمد احمد كريم
عبده عمر عبده عمر علي
احمد ربيع احمد امين
هبه ﷲ هاشم ابراهيم محمد السيد
فايزة احمد عبد الحليم عبد الجواد

الكلية
معهد فني صحى رياضه بنى سويف
حاسبات ومعلومات اسيوط
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد فني صحى اسيوط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب انتساب موجه اسيوط
تربية اﻻسماعيليه
تمريض اﻹسكندرية
تربية جامعة دمياط
علوم رياضة اسيوط
تجاره اﻻسكندريه
تجاره طنطا
نوعية كفر الشيخ
تجاره عين شمس
تجاره سوهاج
زراعه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه حلوان
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
نوعية المنيا
تجاره القاهره
معهد فني صحى بنها
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
معهد فني صحى الزقازيق
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
تجاره طنطا
تجاره انتساب م .بنها
اداب كفر الشيخ
اداب انتساب موجه دمنهور
اداب بنى سويف
علوم المنصوره
اداب كفر الشيخ

Page 4463 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
880843
662650
609738
739757
478776
919916
106569
921056
557417
677336
729411
680916
151189
147168
114126
301304
321123
446377
815463
114811
142277
372440
282653
149801
750767
377380
114969
394829
881630
540008
835455
885747

اسم الطالب
احمد ابوطالب احمد حسن
هدير عبد الناصر السيد الوافى
على محمد على محمد شريف
نسمه عبدالفتاح عبدالجواد محمد
رنا ابراهيم ابواليزيد احمد مبروك
مروه السيد احمد حسن
خالد هشام جابر ابراهيم
مينا صفوت فوزى جرجس
احمد اسماعيل مصطفى إسماعيل العسكرى
ناهد محمدعوض على السيد
الباسل احمد سعدى ابراهيم
حلمى عصام العربى حلمى صالح
سعديه احمد سعيد سليمان
مصطفى سعيد احمد احمد
عبد الرحمن عمرو زكى زكى بدر
احمد بشير صﻼح عبد الدايم
نورا حمدي محمد الدستاوى
عمر هشام محمد محمد غنيم
سمر حسن كيﻼنى حسن
منى جمال حسن محمد
جهاد سيد معروف حسن
تقى ماهر محمد كامل
يوسف عﻼء الدين سيد احمد محمد
حسن على حسن عبده
عبدالرحمن حامد عبدالرحمن على ابودنيا
عبدالفتاح صابر مصطفى سﻼمة
جوليانا اشرف بشارة نظير
مادونا ناصر اديب نخلة
مريم محمود عبد الكريم عثمان
خلود احمد عبدالحميد شحاته القوني
فاطمة سيداحمد رشيدي سيداحمد
ماريا نادر عشم دميان

الكلية
معهد فني صحى اسيوط
رياض اطفال القاهره طالبات
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب الزقازيق
تجاره كفر الشيخ
علوم سوهاج
تجاره القاهره
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
علوم طنطا
نوعية المنصوره
تجاره جامعة السويس
تجاره انتساب موجه المنصوره
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره القاهره
تربية/رياضه عين شمس
تربية/رياضه شبين الكوم
طب بيطرى جامعة السادات
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه المنيا
علوم القاهره
تجاره انتساب م .بنها
تربية بنها
تجاره عين شمس
تجاره انتساب م .بنها
تجاره بور سعيد
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره اسيوط
تربية دمنهور
الزراعة والموارد الطبيعية ج اسوان
معهد فني صحى اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
750493
662156
675746
133526
674074
614746
536230
831938
877012
212899
676189
755348
677900
317716
661280
153610
137425
594433
352203
600887
651392
540373
304675
679048
674136
809637
735970
445695
392988
445661
746619
742839

اسم الطالب
على عماد الدين على رشدى
محمد احمد محمد عبد الحميد السايس
ابراهيم اشرف نبيه ابراهيم خاطر
اسراء محمد عطية عبد الحميد
رنا صابر السيد محمد اليمانى
طارق محمد عبداللطيف محمد محمد
سلمى كامل جميل الحوشى
مصطفى محمد عماد الدين عطيتو خالد
عمر محسن على حسن
حسام الدين حازم محمد اسعد
ساره السعيد محمد عبد العزيز محمد ودنه
ريهام ابراهيم طويلع سلمان
نجﻼء محسن صابر محمود
ياسر صبحي محمد فرج ﷲ
ايمان سعد محمد اﻻمبابى الذكى
نورهان محمد ممدوح عبد السﻼم
احمد محمد فتحي جودة
محمود السيد السيد حواس
دعاء عصام ابوسريع احمد الكحلي
مى محمد حامد محمد
نسمه منير محمد الشربينى الحصي
نعمة عبدالسيد حنا صليب
رضوى نعيم حسين الشيخ
محمد اسماعيل احمد اسماعيل سالم
ميرنا اسامه مصطفى السيد عطيه
دنا محمد عصام الدين محمد حسين
اﻻء محمد عبدالحليم ابراهيم
فاتن فاروق حامد قشقوش
اشرف جمال محمد الزناتي
اسراء بسيونى سعيد زقزوق
ايه علي عبد العال لطفي
ايه حمدي محمد صالح

الكلية
تجاره بور سعيد
تربية رياضيه بنين المنصوره
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
زراعه القاهره
تجاره المنصوره
تجاره الزقازيق
تجاره دمنهور
ك.ت .فني صناعى قنا
حقوق اسيوط
تجاره القاهره
علوم رياضة المنصورة
تربية العريش
معهد فني صحى المنصوره
علوم رياضة جامعة دمياط
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
علوم بنى سويف
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
معهد فني صحى بور سعيد
علوم عين شمس
تجارة جامعة السادات
تجاره جامعة دمياط
تجارة جامعة السادات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره المنصوره
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
علوم الزقازيق
تجاره طنطا
تجاره بنها
علوم طنطا
تجاره جامعة السويس
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
501965
750966
110021
376973
215835
876161
361676
307133
582864
657157
292038
896349
609100
661499
676490
111514
312450
593664
739377
826976
140344
587898
546306
442256
383912
327491
658814
653775
377507
301165
731128
913105

اسم الطالب
فاطمة جابر محمد محمد جبر
عبدالرحمن محمود احمد عبده مصطفى
مفدى اشرف مكرم شفيق
ساره عادل عبدالرحمن محمد غنيم
شيماء راضى عبد السﻼم بدر
نهى احمد سيد بركات
ياسمين حسين احمد عبدالحميد
اﻻء عبد الحليم السيد زيدان
ساره كمال زكريا عمر بدير
ميار صبرى محمد على السيد
سلسبيل عادل محمد احمد هيكل
مارينا ماهر لطفى كامل
محمد ابراهيم اﻻمام خربك
ساره مصطفى نجيب احمد يونس
هند عبد ﷲ محمد على عبد المطلب
نرمين شريف محمد السيد
خالد سعيد عبد الحميد خليفة
على محمد على محمد عبدﷲ
دينا عبد الرحمن مصطفى عبد الرحمن
فاطمة عبدالناصر أبوالدهب عبدﷲ
نورالدين ايمن صالح احمد
محمد عبد العزيز عبد الحميد خضير
منة ﷲ متولي ابراهيم اسماعيل عمرو
احمد محمود ابراهيم موسى رحاب
عبدالرحمن رمضان عبدالمنعم مصطفى
محمد محمود احمد السيد عامر
محمود مجدى البسطويسى محمدالبسطويسى
احمد اسامه يحيى محمد اﻻنصارى
نهاد كمال احمد محمد
مايكل سامي جرجس مطر
شروق شوقي محمد عبد ﷲ محمد عمر مرعي
لمياء احمد حامد بركات

الكلية
اداب اﻻسكندريه
تربية بور سعيد
معهد فني صحى امبابة
طب بيطرى بنها
اداب عين شمس
اداب اسيوط
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تربية ابتدائي السادات
اداب المنصوره
تجاره المنصوره
حقوق القاهره
تربية رياضية بنات سوهاج
تجاره بنها
زراعه المنصوره
تربية طفوله الزقازيق
اداب القاهره
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تربية جامعة دمياط
اداب الزقازيق
اداب اسوان
حقوق انتساب موجه القاهره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب اﻻسكندريه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
طب بيطرى بنها
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب انتساب موجه الزقازيق
استنفد الطالب رغباته
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
285945
738508
164756
217991
120920
752562
526832
502596
833260
595701
435813
737947
445580
232384
456506
170289
445247
306856
362101
115613
530119
613564
876468
602679
123688
446484
206643
885636
878120
452643
754221
816062

اسم الطالب
يسرا محمد على محمد السباعى ريه
محمد سعيد سليمان محمد
منار ضياء احمد محمود
نورهان عماد احمد محمد محمود
مصطفي عبد الباسط يوسف سليم
ايمان عادل غريب ابراهيم احمد
اﻻء محمد محمد ابراهيم راشد
هنا حسام الدين عبدالمعز محمد
جورج رفعت موريس غالى
آيه عماد عبد اللطيف متولي منتصر
سارة مصطفى محمد اسماعيل عبد الحافظ
عمر عبدالعـظيم كامل محمد
هاجر رضا احمد مصطفى الحصرى
عبد ﷲ سعيد ابو السعود الجارحى
دينا حلمى رأفت حلمى الميهى
ساره خالد محمد على
اسماء سعيد عبدالوهاب عبدالبر
داليا محمد محروس معاذ
دنيا محمد ذكى اسماعيل
عمرو خليل كامل مصطفى
اسامه عادل السعيد حامد النعناعي
أيه سالم احمد مرسى السيد
امل خالد حسن نصار
غاده ماهر عوض السيد صبيح
كريم محمد طه السيد
احمد خالد عباس عبده شلبى
ساره ايمن خطاب محمد
اميره عرفان حلمي سيد
مهرا احمد عباس محمود
بسمه رمضان السيد الفخراني
عبد الرحمن عزت مجاهد ابراهيم
ياسمين درويش دسوقى على

الكلية
زراعه عين شمس
دار العلوم ج القاهره
دار العلوم الفيوم
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر
تربية عين شمس
علوم بورسعيد
تربية اسكندرية
علوم اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
علوم جامعة دمياط
علوم اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
علوم طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية طنطا
اداب انتساب موجه الفيوم
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم جامعة دمياط
معهد فني تمريض الزقازيق
تربية طفولة اسيوط
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
حقوق القاهره
تربية اسيوط
اداب اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
اداب المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
878707
812169
729959
669920
304835
370041
601827
162997
600790
732593
810462
876886
430972
116835
284790
302656
443022
118104
294032
294115
365397
814886
837873
826512
520211
597923
356370
123332
510968
366412
536227
913032

اسم الطالب
كيرلس صبحى منصبر غطاس
حسين محمد حداد توفيق
جهاد محمد احمد زيدان
عبد ﷲ سالم مبارك سالم ﻻفى
شروق عماد الدين السعيد عبد المقصود الدسوقي
اميره محمد ابوالفتوح ابراهيم
احمد جاب ﷲ السيد محمدى
عبد الرحمن فتحي فرج عبد السميع
امل جمعه عبدالرؤف جمعه
منه ﷲ حسين احمد حسين
محمد توني احمد خلف
رانيا محمد حسن سليم
جهاد محمود عبداللطيف محمد
محمد عاطف مرسى جمعه
ندى احمد شعبان عبدالنبى جاد المولي
احمد معتز على سليم
الزهراء حمدى عبدالعزيز محمد عﻼمه
هبة عبد العزيز بدوى عبد العزيز
مصطفى محمد مصطفى محمد
مايكل نشأت انجلي جيد
ايه امين امين محمد
جوزيف ايهاب الفى واسيلي
اميره جمال حسين محمد
خالد مصطفى احمد نور الدين
دينا محمد صفاء سعيد أباظه
مؤ من عبد اللطيف عبد المقصود ابوالدهب
ساره الباسطى البدرى حافظ
اسﻼم عماد محمد حمدي السيد
محمد احمد عيسى محمود عيسى
احمد اشرف محمد عبدالسﻼم عبدالسﻼم
سلمى حسن شهاب الدين على
منى عبد الصبور عبد المعطى عبد الرسول

الكلية
تجاره اسيوط
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تربية الزقازيق
تجاره كفر الشيخ
تربية طفوله شبين الكوم
اداب انتساب موجه الزقازيق
معهد فني تمريض الزقازيق
تربية الفيوم
تجاره الزقازيق
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجاره اسيوط
تجاره اسيوط
تجاره اﻻسكندريه
تجاره طنطا
حقوق حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية طنطا
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره عين شمس
حقوق حلوان
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
معهد فني صحى اسيوط
حقوق اسوان
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تجاره جامعة دمياط
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
تجاره انتساب موجه قاهره
حقوق اﻻسكندريه
تجاره بنها
حقوق طنطا
تربية طفولة أسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
156622
754742
806885
425924
606927
123520
907911
241000
295865
755768
580070
910377
294538
238192
371522
213062
815370
653241
666595
754731
507878
744186
605592
461615
606302
658429
606809
837363
138665
727170
146770
507771

اسم الطالب
احمد سعيد عبد الوهاب يوسف
سﻼم محمود سﻼم حسين سﻼم
نورﷲ عربى عبد العزيز محمود طايع
كاترين مارى جرجس عبدﷲ جرجس موسى
ندى محمد عبدالعزيز محمد
عبد الرحمن محمود عبد ﷲ سيد احمد
حسين عبد الرحيم حسنين سليمان
سهيله عماد جﻼل ابراهيم
اميرة محمد سباق احمد
ميار ابراهيم احمد مصطفى
رانيا صبحى محمود حجاب
محمد ناجح محمد حسنين
عبد الرحمن عبد ﷲ رفيق عبدﷲ حسن
اميره عاطف طلبه على احمد
دميانه حبيب بخيت داود
منة ﷲ فوزى محمد السيد
ميرنا نمر صموئيل بسخرون
مى محمد زغلول احمد سﻼمه
عزت هشام عبد ﷲ محمد النجار
بهاء الدين احمد علي صقر
مؤمن حسين عباس محمد على
ياره عفيفى ابو سريع محمد
ياسمين احمد فوزى احمد
اسراء عبدﷲ ابراهيم عبدالحميد عثمان
احمد عبدﷲ مجاهد قطب
مسعد محمد رضا الشحات الغريب
ميرنا محمد عبد الحفيظ محمد
مدحت فوزى سعيد محمد
نسمه مجدى محمد مصطفى
مازن حسن السيد حسن
اميره حامد على حامد
محمود ممدوح احمد محمد رمضان

الكلية
تجاره بنى سويف
تربية/رياضه العريش
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره بنها
تمريض سوهاج
تجاره انتساب موجه قاهره
علوم رياضة حلوان
علوم العريش
معهد فني صحى طنطا
تربية اسوان/رياضة
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق حلوان
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
حقوق القاهره
تجاره بنى سويف
طب بيطرى الزقازيق
تجاره كفر الشيخ
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
معهد فني تمريض الزقازيق
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
معهد فني تمريض المنصوره
طب بيطرى الزقازيق
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تجاره القاهره
كلية اللغات والترجمة سوهاج
علوم القاهره
تربية رياضيه بنين اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
148625
436291
592717
661304
425445
651162
600344
208774
806182
593517
162861
205332
747330
297333
390774
160501
906990
669175
671146
383019
610882
164490
673841
170278
321879
745343
139065
837406
654256
655914
205661
473228

اسم الطالب
وفاء رمضان محمود محمد الدالى
اسراء شحاته حسن شحاته
احمد اشرف ابراهيم فايد
رنا محمد عبد الغنى احمد نور الدين
على هيبه عوض خالد
مريم ايمن احمد حسن البشات
جهاد مصطفى عبد ﷲ محمد عبد العال
محمد احمد محمود فهمى
اسماء محمد احمد عبد الرحمن
دنيا السيد السيد الهواري
اسماء محسن ذكى على
ايرينى مرقص شحاته ميخائيل
يوسف حسن ابو زيد احمد
ايمان طلعت فايز حكيم
مها احمد على محمد
سحر احمد حبشى عبد الحميد
حاتم شعبان توفيق حنفي
بسمه مسعد زايد عبد الفتاح الدسوقي
هاجر ايمن السباعى ﻻشين
احمد محمد على محمد شفيق
احمد العربى متولى محمد ابراهيم
نورهان احمد انيس حسين
عبد ﷲ سامى عبد ﷲ الدسوقى عبد القادر
اسماء جﻼل فكرى حجازى
احمد عبد المقصود محمد النجار
مصطفى محمد مصطفى محمد
محمود ايهاب محمد عبد الحليم
كريم شعبان سنوسي محمد
اسﻼم على احمد امين البحيرى
احمد عﻼء الدين سعد ابراهيم
احمد محمد احمد محمد احمد رزق
عبدالرحمن عبدالمنعم دياب عبدﷲ عاشور

الكلية
اقتصاد منزلى حلوان
حقوق اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه المنصوره
حقوق اﻻسكندريه
زراعه المنصوره
تربية ابتدائي الزقازيق
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
دار العلوم المنيا
علوم جامعة دمياط
اداب بنى سويف
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تجاره عين شمس
علوم رياضة الزقازيق
تربية ابتدائي بنى سويف
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب المنصوره
علوم المنصوره
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
تجاره الزقازيق
حقوق بنى سويف
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب انتساب موجه الفيوم
علوم رياضة اسيوط
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
معهد فني تمريض اسيوط
تجاره انتساب موجه المنصوره
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
علوم رياضة كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
479618
183499
218206
157187
137343
299065
321422
351604
544415
299587
306263
586655
175744
805355
205789
364366
730259
612461
291260
466031
500153
170117
216970
281106
287808
905532
299784
802910
352138
166477
921058
372345

اسم الطالب
رحيم فرحات رحيم فرحات يونس
حسام سيد على السيد
تقوى مصطفى عبد العزيز مصطفى
ايمان محمد رمضان محمد
بدر الدين ابراهيم عفيفى محمد
اثار امين محمد امين
ميرفت عبد الحميد ابراهيم عمار
منى حسام رؤوف محمد
خالد محمد خليل السيد خليل
اماني احمد احمد محمود
ابراهيم محمد ابراهيم الوشاحى
رباب عبدالحميد محمد عبد الحميد الشاذلى
عواطف عبد العظيم احمد مصطفي
دميانه شوقي ذكي حنين
محمد طلعت على عبد الصمد
ايمان محمد جمعه عبدالعزيز
خالد مجدى على عبد الخالق
محمود السيد على احمد
كريم فتحي درويش محمود
وﻻء احمد محمد فؤاد اللبيشى
بيير عماد حلمى يوسف موسى
دينا رجب فؤاد محمد
انطونيوس سﻼمه تامر غب﷼
محمد عماد ابراهيم عارف
ايمن فؤاد توفيق مهني محمد
منار محمد سعد محمد
محمد رجب محمد سيد عبد الفتاح
مينا اشرف فهيم باهور
بﻼل احمد محمد عطيه اسماعيل
محمد صابر حسين ابوبكر
نوره حسن توفيق محمد
ساره جمال ابراهيم عبدالحميـــد

الكلية
علوم كفر الشيخ
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب القاهره
تربية ابتدائي بنى سويف
زراعه القاهره
تربية حلوان
دار العلوم ج القاهره
حقوق حلوان
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي بنها
اداب انتساب موجه حلوان
اداب سوهاج
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
فنون جميله فنون اﻻقصر
تجاره اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه الفيوم
تربية عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب جامعة دمياط
معهد فني صحى سوهاج
تجاره عين شمس
تجاره اسيوط
تجاره عين شمس
تجاره بنى سويف
تجاره سوهاج
تجارة جامعة السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
883098
918079
919368
660947
546102
439946
745180
218672
741024
837863
294400
367018
439643
530376
524161
372512
230037
210076
367881
315625
382139
652622
368213
744796
214404
452945
144084
601555
435799
439190
534274
559522

اسم الطالب
فيوﻻ اشرف موسى روس
احمد عصام يوسف عبد الﻼه
فتحى فتيحه راضى احمد
محمد عبد العزيز حسن على جدامى
جهاد صبحى عبد العظيم موسى احمد
هدير السيد إبراهيم محمد الحلفاوى
رقيه محمد محمدى محمد
هبه مصطفى محمد عبدالمجيد
كيرلس مجدي فاروق حكيم
وﻻء مصطفي محمد سيد
محمد محمود محمد عبدالسميع
احمد اشرف محمد البيومى ابراهيم السيسي
انجي السيد العربي عبدﷲ محمد السيسى
محمد صالح عبد الجليل عبد الجواد
منه عمر محمود مصطفى زهره
نورهان محمد محمد حسنين
نورالهدى محمد محمد توفيق
يوسف عباس محمد رياض نديم
مريم ياسر كامل عبدالوهاب
احمد صبحي مصطفى محمد حﻼوه
اسماء مصطفى احمد الوكيل
محمد عيسى ابو الغيط عبد الوهاب ابو النجا
ماريهان محمود السيد محمد يونس
نهاد عاطف عبد العزيز محمد
كريم محمد عبد المقصود سيد احمد
هاجر على محمد عبد المنعم الشيخ
حمادة السيد ابراهيم اسماعيل
دنيا محمد عبد ﷲ محمد عبد الهادي
جهاد محمد حسن محمد حسن
ياسمين احمد جﻼل السباعى هاشم
نرمين مختار عبد النبى عيسى
محمد فخرى عبدالعزيز محمود يوسف

الكلية
تجاره اسيوط
حقوق سوهاج
تجاره سوهاج
تجارة جامعة السادات
علوم رياضة طنطا
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تربية اﻻسماعيليه
حاسبات ومعلومات حلوان
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تجاره عين شمس
تجاره بنها
اداب اﻻسكندريه
حقوق اﻻسكندريه
تربية أساسي اسكندرية
تجاره عين شمس
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية الفنون التطبيقية ببنها
علوم بنها
تربية ابتدائي بنها
تجاره طنطا
دار العلوم ج القاهره
تمريض اﻹسماعيلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه طنطا
حقوق انتساب موجه القاهره
رياضيه بنات الزقازيق
زراعه اﻻسكندريه
تجاره دمنهور
تربية ابتدائي دمنهور
تربية/رياضه دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
464260
299805
875106
309476
505776
539116
156860
837262
531154
163380
541808
382958
595503
612374
739146
377373
478409
535771
301948
231529
367350
389834
207493
233279
669561
737522
288953
303888
666417
458259
907710
751663

اسم الطالب
مهند ابراهيم حسن عبد القادر حسن
هشام محمود احمد عبدالباقى
محمد يوسف محمد عبادي
ريم السيد محمد عبدالمعطى الدومى
مصطفى صبرى عبد اللطيف مصطفى
هدى كمال محمد حميدة عطية
جرجس حنين حنا عطية
احمد جمال محمد صﻼح الدين كامل
محمد احمد عباس محمود منصور
نورهان محمود السيد احمد السواح
باسم اسماعيل محمود اسماعيل ياسو
احمد عباس صقر شرف
محمد حسن عبد الحميد فرحات
احمد محمد الهادى محمد سلطان
اسراء عبد القادر السيد عبد الحفيظ
اسﻼم كريم مرسى عبدالمنعم مرسي
حسن حسن سليمان سليمان سلطان
سارة محمد صبرى ابراهيم أبو الفرج
طارق ممدوح محمد جوده شرف الدين
مروه محمد مصطفى محمد
ايه عمر السيد احمد بدوى
فاطمه على لطفى علي
ميريت ايهاب احمد محمود خليل
عمر محمد المهدى ابراهيم
احمد صﻼح محمد منير عبد الوهاب
ايمان السيد عبد العظيم السيد
محمد عﻼء الدين عطيه محمد
اسراء سامي محمد نجيب سﻼم
هناء ممدوح عبد السيد سالم
إسﻼم محمد أسعد القاضى
مرفت عبد الشافي عباس محمد
ريهام ابراهيم محمد على ابراهيم

الكلية
فنون جميله فنون المنيا
معهد فني صحى امبابة
تربية ابتدائي اسوان
تمريض شبين الكوم المنوفية
تجاره دمنهور
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره بنى سويف
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
زراعه دمنهور
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
طب بيطرى بنها
تجاره جامعة دمياط
تجاره الزقازيق
علوم الزقازيق
حقوق بنها
علوم رياضة طنطا
علوم اﻻسكندريه
علوم رياضة الزقازيق
تربية عين شمس
تربية بنها
كلية البنات آداب عين شمس
حقوق حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره الزقازيق
تجاره القاهره
استنفد الطالب رغباته
نوعية المنصوره
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تربية سوهاج
علوم بورسعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
842653
558320
428125
609811
920110
588983
205070
733500
524696
727359
105965
664032
209947
545633
291975
731124
185415
281198
304801
233827
310045
503792
360467
806056
140478
282577
750064
284241
302376
295263
660492
849578

اسم الطالب
ياسمين فتحي جمال شتيوي
اسماء صالح محمد السيد
احمد صبري احمد صابر
ايه طارق حسن البليهى
محمود رجب متولى محمود
نورهان رضا احمد طلخان
ايفون جورج ثروت نجيب
جهاد عبد العظيم مختار عبد العظيم
كريم احمد جابر هﻼل
محمد اسماعيل عثمان اسماعيل
مصطفى محمود السيد مراد
مى عبد المنعم محمد احمد على فراج
علم الدين محمود صديق علم الدين
حسن ابو الدهب السيد محمد عسران
تقي محمد حسن محمد محمد
سماح انور محمود محمد الحزين
محمود محمد سيد محمد
احمد طارق محمود حسن عبد الرحيم
هدير ابراهيم جابر الطنبداوى
عمار عاطف عطيه خليل
محمد محمود اﻻحمدي شعيب
عمرو احمد مغربى على القليعى
فادى سامى محمد عبدالمجيد
نجوى انيازى عبدالجواد ابراهيم
جرجس رمسيس صابر عبد المﻼك
مازن علي محمود درباله
عبد الرحمن سيد محمود محمد العاجز
عبد ﷲ عادل جوده الشرويدي
مصطفى السيد عبد السﻼم السيد حسين
ريهام سيد على احمد
احمد محبوب صﻼح حسن محمد
ابراهيم عزالدين عبد الحكيم محمود

الكلية
تربية المنيا
اداب دمنهور
اداب دمنهور
تربية الزقازيق
تجاره سوهاج
تربية طنطا
تجاره عين شمس
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره طنطا
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
تجاره بنى سويف
تربية/رياضه المنصورة
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تربية طفوله شبين الكوم
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
حاسبات ومعلومات الفيوم
علوم رياضة عين شمس
اداب انتساب موجه المنيا
تربية حلوان
حقوق القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
حقوق عين شمس
معهد فني صحى المنصوره
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
835762
234317
302390
234988
576392
681657
385332
502413
674496
670998
671578
241118
127268
888120
468717
208888
527688
844495
279453
316018
884396
220248
543850
110608
471888
593225
728597
437007
384253
751839
739050
388948

اسم الطالب
سمر سيد عكاشه محمود
عمرو سمير عبد الحليم على
عادل عﻼء السيد الفخرانى
اية عمر محمد ربيع السعدنى
منال حسن يوسف محمد الفرت
ايهاب عصام محمد على غانم
مصطفى فوزى رشاد محمود
جورج وحيد سامى جرجس
امانى ايمن محمد سليم مصطفى ابو عيش
فاطمه محمد طه عوض
محمد السيد محمد ابراهيم
وفاء رضا محمد عبد القادر
ايمان مصطفى مقبل خالد فرج
مروه محمد على جابر
محمود عبد الحليم حلمي عبد الكريم
عصام محمد حسين على
غادة إبراهيم سعدى زيان
عادل محمد عبدالعزيز عبدالرحيم
محمد حسن حسين جوده
اية ثروت محمد أحمد نصر الدين
نورالدين محمد حمده ابوالعﻼ
هدير خالد محمد عباس
ساره احمد محمود عبدﷲ محسب
محمد حمدي احمد محروس
عبد الفتاح محمد عبد الفتاح عبد العليم حسن
مجدي محمود يوسف الفار
يارا سعيد الزناتي محمد علي
مريانه عصفور كامل عبدالوهاب
مروه شعبان يونس محمد السقا
روفيدا محمود عبد الحميد ابراهيم سالم
سيد خالد السيد محمد
احمد عبدالعال محمد عبدالعال

الكلية
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
علوم شبين الكوم ج المنوفية
كلية البنات تربية عين شمس
نوعية طنطا
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
حقوق بنها
تجاره طنطا
تربية طفوله الزقازيق
علوم رياضة الزقازيق
علوم جامعة دمياط
اداب انتساب موجه القاهره
حقوق القاهره
اداب اسيوط
حقوق اﻻسكندريه
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
زراعه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه بنى سويف
علوم رياضة القاهرة
طب بيطرى بنها
اداب اسيوط
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تربية أساسي اسكندرية
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
علوم المنصوره
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تربية ابتدائي الزقازيق
تربية اسكندرية
نوعية عباسيه
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
تجاره جامعة السويس
تجاره عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
150718
147255
431027
905663
907835
579107
291506
901012
819352
103232
361303
440566
458051
456414
305393
835419
380060
878041
448604
546271
128966
214674
676976
671256
388356
599902
612785
144787
675120
653153
164517
141326

اسم الطالب
شيماء محمود عبد العزيز محمد
محمود مصطفى بشير على حماد
دينا السيد فؤاد عطيه علي موسي
احمد قدرى حافظ عبد الﻼه
انتصار عبد العظيم عبد الباسط حسن
محمد عبد الحي السعيد محمود عبيد
احمد عادل عبد العظيم امين
احمد عثمان احمد عثمان
اسﻼم محمود عبد الحليم عبد العال
رحيم امجد خليل رجب خليل
هيام جمال عبدالحميد مهنى
نورهان عصام الدين مصطفى سعد اللبيدى
فتحيه عادل عبدالهادى متولى حبيشى
ايمان ربيع صﻼح عطيه سﻼمة
اية عبد الوهاب خالد محمد تاج الدين
أميرة محمد محمود رمضان
اسماء محمد سالمان رفاعى
مريم فايز رمزى مكارى
سلمي أيمن أحمد حنفى
نور محمد محمود سليمان ابو اليزيد
يوستينا ابيا جميل صادق
محمد ناصر عبد المحسن محمد
كريم الدسوقى محمد ابراهيم
الهام عمرو فكرى ابراهيم جاد
محمد حماده فؤاد سعيد
محمد فوزي محمدعبد السﻼم محمد الشافعى
محمد خالد اﻻحمدى محمد عقل
محمود حنفي محمود ناصف
احمد ابراهيم ابراهيم البونى السيد سعد
نورهان محمد احمد السعيد دياب
اسراء رمضان سليم عبد الكريم
دنيا سيد حلمى محمد

الكلية
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره القاهره
فنون جميله فنون المنيا
تجاره سوهاج
اداب سوهاج
علوم رياضة المنصورة
علوم رياضة حلوان
تربية رياضية بنين سوهاج
تجاره اسيوط
تجاره القاهره
حقوق عين شمس
طب بيطرى اﻻسكندريه
تربية ابتدائي طنطا
اداب طنطا
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
معهد فني صحى اسوان
علوم عين شمس
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
نوعية فنيه طنطا
علوم رياضة اﻻسكندرية
اداب حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق المنصوره
طب بيطرى بنها
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره انتساب موجه الزقازيق
حقوق الزقازيق
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب انتساب موجه المنصوره
تربية الفيوم
تجاره القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
667290
226460
312536
603453
238027
739936
149414
122045
367761
211218
468322
662514
456358
148161
227037
503378
388565
660662
740719
731455
587916
356806
169231
277920
841187
380091
162672
885629
160548
523347
601892
675420

اسم الطالب
اﻻء وفيق بركات الصاوى شبانه
مصطفى وليد محمد ابراهيم عبدﷲ
احمد فرحات مقلد عبداللطيف
مصطفى محسن محمد امين عبد المجيد
اﻻء عبده حسن محمد
وفاء ممدوح كامل فرج السيد
اميره ياسين احمد محمود
سارة اسامة عبد ﷲ محمد
رانيا اشرف عبدالعزيز مرسى
كيرلس عوض ﷲ عزيز عوض ﷲ
احمد محمد عطيه على عطا
محمود محمد عبد ﷲ جاد السيد
محمد ابراهيم غريب سليم
احمد جمال سﻼمة ابو طالب
هناء ابراهيم نصر عبد العزيز
محمد أشرف السيد حسن سالم
دينا السيد ابوالفتوح السيد
مروه عبد الفتاح لطفى عز الرجال الحداد
اندرو نادر ادوارد جورجى
اسماء محمود احمد محمد
تقى عادل محمد النويهى
ابراهيم عبدﷲ ابراهيم عطا
ساره محمود احمد حسين
مي احمد عبد القادر فرحات اﻻشقر
سلمى طه سيد مخلوف
نورهان سيد عبدالسﻼم حسن
اميره حسين رجب ابراهيم
اميره جمال رمضان منصور
منار مصطفى فتحى عوض ﷲ
عمر محمد عبده بسيونى محمد عبده
السيد طارق السيد محمد
نورا الخزامى عبد اللطيف على جبريل

الكلية
رياض اطفال المنصوره
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
تربية/رياضة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه الزقازيق
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
اداب الزقازيق
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره القاهره
تربية ابتدائي بنها
اداب القاهره
حقوق طنطا
نوعية المنصوره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
زراعه عين شمس/رياضة
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
علوم رياضة اسوان
نوعية بنها
اداب المنصوره
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
تربية الزقازيق
علوم رياضة الزقازيق
حقوق القاهره
علوم الفيوم
فنون جميله فنون المنيا
رياض اطفال المنيا طالبات
زراعه عين شمس
علوم الفيوم
تربية اسيوط
تربية ابتدائي بنى سويف
زراعه اﻻسكندريه
عالي هندسة بلبيس
اداب كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
733787
891380
670556
239040
165726
223937
682187
578294
368035
800676
541981
281398
453755
599873
917582
369731
525968
808648
286419
373642
106509
661157
825221
211709
547254
894991
321140
905597
729258
455635
376472
436535

اسم الطالب
ايمان محمد فتوح محمد مصطفى
احمد عاطف عبد الرحيم حسن
اسراء طارق عباس امين ابراهيم
محمد احمد عبدالعظيم عبدالحافظ
منار عبد المحسن حميدة مسعود
ليليان هانى ثروت عازر
على صابر محمد السخرى
اسراء محمود رياض البسيوني
ياسمين صالح عبدﷲ عبده الزغبى
ساره حمدى عبد العزيز محمد
محمد عبد ﷲ حسن الطويله
عبد الرحمن طارق حنفى محمود عشماوى
روجينا وجيه جورجي سليمان
عمرو السيد احمد السيد على
امل محمود سلطان عبد الﻼه
هبه عبدالمنعم فريد محمد ابراهيم
عمر محمود فتح ﷲ رمضان مسلم
عمرو ابراهيم نصر عبدالعزيز
حنان محمد عبد العظيم عبد المقصود
احمد عﻼء محمد منير محمد عبدالتواب
ايه عمرو مصطفى محمد يوسف
محمود عبد الرحمن محمد السيد عيد
مريهام قزمان بهنام وردخان
عمرو احمد حسن لطفى محمود
احمد محمد عبدالحميد عبدﷲ الفران
رحاب حسين شرقاوي حسين
اية مبروك على الخولى
حماده معوض محمد ربيعي
هاجر خالد محمد السيد محمد درويش
احمد محمد ابراهيم نور صديق
احمد عادل صديق عطيتو يوسف
مروة عابدين عبد ﷲ ابراهيم ابو زيد

الكلية
نوعية فنيه الزقازيق
اداب اسيوط
علوم جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية الفيوم
تجاره الزقازيق
معهد فني تمريض المنصوره
اداب انتساب موجه طنطا
اداب الزقازيق
تربية ابتدائي المنيا
علوم رياضة اسوان
تجاره عين شمس
علوم طنطا
تجاره الزقازيق
اداب سوهاج
تربية بنها
اداب اﻻسكندريه
اداب المنيا
اداب عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره القاهره
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره عين شمس
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
اداب سوهاج
معهد فني صحى بنها
تجاره سوهاج
علوم الزقازيق
طب بيطرى بنها
حاسبات ومعلومات المنيا
زراعه اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
907426
888708
351440
311946
142665
817058
157258
658502
129791
282343
544684
132028
532818
111167
309941
814188
829569
534630
295794
527460
467331
818833
208114
584896
584529
535262
277147
878753
541550
451168
395781
675647

اسم الطالب
رضا احمد الدسوقي محمود
شيماء احمد عباس محمود
منه ﷲ محمد محمود عبدﷲ سعده
احمد جمال عبد المجيد عوض
اسراء شعبان سعد ابو العنين محمد
جورج عادل داود عبد المسيح
سالمين محمد ابراهيم خليل
مريم ابراهيم حامد محمد ابراهيم عبده
عبد الناصر زكريا علم الدين محمد عبد الﻼه
ميرنا محمد مدحت محمدرمضان
محمود محمد عبدالموجود عبدالحميد النوبى
محمد احمد ابوالفتوح على
محمد حربي فتح ﷲ رياض
هدير احمد على بدر الدين
محمد السيد محمد الغنيمي
إسﻼم محمد حمدى محمد
امل محمود موسى حسن
شيماء مجدى مصطفي عبد الحميد التلوانى
هالة صﻼح الدين أحمد صالح
ياسمين عادل محمد توفيق داود
طارق جمال محمد محمد حسين
صفاء نجاح بﻼل بكر
بسنت سيد علي حسن
ايه محمد محمد نصار
محمد محسن محمد عبد الرحيم الشاعر
روان عزت عبد الجيد يسن خلف ﷲ
محمود صﻼح عبد المنعم عبد العزيز
محمد حسن زكى محمد
عبدالواحد عزالدين عبدالواحد محمد
محمد عيسى مختار خليل زويل
وليد ممدوح محمد هاشم
منار وجدى السيد الدسوقي

الكلية
تربية ابتدائي سوهاج
نوعية فنيه اسيوط
اداب عين شمس
معهد فني صحى بنها
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
حقوق بنى سويف
تربية ابتدائي بنى سويف
اداب المنصوره
حقوق حلوان
السن عين شمس/رياضة
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
زراعه القاهره
تجاره طنطا
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
معهد فني صحى سوهاج
نوعية اﻻسكندريه
كلية البنات تربية عين شمس
فنون جميله فنون اﻻقصر
نوعية كفر الشيخ
رياض اطفال المنيا طالبات
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره طنطا
تجاره طنطا
تربية دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى اسيوط
علوم رياضة كفر الشيخ
تجاره طنطا
تجاره انتساب م .بنها
تجاره المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
752544
737712
372255
443172
831756
889758
166874
229590
225150
245090
353166
309890
442271
675311
656123
897061
284616
679487
225218
459905
245215
901731
512138
220572
228111
756302
663504
754141
445494
226264
290087
362381

اسم الطالب
اسماء سيد احمد عبده عبده خليفة
ندا محمد جودة محمد اﻻنور
نورهان عادل احمد محمد
سماح نبيه على بدوى درويش
حنان عبود علي محمد
مريم عاطف صامويل بحران
جهاد جمعه صابر عبد المجيد
ساره عصام كمال متولى
امير نبيل بدرى شنودة
رانيا سعيد ابراهيم عوض ابراهيم
حازم محمد حسن حسين
فرج عبد الواحد حسن حمد
عبد المنعم حمدي محمد العيسوي رحاب
احمد سامى محمد عثمان الجمل
عبد العزيز خير عبد العزيز السعيد رمضان
ندا عبد الناصر محمد حسن
مريم عادل صابر عبدالحليم شلبي
اميره صبحى محمد هﻼل
محمد عبدالعظيم يونس سيد
اسماء محمد احمد محمد الفوال
بسنت احمد اسماعيل احمد
سلمان جمال الفرغلى احمد
علياء سعيد منسى منصور منسى
مصطفى خالد محمد جاد محمد
خالد سيد احمد على فرغلى
ندا حسن سلمى سليم
منه ﷲ ابراهيم عبد العليم الشربينى الجندى
منه ﷲ محمد محمد شعبان محمد
هبه احمد السيد حسب ﷲ حبيب
ضياء الدين عبدالناصر قبيصي
فاطمة الزهراء احمد حسن احمد
ندى عاطف محمد رضا محمد ابراهيم

الكلية
تجاره بور سعيد
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب م .بنها
تجاره طنطا
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تربية ابتدائي اسيوط
خدمه اجتماعيه الفيوم
اداب سوهاج
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
نوعية عباسيه
حقوق عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة اسوان
عالي هندسة بلبيس
معهد فني صحى رياضه المنصورة
اداب سوهاج
فنون جميله فنون حلوان
معهد فني صحى المنصوره
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تربية حلوان
علوم بورسعيد
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق انتساب موجه عين شمس
تربية العريش
تجاره كفر الشيخ
تجاره بور سعيد
علوم رياضة طنطا
تجاره عين شمس
بنات تربية/رياضه عين شمس
تجاره عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
511004
313478
392366
756330
156862
535791
818607
125901
916657
121040
445966
219848
733611
124923
659671
580617
834428
745250
441623
135942
352045
581723
666927
138725
209289
318285
672757
535178
455195
115515
735316
661862

اسم الطالب
احمد محمود عبد الصادق عبد الرحمن البرعى
اميرة سامي محمد عبدالمهيمن عامر
ندى ابراهيم احمد ابراهيم
خالد عبد الحميد مرشد ابراهيم
رمضان صابر محمد خليفة
شيماء رجب شعبان ابراهيم شاهين
رنه مخلوف عيد عبدالجليل
لمياء سعيد السمان محمد احمد
مادونا عزت عطا هﻼل
عبد الرحمن مختار محمود زكى
سارة قطب عبد الحميد على العبد
فاطمه ماهر همام هاشم
الشيماء محسن سعيد عيسي
كيرلس عطية ثابت جندى
ايه عﻼء محمد ابراهيم احمد
عزه محمد فوزي سلطان
عﻼ عبدالعاطى محمود عليوه
ابراهيم اشرف ابراهيم يسري ذكي
محمد بسيوني عبدالرحمن بسيونى بهلول
ناريمان سلطان عبد الوالي احمد
محمد ممدوح ابراهيم القبﻼوى
ياسر السيد محمد داود
محمود ابراهيم محمود على
منة ﷲ محمد انور صﻼح
حسين مجدى حسين محمود
احمد ادريس بدر السيد
ادهم فؤاد فتحى محمد الشوربجي
نهى اسامة محمد احمد غازى البنا
محمد وجدى محمد محمود عباس
سلمى طارق عبد العليم محمود
احمد عبدالنبى محمد غريب
يمنى كارم حسن على سيداحمد

الكلية
اداب دمنهور
تربية السادات
تجاره بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني صحى بنى سويف
تربية ابتدائي دمنهور
اداب المنيا
تجاره انتساب موجه قاهره
علوم اسيوط
تربية/رياضه حلوان
تجاره جامعة السويس
اداب انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره انتساب موجه قاهره
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
تربية ابتدائي طنطا
اداب انتساب موجه اسوان
علوم رياضة اﻻسماعيليه
تجارة جامعة السادات
حقوق القاهره
اداب كفر الشيخ
تجاره طنطا
عالي هندسة بلبيس
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
علوم رياضة عين شمس
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
طب بيطرى دمنهور
حقوق طنطا
اداب القاهره
تجاره الزقازيق
تربية ابتدائي المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
604671
506948
373906
160214
802603
467880
307542
437132
464973
578198
598677
579324
296424
321431
215115
807107
321271
463917
470945
531187
387955
455980
652637
887313
452982
519260
595442
591590
501918
587579
533864
613650

اسم الطالب
ندا ابراهيم ابراهيم حسين
غاده احمد محمد سعد عفيفى
رانيا عاطف سيد احمد هﻼل
محمد جمال عبد الحميد محمد
تامر جمال احمد حسن
هاجر عبدﷲ ابراهيم عبدﷲ
ايمان عبد الرحيم عبد النبى عبد الرحيم
روجينا اسعد انور فهمى
نبيه عبد الفتاح سعد على محمد
ايه محمد احمد محمد النقيب
خالد مجدى البسيونى محمد حجازيه
اية عصام حلمى محمد هموس
سندس محمد فوزى محمد على
هالة عامر محمد عبد اللطيف خربوش
احمد عادل على عبد العزيز
احمد حاتم اسماعيل ابراهيم
منى عبد الحميد عبد الحميد البقلى
ريم محمد عبدالرحمن جاد القلينى
سالي ماهر جبر البسيونى مشعل
مينا اسحق ابراهيم سمعان النحراوى
تغريد السيد عبدالرحمن فرج
مصطفي السعيد عبد المعبود البهوار
محمد وليد مرسى طه مرسى
محمود حسن حلمى حسن
نوران عبدﷲ يوسف رمضان محسب
نورهان كمال حسين الشقرا
ايه شوقى محمد خليل فرج
هدى محمد مصطفى عبدالكريم
سماح احمد ابو ضيف على عبد العاطى
مروه محمد عبدالجليل على عبدالحافظ
اية محمد فرج محمد سليمان
احمد تامر صالح طه

الكلية
حقوق الزقازيق
اداب دمنهور
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية /رياضه بنى سويف
تجاره انتساب موجه بنى سويف
اداب كفر الشيخ
تمريض شبين الكوم المنوفية
علوم رياضة طنطا
تجاره كفر الشيخ
نوعية طنطا
تجاره بور سعيد
حقوق المنصوره
حقوق حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
تجاره اسيوط
علوم شبين الكوم ج المنوفية
علوم جامعة دمياط
نوعية كفر الشيخ
علوم دمنهور
اداب بنها
تجاره طنطا
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره اسيوط
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
اداب دمنهور
تربية جامعة دمياط
تجاره بور سعيد
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
تربية طفوله ج دمنهور
تجاره انتساب موجه الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
753389
220775
360738
531051
601109
726827
288384
353964
427978
308950
829877
666005
524811
755889
366504
440876
675347
306343
374505
840589
278735
879768
141146
447008
815290
583726
351523
596187
736235
297453
913641
664988

اسم الطالب
عبله السعيد عبد الحميد عبد السﻼم
عبد العزيز خالد عبد العزيز حسن ابو النيل
نهى معتز ابراهيم على
طارق احمد محمد حمدى الوكيل
ايه صفوت محمد سﻼمه
علي حسن علي حسن الصعيدي
ياسمين عﻼء الدين عبد المنعم رفاعى
احمد جمال حسن احمد
محمد حامد حافظ حامد قطب
احمد محمد صﻼح خلف
سارة حساني احمد عبدﷲ
محمد خالد مصطفى العوضى مصطفى
أنطوان نادى انور ابراهيم
محمود احمد عيد حسن
مينا حنين داود حنين فانوس
اميرة محمود عبد العزيز محمود
محمد مصطفى امين حسين عﻼم
محمد مختار ابراهيم شحاته
اسراء السيد عبدالمغنى عبده
يوسف محمد مصطفى احمد دسوقى
عبد الرحمن جمال فتحى عثمان
مروه احمد خليفه محمد
ايه محمود السيد محمود صالح
محمد هاشم عبد السميع حسن قنابر
مروة محمد أنور محمد
منى محمد ابو العﻼ قابيل
رانيا محمود عبدالكريم محمود
مها عثمان حسن عثمان مسلم
محمد خالد صابر احمد متولى
دينا محمد صﻼح الدين ابراهيم أحمد
الهام محمد النجاشي احمد حسين
انس احمد مختار محمد السيد عصر

الكلية
تمريض بور سعيد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
دار العلوم ج القاهره
تجاره دمنهور
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تربية/رياضه حلوان
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
نوعية فنيه قنا
تجارة جامعة السادات
اداب اﻻسكندريه
معهد فني صحى اسماعيليه
اداب انتساب موجه بنها
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
علوم اسيوط
اداب القاهره
اداب طنطا
تربية ابتدائي المنيا
اقتصاد منزلى حلوان
علوم رياضة الزقازيق
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
علوم رياضة الزقازيق
حقوق القاهره
معهد فني صحى اسوان
زراعه المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
374179
743394
876089
449486
884711
369134
228301
549405
233445
600624
505806
662905
432700
148495
587647
884714
818330
801420
154127
682009
468709
234298
456555
675085
662505
745381
738144
244160
755441
157839
285919
660341

اسم الطالب
فاطمه ابراهيم عبدالحليم امام حمودة
محمد حسانين محمد حسانين
ايه محمد مصطفي عبد الرحمن
شيماء محمد ابراهيم سمك
اميره على عبد الرشيد احمد
هدير طارق عبدالرحمن عبد العظيم شامه
ضياء الدين رمضان احمد فضل محمد
فيروز طاهر السيد على فودة
افنان محمود كمال محمود جبر
اسراء اسامه عبدالمجيد ابراهيم
احمد اشرف خميس محمود وهبه
ايه محمد فكرى ابراهيم
عمرو مدحت على عبد الحميد خميس
ايمان حمدى احمد رشوان
هبه محمود عبدالجواد عبدالعزيز النحاس
دينا سيد على عبد الوهاب
احمد محمد عبدالنعيم عبدالرحمن
محمد رضا عبد المجيد خليل
هدير يسري محمود خليل
احمد اسماعيل محمد محمد جمعه
عابدين خالد عابدين دياب
احمد صالح احمد صالح
نرمين فايز غنيمي عبد الرحمن عامر
محمد عصام رشدى حسن المتولي
محمود ايمن السيد البسطويسى محمد
دينا محمد فاروق على
ايناس محمد عطيه محمد
سلمى ابوبكر شرقاوى محمد شورة
هدير سمير اسماعيل الكرانى
احمد حمدى شحاتة محمد
اﻻء محمود عبدالجواد ابراهيم حسن
وليد عبد النبى موسى معروف

الكلية
طب بيطرى بنها
علوم رياضة اﻻسماعيليه
اداب اسيوط
حقوق طنطا
اداب اسيوط
معهد فنى تمريض بنها
حقوق عين شمس
فنون جميله فنون المنيا
حاسبات ومعلومات المنيا
اداب الزقازيق
حقوق اﻻسكندريه
اداب المنصوره
علوم رياضة دمنهور
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
طب بيطرى بنها
اداب اسيوط
علوم المنيا
حقوق بنى سويف
تربية ابتدائي بنى سويف
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
زراعه عين شمس/رياضة
تربية طفوله طنطا
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
معهد فني تمريض الزقازيق
تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالبات
علوم العريش
كلية التعليم الصناعي جامعة بني سويف
اعﻼم القاهره
حقوق المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
162904
219989
876921
283086
374772
315040
536214
545607
738444
675194
593231
428006
731348
734724
544609
209194
303388
660830
326129
153559
307477
156134
661274
373496
501961
905156
293427
906325
849117
671713
466565
391477

اسم الطالب
دعاء محمد محمد عبد ﷲ
منى عاطف سعد محمد
ساره سيد عبد الرحيم سيد
منة ﷲ حسام مصطفي كمال أمين
ياسمين محمد محمد عبدالحميد
محمد السيد محمد السيد شبانه
سارة عبدالموجود عبدالغنى على
عبدالرحمن ايمن سعيد النجار
ساميه سعيد محمد عبدﷲ مصطفى
انجى سليم ابو المعاطى سليم
احمد جمال احمد العيشى
شاهر محمود كامل السيد حسن
اميره محمد محمد عبد العزيز الصعيدى
زهراء محمد عبدالعزيز صالح سمن
محمد صﻼح عبد العال ابو الدهب
مؤمن حسين احمد محمد
امينة سعيد ابو الفتوح عبد السﻼم الصواف
على عبد العليم محمد عبد العليم ﻻوندى
امينة عبد الناصر محمد حلمي ابراهيم
لبني رمضان فهمي محمود
اميرة ناصر يوسف حجاج
على عبد ﷲ محمد عبد الجواد
اميره عماد سعد عبد القادر محمد الطنطاوى
عمر فيصل السيد اسماعيل
زهرة محمود عبد المنعم ابراهيم
سحر يوسف فؤاد منصور
علياء علي محمود الحاج على
مصطفى سعد احمد محمود
بوﻻ انيس ثابت قرياقوس
ايمان محمد عطيه عبد الجليل
عﻼ احمد حسن على حسن ابو حمره
نرمين محمد عبدالمغنى على

الكلية
طب بيطرى بنى سويف
علوم عين شمس
حقوق اسيوط
اداب القاهره
تربية نوعية بنها شعبة موسيقية
علوم بنها
معهد فني صحى اﻻسكندريه
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
نوعية الزقازيق
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تجاره دمنهور
علوم بنها
تربية الزقازيق
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية شبين الكوم
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
استنفد الطالب رغباته
تربية/رياضة جامعة السادات
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب انتساب موجه المنصوره
أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تربية سوهاج
اداب انتساب موجه حلوان
معهد فني صحى سوهاج
حقوق قنا جنوب الوادي
اداب جامعة دمياط
زراعه كفر الشيخ
السن عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
103664
608688
129486
753850
234664
733251
148235
126926
295513
650277
593280
511633
514550
543459
650269
510384
675891
655700
136045
449269
585133
677425
585833
462047
666518
295828
470890
600736
751719
580407
665517
160506

اسم الطالب
يوسف محمد منصور السيد
حمدى على محمد على عبدالقادر
ساره وائل ابراهيم العزب
سلمى جﻼل زغلول محمد سليمان
كريم عﻼء محمد حسن
دعاء محمد ربيع عبدالحميد عبدالمجيد مناع
احمد رجب محمد عبد الحميد
نادية احمد جﻼل الصفتي
نانسي سعيد حنا غطاس
رانيا طارق احمد احمد كامل صلى
دينا محمد طاهر مختار قوطه
اميرة محمود ابراهيم علي
محمود ايمن محمود عبد الكريم والى
كيرلس نسيم سعد عيسى عبد السيد
بسنت محمد نجيب زكى مصطفى ابو السعود
عمر محمد ابراهيم على عويس
ندى محمود حسين احمد محمد على
محمد صبرى عبد العزيز عطوه صقر
هدير حسن عبد الونيس يوسف
ياسمين مسعد مصطفي كمال طايع
صفاء على حامد المرسى جليله
ساره مسعد محمد عبد السﻼم محمد
سارة عطيه مصطفى الجندى
نغم محمد سمير محمود على شقرف
محمد عبده عبد الجواد على غلوش
ندى عاطف على مصطفى
خلود ابراهيم احمد محمد شادى
دينا محمد عﻼءالدين محمد بهى الدين عبدالسﻼم
هند اشرف حلمى الطنطاوى سيد احمد
شيماء محمد عبدالمنطلب المتولى شهاب
رفيده احمد محمد الشافعي
سميحه عبد الحكم عباس على

الكلية
تجاره القاهره
تجاره الزقازيق
السن عين شمس
تجاره بور سعيد
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
اداب سوهاج
تجاره القاهره
زراعه القاهره
تجاره اسيوط
تجاره المنصوره
تربية جامعة دمياط
اداب دمنهور
اداب دمنهور
علوم رياضة طنطا
تجاره المنصوره
اداب دمنهور
تجاره طنطا
تجاره طنطا
كلية البنات آداب عين شمس
مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية
تربية طفوله طنطا
معهد فني صحى المنصوره
معهد فني صحى طنطا
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية ابتدائي عين شمس
تربية كفر الشيخ
تجاره الزقازيق
تربية ابتدائي بور سعيد
اداب المنصوره
معهد فني صحى المنصوره
تربية ابتدائي بنى سويف

Page 4486 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
612292
434648
544897
831381
804169
465877
137768
500427
464538
533937
751439
581900
584489
228500
149102
317966
316087
727647
537081
242319
750045
514935
885805
131698
147908
126033
124352
369921
899071
909572
673395
387168

اسم الطالب
محمد حسين سﻼمه محمد حسين
محمد احمد محمد عبد المقصود
محمد عبد المنعم عبد الرازق محمود
ايه مرسى على مرسى
خلود محمد عماد الدين حسن اسماعيل
سلمى احمد فتحى الجمل
عبد الرحمن شعبان محمد ابراهيم
آيه شوقى حسين السيد اﻻعرج
عبد ﷲ رضا بسيونى الشهاوى
جهاد حسين عبدالحميد طلبه قدح
اسﻼم كمال احمد احمد زينه
مصطفى رضا مصطفى حامد سعيد
نجﻼء مصطفى مصطفى ابراهيم جاد
احمد هشام فوزى عبد الرحمن
محمد رأفت حسن مرسى
احمد سمير السيد طعيمه
يمني عبد الخالق طاهر احمد عبد الخالق
نورهان عﻼء محمد عثمان على
مروة احمد مختار كشك
يوساب ثروت زغلول رزق
شدا هشام محمود حمدى بكر
محمد نبيل صبحي يوسف محمد
نورهان محمد عبد الراضي فرغلي
محمد عبد العال السيد عبد العال
مها على عبد الرحمن سيد محمد
تقى احمد اسماعيل اسماعيل اﻻلفى
اندرو يوسف شنوده خله
هبه احمد محمد العربى
اﻻء خالد احمد عبد الفتاح
ساره محمد نور الدين احمد اسماعيل
شيماء عبد الفتاح عبد المجيد باشا
دينا احمد عبدالسيد عبدالرحيم

الكلية
حقوق الزقازيق
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
حقوق قنا جنوب الوادي
فنون جميله فنون المنيا
علوم كفر الشيخ
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب اﻻسكندريه
طب بيطرى كفر الشيخ
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
علوم بورسعيد
تجاره انتساب موجه طنطا
تربية ابتدائي طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
زراعه القاهره
معهد فنى تمريض بنها
تربية ابتدائي بنها
اداب الزقازيق
تربية دمنهور
نوعية جيزه
علوم رياضة جامعة السويس
اداب دمنهور
تربية اسيوط
تجاره انتساب موجه طنطا
تربية عين شمس
اداب القاهره
تجاره القاهره
نوعية بنها
تربية سوهاج
اداب اسوان
تربية ابتدائي الزقازيق
اداب بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
523387
120682
897164
663978
241062
659426
432188
352315
311536
110108
534037
580177
331244
160384
224370
300213
385864
354710
361033
536465
910389
430403
610841
390356
531412
896540
145651
243471
821005
611077
742176
379562

اسم الطالب
محمود احمد السيد عبد الرحيم خليفه
احمد عاطف ابراهيم محمد ابراهيم
محمدين علي محمدين محمد
نهال محمد مصباح مجاهد عبد الرحمن
ساره احمد سليمان عبد النبى
سهام حمدى طه ابراهيم احمد
خالد عبد المنعم محمد محمد سالم
منه ﷲ ماهر محمد احمد عوض
اسﻼم ابراهيم سطوحى عبدالواحد
اندرو عاطف لبيب حبيب
سارة عادل جاد السكران
مى مجدى عبد الحميد عبداللطيف ابو جبل
احمد ابراهيم محمد عبد الحميد عبد الباقى
نشوى ثروت كامل عبد الجواد
نعمت حاتم حسين حسين
زين محمد زين شعيب
محمود عادل بكرى سليمان
امنيه شعيب محمود محمد
اسماء سيد رشدى احمد ابراهيم
بسنت احمد مصطفي كتات
شروق احمد محمد عطيه ﷲ
محمود سعد اسماعيل سعد سرور
موده جﻼل محمد محمود محمد
امير محمدى محمدى حسن دويدار
عمر احمد فتحى مبروك الكحكى
نهاد جمال عبده عطيه
احمد حمدان عبد الحفيظ ابو جابر
هدير سعيد محمود عاشور
مكاريوس ريمون رزق عزيز
دينا صﻼح محمد رمضان
نادين محمد كمال الدين محمد بسيونى
احمد عﻼءالدين جمال عبدالعزيز

الكلية
طب بيطرى اﻻسكندريه
حقوق القاهره
تجاره سوهاج
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
تجاره اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
حقوق شبين الكوم ج منوفية
معهد فني صحى امبابة
تربية دمنهور
تربية طنطا
تربية السادات
اداب بنى سويف
تجاره طنطا
تجاره القاهره
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
تجاره انتساب موجه حلوان
كلية البنات آداب عين شمس
علوم اﻻسكندريه
الزراعة والموارد الطبيعية ج اسوان
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
تجاره الزقازيق
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
تجاره طنطا
تمريض سوهاج
تجاره سوهاج
حقوق عين شمس
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
578417
510999
278195
231313
373050
152721
537642
104172
107234
103555
824688
684047
300966
122013
726044
526794
678691
210940
279696
677373
588655
356529
146814
147796
297057
531120
292043
745811
809092
390621
902300
740395

اسم الطالب
على حسين محمد بيان
احمد سامى محمد عبد الرحمن محمد خاطر
روان ابراهيم صافى مخلوف محمد
مونيكا مجدى نظير عبد المسيح
نيره صالح محمد احمد طه
عبد الستار رمضان لملوم احمد
سلمى اشرف ابراهيم ابوحميده
هدير ياسر عبد الحميد سيدمحمود
يمنى محمود ثابت محمد
ميرنا نبيل احمد القاضى
محمد عبدﷲ ابوالسعود تركى
حاتم حسام يونس على علي
محمود رجب عطية السنباوى
اميرة سيد حامد محمد
هايدى هشام محمد عبدالمنعم السعيد
ياسمين احمد محمد ابو حلو
اسراء عصام ابو زيد الشربينى يوسف
مهاب محمد ابراهيم العليمي
ريم رءوف محمد عبد السﻼم
امانى ياسر المتولى عبد السﻼم
ايمان ابراهيم الحسانين البربرى
هاله عبدالحميد مصطفى مطاوع
نرمين سامى الصاوى فهمي
شيماء محمود ابراهيم محمد
غدير اسامة حامد مليجى
احمد هشام شوقي محمد سليمان
سلمى محمد امام حجازى
اميره رضا عبدالعزيز ابراهيم
شيماء حسين مصطفي عبد الرسول
كريم مختار عبدالمقصود اسماعيل الفار
زينب احمد محمد احمد
محمد وائل محمد عبد الحق

الكلية
المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا المنسوجات بالمحلة الكبرى
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم رياضة الزقازيق
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
اداب انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى بنى سويف
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
علوم حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
تجاره بنها
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
زراعه عين شمس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب اﻻسكندريه
علوم المنصوره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب القاهره
معهد فني صحى المنصوره
علوم طنطا
علوم رياضة القاهرة
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
استنفد الطالب رغباته
اداب حلوان
معهد فني صحى اﻻسكندريه
حقوق انتساب موجه عين شمس
تربية اﻻسماعيليه
تربية ابتدائي المنيا
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
اداب سوهاج
تجاره الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
232690
666991
747183
669392
427488
449964
669696
556384
898938
584385
462813
232599
736156
557168
894576
748395
588658
386706
524771
372087
727227
307485
357996
671335
205672
117891
126444
546182
464721
807264
286246
530259

اسم الطالب
ايه عبدالناصر على الصادق
مها ابراهيم عطاﷲ المرسى الغمراوى
محمد علي علي محمود
ابراهيم عادل انور جمعه عبد الرحمن
داليا سعد مبروك محمد بسيوني
منار بهاء الدين عبد المنعم عبدالعزيز أبو ريه
هشام شريف جمعه بشير
سلمي الطاهر يوسف رياض الطاهر
جيسيكا عاصم منير عازر
بوسى عبدالرازق صﻼح مهدى جوده
محمد محمود مالك عبد المطلب
عمرو عاطف محمد حسن
باهر حسن اسماعيل محمد النجار
احمد رجب السيد حسن دغيم
امانى رفعت عبد الحفيظ عبد العزيز
محمد السيد فرج السيد العنبرى
ايه عبدالوكيل ابو الفتوح سند يونس
مارتينا منير فكرى عطا ﷲ
زياد وائل يوسف السيد يوسف
سمر حسين فهمى حسين على
محمد فتحى على عبد الواحد
رحاب شعبان أمين رشوان
ناريمان كرم غالى بقطر
هبه محمد احمد اسماعيل
عمر خالد فتحى عبد العليم
نغم خالد حسن ابو العنين
اية عﻼء محمد خميس سﻼمة
بسمه خميس أحمدعثمان راشد
عصام السيد السيد خليل الجوهرى
حسين صبري زغلول عبد ﷲ
منة ﷲ محمد عاطف يوسف الديب
محمد شريف حسن الحناوى

الكلية
حقوق بنها
اداب انتساب موجه المنصوره
العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات  6اكتوبر
تربية المنصوره
زراعه اﻻسكندريه
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
دار العلوم ج القاهره
تجاره طنطا
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
زراعه دمنهور
تجاره سوهاج
تجاره جامعة السويس
تربية طنطا
بنات تربية/رياضه عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره الزقازيق
علوم رياضة شبين الكوم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية المنصوره
تجاره عين شمس
حقوق القاهره
خدمه اجتماعيه حلوان
تربية/رياضه اﻻسكندرية
تجاره كفر الشيخ
تجاره اسيوط
حقوق عين شمس
تجاره دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
428406
134039
820714
124653
740220
245468
814126
145813
107941
315537
115374
467332
109255
826508
591631
442989
300029
357553
106366
501137
230949
582606
366275
801600
122703
316921
517057
921034
355847
300934
838191
154691

اسم الطالب
علي سعيد عبد اللطيف محمد زهران
مجدى محمد وهبه محمد
بيشوى نشأت فاخورى جاب ﷲ
مايكل كميل عطوان سليمان عطيه
اسماء صبرى محمد مرسى
ساره محمود سعد محمود
شرين نجاح ثابت جيد
شعبان عبد المجيد شعبان عبد المجيد
مصطفى ايهاب حسن محمود خليل
احمد ابراهيم محمد ابو المعاطى
وفاء شريف محمد ابو الخير
عبد الحى عبد الصمد محمد بسيونى شرف الدين
عبد ﷲ رمضان محمد عبد الرحمن
جرجس ثابت شفيق طانيوس
محمد رفعت عبد الهادى نوير
اسراء فتحى محمود محمد القديم
محمود محمد محمود عبدالوهاب
ابراهيم هشام فرج ابراهيم
لؤى ايهاب كمال الحدينى
سيف الدين عصام أحمد سﻼمة علي
بسام اسامه عطيه عبدالرؤوف
سحر ذكريا توفيق مصلحى
مصطفى عبدالرؤف عبدالرحمن حسن باشا
محمد احمد سيد اسماعيل
هاله مسعود حسين على
رضوة محروس ابراهيم محمد
احمد وائل محمد المرسى عطية
اسماء كليب عبد العزيز على
يارا طارق مهران محمد
محمد عﻼء محمد صﻼح
مصطفي منصور سعيد منصور
هبة رمضان محمد فضالي

الكلية
علوم رياضة دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجارة قنا ج جنوب الوادي
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
معهد فني صحى الزقازيق
علوم القاهره
تربية المنيا
علوم القاهره
تجاره القاهره
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
حقوق حلوان
حقوق طنطا
حقوق حلوان
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
اداب جامعة دمياط
تربية طنطا
تجاره انتساب موجه قاهره
حاسبات ومعلومات حلوان
علوم القاهره
تجارة جامعة السادات
السن عين شمس/رياضة
اداب طنطا
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
حاسبات ومعلومات حلوان
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تجاره دمنهور
معهد فني صحى سوهاج
حقوق انتساب موجه عين شمس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
علوم بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
445523
441504
908834
105496
389238
390096
162381
662511
526246
324360
586972
746176
650497
894256
609200
539118
117773
735281
289592
357972
296263
843161
744361
152528
221261
103385
301264
837636
655677
449663
522944
363777

اسم الطالب
شيرين احمد عبد المجيد محمد الحصرى
حسين عبدﷲ عﻼم عبده عﻼم
اميره بهاءالدين احمد حسين
جواهر عﻼء الدين احمد محمد
اسماء عبدالعظيم عبدالحميد عبدالعظيم
ياسمين حمدى عبدالرشيد مرزوق
رضوي هانئ رضوان محمود
محمود عراقى عبد البارى عراقى
باسم كمال عبد الصادق محمد عبدﷲ
عبد ﷲ عﻼء الدين معوض سنوسي
هاجر خالد طه النفيلى
محمد سليم محمد عبد العال
روﻻ طارق محمود على ابراهيم الديب
بسمه محمود محمد عبد المجيد
عبد اللطيف احمد محمد على الغنام
هدير محمد احمد محمد دياب
تقى صﻼح رسمى على
يارا سامح عبدالباسط عبدالموجود
دنيا شريف عبد الرحمن محمود
هاجر سعد احمد السيد
نانسي جورج لويس ثالوث
عبدالرحمن عبدالسﻼم عمر عباس
سحر احمد عبد العزيز عبد الحليم
احمد رمضان تمام محمود
اﻻء ناصر غنيم محمد
فاطمة سمير محمد حسن عبد الحافظ
احمد صبحي شحات طايل
ايه مدحت عبدالرحمن عبدالغفار
شريف عادل ابراهيم السيد ريحان
اسراء ابراهيم عبد العزيز محمود محمد
نورهان جمال فراج سليم فراج
عوض خليل عطيه تمساح

الكلية
اداب جامعة دمياط
تربية طنطا
تربية اسوان
اداب القاهره
تربية ابتدائي عين شمس
كلية البنات تربية عين شمس
اداب الفيوم
زراعه المنصورة/رياضة
اداب اﻻسكندريه
تجاره جامعة السويس
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
اثار الفيوم
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية ابتدائي سوهاج
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
زراعه دمنهور
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب الزقازيق
تربية حلوان
تربية عين شمس
علوم رياضة حلوان
تجاره اسيوط
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تجاره انتساب موجه حلوان
طب بيطرى القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية فرع الوادى الجديد
علوم المنصوره
اداب كفر الشيخ
تربية أساسي اسكندرية
علوم رياضة حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
216579
324434
890259
609287
375883
211852
899670
530734
379030
370431
400597
155766
600658
915227
319416
674711
428303
351913
811659
213348
301324
475746
826294
168122
816333
838493
126554
226691
108152
808640
218000
426004

اسم الطالب
محمد رمضان محمد السيد عشري
محمد خير عبد الخالق محمد
نورا عبد ﷲ محمود عبد ﷲ
هشام ابراهيم عبدالمنعم محمد احمد
ابراهيم عاطف السيد ابراهيم ابوريه
اية جمال محمد اليماني ابراهيم
مصطفى امين محمد السيد
أحمد نصر علي زيدان
يسرا طارق حسن حسين ضحا
عمر محمد وجدى محمود مصطفى
محمد سيد محمد خلف
هناء عبد النبى صالح سيد
دعاء رأفت دسوقى بغدادى
بيتر كمال عبده الليا
مروة فؤاد يوسف محمد حوا
احمد عصام عبد ﷲ عبد الفتاح
عبدالرحمن محمود بكري السمان
وليد عبدالظاهر محمد يوسف
ابانوب سمير سعيد حنا
خالد وليد عبد الحميد احمد حسن
محمد ابراهيم محمد شحاته
يوسف سعيد احمد محمود على
علياء عادل عبدالفضيل على
عبد ﷲ مدحت عبد ﷲ احمد
مروه محمود قرنى احمد
محمد محروس أبوسيف مجاهد
ضحى عﻼء الدين علي محمود سليم
عادل عبدالحميد عبدالعظيم عوض
نائله اشرف عبد الﻼهي محمود
عبد ﷲ محمد مصطفى محمد
رضوى على عبدالحميد ابوالعﻼ
اميرة عبد الرحمن محسن بريك

الكلية
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره جامعة السويس
اداب اسيوط
علوم رياضة الزقازيق
حقوق عين شمس
تجاره عين شمس
حاسبات ومعلومات اسيوط
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره طنطا
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
حقوق بنها
تربية بنى سويف
اداب الزقازيق
حاسبات ومعلومات اسيوط
تربية بنها
تجاره طنطا
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
نوعية فنيه قنا
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
طب بيطري المنيا
زراعه عين شمس
طب بيطرى فرع مطروح
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
430392
321448
532775
758802
816162
209052
532468
662786
832713
524540
888300
658401
675520
210678
354302
104990
611766
386583
457041
185473
519065
239486
906289
470471
578808
508328
118099
653118
502395
315269
749639
503049

اسم الطالب
عادل سﻼمه على احمد شحاته
شيماء رجب فضل ابو سعده
يونس حسام الدين يونس دراز
سجود محمود السيد حجازى
ايه حفظى جوده سعد
نرمين صبرى احمد جودة
عبد الرحمن حسن عبدالقوى محمد ابوشناف
نهى رضوان على محمد
حنان حسن عبده حسين
عبدالرحمن فرحات سيداحمد اسماعيل
ضياء الدين سامى المصرى مهران
مجدى احمد احمد عباس مصطفى
تغريد السيد كامل السيد وهبة
احمد اشرف مصطفى ابراهيم احمد
محمود محمد السيد عبدالحميد
هديل عصام عبد الفتاح الحناوى
ساره احمد محمد محمد جمعه ابراهيم
بسمه خميس احمد غريب
ايه طه احمد المصلحي الشريف
نوره محمد سعد كامل
نها امين محمد انور بطور
شهاب مصطفى كامل محمد عليان
محمد اشرف فؤاد محمد
اسﻼم عبد الناصر السيد توفيق خورشيد
معتز عادل محمد نجا القن
ساره صبحى عبد ﷲ حسن الجندى
هاجر على امين على محمد
شروق اشرف عبد العال عبد العال
احمد ثروت خميس محمد سلمونه
محمد حسن محمد عبدالنبى
مها مجدى مصطفى محمد
احمد عبد الرزاق عبد الحليم المفتى

الكلية
اداب اﻻسكندريه
معهد فني صحى رياضه بنها
طب بيطرى دمنهور
تجاره جامعة السويس
تربية ابتدائي المنيا
طب بيطرى القاهره
طب بيطرى دمنهور
تربية ابتدائي المنصوره
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
معهد فني صحى اﻻسكندريه
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
معهد فني صحى المنصوره
تربية ابتدائي الزقازيق
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
استنفد الطالب رغباته
حقوق القاهره
تجاره الزقازيق
اداب عين شمس
تربية ابتدائي طنطا
اداب انتساب موجه بنى سويف
اداب انتساب موجه دمنهور
حقوق القاهره
تجاره سوهاج
تجاره كفر الشيخ
تمريض طنطا
سياحه وفنادق اﻻسكندريه
حقوق عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب اﻻسكندريه
علوم رياضة بنها
زراعه اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
151545
589248
676663
300989
137435
239708
229551
284973
678186
472575
217673
580211
672633
737594
668489
456614
526903
380303
438688
443868
233012
317974
237139
353637
894936
583034
139811
746632
510802
666960
726092
849805

اسم الطالب
حنان ماهر احمد نجيم
فاطمة عماد فهمى عبدالقادر داود
عبد العزيز السعيد عبد العزيز محمد سعيد
احمد يحي محمد أحمد كشك
انطون ماجد مكرم فورتنيه
على السيد صﻼح محمود
جيهان مجدى مهدى على
نور الهدى احمد صفوت محمود
افنان جمال بدير عوض رزق
هديل خيرى الرفاعي احمد على
اسراء عبد ﷲ جوده عبد ﷲ
نور محمد عبد الفتاح محمد عبد المطلب
محمد جوده محمد محمد قرطام
دينا صﻼح على حسن عبدالرحمن
معاذ عبد الجواد اسماعيل محمد بدر
حكمت فتحى محمد زهره
سارة عبد المقصود السيد عبد المقصود السبكى
حسام انسى سيد محمد احمد
اسماء عادل السيد محمود
ميرنا سعيد عبد الرسول حسن عزام
منةﷲ عزت احمد احمد
روماريو وجيه سليمان عبده
محمد حميدو عويس رزق
احمد السيد جﻼل محمد
نهال جمال عرفه السيد
اسراء محمد محمود محمود حجاج
تسابيح محمد ابراهيم محمد سيد
رنا صﻼح صابر عبدالرحمن
احمد عمر محمود محمد
ايه خيرى المهدى عطاﷲ سﻼمة
منه ﷲ محسن احمد محب الدين عبدالقادر
شيماء محمد احمد محمد

الكلية
علوم القاهره
تربية بنها
تجاره انتساب موجه المنصوره
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق انتساب موجه القاهره
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية
تجاره المنصوره
تربية كفر الشيخ
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
علوم المنصوره
اداب المنصوره
علوم الزقازيق
تجاره الزقازيق
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية اسكندرية
تجاره انتساب موجه عين شمس
زراعه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره عين شمس
تمريض شبين الكوم المنوفية
حقوق القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره سوهاج
تربية ابتدائي طنطا
علوم القاهره
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب سوهاج
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
حقوق قنا جنوب الوادي
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
747357
374525
282065
205823
529307
659624
652449
208215
608102
454122
168939
139527
657392
583030
848449
136395
357423
310420
548624
225909
522615
240414
888827
313715
738083
735248
442439
884894
660241
895795
500170
879471

اسم الطالب
اميره فؤاد فؤاد محمد
رانيا اشرف احمد شوقى ابوالفضل
روان محمد ابراهيم رمضان
تونى مجدى جرجس مرقص خليل
محمد خالد عبد الفتاح القبيصى
اسماء جمال الدين عبد العظيم غانم
محمد محمود محمد السيد عيسي
ياسر ابراهيم حسن انور احمد العبد
ريهام عبد الناصف ابراهيم عبد الناصف مصطفي
مريم عفت فخرى حبشى
حسين بدران عبد الرازق عبد التواب
عبد الرحمن عادل حسن محمود
روان جﻼل على عباس عبد المجيد
اسراء عبد الحي عبد الحي البطل
فايزة قمري فكري محمد
نورهان سالم محمد محمد علي
محمود محمد حلمى حسين
مي خيري إبراهيم الفقي
سيف اﻻسﻼم طه زيدان محمد عيد
خالد احمد انور احمد
اسراء سعيد احمد حسين حسن
شيماء احمد ابراهيم داود
سيد حمدى سيد احمد
مروة احمد الصاوى احمد الصاوى
هانى محمد خليل على
مى السيد احمد محمود
ابراهيم حمدى ابراهيم محمد غازى
عبد الرحمن على محمد عمار
اسﻼم ناجى ابراهيم عوض
نرمين نبيل هاشم احمد
كريستوف جورج متشل منصور
احمد شعبان عبد النعيم عبد الحافظ

الكلية
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية انتساب موجه بالسويس
علوم بنها
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
علوم كفر الشيخ
تمريض المنصورة
تجاره طنطا
تجاره القاهره
معهد فني صحى الزقازيق
علوم طنطا
حاسبات ومعلومات الفيوم
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تربية ابتدائي المنصوره
علوم المنصوره
تجاره سوهاج
اداب القاهره
اﻷكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم  6اكتوبر
حقوق شبين الكوم ج منوفية
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اﻻسكندريه
تربية حلوان
تجاره اسيوط
اداب كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب الزقازيق
اداب كفر الشيخ
تجاره اسيوط
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تجاره سوهاج
اداب اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
127241
607566
613348
613450
654932
434356
377066
230286
124183
883827
910782
128845
231927
903276
152163
681435
238282
282542
510032
739099
131003
103775
208714
903798
470958
607054
887488
544719
815242
590530
428198
375393

اسم الطالب
اسراء عبد الجليل احمد محمد
اشرف عبدﷲ محمد ابوالمجد
حلمى محمد احمد السيد المعجبانى
احمد حسن ابراهيم السيد محمد
همت محمد عبد الرازق عبد الغنى
عبد القادر محمد عبد القادر محمد الصفتي
هدى احمد ابراهيم محمد مقلد
فاطمه الزهراء عادل حماده حسين
محمد اشرف محمد رفعت مصطفى
ايمان عبد ﷲ حامد عبد المعطي
فاطمه محمد صالح محمد
نسرين خالد رمضان طه حسنين
محمد فهمى عبدالعزيز فهمى
ايه ايمن محمد السمان
حسام سيد فراج رياض
منه ﷲ ايهاب الدسوقى يوسف عمر شعير
ياسمين صﻼح مصطفى محمد
محمد احمد طه محمد السعدنى
ايمن كامل عبد العزيز كامل رجب
عمر متولى احمد محمد سالم
هدير حازم عبد الحليم اسماعيل
عبد الرحمن ماهر طلعت ابراهيم
ايه ﷲ خالد حسين احمد
عبير ناصر يوسف احمد
ايه محمد محمد المنسى
اسﻼم جمال ابراهيم بدوى
على نشأت على حسين
مصطفي ناصر علي خليل ابراهيم
سوزان مجدى عبد المالك حسن
على الدين على حسن صابر
محمد احمد حسن محمد على
ابراهيم سعيد محمد السيد

الكلية
حقوق انتساب موجه القاهره
حاسبات ومعلومات الزقازيق
نوعية الزقازيق
تجاره الزقازيق
تمريض المنصورة
تجاره دمنهور
معهد فني تمريض عين شمس
اداب عين شمس
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب اسيوط
تربية اسوان
تجاره القاهره
زراعه القاهره
تربية سوهاج
تربية ابتدائي بنى سويف
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره القاهره
تجاره دمنهور
زراعه الزقازيق/رياضة
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
كلية التعليم الصناعى جامعة حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب سوهاج
نوعية فنيه كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية/رياضه اسيوط
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
علوم حلوان
تجاره جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
821099
663349
613641
438635
433562
162685
139845
850094
281083
532394
535743
524691
109042
142469
536268
557352
740894
371943
128824
431388
596274
743726
654971
588926
827761
324787
549686
140598
585297
726093
532248
357533

اسم الطالب
عبد الرحمن أحمد حسن السمان
ايه السيد على عبد الحافظ الباز
محمد على محمد حفنى
مى اسامة حسين خليل
محمد مجدى محمد عبدالمطلب على
ايه محمد احمد السيد
نهى حمدى احمد محمد
احمد محمد محمود حنفي
احمد طارق فوزي سيد الغزالي
احمد فتحي عبد العليم محمد عيد
داليا عادل الصاوي الشافعى
عمر محمد السعيد عبد القادر
احمد عادل رجب محمد محمد
مريم وليم فؤاد يوسف
علياء عﻼء الدين عبد الباسط جاد
عيد يوسف عيد راشد
جورج ادوار جاد شحاته
اﻻء محمد مرسى عوض
شيماء محمود عبد الهادى محمد الساكت
عبدالكريم جابر عبدﷲ سالم
محمود رضا محمد عبد اللطيف
فاطمه مؤمن حامد نيازي حمد موسي
صالح محمود العدل صالح
آيه صبري السيد سيد احمد النجار
نها حسن عبدالنعيم ابو العﻼ
ياسمين مطاوع مصطفى عمر
يارا حسن محمد يوسف المصرى
مريم فتحى عبد الحليم على
محمد الرفاعى حسين الرفاعى قشﻼنة
مها خالد اسماعيل حسن
محمد فؤاد احمد السيد الناقوري
محمد مجدى احمد مصطفى

الكلية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
تجاره كفر الشيخ
تجاره بنها
علوم اﻻسكندريه
طب بيطرى اﻻسكندريه
علوم حلوان
علوم حلوان
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
حاسبات ومعلومات عين شمس
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره اﻻسكندريه
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
طب بيطرى دمنهور
اداب دمنهور
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب انتساب موجه عين شمس
علوم حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا المنسوجات بالمحلة الكبرى
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
حقوق المنصوره
تجاره طنطا
نوعية فنيه قنا
تربية الغردقة جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
زراعه دمنهور
زراعه عين شمس/رياضة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
915751
232366
596514
610986
361570
169361
124775
752599
817639
829107
157175
681700
581341
479026
759293
429708
352775
385153
527341
209830
534056
470924
653745
225950
813238
220550
680769
832826
379661
741811
319625
523939

اسم الطالب
كيرلس ايمن رشدى جرجس
احمد حسام حسين حافظ
نوران ابو الفتوح احمد ابوالفتوح بدوى
محمد سمير عبد ﷲ على زناتى
هيام عادل على صقر
عبد الرحمن رمضان السيد محمود محمد
اشرف عويس ايوب مسعود
ريم احمد فهمى احمد زهران
نسرين عاطف احمد حجازى
هبه جمعه عبدالمجيد محمد
اميره مجدى محمد محمد
محمود يحيى محمود السيد شحاته
مينا نادر صبحى ابراهيم
مصطفى يسرى عبد الفتاح عبد الغنى داود
اندرو بشارة غطاس جرجس
نوره ناجى السيد محمد
فيرينا عاطف تامر عبدالمﻼك
احمد سيد خضيرى برعى
مى أنور محمود أحمد بدر
شيماء عبد العال احمد محمد
سعاد جمال محمد مصطفى خميس
هدير ابراهيم يسن الكنانى ابراهيم
محمد شعبان البشﻼوى شعبان
عمر سامى حسب ﷲ محمود
هدى ممدوح حسنى حجازى
محمد عمرو زكى عبد الﻼه
ايمان احمد عبد المنعم احمد محمود
مى عادل يوسف الشاذلى
يوسف سعيد محمود احمد نصرالدين
محمود محمد احمد محمد
خديجة محمد حسن عبدالفتاح
نوران ياسر احمد على السمرة

الكلية
معهد فني تمريض اسيوط
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
ك.ت .فني صناعى المطريه
علوم رياضة حلوان
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حقوق بنى سويف
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تربية ابتدائي بنى سويف
حاسبات ومعلومات المنصوره
اداب المنصوره
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تجاره جامعة السويس
اداب اﻻسكندريه
فنون تطبيقيه حلوان
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
السن عين شمس
تربية ابتدائي دمنهور
تربية ابتدائي كفر الشيخ
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه المطرية
حقوق القاهره
تربية رياضيه  /بنات المنيا
المعهد الكندى العالى لﻼدارة  6اكتوبر
تربية المنصوره
اداب اسوان
زراعه عين شمس/رياضة
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
511682
754086
140654
750602
450188
240695
277773
833188
824624
316713
243947
233295
437585
548929
123603
580670
652391
674830
371170
277706
834600
533162
390331
652954
527036
736901
212494
285072
206001
470648
904217
373328

اسم الطالب
داليا محمد شحاتة حسن محمد
يمنى محمد السيد تاج الدين
رضوى بهاء الدين عبد المنعم على
محمد ياسر ابراهيم يوسف خضير
منار سامى محمد سليمان الجندى
بسمه جمال ناجى عبد الحميد
احمد محمد راضى محمد السيد
محمد ابراهيم كامل سيد
طه عبدربه عبداللطيف جادالكريم
شروق حصافي عبدالمجيد موسى
عبدالرحمن ايمن عبدالرحمن محمد
احمد عاطف رشيد محمد هنداوى
فاطمه اسماعيل فتحى اسماعيل عبد النبى
محمد طه طه على نصر
عمر حامد محمد حسن
السيده عبدالمحسن حسين محمد
فهمى السيد على فهمى بدوى
ادهم حسن حازم مأمون فودة
محمد رجب احمد احمد مصطفى
محمود محمد اسماعيل محمود البريدى
أميرة عبد الحميد أحمد حفني
غاده رجب مصطفى حموده برمو
عاطف بهاءالدين احمد عبد ربه الصغير
هادى ممدوح محمد محمد السعيد ابو عيش
بسمه صﻼح محمد عليوه محمد
عبد الرحمن السيد السيد عرفات على
على محمد على متولى
منة ﷲ عبد الوهاب توفيق محمد
ديفيد هانى وليم عبد المسيح
رانيا ابراهيم على موسى العشرى
مصطفي احمد هاشم عبدالقادر عبد الرحيم
محمود رشوان رمضان محمد

الكلية
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره بور سعيد
زراعه القاهره
اداب انتساب موجه بورسعيد
نوعية طنطا
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
حقوق اسوان
تجارة قنا ج جنوب الوادي
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات الفيوم
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
اثار الفيوم
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية رياضيه بنين المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية تجارة ج أسوان
تربية اسكندرية
تربية ابتدائي بنها
تجاره كفر الشيخ
زراعه اﻻسكندريه
علوم الزقازيق
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
حقوق عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
حقوق المنصوره
تجاره سوهاج
حقوق بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
908991
591060
829976
143029
244496
887478
296818
457525
368957
899020
891660
906651
821293
884897
388224
316707
506267
892643
178501
282758
681249
879213
434505
501085
166087
594252
658892
746676
310330
140198
536606
155441

اسم الطالب
هبه محرم محمد سيد
رحمه محمد محمد منتصر
ايمان خميس عربي احمد
منة ﷲ ابراهيم سيد غرباوى
نيره اشرف ابراهيم على
نادر عادل لبيب بولس
سارة ناصر محمدين ابو النصر
اسماء نعيم عبدالفتاح الجندى
محمد ايمن عبدالمنعم عبدربه البربرى
مريان ممتاز ايوب جبره
ايه محمد فؤاد محمد
ساندى عصام عطا ﷲ سيحه
حسين بركات يمني همام
عبد الرحمن محمود رشوان احمد
شيماء حامد السيد صادق
روضة محمد حسنى زايد
إسراء عبد المعطي فوزي عبد المعطي
احمد محمد شبيب محمد
انور محمد انور محمد
منة ﷲ محمد صﻼح الدين محمد عبد الرحمن
مروه الحسين الحجى ابراهيم خليفة
دميانه سامح نصر قلدس
اسماعيل عبد المنعم السيد بكرى
محمد اسامة منصور السيد على
نانسى محمد عبد العليم على
منه ﷲ ايهاب مصطفي عسل
عبد المقصود فكرى شفيق ابراهيم المناوى
الشيماء صالح السيد عبدالرحمن
توحيد احمد ابو الفتح محمد اﻻمام
محمود احمد محمد عبد الحافظ
أسماء السيد شعبان أبو زيد
ساره حمدي محمد محمود

الكلية
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
تربية جامعة دمياط
علوم اسوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية حلوان
معهد فني صحى اسيوط
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره طنطا
تربية بنها
تجاره سوهاج
معهد فني صحى اسيوط
تجاره سوهاج
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تجاره اسيوط
تربية بنها
تربية بنها
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فني صحى اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه عين شمس
تربية/رياضه المنصورة
نوعية موسيقيه اسيوط
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره بنى سويف
تجاره جامعة دمياط
علوم رياضة جامعة دمياط
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
727672
277697
614910
612113
583616
381963
533079
659494
603539
217465
206540
846178
731298
740681
242222
525573
451584
167600
469213
602678
612063
602333
650586
120304
301536
380800
466066
581359
229022
524623
503790
292668

اسم الطالب
وعد عمر احمد مختار محمد حرش
سيف الدين اسامة على سالم
ايه محمد اﻻحمدى محمد عوض ﷲ
اسﻼم مصطفى محمد اسماعيل
ندى زين العابدين زين العابدين محمد مولد
اسماء ياسر حسن عبدالمنعم
امل رزق فريد الفخرانى
ورده عبد الغنى عطيه عبد اللطيف الشرقاوى
عبد الرحمن مجدى عبد المنصف مصطفى
روجينا اشرف نجاتى ذكى حنا
ابانوب صادق زكى جرجس
ميﻼد كامل فؤاد سرج
ايه محمد حسن على عكر
سمر محمد محمد عيد
محمد جمال محمد عبدالفضيل
منة ﷲ مجدى السيد حامد محمد
راكان فكرى غريب بسيونى
فاطمة عبد القادر على حسين
شاهندا عبد النبى إسماعيل شلبى
غادة حسينى عطية محمد
ايه محمود محمد فتحي محمدالصياد شطا
فاطمة اشرف احمدى عبدالدايم
ليلى السيد متولى ذكى الصياد
محمد زين العابدين على اسماعيل
عمار ياسر عبد الرازق احمدالشامى
رويدا ايهاب عبدالفتاح توفيق ابراهيم
سلمى فايز عبد الحليم رجب الخامى
احمد جمال عبد ﷲ عباس سعيد
محمد علي فتحي حسن
عبد ﷲ عﻼء الدين لطيف محمد حاتم
حازم محمد منصور عبد المحسن احمد
بسنت حمودة احمد حموده

الكلية
تجاره الزقازيق
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
علوم الزقازيق
معهد فني صحى الزقازيق
علوم رياضة الزقازيق
حقوق عين شمس
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب المنصوره
اعﻼم القاهره
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب جامعة دمياط
حقوق القاهره
تربية اسكندرية
علوم رياضة طنطا
اداب بنى سويف
تجاره طنطا
معهد فني تمريض الزقازيق
تربية/رياضه الزقازيق
رياضيه بنات الزقازيق
حقوق المنصوره
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
اداب بنها
تجاره كفر الشيخ
اداب المنصوره
حقوق انتساب موجه عين شمس
تربية أساسي اسكندرية
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
211551
667414
135427
603053
582990
479013
127572
683121
207548
664277
313082
302180
471721
206560
536420
893982
743652
519643
920486
677345
549614
294019
577970
533815
468649
358939
382676
583261
886743
735428
156870
308118

اسم الطالب
نور عبد الغنى سيد عبد الغنى
مروه مصباح عبد الحليم متولى الحناوى
رامي طارق جوده عبد المطلب
رضوي محمد علي محمد هيبة
نيره ممدوح شعبان محمد طلحه
يونس محمد الكومي عبده
رحاب خالد مصطفى عبده
عمرو محمد السيد حموده حسن
سلمى عامر محمد محمود
ياسمين ياسر ابراهيم امين محمود عبد الهادى
اسماء صبحي جعفر مشرف
محمد عاطف الصباحى عمر
خالد محمود عوض محمود سراية
ريمون عادل فؤاد سيدهم
اﻻء فتحي محمد سعد رحومه
شعبان جمال محمد محمد
عبدالرحمن انور احمد محمد
فاطمه محمود احمد محمود حسونه
اسماء عبد العزيز محمد عبد اللطيف
اروى احمد احمد على جمعه
هبه ﷲ سمير احمد الداهش
مصطفى خالد فاروق أحمد سعيد
ايه سميح حسين اى الدين
ايه احمد عبدالحافظ أحمد عمران
ابراهيم السيد ابراهيم مصطفى
اسماء على شعبان على فراج
مصطفى فتوح اسماعيل حبش
ندى عبدالرحمن رمضان محمد الصفطى
اشرف عطيه شفيق مسعد
نشوى عبد القادر محمد احمد عطيه
عﻼء محمد عبد الحفيظ خطاب
هالة شعبان محمد حماد

الكلية
زراعه القاهره
تربية ابتدائي المنصوره
زراعه القاهره
علوم الزقازيق
تجاره طنطا
تجاره كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم رياضة حلوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية طفوله شبين الكوم
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
طب بيطرى اﻻسكندريه
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تجاره دمنهور
تربية ابتدائي سوهاج
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
حقوق طنطا
تربية ابتدائي سوهاج
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
علوم رياضة اسوان
حقوق انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى طنطا
تجاره دمنهور
نوعية كفر الشيخ
تجاره عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي طنطا
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
طب بيطرى بنها
اداب بنى سويف
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه/رياضة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
358359
815245
132739
670879
575051
535423
612163
145712
326936
664731
516395
301167
443477
220851
581716
378433
529449
512673
449647
296124
381384
139925
146004
503555
501678
120146
506429
817313
144168
678683
362732
109958

اسم الطالب
تغريد ايمن محمد نور الدين
شاهنده محمد فتحى عمر
عبد الفتاح محمد عبد الفتاح عبد الجيد
مى ابراهيم عبد البارى السعيد
عبد الوهاب محمد محمد عبد الحى العشى
الشيماء احمد ابراهيم خميس
يارا محمد السيد ابراهيم
خالد احمد خليفه حسين
جهاد عبد ﷲ احمد يوسف
وﻻء عاطف عبد السﻼم عبد الخالق
محمود جﻼل عبد العاطي جاد
ابراهيم السيد احمد شلبى
آيه عبدالحميد مختار بهنسى بهنسى السقا
مينا شحاته ابراهيم غالى
هشام رضا عبدﷲ السيد بﻼل
هدايه عزت حسينى محمد عامر
احمد جمال عبد العليم محمد الشاذلى
اﻻء اسامة محمد حسن عوض
هبه على عبدالسميع بشاره
ميرونا عصام احمد موسى
احمد ربيع ابوسريع محمد سيف الدين
زياد زينهم محمود مبروك
نهله كمال طلعت همام ابوعمر
سلمى ياسر محمد عبد الحليم محمد راضى
حازم فؤاد علي صالح الدسوقى
عبد ﷲ مصطفى احمد السيد سرور
سعاد سعيد سلطان محمد يوسف
محمد ايهاب محمد عبد الرحيم
وجدى اسماعيل سعد عبد العليم
ياسمين محمد احمد الزهيرى
عزيز محمد عبدالعزيز الديب
على محمود على ابو صالح

الكلية
دار العلوم الفيوم
فنون جميله فنون المنيا
اداب انتساب موجه القاهره
علوم المنصوره
طب بيطرى كفر الشيخ
علوم اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
معهد فني صحى رياضه المنصورة
اداب جامعة دمياط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
علوم رياضة عين شمس
دار العلوم الفيوم
طب بيطرى بنها
معهد فني صحى اﻻسكندريه
العالي للحاسب اﻵلي ونظم المعلومات اﻹدارية بأبي قير
تربية طنطا
اداب عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق بنها
حقوق القاهره
اداب اﻻسكندريه
علوم اسوان
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
اداب دمنهور
فنون جميله فنون المنيا
حقوق حلوان
تجاره المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
زراعه القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
393303
356227
304523
545107
385407
282017
220723
675516
223189
674667
608747
394843
277966
813441
606382
837064
390207
118979
680520
311781
836761
810853
379538
185151
229277
896731
242683
749662
225436
438785
500100
670271

اسم الطالب
ياسمين احمد محمد السعيد
نورهان اشرف ابراهيم عبدالوهاب
مريم معتز محمد ابو غيط
عبد الرحمن خميس عبد السيد محمد فريج
شريف سامى عبدالعزيز محمد
مريم هشام محمد عبد المنعم إسماعيل
احمد حسان سعيد محمود
ايمان حمدى ابراهيم سيد احمد عصفور
ايه جمال عبد الناصر كامل عبد اللطيف
المهدى حسن المهدى شعيب على شعيب
ندا مصطفى نور مصطفى رزق
نرمين مجلع مكسيموس حنين
سارة صقر خالد صقر
سيف اﻻصهب سالم محمود
ايه حسنى عبد اللطيف النحال
نيره جمال زايد على
روجينا بطرس ميﻼد فهمى
منار عرفة محمود محمد
نورا ابراهيم عبد البارى ابراهيم
محمد سعيد سالم عبدالمولى
ساره ياسر محمد اﻻمير محمود عثمان
حسين خلف محمود مهني
مصطفى محمود عيسوى سيد عبيد
سلطان عبد الناصر سلطان محمود
فاطمه السعيد محمد محمد
احمد حسين بدرى عثمان
مصطفى احمد عبدﷲ احمد
مهاب جمال محمد عبدالكافى
دعاء مولد حسن مولد
نرمين محمد يونس مزيد
نادين طارق رمضان محمد
بسنت عماد الهوارى محمود الوكيل

الكلية
حقوق انتساب موجه عين شمس
علوم عين شمس
اداب شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة اسيوط
السن عين شمس
فنون جميله فنون حلوان
علوم رياضة عين شمس
اداب المنصوره
علوم القاهره
حقوق المنصوره
تربية الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره عين شمس
حقوق بنى سويف
اداب الزقازيق
اداب فرع الوادى الجديد
اداب عين شمس
اداب انتساب موجه حلوان
تربية ابتدائي المنصوره
ك.ت .فني صناعى قويسنا
تربية قنا ج جنوب الوادى
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب بنى سويف
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره القاهره
تجاره جامعة السويس
تجاره القاهره
علوم اﻻسكندريه
اداب سوهاج
رياض اطفال القاهره طالبات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
654287
748827
244132
161888
439696
448485
592265
614386
674064
654254
901201
301090
538560
108429
309610
666759
824269
212021
284192
362388
667519
828794
299925
877457
357836
842675
889260
525388
127689
354299
557818
312293

اسم الطالب
رقيه طارق ياسين المتولى السﻼمونى
امانى اسامه مرسي زكي
ايمان ايوب عيد رضوان
عبد الحميد محمد عبد الحميد محمد ابو النجا
مونيكا سامى لبيب رزق بشاى
أمنية محمد عبدالمحسن متولى
محمد مصطفى حامد بلبوله
ورده عسكر اﻻحمدى مصطفى
جولى جورج بولس عبده ابراهيم
احمد محمد عبد ﷲ ابراهيم فتون
شرين رشوان ابو ضيف ابوزيد
احمد رجائي السيد جاب ﷲ
ميراى طارق على نجا
سلمى عصام احمد محمد
احمد مصطفى سليم فضل
ايه عادل سمير العوضى فوده
انديرا امجد بضابه لبيب
عمر صابر عبد الهادى على
محمود ابراهيم أحمد الغريب على
نورهان احمد فرغلى خضر
ابراهيم على عبد العليم العراقى النادي
احﻼم جاد محمود حسين
عمر محمد عبدالعظيم ابراهيم
محمد احمد حسن كرام
اميره ايمن احمد حسن
حازم محمد رمضان عبد المقصود
نجﻼء فرغلى ثابت على
وﻻء مصطفى محمد أحمد همام
مروة على بكر سليمان
محمود خالد احمد عبدالمنعم
سنيه عبدالوهاب طلبه الخولى
عبد المنعم شبل عبد المنعم السرجى

الكلية
تربية المنصوره
تربية جامعة السويس
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم الفيوم
تجاره اﻻسكندريه
تجاره طنطا
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره المنصوره
معهد فني صحى المنصوره
اداب سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم دمنهور
حقوق حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية عين شمس
تجاره الزقازيق
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تجاره القاهره
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم المنيا
تجاره سوهاج
تربية طفوله اﻹسكندرية
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره عين شمس
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
223951
800650
168250
612566
663004
835878
318255
376065
838388
822771
523822
295832
307986
547058
234398
837520
234813
524524
386514
229837
372457
362243
124984
306511
351033
235988
434127
598710
351087
585273
242489
737529

اسم الطالب
ميرنا عزت انور جرجس
تسنيم احمد على محمد
زهره والى احمد مصرى
عبد الرحمن السيد خيرى على احمد
داليا محمد سالم بسيوني
محمد ادم محمود عبد ﷲ
محمود عصام محمود جوهر
محمد سعيد محمود احمد عبيد
عزة سعد مصطفي عبدالسﻼم
بسمه عيد رمضان احمد
سمر محمد سعيد احمد محمد
اسماء شعبان ابراهيم حسين
ندا مبروك محمد عبدﷲ
محمود مصطفى بدران محمود طيلون
محمد مصطفي شرف دسوقي
جهاد عادل محمد آدم
اسراء محمد احمد عبد اللطيف
محمد اﻻمام يونس ابو العنين عبد الرازق
نورهان جابر محمد الغريب
نورهان محمود احمد محمود
ساره رفعت عبدالنبى محمد
همسه حسن جاد محمد حسن
محمد على مامون احمد
علي شحات امبارك على
ميرنا سمير عبدالعزيز عبدالسﻼم
مالك محمد عوض جاد خضر
احمد ابراهيم خميس ابراهيم سويلم
ايه حماده عبدالسﻼم شريف
محمود فتوح محمود على
مروه ابوالعنين مصطفى مجاهد
عمرو احمد عبدالحكم جمعه
ايمان على محمد احمد محمد

الكلية
تجاره عين شمس
تمريض المنيا
تربية ابتدائي الفيوم
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
اداب المنصوره
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم عين شمس
تربية فرع الوادى الجديد
تجارة قنا ج جنوب الوادي
طب بيطرى اﻻسكندريه
علوم رياضة حلوان
اداب جامعة دمياط
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية طفولة فرع الوادى جديد
اداب عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
السن عين شمس
اثار القاهره
كلية البنات تربية عين شمس
نوعية فنيه عباسيه
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تجاره اﻻسكندريه
علوم رياضة جامعة دمياط
علوم حلوان
كلية البنات علوم عين شمس
علوم رياضة الفيوم
معهد فني تمريض الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
367580
390437
316974
451510
374991
317893
905694
749539
208785
509105
533359
387274
806740
673943
447144
582766
752741
238683
804317
916971
155772
390395
577877
319691
818405
474179
544488
317424
151496
371199
750949
535548

اسم الطالب
ياسمين اشرف محمد يوسف ابوالخير
دعاء عبدﷲ سعد محمود يوسف
مريم محمد سيد عبدالعال
احمد حاتم عباده السيد الجنزورى
ندى جاد السيد جاد
احمد صﻼح حسن الدرس
عمر احمد حامد عبد المجيد
عمر محمد عراقى عبد ﷲ على
حسن هشام محمد بهى الدين
دنيا سامح سعد حسن عبود
ايمان محمد عبد المنعم الجميل
ريهام احمد عبدالعزيز احمد
روان محمد السيد علي قنديل
رضوى محمود السعيد محمود الزمزمى
محمد حمدى عبد الجواد السيد شمس الدين
امل محمد صادق المرسى عبدالوهاب
ساره محمد عبد العظيم على محمد
احمد محمد عبد الغفار زكى
مى محمد عبدالرحمن مرسى
محمد محمود عبدالحميد سيد
ايه ربيع ابراهيم ابراهيم
جهاد بدر ابراهيم على بدر
عبد العزيز فايد عبد العزيز عطا
اسماء محمد الجارحي سليم
رانيا عبد الفتاح عبد الباقى عمر
عبدﷲ عشرى عبدالموجود محمد
عزالدين علي سيد أحمد
نرمين شهدي عبد العزيز محمد
محمد اسامه رجب محمد
محمود عيسى جمال عبدالخالق
اسﻼم جمال محمد السعيد عبد المقصود فوده
شاهنده اشرف محمد ابوالمكارم قطب

الكلية
معهد فنى تمريض بنها
اداب انتساب موجه بنها
تربية بنها
علوم رياضة جامعة دمياط
تربية نوعية بنها شعبة تربية فنيه
نوعية اشمون
تجاره سوهاج
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب اﻻسكندريه
السن عين شمس
علوم المنيا
اداب المنصوره
معهد فني تمريض طنطا
اداب المنصوره
تجاره جامعة السويس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
فنون جميله فنون المنيا
حاسبات ومعلومات اسيوط
تربية /رياضه بنى سويف
اداب الزقازيق
المعهد الفنى للتمريض بالجونة
معهد فني صحى بنها
تجاره اسيوط
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم رياضة الزقازيق
تربية ابتدائي بنها
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تجاره انتساب م .بنها
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
502007
666439
288472
813912
320966
438616
536183
672492
823153
295692
813558
462416
148602
463522
167880
352771
225595
520636
578733
429770
607463
386891
458553
512235
502016
672740
526940
891865
163725
537463
145931
309857

اسم الطالب
آﻻء أحمد محمود محمد سعيد
نداء عادل ابراهيم ابراهيم صالح
كريم محمد فتحي احمد قاضي الهوى
فاطمه محمد الصاوى عبدالحليم صاوى
علياء حامد مصطفى البغدادى
مريم فتحى عبد ربه حسن على
دينا زين العابدين عبدالمعطى عبدالوهاب
ايه محمد احمد سيد احمد
اسماء اسماعيل حسان عبد المجيد
اية يسري محمد سيد ابراهيم
ماريه جابر غول عوض
منار ناجح عبدالرازق عبدالرحيم السلخ
تغريد محمد عبد الحليم خطاب
حسناء باشا يونس ابراهيم ابو ريه
ياسمين عبد الرحمن عبد الحليم مهدي
ميراى ايمن عيد جرجس عيد
هاجر اشرف مصطفى محمد
وفاء عربى محمد الجندى
احمد مجدى ابراهيم احمد عبد الغفار
دينا اشرف الشطورى محمد جبران
السيد سعيد عبد المنعم السيد
غاده حامد عبدالعزيز عبدالرسول
محمد ابراهيم ابراهيم قلموش
ابتسام عصام عطيه عبد الرحمن عطيه
جهاد سعيد جابر عبد السﻼم ابراهيم
احمد صبرى محمد نصر عقل
مارينا بخيت منصور اسطفانوس
سمر ماهر على محمود
سعيد سيد سعيد فرج
صافيناز اشرف بسيونى ابراهيم عمر
حميده احمد محمد محمد ابو عاصي
محمود محمد محمد حشيش

الكلية
تجاره اﻻسكندريه
تجاره بور سعيد
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
السن المنيا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اﻻسكندريه
تربية دمنهور
علوم المنصوره
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تربية حلوان
اداب المنيا
حقوق طنطا
كلية البنات تربية عين شمس
حقوق طنطا
تربية الفيوم
تجاره عين شمس
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
علوم بورسعيد
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
اداب انتساب موجه طنطا
علوم رياضة جامعة دمياط
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية اسكندرية
تجاره اسيوط
تجاره بنى سويف
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجارة جامعة السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
436110
434028
824149
205427
219742
662237
531705
665881
227126
311743
748797
108236
359139
600171
435953
448842
107900
533153
513400
897258
809724
438627
235784
160161
241970
107187
834788
321341
299059
603472
154329
368684

اسم الطالب
زينب محمد سعيد مراد حسن
مصطفى اشرف عبدالرحمن السباعى
احمد جاد همام هريدي
نيفين طارق مكرم عطيه
اسراء سيد عبد المعبود عبد الوهاب
السيد جمال السيد عبد الحكيم راجح
رامى فخرى عباده محمد السيسى
زينب ابراهيم سعد حافظ الحصى
جهاد محمد صابر العيسوى
اسﻼم سمير سليمان الشافعى
هبةﷲ مصطفى محمد محمود
جون عادل نسيم فام تادرس
احمد عصام احمد محمد احمد
أسماء جمال محمد حسن
أيتن محمد أحمد حنفى محمود
اسراء فايز فهمى عبدالمقصود
شيرين خالد درويش احمد
سندس مصطفى أحمد ابو الفتوح غانم
يمنى محمد عبد المنعم السيد رمضان
ابانوب وديع لمعى شحاته
ندى عصام جمال كامل
منة ﷲ محمد فوزى احمد محمد
حسام حسنى عبد المنعم محمد
هشام مجدي سيد عباس
عمر سامى اسماعيل عمر
على هشام على حسينى
ايناس حسني لطفي حفني
هدير رفعت السيد يوسف ابو عﻼمه
ياسمين فاروق حسن عبد الباقي
احمد سعيد احمد محمد زين العابدين
محمد على صالح طه
فاطمه محمود يوسف بيومى

الكلية
حقوق اﻻسكندريه
زراعه اﻻسكندريه
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
تجاره عين شمس
حقوق عين شمس
معهد فني تمريض المنصوره
علوم طنطا
اداب المنصوره
حقوق حلوان
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
ع.دولى اعﻼم مدينةالشروق
السن عين شمس/رياضة
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره سوهاج
فنون جميله فنون اﻻقصر
علوم طنطا
علوم رياضة عين شمس
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه دمنهور
السن المنيا
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
علوم جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه عين شمس
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اقتصاد منزلى حلوان
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
141731
508942
677783
312149
726844
229273
116177
754602
145394
441678
146314
910514
883883
803235
459141
902367
886562
367968
581996
465544
437610
370448
380854
319284
577518
234568
911514
461999
455599
805568
302338
585880

اسم الطالب
عبد الرحمن محمد محمود محمد
امنيه محمود على عبيد مجاهد
اسراء عادل عطيه عثمان فرج
مصطفى خيري عبد النبي إسماعيل
احمد محمد عبد الملك ابو علي
شروق السيد حافظ مصطفى
محمود محمد احمد عبد ﷲ
حاتم محمد على احمد
عمرو ابراهيم اسماعيل ابراهيم
محمود عادل محمد سعيد إسماعيل
سيد ابراهيم السيد ابراهيم
نادر عبده احمد حسن
زهور عبد النبى محمد مسعود
هاجر على محمد على
مى عبدالقادر عبدالقادر المزين
ابراهيم محمد احمد محمود
مصطفى احمد محمد عبد القادر
امانى بدر احمد عبدالرحمن
احمد عبد المعبود احمد عبد الجواد
مها السعيد مبروك متولى خليفة
منه ﷲ على محمد على محمد
محمد خالد عبدالسميع عبدالقادر
دينا ياسر حنفى احمد ابوسالم
ايمان عيد عبد المحسن عامر عيسى
محمد مصطفى محمد محمود يونس
بدرالدين احمد ابراهيم النجار
امنيه ممدوح ابراهيم على
فاطمه احمد محمد محمد الشريف
أيمن عبد الباسط محمد متولى حبيشى
مروه سيد زكى محمد
محمد عبد الفتاح محمد قطب منصور
عواطف عبدالوهاب عبدالرحمن الخلفى

الكلية
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم المنصوره
تجارة جامعة السادات
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
حقوق انتساب موجه حلوان
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تمريض القاهرة
تجاره انتساب موجه طنطا
حاسبات ومعلومات حلوان
تربية اسوان
اداب اسيوط
تربية ابتدائي المنيا
طب بيطرى كفر الشيخ
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
حقوق اسيوط
اداب الزقازيق
طب بيطرى المنصوره
طب بيطرى كفر الشيخ
تربية أساسي اسكندرية
تجاره انتساب موجه عين شمس
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
علوم رياضة الزقازيق
طب بيطرى بنها
علوم رياضة اسيوط
اداب اسوان
تربية كفر الشيخ
حقوق طنطا
تربية رياضيه  /بنات المنيا
تربية/رياضه شبين الكوم
اداب المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
284563
320997
428580
456074
742108
534063
826909
159478
906537
581159
107728
607256
665624
105329
580234
611192
109339
311354
501679
517787
665002
534519
463871
880900
107703
589058
166281
582097
733009
128257
389888
128828

اسم الطالب
يارا احمد فؤاد محمد
منال احمد عبدالمولى عماره
محمد عادل محمد عبد العظيم شعلة
محمد ايهاب محمد الشال
هبة ﷲ سامح داود سليمان
سلمى السيد ابراهيم السيد جابر
عمر شحاته محمد عبد الرحيم
دينا نادي محمد عبد الجواد
شادى عاطف حبيب شنوده
احمد السيد فوزى الصواف
دعاء حسين عبد السميع مصطفى
يوسف بهاء الدين محمد امين
نهال احمد ابراهيم المغازى احمد حشيش
محمد حسن احمد عباس
هدير احمد عزت راشد البرعى
ابراهيم احمد ابراهيم محمد
كيرلس ميﻼد صليب رياض
هاجر مصطفى الدمرداش علوان
حسام السيد ابراهيم السيد حسن
هبة عاطف حامد على العطار
سعيد السيد محمد محمد عوض
نورا ذكى كمال عزيز سعد
سمر معروف حسن حسين جمعة
ايناس على سيد احمد
كريم صﻼح الدين خليل محمد
ابو بكر على على الشافعى
وفاء بكار دسوقى عبد المولى
مصطفى اليمانى مصطفى عﻼم
نورهان حسام كمال عبد العزيز
فاطمة محمد سيد عثمان
ايمان ابراهيم سليمان محمد
فاطمه جمال محمد مسعد

الكلية
علوم عين شمس
تمريض شبين الكوم المنوفية
علوم اﻻسكندريه
علوم طنطا
تجاره جامعة السويس
تربية دمنهور
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تربية بنى سويف
اﻷكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة
اداب المنصوره
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تربية المنصوره
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
نوعية طنطا
معهد فني صحى رياضه الزقازيق
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
علوم اﻻسكندريه
اداب دمنهور
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية دمنهور
علوم كفر الشيخ
اداب اسيوط
تجاره القاهره
تجاره طنطا
علوم الفيوم
حاسبات ومعلومات الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
علوم القاهره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
907145
739854
460940
673004
154364
518230
311273
802471
650434
216714
527845
141005
881369
449098
907321
161093
832989
211126
466552
903010
462731
558364
234447
113339
877436
745017
295104
654510
594524
128411
538557
841831

اسم الطالب
احمد ناصر جابر الزهري
دينا محمد السيد محمد
امير ابراهيم الدسوقى عبدالقادر عامر
احمد منصور السعيد السيد سعيد النادى
مصطفى على فايز احمد
ساره سمير فضل عبد المجيد الفتيانى
نرمين سيف الدين ابوالسعود فطوم
اسماء حماده شحاته طه
وحيد عصام وحيد السيد
محمد عبد الفتاح احمد احمد
شيماء بيومي عبدالنبي حسين الفخرانى
ايه جﻼل الدين سيد احمد ابوسلمه
دنيا مصطفى حسين محمد
ناديه احمد السيد هند ابراهيم
مرفت ثروت خيرى ابراهيم
عبير حسين محمد ابراهيم
مروة احمد شرقاوى حسانى
محمد احمد ربيع عبد العزيز جبر
سارا احمد محمد ابراهيم مرسى
احمد محمود على محمد
ابانوب انطوان فهيم مرقص
اميره محمود عبد الرازق ابراهيم
سيف الدين اشرف احمد حسين حسن
عبد الرحمن محمد احمد قناوى
عادل صادق مسعود جادالسيد
امانى محمد سليمان محمد
احمد مصطفى حسان يوسف
محمد عيد محمد عيد
محمد محمد عبد الغفور عبد الحى
ساره ابراهيم مصطفى حسين الجوهرى
مى مبروك عبد العاطى عبيد
احمد عبدالتواب محمد رياض

الكلية
زراعه سوهاج
تربية الزقازيق
تربية كفر الشيخ
السن عين شمس/رياضة
تربية بنى سويف
حقوق اﻻسكندريه
دار العلوم الفيوم
تمريض المنيا
تجاره المنصوره
علوم رياضة القاهرة
تجاره اﻻسكندريه
حقوق القاهره
تجاره اسيوط
تربية ابتدائي طنطا
اداب سوهاج
رياض اطفال القاهره طالبات
نوعية قنا
حقوق انتساب موجه عين شمس
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تجاره سوهاج
طب بيطرى كفر الشيخ
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
حقوق انتساب موجه القاهره
معهد فني صحى اسيوط
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تجاره عين شمس
نوعية المنصوره
تجاره بور سعيد
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم بورسعيد
حقوق بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
305996
148012
512871
470876
816403
283332
843840
524996
589147
131788
601147
145156
906362
394574
526286
206171
576225
879312
585786
739867
662290
225755
675326
457023
557984
879961
468101
125886
554855
305995
386285
429910

اسم الطالب
محمد لبيب مرسى فليله
محمد قدرى ربيع عبد السميع السيسى
غادة مدحت محمد أحمد على
ايمان ايمن عبدالحميد سرحان عبدالحميد شاهين
نهير كمال عبد الوهاب عبد الباسط
سارة صمويل صبرى بطرس
عزة كسبان عبد ﷲ عبدالعزيز
فاطمة على محمد احمد عبد الفتاح
فاطمه محمد ثروت احمد ابراهيم المغنى
حسن محمد سيد محمد
عبدالمقصود الشربينى عبدالمقصود العجمى
ابراهيم رمضان فاروق محمد
ساره خضيرى احمد على
ناديه سﻼمه سيد محمد
محمد أيمن نجا الحسيني شرباص
رضوى احمد حسين سيد
نورهان فوزي يوسف عبد الدايم
مريان نشات جبرائيل عجايبى
حنان حمدى أحمد النقيب
ريم ابراهيم عبد الباقى حسن
محمد ابراهيم ابراهيم السيد
محمد ماهر عبدالعزيز محمد
شريف محمد احمد رشدى الجمل
ايمان عادل عبدالفتاح السيد اسماعيل
نورهان هانئ محمد كمال الزرقا
ياسر اسامه محمد محمد
هبه جمال السيد على
ضحى محمد عبد السﻼم السعيد
يمنى أحمد محمد جابر ابراهيم
محمد كرم معوض الريفى
منار محمد حسن حلمي
بوسى صﻼح الدين محمد مرسى

الكلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
نوعية كفر الشيخ
نوعية المنيا
فنون جميله فنون المنيا
نوعية المنيا
زراعه اﻻسكندريه
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه الفيوم
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
معهد فني صحى رياضه امبابة
اداب سوهاج
دار العلوم ج القاهره
تجاره اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
المعهد الفنى للتمريض بالجونة
تربية اسيوط
اداب انتساب موجه المنصوره
تربية الزقازيق
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تجاره القاهره
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب
تربية طنطا
تجاره دمنهور
تربية/رياضه اسيوط
تربية كفر الشيخ
السن عين شمس
تربية رياضيه بنات اﻻسكندريه
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
اداب انتساب موجه عين شمس
تربية/رياضه اﻻسكندرية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
670752
468982
885830
542186
209950
293972
546143
548797
113244
533375
357947
310750
830192
461157
144357
132130
212125
214449
165481
150537
739094
501520
602636
670670
878385
890705
131705
151750
756265
600412
207448
901938

اسم الطالب
رنا عادل محمد محمد راشد
اسراء احمد السيد عبد الجليل عبد الجليل
احمد صﻼح عبد المطلب عبد الجواد
عبد الرحمن اشرف عبد القادر محمود عبيد
عمرو حسين طه حسين
محمد رضا عبداللطيف المﻼح
زينب احمد جمعة تمراز
عبد الرحمن بهجت محمود الفيل
ادهم جمال سعد عبد الحميد
آيه جمال عبد الوهاب مالك
ريهام احمد محمد سﻼمه
عبير عطا ﷲ عبد القادر دبور
هبه على احمد مراد
رجب محمد على احمد حوا
داليا محمد محمد على
احمد محمود عبد العزيز سالم
ميرهان محسن عبد السﻼم عبد المجيد
عمر ممدوح سعد محمد
ريهام رجب جمعه عبد المولى
دعاء عطية محمد محمد
عادل عاطف عبدالهادى اسماعيل
فاطمة جمال محمود احمد محمد
اية احمد عبدالعال على
ايمان محمود احمد رمضان الجنايني
فاطمه رمضان محمد ايوب
دعاء نجيب احمد نصار
محمود اشرف شوقى عبد القوى
خالد ابراهيم محمد محمد الدهشورى
هبة السيد سلمي سالم
هبه فوزى فاروق قاسم محمد
ادهم عبد الحليم عبد اللـه عبد النبي
نورا السيد منصور السمان

الكلية
معهد فني صحى المنصوره
تجارة جامعة السادات
حقوق اسيوط
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنها
حقوق حلوان
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجارة جامعة السادات
حقوق حلوان
اداب اﻻسكندريه
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
معهد فني صحى بنها
المعهد الفني للتمريض بقنا
معهد فني صحى طنطا
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
حقوق عين شمس
تجاره القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه الفيوم
السن عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب اﻻسكندريه
نوعية الزقازيق
علوم المنصوره
علوم اسيوط
اداب اسيوط
اﻷكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم  6اكتوبر
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
علوم العريش
علوم الزقازيق
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضة
تربية سوهاج

Page 4515 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
836033
748831
386689
519954
386807
301760
360513
456081
535802
674159
836551
214679
737556
387055
517209
281979
395720
875214
518548
315632
612128
113570
449173
578191
288941
116989
602638
812041
431097
809531
382682
595879

اسم الطالب
ساره عزالدين محمد حسين
اميره السيد توفيق احمد
دعاء محمد مياز خضر
هدير أنور محمد القالع
اميمه مجدى عبده بيومى
احمد محمد احمد طه السندبيسى
حسن عمرو سعيد حسنين
محمد محمد سيد أحمد خلف سليمان
غادة حسن على محمد السيد
هاميس احمد رمضان محمد سليمان
عﻼء محمد عاصم عبدالعزيز
محمود احمد محمد ابراهيم الشيخ
ايه محمد حسن احمد
صابرين عبدالباسط مغاورى محمد درويش
فتحي علي فتحي محمد زعية
تقي محمد عفيفى الحنفى عفيفى
دعاء ناجح فرج سيد نصار
مصطفى ممدوح مسعود عبد ﷲ
مي مصطفي عبد الجيد ابراهيم ابوخضره
احمد علي توفيق الرفاعى
امانى محسن محمد ابراهيم
يوسف على حمدى حسين
يمني عبد القتاح محمد عبد الفتاح عتمان
اميرة جمال السعيد عبد الفتاح
كريم ميشيل عزمي مشرقى
ابراهيم هانى ابراهيم عبد الرحمن
ايه اشرف محمد ابراهيم
مينا ميﻼد بشرى حنا
شاهندة احمد عمرو ابراهيم عبدالمجيد
رضا عياد اسحاق عياد
ضياءالدين عبدالمحسن جمعه مكتى
محمد ناصر محمد على البدحى

الكلية
زراعة قنا ج جنوب الوادي
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
علوم رياضة عين شمس
اداب دمنهور
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
اداب دمنهور
تجاره طنطا
تجارة انتساب موجه اسوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب دمنهور
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
اداب انتساب موجه بنها
تجاره اسيوط
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
تربية طفوله الزقازيق
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب طنطا
حقوق المنصوره
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فني صحى بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تجاره جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
154320
138336
744736
657549
580431
813851
748835
303269
128641
817997
895134
663640
311408
749043
119179
323371
590524
307336
435431
429052
902854
232594
735978
500691
305512
751640
583235
663151
438462
458388
838149
235431

اسم الطالب
عبد ﷲ على ياسين سيد
يمنى اشرف حسب مصطفى حسب
ايه عصام ابراهيم عبد المقصود
هاله مسعد على على عبد الﻼه
حازم طلب ابوالسعود مصباح ابوالسعود
امنه خميس سوبى عبد الصمد
اميره غريب مصطفى الصغير
ندا ناصر عبده حامد الجمال
منه ﷲ مجدى محمد عبد المهيمن
اميرة اسماعيل على محمود
نسمه فؤاد عبد النعيم عبد المنعم
ندى محمد عبد العزيز حسن
اشرف حمادة منصور أحمد دنيا
رضوى حسن محمد جادﷲ
ليلى اسامة مصطفى محمد
اﻻء عماد موسي موسي هﻼل
عبدالرحمن عبده عوض طباره
سارة سليمان مصطفى القبانى
لورا ليون توفيق مكارى
رحاب السيد عبد المعطى حسن
مونيكا ايليا ثروت فلتس
عﻼء يونس محمد يونس
مها عبد الحكيم منبى صالح
عﻼء صﻼح على خضر
هدير سعيد محمد عبده
اﻻء محمد العربى عبده الليلى
منار مجدى رمضان عبد العال
اميره محمد عبد الغنى عبد العزيز حسن
ايمان احمد على محمد كمال الدين
احمد محمود محمود منيسي
احمد سليمان عبدالحميد حامد
عبد الرحمن رمضان ابراهيم الدسوقى صادق

الكلية
تجاره انتساب موجه بنى سويف
علوم عين شمس
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره المنصوره
تجاره طنطا
معهد فني تمريض المنيا
علوم جامعة السويس
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
حقوق القاهره
اداب انتساب موجه المنيا
كلية اللغات والترجمة سوهاج
فنون جميله فنون المنيا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجة جامعة السويس
علوم القاهره
تربية ابتدائي شبين الكوم
تجاره بور سعيد
علوم شبين الكوم ج المنوفية
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
علوم رياضة سوهاج
طب بيطرى سوهاج
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره دمنهور
تربية ابتدائي شبين الكوم
تربية بور سعيد
اداب طنطا
نوعية المنصوره
علوم اﻻسكندريه
تجاره طنطا
كلية علوم الوادى الجديد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
120854
659405
833417
168461
822971
669591
656791
889325
581530
614199
650635
359207
319512
536198
162666
607477
431851
502227
662317
655867
611669
308763
283054
470189
580398
283560
143083
608675
213043
523400
836711
578190

اسم الطالب
محمد ايسر محمد احمد
فوزيه السيد الجوهرى سليمان الجلدي
محمد اشرف الحداد حسن
عبد ﷲ حسن مرسى حسين
محمود مصطفى رمضان منوفى
حمدى محسن حمدى محمد عبد القادر
رانيا محمد حامد عبد النبى احمد
ضياء احمد يونس مصطفي
ابراهيم رضا مصطفي خطاب
ايه محمد محمود محمد
رويدا عبد الفتاح احمد عبد الرحمن النبراوى
عبدالرحمن محمد عبدالمقصود احمد
وفاء ياسر السيد احمد عبد العزيز
رانيا عادل انور اندراوس
امنية ابراهيم السيد محمود
خالد احمد ابراهيم عمارة خطاب
محمد مجدى احمد عبد الواحد محمد
روان أحمد توفيق جودة سليمان
محمد طارق السيد عبد الخالق احمد
محمد نصر محمد الحسين المغاورى
اسماء صﻼح علي حسن السيد
احمد مجدي جابر الحامولى
عمر خالد عطا سليمان عطا
عمر عبدالناصر فؤاد مكاوى شلبى
زهراء عبدالمنجى عبدالمنعم احمد عمر
محمد صﻼح غالب عبد الرحمن
رحمه ايمن احمد محمود
ابراهيم طاهر محمد ابراهيم
مريم اسامه عبده محمد امين
مصطفى احمد شعبان قابيل ابو المجد
هناء احمد محمد ابراهيم
اﻻء محمد شحاتة احمد مرعى

الكلية
تجاره القاهره
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
تجارة قنا ج جنوب الوادي
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف/رياضة
حقوق قنا جنوب الوادي
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره جامعة السويس
تجاره اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني تمريض الزقازيق
اداب المنصوره
اداب انتساب موجه طنطا
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره دمنهور
اعﻼم القاهره
نوعية الزقازيق
تجاره دمنهور
تربية طفوله اﻹسكندرية
تجاره المنصوره
تجاره بور سعيد
معهد فني تمريض الزقازيق
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره القاهره
علوم كفر الشيخ
اداب المنصوره
عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس
خدمه اجتماعيه حلوان
نوعية الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم اﻻسكندريه
اداب سوهاج
تربية طفوله طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
679671
532769
472021
305742
656783
365366
802006
429262
614409
667497
127986
305423
218607
294124
240314
284389
237201
361913
437625
669497
241398
827862
439582
164063
653286
154491
575752
593224
911658
533038
885604
599333

اسم الطالب
حنان السعيد عطيه محمود
نعمان عادل محمد عبد الجواد
محمد حسين السعدواي ابراهيم
عبد الرحمن محمد السيد الفقى
دينا محمد السيد سويدان
مرفت سعيد فتحى سﻼمة
احمد عيد سعيد احمد
خلود احمد فتحى ضاحى اسماعيل
ايه احمد عثمان محمد سليمان
ملك طارق محمد محمد ابو سيد احمد
هبه محمد كمال محمد
جهاد ناصر على عجيز
دينا عماد صبرى مفتاح
محمود مهدي محمود شلبي
ميرنا رأفت يعقوب ايوب
محمد محسن عبد العزيز محمد
محمد سيف النصر حسين سيف النصر
ساره طارق ابراهيم احمد حسانين
ميرا جميل لبيب بطرس مقار
محمد سعيد طلبه سعيد محمد
شيماء حسين عبد ﷲ محمد
محمد صالح محمد موسى
نور حسنى حسن سعيد احمد
مصطفى محمد محمود عبد العليم مرسى
اسراء احمد ابراهيم حسن عثمان
مروه احمد راضي عبد الحميد
سمر سامح محمد السيد ابو شادى
كريم على حسن شطا
نغم اﻻمير محمد السايح
عبد العزيز راغب عبد العزيز عبد الشافي
اسماء احمد سيد حسين
نوران محمد احمد احمد لطفى كفافى

الكلية
معهد فني تمريض المنصوره
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره كفر الشيخ
اداب شبين الكوم ج المنوفية
السن عين شمس
اداب عين شمس
اداب المنيا
تجاره اﻻسكندريه
رياض اطفال المنصوره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
معهد فني صحى بنها
كلية البنات تربية عين شمس
طب بيطرى القاهره
حقوق انتساب موجه القاهره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
زراعه القاهره
حقوق حلوان
زراعه اﻻسكندريه
علوم جامعة دمياط
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
كلية تجارة ج أسوان
تجاره اﻻسكندريه
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب كفر الشيخ
علوم المنيا
تربية طنطا
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تربية اسوان
زراعه دمنهور
تربية اسيوط
علوم الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
845922
443394
728275
468515
736636
535545
604413
114577
143124
185226
832555
432922
294301
601810
219269
285480
593804
730524
801216
742323
524927
511690
124958
282063
588507
383326
581566
308312
538703
300113
364802
153740

اسم الطالب
اية على عبدالمجيد متولى
أمنيه عبدالعزيز على احمد الدلجمونى
ايمان اسامه عبد الحميد موسى
عبدﷲ كمال عبدالرازق عبدالرحمن
هند حلمى محمد مصطفى الرفاعى
سندس محمد حسن الصباغ
رانيا عزت محمد غريب
مروة حازم سليمان امين
سارة احمد سيد عبد المقصود
رنا احمد حسن حسنى
دينا منصور محمد الرشيدي
محمود حسن احمد حسن الورشانى
محمود وجدي سعد محمد
شيماء موسي صبرين عبدالشافى
يوستينا جرجس رومانى جرجس
مدحت ايهاب فكرى جعفر
ندي نعمان نعمان الزير
اسراء السيد سليمان سليمان على عطاﷲ
محمد سيد محمد حسن
اميره ابراهيم حسن رمضان
عﻼ محمود شرقاوى مغربى
رانا عبد الناصر محمد يونس
محمد رجب حسين عبد المنعم
جومانا احمد لطفى المسلمى عبد المقصود
ياسمين عصام انهاد سعد
شروق عادل ابراهيم توفيق
احمد محمد البرعى السعدنى
محمد جمال فتحى غراب
جهاد مجدى محمد رياض درغام
سعد عبد الحي محمود محمود
شيماء لطفى محمد عبدالعال
مروة احمد امين محمد

الكلية
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
علوم اسوان
اداب انتساب موجه الزقازيق
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
نوعية الزقازيق
تربية دمنهور
اداب انتساب موجه الزقازيق
نوعية جيزه
تجاره القاهره
اداب بنى سويف
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب م .بنها
حقوق انتساب موجه عين شمس
تربية جامعة دمياط
التكنولوجي العالي  10رمضان إدارة أعمال
نوعية المنيا
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تربية أساسي اسكندرية
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
حقوق انتساب موجه عين شمس
تربية بنها
تربية بنها
تربية/رياضه طنطا
طب بيطرى جامعة السادات
تربية دمنهور
حاسبات ومعلومات القاهره
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
586590
318240
432886
537558
754959
168083
578704
459715
208506
515003
390136
680776
372494
607311
672823
818382
608731
144817
444709
527453
759622
525517
322625
812208
230914
142072
104995
523742
815720
518807
919201
661941

اسم الطالب
امال ايهاب عزت محمد عبدﷲ سعيد
محمد سيد عبدالمنعم عبدالرحمن
مهند عﻼء الدين على قابل الشيخ
هبة ﷲ حماده محمد حميده حشيش
حاتم محمد عبدالفتاح علي
فاطمه جابر مناع مهلهل
محمود يحيي زكريا محمود العﻼوي
احمد محمد عبد النبى طه
حبيبة ثروت ابراهيم حزين
طارق محروس ابراهيم ابراهيم بدر
ديانا ثروت لطفى شنودة
ايه احمد الحسينى يوسف عوض
منه ﷲ محمد كامل جـــاد
باسل عادل عبدالحميد عمر عمر تركى
محمد كمال الدين كمال محمد مصطفى النمر
فاطمة تامر مصري عبدالموجود
ريهام احمد فؤاد فرحات عرفه
اسماء عبد الحليم سليمان طراد
محمد حمدى عبد الحميد عبد القادر
هاجر محمد ابراهيم السيد عبد الرحمن السعدنى
محمد صابر قاسم محمد حجازى
ندى عليان محمد ضاحى
سمر جمال مأمون المصرى
طاهر محمد ابراهيم محمد
احمد شريف ابراهيم عبدالفتاح
عﻼء الدين محمد حنفى عبد المجيد
سارة محمد اسماعيل محمد
جهاد السيد احمد محمد احمد الفحام
وعد ربيع عطا عبد الجابر
هبه محمد ابراهيم المسيرى
ابراهيم عوض محمد على
طارق عﻼء فتحى سﻼمه ابراهيم

الكلية
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
طب بيطرى دمنهور
مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية
تربية ابتدائي الفيوم
تجاره طنطا
تجاره كفر الشيخ
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر
اداب انتساب موجه دمنهور
كلية البنات تربية عين شمس
تربية ابتدائي المنصوره
السن عين شمس
تجاره الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
دار العلوم المنيا
تجاره الزقازيق
زراعه القاهره
حقوق طنطا
تربية أساسي اسكندرية
تجاره الزقازيق
تربية أساسي اسكندرية
طب بيطرى جامعة السادات
اداب انتساب موجه المنيا
زراعه عين شمس/رياضة
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق القاهره
زراعه اﻻسكندريه
اداب المنيا
اداب دمنهور
تجاره سوهاج
تجاره المنصوره

Page 4521 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
577197
883728
543817
179096
432807
890927
368433
455966
837139
661694
169576
517086
304238
300888
675629
837015
208553
155809
366695
459217
576875
836788
209367
675922
734425
109079
672135
903710
729123
533385
737420
575907

اسم الطالب
طارق اشرف محمد حسن كتانه
فادى جمال راغب ذكى
سمر حسن احمد حسن بهنسى
حسناء مجدى عوض حسن
اسﻼم حسن محمد ابراهيم
محمود جمال محمد زين العابدين
هاجر محمد حسن عبدالشافى
على السعيد مصطفى رضوان
أحمد حامد أحمد عبد النعيم
اميره عبد ﷲ عبد الرازق محمد يوسف
دعاء حمدي يوسف جبر
محمد عباس ابراهيم عباس
ندى محمد عبد الوهاب محمد صﻼح الدين عﻼم
محمود ياسر زكى المغاغي
مصطفى وحيد مصطفى السيد الكيﻼنى
اهداء حسن حسين احمد
فرح اشرف حسن زكى
محمد سﻼمه محمود عمرو
محمد ماجد عزت القناوى
ايمان محمد مرسى المزين
ياسمين ابراهيم ابراهيم صﻼح الجمال
نرمين البكرى حفنى مكى
محمد طارق عبد ﷲ محمد ابراهيم
ايﻼريه يوسف رزق صليب يوسف
رفيده رأفت عبدالعزيز مرسى محسب
احمد محمود احمد عبد ﷲ
جهاد معتصم صﻼح عبد القادر
طه فتحى عبد الرحيم محمد
السيد محمد محمد محمد اسماعيل حجازى
دعاء بهنسى احمد اسماعيل عباسي
افنان ثروت حسن ابراهيم الصبى
محمد رأفت محمود سالم

الكلية
تجاره طنطا
تجاره اسيوط
اداب اﻻسكندريه
علوم رياضة المنيا
اداب دمنهور
معهد فني تمريض اسيوط
تربية بنها
اداب طنطا
طب بيطرى فرع الوادي الجديد
اداب المنصوره
اداب الفيوم
تجاره دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
اداب فرع الوادى الجديد
حقوق القاهره
تجاره انتساب موجه بنى سويف
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تربية ابتدائي كفر الشيخ
اداب كفر الشيخ
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية رياضيه بنين حلوان
تجاره طنطا
علوم الزقازيق
حقوق بنها
رياض اطفال المنصوره
اداب سوهاج
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
دار العلوم ج القاهره
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره طنطا

Page 4522 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
600869
209588
589153
242528
606051
285870
155882
277432
679017
283649
672692
221240
806246
659846
217803
162350
822903
516357
280153
613668
533929
113443
545672
738497
909742
656665
653410
896733
500027
386060
589050
535137

اسم الطالب
شيماء عﻼءالدين سليمان ابراهيم احمد
نيرة منصور محمد الديب
مها فوزى احمد محمد غزال
ابراهيم سيد احمد مبروك
ايه فكرى سعيد عبدالحى
ريوان نشأت محمد فؤاد حسن
روحية ميهوب سيد محمد
احمد طارق رزق محمد رزق
نوران صابر مجاهد حسين احمد
يحي علي ابراهيم على
عمر طارق فتحى محمد زغلول
هدي محمد طه محمد خليل
محمد جمال كمال نصر
اسراء عﻼء ابراهيم عبد السميع المتولى
شريهان محمد كمال انور
ايه حنفى عبد التواب درويش
اشرف عربى محمد عربى
عﻼء مدحت عبدالمنعم العيونى
دنيا محمد اسماعيل على عليو
باخوم مجدى عبدالملك باخوم بشاى
تغريد عز العرب عطيه محمد حميده
محمد سامح فتحى نصر شبكه
محمود زكريا محمد خلف
اسﻼم صﻼح حسين سالم
دينا رشاد عبد السميع رمضان
اسراء محمود فوده عبدربه احمد البوﻻقى
شروق مصطفى الدسوقى مصطفى محمد
احمد رفعت على محمد
محمد رشاد ابراهيم المشرفى
مبروكه خالد سعد عبدالقوي
سهير عبد ﷲ إبراهيم الدسوقى
عبير محمد سعد عبد الحميد احمد

الكلية
علوم الزقازيق
اداب القاهره
اداب جامعة دمياط
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
نوعية فنيه الزقازيق
حقوق عين شمس
اداب بنى سويف
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
رياض اطفال المنصوره
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
علوم المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم المنيا
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
رياض اطفال الفيوم طالبات
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره دمنهور
حقوق عين شمس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
علوم رياضة شبين الكوم
تجاره الزقازيق
تربية ابتدائي اسوان
تجاره المنصوره
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره سوهاج
تجاره دمنهور
كلية البنات آداب عين شمس
تربية/رياضه بنها
تربية دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
368634
881432
452184
521243
303449
726716
382015
351054
157205
471233
843736
597153
355303
425663
590505
204825
387093
221681
371022
606790
604636
601900
755205
151071
533225
579890
833409
913552
602682
140599
656339
380253

اسم الطالب
جهاد نجاح مصطفى محمد امام
ريم محمد قاسم على
محمد احمد عباس جاد
داليا اسماعيل عبدالفضيل اسماعيل
صباح احمد لبيب عياد
احمد سامى صابر ابراهيم رخا
فاطمه احمد حسين ابراهيم
منه ﷲ عبيد محمد فرحات
بسمه احمد سيد حسين
اسراء عبدالباسط عبدالقادر محمد نصر
رومانى نبيل ولسن حنا
مروه حامد صدقى زكى داود
وفاء طارق ابراهيم الغرباوى
ياسر وائل السيد السيد
خالد محمد صﻼح زهران
نجوى شريف محمد نبيل شفيق
هاجر حمدى دسوقى احمد
هاجر اسماعيل احمد اسماعيل
باسم عادل يونان فرج
منة ﷲ عبد ﷲ محمود عوض المسلمى
زينب مصطفى ابراهيم سليمان
محمد احمد محمد حسن
ريم اشرف مصلح حسن
عمر احمد محمد محمود
دعاء محمد محمد قطيط
نورهان سامى رمضان محمد الجمال
كيرلس اكرم شفيق عبدالمسيح
احمد رمضان السيد محمود
فاطمه ماهر خاطر غياتي
منار كامل ابوالمجد علي
اسراء ايمن احمد محمد سالم
رويــــده احمد توفيق محمد

الكلية
تربية ابتدائي بنها
تجاره اسيوط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
اداب دمنهور
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
تجاره بور سعيد
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره عين شمس
تجاره بنى سويف
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
علوم حلوان
تجاره جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجاره جامعة دمياط
حقوق حلوان
اداب انتساب موجه عين شمس
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
حاسبات ومعلومات عين شمس
اثار قنا جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه الزقازيق
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
تربية ابتدائي العريش
تجارة جامعة السادات
اداب اﻻسكندريه
دار العلوم ج القاهره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
تربية اسوان
تربية الزقازيق
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
119978
449237
886041
309418
584187
375279
208185
166254
289836
212366
581999
315052
455870
670955
726610
301629
898214
659736
669349
237765
380030
439852
229992
651814
314512
304166
500336
656478
229246
653263
112642
282181

اسم الطالب
اسامه مدحت سيف الدين ابراهيم
ليديا ايهاب محب يوسف
محمد عبد المتعال حسن مشعال
امل محمد السيد نصار بدر
احمد منير أحمد حسن حبيب
دعاء محمد السيد علي
اية عمر محمود حسن ابوريه
ايمان محسن محمد هاشم
منة ﷲ مصطفى عبدالعظيم حسن
عبد الرحمن عادل عراقى عجمى الشاذلى
محمد عبد الرحمن جﻼل الميدانى
محمود محمد حسن موسى
أحمد محمود صفى الدين ناجى
وداد السعيد الحسينى المرسى
احمد محسن محمد محفوظ
محسن شاكر عبد الغفار طنطاوى
مارلين ايمن رمزى زكى
مها يحى محمد سعد عطا المر
محمد احمد احمد بدر احمد
اية ماهر عبد الباقى هاشم
الشيماء محمد عبدالرحمن محمد محمود
شيماء عﻼء الدين ابراهيم حافظ
احﻼم حسين بدر محمد حسين
شريف حسن اسماعيل عطيه
اية عاطف محمد عبدالنبى
ليلى فتحي حسنى محمد مرسى
رافى رافت بولس بخيت
مارينا صبرى هﻼل لبيب جريس
يوسف عبد المعين ابو الغيط محمد
ياسمين محمود سعد زغلول عرفة
ندى محمد السيد محمد شعﻼن
علياء محمد امين حسن سعد

الكلية
حقوق حلوان
تجاره انتساب موجه طنطا
تربية/رياضه اسيوط
تربية السادات
اداب المنصوره
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
طب بيطرى بنى سويف
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب انتساب موجه الزقازيق
علوم المنصوره
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه
تجاره طنطا
تربية ابتدائي المنصوره
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تمريض سوهاج
تربية ابتدائي المنصوره
تربية رياضيه بنين المنصوره
اداب القاهره
حقوق انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة اﻻسكندرية
اداب انتساب موجه المنصوره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
السن عين شمس/رياضة

Page 4525 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
818622
298660
145478
506831
448305
665337
458357
323091
882442
919284
478693
443536
879690
584758
749519
321217
320543
169004
584917
463418
282871
109400
507855
451543
138734
753446
234774
299701
454325
911059
846127
278159

اسم الطالب
فيفى يعقوب اسحق يونان
محمد صﻼح كامل حسين
اسراء السيد عبد ﷲ اسماعيل
هبه ﷲ سعيد محمد السيد سليمان
ندا حسني ابراهيم محمد خليفة
منى محمد كامل مرسى
كريم السيد كامل بدر
نهى جمال الدين سعد الهواري
يارا اوسامه ذكى عبد الودود
عبد الرحمن علي متولي حمدون
احمد السيد ابراهيم منصور مناع
اسراء محمود عبدالرحيم ابوالغيط
ناريمان محمد مصطفى قطب
غاده العوضي جﻼل غيط
منار محمود محمد بعيبش
امجاد مجدي مصطفى محمد كامل
محمد وجيد محمود عابدين
مروه محمود شاكر محمد
هدى اكرم عنتر فرهود
إسراء سعيد عبد القادر جناح
كاترين سامي لبيب بطرس
محمد عاطف عبد السﻼم عبد النعيم
عزالدين احمد عزالدين سالم
احمد محمد ابو الفتح على
نهال ايهاب انور على
احمد الغريب السيد الحسينى السيد
نورا اشرف علي فريد
عﻼء الدين محمد احمد مهدى
ميرنا فؤاد عبدالحفيظ مشعل
محمد رجب الصادق محمد
اسماء محمد دندراوى خليل
سارة عادل عبد الرحمن زكى

الكلية
نوعية موسيقيه المنيا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه دمنهور
علوم طنطا
اداب انتساب موجه المنصوره
السن عين شمس
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
نوعية فنيه اسيوط
معهد فني صحى سوهاج
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
علوم طنطا
تربية اسيوط
تجاره طنطا
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تربية طفوله شبين الكوم
اثار القاهره
اداب الفيوم
اثار القاهره
علوم طنطا
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره القاهره
كلية أداب بورسعيد
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره طنطا
كلية تجارة ج أسوان
اداب اسوان
تجاره عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
676944
679826
352152
382160
912776
451367
223020
384469
281636
375274
370979
731831
222991
389047
534671
594454
241693
530666
604720
354786
309142
226502
600053
531946
106640
228655
351905
678506
906562
751843
107731
107363

اسم الطالب
جمال صبرى محمد السيد
نادر محمد محمد سليمان حجازى
عبدالرحمن رشيد احمد يوسف
نيره اسامه عبدالستار احمد
عبد ﷲ اسامه عبدالعزيز توفيق
محمد صبرى مختار شعﻼن
نور احمد عبد العزيز محمد
شهاب اسامه منسى محمد
محمد ايمن محمد عوض ﷲ حجازى
تسنيم ياسر عفيفى السيد
ابراهيم شريف ابراهيم عبدالسﻼم
اسامه سعيد عبد العزيز سليمان
اية خالد اسماعيل ابراهيم
اسراء جمال عبدالرسول عبدالجواد
نورهان عادل عبد العليم احمد معوض
رحمة أحمد إبراهيم النماس
دعاء خالد احمد محمد شحاته
احمد ابراهيم احمد عبد العال
سارة بهاء حامد على محمد
هدير فراج عبدالعزيز ابراهيم مطاوع
اسراء محمد زكي أحمد
احمد سالم محمد سالم
احمد طارق فتحى محمد السيد
محمد مدحت محمد موسى بﻼل
احمد طارق على احمد
احمد خالد نبيل عطيه
محمد مجدى عثمان راشد عبدالرحمن
عماد عزت محمد على عبد ﷲ
ماركو عزت عدلى عطا ﷲ
ساره السيد محمد جمعه جريوه
ندا محمد حاتم الحاج عيسى
ياسمين هشام ماجد سيد مرسى

الكلية
حقوق المنصوره
تجاره بور سعيد
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره عين شمس
اداب اسوان
حقوق طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق عين شمس
طب بيطرى بنها
علوم رياضة عين شمس
طب بيطرى بنها
حقوق عين شمس
حقوق عين شمس
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره جامعة دمياط
حقوق انتساب موجه حلوان
تجاره بنها
تجاره بنها
اداب انتساب موجه عين شمس
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات عين شمس
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره بنها
صيدله المنصوره
طب بيطرى سوهاج
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
علوم القاهره
زراعه القاهره

Page 4527 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
878234
607134
220751
309744
108709
446936
602392
735720
582231
819550
659482
353915
668590
146772
906962
244842
460588
847272
319554
653496
156660
728759
892230
897894
391200
319597
757143
513732
110491
804187
371597
882222

اسم الطالب
مارينا لطيف يوسف اسكاروس
احمد عبد الرحمن محمد محمد
بيمن ابراهيم شفيق خليل
محمد عبد الرحيم السيد التراس
ندى محمد محمد نبيل
اسﻼم محمد اشرف انور حامد يوسف
حنان محمد السيد على محمد زيتون
عمرو محمد محمد السيد موسى
محمد مسعد سعد محمد
مصطفى ايمن احمد محمد
نوران حمدى السيد الحسينى سيد اﻻهل
محمد نور الدين محمد سعيد العليمى
وفاء ابراهيم عبد الفتاح المرسى ابراهيم
اميره سامى عبد الفتاح عبد الناصر
محمد عرفه عزالعرب زيدان
احمد فكري ماجد ابو زيد
عبدالفتاح فؤاد عبدالفتاح سليم
مينا عادل لمعى بولس
غادة احمد محمد محمد حسن زيدان
انور ابراهيم فاروق ابراهيم الباز
عﻼء احمد فتحى محمد
طارق محمود طه احمد باز
مختار محمد علي عبد المجيد
صبرى هﻼل ابراهيم عثمان
مهند احمد عبدالسﻼم محمد
اسماء احمد شحاتة محمد
خالد احمد محمد احمد
سهام حسنى بخيت عبد الحليم
محمود محمد محمود على
رنا احمد محمد احمد
مريم محمود حسينى قطب
ابرار خالد الوليد زكريا مهنى

الكلية
طب بيطرى اسيوط
تربية/رياضه الزقازيق
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
طب بيطرى جامعة السادات
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف
تجاره انتساب موجه طنطا
تربية ابتدائي الزقازيق
تمريض الزقازيق
تجاره طنطا
حاسبات ومعلومات المنيا
تجاره المنصوره
تجاره انتساب موجه طنطا
اثار القاهره
علوم القاهره
تجاره سوهاج
حقوق حلوان
حقوق طنطا
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
معهد فنى تمريض بنها
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم المنيا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
تمريض اسيوط
علوم اسيوط
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره جامعة السويس
اداب سوهاج
علوم رياضة القاهرة
فنون جميله فنون المنيا
تجاره انتساب م .بنها
تربية ابتدائي اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
607456
815860
681919
321035
734221
900388
131345
904077
458336
205842
532845
389408
611855
388199
308369
284801
103290
680727
885095
523551
816071
655904
279426
829674
820718
289760
535696
538793
308612
661342
363220
726756

اسم الطالب
احمد عادل محمد عبدﷲ
استر اشرف جيد ابراهيم
ايمان عثمان عبده محمد عماره
هند محمد احمد عبد الفتاح
محمد يسري محمد الهادي فرماوى
رانيا احمد محمد عمران
ريهام رفعت محمد محمود
مريم مجدى عبد ﷲ جابر
اسﻼم حسين سعيد زغلول
يوسف احمد فتحى محمد سليمان
عبد الوهاب شرف يوسف موسى
ليلى طارق مصطفى عبدالعزيز
نرمين محمد الشريعي عبد الحميد سليم
ايه السيد دياب عثمان
محمد صبحي سعيد عبد العال حسب ﷲ
رنا احمد محمد فتحى محمد صابر جاد ﷲ
اﻻء مجدى حسين احمد
مى محمد السيد عبد الفتاح السيد داود
ابراهيم فرج ابراهيم محمد
سندس محمد محمد عبد العزيزالغمرى
ابتسام صابر عبدﷲ امين
احمد اسامه زكريا محمود حسن
حسين احمد سليمان سيد
مروه مغربى احمد عبدالرحيم
جرجس بولس نادر مرزوق
ﻻميس محمد شعبان احمد
أمل عبد العزيز محمد عبد المجيد
ندا احمدامين سيد احمد الرامى
ياسمين سامي سعيد المليجى
فاطمه عباس محمود حامد غازى
فادى عبدالمﻼك عبدالمسيح رزق ﷲ
احمد محمد محمود على احمد

الكلية
اداب الزقازيق
كلية التربية الفنية ج المنيا
تربية المنصوره
معهد فني صحى بنها
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب انتساب موجه سوهاج
تجاره القاهره
تربية ابتدائي سوهاج
طب بيطرى دمنهور
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره دمنهور
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
اداب الزقازيق
علوم بنها
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
اثار القاهره
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اداب المنصوره
حاسبات ومعلومات اسيوط
علوم طنطا
تربية المنيا
عالي هندسة بلبيس
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب انتساب موجه القاهره
تربية طفوله ج دمنهور
علوم طنطا
فنون تطبيقيه حلوان
نوعية المنصوره
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
تجاره بور سعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
543466
683494
659306
321077
754601
141133
277557
377376
676617
285426
665073
738475
373119
120272
539661
677752
302904
886089
214833
428408
166505
510935
592264
374269
806749
614083
515157
583171
811070
735413
292559
752064

اسم الطالب
محمد سعيد السيد عبد ﷲ النجار
محمد محمد على عبده دندن
سلمى عادل كامل بدير
زينب علي محمد نعمة ﷲ
تامر حاسم حمدي علي
اسراء عبد الباسط احمد على هارون
هاني اشرف اسماعيل احمد
جمال سيد ابراهيم سلطان
امل الشحات نعمان السعيد فرج
احمد عﻼء محمود عبد الحميد حجازى
احمد السيد عبد الحميد ابراهيم طه
وﻻء عبدالعزيز ابراهيم عيد
هدى سعيد موسى محمدعثمان
محمد بدر عبد العزيز حسين
صباح احمد محمود حمودة
مريم عماد الدين حمدى عبد الفتاح محمد
سارة محمد سيداحمد السنتريسى
قمر ماضى احمد ماضى
امير وجدى عبد العال عفيفى
على متولى على محمد عطيه
محمد كمال احمد ابوبكر
احمد ابراهيم مصطفى السيد
عمار اشرف خيرى الفار
ياسمين حامد شحات حامد محمد
زينب رضا على أحمد
نوران جمال محمد محمد خريبه
محمد عمرو محمد السعيد الزرقا
ساره محمد محمد ابو خاطر
ابتسام محمد زغلول طلب
سمر محمد عبدالحميد محمد حسن
عائشة ممدوح محمد فهمى ابراهيم
اميره قدرى على محمد صبح

الكلية
علوم رياضة طنطا
تربية رياضيه بنين المنصوره
اداب المنصوره
اقتصاد منزلى حلوان
تربية العريش
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية رياضيه بنين حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
فنون تطبيقية جامعة دمياط
ع.دولى اعﻼم مدينةالشروق
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره الزقازيق
السن عين شمس
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
زراعه دمنهور
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية اسيوط
تجاره عين شمس
علوم رياضة بنها
تربية الفيوم
تجاره دمنهور
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تربية بنها
علوم المنيا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره دمنهور
رياض اطفال المنصوره
علوم المنيا
تجاره الزقازيق
تربية حلوان
تجاره بور سعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
662273
725598
592571
739519
615313
579990
152401
661442
533840
434165
534101
205568
366103
376619
755340
366376
207055
585304
501456
748409
539383
384076
607897
742002
134901
805898
110234
121906
585147
682158
891480
155081

اسم الطالب
عبد الغنى محمد على حسن على
ايه عرفات المهدى عليوة
سوسن حسن احمدالصاوى احمد شعﻼن
احمد عادل الشريف محمد احمد على
اﻻء السيد مصطفى حسين عبدﷲ خاطر
ايه ابراهيم فرحات بركات
محمد ايهاب حسن طه
اميره عبد الغنى محمد المغازى ابراهيم
اية سليمان السيد سليمان كروش
عمرو على تهامى ابراهيم
شروق محمد عبدالعظيم محروس أبوسالم
اسراء محمد عباس معوض سيد
اسﻼم مصطفى غريب محمود سالم
اسراء محمد محمود محمد الصواف
رغده محمد مصلح مطر
عمر السيد عبدالنبى بيومى محفوظ
احمد جمال سعد الدين احمد الصبان
إسراء السيد عبد الصمد شتيوي
طارق احمد محمد توغان سليمان
مصطفى سعيد صﻼح سعيد
خلود محمود محمد عبد القادر القرش
ايمان ميسره على عبدالغنى زعيمه
شريهان امين عبده امين عبد الكريم
داليا احمد مدحت محمد
محمد ايمن سليمان سليمان
محمود محمد محمود على
عبد العزيز قاسم سيد قاسم
هاله بهاء الدين عبد العزيزعبد الرحمن الفقى
مى السيد محمد السيد الحماقى
نورا السيد على احمد المحمودى
محمود علي عطيه تمام
يمنى عبد العظيم عبد المجيد عبد العظيم

الكلية
علوم المنصوره
تجاره عين شمس
علوم جامعة دمياط
تجاره الزقازيق
تجاره الزقازيق
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره بور سعيد
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره بنها
نوعية عباسيه
تربية العريش
حقوق بنها
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره طنطا
زراعه اﻻسكندريه
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تربية ابتدائي دمنهور
اثار قنا جنوب الوادي
اثار الفيوم
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
معهد فني صحى امبابة
حقوق بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
دار العلوم ج القاهره
تربية ابتدائي طنطا
اداب انتساب موجه المنصوره
علوم رياضة اسيوط
رياض اطفال بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
728935
323406
104930
755855
597705
605938
313601
654151
151931
666369
112319
890483
352143
211337
312174
745111
285934
725341
218019
593676
356698
538429
300530
821927
241299
752973
899953
913632
896161
107839
284870
613619

اسم الطالب
اﻻء عبد الظاهر عبد ﷲ محمد محمود
ايمان سﻼمة محمود سﻼمةعبدالفتاح
عبد الرحمن محمد احمد محمد طاحون
احمد احمد سلمي سﻼمه
كريم عبد القادر عبد الكريم عبد القادرالخميسى
محمد ثروت عبد الحميد محمد
اسماء اشرف محمد غزيز
نانسى محمد النبوى مصطفى المﻼح
عمرو خالد محمد نورالدين حسن
احمد مصطفى عبد الجواد جاد الجنايني
مى مختار حسين فضالى
مارينا عطيه رشدى غالى
محمد جﻼل حسين محروس حسين
زينب احمد حنفى مصطفى
محمد محمود محمد محمود
احمد عادل عبدالفتاح احمد ابراهيم
مريم سعد محمد السيد الدسوقى
مايان محمد جابر محمد الحسينى طه
اسراء محمد جامع سالم سليمان
ايه ابراهيم محمد حسن محيى الدين
عبدالرحمن اشرف محمد على دويدار
ابتهال عبدالوهاب احمد دراز
ريهام سمير مصطفى كمال على
عائشه على يوسف أحمد
كريستين مدحت منسى تاوضروس
احﻼم محمد الشبراوى ابراهيم خضر
رحاب احمد السيد ابوزيد
اسراء عبد الباسط احمد سﻼم
دينا حمدى محمود نصر
عبد ﷲ محمد شريف عبد ﷲ زيدان
فاتن احمد مصطفى احمد
احمد محمد منصور احمد

الكلية
نوعية الزقازيق
اداب جامعة دمياط
أكاديمية اخبار اليوم  6أكتوبر علوم إدارية إنجليزي
معهد فني صحى اسماعيليه
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
علوم شبين الكوم ج المنوفية
علوم المنصوره
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
علوم عين شمس
معهد فني صحى اسيوط
علوم عين شمس
تجاره عين شمس
تربية/رياضه شبين الكوم
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
حقوق القاهره
تجاره بور سعيد
اداب القاهره
تربية جامعة دمياط
حقوق عين شمس
تجاره دمنهور
كلية البنات تربية عين شمس
الفني التجارى بقنا
اداب القاهره
علوم بورسعيد
علوم سوهاج
معهد فني صحى اسوان
تجاره سوهاج
تجاره القاهره
علوم رياضة اسوان
ك.ت .فني منشات بحريه بور سعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
878798
162385
513245
429818
753945
281821
602389
733750
535324
465934
848238
283943
434587
665931
755317
594029
381274
238100
223433
590090
843169
373586
804333
243186
147192
729645
523840
132862
307776
815658
157312
740190

اسم الطالب
محمد حسين محمود محمد
ريهام شريف محمد امين
نوران محمد على متولى على
ندى احمد السيد كامل
منه ﷲ عماد السيد العربى قوطه
مرام عﻼء محمد محمود على حسن
آية كمال مصطفى صﻼح الدين حسين
محمد محمود محمد عبد الهادى
تغريد عبد الناصر حلمى على
مريم السعيد محمد عبد الرازق
احمد مسعود عبد ﷲ حسن
نور محمد فوزى محمد
عبد العزيز طارق محمود عبد اللطيف طبلية
شاكر سعد حسن حسن السيد
بسملة مدحت عزت جاسر
محمد حماده عﻼم رزق الحطاب
جمال ابراهيم حسن ابراهيم محمد
جهاد حسنى عبد العظيم عبدﷲ
رضوى رمضان ابراهيم بكر
ميار اسامة سيد محمد
جمعة عبد الحليم جمعة علي
محمود السيد صبحى السيد يوسف
ناردين موافق رشدي شحاتة
مريهان خالد فتوح عبدالعزيز
محمد اشرف محمود سيد حسن
احمد ابراهيم شلبي القاوقجي
شيماء صالح عبد ﷲ احمد
احمد على احمد رضوان
اية محمد السيد مطر
مارينا رافت شحاتة نجيب
مروه حسنى محمد احمد
مصطفى محمد عطيوه عطيه

الكلية
تجاره اسيوط
حقوق بنى سويف
تجاره جامعة السويس
تجاره اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه بورسعيد
السن عين شمس/رياضة
تربية ابتدائي الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
علوم طنطا
تربية كفر الشيخ
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره بنها
السن عين شمس/رياضة
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
نوعية المنيا
تجاره انتساب موجه قاهره
تجارة جامعة السادات
التكنولوجي العالي  10رمضان إدارة أعمال
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
استنفد الطالب رغباته
تربية شبين الكوم
تجاره بنى سويف
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
دار العلوم ج القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
379674
437993
538576
528026
223612
392805
812134
438900
161701
373267
608754
296755
535967
507729
750252
388105
313216
324767
534923
382657
831375
204440
299766
155526
656799
681602
142659
306561
606534
169503
153125
126096

اسم الطالب
ايمان صﻼح محجوب محمود سرحان
هايدى سامح فرج السيد امام
نورهان عصام درهان العلقامى
منة ﷲ محمد صبحى محمد خميس
ايه اشرف عبدالمجيد علي
محمود عبدالﻼه ابراهيم السيد
محمود الحسينى سليم حسين
فاطمة حسن محمد محمود
ياسمين فايز محمد عبد الحميد
عمر محمد عبدالحميد مهدى احمد
احمد حسن احمد عبدالستار
ان سيمون نسيم نجيب كامل رزق
اسماء محمود علي ابوزيد
فراس محمد عبد الفتاح معروف
حسام السيد محمد السيد محمد ابراهيم
محمد رافت عبدالعزيز سالم
فاطمة عادل محمد رشدى بيومى محمد
نورا محمد السيد حافظ
ايناس صبحى حامد منصور حسين
عبدالحميد عبدﷲ محمد عبدالحميد عقل
الزهراء بدري شكري علي
نادين احمد فوزى عبد الحميد
عبد الرحمن محمد عبدالرحمن ابراهيم اسماعيل
جهاد عبد ﷲ محمد عبد المنعم
رضوى فتحى ابوطالب عبد الباقى
محمد عبد العزيز محمد عبد العزيز عيسي
وفاء كمال حسين العجمي
اسﻼم هشام رشاد زين
ميرنا صبحي عبد الملك حنا ابراهيم
صفيه محمد احمد محمد عثمان
ناردين جمال عياد رزق
ندى سامح فاروق محمد

الكلية
خدمه اجتماعيه حلوان
اداب انتساب موجه دمنهور
علوم دمنهور
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
سياحة وفنادق المنيا
علوم رياضة اﻻسكندرية
علوم المنيا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم رياضة الزقازيق
اداب انتساب موجه حلوان
علوم دمنهور
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
حاسبات ومعلومات الفيوم
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تربية طفولة الغردقة
علوم طنطا
تجاره بنها
رياض اطفال القاهره طالبات
حقوق القاهره
معهد فني صحى امبابة
تجاره بنى سويف
زراعه المنصوره
معهد فني تمريض المنصوره
دار العلوم ج القاهره
تجارة جامعة السادات
اداب الزقازيق
تربية/رياضه الفيوم
تجاره بنى سويف
فنون تطبيقيه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
236358
616977
354964
472774
442740
557449
399874
654770
613372
377832
658275
426648
583977
501125
462211
746997
736695
161687
165115
731875
450177
159353
835205
676097
519949
140626
106923
803574
547256
676637
502804
838196

اسم الطالب
احمد محمد جودة احمد
علمه محمد محمد طلعت عبده
ريم حسن محمد الشمندى
اية المتولى على متولى كفافى
آﻻء حمدي عبدالباسط عبدالمقصود حسان
عمر محمد احمد عواد
اشرف احمد عبدالسﻼم حافظ جاد
اسراء احمد شعبان ابراهيم على
السيد على على حامد احمد
محمود صابر حمزه عواد قدر
منه ﷲ محمد كمال عبد القادر حسن
عبدﷲ محمود عثمان محمد
محمود السعيد بدير بطحيش
بافلي مجدي حليم ذ كي ابراهيم
اسماء خميس السيد حمود ابراهيم صالح
محمد احمد عبدالحق عبدالكريم
اسماعيل عبد المنعم محمد حسين
وفاء عبد الحفيظ احمد عبد الجواد
عبد الرحمن احمد محمد عبد الجواد
احمد منير بهنساوى اسماعيل
شيماء محمد عبد السميع عباس الماحى
مروه عبد الجواد علي احمد
بيتر خيري حسيب باسليوس
دعاء السيد محمد السيد عبد المقصود
نداء هادي حمزة عمران
اسماء محمد عبد الحليم عبد الحى
بسنت عبد الناصر بسيونى اسماعيل مساعد
مريم مﻼك موريس فهمى
احمد محمد محروس محمد درويش
مروه محمد على يوسف يوسف
مصطفى سﻼمة فؤاد حسن
محمد محمود نصر احمد

الكلية
اداب انتساب موجه طنطا
زراعه طنطا
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية كفر الشيخ
اداب طنطا
تجاره دمنهور
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
اداب كفر الشيخ
تجاره دمنهور
تربية كفر الشيخ
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب بنى سويف
حقوق بنى سويف
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
معهد فني صحى طنطا
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف/رياضة
تربية قنا ج جنوب الوادى
معهد فني تمريض الزقازيق
اداب دمنهور
تجاره القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب المنيا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
تربية طفوله الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
تربية/رياضة فرع الوادى الجديد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
904572
809847
586786
383040
212706
211204
461417
114786
237624
122268
355296
577087
535506
107899
510678
542765
284928
461866
308843
801813
657492
308598
303849
530748
888285
462110
312659
650001
889817
727257
747671
140437

اسم الطالب
ايمان عز العرب عبد المقصود ابوزيد
مارينا ثروت وهيب يواقيم
آيه رضا اسماعيل متولى اسماعيل
عبدالرحمن جمال سعيد عبدالعال
احمد محمد عبده السيد
احمد عماد عبده يوسف
ايه رمضان محمد نعمان
شروق رواش حامد محمد
اسراء حسين علي عبد الدايم
ابتسام احمد محمود ابو طالب
هاجر حسن على حسن
ندا طارق ربيع الغباشى القصاص
دعاء محمد فاروق البنوانى
سها صفوت عبد المجيد مصطفى
احمد مصطفى أحمد محمود بكرى
نهال اشرف رجائي محمد
سلمى ايمن أحمد محمود السيد
امنيه اشرف السيدمحمد ابراهيم بعطوش
احمد محمد السيد الفنجري
محمد مصطفى محمد عبد العزيز
رنا رجب سملك عبد الرحمن رضوان
هاجر سعيد حامد وهيب
هبة خالد احمد محمد زعير
محمد جابر ابراهيم الصياد
مصطفى عبد الناصر محمد محمد
ايمان حسينى احمد احمد تركى
علي يسري حداد عافيه
ايمان محمد حسن محمد عبد الرحمن
ايمان جمال بدرى محمود
احمد عبده امين عبده زيد
الشيماء حسن السيد السيد
احمد سعيد عبد النعيم احمد

الكلية
تربية سوهاج
تجاره اسيوط
طب بيطرى بنها
علوم رياضة بنها
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره كفر الشيخ
علوم القاهره
حقوق القاهره
حقوق القاهره
تجاره عين شمس
تجاره طنطا
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تربية/رياضه اﻻسكندرية
اداب انتساب موجه عين شمس
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
تجاره جامعة دمياط
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي دمنهور
السن المنيا
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
اداب اسيوط
حاسبات ومعلومات الزقازيق
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
876041
441775
829003
158205
744890
683277
367767
733156
230174
834984
811717
594484
818256
682794
816653
593205
726631
166509
356997
312877
754635
441995
356552
601306
898804
386636
435972
141892
371042
505458
608808
443319

اسم الطالب
طارق محمد عبد الحفيظ احمد
عصام السيد عبدالحميد عبدالمجيد محمد
كاظم عربى على دردير
صفاء محمد عمران اسعد
طارق عبادي محمد عبادي
اسماء ياسر احمد احمد صبح
رضوى عاطف جابر محمود
سماح سعيد محمد ابراهيم
دميانه عماد بضابا مجلع بضابا
مصطفي محمود جمعة ابوزيد
بيشوى مشمش اسحق جرجس
حسام منير محمد الشامى
آية رضا عبدالمنعم تونى
سميه محمد فتوح محمد ابو الغيط
مصطفى محمد سليمان احمد
آية عبده محمد دسوقي
محمد صﻼح محمود رمضان
هانى عنتر ابو الخير ابراهيم
عبدالرحمن محسن عبدالرحيم محمد
وفاء سيد محمد محمود
عمر محمد اسماعيل محمدرستم
علي محمد كمال علي محمد سالم
محمد عيسى ابراهيم عيسى
عمرو عﻼء الدين عبد اللطيف نصار
اسماء طلبه طه الجمل
نرمين انور السيد بحيرى
نادين محمد عبد المنعم سﻼمة
مهند حمدي السيد عبد الحميد خليفه
عﻼء الدين عصام عبدالنبى محمد عماره
مروان احمد محمد عبد ﷲ الديب
إسراء السيد محمد السيد متولى
هدير السيد نجاح محمد ابوسليمان

الكلية
تجاره اسيوط
تجاره طنطا
حاسبات ومعلومات اسيوط
تربية بنى سويف
تربية اﻻسماعيليه
تجاره المنصوره
نوعية بنها
حاسبات ومعلومات الزقازيق
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره سوهاج
تجاره بنى سويف
تجاره بور سعيد
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره المنصوره
تجاره اسيوط
تربية جامعة دمياط
تجاره بور سعيد
معهد فني صحى بنى سويف
استنفد الطالب رغباته
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
خدمه اجتماعيه حلوان
طب بيطرى الزقازيق
اداب سوهاج
علوم عين شمس
فنون جميله عماره المنيا
تجاره القاهره
علوم رياضة بنها
نوعية اﻻسكندريه
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تربية ابتدائي طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
518129
295227
322223
146307
511816
524760
808968
898279
595482
887220
311128
538073
823182
579067
387136
677039
435982
225749
384682
452055
235357
477034
162756
503060
604907
886107
323339
674438
278694
729889
446096
156403

اسم الطالب
اسماء خميس احمد بلتاجى شهاوى
ميرنا اسامة احمد زكى احمد
محمود محمد حسن الشتيحي
هانى محمد امين عبد الجواد
نورهان مجدي فتوح مبروك على
احمد عبد الناصر احمد عليوة سليمان
امير ميﻼد فهيم جرجس
حازم محمد عبد المعطي الراوي
احمد إسماعيل أبو زيد حامد أبو زيد
سراج الدين متولى فتحى محمود
اسماء عبد المنعم محمد فرحات
نرمين ناصر عبد الحميد على
نورهان ناصر محمد يسين
عبدالباسط شعبان عبدالباسط شعبان جوده
اميره شعبان حسن عبدالرحمن
احمد محمد اﻻحمدى محمود على
ميرنا هشام سليمان محمد سليمان
عبدالرحمن محمد صﻼح الدين صفوت
عبدالرحمن ابوالنصر عبدالمعطى محمود
نادر جﻼل عبدالوهاب بركات
عبد ﷲ ابراهيم عبد العظيم محاريق
رضوى محمد اسماعيل على عزام
ندا محمد احمد رمضان
عبد الرحمن عادل محمد عبد العزيز ابراهيم
هاجر عادل محمد عيد
احمد رجب فايز محمد
سارة عاطف محمد مصطفى الطلى
هدير حسينى ابوزيد ابوزيد دقيقة
نادين عزت محمود محمد يوسف
ندى احمد محمد احمد خطابى
محمد مجدى صﻼح احمد موسى
حنان سيد فهيم على

الكلية
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره انتساب موجه عين شمس
السن عين شمس/رياضة
حقوق القاهره
اداب انتساب موجه دمنهور
علوم اﻻسكندريه
حقوق بنى سويف
اداب سوهاج
حاسبات ومعلومات المنصوره
تربية رياضيه بنين اسيوط
علوم شبين الكوم ج المنوفية
طب بيطرى دمنهور
تجارة قنا ج جنوب الوادي
علوم رياضة الزقازيق
دار العلوم ج القاهره
معهد فني صحى المنصوره
فنون جميله فنون المنيا
حقوق القاهره
تجاره جامعة السويس
تجاره طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تربية الفيوم
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
تربية/رياضه الزقازيق
تربية رياضيه بنين اسيوط
تربية/رياضه شبين الكوم
علوم رياضة المنصورة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره طنطا
علوم بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
534789
900408
381899
527934
140959
209137
324444
457912
164906
804119
748092
228974
305708
228300
681126
589099
123362
681104
236038
114571
324882
599217
680550
292501
658997
307014
325337
278520
365105
133825
111698
453959

اسم الطالب
زينب عماد الدين محمد اسماعيل محمود
نهى احمد طلعت عبد الكريم
دعاء محمود حسن محمد
سعاد اشرف محمد عزت عبد الملك
عواطف محمد ابراهيم مصطفى عبد الحى
ياسمين عماد محمد عبد المجيد حسين
مروان احمد سيد عبد الغني
أماني مسلم الطنطاوي سالم
دميانه نبيل محروس ميخائيل
اسراء عبد الرحيم عثمان هارون
ايمان نور مرغنى السيد نور
عبد ﷲ عصام محمد عبد الفتاح
محمد ماهر ابراهيم بصل
شهاب مجدى صابر محمد عثمان
محمود احمد احمد السعيد عيد بدوى
مصطفى عنتر السيد النادى
باسل جمال الدين فتحى السيد
مى عﻼء احمد احمد على فودة
طارق زايد فتوح عبد ﷲ
فاطمه ايمن محمود ابوالعﻼ
سماح سعيد ربيع محمد
ندى خالد لطفى مصطفى عبد ﷲ
اسﻼم ناصر محفوظ حسنين هليل
صفاء ابو السعود محمد ابو السعود
اسﻼم محمد لطفى احمد نوفل
حنان جمال حامد الشعار
سارة ابراهيم رياض عبد الشهيد
ريم محمد عبد العزيز محمد هبه
ياسمين جمال احمد على شحاته
بسنت طارق محمد محمد مصطفى
اسراء اشرف السيد محمد
امنيه محمد عبد الفناح محمدعوف

الكلية
خدمه اجتماعيه الفيوم
اداب سوهاج
علوم عين شمس
تربية أساسي اسكندرية
حقوق عين شمس
اداب القاهره
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
نوعية طنطا
تربية/رياضه الفيوم
حقوق بنى سويف
تربية/رياضه جامعة السويس
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق انتساب موجه عين شمس
اداب المنصوره
اداب كفر الشيخ
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم عين شمس
تجاره الزقازيق
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
اثار القاهره
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية الغردقة جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه الزقازيق
حقوق القاهره
كلية البنات آداب عين شمس
اداب طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
130929
614296
439673
352068
653618
390743
660981
329505
317037
315790
875822
667425
681899
536919
161981
139920
535276
394136
143209
501098
581633
661283
655896
730286
543639
321532
443534
292588
663153
380414
517709
825408

اسم الطالب
ناريمان خالد عبد الحميد محمد
عزه محمود عبد الرؤف عبد العزيز
ساره السيد محمد خيامى محمد
غاده شعبان رمضان حسين
احمد محمد محمود حسن دودح
مارينا عاطف ندا سعد
امينه عبد الرحمن عبد الرحمن على الحلو
بسنت سيد ابراهيم حسن عبد اللطيف
سلمى محمد عبد المنعم سيد أحمد
عبد الرحمن بسيوني محمد حسين
احمد جمال جابر حسن
منى السيد حمزه حسانين بدوى
اسراء ثروت الحسينى احمد السيد
نرمين صالح بسيونى قمره
محمد ناصر عبد الحميد مسعد
ايمن يوسف عبده على درويش
صابرة على عبدالونيس عبدﷲ سعد
مينا رزق سمير غالى
هدير محمود صابر عبد الحافظ
جورج منصور عزيز منصور
كريم جمال حسن صﻼح الدين الفضالى
ايمان محمد السيد عبد الهادى محمد
يسرى محمد مصطفى احمد
محمد جوده محمد رشاد شرف
دينا ابراهيم محمود رمضان شمس
نرمين السيد مصطفى الوزة
اسراء محمد احمد ابوضيف اسماعيل رمضان
دعاء عماد محمد عبد الفتاح
انتصار السعيد باسم السعيد محمد فرغلى
احمد راشد امين عبدالمجيد النجار
نادية عبدالحميد إبراهيم محمد فوله
عﻼء عبد الهادى يونس محمد

الكلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
كلية الفنون التطبيقية ببنها
اداب المنصوره
نوعية بنها
رياض اطفال المنصوره
ع.كندى تكنو.اعﻼم ت.خامس
اداب شبين الكوم ج المنوفية
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
تجاره اسيوط
تربية ابتدائي المنصوره
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه بنى سويف
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره دمنهور
تجاره انتساب م .بنها
اداب القاهره
تجاره دمنهور
حاسبات ومعلومات الزقازيق
نوعية المنصوره
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
طب بيطرى الزقازيق
تربية طفوله اﻹسكندرية
تمريض شبين الكوم المنوفية
تربية طفوله طنطا
علوم رياضة القاهرة
تجاره انتساب موجه المنصوره
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
اداب دمنهور
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
430555
234075
594056
877628
596324
207074
674333
748148
895128
314069
132671
917135
597656
739878
207217
835939
658356
527386
912843
882090
177573
894507
907753
528080
668268
228344
525052
207945
548651
365154
911737
369091

اسم الطالب
محمد سامح على حسن سالم
شيماء هشام فكري مقبل
مريم كامل احمد عبد الغفار مرزوق
منى محمد احمد محمد
آية محمد السعيد حلمى المليجى
حسن اشرف عبدالحميد السعيدبركات
منى رضا محمد عبد المطلب نادي
حسن السيد حسن على
مى جمال محمود احمد
ايناس سمير عبد المحسن ابو شونة
مصطفى عادل ناجي عبد السميع
علياء ابراهيم على ابراهيم
محمود حسن عبد الغنى محمد السعدنى
ساره محمود عبدالقادر متولى
هدير هشام حسن درويش
اسراء ابوالعباس عبدالفتاح البدرى
هدير نادر محمد عبده الدولتلي
أميرة خميس محمد أحمد محمدالسقا
جون سراج منير اسكندر
طاهر مصطفى طلعت خضير
محمود مكرم فهمي محمد
امانى يوسف لمعى فهمى
محمود الصافى السايح سالم
سارة عبدالرحيم محمود محمد عبدالرحيم
عبد ﷲ السيد ابراهيم السيد التلبانى
عمرو عماد الدين غريب السيد
آيه ايهاب احمد محمد
كريستين اميل جورج عطا ﷲ
محمد ابراهيم عبد الخالق على
ندى محمد عدوى عبدالباقى
احمد ابراهيم حسن على
ايات محمد محمود ابراهيم البربرى

الكلية
تجاره طنطا
حقوق عين شمس
تربية جامعة دمياط
معهد فني تمريض اسيوط
تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالبات
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
معهد فني تمريض الزقازيق
حقوق بنها
تربية سوهاج
رياض اطفال القاهره طالبات
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم رياضة اسيوط
حقوق المنصوره
زراعه الزقازيق
حقوق عين شمس
اداب سوهاج
اداب المنصوره
اداب اﻻسكندريه
كلية تجارة ج أسوان
تربية اسيوط
اداب انتساب موجه حلوان
اداب سوهاج
اداب سوهاج
اداب اﻻسكندريه
ك.ت .فني صناعى المحله الكبرى
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
كلية البنات تربية عين شمس
كلية تجارة ج أسوان
حقوق بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
321044
592654
169101
800133
733929
308590
294119
894611
677538
834668
428618
214173
385420
733379
758006
825064
116863
732658
579243
107307
730889
105741
280779
110606
466342
878413
370758
605452
590499
602830
450242
658778

اسم الطالب
حسناء محمد عبده شيات
امانى ايمن رجب مختار فرحات
محمد كمال محمد عبد الباقى
مينا عماد فارس ابوسيف
محمد ابراهيم احمد غنيم
نورا خالد محمد شعبان
محمد سيد احمد محمد
زهراء حماده ابراهيم قاسم
بﻼل ابراهيم المرسى السيد
شيماء احمد سالم بحرﷲ
احمد صالح عبد المطلب السيد على
احمد محسن محمد احمد
مايكل سامى رشدى عبدالشهيد
اسراء محمد ابراهيم حسين
محمد سعيد محمد محمد
ايمان فواز ابراهيم مصطفى
محمود محمد سعيد محمد فؤاد
اميره محمد توفيق اصﻼن
سالى صﻼح محمد غالى
يارا ياسر محمد احمد فليفل
حسن عمرو حسن مصطفى نصر
عبد الرحمن محمد فاروق محمد الزناتى
محمد اشرف محمد احمد
محمد احمد مصيلحى محمد عبادى
تقى عطية منصور عطيه حامد
ساره جمال قاسم احمد
محمود فوزى عبدالعليم حرب
سميرة سعود محمد سند عبد المجيد
حسام احمد سعد عبد الحافظ عطيه
وحيد حسن محمد وحيد عبدالفتاح جاد
حسنة محمود البيومى البيومى غانم
ابراهيم الدسوقى عبد الحق الدسوقى عنان

الكلية
تربية شبين الكوم
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
علوم الفيوم
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية ابتدائي الزقازيق
تمريض شبين الكوم المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية سوهاج
تجاره انتساب موجه المنصوره
دار العلوم المنيا
اداب اﻻسكندريه
علوم رياضة حلوان
تجاره عين شمس
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره انتساب موجه الزقازيق
معهد فني صحى سوهاج
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره الزقازيق
علوم المنصوره
حقوق القاهره
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
حقوق عين شمس
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
نوعية كفر الشيخ
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره انتساب م .بنها
معهد فني تمريض الزقازيق
علوم جامعة دمياط
اداب الزقازيق
تجاره طنطا
معهد فني تمريض المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
613295
503604
436616
464661
220054
387244
453376
744313
504083
305397
430318
837227
901603
443047
878027
677467
581077
656767
727013
898156
318279
242034
388618
531697
169838
375344
162429
576840
739880
674994
581988
575807

اسم الطالب
افنان فتحى حسن حسن
روان علي عبد الحافظ محمد سالم
نهى ايهاب محمد صبحى على الشافعى
احمد ابو الفتوح عبد العزيز سعد
نجﻼء اسامة سعيد سطوحى
هدير احمد السيد محمد
عنان هشام محمد نصار
الزهراء احمد ابراهيم محمد سليمان
محمد احمد حسين محمد الجندى
اية محمود جابر ابو خضرة
خالد ممدوح رجب شعبان رجب
ايمن محمود علي عبد الهادي
احمد عبيد ﷲ محمد عطيت ﷲ
اميرة محمد راضى محمد راضى
ايه محمد حمزه حسين
ميرام عطا فتحى رزق شحاته
محمد عزت جودة عبد الستار الشافعى
خلود عماد السعيد احمد البيلى
محمد خالد السيد محمد خليل العجوز
غاده محمود احمد السيد
محمود حمدي عبدالتواب شاهين
ابانوب ظريف شاكر غالى
ضحى السيد محمد عبدﷲ
حسام احمد السيد عبدالنبى
ايمان محمود توفيق عبد العزيز
رحاب ربيع فتحى السيد
نانسى ابراهيم بكرى احمد عبد المنعم
مى عبدالنبى محمد عبدالحميد رمضان
سعديه محمد عرفه عبدالوهاب
شيماء حامد عطيه عبد الفضيل نعيم
نانى شعبان عبد العظيم غازى
هند نوح ابراهيم هديلة

الكلية
علوم الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
علوم رياضة طنطا
تربية/رياضه كفر الشيخ
تربية/رياضه عين شمس
تربية عين شمس
تجاره طنطا
حقوق الزقازيق
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تربية طفوله شبين الكوم
اداب اﻻسكندريه
طب بيطرى فرع الوادي الجديد
اداب سوهاج
استنفد الطالب رغباته
اداب اسيوط
تمريض المنصورة
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره المنصوره
اداب الزقازيق
تجاره سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تربية بنها
زراعه دمنهور
اداب انتساب موجه الفيوم
علوم رياضة بنها
سياحه وفنادق الفيوم
اداب كفر الشيخ
العالي الفندقى باﻻقصر إيجوث
تربية الزقازيق
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
معهد فني صحى طنطا

Page 4543 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
234017
463644
658321
449636
603976
478463
825272
300257
760510
821535
146944
209616
354073
455342
504374
670373
384203
900476
473833
537991
296481
518446
756323
379738
613509
315858
505385
540327
745245
879278
545001
306754

اسم الطالب
مازن احمد عبدالعال شاذلى
يسرا جﻼل معوض محمد ابو شوق
اسماء محمد محمود عمر المنسى
مريم احمد محمد شعبان داود
محمود عاطف محمد اﻻمين محمد ابو زيد
امال يحي عبدالفتاح عمر
محمد صبري عباس عبدﷲ
مصطفى محمد مصطفى محمد ابراهيم الجنيدى
محمد السيد ابراهيم متولى
ايمان محمود سلطان محمد
احمد ثروت مدبولي حسن
احمد محمد محمد البدرى
عصام الدين عوض عبدالسميع غريب
ناجح الشحات فهمى محمود اسماعيل
شاهنده محمد يوسف حسين متولى
امال السيد معوض محمد ابراهيم
محمود ابراهيم عبدالمؤمن عبدالفتاح خليل
حنا مسعود شكرﷲ خيرﷲ
هند عبد المنعم عبد المولى ابراهيم حميدان
صبرين صبحى سليمان عبد الرحمن عمرو
اميرة سامي عبده رمضان الخليجى
ايه هشام فوزى محمود قنديل
محمد سامى صﻼح الدين محمد
نها ثابت عبدالرشيد عبدالهادي
امال عبده سعيد السيد
محمود سعيد مصطفى ﻻشين
محمد سعيد عبد المنعم محمد جمعه
كرستينا سعد عبدالمسيح طياب
محمود خالد موسى سليمان
ديانا عماد جراند عبد المسيح
خالد السيد زكريا ابراهيم
اية عبد السميع إمام معاذ

الكلية
فنون جميله عماره المنيا
نوعية كفر الشيخ
نوعية المنصوره
نوعية طنطا
زراعه الزقازيق/رياضة
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية قنا ج جنوب الوادى
حقوق انتساب موجه القاهره
السن عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره طنطا
اداب جامعة دمياط
تربية رياضية بنات المنصورة
علوم رياضة اﻻسماعيليه
تجاره سوهاج
تربية طفوله كفر الشيخ
تربية طفوله ج دمنهور
اداب عين شمس
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه الزقازيق
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم اسيوط
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق شبين الكوم ج منوفية

Page 4544 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
390592
309146
656008
431162
108347
534929
603719
584997
235178
660950
801262
234982
295314
659240
112557
605088
363743
577665
160465
526937
214884
122083
212269
455039
582804
576014
280068
606687
586431
287502
848119
244306

اسم الطالب
مصطفى محمود مصطفى محمود سالم
ريهام انسان ابراهيم دياب
احمد ابراهيم منصور ابراهيم الخضرجى
محمد العزب السيد العزب نوفل
مرام احمد ابراهيم محمد عنانى
رباب عماد حمدي عثمان الديب
محمود محمد احمد عبد العزيز
فاروق جاد محمد السيد دراز
ندى محمد مصطفى السيد
محمود الديسطى محمد عبد اللطيف
فاطمة سلطان احمد عثمان
ضحى السيد على السيد جويلى
اميرة محمود محمد محمود امين
اسراء سامى احمد الدحدوح
ريهام حسنين رضوان احمد
اسماء مصطفى اسماعيل السيد
اسﻼم مكارم شوال محمود
محمد السيد صالح محمد الجزلة
تقوي جابر عبد ﷲ محمد
مارتينا رودلف فيكتور نخله
محمد صابر فؤاد عبد العزيز
منة ﷲ مصطفى محمد منصور
مى شريف عبد الرحيم مصطفى
اﻻء عزت ابراهيم غربية
ايه عبد المنعم محمد غازى
سومة محمود يوسف محمد الصعيدى
عبد الرحمن سعد الدين محمود عبدالوهاب
تسنيم جمال حسنين محمد حسنين
ايه رضا السيد محمود الغريانى
نورهان محمد عبد الكريم عبد العزيز
اميرة صﻼح الدين سالم محمد
ميار محمود محمد صبرى

الكلية
زراعه مشتهر
تجارة جامعة السادات
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
زراعه اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات حلوان
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم القاهره
معهد فني تمريض المنصوره
معهد فني تمريض المنيا
علوم عين شمس
حقوق عين شمس
اداب المنصوره
دار العلوم ج القاهره
اداب الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم رياضة الزقازيق
علوم بنى سويف
اداب اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي عين شمس
اداب عين شمس
تمريض طنطا
اداب طنطا
معهد فني تمريض طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي الزقازيق
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
طب بيطرى القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
446417
305057
731840
357961
615392
656136
281968
911488
103645
757490
433126
602843
284550
662394
664977
427119
296544
133095
579528
605864
451157
652469
107836
537547
228864
458586
528767
582060
535634
673382
144664
158081

اسم الطالب
مصطفى محمود محمود عبد العال حسن
هدى سعيد عبد الفتاح محمد سليم
فادى كرم كامل عيد
منار فرحات رجب جاد ﷲ
منه مصطفى فوزى محمد القشيشى
عمر طاهر عبد المغنى محمد
منة ﷲ اشرف احمد فؤاد عبد ﷲ
لبنى ابوالحسن سعيد محمد
بسام احمد عيد شحاتة
محمد سعيد محمد السعيد غريب
محمود ابراهيم محمود محمد محمد
اسماء ناصف محمد شكر عبدﷲ
لميس مجدي مصطفى احمد
احمد كمال السيد احمد محمد يوسف
احمد محمد اشرف عبد الغنى العدوى السيد
محمود ايمن سمير ندا
ياسمين مسعد رمضان مصطفى
جيهان احمد فتحى عبده عبد الباقى
شيماء مصطفى السيد محمد فرحات
معاذ محمد محمد احمد
شريف مجدى محمد عبد الحليم شاهين
محمود خالد حلمى محمد سليم
ادهم احمد عبد ﷲ محمد حجاج
نورهان رأفت فرج عبدالرحمن متولى خضر
مينا يوسف يعقوب غالى
حسن السيد حسن عمر شريف
محمد احمد احمد وهبه ابراهيم
نهى زينهم عبد المجيد الصياد
هبة ﷲ اكرم محمد فايد
سماح صبرى عبد النبى عبد المقصود نصر الدين
محمد حسنى محيى شعبان
هاجر سليم على بدران

الكلية
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
تربية ابتدائي شبين الكوم
تربية ابتدائي الزقازيق
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
رياضيه بنات الزقازيق
تجاره كفر الشيخ
تجاره عين شمس
تربية اسوان/رياضة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره الزقازيق
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه الزقازيق
كلية البنات تربية عين شمس
تربية/رياضه المنصورة
تجاره طنطا
تربية اسكندرية
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
دار العلوم ج القاهره
اداب طنطا
تجاره الزقازيق
تجاره طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية طفوله ج دمنهور
علوم رياضة الزقازيق
علوم كفر الشيخ
تجاره اﻻسكندريه
تربية طفوله طنطا
علوم كفر الشيخ
تجاره المنصوره
تجاره القاهره
حقوق بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
828856
206614
914288
162021
470379
155281
160195
152009
305259
471017
322713
816893
833516
815023
837235
909989
877456
352597
758537
453394
502331
533873
817124
357754
661275
307448
542231
244959
825034
911604
615375
751373

اسم الطالب
فاطمه احمد مبارك عبدﷲ
نادين عاطف كمال فريد سعد
الشيماء عصام الدين شاكر محمود
بيشوي ابراهيم صالح غطاس
عبدالكريم محمد عبدالكريم القطب غازى
اسﻼم محمود جابر عطيه
خالد جمال سيد احمد
سيف اﻻسﻼم عبد الحكم محمد محمد
مونيكا منير مسيحه ابراهيم
آيه السعيد على احمد سﻼمه
هاجر ابراهيم مبروك عطيه داعوس
احمد يحيا شحاتة أحمد
محمد فراج محمد حسان
الشيماء عبد الوكيل على كامل
محمود جمال محمود عمر
عمر محمد طه عبد الغفور محمد طه
مجدي مفيد جاد السيد سيدهم
منال حمزه محمد احمد الفار
هاله عادل محمد على بدوى
نفين السيد عبدالمحسن اسماعيل
احمد مصطفي محمود ابراهيم المحﻼوي
ايرينى غالى توماس غالى حبشى
محمد نادى حمدى خليل
منه ﷲ حسام على محمد
اميره فاروق امين محمد محمود خطاب
ايمان حمدي سعيد صبح
عمر عادل حسن الشريف
احمد محمد احمد حسن راشد
رانيا رأفت عبيد محمد
اوليفيا جرجس صموئيل موسى
عزه احمد محمود والى
عمر احمد على امين على زهره

الكلية
علوم اسوان
تجاره طنطا
تربية ابتدائي اسوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية كفر الشيخ
حقوق بنى سويف
تربية /رياضه بنى سويف
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
اداب شبين الكوم ج المنوفية
خدمه اجتماعيه اسيوط
تجاره سوهاج
اداب المنيا
تربية فرع الوادى الجديد
تربية رياضية بنين اسوان
طب بيطرى اسيوط
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب طنطا
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
طب بيطرى دمنهور
تجاره انتساب موجه بنى سويف
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب المنصوره
بنات علوم رياضة عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
كلية تجارة ج أسوان
معهد فني صحى الزقازيق
اداب انتساب موجه بورسعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
909442
389781
662334
681250
750655
672192
371868
744819
444102
673453
234394
525985
654878
819189
148468
363939
168364
161190
368014
435965
879697
156326
431648
458669
741353
160563
532900
379276
122135
725949
729524
751445

اسم الطالب
مصطفي رأفت مصطفي ابراهيم
يارا محمود احمد محمود
محمود احمد ابو المعاطى محمود القط
نداء حمزه حمزه السيد امبابى
اسﻼم احمد عمر حسين محمدين
عبد ﷲ احمد عبد الرحمن احمد
ساره على ابراهيم على
احمد ابراهيم حسن خليل
كامليا عﻼء الدين مصطفي راشد
هدير على السيد البنا
كريم رضا محمد شبل يوسف
كريم محمود خلف أحمد دياب
شيماء عبد السميع صبرى حسنين ابراهيم
اية عادل محمود محمد
اسراء اشرف امام راغب
كريم عادل محمد عبدالحميد
حسام سﻼمة عويس عبدربة
ساره حسين محمد عبد الجواد
مريم سمير نجيب صليب
ياسمين أيمن محمد كمال محمد عطية
نور الهدى حامد عبد العزيز سيد
محمد حامد سيد حامد
فريد مصطفي علي فريد
الشيماء أحمد محمد بركات
محمد صﻼح فؤاد حسين على
نهله ماجد رمضان حموده
احمد جمال محمد عبد الحليم محمد
ياسمين محمد عواد ريحان
سماء على عبد ﷲ احمد الوكيل
دنيا قطب احمد محمد قطب
احمد هشام محمد محمد بركات
عمرو جمال السيد محمد غنيم

الكلية
كلية تجارة ج أسوان
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
علوم المنصوره
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
علوم رياضة عين شمس
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
نوعية طنطا
تربية الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
معهد فني تمريض المنصوره
معهد فني تمريض المنيا
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
تجاره بنها
معهد فني صحى بنى سويف
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره بنها
تجاره اﻻسكندريه
تربية اسيوط
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه المطرية
حاسبات ومعلومات حلوان
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم حلوان
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
زراعه القاهره
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم عين شمس
تربية بور سعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
105593
308572
592704
286708
460643
813803
588492
144175
803485
429364
818400
446884
819858
205724
115838
305007
671745
296016
532115
354551
236701
124848
882491
814637
205799
597787
104993
387290
733249
469076
167148
439987

اسم الطالب
يمني هشام فتحي علي حامد
منة ﷲ هشام نبيل عرفه
هدير عصام حسن عبده كمالو
هبة محمد احمد عبد السﻼم
محمد اسامه محمد عبداللطيف البنا
مريم محمد احمد عبدﷲ
سهام حمدي عبدالرحمن ابراهيم النجار
احمد سعيد احمد واعر
امنية جمال محمد عمر رستم
هدير طارق ابراهيم ياقوت قاسم
ايه جبر حلمى يوسف
محمد خالد محمد شاهين
شيماء علي محمد مرسي
نورهان احمد حلمى محمد يونس
عبد الحليم رجب عبد الحليم على الكمشوش
امنية جودة احمد سيداحمد السيد
ساره على محمد على حسن
رنا عوني سعيد حافظ
حسام عبدالجواد اسماعيل عبدالمقصود
محمود احمد ابراهيم احمد
مازن كمال عبدالعزيز احمد
عبد الرحمن ابراهيم ابراهيم عبد المنعم
روماني سلوانس فهمي سلوانس
احمد سيد عبد المعز سيد
مصطفى مجدى سعيد عبد الفتاح
محمد حاتم فوزى محمد ابو النصر
فاطمه خالد عبد الغنى محمد
مادونا عياد سعد اسرائيل
خلود خالد عبدالعزيز عبدالمعطى غنيم
ناريمان رزق سالم عمران
اسراء رجب خيرﷲ ابراهيم
آيه محمد السيد همام ابراهيم

الكلية
فنون تطبيقيه حلوان
تمريض شبين الكوم المنوفية
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
اداب القاهره
تجاره كفر الشيخ
تربية رياضيه  /بنات المنيا
علوم طنطا
زراعه عين شمس
سياحة وفنادق المنيا
تجاره كفر الشيخ
تربية ابتدائي المنيا
علوم طنطا
حقوق بنى سويف
علوم القاهره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
معهد فني صحى اﻻسكندريه
علوم رياضة اﻻسماعيليه
اداب القاهره
السن عين شمس/رياضة
نوعية فنيه اسيوط
علوم المنيا
حقوق القاهره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
نوعية موسيقيه كفر الشيخ
تربية ابتدائي الفيوم
السن عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
364271
825077
591876
368642
893440
750061
432332
390128
667095
661015
530212
912828
916640
674636
672323
391339
751800
815798
653721
915483
828006
742943
438749
809492
114738
304647
520284
501193
309889
326120
604498
148200

اسم الطالب
ايمان محمد اسماعيل محمد
ماريهان خالد عبدالمرتضى حسين
أمنية جمال مختار ابو قمر
محمود جمال محمد سالم نعيم
محمد جمال محمد صابر
عبدﷲ محمد منيفى حميد
عبد ﷲ محمود السيد ابراهيم قنديل
ايه وجيه محمد عطية
هناء محمد لطفى عبدربه ضبش
روان رضا محمود السيد عويضة
حسين عبدالناصر اسماعيل حسين
احمد مصطفى احمد فارس
حسام فايز كرم نجيب
اشرقت احمد ابراهيم على الزين
احمد مصطفى احمد متولي
محمود شكرى خﻼوى رسﻼن
ايه عبد ﷲ عاشور جعفر فوده
سارة محمد صﻼح حسن ابراهيم
زهير مصطفى حسن نور الدين
ميرنا ماهر القمص اثناسيوس جرجس
حنان نعمانى ابراهيم محمود
امل سعدﷲ زكريا هارون
عزة عبدالرحيم عبد الرازق احمد عبدالحق
ايات على عبدالحميد محمد
اية وليد حسين سيد
بسمة علي نبوى المنير
ايمان محمود عبدالفضيل امين
يوسف اشرف على ابراهيم حسنين
عبده محمد محمد ابوالعيلة
مريم محمود بخيت محمد
دينا عبدﷲ السيد على حسن
محمد سمير ربيع علي

الكلية
بنات تربية/رياضه عين شمس
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب جامعة دمياط
معهد فنى تمريض بنها
اداب سوهاج
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
اداب دمنهور
معهد فني صحى امبابة
اداب المنصوره
علوم المنصوره
علوم طنطا
معهد فني صحى اسوان
حاسبات ومعلومات اسيوط
علوم المنصوره
تربية ابتدائي المنصوره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره بور سعيد
كلية التربية الفنية ج المنيا
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره اسيوط
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
تربية اﻻسماعيليه
طب بيطرى اﻻسكندريه
تربية المنيا
كلية البنات تربية عين شمس
تربية شبين الكوم
اداب دمنهور
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
نوعية عباسيه
اداب الزقازيق
زراعه القاهره/رياضة

Page 4550 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
470973
115837
313970
588966
438913
367082
117416
114713
141044
663346
887552
451732
434527
228384
754313
448810
435690
883451
541504
204799
316570
288870
655094
163825
809437
480104
374091
211627
447122
613627
380164
373036

اسم الطالب
سالى ماهر عبدالفتاح عبداللطيف منصور
عادل خالد محمود حامد
منى عبد الواحد السيد خفاجة
مروه عادل علي السيد غانم
مروة محمد السيد بدوي على
احمد محمد حسن حسن محمد
ندى خليفة عبد ﷲ خليفة
اسراء ابراهيم يوسف يوسف
ميرنا خالد محمد عبد الوهاب طايع
ايه ابراهيم هجرسى احمد شلبى
ايمان عبد العال حسين عبد العال
محمد جمال صبحى الفيومى
جاسر هشام مقبل توفيق هنو
محمد شعبان اسماعيل سعد
حنين محمد عثمان يوسف مجاهدى
مى حسام سمير احمد حسن
منه ﷲ محمد عبد العاطى محمد محمد زعلوك
محمود منير عبد الناصر برعى
اسامة صﻼح محمد عبد القادر
ميار محمد عمرو احمد عادل
اشرقت محمد طلبه محمد طلبه
احمد محمد على شحاته
محمد عبد الفتاح عبد القادر عبد الفتاح
مصطفى محمد ابراهيم احمد
سمية عمر محمد شحاتة
محمد محيى محمد النجار
ايناس انور سعيد امام على
محمد رضا سالم سالم
احمد عبدﷲ حسن محمود المشد
اسماء محمد عبدالرازق عبدﷲ
احمد ماهر محمود منصور
منه ﷲ صﻼح محمد ابراهيم نور الدين

الكلية
نوعية كفر الشيخ
تجاره طنطا
نوعية اشمون
تربية ابتدائي بنها
علوم رياضة اسوان
تجاره انتساب م .بنها
حقوق انتساب موجه القاهره
كلية البنات تربية عين شمس
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم بورسعيد
تربية اسيوط
علوم رياضة طنطا
تجاره اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تجاره طنطا
تجاره اﻻسكندريه
معهد فني صحى اسيوط
ك.ت .فني صناعى اسكندرية
تجاره عين شمس
تجاره بنها
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات حلوان
علوم حلوان
تجاره بنها
تجاره بنها
اداب انتساب موجه بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
425962
658803
898034
140613
381329
386887
362287
741310
575258
652415
316068
398060
819303
514961
735809
451853
673916
801430
239959
663452
461032
900664
357071
683339
816329
376852
682563
897051
739560
280563
239949
287884

اسم الطالب
هبة احمد عبدالوهاب عبدالعليم
محمد رضا محمد حسين عنان
ياسمين محمد جابر السيد
نورهان محمد حمزه محمد على
احمد حامد حافظ محمد العزب
شيماء مجدى محمد طه
عﻼ على احمد ابراهيم
محمد لؤى الدين كامل محمود
محمد خليل محمد عبد الحميد داود
محمد حامد محمد محمد الجنيدى
نادية سيد محروس عبدالجليل مصطفى
محمد احمد عبدالحليم احمد
ياسمين حسن عبد الحميد عبد اﻻمام
محمد حسن هنداوى حسن شتيوى
ساره محمد ابوصبح محمد ابراهيم
معتز حسان اليمانى محمد محمد اللبيدى
اﻻء اشرف محمد عبد الفتاح على جزر
محمد عصام لطفى احمد
محمد عادل عبد الرحمن عكاشة عزام
شيرين عﻼء الدين نجيب عبد الحميد ابراهيم نور الدين
احمد السعيد مصطفى ليمونه
حسن ماهر حسن عبد السميع
احمد سليمان على محمد
مروه ابراهيم محمد سليمان العزبى
مروه عادل عبد الحفيظ خميس
نيره محمد عبدالفتاح مصطفى الهباب
هداء محمد ابراهيم العشرى احمد ابراهيم
شيماء نصر احمد على
عﻼء عبدالعظيم محمد عبدالرحمن القادرى
احمد حسن عبدﷲ حسين احمد
مارك سامح صموئيل اسحق
محمد مصطفى كمال احمد الزعبﻼوي

الكلية
رياض اﻻطفال ج اﻻسكندرية فرع مطروح
معهد فني تمريض المنصوره
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
حقوق عين شمس
تجاره بنها
حقوق عين شمس
اداب القاهره
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره طنطا
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
تربية شبين الكوم
معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات
نوعية المنيا
اداب انتساب موجه دمنهور
اداب انتساب موجه الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب باﻻسكندرية
تجاره طنطا
اداب المنيا
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره المنصوره
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
اﻷكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم  6اكتوبر
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
رياض اطفال بورسعيد
علوم المنيا
طب بيطرى بنها
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب سوهاج
العالي سياحه وفنادق باﻹسماعيلية
حقوق حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
222935
209935
528210
588173
509876
155160
599221
280316
455475
111762
580108
141524
602769
529336
603288
362113
121977
239820
178261
508601
384281
597318
360449
810755
537221
805944
297277
535155
205931
319425
676247
590793

اسم الطالب
محمد فتحى السيد رفاعى احمد
ميرنا وسام الدين محمد محمد ابراهيم
هند محمد أسامة محمد حسين عشيبة
محمود عبد ﷲ عبد العزيز عبدﷲ بدوى
محمود محمد هشام عبد الحميد جودت
محمود ابو اليمين عبد الرحمن محمد
تسنيم السيد حسن بكر فراج
سهيلة هشام جاد احمد
مصطفي العزب عبدالمالك العزب والى
ايناس قمصان احمد قمصان
سلمى أحمد على محجوب محمد
فرج على فرج على
احمد طلعت الشحات سالم الحفناوى
محمد عبدالباسط محمد محمود المكاوى
عبد الرحمن جمال جاد دمسوس محمد
رحمه مهنى بدر ابراهيم
اسماء محمد كامل مصطفى
عبد الرحمن محمد عز الدين متولى محمد
شيماء محمد على احمد محمود
ايمان عبد العزيز عبد المجيد غنيم غنيم
جهاد نبيل عبدالمؤمن رضوان الشوربجى
ياسمين توفيق محمد محمد عطيه
احمد وجدى فريد زكى عبدالرحمن
حسام جمال فضل الكريم ابراهيم
ريهام السيد رمضان رزق الشافعى
فليب مكاريوس ثابت جرجس
فيبي ابراهيم تامر ابراهيم
مروة سعد عيد سليمان ابراهيم
اوليفيا افضل غب﷼ ميخائيل
هبة موسى عمر موسي
ابراهيم السيد احمد ابراهيم محمدعتمان
محمد حسن محمد الزيدى

الكلية
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره اﻻسكندريه
علوم طنطا
تجاره دمنهور
اداب بنى سويف
علوم الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى طنطا
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره المنصوره
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم دمنهور
تجاره انتساب موجه الزقازيق
دار العلوم ج القاهره
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه حلوان
خدمه اجتماعيه حلوان
اداب سوهاج
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره بنى سويف
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
تجاره بنها
تربية/رياضه حلوان
تجاره بنها
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
815244
529488
821522
747531
378208
284129
655847
905595
539928
363861
221466
895470
383896
611463
207176
153439
367291
579689
218615
558243
439537
837103
518400
369145
655890
753025
214685
244439
893990
536174
280240
149738

اسم الطالب
شاديه فتحى محمد صالح
عمار ياسر سالم عبد النبى سالم عامر
ابتهال احمد مصطفى عبدﷲ
ريهام اشرف الضبع بربري
عاطف محمد اسماعيل سويلم عاصى
محمد ابو النجا احمد محمد
محمد سامى انور فرحات
حسام بدوي محمود رشوان
اسراء خالد مديح مصطفى كريم
زهدى محمد زهدى الدماغ
مرفت خالد عبد النبى محمد
مايكل سمير فؤاد خير
احمد ناصر عبدالمؤمن معروف
مصطفي محمد عبد العزيز إبراهيم السيد
عمر ياسر فراج احمد
يمنى حمدى عويس طه
هدير محمد حسنى عزب
بسنت ناصر سعد شرباش
مارينا ضياء زاخر فهمى
امل فتحى على يونس يونس
مروة محمد السيد محمد السيد
عزه عبد الفتاح حسين حسن
هبة محمد امين غنيم
ياسمين محمود سعد محمود حجاج
موسى محسن موسى عبد العزيز
اسراء السيد محمود احمد هيكل
محمود محمد عبد المجيد السيد
اميره خالد عبد الحفيظ محمد
محمد خالد فاروق قاسم
حنان محمود حسن على اللبان
مادونا سيفين زكرى داود يوسف
اميرة صالح محمود دسوقى

الكلية
نوعية المنيا
اداب دمنهور
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تربية جامعة السويس
حقوق بنها
تجاره انتساب م .بنها
زراعه المنصوره
تجاره سوهاج
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره سوهاج
تجاره انتساب م .بنها
معهد فني تمريض الزقازيق
إعﻼم القاهره/رياضة
رياض اطفال القاهره طالبات
نوعية بنها
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
استنفد الطالب رغباته
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره اﻻسكندريه
تربية فرع الوادى الجديد
تجاره دمنهور
علوم بنها
علوم المنصوره
زراعه اﻻسماعيليه ج قناة السويس
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تربية حلوان
تجاره سوهاج
حقوق اﻻسكندريه
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تربية حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
602124
732334
599913
308865
436926
294350
466799
386737
282582
351061
876368
321254
109644
878916
671760
665064
307831
460649
353912
895089
164821
295786
228235
277259
228053
280310
117623
537405
508889
241670
877030
611123

اسم الطالب
حمزة سامي علي مرسي السيد
مصطفى جمال جوده محمد
محمود احمد طلبه عطيه
حسام محمود عبد العزيز محمود
ديانا رفعت فرج عبد النور
رضا جبرة صدقي عبدالحكيم
اسماء يونس محمد دياب
ايه احمد عبدالفتاح احمد
احمد محمود محمد على
هاجر اسامه عبدالفتاح سالم
ايه مناع امين حسانين
شيماء رضا معوض الجمل
عمر خالد احمد ابوزيد
لمياء سمير محمد جوده
ندى مجدى عبد السميع السيد ناصر
محمود محمد الجميعى الجميعى احمد
نعمة فتحي عبد الدايم محمد
مصطفى محمد محمد محمد مصطفى المشد
محمد خليل محمد خليل
جهاد نصر الدين عبد ﷲ عبد ﷲ
هبه عبد رب النبى عبد الفتاح سعيد
نورهان محمود عبده محمد عطا ﷲ
احمد رفعت عبد المطلب عبد الماجد
مروان محمد سامي شتا
محمود عادل صبحى محمد
دينا سمير مهاود خليل
ياسمين عياد رزق بباوي
دينا عبد ﷲ عبد الوهاب القلقاط
روان حسام رمضان ابراهيم حسن
اميره رمضان عبد الجواد جاد
احمد شكري شاكر محمد
امل حمدى السيد بنوى

الكلية
اداب انتساب موجه الزقازيق
علوم رياضة الزقازيق
اداب انتساب موجه الزقازيق
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
علوم رياضة الزقازيق
نوعية كفر الشيخ
علوم رياضة عين شمس
السن عين شمس/رياضة
تربية حلوان
اداب اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق القاهره
تمريض اسيوط
علوم المنصوره
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية شبين الكوم
معهد فني صحى طنطا
اداب انتساب موجه حلوان
تربية سوهاج
تربية ابتدائي الفيوم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
السن عين شمس
علوم دمنهور
اداب انتساب موجه دمنهور
دار العلوم ج القاهره
تربية اسيوط
رياضيه بنات الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
534782
461961
744427
597802
803606
663885
656787
366205
387137
119382
120163
164424
168921
536470
886240
220409
585237
919482
215030
379677
468959
282041
291948
386007
614402
594934
750628
243034
454698
612370
733185
802450

اسم الطالب
رحمة فؤاد محمد عبد المحسن
ساره مصطفى زكريا حسن الهلباوى
محمد ممدوح النصيرى السيد
محمود فهمى فهمى إسماعيل خميس
هايدى عاشور محمود احمد
محمد حمدى عبوده عبد الغفار
دينا نبيل احمد ابراهيم
احمد مصطفى احمد سعيد ابراهيم
ايرينى محيي حليم وهبة
جهاد احمد مصطفى بخارى
على ماهر عبد ﷲ على محمد
سمر سيد احمد سعيد
مصطفى ربيع رمضان حسين
دينا ربيع فرجانى ضيف ﷲ
مايكل ميﻼد يوسف بقطر
عبد الرحمن حسين محمود على سعودى
محمد محمود مسعد ابو العز
توفيق السيد توفيق احمد
احمد محمود كامل حسن شبل
ايناس محمود محمد محمد طبل
شيماء اسماعيل على ابراهيم منصور
رضوى صبحي عبد العزيز محمد سيد
اية احمد طلبه حسن على
ساره محمد فؤاد بدر
اسراء السيد عز الدين طه
عﻼ عادل سليمان عبد الرحمن الخواجة
احمد يونس عبد الحميد يونس السيد
يوستينا سعد منصور معوض
تقى ابو اليزيد ابراهيم سراج
احمد على محمد امين عبد العال
محمد عادل محمد فتحى على دياب
مريم محمد ابراهيم على

الكلية
حقوق اﻻسكندريه
تربية كفر الشيخ
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب المنيا
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره المنصوره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم عين شمس
تربية/رياضه عين شمس
حقوق القاهره
اداب بنى سويف
علوم الفيوم
تجاره دمنهور
معهد فني صحى اسيوط
حقوق عين شمس
معهد فني صحى طنطا
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب اسوان
تمريض كفر الشيخ
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
دار العلوم ج القاهره
كلية البنات آداب عين شمس
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تربية بور سعيد
علوم عين شمس
المعهد الفنى للتمريض بالجونة
طب بيطرى الزقازيق
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
154071
532735
128627
612580
353710
159425
279598
886522
542680
661971
433797
586796
671212
211021
460945
301590
277788
305357
536147
163115
463857
658191
383549
656156
355546
810751
656336
376513
658399
527410
892016
466029

اسم الطالب
شيماء محمد احمد محمد
محمد علي عبد الرازق حريمص
مريم سمير اسكندر بطرس
عمر محمد انيس احمد محى الدين ابراهيم
احمد خميس محمد عبدالوهاب
مصطفى احمد سرور سليمان
نورهان عﻼء الدين احمد معتمد
عمر محمد محمود سيد
هبة ﷲ محمد حفني محمد حفنى
رنا عمر سﻼمه عمر سﻼمه
محمد محمود محمد احمد محمود
ساره محمد هاشم شاهين
اسماء محمد توفيق على
سيلفيا ابراهيم اسحاق ابراهيم
عبدﷲ محمد احمد هيكل
دافيد نجيب صبحى حنا
مازن مدحت فوزى غانم محروس
اسراء عﻼء انور زهير هاشم
بثينة عبد الحميد الحسيني عباس
سارة سيد كمال عبد الكريم
امل احمد عبد الحفيظ عبد السﻼم الشاملى
رانيا شريف الهﻼلى محمد العشري
سعد محمد اسماعيل ابوالعنين خليل
محمد احمد شحاته احمد على
مونيكا صبرى جاد جرس
بيشوي مجدي فايز عبدالمﻼك
اسراء ابراهيم اسماعيل البهنساوى
محمد خالد السيد عبدالحميد السروجى
عمر كامل شحاته احمد شعبان
روان حسين عبد العزيز محمد دويدار
مروه محمود احمد موسى
وفاء محمود احمد محمد محمود

الكلية
رياض اطفال بنى سويف
تجاره دمنهور
حقوق عين شمس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
حقوق بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية اسيوط
تربية/رياضه اﻻسكندرية
علوم المنصوره
حقوق اﻻسكندريه
تربية بنها
اداب المنصوره
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضة
طب بيطرى كفر الشيخ
تربية السادات
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
اداب شبين الكوم ج المنوفية
علوم اﻻسكندريه
نوعية الفيوم
طب بيطرى كفر الشيخ
معهد فني صحى المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره بور سعيد
تربية عين شمس
علوم جامعة السويس
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره جامعة السويس
معهد فني صحى المنصوره
تربية اسكندرية
تمريض اسيوط
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
169829
729544
205734
358363
429496
135264
677930
580156
581349
730072
879468
278482
655875
672212
234414
106219
738417
737705
613429
881981
323507
548201
151044
745237
887517
891833
803120
514389
234857
145852
427985
459991

اسم الطالب
اسماء محمد حفنى سعد
محمود عبد الحكم عبد العال توفيق
تقى عمرو عبد المنتصر محمد ابراهيم
خلود عبدالقادر سيد عبدالقادر
هاجر ابراهيم ابراهيم محمد عجيز
على منصور على جاد منصور
ياسمين مراد المتولى مجاهد سالم
مروة محمد محمود السيد المسيرى
ابراهيم عبد الخالق قاسم النجار
صفا محمد ابراهيم على شعﻼن
ناديه جابر عباس عبد الغنى
مريم عبد ﷲ عبد الظاهر محمد سليم
محمود محمد رزق الخواجه
محمود احمد فوزى عبد السﻼم
احمد ابراهيم عبدالمهيمن صالح
احمد شريف السيد جاب ﷲ
اﻻء جمال الدين محمود علي احمد العشري
مي ممدوح عبدالظاهر حسين
محمد حافظ محمد محمد
امل صﻼح عبد الودود نعمان
ايمان عادل على عباس عرب
هاشم هادي عبد المنعم قدري
اسامه رمضان امين رفاعى
محمد احمد السيد محمد
ريهام انور شوقى محمد
مصطفى انور سيد عبد السيد
ايمان اشرف محمد ذكى
مصطفى محمود جمعه محمد مصطفى
مى كمال محمد محمد عبد الرازق
محمد احمد علي امين زعفان
محمد محمد فهمى عيسى ادم
نورهان السيد فتح اللة مدكور

الكلية
اداب انتساب موجه بنى سويف
علوم عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق عين شمس
علوم المنصوره
تربية طنطا
علوم المنصوره
حقوق عين شمس
معهد فني تمريض اسيوط
كلية البنات تربية عين شمس
تربية المنصوره
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
علوم رياضة عين شمس
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره الزقازيق
تربية الزقازيق
معهد فني تمريض الزقازيق
معهد فني صحى اسيوط
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية اﻻسماعيليه
حقوق اسيوط
تجاره اسيوط
اداب المنيا
حقوق اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
تربية عين شمس
علوم رياضة دمنهور
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
461189
906384
113448
105960
606094
362092
140281
580043
913602
536544
875636
230963
298369
821316
461845
114444
111235
318035
114916
889797
283380
902240
736713
289785
137651
278162
353512
504256
154600
142500
138227
533525

اسم الطالب
احمد ابراهيم فؤاد عبدالكريم ابوزيد
ايرين ممدوح بولس عبد المسيح
محمد سيد محمد سيد
محمد ياسر محمد احمد
اسراء جمال احمد عبد العال
جونى ناجى حليم سلطان
احمد الهادى منصور محمد
خلود محمد هﻼل هﻼل القصيرى
ياسين محمود حسن على
شيماء مبروك محمد مبروك الكحكى
محمد خالد عبد المجيد مرسى
عبدالرحمن محمد عيد جاد
عمر عبد العزيز عبد التواب عبد العزيز
امانى ابوالحجاج محمود احمد
اﻻء ايهاب عادل السعيد الفره
نورا حمدي عبد المعبود شعراوي
ايه حسن حسنى احمد
محمد عباس محمد سمير عباس
نوران زكريا جودة عمران
مارينا عاطف صامويل بحران
لميس محمد اشرف مصطفى على
نورهان سمير خليفه ابراهيم
زياد عﻼء الدين عبد البديع امام
ميادة عبد النبي عبد ﷲ محمد
محمد عبد الغنى حلمى عبد الغنى
اﻻء محمد كمال حسن
حازم عبدالشهيد محمد ابوالنجا
حسين طارق حسين الجناجى
محمد على على عبد الجليل
اسراء عاطف محمود ذكى النجار
نسمه جمال عبد الرؤف ابراهيم شرف الدين
أميره رزق عبدالستار عبدالمحسن جميعى

الكلية
تربية/رياضه كفر الشيخ
تجاره سوهاج
حقوق شبين الكوم ج منوفية
السن عين شمس
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق حلوان
تمريض طنطا
تمريض أسوان
تجاره دمنهور
حقوق اسوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره القاهره
حقوق قنا جنوب الوادي
نوعية كفر الشيخ
دار العلوم ج القاهره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره القاهره
تربية/رياضه اسيوط
تجاره القاهره
إعﻼم ج جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره القاهره
تجاره القاهره
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تجاره القاهره
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
211764
805175
437828
660962
734609
842714
667972
656795
291807
434441
139397
899358
370530
326882
372149
610437
439026
597898
436091
833067
303198
848393
815847
140884
674484
299914
107107
901242
453169
911623
116260
594022

اسم الطالب
يوسف احمد صﻼح الدين انور عبد المجيد
رغده صﻼح محمد عثمان
ايمان ناصر عبد الحميد مصطفى
اسماء السيد فتحى مصطفى السبكي
محمد رجب السيد عبدالعزيزحسان
وائل محمد نظير محمود
ايه سعفان محمد سعفان
رشا السعيد لطفى محمد الدميرى
تغريد محمد محمد يوسف الشيمى
احمد جابر بسيوني عبد العزيز
مجدى طه حسين عاشور
ريهام احمد محمد المهدى
اسﻼم محمد فرج على
محمد حمدي محمد ابو الزين
ايه حسين احمد حسين
اسﻼم عبدالمحسن ابراهيم عطية
سارة جمال الدين مصطفى محمد خليل
منار منير محمد محمود مطر
نورا على محمد على
روجينا اشرف خلف اسحاق
فاطمة عبد المعطي عبد الستار العبد
إسﻼم رجب مرزوق أبو السعود
محمود مختار نصر على
نورهان محمد طه مبروك
اسراء احمد هﻼل محمد هﻼل
احمد محمد حافظ محمد
عمر اشرف عبد الحكيم امين
اسيا رفاعى محمد عبد العال
شيماء عبد العزيز حافظ سيد احمد
حسناء عبد الفتاح ابوزيد محمد
معتز هاني عبد الستار عفيفي
عبد الرحمن محمد محمد السيد حسانين

الكلية
اﻷكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية
نوعية المنيا
اداب دمنهور
اداب المنصوره
تجاره الزقازيق
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تمريض المنصورة
تجاره المنصوره
تجاره انتساب موجه قاهره
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى سوهاج
حقوق بنها
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره بنها
تجاره دمنهور
معهد فني تمريض المنصوره
اداب اﻻسكندريه
إعﻼم ج جنوب الوادى
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
حقوق قنا جنوب الوادي
اداب المنيا
تجاره القاهره
تربية ابتدائي الزقازيق
علوم رياضة حلوان
تجاره القاهره
علوم سوهاج
تجاره طنطا
تربية اسوان
تجاره عين شمس
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
838451
295301
803551
675921
901775
136245
835993
442277
754744
289947
805207
374219
371396
244229
132246
317049
601690
743517
115765
527943
443479
307146
654706
837021
659477
744059
599274
363052
511794
887951
127002
502515

اسم الطالب
احمد عبد الكريم ابراهيم عطا
امال محمود حلبى اسماعيل
فاطمه محمد مجاهد علي
اميمه محمد شريف على شاهين
اميره جمال محمد ابو زيد
اشرقت محمد كمال الدرديرى
امل محمد ابراهيم محمد
محمد احمد عبدالسﻼم احمد الكاشف
صفوت اكرم احمد صفوت عبد الهادى
هاجر محمد ناجى عبد الرحيم صبرى محمد فؤاد
احمد الحسيني صﻼح الدين علي
ندى نبيل محمد عبدالسميع
مصطفى عزت محمد السيد بيبرس
اﻻء صبحى سعيد اسماعيل
خالد محمد عبد الفتاح عبد الحميد
فاطمة سمير عبدالفتاح موسى ابوالزين
مي محمود محمد حسن عز
دنيا محمد على احمد
احمد ابوالفضل محمد النوبى
شيماء محمود مصطفى رياض توفيق الشال
آيه محمد عبدالجواد محمود عبداللطيف
اية معمر عجمي الشامي
ايه محمود عماره محمود مصطفى
ايمان جمال ناجح كامل
ندى احمد الرجائى حجازى
غاده رجب محمد ابراهيم
علياء عاطف محمد محمد مصطفى
ابانوب زكريا فارس صهيون
ميرهام سعيد محمد عبد الشافى
ياسمين صابر ابوطالب صابر
زينب عادل محمد احمد
بسمة احمد فتحى احمد ابو العﻼ

الكلية
تجاره اسيوط
حقوق حلوان
تربية رياضيه  /بنات المنيا
تربية الزقازيق
اداب سوهاج
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجارة جامعة السادات
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تجاره بنى سويف
زراعه مشتهر
تجارة جامعة السادات
تربية حلوان
حاسبات ومعلومات حلوان
تجارة جامعة السادات
رياضيه بنات الزقازيق
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
نوعية موسيقيه طنطا
تجارة جامعة السادات
تربية/رياضه المنصورة
كلية تربية رياضية بنات الوادى الجديد
طب بيطرى المنصوره
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
طب بيطرى الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره جامعة السويس
معهد فني تمريض اسيوط
فنون تطبيقيه حلوان
علوم اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
380547
236223
833467
358019
678711
363641
893339
213140
549045
208765
285856
880881
920027
576179
368742
523257
147442
667767
604871
167068
137603
590703
549223
208560
585558
589019
530576
661934
315112
355851
231322
156179

اسم الطالب
اسراء عبدﷲ حمدان بدران
هدى حسام الدين فطيم سالم
ابراهيم عبدالناصر ابراهيم سيد
ياسمين عبدالفتاح سيد مرسي
ايمان محمود عبد الفتاح ابوسليمان عبده
حسام عبدالعزيز ابراهيم بكرى
ناديه شعبان الجالس احمد
محسن هشام امين محمد عثمان
احمد مصطفى ابراهيم حسن حسن العبد
احمد محمد حسن عبدالجواد
هند احمد هاشم عبدﷲ
اسراء انور عدلي حسين
احمد عبدالعال محمد السيد
احمد السعيد احمد عباس النجار
فتحى راشد فتحى سﻼمه عامر
محمد احمد يوسف احمد بسيونى
دينا سعد عبد العزيز محمد حسن
ابراهيم طارق ابراهيم فرج
نشوى اشرف مصيلحى على عبدالرسول
محمد رمضان جمعه محمد
عبد العزيز محمد عبد العزيز يوسف
خالد صفوت عبدالحليم يوسف
رمضان احمد السيد رمضان
سندس هشام الدين ابراهيم اسماعيل
خلود محمد عبدالرحمن غالى
محمد ابو الفتوح محمد يوسف
احمد حماده امين القرباتي
مى رضا عبد ﷲ السيد على
محمد سمير عبد الرحيم العبد
ياسمين محمد عبدالمنعم عبدالفتاح
ميرنا سمير حافظ حبيب
هاجر محمد على محمد

الكلية
حقوق بنها
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب عين شمس
فنون تطبيقية جامعة دمياط
علوم القاهره
اداب سوهاج
العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تجاره القاهره
اداب القاهره
اداب اسيوط
اداب سوهاج
علوم طنطا
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
علوم اﻻسكندريه
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب انتساب موجه المنصوره
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره القاهره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب باﻻسكندرية
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى طنطا
تجاره طنطا
علوم اﻻسكندريه
تربية رياضية بنات المنصورة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق حلوان
رياض اطفال القاهره طالبات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
320818
448325
437197
743073
651536
292974
356652
318501
279035
143766
593826
675507
502377
738303
147187
459958
221026
313406
296452
432709
502064
735504
513545
824780
304741
351530
919118
220261
671659
156986
897557
472178

اسم الطالب
امنية عبد المقصود شبل طايل
آيه احمد مصطفي ياقوت
هاجر احمد عزت محمد نديم
هند محمد عبدالعزيز متولى
ميرنا محمود محمد لبيب خليل السيد
اشرقت حمدي يوسف حسب
عمرو سيد عبدالوهاب حسانى
محمد يسري عبد الغنى اسماعيل ساكنه
ايمان خالد احمد الشيخ
عمرو محمد نبيل محمد
ساره رضا الشربيني الصعيدي
اسماء صبرى احمد احمد المسلمانى
سيفين لطفى فهيم يوسف ميخائيل
مجدي عادل منصور محمد مسعود
عبد الرحمن رزق عبد الرحمن صادق اسماعيل
ساره سعيد شلبي شاهين
عمرو سمير اسماعيل اسماعيل
منار مسعد عبد الستار فرج ادريس
نانسي سمير صليب بقطر
محمد احمد درويش محمد
اسراء خالد ابراهيم عبية
اسﻼم محمد فتحي محمد عبد العزيز
هدير عاطف محمد عبد الحميد محمود
اميره غﻼب محمد عﻼم
فداء سامح عبد الجابر خﻼف
مارتينا ثروت ونيس ابراهيم
صابرين مختار السيد عثمان
اسراء مجدى حسن محمد
ياسمين رضا على طه على
بسمه رمضان معوض على
غاده بخيت محمود بخيت
عزه السيد السيد رمضان الحداد

الكلية
علوم شبين الكوم ج المنوفية
علوم طنطا
تربية طفوله اﻹسكندرية
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
علوم رياضة المنيا
تربية حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم اسوان
زراعه القاهره
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
علوم جامعة دمياط
طب بيطرى المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
اداب الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق اﻻسكندريه
علوم رياضة عين شمس
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
خدمه اجتماعيه حلوان
اداب اﻻسكندريه
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
زراعه الزقازيق/رياضة
تجاره دمنهور
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية المنصوره
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
معهد فني صحى سوهاج
معهد فني صحى طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
681206
438145
167797
900206
585077
279947
841458
802882
305990
584550
538066
681147
503324
133748
756461
613823
514431
801921
612718
107063
512852
732955
599020
759803
217168
538062
213978
659697
434549
296201
657732
577284

اسم الطالب
احمد السيد السيد السيد الغضبان
مني علي فتوح بسيوني
عبد ﷲ عاصم دياب علي
اميمه الخامس محمد محمد
محمود محمد فضل الدسوقي
مازن محمد اديب ابو النصر محمد
عبدالرحمن احمد حسن ابوزيد
على محمد على حسين
محمد صبحي عبدالحميد حماد
اشرف احمد محمد احمد الجزار
نرمين أحمد أحمد جاد ﷲ الخولى
خلود احمد عبده احمد
عبد الرحمن عمرو علي عبد العال عمر
نورهان حمدى محمد رشيدى
حسان عودة حسان عواد
احمد عبد المنعم سالم عبد العظيم
رامى جواد عوض عبدالرازق الشافعى
احمد عادل احمد السيد
اروه خالد عبد الفتاح محمد عبد المتعال
هديل امين عاطف فؤاد عبد العزيز ذكى
جهاد احمد السيد ابراهيم
هبه ﷲ اسامه عادل حسن
انجى عبد ﷲ سامى أباظه
كيرلس ممدوح نصحى صادق
ريهام زكريا مصطفى عبد الهادى
ندى عبد الحليم صﻼح الدين محمود زايد
فادي رمزي نصيف ابراهيم خليل
روان سامى سعد عبد العزيز
زياد محمد عبد المجيد رمضان سليمان
نورهان شكري عبد ﷲ حسن
محمد السيد عبد الجليل محمد السيد
خالد محمد القطب القطب العسال

الكلية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تربية اسكندرية
معهد فني صحى بنى سويف
معهد فني صحى سوهاج
تجاره طنطا
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
اداب المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية رياضيه بنين المنصوره
استنفد الطالب رغباته
تربية المنصوره
تجاره طنطا
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
السن عين شمس
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تربية رياضيه بنين اﻻسكندريه
حقوق بنى سويف
اداب الزقازيق
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
تجاره الزقازيق
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
زراعه دمنهور
حاسبات ومعلومات حلوان
تربية ابتدائي المنصوره
سياحه وفنادق اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
تجاره طنطا
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
597742
597751
578950
509123
450170
331161
151472
729552
158216
543113
156643
179690
382851
218093
748686
208357
828028
651944
508527
823777
138853
503140
739175
503270
598230
660175
152931
901054
214080
279885
546234
114528

اسم الطالب
احمد محمد أمين محمد محمود موسي
أرقم اسامه عبد المنعم السيد عصفور
عبدالرحمن عماد حمدي حسين الشيوى
سلمى السيد حسن محمد حسن
سماح اشرف محمود محمود النوبى
محمود عبد الفتاح محمد البغدادى
محمد خالد عبد العليم احمد
يوسف محمد عبد الغفار السيد قادوس
فاطمه عاطف محمد عبد الجيد
مجدى وصفى جورجى فرج
جوزيف صﻼح نصيف كامل
سماح عيد محمد حنفي
اسﻼم ابراهيم عبدالرازق عبداللطيف
ماريا عصمت فوزى بسالى زخارى
اسماء محمد عبد الوهاب رمضان
عمرو مجدى محمد سعيد احمد فهمى
مارتينا سعد طنيوس حبقوق
احمد نشأت ابو المحاسن احمد الليثي
رضوى احمد على عبد الغفار براني
محمد رزقاوى حسنى احمد
مى محمد حنفى محمود
سامر ماجد صبحى بشارة
مني محمود احمد محمود عبد الوهاب
ياسر محمد احمد مرسي الديب
عمرو جﻼل محمد الدسوقي
محمد عبد الغنى كامل عبد الرازق
اية ﷲ سيد طه خليل
محمد عادل تميم محمد
عمر محمد اشرف زكي
عبد الرحمن رأفت عبدالفتاح حسين العرقسوسى
خلود محمد عبد الرحمن محمد علي
رحمه خالد محمد السيد

الكلية
تجاره بور سعيد
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي بنى سويف
اداب اﻻسكندريه
علوم بنى سويف
تربية ابتدائي بنى سويف
تجاره بنها
تربية ابتدائي عين شمس
تجاره جامعة السويس
حقوق القاهره
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
حقوق المنصوره
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجارة قنا ج جنوب الوادي
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
السن عين شمس/رياضة
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
تجاره جامعة دمياط
اداب المنصوره
اداب انتساب موجه بنى سويف
تربية رياضية بنين سوهاج
حقوق القاهره
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
علوم رياضة كفر الشيخ
حقوق انتساب موجه القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
919497
360249
473806
309422
908881
322737
751713
204530
320019
457112
149214
466980
752800
117798
800677
211189
876136
603555
603805
808794
279507
589084
438685
538285
752087
651897
738917
672671
307350
662457
813070
557530

اسم الطالب
شيماء عاطف حموده عيسى
هشام سيد طه موسى ابراهيم
مياده صبرى رزق محمد الزفتاوى
سارة صدقة سلطان احمد
رغده جمال عبد الرحيم ابوالمجد
اسراء محمد على محمد سالم
فاطمه محمد احمد فرحات
رنا حمدى محمد صقر
احمد محمد عبد العظيم الخولى
سمر فرج ﷲ عبدالرحيم السيد يوسف
دعاء مجدى احمد عثمان
امل هانى السعيد محمد سعيده
سهام الحسيني احمد على البراوي
رانيا عادل محمد حميده
ساره رمضان عبد الرحمن على
بسنت صبرى مصطفى يونس
شيماء محمد خليل ابراهيم
عمر نجيب مصطفى السيد
اسامه المعتز با يوسف عز الدين
منصور نصر محمد محمد
سيف الدين محمد احمد اسماعيل محمد معروف
محمد سامى البندارى حامد الهمشرى
اسراء محسن ابراهيم السيد
ياسمين ايمن عبد الحميد مبروك عبد الحميد ابو الحسن
رنا محمد زكى محمد مرسى
احمد اشرف خيرى احمد حسين
سامح فايد محمد محمد
اياد راجح عبد الرازق صديق بيه
سلمى علي رشاد بيصار
محمد ابو اﻻنوار السيد المتولى
سهام عزات جحا كامل عمرو
محمود محمد عبداللطيف حسانين الدابلي

الكلية
اداب سوهاج
حقوق عين شمس
زراعه كفر الشيخ
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
تربية اسوان
تمريض شبين الكوم المنوفية
تربية/رياضه بور سعيد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
اداب طنطا
تجاره القاهره
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تجاره بور سعيد
حقوق انتساب موجه القاهره
رياض اطفال المنيا طالبات
تجاره عين شمس
اداب اسيوط
نوعية الزقازيق
علوم رياضة الزقازيق
معهد فني صحى رياضه بنى سويف
علوم رياضة القاهرة
تربية رياضيه بنين طنطا
اداب اﻻسكندريه
زراعه دمنهور
تربية بور سعيد
تجاره المنصوره
علوم رياضة اﻻسماعيليه
تجاره المنصوره
تمريض شبين الكوم المنوفية
تجاره بور سعيد
تربية ابتدائي المنيا
اداب دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
576948
751024
294182
323480
448383
890056
313644
381900
542311
133075
146594
363762
515868
167916
209280
315388
114454
502915
473623
361473
580685
506503
663296
324190
679894
323513
681960
355342
152445
510120
428199
237351

اسم الطالب
ندى حمدى محمد على مصطفى
عمر هشام محمد خليل شرارة
عز الدين علي عبدالحكيم احمد
هبة سمير فوزى عبد المجيد ناصف
بسنت ياسر عبد الرازق حامد خيره
اميل منير شلبى نصيف
هدير حاتم حسن فضل
ريم طه عبدالعزيز محمد
محمد سعد زين العابدين عمر عثمان
اية رمضان حسين حسن
اسراء عرفه سيد احمد محمد ابو السعود
ساهر اسامه عيسى ابراهيم
حسام محمد فؤاد محمد ابوعيطة
ابراهيم عبد السﻼم خالد عبد المجيد
كريم نبيل محمد عبد العزيز صقر
احمد اسماعيل محمد إسماعيل
هدى احمد محمد احمد
روان احمد محمد احمد حسين
شيماء محمد عبدالوهاب رحيم
اسراء رضا عبدالحميد مصطفى
عبير عبدالناصر محمد عبدالغني
مى اشرف محمد على الروبى
اسماء عبد الرحيم على محمد
تبارك محمد عﻼم حسن
مريم محمد محمود خليل
داليا رضا مرسى عبد العزيز
ساره ناجى محمد محمد سليمان حماده
مروه جمال حجازى محمد
يوسف محمد علي ابراهيم
رامى فايق داود سليمان شنوده
محمد احمد شحاتة عبد العزيز
منار مصطفى عفيفى السيد عفيفى

الكلية
تجاره طنطا
تجاره بور سعيد
تجاره عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
تجاره اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية بنها
تربية/رياضه اﻻسكندرية
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
علوم رياضة اﻻسكندرية
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
صيدله المنصوره
تربية الغردقة جنوب الوادي
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
طب بيطرى جامعة السادات
معهد فني تمريض المنصوره
علوم القاهره
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره

Page 4567 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
167195
609192
539080
801245
163033
887072
904438
353744
153764
469021
577217
124895
154239
472218
359478
663478
897111
370481
462276
653896
374547
219244
576377
383195
897558
166662
437536
893791
222464
528730
205109
241310

اسم الطالب
احمد عزت السيد صﻼح الدين
شادى سمير احمد عبد الفتاح عطيه
أماني حسن احمد السيد مناع
اسراء سيد شاذلي حسن
محمد احمد عبد ﷲ خليفه
همام حسين همام حسين
اسﻼم احمد محمد احمد
اسﻼم هشام عبدالغفار محمود عبد ربه
هاجر ابراهيم سيد جوده
آيه محمود محمد عبد الغنى
محمد اسامه فريد احمد حمادة
عمر حسين محمد امين
منار محمد على احمد
اسماء شكري يونس المرسي
مؤمن احمد عطا الكريم جاد ﷲ
فاطمه محمد زكريا كامل عبد الخالق
مروه جمال تسن محمد
محمود نبيل عبدالعليم عبدالرحمن
نجوى ابراهيم محمود محمد عياد
شروق حاتم حسين محمد احمد المير
ياسمين اسماعيل امام اسماعيل
ناردين سليمان اسحق ابراهيم
اميره خالد عبدالرازق السجاعى
فاطمه احمد عبدﷲ عبدالعظيم
فاطمه اسماعيل محمد محمد
محمود سيد جمعة السيد
دنيا حسن على احمد محمد
مصطفى منصور محمد عبد الحا فظ
محمد حسين سمير حسن سيف
احمد نبيل عطوه عبداللطيف
يوستينا طارق نظير شحاتة
نورهان ابراهيم عبدالعظيم ابراهيم

الكلية
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
معهد فني صحى بنى سويف
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره اسيوط
اداب سوهاج
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
اداب بنى سويف
نوعية فنيه كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه طنطا
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
اداب بنى سويف
تربية رياضيه  /بنات كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه عين شمس
نوعية المنصوره
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره جامعة دمياط
تجاره بنها
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية ابتدائي سوهاج
علوم حلوان
زراعه اﻻسكندريه
حقوق سوهاج
تربية حلوان
تجاره اﻻسكندريه
تجاره القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
584893
431330
915780
464604
539559
313112
506426
140057
803333
651808
148499
655030
460551
808703
535374
302921
545101
501803
608768
599717
885795
905582
296887
597739
597411
520865
122579
352235
595318
168394
733766
138987

اسم الطالب
اميره محمد عبد الحميد العشرى
حازم عبد العزيز محمد سليمان عيسى
نادر سليمان نظير ناشد
محمد غازى عبد الغفار غازى الجمل
هبه سامى محمد عبد الجيد بﻼل
تسنيم محمد رأفت عبدالحكيم احمد
سجود محمد احمد عبدﷲ
احمد مامون عزت صابر
إبراهيم عبد الرؤوف محمود جاد
حسن حسن محمود محمد موافي
ايه جمال عبد الرازق عبد الحميد
محمد حسنى توفيق زاكى عبد النبى
عبدالعزيز محمد السعيد عمار
احمد حسام محمد صيام ابراهيم
نهى جابر عباس احمد حسنين البلشاشى
نادية مصطفى كامل السيد هﻼل
عبد الرحمن احمد محمود اسماعيل محمد
اكرم ابراهيم محمد فتحى ابراهيم سليمان
مريم صبرى زكريا عطاﷲ
مارينا اشرف عزيز سويحة عبد الملك
ندى عادل سيد فرج
منه ﷲ صفوت عباس قناوى
منة ﷲ عادل عبدالفتاح محمد
احمد طارق محمد محمد يوسف هيكل
مى عطيه على عبده أحمد
كرستينا ماجد أديب معوض
منار عماد حسنى يسن محمد
دينا اسامه حسن حسين مصطفي
ف﷼ مسعد الشحات محمد ابراهيم
محمد احمد احمد غانم
محمد ناصر احمد احمد
ايات صﻼح محمد محمود

الكلية
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
دار العلوم ج القاهره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره دمنهور
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم رياضة المنيا
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية حلوان
معهد فني صحى المنصوره
حقوق طنطا
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
علوم دمنهور
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره دمنهور
تربية/رياضه الزقازيق
رياضيه بنات الزقازيق
تجاره اسيوط
معهد فني صحى رياضه سوهاج
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تربية ابتدائي جامعة دمياط
اداب انتساب موجه دمنهور
كلية بنات شعبه طفوله عين شمس
طب بيطرى بنها
معهد فني صحى بور سعيد
طب بيطرى بنى سويف
حاسبات ومعلومات الزقازيق
اداب القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
665442
654422
466776
548882
432438
683335
449522
888770
301653
586279
147735
585345
754346
744343
913826
114816
449586
676491
530040
452862
602097
366258
899225
657614
660081
670238
380775
650630
877552
807117
318874
457533

اسم الطالب
اميره احمد على البراشى
ارزاء السعيد محمد السعيد
سهام صبرى شحاتة احمد
أحمد عادل محمد بسيونى مهينة
مصطفى عزت ابراهيم احمد ابو زيد
فاطمه محمد عبد العليم احمد ابو خليل
هبه عبد ﷲ عبد الرحمن الديب
ايه عبد الرزاق حسين ثابت
محمد رمضان محمد الهندى
مى محمد مصطفى عبد الرحيم
نهله ناصر رمضان ايوب ليثى
اسماء منصور محمد ابوالنصر
محمد مجدى محمد رجب اﻻلفى
وفاء محمود احمد محمود
مصطفى عبد المحسن مصطفى على
مى ربيع محمد على
اميره عبدالحميد السيد ابوغالى
وفاء عادل محمود محمد حسان
ممدوح رمضان أبو النور عبد الفتاح نعيم
شيماء شعبان محمد عبد الوهاب عامر
نهال اشرف كمال كمال سليم
محمد صﻼح عبدالصادق زيدان
محمد عاطف عطيه فراج
نوران ابو الفتوح محمد العوضى ابوالفتوح
مصطفى عﻼء محمد محمود فاضل
ايمان رضا محمد فتحى السيد
هبه فرج المهنى ابراهيم
عمرو خالد يوسف يوسف الطنطاوى
محمد صابر محمد صديق
احمد مدحت ابراهيم محمد
ياسمين سامي صابر الجيزاوي
اميره فؤاد محمود الصباغ

الكلية
معهد فني صحى المنصوره
معهد فني صحى المنصوره
زراعه كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تجاره دمنهور
معهد فني تمريض المنصوره
تربية طفوله طنطا
تمريض اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره بور سعيد
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
كلية تجارة ج أسوان
تجاره القاهره
تربية ابتدائي طنطا
فنون تطبيقيه حلوان
علوم اﻻسكندريه
تجاره طنطا
معهد فني تمريض الزقازيق
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
تربية رياضية بنين سوهاج
حقوق المنصوره
اداب المنصوره
تمريض المنصورة
تربية عين شمس
تجاره بور سعيد
حقوق اسيوط
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تربية ابتدائي شبين الكوم
اداب طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
351518
522795
585918
815556
583436
584900
501539
364020
581274
235253
742222
677984
823187
504421
603342
368650
838027
650771
357884
525954
576421
818632
365863
583986
898935
598579
529426
557403
605546
229995
214787
378326

اسم الطالب
ليديا نشات نجيب دميان
منةﷲ محمد سعد بدوى
محمد خالد عبد الغنى شﻼطة
اﻻء عماد الدين ابراهيم عبد الرحيم
دينا فتحى حلمى صنقر
روجينا مصطفى نصر زايد
ياسمين ايهاب حسين بركات
محمد على مسعود على صالح
محمد السعيد الرفاعى البقاش
تقى محمود حمدى محمد
ساره محمد كامل على
مصطفى توفيق محمد عبد الخالق خلف
الشيماء محمد حسن فاوى
مايكل البرت وهبه مقار متى
محمد عاطف طه محمد السيد
احمد شوقى سعد عزازي
سحر محمد محمود احمد
منار اشرف عبد الغنى عبد الغنى زايد
شيماء ممدوح زكريا محمد
عبد الهادى مصطفى السيد صابر العربى
مصطفى احمد مصطفى صالح
نفيسه حسن عبد الحى محمد
مريم صفوت عياد نصر
دينا عبد القادر ذكي يحي
ثريا محمد احمد محمد عبد ﷲ
ياسمين حامد رضا ابو المعاطى
هادي وديع سامي عطيه رزق ﷲ
يحيى حسام الدين بسيونى الكسبانى
نورهان ايمن محمد عبد الحميد
اشرقت حمدى يسن سﻼمة
احمد يحيي حسن ابراهيم
محمد شكرى الحسينى حسن عامر

الكلية
فنون تطبيقيه حلوان
السن عين شمس
تربية رياضيه بنين المنصوره
فنون جميله فنون المنيا
علوم المنصوره
تربية طنطا
حقوق اﻻسكندريه
تربية/رياضه عين شمس
نوعية طنطا
اعﻼم القاهره
تربية اﻻسماعيليه
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية/رياضه بنها
تجاره اسيوط
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب انتساب موجه حلوان
اداب اﻻسكندريه
العالي للدراسات اﻻدبية كنج مريوط
اداب المنيا
تربية حلوان
حقوق طنطا
معهد فني صحى سوهاج
تربية جامعة دمياط
علوم طنطا
حقوق اﻻسكندريه
نوعية الزقازيق
تجاره عين شمس
تربية حلوان
حاسبات ومعلومات المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
529223
367932
368341
605516
228407
164823
750251
369961
612184
506157
669390
127355
592599
665648
321409
306213
232079
878703
210386
756730
506116
156778
216548
427175
314808
357979
321585
594925
119105
226797
434901
753495

اسم الطالب
عبده سعيد عبد الحميد احمد صالح
منى عبدالظاهر جوده متولى
نهى كرم جاد احمد عفيفى
نجوى محمود ابراهيم يوسف
محمد مجدى مصطفى احمد عوض
هدير رمضان محمود مرسي
ايمن عيسى احمد مصطفى عطيه
محمد راضى حامد حسانين
مصطفى السيد محمد محمد معين
منةﷲ نصر انصارى صالح
نادر احمد متولى محمد علي
مارينا فؤاد عزت فؤاد
منه ﷲ محمد حسن رجب
هدير عطيه محمد صالح العربي
فايزة حميدة محمد السعدى
احمد عبد العزيز قطب عامر
احمد مفرح عبدالباسط عبدالحليم
فادى عادل صابر جرجس
سلمى محمد عبدالصادق الشوربجى
سمير حسنى محمد محمد سﻼمة
سلوى سعيد نجم محمدمرسى
محمود سالم محمد شكرى
على عبد الفتاح عبد الحميد عبد الفتاح
عبد ﷲ السيد أحمد قطب
مصطفى احمد احمد طلعت حماد
اسراء شعبان سيد حافظ
رقية محمد سعيد عبد العزيز عشماوى
سمر سامي عبدالعزيز أبوزيد
هدير عصام الدين محمد ابو رواش
اسماء احمد رجب محمد بدوى
احمد محفوظ عبد العزيز السيد رسﻼن
السيد محمود حامد محمد علي شميط

الكلية
اداب دمنهور
تربية/رياضه بنها
اداب اسوان
تجاره الزقازيق
تجاره طنطا
السن عين شمس
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره انتساب موجه المنصوره
حقوق القاهره
تربية جامعة دمياط
زراعه المنصوره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية شبين الكوم
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره اسيوط
تربية/رياضه عين شمس
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب دمنهور
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره سوهاج
تمريض بنها
علوم عين شمس
تربية السادات
علوم جامعة دمياط
حقوق القاهره
نوعية فنيه عباسيه
حقوق اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
659719
425456
815572
668935
370594
735158
660183
374455
354515
543829
314699
822390
821174
596568
539426
749159
650161
728017
744224
447769
301480
369851
439615
125687
233108
457093
454141
879451
123986
371963
605778
664625

اسم الطالب
شروق ناصر محمد عبد العزيز
محمد العربى محمد منصور
اميره مصطفى عبدالعال مصطفى
عبد الرحمن محمد احمد محمد العيوطى
محمد خالد عبدالمنعم حجازى
ايمان طه عبداللطيف محمد عطيه ﷲ
محمد موهوب محمود عبد الرحمن مجاهد
ايمان مسعد محمد مكاوى
ماريو سمير غطاس ايوب
سارة سامى محمد عبد العزيزعشره
احمد اسامة عبد الحميد عبد الكريم
ايﻼرى ثروت نصيف بشاى
هدى محمود عبدالراضى طه
يوسف صبرى يوسف محمد احمد
الشيماء أيمن محمد البهى حامد
ايريني كرم نصحى صادق
احمد جمال عبد الحميد متولى سيداحمد
رغده فؤاد عبد المنعم فؤاد جميل
صابرين عيد عبد الباري مرسي
حسين محمد حسين جميعى
محمود سمير السيد احمد مره
ايه احمد كامل محمد
يارا غريب محمد جمال الشبراوى
ديانا ايمن نافع حسين
جهاد محى الدين محمد حسن
ريهام محمد ابراهيم محمد سالم النحال
آﻻء عبد الرؤف مصطفى محمد صفر
شيرين محمد زيدان وهمان
مصطفى سمير امين شعبان احمد
ايه محمد عبدالصادق ابراهيم
رنا سمير حمادة السيد
دينا عبد ﷲ محمد محمود عبد المجيد

الكلية
تربية المنصوره
حقوق اﻻسكندريه
علوم المنيا
تجاره سوهاج
حقوق بنها
علوم الزقازيق
تجاره المنصوره
حقوق بنها
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم اسوان
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره بور سعيد
تربية طفوله ج دمنهور
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
اداب المنصوره
تربية الزقازيق
تربية اﻻسماعيليه
علوم رياضة الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اﻻسكندريه
زراعه القاهره
حقوق حلوان
اداب طنطا
السن عين شمس
تربية/رياضه اسيوط
حقوق حلوان
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
معهد فني صحى الزقازيق
اداب انتساب موجه المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
130608
461971
306080
281123
530907
387959
383683
681263
549041
151051
282772
532833
147703
164262
670575
432516
516648
682342
900650
728583
118299
223703
297814
758569
837290
309693
548334
876347
213602
379690
735778
911961

اسم الطالب
اميرة عادل دسوقى حسن
شذى نصر محمد ابراهيم سالم
احمد صﻼح عبدالبصير عيسى
احمد محمد محمود عبد العال السعدنى
عبداللطيف عبدالﻼه عبداللطيف الخطيب
حنان عامر عبدالمطلب احمد خيال
شيماء سيد عبدالحميد ابراهيم حامد
ابتسام شكرى اسماعيل احمد سالم
احمد عبدالوكيل عبدالمنعم عبدالسﻼم عوض
امين شعبان امين سيد
سندس سيد سمير سيد احمد
مصطفى سالم حامد طه
سعاد ناصر محمد عبده
امنية محمود محمد اسماعيل
اسماء رأفت احمد محمود محمد
عمر محمد عبد السﻼم محمد ابراهيم
على صابر على عبد الظاهر سعد
ايمان صﻼح محمد مسعد المهدى
احمد ابوالحسن احمد السيد
شروق عﻼء ابراهيم محمد زكي أيوب
اسماء احمد محمد خليل ابراهيم
اسراء نبيل ابراهيم محمد
بيتر جمال امين كامل
فاتن محمد سعد محمد ابراهيم
احمد وصفى سيد محمد
احمد ممدوح عرفه جبر
عبدالرحمن فتحى ابوالمعاطى السيد حنفى
اميره سيد عثمان عبد الهادى
احمد محمد رافت ذكريا محمد رافت
حنان شحته محمد سالم رجب
اسماء محمد عبدﷲ محمد علوان
اسﻼم هشام منشتح حسين

الكلية
نوعية جيزه
تربية كفر الشيخ
علوم شبين الكوم ج المنوفية
حقوق القاهره
علوم دمنهور
تربية ابتدائي بنها
طب بيطرى بنها
اداب المنصوره
زراعه كفرالشيخ /رياضة
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم عين شمس
معهد فني صحى اﻻسكندريه
علوم حلوان
تربية الفيوم
علوم المنصوره
تربية اسكندرية
تجارة جامعة السادات
نوعية المنصوره
حقوق سوهاج
علوم الزقازيق
تربية عين شمس
اداب عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب الزقازيق
اداب فرع الوادى الجديد
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره دمنهور
اداب اسيوط
حقوق الزقازيق
كلية البنات آداب عين شمس
اداب الزقازيق
تجاره سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
824876
595962
245229
386349
755945
598156
430343
136351
661194
726061
749804
842489
181441
844659
817300
317843
537957
731089
312392
228752
158192
738871
456684
916957
656662
285213
160242
167854
600883
918243
849494
368992

اسم الطالب
جيمي وديع رسمي جيد
رحاب على ربيع محمد رضوان
منار قاسم احمد محمد
امانى ابراهيم محمد زهران
ايناس محمود عيادة محمد
ندا محمد محمد اﻻلفى
حسن بهاء حسن محمد
عهد محمد انور محمد
عائشه محمد فتحى عبد الحافظ صالح
جومانه وليد منجى عبد العزيز احمد
محمد عباس السيد محمد
ميرفت سمير رمزي جرجس
محمد احمد احمد احمد
احمد عبد التواب عبد الحميد محمد
مارتن أميل بديع أرتين
هشام عبد القادر عبد المنعم احمد
ساره فتحى عبد الشافى متولى نصير
بسنت ايمن عبد الصادق ابو هاشم
محمد محمود عبد الوهاب السبعة
احمد بهاء الدين امام عابدين
سها احمد عامر على
امل وصفى سليم محمد حسن
اسراء عبدالرحيم السيد الشربينى
مينا عصمت زكرى جرجس
اسراء محمد على عبد القادر الحمادى
هاجر ورداني ابراهيم عبد الجليل
وليد مدحت امام عبد الفتاح
اسماء مصطفي محمد سﻼمة
مى احمد السيد احمد محمد
مارى ميﻼد ساويرس جرجس
احمد محروس متولي السيد
محمد حسانين احمد هنداوى الخولى

الكلية
تجارة قنا ج جنوب الوادي
كلية الزراعة جامعة دمياط
علوم حلوان
تجاره بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
فنون تطبيقية جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات عين شمس
تربية حلوان
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تجاره بنها
معهد فني صحى اﻻسكندريه
معهد فني صحى الزقازيق
تربية/رياضه شبين الكوم
تربية/رياضه عين شمس
علوم بنى سويف
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب طنطا
تجاره اسيوط
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
زراعه عين شمس
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
تربية ابتدائي الفيوم
اداب الزقازيق
تربية سوهاج
حاسبات ومعلومات اسيوط
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
237550
119607
158706
517032
503116
460017
611858
672809
614914
229794
662983
179150
737804
110343
449287
210489
207678
684241
814638
912672
804053
302632
140078
467333
370160
660745
436941
548908
664163
907196
313873
578896

اسم الطالب
مهرائيل عبده فكرى عبده
ساره احمد حامد متولي ابراهيم
اﻻء علي محمد محمود
احمد حامد ناجى البشبيشى
علي حسن علي حسن السمره
سارة محمد أحمد راشد
نورا رشاد ابراهيم ضيف ﷲ
محمد اشرف ابراهيم مصطفى البياضى
حنان سليمان على ابراهيم
نورا سمير ابراهيم محمد
اسماء السيد عبد العليم عبد الرازق
افرايم اشعياء فوكيه عبد المسيح
سمر محمد احمد السيد
محمود اسماعيل السيد حسن
بسمه على عبد المحسن مجاهد الحو
عمر محمد عاطف عبدالرازق يحيى
دينا عﻼء عبد الفتاح اﻻعصر
فؤاد محمود فؤاد محمد احمد
احمد شعبان عبد الهادى احمد
ضحى محمد اﻻمين محمود شرف
منة ﷲ ابراهيم عبد التواب على
محمد مجدي مصطفى حسنين حسن
عبد ﷲ مجاهد عبد الغنى على فراج
عﻼء عادل ابراهيم عبد ﷲ شحاتة
انطونيوس عزت غالى عبدﷲ
محمد عاطف امير عطيه احمد
روان خليل بكر صديق درويش
عمرو محمد محمد المشد
هدى محمد عبد العظيم توفيق
ابشوي جاد فتحي لوندي
شيماء ممدوح عبد الفضيل كامل
محمود احمد محمد سعد محمود الدجوى

الكلية
حقوق القاهره
علوم عين شمس
علوم بنى سويف
اداب دمنهور
علوم رياضة اﻻسكندرية
تربية/رياضه كفر الشيخ
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم الزقازيق
علوم عين شمس
تربية المنصوره
إعﻼم ج جنوب الوادى/رياضة
اداب الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره عين شمس
حقوق حلوان
حقوق المنصوره
تمريض المنيا
تجاره سوهاج
اداب المنيا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
تجاره انتساب م .بنها
اداب المنصوره
علوم اﻻسكندريه
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
دار العلوم ج القاهره
تربية سوهاج/رياضة
تربية شبين الكوم
علوم المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
295218
668637
891150
909503
669929
838218
378838
658251
828976
322950
877499
127031
743658
295559
833922
106454
751733
803821
531904
816480
390547
106632
121356
139820
827132
811225
725921
600618
827097
205819
726522
589557

اسم الطالب
مدرونا تيتو برتى حبيب
رقيه احمد احمد محمود خطاب
بيشوى يوسف فهيم منقريوس
مايكل بطرس زكى شنوده
محمد محمود الدسوقى ابراهيم
اميره محمد عبدﷲ سفينه
احمد مصطفى حنفى جمعه
عمر الدسوقى يحيى الدسوقى
إسﻼم محمد عمر محمد
مها جمال ابراهيم عبد الحميد نجم
حسام احمد على عبد القادر
ميار سليمان عطية سليمان
محمد صﻼح حسين احمد
هبة ﷲ محمد سعيد محمد موسى
اية مصطفى رجب محمد
احمد حاتم رشدى عبد الغنى
اسراء السيد سعد محمد الشرقاوي
منار محمد ابو الفتوح عبد الحكيم طنطاوي
مصطفى محمد على بدر
فاطمه اسماعيل احمد عبد ﷲ
سامح سيد حامد مصطفى
مصطفى حامد عوض ﷲ حامد
على حسين عبد الناصر على متولى
لميس عماد السيد عبد السﻼم
صبرى حسين هاشم خليل
ناردين هانى جورج خليل
مصطفى هشام مصطفى حسن
منه ﷲ احمد عبدالمحسن احمد عطيه
امنية احمد محفوظ بغدادى
مينا مكرم ميخائيل حبشى
نيرة ايمن السيد طه على
هاله عبدالفتاح محمد الحلوجى

الكلية
نوعية جيزه
اداب المنصوره
تمريض اسيوط
كلية تجارة ج أسوان
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
تربية فرع الوادى الجديد
نوعية عباسيه
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حاسبات ومعلومات اسيوط
علوم رياضة شبين الكوم
معهد فني صحى رياضه اسيوط
علوم القاهره
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
كلية البنات آداب عين شمس
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه بورسعيد
تربية ابتدائي المنيا
تربية دمنهور
اداب المنيا
حقوق بنها
تجاره القاهره
اداب القاهره
تجاره القاهره
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
رياض اطفال المنيا طالبات
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
تجاره القاهره
علوم جامعة السويس
تربية طنطا

Page 4577 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
883660
595772
827877
603095
527330
456373
618625
447518
440177
445211
351258
466542
743779
322420
819791
734653
207155
669990
278343
606186
530885
440302
459139
465209
588187
319914
513115
371717
506404
439863
682915
473366

اسم الطالب
نورالدين عبدالسميع عبد الرحيم سيد
يوسف محمد عبد الفتاح صابر شاهين
عبد ﷲ حمدتو ابو زيد محمد
مي اكرم السيد عثمان الجندي
مارينا فيكتور خله زخاريوس
محمود عصام صابر متولى
تغريد على عبد الحى عبد العزيز
على رمضان على القطب غطاس
منى ماهر مختار عبد الكريم خميس
ايه عبد ﷲ محمد محمد ابوقمر
ساره اسامه دسوقى خليل
اميره محمود محمود البرعى
بسنت ابراهيم حسن حسين
احمد وحيد باشا عبده باشا
محمد علي إمام علي
ايه جمعه عبدالمعبود محمد
شريف عبد النبى طه احمد
غاده السعيد مصطفى حسين شمس الدين
سحر عسيلي محمد محمد
اسامة محمد مختار محمد فرغلى
سامي حسين محمد عوض
سارة أشرف قطب قطب نعنوش
مى بركات محمد على شحاته
احمد محمد ابراهيم فهمى فرحانة
احمد حمدى يحيى سالم الزعلوك
مصطفى رمضان كامل السقا
هند اشرف ابراهيم محمد بدر
ايه ﷲ على عبدالسيد عبدالفتاح
ريم محمد يونس عبد العال عمر
فاطمة أحمد زكى أبو العينين
خالد احمد الحسينى زكى الخولي
امنيه عبدربه محمود عياد

الكلية
تربية رياضيه بنين اسيوط
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تربية قنا ج جنوب الوادى
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
علوم رياضة طنطا
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره طنطا
تجاره اﻻسكندريه
تربية ابتدائي طنطا
اداب جامعة دمياط
تربية ابتدائي كفر الشيخ
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب المنيا
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اثار القاهره
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره الزقازيق
حقوق اﻻسكندريه
فنون جميله عماره المنيا
اداب كفر الشيخ
تجاره طنطا
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق اﻻسكندريه
تربية بنها
حقوق اﻻسكندريه
حقوق اﻻسكندريه
تجاره بور سعيد
تربية/رياضه كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
508262
205988
665997
880127
392694
512851
354338
659058
124662
362463
301363
125992
219996
239259
168800
586760
831929
157331
654988
109348
320128
473367
310655
397148
732911
613541
436065
750013
165186
887827
164575
606923

اسم الطالب
نورهان محمود عبد الرحمن عبد الخالق عوض
كيرلس جرجس راغب سعيد
خالد السيد مصطفى العوضى مصطفى
تسنيم عطا يوسف عبد اللطيف
نورهان حسين محمود محمد عشماوى
ايه مصطفى خميس رمضان محمد
محمد محمد اسماعيل طه
حنان اسعد فهيم عبد الرحمن
محمد جمال محمد حسين محمود
ايه رمضان كمال محمد
احمد عبد الواحد عبد القادر عبد الواحد
هايدى محمد حسن عبد ﷲ
ندى احمد محمد ابراهيم
احمد حسن محمد عطية
هاجر محمد قرنى محمد
هاجر التهامى فهيم التهامى
عمرو عماد عدلى ضاحى
مهير سمير عويس محمد
ابراهيم احمد محمود سيد احمد وهدان
محمد ابراهيم محمد فرحات
احمد نصر حسن التراس
عﻼ مصطفى عبدالمنعم الجداوى
وفاء خالد محمد طعيمة
احمد حسنين احمد محمود
مروه محمد عبد العاطى عبد المقصود
محمد عبدالرازق موسى عبدالرازق
شادن مالك محمد عبد الحليم سلطان
مارينا رافت جرس يسي
ابتهال خالد سيد عبد المقصود
كيرلس صابر شوقى اسكندر
اية علي حسن عبد ﷲ
مونيكا هانى عادل عزيز

الكلية
اداب دمنهور
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
تجاره سوهاج
علوم اسيوط
كلية البنات تربية عين شمس
حقوق اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
معهد فني تمريض المنصوره
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
بنات تربية/رياضه عين شمس
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
كلية البنات تربية عين شمس
علوم حلوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
معهد فني صحى بنى سويف
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
إعﻼم بنى سويف
معهد فني تمريض المنصوره
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي السادات
علوم رياضة جامعة دمياط
نوعية الزقازيق
طب بيطرى الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنى سويف
تجاره اسيوط
اداب الفيوم
علوم رياضة الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
205817
537528
883241
512263
680552
553208
281610
106694
205336
903516
610040
376236
594638
111542
169399
144661
474228
441395
678471
822436
370703
480663
236846
823028
740761
809190
554541
219974
906120
890344
386266
593415

اسم الطالب
محمد اشرف حسن علي هندى
ندى سعد سﻼمة محمد سعد
الشيماء رجب محمد على
حبيبة محمد محمود حسن عنتر
ايهاب محمود مازن السيد الزهيرى
ندى محمد عبدالشافى حامد
احمد هانىء محمد محمد حسنين
دانا عﻼء الدين عبد الحى توفيق
فيرونيكا عاطف عزيز مهني
السيد جاد الرب ثابت جاد الرب
امانى احمد عبد الفتاح محمود
محمد فتحى محمد صالح حسانين
ايه عثمان محمود محمود خضر
اسراء محمد شتيوى احمد
ايمان رمضان سعداوى محمد
محمد جمال حجاج محمد
داليا عادل عبدالعاطى احمد يوسف
انجى حسن عباس على محمد شحاته
احمد حسين حسن حسن عبد ﷲ
زينب محمد عبد ﷲ ابراهيم
خالد مجدى محمد ابراهيم الحصان
محمد السيد محمد الزعيم
احمد عبد العزيز عبد الباسط خلف
ايمان كامل رضا محمود
محمد سيد حسين حسن عيسي
أسماء عاطف عبد الرحمن فرغلى
محمد على رشاد احمد ناصر
سماح انور عبدﷲ قرنى
محمد محمود عبد الحميد عﻼم
شيماء فوزى بخيت حسنين
سماح عشرى توفيق السيد
اميره ابراهيم راغب الحﻼج

الكلية
تجاره عين شمس
تجاره دمنهور
تربية اسيوط
اداب انتساب موجه دمنهور
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اثار الفيوم
تجاره سوهاج
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق المنصوره
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب انتساب موجه الفيوم
علوم حلوان
طب بيطرى فرع مطروح
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره بنها
تجاره كفر الشيخ
تربية/رياضه حلوان
زراعة قنا ج جنوب الوادي
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب المنيا
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية عين شمس
حقوق سوهاج
اداب انتساب موجه اسيوط
اداب انتساب موجه بنها
علوم رياضة جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
356690
610135
610780
665941
813156
228798
540279
747329
146153
582821
547517
661544
280742
682050
206982
244600
884789
220716
915348
549083
733843
827465
827832
678980
661326
664738
354217
220214
148655
599027
578604
244970

اسم الطالب
يوسف صﻼح صالح حامد
سارة عبد العزيز عبد اللطيف حسن
السيد أشرف محمود أحمد
ريهام عبد الحميد عبد الحميد على فياض
محمد زايد حسين محمد
عبد المنعم سيد عبد المنعم عبد العليم
سارة عاشور عبد الحميد كامل
مينا ياسر عريان ناعوم
ماريا مجدى رسمى سعد
حبيبة عصام عبد العظيم بسيونى شريف
عاطف سعد ابراهيم محمود
نسمه حسن حسين حسن السيد
اسﻼم مجدي علي احمد فايد
محمد سعد محمد المتولى قاسم
يوسف عاصر عبد الشافى مصطفى
عصام هشام فؤاد حسن
مصطفي سيد عبد الرحيم ثابت
يوسف سمير محمود سعيد
امانى عادل جرجس لبيب
علي محمد علي النجار
ايه عبد الناصر عبد الهادى عبد الحميد
حسناء عبدالعال محمد محمد
وفاء دكروني ابو الفضل يونس
داليا عبد القادر محمود على ابراهيم
سميره محمد عبد اللطيف السيد الشناوى
احمد العربى محمد ابراهيم المتولى
بيتر كمال ملك سيل
مى عبد الحميد شبل محمد
هاجر عصام عبد العزيز العسيلى
اية عﻼء عبدالرحمن عطية حجاج
احمد محمد النبوى المرسى
ضياء اﻻسﻼم محمود عبد الموجود جودة

الكلية
تربية رياضيه بنين حلوان
تربية الزقازيق
معهد فني صحى رياضه الزقازيق
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه اسيوط
اداب المنيا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
زراعه دمنهور
علوم رياضة اﻻسماعيليه
تربية حلوان
اداب المنصوره
علوم رياضة الزقازيق
تربية ابتدائي المنصوره
اداب عين شمس
تجاره بور سعيد
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية رياضيه بنين حلوان
علوم رياضة اسيوط
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تجاره اسيوط
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية الزقازيق
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
معهد فني صحى المنصوره
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية رياضيه بنين طنطا
علوم رياضة المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
850060
917594
316994
906847
473795
680911
316152
916493
139947
152714
523847
121317
362786
157412
514857
429252
291160
732709
578728
729981
878902
180676
447125
605529
318302
663325
303961
811536
677043
730187
904227
319291

اسم الطالب
سارة عبدالمحسن حسن محسن
عمرو عبدالحليم احمد السيد
اسماء جمال فريد النواوي
مصطفى داسر احمد ابراهيم
منه ﷲ محمد مصطفى محمد ابو خشبه
السيد محمود السيد عبد الحميد الدسوقى
ريهام احمد محمدى محمد الصباغ
احمد يوسف عبدالعظيم اصمعى
محمد على محمد على
اسﻼم عبيد ابو الخير عويس
ضحى شعبان عبد العال عبدالرحمن
عابد سيد رزق حزين
محمد حمدى السيد حسن
خالد علي حسين علي
احمد على عبدالوهاب عطيه
بسنت جمال محمد عبد القادر
محمد صﻼح انور صادق
روان يحيى توفيق عباس
احمد حسام الدين جمال احمد مرسى
فاطمه الزهراء محمد حسن محمد الشناوى
ايه طارق مصطفى محمود
صابرين محمود حسن عبد الحميد
احمد محمود العبد محمود النويهى
ندى ياسر سعد زغلول محمد على
احمد كمال عبدالسميع عفيفى شاهين
اميره مجدى احمد ابو السعود
اية السيد محمد سالم منصور
مريم عاشور مصطفي محمد
احمد وحيد عبد الحميد محمود
جهاد مصطفى محمد سيد
بكري محمد بكري عبد ﷲ
نورا محمد زكى عبد اللطيف

الكلية
كلية علوم الوادى الجديد
تجاره اسيوط
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره سوهاج
تربية كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اسيوط
حقوق حلوان
علوم المنيا
تربية أساسي اسكندرية
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب اسيوط
اداب دمنهور
زراعه اﻻسكندريه
حقوق القاهره
تجاره الزقازيق
السن عين شمس
علوم عين شمس
تجاره اسيوط
دار العلوم الفيوم
تجاره طنطا
السن عين شمس
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
علوم المنصوره
تربية ابتدائي السادات
تربية رياضيه  /بنات المنيا
علوم المنصوره
التكنولوجي العالي  10رمضان إدارة أعمال
تجاره سوهاج
علوم رياضة بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
677518
589212
526457
587682
651165
665428
828787
662211
533987
658848
577198
913874
138588
835928
740525
371685
227207
601569
119425
295941
239475
376061
158441
298715
431510
291783
598052
206686
880723
392377
815120
451683

اسم الطالب
ابراهيم ممدوح السيد على
ايمان السيد عبد العظيم ابراهيم الشافعى
محمد خليل السيد خليل ابراهيم
سارة غريب محمد عزت غريب متولى
مريم محمد سليمان حسن عبد الحفيظ
اﻻء مختار طه عبد المجيد علي
أميرة عادل ابراهيم الدسوقى
احمد احمد شعبان مقبل دياسطى
رحاب ابراهيم محمد محمد مصطفى
رانا ابراهيم محمود عبد العليم
طﻼل محمد مسيل عبد الفتاح داود
فاطمه ناجح حسن احمد
رنا احمد عبد الفتاح السيد
الحسن سﻼمه محمد مدنى
السيد فرج ناصف رجب
اﻻء رسمى اسماعيل عطيه الغرباوى
منة ﷲ عادل ابراهيم مدبولي
شيرين حسنى عبدﷲ أحمد خطاب
نيفين سعيد كامل محمد
هدى اﻷمين الشيخ محمد
حاتم هﻼل عبدالرحيم عبدالعال
محمد ايمن ابراهيم محمد القشوطى
اسراء احمد حسين محمد
محمد سمير عبد العزيز سالم
احمد محمود السيد جاد المولى
اسماء حسام الدين محمد حجازى
محمد وهبه عبد العزيز البشبيشى
بسمه خالد ابراهيم عبدالحميد
محمد مصطفى جابر علوان
رباب طارق انور احمد محمد عرام
منى شاكر عبد الرحيم على
كريم عادل عبد الوهاب موسى

الكلية
تجاره طنطا
طب بيطرى بنها
زراعه اﻻسكندريه
علوم المنصوره
السن عين شمس
طب بيطرى المنصوره
تربية قنا ج جنوب الوادى
حقوق المنصوره
تربية طفوله ج دمنهور
تربية المنصوره
تجاره طنطا
تربية نوعية اسوان
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
تربية الزقازيق
تجاره عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب الزقازيق
تجاره القاهره
اداب القاهره
اداب انتساب موجه الفيوم
تربية عين شمس
حقوق بنى سويف
حقوق القاهره
تجاره بور سعيد
خدمه اجتماعيه حلوان
معهد فني صحى رياضه بور سعيد
السن عين شمس/رياضة
معهد فني صحى اسيوط
زراعه بنها/رياضة
اداب المنيا
اداب طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
532708
221356
588432
670530
214600
245101
281804
824415
318008
310371
318854
804025
826484
665547
158891
896412
148580
150428
366236
875387
133606
884133
115395
312547
371413
879188
539084
536442
538882
533666
886336
651960

اسم الطالب
كيرلس مجدى يوسف اسطاورة
مونيكا عاطف الياس حنا
أميره محمود محمد محمد قشطه
وسام اصﻼن متولى اصﻼن
عمرو صﻼح احمد عبد الحليم
غادة مسعد إسماعيل محمود
ندى ياسر عبد العزيز مصطفى
خلف ﷲ حاتم بربرى امين
احمد محمد ابو الحديد السيد عبد الرازق
احمد عبده عبدالغنى القاضى
سارة عبد الفتاح مصطفي نصار
شروق محمد دسوقى عبد الجواد
ابراهيم عبد المنعم احمد ابوالوفا
سهر عبد المنعم على حسن عيد
اسراء ناجح محمد علي
اسماء محمد عبد الفتاح احمد
وفاء عبد ﷲ بهلول عبد ﷲ عبد الجليل
محمود احمد فوزى محمود
عمرو عبدالمنعم على حسن فضلول
يوسف محمد احمد عيسى
اثار طارق عمر طلبه
ريتا صﻼح رزق ﷲ جﻼب
اسراء عادل عبد العزيز الخمري
عمر ابراهيم عمر ابراهيم
احمد فتحى جاب ﷲ عطيه مجاهد
سوتى سمير نسيم بولس
آيه حمدى احمد محمد يحي
ميرنا شوقي فوزى رحومه
حنان عاطف منصور منصور
اسراء شحاتة عبدالمنعم عبدﷲ قلبه
احمد سعد عبد السﻼم حسن
اسماعيل عصام الدين طاهر عبد المنعم

الكلية
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب طنطا
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب م .بنها
نوعية عباسيه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب قنا ج جنوب الوادى
علوم رياضة اسوان
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
تربية ابتدائي بنها
اداب المنيا
حقوق قنا جنوب الوادي
تربية المنصوره
علوم بنى سويف
تمريض سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية/رياضه بنها
تجاره اسيوط
تجاره القاهره
تجاره اسيوط
علوم القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة عين شمس
تجاره اسيوط
تربية ابتدائي السادات
تربية دمنهور
تربية ابتدائي السادات
تربية دمنهور
علوم اسيوط
تجاره المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
309037
591043
667685
105594
108765
470532
538531
357978
380441
659688
385212
850061
817320
585234
224636
167394
164522
801674
652551
374527
878271
425929
594566
518937
245235
222483
310889
840886
469584
604705
310738
454193

اسم الطالب
ابراهيم سعيد حنا عبدالمﻼك
محمد خالد محمود خيرى صابر
ندى فتوح محمد فتوح الصباغ
ميرنا سيد سعد سيد البﻼصى
معتز كمال شحات محمد عبد الهادى
محمود عمر رمزى بدير
شريفة ناصر صﻼح الدين صالح
ياسمين السيد محمد قطب
محمود احمد محمود محمد غﻼب
دينا رمضان عبد الحليم عبد ﷲ محمد
محمد ياسر على سيد احمد
عﻼ مكرم عبدالرحيم عبدالجواد
محمد طه محمد طه البوشي
عبد الرحيم مسعد محمد ابو فودة
محمد ابوبكر ابراهيم عبد المنعم
هدير شريف جمعه صاوى
اسراء محسن محمود محمد العيسوى
أحمد محمد محمد سليمان
حسام محمود محمود محمد عطيه
ساره محمد كامل محمد رفاعى
يمني عادل عبده حسين
مروه حسن احمد عﻼم
ايمان شعبان طه الموجي
هايدى محمود احمد محمود قضيب
ندا اشرف عبد المنجى عبد المعطى
راجى حسام مصطفى منيب
هبة رشاد عبد الرازق بصيص
اية محمود احمد تونى
عبير محمد رمضان حامد رضوان
آيه ﷲ محمد حلمى عمرى الهابط
سارة فتوح عبد العاطى ماضى
اميره اسماعيل محمد رشاد

الكلية
تربية ابتدائي السادات
تربية جامعة دمياط
تجاره المنصوره
تجاره عين شمس
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
معهد فني صحى اﻻسكندريه
علوم عين شمس
علوم عين شمس
معهد فني صحى المنصوره
علوم رياضة جامعة دمياط
كلية علوم الوادى الجديد
حقوق بنى سويف
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
حاسبات ومعلومات الزقازيق
زراعه مشتهر
تجاره اسيوط
رياض اﻻطفال ج اﻻسكندرية فرع مطروح
تجاره جامعة دمياط
تجارة جامعة السادات
تجاره القاهره
حقوق عين شمس
تربية ابتدائي شبين الكوم
نوعية المنيا
تربية كفر الشيخ
تجاره الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
156867
671789
357443
283968
538254
166695
452026
906640
827239
436569
287484
370008
909402
917270
442307
675148
501130
827988
920457
383968
133967
813815
654423
906238
849138
106365
450924
375813
357723
898773
283602
280186

اسم الطالب
طه عيد عبد الغنى فهيم
احمد عبد المقصود زيدان صبح
احمد عزازى محمد عبدﷲ
احمد جابر عبد العزيز محمد الخولى
آيه محمد عسران محمد الجزار
سمر سعداوى مسعود عبد العزيز
محمد السيد محمد الغرباوى
ميرنا نبيل صديق بباوى
سامح فؤاد يونس عبد المقصود
وﻻء السيد خير حسين خير ﷲ
ميرنا حسين احمد سرور
ريهام جمال عبدالرحمن احمد حجاج
خالد محمد شمس الدين محمد
ايه بدر عبدالعال محمد
احمد عصام احمدعطيه البهجى
ريهام محمد مصطفى السيد احمد العطالى
جاك سامى ابراهيم وهبى
سمر على احمد جاد
محمود فتحي صابر الضمراني
عمر حمدى ابراهيم عيد
منى محمد صالح عبد الفتاح لبيب
نانسى وجدى سليمان قسطندى
اسراء ابراهيم صادق القناوى
دينا عدلى السيد تمام
محمد صﻼح محمد محمد نوار
عمر محمد محمد محمد
فادى ابراهيم محمد مرسى السليسلى
منى اسامه محمد امبابى
سعاد سمير سيد سيد
وﻻء محمود احمد حسانين
احمد امين ابراهيم الدسوقي امين مصطفى
مارينا ذكريا ذكى بولس

الكلية
اداب بنى سويف
تجاره طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
تجاره انتساب م .بنها
علوم دمنهور
اداب سوهاج
تجاره طنطا
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية اسكندرية
تجاره عين شمس
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تربية اسوان
تربية ابتدائي اسيوط
حقوق طنطا
اداب طنطا
تجاره دمنهور
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
علوم سوهاج
علوم رياضة بنها
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره اسيوط
رياض اطفال المنصوره
تربية سوهاج
كلية تجارة ج أسوان
اداب القاهره
تجاره طنطا
تربية ابتدائي بنها
حقوق عين شمس
تربية ابتدائي سوهاج
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
440035
433937
460799
651253
137418
303073
681074
502536
460245
140896
542070
391909
500683
128353
890314
669689
501993
114758
156663
243971
205454
209126
438171
218065
512037
895155
209277
749452
585885
515724
669665
314316

اسم الطالب
أمانى حماد محمود حماد عيسى
مروان رضا على محمد حسين
محمود مسعد محمد محمد زوره
اسراء عبد المنعم حسانين الليثى
احمد عبده صﻼح الدين عبده
هاجر ربيع الرفاعي سالم
محمود عبد الفتاح نبيه حسانين
شيماء أحمد حلمى سليمان محمد
نهى مجدى عطية جميعى
اسراء هشام عثمان عبد الكريم
عمر خالد قطب عبد الحافظ
احمد السيد محمد محمد
احمد ثروت احمد بخيت على عبيد
وسام حمدى ابراهيم عوض
حنان حنفى حماد محمد
محمود رضا محمد كمال
ميار حسام زين العابدين حافظ ابراهيم البيه
دعاء يحيي شلبي علي
عمر محمد محمود على
محمد على احمد محمد بريدى
مهند صﻼح محمد علي
امنية اشرف مرتجى عبد السﻼم
نورهان محمد كمال عبدالعال
زينب سامى عبد ربه محمد الصيفى
آﻻء أحمد محمد محمدالحداد
اميره ابو المعالى محمد ابراهيم
احمد مدحت موسى محمد
عمر على عبد السﻼم على
احمد حسن السعيد الدور
شاهر ناصر محمود احمد ناصر
احمد رمضان عبده محمد
شيماء عبد الفتاح عبد ﷲ وهدان

الكلية
علوم اﻻسكندريه
تربية رياضيه بنين اﻻسكندريه
تربية كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه المنصوره
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
معهد فني صحى بنها
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية اسكندرية
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
اداب انتساب موجه القاهره
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره دمنهور
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
تربية رياضيه  /بنات اسيوط
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى ببنى سويف
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تجاره انتساب موجه الزقازيق
حقوق عين شمس
تربية أساسي اسكندرية
زراعه القاهره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تجاره انتساب موجه طنطا
اداب دمنهور
اداب انتساب موجه المنصوره
تربية/رياضة جامعة السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
239267
427454
401352
727531
746442
531944
313415
107172
881568
803703
744018
535591
888960
835707
503940
743219
546429
658412
521186
209632
315083
148582
104996
318950
599112
884084
217983
748585
297946
739064
137093
371639

اسم الطالب
احمد عبد الناصر عبد النعيم على
دعاء جمال زكريا عبد ﷲ نعيم
مريهان عادل عزمى جبرائيل
ايمان حسنى محمد محمد ابراهيم
هاجر جميل فيصل امين
محمد رمضان محمد الثلث
اسماء سامي محمد محمد
مهاب احمد محمد فكرى
صﻼح مصطفى صﻼح عبد الصبور
داليا عجايبى رشدى رزق
اسماء اسامه حسن محمد
مياده السيد عاشور جبريل
طارق جابر عبد العليم محمود
اسراء مصطفى سعدالدين محمود
عمر جمال الدين محمد ابراهيم محمد
ايه مصطفى مصطفى سالم
مريم على عبدالستار محمد موسى
محمد سعد جاد الحسينى
شرين عﻼء عبدالمعبود السيد احمد السجى
خالد صﻼح الدين مصطفى رفعت امين
محمد مجدي عبد السﻼم خليل عقل
وﻻء محمد فريد عمر احمد ابوبكر
صبا طارق فاروق امام
بسمة وائل صابر صديق
احمد محمد احمد جوده مصطفى
ايه جمال مرزق طلبه
مونيكا برسوم عبد الملك برسوم
مصطفى ابراهيم محمد احمد
شيري ماهر بديع شحاته
عبد ﷲ محمود عبد ﷲ محمد
محمود نصر الدين حسن محمد هيكل
هاجر تيسير هاشم السيد

الكلية
علوم رياضة الزقازيق
علوم اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
طب بيطرى الزقازيق
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره دمنهور
نوعية اشمون
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية/رياضه اسيوط
رياض اطفال المنيا طالبات
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره دمنهور
اداب اسيوط
السن المنيا
علوم رياضة اﻻسكندرية
علوم رياضة اﻻسماعيليه
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
معهد فني تمريض المنصوره
اداب دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
اثار الفيوم
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
علوم بنها
تجاره الزقازيق
علوم اسيوط
فنون تطبيقيه حلوان
علوم رياضة اﻻسماعيليه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره الزقازيق
حقوق القاهره
كلية البنات آداب عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
501822
733885
549609
669284
659500
726466
352747
279910
467613
841389
280052
239416
206904
749128
309803
243065
847184
389143
377042
112116
820585
575413
462301
451187
161352
394274
530389
753840
279667
124193
456919
609692

اسم الطالب
يوسف اشرف جبر فرج عميرة
شيماء السيد دياب عبد المعطى
نهلة محمد عبد الفتاح عبد ربه شمسية
ابراهيم مصطفى احمد البطل
اسراء غريب محمد غريب عبده
محمد جمال الدين السيد ابوزيد
تكﻼ صبرى شحاته عبدالملك
محمد عادل محمد عنان
محمد عاطف محمد السيد بسيونى
افرايم نادى فرحات ناشد
محمود اشرف محمود محمد بدوى
احمد محمد محمد شوقي
محمد اكرم سيد عبد الغنى
مرام سامح محمد كمال
ايمن عبد البديع عبدالرحمن عطية
مى رمضان ابراهيم خليل
محمد جمال بربر ى على
ايه محمد فايز عطيه مهدى
ندى عبدالرحمن عبدالستار محمد جاد
عبير حمدى ابراهيم بيومى
عمار ممدوح عبدالعظيم عبدالجواد
منار محمد السيد البربرى
وفاء خالد محمد ابراهيم البوهى
احمد اسماعيل فرحات بيصار
سميره على محمد عبد الونيس
ندى احمد مصطفى محمد
اسماعيل حامد محمد اسماعيل قلقيلة
روزالين عماد السيد محمد المنسى
رحاب محمد محمود محمد خطاب
محمد خالد طه خليل
فاطمه الزهراء محمد عبدالسﻼم صقر
ساره عونى محمد على بدر

الكلية
تجاره طنطا
تربية ابتدائي الزقازيق
تربية/رياضه دمنهور
تجاره الزقازيق
حاسبات ومعلومات المنصوره
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
طب بيطرى بنها
تجاره عين شمس
تربية/رياضه كفر الشيخ
معهد فني صحى رياضه بنى سويف
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية رياضيه بنين حلوان
حقوق عين شمس
علوم جامعة السويس
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
طب بيطرى القاهره
حاسبات ومعلومات المنيا
حقوق انتساب موجه عين شمس
علوم عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره طنطا
معهد فني تمريض طنطا
معهد فني صحى طنطا
تربية بنى سويف
كلية البنات آداب عين شمس
زراعه دمنهور
تجاره بور سعيد
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
دار العلوم انتساب موجه الفيوم
تربية ابتدائي الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
612915
841166
368381
881455
430675
212872
879957
386965
658150
500041
538228
221516
578484
820934
446365
439479
384893
732538
750142
805985
240547
588075
150600
216650
506823
726201
314790
426821
228550
387956
843532
233303

اسم الطالب
السيد أحمد محمد على سليم
ميرال روبرت ناشد غالى
ايه مجدى ابراهيم محمد
احمد سلطان محمد عبد العال
ايه احمد محمد محمد عياد
ريم عﻼء الدين احمد عيسى
محمد شحاته علي فرغلي
نيرين نبيل بدر محمد
اسراء خيرى عبد العزيز الدسوقى حمامه
يوسف حاتم صﻼح الدين نهنوش
وفاء أحمد السيد أحمد عبدالرحيم
ساره محمد ربيع السيد
ابراهيم محمد عبدالمولى عبداللطيف
عبد الرحمن محمد عبد العزيز مصطفى
عبد الرحمن السعيد ابراهيم أبو زيد
ساره طارق عبد الفتاح محمد
عمرو محمد عبدالعظيم محمود عزام
جهاد عبدﷲ ابراهيم الحسينى
ايه محمد جﻼل احمد
محمد مؤمن ضيف عبد الحليم
ايه احمد محمد يوسف
كريم مصطفى محمد مصطفى مزروع
احمد محمد زغلول عبد المعطى محمد
خالد طارق حسين احمد خير ﷲ
هاجر السيد عبد السميع عبد الراضى
زياد خالد عبد الحليم حسن الجنيدى
احمد عبد الرازق غنيمى إبراهيم
سحر عبدالمنعم محمد صالح
حازم خالد حسن عزت
جهاد سعيد محمد عبدالمقصود
مايكل مقبل فؤاد فرج ﷲ
عادل عصام عبد المنعم الفار

الكلية
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
تربية ابتدائي بنها
تجاره اسيوط
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجاره انتساب موجه طنطا
علوم بورسعيد
تجاره دمنهور
نوعية اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
علوم طنطا
علوم طنطا
اثار القاهره
نوعية فنيه الزقازيق
تربية جامعة السويس
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
حاسبات ومعلومات حلوان
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
علوم حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنها
تربية ابتدائي فرع مرسى مطروح
علوم حلوان
علوم حلوان
تجاره بنى سويف
حاسبات ومعلومات عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
592696
535732
756390
823017
434056
662216
538268
810255
821854
320771
443819
385951
652413
362737
817608
743465
890540
378649
281997
224384
883463
904477
314100
659542
650443
745211
290093
431482
244010
891675
109525
221740

اسم الطالب
ندى زكريا عبد الحليم فرحات
بسمة عماد محمود عبدالعاطى
ايه محمد محمد سالم
اسماء احمد محمد حسين
محمد سمير حسن محمد على البرماوى
احمد رضا بدير منصور السماحى
سالى احمد محمد محمد حسين سالم
محمد غرياني عبدالحميد حماد
اﻻء محمد ايمن حسين محمد
اسراء السيد عبد السﻼم شريف
ايه فتحى فتوح عمارة
تقى جمال حسن محمد
محمد السيد صالح يوسف عمر
عمادالدين ايهاب مجدى عبدالعزيزابراهيم
دميانه نجيب ضاحى قلينى
مؤمن خالد على على
عزه عاطف خليل ابراهيم
عمرو خالد حسن مرسى
يارا ياسر محمد فتحى محمد احمد رزق
اميره ناصر امام نصر
محمود يحيى محمود محمد
احمد عثمان غانم عبد العزيز
شاهندة ابراهيم عواد ابراهيم
ايه ايمن عبد المنعم محمد ابو العينين
ساره خالد عبده محمدعلى
محمد مصباح حسن مصباح
منة ﷲ محمد عبد الفتاح ابو الخير عبد اللطيف
عمر محمد ابراهيم عتريس الصباغ
حسن احمد حسن ثابت
راندا زهران شندي اندراوس
وليد محمد عبد القادر ميهوب
جهاد رضا كروان على

الكلية
تجاره جامعة دمياط
تربية ابتدائي دمنهور
معهد فني صحى اسماعيليه
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره بنها
طب بيطرى المنصوره
علوم طنطا
علوم المنيا
اداب قنا ج جنوب الوادى
تمريض شبين الكوم المنوفية
تربية ابتدائي طنطا
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
دار العلوم ج القاهره
نوعية موسيقيه المنيا
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اداب اسيوط
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره عين شمس
معهد فني صحى رياضه اسيوط
تربية سوهاج
تربية ابتدائي السادات
اداب المنصوره
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
تربية رياضيه بنين بور سعيد
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره اﻻسكندريه
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية ابتدائي اسيوط
اداب انتساب موجه القاهره
حقوق حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
576305
749381
681468
887793
358216
451802
815035
379910
216060
447687
304925
388030
736075
911089
138203
818803
206568
605302
322498
615533
904895
386116
614960
900915
304015
529446
600103
754449
604224
520233
425641
280081

اسم الطالب
امير عبدالمقصود محمد شهاب
رفيده اسامه مصطفى محمد مصطفى
وفاء عزيز الجرايحى محمد جبريل
احمد خلف عبد العال عبد ﷲ
ساره مصطفى محمد على
محمد مؤمن عبد المولى وهبه الشرقاوى
آيه محمد على عثمان
مى رجب بدران عبدالصمد بركات
مريم خالد محمد السودانى
محمود عبدالعزيز محمد حموده
هاجر عبد النبي السيد فوده بدر
احمد عبدالعزيز حسين محمد اﻻشهب
امنيه رضا محمد نجم
مينا عماد شكرى متاؤوس
عبير سيد عبد اللطيف توفيق
اميرة اشرف ابراهيم محمد
فادى يوسف البير جبران
اسماء احمد عثمان عثمان
محمد حمدي زهران مصطفى حبيب
محمد موسى عبدالمقصود محمد حرب
مؤمن صدقى مصطفى ابو طالب
نشوى جمال علي على
احمد ابراهيم امين ابراهيم
احمد خلف ابو الغيط حسن
خلود محمد سعد زناتى
ابراهيم نصر محمود فرغلى ابو زيد
عمر اسامه السيد محمد سليمان
ريم احمد كامل عبد اللطيف الكتاتني
اميره عبد الحكيم عامر حسن
مريم حبيب وهبه داود عبده
عمر السيد احمد مظلوم رجب
مصطفى محمد محمود عبدالوهاب

الكلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة جامعة السويس
تربية المنصوره
علوم رياضة اسيوط
فنون تطبيقيه حلوان
اداب طنطا
اداب المنيا
فنون تطبيقيه حلوان
دار العلوم ج القاهره
اداب طنطا
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اداب انتساب موجه الزقازيق
اثار الفيوم
معهد فني صحى اسوان
المعهد الفنى للتمريض )مستشفى قصر العينى التعليمى الجديد -الفرنساوى(
اداب المنيا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم الزقازيق
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
علوم الزقازيق
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه عين شمس
دار العلوم ج القاهره
اداب سوهاج
تربية شبين الكوم
علوم اﻻسكندريه
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تجاره بور سعيد
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية رياضيه  /بنات جامعة السادات
تجاره اﻻسكندريه
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
880952
518333
439157
122086
754051
280061
587635
154153
148524
155330
577654
880014
825689
502041
678033
462053
887579
605328
382203
154281
604908
144011
735932
205324
732669
464206
114794
756691
210873
735450
238647
295341

اسم الطالب
الشيماء سيد منصور مرسى
منى محسن حسن محمود سعيد
سمر ابراهيم حماد محمد حماد الصيفى
منى محمود على بخيت
مريم محمد ابراهيم عبد الرازق
بيشوي جرجس كامل اسرائيل
نورهان سعد عوض طه
علياء خالد بحر اسماعيل
شروق اشرف ابراهيم الدسوقي
عمرو خميس محمد احمد
عبد الرحمن محمد عبد الوهاب يوسف جمال الدين
ميرال عادل جورج تادرس
اوليفيا ادوارد ميﻼد يونان
منه ﷲ مصطفى السيد محمد جزر
احمد عصام محمود عبده ابراهيم
نوران صبحى عبدالمجيد ادريس محمود
ندى حمدى احمد حسين
الهام حامد عطيه محمد
اسراء احمد محمد مصطفى بكري
سها فتحى عويس سعيد
يارا عصام عوض ﷲ عطية
عﻼ محمود محمد محروس
ياسمين سعيد محمد السيد مسلم
نادر مدحت لمعى شنودة
ايه السيد الدسوقى الغازى
أحمد سمير عدلي السيدعبدﷲ
عﻼ عادل حامد حسن
عمرو السعيد عبد الرحمن محمود
محمود محمد على عبدﷲ
محمد حامد محمد عطيه
ساره فرج محمد عوض
تقي حسين احمد طه

الكلية
تربية ابتدائي اسيوط
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره اﻻسكندريه
علوم القاهره
تربية بور سعيد
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تربية ابتدائي طنطا
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تربية حلوان
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
علوم رياضة المنصورة
تجاره اسيوط
تجارة قنا ج جنوب الوادي
السن عين شمس
معهد فني صحى المنصوره
تجاره كفر الشيخ
علوم اسيوط
تربية الزقازيق
حقوق عين شمس
علوم المنيا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
علوم القاهره
علوم الزقازيق
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
علوم الزقازيق
علوم اﻻسكندريه
تجاره القاهره
تربية ابتدائي جامعة السويس
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره الزقازيق
تجاره القاهره
حقوق حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
471694
803729
815318
517967
117377
118426
745332
215939
473895
881498
444852
879428
544746
745989
185403
751900
303738
669109
655625
368707
508732
376254
282534
301488
590932
584577
732292
312461
302146
582486
841428
532403

اسم الطالب
احمد جمال امين محمد عبدالمالك
ريهام خلف شاكر احمد
مى ابراهيم فتحى ابراهيم
أميره الصافى سعيد يوسف عطا ﷲ
عﻼ عبد الخالق على محمد فياض
سارة محمود عثمان عبد الخالق
احمد عماد ابراهيم محمد ابراهيم
رنا سيد احمد عبد ﷲ
على حلمى محمد ابراهيم عطا الزعيم
مريم منير توفيق رفله
محمد ياسر محمود قطب ابراهيم
عبد العزيز حمدى حامد حسن
هشام سمير محمد متولى الديب
محمد فتحي محمد يوسف مهدي
محمد احمد حامد قرنى
ميرنا حسن محمد حسن اﻷلفى
رانا محمد محمد احمد اسماعيل
مصطفى محمود احمد عباس زاهر
محمود وليد محمد ربيع السعيد
ايمان اشرف عبدالرازق جمعة
فتحية فتحى قبيصى عطيفى
محمود طارق فتحى عبدالعزيز قنديل
مروان حسن حامد محمد خليل
محمود محمد رشاد عبد الحميد ابوآمنة
ميرنا أيمن السيد الغرباوى
عزة محمود السيد على داود
محمد على سليمان مصطفى
محمد احمد محمد شوقى عبد السﻼم
حسام جﻼل محمود عبدالغفار
سهام محمود سالم عز
نجﻼء محمد قاسم عبد الحكيم
أحمد محمدى عبد الرازق حسن

الكلية
تربية كفر الشيخ
معهد فني تمريض المنيا
نوعية المنيا
اداب دمنهور
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره عين شمس
تجاره طنطا
معهد فني صحى اسيوط
تجاره طنطا
تجاره اسيوط
علوم رياضة اﻻسكندرية
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
تجاره انتساب موجه بنى سويف
نوعية بور سعيد
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره الزقازيق
تجاره اسيوط
تربية بنها
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تربية جامعة دمياط
اداب المنصوره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم شبين الكوم ج المنوفية
طب بيطرى المنصوره
نوعية المنيا
علوم كفر الشيخ

Page 4594 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
371215
670660
543372
594980
875582
239163
323161
732711
388871
665098
596272
884930
125038
674338
825322
818109
841028
556878
538814
913688
124790
162414
216685
159595
425961
384717
379687
368542
805238
147720
232846
756346

اسم الطالب
احمد رضا عبدالفتاح المحمدى حامد
ايمان زغلول السعيد عبد الوهاب
محمد صﻼح محمد احمد
يارا ياسر يسرى على
ابراهيم احمد ابراهيم محمد
محمود عصام احمد محمد
دعاء شعبان عبد الرحمن محمد
ريهام محمد مجاهد احمد
احمد محمد شعبان محمد
براء جمال محمد بهجت محمد
محمود رجب عبده دعادير
محمد صﻼح محمد جابر
مصطفي صﻼح احمد حافظ
نهله صبرى احمد محمد مصطفي
احﻼم محروس جاد الرب كريم
عبد الرحمن ممدوح فاروق عبد السميع
ندا محمد محمود على
امنية عبد القادر محمود سعيد
نيره مجدى محمد السيد زوبع
علياء عثمان خليل بكري
بﻼل ابراهيم محمد حسين
مريم محمد محمد عبد الفضيل مسعود
احمد محمود عبد الملك نظير
احمد جمال عبد التواب زكي
هاله محمد علي السباعي
محمد ابراهيم عبدالحليم محمد
بسمه ماهر محمد سليمان مراد
هاجر صﻼح الدين محمد ياسين
حسن عبد ﷲ عبد الظاهر عبد العليم
فاطمه جمال سيد عقبى محمد
ايمان محمد فتحى توفيق
امال محمد سلمان سلمان

الكلية
تجاره انتساب م .بنها
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره طنطا
تربية جامعة دمياط
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه الفيوم
تربية طفوله شبين الكوم
معهد فني تمريض الزقازيق
علوم عين شمس
تجاره طنطا
زراعه دمياط/رياضة
اداب سوهاج
تجاره القاهره
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
اداب قنا ج جنوب الوادى
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
رياض اطفال المنيا طالبات
تجاره اﻻسكندريه
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
حاسبات ومعلومات حلوان
تربية ابتدائي الفيوم
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره بنى سويف
رياض اﻻطفال ج اﻻسكندرية فرع مطروح
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية البنات آداب عين شمس
زراعه مشتهر
نوعية المنيا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
151530
434453
516425
577463
674829
146784
729077
159120
599993
840581
533566
545659
918211
360319
235175
220449
144392
614231
602465
614499
437847
684490
665104
425028
894533
326424
155421
373771
884388
826360
453658
363541

اسم الطالب
عزة احمد عنتر فرج ﷲ
احمد حسنى محمد عبد الحميد حسين
شريف مدحت سعيد عبدالغفار
جﻼل أحمد محمد محمد الرياش
احمد محمد عبد الرحمن حسين ابراهيم
ايه خليل ابراهيم امين
محمد مصطفى محمد عبد ﷲ عبد المجيد
اسماء محمود فرج تمام
عبدالرؤوف محمد ميعاد السيد محمد
انجى مجدى توما جرجس
فاطمة عادل محمد فتحى فايد
محمد اسماعيل فهمى محمود شرف الدين
حسام حمدي احمد عبدﷲ
عمر ناصف كامل محمود
اسراء عادل محمد قطب
احمد عبد العال عبد العال محمد خليل
ساره محمد عبد الغفار عبد الهادى
دينا محمد السيد متولى على
رانيا ماهر جﻼل غريب السيد
غاده رجب عبد ﷲ محمد الشحات
داليا بدر انور عبد الفتاح
دعاء على احمد محمد عوض
خالد ايمن توفيق رزق حايس
سارة هشام صبرى عبد الحليم
زينب جمال راشد عبد العال
احمد عبد المحسن محمد ندا
حنان عيد شكرى عبد القادر
محمد محمود سعد عبدالحميد جميل
مراد رشاد اديب فهمى
تسنيم فريد محمد على
ايه السيد محمد محمد خليل
محمد عبدالعزيز محمد ناجى

الكلية
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجاره اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
نوعية طنطا
اداب جامعة دمياط
تربية حلوان
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب انتساب موجه بنى سويف
علوم الزقازيق
تربية /رياضه المنيا
تجاره دمنهور
فنون جميله عماره المنيا
تجاره سوهاج
حقوق عين شمس
اداب القاهره
حقوق عين شمس
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره الزقازيق
علوم رياضة الزقازيق
نوعية الزقازيق
اداب سوهاج
السن عين شمس
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
اداب سوهاج
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
اداب بنى سويف
تربية بنها
تجاره اسيوط
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
تجاره طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
285062
802525
165130
164694
439032
366071
521530
430918
433445
148993
317568
116331
502808
557452
832833
501280
443665
658681
532134
390803
907689
204223
163930
525584
916981
754219
807850
463430
737539
847825
321381
662083

اسم الطالب
سحر شحاتة حسين احمد زايد
لبنى جمال عبدالرؤوف عبدالحكيم
محمد محمود محمد عبد النبي
شيرين ياسر ابوالفتوح احمد
سلمى شكرى ابراهيم درويش مصطفى
محمد محمود شبل محمد غريب
احمد عبدالرازق حافظ خالد
جيﻼن عبدالفتاح محمد احمد محمد
مصطفى سعيد عبدالتواب محمد احمد
وفاء عبد ﷲ حسن عبد المنصف
نورهان رزق محمد علي حسب ﷲ
اسﻼم عويس صادق العبد
محمد اشرف عبدالظاهر جاد بيبرس
فاضل سامي عبد ﷲ ابو اليزيد سلمان
ميرا حنا عبد الشهيد عبد المسيح
فاطمة الزهراء محمد سيد حسن
هدير محمد عبد المعطى عبد المعطى عاشور
امل رمضان صالح رمضان عوض
محمد رضا علي عبدالحميد فودة
محمد اشرف محمد عبدالحق
اسراء محمد حسن محمد
كرستينا ميشيل عريان مينا
رمضان صالح رمضان مجاهد
خلود ياسر سعيد توفيق
رحاب محمد محمد مرسي
شهاب الدين جمال ابو اليزيد غربية
عزام حسن عزام السيد
اسماء رجب على احمد عيسى
ايه حسام عبدﷲ عبدالمنعم
رانيا عبدالراضى عبدالﻼهى محمد
دعاء محمد حسن عبد القادر المغربى
احمد محمد منصور محمد متولى

الكلية
تجاره طنطا
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره بنى سويف
حقوق بنى سويف
اداب انتساب موجه دمنهور
حقوق بنها
تجارة جامعة السادات
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
خدمه اجتماعيه حلوان
علوم رياضة بنها
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره دمنهور
استنفد الطالب رغباته
فنون جميله فنون اﻻقصر
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
دار العلوم ج القاهره
تربية المنصوره
تجاره دمنهور
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تربية ابتدائي سوهاج
حقوق عين شمس
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
تجاره اﻻسكندريه
تمريض اسيوط
تجاره بور سعيد
حقوق اسيوط
معهد فني صحى طنطا
طب بيطرى الزقازيق
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تربية السادات
تجاره انتساب موجه المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
527256
896793
277243
534215
750575
231887
279551
904463
668408
211263
240904
650417
599321
531189
367784
542503
675210
815144
654501
432335
385357
311789
657169
306448
138095
367016
601859
367062
443105
167947
284441
533545

اسم الطالب
فاطمة ابراهيم متولى خﻼف
منتصر عبد الراضى محمد عرفه
احمد مجدي رفاعي احمد
مها مصطفى محمد مصطفى الغراب
محمد احمد محمود عشري
احمد على محمد ابراهيم
سامر سيد عزت سيد محمود البارودى
محمود خالد فؤاد احمد
ايه صﻼح محمد عبد الوهاب سراج
سيف الدين عبدالرحمن حسن صالح
حبيبه طارق حسن محمود
براء محمد عبد المنعم الخوﻻنى
مريم مراد فهمى غب﷼
مينا عاطف عازر عبدالسيد اسكندر
شروق عادل محمد حلمى
شيماء الشحات محمد عطا ﷲ
ماريهام صبحى توفيق عطا ﷲ
هند عﻼء مصطفى عبد المتجلى
عبد المنعم بشر كامل حامد شتا
عﻼء عبدالحليم محمد عبدالحليم ابراهيم
دانيال حسنى دانيال حنا
محمود شوقي محمود السبكى
نورهان محمد معروف معروف الشاعر
احمد اسامة محمد أحمد سالم
شهد محمد سيد حسن
مصطفى محمود عبدالعزيز رمضان
دينا فتحى متولي محمود
ممدوح محمد على حسانين
تغريد محمود عبد المنعم احمد النوسانى
مسعود محمود رجب محمود
سارة ايهاب محمد عبد الحميد الطويل
رانيا عبدالمنعم فتحى محمد عبيد

الكلية
علوم اﻻسكندريه
اداب سوهاج
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
تربية دمنهور
اداب انتساب موجه بورسعيد
حقوق عين شمس
تجاره القاهره
تجاره سوهاج
معهد فني صحى المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم الزقازيق
معهد فني صحى اﻻسكندريه
كلية الفنون التطبيقية ببنها
علوم رياضة اسيوط
اداب المنصوره
رياض اطفال القاهره طالبات
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
حقوق اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه طنطا
دار العلوم ج القاهره
رياض اطفال المنصوره
علوم رياضة شبين الكوم
اداب انتساب موجه حلوان
زراعه مشتهر
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم رياضة الزقازيق
اثار قنا جنوب الوادي
تجاره بنى سويف
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
743867
738495
156807
815566
745893
367289
736466
143855
472739
373680
597170
461471
876334
520148
678044
605303
158220
910896
122039
150387
466128
739651
389657
838118
656066
749827
917557
216716
738243
884027
535783
394534

اسم الطالب
علية مجدى السيد محمد
احمد محمد احمد على هيبه
حسن ماهر عبد ﷲ جودة
اميرة حجاج محمد صادق
احمد موسي علي محمد
هبه محمد احمد محمدي
عبد الحميد السيد عبد الحميد محمد السيد
محمد عاشور طة احمد الحصى
عايدة جمعه رمضان السيد
احمد حامد عبدالمنعم عبدالعال
نوران محمد محمد محمد الصياد
زينب السعيد مغازى فضل
اسماء عبد الواحد خجلى قاسم
ريهام عصام السيد أحمد عمر
محمد احمد احمد خليل عبد العزيز
أسماء اشرف احمد سرحان
ليلى احمد احمد عبد القادر
عبد العزيز محمد خليفه بصرى
رنا حنفى عبد الغنى فؤاد
ياسمين عمرو عزيزالدين فرغلي
ايه حمدى حسين عبداللطيف احمد
اسراء عبدالرحمن محمد احمد اسماعيل
احمد جمال سليم على سليم
ناهد عبد الحكم احمد جبالى
اسامه محمد السيد احمد اﻻنور
بيتر صموئيل اسعد صموئيل
خلود محمد ضاحى محمد
محمد عﻼء الدين عزت عبد الرحمن
امجد صالح محمد المنهراوى عبدالعزيز
اسراء صالح ابراهيم محمد
سمر محمد عبد العاطى ابو حسن
رحمه ممدوح جبريل محمود جبريل

الكلية
معهد فني صحى اسماعيليه
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب انتساب موجه بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حقوق القاهره
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حقوق طنطا
علوم كفر الشيخ
اداب اسيوط
اقتصاد منزلى حلوان
علوم المنصوره
تربية الزقازيق
تربية ابتدائي بنى سويف
تربية نوعية اسوان
السن عين شمس
زراعه القاهره
نوعية فنيه كفر الشيخ
تجاره جامعة السويس
علوم رياضة عين شمس
زراعه فرع الوادي الجديد
حاسبات ومعلومات اسيوط
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
طب بيطرى اسيوط
تجاره القاهره
علوم الزقازيق
تربية اسيوط
تجاره دمنهور
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
842849
806834
378486
735555
445711
547898
581828
351609
525256
224938
542057
431834
531897
834860
368415
736413
657617
125770
807151
457910
474320
739260
604797
663405
815824
461696
902004
682556
536211
881059
438800
148869

اسم الطالب
ريمون صموئيل شلبى مرقص
مروه محمد عبدالجواد احمد
خالد جمال عبدالناصر دياب
اسماء السيد احمد محمد عبد المنعم
هدير عزت محمد توفيق عبدالعال
محمود محمد عبدالعزيز عبداللطيف
كريم اشرف جابر السعدنى
اسراء وجيه كمال السباعى
هبه محمد الباهى حسن الشناوى
عمرو شريف عزت عبد الرحمن
احمد محمد محمد مرسى حسن
هشام احمد السيد عبد الرحمن محفوظ
على صبرى مسعد الدمياطى
علياء أحمد حسن أمين
مروه حسام عبدالفتاح مغاورى الدجدج
محمد سليمان محمد خليل
اسراء حمدى مصطفى ماهر ابراهيم
اسراء فرج مصطفى يوسف
شادي ايمن ابراهيم محمد
الهام أحمد محمد الخويت
اية محمود محمد اسماعيل
محمد حسين احمد السيدالنجار
اية عمر محمد شمس الدين محمد
ريم خير محمد حسن
نرمين اشرف حشمت زكى
رنا حسن ابراهيم عبدالحميد الفخراني
ايات عزام طه عبد الﻼه
نورهان السيد عوض العدل محمد العدل
ريم عصام عبدالعزيز خليفة عبدالواحد
عادل يحيى مرعى مهاود
وﻻء سليمان محمد سليمان حماد
محمد صابر هنداوي سليمان

الكلية
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تربية ابتدائي المنيا
تجاره انتساب موجه عين شمس
نوعية الزقازيق
علوم شبين الكوم ج المنوفية
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم رياضة المنصورة
علوم عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
تربية/رياضه عين شمس
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره اﻻسكندريه
علوم دمنهور
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب جامعة دمياط
تربية حلوان
حقوق بنى سويف
تربية ابتدائي طنطا
تجاره دمنهور
اثار القاهره
اداب الزقازيق
تربية ابتدائي المنصوره
نوعية المنيا
نوعية كفر الشيخ
اداب انتساب موجه سوهاج
اداب جامعة دمياط
اداب دمنهور
اداب انتساب موجه اسيوط
تربية أساسي اسكندرية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان

Page 4600 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
355177
831046
674916
835152
453367
674238
822901
305198
894231
535003
145118
658792
368131
277590
583407
809834
458361
893918
898339
522773
596973
115982
288274
876356
833589
537895
878635
287244
727950
583071
814771
245175

اسم الطالب
نورهان مختار خالد محمد
عفاف عمر محمد اﻷمين احمد
عبد الفتاح ناصر عبد الفتاح المحمدى ناديه
حسام محمد حسان احمد
زهراء حسن ابراهيم منوفى
مصطفى كامل جﻼل احمد احمد عويس
اسﻼم احمد بخيت عبدﷲ
اية ياسر سالم عسر
اﻻء ابو الحمد عبد الرحمن عثمان
اﻻء عﻼء جوهر ابراهيم محمود
حسين محمود فهيم الدغوغى
سامى حمدى سامى الدسوقى الجداوى
اسراء عبدالعزيز السيد حسانين مزيد
عبد الرحمن محسن نعمه ﷲ عبد الحميد
بسمه ابو بكر عبد الحى محمد الفار
فيوﻻ فيكتور فؤاد عياد
محمد جﻼل احمد زغلول
احمد محمد عبد العال الضوى
احمد عادل محمد جابر
قمر مصطفى عبد الوهاب عبد الرحمن
اسماء مجدى احمد عوض حسين
ياسر طارق محمد عبد المنعم
سعاد طارق عبدالستار احمد
ايه احمد حامد على
عبدالرحمن محمود عبدالراضى سعد
جهاد صالح عطيه الصاوى
منال ممدوح ماذن عبد الغني
زينب احمد صﻼح احمد على
اسماء كرم عواد مغازى سليم
اميرة مصطفى محمد سليم الشامى
محمد ابراهيم عبدالكريم زيد
ساره صبرى محمد مصطفى

الكلية
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره طنطا
تجارة قنا ج جنوب الوادي
علوم رياضة الزقازيق
تجاره سوهاج
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تربية ابتدائي سوهاج
اداب دمنهور
معهد فني صحى امبابة
معهد فني تمريض المنصوره
اداب المنصوره
تجاره عين شمس
تربية طنطا
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تجاره كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات اسيوط
خدمه اجتماعيه اسوان
اداب اﻻسكندريه
تربية جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره عين شمس
اداب اسيوط
اداب سوهاج
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية اسيوط
رياض اطفال القاهره طالبات
نوعية الزقازيق
تربية طفوله طنطا
تربية المنيا
كلية البنات تربية عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
216105
366822
890296
131744
286130
292137
230151
657533
103407
887472
236884
525231
288810
589071
834658
154799
356326
884904
897535
434778
243515
122033
663854
535077
373755
114259
510217
431909
277127
544779
125015
501099

اسم الطالب
فاطمه عﻼء الدين سيد محمد
احمد عيسى احمد محمد سعد
اميره سيد نفادى عبد المحسن
احمد محمد اشرف رمضان جاد الكريم
فتحي امام فتحى عبد الفتاح
ندى عادل قرنى حسن
اسراء طارق حسن محمد
منه ﷲ محمد ابراهيم عبد الحميد ابوالغار
ضحى محمد سعيد مدكور
محمد مؤمن سليمان محمد
صﻼح عﻼء عبد السﻼم حسن خليفة
هاجر احمد نور الدين احمد محمد الجمل
عبد الرحمن عصام احمد قنديل
عبدالقادر كمال عبدالقادر على حبيب
سلمى عبد الحميد محمد أحمد
اشرف عرفة محمد امين
ايمان احمد ابراهيم حسين
على جمال محمد عبد المالك
يوستينا خليل بسكالس خليل
معتز محمد محمد طه ابراهيم
راندا مصطفى طه حسان
دينا محمد عبد العزيز السيد
احمد مجدى احمد محمد سليمان
رانيا محمود عبدالحفيظ رزق ابوطالب
احمد محمد ابراهيم سليمان
محمود حامد مصطفى سليمان
محمد على محمود على احمد
حازم طارق حنفى محمود عوض
يوسف خالد السيد حماد
احمد عادل صالح صقر
محمود عادل عبد الحكيم حسان
جون بشري بشاي جيد ابراهيم

الكلية
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
علوم رياضة بنها
اداب اسيوط
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
حقوق بنها
السن عين شمس
اداب القاهره
تربية اسيوط
اداب القاهره
تربية اسكندرية
زراعه القاهره
تجاره طنطا
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره اسيوط
علوم عين شمس
تجاره اسيوط
تجاره سوهاج
تجاره طنطا
تجاره عين شمس
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره المنصوره
تربية دمنهور
تربية بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تجارة جامعة السادات
حقوق عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
575253
478444
525997
813970
357572
742181
922030
589489
670327
887454
118770
305053
587236
430717
218169
543018
441872
590357
323287
284215
548357
509974
301641
662890
388124
894312
140755
913422
367850
133410
298930
163372

اسم الطالب
عمرو عبد المجيد محمد سﻼمه
احمد زكريا محمود نعينع
محمد إبراهيم توفيق أحمد سلطان
نيرمين ممدوح ابراهيم خليل
اسﻼم محمد فاروق محمد
نورهان السيد متولى عبد المنعم
امينه حسن محمد حامد
محمد محمد موسى أبوعمر
عمر محمد عبد الموجود عبد اللطيف
اقﻼديوس وجدى اسحق انيس
نورا محمود حسين محمود
هاجر رأفت عبد الفتاح محمد الوكيل
موسى المغربى لطفى موسى شادى
رنا طارق محمد فتيحه الكحال
شروق محمد عبد المنعم محمد
عبد الرحمن محمود على طه احمد
محمد فؤاد محمد على الحمراوى
كريم محمد يوسف البيه
خلود ابراهيم احمد محليس
عمر احمد محمد جاد السيد
محمد احمد سعد محمد شلبى
رامى محمد صﻼح الدين عبد الرازق عبد النبى محمد
محمد السيد مصطفى السيد سالمان
اسراء على فهمى المغازى
اميره عاطف محمد احمد
ندا السيد مصطفى عبد الكريم
سارة شحات احمد محمد
هاجر بهاءالدين ابراهيم جاد
ايه عراقى السيد سيد احمد
امنية صابر محمد عبد الرحمن
عبد الرحمن احمد محمد احمد اﻻخرس
ايه رجب عبد اللطيف مرسي

الكلية
تجارة جامعة السادات
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره دمنهور
علوم المنيا
تجاره القاهره
معهد فني صحى اسماعيليه
تربية اسوان/رياضة
تربية ابتدائي بنها
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تربية اسيوط
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تربية ابتدائي السادات
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره سوهاج
علوم رياضة حلوان
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره بور سعيد
تربية ابتدائي شبين الكوم
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
اداب المنصوره
تربية نوعية بنها شعبة تربية فنيه
تربية سوهاج
كلية البنات آداب عين شمس
تربية اسوان/رياضة
معهد فنى تمريض بنها
اداب سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
910040
503972
366863
167609
152780
289803
461532
121042
540541
104451
837327
318200
434090
297205
472403
468702
304118
519901
442490
684458
517665
875659
220757
603252
611286
882841
281875
822766
910320
185450
898210
306039

اسم الطالب
على عصام الدين عبد الرازق على
محمود جمال محمد على عيسى
عبدالرحمن مجدى محمد حامد عبدالغنى
زينب رمضان بدير عثمان
محمود منصور على ابو العﻼ
خلود عادل عبد الكريم امبارز
فاطمه عبدالحميد محمود محمود فايد
عبد ﷲ عادل سعيد احمد الصيفي
دينا خليل عبدالغني خليل
احمد كرم احمد زكى حسن
محمد جمال احمد جادالكريم
احمد حماد عبدالعزيز عطاﷲ
مازن محمد عبدالحميد حسين
مريم محمد محمود محمد
اﻻء سعد عبدالرؤف عبدالعال
وسيم صبحى موسى متى قﻼدة
سها حامد جمال بدر
آية عوض رسﻼن مبروك سليم
رياض مصطفى رياض على الدهراوى
احمد مصباح الشربينى مصطفى النجار
آﻻء إسماعيل حسن محمد سيف
محمود محمد يوسف عزالدين الشقنقيرى
حازم سيد احمد عطيه
احمد ميمى عبد العظيم محمد مراد
آﻻء سعيد محمد اسماعيل الحنفى
احمد فراج احمد عبد الغنى
منة محمد خليل محمد
ايه مجدى يوسف احمد
احمد محمد رضا ابوسته
دعاء بدران عبد الونيس شعيب
عﻼ اسماعيل ضيف ﷲ اسماعيل
احمد سعيد عبد الغفار السيد سالم

الكلية
تربية ابتدائي اسوان
علوم رياضة اﻻسكندرية
علوم رياضة بنها
تربية الفيوم
تجاره انتساب موجه بنى سويف
علوم رياضة عين شمس
اداب كفر الشيخ
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية دمنهور
علوم القاهره
كلية تربية رياضية بنين الوادى الجديد
علوم بنها
علوم رياضة اﻻسكندرية
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره كفر الشيخ
تربية كفر الشيخ
طب بيطرى جامعة السادات
اداب دمنهور
علوم طنطا
تربية المنصوره
اداب دمنهور
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم رياضة عين شمس
تجاره طنطا
علوم الزقازيق
معهد فني تمريض اسيوط
إعﻼم القاهره/رياضة
تربية قنا ج جنوب الوادى
كلية تجارة ج أسوان
تجاره اسيوط
علوم سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
580048
242373
243557
884801
609206
888495
654412
462216
667014
286762
655901
883475
875649
240777
282562
213501
608796
533963
440000
815368
144117
169509
507774
306912
576500
316428
882294
217820
461012
373670
451652
135686

اسم الطالب
دعاء يوسف عمر عبدﷲ
ابراهيم محمد محمود السيد صالح
سلمى سيد عبد الشافى مصطفى
رانيا عبد المنعم احمد محمود
على محمد ابوزيد عبدالقادر
ابانوب مجدى فرج محارب
محمود السيد محمود محمد
الشيماء جمعه محمد اسماعيل الشيخ يوسف
اسماء احمد عبد الحميد احمد ابوحليمة
سلمى حسين انور حسين احمد
محمد بديع ابوالفتوح السواح
لطيفه محمد فوزى عبد الرحمن
محمد عامر عباس دسوقى
مرمر محمود احمد محمود عبد المجيد
مروان معتز محمد عبدالحميد فوزى
اية شعبان ناجى ابراهيم
احمد عبدالرحمن البيلى احمد
دنيا محمد مصطفى محمد الطويله
أسراء ابراهيم عبد الغفار محمد ابراهيم
مروه ابراهيم جاد شحاته
محمد جمعه عبود عبد العظيم
اسامة حسن احمد عبد الحفيظ
يوسف السيد يوسف عبد العليم عثمان
اسراء احمد فتحى الحلفاوى
اسماء عبد الفتاح كمال غنيم
اميرة سعيد ذكى دويدار
ابراهيم محمد ابراهيم عبد المالك
فاطمه مجدى احمد طلبه على
محمد مفرح محمد عليبه
محمد محى الدين السيد عبدالقادر
على ايهاب محمد فتوح غنيم
دينا سامي ابراهيم بسطا

الكلية
علوم المنصوره
تجاره القاهره
تربية/رياضه عين شمس
اداب اسيوط
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
معهد فني تمريض اسيوط
معهد فني صحى المنصوره
نوعية كفر الشيخ
علوم جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم المنصوره
اداب اسيوط
كلية تجارة ج أسوان
اداب بنى سويف
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اثار الفيوم
تجاره دمنهور
تمريض اﻹسكندرية
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره دمنهور
تجاره دمنهور
نوعية فنيه اشمون
رياض اطفال المنصوره
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
تربية/رياضه اسيوط
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره كفر الشيخ
تجاره بنها
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
اداب انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
131210
512615
650019
904173
379260
557418
224856
580513
117501
730926
661951
592079
120870
453597
442283
749109
449414
655954
740827
653238
222625
843085
890694
911353
677480
168248
454576
391715
359651
886535
105578
667778

اسم الطالب
نورا منير رجب ياسين
ميادة ابراهيم عبد النبى ابراهيم عبد الرح
اسماعيل محمد على عزت الحديدى
على عبد الرحمن صابر محمد
امنيه ياسر عبدالعاطى محمد شلباية
على بسيونى على بسيونى ابو صمادة
احمد رضا احمد عبده حسن
احمد بدر على احمد بدر
اميرة ابراهيم احمد عبد العزيز
مصطفى احمد فؤاد مصطفى سالمان
ابتسام محمد محمد ابراهيم عيد
روان السيد محمد على كركر
محمد رمضان سيد محمد
ميرنا محمد على السيد ابو طالب
محمد سعيد رجب عبدالعزيز خيره
روان محمد السيد على عبد العال
مروه عبد المجيد عبد الرحمن الديب
على محسن السيد ابو اﻻسعاد
عبدالناصر جوهر مهدى عبدالغنى
منه ﷲ عﻼء السيد حسن توحيد
علي اشرف علي عبد الغني
انجى مجيد بشرى كامل
بخيته ابراهيم محمد حسن
اميره رمضان جمعه محمد
هاجر حمدى لبيب العدوى
اﻻء احمد عبد الرحمن حسان
اميره محمد احمد محمود طﻼيع
هند محمد مصطفى عبدالمحسن
اسﻼم سيد عوض جبيلى
الحسن محمد امير طه
اميرة غانم ابراهيم محمود عبد المنعم
على محمد على ابو طالب

الكلية
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
حقوق سوهاج
كلية البنات تربية عين شمس
حقوق طنطا
زراعه القاهره/رياضة
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
اداب القاهره
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
تربية المنصوره
فنون تطبيقية جامعة دمياط
اداب القاهره
اداب كفر الشيخ
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
اداب اسيوط
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه المنصوره
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
اداب اسيوط
معهد فني صحى اسوان
تمريض المنصورة
تربية ابتدائي الفيوم
اداب طنطا
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره اسيوط
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
نوعية المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
460184
361355
656482
128716
897264
817630
674422
606868
744783
170081
428375
804409
236920
817487
531509
544594
549699
372830
539018
834656
305965
530185
386810
831782
367007
366533
371346
236048
755698
436523
150928
749830

اسم الطالب
ايمان ناصر ابو الفتوح عبد الرءوف محمد
شيرى رشاد فكرى سيحه
مروه ايمن حامد عنتر
وﻻء محمد على بدوى
اسامه جرتلى منير عبد الشهيد
مرثا فضل شحاته ملطى
ساره جمال محمود شرف عبد ﷲ
هند محمد إبراهيم حسن
سمر سعيد عبد الحميد كمال
محمد احمد بدران احمد
احمد محمد صابر ابراهيم غريب
أمنية جﻼل محمد جﻼل
مجدى عادل رمضان اسماعيل حسن
حسام ناجح رفاعى عثمان
محمود سعيد عبد الغني حسن البقلي
محمد خالد حلمى الرفاعى جامع
دينا حسام الدين محمد حسن على الخولى
دنيا محمود محمد عبدﷲ
عصماء محمد على الديب
ساره عبد مريم بسخيرون يوسف
عمر هشام حسين المجراوي
احمد عماد احمد محمود العطار
ايرينى سمير مملوك شنوده
هبه نجاح أحمد عبدالجليل
محمد رجب محمد بيومى خضر
محمود السيد صﻼح اﻻتربى
عبدالرحمن اشرف محمود اسماعيل
عبد الرحمن سيدهم احمد ابو زيد
سلمى وائل محمد حليم على الهنداوى
عﻼ احمد رشاد ابراهيم فضل ﷲ
ريم عبد السﻼم فضل عبد السﻼم
سيد احمد سيد بغدادى

الكلية
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تجاره عين شمس
اداب المنصوره
اداب انتساب موجه القاهره
تمريض سوهاج
رياض اطفال القاهره طالبات
علوم رياضة سوهاج
استنفد الطالب رغباته
تربية اﻻسماعيليه
معهد فني صحى بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
تربية/رياضه حلوان
تجاره بنى سويف
علوم حلوان
علوم رياضة جامعة دمياط
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
اداب انتساب موجه عين شمس
تجارة جامعة السادات
نوعية موسيقيه قنا
تجارة جامعة السادات
علوم طنطا
اداب انتساب موجه بنها
تجارة قنا ج جنوب الوادي
ك.ت .فني منشات بحريه بور سعيد
زراعه مشتهر
تجاره انتساب موجه عين شمس
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
اداب العريش
تربية أساسي اسكندرية
دار العلوم ج القاهره
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
280016
581542
216662
531522
878512
109967
600082
354620
672435
803212
160223
471621
312021
126031
140136
596119
679630
125663
601020
725971
315513
672244
432932
470365
813866
130089
382623
743035
149965
578053
455998
520289

اسم الطالب
محمد سيد عبد المؤمن حسن سالم
احمد ايهاب محمد زكى سوسو
عمرو على عطية محمد عبد ﷲ
مصطفى عبد العال سعد محمد عبد العال
امل محمد عبد الصبور على
فاروق عبد اللطيف فاروق عبد اللطيف
ايمن صبحى عبدالعزيز على
ريهام محمود عبدالرحيم اسماعيل
احمد محمد النجدى محمد
ناديه محمد محمد خلف
محمد علي سيد محمد
احمد يوسف عبدالحميد على محمد منصور
عبد المحسن كرم عبد المحسن محمد
ايه محمد الحسينى هاشم خليل
محمد احمد عبده عبد الحميد سرج
أسماء مصطفى محمود حسن سالم
محمد عبد المنعم محمد على
اسماء عماد نصر عبد الكريم
ساره السيد عبدالمولي السيد
ريم سمير هنيدى اسماعيل
محمود جمال نصر حسن
اسماء سعد محمد السيد
احمد ابراهيم محمد صبحى الغريب
محمود عبدالكريم عبدالجليل شيبوب
ايه اشرف احمد خلف
محمد خالد رشاد زكريا
ساره عبدالعزيز احمد عبدالعزيز
رحمه احمد مصطفى احمد
مصطفى عبد اللطيف عبد العاطى عبد اللطيف
مها ايهاب عبدالحميد الصافورى
احمد عرفه سند ورده
رواء عادل محمود مصطفى

الكلية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حاسبات ومعلومات الفيوم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
طب بيطرى دمنهور
اداب اسيوط
تربية حلوان
علوم رياضة اسوان
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية ابتدائي المنيا
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تجاره كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
طب بيطرى المنصوره
تمريض المنصورة
تربية حلوان
اداب الزقازيق
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
معهد فني صحى المنصوره
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
علوم المنيا
اداب انتساب موجه حلوان
كلية الفنون التطبيقية ببنها
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
حقوق القاهره
علوم طنطا
تربية ابتدائي طنطا
دار العلوم ج القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
911472
830235
831333
676086
356026
599369
230090
353994
527781
232018
677190
666829
590353
374038
833315
204122
612903
217977
746668
238578
742314
823174
681469
889002
313261
508872
663970
126544
440073
613605
583329
159332

اسم الطالب
ياسمين صابر بﻼل حسب ﷲ
احمد محمد احمد عابدين
حجاج جمال علي محمود
ايات ممدوح عبد المنعم توفيق
بسمه جابر محمود عيد
رانيا طلعت عبد الحميد محمد حسن
ندى رضا سعيد احمد الحلو
احمد محمد محمد حلمى
صابرين خميس محمد شقيدف
محمد شلبى احمد عبدالحميد حسين
على احمد محمد على الشربينى
محمد محمد يونس ابراهيم داود
كريم سمير محمد فاروق البيومى
اسراء السيد عواد احمد سليمان
محمد جمال حسانى محمود
اميره جمال ابراهيم رجب ابراهيم
ميسره رضا عبدالحافظ عبدالعال
مارينا اشرف نجيب صليب
ندى هشام عبدالعزيز محمد
عمرو اشرف محمد على
اﻻء حسن حسين السيد
فاطمه شعبان الصاوى حسن
ياسمين محمد عبد الحليم المحﻼوى
عمر عبد العليم عبد العال على
اميرة محمد سعيد الحنفى
اسماء قدرى محمد ابو زيد محمد
مى محمد حسن اسماعيل
شروق سعيد محمود عبد الغني
دعاء ايمن عبد الحليم رمضان
يسرا طه محمد احمد
ياسمين طارق محمد فؤاد طباجه
اسراء صﻼح محمد بيومى

الكلية
اداب اسوان
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
معهد فني صحى الزقازيق
اداب انتساب موجه القاهره
اداب الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق حلوان
تجاره اﻻسكندريه
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب جامعة دمياط
تربية ابتدائي بنها
علوم اسوان
حقوق عين شمس
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
ع.دولى اعﻼم مدينةالشروق
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
حقوق قنا جنوب الوادي
تربية المنصوره
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
نوعية اشمون
حقوق اﻻسكندريه
نوعية المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
معهد فني تمريض الزقازيق
نوعية طنطا
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف/رياضة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
811127
514637
228117
605712
611165
214818
899105
608061
304601
540066
314835
152722
907416
899775
365027
157174
756687
438298
596158
819156
901244
381158
432677
591346
679973
109148
324223
751309
388506
502642
667866
812207

اسم الطالب
جهاد محمد شحاته احمد
حسن محمد حسن خليل العتر
عبد الرحمن احمد السيد محمود
مريم محمود مصطفى مصطفى
الشيماء محمد عبد العظيم ابراهيم
احمد طارق ابن زياد محمد حسن
مادونا جرجس قزمان عطيه
دعاء جمال شوقى حافظ الغيطانى
اﻻء مدحت سمير العجوز
فاطمه جﻼل حامد الكيﻼنى الصاوي
احمد محمد عبد المطلب أحمد
عبد ﷲ حسن تقي حسن
جهاد احمد كيﻼنى عبد السميع
عبير احمد الصغير ابراهيم
فاطمه ناصر محمد احمد
اميره عادل حنا شحاته
صالح سمير مبروك على
امل جمال كريم حسن احمد
دعاء ميزار محمد اسماعيل محمد
اسراء نصر يوسف على
الشيماء جمال احمد عطيه
سيد اسامه سيد طه
علي السيد علي عرفة عوض
رنيم أحمد حامد أبوالدهب
اﻻء السعيد حافظ رزق
بدوى محمد احمد باشا
اميرة رجائي احمد حسن
محمد ابراهيم ابراهيم عبد الحى عيسى
احمد عبدالفتاح عبدالمنعم عبدالحليم
آيه صبرى محمد صحابى حماد
حسام يوسف فتوح النجيري
ذكريا احمد ذكريا حسين

الكلية
إعﻼم بنى سويف
اداب كفر الشيخ
حقوق القاهره
اداب انتساب موجه الزقازيق
معهد فني صحى الزقازيق
تربية عين شمس
معهد فني صحى سوهاج
تربية الزقازيق
اثار القاهره
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره بنها
علوم حلوان
معهد فني تمريض سوهاج
حقوق سوهاج
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره بنى سويف
تربية ابتدائي العريش
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
كلية الزراعة جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
معهد فني تمريض سوهاج
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره جامعة دمياط
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره عين شمس
تجاره بور سعيد
تربية بنها
تجاره اﻻسكندريه
تجاره طنطا
تجاره اسيوط

Page 4610 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
817756
243365
650196
505649
741827
538002
212569
309424
827139
881824
470135
444757
380805
813732
367856
380090
877931
386714
822477
219739
363484
315026
279725
653489
443245
119047
586645
726703
158296
283463
316867
436075

اسم الطالب
مصطفى محمد محمد رشاد خليفه
ساره حراز ابو سريع عبدالصادق
عبد الرحمن ناصر على شكرى عابد
عبد ﷲ اليمنى محمد عبد الحافظ اليمنى
شادى محمد عاطف عبدالغفار
عصماء عبد المجيد عبد النبي عبد المجيد الحاجرى
احمد الديب عبدالحى على عثمان
سماح محمد كمال محمد رفاعى
على حسن على محمد
محمد يوسف عثمان عبد الحافظ
عادل مصطفى ابراهيم عبدالهادى الشربينى
كريم رضا سعيدعبد الكريم سالم
سهيله محسن حلمى طه عبدالوهاب
اميره خالد جمال خلف
دينا عبدالجواد عبدالظاهر عبدالجواد على
ندا جمال عبدالغنى عطيه
مرنا هﻼل برتي منشي
مونيكا ميﻼد غطاس ميﻼد
كرستينا مينا بدري شهدي
اسراء احمد عبد الحميد احمد سليمان
عﻼء جمال حسين عفيفي
احمد عفت عفيفى مصطفى شعيب
عبد الرحمن محمد جمال محمود محمد
منه ﷲ محمد مصطفى عبد اللطيف الموجى
مي ماجد رضا بولس
سعاد محمود ابو المجد امبابى
هند خيرى خليل الدسوقى وهدان
ندى عبدالحكيم ابراهيم محمود محمد
عائشه سالم عباس عبد الهادى
سيلفيا عادل بولس مكاريوس
شروق فؤاد على الخنانى الدسوقى
مريم أشرف يوسف محمود عبد المنعم

الكلية
تجاره انتساب موجه بنى سويف
حقوق القاهره
علوم المنصوره
تجاره طنطا
حاسبات ومعلومات المنيا
تجاره طنطا
علوم القاهره
تربية السادات
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره اسيوط
تجاره كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
اداب عين شمس
اداب انتساب موجه المنيا
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
كلية البنات تربية عين شمس
تربية ابتدائي اسيوط
علوم رياضة عين شمس
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق انتساب موجه عين شمس
علوم بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
زراعه المنصوره
تربية طفوله طنطا
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية ابتدائي طنطا
تجاره بور سعيد
تربية /رياضه بنى سويف
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
351342
892644
303586
734476
907089
541949
804328
743606
322577
284821
153934
518481
456420
585659
528795
843816
309420
242398
171638
815982
549571
519145
651858
145559
582032
663615
388630
206715
502346
900123
668468
530252

اسم الطالب
ندى حامد الدمرداش صقر
بيتر هانى بخيت فهمى
اسﻼم محمود معوض عبدالجواد
محمد عاطف محمد عبد الجواد عطويه
سامح يسن محمد على
محمد احمد محمود احمد سعيد
ميرنا مﻼك عوض مرزوق
حسن يوسف محمود محمد
اﻻء عبد الوهاب سليمان ﻻشين
اميرة ابراهيم شرف على
فوزيه عادل يونس محمود
عﻼ صﻼح فرج عبد القادر سليمان
جيهان مسلم جاد الشازلى
ياسمين عبدالحليم محمود عبدالحليم
محمود مصطفى محمد احمد زيتون
ايه محمد حلمى عبد الرحمن
حسناء عبد الناصر عبد الحكيم السبكى
حسام الدين وائل مصطفى عباس
هيثم رجب شعبان محمود
ضحى محمد ممدوح مصطفى أمين
اﻻء ايمن شعبان الطباخ
هند مسعد فتحى بركات
محمد مجدى على محمد البحراوى
سلمي عادل سعداوي درويش
ريهام ايهاب البهى محمد
ريم عبد ﷲ محمد مكاوى شماله
هاله عزالدين ابراهيم حميدة
ميرنا عادل اميل شاكر حنا
باسم احمد علي عباس شاهين
اسماعيل احمد ابوضيف عبد ﷲ
امنيه صﻼح السيد المرسى احمد
محمد حسان عبده ابوطرفه

الكلية
تجاره عين شمس
تجاره اسيوط
السن عين شمس
تجاره الزقازيق
اداب سوهاج
تربية/رياضه اﻻسكندرية
اداب المنيا
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تربية ابتدائي شبين الكوم
استنفد الطالب رغباته
اداب بنى سويف
اداب انتساب موجه دمنهور
حقوق طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اﻻسكندريه
حقوق بنى سويف
تربية السادات
علوم عين شمس
تربية رياضيه بنين بني سويف
اداب المنيا
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
اداب انتساب موجه دمنهور
اداب جامعة دمياط
اعﻼم القاهره
تجاره طنطا
اداب المنصوره
اداب بنها
تجاره عين شمس
علوم اﻻسكندريه
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه اسيوط
معهد فني صحى المنصوره
معهد فني صحى اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
579215
321146
441690
379599
875704
683342
388330
660480
677810
106047
386797
162286
323710
181337
362810
152193
609661
835731
322019
900296
369735
591605
161008
747676
818665
295987
457172
177874
656636
910010
742196
286824

اسم الطالب
اية مصطفى السعيد الدياسطى
سارة عبد المنعم محمد نوفل
مصطفى محمد حسين سليمان الصويفي
العشرى محمد صبرى احمد العشرى ندا
مارينا عماد وليم رزق
منال محمد محمد رزق نوفل
احمد محمد السيد بيومى
ساره احمد السعيد مصطفى السيد احمد
اميره محمد على محمد موسى
سمر ابراهيم محمد ابراهيم اﻻكوح
امانى سيد عبدالحميد محمد
وفاء سعد زغلول زغلول
مروة رمضان فتحي حليمه
نهلة مصطفي عبد العزيز حسين
محمد عبده محفوظ عبده
احمد شعبان قرنى محمد
اسماء محمد احمد بحيرى احمد
جورجينا جرجس جميل صبرى
امجد عادل مصطفى محمد الدخميسى
احمد فرغل السيد فرغل
هدير محمد مسعد جودة
احمد محمد السيد على
محمد عبد اللطيف عبد الرازق عبد اللطيف
ايمان السيد احمد محمد
ايمان على قاعود على
اسراء فتحي السيد الخولى
ناريمان محمد سعد قاسم عﻼم
محمد زايد محمد فازورة
هدى عزت على عبد المجيد غانم
محمود الشافعى الصديق الصادق
اسراء فوزى ابو المجد نور الدين
خلود عاطف انور عبد المجيد

الكلية
علوم المنصوره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب طنطا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
زراعه المنصوره
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات
اداب الفيوم
طب بيطرى جامعة السادات
تربية الفيوم
حقوق انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة المنيا
رياض اطفال المنصوره
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالبات
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره سوهاج
علوم بنها
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تربية بنى سويف
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية انتساب موجه بالسويس
اداب المنيا
رياض اطفال القاهره طالبات
علوم طنطا
حقوق القاهره
تجاره المنصوره
تربية رياضية بنين اسوان
تربية اﻻسماعيليه
تجاره القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
920372
885270
376945
810797
314215
451926
467420
184925
822152
825523
528801
361273
657864
468887
361280
578644
278478
351841
125903
147582
218918
169569
537732
611861
301112
903747
206711
800670
320754
436539
215902
515196

اسم الطالب
مرفت محمد عبد الراضى سليمان
كارولين جمال عياد سفين
خيريه شاكر شافعى سليمان الملط
محمد جمال عبدالظاهر صميدة
اسماء خيري فكرى الصيفى
أبانوب ناجي ذكي اسكندر سليمان
اية ممدوح رحمة ﷲ احمد خليل
عﻼء احمد محمد عبد المجيد
يارا عماد الدين عبد الفتاح فرغلى
ندى موسى فخرى موسى
احمد منصور احمد عبد السﻼم اللباني
نورهان عاطف عبدالعظيم السيد على
ايناس عبد ﷲ السيد احمد السيد احمد
محمد على محمد عبد الصمد عرابى
هاجر احمد عبدالعظيم عبدالحميد
عمر ماهر يحيى بدير الدمرداش
منة ﷲ هشام حسنى محمد
محمد راغب محمود عبدالمجيد
لميس عصام ابو ورده محمد الحنفى
حسناء مسعد عبود طه اسماعيل
صبرى محمد مصطفى ابو العز
اسراء سيد ذكى السيد
اسراء فريد فهمى أحمد رشوان
نورا محمود محمد عبدﷲ السخيلى
علي محمد على اﻻسكافى
خالد جمال محمود حسين
مونيكا ممدوح جدعون خير
رضوى حسام الدين محمد ابراهيم
هاجر ماهر محمود صقر
مونيكا كمال حبيب جورجي سبيع
ميرا مجدى كامل سعيد
احمد جمعه ابراهيم ميل

الكلية
تربية ابتدائي سوهاج
علوم اسيوط
كلية البنات تربية عين شمس
علوم المنيا
نوعية اشمون
اداب طنطا
علوم بنها
حقوق اسيوط
السن المنيا
فنون جميله فنون اﻻقصر
زراعه اﻻسكندريه
حقوق عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره انتساب م .بنها
تجاره طنطا
اﻷكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم  6اكتوبر
تجاره انتساب م .بنها
تجاره القاهره
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب بنى سويف
تجاره طنطا
تجاره الزقازيق
تربية السادات
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تجاره عين شمس
نوعية المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اﻻسكندريه
كلية البنات تربية عين شمس
اداب دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
756754
822052
227861
604859
321919
449367
207628
530512
463345
382802
107612
534548
122050
597956
459950
431776
233289
107809
302606
841071
304255
153720
907343
178866
158966
732856
503711
533210
104402
614879
586897
822529

اسم الطالب
احمد محمد الصاوى محمد
حسناء عاشور عبدﷲ عثمان
دنيا جمال عبدالمحسن رضوان
منى صبحى محمد عبد المقصود
ابراهيم محمد ابراهيم فتوح مصطفى
هدير هشام عبد الرحيم عبد العزيز عمار
مريم احمد عبد الحميد شرف الدين
محمد فؤاد صﻼح الزيني
حسناء عبدالسﻼم محمد الشرنوبي حرفوش
ايمان حسين ابوزيد سابق
منه ﷲ هانئ فاروق محمد
اسماء زغلول عبداللطيف عبدالحليم عبده
سلمى حسن محمد محمد
اسماء ابوالعباس المرسي عبدالقادرالبحيري
رانيا عمر محمد عمر خضر
عمر محمد اسماعيل سعد السنيطى
مهاب ابراهيم كامل رحيم
زياد احمد عﻼء الدين عبد الرحمن
السيد مصيلحي محمد فضل
دعاء علي عبد الغني عبد السﻼم
نورهان بشير عبدالرازق عبدالواحد اﻻجرود
ديانا صبرى سمير حنا
نهى السيد عبد الحافظ عبد الموجود
رانيا ايمن احمد فايزمبروك
حسام ايمن مختار حامد
رشا جمال عبد الرءوف رزق
حسن احمد حسن عبده احمد
امنيه حسن حسين حسين قشيوط
جاردان عادل سليمان ميخائيل
اسماء ثروت طه عبداللطيف محمد
نادر مسعد زكى حماد
مها أحمد موسى أحمد

الكلية
معهد فني صحى رياضه اسماعيلية
إعﻼم ج جنوب الوادى
اداب انتساب موجه حلوان
تربية الزقازيق
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
معهد فني تمريض طنطا
تجاره القاهره
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
اداب كفر الشيخ
تربية/رياضه بنها
تجاره القاهره
تربية طفوله ج دمنهور
تجاره القاهره
تربية ابتدائي جامعة دمياط
نوعية كفر الشيخ
تجاره اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم شبين الكوم ج المنوفية
نوعية موسيقيه المنيا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه بنى سويف
اداب سوهاج
إعﻼم بنى سويف/رياضة
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تربية ابتدائي الزقازيق
اداب اﻻسكندريه
تربية دمنهور
اداب انتساب موجه القاهره
اداب الزقازيق
حقوق طنطا
تجارة قنا ج جنوب الوادي
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
596667
301588
124781
817177
606270
215373
518157
900033
307645
457571
580557
223220
919046
756561
597865
390362
607230
818429
210320
905141
600270
360590
544251
658395
144049
835808
675606
893867
679664
606532
158806
668404

اسم الطالب
هبه ﷲ احمد مصطفى غالى
خالد سمير محمد سﻼمة
انجلو نادي لطفي توما
احمد اسامة فاروق عبدالرازق
جهاد ابراهيم منسى محمد
مينا بولس رمزى جاد
حنان يسرى السيد السنوسى محمد
صبري عبد العظيم محمد عبد النعيم
نوران حسني زكى سطوحى نجم
سعاد احمد عبد النبى العبد
محمود محمد عبدالعزيز بﻼل
ليديا ممدوح ميخائيل عبد السيد
محمد رشوان عبدالكريم رشوان
نهال جﻼل عنتر العماوى
محمد عوض محمد صديق ميرة
عمر مسعد عبدﷲ سعدالدين الشبراوى
محمد طلعت عبد الفتاح على جاب ﷲ
علياء سعد حسين سعد
هدير عبد العاطى احمد عبد العاطى
رحاب محمد حلمى مطاوع
ندا عﻼء على على
يوسف على يوسف محمد سليمان
احمد ابراهيم عبد العزيز الفرارجي
عبد الرحمن رزق انور احمد الخيارى
احمد عثمان عبد النبى عثمان
ندي عبد الكريم السيد عبد الكريم
سراء محمد محمد السعيد اﻻمام
محمود ضاحى عبد الرحيم حسين
ايه فتحى احمد عيسى العيسوى
ميار مصطفى عامر خليل
كريم مفتاح محمد مفتاح
ايه ابراهيم محمد السباعى ابراهيم

الكلية
فنون تطبيقية جامعة دمياط
علوم شبين الكوم ج المنوفية
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تربية المنيا
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
اداب دمنهور
تجاره سوهاج
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تمريض طنطا
تجاره المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره سوهاج
علوم العريش
علوم جامعة دمياط
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم رياضة المنيا
حقوق انتساب موجه عين شمس
علوم سوهاج
اداب جامعة دمياط
علوم رياضة عين شمس
زراعه كفرالشيخ /رياضة
طب بيطرى المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
رياض اطفال المنصوره
معهد فني صحى سوهاج
تربية ابتدائي المنصوره
اداب المنصوره
علوم بنى سويف
معهد فني صحى المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
918392
895384
745503
657000
528092
500166
314119
732929
922409
557885
523698
663716
675340
597617
751641
675268
299291
446385
735609
119167
353399
389521
460576
661458
510064
666299
537605
674548
505614
733855
726028
543508

اسم الطالب
فادى سمير فؤاد ميخائيل
اسامه محمد عبد العال فاضل
منى سليمان احمد يوسف
هدير محمد على محمد جاد
ميرنا عطا ﷲ سعيد سعد
فادى اشرف ثابت فرج ﷲ اقﻼديوس
فاطمة عربي محمود خليل
مى ياسر محمد السيد
محمد شعبان ابوالوفا عبدالظاهر
امانى رزق حسن عبدالحميد خضر
أية حسن عبد القادر حافظ ناجى
هدير موسى مصطفى محمد سرحان
محمد سيداحمد العراقى سيد احمد ابراهيم
عماد أحمد أحمد العشرى الخوﻻنى
امل ممدوح عبد ﷲ عبدﷲ النقيب
دينا حسن حسنى حسن شلبى
سارة شعبان عبد ﷲ صالحين
ماجد محمد عبد الشافي ابراهيم الشيخ احمد
مروه فتحي عبد الحميد حسن الغندور
رانا عادل عبد الفتاح على الوكيل
محمد اسماعيل رمضان عبدالرحمن
اسﻼم سيد محمود حسن حسن
احمد عبدالعزيز عبدالصمد الصالحى
ايه محمود السيد محمود السيد عرفات
احمد عادل احمد عبد الحميد قنديل
وﻻء محمد السيد محمد شويقة
اميرة خالد محمد عوض خليف
زينب محمد عبد ﷲ احمد المرسى
حسام مصطفى عبد العزيز حسن
فاطمه احمد عبد المنعم عبد المعطى
مروى عبدالرحيم محمد عبدالرحيم عمر
اسﻼم عادل إبراهيم محمد مبروك

الكلية
معهد فني صحى سوهاج
تربية ابتدائي سوهاج
تربية ابتدائي اﻻسماعيليه
علوم المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية ابتدائي شبين الكوم
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تربية اسوان
تربية دمنهور
تربية اسكندرية
تجاره طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره طنطا
تربية بور سعيد
تجاره طنطا
علوم رياضة حلوان
تجاره طنطا
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق القاهره
تجاره انتساب م .بنها
تجاره كفر الشيخ
تجاره المنصوره
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره كفر الشيخ
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب الزقازيق
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
589999
749354
813930
365548
387442
674750
122671
838200
448038
303442
835901
522874
214907
121290
818052
651883
524244
305830
610877
824954
151371
602335
250653
460829
242651
473444
667104
235238
916537
456835
148491
468692

اسم الطالب
نورهان محمد التابعي على شتا
يحيى محمد يحيى سﻼمه
مارى سيمون سمعان تاوضروس
نورهان محمد محمود احمد عصر
السيد محمد السيداحمد عبدالغنى عميرة
ماجد سليمان سليمان بدير
رحمه نعيم محمد احمد
اسراء عبد المنعم عبد الرسول محمد
مصطفي السيد محمد صفا
سلمى عبد المحسن عبد الخالق شهاب الدين
عباس ناجح عباس السيد
الهام على محمد عثمان
مينا صدقى عطيه شنوده
زياد حسن حمدي عيسوي
مريان ماجد بطرس لبيب
مينا سمير جرجس شنوده بطرس
روان جمال احمد محمد عاشور
محمد شريف محمد خطابى
محمد محمود محمد راغب
رقيه نعيم حلمى توفيق
وليد عطيه كامل حامد
منى نبيل محمد كامل
محمد محمود محمد ابراهيم حسين
محمد بهجات عبداللطيف بهجات داود
محمد احمد عبد المنعم احمد
اسراء محمد عزمى عرفات الجمال
زينب حسنى يس عرفة
منه ﷲ حامد ربيع محمد
محمود محمد احمد جابر
آمنه محمد مصطفى زعلوك
اميره حسن عبد المقصود محمد
محمد رمزى السيد اسماعيل النمر

الكلية
كلية الزراعة جامعة دمياط
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره بنها
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
معهد فني صحى رياضه طنطا
علوم جامعة دمياط
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
علوم اﻻسكندريه
معهد فني صحى امبابة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
رياض اطفال المنيا طالبات
تجاره انتساب موجه المنصوره
زراعه اﻻسكندريه
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
نوعية فنيه الزقازيق
السن عين شمس/رياضة
حقوق اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم كفر الشيخ
زراعه المنصورة/رياضة
حقوق عين شمس
علوم رياضة اسيوط
اداب طنطا
طب بيطرى القاهره
حقوق طنطا

Page 4618 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
800517
605361
900420
460579
430720
822058
313374
122898
544638
362404
393938
594631
169470
910473
316830
306438
815094
538125
305202
170023
604675
654640
447402
822446
360368
464614
459452
601731
369276
674631
355591
833376

اسم الطالب
الهام على احمد سليمان
آيه السيد ابراهيم السيد الشافعى
امانى عبد الرحيم محمود عبد الرحيم
احمد على عبدالفتاح جاب ﷲ نويجى
روان محمود حنفى محمد محمود
داليا حمدى مصطفى الصغير
ايمان صفوت ناصف جبريل
مي نور الدين مصطفي عبده
محمد محسن ثابت عبد الجليل فتيح
اميره اشرف السيد محمد عبدالعزيز
بسمه احمد محمود عراقى
اسراء محمد على اسماعيل محيض
شيماء حسين عبد ﷲ يوسف
مصطفى ابو الحسن محمد حسن
اسﻼم محمد رجب عبدالحميد
احمد عبده عبد الغفار شرف الدين
كريمة محمد خليفة اسماعيل
ياسمين محمد محمود حسين الحناوى
ايمان محمد الجيوشي عبد الخالق عليوة
هاجر محمد السيد محمد
نرمين عبد الرحمن احمد عبد الرحمن بدر
احمد فوزى احمد احمد العزاوى
عبد الرحمن انور عبد الباقى الخولى
ساندرا انسي عطا ﷲ شنوده
اسامه احمد عطيه بيومى
محمد مصطفى احمد احمد عكاشه
إسﻼم محمد كمال الدامى علوانى
محمد نبيل أمين محمد قنديل
شروق محمد عبدﷲ محمد
فاطمه المرزوقى المرزوقى الحسانين العجرودى
يوستينا اشرف عبدالمسيح سعيد
باخوميوس ايوب حبيب سعيد

الكلية
نوعية موسيقيه المنيا
تربية الزقازيق
تربية ابتدائي سوهاج
اثار القاهره
تجاره انتساب موجه دمنهور
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
علوم شبين الكوم ج المنوفية
فنون تطبيقيه حلوان
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
اداب عين شمس
اقتصاد منزلى حلوان
اداب جامعة دمياط
علوم الفيوم
تجارة انتساب موجه اسوان
تربية ابتدائي شبين الكوم
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية رياضيه  /بنات المنيا
تجاره دمنهور
تربية ابتدائي السادات
تربية ابتدائي الفيوم
اداب سوهاج
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره سوهاج
معهد فني صحى امبابة
استنفد الطالب رغباته
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
تجاره الزقازيق
حقوق بنها
المجمع التكنولوجي المتكامل بالسﻼم
تجاره عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
746381
605391
734391
464817
217426
800092
892122
230663
242585
806760
205171
913329
366961
281099
289483
112356
833496
479627
761848
820827
594362
143241
663014
613530
907422
816687
656212
734626
673837
913344
386272
313383

اسم الطالب
ايه رمضان حلمى محمد
جهاد اشرف محمد جمال الدين عبد القادر
شيماء محمد حسن محمد مشرف
عبد المجيد محمد ابراهيم عباس
ساره عادل على على
نوران اشرف احمد عبد المالك
احمد عبد الشافع عطيفى خﻼف
افنان طارق خاطر محمد
بيتر بدري حسني موسي
ساره ربيع جمال قطب
اية محمد حسن على
فاطمه محمد ابراهيم محمد
عمر عادل عبدالحفيظ عبدالرحيم
عمر معتز خليل محمد محمود عيسى
سارة محمود عواد احمد احمد
شروق احمد رجب احمد
طارق مختار ابوالحجاج رفاعى
عبدﷲ ايمن صبحي محمد
اسماء شاهين على شاهين صقر
محمود مجدى مبارك إبراهيم
اية ايمن محمود زغلول
ايه عبد ﷲ السيد محمد
ساميه انور معروف حسن
احمد عبدالحميد محمد السيد
دعاء ثابت خليفه عبد الرحيم
ياسمين الباجورى عبدالرحيم عبدالحافظ
محمود محمد محمود عبده محمد
محمد سعيد عبد الرحمن محمد
رضا خالد محمد محمد احمد
اسماء جمعه عابدين جمعه
شروق خالد مصطفى محمد احمد
فتحية فتحي على الديب

الكلية
تربية اﻻسماعيليه
تمريض الزقازيق
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
علوم جامعة السويس
تجاره القاهره
السن المنيا
اداب اسيوط
دار العلوم ج القاهره
علوم رياضة حلوان
تجاره اسيوط
اداب عين شمس
تربية ابتدائي اسوان
تجاره انتساب م .بنها
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
كلية البنات آداب عين شمس
زراعه القاهره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
رياضيه بنات الزقازيق
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
بنات تربية/رياضه عين شمس
رياض اطفال المنصوره
علوم الزقازيق
تربية ابتدائي سوهاج
اداب المنيا
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره الزقازيق
علوم رياضة طنطا
تربية اسوان
حقوق انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
308260
913754
233956
748572
602208
817310
728042
359492
524263
518050
583885
147920
821833
610717
324169
920558
580255
681141
836553
295511
614969
379968
742688
206548
918147
295593
373576
750155
142949
316278
836792
294806

اسم الطالب
كريم ايمن سليمان جمال الدين
اميمه ابراهيم حامد احمد
عمر احمد احمد مبارز
محمد كمال حسان قاسم
خلود خالد الهادى سليمان
محمد احمد رياض عبد اللطيف
سندس محمد عبد الوهاب حبشى
بيشوى نبيل وهبه انيس
ندى محمد احمد محمد يونس
اسماء مرزوق حامد فراج
احمد صادق فرحات الزيط
ابراهيم عبد الرحمن محمد حفنى
اسماء سيداحمد احمد على
رويدا عاطف عبد الحليم اسماعيل
ايمان شاذلي جاد عبادى
رانيا حلمى هاشم عبدالغنى
نوران عصام محمد مصطفى الشويحى
ايه السيد محمد ابراهيم
عمر حسن على محمد
ميرنا ناجي ابراهيم عوض
دنيا سمير السيد سلطان
سيد ابومدين سيد عبداللطيف
دنيا محمد محمد السيد جاد
انطونيوس مجدى صموئيل تاوضروس
محمود حسن السيد عباس
اية غريب شوقى شعبان
عﻼء الدين زغلول عبدالكريم عبدالمقصود
صفاء محمد عبدالسﻼم محمد
ايه سيد فؤاد عبد العزيز
اية طارق حسين محمد عطية
هاجر عبد الحكيم احمد الشحات
احمد خالد محمد النوبى

الكلية
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
تربية نوعية اسوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم رياضة اﻻسماعيليه
تمريض الزقازيق
علوم بورسعيد
نوعية الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه دمنهور
معهد فني صحى طنطا
حقوق القاهره
تربية قنا ج جنوب الوادى
نوعية الزقازيق
تربية اسوان/رياضة
تربية سوهاج
رياض اطفال المنصوره
اداب المنصوره
اداب قنا ج جنوب الوادى
خدمه اجتماعيه حلوان
علوم الزقازيق
دار العلوم ج القاهره
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
اثار القاهره
حقوق بنها
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب انتساب موجه الزقازيق
علوم بنها
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
حقوق حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
728942
127698
599224
353046
548095
204483
501487
528147
151398
821347
907904
288769
836732
351035
752709
426885
452003
678279
580740
819848
730192
837355
758452
900542
539722
462872
833912
666327
592198
593270
512839
587020

اسم الطالب
اميره السيد محمد على مهنى
مريم عمر عبد ﷲ علي خليل
روان خالد أحمد عﻼم
حنين حاتم على عبدالحميد
محمود سمير محمود شرارة
فيرونيا ابراهيم حنا عبد المﻼك
مينا اشرف توفيق جوهر
بسمة فتحى شعبان الكومى
اسراء جمال كمال زكى
اسراء سعيد محمد شعبان
اسﻼم عاطف فاضل رضوان
محمود سامي امين الحفنى
ايمان احمد عبد ﷲ سلطان
ايمان ابراهيم السيد عبدالحليم
يارا عبد المحسن محمد عبد ﷲ شحات
نورالهدي حسن محمود الجندى
سامى محمد بدير رجب
قمر محمود ابو المجد ابراهيم
احمد محمد زين العابدين الدسوقى
ايه نبيل كامل ثابت
ساره هشام مصطفى كامل عثمان
محمود حسن محمد إبراهيم
احمد عصام ابراهيم مهدى الديب
محاسن عبد الستار عبد العليم عبد الجليل
أمانى عبدالحميد مرسى عبدالخالق خليفه
أبانوب عادل صبحى ميخائيل جريس
اسراء جمال خضرى حسين
عرفه جمال عبد العزيز عبد السﻼم عتلم
احمد توكل امين عبد ربه
ايات ماهر عبده ابوالعنين
اسراء حسام الدين كمال عبد الحميد ابو كرم
احمد على أحمد محمود اﻻضبح

الكلية
علوم بنها
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية الزقازيق
اداب عين شمس
فنون جميله عماره المنيا
تجاره عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
حقوق اﻻسكندريه
كلية البنات تربية عين شمس
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم بورسعيد
تجاره اﻻسكندريه
تجاره طنطا
تربية رياضية بنات المنصورة
تجاره طنطا
اداب سوهاج
التكنولوجي العالي  10رمضان إدارة أعمال
كلية تربية رياضية بنين الوادى الجديد
التكنولوجي العالي  10رمضان إدارة أعمال
اداب سوهاج
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
اداب كفر الشيخ
تجاره اسيوط
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
نوعية جامعة دمياط
اداب انتساب موجه جامعة دمياط
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
611341
231437
163249
603530
880734
743760
540502
307566
531861
369115
454081
655001
431783
545299
591759
384145
104959
387968
752007
735077
155675
427704
751105
443412
434520
288706
808627
522448
737204
605539
912249
518238

اسم الطالب
سماء محمود عبد الحميد علي
كريمان حسام الدين عبد الحكيم على
اميره رمضان عيد حميده
طارق احمد ماجد ابراهيم اسماعيل
محمد عبد العال حسن عبدالعاطى
ياسمين عمرو محمد على
هدير مصطفى صدقى محمد
مي عبد النبي عبد الحميد الصغير
عﻼء سامى عبدالعزيز خليل
سمر محمد عبدالباسط محمد الديب
سلمى حسام طه محمد الشاعر
احمد محمد عبد الباقى المنشاوى
رامى سعد امام محمود
احمد عادل عوض عثمان مصطفى
عبد الرحمن مصطفى مصطفى على مصطفى صقر
محمد احمد محمد احمد
محمد خالد محمد محمد
ساره خالد عبدﷲ ابوالسعود
ايمان محمد محمد صابر الشيمى
نورهان منصور جمال احمد عليوه
ابانوب جرجس ميخائيل جرجس
سلمي خالد عبد الحميد محمد سليمان
عبدالرحمن جمال عرفات حسن الشرقاوى
وﻻء محمد رزق عبدالنبى واصل
بسام علي السيد محمد عبد ﷲ
عبد الرحمن محمد سيد عبد المجيد
عبد الرحمن احمد ابو الحمد حسن
محمد سعد عبد العزيز ابراهيم
محمود منير محمود محمد
نغم مجدى محمود عبد ﷲ
منى فوزى عثمان محمد
مها عبد ربه سعد سعد

الكلية
اداب الزقازيق
زراعه عين شمس
معهد فني تمريض الفيوم
تجاره بنها
معهد فني صحى رياضه اسيوط
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
طب بيطرى دمنهور
تمريض شبين الكوم المنوفية
تجارة جامعة السادات
معهد فنى تمريض بنها
حقوق طنطا
معهد فني تمريض المنصوره
تجارة جامعة السادات
علوم رياضة شبين الكوم
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس
تجاره بنها
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجارة جامعة السادات
نوعية بور سعيد
اداب الزقازيق
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
تجاره اﻻسكندريه
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
علوم بورسعيد
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره بنى سويف
اداب اﻻسكندريه
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره بنها
تربية طفولة أسوان
اداب دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
756122
743299
325276
529378
650484
104999
390717
887182
154667
752204
127218
218359
112092
432121
220704
756998
152904
733655
670958
536981
376693
147224
318518
828953
321698
908004
587928
801148
809302
811869
304813
391349

اسم الطالب
سلمي خالد سعد فرغلي
اﻻء عادل محمد مرسي
محمد احمد مبارك حسن
محمود سمير محمد محمد احمد عوض
عمر طارق احمد ابراهيم الزهيرى
اميرة اشرف عبد العزيز محمد
اسراء ماهر على حسن
نورا محمدى سيد محمد
اية محمد احمد طه
سلمى السيد فاروق رزق البغدادى
تقى عبد السﻼم ابو القاسم احمد
منه ﷲ احمد ابراهيم محمد
دينا محمد ابراهيم محمد
محمود يحيى عبد القادر عبد الفتاح
محمد عبد الحميد عليوه محمد
محمد عبدﷲ احمد حفني الشاعر
نورا محسن طه حسن
هبة عبدالناصر محمد عبدالرافع قابيل
وسام فتوح ابراهيم فتوح عفيفى
اسماء محمود محمد الخياط
دينا محمود عبدالمعز احمد ابراهيم
هشام محمد رمضان خليل
احمد عماد ابراهيم المدبولى عبد الجواد
عبد ﷲ عبد الناصر على محمد
عبد الرحمن جمال احمد عبدالعزيز
دينا ماحى عبد الحميد حسن
وفاء السيد عطيه شعبان يوسف
ايمن سيد خليل محمد
نسمه رجب عبد الجواد عبد الحميد
احمد فرحات عباس مهدى
وسام عهدي عبد الرحيم سﻼم
يوسف سيد يوسف احمد

الكلية
تربية العريش
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
السن عين شمس/رياضة
تجاره بنها
اداب اسيوط
رياض اطفال بنى سويف
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره جامعة السويس
اداب بنى سويف
علوم الزقازيق
معهد فني تمريض المنصوره
زراعه دمنهور
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية رياضيه بنين حلوان
تربية/رياضه بنها
تجارة قنا ج جنوب الوادي
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره سوهاج
تربية/رياضه بنها
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
زراعه المنيا
تمريض المنيا
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
351873
472518
129345
390179
583424
125208
673162
737663
124466
733521
141917
438456
736957
755771
453456
676542
679268
156214
655787
179722
466208
386680
434495
142474
208393
217752
891648
312644
214143
549228
611333
245506

اسم الطالب
خلود عﻼء رجب مهدى
عبير صابر عطيه على
منه ﷲ سامى عبد العزيز محفوظ
مريم صادق عبدﷲ توما
خلود محمد فتح ﷲ ابو الوفا
ندا خالد كمال مرسى
جهاد ناصف السعيد محمد خليل
فاطمه حسن اسماعيل محمد اسماعيل
محمد هشام ابراهيم عبد العزيز
احمد ياسر صﻼح ذكى احمد
عماد صبرى مرقص سليمان
امل احمد على حموده شرارة
محمد حسن محمد البﻼسى حسن على
هدى محمد حمزة محمد
اسماء سعيد محمد حوام
اشرف عبد العزيز حماد على الجندى
ريهام محمد جمعه احمد محمد
شيماء احمد سلطان سيد
خالد محمد ابراهيم برهام القصبى
الهام احمد على احمد
لمياء جمال شعبان عرجاوى عاشور
ايه عبدالغفار سالم عبدالغفار
ادهم محمد عبد الرزاق عباس نظمي
بشاير محمد محمد المغربي
احمد محمد عبدالحليم عمر زايد
رضوي عﻼء الدين محمد احمد
ايناس جمال عبد اللطيف حسن
اسﻼم عبد الناصر اسماعيل زهران
عبد الرحمن محمد كامل حسن
محمد ابراهيم محمد محمود السيد
زينب عبدﷲ عثمان أحمد الملقه
دينا سمير محمد مجاهد

الكلية
كلية البنات تربية عين شمس
تربية كفر الشيخ
اداب القاهره
السن عين شمس
اداب طنطا
حقوق حلوان
اداب المنصوره
معهد فني صحى الزقازيق
علوم حلوان
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه قاهره
اثار قنا جنوب الوادي
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني صحى اسماعيليه
اداب انتساب موجه طنطا
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
رياض اطفال المنصوره
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره المنصوره
معهد فني صحى بنى سويف
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
بنات تربية/رياضه عين شمس
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
تربية/رياضه حلوان
تجاره عين شمس
حقوق القاهره
تمريض اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
370736
187580
310022
597306
808884
524944
899753
386802
617522
909615
307252
601321
737120
281963
535044
826431
809747
428815
453775
282186
163050
373441
215186
730556
905822
141110
357717
738870
293010
454215
452959
528706

اسم الطالب
محمد شريف عبدالرازق محمد عفيفى
اسراء محمود عبد المجيد رياض
احمد سامي مراسي العزب
ندا احمد عبد الحليم عبد الجليل عيسى
عبد الرحمن عدلى نقراشى عبد العزيز
إسراء خميس محمد بيومى عبد الفتاح
ايه جمال السيد بخيت
اميره احمد عبدالحافظ محمود
مريهان محمد عوض الحسينى خليل
مياده خالد فتحي حسن
اسراء محمد حسن ابو ذكري
جهاد مصطفي محمود رضوان
محمد حامد السيد عطيه
ياسمين معتز امين احمد
ايمان طارق رجب هنداوى
ميرنا مسعد سامى جوهر
يوستينا عصام فهيم خليل
ياسر جمعه سلومه مبروك
سلمى مجدى حسين محمد الشبينى
منة ﷲ طارق عبد المنعم محمد
اسماء جمال صﻼح منصور
ابراهيم محمد ابراهيم محمد
حسام حسن عباس اسماعيل
ساره سعيد عبد الوهاب ابراهيم شاهين
محمد محمود بدوى عبد الموجود
فاطمه هاشم عبد الحكيم هاشم ابوالسعود
ساره حمدى فاروق رجب
اسماء عزت السيد ابراهيم العدوي
عبير عماد الدين رفعت مرسى محمد الجبه
جهاد عبد المجيد عبد العاطي محمود المؤذن
هدير يونس اسماعيل يونس
احمد حمدى محمد خليل حراز

الكلية
تجاره انتساب م .بنها
رياض اطفال القاهره طالبات
تمريض شبين الكوم المنوفية
تربية جامعة دمياط
معهد فني تمريض المنيا
تربية أساسي اسكندرية
علوم سوهاج
كلية البنات آداب عين شمس
معهد فني صحى بور سعيد
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
تربية ابتدائي شبين الكوم
علوم الزقازيق
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجاره القاهره
علوم اﻻسكندريه
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره انتساب موجه دمنهور
تربية ابتدائي طنطا
تجاره عين شمس
اداب الفيوم
السن عين شمس/رياضة
علوم رياضة حلوان
تربية الزقازيق
تجاره سوهاج
طب بيطرى القاهره
حقوق شبين الكوم ج منوفية
تجاره الزقازيق
اداب القاهره
نوعية طنطا
اداب طنطا
تربية اسكندرية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
385244
835066
880285
184958
593325
135779
659244
213204
466615
668831
234324
315445
287784
612008
666890
579201
577080
822929
610705
155248
382207
104342
378167
508377
816609
540494
312479
386472
611646
545166
595735
162500

اسم الطالب
احمد كامل زيدان محمد
منال راضى بشير بطرس
فبرونيا باسم لينوس فليب
احمد عبد التواب عبد العال عبد التواب
ياسمين على فؤاد البرجيسى
سنية نبيل ابراهيم محمد
اسراء محمد يوسف على
لؤى عﻼء الدين محمد يوسف احمد ناصر
غدير محمد بسيونى السيد الرفاعى
امين محمد امين صادق
محمد رمضان عطية والي
احمد محمد أحمد عبد الوهاب عبد ﷲ
احمد علي محمد محمد
اسراء عصام احمد يوسف عطيه
احمد صﻼح اسماعيل محمد اسماعيل
اميره السيد شحاته محمد
منى مصطفى احمد احمد ابوسليمان
اسامة محمد فكرى سباق
آية محمد محمد نصر ﷲ نصار
احمد رمضان عبد اللطيف ابو بكر
اسراء محمود سيد سيد
يوسف عﻼءالدين حسين امين
وفاء سمير محمد صالح
إسراء مجدى محمد جودة ابراهيم
اسﻼم عبد الرزاق احمد محمد
ف﷼ أمين عبد العظيم أمين
محمد خالد محمود على
مارينا عاطف فلى مشرقي
اروى عزيزالدين عبدالرحمن مصطفى
محمد الشناوى فوزى الشناوى
فاطمة ابراهيم جمعة ابراهيم شرف
شيماء مصطفى محمد قطب

الكلية
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره اسيوط
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب جامعة دمياط
كلية البنات آداب عين شمس
تربية المنصوره
إعﻼم القاهره/رياضة
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم الزقازيق
تربية رياضيه بنين المنصوره
علوم المنصوره
تربية طنطا
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
معهد فني صحى الزقازيق
علوم رياضة بنى سويف
اداب انتساب موجه بنها
تجاره بنها
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره بنى سويف
تربية ابتدائي دمنهور
حاسبات ومعلومات حلوان
كلية البنات علوم عين شمس
تربية ابتدائي الزقازيق
حاسبات ومعلومات حلوان
معهد فني صحى بور سعيد
علوم رياضة الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
427014
759284
876993
303623
737967
887843
146769
326606
678743
328920
228718
502045
110212
651378
213228
532200
539420
466420
212901
368066
317968
677364
288633
652084
828805
162681
593610
655744
908868
681669
454129
466252

اسم الطالب
محمد ايهاب محمد حسن نوار
ناديه مصطفى حامد عبده زهران
محمد محمد حسين عبد الرحمن
زينب اشرف محمود ابراهيم بدر
اسامه عبدالعال ابراهيم عيد
يوسف رفعت يوسف حنا ﷲ
اميرة عبد المنعم على حمد
سامية رضا محمد عبد الدايم
ساره احمد محمد احمد الدسوقى
ابرام شحاتة نسيم جاب ﷲ
محمد محمد عبد العليم عبد القادر
ميار جمال محمود محمود عبد ﷲ
شادى مظهر مجاهد احمد
نادين هشام محمد انور احمد ابو الخير
يوسف محمد كمال الدين صالح
عبدالسميع ناجح عبدالسميع خيرﷲ
أسماء نصر ﷲ صالح إبراهيم عبد الصمد
فاطمة عصام محمد سعد عزالدين
معتز محمود فوزى البشرى
دميانه ناجى لطفى صليب
احمد محمد سليمان عبد العزيز سﻼم
اسماء محمود عبده جﻼل
احمد توفيق غريب إبراهيم
محمد محمد السيد فراج شاهين
اسماء عبدالفتاح سعد حسن
ايه عزت ايوب عبد الباقي
احمد صبرى عبد العليم عبده سلمان
احمد محمد صادق حسن احمد
دوﻻجى يوحنا نظير ايوب
خالد مصطفى محمد مصطفى عيسى
ندى محمد صبحى سالم
ياسمين عيد فرحات السماحى

الكلية
زراعه اﻻسكندريه
معهد فني صحى بور سعيد
تجاره اسيوط
تجارة جامعة السادات
تجاره الزقازيق
تجاره اسيوط
تربية حلوان
اقتصاد منزلى حلوان
علوم المنصوره
تجاره طنطا
علوم رياضة حلوان
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
طب بيطرى المنصوره
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تجاره دمنهور
تمريض دمنهور
علوم كفر الشيخ
علوم القاهره
فنون تطبيقية جامعة دمياط
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
حقوق القاهره
تربية المنصوره
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
تربية الفيوم
حقوق المنصوره
علوم المنصوره
فنون جميله فنون اﻻقصر
تجاره المنصوره
علوم طنطا
نوعية فنيه كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
758907
470993
302386
533904
387796
523651
394113
650839
656170
615254
358276
660312
316370
393581
599867
218213
206214
585942
515690
508518
832933
458739
672324
282506
296788
581118
526053
279570
323526
813438
452512
155486

اسم الطالب
ندى احمد حسن محمد
هاله محمد عطيه السيد جمعه
احمد سعيد محمود محمد السيد
ايمان ياسر احمد حسن احمد عمار
شيماء حسين محمد حفناوى
اﻻء احمد حسين خليل احمد
محمد محمود شعبان احمد
اسماء السيد عبد العزيز محمد
محمد سامى محمد صالح رشوان
دنيا ابراهيم محمد عبدالعال
اسراء سيد محمد احمد
محمد عصام محمد رشاد عبد التواب الموجى
شيماء حسن محمد عبد الحليم حسن
وليد عبدﷲ امين مصطفى
عبدﷲ عﻼء الدين عبدﷲ محمد السيد
روز ايمن البرت عجيب
ساره رضا السيد على
مصطفى محمد السيد البنا
احمد اسماعيل رمضان حسن القرمة
إسراء عادل السيد احمد عمر
منه ﷲ محسن سيد عبدالموجود
سمر السيد محمد غزى
عبد الرحمن صفوت محمود عبد العاطي
مارلين رؤوف ذكرى اسطفانوس جرجس
دنيا صفوت عبدالعزيز السيد
مصطفى ابراهيم مصطفى محمد المرسى
مؤمن محمد محمود محمد احمد
حكمت جمال الدين خميس عبد القوى
شروق عماد عبد الرسول عبد الوهاب بدر
خالد جمال سليمان سلطان
امنيه سامي عبد العزيز حموده
اسراء احمد رشاد محمد

الكلية
حقوق الزقازيق
اداب كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره دمنهور
طب بيطرى بنها
علوم اﻻسكندريه
اداب سوهاج
اداب انتساب موجه المنصوره
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب انتساب موجه الزقازيق
دار العلوم ج القاهره
حاسبات ومعلومات المنصوره
اداب بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق الزقازيق
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
حقوق عين شمس
تجاره انتساب موجه طنطا
حقوق اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه دمنهور
إعﻼم ج جنوب الوادى/رياضة
تربية كفر الشيخ
تجاره المنصوره
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره طنطا
اداب اﻻسكندريه
حقوق حلوان
تربية السادات
حقوق بنى سويف
تجاره طنطا
الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى ببنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
681415
141675
392355
577486
822966
382601
380419
379619
892704
242541
803103
375857
215592
207203
818679
153648
391766
754410
578924
365360
659200
679849
374800
603473
292429
304160
473856
527908
818859
728406
598382
388991

اسم الطالب
عﻼ عاطف شحاته مجاهد سعده
محمد جمال السيد فرحات سعودى
تقى اشرف محمد احمد الخضرى
عمر محمد فهمى السيد فهمى
محمود احمد محمد احمد
فاطمه محمد عبدالمنعم عباس
جمال الدين مروان عبدالعزيز مصطفى الغفارى
يوسف اسامه عبدالحميد موسى خلف ﷲ
ايه حسنى حسن سعد
احمد سمير حسن امين
اسماء يحى رفعت عبدالحافظ
هانم رمضان رجب عثمان
نورهان صﻼح حسين محمود
اسراء سامى خليل سالم
سوسنة داوود خليل داوود
منة ﷲ حاتم حسن حسنين
محمد جمال السيد صالح مصطفى
ايه محمد عبد الرحمن محمد العربي
احمد فتحى رمضان السيد على
فاطمه رجب محمد احمد
احمد حلمى محمود حسنين عويضه
ايمان محمود محمود محمود ابراهيم
تقى محمود منصور احمد منصور
احمد سعيد عبد الشافى بندارى
هالة مصطفى طه عبد العال
فيفيان عوني حبيب سليمان يوسف
فاطمه محمد عبد الباقى ابراهيم بعرنجه
ايه محمد احمد عبد الرحمن موسى
عبد الرحمن احمد عبد الرحمن عمر
احمد صفوت صالح محمد سليم
احمد فتح ﷲ محمد مصطفى بدران
على سعيد عبدالمنعم سالم

الكلية
تربية المنصوره
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
حقوق بنها
تربية طنطا
تجاره اسيوط
حقوق بنها
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
علوم رياضة بنها
معهد فني تمريض اسيوط
كلية التعليم الصناعى جامعة حلوان
تمريض المنيا
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره بنها
اداب انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي المنيا
إعﻼم بنى سويف
تجاره بنها
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
علوم المنصوره
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
تجاره بنها
تجاره الزقازيق
علوم القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حاسبات ومعلومات حلوان
تربية طفوله اﻹسكندرية
اداب المنيا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تربية/رياضه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
440042
220571
821418
138571
599536
894566
309695
596468
592624
654219
913161
463818
301925
801159
834183
462736
608499
909607
917193
836256
661646
802023
517633
435721
522945
131071
576643
391471
451204
879258
672961
133520

اسم الطالب
أمنية محمد عبد الفتاح محمد عبد الرحمن
مصطفي حسين سيد رضوان
عصام احمد عثمان احمد
هبه عاطف عبد الصمد نصر
محمد فايق فهمى صادق الكفراوى
اسراء سيد فؤاد شاذلي
احمد هشام أحمد شريف
محمد انور عبد العليم الدماطى
نورهان محمد بدير جابر
اسماء محمد صبح محمد موسى
امنه محمد كمال تقادم السيد
نجﻼء الدسوقى السيد هويدى
مينا بولس اسكندر جرجس
شهاب احمد عبد العزيز احمد
نسمة عبدالراضى العزب الصادق
أحمد عماد الدين عبدﷲ الديب
محمد مجدى عبد المنعم احمد
فاطمه الزهراء شعبان محمد حسين
ساره على حماد حسين
احمد مسلم محمود محمد
اسراء السيد توفيق محمد محمد زياده
ايهاب وديع عازر عبيد
مني حسن احمد مختار محمود الفرس
انجى اسامة محمد الشربينى عبدﷲ
نورهان عبدالحميد عبدالعال صقر
رحمه ياسر سيد حامد
اﻻء احمد الرفاعى احمد ذكى
ميرنا وصفى تناغو عبدالمسيح
احمد سيد احمد على سعد ابو اللبن
ساره صابر عشرى موسى
محمد حازم محمد عطيه حماد
شيماء محمود احمد يوسف

الكلية
تربية اسكندرية
دار العلوم ج القاهره
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره الزقازيق
علوم سوهاج
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره بور سعيد
نوعية المنصوره
تربية نوعية اسوان
تربية ابتدائي كفر الشيخ
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
نوعية المنيا
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
حقوق طنطا
تجاره الزقازيق
إعﻼم ج جنوب الوادى
علوم اسيوط
تمريض قنا جنوب الوادي
اداب انتساب موجه المنصوره
معهد فني تمريض المنيا
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره اﻻسكندريه
تربية طفوله اﻹسكندرية
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
اداب جامعة دمياط
تجاره عين شمس
تمريض طنطا
تجاره اسيوط
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
587737
213634
172043
126960
905273
613583
178538
806111
604666
138416
430454
588228
119371
889413
299438
392726
474518
675667
524934
442858
245569
841874
162009
437433
365994
677052
744134
825726
122206
308820
449193
612833

اسم الطالب
هالة محمد جودة زيدان
عبد الفتاح شريف عبد الفتاح على
هبه محمد السيد عبدة
اﻻء خالد عبد الجيد محمد
هاله انور الصادق محمد
سحر طه عبد الحليم احمد
احمد صابر عبد اللطيف محمود
شيماء احمد حسن حميده
مها ياسر محمد حسن
مريم سامى احمد ابراهيم احمد
احمد ايمن حسن حسين حسن
خالد احمد مرزوق السباعى السيد سالم
اﻻء وحيد محمد عبد القادر
طه ابراهيم محفوظ سيد
اسماء عطا ﷲ عبد الفتاح ثابت
محمد نبيل السيد احمد
احمد محمد السيد الشاعر
اسماء كرم ابو زيد الدسوقي
هاله ممدوح محمود فتح ﷲ
سهام عطيه على داود
شاهنده عباس عبدالمنعم عباس
محمد عوض فاضل حسن
احمد جمال مدبولي عبد النبي علي محمد
نورهان سامى ابراهيم الدسوقى محمد حسينى
عمرو محمد ربيع عبدﷲ ابوالعﻼ
السيد فايز السيد شعبان
اسراء سعد محمود سعد
ميرنا حنا حسيب خليل
جويريه خالد اسماعيل على
محمد عوض ﷲ مرسى مشعل
يمنى اسامه محمد ابو فريخه
اسماء محمد عبدالعال محمد

الكلية
علوم رياضة الزقازيق
تجاره القاهره
اداب اسيوط
السن عين شمس
تربية سوهاج/رياضة
تربية الزقازيق
اداب طنطا
تربية المنيا
اداب الزقازيق
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية/رياضه بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية اسيوط
حقوق انتساب موجه حلوان
تجاره بنها
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
حاسبات ومعلومات المنصوره
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره طنطا
علوم القاهره
تجاره بنى سويف
السن عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنها
تمريض المنصورة
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
علوم اسوان
تجاره انتساب موجه حلوان
تمريض شبين الكوم المنوفية
حاسبات ومعلومات المنصوره
نوعية الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
512034
670215
655887
215904
602463
736136
580296
820859
170253
603826
375032
471632
154131
657172
749631
244710
215767
837800
506278
330553
388935
433545
802089
816233
581559
289165
428485
165357
131645
153300
598245
512453

اسم الطالب
اسماء جابر محمد الجبالى جبر الشربينى
ابراهيم يحى عبد الباسط فتحى سﻼم
مصطفى محمود السيد عطيه على
ميرنا فضل عزيز اخنوخ
اميرة محمد عبدالحميد محمد
محمد حسن محمد رياض
نورهان عبد الخالق عباس محمد حجاج
اسﻼم مصطفى محمد عاشور
عبد ﷲ عاشور محمد محمد
باسم عصام محمد خليل
جهاد صبرى محمود محمد
رزق عبد الفتاح محمد عبد الفتاح
هيلن محروس يعقوب رزق
هاجر سعد احمد احمد البشبيشى
مريم عبدالناصر مصطفى حسين
محمد ابراهيم امين محمد
منه ﷲ فؤاد السيد عطية
فاطمة ابراهيم دياب ابراهيم
أسماء إسماعيل عبد ربه إسماعيل
رضوى عيسوي صﻼح شرويد
مصطفى محمد عوض امين
عمرو السيد عبدالرافع محمد فايد
محمود محمد احمد عبدالحليم
ساره ممدوح محمد يوسف
احمد عبد ﷲ البسطويسي فتح الدين
عبد الحميد محمد عبدالحميد محمد ابراهيم
احمد ﷲ سمير عبدالمجيد احمد
رجب حسين على حسين
ايمن محمد محمد مصطفى
مروة عبد الناصر محمد احمد
احمد عوض عوض الزغبي
شروق احمد المرغنى حسن اسحاق

الكلية
اداب انتساب موجه دمنهور
دار العلوم الفيوم
تجاره بور سعيد
علوم القاهره
زراعه الزقازيق/رياضة
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره المنصوره
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
اعﻼم القاهره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
معهد فنى تمريض بنها
اداب كفر الشيخ
تربية ابتدائي بنى سويف
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
حقوق بنها
اداب فرع الوادى الجديد
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
طب بيطري المنيا
تجاره بنى سويف
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فني تمريض الفيوم
تجاره انتساب موجه قاهره
علوم حلوان
زراعه دمياط/رياضة
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
443425
434805
594736
886959
363518
169575
532614
674661
322836
545735
295968
374223
112864
304684
376863
304563
547696
372157
233479
501647
753716
847127
309564
654346
669749
886889
901492
502015
585586
537907
733164
614487

اسم الطالب
ايمان السيد هاشم احمد طاحون
ابراهيم السيد عبد العال محمد
الشيماء احمد حمدى احمد أبو الحيل
ايات على عفيفى خضيرى
مجدالدين ايمن سعيد عبدالغني
داليا محمد جبالي فاضل
ابانوب ميﻼد وهيب حكيم
احمد اشرف محمد عبد ﷲ على عمر
سارة احمد كمال الدين السيد الفقى
أحمد موسى سعد محمد البتانونى
امنية ابو سريع على حسن عﻼم
نرمين عيسى عبدالغنى عبدالوهاب
مريت شفيق وهبة بخيت
ريهام لقمان زكريا لقمان
ياسمين سعيد رضا محمد محمود
ياسمين خميس رمضان حجازى
محمد رفعت عبدالمنعم حسن أبو العﻼ
ايه يحيى محمود عبدالغنى
بيتر طانيوس فلتاؤوس ساويرس
يحي صﻼح عبد المنعم محمد احمد
عمر وائل عبد العزيز محمد هﻼوى
مريم عماد شوقى جريس
فاطمة الصافي عبد المحسن عبد الحكم يوسف
احمد بليغ نافع محمد
ابراهيم صﻼح ابراهيم الدسوقى عطوه
لمياء محمد شاكر محمد
على سالم حسن احمد
تقى اسامة محمد السيد أحمد
سماء محمد السعيد الهاشمى
دعاء حسن عبدالحكيم السيد عبد الهادى
احمد اشرف حامد الضبر
ريم السيد عبد المولى العنانى سليمان

الكلية
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره سوهاج
تجاره جامعة دمياط
معهد فني تمريض اسيوط
حقوق بنها
خدمه اجتماعيه الفيوم
تجاره دمنهور
تجاره طنطا
كلية الفنون التطبيقية ببنها
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد فنى تمريض بنها
تربية حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية عين شمس
حقوق شبين الكوم ج منوفية
تربية/رياضه دمنهور
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس
تجاره كفر الشيخ
تجاره جامعة السويس
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تربية السادات
تجاره كفر الشيخ
معهد فني صحى المنصوره
تربية ابتدائي اسيوط
علوم بورسعيد
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
اثار القاهره
طب بيطرى دمنهور
تجاره الزقازيق
طب بيطرى الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
813316
653665
749401
362425
285587
667852
651364
315503
464621
379662
521148
879392
155162
899117
104928
124513
584498
576301
436989
532626
376235
389995
611554
124543
152059
354718
681405
575644
351952
467601
545406
615369

اسم الطالب
شرين مكرم لطيف غطاس
محمد محمود عبد العال عبد العال البلتاجى
احمد هشام جاد الكريم عبد ﷲ
ساره وجيه نسيم مهنى
محمود محمد طلعت محمد على
احمد مهنى حمزه على الهنيدي
منه ﷲ محمد محمود حبيب
احمد وجيه مصيلحى سالم
محمود ايمن عبد السﻼم البعجينى
يوسف عاطف محمد عليوه العيص
ياسمين محمد محمد السعيد عبد العزيز
محمد عبد الكريم هاشم يوسف
محمود عبد الناصر محمود على
ميرال حاتم محمد محمود
رشدي احمد رشدى محمد لبيب
ابراهيم عبد الرحمن محمد السيد
ياره أشرف المتولى المتولى ناصف
ابراهيم صﻼح ابراهيم شويقى جمعه
فاطمه الزهراء عصام محمد على مطاوع
احمد حمدى محمود قطب فﻼح
محمد عرفه طه عبدالرازق قطب
نورا حسين كمال عبدالرحيم
رنا محمد عبدالفتاح محمد محمد الشرقاوى
محمد مجدى وليم زكى
محمد عمار ابراهيم عمار
ايه اشرف محمد عبدالراضى مهران
سوزان مصطفى محمد الشبراوى العشماوى
اسماء فتوح محمد لبن
عمار ياسر محمد الحسينى ابوستيت
امير نبيل خميس عوض
عﻼء الدين سيد عمر جمعه
سمر محمود احمد سليم

الكلية
اداب المنيا
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره جامعة السويس
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني تمريض المنصوره
طب المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني تمريض طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب جامعة دمياط
تجاره اسيوط
اداب بنى سويف
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه حلوان
زراعه القاهره
دار العلوم ج القاهره
تجاره طنطا
نوعية اﻻسكندريه
تجاره دمنهور
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
كلية البنات آداب عين شمس
اداب سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
كلية البنات آداب عين شمس
حقوق المنصوره
تجاره طنطا
علوم رياضة عين شمس
علوم رياضة بنها
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
السن عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
877049
240191
897214
890628
453428
683400
588143
580654
449961
746396
245295
526064
225082
526287
167369
910358
535256
524049
212189
530483
524279
536986
544370
545718
223548
534637
908176
284819
104123
604875
896025
661776

اسم الطالب
محمد مصطفي فؤاد توفيق
ياسمين منصور قبيل عمر
دينا صﻼح الدين سيد احمد
هيثم خليفه محمد خليفه
ايه مصطفي محمد احمد بركات
ايمان محمد فهمى عبد الحميد شلوف
محمود ابراهيم الحسينى العقب
ياسيمن محمد ياسين عبدالوهاب
مريم جمال محمد السيد الشناوى
ساره رزق غيث ابراهيم
ايه ﷲ عﻼء الدين محمد سليم بسيونى
هشام عبدالموجود عبدالسيد ابراهيم عياد
اسﻼم مسعد سعد على محمد
محمد حمدى محمد السيد خليل
رويده رفعت بيومى صاوى
مصطفى صابر رمضان النوبى
رانيا مصطفى احمد حسن الشيخ
اية سعد عيد محمد بهنسي
بدرالدين ايمن محمد نظمى محمد حافظ
رامى محمد فتح ﷲ محمد جاب ﷲ
شروق طارق حسين حسين ابراهيم
آﻻء طارق أحمد زكي موسى
باسم محمد مصطفى محمد عطيه
محمد عﻼء على محمد رزق
هاجر حسين عبده حامد
علياء محمد عبد الوهاب عبد الرحمن حماد
علياء عبد الخالق كمال كامل
ياسمين جمال محمد محمود المناخلى
عمر عادل محمد حنفى عزب
هاجر ابو بكر عبد العظيم محمود احمد
دينا حلمى كمال مهاود
وﻻء اسماعيل ابراهيم اسماعيل

الكلية
تربية اسيوط
اداب انتساب موجه حلوان
معهد فني صحى سوهاج
اداب اسيوط
اداب طنطا
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
زراعه طنطا
اداب المنصوره
اداب طنطا
حقوق بنها
السن عين شمس/رياضة
اداب اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
معهد فني صحى رياضه اسوان
تربية ابتدائي دمنهور
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
علوم حلوان
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب عين شمس
تربية ابتدائي دمنهور
حقوق سوهاج
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تربية/رياضه حلوان
نوعية الزقازيق
تجاره سوهاج
تربية المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
216536
725596
604507
543082
748903
823557
149127
167604
593185
679821
886933
242712
536262
356295
236342
213667
836068
154882
812981
585387
381227
547055
752772
277546
588849
227325
656619
225328
446607
606119
679172
450063

اسم الطالب
شهاب السيد سعد السيد
نورالدين مدحت حسين عبدالحليم
عبير سعيد محمد محمود
مؤمن عصام عبد المنعم عبد ﷲ عبد الفتاح
منه احمد نصر احمد
رندا احمد بديع سعيد
محمد حسن عبد المنصف حسن
اميره محمد عيد اسماعيل
ايمان السيد عبدالحميد رومية
محمود رفيق السيد ابو الوفا
شيماء محمد احمد محمد
امنية محمود امام مسلم
عبير شعبان ابراهيم عبدالحميد منصور
اسراء حسن محمد مصطفى مطر
احمد عبد الحميد احمد امين
ديفيد هانى فؤاد راغب
بسمه برعى عبدالكريم على
شيماء سيد عبد المقصود محمد
اسراء فتحى شعبان خلف
رقية يحيي عيسي شحاتة
على طه على القليوبى
محمود درويش حمزة كوزو
يمنى حسن شحته حسنين حسن
محمد علي محمد على ابو الفضل
ابراهيم ماهر ابراهيم أمين عبد الغنى
منه ﷲ صابر محمد جنيدى
ميرنا محمد حسن حسن محمد حجاج
رغده اسامه عبد الرحمن محمد
محمد جمال محمد الشيخ
نها عطيه السيد عطيه
عبد الناصر حسن ابراهيم محمود الصمطى
رانا محمد عبد الغفار اسماعيل

الكلية
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره عين شمس
اداب الزقازيق
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
علوم جامعة السويس
اداب قنا ج جنوب الوادى
علوم رياضة بنها
تربية الفيوم
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره سوهاج
علوم اسيوط
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
علوم طنطا
طب بيطرى القاهره
حقوق القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
خدمه اجتماعيه الفيوم
تربية المنيا
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره عين شمس
علوم رياضة دمنهور
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم طنطا
اثار القاهره
علوم جامعة دمياط
حقوق انتساب موجه القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
نوعية الزقازيق
تجاره الزقازيق
حقوق طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
367859
463317
523954
885100
582917
148541
310467
303960
353791
888484
846562
113170
898310
676314
448185
375492
353013
908632
811900
471148
378527
577461
129295
746399
523520
434982
373149
804796
911099
752727
898412
543213

اسم الطالب
رنا طلعت جابر محمد
اميرة جمعه محمد على النجار
نيرة عماد محمد حسن خليل
احمد نعمان سيد عبد الباسط
مريم خالد السيد محمد عبدالعاطى
مروة عبد الرحمن عبد الجواد امام
اية عبد اللطيف ابواليزيد شاشه
اية اشرف موسى محمد موسى
عمرو احمد فتحى سﻼمة
مايكل محب شافى بسالى
زياد عبدالرحيم محمد عبدالرحيم
ابو بكر يونس محمد عبد العال
محمد اشرف محمد العارف
جمال حمدى السيد ابراهيم
يوسف عمرو محمد امين ضاحي
امل حسين فرج عبدالخالق
يارا محمد محمود سيد احمد
اسراء احمد محمد محمود
بولس سليمان صديق برسوم
عايده عبدالرحمن مصطفى عبده حماد
حسين وائل حسين ابراهيم
ايمن احمد عبد العظيم محمد عبد الشافي
عمر سيد محمد على
سها السيد صبحى السيد
آيه محمد عبد القادر محمد
نورالدين محمد عبدﷲ احمد ثابت
ساره احمد محمد محمد حسين
ديفيد نبيل نجيب شفيق
احمد عبد الرازق حماد محمد
بسنت عاطف عبد الحميد محمد سالم
عمر اشرف احمد السيد
احمد محمد حسن احمد قدرى

الكلية
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تربية رياضيه  /بنات كفر الشيخ
علوم اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
اداب كفر الشيخ
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف
معهد فني صحى بنها
تربية شبين الكوم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه اسيوط
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية رياضية بنين سوهاج
تجاره طنطا
حقوق طنطا
اداب بنها
حقوق بنها
كلية تجارة ج أسوان
السن المنيا
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم القاهره
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره اﻻسكندريه
تجاره اﻻسكندريه
علوم رياضة عين شمس
اداب المنيا
كلية تجارة ج أسوان
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تجاره سوهاج
تجاره اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
204995
449042
738092
740973
900504
576520
157473
910265
811034
454408
504030
178431
460167
453237
578261
324618
286859
209625
122700
380676
239905
366400
667405
454159
145814
505513
312424
545845
876968
218430
108118
506888

اسم الطالب
كريم اسامة عفيفى احمد
علياء محمد محمد شرف الدين
محمد رأفت عبد ﷲ عبد العزيز
ابانوب كمال شفيق جرجس
مينا اﻻمير عويضه منقريوس
ثريا ناصر محمود المزين
نيرمين مﻼك جرجس صوفه
ايه عﻼء محمد فريد
ميادة محمدالبدري عبدالسميع احمد
رانيا فوزى حسن درويش
احمد سمير عباس احمد خميس
عبد ﷲ محمود عبد ﷲ محمد
اسراء حمدى سعد محمد اﻹخطابى
منار عصام محمد على عبد الدايم
محمد خالد السيد محمد العمرى
محمد محمود محمد على
اشرقت نبيل محمد احمد
احمد طارق محمد نافع
مى عبد النبى زكى عبد المجيد
رضوى عصام فتحى عبدالقادر عبدالوهاب
اسﻼم عبد الكريم عبد الجليل احمد
محمود فوزى غنيم محمد حرفوش
فايزه سامح محمد فضل الوكيل
ايه محمد عبد السﻼم سﻼم
ضياء ﷲ شاكر محمد شحاته ماضى
معتز احمد حسن حسن احمد
اسامة عبد السﻼم عباس القاضى
حسين سعيد احمد سعد الصفانى
محمد على حجاب على
ساره حسنى مصطفى محمد
محمد ابراهيم محمد عبد العزيز
ميار على عبد الرحمن حافظ

الكلية
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
معهد فني صحى سوهاج
اداب طنطا
علوم بنى سويف
كلية تجارة ج أسوان
اداب انتساب موجه المنيا
اداب طنطا
علوم رياضة دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم كفر الشيخ
تربية ابتدائي طنطا
اداب طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره عين شمس
علوم رياضة اسوان
تجاره انتساب موجه طنطا
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية رياضية بنين بنها
رياض اطفال المنصوره
تجاره انتساب موجه طنطا
تربية حلوان
اداب دمنهور
اداب شبين الكوم ج المنوفية
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
حقوق اسيوط
حقوق حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
316279
501453
518815
367254
657881
128958
745607
302149
443327
278560
759552
455880
456711
659556
469227
830860
605813
278244
463814
672393
221983
890146
540437
155784
557568
427720
458546
808750
312631
119877
877268
428163

اسم الطالب
اية عادل وهبة على فراج
احمد حسام الدين عبد العاطي عبد العال سﻼم
هند عبد الحكيم عامر احمد عامر
شروق حسن السيد محمد حسن
دعاء احمد رزق حسن المزين
هدير نادى عبد الغفار عبد الغنى
اشرف صابر محمود عبد الرحيم
خالد حسنين عبد العزيز عبد الحميد ابو شنب
وسام جمال عبدالحليم عيسى مرعى
شيرين صﻼح الدين حلمى محمد
ندى محمدأهاب محمد ابراهيم حسن
كريم علي عزمي سويلم البيومي
ايه حمدى محمد ابو عماره سليمان حمود
دولت السيد مصطفى عباس جابر
علياء يوسف مهدى شلبي
ايه عبد الجابر عبد المنطلب رضوان
اسماء ماهر محمد بخيت متولى
سالي بدوي سيد حسنين
منة ﷲ متولي ابراهيم متولى منتصر
احمد رأفت سليمان حجازي
ميرنا مدحت عبد النبي علي
فادى حمزه صديق شوكل
ندا مرعي عبدالونيس فرج
هيﻼنه هﻼل ذكى داود
محمود رجب توفيق هنداوى حمد
سارة جمال يوسف بركات
محمد امين احمد ابو هيكل
عبد الرحمن نجاتى شاكر حسن
احمد خالد فريد طراد
احمد اسماعيل محمد حافظ
منار صالح محمود صالح
خالد محمود احمد عبدﷲ بدرى

الكلية
معهد فنى تمريض بنها
تجاره كفر الشيخ
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره انتساب م .بنها
علوم بورسعيد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
تربية ابتدائي طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
تربية ابتدائي طنطا
اداب انتساب موجه المنصوره
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
اداب الزقازيق
فنون جميله فنون حلوان
تربية كفر الشيخ
علوم المنصوره
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
علوم بورسعيد
زراعه دمنهور
تربية /رياضه بنى سويف
تربية دمنهور
اداب انتساب موجه دمنهور
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه القاهره
اداب اسيوط
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
901200
514566
439982
355533
146198
608497
603718
434555
241256
744603
921787
666791
897788
121180
378869
381042
589220
245339
509025
352658
446414
451473
583719
240861
835737
453241
604459
533440
558323
505403
434906
505366

اسم الطالب
شروق محمود احمد عبد الرحيم
ناجى محمود على عشماوى بدر
آية سمير محمد خميس ابراهيم
منار رضا عبدالحى محمد الشرقاوي
فاطمه محمد عثمان محمد على الفقى
محمد عبدالناصر احمد عرفه
محمود عاطف ابراهيم عبد الحفيظ
سعيد رمضان سعيد طه مصطفى
اية عادل اسماعيل احمد
اسراء محمد محمد رفعت
احمد عبدالعظيم عثمان احمد
احمد جمال عبده البهنساوى
بسمه على جاد احمد
احمد عادل احمد محمد
مصطفى احمد حسن طميش حسن
احمد عصام عبدالنبى شديد
ايه عبد القادر ابراهيم على ربيع
سلمى محمد سﻼمة احمد سالم
رنده محمد عبادى ابراهيم على
محمد ايهاب احمد محمود مخلوف
محى الدين السيد محمد غرابة
عمر ياسين السيد المرسى
شيماء سليمان السعيد المنسى
دنيا سيد احمد عبدالفتاح
خلود على النوبى عبدالمنعم
منة ﷲ محمد عبد السﻼم رجب عبد الرازق
محمد عبدالحميد محمد عبدالحميد محمد
مﻼك علي حسن على ابو هاشم
آﻵء محمد كمال محمود هديب
محمد عزت جابر احمد الشرقاوي
بسام محمد انور امين
محمد السيد عبده عبد المطلب الفقى

الكلية
تربية رياضية بنات سوهاج
اداب دمنهور
زراعه اﻻسكندريه
كلية البنات تربية عين شمس
تربية حلوان
تجاره طنطا
تجاره الزقازيق
علوم رياضة كفر الشيخ
اداب حلوان
تربية اﻻسماعيليه
تجاره سوهاج
تجاره جامعة السويس
تجاره سوهاج
علوم رياضة القاهرة
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تجاره عين شمس
تجاره طنطا
كلية البنات آداب عين شمس
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم
طب بيطرى بنها
السن عين شمس/رياضة
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى اسوان
تربية طنطا
تجارة جامعة السادات
علوم حلوان
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
596681
589547
754028
827584
438349
757845
576912
206258
672928
454755
370829
545835
515823
145828
105401
668572
153511
666423
804559
726263
545814
320887
434396
129036
211517
378054
443134
905471
151738
657425
427060
445709

اسم الطالب
ياسمين مجدى عبد العظيم محمد خاطر
مرام محمد عبدالخالق سرحان
زينب مجدى على عبد الرحمن صديق
هدير اسﻼم محمدالصغير محمود
روان سعد ابراهيم الوزيرى
احمد جمال محمد حسن
ريهام عادل بدير محمود سمك
احمد محمد نبوت محمد
مينا ياسر صبرى نصر عوض ﷲ
مريم احمد يوسف حديده
يحيى صادق انور عبدالقادر محمد
احمد عمرو ابو الوفا على ابراهيم
محمد عصام نعيم محمد معزية
مصطفى ايهاب سيد احمد ابراهيم رفاعى
اسﻼم محمد احمد طه السيد
شروق صﻼح السيد يوسف هيبه
دينا محمد هروني حسين
عبد ﷲ مجدى عبد الحى رزق ﷲ
عﻼ خالد ربيع عليش
بيشوى سعد فوزى جاد
احمد عز الدين محمد فريد محمود رافت
خلود محمد ابوالعنين محمدعيد
محمد عبد القادر صالح عبد القادر رزيقه
شروق طارق ذكى احمد عبد الحق
اسراء اسامه فاروق عبد الحميد الجندى
ياسمين عبدالفتاح محمد عبدالفتاح برعي
رغده أحمد مرزوق سيد أحمد الشرقاوي
رانيا انور ذكى عبد الحميد
احمد محمود سلطان جابر
هديل حسام الدين مصطفى الشافعى
عبدالرحمن شكرى مخلوف محمد
نشوى مصطفى عبدالهادى ابوطالب

الكلية
اداب جامعة دمياط
تربية طنطا
تجاره بور سعيد
تربية قنا ج جنوب الوادى
اداب دمنهور
تجاره بنها
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره طنطا
تربية ابتدائي طنطا
تجاره عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
حقوق طنطا
تربية حلوان
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تربية المنصوره
علوم بنى سويف
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب المنيا
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اﻻسكندريه
علوم رياضة حلوان
زراعه القاهره
كلية البنات آداب عين شمس
علوم طنطا
معهد فني صحى سوهاج
تربية /رياضه بنى سويف
فنون جميله فنون المنيا
تجاره دمنهور
علوم طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
815122
147659
208454
899770
531279
209846
834808
387083
388202
439142
610710
117609
461602
145789
437002
228115
170006
470326
837183
459967
448836
603743
317225
472383
533425
674708
657529
427086
162926
546273
389960
838060

اسم الطالب
منيه شيمى عبد الغنى شيمى
ايمان عامر ابراهيم بيومي
نوران محمد اسماعيل نبيل محمد فهيم
سناء محمود السيد صالح
احمد سمير محمد يوسف حسين النجار
حبيبة جمال عبد العظيم صالح جرد
دعاء احمد يوسف احمد
منه ﷲ محمود عباس حسن
تقى حامد محمد طلبة
راندا سعيد حسنين اسماعيل معوض
حسناء اسماعيل محمد السيد
نسمة ميخائيل عبد العواض ميخائيل
وﻻء فتحى جامع محمد عابدين
محمد ناصر محمد سيد شافعى
مارينا ماجد مصلوح بولس
طاهر ابراهيم سيد اسماعيل
مرفت محمد محمود عبد الحليم
احمد الصافى رزق ناصف عمار
احمد عبدﷲ محمد حسب ﷲ
سهام احمد دسوقي مرزوق
اسراء سعيد عبدالحميد حسن شنقار
احمد اكمل امين احمد
نورا السيد عبد المحسن عبد العظيم
اسراء عادل أمين محمد عبدالمالك
شيماء محمد محمد رمضان عبدالسﻼم
احمد صﻼح محمد زين العرب امام
مريم اشرف سمير قاسم محمد
احمد محمود رمضان زياده
نها بكري سيد احمد
هبة طارق ممدوح عبد الرسول احمد
ماريان اشرف عزيز عبدة
اسراء سيد محمود عبد ﷲ

الكلية
اداب المنيا
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي سوهاج
حقوق طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم اسوان
نوعية عباسيه
علوم بنها
علوم جامعة دمياط
معهد فني صحى الزقازيق
علوم القاهره
علوم المنصوره
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
علوم اﻻسكندريه
تجاره انتساب م .بنها
اداب الفيوم
تجاره كفر الشيخ
اداب فرع الوادى الجديد
زراعه دمنهور
طب بيطرى بنها
حاسبات ومعلومات الزقازيق
استنفد الطالب رغباته
تجاره طنطا
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
صيدله الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
معهد فني صحى بنى سويف
علوم رياضة المنيا
اداب انتساب موجه عين شمس
اثار قنا جنوب الوادي
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
730352
603611
128794
323918
471091
801406
368679
908621
512074
582361
756106
155495
537933
744632
607206
841209
580446
526686
436556
104243
128423
460657
895798
153031
306360
373093
811195
744825
823536
918550
370297
737783

اسم الطالب
كيرلس عماد سعد سﻼمه
محمود مجدى صابر مهدى
احسان وليد عبد الجواد عبد العزيز
اية زغابة احمد سليمان الشيمى
اسماء السيد ابراهيم موسى
ماريو سعد حلمى كامل
ساره عفيفى عبدﷲ عفيفى
مريم مصرى احمد نورالدين
تقى فتحى محمد محمود السيد
رحاب السيد عبدالغفار محمد احمد عباس
محمد سالم خميس راشد
اسماء محمود محمد الغريب محمد
رشا سعد قطب سعد السيسى
سمر احمد عبدالجليل احمد
عمران محمود عبد الجواد ذكى
هشام عبدالرحمن عبدالرازق عبدالرازق
اسراء عطية محمد الحنفى
محمد شربف عيسى عبد الحميد فواز
نورهان محمد ابراهيم راشد الفقى
مونية معتز محمد ابو الفتوح
فاطمه ربيع حمزه احمد
خالد محمد ابراهيم عبدالغفار مرعى
نورهان مصطفى نيازي عبد المجيد
اسراء طه محمد امين
عبد الرازق علي عبد الرازق قنديل
اسماء ابومسلم عبدالعزيز ابوالعطا
مارى ظريف بشرى ذكى
احمد صﻼح حسن جوده
الشيماء عماد محمود محمد
كاترين عادل فكرى مشرقى
هشام سعيد حسين منصور
اسماء محمد الشبراوى محمد

الكلية
تربية/رياضه الزقازيق
تجاره بنها
زراعه القاهره
علوم حلوان
تربية/رياضه كفر الشيخ
حقوق بنى سويف
اداب انتساب موجه بنها
تربية نوعية اسوان
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية ابتدائي طنطا
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تربية ابتدائي بنى سويف
تجاره دمنهور
تربية اﻻسماعيليه
علوم رياضة الزقازيق
اداب انتساب موجه المنيا
علوم المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
اداب القاهره
حقوق انتساب موجه عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب باﻻسكندرية
اداب سوهاج
تربية ابتدائي بنى سويف
علوم رياضة جامعة السويس
كلية الفنون التطبيقية ببنها
علوم المنيا
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
حقوق قنا جنوب الوادي
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره انتساب م .بنها
نوعية الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
516153
819773
595462
602408
654967
164216
892302
602095
358650
592227
746514
752498
832864
596062
882082
678199
658699
751725
802191
677161
536276
432204
146999
453596
153441
898299
138630
807330
309465
737417
283335
531036

اسم الطالب
محمد عنتر عبدالحميد عبدالسﻼم عيسى
سراج علي فهمي خالد
مروه محمد جاد الحق محمد على
علياء حسن محمود علي
جمال ابو الوفا محمد ابو الوفا على
مى احمد سيد عبد الجواد
عصام رفعت حسن محمد
ندى مصطفى جميل عطيه هنداوى
ندى عبدﷲ محمد احمد البرماوى
دينا محمد محمد الديك
الشيماء فتحى احمد محمد
مريم محمد السيد محمد عبد القادر
هبه ممدوح مصطفى كمال صﻼح الدين
عبير عباس السيد عطا
هيثم حسونه سﻼمه زيد
احمد فتحى خالد الحسينى شلتوت
ايه هشام عيد كامل على
سلمى احمد رمضان سيد عبد ﷲ
محمد ابوالسعود رشاد حسن
امير رمضان محمد رشاد رمضان
فاطمة محمد ابو اليزيد صبرة
محمد طارق انور علي جاد
محمود سعد احمد عيد الجمل
مياده محمد عبد العزيز محمد مصطفى
ابتسام رجب صادق محمود
كريم عصام احمد محمد
هاجر حسن سيد حسن
مصطفى عاشور رشدي احمد
هدير رضا كمال عبدالمقصود
ياسمين السيد الشبراوى ابو المعاطى
مريم هنري ادمون هنرى
السيد ناجى عطية عبدالعزيز حموده

الكلية
اداب طنطا
سياحة وفنادق المنيا
تربية جامعة دمياط
تربية الزقازيق
اداب المنصوره
اداب انتساب موجه الفيوم
معهد فني صحى اسيوط
تربية الزقازيق
اداب عين شمس
تربية جامعة دمياط
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بور سعيد
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية جامعة دمياط
تجاره اسيوط
تربية رياضيه بنين المنصوره
تربية رياضية بنات المنصورة
علوم رياضة بورسعيد
اداب المنيا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم حلوان
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه قاهره
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
حقوق سوهاج
أكاديمية اخبار اليوم  6أكتوبر علوم إدارية إنجليزي
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
433753
884486
146322
685071
384656
543313
103514
144197
237614
210073
671735
899559
449440
301904
433914
301654
378331
582872
317136
737649
431885
661995
831945
508604
604774
663911
577146
675299
243893
232866
592771
444118

اسم الطالب
محمد حسين عبدالحميد خليف
محمود سيد محمد احمد
محمد احمد جمعه عيد
منه ﷲ نبيل رأفت العزازى
اسﻼم خالد محمد السيد
احمد مجدي مكرم عبده
محمد رمضان محمد حسين
عمرو عادل مبروك محمد
ياسمين احمد بدر كامل جبريل
مروان محمد شعبان احمد
امينه السيد محمد اسماعيل الباجورى
حسام عبد الحكيم محمد خاطر
الهام سمير محمد موافي
مصطفى ايمن بيومى متولى
محمد خالد سعيد يوسف
محمد سعيد نبوى البربرى
يونس ابراهيم يونس على
سلمى عبد العزيز ابراهيم محمد ندا
اية محمد عبد البديع غريب اسماعيل
صفاء عبدالسﻼم عبدالسميع خضر
حازم احمد ابراهيم مصطفى على
يارا محمود على احمد السيد
مينا هانى تقى جبرائيل
آيه اشرف محمد محمد الحفناوى
آﻻء عادل محمد عبدالغنى بدوى
امل عماد السيد محمود عبد الرحمن
شيماء هشام فاروق السعيد الكيره
نورهان ايمن ابراهيم عثمان موسى
محمد حازم محمد شرقاوى
يارا عماد محمد السعيد محمود
طارق السيد عبده ابراهيم مناديلو
نجﻼء مسعد السيد الجندى

الكلية
علوم رياضة اﻻسكندرية
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
حاسبات ومعلومات حلوان
معهد فني صحى المنصوره
تجاره بنها
علوم رياضة طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره سوهاج
المعهد الفنى للتمريض بالجونة
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تجاره دمنهور
علوم شبين الكوم ج المنوفية
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
اداب انتساب موجه طنطا
طب بيطرى بنها
علوم الزقازيق
علوم اﻻسكندريه
معهد فني صحى المنصوره
علوم اسوان
حقوق اﻻسكندريه
علوم الزقازيق
حقوق المنصوره
السن عين شمس/رياضة
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تربية حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
اداب طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
731237
303826
820716
464934
677989
519626
448965
659233
533286
910376
158334
534593
531086
595817
841189
158565
509965
730298
815551
676188
315240
523668
891909
427505
454160
456273
811817
741207
160761
684678
755234
536016

اسم الطالب
احمد عاصم عبد الوهاب السيد سالم
نادين اشرف محمود توفيق خواجه
تميم محمود عبداللطيف محمود
عبد الرحمن سمير سعيد موسى
اسماء معتز عبد الخالق السعيد عبد الخالق
سوميه محمد فهمي نور الفحل
رضوى عبد النبى عبد النبى ابو الفتوح
محمود ابراهيم عربان خالد الصيرى
مي سعيد احمد ابراهيم محمد
محمد مصطفى عبد القادر احمد
سيد مصطفى سيد محمد
بسنت السيد عبد العليم السيد السطوحي
محمد محمد عبد الجواد على شلتوت
شيماء احمد ياقوت محمد الﻼوندى
سندس محمد حسن محمد
ياسمين حمدي محمد عبد العليم
بيتر فتحي مهني توفيلس
احمد رمزى محمد رمزى
اسماء مصطفى مرعى حسن
زينب محمد صالح الصادق اسماعيل
محمود عبد العليم عبدالعزيز بيومى محمد
أماني إبراهيم محمد محمد جنيد
احمد محمد عبد الرحيم ابوالحسن
نيفين محمود ابراهيم محمود عبد السﻼم الخريبي
ايه محمود ابراهيم احمد الزكي
احمد كمال فتوح خليل
محمود صﻼح عبدالفتاح محمد
مينا ناصر زاهر عبدالقدوس
احمد مجدى عبد ﷲ زكي
احمد ابراهيم حامد اﻻسناوى
مى ايمن توفيق محمود اسحق
اسراء السيد على ابو حسن

الكلية
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
حقوق شبين الكوم ج منوفية
تجاره سوهاج
تجاره كفر الشيخ
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب دمنهور
تمريض طنطا
تجاره المنصوره
اداب اﻻسكندريه
علوم رياضة اسوان
تجاره اسيوط
تجاره دمنهور
تربية دمنهور
معهد فني صحى بور سعيد
تربية /رياضه المنيا
تربية بنى سويف
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
زراعه الزقازيق
نوعية المنيا
علوم رياضة المنصورة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم جامعة دمياط
اداب اسيوط
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تربية طفوله طنطا
تجاره طنطا
حقوق بنى سويف
تجاره جامعة السويس
تجاره اسيوط
علوم رياضة اسيوط
تربية العريش
استنفد الطالب رغباته
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
168553
235286
887368
465994
134588
226404
609161
380243
886691
886395
669331
242704
805958
888292
884502
752194
893025
437547
320309
136463
454111
658553
279879
753852
452725
753010
579765
443048
611753
277471
321166
818235

اسم الطالب
ساره وليد احمد عبده محمود
شيرين احمد احمد جادالمولى
ياسر عبد الرحمن محمد سليمان
نورس اشرف اليمانى ابراهيم جمعه جلو
عمر ابراهيم عمر ابو رواش
احمد إيهاب محمد عصمت
احمد يحى محمد الهادى متولى
نورا سعيد على محمود
محمد ابراهيم سيد عباس
دعاء حماده سيد منصور
عبد الرحمن احمد محمد احمد احمد
اسماء مصطفى جمعة جمعة سعيد
احمد بدوى محمد عبد العزيز
يوسف عزيز نجيب ويصا
احمد عبد الصبور عبد المنعم محمد
رضوى جمال عيسى محمد خضر
محمد صﻼح عبد المجيد محمد
رقية شعبان عبد اﻻله محروس زهران
صبحي رجب احمد عبد الحميد
هدير خالد حسن محمد
ساره سعيد محمد عبد الوهاب عيسى
خالد احمد شحاته احمد ابو العيله
محمد معتز محمد صﻼح الدين حسيب
سما محمد عبد الحافظ عبد ﷲ
سمر مصطفى عبد الحميد البرى
منه ﷲ محمد محمد الحسينى البواب
سمر سامى احمد محمود ذكر ﷲ
اميره محمد فتح ﷲ البندراوى
رحاب الشوادفي عبدالبديع احمد عبدالمجيد
مازن قطب قطب خليل هاشم
اميرة خالد يوسف الفقي
محمد ابراهيم محمد حسين

الكلية
دار العلوم الفيوم
تربية حلوان
اداب اسيوط
تربية ابتدائي كفر الشيخ
حقوق شبين الكوم ج منوفية
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تربية بنها
تجاره انتساب موجه اسيوط
اداب اسيوط
تجاره انتساب موجه المنصوره
حقوق عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية ابتدائي اسيوط
حقوق اسيوط
تربية/رياضه بور سعيد
طب بيطرى سوهاج
علوم اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم القاهره
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف
حاسبات ومعلومات الزقازيق
حقوق القاهره
تجاره بور سعيد
زراعه كفرالشيخ /رياضة
علوم بورسعيد
علوم المنصوره
تجاره طنطا
حقوق الزقازيق
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
نوعية المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
235807
295129
906454
738674
519224
445329
502916
323295
752389
684831
141238
390177
739917
321522
115859
745168
738393
434532
450053
502213
433418
127536
241963
461079
669341
224643
107431
216722
222624
909692
594258
754980

اسم الطالب
احمد محمد محمود محمد
عبد الرحمن هشام محمود حسن
مصطفى ابراهيم علي مصطفى
محمد السيد محمد عيسى محمد
شروق عبد اللطيف رائف اﻷنصاري
داليا محمود محمد محمود خميس
روجينا عادل إبراهيم مرقص عبد المسيح
ريم شوقي احمد على عصر
منه ﷲ رجب سيد زكى ابراهيم
عمرو مصطفى السيد السيد
نورهان احمد عبد المجيد محمود خليل
مريم رشاد وديع رؤف
نهال ابراهيم عبده محمد موسى
مريم سامي عبدﷲ ابو عامر
عبد ﷲ سعد حمد شحاته
اسراء مصطفى محمود السيد
نيره احمد عبد الرؤف السيد محمد
حسام احمد احمد ابراهيم غانم
ايناس السيد شعبان الجندى
نورهان نبيل نور الدين احمد عبدالرحمن
محمد حسن موسى موسى رمضان
حبيبة عصام عبد الكريم عبد الحميد
عبد الرحمن محمود محمد جابر
احمد يوسف مصطفى يوسف عابدين
عمر محمد اسماعيل احمد الفار
محمد شريف سعيد سالم
شريف طارق منير مرقس
مصطفى سامى عبد الكريم سﻼمة
عبد ﷲ محمد غريب عبد الوهاب
فاطمه بدرى عبد الظاهر حسين
نرمين الشبراوى على على خليفه
يحيى ابراهيم ابواليزيد على

الكلية
تجاره عين شمس
السن عين شمس/رياضة
حاسبات ومعلومات اسيوط
علوم الزقازيق
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
علوم طنطا
تربية/رياضه اﻻسكندرية
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره بور سعيد
معهد فني صحى المنصوره
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
تجاره عين شمس
تجاره الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية اﻻسماعيليه
تجاره الزقازيق
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجارة جامعة السادات
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه قاهره
حقوق القاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
علوم رياضة الفيوم
تربية طفولة أسوان
تجاره جامعة دمياط
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
375440
827457
663765
677564
533142
583364
612452
375600
369408
677079
577354
353104
297371
591177
456065
575214
727243
229196
365898
885060
598144
295831
431996
147117
430491
760037
428110
209522
749709
513253
309302
140055

اسم الطالب
باسمه محمد يوسف محمد
ايرينى ابراهيم تامر ناشد
ايهاب محمد مصطفى محمد
محمود محمد حسن عطوه عبد النبى
ريهام محمد عراقى احمد ابوجهل
اميرة مصطفى محمد اﻻسكندرانى
محمد محمد الشبراوى احمد
ابراهيم قطب ابراهيم قطب حمودة
ايه شعبان على جودة
محمد ابراهيم السيد على السحت
كريم صابر عيد على عمر
احمد محمد فوزى مهنى هيكل
مارينا ناصف فليمون سﻼمة
منى أحمد عبدالرحمن مصطفى النحاس
ابراهيم عبد ﷲ محمد ابو نعيم
محمود احمد عاصم البربري
احمد جميل حسن على عيسى
عمار ياسر عبد الرزاق احمد
نهى محمود غمرى فرحات الهوارى
محمد حماد محمد على
سلمى عبد الوهاب الدسوقى المناوى
اسراء مجدي احمد عبد الحكيم
احمد ايمن محمود محمود
احمد جمال يوسف محمد عوده
على ممدوح السيد احمد سليم شكير
ياسمين محمود مصطفى علي
ابانوب فوزى ابراهيم صليب
احمد ناصر عبد الباقى خﻼف
ابانوب هانى ابراهيم ابراهيم
ياسمين عصام الدين على عبد المجيد البديوى
هبة جمعة كمال العشماوي
احمد كرم احمد احمد صوفان

الكلية
اداب انتساب موجه بنها
كلية تجارة ج أسوان
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب
حقوق المنصوره
تجاره دمنهور
اداب طنطا
تربية ابتدائي الزقازيق
علوم بنها
تربية ابتدائي بنها
تجاره المنصوره
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره بور سعيد
تجاره طنطا
تجاره طنطا
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
حاسبات ومعلومات حلوان
اثار قنا جنوب الوادي
تجاره جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
103487
280809
908963
585645
229797
386568
893674
805223
843899
804766
817591
653156
470618
387730
149835
502673
549468
163763
884048
577752
111036
388243
156559
426105
367454
302461
305454
109968
234649
587639
733428
306021

اسم الطالب
عمر ثروت عزب السيد احمد النجار
شروق عبد الحليم محمد ابراهيم
مها محمد فتحى حسن
نورهان عاطف زين العابدين الحلو
اسراء فارس محمد عبدالناصر
اميره اشرف محمد محمود موسى
ياسمين محمود محمد سيد
محمد عرفه غنوم محمد
محمد صابر عبدالواجد اسماعيل
نيفين عدلى خلف خرستو
آيه احمد مهنى عبد الرحمن
نيريمان جمال محمد على شادى
اسماء عبد الرحمن يونس احمد ناصف
نورهان عبدﷲ رجب عبدﷲ
هشام مجدي ابو بكر عبد السﻼم
هبه ممدوح مختار امين حسين
هند عبد العاطي عوض محمد خنيسة
كريم احمد محمد عبد اللطيف
ام كلثوم عبد المجيد السيد حامد
محمود محمد يونس دبور
فاطمه محمد عبد الرحمن عبد العال نورالدين
ندى رضا عبداللطيف الصادق
طارق مصطفى محمد مصطفى
فاطمه خالد السيد صديق
عهود عاطف على احمد عبدﷲ خليفه
محمود عادل محمد اﻻشقر
سلمى مجدي محمد ابراهيم داود
كريم رضا عبد الكريم على
عبد الرحمن عصمت عبدالمنعم عيد
نورهان محمود عرفه امين هميله
احمد طارق حسن محمد
مصطفى محمد جابر البش

الكلية
علوم رياضة الزقازيق
حقوق القاهره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
دار العلوم ج القاهره
تربية عين شمس
تربية عين شمس
تربية سوهاج
اداب المنيا
اداب المنيا
اداب المنيا
اداب المنيا
تجاره طنطا
تربية رياضيه  /بنات كفر الشيخ
نوعية بنها
تجاره القاهره
اداب اﻻسكندريه
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
علوم الفيوم
تربية اسيوط
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب انتساب موجه القاهره
تربية ابتدائي بنها
حقوق بنى سويف
الزراعة الصحراوية والبيئية بفوكة ج اﻻسكندرية فرع مطروح
تربية/رياضه بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
زراعه طنطا
تجاره جامعة السويس
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
659836
283179
547632
906340
134271
742532
106252
375763
669196
216016
145899
133339
534752
537881
466683
676308
137596
228157
292545
308092
233849
358345
733244
536171
679333
279223
435675
437541
439486
501955
836302
118129

اسم الطالب
ندا محمد حامد محمد الدسوقى
ماهينور عبد الرؤف زهير عباس محمد الهوارى
نبيل محمد عبد الرحيم جمعه
محمد فتحى ابو الوفا ابو المجد
مريم عصام عبد الحميد محمد
هايدي عبدالعزيز صالح منصور
احمد ايهاب عطية احمد
اسماء حمدى عزت عيد
ياسمين محمد المتولى عباس زاهر
دينا محمد عبد القوى ابراهيم
يوسف مبروك عبد ﷲ احمد غياض
ماريهان ناصر سيد عبد العال
امل عوض رجب محمدشوشه
ايه وائل عبد المقصود محمد حسن
هند محمد طه بيلي محمد منيسي
احمد محمد امين عبد الفتاح
عبد الرحمن صفوت خليف شحاتة
محمد احمد السيد احمد متولى
بسنت مصطفى مصطفى اسماعيل
ندا امام محمد مرسى زايد
محمد مدحت سعيد امين
ايمان محمد حسين احمد
ايه احمد تهامى احمد عامر
حنان احمد عبد الجليل عبد الحميد
يوسف محمد احمد احمد محمد جريده
مهند معتز سعد الدين محمد زكريا
سلمى على ابراهيم على مرجان
ذكرى يسرى حسين الجعفري حسين
سحر فرج محمد فرج ابو زيد
روان ايهاب احمد السيد عبد الرحيم
محمد عبد الرسول كريم يسن
اسماء فتحى عبد المنعم مبارك

الكلية
علوم المنصوره
تجاره القاهره
تربية/رياضه دمنهور
تربية سوهاج/رياضة
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
زراعه عين شمس
تربية ابتدائي بنها
علوم المنصوره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
زراعه عين شمس/رياضة
تجاره انتساب موجه طنطا
طب بيطرى دمنهور
اداب دمنهور
طب بيطرى اﻻسكندريه
تجاره طنطا
تجاره القاهره
حقوق عين شمس
نوعية جيزه
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
حقوق عين شمس
اداب انتساب موجه الزقازيق
علوم اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره اﻻسكندريه
تجاره اﻻسكندريه
تربية اسكندرية
تجاره اﻻسكندريه
حقوق قنا جنوب الوادي
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
150125
524196
822230
830881
605784
831529
209907
743907
737830
667478
111550
663426
668910
526477
736721
605518
671702
683330
748996
607440
726682
894810
506925
453877
370674
913212
834653
548330
211238
310653
818116
896411

اسم الطالب
مصطفى محمود مصطفى محمود
نورهان عبد المنعم محمد جاد ﷲ
ايه عدلى مبارك حسن
احمد حسين يونس حسن
ندى عاطف محمد مصطفى موسى
عبدالحميد حمدى راضى محمد
نادين عمرو عزت محمد سالم
تيسير عبادى حسن فراج
هاله سامي محمد احمد
ياسمين سمير ابراهيم فوده البحيرى
اميره محمد احمد فتحى
سلمى سمير احمد محمد ابراهيم
سامى صﻼح حسن العوضي
مينا ايهاب لويس سمعان
عدى محمد السيد حسين
ندى احمد عبد الحميد ابراهيم الرفاعى
ماهيتاب مصطفى اسماعيل احمد
علياء محمد عبده السيد السحراوى
همسة السيد محمد محمد عشرى
مينا خليل منير خليل
مريم اشرف محمد جﻼل عبدالمقصود
ايه محمد السيد محمود
سيلفيا وليم بولس اسكندر
نيره مراد محمد مراد حسن
احمد محمد احمد محمد
غاده حسين احمد حامد
زينب النزهي حسن طه
عبد الرحمن كرم محمد خميس ابراهيم احمد الدكر
مارينا يسرى وديع مرقس
هدير سعيد ابراهيم ميز
محمد عادل فضل شمس الدين
اسماء لطفى على محمد

الكلية
اداب بنى سويف
اداب اﻻسكندريه
اداب قنا ج جنوب الوادى
اداب قنا ج جنوب الوادى
معهد فني صحى الزقازيق
تمريض قنا جنوب الوادي
السن عين شمس
تربية اﻻسماعيليه
نوعية الزقازيق
تربية المنصوره
تربية عين شمس
تربية المنصوره
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره الزقازيق
علوم المنصوره
معهد فني تمريض المنصوره
تربية/رياضه جامعة السويس
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره بور سعيد
إعﻼم ج جنوب الوادى
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره طنطا
حقوق بنها
تربية اسوان
كلية تجارة ج أسوان
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
اداب عين شمس
تربية شبين الكوم
تربية رياضيه بنين المنيا
معهد فني صحى سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
613847
380256
591431
674143
669489
671973
834365
912321
897381
727495
754331
917643
125962
533503
430334
469991
473226
457299
662111
651344
663574
214768
658518
521325
609549
163122
381609
287479
675733
814543
881740
132921

اسم الطالب
كريم احمد احمد حسن
اسﻼم خالد ابراهيم يونس
منه ﷲ محمد طه الحفنى اﻻسمر
ندى عبد القادر كامل محمد زلطه
محمد حسين حلمى عبد العال محمد
مريم زينهم المتولى شعبان
عبد الرحمن عبد الهادى محمد عراقى
محمد حمزه عبد الغفور محمد
سهيله عبد العزيز محمود عبد الغفار
اسراء حسن السيد محمد على
احمد مجدي ابراهيم محمد ريحان
حسن سيد حسن سيد
نرمين اسماعيل محمد عبد السﻼم
اسماء خالد عبد الحميد عبد العزيز شاور
احمد محمد عبدالفتاح محمد محمد نجم
عبدالوهاب محمد عبدالوهاب ابراهيم خضر
سعد مصطفي عبد الفتاح عيسي ابراهيم
بسمة محمد احمد عبد القادر الجردوح
سالم طارق مسعود على سالم
مروه احمد فؤاد عبد الرحمن متولى
هند ابراهيم محمد محمد صالح
محمد رمضان يعقوب محمد ابراهيم
نهى عصام محمد جاد كشك
امنية حسن محفوظ خليفه احمد
هدى صادق عباس عبد ﷲ
سهير محمد رجب احمد
هاجر مهدى محمد مهدى
شروق يوسف سيد حسن محمد
فادى محمد عبد ﷲ حسن حسن الحايس
محمد ابراهيم تونى حسين
راندا بدر محمد يوسف
احمد جابر صابر ابراهيم

الكلية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
فنون تطبيقية جامعة دمياط
رياض اطفال المنصوره
طب بيطرى المنصوره
علوم جامعة دمياط
تجاره سوهاج
تربية ابتدائي اسوان
تجاره سوهاج
تجاره الزقازيق
تجاره بور سعيد
معهد فني صحى اسيوط
تجاره القاهره
تجاره اﻻسكندريه
تجاره اﻻسكندريه
تربية كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات المنصوره
علوم طنطا
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
حقوق المنصوره
نوعية المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية الزقازيق
تربية ابتدائي الفيوم
تجاره انتساب م .بنها
اداب القاهره
علوم المنصوره
اداب جامعة دمياط
نوعية فنيه اسيوط
زراعه القاهره/رياضة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
243248
900913
356005
877671
206637
280313
544655
278654
392383
150482
444097
147707
437062
534271
314525
130188
823223
234989
394979
448621
144094
209840
306008
147085
306768
586253
538050
900417
586035
613479
168677
210742

اسم الطالب
رؤى طارق عبد الحميد محمد
ابراهيم السيد احمد خليفه
ايناس سعد فتحى محمود
محمد محيى الدين على محمد
دﻻل ايمن سيد محمد
سارة احمد سعد عبدالونيس
محمد ناصر على محمود محمد
محمود ايمن سيد احمد جمعه الشرقاوى
نهله نبيل نورالدين عبدﷲ
امل نادى عبد النعيم مناع
ضحي مصطفي غريب القيم
سلمى عادل كمال عواد يوسف
هدير محمد يوسف محمد القاضى
نرمين سعد نظيم ابراهيم عبد الحليم
رنا بكر فوزى عبدالسيد
فادي ميﻼد عدلي تامر
بسمه محمد محمد اسماعيل
اية نجاح ابراهيم عنين
اسراء احمد حسين ابراهيم
شيماء احمد محمد احمد المﻼح
عاصم مجدى ابراهيم عبد المجيد
فدوى يوسف عزب حسن
محمود رمضان احمد الشحات
باسل حسام محمد طلعت حسن
سارة ابراهيم محمود اللطف
غادة وحيد عبد الرحمن ابو الروس
مى جمال محمد على عبد الخالق
اسراء احمد عبد الظاهر محمد
احمد محمد محمد دياب
محمد شبانه على عيد
ايه ناصر السيد محمد
منه ﷲ محمد محيى الدين رمضان

الكلية
فنون تطبيقيه حلوان
تربية رياضية بنين سوهاج
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
علوم جامعة السويس
تجاره عين شمس
اداب عين شمس
تجاره دمنهور
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
خدمه اجتماعيه حلوان
تربية طنطا
فنون تطبيقيه حلوان
زراعه اﻻسكندريه
تجاره دمنهور
نوعية اشمون
معهد فني صحى امبابة
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره عين شمس
حقوق حلوان
اداب طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
السن عين شمس/رياضة
تربية/رياضة جامعة السادات
اداب القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية طنطا
زراعه دمنهور
تربية سوهاج
تجاره طنطا
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
معهد فني تمريض الفيوم
علوم القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
307604
306982
650223
508188
306879
370422
527190
676528
518564
734863
106012
527112
741611
667176
502692
879591
360968
441503
428540
538832
162742
728075
908680
163904
590837
821141
377448
671302
654930
501823
736993
653594

اسم الطالب
اية سند عبدالعزيز محمد
مي عيد محمد زهران
محمد طارق محمد ابراهيم العربى
فايز مساعد عيسى ياسين
سمر نزيه عبد القوى كساب
عبدﷲ اشرف عبدالرحيم محمد
جهاد وحيد محمد عثمان
محمد عبد ﷲ ابراهيم منصور حﻼوة
مها محمد عبد ﷲ نوار
محمد ياسر محمد على
محمد مجدى محمد حامد
ايمان فوزى احمد على تغيان
حسام عادل فتحى احمد سليمان
اميره ربيع ابراهيم محمد العموشى
ندى على حسن على حسن
ندا احمد سيد عبد العال
نورهان طارق عبدالمولى عنانى
حاتم ابراهيم عبدﷲ محمد الدبه
كريم عاطف محمد احمد محمد
هند ابراهيم ابراهيم طايل
ماهيتاب شريف ابراهيم محمد
مريم احمد فهمى محمد محمد حسون
رفيده محمد عباس ابوالمجد
احمد هاشم محمود سعد
محمود محمد احمد عزى فايز
محمود هاشم احمد محمد
محمد عبدالمحسن احمد مصطفى
مياده مصطفى المتولى عبد الهادى حسانين
هدير رباح جابر الغريب محجوب
عمرو حسام الدين محمد محمد بدره
معاذ حسانين احمد السيد
احمد محمد الهادى احمد السيد ابو الفرج

الكلية
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
حقوق المنصوره
حقوق اﻻسكندريه
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
علوم رياضة عين شمس
علوم اﻻسكندريه
تمريض الزقازيق
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم حلوان
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
اداب المنصوره
اثار قنا جنوب الوادي
اداب انتساب موجه اسيوط
اداب سوهاج
تربية طنطا
حقوق اﻻسكندريه
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تربية الفيوم
تربية طفوله الزقازيق
تربية طفولة أسوان
علوم رياضة الفيوم
علوم رياضة جامعة دمياط
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
طب بيطرى المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
علوم المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
236287
352394
512316
301149
678934
829512
458730
672005
370859
811722
213795
229686
739489
211332
585049
802748
580704
519980
214032
896396
735855
728652
603877
830581
803425
232641
663373
885290
313508
800973
235409
610649

اسم الطالب
خالد احمد على عبد اللطيف
عمر خالد ابراهيم محمد
منيرة بدر عبد الرازق عزت
محمود محمد ابو الفتوح البيومى
محمود عصام محمود عبد المطلب
نورهان محمود محمد محمد
ايناس محمد سعد الديسطى
احمد جمال عبد العزيز اسماعيل
مصطفى فوزى محمد حافظ
حاتم محمد سامح جﻼل عبد الحكيم
عمرو اشرف عبد المنعم مصطفى
مها مصطفى حسن محمد خليل
محمد فؤاد كمال عبدالرازق
بانسيه هشام عبدالسميع محى
عبده محمد ابواليزيد عﻼم
خالد احمد عمر يوسف
محمد احمد محمود المغربي
هدير يسرى عبد العاطي حسن كشكي
نسمة جعفر محمد اسماعيل
هند ابو بكر عبد الرزاق على
امنيه محمود محمد حسن عليوة
احمد صبحى السيد محمد صالح
عبد ﷲ سعيد على حسين غيث
محمد على عبدالرحيم احمد
كيرلس ميشيل جيد سﻼمه
حنان احمد محمود احمد
جهاد عبد المجيد نعمان عبد المجيد
ياسمين مرعى محمد عباس
منى حسن عبدالغني حسن
رشا اشرف محمود ابراهيم
سمر اسامه طه محمد
احمد جمال حامد محمد

الكلية
حقوق حلوان
حقوق بنها
حقوق اﻻسكندريه
تربية ابتدائي السادات
تجاره المنصوره
اداب قنا ج جنوب الوادى
تربية ابتدائي كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق بنى سويف
طب بيطرى القاهره
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق الزقازيق
تجاره عين شمس
معهد فني تمريض طنطا
تمريض المنيا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب باﻻسكندرية
حقوق طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره سوهاج
علوم الزقازيق
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تمريض قنا جنوب الوادي
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره كفر الشيخ
تربية اسيوط
تربية السادات
تمريض المنيا
طب بيطرى القاهره
معهد فني تمريض الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
669386
372267
211351
461561
147694
664594
145716
802741
448843
558314
831034
234683
226340
278078
465726
167098
604512
429215
548556
908008
809282
612282
468003
212557
108718
229488
595351
746586
671772
746975
374553
181931

اسم الطالب
مصطفى محمد مرسى السيد
هدير سيد عثمان جميل
رانا خالد محمد السيد
امل نبيل حسن على عجوه
ساره حامد محمد احمد مكيه
عبد العزيز اكرم محمد اﻻمام محجوب
محمد اشرف محمد السيد فراج الزغبى
بيشوى شاكر بشرى قرياقص
إسراء محروس محمد الشوربجي
نعيمه سليم عبدﷲ سليم
بسمه حسين عبدالﻼه على
محمد مصطفى محمود احمد
عبد الرحمن احمد عبد الرحمن علي
جهاد محمد صديق محمد
آيه سليمان محمد ابراهيم عبدﷲ
محمد صﻼح الروبى دكرورى
منى محمد جاد عبدالعزيز جاد
اسراء ايمن محمد علي احمد
محمد فؤاد محمد حسن عبد السﻼم
ريهام جمعه جاد الكريم محمد
جدة عبدالمغنى عبداللطيف محمد
محمد احمد السيد محمد مصطفى
سعاد عبد الفتاح السيد ابراهيم
يوسف على محمد عبدﷲ محمد
اسر خالد احمد عبد العليم
اﻻء خالد احمد ابراهيم
محمد رضوان على عكاشه
فادي شاكر لمعي شاكر
احمد حسن عبد الحميد حسن سالم
عبدﷲ محمد احمد محمد
الحسناء الصادق محمد الشحات محمد
احمد محمد عبد الستار ابوزيد

الكلية
تجاره الزقازيق
حقوق بنها
فنون تطبيقيه حلوان
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
حقوق القاهره
تربية ابتدائي المنيا
اثار القاهره
حقوق اﻻسكندريه
معهد فني صحى سوهاج
تجاره القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
علوم كفر الشيخ
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
نوعية الزقازيق
تربية اسكندرية
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تربية سوهاج
علوم المنيا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
عالي هندسة بلبيس
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
علوم الفيوم
تجاره انتساب موجه قاهره
تجارة جامعة السادات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنها
معهد فني صحى بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
293924
433244
371564
314542
374126
142288
386723
153752
245087
682893
838128
501768
232204
838478
730361
746727
543781
526886
875713
126933
544662
301826
823269
578588
141187
886956
820576
659106
727561
138295
815295
580632

اسم الطالب
عمر يوسف يوسف مرسي
احمد زكى محمد ابراهيم زكى
شيماء حسن عبدالغفار حسن
مروة عبد الحليم امين عوض
دينا ياسر عبدالرحمن السيسى
دعاء رجب حسين الدجوي
هند حسام الدين حمدي ذكي
مى ياسر احمد محمد
خلود احمد صالح احمد
ابراهيم جمال احمد احمد الخريبى
ياسمين أسامة حسنى عبد ﷲ
محمد السيد رزق محمد عبده
محمد سامي عبد الحق نصر نوفل
سارة محمود قوشتي عبد الدايم
محمد ماهر محمد السعيد احمد عطيه
بسنت عبد الرحمن غريب جودة
نورهان مصطفى محمد محمد حسن
رضوى محمد حسن عيد جمعه
دعاء محمد سليمان حسن محمود
نرمين عاطف محمد رشدي موسى
محمد يوسف خميس مرسى محمد
عبد الفتاح احمد عبدالفتاح عﻼم
مروه حمدان عبد الصبور محمود
احمد اشرف جﻼل عبد الحميد رجب
مها رمضان عبده عبدربه
شيماء حمدى عبد المعز صالح
عبدالرحمن حسين مصطفى حسن
حسام طارق عبد الغنى ابراهيم الشهاوى
دينا اشرف صﻼح مصطفى خميس
روضه سيد حسنين السيد
مريم اكرام يعقوب بولس
جمال عبدالناصر السيد محمد

الكلية
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه بنها
اداب شبين الكوم ج المنوفية
زراعه مشتهر
اداب انتساب موجه الزقازيق
حاسبات ومعلومات عين شمس
اداب انتساب موجه بنى سويف
حقوق بنها
تجارة جامعة السادات
تربية فرع الوادى الجديد
تجاره اﻻسكندريه
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية فرع الوادى الجديد
تجاره عين شمس
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
بنات علوم رياضة عين شمس
تجاره دمنهور
تجاره اسيوط
اداب القاهره
علوم رياضة بنها
علوم رياضة اسيوط
حقوق قنا جنوب الوادي
اداب طنطا
تجاره القاهره
تجاره سوهاج
كلية تجارة ج أسوان
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
زراعه الزقازيق
تربية عين شمس
السن المنيا
ك.ت .فني منشات بحريه بور سعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
810094
589194
902744
665382
653193
833394
352766
505140
440166
302972
510927
746481
728781
238109
319730
124634
846980
465995
881386
303298
603814
375831
821492
303944
456066
226707
455481
157912
310669
657478
660306
284853

اسم الطالب
ايه سيد علي احمد
اسراء محمد ابراهيم محمد عالية
بسمه عبد الرحمن حسن عبد الرحمن
يارا عماد محمد عزيز نافع
ندى وليد عبد الرحمن القماش
عامر محمد بهاء بدوي عامر
ساره حسين ابراهيم محمد
ابانوب دميان نصحي فرنسيس
مروة حلمي عبد الحليم عبد الرحيم
داليا سليمان محمد عبد العزيز الكيﻼني
هشام فرج محمود فرج سرحان
اسماء محمد احمد على
محمد خالد محمد صﻼح محمد الحفنى
فاطمه محمد نصر إمام
بسمة رأفت عبد السﻼم فودة
عمر عيد فوزى علي محمد
ميرنا رفعت ابراهيم خليل
نورهان ابراهيم محمد عبد العاطى ناصف
هبه حامد صديق عبد الحليم
اسماء علي الطنطاوى البيومى
اشرف عبد ﷲ ابراهيم كردى
هدير محمد حامد على الجزار
ساره صﻼح أحمد متولى
اميرة عماد احمد السروى
احمد ابراهيم احمد عبد الفتاح أبو سيد احمد
اميره ممدوح مختار حسن عطيه
هشام صبحي عبدالهادي رفاعي كساب
مناف محمد جوده عيسى
امونة طايل حسن طايل
دعاء ابراهيم سليمان الجميلى
محمد صﻼح الدين محمد حماد الشرقاوي
نورهان مكرم محمد توفيق محمد

الكلية
اداب انتساب موجه المنيا
تربية ابتدائي بنها
طب بيطرى سوهاج
اداب جامعة دمياط
علوم المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
اثار الفيوم
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية اسكندرية
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب دمنهور
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
علوم رياضة اسوان
السن عين شمس/رياضة
تربية شبين الكوم
تربية/رياضه عين شمس
تجاره سوهاج
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
اداب اسيوط
اداب كفر الشيخ
عالي هندسة بلبيس
تربية بنها
حقوق قنا جنوب الوادي
تمريض شبين الكوم المنوفية
معهد فني صحى طنطا
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تمريض طنطا
معهد فني صحى رياضه بنى سويف
الفني التجارى بقويسنا
حقوق المنصوره
علوم رياضة المنصورة
اثار الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
746440
439471
834009
150665
458040
684046
834845
893205
232078
822712
600813
146228
159882
540082
658703
599779
145945
455860
599863
156229
540156
892313
580682
377283
897917
463113
830864
533295
885937
299067
314892
658414

اسم الطالب
نورا خالد محمد محمود
رودينا عصام عبد الرازق عبد الحميد نور ﷲ
مصطفى أحمد عثمان قاسم
حازم امام عبد الرحمن مرداش
ثراء على عيسى عزام
اسﻼم ادهم بدران عثمان العرب
سلمى زين العابدين أحمد محمد
صفاء يوسف عبد الرحمن محمد
احمد مصطفى حفنى القرش
وﻻء عبد الفتاح أحمد حسن
بسمه احمد فتحى احمد محمد
ابراهيم احمد احمد موسى
هدى حمدى عبد الحليم سيد
ناريمان رزق زيدان محمد موسي
حسناء المتولى عبد المهيمن المتولى هله
عبدﷲ رأفت حسين حسن حسين
مريم ابو السعود علي احمد
مصطفى ممدوح عبدالرحمن سعفان
عبدالعزيز السيد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز
هاجر احمد محمد رشوان
اسماء حمدي ابراهيم السيد
محمد عمر احمد سيد
سماح عبدالهادى حسين محمد
اميره مدحت احمد محمد حسن خضر
بشوي طلعت وهيب اخنوخ
احمد مجدي حلمي عبدالحليم اﻻقرع
الحسين محمد عابدين ابوزيد
هدير عصام حسن محمد توتو
ايه محمد حسن على
اروى مصطفى عبد المحسن مشرف
العزب بشير العزب العبد
محمد صالح ابراهيم صالح حلوه

الكلية
تربية اﻻسماعيليه
فنون جميله فنون اﻻقصر
حقوق قنا جنوب الوادي
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
نوعية طنطا
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره سوهاج
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب سوهاج
علوم الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية بنى سويف
علوم اﻻسكندريه
نوعية المنصوره
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
حقوق القاهره
تجاره طنطا
حقوق الزقازيق
تربية بنى سويف
علوم اﻻسكندريه
معهد فني صحى اسيوط
حقوق المنصوره
طب بيطرى بنها
معهد فني صحى رياضه سوهاج
تجاره كفر الشيخ
تمريض قنا جنوب الوادي
علوم اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
469957
229223
301336
448479
320245
585823
731698
104896
507178
669542
119171
821787
543141
506528
805382
457165
140033
239284
362970
899323
473742
304085
663316
515490
597165
471905
138762
170043
205849
131455
890489
597271

اسم الطالب
احمد محمد عبدالتواب سليمان
محمد صﻼح طاهر حامد
محمود فوزي عبد المجيد القصاص
امال احمد سعيد محمد عبد الرحمن
احمد جمال الدين يوسف الفقي
اميرة صﻼح السيد البنى
صﻼح يوسف صﻼح محمد
عﻼ الدسوقى السيد محمد العزونى
ندى السيد محمد السيد
وديع جورج وديع خليل
ريهام محمود محفوظ احمد
محمد سيد على ابراهيم
عبدالرحمن محمود السيد محمد عبد المجيد
ندى احمد محمد عبد الشافى عبد ﷲ مطاوع
ريموندا كمال حبيب فرج
مي محمد طه خليل
اسامه عبد الحكيم محمد ابراهيم دسوقى
بﻼل عاطف فؤاد سالم
محمد اشرف صوفى عويس
نورا محفوظ محمد احمد
داليا عبد الستار الدسوقى عبد الستار الزغبى
سارة محمد عـادل سعـد شريف
امنيه ايمن محمد ابراهيم عطوه
مصطفى ابراهيم عبد الرحمن السعدنى
نسمه مجدي محمود المصري
عبدالستار سامح عبدالستار احمد حامد عياد
حسناء محمود حسن سالمان
احمد عيد شعبان عزوز
ايهاب احمد عبد العليم حسن
اسراء محمد محمد محمد
مروه شوقى بخيت على
اسماء محمد عبد القادر ابراهيم سالم

الكلية
تجاره كفر الشيخ
تجاره عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب طنطا
معهد فني صحى بنها
اداب المنصوره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب القاهره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
علوم حلوان
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
اداب اﻻسكندريه
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
حاسبات ومعلومات المنيا
نوعية موسيقيه طنطا
تجاره القاهره
حقوق القاهره
تجاره القاهره
حقوق سوهاج
اداب كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية المنصوره
اداب دمنهور
تجاره جامعة دمياط
تجاره طنطا
علوم القاهره
اداب بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه القاهره
معهد فني صحى اسيوط
علوم جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
833748
537989
829989
322852
748415
726085
610517
210926
809756
661532
730620
745473
659070
587608
205459
457429
472909
312738
134443
670300
217091
577696
133946
466898
140249
444048
900411
381425
678644
368443
428621
537965

اسم الطالب
هاجر عبد الحكيم ابو الحمد سعيد
صافيناز راغب محمد راغب رزق
داليا رفعت عبدالغني محمود
سهر كريم الدين احمد محمود موسى
يوسف مصطفى احمد محمد على
سماء ابراهيم السيد محمد عيسى
اسامة عبد العزيز على على
شهير رأفت شكري خليل
اسراء ضياء الدين عبد المنعم ابراهيم
مريم عبده عبده ناجى
امينه عفيفى عبد الهادى محمد
رضوى عماد احمد احمد سﻼمه
ساره محمد الباز شتا
ندى فتحى فراج عبدالﻼه محمد
احمد ابوبكر احمد محمدعبد المنعم
مروه فرج عبدالفتاح على رضوان
احمد حسن بدير على الدويك
محمد جﻼل محمد ابراهيم
احمد عصام على زينهم مراد
ايمان محمد احمد حامد محمد
بوﻻ عطا ابراهيم سعيد
مصطفى محمد عطيه الشحات عطيه
ميار اشرف محمد رجب سيد
ساره يوسف محمد السكري
بيشوى وجيه ابراهيم خليل
اسماء مصطفى السيد نجا
هاجر محي الدين محمد عبد الهادي
احمد محمد احمد عثمان النوبى
مروه عبد الناصر السيد عبد الباقى
يارا حسن فوزى موافى
احمد عاطف فريحى موسى محمد
سحر مبروك السيد أحمد خليفه

الكلية
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره دمنهور
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد السويس لنظم المعلومات اﻹدارية
تجاره بور سعيد
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
السن المنيا
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم رياضة اسوان
تربية اﻻسماعيليه
تجاره جامعة السويس
طب بيطرى المنصوره
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره كفر الشيخ
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
العالي للغات  6اكتوبر
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تربية ابتدائي كفر الشيخ
علوم القاهره
تربية ابتدائي طنطا
تجاره سوهاج
كلية اللغات والترجمة سوهاج
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
357554
613620
534066
152917
205083
725683
305802
107736
294259
803557
743598
616651
310249
672216
903435
280221
382284
598565
904889
238292
453301
302530
303350
880989
153181
755008
539121
434321
656155
579224
667449
615200

اسم الطالب
احمد ابراهيم عبدالفتاح منصور
السيد عثمان السيد محمد
سلمى سعيد الشحات عبدربه عبدﷲ
اسماء محمد عيد سعد
نسرين سيد فولى ابوزيد
محمد السيد سامي محمد احمد الشريف
شريف اسامة سعيد السروي
ريم محمد محمود على
سامح محمد احمد عمر
مادونا عزت ابراهيم اسطفانوس
احمد محمد مصطفى محمد
ليلي عبدالجواد المرغني يوسف
ابراهيم رشاد ابراهيم ابو يوسف
محمد اشرف عبد السﻼم عيسى
ياسمين محمد عبدالحق عبد النعيم
رحمة احمد فتحى احمد غنيم
ريهام رمضان قاسم حسن خير الدين
مروه رشدى محمد هليل
عمرو اشرف قناوي مطاوع
بسمه محمد السيد كامل
هاجر البهي على عبد النبي ابو سليم
بيشوي عزيز عبد ﷲ يوسف
وسام عاطف كمال عبد الرحمن الهج
مروه مصطفى على محمد
اﻻء ايمن جﻼل كامل
محمد احمد مراحيل عويدات محمد
ياسمين اشرف على يونس موسى
اسامة عماد صدقي محمود زهران
محمد احمد رمضان على الشبراوي
داليا محمد ابوالنجا محمد
نورهان سمير فريد اﻻمام الرفاعى
خلود اشرف سﻼمه ابراهيم

الكلية
حاسبات ومعلومات حلوان
معهد فني صحى الزقازيق
علوم حلوان
تجاره انتساب موجه بنى سويف
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تمريض شبين الكوم المنوفية
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات حلوان
اداب المنيا
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب كفر الشيخ
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب سوهاج
تجاره عين شمس
علوم عين شمس
تربية جامعة دمياط
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
اثار القاهره
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
سياحة وفنادق جامعة السادات
تمريض اسيوط
علوم رياضة بنى سويف
تجاره جامعة السويس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
ك.ت .فني صناعى اسكندرية
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره طنطا
معهد فني تمريض المنصوره
اداب الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
313534
833545
833704
524108
590262
610013
813663
436557
612969
580458
754885
660584
291652
610678
232127
894073
725465
671510
532146
165280
670764
824337
557570
207706
216747
534053
816632
836430
224086
380311
581976
828579

اسم الطالب
هالة رمضان محمد رمضان
حسن جادالرب حسن عبدالراضى
محمد وهبى احمد حسين
سلمى محمود ابراهيم حسن النحاس
انور ابراهيم احمد السﻼمونى
على احمد ابراهيم عايش
رندا عياد حداد عياد
نورهان محمد رزق رسﻼن
اسماء عبدالحميد عواد محمد
ايه الدساوى الغريب ابراهيم
احمد صالح محمد محمد
غاده حافظ محمد عبد الحميد العزوني
محمد يوسف محمد عاشور يوسف
محمد يوسف الشوادفي هاشم يوسف
عبد ﷲ احمد احمد بدر الدين
دعاء خالد عبد الحق عبد الﻼه
مينا ماجد اميل ميخائيل
محمود عصام عزت صادق
نادر عبدالعال عبدﷲ عبدالعال
ابرام ناصر لطفى عبد ﷲ
ساره احمد فهمى سيد احمد
كرستينا عاصم بشري شاكر
مهاب رجب بسيوني علي عبدالقادر
روجينا ماجد موريس بشاي عبد النور
سيد عبدالسﻼم احمد عمر
ساندى اسعد عوض اسعد عوض
ياسين أحمد عباس محمد
شيماء صابر عطيه ﷲ عبداللة
اية هشام محمد حسين
ابراهيم ايمن ابراهيم سيد محمد
سلوى الشرقاوى على عبدربه
احمد الشاذلي فهيم ابراهيم

الكلية
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
الزراعة والموارد الطبيعية ج اسوان
اداب اسوان
زراعه اﻻسكندريه
تربية رياضيه بنين جامعة دمياط
تجاره الزقازيق
اداب المنيا
علوم اﻻسكندريه
اداب الزقازيق
علوم جامعة دمياط
تربية العريش
تربية المنصوره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
معهد فني تمريض الزقازيق
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
تربية سوهاج
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم رياضة المنصورة
علوم اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه بنى سويف
علوم المنصوره
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
حقوق اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
حقوق حلوان
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره اسيوط
اداب سوهاج
اداب انتساب موجه القاهره
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب طنطا
حقوق قنا جنوب الوادي
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
603441
537138
835424
465626
604884
125219
152357
434299
351336
515021
835747
291570
920584
236409
908066
319053
465133
578108
606558
291772
439490
439141
668836
128399
820621
154653
212478
840942
352990
514785
177801
673945

اسم الطالب
محمد جمال فتحى حسنى
اسراء شكرى محمد محمدسعد
اسماء ابراهيم احمد عبدالقادر
رنا ماهر عبدالوهاب غازى ابراهيم
يارا سامح محمد نبيل السيد اباظة
هدى يحى عباس غانم
اسﻼم محمد عبد الفتاح محمد
احمد السيد السيد عوض محمد مصطفى
ندى محمد ابراهيم عمر حنفي
محمد متولى السيد عطيه هليل
ريم عﻼءالدين احمد عبدالمجيد
اسﻼم اسامة احمد حامد احمد
سمر ناصر الضبع عثمان
طﻼل على عبد الحى على
عرفات محمود عبد الحميد محمد
سمر محمد صابر النحاس
هيثم عاطف حسن مرسى الجزايرلى
رضا نظير عبد العظيم سالم
نهى ناجى يوسف فتح ﷲ
يوسف عبد الرحمن عبد الرءوف محمد رضوان
سلمى ايمن عبد الحى رفاعى السيد
دينا احمد صبره احمد محمد
محسن اسماعيل اسماعيل عوض
جاكلين سامى شحاته مترى
محمد على احمد حسن
هاجر صفوت علي هاشم
رحاب محمد عبد ﷲ عبد الحق
احمد هاشم عثمان هاشم
ساره عمرو محمد السعيد
عبد الرحمن احمد عبد الحميد محمود خليل صالح
محمد خيرى عبده عزب
رقيه محمد متولى على سيد احمد ابو جويله

الكلية
اداب الزقازيق
تربية طفوله ج دمنهور
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
نوعية فنيه كفر الشيخ
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
دار العلوم ج القاهره
تربية رياضيه بنين بني سويف
دار العلوم ج القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه دمنهور
إعﻼم ج جنوب الوادى
حاسبات ومعلومات الفيوم
تربية سوهاج/رياضة
تجاره انتساب موجه قاهره
حقوق سوهاج
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
اداب المنصوره
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات حلوان
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره دمنهور
تربية/رياضه المنصورة
تجاره انتساب موجه قاهره
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره دمنهور
علوم رياضة اسيوط
اداب انتساب موجه المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
453823
279905
110381
204373
436040
207520
742816
584998
898716
604740
228699
244736
609703
437622
884628
876258
378182
309972
104918
354281
363093
209483
138654
833493
911354
317947
434769
577178
319275
466553
352986
445672

اسم الطالب
مايا رضا ابراهيم عبد المجيد حسين
عبد الرحمن ابراهيم عبدالرحمن إبراهيم
مينا عيسى مرجان عيسى
سلمى حسن فؤاد حسن
أسماء مجدى عبد الستار سراج
ماريان نصحى حليم راغب
ندى محمد احمد مختار
محمود حسن احمد عيد
سميه محمد احمد محمود
نورهان عماد عبد الجواد محمد احمد
عمرو محمد عبد ﷲ ابراهيم
حمزة صﻼح عبد العظيم محمد ابراهيم
نضال عبدالناصر محمد حسن خاطر
مياده طلعت عبد الغنى احمد جاب ﷲ
اسراء محمد همام عبد ﷲ
عصام الهمشرى على محمد
ايمان عبدالمحسن عبدالحليم سيد زرد
مصطفى مختار محمد عبد الباري
ايه خالد محمود جعفر
فادي رأفت رشدي خلة
احمد ماهر سامى كامل الزمر
عمر عادل مأمون عمر
عبير خالد عبد الودود محمد
زياد عبدالستار حسن احمد
اميره سعيد عبد الفضيل خليفه
محمود جمال محمود عمر خطاب
مصطفى محمد حسب النبى محمد
احمد هشام يسرى رياض ابراهيم
اسراء جمال محمد ابراهيم شافعى
ساره عصام عبدالقادر مصطفى النجار
عبدالرحمن احمد فارس محمد
ايمان عبدالمحسن اسماعيل درويش

الكلية
علوم طنطا
تجاره عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق القاهره
فنون جميله فنون المنيا
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
حاسبات ومعلومات المنصوره
اداب سوهاج
اداب الزقازيق
زراعه عين شمس/رياضة
تجاره انتساب موجه عين شمس
نوعية الزقازيق
فنون جميله فنون المنيا
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره اسيوط
علوم رياضة عين شمس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره القاهره
تربية ابتدائي عين شمس
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
تجاره عين شمس
علوم القاهره
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
تربية اسوان
اداب شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة اسيوط
تجاره طنطا
تربية/رياضه شبين الكوم
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم بورسعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
300104
536081
757900
657409
678106
374306
578984
184877
319428
877890
438935
735912
656904
295599
809859
809329
575744
208149
294214
443990
907068
599811
601140
129772
209882
614165
425900
128195
377124
425853
126024
136455

اسم الطالب
مصطفى احمد محمود سيد
الشيماء مسعد محمد الغول
ميرنا السيد عبدالباقى عبدالهادى
منه ياسر عبد ﷲ العنتراوي
ريهام المرسى حلمى المرسى نور
فاطمه جمال سعد محمد سليمان
محمد رضا عبد الحى الرخاوى
ميرنا عادل محمد عبد العظيم
وﻻء شريف عبد الحميد ابو العز
غاده سيد بدرى على
نعمة محمد محمد يونس نوار
نسرين اليمانى محمد السيد مهني
منار ماهر محمد الدسوقى
جينا لطفي بخيت غب﷼
منار مجدي المندي علي
نورا محمد عمر محمود
ساميه عبدﷲ زكريا زيدان بدر الدين
ساره طارق سعد ﷲ زيد مسعود
محمد نبيه جبر الشافعي
بدور ممدوح البدرى على هيكل
نهله ناجح السيد محمد
احمد حسن سليمان السيد سليمان
احمد محمد ابراهيم عبد المقصود
هاجر عﻼء الدين مدحت ابراهيم
ساره محمد عبد الحميد عبد الرحمن
اميره محمد عبدالوهاب اسماعيل
روان محمد على عبده حسين
ندى احمد حسانين سالم
اسماء محمد السيد محمد الهباب
اسراء فرغلى محمد فرغلى
اميره احمد محمد حسين
ميرنا ماجد رزق ﷲ نصر

الكلية
تجاره القاهره
علوم طنطا
اداب الزقازيق
تجاره المنصوره
معهد فني صحى المنصوره
علوم رياضة الزقازيق
تجاره المنصوره
اداب انتساب موجه بنى سويف
تربية السادات
اداب انتساب موجه اسيوط
علوم رياضة طنطا
اداب الزقازيق
تجاره المنصوره
تجاره عين شمس
رياض اطفال المنيا طالبات
نوعية المنيا
تربية طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه طنطا
اداب سوهاج
تجاره انتساب موجه الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
نوعية الزقازيق
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم حلوان
حاسبات ومعلومات بنها
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
حقوق القاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
316465
540334
814280
587241
306338
909197
538089
321546
118497
458892
534148
302133
596730
734046
226644
878067
804226
374380
472918
209640
442483
372516
503904
591127
603795
609126
664222
918764
176152
592982
533418
674373

اسم الطالب
ميادة عبد الخالق عبدالقادر يوسف
مارى جرجس سعد اسطاورو
ادهم محمد سيد عبد الحافظ
اسراء زهير محمد محمد غانم
محمد سامي ابو العنين الشال
خلود حسن مختار حسن
هاجر سامى ابراهيم راضى اسماعيل الشرقاوى
اية ابراهيم عامر عماره
نهله احمد شفيق احمد
أيه فوزي عبد المنعم رشدي
فردوس الطيب حامد محمد على
احمد اشرف سيداحمد علي شحاته
عمر ناصر سعد محمد المسلمانى
ضحى محمد سعيد محمد ابو النصر
امير ماهر ابراهيم غب﷼
كريم محمد عبد المجيد احمد عقيلي
سهيلة عاطف عبد الحميد احمد
هند سعيد على سالم شحاته نصر
احمد محمد السيد محمد
محمد يحيى حسن عبدالباقى
اسﻼم عبداللطيف بركات عبداللطيف غنيم
هاجر عصام ابراهيم على
اسﻼم ياسر عبد الحميد شعبان عامر
رانيا مصطفى محمد عوض كاسب
احمد محمد فوزى محمد طنطاوى
احمد خالد فهيم عبدالحميد محمد
شادى احمد عبد العزيز احمد
منار علي عمر محمد
نور الهدى مصطفى محمود سالم
محمود محمود عبده معروف
سلمي محمد عبد الكريم احمد الكﻼ
عمرو محمود احمد محمود المكاوي

الكلية
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تربية ابتدائي دمنهور
إعﻼم بنى سويف
اقتصاد منزلى حلوان
تجارة جامعة السادات
تربية طفولة أسوان
تربية ابتدائي دمنهور
علوم رياضة جامعة دمياط
معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات
علوم كفر الشيخ
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
اداب الزقازيق
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
حقوق اسيوط
نوعية المنيا
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره كفر الشيخ
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
كلية اﻻثار ج اسوان
حقوق عين شمس
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تربية جامعة دمياط
عالي هندسة بلبيس
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية سوهاج
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره بور سعيد
تجاره اﻻسكندريه
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات.
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
588534
530330
605317
504380
121023
669513
875568
366060
130883
366138
535361
610433
821874
612817
231629
608271
679182
150971
286840
589723
829511
214810
282094
121529
309753
224963
425314
433913
470971
381780
119665
222536

اسم الطالب
محمد أحمد حسن الشناوى الشيخ
عمر محمد فاروق أبو علو
آﻻء السيد ثابت رجب
نوران سامح محمد يوسف فتحى
خالد سعيد يوسف محمود
محمد منتصر نجاح عرفات
نادين احمد راشد حمادى
جﻼل عبدالفتاح جﻼل محمود
مريم ايمن سيد علي
احمد اشرف محمدى عبدالرازق
عبير خالد سعد عبد الفضيل عبد ﷲ
احمد نبيل محمد رشاد محمد حمدى
اسراء جمال حسن بكرى
منار صبرى الصادق مرسى
مارى جرجس سيدهم أسكندر
ياسمينا ابراهيم توفيق هﻼل عطيه
اﻻء رجب ابراهيم حامد حسن
هدير احمد عثمان احمد
مي ثروت مبروك محمد
عبد الرحمن خالد العدل عبد السﻼم العدل
نور جمال عزت كامل
ابرام رمزى سعد ابراهيم
اﻻء حسن حسن البانوبى
محمود محمد صﻼح الدين محمد
محمد نزيه محمد هاشم عبد المقصود طلخان
محمد رائع سيد صالح مجاهد
رانيا أحمد محمد أحمد
محمد حسن عسران محمد المراسى
ساره ابراهيم امام محمد عبدالرحمن
رضوى سيد يس عبدالرازق
خالد عصام محمد عدلى
محمود طارق زكريا محمد

الكلية
علوم رياضة طنطا
اثار القاهره
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب دمنهور
تجاره القاهره
تجاره المنصوره
اداب سوهاج
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه طنطا
اداب بنها
تجاره دمنهور
معهد فني صحى الزقازيق
حقوق قنا جنوب الوادي
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
نوعية الزقازيق
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب انتساب موجه حلوان
تربية عين شمس
معهد فني تمريض طنطا
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره القاهره
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية ابتدائي فرع مرسى مطروح
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
علوم حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
840765
148801
502911
164469
478410
124149
315902
434249
524908
132740
242532
745202
898036
434550
669412
667390
362722
385618
360003
224174
605476
121761
581418
446132
750507
362847
431710
902417
167309
753547
579902
107883

اسم الطالب
محمد مصطفي عبد الحكيم احمد
خالد على محسن عبد الحميد
يارا عصام الدين محمد محمود السيد
هدى مراد ابوبكر امين
سعد كمال ابراهيم شعﻼن
عبد العزيز حسام الدين عباس ابو العﻼ
ايهاب عبد الحميد سندمحمد سند
عبد الرحمن صﻼح عبد الرحمن محمود احمد
آيه عبد المحسن محمد عبد المحسن
عبد ﷲ احمد علي عبد ﷲ
احمد جمال مرزوق احمد حسين
اسامه محمد سليمان محمد
يوستينا يسري صابر عبد ﷲ
زياد محمد عيد ابراهيم ابراهيم مرسي
احمد عادل عبده محمد
شيماء محمود شوقى محمد المنوفى
عبدالرحمن محمد عبدالحميد فرج ﷲ
احمد ناصر شمس الدين بدر الدين
احمد ايمن السعيد السعيد الحنفى
ميرنا حسن صﻼح الدين حسن
فاطمة محمود كامل الرشيدى اسماعيل
اميره على حسانين ابراهيم
حسام كمال عبد الحى ابو شامية
محمد عبد العزيز مبروك محمد مبروك الجبالى
يوسف سمير الدسوقي عبد الرازق بدر ال
مصطفى سيد سيد عبدالمقصود
مصطفي محمد السيد محمد
بسمه جمال محمد احمد
شيماء محمد عبد التواب محمد
محمد محمد عاطف عبد الغنى ابراهيم موسى
هالة سﻼمة عبدﷲ محمد شرف الدين
محمد صفوت عبد الحليم على ابو طويلة

الكلية
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ
تجارة جامعة السادات
علوم رياضة بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم اسوان
تجاره انتساب موجه حلوان
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية سوهاج
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
علوم المنصوره
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب م .بنها
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره المنصوره
تجاره طنطا
تجاره بور سعيد
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره طنطا
اداب سوهاج
اداب انتساب موجه الفيوم
تجاره بور سعيد
نوعية طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
468691
502913
611423
222374
817813
680749
666654
908968
449085
510335
527063
813269
674160
667062
132959
228520
152232
108335
584069
288360
875382
526213
731627
472189
548355
126513
538106
318757
161968
736487
285520
351551

اسم الطالب
محمد السعيد البربرى محمد
آﻻء طاهر محمد حنفي
عادل سيد أحمد وصفي سيد أحمد
اسماء ربيع انور توفيق
احمد محمد رجب عبدﷲ
اسراء رمضان السيد جبر
يوسف اسماعيل يوسف الششتاوى
مياده مصطفى لبيب احمد
منه ﷲ اسامه محمد حلمي الهراس
السيد فايز عيد رضوان ابو غزاله
شروق احمد فتحى محمد زكى
يوستينا فؤاد فاروز ابراهيم
هانم جمال السعيد عبده الخطيب
ساره احمد محمود محمد عزام
عبد ﷲ ابراهيم احمد ابراهيم
محمد أمجد على عبده جامع
مصطفى ابو الخير سيد عبد السميع
مروة محمد حسام ابراهيم عبد الحميد
مصطفى شبل محمد الشيتى
مهيتاب بهاء الدين محمد عبد العال
جورج الفى رزق يسى
مؤمن محمد جابر عثمان جابر
يارا صبيح السيد سليمان صبيح
هانم على على محمد
محمد ابو السعود محمد عبدربه سلمان
ريهام بدر عبد الفتاح حسن
وسام احمد محمد ابو بكر عبد الرؤف القوني
علياء بهاء محمد العباسى
عبد ﷲ حسين سيد حسين
محمد عبد الحميد فتحي عبد المقصود اسماعيل
زياد علي زكريا محمد حسن
نورالدين محمد محمود غنيمى

الكلية
نوعية كفر الشيخ
اداب اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه الزقازيق
كلية البنات تربية عين شمس
اداب المنيا
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
دار العلوم الفيوم
كلية تجارة ج أسوان
اداب طنطا
اداب دمنهور
طب بيطرى اﻻسكندريه
تربية ابتدائي المنيا
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
حقوق المنصوره
علوم رياضة حلوان
تجاره عين شمس
معهد فني صحى رياضه بنى سويف
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره القاهره
تجاره اسيوط
معهد فني صحى اﻻسكندريه
علوم الزقازيق
تربية ابتدائي كفر الشيخ
علوم رياضة دمنهور
حقوق القاهره
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
تمريض بنها
اداب انتساب موجه بنى سويف
تربية/رياضه الزقازيق
تجاره عين شمس
علوم عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
110703
152318
110366
311577
884355
582333
106748
596715
511566
822199
464918
749650
807501
107643
606762
148996
524794
913295
388931
282719
314267
103062
534200
363318
589487
305025
609971
752643
444072
673471
317927
161625

اسم الطالب
اسﻼم طارق محمد عبد الحافظ
محمد عادل نسيم صالح
مصطفى سمير فريد يوسف
محمد جمال محروس عبد المقصود
جمعه على عبد العال محمد
اسراء احمد حلمى شتا
محمد فؤاد عزمى على عزام
شريف طارق عبد الرحمن محمد خاطر
ساره ناصر محمد محمود بيومى
عبد ﷲ محمد سليم حسن
احمد فتحى علي ابراهيم جبر
شريفه حسن محمد هﻼل
محمد علي الورداني علي
نور عادل محمود ابراهيم
لوسين مجدى يوسف وديع ابراهيم
ياسمين عادل محمد عبد المقصود
محمد هاشم محمد ابراهيم السيد
اﻻمير محمد عبد المقصود محمود
محمود خالد شعبان ابوعﻼم
اسراء ابو بكر مصطفى حسين
اميرة عزت محمود على
يوستينا نبيل سليمان جرجس
منة ﷲ محمود كمال عبدالجابر احمد
مينا عازر حبيب عازر
محمد جوده احمد محمد قربه
جهاد عادل العبسى ابراهيم
احمد سالم مصطفى سالم
مريم عصام الدين صﻼح عثمان على
ايمان مصطفى محمد الصعيدى
اسراء هشام محمد عبد ﷲ الحنفى
كريم احمد عبد الغفار مرعى
يوسف شعبان السيد حسن

الكلية
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تمريض بني سويف
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اسيوط
رياض اطفال المنصوره
حقوق انتساب موجه القاهره
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات اﻹدارية
اداب انتساب موجه دمنهور
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
تمريض كفر الشيخ
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره انتساب موجه بنى سويف
حقوق القاهره
نوعية الزقازيق
حقوق القاهره
تجاره طنطا
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
فنون تطبيقيه حلوان
تمريض شبين الكوم المنوفية
حقوق حلوان
معهد فني صحى اﻻسكندريه
علوم رياضة حلوان
تجاره طنطا
طب بيطرى جامعة السادات
نوعية الزقازيق
علوم بورسعيد
طب بيطرى بنها
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
ك.ت .فني صناعى المطريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
370165
154165
617204
464009
466306
610667
227232
429504
117253
377721
527592
605005
125667
210149
241058
907335
351697
831114
166618
906064
579874
308587
664129
577864
731679
168035
730868
284096
354835
301632
118305
678029

اسم الطالب
بيتر فرج وحيد رياض
امانى محمود مرداش محمد
عبد الرحمن محمد مسعد سالم الديب
مريم رضاء فليب حبيب
ايمان ابراهيم السيد البغدادي
عرفه عاطف احمد عبدالمقصود
نورا شذوان عوض اسماعيل
هبة مصطفى كمال على عبدالجليل
مروه محمد علي احمد محمد
ميرنا جرجس سعد موسى
ميرنا سمير نعيم غب﷼ حنا
ايمان محمد عبدالجليل احمد
اﻻء حسين حسن مامون
سلمى محمد اكرم النجدى
رحاب صبحي ديب سنوسي
مها عبد الغنى يوسف احمد
كريمه هشام محمد كامل جاد
هيثم حسن جيﻼنى محمود
عﻼ صالح عبد الوهاب عبد الخالق
طاهر علي عبد الحميد محمد
نعمه توكل رمضان محمد عجﻼن
ندى يسري محمد عبدالعاطى حشاد
اسراء ناجى عبد اللطيف عبد اللطيف البيلى
حسام محفوظ محفوظ خفاجى
محمد حامد جودة السيد بندارى
ميار احمد عبد الرحمن عبد السميع
مصطفى على محمدى على حبشى
محمد عبد اللطيف محمد حسن
اﻻء سامى حلمى عبداللطيف
محمد احمد عبداللطيف محمود الميهى
امنية اشرف حلمى سيد مصطفى
احمد اشرف احمد يوسف الموافى

الكلية
حقوق عين شمس
اداب بنى سويف
تجاره بور سعيد
تربية كفر الشيخ
طب بيطرى اﻻسكندريه
اداب الزقازيق
تجاره القاهره
حقوق اﻻسكندريه
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية/رياضه عين شمس
تربية أساسي اسكندرية
علوم الزقازيق
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
دار العلوم ج القاهره
اداب انتساب موجه سوهاج
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية
تربية الفيوم
تربية رياضية بنين سوهاج
اداب المنصوره
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تربية ابتدائي المنصوره
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تجاره الزقازيق
حقوق بنى سويف
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره طنطا
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
اداب القاهره
علوم المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
914083
826218
886312
114759
226843
454257
372134
211200
879912
527191
579202
429017
756552
679530
837338
906368
120521
219376
391494
736234
901786
739174
236559
386712
745011
317266
833116
843024
743228
472953
603731
662946

اسم الطالب
ناهد بسطاوى عبد الحافظ بسطاوى
نجوى ابراهيم احمد محمود
محمد محسن عبد الحى جاد الرب
دينا جمال عبد السﻼم على
سعاد على عبد الرحمن محمد
ريم محمد شوقى القطب العبد
ايرينى هانى منير جرجس
نورهان طارق عبد الحليم شندى
محمد اشرف السيد السيد
حبيبة احمد على محمد دسوقى
اميرة محمد محمود السعيد
اميرة هيثم عبد المطلب حامد محمد
سماح سويلم عودة محسن
السيد عاطف عبد ﷲ محمود
محمد صابر عبدالفتاح أحمد
عبير محمد ثابت عبد الرحيم
عادل عادل عبد الظاهر محمد
مينا رضا عزيز اسكندر
دينا نصر بهيج خليل بطرس
محمد حسن عبدﷲ على
ايه السيد احمد فراج
منه ﷲ رضا متولى نصر
احمد عبد الرازق ابراهيم احمد
منه ﷲ محمود عبدالودود محمود
اسراء حسونة حسن سليمان
رقية زكريا محمد حلمى سعد احمد
هاجر عبد ﷲ نوبى شحات
شهيرة محمد سعد زيادى
ميرنا مكرم منسى عزيز
محمد جمال خفاجى حسين
يوسف هشام محمد على حسنين
اسﻼم اسماعيل محمد حسن الشوادفى

الكلية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
اداب اسوان
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
زراعه القاهره
حقوق القاهره
تجاره طنطا
اداب طنطا
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره اسيوط
تربية اسكندرية
اداب طنطا
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تربية العريش
معهد فني صحى رياضه المنصورة
اداب فرع الوادى الجديد
اداب سوهاج
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
اداب سوهاج
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية اﻻسماعيليه
تربية ابتدائي بنها
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب انتساب موجه المنيا
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
حقوق طنطا
معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات
زراعه المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
592922
684473
468098
451615
577282
296989
354068
170118
912871
831630
228258
503476
526478
579097
537049
377605
233752
589494
434672
209920
445379
887878
376829
454241
843262
387041
583816
444483
883788
161302
603800
448776

اسم الطالب
عمر ايمن على على مقلد
احمد طارق عبد الرؤف محمود
ندا ماجد عبدﷲ عامر الشاذلي
شريف اشرف عبد الرحيم العزب عطيه
حسين رسمي سليمان محمد احمد
ايمان طه عبد الحميد اسماعيل
عبدﷲ ابوالفتوح محمد احمد
رانيا جمال محمد عبد الغنى
كيرلس يوسف انور ادوارد ايوب
الزهراء مصطفى محمد احمد
احمد موسى محمد ابراهيم بطاح
مريم محمد ميﻼد مصطفى جوده
احمد المرسى محمد مرسى سليمان
محمد النادى محمد النادى
سعاده فرج سعد ابراهيم الديب
كريم على محمد مرعي
محمود ابراهيم عبد الرحيم ابراهيم
محمد سعد حسين الشهاوى
محمد حسنى محمد احمد احمد
سلمى عاطف عبد الحميد فرغل
علياء صابر على ابراهيم الشيشينى
كيرلس عماد دانيال تاوضروس
علياء محمدى ابراهيم صالح
رقيه سالم غريب حسن
عفاف اسماعيل ابراهيم على
ساره عادل عبدالﻼه ابوالمعاطى
هاله هﻼل على شمه
محمد صبحى حسين إبراهيم خلف
اسراء محمد حسن صالح
ساره حنفي محمد علي
احمد محمود عارف احمد
ايه خالد حسن هاشم

الكلية
حاسبات ومعلومات المنصوره
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تربية كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه طنطا
حقوق طنطا
كلية البنات تربية عين شمس
حقوق القاهره
اداب الفيوم
الزراعة والموارد الطبيعية ج اسوان
معهد فني صحى سوهاج
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
تربية/رياضه طنطا
معهد فني صحى اﻻسكندريه
حقوق بنها
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره طنطا
تجاره اﻻسكندريه
حقوق القاهره
تربية طنطا
تجاره اسيوط
طب بيطرى بنها
تجاره طنطا
تربية /رياضه المنيا
تجاره انتساب م .بنها
تربية طفوله طنطا
تجاره طنطا
اداب اسيوط
تجاره انتساب موجه بنى سويف
علوم رياضة الزقازيق
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
670110
668412
878538
827247
222959
734782
139997
428353
829270
672487
880541
278614
528857
440455
813593
815979
817371
205292
358613
581143
589952
215751
754970
598059
122004
302168
375529
140573
842466
749989
127399
613056

اسم الطالب
نجﻼء فتحى محمد محمد حسانين
خلود عاطف محمد رضوان عبد العزيز
هند عوض حافظ ثابت
محمد احمد محمد محمود
محمد مصطفى حسين حسين
احمد عماد احمد السيد نمر
محمود محمد السيد عبد الواحد موسى
يوسف السيد يوسف السيد يوسف
دينا علي مصطفي محمد
ايمان سالم شاكر سالم
مصطفي احمد فرغلي مصطفي
يوسف عماد الدين محمد احمد
عبد الرحمن السيد حسن على الشنوانى
اية السيد محمد السيد عبد الفتاح اباظة
خلود جابر احمد علي
صفاء سيد على شحاته
يوسف عاطف فتحى صادق
بوﻻ ميشيل زكريا جرجس
دنيا اشرف مصطفى محمود
يوسف وائل فؤاد حبيب
محمد فهيم مسعد الخياط
مريم ثروت فتحى ناشد
محمد صبري حامد محمد
اسراء مدحت مصطفى التمامى
اسراء رمضان ابراهيم محمد
ماجد عبد الغني عبدالسﻼم الشبشيرى
هند ابراهيم رياض عبيد الفران
سناء سمير محمد عبد الصمد
اية محمد بدوى محمود
حنان عصام الدين رشدي علي
هالة سعد يونس عبد الرحيم
خالد عبد ﷲ السيد حسين نجم

الكلية
تربية المنصوره
تربية المنصوره
اداب اسيوط
تربية قنا ج جنوب الوادى
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تربية المنصوره
اداب سوهاج
تجاره القاهره
تربية اسكندرية
تجاره اﻻسكندريه
تربية المنيا
اداب المنيا
تربية المنيا
معهد اﻷلسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر
تربية عين شمس
تربية رياضيه بنين المنصوره
تجاره جامعة دمياط
تجارة جامعة السادات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالبات
علوم القاهره
تربية شبين الكوم
زراعه مشتهر
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
580381
809103
893135
217128
156822
450334
536995
324199
181268
676660
453957
118226
169118
537961
320318
658170
280508
886441
288029
461462
728268
465398
234635
828370
607989
661401
156248
602423
535138
150351
501962
906363

اسم الطالب
يوسف محمود زكريا الشافعى
مارين صﻼح شحاتة عازر
اسﻼم جمال عبد الموجود عبد ﷲ
محمد عادل عبدالحكيم سيد احمد
عﻼء جمال راغب علي
ياسمين كمال موسى عرب
اميره صﻼح عبدربه شعﻼن
سلويت عبد الباسط عطيه سعد
عبد التواب عادل عبد التواب محمد
احمد السيد حامد محمود الصقار
امل ابراهيم عبد القادر ابراهيم الجميعى
ايه صﻼح مراد احمد مراد
جهاد مسعود رجب عبد ﷲ
ساره محمد محمود محمد مرسى
محمود عزام عبد الفضيل عبد المجيد
ايمان عادل رجب محمد الشال
لبنى حسين عبد المنعم مليجي شومان
حنان عصام عبد الباسط حسن
مازن مجدي فكري محمد محمد
ايه عادل عبدالعظيم سلطان
محمد حماده جمعه شداد عبد السميع
عمر جابر كمال عبدالفتاح الموصل
عبد ﷲ محمود عمر محمود
ياسمين عبد الرازق محمد احمد
ايمان رمضان السيد مسلم سويلم
كريم محمد محمد صﻼح الدين
ياسمين عمرون عبد ﷲ محمد
نسمة كمال السيد متولى متولى سويلم
عبير نبيل خميس كامل محمد غازى
رضوى احمد عبد الرازق احمد
ساجي سامي عطية السيد احمد
سعاد احمد على محمد

الكلية
تجاره جامعة السويس
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره سوهاج
علوم رياضة حلوان
تجاره بنى سويف
تربية ابتدائي طنطا
تربية طفوله ج دمنهور
تجاره جامعة السويس
اداب الفيوم
تجاره المنصوره
اداب انتساب موجه طنطا
كلية البنات تربية عين شمس
اداب الفيوم
زراعه طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب المنصوره
اعﻼم القاهره
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي كفر الشيخ
علوم رياضة الزقازيق
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تربية الزقازيق
حقوق المنصوره
تربية /رياضه بنى سويف
تربية الزقازيق
تربية دمنهور
علوم القاهره
زراعه اﻻسكندريه
اداب سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
370350
373044
367942
737831
360458
218569
377522
731441
463338
305070
460943
535424
314030
905341
660550
895477
167565
229885
210383
537229
848162
277262
596992
887830
289714
218959
756069
369050
681385
377049
516585
158177

اسم الطالب
محمود احمد عبدالستار فرج
ندى وليد محمد حسنين محمد
هدير ابراهيم حسن سليمان
هاله محمد السيد زيدان
رامى عطيتو عطا ﷲ سعيد
اسراء شنيب عبد الخالق اسماعيل
ايه عاطف عبد ربه السيد عبد ربه
اسماء السيد احمد على جابر
ايه جابر شلبي عبدالتواب حسونه
شدوة عبد الفتاح ابراهيم صقر
سعد حسين ابراهيم احمد سالم
الشيماء سامي مبروك جويلي
اسماء منصور ابراهيم جبران
بسمه احمد خليفه سليم
ايه ﷲ ابراهيم سعد ابراهيم اسماعيل
مصطفى على عبد الﻼه محمود
منار عبد ﷲ سيد ابوسيف
شاهندا طارق صبحى محمد
ساره عمر عبد المنعم محمد بلبل
ساره ياسر سعد محمد الحجازى
طارق عبد الباسط جابر على
وسام خيري ابوالسعود عبدالعزيز
سلوى طلعت حسن على محمد حجاج
مارك محسن ارميا ارمانيوس
سارة حسن محمد احمد مجاهد
محمد وائل احمد محمد منصور
على السيد عبد العال محمد
فاطمه خالد حسن محمد الغباشى
رنا المهدى عبد المنعم المهدى كراوية
نورا احمد كمال محمد السيسى
محمود عيد عبدالعال حجازى
ريهام عثمان احمد عبد ﷲ

الكلية
تجاره عين شمس
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
علوم رياضة الزقازيق
تجاره الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
دار العلوم ج القاهره
اداب الزقازيق
نوعية فنيه كفر الشيخ
علوم رياضة جامعة السويس
معهد فني تمريض طنطا
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره سوهاج
تجاره المنصوره
تجاره سوهاج
تربية الفيوم
تجاره عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
تجاره اسيوط
تجاره عين شمس
تربية جامعة دمياط
تجاره اسيوط
كلية البنات آداب عين شمس
تجارة جامعة السادات
معهد فني صحى اسماعيليه
تجاره بنها
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
816096
527383
441380
740510
321333
207772
542198
310051
841024
229883
430650
114915
759208
883798
226811
452075
891736
669954
915870
382765
122660
436841
444417
452957
908920
580107
161130
165139
583917
672705
809478
302144

اسم الطالب
اسماء عثمان عبد المجيد عثمان
اميرة جمال مصطفى عمر
مونيكا جيد زكرى جيد بخيت
محمد محمد الباز السيد
شيماء محمد عبد العزيز ابو حسن
مونيكا هاني جورج حبيب
عبد الرحمن عيد احمد حسين كريم
محمود سامي حسين عبد العزيز
ماجده محمد حسن عبد العزيز
سميه احمد عبدﷲ محمود
دعاء محمد صابر عبدالغنى نصر
نورا اشرف احمد حسين شعبان
عبدالرحمن اسامة حسانين محمد تعيلب
اسماء عبد المعطى تمام همام
اية حسن عبدالمنعم ابراهيم
باسم اشرف على مراد
مرفت عﻼء جمال عبد الرحيم
امنيه عرفان صﻼح عرفان محمد
اسراء جﻼل عبداللطيف محمد
اسماء عطيه عبدالجليل مكتي
يسرا حسن بيومي بيومي
هدير جابر عبد الرحيم حافظ عطيه
احمد محسن فتحى سعد بدر
هدير عبد الهادى محمد احمد النجار
فاطمه محمد على سعيد
ساندى محمد وهبة البيلى
اسماء محمد جمعة كامل
احمد خالد احمد عبد العال
سارة محمد زكى المرشدى
محمد عبد المجيد فتحى عبد المجيد هﻼل
سمر ابراهيم شحاتة عبدالرحيم
بافلي القس باخوميوس غالي ميخائيل

الكلية
تربية ابتدائي المنيا
زراعه سابا باشا اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
نوعية موسيقيه اشمون
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
تمريض شبين الكوم المنوفية
تجاره بنى سويف
معهد فني صحى امبابة
اداب كفر الشيخ
اداب حلوان
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
اداب اسيوط
تجاره انتساب موجه عين شمس
طب بيطرى كفر الشيخ
تجاره اسيوط
معهد فني صحى المنصوره
تربية ابتدائي اسيوط
علوم بنها
اداب القاهره
حقوق اﻻسكندريه
العالي للدراسات اﻻدبية كنج مريوط
اداب طنطا
تجاره سوهاج
علوم المنصوره
تمريض بني سويف
علوم رياضة بنى سويف
تجاره طنطا
طب بيطرى المنصوره
تربية المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
245425
729443
665334
542222
884118
205992
890432
735946
672147
657734
383497
371294
751895
295618
884979
742692
222263
237211
456670
831007
881379
897262
904871
242118
651653
748386
168255
506208
281932
890756
668229
431857

اسم الطالب
مروه احمد عبدالفهيم عبد الكريم
ياسر نبيل عثمان حسن محمد
منه ﷲ حاتم حسن ابو الفتوح اﻻنصارى
على طارق على عبد الجواد
راعوث صﻼح ناجى اسكاروس
احمد عمر لبيب احمد السعدنى
ايه عادل عبد البارى عمار
محمود السيد سﻼمة عبدالعال
سوزى اسعد رمزى السيد
محمد رضا احمد ابراهيم المتولى
احمد محمد محمد ابراهيم
بيشوى عماد كمال رزق جرجس
منه ﷲ سمير السيد صالح محمد عبده
نور عماد الدين على محمود
ابرام هانى قيصر مرقص
روﻻ كمال محمد محمد اسماعيل
عمرو عماد بخيت مهران
محمد احمد عبد الصانع محمود
هدير فتوح ابراهيم محمد نوار
مياده حسن مصطفى محمد
كريمه سيد احمد حسين
احمد عبد الرحمن حلمى محمدين
خالد جابر حجازى اسماعيل
حسام طارق مصطفي العربي
عبد الحكيم محمد ممدوح عبد الحكيم حامد
على محمد محمود احمد خليل
منار احمد صﻼح محمد فتح الباب
آية صﻼح سعد خضر
مريم ايهاب احمد محمود خضر
كريمه عاطف احمد محمد
حسن يونس حسن محمد يونس
عبد الرحمن ايهاب محمد ابراهيم حمزة

الكلية
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره جامعة السويس
اداب المنصوره
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
تربية اسيوط
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
معهد فني صحى اسيوط
علوم الزقازيق
تربية المنصوره
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم عين شمس
اﻷكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
اداب عين شمس
تجاره اسيوط
تجاره جامعة السويس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب انتساب موجه طنطا
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
اداب اسيوط
إعﻼم بنى سويف
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره بور سعيد
تجاره جامعة السويس
اداب الفيوم
اداب انتساب موجه دمنهور
ع.كندى تكنو.اعﻼم ت.خامس
تجاره اسيوط
معهد فني صحى المنصوره
حقوق اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
733880
178152
878586
150995
160514
609068
651081
756560
579802
736142
887601
282766
471239
599472
385546
468785
318130
681893
284445
883446
581970
836719
732036
887200
119816
296597
681760
725722
603983
738344
433765
593431

اسم الطالب
اسراء حمدى حافظ عثمان
صﻼح عاشور صﻼح امام
ناهد عبد المنعم عبد الظاهر نصير
سارة عﻼءالدين سيد سيد
شيرين سيد عبد التواب احمد
محمود السيد السيد سالم الغرباوى
رانيا محمد محمد فرج دبسه
ميادة موسى سالم حمدين
مرام رفيق جﻼل السيد سالم
محمود على رجب محمد
ايمان احمد عباس على
ريم شريف كامل عوض
اميرة احمد حسن احمد حسن عرفه
محمد حلمى محمود حسين
محمود عبدﷲ محمود مروزق
محمد عبد الباسط بهجات محمد سعد
محمد حمدي عبدالعظيم الجمل
محمد فتحى احمد ابراهيم سليمان
فاطمة محمد محمد مرسى
محمد ماجد احمد توفيق
ايه عبد القادر محمد عويس
إلهام الدوشي محمداني بكر
عمر سمير نجيب عبد المجيد مرزوق
هدي محمود تمام عبد العال
محمد على عبد اللطيف قطب على
ايمان احمد محمد حسن محمد
ايه اشرف عبد الرازق يسن البن
ساره عبدﷲ كامل احمد رزه
محمود مدحت اﻻمام الغضبان على
ايه ابراهيم احمد عبدالودود
محمد مصطفى محمود احمد الجندى
الشيماء على السيد امين يونس

الكلية
اداب الزقازيق
تجاره القاهره
معهد فني صحى اسيوط
تربية حلوان
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف
اداب الزقازيق
تربية المنصوره
تربية العريش
علوم المنصوره
حقوق الزقازيق
اداب اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية كفر الشيخ
تجاره الزقازيق
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
حقوق طنطا
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره المنصوره
حقوق عين شمس
معهد فني تمريض اسيوط
تجاره طنطا
تربية قنا ج جنوب الوادى
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
معهد فني صحى اسيوط
حقوق القاهره
بنات تربية/رياضه عين شمس
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره الزقازيق
حقوق الزقازيق
تجاره الزقازيق
علوم رياضة دمنهور
تربية جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
680149
374429
438499
591927
301477
394631
801567
742741
613485
743358
607359
389508
109948
225546
208575
602653
180901
609227
244777
662096
531651
283139
112188
742595
538335
585631
143248
438872
442344
539585
151823
806880

اسم الطالب
محمد ناجح عبد السميع جمعه حوريه
نيرمين السيد السيد عبدالمنعم مصطفى
الشيماء عادل عيسي علي
روان عماد محمد فاروق الشناوى
محمود جمال محمود عبد العزيز
سيد يوسف سيد يوسف
عبد ﷲ ناصر أنور محمد
اﻻء عبور احمد محمد
وليد صﻼح منصور عبد المجيد
عبد ﷲ فرج ابراهيم سالم
عمرو عماد الدين احمد احمد محمد فوده
ابانوب هانى رضا ميخائيل
عبد الرحمن عادل فاروق عبد اللطيف
اسراء محمد محمد عبدالخالق
اسراء طارق محمد زينهم
خلود عبدالصمد عبدﷲ السيد
احمد محمد الصاوي احمد علي
محمد السعيد عبدالوهاب أبو السعود
انس حسب النبى رجب حسن
ايمن احمد عبد المعطى محمد بيلى نجم
احمد سعيد محمود على بدر
نورهان مدحت محمد السيد
وفاء عادل محروس طه
ساره انور عبدالصمد عبدالرحمن
يسرا سامى كامل عبد الجواد ناجى
نانسى السيد المحمدى الدمرداش
شيرين صﻼح عبد العال محمد ابراهيم
روضة عبد الحميد جابر عبد الحميد عليمه
محمد رضا حامد منصور
رحاب حسني احمد مرسى السيد
احمد على رضا دسوقى على
نسمة نبيل عدلي ابراهيم

الكلية
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
تربية ابتدائي بنها
تجاره كفر الشيخ
اداب جامعة دمياط
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
حقوق بنها
معهد فني تمريض المنيا
حاسبات ومعلومات الفيوم
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
زراعه القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب القاهره
علوم بنها
حقوق بنى سويف
تجاره انتساب موجه الزقازيق
حاسبات ومعلومات الفيوم
اداب انتساب موجه المنصوره
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
دار العلوم ج القاهره
تمريض اﻹسماعيلية
تجاره دمنهور
رياض اطفال المنصوره
السن عين شمس/رياضة
علوم رياضة الزقازيق
حاسبات ومعلومات حلوان
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
502831
180060
455388
292004
168144
163922
287880
455639
907972
136432
221785
524767
439057
559318
464227
277501
807584
811832
237916
682620
815443
208336
207647
237841
382469
207895
653503
587646
376087
659127
755153
595324

اسم الطالب
عمر عادل عبد القادر ابراهيم احمد
صافيناز ابراهيم صالح محمد
السباعى محمد عبدالعليم راضى
رانا سعيد عاشور محمد
عبد ﷲ ممدوح عبد الخالق عبد ﷲ
حازم عماد محمود هارون
محمد محمود توفيق عباس
السيد ربيع يوسف عبدﷲ بكر
ملك رجب حسن عبد الحليم
ايه نشات عبد الستار عبد الخالق
مريم محمد مدحت خليل ابراهيم
جون نسيم شحاته معوض
مريم كمال صبحى عبدالمقصود عبدالمتعال
هبة السيد محمد السيد منصور
مصطفى احمد عبد الوارث بسيونى يوسف
خالد عﻼء محمد حسن النحال
زينب خيرى السيد محمد
مصطفى صافى محمد عيسى
مريم عادل محمد بحيرى
ايمان محمد احمد محمد على بدوى
دينا صفوت كامل حبيب
رودينا احمد فتحى عبد الجواد
ساره معتز محمد صبرى
اسماء اشرف احمد ابراهيم
حسين حاتم حسين محمد
ايه ﷲ ايمن ابو العنين الشربينى
محمد صﻼح فرج محمد البسطويسى
هبه محمد محمد حلمى ابو الشدايد
مصطفى محمد احمد سليمان دعبس
هاجر مجدى عبد الحليم عبد الحليم البهات
ايمان مجدي محمود فتحى حسين الطحاوى
مي شعبان فوزي محمد داود

الكلية
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
تجاره طنطا
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية طنطا
اداب سوهاج
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
تجاره اﻻسكندريه
تجاره كفر الشيخ
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب انتساب موجه المنيا
تجاره اسيوط
تربية حلوان
تربية ابتدائي المنصوره
اداب المنيا
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية حلوان
حقوق بنها
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
استنفد الطالب رغباته
علوم بنها
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
تربية العريش
معهد فني صحى بور سعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
531101
205000
824393
531091
284762
444536
220612
448017
831179
661345
543250
548118
674942
830016
503184
899555
741608
290029
685144
218585
674518
900776
908828
576227
142758
282808
120234
729806
301147
549306
614320
544887

اسم الطالب
يوسف السيد يوسف السيد حمودة
محمد حماده حماد محمد
رانيا نمر عبد الحميد عبد الشافي
محمود مبروك ابراهيم ابو العنين
مي فتحي عبدالغفار متولى
سمير محمد كامل خليفه الصعيدى
ابانوب سمير بارح نصر ﷲ
احمد محمد عبد الرحمن السعداوي
هاجر سيد سعدى محمد
ماريهان مجاهد السيد مجاهد ستو
محمد عصام فتحى عبدالحميد
مصطفى محمد محمد محمد الشباسى
اميره المرسى محمد المرسى شاهين
غادة عبداللطيف حسن محمد
احمد محمد سﻼمة الشال
اشرف مكرم محمد عبد الرؤوف
امير عبد الباري السيد محمد العزوني
تسنيم ماهر محمد ابراهيم ابو زيد
عصام احمد السيد محمد
نورهان نصر عبد المغيث عامر
بسمه عبد الفتاح توفيق حسين الخولى
كرستين رافت صبحى عطيه
امانى فوزى عبد العظيم محمد
هانم السيد محمد ابوالخير
مروه لملوم احمد السيد ابوزايدة
ريم رضا السيد عبدﷲ والى
كريم محمد فوزى عبد الغفار
نهى ناصر جابر عبدﷲ
محمود طارق زكى صالح
فاطمه عباس محمد عباس حبيبه
مها السيد محمد متولى
محمد جابر احمد بسيونى

الكلية
تمريض دمنهور
تجاره القاهره
علوم اسوان
تجاره دمنهور
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره طنطا
تربية حلوان
اداب طنطا
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره طنطا
علوم المنصوره
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره طنطا
اداب سوهاج
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب القاهره
تجاره سوهاج
السن عين شمس
علوم المنصوره
تربية رياضية بنات سوهاج
علوم بورسعيد
تربية طنطا
تربية حلوان
اداب القاهره
تجاره انتساب م .بنها
اداب الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
علوم رياضة اﻻسكندرية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
237446
438034
753300
473355
361425
847282
313793
532192
390648
167847
905524
600703
729030
610515
457101
133134
464361
155866
383786
473538
906918
743924
593988
374059
365953
303433
302236
427755
549722
371392
515845
226358

اسم الطالب
خلود عيد شاكر محمد
الشيماء بﻼل هاشم بدر ابراهيم
فاطمه الزهراء جابر الحسينى شلبي الجيزى
مروه حمادة السيد الجداوى
سلمى عادل مدبولى عمر
احمد عبد المنعم فاضل عبيد
ياسمين فتحي عبدالفتاح رمضان
سيف نبيل سيف النصر عبدالعاطي قاسم
مصطفى سليمان عبدالفتاح سليمان
دعاء احمد محمود رياض
مروه عبد الحميد السيد عبد الحميد
مى محمد فتحى عبدالهادى محمد
نورهان ابراهيم عبد الفتاح محمد منصور
احمد منصور عطا عبد المجيد منصور
ساره عاطف فتحى على خضر
سناء اشرف محمد عبد الوهاب
محمد اسماعيل سيد احمد احمد القصراوى
ارزاق عزمى سعيد محمد
محمد سمير محمد عبدالعزيز حماده
نهال عبد القادر السيد عبد القادر القلفاط
رحاب صﻼح صبره عبد اللطيف
يارا جمال احمد احمد
ايه محمد عثمان احمد زهران
امل جمال عبدالفتاح محمد الدالى
المعتصم با ناجى حسنى توفيق
سارة السيد قطب هدية صقر
عبد ﷲ اشرف فتحى الباجورى
إيﻼف عبد الرحيم على زين العابدين محمد حسن
ايمان محمد الحسيني امين شوشة
محمود محمد جوده السيد
محمود السيد محمد محمد عبدالباقى
عمر محمد احمد الدرديرى احمد

الكلية
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
اداب اﻻسكندريه
نوعية بور سعيد
تجاره طنطا
دار العلوم ج القاهره
كلية التعليم الصناعي جامعة سوهاج
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
تجاره دمنهور
علوم رياضة بنها
اداب انتساب موجه الفيوم
تربية سوهاج
نوعية فنيه الزقازيق
نوعية الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
معهد فني صحى طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب كفر الشيخ
اداب انتساب موجه بنى سويف
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
نوعية كفر الشيخ
اداب سوهاج
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره جامعة دمياط
زراعه مشتهر
اداب انتساب موجه بنها
علوم حلوان
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره دمنهور
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
اداب دمنهور
تجاره انتساب موجه قاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
167321
237229
730122
535897
891451
738203
237146
376805
725708
117646
736581
810329
547607
524554
212421
654316
304858
732826
141100
887226
667947
828845
749418
681420
357819
652193
239827
577847
503968
297336
748493
355168

اسم الطالب
كريمه محمود السيد محمد
اسﻼم يحيى على احمد
وفاء حمدى لبيب عثمان مصطفى
اسماء محمد احمد عبد الغنى سﻼم
مينا عادل عجبان بشاى
محمد احمد محمد علي
محمد طارق صﻼح الدين امبابى
تقى سمير محمود عبدالجواد مهنى
ميرنا ايمن علي محمد جبارة
دينا يحى السيد سويلم
بسمه فرج على احمد موسى ندا
وليد محمد محمود ابراهيم
محمد عبد الناصر جمعه عبد النبي تعيلب
محمد اشرف العدوى السيد الطنطاوى
صفاء عادل محمد عواد سليمان
يارا عصام محمد السيد السيد
اية اشرف عبد الستار الجندى
ايه السيد حسين ابو الصالحين
زينب كرم احمد طلبه النطاط
عمر عزت احمد احمد
اسماء عبد الرحمن اﻻتربى اﻻتربى حسب النبى
سماح محمود برنس على
حبيب مصطفى حبيب الحليفى
فاطمه محمد الغريب بدوى
اسراء خالد عبدالفتاح ابراهيم
محمد حسن ابراهيم الزهيري
احمد حسنى طه على سيد
احمد حمدى محمد ابوقرن
محمد وائل احمد على الدربى
رانيا سامح امين عبد اللطيف
حسام مدحت زكريا السيد
نورهان خالد السيد احمد

الكلية
اداب الفيوم
علوم رياضة الفيوم
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره اسيوط
تجاره الزقازيق
حقوق القاهره
كلية البنات تربية عين شمس
نوعية فنيه الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
نوعية الزقازيق
حقوق بنى سويف
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تربية اسكندرية
زراعه عين شمس
اداب المنصوره
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تجاره الزقازيق
تجاره القاهره
اداب اسيوط
اداب المنصوره
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره جامعة السويس
حقوق المنصوره
حقوق حلوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
حقوق شبين الكوم ج منوفية
زراعه المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
إعﻼم القاهره/رياضة
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس
حقوق عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
681332
177917
516172
381623
735669
320530
315808
209196
587654
109952
682246
886254
613164
122142
429134
830763
526938
377008
453321
665618
465361
598218
238533
287346
309019
680097
112293
800554
285044
145371
375623
588395

اسم الطالب
اسماء كمال السيد السيد حسن المدنى
حمدى معوض يوسف فهيم
مؤمن محمد عبدﷲ حشيش
اسراء مصطفى رجب احمد
هشام محمد حسن رفاعى البنا
محمد صﻼح محمود فرغلى
عمرو سمير محيى الدين العباسى
ياسين احمد احمد العسيوى
همت رضا محمود السيد رضوان
عبد الرحمن نبيل بدر شاهين على
منى سعد السيد صالح خليفه
محمد عبد السﻼم احمد سيد
محمد محمود محمد سعفان مجاهد
هبه ﷲ محمد توفيق حميده طه
شروق محمد عبد ﷲ محمد
عرفة بهيج سيد سليم
ماريا جمال متي حكيم
كريمه السيد صابر عيسى
هدير سعد عبد الباسط محمد كدش
ندى خالد فتح ﷲ على سليمان
احمد على بسيونى رزق
هشام أشرف المنسي عوض فايد
منه ﷲ محمد عبد ﷲ محمد الطويل
شروق حسن محمود حسن
علي ربيع علي عبد الرؤف زيدان
اسامه يسرى محمد السيد
شيماء عاصم حلمي علي
ساره رجاء قطب عزات
هدير هاشم محمد صالح حسن
امير مهدى ابراهيم عفيفى نعام
فهمى عبدﷲ فهمى عابد
ابراهيم السيد سالم منصور سﻼم

الكلية
علوم المنصوره
خدمه اجتماعيه حلوان
اداب طنطا
معهد فنى تمريض بنها
حقوق الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
علوم طنطا
تجاره القاهره
معهد فني صحى المنصوره
تربية رياضيه بنين اسيوط
نوعية الزقازيق
علوم القاهره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه قنا
اداب اﻻسكندريه
حقوق عين شمس
علوم بورسعيد
طب بيطرى المنصوره
تربية/رياضه كفر الشيخ
تربية رياضيه بنين جامعة دمياط
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
ك.ت .فني صناعى قويسنا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب القاهره
اداب انتساب موجه المنيا
تجاره عين شمس
تجاره القاهره
معهد فنى تمريض بنها
تجاره انتساب موجه طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
593556
734543
842342
388360
352337
470205
609511
465171
138638
213029
899367
832876
390794
549116
833210
612202
293054
821200
661086
539170
294643
745505
358000
658255
126209
680247
826788
846939
456745
836701
461969
380694

اسم الطالب
نهال عزت محمود الشيخ
زينب شحات عبدالرؤف عبدﷲ
مصطفي قطب عبدالعزيز احمد
محمد عبدالرازق صﻼح كحيله
ديفيد ميﻼد عازر عبدﷲ
محمد عزت عبدالستار محمد
احمد السيد السيد هوارى
احمد خالد حسين عبدالحميد
ايمان محمد عاطف عبد الجليل خفاجه
سلمى عبد الناصر راضى راشد
ف﷼ علي السيد احمد
ياسمين عبد الحميد حسين الجهﻼن
مصطفى ممدوح مصطفى محمود
اسﻼم حمدي ابوزيد أحمد عفيفى
مينا منصور عبد ﷲ عبد المﻼك
ابراهيم نبيل ابراهيم النجدى محمد عساكر
اية محمد نصر السيد
منار على مبارك بدرى
هبه ناجى ابراهيم محمد فريد
امانى مصطفى احمد محمد
محمد عصام احمد عبدﷲ
مى عبد النبى سليمان ابراهيم
ياسمين ممدوح السيد عبدالعال
محمد عبد الحفيظ عبد المؤمن عثمان
منى خالد فؤاد سيد
غاده محمد خطاب ابراهيم خطاب
مينا نعيم بخيت ميخائيل
العادلي سالم جادالرب سالم
سالى ماهر شريف حميده
ندا عبدالرحيم محمود عبدالرحيم
سهيله محمد صﻼح محمد شقير
عواطف محمود عبدالنبى احمد حمد

الكلية
تجاره بور سعيد
معهد فني صحى الزقازيق
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه قنا
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
علوم عين شمس
علوم كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم كفر الشيخ
زراعه القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى سوهاج
تجاره سوهاج
حقوق بنها
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
اداب قنا ج جنوب الوادى
اداب سوهاج
حاسبات ومعلومات الفيوم
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
نوعية المنصوره
تربية السادات
علوم رياضة بنها
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني صحى امبابة
تجاره طنطا
اداب القاهره
رياض اطفال المنصوره
تجاره سوهاج
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
اداب طنطا
اداب قنا ج جنوب الوادى
علوم جامعة دمياط
تجاره انتساب م .بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
209170
802232
288886
819854
172764
675805
146711
429783
830749
749305
755540
603431
803723
465781
446313
736192
136239
232875
831980
145166
670163
207671
457079
597074
391469
599933
312523
354476
308851
281534
805767
826669

اسم الطالب
جورج نشأت باسيلى ابادير
عبدالكريم جابر عمر محمد
محمد جمال حسن عبد الرحيم
دعاء أشرف علي محمد
دعاء اشرف عبد العليم عزيز
محمود حسن احمد حسن على
امانى رضا محمد اسماعيل محمد
ساره عاطف ابراهيم عبدالمﻼك
محمد عبدالصمد محمد عبدالحليم
خلود خالد عبدالرحمن على
فكريه العبد علي خليل بكير
كريم محمد على مسعود
رقية احمد ابراهيم محمد
امنيه احمد السيد حميدو على حسن
كريم طارق عمر حجازي
مصطفى صﻼح محمد العزب احمد
ياسمين فكرى فهيم صديق
ايه محمد عبد البصير عبد السميع
وليد سليم سليمان احمد
عبد الرحمن جمال عبد الغفار عبد الرسول
دعاء احمد السعيد محمد
يوستينا عادل برتى رزق
رغد محمد أحمد الغنيمى
مريم محمد محمد هيبه
ميار محمد عيد نعمان
مصطفى محمد مصطفى ابراهيم جاد
محمد انور محمد محمود
عﻼء عبدالعال حنفى عبدالعال
اسﻼم اسامة جمال حامد بدر
عمرو ايهاب محمد فتحي محمد حال
عﻼ حسن ابراهيم عبدالمعز
محمد على احمد محمود

الكلية
تجاره عين شمس
حقوق بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية رياضيه  /بنات المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى رياضه الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
نوعية فنيه اﻻسكندريه
علوم اسوان
تربية/رياضه جامعة السويس
تربية العريش
علوم الزقازيق
نوعية المنيا
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
تجاره طنطا
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره عين شمس
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره عين شمس
علوم طنطا
تجاره بور سعيد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب جامعة دمياط
حقوق قنا جنوب الوادي
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
612840
241067
889596
594887
740802
759723
152180
449145
890093
848120
324002
427321
654673
457098
811861
207514
384718
677103
371848
426162
360219
432617
324074
659050
745440
288285
805818
650930
149758
506705
354857
759209

اسم الطالب
عايده سﻼمة احمد حسين
ساره محمد نصر محمد
سحر خالد حسن محمد
امل مجدى مسعد على الدين
احمد مهيمن عبد الواحد حسن سليمان
ناديه مصطفى صﻼح الدين الشافعى
محمود رجب فهمى ابو علوة
هاجر علي عبدالعظيم علي عبد ربه
محمود على محمد محمود
سهير محمد عبدالرحمن سعيد
احمد عايش طه محمد
محمد ابراهيم بسيونى ابراهيم ابوشتيه
دعاء ويده محمودعلى محمد فلفل
ساره حمدى عبدالرحمن عطيه العكل
احمد عاطف كمال محمد
شيرى شهير شوقى حبيب
محمد ابراهيم فتحى عمر
محمود انور محمود احمد ابراهيم
ايه رافت ابراهيم عبدالمعطى
وفاء عمر سالم مجاور
مصطفى احمد عبدالخالق سليمان
اسﻼم عبدالكريم جامع حسن سﻼم
احمد يحيى عبدالعزيز حسن
ايه فتحى شلبى محمد الخوﻻنى
اميره احمد مصطفى محمد مصطفى
اسراء خالد دنقل دنقﻼوى
مريم سعد صادق إبراهيم
نورهان جمال ابراهيم احمد
فاطمه عصام على على
روان اشرف ابراهيم حميدو جميله
امنيه فادى محمود محمد
عبدالرحمن طارق عبدالمنعم الشربينى غنيم

الكلية
نوعية الزقازيق
دار العلوم ج القاهره
اداب انتساب موجه اسيوط
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
معهد فني صحى بنى سويف
طب بيطرى كفر الشيخ
تربية رياضيه بنين اسيوط
حاسبات ومعلومات اسيوط
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجارة جامعة السادات
اداب المنصوره
تمريض طنطا
تجاره بنى سويف
فنون جميله فنون حلوان
تجارة جامعة السادات
معهد فني تمريض المنصوره
علوم رياضة عين شمس
تربية ابتدائي فرع مرسى مطروح
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية المنصوره
تربية اﻻسماعيليه
تجاره القاهره
خدمه اجتماعيه الفيوم
رياض اطفال المنصوره
كلية البنات تربية عين شمس
اداب كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
611189
810837
143791
137404
245204
217963
229501
738752
393615
899975
520340
801859
536616
305235
229293
549851
800663
244411
575326
300003
651912
889014
452355
468999
206241
736959
131627
547395
144911
883385
364629
209071

اسم الطالب
هبه احمد كامل محمد
احمد عبدالحكيم عامر محمد
محمد احمد محمد مهدى شقلوف
ابراهيم جمال فتح الباب خليل
اسراء خالد إسماعبل توفيق
ايه يسري عبد الحميد سيد
اميره محمد السيد ابراهيم
نيره محمد الصادق احمد السيد سليمان النجار
اسﻼم محمد السيد عبدالباقى شريف
ميرنا بهيج برت ﷲ شحاته
نورا عشرى على توفيق
مصطفى ظريف خلف ﷲ شحاته
الشيماء فرج عبد الغني العريان
سهام عطية عبدﷲ خليل
ندى عصام شبل محمد
بسمة محمد خليل زيدان
رحمه حسن حبشي بكر
هاجر محمد توفيق رمضان
اسماء خالد ابراهيم رزق العدولى
محمود حسني علي ابراهيم
احمد شريف ابراهيم قطب ابراهيم
اسﻼم زين العابدين محمود عبد العال
مصطفى السيد عبد الرحمن ابو راوى
اميره انور عبد الحافظ طه السيد
هدير اشرف محمد صادق
محمد رجب شحتة عطيه
احمد رشدي رجب محمد
محمد عرفه على عرفه محمد
اسماء السيد عمر قطب
هانى محمود محمد جاد الرب
هاجر احمد اسماعيل محمد موسى
احمد حسن على امين

الكلية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية /رياضه المنيا
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تجاره القاهره
علوم القاهره
تربية حلوان
اداب انتساب موجه حلوان
اداب الزقازيق
تجاره انتساب م .بنها
معهد فني صحى سوهاج
تجارة انتساب موجة جامعة السادات
نوعية موسيقيه المنيا
تربية طفوله ج دمنهور
معهد فني صحى بنها
اداب انتساب موجه الزقازيق
علوم رياضة دمنهور
تربية ابتدائي المنيا
اداب انتساب موجه حلوان
اداب طنطا
تجاره القاهره
تجاره المنصوره
حقوق اسيوط
علوم رياضة طنطا
نوعية فنيه كفر الشيخ
اداب القاهره
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه طنطا
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ
حقوق القاهره
معهد فني صحى رياضه اسيوط
زراعه عين شمس
حقوق انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
453073
386624
663462
605937
597645
451478
751571
245301
371061
304656
219945
123466
206545
439782
120014
161709
322484
155969
154123
656618
807562
136559
841129
517417
467616
537726
885549
681557
905541
384086
674054
846692

اسم الطالب
تقى نزيه محمد مفرح ابو العﻼ
مريم سﻼمه سليمان شلبي
صباح عوض صبرى ابراهيم
عمرو اشرف ربيع أنور
محمد عبد الهادى عبد الحميد الخواجه
محمد سﻼمة محمد الشحات الدسوقى
سلمى السيد عز الدين عبد ﷲ فراج
سندس محمد احمد كمال عبد القادر
محمد عفيفى عامر محمد
حسناء محفوظ حسن شاهين
يارا هشام احمد محمد
شريف عصام سيد مصطفى
امير اميل امير ميخائيل
اميرة علي احمد علي عبد المنعم
ايمن عبد الحكيم كامل محمد
اسﻼم عبد ﷲ محمد امين
اسﻼم فتحي احمد اﻻمبابي
ايهاب مختار بيومي عبد المحسن
هبه بدر هﻼل فهيم
مى محمود عبد المنعم عبد الباسط بكر
اشرقت احمد عبد الحميد ابراهيم
اسماء احمد نصر ﷲ احمد
ساره حسن عبد الحكم محمود
آية فتح ﷲ فتح ﷲ حراز
محمد مصطفى احمد السيد العيسوى
اسراء عبد الخالق رشاد عبد الخالق هنداوى
ماجده سيد عبده عبد الفضيل
حازم محمد محمد محمد احمد النادى
نجوى محمد رزق عبد الهادى
شيماء احمد محمد احمد
ايه رمضان ابراهيم مصطفى رمضان
عبد ﷲ سيد محمود عبد ﷲ

الكلية
تجاره طنطا
معهد فني صحى امبابة
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
علوم رياضة حلوان
حاسبات ومعلومات عين شمس
كلية البنات علوم عين شمس
علوم حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
حاسبات ومعلومات القاهره
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تربية رياضيه بنين حلوان
تجاره بنى سويف
تربية ابتدائي شبين الكوم
علوم رياضة بنى سويف
تجاره بنى سويف
تجاره طنطا
اداب المنيا
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
اداب اسيوط
صيدلة بورسعيد
تربية سوهاج
علوم عين شمس
زراعه المنصوره
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
680592
368467
848547
593828
105407
471813
378334
220006
896211
107586
811602
800920
128046
374355
906215
846007
655270
899706
912180
593408
651531
292082
583940
385786
668242
808614
679300
813807
314451
458695
429431
374481

اسم الطالب
محمود عبد المحسن السيد السيد على
ايمان يسرى حسن محمد شعﻼن
خالد عبدالناصر شيبة محمد
مريم اشرف فتحي رمضان
معتز ابراهيم سالم محمد نصار
احمد يحيى السيد عبدالمتعال
اسراء سعيد احمد محمد عين
امنيه محمد كمال الدين ابراهيم فهمى
ندى حسن احمد محمد
عمر محمود محمد دويدار
ورده محمد على مراد عبد الجواد
شهاب حافظ خضر على
منة ﷲ ممدوح محمد على يسن
شيماء جمال محمد ابراهيم عيسوى
امانى تحسين عيد طنطاوي
عﻼ جمال أحمد إدريس
اسماء محمد منصور السعيد
شيرين عدلي ابو العﻼ السيد
محمد عامر محمد مبارك
محمد نبيل محمد ابو العنين
مريم احمد محمد المغاورى عبد الرازق الشلقامى
مديحة عماد مصطفى كامل
سارة محمد عبد الخالق عصر
محمد سمير منير احمد
محمد شلبى سميح شلبى يونس
حازم مصطفي بدر ابراهيم
هند محمد ابراهيم المحمدى ابراهيم
منةﷲ ايهاب على حسن
فاطمة نبيل صادق عمران
فوزية محمد جبر نصر الدين
اية عزت محمد عبد الﻼه على
فاتن فايز الطوخى حسانين علي

الكلية
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
اداب بنها
اداب اسوان
علوم جامعة دمياط
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
حاسبات ومعلومات الزقازيق
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اداب عين شمس
مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية
نوعية جيزه
علوم المنيا
تمريض المنيا
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تربية ابتدائي سوهاج
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره سوهاج
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره بور سعيد
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجارة جامعة السادات
كلية البنات علوم عين شمس
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره جامعة دمياط
المعهد الكندى العالى لﻼدارة  6اكتوبر
معهد فني صحى المنصوره
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تربية السادات
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب م .بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
151593
816578
542152
897898
157321
295778
665646
140040
317531
370755
744162
596170
208865
360262
371052
378462
682072
729690
302333
147641
155948
513308
745227
834111
360712
380766
450907
466294
431666
586936
545467
842687

اسم الطالب
ادهم محمد صﻼح عبد الحميد
فاطمه ناصر علي قرشي
بيشوى ابراهيم بخيت ابراهيم
ماجد قصدﷲ عبيد خليل
مريان نجيب لبيب شنوده
نرمين احمد الحسينى السعدونى
هدير رفعت محمد الشحات العزب
مصطفى محمد عبد الحكم حافظ الطويل
سارة عصام محمد القصراوي
محمود عبدالحميد احمد عبدالحميد
سعاد محمد محمود حسن
سميره جﻼل محمد العشماوى
خلود محمد حسين صالح
ابراهيم احمد ابراهيم خليل ابراهيم
محمد اشرف محمد احمد عماره
عبدﷲ سعيد عبدﷲ محمدى سالم
ايه محمد عطيه محمد شحاته
عبدالرحمن حماده محمد محمد دحلب
رشاد سعد الدين عبد الفتاح على محمد ناصف
اسراء سيد هممى خبيرى مرسى
محمد محمود محمد عبد الجواد
آﻻء أحمد نظير حسين محمد
احمد محمد لطفي احمد هيبه
مروة شحات ابراهيم محمد
علياء عادل بيومى منصور
ندى محمد محمود حسن
علي محمد ابراهيم ندا
امنيه طه محمد عبدالعال محفوظ
محمود ياسر مصطفي النحاس احمد منسي
عمرو عبدالباقى احمد لقمه
عبده محمود رمضان ابراهيم
مصطفى رضا محمد حسين

الكلية
تجاره بنى سويف
نوعية المنيا
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
تربية ابتدائي المنصوره
علوم القاهره
معهد فنى تمريض بنها
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
الجزيره العالي لﻼتصال واﻻعﻼم بالمقطم
تجاره جامعة السويس
علوم رياضة جامعة السويس
علوم رياضة عين شمس
حاسبات ومعلومات الزقازيق
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
علوم القاهره
تجاره انتساب موجه بنى سويف
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية اﻻسماعيليه
حقوق قنا جنوب الوادي
اداب سوهاج
زراعه عين شمس
تجاره طنطا
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تجاره اﻻسكندريه
طب بيطرى بنها
علوم رياضة كفر الشيخ
حقوق بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
314426
549911
107867
127311
812599
669370
527230
730539
156481
463931
299204
683358
427631
739112
878776
324259
292735
237778
608105
165705
464957
152152
329712
437195
463431
583794
215909
684888
506603
364189
737756
726453

اسم الطالب
ايمان عصام عبد الواحد الصبى
سارة طارق غريب عبده السمكرى
ندى عبد الحميد فهيم شعﻼن
زينب سليم محمود ادم
جومان رمضان على ابراهيم
محمود اسامه محمد حسن الجوهري
منه ﷲ محمد سعيد عبد المجيد مرزوق
ايه شعبان عبد ﷲ على
طه شريف يعقوب علي
هانم السعيد رمضان سيد احمد حشيش
هدير عصام ليثي عبد المجيد
نورهان محمد كمال عبده حمص
مها محمد عبد الفتاح يوسف عطا ﷲ
محمود اسامه السيد محمد النساج
احمد عرفه محمد عليان
ايمان بهي الدين احمد عبد المجيد
سارة محمد على حسن مكى
حسناء ممدوح جمعه حسنين
زهراء محمود عبد العال مصطفى
هدير محمد محمود حسن
محمد صﻼح ابراهيم عتمان
احمد جابر طه عبد الجواد
مونيكا عادل زكى ميخائيل
نيره احمد مصطفى حنفى متولى
اسماء عادل عبد السﻼم اسماعيل عيسى
منه ﷲ عبد الحميد محمود عبد الحميد الليثى
نورا زكريا شفيق جودة
نورا سند محمد محمد عبد الجواد
ساره نبيل عبد المنعم جرجس
جيهان مبروك على عبدالهادي
وسام صبرى محمد على
عبد الرحمن محمد مسعد حجازى

الكلية
تربية شبين الكوم
تربية/رياضه دمنهور
اعﻼم القاهره
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب انتساب موجه المنيا
تربية رياضيه بنين المنصوره
حقوق اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
تربية /رياضه بنى سويف
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تجاره القاهره
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره دمنهور
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
معهد فني صحى رياضه اسيوط
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف/رياضة
حقوق القاهره
تجاره عين شمس
اداب الزقازيق
دار العلوم الفيوم
اداب كفر الشيخ
إعﻼم بنى سويف
كلية البنات تربية عين شمس
السن عين شمس/رياضة
تربية ابتدائي كفر الشيخ
رياض اطفال المنصوره
علوم عين شمس
اثار الفيوم
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية ابتدائي عين شمس
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
917266
659491
445690
126723
891941
226748
532793
842444
659927
240761
584301
535068
315213
612405
599450
374555
837480
379006
677616
162743
302064
235507
910293
304592
815229
831405
895184
835081
181008
501859
817355
211773

اسم الطالب
اميره جمال ابراهيم سويسي
هدير جمال السعيد عبد الحميد دايره
شيماء محمد حسين العماوى
مرام سمير فايز ميخائيل
سيد جابر ياسين حسين
خلود خالد محمد عوض
اسﻼم محمد احمد خليل
فاطمه احمد سعداوي محمد احمد
شيماء على محمد عبد الخالق
شيماء فتحى سيد عبد ﷲ سيد
السعيد محمد السعيد سمكه
دعاء عادل عبدالهادى يوسف مرعى
احمد جمال محمد عبد الصادق
صﻼح حسنى محمد السيد احمد
نبيل محمود إسماعيل ابراهيم
ايمان عبدالموجود احمد محمد
اسراء احمد خليفه قريشى
نجوى ابراهيم عبدالصابر احمد
محمد محمود محمد محمود عبد اللطيف
مريم احمد عطوه محمد
احمد مدحت صبري بركات
بسنت السيد احمد هاشم محمد ابو الهنا
عبد الرحمن ربيع عبد ﷲ بحر
اسراء محمود سعيد سعفان
زينب عاطف محمد احمد
اسماء يسن محمد يسن
ايرينى عادل مسعد فرج ﷲ
الزهراء خالد ابوالفتوح محمد
عمر خالد حسين محمد
آيه حسام الدين فتحى زكى على
معتز اشرف عبد ﷲ عبد الرجال
يوسف زكريا محمود سيد

الكلية
معهد فني صحى اسيوط
علوم المنصوره
اداب طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد فني صحى اسيوط
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم طنطا
نوعية المنيا
علوم المنصوره
اداب انتساب موجه حلوان
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
اداب دمنهور
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره الزقازيق
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
نوعية بنها
اداب فرع الوادى الجديد
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره بور سعيد
علوم الفيوم
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
كلية تجارة ج أسوان
تربية طفوله شبين الكوم
علوم المنيا
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
اداب سوهاج
كلية تجارة ج أسوان
حقوق حلوان
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تربية المنيا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
136085
135164
890054
238033
318020
733338
120396
837564
156506
383888
431711
373404
162503
583740
315697
238592
542714
153962
151669
804608
305174
893818
907794
177032
324162
819375
374263
228357
234756
677856
294271
545032

اسم الطالب
اسراء احمد محمود زكى
احمد غريب علي عبد العزيز
اسحاق يوسف حكيم بخيت
عزة على حسان عبد الظاهر
عبد الرحمن محمد عبد الغنى احمد
محمد احمد حسين على صبور
محمود صﻼح حسن خميس
ندا أحمد حسين محمد
اميرة محمد رشيد محمد
فايزه صﻼح احمد ابراهيم بدر
نصر محمد نصر عوض الشامخ
كمال ماهر مرضى عبدالشافى بيومى خلوى
فاطمةالزهراء جمال محمود محمد
امل شعبان محمد ابراهيم سعد سالم
محمد مصطفى محمد مصطفى
عمر اسامه محمود احمد
ايمان محمد امين سيد احمد
هبه ربيع محمد سلمي
ابانوب سامح ظريف وليم
كريم شعبان عبد الرشيد احمد
اﻻء احمد عبد العاطى النقيب
اياد بهاء السيد سلمان
محمود عبد النعيم عبد العزيز احمد
احمد ماهر حلمى حسين محمد
نيرة عﻼء الدين عبدالفتاح ابو بكر
فادى مكرم راشد جاد السيد
وفاء السيد عبدالشكور سليمان
كريم محمد صفوت امام
ايمان عﻼء الدين ابراهيم محمد
ساره ابراهيم المهدى عبد الوهاب
عبد ﷲ حسن عبدالرحمن سرور
ابراهيم احمد ابراهيم السيد حبيب

الكلية
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
اداب سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
اداب انتساب موجه حلوان
تربية طفولة فرع الوادى جديد
تربية ابتدائي بنى سويف
تربية/رياضه بنها
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
زراعه مشتهر
علوم رياضة الفيوم
تربية طنطا
تجارة جامعة السادات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجارة جامعة السادات
اداب بنى سويف
علوم حلوان
اداب المنيا
تربية طفوله شبين الكوم
حقوق سوهاج
علوم رياضة سوهاج
حاسبات ومعلومات القاهره
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره اسيوط
اثار قنا جنوب الوادي
حقوق حلوان
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد فني صحى المنصوره
تجاره عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
540167
530450
291940
727286
674554
387324
365895
144371
590056
466325
281761
137948
354695
222970
609653
212622
314636
916188
676638
742350
814384
309212
364272
899968
893901
756816
653968
838087
734933
226623
313872
283759

اسم الطالب
اسماء مسعد عبدالفتاح اسماعيل
احمد مصطفى احمد محمود شمة
ايات ايمن يوسف سيد شلبي
اسﻼم محمد بسيونى عبد التواب
سندس محمد احمد سليمان اﻻدغم
داليا وحيد عبدالعزيز عويس
مى ابوالليل عبدالناصر بخيت
رحاب رجب عبد الغنى خليل
عبد الرحمن عوض حسن الماحى
ايه عبدالحميد السيد محمد
ميرنا عﻼء محمد حسن سرحان
نور محمد حامد محمد على عبد الوهاب
اسراء ابوالعباس احمد عثمان
جون مجدى ميخائيل تاوضروس
محمد محمود على عثمان على
شاهنده احمد السيد السيدفرج
اميرة جمال زكي عبد العال
اميره هاشم احمد عبدالحميد
منه ﷲ هشام عبد الرحمن عبده العيسوى
دنيا طارق رفعت محمد
اسراء مروان محمود موسى
اية عاطف محمود محمد مساعد
ايناس اسامه صابر عبدالمجيد
مادلين اسعد انيس عبد النور
محمود محمد محمود عبد العال
خلود عبد ﷲ السيد عبد ﷲ
بسمه محسن موافى مصطفى كمال موافى
دينا سعد والي حسن
عبد الر حمن محمد عوض محمود محمد
احمد رجب محمد عباس
شيماء سمير سعيد جعفر
محمد عﻼء جمعه جعفر

الكلية
معهد فني صحى اﻻسكندريه
علوم طنطا
اداب انتساب موجه حلوان
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
علوم المنصوره
اداب عين شمس
دار العلوم ج القاهره
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم جامعة دمياط
طب بيطرى كفر الشيخ
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة
حقوق بنها
علوم رياضة شبين الكوم
تربية اسيوط
علوم المنصوره
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية /رياضه المنيا
تربية السادات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية سوهاج
علوم سوهاج
تجاره جامعة السويس
اداب المنصوره
طب بيطرى فرع الوادي الجديد
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تجاره القاهره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
حقوق انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
456260
514255
679744
373318
596418
877316
610203
238338
748284
316119
281535
884787
525385
425460
662398
652133
726272
673443
443360
444828
372941
588118
515329
370088
668099
454561
285491
912481
283386
381890
512622
899110

اسم الطالب
مصطفى فكيه فتوح متولي زيد
عبد ﷲ محمد السيد محمد اسماعيل
محمد سعيد رزق رمضان
محمد محمود عبدالوهاب شحاته قطب
مدحت مصطفى السيد مصطفى بدر
ساره جوهرى محمد عبد المتجلى
وﻻء حسن علي حسن احمد
منه ﷲ عبد الحليم ابراهيم حسن الكيﻼنى
امانى محمد احمد سليمان
هاجر عبد ﷲ فتحى عبيد
عمرو علي عبد الفتاح السعيد
محمد نوار عبد الحميد على
هاجر حسنين محمد احمد ابراهيم
محمد سامى محمد شريف
احمد محمد حسان عبد الحميد نوار
احمد حمدى حسين محمد رشاد
حسن عصام مصطفى محمد
هاجر ابراهيم عبد الحميد عبد الرازق عوف
سعاد محمد عبدالمطلب سليمان الشرقاوى
محمد ابوالعﻼ عرفه ابو العﻼ العربى
فاطمه محمد نورالدين عبدالمقصود
على السيد محمد شعبان السيد
محمد خالد صالح طلبه الروبي
احمد ابراهيم عوض سيد
عمرو عماد الدين صبح احمد سيف
اسراء صﻼح عبد ربه ابو قمر
عبد الرحمن حسام محمد الطاهر
احﻼم صابر اسماعيل محمد
ياسمين محمد امام حسين
اميره محمد شحته زكريا
نادية عادل فايز مترى عبدالملك
مريم السيد عبد العاطى السيد

الكلية
اداب طنطا
تجاره انتساب موجه دمنهور
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية اسيوط
نوعية موسيقيه الزقازيق
اداب القاهره
تربية جامعة السويس
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره القاهره
علوم رياضة اسيوط
اداب اﻻسكندريه
معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
تربية المنصوره
حقوق الزقازيق
تربية طفوله الزقازيق
علوم رياضة اسوان
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
معهد فني تمريض عين شمس
تجاره طنطا
تجاره دمنهور
تجاره انتساب م .بنها
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي اسوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي بنها
تجاره سوهاج
تجاره سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
358228
511751
588579
140930
516490
160065
144795
522608
530243
742089
324228
128221
523825
391326
220577
817091
879815
466769
459849
171542
141101
500226
239268
533178
822007
431001
665315
389236
158758
805444
289533
158109

اسم الطالب
مروه اسماعيل محمد مرسى
فاطمة عبد الرحمن عبد السﻼم عامر سالم
عبد الفتاح رضا عبد الفتاح ابراهيم العماوى
جهاد ناصر عبد المحسن يوسف عبد الواحد
محمد عبد ﷲ أحمد رجب نوفل
احمد محمد حسين احمد
كريم ياسر محمد عبد الهادى
شروق محمد احمد احمد علي
كمال عارف عبد السﻼم التلوانى
منه ﷲ خالد حلمى سليم
ايناس محمد خليل محمد
هبة صفوت محمد احمد السيد
سميه شريف حامد محمد المصرى النجار
محمد صﻼح الشامى احمد
مينا محسن مختار رياض
كريم محمد احمد اسماعيل
بقطر زكريا فوزى مرزوق
راندا محمود شفيق محمدعطية
سارة عبد الجواد عبد الغنى عبيد
احمد محمد عرفه موسى
ساره سﻼمه محمد السيد عمر ابوحطب
سيلفانا بولس حنا مترى
احمد عبد الوهاب عبد العزيز بيومي
منال محمد على السيد طيلون
اسراء محمد مدحت محمود
نورهان احمد احمد ابراهيم
شيماء على على محمد الجندي
اسراء محمد عمر محمد
هاجر مجدى محمد زناتى
أسماء عبد المحسن عبد الجواد محمد
هدير حمدي شحاته على
اﻻء يحيى سعد كامل

الكلية
تجاره عين شمس
اداب دمنهور
تجاره طنطا
كلية البنات آداب عين شمس
اداب دمنهور
معهد فني صحى بنى سويف
المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا المنسوجات بالمحلة الكبرى
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب دمنهور
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره جامعة السويس
تجاره انتساب موجه قاهره
علوم بنها
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنى سويف
نوعية موسيقيه اسيوط
علوم اسوان
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم حلوان
اداب اﻻسكندريه
علوم رياضة الزقازيق
تربية طفوله اﻹسكندرية
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
فنون جميله فنون اﻻقصر
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره عين شمس
تربية /رياضه بنى سويف
تربية المنيا
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تربية بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
447503
219759
158768
456857
299079
207856
159620
164977
575753
527895
804626
822858
903585
909112
354092
911969
119226
391447
125775
739567
155614
391472
805453
128008
124449
141054
239939
375664
138424
803161
205300
827188

اسم الطالب
ابراهيم على ابراهيم على داود
امل عبد ﷲ سعد عبد الحافظ
اسﻼم محمود محمد حسن
آيه جمال السيد محمد حجاج
اسماء محمد عبد الستار محمد
محمد عمرو محمد عبد الغني حسن
احمد محمد عبد القوى محمود
عبد الرحمن بطران ابراهيم عبد الحميد
شريفه علي عبدالهادي على الكتامي
امانى محمد حسن مصطفى
بيتر ذكريا فؤاد ينى
هدى عبدالهادى على ابراهيم
منى نورالدين صادق نورالدين
عبد الرحمن ممدوح عوض محمد
عمر محمد حسين محمد
عبد الرحمن حسين حسن حسين
بسنت على عبد الرحمن على
دعاء طه عبداللطيف محمد ناشى
اسماء يونس فخرى احمد حسين
محمد ابراهيم السيد متولى احمد
ايمان محمد فتحى احمد
ميريت اشرف نصحى مرزوق
مي صبحي محمد عبد الغني
اميمة جابر الروبي عنتر
محمد سامح محمود عبد العزيز
نوره كرم محمد السيد عبد الحفيظ
عمر طلعت محمد عبدالغنى
عماد اشرف سليمان رزق
هاجر محمد عبد الفتاح جبر شرف الدين
سعاد سامح عبد القادر احمد
حازم مروان محمد الشناوى شوشه
مصطفى اسماعيل محمد احمد

الكلية
علوم طنطا
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
حقوق بنى سويف
نوعية فنيه طنطا
تربية حلوان
تجاره عين شمس
تربية /رياضه بنى سويف
حقوق بنى سويف
علوم طنطا
تجاره طنطا
تمريض المنيا
علوم اسوان
اداب سوهاج
تجاره سوهاج
حقوق بنها
تربية رياضية بنين اسوان
طب بيطرى القاهره
السن عين شمس
كلية البنات تربية عين شمس
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
السن عين شمس
فنون جميله فنون المنيا
تربية حلوان
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه القاهره
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
اداب بنها
علوم رياضة القاهرة
تربية المنيا
تجاره عين شمس
اداب سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
470393
227714
666731
151336
527098
224045
891054
502634
211101
843722
126097
680212
818501
164037
612264
669651
816256
384655
315034
907636
358172
553202
107776
584875
388148
162687
454330
657841
128972
582497
670592
659023

اسم الطالب
باهر عبدالبديع محمد ابراهيم على
ايمان محمد ابو الفضل ابراهيم
محمود مصطفى كامل السعيد الشارودى
محمد ادريس عبد العال نعامه
ساره رأفت محمد مرتضي
دعاء محمود عفيفى محمود
ساره احمد عبد الرحمن صديق
داليا عوض محمد غزالى محمد غزالى
مى يوسف مصطفى احمد
كمال محمد كمال عبدالكافى
ندى ممدوح زكى محمد عبد الواحد
ايه عادل السيد احمد عبد الحميد
احمد حسين عبدﷲ موسى
محمود حسن محمد حسن
عبد العزيز صﻼح محمد القمحاوى
محمود محمد عبد الفضيل عبد العال السعيد
شيماء رمضان علي عبدالحافظ
اسﻼم السعيد محمد الطنطاوي
توفيق حلمي العزب احمد
عبد العزيز احمد محمود خليفه
رحمه سعيد محمد البنداري
محمد شكرى محمد شكرى محمد
محمود خالد محمد نجيب اسماعيل
عبدالرحيم طارق عبدالموجود البربري
منى سعد احمد جودة
بسمه اسماعيل عبد السﻼم محمود
نادين محمد نصر نصر على
اﻻء صبرى صدقى ابراهيم
ايه عبد ﷲ عزمى فرحات
وسام وسيم الدسوقى الحوتى
اﻻء عطيه ابراهيم الخطيب
اثار السعيد عبد العزيز محمود الرحل

الكلية
تجاره كفر الشيخ
حقوق القاهره
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
علوم القاهره
تربية اسكندرية
حقوق عين شمس
تربية طفولة اسيوط
علوم اﻻسكندريه
علوم القاهره
اداب المنيا
تجاره القاهره
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
تربية/رياضه المنصورة
طب بيطري المنيا
تجاره بنها
تجاره بنها
معهد فني تمريض سوهاج
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره بنها
تربية الفيوم
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
رياض اطفال المنصوره
علوم القاهره
اداب المنصوره
حقوق المنصوره
اداب المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
731411
442599
594367
294291
529857
208930
811432
879202
462469
676033
667047
434480
324157
301401
803312
581100
575252
879195
503849
665140
106307
361432
530264
604006
897904
579025
580351
291964
175649
729945
806620
819165

اسم الطالب
احمد جمال فرج فرج
محمد جاد ربيع الفقى
رشا ياسر كمال حسن الشناوى
محمد ربيع محمد محمد العجمي
محمد ابراهيم رمضان امام على
ندى حافظ فاروق حافظ
منال احمد محمود رمضان
ميرنا عادل جاد الرب شحاته
شيرين مرتضى فتحى اﻻحول
ايه محمد الشحات عبد العظيم القماري
ايه مصطفى سعد الغريب
احمد محمد عبد القادر عبد الرؤف شحاته
منار سامي محمد احمد
عبد العزيز ابراهيم محمد الشاذلى
ديفيد أيمن غطاس متياس
محمود جابر محمد احمد عبدﷲ
عماد مجدي سعيد ابو المكارم عماره
مريام مدحت وليم عزيز
مارك ايهاب سمير عطية عبد الشهيد
كريم حماده حسن عبد الغنى العراقى
نوران خالد محمد صﻼح الدين محمد سليمان
صباح احمد زكى على
محمد محمود محمد توفيق رجب
محمد حسين كمال الدين محمد متولى
محمود صالح البدرى شحاته
احمد السعيد على محجوب محمد
ابراهيم اشرف ابراهيم عبدالحميد غنيم
اية ﷲ مسعد مفتاح عبد الحفيظ
باسم محمد وهبه قاسم
ايمان عاطف عبدالسﻼم ابراهيم
آية راضى محمد عبد الوهاب
اﻻء محمد حسين نصر

الكلية
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
السن عين شمس/رياضة
فنون تطبيقية جامعة دمياط
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
زراعه دمنهور
اداب طنطا
تربية ابتدائي المنيا
تمريض اسيوط
تجاره كفر الشيخ
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
تجاره جامعة السويس
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
علوم المنيا
اداب طنطا
اداب سوهاج
تجاره اسيوط
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب
حقوق القاهره
طب بيطرى القاهره
علوم دمنهور
تجاره انتساب موجه الزقازيق
معهد فني صحى سوهاج
السن عين شمس/رياضة
تجاره انتساب موجه المنصوره
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجاره انتساب م .بنها
زراعه عين شمس
رياض اطفال المنيا طالبات
علوم المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
655533
151733
610934
280212
609939
305367
655483
661556
747723
281958
108145
310316
204972
818625
596135
678751
353526
321043
240901
557724
673881
842912
834862
390250
385470
602902
447031
363099
108274
228962
519773
389286

اسم الطالب
عمرو فرغلى احمد نصار
احمد صﻼح سالم على
السيد رمضان محمد مصلحى
هبة محسن عبد الفتاح عبد الحميد الكتبى
نرمين ابراهيم عبد الحليم عيد
اسماء سعيد على محمد ابو شادى
حازم مصطفى عبد الحميد عبد ﷲ
هبه محمد سليمان محمد امين
مريم بكر محمد رمضان
نادين عصام عبد الفتاح عرفان على
مرام خالد ابراهيم الدسوقى
احمد فتحي محمد سالمان
مودي ماجد نصيف حنا
مروه على حسن مرسى
ايمان محسن محمد عبد اللطيف عتمان
سلوى على عثمان السيد صبح
اسﻼم هﻼل محمد شحاته
جيداء احمد عبد الهادى الخفيف
ايمان مرسى عبدالعزيز مرسى
عتاب السيد عبد ﷲ احمد سيدأحمد
فاطمه الزهراء يوسف عبد المجيد يوسف عقل
محمود اشرف نادى حسن
فاطمة احمد محمد احمد
مريم سمير عبدﷲ بباوي
احمد سمير حسن السيد
مريم اسماعيل ابو عجوه علي راشد
مختار محمد مختار على
احمد محمد زين العابدين محمد
مصطفى ايمن مصطفى السعيد
رزيق سامى رزيق سعيد
ساره ابراهيم عبدالحليم ابراهيم شريري
ياسمين فخرى محمد عبد ربه

الكلية
اداب انتساب موجه المنصوره
حقوق بنى سويف
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
نوعية فنيه جيزة
علوم بنها
تربية شبين الكوم
اداب المنصوره
تربية ابتدائي المنصوره
تربية ابتدائي جامعة السويس
فنون جميله فنون اﻻقصر
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
تربية رياضيه  /بنات المنيا
فنون تطبيقية جامعة دمياط
اداب المنصوره
تجاره عين شمس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب حلوان
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره طنطا
علوم رياضة المنيا
معهد فني صحى اسوان
اداب عين شمس
تربية/رياضه عين شمس
اداب انتساب موجه الزقازيق
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حقوق القاهره
خدمه اجتماعيه حلوان
اداب كفر الشيخ
زراعه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
894918
897046
353231
669410
726822
315820
658189
395440
537144
899073
380432
431688
511274
436603
881672
596728
514332
671951
441894
836414
835446
462003
836458
183960
817201
379679
818211
113590
728367
125997
461980
225499

اسم الطالب
اﻻء ايمن السيد هريدي
شيرين عﻼء الدين السيد عبد الصمد
احمد ابوالندا محمد محمد
احمد عابد فوزى حسين محمد
بنان حسين ابراهيم على ابو ليلة
محمد احمد عباس عبد المعطى
دنيا شوقى عبد العزيز البدوى
ايه السيد عبدالحفيظ حسن
اسماء عبد الحميد محمد عبد الحميد عبد السﻼم
اﻻء محمد عمر محمد
محمد احمد امين مازن المهدى
محمد اشرف محمد عبد ﷲ رواش
احمد صبحى يونس عوض
عبير السيد محمد احمد عﻼم
امينه حسين ابراهيم عبد المتجلي
عمر عبد القادر ابراهيم العدوى
اسﻼم ابراهيم محمد ابراهيم شرابى
سماح خليل عبد العزيز المتولى
محمود محمد عبدالمطلب سالم عبدالغفار
اكرام عمر بسطاوى على
سحر خليل عبدالعزيز خليل
فريده سعد السيد احمد عبدالقادر
بسمه حسنين محمد شاور
رانيا محمد محمود ابو الوفاء
ارسانى حمدى عطا ﷲ كيرلس
ايه خالد احمد محمد الشامى
حسام رفعت محفوظ علي الدروي
مختار محمود محمد احمد
اسماء حامد مهدى محمد ابراهيم
هدير عماد الدين سيد امين ابراهيم
شيماء حمزه حامد عبدﷲ محمد
منه ﷲ إمان محمود احمد

الكلية
علوم سوهاج
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره بور سعيد
علوم رياضة بنها
رياض اطفال المنصوره
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تربية دمنهور
تربية سوهاج
تربية ابتدائي بنها
تجاره اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره دمنهور
طب بيطرى اسيوط
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تجاره دمنهور
تمريض المنصورة
علوم رياضة طنطا
اداب قنا ج جنوب الوادى
معهد فني صحى اسوان
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
معهد فني صحى اسوان
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
السن المنيا
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره اسيوط
تجاره جامعة السويس
تربية ابتدائي الزقازيق
فنون تطبيقيه حلوان
حقوق طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
577887
320564
604412
155915
472045
652085
842886
239363
594376
370870
893755
803646
805056
826874
610874
822323
132595
904529
229953
577857
532767
896645
530636
457619
678129
319749
500192
384855
382097
105059
457489
665032

اسم الطالب
محمد السيد صبحى ابوغنيم
احمد خالد ابوالفتح زيدان
ذكرى هانى عابد محمد
سارة كامل محمد كامل
محمود محمد هاشم حميده
محمد محمود ابراهيم احمد الشربينى
احمد محروس محمود مرسى
مصطفى حسن فضل عبد الجواد
فاطمة سﻼمه عبد المجيد محمد الزميتى
احمد بيومى محمود خالد
محمود حسن شعبان محمد
اسراء محمد شحاته خليل
محمد على محمد طرفاوى
مصطفى محمد جاد احمد
محمد ثروت محمد شحاتة زايد
مارتينا عريان بشير عبد المﻼك
عبد المنعم اسامة عبد المنعم محمد
ريهام ابوالعز موسى سالم
اسراء محمد غنيم يوسف
احمد محمد عبدﷲ المسيرى
نادر السيد يوسف رضوان
رامي حربي منصور عبد الرزاق
ايهاب ضياء الدين محمد ابوالوفا
نورهان السعيد محمد احمد شرف الدين صالح
منى جمال عوض محمد احمد
زينب سامي محمد على حسن عمار
مينا صفوت جبرائيل اسرائيل
محمود ابوالمجد على ابوالعنين
ساره حسين حسين ابراهيم
عﻼ طلعت محى الدين محمد
شيماء جﻼل نافع المهدى
مأمون محمد محمود عزت

الكلية
تربية ابتدائي طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية بنى سويف
تربية ابتدائي كفر الشيخ
استنفد الطالب رغباته
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
علوم رياضة حلوان
تجاره بور سعيد
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
تجاره سوهاج
معهد فني تمريض المنيا
تجاره اسيوط
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره الزقازيق
نوعية قنا
حقوق القاهره
تجاره سوهاج
علوم رياضة عين شمس
تجاره المنصوره
زراعه دمنهور
تمريض سوهاج
حقوق طنطا
طب بيطرى بنها
معهد فني تمريض المنصوره
طب بيطرى بنها
علوم اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه عين شمس
رياض اطفال القاهره طالبات
حقوق القاهره
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
فنون تطبيقية جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
365705
323060
109426
435561
232938
433847
317140
510938
357670
450414
379536
154669
382704
205946
168242
449084
433074
372812
594914
392375
451612
608825
742776
436085
842697
676224
128979
669789
590724
502403
658361
882143

اسم الطالب
هاجر صﻼح السيد مرسي
مي رضا محمدى محمد الغمرى
محمد نظمى عبد الحميد احمد
سلمى محمد مصطفى احمد صالح
اميره طارق منير احمد
محمد عصام احمد جاد سعد
ايمان صﻼح أحمد المصيلحى عطيه
احمد حسين سعيد محمد
ايه عادل محمد ابراهيم
نادين محمود السيد نصرالدين امين الرفاعى
مصطفى السيد محمد امام الخالع
ايمان مجدي طنطاوي سعد
محمد وائل عبدالعليم ابوالعزم
مارينا منير جرجس سركيس
شيماء مصطفى احمد فضل
منه ﷲ أسامة عبد الرحمن محمد أبو شليب
على خالد محمد عبدالسميع دسوقى نصير
ياسمين رفعت على محمد
رضوى خيرى اﻻتربى فايد إبراهيم
منه ﷲ سيد محمد احمد عبدالخالق
سمير طارق محمد المرشدى
غادة مسعد محمد محمد
ندى وحيد فؤاد حسين
نادين احمد كرم طه ابراهيم
حسن ناجح عبدﷲ حسن
عبد الرحمن ابو بكر الحسينى على صالح
فيرونيا امير منير فريد
محمد عبد الحميد عبد الجليل ابراهيم عبد العال
طارق على رجب محمد قنون
احمد محمد محمد اسماعيل
ابو الفتوح محمد ابو الفتوح ابراهيم احمد
مينا ظريف فايز عازر

الكلية
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
كلية الفنون التطبيقية ببنها
حقوق حلوان
تجاره طنطا
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره طنطا
تجاره انتساب م .بنها
رياض اطفال بنى سويف
حاسبات ومعلومات عين شمس
علوم رياضة حلوان
دار العلوم الفيوم
تربية طنطا
تجارة جامعة السادات
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره جامعة دمياط
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تجاره بنها
تربية ابتدائي الزقازيق
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم المنصوره
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره اﻻسكندريه
حقوق المنصوره
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
120653
665617
305846
306395
660956
739662
676154
607844
252951
821907
886162
881907
104130
231534
513300
142564
814906
659167
447264
119768
307182
297305
606802
286947
150063
151609
145646
757423
389588
167149
664057
177805

اسم الطالب
مصطفى انور عبد السﻼم محمد
ندى خالد عبد الرحمن ابو الفتوح محسن
مصطفى جمال احمد خليفة
اسﻼم رمضان سيف مصطفى
اسراء رمضان شعبان رمضان حسانين
اﻻء عبدالودود عبدالعزيز محمد
هند جمال عبد الرحمن احمد عبد المجيد
عبير محمد عبد الفتاح محمد
اسماء اسماعيل محمد محمود عباس
دينا رمضان ميدنى عبد السﻼم
محمد نادي علم الدين سلطان
اسماء مرعى احمد سرحان
محمد اشرف محمود محمد
مريم مجدى زكى عريان
وﻻء فتحى عبدالسميع حداد الربعى
دنيا حمام محفوظ عطاياﷲ
عبدالرحمن خالد محمد شحاته
ايمان فؤاد معوض السعيد بدوى
محمد عادل محمد عبد المقصود شحاته
عبد الرحمن عصام احمد عبد الباقى
سلمى جمال فتحى زنفل
فاطمة محمود حنفى محمد
مى طارق على على على صقر
خالد جمال ابراهيم عوض
بدر احمد على عبد القادر
عبد الرحمن احمد مصطفى عويس
على عبد المجيد عبد الرؤف حسن على سالم
محمد عبدالنبى عبدالرحمن عبدالرحمن الشعيرى
منصور ابراهيم مغاورى ابراهيم
اسراء كامل عبد الرحمن كامل
حسن رضا محمد السيد مصطفى
محمد ممدوح على عبد النبى

الكلية
تجاره القاهره
فنون تطبيقية جامعة دمياط
معهد فني صحى بنها
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
طب بيطرى المنصوره
الفني التجارى بالزقازيق
زراعه المنصورة/رياضة
رياضيه بنات الزقازيق
حقوق حلوان
حقوق قنا جنوب الوادي
تربية رياضيه بنين اسيوط
تجاره اسيوط
حاسبات ومعلومات الفيوم
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
اداب المنصوره
تجاره طنطا
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تربية طفوله شبين الكوم
السن عين شمس/رياضة
اداب الزقازيق
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنها
اداب انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
907878
445501
123983
557551
675279
508833
371601
879544
162701
610638
805938
381864
535799
732069
730920
222421
548745
753393
655303
614882
659606
389418
310931
890870
654137
236410
204489
301193
615316
539241
324135
436060

اسم الطالب
عﻼء عبد العليم ابراهيم عبد الرحيم
اسﻼم اسماعيل عبد اللطيف رمضان
مصطفي ربيع محمد محمد
رائد مرضى مسعود عبدالحكيم
سلمى صﻼح يوسف الشافعى شاهين
منه ﷲ احمد حسن محمد شحاته
منه ﷲ ايمن ابوطه طه
محمود كمال الدين مطاوع عبد الحافظ
دعاء ناصر عبد التواب عبد المنعم
نورا مدحت فتحي عبد العزيز محمد عرابى
عبدالباري محمد عبدالباري عبدالعظيم
هند محمد شحات نبهان
صفاء فاروق وجيدالسيد عمر
محمود رأفت عبد الرحمن عبد الرحمن
محمد على رزق عبد العزيز على
احمد هشام شرقاوي حسن
سيف الدين خالد سيف الدين محمد اسماعيل
فاطمه السعيد السعيد معروف الصريدي
مروه على ابراهيم رمضان
اسماء محمد اﻻحمدى محمد عوض ﷲ
ياسمين مجدى ابراهيم السيد على البدالى
سهيله سعيد شكرى خليل
ميادة احمد أمين الطمﻼوى
عصام طلعت عشرى عباس
شروق محمد احمد بخيت
عاطف جﻼل محمود حسانين
هنا فادى احمد فؤاد
عمر علي سعيد إبراهيم الزغدى
امانى الحسين رشاد محمد
شيماء سمير عبد ﷲ مبروك
هالة اشرف بسطاوى حامد
ساره انيس شوقى ابراهيم

الكلية
حقوق سوهاج
اداب طنطا
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره بنها
تجاره اسيوط
زراعه الفيوم
اداب انتساب موجه الزقازيق
معهد فني تمريض المنيا
نوعية عباسيه
تجاره دمنهور
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تجاره دمنهور
كلية أداب بورسعيد
نوعية المنصوره
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تمريض شبين الكوم المنوفية
حقوق اسيوط
تمريض المنصورة
حقوق شبين الكوم ج منوفية
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره الزقازيق
تربية ابتدائي السادات
تربية الغردقة جنوب الوادي
اداب اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
589964
911740
726688
875662
180557
727607
826397
837343
878405
801665
233319
504099
595814
138795
306552
533477
362539
740066
578791
658719
512387
660574
170069
818226
849502
831827
603021
889047
910271
578353
277771
215950

اسم الطالب
بسنت حافظ عبد الرحمن القاضي
عرفه ابراهيم قناوى احمد
ميران محمود المغاورى احمد
احمد عزالدين مصطفى عبد الرحمن
عبد الرحمن محمد رمضان عبد التواب
مروه محمد مصطفى محمد حموده
كريمه احمد حسين محمد
محمد فرغلى عبد الجليل عبد الرحمن
اﻻء سعيد محمد احمد
ميشيل اشرف يعقوب اسحق
محمد محروس مختار محروس
آﻻء على محمد على سعد اللة
رحمه ابراهيم محمد يوسف شروش
ندى سعيد حيدر منير احمد
احمد حازم انور الدكر
وفاء محمود احمد عبده بسيونى
كرستينا عادل بشرى زكى
امانى مصطفى محمد عبدالسﻼم
محمود احمد محمد مصطفى محرم
شروق حسام المتولى احمد هيكل
اية شوقى محمد خليل عمر
سلمى احمد السعيد مصطفى السيد احمد
احمد عوض منصور محجوب
حازم ناجى عبدالعاطى عبدالسند
عمرو حسام الدين محمد فريد
اسماء شوقى ابراهيم عبدالحميد
آﻻء أحمد محمد احمد العايدي
احمد عبد المنعم احمد ابراهيم
سلمي سليمان عبد الفتاح سليمان
اميرة بكر المحمدي حمودة
احمد سامح علي محمود ابراهيم
غاده حمدى احمد عيسى

الكلية
فنون تطبيقية جامعة دمياط
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تربية بور سعيد
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره الزقازيق
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره اسيوط
علوم اسيوط
فنون جميله فنون المنيا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب اﻻسكندريه
طب بيطرى المنصوره
زراعه عين شمس
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تجاره اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب الزقازيق
علوم المنصوره
رياض اطفال المنصوره
اداب دمنهور
تربية ابتدائي المنصوره
اثار الفيوم
تمريض المنيا
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
اداب سوهاج
تربية طفوله الزقازيق
طب بيطرى اسيوط
كلية الطب البيطرى جامعة أسوان
معهد فني تمريض طنطا
اداب عين شمس
تربية ابتدائي عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
106736
388612
746019
894295
124577
879777
814095
239321
308069
752926
149310
746278
740480
749957
429059
754537
607220
580971
679740
314033
672846
748762
893799
548369
310768
607112
535599
473790
354123
532729
373493
843073

اسم الطالب
احمد ناجى سيد عبد العزيز
رحاب متولى شحاته متولى
ندى صﻼح رمضان يوسف
كرستينا ممدوح امين زخاري
احمد عادل فؤاد عبد العاطي
ندى ابو الحجاج محروس محمد
مهجة محمد عبد الستار محفوظ
محمد عاشور نصر امام
دينا السيد محمد الغمراوي
مى ابراهيم محمد عطيه الشيمى
احمد سعد عبد الفتاح سالم
عبدالرحمن محمد عبدالسﻼم محمد
وﻻء عبدالسﻼم شحاتة محمدمكاوى
ندى حسين عبد الﻼه على ابراهيم
امال يسرى محمد حسن عامر
محمد عصام الدين عبدالمنعم احمد
محمد اشرف الشحات ابراهيم
خالد طارق عبدالسﻼم السيد جمعه
محمد اسامه محمد حسن
اﻻء اسامة فاروق الطحان
هشام محمد هاشم التهامى التليتى
مرفت جورج مخالى جورج
ابراهيم على عبد العال احمد
محمد رمضان محمد السعيد النجار
يارا عنتر عبد الحميد الديب
مهاب الدين محمد عبد العزيز فرغلى محمد
ندى محمد محمد حسنين ابو فول
مريم ناصر محمد ابراهيم جاد ﷲ
مايكل جمال صليب ميخائيل
محمد صبري مصري حسن
على طارق على عبدالعزيز حبيب
استير اسحاق خلف عزيز

الكلية
حقوق القاهره
تربية بنها
اداب سوهاج
طب بيطرى سوهاج
دار العلوم ج القاهره
تربية ابتدائي اسيوط
اداب المنيا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
طب بيطرى جامعة السادات
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
اداب القاهره
علوم رياضة اﻻسماعيليه
علوم الزقازيق
تربية طفوله جامعة السويس
حقوق اﻻسكندريه
تربية العريش
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب انتساب موجه طنطا
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
كلية الفنون التطبيقية ببنها
علوم رياضة المنصورة
تربية ابتدائي جامعة السويس
تجاره سوهاج
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
تربية الزقازيق
تجاره دمنهور
اثار القاهره
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية دمنهور
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية
رياض اطفال المنيا طالبات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
735399
806102
167606
127325
742289
607607
324801
664973
605928
883432
895768
279113
428677
390070
434617
364312
578194
386243
831754
530435
434963
502558
878279
309515
585550
751055
727173
457652
312555
293444
759651
453682

اسم الطالب
خلود محمد فتحى احمد محمود
ساره عبدالعظيم محمد احمد
ايه رمضان على محمد
سلمى حسن عبد العظيم حسن
حنين ممدوح محمد الصغير
فادى بشرى كامل ميخائيل
ابتسام عبد الناصر ابو الحسن احمد
احمد عبد الغنى عبد الغنى حسن القصاص
احمد محمد امين معروف
باسم سامى جرجس يوسف
كرستين عاطف زكى خله
عﻼء الدين عاطف عطيه ابراهيم
محمد رمضان الشافعى محمد
زهره ممدوح عبدالعاطى اسماعيل
عمر مجدي عبد العزيز السباعي نوفل
اسراء عصام الدين زكى محمد
ايمان الهادى عبدالعاطى احمد سليمان
رضا محمد محمد حسن نجم
ايمان سمير محمد العبد
احمد كمال اسماعيل كامل
عمر فتوح محمود علي حجازي
شروق عادل شيبه الحمد عوض
كريم احمد عبد الحفيظ محمد
ريهام محمد محمد يوسف البكراوى
ايه كمال الدين محمد حسن ابوالنجا
احمد عبد ﷲ عبد ﷲ حسن على
محمد احمد حسن مصطفى صيام
آيه احمد فؤاد الحسانين شحاته
محمد شاهر الدين مأمون عبدالوهاب
هبة ﷲ عمر محمود عيد
نورهان نجيب حلمي محمد اﻻجرب
اسراء عصام محمدي علي حموده

الكلية
معهد فني تمريض الزقازيق
تربية المنيا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق انتساب موجه القاهره
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اعﻼم القاهره
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
معهد فني صحى اسيوط
اداب سوهاج
علوم رياضة سوهاج
اداب دمنهور
تربية ابتدائي بنها
تجاره اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه حلوان
معهد فني صحى طنطا
تجاره انتساب م .بنها
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره دمنهور
تجاره اﻻسكندريه
تربية أساسي اسكندرية
تجاره اسيوط
تجارة انتساب موجة جامعة السادات
رياض اطفال المنصوره
السن عين شمس/رياضة
تجاره انتساب موجه الزقازيق
السن عين شمس
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه الزقازيق
علوم طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
534436
676095
311733
280384
887952
885619
374107
903047
299179
583244
877385
663320
510467
516970
377060
674055
524936
105560
732478
204156
588911
597578
878289
548110
661450
218909
455725
118701
434191
440343
878225
279249

اسم الطالب
ايه عصام على محمد على الشاذلى
جهاد سامى فتحى محمد عناني
احمد ابراهيم مشحوت زيد
ميار جمال محمود مصيلحى
بسمه زيان ابوطالب صابر
الشيماء خالد عبد الرحمن عبد الحليم
بسنت بهاءالدين عبدالفتاح سعد
عبد القادر احمد عبد اللطيف محمد
منار عيد ذكي ابراهيم
منى بدير عبد الغفار موسى
عماد الدين محمد احمد فراج
اميره اسامه محمود ابو العنين
عادل مﻼك حشمت عزيز
احمد اشرف احمد خليل نبيوة
هاجر ناصر على السيد
ايه عبد العزيز السعيد الطنطاوى
هدير حافظ محمد امين
محمد احمد عبد الفتاح ابراهيم فرج
نرمين حسن على حسن الزهوى
دينا احمد احمد ابراهيم سيد احمد
اميره محيي الدين عبد المعز السيسي
احمد عبد الستار زكريا السيد عوض
ندى محمد علي عبد العزيز
مصطفى خالد محمد على ريان
ايه جمال محمد على عبد الرحمن
رامز ثروت فتحى عزيز
احمد محمد عزت حامد المزين
رومندا عادل غب﷼ شرموخ
مصطفى ماهر محمد محمد اسماعيل
هبة صﻼح محمود ابراهيم
سندس محمد على امام
تقي رضا فريد محمد

الكلية
تجاره دمنهور
تجاره المنصوره
طب بيطرى جامعة السادات
اعﻼم القاهره
حاسبات ومعلومات اسيوط
السن المنيا
كلية اللغات والترجمة سوهاج
تجاره سوهاج
علوم القاهره
علوم بورسعيد
حقوق اسيوط
تجاره المنصوره
اداب دمنهور
اداب دمنهور
كلية اﻻثار ج اسوان
تجاره طنطا
تربية طفوله اﻹسكندرية
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره عين شمس
تجاره طنطا
تجاره بور سعيد
تجاره اسيوط
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تجاره المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب طنطا
حقوق القاهره
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
علوم رياضة دمنهور
اداب اسيوط
اعﻼم القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
225837
135539
596310
167834
211915
537214
877907
471868
185920
830734
436847
825447
654311
219771
362120
316342
891537
471203
650331
906399
169045
243127
205175
728444
132746
463619
479611
382467
507657
502724
547194
813379

اسم الطالب
عبدالرحمن مصطفى محمد مهنى
اسماء سامى السيد عبد الشافى
عوض محمد سيد احمد
صابرين عيد سيف مرسي
مصطفى محمد حسن يوسف الصواف
رحاب احمد يونس احمد بديوى
اسماء ثابت محمد ثابت
عصام الحسيني عبد المنجد الحسيني النفرى
ايه رشدى احمد توفيق
محمد هاشم محمد محمود
وﻻء محمد السيد على
محمد سعد زكى محمد
هاجر احمد ابراهيم حافظ
اية اسامة احمد محمد
زينب طارق عبدالرحيم شيرازي
نداء خالد السيد عبد السﻼم
حسناء محمد نور الدين احمد
رشا رضا محمد احمد محمد الشافعى
هبه احمد شحاته احمد زياده
فيروز محمد رافت احمد محمود
سارة احمد الصوفى زكى
نهى بدرى همام السيد
مارينا مجدى اسكندر بانوب
ياسمين شرف محمد شكرى حسن
عﻼءالدين حسانين علي حسانين
هالة فتح حسن محمد الخولى
خليل ابراهيم خليل السيد
حسام عادل كمال بسيونى
كريم ناصر محمد عبد الرحمن الشاذلى
هشام هادى السيد عوض
اشرف سعيد عبد العزيز خليل
محمد محمود صالح محمود

الكلية
حقوق القاهره
دار العلوم ج القاهره
تربية جامعة دمياط
تربية ابتدائي الفيوم
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية طفوله ج دمنهور
تربية طفولة اسيوط
تجاره كفر الشيخ
اداب الفيوم
نوعية موسيقيه قنا
اداب انتساب موجه طنطا
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
تجاره انتساب موجه المنصوره
دار العلوم ج القاهره
حقوق عين شمس
معهد فنى تمريض بنها
نوعية موسيقيه اسيوط
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجارة جامعة السادات
تربية سوهاج
تجاره بنى سويف
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب الزقازيق
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
536205
313038
153291
315276
842572
756163
321836
656829
907744
909922
919918
139932
216876
225632
215272
451184
747544
278935
379162
908035
464870
595270
208802
673168
651031
749158
589063
666441
437630
466544
384133
881698

اسم الطالب
رغداء احمد حمدى منيسى
علياء مجدي فوزى محمود
شيماء عبد الرازق عبد العظيم عبد الوهاب
محمد لطفي عبدالغنى ابراهيم عامر
تسنيم احمد زكريا مرسى
رباب عبدﷲ غانم عبدﷲ
احمد محمد متولى مرسى
ساره محمد احمد احمد الشبراوى
محمد ضاحى شحات على
اسﻼم ابراهيم جادالرب ابراهيم
مريم يسرى شكرى عبد المسيح
عبد الفتاح عثمان عبد الفتاح محمد
ايمن عماد عبدالفتاح محمد عمر
ميرنا عادل محمد عبد المعطى
كيرلس ماجد ميﻼد ابراهيم
احمد ابراهيم على المشالى
شروق مصطفى ناجى حسين البصيلي
احمد حسين احمد محمد
رغده عزت احمد محمود
نورهان محمد ضاحى اسماعيل
السيد ابراهيم السيد عبدالسﻼم
آﻻء طلعت أنور محمد عبد الحليم
نورالدين وائل عثمان احمد
دنيا مصطفى محمد مصطفى محمد المرغنى
ايه عفت على شعبان
اميره مجدى رمضان محمد
احمد محمد رضا عبد الحكم محمد جمال الدين
ندى يحى الهجرسى المتولى رويس
ندا على محمد محمد سليم
ايمان السيد عبد الخالق حسن سﻼم
الحسينى طه عبدالسﻼم على جمعه
شريهان محمود محمد دسوقي

الكلية
تربية ابتدائي دمنهور
حقوق شبين الكوم ج منوفية
علوم بنى سويف
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تربية /رياضه المنيا
معهد فني تمريض اﻻسماعيليه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه المنصوره
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره سوهاج
علوم سوهاج
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق انتساب موجه عين شمس
حقوق بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم طنطا
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
بنات علوم رياضة عين شمس
تربية ابتدائي سوهاج
اداب كفر الشيخ
اثار الفيوم
علوم رياضة عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي المنصوره
تربية/رياضه جامعة السويس
تجاره طنطا
تربية ابتدائي المنصوره
اداب اﻻسكندريه
نوعية كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
358456
522820
672639
368644
825368
894070
363098
584452
148258
291162
756504
516847
731342
754034
729093
891705
325356
287140
603879
369737
297144
538357
156410
813053
235610
243441
830004
654115
650248
531585
177533
221428

اسم الطالب
هاجر محمد ابراهيم عبدة
نورهان احمد عبد الكريم موسي خليفة
محمود صﻼح احمد احمد طه
محمود عصام عبدالرحمن ابراهيم
ازهار سيد احمد عبد اللطيف
الهام محمد حامد محمد
احمد محمد حسين حامد
ايه محمد السيد حافظ شكر
امال محسن ابراهيم عكاشة
محمد محي الدين محمد ابراهيم
مختار صبرى احمد احمد موسى
عبدالقادر شرف عبدالقادر قطب
اﻻء عبد الحميد محمد حسن ربيع
سلمى على السيد ابو صير
عبد الحميد محمد عبد الحميد عبد العال حامد
شرين سيد عبد العال على
ميادة سعيد شعبان حمدان
خالد محمد مصطفى عبد السﻼم
عبد ﷲ عﻼء الدين حسنى محمد النجار
هند محمد عبدالعظيم حسن
زينب شوقي عبد السﻼم محمد
اسراء صﻼح عبدالنبى عطيه
سكينة عبد المهيمن عبد الحميد سيد
رضا ربيع عبدالدايم حسن
بسمه ابراهيم محمد ابراهيم
سماح عادل محمد علي الصياد
زينب محمد عبدالفتاح محمد
راندا رضا ياقوت ابراهيم السيد
اسراء محمود الشبراوى احمد
عمرو محمد محمد ابو النيل خضير
محروسه محمد مرسى ابو المجد
منه بدر ذكى يونس

الكلية
حقوق عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
تجاره طنطا
معهد فنى تمريض بنها
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية سوهاج
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
تربية ابتدائي طنطا
اداب انتساب موجه حلوان
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
اداب دمنهور
رياض اطفال المنصوره
تجاره جامعة السويس
تربية الزقازيق
تجاره اسيوط
تربية ابتدائي الغردقه جنوب الوادي
علوم رياضة القاهرة
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تربية بنها
زراعه القاهره
علوم دمنهور
رياض اطفال بنى سويف
إعﻼم بنى سويف
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تربية ابتدائي المنصوره
حقوق المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
دار العلوم ج القاهره
زراعه القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
114854
674287
372594
726754
891716
372224
903664
607448
526731
133899
601152
896928
438789
533719
658404
443775
657389
118732
457066
905405
450025
387483
575614
611919
502104
461503
757446
828174
145689
557897
204805
432452

اسم الطالب
ايمان احمد محمود احمد
احمد مجدى محمد عيسى سيد احمد
اسراء عبدالحكيم محمد ابراهيم
احمد هشام محمد عبده موسى
عبير رشاد سليمان محمد
مارجريت عادل مسعد حبيب
مريم عبد العليم نعمان حسن
ابراهيم محمود إبراهيم عوض ﷲ
اية جمال راشد الصافى الفقى
ايثار محمد محمود السيد الفﻼحجى
محمد رضا عبدالستار منصور
جون جميل فتحى شكرﷲ
نورهان السيد السيد محمد عبد القادر
اسماء مسعد على عبيد الصفتى
محمد ابراهيم محب عبد المطلب ابوريا
هند عيد عبدالرحمن مسعود
دينا بهاء الدين محمد حسن
فاطمة محمود عبد اللطيف عبد الغنى
خلود احمد عبدالفتاح انور
اسراء احمد عبد الغنى عبد الكريم
خلود السيد حافظ أمين
احمد محمد عبداللطيف احمد سالم
نرجس ابراهيم سيد احمد ابوشادى
ايمان محمد الشبراوي محمد
ضحى محمود أحمد أباظة
امانى عبدالهادى مجاهد عبدالهادى الصباغ
اميره فارس حسن محمدى العش
محمود سيد مصطفى حفنى
محمد سامى عبد العظيم يوسف
صفا جمعه بسيونى سليمان
غادة محمود ماجد احمد محمود عرفة
مينا ذكي داود ذكي

الكلية
معهد فني صحى امبابة
حقوق المنصوره
تربية ابتدائي بنها
نوعية بور سعيد
معهد فني تمريض اسيوط
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
كلية اللغات والترجمة سوهاج
تجاره الزقازيق
زراعه اﻻسكندريه
تجاره القاهره
تربية/رياضه الزقازيق
تجاره سوهاج
اداب اﻻسكندريه
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
تجاره المنصوره
معهد فني صحى طنطا
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب م .بنها
علوم طنطا
تجاره سوهاج
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم اسوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تربية اسكندرية
تربية رياضيه  /بنات كفر الشيخ
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب سوهاج
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية ابتدائي دمنهور
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
105761
164650
530404
461009
240195
917412
323732
838066
906418
454401
529268
239998
224468
322991
109771
150461
668393
579554
118818
679253
356696
546001
888969
432345
583469
151182
103540
674249
590847
315494
458878
162115

اسم الطالب
طه عصام الدين طه محمود
رضوة محمد عبد الغني احمد
هشام شريف كمال الدين رحال
فهمى ربيع فهمى فضل
اﻻء محمد سيد محمد سالم
احﻼم رمضان عبدالحافظ محمد
هديل السيد عبد ﷲ ابو ندا
اماني مصطفى مسعود فرغلي
خالد منتصر لطفي محمد
ايمان احمد محمد أحمد ابواحمد
محمد احمد احمد حسين البيسى
محمد احمد محمود حسن
حسين طارق حسنى حسين سلمى
مي رضا محمد السيد سالم
نورالدين حارس احمد عبد الﻼه
مالك محمد عثمان سيد
امل عبد المنعم محمد عبد الواحد
منة ﷲ توفيق عبد الهادى كامل البدوي
دنيا مجدى محمد عبد الرحمن
ايه السيد محمد على عيسى جاد
حسن زينهم محمد خليل
اميره احمد محمد رجب مسعد
عمرو سعد طلعت يوسف
عمر محمد إبراهيم محمد عاشور
شيماء عادل مسعد الحسنى
دينا صافى حامد رياض
هبة ﷲ عادل عبد العظيم محمد عبد العال
ايمان احمد ابو الفتوح محمد مصطفى
مهند محمد محمد عراقى
محمد عيسى فاروق عيسي
اميره محمد عبد الحميد منيسي
محمد هاشم محمد هاشم محمد

الكلية
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
اداب انتساب موجه عين شمس
معهد فني تمريض اسيوط
تجارة جامعة السادات
تربية فرع الوادى الجديد
حقوق سوهاج
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية رياضيه بنات شبين الكوم
حقوق القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني تمريض المنصوره
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب القاهره
تمريض المنصورة
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية/رياضه اﻻسكندرية
اداب اسيوط
حقوق اﻻسكندريه
معهد فني صحى طنطا
اداب انتساب موجه الفيوم
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب المنصوره
تجاره بور سعيد
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية كفر الشيخ
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
591682
539688
107561
911800
676682
440099
236795
660719
895622
372910
737935
205376
138852
306370
184962
604294
849511
125907
825621
545401
747524
432483
885050
280444
585508
588764
164318
600424
158464
899862
312157
651964

اسم الطالب
محمد ماهر طه العوادلى
نشوي عبد اللطيف عبد الونيس محمد
مدحت محمد مدحت محمود امين
مها طارق عبد ﷲ احمد
عﻼء عصام الدين ضيف عبد الوهاب الزميتي
ريهام صبرى عبد الفتاح على محمد
عمر مجدى سيد احمد
غاده جمعه على جمعه عطا
حسام جمال احمد محمد
مروة خضر على حسين
احمد محمد محمد مسلم
دينا ميﻼد لبيب ساويرس
منه ﷲ مجدى محمد محمد
محمد مختار محمد شاهين
عماد احمد محمد محمد
مروه السيد شاطر متولى جاد ﷲ
محمد منتصر سيد احمد ابو المجد
مارينا صموئيل سعد ابراهيم
أمير راجى رمزى زكى
باهر احمد محمد البوصيرى محمود
دينا حسن شعبان حسن محمد
اسﻼم محمد انور محمد احمد
ماجد ادوار جاد عبد المسيح
نادر عادل كامل محمد العليمي
هايدى سعيد محمود البدراوى
مدحت محمد عبد ﷲ راغب ذكر ﷲ
مها ايمن مصطفى كمال
اسماء السيد على السيد على صبح
خضره شعبان احمد احمد
مايكل حناﷲ غب﷼ اقﻼديوس
اسامة اشرف محمد عبدالغفار
امير مرسى الحسينى محمود عبد المجيد

الكلية
السن عين شمس/رياضة
تجاره دمنهور
اداب القاهره
كلية تجارة ج أسوان
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تربية أساسي اسكندرية
اداب القاهره
رياض اطفال المنصوره
تربية سوهاج
كلية البنات تربية عين شمس
اداب الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
السن عين شمس/رياضة
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
اداب الزقازيق
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
تجاره القاهره
علوم اسوان
اداب اﻻسكندريه
تجاره جامعة السويس
تجاره اﻻسكندريه
علوم اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه طنطا
اداب الفيوم
علوم رياضة الزقازيق
تربية ابتدائي بنى سويف
معهد فني صحى سوهاج
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تجاره المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
579771
137477
804716
385483
737703
389309
331059
746324
358761
104902
320911
162456
654679
903889
816388
321088
748893
607598
213384
533229
611453
536509
536412
892493
747290
439447
807779
612490
461963
528261
314242
750701

اسم الطالب
شروق محمد السيد محمد الصفتى
عمر حسنى محمد على
أية حسن وحيد عباس
اسﻼم احمد الشحات احمد
مي محمد احمد محمد
داليا حاتم محمد ابراهيم
داليا محمد جمال الدين يوسف الجوهرى
سمية حسن سالم علي
حسناء ابراهيم السيد عبدﷲ
ايه ﷲ عماد حسن سعد ﷲ سالم
روان محمد حمزه احمد رزق
هيﻼنه مجدى رشدى حنا
ساره احمد عبد الحليم احمد الزهيري
ايه فيصل حمدﷲ ابوالحسن
ندى فتحي ابو الحسن فنجري
هالة السيد بسيوني النشار
كرستين رفعت ميخائيل عطا ﷲ
عبد ﷲ احمد عبد الفتاح عبد ﷲ
عبدالرحمن احمد محمد محمد عبد الرحمن
رحاب محمد محروس العقبي
احمد حمدى محمد محمد بسيونى
آيه اشرف السيد جمال الدين يونس
ياسمين وجيه زكي البدوي
اميره فتحى محمد حسين
حسام محمود السيد محمد
دينا يوسف محمد يوسف
مادونا يوسف عبد ﷲ شفيق
احمد جمال السيد الديدامونى
ساره مصطفى عبدالباعث الشامى
نور حنفي ذكي حنفي
نورهان كرم السيد الصيفى
احمد السيد حسن حسن السيد

الكلية
تربية طفوله طنطا
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
نوعية المنيا
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
تربية الزقازيق
اداب عين شمس
تربية بنها
تجاره جامعة السويس
حقوق حلوان
اداب القاهره
تربية شبين الكوم
اداب الفيوم
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية سوهاج/رياضة
تجاره اسيوط
سياحة وفنادق جامعة السادات
علوم جامعة السويس
حاسبات ومعلومات الزقازيق
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
علوم طنطا
علوم اﻻسكندريه
تمريض اسيوط
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تجاره اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه المنيا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية كفر الشيخ
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
نوعية اشمون
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
808749
446054
321025
156909
814713
884910
135577
877844
126009
161248
318387
612843
465199
678549
877225
165572
376193
509873
823669
292615
598539
831878
667675
896619
356824
324901
370644
536550
588561
152716
885043
825815

اسم الطالب
عبد الرحمن محمد عباس جاهين
أندرو نبيل نصحي عوض
هاجر حامد عبد ﷲ الدماطى
كيرلس مجدى يعقوب يواقيم
صموئيل عماد شاهر لبيب
عمرو رافت حسين طه
امنيه محمود مرسى سيد
محمود عبد ﷲ محمود محمد
يسرا جمال اسعد احمد
هبه عنانى عبد العزيز رمضان
مصطفى رفعت مصطفى الشاذلى
مروه عبدالسﻼم العيسوى اسماعيل
احمد إبراهيم عبد السﻼم عبد المعطي صقر
عبد الستار محمد عبد الستار محمد حسن
عبد الرحمن حسين محمد عبد الحافظ
زينب محمد عبد الكريم منصور
عبدالرحمن على الدكرورى عطا حسن اﻻزبكاوى
محمود سعيد ابراهيم محمود الجوهرى
شيرين أشرف محمد الملقب الطيب
دنيا محمد رزق حسانين مطر
أنفال سمير فتحى الموجى
نجاه جاد حسن عثمان
مروه محسن محمد احمد
ميرنا بخيت عزمى نان
اسﻼم حامد عبدالرحمن خضرى
كرستين نصر سعد عبدالمﻼك
مينا ايوب ثرؤت زخارى
هاجر على الحسينى ختعن
ابتسام عبدالحميد السيد مرعي
خالد نادي سيد عبد الرحمن
فادى جوده نعيم بصاده
عصام محمود السيد علي

الكلية
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تربية شبين الكوم
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
علوم المنيا
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى اسيوط
اعﻼم القاهره
تربية بنى سويف
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
تجاره الزقازيق
تجاره كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات الزقازيق
علوم اسيوط
تربية الفيوم
علوم رياضة عين شمس
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة قنا ج جنوب الوادي
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
حقوق المنصوره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
معهد فني تمريض المنصوره
السن المنيا
حقوق عين شمس
تجاره عين شمس
تجاره طنطا
اداب دمنهور
علوم رياضة طنطا
تربية بنى سويف
تجاره اسيوط
تجاره سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
393595
432953
459436
829466
432440
509871
352232
523481
510232
137998
912077
680793
742376
734715
891200
810332
544378
296129
150563
154435
520108
821905
306357
209805
221190
113396
296236
609043
754795
240863
237202
357322

اسم الطالب
احمد مجدى حسن ابوالمجد
شهاب ابراهيم السيد الشربينى خليل
محمد عبد الفتاح تفيد كرشة
عبير محمد رمضان عبيد
مصطفى محمد عوض زين الدين على
محمود سالم ابراهيم عبدالواحد ابو عبدﷲ
ايه عادل امين محمد الشوربجي
داليا موسى بدرى موسى
محمد وائل محمد إبراهيم الشلقانى
تقى حماده محمد خطاب
امل مدثر مزمل ابراهيم
دينا محمد عبد المجيد ابراهيم محمد
سميه يوسف كمال الدين محمد
هاجر محمد ابراهيم احمد
عزه هارون عبد الرحيم هارون
عبد الحميد محمد ربيع ابراهيم
بهاء محمد صابر اسماعيل اسماعيل
نرمين نجيب محمد مبروك
ام احمد عثمان ذكى عثمان
سهام مصطفى جبالى بريك
وفاء على رزق على عمر
دينا حارص عثمان محمود
احمد نجاح محمد الغندور
كريم محمد اسماعيل عبد الفتاح على
مريم محمد محمد محمود
كريم محمد عبدة حسن
مريم محمود كامل محمود الغنام
محمد طارق فرج عوض
محمد خيري السعيد تاج الدين بدوى
رقيه حسن السيد رمضان
محمد عبد المنعم علي السعيد
محمد عبدالمجيد محمد عبدالمجيد

الكلية
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره كفر الشيخ
اداب سوهاج
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية اسوان
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية الزقازيق
اداب اسيوط
تجاره بنى سويف
فنون جميله عماره المنيا
اداب القاهره
حاسبات ومعلومات حلوان
اداب بنى سويف
اداب انتساب موجه دمنهور
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
التكنولوجي العالي  10رمضان إدارة أعمال
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق القاهره
اداب حلوان
تجاره جامعة السويس
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تجاره القاهره
زراعه القاهره
تجاره انتساب موجه الزقازيق

Page 4723 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
606398
322700
169406
207728
835449
208272
759180
158813
205069
678945
727728
653081
910905
213584
358596
322206
537569
879307
735683
760078
147907
527053
221607
373243
732501
612339
751431
233767
231975
735708
245465
614484

اسم الطالب
بسنت سمير محمد البوشى محمد احمد
شيماء احمد شوقي الشاعر
جهاد هشام كامل محمد على
يارا عيد زكى سعيد
سمر سيف النصر أحمد محمد
مهاب مهيمن اسحق احمد
احمد خالد عثمان الباز
مصطفى محمود عبد الستار محمد
انجى اميل عبدﷲ حنا
اسراء عبد الحليم محمد عبد الحليم
اسماء احمد سالم يوسف محمد
اميره محمد السيد محمد يوسف
عﻼء فيصل علي عبد ﷲ
ايه عادل حسن عبد السميع منصور
اﻻء عبدالقادر يوسف حسن
محمد عبد الستار سالمان حسن
وسام اشرف السيد حجازى
مارينا مرزوق رزق مرزوق
احمد شحته فؤاد عبد العزيز
محمد عطاﷲ ابراهيم عبدالقادر
مروة محمد عبد القادر سيد فودة
ساره السيد ابراهيم حسن ابراهيم
منة ﷲ محمد محمد احمد
سامر سمير سمير الطوخى محمد خليل
يوستينا عادل عبدالمسيح جرجس
محمود محمد السعيد محمد الديدامونى وهدان
محمد احمد محمد الشحات جودة
شروق غريب ابو شامه عبد اللطيف
احمد حامد عبد الفتاح محمود
صﻼح زين العابدين محمد احمد
حنان احمد محمد محمود
رباب ثروت محمد عبدالحليم ابراهيم

الكلية
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب الفيوم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية قنا ج جنوب الوادى
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
اداب انتساب موجه بورسعيد
علوم بنى سويف
تجاره القاهره
اداب المنصوره
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية ابتدائي اسوان
تربية عين شمس
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تجاره دمنهور
تربية اسيوط
تجاره الزقازيق
اداب الزقازيق
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
السن عين شمس
اداب انتساب موجه طنطا
حقوق بنها
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره الزقازيق
تربية رياضيه بنين بور سعيد
حقوق انتساب موجه عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب الزقازيق
اداب حلوان
علوم الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
448662
526739
366299
213186
207127
658229
244514
458972
244042
756747
303723
579822
121221
828052
435450
233461
180420
602579
748500
529401
662506
811763
893158
151659
175688
471349
305695
522936
581445
241248
615337
754035

اسم الطالب
مروه مصطفى عبد الفتاح احمد محمد
بدور سعيد سعد محمد لوز
خالد طلعت محمد سالم
احمد خالد عبدالعاطى محمد على ابوهند
رنا خالد مصطفى حسين ابراهيم
ياسمين مجدى مراد البكري
ندي حسن سيد صالح
هاله احمد احمدابراهيم الزيات
مصطفي محمود كمال الدين محمود
احمد جابر موسى احمد
ايمان محمد النبوى ابوزيد
منة ﷲ عﻼء الدين السيد عبد ﷲ
احمد هانى محمد عبد العزيز
مصطفى جمال دياب محمد
سلمى فوزى محمد محمد هيبه
نانسى محمد عادل محمود عبد العزيز
احمد جمال حامد عبيد
اسﻼم محمد حسين على
خالد سيد عبد المجيد عبد ﷲ عثمان
مصطفى رزق محمد ابراهيم ابوعيانه
محمود رضا محمد عبد المقصود
على جمال عبدالعظيم عبدالمولى
سيف خلف محمد عثمان
مينا مجدي عوض متري
مصطفى طارق محمود احمد
رضوى محمود عبد العزيز على محمد
فتحي احمد فتحي الحداد
عالية احمد عبدالفتاح سيد احمد بداده
عصام حسين حسين محمد الحلو
اميره رزق بيومي امام
ايه مصطفى الشافعى محمد محى الدين
سناء هاشم عبد السﻼم عبد الخالق كسبر

الكلية
تجاره طنطا
تجاره اﻻسكندريه
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره القاهره
كلية البنات تربية عين شمس
طب بيطرى الزقازيق
تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالبات
علوم كفر الشيخ
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
تجاره بور سعيد
اداب شبين الكوم ج المنوفية
علوم المنصوره
حاسبات ومعلومات الفيوم
كلية تجارة ج أسوان
اداب اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
تربية/رياضه الفيوم
تجاره الزقازيق
علوم رياضة جامعة السويس
اداب دمنهور
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
حقوق بنى سويف
تجاره سوهاج
حقوق بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
دار العلوم الفيوم
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية أساسي اسكندرية
تجاره طنطا
طب بيطرى القاهره
تجاره الزقازيق
تربية بور سعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
603510
305374
450378
674148
315944
745038
451985
352069
362396
601808
220590
830353
535867
223530
432180
277602
670411
279968
539739
365114
522144
385925
532100
434375
144529
152872
157660
671137
169238
433997
394465
463626

اسم الطالب
اكرم بكر محمد محمود
الشيماء حسن فرماوى فرج الطنبشاوى
روان ايمن محفوظ محمد هﻼل
نورهان اشرف عزب السيد ابراهيم حسانين
اية عبد الرحمن محمد علي المليجي
دينا على احمد على
احمد محمد احمد حيدره
مروه هشام عبدالعال حسين
يارا رمضان محمود سيد احمد
شرين محمد احمد قنديل
ابراهيم مجدى ابراهيم حسن على
احمد عﻼء الدين محمدصدقي محمد توفيق
وسام عصام سعد ربيع
اﻻء احمد سعد مصطفى
بﻼل محمد عبد السميع عبد القادر بدوي
سامح محمود امين امين الدخميسى
دعاء جمال فؤاد مصطفى عزمى
عﻼء صﻼح الدين فهمي ابراهيم
دينا عبدالمقصود عبدالغنى نصير
اسراء محمد عوده احمد
عبير عصام عزالدين محمد عثمان
ايه انور محمد منصور
أحمد محمد احمد على الجمال
عمرو حسن محمد جاهين
فاطمه عماد محمود على عبد النبى
محمد فتحى رمضان عبد الحليم
ايهاب جمال طه حبيب
فاديه محمد فتحى نبيه محمد
ضحى محمد السيد عبد التواب
ابراهيم رمضان محمد علي
هشام محمد عبدالشافى غريب
هبه رجب عبد الحميد محمد الطنجة

الكلية
تجاره الزقازيق
تمريض شبين الكوم المنوفية
تجاره طنطا
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره جامعة السويس
تجاره طنطا
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تجاره عين شمس
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره عين شمس
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب دمنهور
حقوق عين شمس
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم اﻻسكندريه
حقوق عين شمس
حقوق اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه عين شمس
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره بنى سويف
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
علوم حلوان
زراعه سابا باشا اﻻسكندريه
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
472290
235473
434427
210814
385741
359023
210125
324528
431476
443535
377774
206272
812865
834069
377210
138136
377255
604911
104358
283248
367895
823275
104046
747624
472922
915525
108449
674599
457375
880418
325449
367717

اسم الطالب
ريهام عبدالعزيز محمد المتولى
نهير احمد ابراهيم السيد درويش
هادي خالد سعد مصطفى الجديلي
ماهيتاب احمد محمود السعيد
ابانوب وهيب غطاس كيرلس
محمد السيد سعد امام الدبيس
منه ﷲ محمد حسن محمد
مسلم محمد مسلم فرج
عبد الرحمن ابراهيم نسيم خليل نسيم
اسراء محمد محروس محمد رحاب
محمد جمال عبدالمحسن عبدالحميد ابو قدح
محمد ناصر سيد محمد
اية مجدى دكرورى عيد
محمد احمد حسن محمد
هبه حسن محمد حسن الجيزاوى
اميره جمال احمد عبده الطباخ
كريمه دياب حسن دياب الصياد
احمد عادل شوقى عطيه حبيب
محمد اسامة ابراهيم ابوالعيون
مينا عماد وليم عطا
هبه عصام على على جمعة
احمد عبدالعليم احمد فراج
عبد الرحمن ايمن سيد سليمان عبد الرحمن
ايمان محمد انور حسن
اسﻼم رشاد عبد النعيم فهمى سعد ﷲ
اميره على سيد على
ندى شريف على جﻼل
هاجر محمد محمد على عﻼم
أروى عبد العزيز محمد عبيه
زينب ممدوح محمد عبد الحليم
جون منصور توفيق بسخرون
اسراء وحيد ابواليزيد احمد عطية

الكلية
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات حلوان
طب بيطرى اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه عين شمس
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السﻼم القاهرة
تجاره عين شمس
تجاره جامعة السويس
تجاره اﻻسكندريه
تربية ابتدائي طنطا
تجاره انتساب م .بنها
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
اداب المنيا
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
كلية البنات آداب عين شمس
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية بنها
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره جامعة السويس
تجاره كفر الشيخ
تجاره اسيوط
تجاره القاهره
تربية ابتدائي الزقازيق
اداب طنطا
تجاره اسيوط
تجاره جامعة السويس
تربية ابتدائي بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
876035
149646
728474
659357
236081
460054
547172
280325
378087
280625
228200
548698
359687
656614
151184
212583
291729
219455
397757
812566
468339
810600
746963
889541
129497
357791
154478
132290
579499
434413
212471
282656

اسم الطالب
مروان محمد رشاد عبد الرحيم
اسامه خليل محمد ابراهيم
يارا هشام فتحى محمد على
السيد حماده محمد السيد الديسطي
شاهندة علي مأمون علي
إسراء محمد قطب سالم
صﻼح الدين طارق احمد عبد الحميد للو
اميرة محمد عبد الفتاح محمد عبد الفتاح
ايه حسنى مصطفى محمد يوسف
اوليفيا مدحت وديع ملقى
مصطفى حمدى احمد عايد
محمود يوسف محمد يوسف ابراهيم
عبدالرحمن منير احمد ضحا
منه ايمن عبد الغنى جميل عجيز
ريهام محمد احمد محمد
احمد عبدالرحمن محمد محمد
كريم احمد ابراهيم احمد
ناردين اشرف ونيس جرس
عبدالرحمن جمال محمد صﻼح الدين قطب
سهام حافظ عبدالحميد محمد
حماده منصور علوانى سرور
أبانوب محروس حبيب داود
عبد الرحمن محمد علي احمد
الشيماء مخيمر سعد محمد
احمد محمد مرسى حسن
هاجر سامى حافظ حسن
سارة جمال طه محمد
محمد ابراهيم عبده حسين
دينا محمد كمال محمد عبد العزيز
محمود محمد عبد المنعم قاسم جمعه
روان اشرف حسن ابراهيم محمد
بوﻻ اشرف صبحى عبده ابادير

الكلية
تجاره اسيوط
علوم رياضة القاهرة
علوم الزقازيق
تجاره طنطا
اداب عين شمس
تجاره كفر الشيخ
علوم رياضة اﻻسماعيليه
تجاره عين شمس
اداب عين شمس
تجارة قنا ج جنوب الوادي
حقوق القاهره
حاسبات ومعلومات اسيوط
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب المنصوره
حقوق القاهره
تجاره القاهره
علوم رياضة القاهرة
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
دار العلوم المنيا
حقوق طنطا
كلية التربية الفنية ج المنيا
تجاره اسيوط
اداب اسيوط
حقوق القاهره
حقوق انتساب موجه عين شمس
تربية بنى سويف
كلية التعليم الصناعى جامعة حلوان
اداب المنصوره
علوم اﻻسكندريه
تربية ابتدائي عين شمس
تجاره عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
463414
281950
659190
376019
680112
810370
653501
655536
217439
588915
583482
115792
662868
895938
668779
434279
906199
470457
447983
736563
367391
877508
813250
155254
607133
804793
886290
430668
730045
882087
732448
506940

اسم الطالب
احسان فخرى عبد الرازق عبد الوهاب عكاشة
دينا داودي محمد الداودى
نجﻼء ناجى عبد الحميد محمد
احمد محمود احمد محمود جاد ﷲ
سامى سامى محمود على فتوح
حسناء صفوت محمد محمد
محمد الناصر صﻼح الدين محمد السيد البهى
كريم احمد عبد المنعم محمد ابو طالب
اسراء مصطفى احمد ابراهيم
إيمان سامى هﻼل نصير
غزﻻن محمود زكريا محمود
اسﻼم ابو العﻼ مبروك على
طارق احمد هاشم دردير
شيرين حسين عبد الﻼه عبد الرحمن
ايمان على نصرعلى عبد العال
محمود ابراهيم الدسوقي حمايل ابو العنين
وﻻء على محمد احمد
محمود عبدالعاطى موسى على مرزوق
كامل مصطفى كامل سليم
اﻻء محمد محمد حسين عامر
نسمه عادل محمد عبدالغفار حسن
عمر عصام الدين تهامى عبد الحافظ
ايه عاطف محسن خلف
احمد شعبان عبد المقصود عويس
احمد عبد الرحمن سﻼمة محمد سﻼمة
برسوم مأمون حبيب جورجى
اسﻼم محمود حسين محمود
نادين سامى محمود عبدالعظيم محمود
داليا عصام عبد العزيز محمد عليوه
حسام الدين شريف محمد عبد الحكيم
شروق السيد سليمان زاهر
منة ﷲ احمد حسن حمزاوى

الكلية
تربية كفر الشيخ
السن عين شمس
اداب المنصوره
زراعه عين شمس
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية ابتدائي المنيا
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه المنصوره
فنون تطبيقيه حلوان
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
المعهد الفنى للتمريض بالجونة
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
حقوق المنصوره
اداب انتساب موجه سوهاج
اداب المنصوره
تجاره دمنهور
اداب سوهاج
تمريض كفر الشيخ
تمريض طنطا
اداب الزقازيق
اداب بنها
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
معهد فني تمريض المنيا
تربية /رياضه بنى سويف
عالي هندسة بلبيس
اداب المنيا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
طب بيطرى اسيوط
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
660750
915183
841321
464926
372506
524143
301837
837943
908895
835674
800850
120393
811027
206039
579296
295663
586023
507600
736971
526252
473933
300414
307359
156111
672595
236481
668642
744899
667331
673154
592246
818515

اسم الطالب
محمود مسعود محمد محمد ابراهيم
جولي سمير جاد ﷲ شحاته
محمد رشدى محمود ابو الحسن
اسماعيل محمد حسن كامل عبدالرحيم
نرمين حسين محمد الفقــــي
مروة درويش احمد مرسى احمد
عمر حسين سعيد الطنبداوى
محمد صﻼح الدين سنوسى حموده
ساره عبد الصادق طاهر احمد
مارينا زاهر اسحاق روس
فاطمة محمد فاروق محمد احمد
محمود سيد محمود وهبه
منال سيدهم صادق يعقوب
رميساء مجدى على على
هند أحمد إبراهيم عوض
يمني طارق احمد عبيد جاد المولى
يحيى زكريا عبد الفتاح نصر
مصطفى محمد مرسى محمد سيد احمد
محمد عبدﷲ خليل احمد خليل
حسام رمضان محمد محمد حسنين
محمود هانى السيد فتح ﷲ ابو العنين
دعاء رجب محمد ابراهيم
سميحة محمد محمد سلمان
مصطفى احمد محمد جمعه
خالد عبد الحميد السيد بريك
محمد عبد الرحمن عبد الصادق عبد الرحمن
رقيه حسن السيد حسن محمد ابو الدهب
محمد على يوسف عبد الجليل
تسنيم محمد محمد ابراهيم لطف
اسيل مصطفى انور مصطفى النويهى
ايه نور الدين حسن الشلتاوى
انجيلوس ثروت حنين عبدالملك

الكلية
تجاره طنطا
تجاره اسيوط
تربية المنيا
علوم كفر الشيخ
تربية عين شمس
تربية اسكندرية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
طب بيطرى فرع الوادي الجديد
كلية تجارة ج أسوان
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
اداب المنيا
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب المنيا
فنون جميله فنون اﻻقصر
نوعية طنطا
علوم عين شمس
علوم المنصوره
اداب دمنهور
علوم الزقازيق
علوم اﻻسكندريه
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب انتساب موجه حلوان
تربية طفوله شبين الكوم
معهد فني تمريض بنى سويف
تجاره المنصوره
تجاره انتساب موجه طنطا
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم المنصوره
تجاره انتساب موجه طنطا
علوم جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
678327
282364
219198
167332
379632
369717
727956
541605
576928
147226
447876
524084
373324
903857
586087
741881
322799
451538
534389
322895
287927
464285
747412
585104
801278
463063
519202
159336
658886
587617
582764
320057

اسم الطالب
امل ابراهيم محمد احمد جاب ﷲ
امنية عبد المجيد بيومى عبد المجيد
سلمى عيد احمد عطا ﷲ
نرمين حسن احمد شحاته
ايمن خالد عبدالنبي طنطاوي
مروه جمال عبدالرحمن محمد على
اﻻء محمد عبد السﻼم السيد المالكى
يحيى سعيد نور الدين سليمان
مروه سيد احمد فهمى جمعه
ايمن محمد حسين رضوان
محمد حمدى محمد أحمد
رغدة محمد محمد ابراهيم احمد
محمود الهادى عبدالسميع حسن عمر
شيماء السيد محمود محمد
يحى بهاء زكريا دراج
عمر محمد احمد هﻼلى
ايمان حامد محمد ابراهيم الهنداوي
احمد عطيه الجيوشى يونس
اسراء احمد السيد غازى عماره
مي عبد الغفار السيد سيد احمد خريبه
علي احمد علي عبده فرحات
احمد محمد ابو عجيله محمد ابو عجيله
فاطمه محمد دسوقى السيد
أمينه محمد عبده محمد حسين
حسناء عمر محمود محمد
محمد رضا بركات محمد بركات
رحمة محمد محمد إسماعيل
ايمان نور الدين احمد خضر
احمد ماجد عبد الغفار عبد العظيم المهدى
نهال خالد مصطفى حامد الراعى
امانى محمد احمد السحرتى
محمود حسن محمود الشيخ

الكلية
معهد فني تمريض المنصوره
علوم عين شمس
حقوق القاهره
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات بنها
تربية بنها
نوعية الزقازيق
حاسبات ومعلومات عين شمس
زراعه المنصوره
تربية عين شمس
تجاره طنطا
تربية أساسي اسكندرية
تربية رياضية بنين بنها
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره طنطا
علوم رياضة اﻻسماعيليه
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
اداب دمنهور
معهد فني صحى بنها
تجاره القاهره
تجاره كفر الشيخ
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
علوم المنصوره
تربية /رياضه المنيا
تجاره كفر الشيخ
اداب دمنهور
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة
تربية طنطا
تجاره طنطا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
650430
383600
310459
808680
590280
900781
654962
680045
187562
375762
670017
835714
430685
135060
427647
447438
822183
591563
279980
887379
510681
523881
323683
126611
292049
387342
225329
206964
902135
114629
142755
597968

اسم الطالب
محمود عبد المنعم محمود شلبى
دعاء نصر امين احمد ابوجمل
اميرة نزيه على على
محمود محمد رضا ابوبكر محمد
حسام طه طه الطحان
مارجريت عادل نصحى ابادير
ابراهيم محمد محمد ابراهيم المرزوقى
نجاه محمد المرسى على احمد
احمد محمد فوزى عبد العزيز
اسراء محمد عبدالمنجى منصور
هدى جمال على عبد الهادى يوسف
الشيماء محمود الحفنى مكى
اﻻء اشرف ابراهيم شهود
محمود حسان محمود عبد الحليم
هدير محمد سعد علم الدين
محمد عزت عبد الباقى محمد حميد
نهى فراج مبارك مصطفى
مريم سليمان احمد عبد الوهاب الغباشى
محمد مصطفى عبده محمد عبده
رامى نادى بشاى منقريوس
اسﻼم محمد بيومى حسين السيد
مريم عصام الدين بيومي السباعي الطرابيلى
بسمة عبد الحميد احمد الدسوقى عمريه
مها محمود شبل محمود
سميرة خالد حنفى محمد عثمان
منى نبيل فايز مصلحى
ريهام قرنى حسن محمد
محمود محمد امال الدين احمد مرسى زيدان
زينب عبد الرحيم ابراهيم خليفه
هدير منصور سيد على
فاطمه خميس كامل خميس
ريهام عماد حمدي توفيق الحداد

الكلية
حقوق المنصوره
نوعية عباسيه
تربية السادات
علوم المنيا
حقوق المنصوره
تجاره سوهاج
تربية رياضيه بنين المنصوره
تجاره كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه بنى سويف
اثار القاهره
علوم المنصوره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
علوم اﻻسكندريه
تجاره طنطا
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره بور سعيد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية/رياضه اسيوط
تجاره دمنهور
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تربية شبين الكوم
خدمه اجتماعيه حلوان
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تربية/رياضه بنها
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب سوهاج
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره القاهره
تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالبات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
605544
209032
206807
231560
885475
238226
911515
142789
384162
310228
743362
433989
363123
151724
540338
464011
237083
282955
374928
165793
313040
123901
216394
527083
220808
448726
819804
364042
679177
803963
285033
664788

اسم الطالب
نورا محمد عبدالمعبود سليم
مريم محمود محمد عبدالرحمن
ياسمين عصام محمود زكى
هدير محمد سليمان على
اسماء محمود ذكى خليل
زينب محمد السيد مرسى
اميره اسماعيل محمود حمزه
ياسمين نجاح سعيد بسيونى صالح البطاوى
بسام رفعت حميد عوده رفيع
احمد سمير جبر شلتوت
محمود جمال هاشم الدمراني
محمد امير احمد فؤاد حسن
ايهاب بيومى عبدالرازق همام
محمد علي رمضان عبد الخالق
مارينا ميشيل حنا تادرس
ميرنا خلف ابراهيم كامل
اسﻼم احمد عبد النبى احمد
بجاد عطية عبد الصبور عطية
احمد حسنى حسانين شبل
محمود مسعد عبد التواب سعد
غادة عبد البر عبدالحميد درغام
محمد هشام احمد سيد
ميرنا رمضان محمد ابو ذكرى
ميرنا محمد على محمد
محمد اشرف قناوى اسماعيل
نيره حسان سيد خليل عيسى
أحمد علي فؤاد محمد
اﻻء سامى فوزى خﻼف
محمد جﻼل احمد حسن
اسماء اسامه حسين عشيرى
تسنيم احمد كامل السيد حسن
امير كمال مصطفى عبد الرحمن صالح

الكلية
نوعية الزقازيق
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب انتساب موجه عين شمس
تمريض عين شمس
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية طفولة أسوان
اداب القاهره
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تجاره بنى سويف
تربية ابتدائي دمنهور
تمريض كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تربية الفيوم
نوعية اشمون
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تربية رياضيه بنات اﻻسكندريه
علوم رياضة القاهرة
اداب انتساب موجه طنطا
علوم المنيا
اداب طنطا
تربية رياضيه بنين المنصوره
سياحة وفنادق المنيا
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
312645
428420
214054
651222
818805
127488
500314
160702
547615
602086
459726
292428
535568
672375
911264
885728
575343
143359
588480
665929
319599
513427
235511
728887
309473
312430
437004
745972
673686
534168
206587
449063

اسم الطالب
اسﻼم محمد جمعه جعفر
كريم محمد عبد الكريم عبد الغني
اندرو عصام فايز جندى
هاجر فتحى السيد عبد الرحمن
اية شحاتة عمر عبدالجابر
اية اسامة محمد عبد القادر محمد
آﻻن عادل كرم فتح ﷲ
مصطفى محمد عبد الصمد محمد
احمد رمضان عبد الوهاب يوسف الجندى
شيماء ياسر محمد شعبان
محمد محمد زيدان ابراهيم
هاجر سيد قرنى حفنى
فاطمه سعيد على حسن
مى مصطفى يوسف محمد
ساره فتحى السيد محمد
فاطمه الزهراء رفعت فتحى رمضان
اميره اصيل السيد عبدالحميد
عمر خالد محمد مصطفى
جيهان ناجي فتحي طه قشطه
احمد عادل حامد مصطفى البدرى
اسماء حازم شديد حسب ﷲ
ميار شريف علي حسن أبو عمر
نسرين محمد عبد البارى محمد
كريستين نبيل ونيس عوض
ايمان محمد حامد منصور
عبد ﷲ محمد مغاورى ابراهيم
مارينا ممدوح زاهى فام
وليد خالد جميل على
احمد عبد الغنى مصطفى عبد الوهاب
مارينا ناصف حنا سيف حنا
مينا فليب واصف شحاته
مريم سليمان عبد الفتاح هارون

الكلية
اداب شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
رياض اطفال المنصوره
اداب انتساب موجه المنيا
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
علوم رياضة اﻻسكندرية
ك.ت .فني لمواد البناء حلوان
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
رياض اطفال المنصوره
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات.
اداب القاهره
زراعه دمنهور
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تربية ابتدائي اسوان
تمريض اسيوط
اداب طنطا
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
دار العلوم ج القاهره
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تربية موسيقيه حلوان
كلية البنات آداب عين شمس
اداب انتساب موجه الزقازيق
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
تمريض شبين الكوم المنوفية
علوم طنطا
تمريض اﻹسماعيلية
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره دمنهور
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
225370
615448
828010
824483
376821
675590
579148
733504
150067
594681
218024
352817
315207
207660
605524
898215
369852
380075
240237
533843
685099
457273
449106
895992
431844
800802
814534
212118
440180
518926
801023
736841

اسم الطالب
ميرنا عاطف خليل عبد المﻼك
يمنه حسن حجازى حسن
شيماء عطا احمد عويس
الزهراء محمود اﻻمير محمود
سهام محمد عبدالسﻼم كامل البﻼط
محمود عبد ﷲ مصطفى عبد ﷲ زاهر
ايمان شعبان عبدالجواد السيد
ريهام حسين عياد حسن
حسام دسوقى محمود دسوقى
أنفال سعد محمد محمود خليفة
اﻻء عمرو محمد احمد
منه ﷲ محمد عبدالرءوف عبدالعليم
محمد محمد عبدالغفار احمد
ميار مصطفى محمود مكرم صادق
ندى عايد عبدالسميع عبدالعزيز موسى
مارينا نصرى ميخائيل ابراهيم
ايه صابر السيد محمد
تغريد عاطف اسماعيل جمعه نايل
اسراء سليمان عبدالمنعم توني
اية شعبان عبيد عبدة
رامى عاطف محمد سيد احمد
نانسى السعيد عبد القادر خضير
ندا خالد حسين احمد حسين
اﻻء بهاءالدين عطا معتمد
على خالد محمد على حقى
اسراء محمد سيد عبد الشافي
كيرلس سامى عيد اسحق
بسنت اشرف احمد عبد القادر
مونيكا اشرف روماني شفيق
نهي سﻼمه مصطفى صالح
خالد عبد العليم فتحي عبد العزيز
احمد علي محمد محمد الملكي

الكلية
حقوق حلوان
نوعية فنيه الزقازيق
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
اداب قنا ج جنوب الوادى
تربية ابتدائي بنها
تجاره طنطا
اداب طنطا
تربية الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية جامعة دمياط
اداب القاهره
حقوق عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
السن عين شمس/رياضة
تربية الزقازيق
تربية ابتدائي سوهاج
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد فني صحى اﻻسكندريه
نوعية المنصوره
اداب طنطا
تربية طنطا
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره طنطا
تربية رياضيه  /بنات المنيا
كلية التربية الفنية ج المنيا
تجاره عين شمس
تربية أساسي اسكندرية
اداب دمنهور
تربية رياضيه بنين المنيا
تجاره الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
228159
545190
209078
372412
891240
666515
890831
612479
378627
650046
844441
896913
444886
428675
468020
115169
588184
230471
682059
387745
844036
596115
667289
432186
537497
888002
898964
297175
760050
480562
354479
432107

اسم الطالب
محمد ايمن محمد محمد درويش
محمد مصطفى محمد احمد عبدالهادى
محمود محى الدين صﻼح
اسراء مسعد جمعه بيومى
ابراهيم حسونه سيد حسين
محمد طارق محمد رفعت عبد اللطيف طه
نجﻼء مصطفى محمد زيدان
ابراهيم السيد محمد السيد محمد العقبه
فادى سعيد عبدالسيد مسعد
سلمى محمد شريف عزت عبد السﻼم عابدين
عمرو محمد عبد الحميد حمزاوي
هيثم عبد الحميد احمد محمد
على حسن على حسن مصباح
محمد خالد محمد محمد احمد
اية بدر احمد عبدالخالق حده
اسماء عاطف عبد الحى محمد
احمد السيد سيد احمد السيد الفرسيسى
رحاب سعيد عبدالفتاح السيد
محمود محسن حسن محمود مطاوع
اﻻء عبدالناصر عبدﷲ احمد
بيتر ثروت حبيب جرجس
اسماء حسن عوض اللضام
اﻻء عبد الرحمن محمد مروان الفقى
حسن حمدي حسن سالم
مريم عبده يوسف فرج ﷲ مشرقي
عزيزه سيد علي محمد
ريهام محمود مصطفى السيد
لبنى عادل احمد عبد الفتاح
امنيه حاتم السيد محمد عويضة
رابعه احمد توفيق عبدالعزيز المزين
على جمال على حسن
عبد الرحمن ابراهيم عبد الهادى ابراهيم عبد العال

الكلية
حقوق انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة كفر الشيخ
تربية رياضيه بنين حلوان
كلية البنات تربية عين شمس
تربية رياضيه بنين اسيوط
تجاره الزقازيق
تمريض اسيوط
حاسبات ومعلومات الزقازيق
زراعه عين شمس/رياضة
حقوق المنصوره
حقوق اسيوط
إعﻼم بنى سويف
زراعه كفرالشيخ /رياضة
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره كفر الشيخ
حقوق القاهره
حاسبات ومعلومات المنصوره
حقوق عين شمس
حاسبات ومعلومات المنصوره
طب بيطرى بنها
تجاره بنى سويف
تجاره جامعة دمياط
تجاره طنطا
تربية/رياضه اﻻسكندرية
تربية ابتدائي دمنهور
اداب اسيوط
إعﻼم ج جنوب الوادى
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
نوعية موسيقيه الزقازيق
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
اداب دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
279462
358289
443773
452995
427072
661417
653980
880536
132601
146296
126902
229182
836523
681498
230343
159994
607480
439052
315008
608715
575456
166076
746074
837499
366852
740856
664181
368733
462602
144716
909140
681646

اسم الطالب
وليد عصام الدين عبد الفتاح غﻼب
شروق محمد بدر عباس
هدى محمود على الجوخى
اسراء فتحي محمد متولي
محمد محمود عوض احمد
منصور عبد الغنى منصور عبد الغنى
اسراء عماد صابر محمد طاجن
محمود حسنى عبد الحميد عبد العال
عمر بدر رياض توفيق
عبد ﷲ سيد فتحى سيد
صفاء حمدان عبد الحافظ احمد
خالد سيد عبد العاطى رضوان
زينب احمد محمد عبدﷲ
احمد حامد عطيه محمد حسان
شروق امام على امام
احمد محمد محمود عبد اللطيف
صمويل ماجد كرم بشاره عوض
مروه جابر الطاهر احمد
مصطفى سعيد احمد عبدالعظيم يوسف
اﻻء ابراهيم احمد محمد دياب
احمد عبد الوهاب خليفه عبد العزيز علوان
شيماء صﻼح السيد عابد
احمد على مصطفى محمود
امانى محمد احمد عبدالدايم
محمود خالد عبدالخالق سيد احمد سرحان
محمود عبد العظيم الخضري محمد
مصطفى السيد فتوح امين على عوض
احمد سابق عبدالمجيد امين سويلم سابق
محمود سعد محمد عبدالعليم محمد سعدالدين
سميه سعيد نجم عبد العزيز
احمد عبد الحافظ عبد الرازق محمد
احمد محسن الخضر ابو المجد محمود

الكلية
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره عين شمس
كلية اﻻثار ج اسوان
علوم طنطا
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره المنصوره
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم القاهره
اداب القاهره
علوم رياضة اسوان
تربية قنا ج جنوب الوادى
اداب المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه بنى سويف
اداب الزقازيق
تجاره دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
السن عين شمس
تجاره طنطا
معهد فني تمريض الفيوم
تجاره جامعة السويس
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية/رياضه المنصورة
تجاره بنها
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
حقوق انتساب موجه القاهره
معهد فني صحى رياضه اسوان
تربية/رياضه المنصورة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
549239
132200
726056
305520
583807
225162
313840
884197
469338
209226
313723
514696
893274
478290
465787
283477
160468
577000
511636
849361
832793
821835
305186
380894
805191
880889
656316
311638
501916
510415
728204
227300

اسم الطالب
مصطفي محمد احمد محمد
معاذ خالد السادات ابراهيم عيسى
يسر ياسر مأمون احمد
اﻻء عماد الدين عبد الرازق البنبى
ندا ابراهيم عبد الرازق شعيره
محمد جمال امام اسماعيل
فاتن زكريا غريب محمد
فاطمه عيد عبد البديع زيدان
شيماء حسن عبد المحسن حسن على
مارينا ملك كامل شحاته
هدير رؤف عبدالفتاح احمد
عادل محمد ابراهيم محمد الوزان
رضوى حمدى محمد امين
وسام حمدى عبد المنعم قابيل
أميره عبدالجواد شبل عبدالمقصود شحاته
سارة احمد صابر احمدعوض
تقى عادل عبد العظيم معوض
ايه على عبد الهادى ابو سليمان
انجيل سمعان فام سمعان
مى عبد الرحيم فتحى النادى
مارى بهاء غطاس محارب
ايمان محمد احمد هاشم
اميرة مهدي محمد شكر
احمد طارق عباس محمد شريف
نوره احمد بريقع محمود
امنه يوسف احمد محمد على
مارينا مجدى سمير عبد السيد جرجس
اسﻼم عادل عبد المنعم محمد
سلمى على احمد على محمد النجار
ابانوب عيد اسحق وهيب
جهاد محمد عبد ﷲ محمد على حسونة
زينب عبد الجواد فارس نور الدين

الكلية
حاسبات ومعلومات حلوان
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
كلية البنات علوم عين شمس
زراعه عين شمس/رياضة
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره اسيوط
تربية كفر الشيخ
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره دمنهور
إعﻼم ج جنوب الوادى
نوعية طنطا
تجاره كفر الشيخ
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم جامعة السويس
علوم جامعة دمياط
اداب انتساب موجه دمنهور
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
إعﻼم ج جنوب الوادى
تمريض شبين الكوم المنوفية
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تربية المنيا
اداب اسيوط
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم طنطا
اداب انتساب موجه دمنهور
نوعية الزقازيق
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
738643
879620
243926
455974
432300
583133
244255
672663
121855
829712
357456
212496
585180
281215
323604
607065
842046
366096
586552
577007
459222
294414
737052
169349
215037
812465
303817
118231
885588
524872
457827
755941

اسم الطالب
احمد السيد سويلم سليمان
منى عبد العزيز عبد الرحمن احمد
احمد مصطفي ابو الفتوح ادريس
محمد عبد الفتاح ابو بكر ماضى
جابر حسن قبيص محمد
دينا عادل المندوة السيد المغربى
ايمان عبدالفتاح محمد احمد
اسامه السيد على محمد زغلول
مروه عابدين احمد عبد السميع
دعاء خميس حسن عيسى
اشرف عبدالسميع محمد عبدالعال
كريم ايهاب عبد الحفيظ احمد جاد
رماح محمد شوقى اسماعيل
عبد الرحمن اشرف عبد المقصود رشاد
نيرة حشمت شبل اﻻعور
شريف هاني سعيد محمود غنيم
كيرلس كمال وديع نقوﻻ
احمد محمد سالم سالم علي
احمد عبد العظيم السيد احمد سمره
بسنت هﻼل بسيونى عامر محمد
حسناء محمد عبده ابراهيم لفندى
عمر عﻼء محمد احمد ابوالعﻼ
احمد محمد عبدالفتاح محمد سالم
هشام احمد علي حسن
حازم سعيد علي مصطفي بهي الدين
ناردين مجدى نظير باخوم
ميادة امين محمد شبل الحفناوى
بسنت محمد احمد محمد الريس
ابتسام فرغلي ابو الوفا مرسي
شذا عبد الحميد زكريا محمد عمارة
ندى سمير حامد محمود جميل
الزهراء متولي عبده متولي الخولى

الكلية
علوم الزقازيق
اداب اسيوط
علوم رياضة القاهرة
تجاره طنطا
تجاره دمنهور
تربية ابتدائي طنطا
تربية حلوان
معهد فني صحى الزقازيق
دار العلوم ج القاهره
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
حاسبات ومعلومات الفيوم
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب جامعة دمياط
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره الزقازيق
علوم رياضة المنيا
اثار القاهره
تجاره طنطا
تربية ابتدائي طنطا
تربية كفر الشيخ
اﻷكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب
معهد فني صحى رياضه الزقازيق
اداب الفيوم
نوعية جيزه
سياحة وفنادق المنيا
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية حلوان
تربية اسيوط
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
علوم طنطا
تربية العريش
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
280466
580081
553207
124276
430824
578489
751443
884036
667439
804204
135314
671467
306445
147893
384504
810288
526718
659386
235190
214070
308031
656308
391516
819580
380284
145134
364795
468478
134187
601266
666354
753988

اسم الطالب
محمد طارق مصطفى زياده
رنا رضا فوزى السعدنى
ماهيناز ماهر محمود حنفى
عبد ﷲ عمر ابراهيم بركات
ايه محمد عبده مندور ابراهيم
احمد على مصباح شرف
عبد الرحمن ابراهيم زكى منصور
اسماء عبد التواب عبد المنعم محمود
ندى احمد حسن عبده
سارة احمد فاروق ابراهيم
محمد سيد قرنى طه على الجزار
ايه عبد المنعم عبد الحى محمد قطب
محمد احمد احمد سﻼمة
سارة محمود على قرنى عبد الناصر
ياسين حسين عبدالمجيد حسين
ماري عبد المسيح صﻼح عيسى
اسماء جمعه عبد الحميد محمد جمعه
محمود السيد عبد اللطيف اسماعيل
اية محمود عبد الرحمن محمود
كيرستين امجد الفونس مرقص
زينب محمد عبد الﻼه سابق
ساره ابراهيم محمد الخولى
منه ﷲ طارق الروبى علي
محمد على حسن محمد
محمد عبدالناصر بخيت محمد
محمد احمد عبده محمد
سمر سعودى احمد عمران
محمود حميدة حسن محمد خضر
محمد احمد محمد احمد خليل
فاطمة صﻼح السيد عبدالهادى
ايمان محمود محمد عبد الباقى المنير
اﻻء احمد مصطفى الزيات

الكلية
السن عين شمس
علوم المنصوره
اداب اﻻسكندريه
تجاره القاهره
حقوق اﻻسكندريه
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تجاره بور سعيد
تربية ابتدائي اسيوط
تربية المنصوره
فنون جميله فنون المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية المنصوره
معهد فني صحى بنها
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره عين شمس
رياض اطفال المنيا طالبات
تربية أساسي اسكندرية
علوم رياضة المنصورة
السن عين شمس/رياضة
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تربية طفوله شبين الكوم
اداب المنصوره
السن عين شمس/رياضة
تجاره سوهاج
حقوق عين شمس
زراعه القاهره
بنات تربية/رياضه عين شمس
حقوق طنطا
حقوق القاهره
تجاره بور سعيد
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم بورسعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
896907
294577
292494
881682
309776
223328
234633
449557
432340
660760
664640
755409
650921
212138
543314
903699
677378
304048
753998
679043
448157
125188
664185
919050
612290
527309
322359
676336
353420
683583
833325
816293

اسم الطالب
معتز با احمد راشد عمران
عمرو يحيى زكريا جوده
سمر محمد عبد الجليل محمد
جهاد محمد صالح محمد
ابراهيم عبد المقصود عطية سويلم
روان امرى شفيق الحسينى
شادى سمير عيد ابراهيم
ايه السيد عبدالفتاح طلبه جنش
عمر اشرف عبدالعظيم محمد محمد عبده
نادين محمد محمود عبد الباقى دراز
ابراهيم عبد الرؤف ابراهيم السيد زايد
مى شحاته حمدى عبد ﷲ ابو شيته
ناهد وليد خالد مصطفى الدهشان
شيرين على السيد على
احمد محمود بيومى بسيونى على غنيم
احمد عﻼء محمد عبد الصمد قناوى
امينه عبد الفتاح ابوالحسن عبد الجواد
روان ايمن محمد عبدالقوى
ايمان حسن محمد حسن حسب ﷲ
عبد ﷲ مختار محمد عبد القادر
احمد محفوظ ابوشعيشع محمد الشاذلى
عﻼ عاطف احمد حماده سرور
يوستينا نادر عبد ﷲ جبران
ابانوب نادر قليني عبد الملك
محمد جمال محمد عبد القادر محمد
سلفانا أشرف ميخائيل نقوﻻ
اسﻼم محمد جابر حامد عبدالرازق
اكرام عبد الحكيم احمد السيد الغندور
محمد سالم شحاته سالم
عمرو ايمن على السيد عبد الفتاح
محمود عصمت محمود احمد
ماجى ماهر عزمى مسعد

الكلية
إعﻼم بنى سويف
تجاره عين شمس
علوم القاهره
تجاره اسيوط
تربية/رياضه شبين الكوم
تجاره عين شمس
حقوق عين شمس
حقوق طنطا
اداب دمنهور
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره بور سعيد
علوم العريش
حقوق المنصوره
تجاره عين شمس
تربية/رياضه اﻻسكندرية
حقوق سوهاج
تجارة جامعة السادات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي بور سعيد
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حاسبات ومعلومات الزقازيق
حاسبات ومعلومات اسيوط
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية اسكندرية
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس
المعهد الفني للتمريض بقنا
نوعية المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
232123
204490
238068
150744
890497
277366
279063
661076
531792
231318
165498
364425
446523
510657
751327
323369
842827
366923
289426
544268
602301
121997
325436
240252
579392
660974
209923
224964
228134
601627
147206
603818

اسم الطالب
عبد الرحمن مصطفى على محمد
ياسمين عﻼء الدين احمد شكرى
دنيا محمد محرم محمد
ايمان محمد عبد الرحمن عبد الصمد
مريم يوسف عطيه جرس
اسﻼم احمد محمود السيد احمد
سامر هشام زكريا عبد الفتاح
نورهان نصر الدين يحيى محمود الموجى
محمد محمد كامل الحداد
مي عمر كمال توفيق
منيه احمد السيد عبيد
ايمان حمدى محمد عبدالمنعم
اشرف سعيد صبحى الجوهرى شتا
ابانوب وجيه سليمان مطر
احمد اشرف محمد السيد نجم
اسﻼم جمال عطية مصطفى ابوالعنين
احمد عبد الناصر احمد محمد
محمد عمادالدين محمد رجب القﻼ
رحمة حمدي محمود عجمى
احمد حسن عبد العزيز علي شعبان
محمد السيد احمد ابراهيم غنيم
هاميس ايهاب عبد ﷲ محمدصالح
اسراء جابر محمد عبدﷲ
اميره محمود حامد مسعد
ميار عبد الحميد عبد الحميد الطبال
الشيماء محمد احمد فرحات
فرح ايهاب شكرى ارمانيوس
محمد سراج الدين محمد رشدى على رضا
عمر عادل وهبه محمد عبد النبى
محمود محمد عبدالدايم خليل محمد
يوسف جمال عبد الرازق محمد دسوقي
امير السيد احمد محمد سﻼمه

الكلية
تربية ابتدائي عين شمس
حقوق القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم القاهره
تجاره اسيوط
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه قاهره
تجارة جامعة السادات
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه عين شمس
اداب الفيوم
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم رياضة اسيوط
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه بورسعيد
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
حقوق القاهره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه الزقازيق
علوم القاهره
حاسبات ومعلومات حلوان
اداب انتساب موجه حلوان
اداب المنصوره
نوعية المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه طنطا
تربية الزقازيق
تجاره انتساب موجه الزقازيق
حاسبات ومعلومات الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
915137
674944
454654
606050
438471
105466
311241
836682
899711
912753
388418
544281
126222
677598
666720
307843
130995
529526
675931
824345
292891
668798
213045
107483
136600
122466
452742
156142
914068
290534
677458
580051

اسم الطالب
جهاد جابر محمد حسن
اميره عزت اسماعيل اسماعيل الحلبي
اسراء ماهر السيد العمية
أيه عبد الناصر فوزي محمد محمد
هند محمد حامد عبد الحليم بركات
اسﻼم صفوت محمود ابراهيم
فاطمة اشرف عمر الجوهرى
فاطمة صدقى احمد محمد
عبير ماهر خلف عوض
احمد عبد الناصر عبد المطلب محمد صالح
اميره ايمن عبدالبارى الشحات
احمد عادل انور علي عبدالمولى
نورهان احمد بيومى سالم
شكرى اسماعيل محمود اسماعيل
محمد مسعد عبد اللطيف بدوى مصطفى
فاطمة ابراهيم على عبد المجيد ابراهيم
هبه حسن صﻼح محمد
احمد سامى ابراهيم محمد داود
ايه عﻼء احمد محمد عزب
هيام ناجح على على
منة ﷲ عاطف عبدالباسط على
ساره احمد محمود منصور عوض
نهى مجدى محمد محمود
عمر حسين صبحى محمد جبر
ايمان عنتر على هاشم
ندا همام عبد الجواد محمد
أسراء زكريا أنور عيسى
مصطفى عبد الحليم قرنى معروف
نجﻼء على طه على
محمود ايمن سيد عبد العال
مريم شوقى محمود السيد عامر
دينا السعيد ابراهيم عبد المعطى عبد الرحمن

الكلية
تجاره اسيوط
تجاره جامعة السويس
اداب طنطا
نوعية فنيه الزقازيق
تجاره كفر الشيخ
علوم رياضة القاهرة
معهد فني صحى بنها
حقوق قنا جنوب الوادي
اداب سوهاج
تربية رياضية بنين اسوان
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تجاره طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى المنصوره
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
معهد فني صحى بنها
حقوق القاهره
تجاره دمنهور
علوم المنصوره
تربية قنا ج جنوب الوادى
زراعه القاهره
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه القاهره
اداب انتساب موجه طنطا
علوم رياضة المنيا
تربية اسوان
اداب شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى المنصوره
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
375403
670878
300541
882015
105596
359675
548807
599086
457317
665666
725742
309852
500875
739845
816396
729255
610342
307769
579637
667799
883887
523568
758128
549585
120401
510187
661546
233029
815170
908911
831348
672936

اسم الطالب
احمد طه احمد امين مقلد
مها حسام الدين عبد الحافظ عبد الجليل
غادة فتحي سيد مرعى
هاله ماهر خفاجى محمد
ايه خالد مصطفي ابراهيم
عبدالرحمن حمدى عبدالحليم سرور
محمد أشرف محمد البسيونى
ايمان مصطفى احمد محمد التهامى
نرمين صﻼح حجاج رمضان
ياسمين محمد مصطفى عبد العظيم صابر
هدى محمد سعيد محمد الشهيدى
محمد يونس محمد شطا
اسراء محمد احمد عبد الكريم رشوان
تسنيم الشحات احمد اسماعيل
نسرين يوسف وديع قلينى
نرمين السيد حسن خميس عبد اللطيف
هدير توفيق محمد اﻻنور محمد
اميرة معوض احمد عبد الرحيم
الشيماء عماد السعيد ابو الخير
نشأت محمد حمدى محمد اﻻمام ابو سليمه
ساره صﻼح محمد عبد القادر
مريم حسام السيد حسين ابراهيم
غاده احمد عبد الحميد احمد اسماعيل
اسماء علي عبد الفتاح سعدﷲ
محمود عزت خليل مهنى
محمد احمد اسماعيل عبد المنعم
نورا حماده حسين عباده السيد
تسنيم مامون مصطفى مامون
اسماء صﻼح رياض منازع
غدير فيصل حسين كامل جبرﷲ
محمود عبدالشافى احمد محمد
احمد مصطفى سيد احمد عشوش

الكلية
حقوق بنها
علوم المنصوره
ك.ت .فني صناعى المطريه
تربية اسيوط
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تجاره عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
زراعه طنطا
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
علوم الزقازيق
تربية/رياضة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه دمنهور
علوم الزقازيق
تربية المنيا
تربية ابتدائي الزقازيق
تربية الزقازيق
تربية طفوله شبين الكوم
تربية طنطا
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه اسيوط
تربية أساسي اسكندرية
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية/رياضه دمنهور
حقوق حلوان
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية ابتدائي المنصوره
كلية البنات تربية عين شمس
تربية ابتدائي المنيا
تجاره سوهاج
اداب اسوان
تجاره المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
315731
901104
545300
214868
467652
672624
729705
817555
461520
468029
471692
228066
726989
503365
596645
300539
219834
818219
161721
804018
811252
304274
519169
149922
153654
748093
577614
889011
600084
179002
466500
833680

اسم الطالب
احمد اسامة مصيلحى السيد احمد
محمد ممدوح ابراهيم السيد
احمد عبد العزيز محمد عبد العزيز
كيرلس إدوارد عوض ﷲ عازر
محمد احمد محمد بركات
عبد ﷲ احمد محمد عبد ﷲ خطاب
كريم باسم فكرى عبدالحميد قنديل
كلينتون يسرى عزت شفيق
رحمه عبده محمد الشﻼوى
اسماء السيد كمال رمضان قاسم
احمد ايمن على محمود ابراهيم
ابانوب مجدى صموئيل شانو
فهمي محمود فهمي علي الجندى
مروان ياسر سمير ابراهيم بركات
منار حاتم محمود رمزى الزامك
يارا اشرف طلعت عبد العظيم
عزة نصر عبد الغنى عثمان
أبوزيد عبدالكريم حسن علي
احمد عبد العاطى حامد اﻻنقط
سالى سامى عدلى ليمون
هبه ادوارد توفيق سعيد
هانم احمد السيد نصار
اﻻء سمير عبدالمنعم الشرقاوي
مرفت رمضان محمد زارع
ياسمين صﻼح عبد العزيز محمد على البنا
ايناس احمد محمد السيد
مصطفى عبد الوهاب ابراهيم المسيرى
ابانوب رأفت فكرى يوسف
باسم مجدى عبد الواحد منصور
احمد محمد عبد الصمد عبد الحميد
نوران عاطف محمد غانم
رحمه محمد حسين النجار

الكلية
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
تجاره سوهاج
حقوق اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
تجاره كفر الشيخ
تجاره طنطا
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
نوعية المنيا
اقتصاد منزلى حلوان
تربية/رياضه كفر الشيخ
حقوق اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق الزقازيق
تجاره بنها
تجاره جامعة دمياط
علوم حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره بنى سويف
كلية التربية الفنية ج المنيا
تجاره بنى سويف
اثار قنا جنوب الوادي
اداب انتساب موجه دمنهور
علوم حلوان
تجاره بنى سويف
علوم رياضة جامعة السويس
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب اسيوط
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
إعﻼم بنى سويف/رياضة
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
517857
119073
118287
910890
446316
278024
368509
150544
330799
578663
669953
502893
748024
397788
463438
160721
146182
817397
817952
108376
106529
886589
464998
236442
591256
113587
676444
167465
515900
128983
305658
379762

اسم الطالب
داليا عادل ابو اليزيد محمد عامر
مروه عصام عبد الرؤف بخيت
هبه حماده السيد محمد
عبد الرحمن اشرف محمد اﻻمير
محمد ايهاب محمد محمد هاشم
مي محمد عبد الحميد محمد حمدى
عبير محمد فتحى عبدالفتاح
سحر احمد عبدة فيصل
احمد سالم صابر سالم
محمد السيد راغب محمد بامية
امانى ياسر حسن عباس
حبيبة محمد محي الدين مبروك
بسمه نادي دردير حسين
يوسف حنفى عابدين يوسف
افنان طه ابراهيم طه مرزوق
حسناء عبد التواب سعد حسن
عيناء احمد فاروق هﻼل
جاك سامح مختار ذكى
كيرلس شلبى زكريا حنا
مصطفى احمد فتحى عبد ﷲ
نورهان محمد محمد احمد
عبير فتحى محمود محمد
حلمي ابراهيم حسن عبدالجواد
عمرو باسل على محمد
اسراء السيد طه عوض شنشن
محمد ناصر محمد محمد
ريم محمد عبد المطلب فاضل على
احمد محمد علي ابوسيف عبد ﷲ
محمود احمد عبدالعزيز مصطفى دميس
مروه مرسى محمد على طنطاوى
احمد عبد المنعم عبد الفتاح عيسى
اسراء عربى احمد الخولى

الكلية
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره القاهره
كلية تجارة ج أسوان
طب بيطرى كفر الشيخ
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي بنها
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب سوهاج
تربية ابتدائي المنصوره
تربية طفوله اﻹسكندرية
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تجاره انتساب موجه طنطا
علوم كفر الشيخ
اداب بنى سويف
كلية البنات تربية عين شمس
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
تمريض المنيا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
السن عين شمس
تجاره اسيوط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
اداب الزقازيق
علوم جامعة دمياط
حقوق القاهره
تربية الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره القاهره
حقوق شبين الكوم ج منوفية
نوعية عباسيه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
457089
885004
147382
844715
367150
673047
364701
440365
737205
731843
126435
511875
434938
166387
213237
296168
307081
667020
205085
879443
326435
124247
586815
107328
118316
524091
525214
307577
291586
658694
297181
381879

اسم الطالب
ريم عباس طه عباس الشيخ
اسﻼم عنتر محمد عبد الجابر
محمود عبد العزيز مصطفى ابراهيم
أشرف سامى فايز صالح
محمد محمد ابوالفتوح محمد سﻼمه
محمد احمد ابراهيم محمد محمود
ساره خالد نصر محمد قشطه
ايمان مصطفى واصف ابراهيم مصطفى النادي
مصطفى هشام مصطفى احمد ابراهيم
محمد السيد ابراهيم صالح
انجي محمد مختار محمد ابو النور
سلوى أحمد على عبد الرحيم احمد
احمد ماهر عبد العظيم محمد السطوحي
فاطمه محمد على عبد اللطيف
علياء محمود عبدالقادر يونس
ريهام مصطفى عبد الوهاب سليمان
سعاد ماجد جودة ابوغابه
امنيه رضا حمزه على الجمال
هاجر جمال احمد السيد
سماهر احمد عطا الكريم احمد
كريم منتصر محمد صبرى صقر
احمد احمد الديب احمد
أحمد أدهم احمد عبدالعزيز رمضان
ميرنا محمود احمد محمد التونى
ايه البدرى عبد القادر ابوالوفا
رودينا عادل محمد ابراهيم مصباح
مى محمد فتحى محمد السيد هندى
هدير صبحي عبدالرازق محمد
حسين احمد محمد احمد المغربى
ايه الشربينى عبد الرازق الشربيني
مارتينا ميشيل ولسن اسكندر
اسماء احمد محمود ابوهانى

الكلية
علوم طنطا
تجاره اسيوط
تجاره القاهره
تربية /رياضه المنيا
معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة
تجاره طنطا
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه دمنهور
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره الزقازيق
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره سوهاج
علوم رياضة دمنهور
اداب بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب عين شمس
اداب كفر الشيخ
تجاره المنصوره
تجاره القاهره
تجاره اسيوط
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
زراعه القاهره
تجاره طنطا
تجاره القاهره
اداب القاهره
تجاره اﻻسكندريه
تربية اسكندرية
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
السن عين شمس/رياضة
تربية المنصوره
علوم عين شمس
علوم عين شمس

Page 4747 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
897165
876621
683328
738780
357590
363918
322738
537371
318497
226695
142196
118353
527743
298648
148960
659256
800403
804192
682079
460642
162632
461105
736598
208266
207233
734823
320294
383884
351480
606612
165406
652250

اسم الطالب
محمود محمد عبد الرسول عقده
مونيكا ميشيل مراد حبيب
عزيزه شعبان محمد عمر
ايمان مصطفى ابراهيم عيسي سليمان
محمد احمد عبدالمنعم احمد
احمد يسرى محمد شحاتة
اسراء ممدوح عبد الفتاح بسيونى
ايه حمدي محمد السيد عباسى
محمد مبروك عبد العاطى الشرقاوي
عمر احمد محمد انور محمد
احمد مصطفى احمد حسن دعبس
فاطمة ايهاب عبد الباقي روبي
أميرة سعيد محمد حسن صالح
محمود محمد محمد فرجانى
فاديه ايمن طه عباس عويان
امنيه احمد سيد احمد احمد
اﻻدهم طارق خيرى محمد
رنا محمد سيد محمد
عزه احمد محمد حسن عاشور
على عادل رستم احمد نوايه
ايه محمود عبد الحميد عبد الحميد
محمد ابراهيم عنانى محمد ابراهيم طلبه
زينب احمد حسن محمد عبد الكريم
يمنى طارق محمد محمد
يارا محمد رمضان سيد
جميل عصام انطون شكرى حنا
احمد محمد أحمد البلوني
ايمان مصطفى سيد محمد ابوشعير
احمد وليد محمد عبدالرحمن القبانى
اسراء عادل السيد على موسى
حمدي سﻼمة حمدي محمد
احمد حسان المتولى حسن على زهران

الكلية
تمريض سوهاج
علوم اسيوط
معهد فني تمريض المنصوره
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق شبين الكوم ج منوفية
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره بنها
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
حاسبات ومعلومات حلوان
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب م .بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب المنصوره
حقوق بنى سويف
تجاره بنى سويف
تربية/رياضه المنصورة
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
اداب الفيوم
اداب جامعة دمياط
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
فنون جميله فنون حلوان
طب بيطرى القاهره
معهد فني صحى الزقازيق
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
تربية/رياضه عين شمس
السن عين شمس/رياضة
نوعية الزقازيق
معهد فني صحى رياضه بنى سويف
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
894313
156546
373824
733419
363244
448834
297026
330134
132439
306727
438732
315419
381896
600028
138276
520030
230816
728009
311856
526859
317164
883953
228397
137965
367533
304804
670244
136907
582192
670703
351132
316344

اسم الطالب
ندى جمال محمد عباس
حسام اشرف على ابراهيم
اسراء محسن غانم محمد الشيوى
نها محسن حسن محمد بسيونى
محمد حسين على حسين
اسراء انور السيد على جحا
هدى ابو زيد عبد الحميد محمد حسانين
احمد محمد موسى مخلوف
عبد الرحمن محمد عبد الرحمن عبد العزيز
ابراهيم محمد محمد موسى نجم
سارة سعيد محمود الشبراوى
احمد حمدي عبد الحفيظ حسنين
حسناء عبدﷲ احمد جابر
مصطفى إبراهيم السيد محمد
ايه عادل ابراهيم على السيد
نرمين هانى محمد عبده حسان
محمد حسن سعيد عبدالحميد
دينا حسنى عبد المعطى رابع
احمد محمود على الجمل
بثينة محمد الغريب عبد الحميد احمد
رندا حمدي عبد المعطى خليل
مروه انور محمد الصغير
محمد على مخلوف عبد الفتاح
اسراء حسن عبد العاطى جوده
وسام عبداللطيف محمود محمد
هدير خالد السيد كساب
دعاء مأمون صبرى عبد الهادى
مروه خالد مرسى محمود
احمد ابراهيم رزق ابو سليمان
ايه ياسر محمد شوقى عبده غنيم
روان اسامه حسين علي
نورا خالد فراج احمد فراج

الكلية
علوم سوهاج
حقوق بنى سويف
اداب جامعة دمياط
تجاره جامعة السويس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم طنطا
تربية عين شمس
تجاره طنطا
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
زراعه المنوفية/رياضة
تربية اسكندرية
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
كلية البنات تربية عين شمس
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية عين شمس
تجاره طنطا
حقوق حلوان
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب اﻻسكندريه
تربية ابتدائي شبين الكوم
اداب اسيوط
حقوق انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه القاهره
حقوق بنها
تربية طفوله شبين الكوم
معهد فني تمريض المنصوره
اداب القاهره
تجاره طنطا
معهد فني تمريض المنصوره
السن عين شمس/رياضة
تربية السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
141058
282303
310511
522477
726684
755635
305721
509642
737372
611665
542185
501198
594704
725714
241504
756023
308964
369423
376070
893629
725818
365683
544678
607276
890086
377840
730034
580596
754245
527177
321599
801004

اسم الطالب
هبه احمد سعيد ابراهيم سرج
هديل خالد محمد صفوت السيد سليمان
هاجر مجدي عبدالبديع واصل
جمال فضل عبد الهادى عبدالنبى
منه ﷲ سمير فاروق على عثمان
اسماء احمد عبد الفتاح محمد السيد
يوسف عماد صادق حامد ربيع
احمد صبحى محمد عبد الغنى جوهر
ندى ايمن اسماعيل مرسى عبدالعال
اسماء ابراهيم عبد البديع محمد عجيبه
عبد الرحمن اسامه حلمى محمد نور
محمد حسن محمد حسن الخولى
ياسمين طﻼل مسعد نجم
اميره جمال عبدالجليل محمد حجازي
عمر محمد وهيب عمر يونس
احمد محمد اسماعيل خليل
محمد عاطف عبدالعظيم محمد
احمد حلمى عبدالعزيز بيومى
محمد عبدالباقى محمد العزالى
اسراء سيد على احمد
عمرو محمد محمود وهبه
برناديت كامل ميخائيل سعيد
محمود ماهر مصطفى بسيونى
احمد عادل طه علي عبد الفتاح
محمد حمدى سليمان محمد
رأفت هشام محمد سعيد محمد بدوي
ايه عيد عباس ابراهيم
احمد محمد ابراهيم محمد رخا
اﻻء طارق صبرى مصطفى العويلى
آية صﻼح محمد عبد الرحمن شيحة
مروة محمد على الحداد
جيهان محمد حمزه سطوحى

الكلية
حقوق القاهره
كلية البنات تربية عين شمس
اداب شبين الكوم ج المنوفية
زراعه اﻻسكندريه
علوم بورسعيد
اداب العريش
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره بور سعيد
اداب الزقازيق
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره جامعة دمياط
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
علوم عين شمس
حقوق سوهاج
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنها
اداب اسيوط
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره بور سعيد
تجاره اﻻسكندريه
علوم شبين الكوم ج المنوفية
نوعية المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
118407
308881
742487
323846
215325
319852
432728
611702
536344
454470
900276
468610
585580
123655
217817
211688
821138
665657
756158
806196
577024
831484
230065
290152
669425
353623
594526
741722
233547
659648
436211
920084

اسم الطالب
هند ماهر على اسماعيل احمد
عبد ﷲ مصطفى عبدالعزيز مخلوف
شروق عطا عبد الراضى احمد
هشام رمضان حامد احمد محمد
محمد عبد العليم مصطفى عبد الرحمن
اسراء مصباح عبدالسميع شلبى
محمد عادل محمد علي
ايمان السيد ابراهيم محمد على
نرمين محمد انور كامل السقا
فاطمة محمود احمد الزيات
هاله جمال محمود عبد ﷲ
احمد عبدالوهاب فتحى محمد يونس
سارة ياسر عبدالحاكم رجب عزام
عمرو محمد السيد محمد عاشور
غادة رضا احمد طه الشعراوى
عبدالرحمن عمرو محمد على حمدى
احمد منصور سعيد ضمى
وﻻء لطفى عبد اللطيف عبد الرحيم احمد
حسناء حسين حسانين سالم
شيماء وجيه رجب احمد
رانا شوقى محمود عبدالعزيز خميس
احمد بهاء كامل مصطفى
خلود سمير عبد العزيز اسماعيل
فاطمة احمد شعبان محمد
احمد محمد متولى السروى
محمد مجدى عبدالقادر سالم
محمود صابر العشرى هريدى ابو النجا
احمد فوزى عبدالمجيد محمد يونس
دميانه سامى نجيب السيد
اميره عبد العزيز عبد العظيم عبد العزيز عرابى
روان حسن محمود نور
اسﻼم عبد الباسط توفيق خلف ﷲ

الكلية
زراعه القاهره
تربية/رياضة جامعة السادات
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره عين شمس
معهد فني صحى بنها
تجاره اﻻسكندريه
علوم الزقازيق
اداب دمنهور
اداب طنطا
معهد فني صحى سوهاج
علوم كفر الشيخ
تربية ابتدائي طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه القاهره
تربية عين شمس
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
طب بيطرى كفر الشيخ
تربية العريش
حقوق بنى سويف
نوعية طنطا
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره طنطا
تمريض المنصورة
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم جامعة دمياط
علوم اﻻسكندريه
اداب سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
598630
656657
115659
382962
732012
324957
280573
147273
654580
314405
749242
376928
473533
207626
145033
816327
306310
185152
128301
832731
234842
121738
740547
388639
744852
389392
530007
585642
818356
459993
124575
586852

اسم الطالب
سالى مجدى لبيب سمك
اسراء عصام عبد ﷲ محرم
كريم جمال احمد عبد المجيد
احمد مصطفى عطيه عبدالحميد
السيد جمال السيد خليل
هدى فتحي جابر عبد العال
سمية علي سﻼمة مبارك على
محمود طارق ماهر محمد علي
مى احمد احمد سﻼمه
اسراء مجدي فتحى عبدالهادى
منه ﷲ عبد المجيد عباس محمود
ايه مجدى محمد مسلم سالم
منى محمد السيد احمد ابوالعز
مارينا نادر جورج انطون
احمد ايمن عبد الستار احمد
مرنا زهجر تقى زخارى
جابر محمد ابراهيم الجزيرى
شعبان خالد عبد الحفيظ على
منة ﷲ عقل محمد خاطر
ريم عﻼم أبوالمجد محمد
منة ﷲ محمد عبد الفتاح محمد
هدير سامى عبد القوى عبد المجيد
محمد نصر الشافعى احمد
ندى وجدى عبدالفتاح يونس
محمد احمد عبدالمعطى السيد
بسنت حسام الدين حسين على
محمد صﻼح محمد أبو حسن
نورا انور السعيد شحاته
محمد ابراهيم عبد العزيز عبد العال
هدير السيد ممتاز مرسي محمد
احمد طلعت عثمان محمود محمد
ايناس مرعى عبد العاطى رشوان

الكلية
علوم جامعة دمياط
رياض اطفال المنصوره
تجاره القاهره
تربية ابتدائي عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
إعﻼم ج جنوب الوادى
حقوق حلوان
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
رياض اطفال المنصوره
تربية شبين الكوم
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
علوم بنها
تربية كفر الشيخ
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
نوعية المنيا
حقوق جامعة السادات
خدمه اجتماعيه حلوان
إعﻼم القاهره/رياضة
إعﻼم ج جنوب الوادى
كلية البنات تربية عين شمس
دار العلوم ج القاهره
طب بيطرى الزقازيق
زراعه بنها/رياضة
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
فنون جميله فنون حلوان
زراعه دمنهور
رياض اطفال المنصوره
تجاره اسيوط
تجاره كفر الشيخ
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
تربية/رياضه بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
238053
599952
877748
884304
479295
507586
119313
219537
305462
602778
210676
683591
613203
741838
683085
145692
523766
160641
331286
522640
442405
535176
370709
656233
512524
323286
214020
461030
677626
816220
675450
542511

اسم الطالب
اسراء ابراهيم محمود محمد
احمد ايمن اسماعيل طه محمد الطباخ
فاطمه ابو بكر سيد حسين
يسرا شكرى عبد الحافظ شعبان
ايمان عبدالغفار محمد الدرينى
عبد الرحمن محمد عبد الرحيم احمد
اسماء عبد المريد قاسم ابوالعﻼ
احمد زينهم محمد ابوسريع
شيماء سعيد فرج صادق شريف
اسﻼم اسامه محمد محمد امين
معاذ على محمد شفيق عطا
محمد الغريب الغريب السيد
احمد محمد اسماعيل عثمان صالح
محمد سيد علي احمد
نورهان عادل حسن عثمان حسن
محمد صابر عبد النبى فرحات
دينا تيسير علي مصطفي
خميس سيد خميس محمد
مودة حسن محمود بكير
امل رجب حكيم حنيش
محمد عبد السﻼم ابو الفتوح ابو المعاطى عبده
نسمة علي ذكي خاطر
عادل محمد فراج محمد
يوسف محمد محمود عثمان مصطفى
نور احمد ابراهيم احمد الشرويدى
تقي محمد احمد رزق عبدالجليل
تقى محمد كامل محمد احمد
يوسف محمد يوسف ابوزينه
احمد ابو بكر محمد عمر بيبرس
زينب اشرف محمد كامل
محمد متولى محمد ابراهيم غانم
منى خالد فؤاد صديق

الكلية
بنات تربية/رياضه عين شمس
تجاره الزقازيق
علوم اسيوط
إعﻼم بنى سويف
حقوق طنطا
تجاره انتساب موجه دمنهور
علوم القاهره
حقوق عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم حلوان
تربية/رياضه المنصورة
تجاره بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه قاهره
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية ابتدائي السادات
اداب القاهره
نوعية كفر الشيخ
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
علوم المنيا
تجاره طنطا
علوم رياضة حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
300292
520445
651461
358009
602484
284437
806839
164739
746329
112474
908749
533183
302764
578504
680419
243963
585995
658364
589752
217489
591711
670860
814525
308607
327516
803078
458738
577896
310451
183682
830095
834492

اسم الطالب
احمد حسين فريج غانم
يسرا فتح انورسلطان عمران
ريناد صﻼح عبد المقصود عبد الرحمن محمد
ساره عبدالعزيز بدوى حسن
اسﻼم احمد عبدالدايم يوسف
بسنت سمير منيب على
مريم عاطف احمد عبدالعليم
مارفى مجدى منير شفيق
مادونا عماد خليل عطيه
امنيه مدحت محمود محمد
نورهان سمير عبده ابراهيم
ندا احمد احمد محمد عشره
اسﻼم محمد ناصف ابو المجد ابو النيل
على احمد محمد على
اسﻼم ماهر عبد الرؤف البدوي
محمد سمير مختار محمد
محمد بهاء الدين عامر صقر
احمد السيد اسماعيل السيد الحوت
يسرا رضا عبدالغنى عبدالحافظ غانم
كارولين صفوت متى عبد المﻼك
اسماء ايمن رشدى جمعه
منار احمد حسن عبد الرحمن
عمرو على رضوان حزين
هدير فوزي عبد الرحمن الرفاعى
اميرة كامل محمد زعير
أمينة خليل احمد عثمان
سماء أحمد بهى الدين بركات
محمد حمايه يوسف سلمان
امتنان يحيى عطية عمارة
فاطمه الزهراء سامى ثابت محمد عبد ﷲ
اسﻼم احمد محمد على
غادة محمد النوبى احمد

الكلية
تجاره جامعة السويس
اداب دمنهور
علوم رياضة بورسعيد
علوم رياضة الزقازيق
اداب انتساب موجه الزقازيق
اﻷكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية
فنون جميله فنون المنيا
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
حقوق حلوان
كلية تجارة ج أسوان
طب بيطرى اﻻسكندريه
تمريض شبين الكوم المنوفية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم المنصوره
علوم رياضة حلوان
تجاره طنطا
معهد فني صحى المنصوره
حقوق طنطا
اداب القاهره
تربية جامعة دمياط
علوم المنصوره
اداب المنيا
معهد فني صحى بنها
تربية رياضيه بنات شبين الكوم
اداب المنيا
تجاره كفر الشيخ
زراعه طنطا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه القاهره
علوم اسوان
معهد فني صحى اسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
219018
157659
612116
746352
130551
144138
224961
604416
462973
443615
546085
893480
544589
128935
217971
756025
575497
819350
470820
652420
140548
609557
228984
750218
575288
164398
153144
384787
442267
523403
383021
726727

اسم الطالب
حسين محمد حسين احمد حجازى
ايمن مصطفى ابراهيم هاشم
عادل ممدوح ابراهيم احمد سطيح
ساره رمضان سليمان سﻼمة
اسراء احمد السيد محمد
محمد مجدي محمد محمود
محمد دندراوى محمد ابراهيم
سناء محمد ابراهيم امرﷲ
محمد يوسف سعد محمود سﻼم
هاجر محمد فريد احمد رحاب
ندى عصام الدين جابر احمد فرغلى
جرجس منير فريد سدره
محمد حمدى صدقى حجازى
مريم ماهر ميخائيل خليل
صفوة طارق حسن عبد المجيد
احمد محمد كامل الخضر الدغيدى
احمد محمود ابراهيم عواض
ادهم اسامه محمود محمد
اسماء ابراهيم السيد ابراهيم على
محمد زكريا عبد الجليل محمد خليل
ايه محمد السيد امين
اسراء فوزى محمد ابراهيم
عمر محمد احمد عبده
احمد محمد السيد محمود موافي
اميره محمود ابراهيم جمعه
تسنيم سامح عبد الحميد احمد
نورهان حسام عدلى عبد ﷲ
نبيل مصطفى محمد عبدالرحمن
عبدﷲ عادل ربيع محمود هجرسى
مصطفى عصام الدين محمد ابراهيم عوض
احمد ممدوح رزق عثمان
نورهان احمد فتحى حسن بلبل

الكلية
زراعه عين شمس
اداب انتساب موجه بنى سويف
علوم الزقازيق
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية رياضيه بنين حلوان
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
اداب الزقازيق
تربية كفر الشيخ
علوم طنطا
علوم رياضة الزقازيق
معهد فني صحى سوهاج
تربية/رياضه اﻻسكندرية
تجاره القاهره
طب بيطرى القاهره
كلية التربية الرياضية بالعريش بنين
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
حقوق بنى سويف
تربية ابتدائي كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم رياضة الزقازيق
حقوق انتساب موجه عين شمس
نوعية بور سعيد
حقوق طنطا
سياحه وفنادق الفيوم
حقوق بنى سويف
حقوق انتساب موجه عين شمس
تربية/رياضه طنطا
اداب اﻻسكندريه
علوم رياضة عين شمس
تربية بور سعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
588440
208458
124725
755230
882865
351524
804466
144190
147016
510638
430908
317724
393627
104908
315218
428182
670844
443355
744602
321245
322525
458554
901107
755364
301316
535985
376879
220109
532520
231354
526847
533838

اسم الطالب
دعاء مجدي حسن البنداري مشعل
سلمى مصطفى احمد عبدالرحمن
احمد سمير حنفى محمد زيدان
منه ﷲ عماد كامل فتحى قاسم
عبد الرحمن فولى سيد عبدالعليم
رحاب رمضان عبدالرحمن مهنى
ريهام احمد سيف الدين محمد
عبد الخالق محمد عبد الخالق موسى جعفر
احمد عبد الناصر كامل سيد
محمد عادل السيد ابراهيم موسي
اميرة زين فايز هنداوى مرسى
امير احمد عبدالحميد عمار
غاده سعيد محمد علي
ريهام عبد العظيم محمود حموده اﻻغا
احمد صبري حسينى محمد
عمر حسن احمد محمود محمد
مرام سعيد محمد السيد حسين
دينا ممدوح عبد العال السيد دبل
اسراء محمد عبدالحليم عبد الرحمن
رباب عادل محمود بدور
محمد عماد رشاد عبد الباقى اﻻعصر
محمد مندور محمد متولى ابو رزق
محمود مصطفى ابو الفضل حسن
سمر احمد عبد الرؤوف محمد
شريف حمدي عبد اللطيف عطية عمر
سلمى عصام محمد شوقى الشافعى
اسماء شوقى محمد خليل
انتصار عبد الندير كمال عبد المنعم
محمد ايمن محمد عبدالباقى الفحام
نوران عبده محمد عبده
آية شلبى محمد شلبى
اية سعيد عبدﷲ إبراهيم البستاوى

الكلية
اداب طنطا
السن عين شمس
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
اداب العريش
تربية اسيوط
علوم رياضة عين شمس
حقوق بنى سويف
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه القاهره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية أساسي اسكندرية
اداب شبين الكوم ج المنوفية
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
فنون تطبيقيه حلوان
حقوق بنها
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية المنصوره
تجاره طنطا
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية شبين الكوم
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية/رياضه كفر الشيخ
تربية سوهاج
تربية العريش
حقوق شبين الكوم ج منوفية
اداب دمنهور
تربية عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية دمنهور
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
علوم اﻻسكندريه
تربية دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
895398
837376
169033
611715
736038
729598
109471
733218
286782
813239
818231
531240
673975
548520
306429
654319
725821
742902
742134
351376
232313
580487
319497
288776
912632
470852
351734
149458
223148
117870
356317
521060

اسم الطالب
توماس منير جرس عبد النعيم
أشرف عاشور سيد أحمد
ايه احمد ابراهيم حسين
ايه رمضان مصطفى سيداحمد
محمود عشري محمود احمد
عصام عبد البارى احمد على سليمان
مصطفى عبد ﷲ رمضان حسان
عمرو سمير محمد حسين مشهور
هدى عصام الدين امام محمد
هناء ابراهيم زكريا ابراهيم
عمر على عابدين عبدالعظيم
احمد ممدوح محمد ابراهيم محمود
عﻼ هشام كمال حسنين المغربى
محمد الشرنوبي مصطفى الكومي
احمد يحي السيد عامر
احمد شرف الدين رياض حسن عبد ﷲ
كريم ابراهيم السيد محى الدين
ايه احمد محمد عبد الجليل
اميره سمير مرسي محمد
على حسن على على حمودة
علي مدحت السيد علي
لمى حسن عبد المعبود حسن
مها صبري حسن احمد الشاذلى
محمود محمد احمد محمد
دعاء محمد على محمد
اميره فرحات علي احمد عبد الرازق
جورجينا جميل جﻼل صبرى
على عبد التواب عبد الفتاح عقباوى
شيماء عبد الحميد فتحي محروس
منة ﷲ احمد اسماعيل محمد
اميره خالد عبدالرازق غريب
مياده اشرف السيد محمد السيد

الكلية
تجاره سوهاج
طب بيطرى فرع الوادي الجديد
نوعية الفيوم
نوعية الزقازيق
تجاره الزقازيق
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب المنيا
معهد فني صحى بنى سويف
زراعه دمنهور
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
اداب كفر الشيخ
تربية/رياضه المنصورة
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربيه شعبة تربية فنيه اﻻسماعيلية
اثار قنا جنوب الوادي
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حاسبات ومعلومات حلوان
علوم بورسعيد
نوعية اشمون
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره اسيوط
تربية كفر الشيخ
فنون تطبيقيه حلوان
اداب انتساب موجه القاهره
اثار القاهره
حقوق القاهره
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
815799
316611
284778
668034
355363
670861
815759
395414
378594
733660
576896
315516
320930
671860
452587
748436
600407
436307
315360
438599
595682
734040
302477
317273
742578
224888
817293
236972
905945
595518
372526
539206

اسم الطالب
شرين محمد نجيب عبدالرحيم صبرى عبدالكافى
نجﻼء سﻼمة السيد حبيب
هاجر علي ماهر السيد البراجيلى
منى محمد بدير شحاتة
ياسمين هانى فضل انور
منار اسماعيل محمد اسماعيل
محمد صالح احمد مهران
محمد هشام محمد كمال احمد
عمرو محمود احمد على حسن
ميار صبحي عبدالستار هاشم رجب
ايه سمير احمد محمد نور
مصطفى محمد امين ابراهيم
سارة محمد محمد الخولى
احمد محمد رمضان محمود
هاله ابراهيم ابراهيم السعودى
سيف الدين على متولى على
نورهان الحسينى محمود امين طعيمه
انجى يوسف شولح سعد خليل
احمد محمود ابراهيم الشيخ
ضحى سالم حريرة محمود
غاده صابر صابر سماحه
سعاد محمد السيد احمد رمضان
عﻼء مسعد محمد فراج عزب
داليا جمال محمود على زايد
بسنت محمود سامي عبدالحميد
حسام الدين مجدى ابو المجد محمود
كيرلس بطرس ابراهيم بطرس
مصطفى جمال عبدالرؤوف عبدالرحمن
عمر خيرت محمد عطيه
رقية عبد ﷲ سليم محمد سليم
وﻻء احمد محمد امام
حنان عيد جمعه بدوي

الكلية
اداب انتساب موجه المنيا
معهد فني صحى بنها
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد فني تمريض المنصوره
اداب القاهره
علوم جامعة دمياط
حقوق بنى سويف
اداب كفر الشيخ
زراعه عين شمس/رياضة
اداب الزقازيق
علوم طنطا
تمريض شبين الكوم المنوفية
تربية ابتدائي السادات
علوم المنصوره
تربية رياضيه  /بنات طنطا
تجاره جامعة السويس
علوم الزقازيق
حقوق اﻻسكندريه
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم اﻻسكندريه
حقوق المنصوره
تربية طفوله الزقازيق
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره بنى سويف
علوم رياضة الفيوم
حقوق سوهاج
علوم رياضة جامعة دمياط
كلية البنات علوم عين شمس
تجارة جامعة السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
374523
378265
838041
665236
655839
595319
754775
537769
168111
367567
183602
324624
575278
292062
531117
127238
226697
242814
517564
668050
166092
537513
370539
754431
578165
541944
390329
452708
754604
284639
459651
451363

اسم الطالب
دعاء صادق حسن عبدالفتاح
عمر عادل احمد مسلم قطب
نجﻼء فتحي محمود سفينه
ايمان شعبان ابراهيم شعبان
محمد ثروت محمد مصطفى عيسى
مروه حمدى منير الدسوقى
عواد محمود عواد خليل ابو سلمه
آﻻء بركات السيد رمضان حسين
صفاء احمد مصطفى احمد
لبنى جمال عبدالرشيد رمضان ابراهيم
امل زكريا شوقى حبيب
احمد عادل عبد الحميد مصطفى عبد الرحمن
احﻼم ابراهيم عبد العزيز سلطان
شيماء شبيب احمد شبيب
احمد محمد السيد سالم خالد
اسراء الحسيني عبد الرحيم ابوالمجد
محمد خالد فهيم محمد
اسراء ناجح عبدالعزيز محمد عطية
اسراء احمد ابراهيم يوسف ابوشاهين
نورهان جميل الحنفى ابو قرع
هبه يوسف محمد عبد الجيد
ميادة ابراهيم عوض السيد القاضى
جون مجدى رزق ﷲ عبدالمﻼك
نسمة السيد محمود على عبد الرحمن
امانى السيد بيومى محمد عصفور
محمد ابراهيم على عبد الحميد الشرقاوي
سيد خالد السيد محمد الصغير
هاجر محمد عبد المنعم محمد نوار
حسام حسن محمد عبد الوهاب
شروق محمد على محمد احمد
احمد فتحى عبده الشرقاوى
محمد شوقى المرسى عبدالمنعم النجار

الكلية
زراعه مشتهر
تجاره بنها
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تجارة جامعة السادات
تجاره جامعة دمياط
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
علوم رياضة الفيوم
تربية ابتدائي بنها
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
دار العلوم ج القاهره
تجاره دمنهور
معهد فني تمريض المنصوره
تربية ابتدائي الفيوم
نوعية اﻻسكندريه
العالي للغات  6اكتوبر
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية رياضية بنات المنصورة
علوم رياضة شبين الكوم
تربية بنها
تربية ابتدائي طنطا
علوم العريش
فنون جميله فنون المنيا
تجاره طنطا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
506389
473768
278655
107730
126163
801264
235305
828948
445314
302186
827536
358450
322260
361656
240249
506547
318952
672428
917709
740729
435906
596425
522500
600200
222584
593484
907964
139255
539856
295161
801061
916135

اسم الطالب
رضوى عﻼء خميس أحمد عرابى
ضحى محمد احمد حسن الشافعى
محمود سعيد محمود عبدالسﻼم
ميار حسين عبد السيد احمد
اسراء ابراهيم التابعى ابو الذهب
محبة متواضع حبيب عبدالمﻼك
ساره رضا عبدالعاطى محمد
حسن حربى شحات على
ايه محمد عبد المعطى على القصاص
محمد محمود ابراهيم عبد الحميد
اسراء السيد الصغير محمد
نورهان محمود عوض محمود
اسماعيل فهدي ابو اليزيد يوسف حويت
منه ﷲ مهدى سعيد طه
اميره محمد حسن محمد
نورهان محمد محمد ابراهيم مصطفى
بسنت عادل حسين محمد موسى
هبه موسى محمد على احمد
عبدالناصر عبدﷲ علوان مصطفى
شريف عيد محمد حامد
مارينا عادل سند جاب اللـه خليل
ناديه مصطفى اسماعيل السيد موسي خليل
محمود محمد محمود السيد ذكي
اية عاطف عبدالحميد حامد ابراهيم
يوسف يسري القس يوسف صليب
اسراء حامد حامد زواله
زينب محمود احمد كمال الدين
ساره عﻼء احمد محمود
بسمه عبد النبى محمد عفيفى النمر
محمد عابد عبد الحميد عابد
مروان عبدالناصر رضوان احمد
ابراهيم عبدالمحسن حسن محسن

الكلية
اداب انتساب موجه دمنهور
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة
اداب القاهره
تربية المنيا
تجاره عين شمس
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تربية طفوله طنطا
طب بيطرى جامعة السادات
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
السن عين شمس/رياضة
نوعية عباسيه
حقوق اﻻسكندريه
علوم شبين الكوم ج المنوفية
زراعه المنصوره
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف
تجاره جامعة السويس
اداب اﻻسكندريه
تجاره بور سعيد
تجاره اﻻسكندريه
اداب الزقازيق
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
علوم جامعة دمياط
اداب سوهاج
السن عين شمس/رياضة
طب بيطرى دمنهور
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب المنيا
تجاره اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
121005
453147
284238
448523
301299
731362
587468
114741
110424
458876
352308
539021
371402
450152
674144
727267
549549
803979
916500
288673
358166
452318
843751
728452
661957
896839
902828
166291
439974
233077
576264
752907

اسم الطالب
احمد ناصر جمعه مصيلحى
سلوى ضياء الدين عبد العظيم عبد الفتاح
سيف الدين ايمن قطب سليمان
بسنت السيد محمد على السرنجاوى
محمد جﻼل أنور السرسى
دعاء شعبان محمد مغاورى شهابى
ايمان محمد سليمان عطيه النجار
ايمان عبد الفتاح محمد احمد المنسى
خالد اشرف سيد احمد
اميره محمد راغب المعداوي
امنيه اسامه حمدى علي
فاطمه محمد سعيد جويده أحمد
مهاب محمد حنفى محمدى
حسناء صﻼح اسماعيل الخبيرى
ندى محمد فؤاد محمد زهره
احمد محمد عطوة محمد
مروة خالد عوض مصطفي الديب
ايناس حشمت محمد على
شارل وليم عبد المﻼك رزق
حسام رمضان مصطفى مراد
ايه السيد محمود صديق
محمد حسين محمد شعبان
نداء مصطفى عبد الرحمن محمد
امنيه كامل محمد عوض
الشيماء ابراهيم محمود احمد سلمان
اسماعيل سيد محمد اسماعيل
مارتينا ناصر قديس زكي
احمد ابراهيم جاد ابراهيم
ايه ابراهيم مرسى احمد مرسى
ماريهان محمود علي الدين نصر
ميرنا طايل ثابت ابراهيم الزقزوق
سماح خالد محمود محمد اﻻصيل

الكلية
اداب القاهره
تربية ابتدائي طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره طنطا
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية الزقازيق
علوم طنطا
تجاره عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
نوعية كفر الشيخ
كلية اﻻثار ج اسوان
علوم دمنهور
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب طنطا
تجاره المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره دمنهور
كلية التربية الفنية ج المنيا
تربية اسيوط
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اثار القاهره
حقوق طنطا
تربية ابتدائي المنيا
نوعية الزقازيق
تربية المنصوره
طب بيطرى سوهاج
علوم سوهاج
اداب الفيوم
علوم جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره طنطا
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
120459
676538
605844
748399
669958
527548
539936
725330
878277
426045
207079
745513
612815
751889
223637
680494
670638
154297
294840
357046
159599
741349
685025
206731
578447
681750
466794
670904
387864
151019
138448
833908

اسم الطالب
مصطفى محمد متولى ابو شعيشع
احمد على محمد ابراهيم عطيه شمعه
احمد محمد على السيد محمد على
محمد جمال ابراهيم عبدالغفار
ايمان شاهين عراقى شاهين الموجى
زينب محمد محمود صدقى محمود
اسراء قاسم محمد قريطم
محمد عماد عبد العظيم عبد الرؤوف مشالي
شهاب الدين محمد عبدالرؤف عبد الباسط
تقى محمد متولى محمد
ماركو مجدى صبحى سيداروس
ندى محمد صالح احمد محمد
زينب عبدالرحمن احمد السيد
منه ﷲ احمد لطفى مسعد عشعش
هاله حسن محمود حسنين
ماجده عنتر المهدى محمد جاد
اميره محمد احمد احمد سالم
ندى احمد مرسى سيد
شادي صديق محمد الرقباوى
خالد مصطفى مرزوق مصطفى
اسﻼم عنتر سيد احمد
فايز احمد فاضل الساعي
محمود احمد احمد محمد ابراهيم
شروق محمد طارق محمد
محمد خليفه مصباح محمد
امل القطب عبد الحميد على فياض
وردة محمود زكريا خلف
ندى نصر محمد عيد حسانين
هاجر محمود محمد السعيد احمد دياب
هناء حسن محمد حسن
ايناس احمد حسن على
ابتهال عبدالستار محمد حسن

الكلية
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره طنطا
تمريض الزقازيق
تجاره جامعة السويس
تجاره المنصوره
زراعه اﻻسكندريه
علوم اﻻسكندريه
تجاره جامعة السويس
تجاره اسيوط
حقوق اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي اﻻسماعيليه
تجاره الزقازيق
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره الزقازيق
علوم بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة سوهاج
السن المنيا
حقوق الزقازيق
تجاره سوهاج
حقوق عين شمس
اداب انتساب موجه المنصوره
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره كفر الشيخ
رياض اطفال المنصوره
تربية/رياضه بنها
زراعه القاهره
اداب انتساب موجه طنطا
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالبات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
909662
593070
322182
505309
533084
675216
244943
545447
750830
107804
896305
453002
887635
153201
208151
442353
210139
169567
231575
160533
801119
600750
662998
161048
727649
126019
536408
841149
523555
129627
823742
803445

اسم الطالب
اميره محمد عبد العاطى ابراهيم
ايناس درويش درويش البرلسى
علي سعيد عبدالفتاح محمد ابوالحارث
عز الدين دهب محمد سﻼمه محمد
أميرة سامح سعيد السيد المزين
منى محمد السيد اﻻمام حسين
محمد صﻼح عبد الرحمن محمد حسن
حسن محمد محروس على زعير
محمود اشرف محمد علي المجدوب
مي محمد محمد حسن البري
رانيا محمد على عبد الحليم
اسماء صبري القطب غنيم
ايه عبد العال سيد محمد خليل
ندى رمضان توفيق كامل
ماريهان محمد حسن جابر
طارق محمد عبدالرحمن عبدالقوى سليه
هايدى عاطف محمد على
اسراء اسماعيل عزوز روبى
كارولين عزمى خلف سليم
فاطمه عبد ﷲ علي عبد اللطيف
محمد هارون عبد الفتاح هاشم
ميرنا نعيم سو﷼ جرجس
ايه رجب سالم ابو العنين
اسمه بكرى صديق عبد الرحيم
نورهان محمد عطيه سﻼمه عبدﷲ
افنان حسن محى الدين حسن محمد
ياسمين زكريا محمد احمد عبد النبي
سعاد سيد عبد اللطيف على
شروق محمد احمد عباس محمد
مروة مجدى صالح محمد
احمد فراج كيﻼنى فراج
طاهر محمد عبد المحسن عبد ﷲ

الكلية
تربية ابتدائي اسوان
فنون تطبيقية جامعة دمياط
علوم رياضة شبين الكوم
تجاره دمنهور
تربية أساسي اسكندرية
اداب انتساب موجه المنصوره
علوم رياضة اﻻسماعيليه
علوم رياضة اسوان
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب سوهاج
تمريض طنطا
تربية اسيوط
علوم رياضة بنى سويف
فنون جميله فنون حلوان
اداب كفر الشيخ
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه الفيوم
بنات تربية/رياضه عين شمس
تربية ابتدائي بنى سويف
علوم المنيا
تجاره الزقازيق
رياض اطفال المنصوره
اداب انتساب موجه بنى سويف
استنفد الطالب رغباته
تربية حلوان
تربية طفوله ج دمنهور
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
كلية تجارة ج أسوان
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
296798
471732
376295
363756
652770
822409
831206
180478
898666
131205
106765
244041
535845
658889
315429
431020
601064
440089
141650
599391
475708
598250
587840
728562
753987
602967
731396
277195
379829
579312
310732
651148

اسم الطالب
رحمة اشرف قاسم عويس
عصام محمد عبد الفتاح حسن
عماد عبدالعزيز عبدالغنى عيسي
توماس قداس عبدالسيد زكى
احمد سرور مصطفى حسن المتولى
تقى مدحت محمد حسن
رحيل جرجس فؤاد باخوم
رانيا عبد المحسن محمد على
غاده السيد محمد مدنى
ندي ناصر سليم محمد
شريف اسماعيل احمد محمد
مصطفي سمير جاب ﷲ احمد
نورهان محمد فتحى ضفدع
حسام احمد جاد الحق المتولى العاصى
خالد عبد ﷲ محمد محمد العسيلي
أسماء أشرف كمال عبدالعزيز زايد
احمد محمد على الجوهرى
رشا حسن مصطفى مصطفى نور ﷲ
محمد ربيع ابراهيم محمد
أسراء محمد صابر عبد ﷲ خضير
محمد رمضان عبدالحليم محمد احمد
إسﻼم رمضان سيد أحمد غانم
امل محمد السيد الدسوقي بركات
اسماء محمد عبد الرحمن علي
اسماء يحيى عبد المنعم طاهر
عمرو سامى صﻼح الدين مباشر
احمد محمد عقل عطيه
محمد عبد السﻼم عبدالسميع علي
جهاد عادل ابراهيم اسماعيل السيد
اسراء اشرف محمد السيد محمود
رانيا ابراهيم محمود عبد المقصود عبد العاطى
لبنى عبد ﷲ ابو المحاسن ابو المحاسن البهوي

الكلية
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
علوم كفر الشيخ
حقوق عين شمس
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
اداب قنا ج جنوب الوادى
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
اداب سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق القاهره
علوم القاهره
علوم طنطا
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد فنى تمريض بنها
علوم رياضة اسوان
طب بيطرى بنها
اداب اﻻسكندريه
علوم بورسعيد
علوم الزقازيق
اداب انتساب موجه دمنهور
معهد فني صحى رياضه بور سعيد
تربية ابتدائي بنها
تربية ابتدائي الزقازيق
علوم بورسعيد
علوم الزقازيق
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
زراعه عين شمس
حقوق طنطا
تربية طفوله شبين الكوم
تربية المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
881135
218341
579971
677383
607321
578768
231400
674815
838529
310119
544383
598597
437724
891144
801355
438248
217549
457188
370001
654160
682731
674625
309907
114210
730247
916648
830170
207268
670474
363193
397480
520943

اسم الطالب
اميره موسى علي حسين
ايمان عادل رفاعى عبد الحليم
امنيه محمد البسطويسى حسن جميل
ايمان سعد محمد عبد الرحيم
حسن محمد حسن عبد الحميد
عمر مروان محمد غالب حسن
وﻻء ايمن احمد رشدى
هاجر محمد السيد فراج طلبه
ابتسام شعبان بكر عبدالعال
محمد انور عبد الرؤف الغباشى
بيشوى يسرى صبحى جاب ﷲ
محمود احمد خليل ابراهيم عبد الرازق
سارة ممدوح على محمد على المزين
ادهم سيد عبد ﷲ هريدى
طارق محمد عبد الرحمن على
لطيفة ابراهيم عبد الفتاح عطية عونات
اسراء جمال شكرى محمد
هاجر فتحي ابراهيم احمد دنيا
ايه جمال عبدالجليل عرب
نورهان ماجد مصطفى كمال محمود
ندى عادل عبد العزيز يوسف باشا
رحمه محمد السعيد على بدير
وليد عيد حامد السيسي
محمد حسن عبد العظيم محمد
مهدى سامى عبد ﷲ عبد العزيز
ماريو راضى فوزى جرجس
ايه احمد عبدالمعين محمد
مهند عماد محمد سعد الدين عباس عفيفى
فتحيه محمد محمود عبد العزيز
على ايهاب على على حسين
هشام محمدى محمد احمد
رضا محمد عبد اللطيف عطيه يونس

الكلية
اداب اسيوط
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجاره طنطا
تمريض المنصورة
اداب الزقازيق
تجاره المنصوره
حقوق حلوان
اداب انتساب موجه المنصوره
دار العلوم المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اﻻسكندريه
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
اداب اﻻسكندريه
معهد فني صحى اسيوط
اداب سوهاج
علوم رياضة اسوان
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
اداب المنصوره
تجاره المنصوره
رياض اطفال المنصوره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
حقوق انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى رياضه اسيوط
إعﻼم ج جنوب الوادى
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه المنصوره
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
389923
387758
146031
379480
232422
222521
140830
355335
214466
537667
824276
128669
542577
378072
558548
909494
461102
911500
229626
291566
513674
742997
135665
543882
603521
104321
829316
471193
233248
805084
112827
882647

اسم الطالب
رحاب احمد السيد متولى
ايمان محمد عبدالعزيز عبدالرازق نوار
رقيه محمد صالح ابراهيم بكر
معاذ اسامه حسن احمد قاسم
اسﻼم مظهر حسين محمد احمد
عبد الرحمن محمد عبد البديع عبد الناصر
اميره سالم سﻼمه عبد القوي
عبير عبدالنبى السمان حفنى
ابانوب نادى موريس فهيم
نرمين شعبان حسن القصبى
دعاء عبد الستار ابوالمجد عبدالعال
ندى احمد محمد احمد عبد القادر
إيمان فرج شحاتة سﻼمة
امانى شاكر عواد سﻼمه فارس
نورهان محمد باهي عبد العاطى المعناوى
عبد ﷲ احمد سليمان محمد
كمال طارق كمال عجمى السويفى
اسماء بدري محمد حسانين
علياء احمد عبدالراضى محمد
احمد محمد صبحي محمد عثمان
بسمه صﻼح حامد رياض صالح
مريم ماهر محمد فريد
خلود خالد محمد محمد
رانيا محمد على سيد سعيد
حسام الدين على ابراهيم عثمان خليل
احمد السيد احمد السيد
فاطمة على احمد محمد
امنيه رضا عبدالفضيل عامر الجروه
عبد الرحمن مصطفى عبد ﷲ عبد الرحمن
محمد صابر محمد طه
ايه محمد محمد رزق
مصطفى طلعت شوقى محمد

الكلية
اداب اسوان
علوم بنها
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق عين شمس
علوم القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي عين شمس
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره جامعة السويس
اداب اسوان
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
علوم رياضة دمنهور
كلية الفنون التطبيقية ببنها
حقوق اﻻسكندريه
علوم رياضة اسوان
تجاره كفر الشيخ
تربية ابتدائي اسوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق اﻻسكندريه
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
اداب اسوان
علوم رياضة اسوان
زراعه الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره كفر الشيخ
زراعه عين شمس
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
معهد فني صحى امبابة
تجاره اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
459647
352495
325220
671546
878720
500270
369716
288194
800810
741064
577089
607223
529209
916559
740889
371554
804563
207321
433147
816604
351236
216955
816950
524785
749687
532307
139943
589227
578886
130437
236875
125838

اسم الطالب
احمد جابر محمد محمود الليثى
اميره محمد احمد علوية
اسﻼم مختار عبد العال مهران
حنان صدقى محمد حسين
يحيى جمال يحيى بغدادى
فبرونيا صبحى فؤاد غالى خليل
مارينا منير شفيق حافظ
سارة رأفت محمد محمود سالم
سارة خلف احمد رسﻼن
احمد محمد مجدي أنور
نغم السيد المحمدى حسن المصرى
محمد حسن احسان فوزي محمد
عبدﷲ السيد اسماعيل رشدان
نورا كامل ملك حنس
السيد احمد السيد عبد الحميد
شروق سعيد محمود محمد
مريم جرجس اسحاق فرج
منه ﷲ محمد عماد حسن رجب
مصطفى محمد فتحى محمد حلفاية
احمد عبد التواب عبد الحميد عبد الحكيم
محمد حسن مصطفى حسين
مصطفى محمد احمد على الجمال
حسناء اسماعيل رياض خالد
محمد ابراهيم خليل عبد المجيد احمد
سندس عصام احمد على
إسﻼم البصيلي سﻼمة السيد سﻼمة
محمد احمد محمد سليمان سﻼمه
دعاء جمال حلمى محمود المنسى
محمد مجدى محمد عمر
فاطمه ابو الوفا عبد السميع عبد الغفار ابراهيم
حسام محمد السيد بيومي محمد
دعاء عماد حسن عثمان

الكلية
تربية/رياضه كفر الشيخ
كلية الفنون التطبيقية ببنها
زراعة قنا ج جنوب الوادي
نوعية المنصوره
علوم اسيوط
اداب اﻻسكندريه
تربية ابتدائي بنها
حقوق حلوان
اداب انتساب موجه المنيا
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
اداب دمنهور
اداب اسيوط
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
كلية البنات آداب عين شمس
تربية رياضيه  /بنات المنيا
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
علوم رياضة عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
نوعية المنيا
فنون جميله فنون المنيا
تربية ابتدائي جامعة السويس
تجاره طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي بنها
تجاره المنصوره
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم رياضة اسوان
تجاره انتساب موجه قاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
809378
461078
165341
320381
366911
168099
753586
317832
760865
123843
679752
744639
734085
104469
600753
132945
831498
226276
211355
432202
760024
293944
913112
608730
287193
831187
454252
241010
207311
240186
606972
739771

اسم الطالب
عاصم احمد عاشور احمد
احمد هانى محمود محمد محمود ابوطاحون
احمد صﻼح السيد عبد الرحمن
عبد الرحمن جمال عبدالحميد الحبشى
محمود محسن عبدالفتاح حسنين
هناء ابراهيم ادريس ابراهيم
محمود خالد محمود حسين الحبشى
محمد حمدي محمد بركات على
ساره عبد العزيز سيد احمد
محمد عبد ﷲ حقيق على
محمود محمد محمود السيد
فاطمه السيد احمد عبداللطيف
حسام حسن السيد حسن بﻼسى
مينا مفرح توفيق يعقوب
ندى محمد حسن اﻻنور المسلمى
خالد يحيى سعيد حسين
محمد احمد نجيب محمد
محمود محمد بهنسى السيد
ندى حافظ صﻼح حافظ
محمد سعيد رمضان عبد ربه
مروه خالد على متولى
كريم سعيد سيد مكاوي
مياده شعبان دردير محمد
ريم ابراهيم محمد عبدﷲ حسين
عبير سيف الدين حافظ سيد سالم
بسمه جابر محمد حسين
روضه محمد احمد عطا
مى زكي سيد زكي محمد
منه ﷲ ياسر محمد احمد
ياسمين احمد محمد على
اسﻼم مجدى جميل محمد الخشاب
نيره احمد السيد محمد ابراهيم

الكلية
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
تجاره بور سعيد
تجاره بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية رياضيه بنين الزقازيق
حاسبات ومعلومات حلوان
علوم الزقازيق
تربية/رياضه حلوان
تجاره سوهاج
زراعه القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم رياضة شبين الكوم
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
حقوق شبين الكوم ج منوفية
إعﻼم ج جنوب الوادى
علوم الزقازيق
حقوق حلوان
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تربية طنطا
زراعه القاهره/رياضة
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
156679
140434
679677
747760
312280
515445
388376
815337
594999
241247
585106
135780
849039
511987
353464
660369
594747
159044
321269
455199
144489
145772
373059
537858
813046
158919
514252
511687
609029
895764
668641
106525

اسم الطالب
محمد حمدى عبد المحسن عبد الباقى
احمد جمال حسونه عبد المعطى
زينب رضا ناصف فؤاد
اسراء على محروس على
وليد عزت عبدالوهاب حسن
محمد محمد محمد خليفه
مغاورى السيد مغاورى على العزب
نهال عامر ابو زيد خليفه
اسامة احمد محمد عبد الفتاح الشنشورى
اميره احمد محمود محمد
إيناس إبراهيم عبد ﷲ ابراهيم دراز
سهام محمد لطفى محمد
صفاء سيداحمد محمد علي
فاطمه محمد محمد محمود حربى
محمود سيد جاد فرغلى
لطيف السيد صديق شعيب جنيدى
احمد ايمن عبده الطناحى
محمد ربيع عطعوط محمود
مروة محمد فتحى ابو حسين
محمود عطا عبدالمولى الشرقاوى
اسماء مرضى عبد المنعم محمد
محمد رشاد عبد السﻼم حماده
وﻻء محمد فتحى محمد منصور
آيه حمدان على أحمد النجار
رندا اشرف فريد ذكى
هدير مختار رجب احمد
عبد ﷲ أحمد محمود محمد حبلص
دينا اسامة فاروق اسماعيل
محمد جوده محمود الطنطاوى
شيماء عبد السميع على محمود
احمد محمد محمد عطيه البدوي
مياده طلعت اسماعيل محمود

الكلية
إعﻼم ج جنوب الوادى
حقوق القاهره
رياض اطفال المنصوره
علوم جامعة السويس
علوم رياضة شبين الكوم
اداب انتساب موجه دمنهور
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
السن المنيا
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم القاهره
تربية ابتدائي طنطا
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب دمنهور
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم المنصوره
اداب انتساب موجه جامعة دمياط
حقوق بنى سويف
تربية ابتدائي شبين الكوم
تجاره طنطا
علوم القاهره
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
اقتصاد منزلى حلوان
تربية طفوله ج دمنهور
إعﻼم بنى سويف
الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى ببنى سويف
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فني تمريض الزقازيق
اداب سوهاج
حقوق المنصوره
تجاره القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
601610
373685
875657
900115
510147
544753
168241
122734
601677
282356
663530
158379
379588
351306
151940
391009
583573
307773
753543
545542
308303
803539
369673
879201
238411
314110
234365
578059
653971
680465
756415
752836

اسم الطالب
عبد العظيم هشام عبدالعظيم مصطفى شعبان
اسﻼم محمد جمعه محمد على
عبد ﷲ محمود عبد ﷲ عبد الغنى
احمد جمال احمد مرزوق
عز الدين يونس احمد يونس ابوزيد
يامن محمد عبد الحليم عبد العلى بكر
سميه قرنى ابوزيد عبد الحميد
هبه ﷲ سيد حسن سيد
سارة خالد محمد كمال ابراهيم
رنا هاني عبد المعز محمد أمين
ميرنا مشعل عبد الرؤف محمد يوسف
عزيز توفيق خليل ابراهيم
احمد حسنى محمد محمد السعودى
فاطمه جمال عبدالناصر عبدالمنعم
محمد مصطفى شحاتة محمد
منه ﷲ سيد محمد ابراهيم
ياسمين شعبان عبد الحميد محمود فجله
اية سعيد حسن عطوه الدسوقى
محمد عصام الدين محمد مبارك
مينا دانيال ايليا صليب غطاس
عبد الحميد نبيل محمد أبو النصر
سندس محمد على محمد
ايه عبدالعزيز عبدالمقصود محمود
ميرنا خير مهنى حنا
يوسف جهاد محمود دياب
شيماء عبد التواب عبدالجواد على
محمد احمد حسن حسن على
ميرنا محمد السيد الشيخ
نورا حمزه مختار اسماعيل جامع
ريم احمد عبد الغنى عبد الخالق
فاطمة سلمى عودة ﷲ سلمى
ايه ياسر عبد المنعم عبد الفتاح صيام

الكلية
تجاره الزقازيق
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
كلية تجارة ج أسوان
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم رياضة بورسعيد
اداب انتساب موجه الفيوم
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره الزقازيق
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
طب بيطرى المنصوره
تربية ابتدائي بنى سويف
علوم رياضة الزقازيق
تجاره عين شمس
علوم بنى سويف
اداب عين شمس
اداب المنصوره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه المنيا
تربية ابتدائي بنها
تجاره اسيوط
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية ابتدائي شبين الكوم
تجاره انتساب م .بنها
زراعه المنصوره
حقوق المنصوره
تربية المنصوره
تربية العريش
علوم رياضة بورسعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
208331
829642
581727
466927
601651
575757
385471
833759
359529
283073
884249
125971
507572
108923
441876
614762
453051
672772
542286
449645
536263
292483
240955
835622
207813
598289
898816
615230
446704
234754
527323
378064

اسم الطالب
نردين رفعت ايوب جرجس
شيماء مجاهد محمد ابراهيم
ابراهيم ايهاب محمد كمال عبد القادر
نيرة نوفل زكي احمد القاضى
إيمان الشحات محمد يحيى
عﻼ ذكريا احمد رضوان فتح الباب
احمد شوقى محمد هاشم
ايه يسرى فتح ﷲ محمد
حازم اشرف فتحى العزب
مصطفى محمود احمد البططى
مها اشرف عياد غب﷼
نورهان خالد عبد الفتاح عبد العال ابو الفضل
احمد عز الدين محمد ابراهيم محجوب
كريم عﻼء محمد احمد
محمد محمد عثمان بدير
محمد عبدالغني خطاب عبدالغني عبد الستار
ايناس عبد النبى محمد جاد ﷲ
جوده سامى جوده ابوالفتوح فاضل
محمد السعيد محمد الصاوى ابو غزاله
هاجر احمد فاروق السعدنى
عبير عطية عبد الجواد رشوان
ريهام عبد الفتاح عبد الغنى الطحان
نهال السعيد ابو اليزيد على بدر
نعمة فهيم جيد بخيت
ليلى محمد هاشم محمد ابراهيم الشيخ
شيماء عبدالغفار عبدالغفار خضر
ايه محمود سعد عمر
اسراء محمد محمود محمد
احمد عﻼء احمد ابوالفتح درويش
اية عهدي احمد السيد
شيماء محمد أحمد دهب
اسماء اسامه محمد امام الهاروني

الكلية
تجاره القاهره
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
ك.ت .فني لمواد البناء حلوان
علوم كفر الشيخ
نوعية الزقازيق
تربية ابتدائي طنطا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
زراعه عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره القاهره
اداب دمنهور
علوم رياضة القاهرة
تجاره طنطا
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره طنطا
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تجاره طنطا
طب بيطرى كفر الشيخ
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
معهد فني صحى امبابة
تجاره عين شمس
معهد فني صحى اسوان
إعﻼم القاهره/رياضة
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره سوهاج
رياضيه بنات الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر
تجاره اﻻسكندريه
كلية البنات تربية عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
298376
530056
386091
668997
437009
152252
179036
285155
592285
733612
611641
604709
352717
214886
504775
661134
446312
814487
366517
654367
662011
115768
594586
466100
243222
448635
525124
893972
224200
816942
612666
155663

اسم الطالب
محمد رمضان عبود عبد الكريم
مصطفي جمعه جمعه سليمان ابو ورده
مى محمدى عباس علي
احمد السيد احمد سﻼمه عزام
مريم محمد احمد مسعود عبد المنعم
اسامة عبد العظيم عبد ﷲ بخيت
رجب حسن تقى محمود
مريم عادل رمزى بشاى
اﻻء اشرف محمود على حجازى
امل ابوزيد جﻼل ابراهيم
ياسمين محمد محمد عبدالظاهر احمد
حبيبة ايمن محمود محمد حامد
ريم وائل صﻼح الدين محمود
محمد طارق جﻼل احمد المحﻼوى
سارة مصطفى سعيد محمد
على محمد عبد السﻼم الدمرداش
عمر محمد عبد الفتاح ابوشنادى
ديفيد ادوارد شبانة فنجرى
حسن محمد حسن محمد القرش
اسراء محمد امين محمد القهوجى
مصطفى عبد الرحيم غانم محمد غانم
احمد حسن صابر محمد
احمد السيد محمد ابو زيد الكفافى
أسماء مدحت بيومى العمروسى
ندا شعبان ذكريا موسى
عنان محمد أحمد عﻼم
نرمين نبيل نظير جرجس
احمد منصور السيد رمضان
هاجر محمد مصطفى محمود
أسماء بكر كريم ابو اليزيد
كريم محمد عبد الفتاح السيد محمد عبد ﷲ
مصطفى كمال عويس جوده

الكلية
تربية عين شمس
اداب دمنهور
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه بنى سويف
علوم رياضة بنى سويف
نوعية عباسيه
تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالبات
تربية الزقازيق
اداب انتساب موجه الزقازيق
السن عين شمس
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
حقوق انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية/رياضه المنصورة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره بنى سويف
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
نوعية فنيه المنصوره
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره جامعة دمياط
نوعية موسيقيه كفر الشيخ
فنون تطبيقيه حلوان
اداب طنطا
فنون جميله فنون المنيا
تجاره سوهاج
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تمريض المنيا
علوم رياضة الزقازيق
تجاره اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
239584
683589
587247
536808
542661
314439
204012
390409
236789
807687
353706
907960
280442
429625
146213
912371
583421
754082
204869
671017
390643
440218
587132
580209
598246
842043
460580
299699
830984
163587
208339
133027

اسم الطالب
هشام عبد الفضيل سيد عبد السﻼم
محمد احمد محمد كعكوره
امانى عبد الناصر عبد الرؤف ابراهيم جروان
ذكيه سالم بسيونى الشامخ
ميرنا حسين ابراهيم حسين خميس
سارة عاطف توفيق سلطان
حبيبة جمال منير عبد الرحيم
شريهان عواد عواد محمد حسن
عبدالرحمن سعد صابر عبدالباقى
اسﻼم محمود خليل اسماعيل
احمد جمال محمود يوسف
دينا يوسف سليم همام
مصطفى مجدي عبد المنعم شديد
اﻻء السيد محمد حسن
ساره محسن جمعه عبده
سهيله عبد الرحيم محمد عبد الرحيم
حنان مجدى عبد العظيم زكريا
منه ﷲ ياسر محمد احمد الكتبى
عالية عبد الفتاح عبد المعز على
رجاء ايمن محمود سامى طه العزب
محمود عبدالكريم السيد محمد
نورهان نصر سليمان اسماعيل
اشرف عبدالجواد عبدالقادر أبوالعﻼ حسين
نوال طﻼل محمد الصعيدى
احمد فايز سمير عبد العال
خالد محمد عبد الحميد عبد العظيم
احمد محمد سيداحمد ابوالخير
عبد العظيم محمد رياض محمد عثمان
سعاد هاشم سﻼمه عبيد
محمد كمال احمد عبد الحي
كرستين ريمون كامل بانوب
عبد الرحمن محمد رجب عبد الحافظ

الكلية
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره المنصوره
اداب طنطا
تربية طفوله ج دمنهور
نوعية فنيه اﻻسكندريه
تربية شبين الكوم
اداب اسيوط
دار العلوم ج القاهره
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب سوهاج
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
السن عين شمس/رياضة
تمريض أسوان
اثار الفيوم
كلية أداب بورسعيد
علوم القاهره
اداب المنصوره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية أساسي اسكندرية
تجاره طنطا
علوم المنصوره
معهد فني صحى رياضه بور سعيد
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
تجاره كفر الشيخ
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
اداب انتساب موجه بنى سويف
تجاره القاهره
علوم رياضة القاهرة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
810531
517856
580987
372038
140670
584063
473552
810963
510601
139942
726961
432497
595119
682011
433409
611867
180716
617683
464696
148003
448350
327486
731200
613886
371794
651762
442382
654077
357072
107370
463922
733648

اسم الطالب
كرستين عماد وليم نجيب
داليا شرنوبى سيد مرسى عثمان
صﻼح احمد محمد داود
هبه عبدﷲ عبدالحميد طه ابوسعده
مارينا رأفت عطية حبيب
عبد الرحمن عبد الخالق جمعه سنيد
اسماء محمد موسى عبد الجواد البيطانى
دعاء احمد ربيع عكاشة
ابانوب تامر اديب شحاته
كمال عﻼء كمال السيد
شاهر محمود محمد محمد محمد سرور
عاصم محمد فوزي محمد
احمد خالد السيد محمد عمر
احمد حمدى عوض عبده الشافعى
عمرو علي محمود عبدالمبدى
نورهان سعد السيد عبدالمجيد علي
هشام احمد محمود حامد
ندى سامح محمد الهندى
بسيوني السيد فرج الشناوى
محمد شعبان محمد رمضان
هبه ﷲ ابراهيم محمد ابراهيم عيسي
عمرو جمعة عبد الستار محمد الصريف
احمد سمير محمد حداد محمد سويلم
اسﻼم السيد عامر على عامر
مى سعيد عبدالشهيد جاد احمد
احمد الدسوقى احمد توفيق امبابى
محمود صبحى محمد حسين الحاطى
اسماء محسن معوض محمد الرمﻼوى
احمد سيد امام السيد
رنا محمد على عبد السﻼم عبد القوى
سارة مصطفى فتحى محمد ناصف
ماجده يحيى عبداللطيف محمد درويش

الكلية
اداب المنيا
حقوق اﻻسكندريه
اداب كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم عين شمس
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
علوم رياضة بورسعيد
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
كلية الزراعة جامعة دمياط
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجارة جامعة السادات
زراعه الفيوم/رياضة
تجاره جامعة دمياط
تربية/رياضه كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه قاهره
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
تجارة جامعة السادات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
علوم بنها
اداب انتساب موجه المنصوره
زراعه طنطا
علوم المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة القاهرة
علوم كفر الشيخ
تربية الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
820959
427629
445224
392594
503122
580298
826570
516383
900857
530312
167064
425642
453075
733889
360372
800098
208054
899935
154499
586604
107047
740967
210529
352718
598707
150531
590010
446818
669855
666854
163667
673163

اسم الطالب
ماجد حجاج مغازى عبدالمجيد
منة ﷲ سعيد محمد السيد
هند محمود ابراهيم ابراهيم على النحراوى
مﻼك منير راغب وهبه تادرس
مؤمن محمد احمد محمد ابراهيم
نيره نشأت مرزوق غالى
ابانوب انسى شوقى فرج ﷲ
محمد عبد الناصر محمد محمد ابو على
سلفيا نادر ثابت تادرس
عبد اللطيف فايز عبد اللطيف عطية
عبد الرحمن مجدى محمود محمد
عمر ايمن محمود رجب السيسى
تقي احمد محمد قمر الدوله
حنان نبيل عنتر السيد شريف
حسن حسنين احمد حسنين
يوستينا اشرف مكرم ذكى
عمر مصطفي محمد محمد الطويل
امانى محمد السيد خضيرى
هاجر ثابت قياتى محمود
تسنيم بحيرى سعيد متولى بحيرى
رنا ايهاب احمد فوزي ابراهيم احمد
محمود رمضان محمود رمضان سعيد
مينا مجدى قيصر ناشد
ساره ايمن محمد محمود النوري
مصطفى حسين ابراهيم المصرى
اميرة عبد المطلب عبد الرحمن عبد المطلب
احمد التابعي حسن عثمان
مصطفى اشرف عبد العزيز سالم
عبد الرحمن عزت السيد مصطفى كساب
الحسن محمد حامدين محمد النشار
احمد حسن عبد التواب محمد
جيرمين جورج عدلى عطيه

الكلية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
تربية اسكندرية
تجاره طنطا
علوم عين شمس
اداب اﻻسكندريه
تربية/رياضه طنطا
تربية قنا ج جنوب الوادى
تربية رياضيه بنين جامعة السادات
تربية سوهاج
علوم بورسعيد
السن عين شمس
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
تربية طنطا
نوعية الزقازيق
تمريض عين شمس
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
حقوق سوهاج
معهد فني صحى بنى سويف
كلية البنات علوم عين شمس
تجارة جامعة السادات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره بنها
علوم رياضة جامعة دمياط
تربية حلوان
تجاره بور سعيد
تجاره انتساب موجه طنطا
اداب المنصوره
علوم جامعة دمياط
علوم الفيوم
حقوق المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
504117
321156
585448
606654
106375
122762
307634
352183
367716
323653
887258
375879
163238
576263
390923
139181
599988
534172
744524
804013
669458
745096
835988
524803
734141
581874
901426
398014
808172
591250
582353
801373

اسم الطالب
شاهندة خالد محمد عبد المنعم احمد
ندى نادر القطب البسيونى
ياسمين ياسر ابراهيم العزاوى
إيمان أشرف عبدﷲ علي
احمد زكريا سيد ابو العﻼ
علياء محمد طنطاوى صديق
شيماء محمود أحمد أبو عيد
هدير اشرف عبدالعال احمد عبدالعال
اسراء عصام موسى احمد
وﻻء محمد محمد فتح ﷲ عبد العاطى
احمد ياسر عبد الحميد عبد المجيد
مصطفى صﻼح احمد محمد عبدالعال
رحاب جمعة محمد يوسف
ميرفت احمد يحيى زهران عبد الجواد
احمد محمود على سيدعبدﷲ
مينا اشرف سعيد رجائي
صالح ابراهيم محمود على
محروسة فراج عبد المنعم محمد عبدالسيد
عمرو محمد محمود عبد ﷲ
سارة خالد زمزمى حسانين
طارق احمد فتحى احمد محمد الغندور
محمد عبد الحميد حسين سالم
اسماء عمر محمد السيد حسين
يوسف محمد يوسف حسين محمد
عبد الفتاح عبد ﷲ عبد الفتاح احمد على الشافعى
محمد هشام المتولى محمد ابو السيد الشرقاوى
محمد ايمن عنتر محمد
بسمه عاطف محمد جابر
احمد عبدالحكيم عبدالمعبود عبدالدايم
اسراء ابراهيم عبد الهادى زغلول
ايه عبده أحمد عريبه
عبد ﷲ محمود احمد عبد العال

الكلية
اداب اﻻسكندريه
تربية ابتدائي السادات
اداب المنصوره
تجاره الزقازيق
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
حقوق حلوان
تمريض شبين الكوم المنوفية
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تربية ابتدائي بنها
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اسيوط
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجاره انتساب موجه بنى سويف
اداب انتساب موجه طنطا
اداب انتساب موجه حلوان
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره بنها
تربية ابتدائي دمنهور
علوم رياضة اﻻسماعيليه
اداب انتساب موجه المنيا
اداب المنصوره
تربية رياضيه بنين بور سعيد
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
زراعه اﻻسكندريه
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره طنطا
اداب سوهاج
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تربية جامعة دمياط
تربية طفوله طنطا
تربية رياضيه بنين المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
162929
227322
153830
753381
221418
819094
536176
683118
224172
378166
471727
237307
920731
907365
506108
126991
281885
677427
834191
920552
823972
908465
372762
463815
682766
445667
113398
387850
909626
454243
893222
658368

اسم الطالب
هبه سعيد على على
زينب محمد عبد الحليم على
دعاء طه مصطفي محمد
ساره خالد محمد حسين السنباري
اية حسين محمد امين
شيماء عادل احمد علي
خلود احمد عبدالغني هيكل
حسام ابراهيم ابراهيم خليل المتولي
منى مصطفى زكى على
وفاء رضا عبدالشافى محمد بركات
عبدالحليم السيد حافظ السيد محمد رضوان
حسناء سعد توفيق حسن
ميرنا خلف بسطا ويصا
اسراء خالد عبد الحميد طه
ريم محمد ابو الفتوح ابراهيم شلبى
تقى ياسر سعد احمد علي
نجية محمد احمد فراج
سعاد حسن احمد كامل
شيماء محمد محمود مسعود
هاله زكريا عبد العزيز عبد الحميد
حسنى العربى على محمد
منى احمد عباس محمد
مروه ممدوح فرحات محمد
منى سيد احمد عبدالعاطى معوض
هبه ﷲ نجيب مصباح مسعد الموجى
اﻻء بسيونى اسماعيل هموس
كريم ياسر محمد مصطفى النعال
زهزهان سعد اسماعيل عبدﷲ عطيه
اﻻء اشرف الضابط بدرى
رنا عثمان ابراهيم عماره
محمد ممدوح محمد السيد
احمد طلعت الشربينى محمد طلبه

الكلية
تربية ابتدائي الفيوم
تربية ابتدائي عين شمس
تربية /رياضه بنى سويف
تربية ابتدائي بور سعيد
تربية عين شمس
دار العلوم المنيا
تجاره دمنهور
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
تربية حلوان
تجاره عين شمس
تربية كفر الشيخ
حقوق القاهره
تجاره سوهاج
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
اداب انتساب موجه طنطا
علوم القاهره
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
معهد فني صحى المنصوره
حقوق قنا جنوب الوادي
اداب انتساب موجه سوهاج
السن المنيا
تربية سوهاج
كلية البنات آداب عين شمس
علوم جامعة السويس
تربية المنصوره
علوم طنطا
تجاره جامعة السويس
علوم رياضة بنها
معهد فني صحى اسوان
تربية طنطا
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
510879
108125
906646
106921
734885
303271
313024
216455
106463
454364
242861
803228
454000
542244
181084
109657
615211
905970
461442
746171
730168
657429
681010
289980
357239
103366
815735
549792
214424
821850
677609
732694

اسم الطالب
محمد عبدالرؤوف عبدالغنى أحمد
محمد عادل سيد محمود
بيتى كمال حبيب سدره
الزهراء مصطفى عبد العزيز محمد حسن
محمد احمد زكى شحاتة
ندى محمد ثابت عبدالمحسن ابو الروس
دينا سعيد عبدالحليم مجاهد
عمر اشرف السيد على
مازن ايمن سعيد محمد
وﻻء أحمد درباله محمد أحمد أبوتجار
رضوى سيد عبد العزيز احمد
نورهان ايمن يحيى نجيب
سعاد محمد محمود محمد عويد
عمرو سامح جابر فريد حسن
عبد ﷲ ابراهيم شعبان مطلوب
عمرو صفوت فوزى عبد اللطيف
مروه ابراهيم محمود عبدالمقصود
محمد عبد العال احمد عبد الﻼه
وﻻء عﻼء محمد ديب الليل
محمد ايمن صبرى محمد نصرﷲ
ياسمين عبدالقادر محمد عبدالقادر
اسراء حمدى شعبان احمد محمد
خالد عبد الرازق منصور يوسف
اسراء حسن شحاته حسن سالم
احمد عبدالعظيم عاتب عبدالعظيم
نوران محمد عبد المنعم على مصطفى
مريان عيد جرجس شحاتة
اسراء فتحى محمد عبد الحميد الطيب
محمد عماد منير محمد
هاجر محمد احمد على
محمد اشرف محمد زيدان
حليمه السيد مصطفى ابراهيم

الكلية
تربية رياضيه بنين اﻻسكندريه
تجاره القاهره
علوم سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم الزقازيق
تربية ابتدائي شبين الكوم
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره القاهره
تربية طفوله طنطا
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
علوم المنيا
اداب كفر الشيخ
علوم رياضة اﻻسكندرية
تربية الفيوم
اداب انتساب موجه حلوان
علوم الزقازيق
علوم سوهاج
تجاره كفر الشيخ
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
اداب المنصوره
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
طب بيطرى القاهره
تجاره طنطا
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
تربية /رياضه المنيا
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
علوم المنصوره
علوم بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
653508
539804
463782
393049
384930
889852
834948
734690
126937
675919
149215
388609
279317
660878
663263
739271
881482
657461
141861
526155
464384
527268
238114
323319
681573
368624
315592
282350
750831
377150
581431
657046

اسم الطالب
ابراهيم عادل صابر على حسين
سمر محمد فوزي دبيان
أسماء احمد محمود احمد عضيمة
محمد رمضان محمد سالم
محمود فتحى محمد ابراهيم
لبنى عنتر محمد احمد
زمزم عبد الراضى محمد رضوان
اروى جمال على محمد سيداحمد
نورهان خالد ابراهيم الدسوقي
اميره عبد الغفار عبد الفتاح السيد مرسى
دينا مجدي فاروق عبد الغفار
تغريد رجائى محمد بيومى
شيماء مصطفى محمود محمد دياب
رحاب عﻼء يوسف ابوالفضل
هند امين ابراهيم امين السيد
احمد الشرقاوى عبدالعظيم محمد الهوارى
اميره مهنى كامل مهنى
ايه حاتم عيد عثمان المتولى
مصطفى محمد محمود حلمى
مصطفى محمود على يس ابراهيم
محمد عادل مصطفى عبد الباقى ابو شناق
أسماء عوض عبد الرزاق عبد الحميد حميدو
مريم ماهر محرم صبرى محمود
ميار ممتاز محمد غنيم
عبد الرحمن انيس محمد منصور المهدى كراوية
محمد عرفه الحسينى عبدالحليم
محمد عصام محمد محمد شرف الدين
امنية يوسف عبد الرحمن على
محمود رزق علي رزق قاسم
سها زيد ابراهيم على زيد
شهاب نبيل عقيل على هليل
مها حسام محمد محمد البابلى

الكلية
تربية رياضيه بنين المنصوره
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية ابتدائي كفر الشيخ
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره عين شمس
اداب اسيوط
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
فنون تطبيقيه حلوان
معهد فني صحى الزقازيق
تربية حلوان
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب المنصوره
تجاره الزقازيق
معهد فني صحى اسيوط
علوم المنصوره
حقوق القاهره
علوم اﻻسكندريه
اداب كفر الشيخ
اداب اﻻسكندريه
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية شبين الكوم
تجاره بور سعيد
حقوق بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
السن عين شمس
تجاره بور سعيد
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
نوعية طنطا
تجاره المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
530872
281808
902439
530062
504052
375466
138770
469131
896831
658122
583379
306578
501863
606858
389305
149356
828014
596247
133907
882014
614730
282328
731457
107895
596137
133673
316187
149101
601223
817232
500827
671387

اسم الطالب
حامد محمود محمود شكر
انجي شريف احمد السيد احمد على
شيماء عبد العزيز خليل ابراهيم
أحمد عبد الغفار عبد الفتاح الحيطي
محمد محمود محمد عبد ﷲ المهدي
فاطمه صابر محمد الطوخى منصور قدح
ريم احمد عبده عوض عبده
أميره عبد الحليم محى الدين عبد الحليم متولى
احمد عبد الناصر محمد على
محمد اسماعيل هﻼل العيسوي
ايمان محمد محمد صالح
احمد حمدي عبد ﷲ المسدى
دعاء خالد عبد الحميد عبد القادر اﻻنصار
هبه مجدى عبد الرحمن صبرى النمر
ايه عصام بيومى عبدالغفار
صادق ممدوح صادق موسى
مارينا ظريف غطاس شاروبيم
عبد الرحمن محمد احمد محمد بيومى
سارة سيد فرج مزورق جمعه
نورا جمال عبد السميع عمر
احمد عﻼء ابراهيم علي محمد صالح
رنا نائل عبد الرحمن محمد درويش
ايمان اسامه ابراهيم عبد الوهاب محمود
مريم عاطف محمد عبد المنعم السيد هديمه
ايمان مصطفى محمد سليمان الشرايدى
ياسمين حسام محمد فرج
اسماء محمد عبد الفتاح محمد عبد المقصود
سيد رمضان سيد سليمان
محمود خالد محمود متولى السيد غنيم
خالد ماهر سيد عبدالعزيز
مى هانى محمود محمد شريف
محمد عبد الغفار السيد طه

الكلية
معهد فني صحى اﻻسكندريه
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب سوهاج
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره اﻻسكندريه
حقوق بنها
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
معهد فني صحى طنطا
علوم سوهاج
اداب المنصوره
معهد فني صحى طنطا
زراعه المنوفية/رياضة
اداب اﻻسكندريه
نوعية الزقازيق
تجاره عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية قنا ج جنوب الوادى
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم القاهره
اداب اسيوط
علوم الزقازيق
إعﻼم القاهره/رياضة
تربية الزقازيق
السن عين شمس/رياضة
علوم جامعة دمياط
اداب القاهره
تجاره سوهاج
علوم بورسعيد
تجاره الزقازيق
علوم المنيا
اداب دمنهور
حقوق المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
386389
297840
885072
434885
393707
442943
537113
104343
280709
529564
673472
518127
678933
901378
315719
207067
651756
610917
283286
461135
359013
147050
727289
808452
240440
894366
544781
367137
168123
233703
579700
279026

اسم الطالب
بسنت عصام طه عبدالعزيز
جمال عبد الرازق عبدالظاهر مصطفى ﻻشين
محمد محمود احمد حسين
محمود عﻼء صﻼح عبدالباسط غنوم
ايهاب مدحت محمد توفيق
هاجر حمدي محمد كمال شبل
يارا اشرف حسنين سيداحمد حسنين
احمد عبد الحليم سيد سيد
عمر خالد حسين رمضان محمد
خالد عطيه عوض عطيه عوض
اسماء احمد محمد ابراهيم النجار
اسراء حسام الدين مصطفى عبدالفتاح سيدأحمد
محمود عادل محمد الرفاعى السيد
اسحق ابراهيم زكرى شحاته
نادر حامد اسماعيل السيد
مصطفى سمير مصطفى سليمان الخباز
مصطفى محمد على عباس الشربيني
محمد عبدالرؤف ابراهيم محمد
ابانوب سامح سليم قرياقص
ابراهيم عبداللطيف ابراهيم عبداللطيف دويدار
عمار اشرف خضر موسى حمدى
محمد عيد محمد قناوي
اشرف محمد احمد عوض داود
جﻼل اشرف نجيب محمد
نسمه محمود كمال محمود
فاتن الضبع نصر الدين سليمان
احمد عزت فريد زناتى احمد
احمد سعد محمد مصطفى السبكي
عصام سمير احمد السيد
شروق اشرف محمد عبد الخالق
خلود محمد علي حسان
اسماء احمد زينهم محمد غالى

الكلية
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره اسيوط
حقوق اﻻسكندريه
تجاره انتساب م .بنها
اقتصاد منزلى حلوان
تربية دمنهور
علوم القاهره
حقوق القاهره
تجاره طنطا
حاسبات ومعلومات المنصوره
اداب دمنهور
تجاره كفر الشيخ
تجاره سوهاج
طب بيطرى بنها
تجاره عين شمس
حقوق المنصوره
معهد فني تمريض الزقازيق
علوم عين شمس
حقوق اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
علوم حلوان
تربية سوهاج/رياضة
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
تجاره عين شمس
تجارة جامعة السادات
تجاره عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
575905
755186
373706
557416
672489
504736
829453
673821
678508
150594
677978
602115
664842
915453
898473
205910
209339
432642
538039
465285
900456
912347
149607
226475
175645
154736
120910
754817
741397
545044
309251
277848

اسم الطالب
محمد بكير عطية عبد الفتاح ابراهيم
خلود عبد المنعم احمد محمد عطى
محمود محمد البكرى عبدالحميد محمد حسن
مؤيدالدين عادل عسران السيد الشاذلى
ايه اسماعيل صبحى شعبان
ايه الرحمن منتصر شلبي محمد شلبى
شهيره شحات خضير عبدالسيد
احمد عﻼء حسن عطيه عبد الحافظ
محمد رزق محمد السيد السيد
هشام جمال مصطفى مصطفى سيد
محمد المندوه محمد احمد رجب
محمد جمعه حسين جمعه
عبد ﷲ حامد احمد عبد الصمد عمر
ايه احمد محمود دردير
ابراهيم المصري محمد على
اﻻء معوض راشد راشد
عبد الرحمن عصام فتحى محمد
سعد محمد عبد المنعم محمد
منه ﷲ خالد محمود محمد حلمى
ابراهيم اسماعيل عيد محمد حنيش
هبه حسن علي محمد
فاطمه محمد عثمان جبر
محمد سعيد حسن الفقى
خالد مصطفى عاشور ابوستة
احمد عبد الحميد خليفة عبد الحميد
نوره رمضان محمد عبد العزيز
محمود عيد محمد احمد
محمد ممدوح محمد احمد سميرى
احمد مصطفى عبد الموجود مصطفى
احمد عبد الرحمن قطب محمد الفخرانى
عيشة جداوي عبد الونيس درمان
كيرلس نصر الياس شنوده

الكلية
معهد فني صحى رياضه طنطا
تربية العريش
ك.ت .فني صناعى بنها
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره بور سعيد
تجاره انتساب موجه دمنهور
اداب قنا ج جنوب الوادى
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية ابتدائي المنصوره
حقوق حلوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية اسيوط
تجاره سوهاج
طب بيطرى القاهره
تجاره عين شمس
علوم رياضة اﻻسماعيليه
تجاره طنطا
تجاره كفر الشيخ
كلية اللغات والترجمة سوهاج
تربية طفولة أسوان
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
تجارة جامعة السادات
معهد فني صحى بنى سويف
تجارة جامعة السادات
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
746723
680005
821878
733752
474233
808928
208873
297031
379441
754301
909211
450387
672927
734999
361643
875844
304376
373475
167929
558304
280319
278065
599209
425083
837922
241386
810821
468492
589174
111654
368896
279279

اسم الطالب
اسراء حسين فرج حسين
دنيا السيد عرفات على العدل
اسراء مصطفى ابوزيد مقلد
محمود السيد محمد قنديل فارس
ميسون عمر عبدﷲ حسين
اسماء ابو السعود مصطفي عبد العظيم
سلمى عمرو فريد حسن
اسراء صبحي ابراهيم اسماعيل
اسﻼم صﻼح محمد عبده
منه ﷲ يوسف بركات مرشد بركات
ندى نبيل حسنى محمد
ساره ياسر عزت محمود ابو عمو
مصطفى محمود حبيب سالم حبيب
اسماء صﻼح محمد عبدالمجيد يوسف
ضحى ايمن مصلحى محمد عبدالعال
محمود عصام سالم محمد
سارة سعيد عبدالفتاح الخولى
باسم ابراهيم عبدالرحمن ابوزيد
خالد عبد السﻼم خالد عبد المجيد
دنيا جمال حلمي صالح
مارتينا نبيل سامى مسعود
دعاء عصام احمد صﻼح توفيق
محى الدين عاطف زكريا على عمر
جودى طارق محمد محمود داود
احمد عبد العزيز رفاعي حسن
ايه سعد طه كامل
ميﻼد وليم جابر عبد ﷲ
احمد جمال احمد محمد فرج
عبد الناصر حمدين عبد البارى عبد المطلب عبدالجليل
مايسه اسامه محمد السيد ابو زيد
احمد اشرف محمد ماهر عفيفى
منار ممدوح محمد محمد شكري

الكلية
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اثار قنا جنوب الوادي
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
الزراعة الصحراوية والبيئية بفوكة ج اﻻسكندرية فرع مطروح
تربية ابتدائي المنيا
اداب القاهره
تربية عين شمس
حقوق انتساب موجه عين شمس
تربية بور سعيد
تربية نوعية اسوان
كلية الفنون التطبيقية ببنها
اداب المنصوره
تجاره الزقازيق
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
علوم رياضة اسيوط
علوم رياضة سوهاج
علوم رياضة بنها
علوم جامعة السويس
السن عين شمس
تجاره عين شمس
السن عين شمس/رياضة
تجاره الزقازيق
علوم اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
حاسبات ومعلومات حلوان
معهد فني صحى بنى سويف
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات الفيوم
اداب سوهاج
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
106428
583341
681591
751259
503316
891408
676075
392831
228395
161354
678355
364643
518392
654324
314064
908148
670668
906519
236783
330412
901578
812276
319236
802699
678600
129441
903663
119279
503075
510855
539786
725662

اسم الطالب
دينا مصطفى كامل على السيد
اسراء فايق محمد حموده
محمد احمد عامر احمد الزينى
عمر اشرف محمد حلمي احمد حمدي
نور الدين احمد منصور احمد
عمرو حموده علي حموده
الشيماء احمد مصطفى احمد الشرقاوي
اسراء طه احمد متولى
محمد على عبد الجواد السيد
سهير على عبد المنعم شلبى
سميره حماده احمد عباس عقل الوزير
غادة محمد سعيد عبدالفتاح محمد
مروة محمد حسنى يوسف الكﻼف
اسﻼم طاهر حامد عبد العزيزحسن
ايمان محمد سعيد إسماعيل
اكرام عبيد كامل حسن
ايمان محمد احمد محمد رمضان
اندرو عماد سليم حبيب
شادى الشربينى زغلول ابراهيم
امل فوزي علي عبد الكريم
محمود رجب على محمود
مياده عمر عبدالجيد حسن
نهى عادل أحمد محمد الطحاوى
محمود عبدالرحمن النحاس بكر
ايمان حاتم محمود ميسرة
عبد الرحمن سالم عبد العزيز سالم
شيماء فرج حامد ابوالمجد
نادين عبد المنعم محمد رياض صالح
محمود طاهر خميس محمد على
فادى رمسيس نزهى سامى
ايمان جابر عبدالفتاح سليمان
احمد اشرف الشبراوى السيد بركات

الكلية
تجاره القاهره
تربية ابتدائي طنطا
تربية المنصوره
علوم رياضة بورسعيد
تجاره كفر الشيخ
تجاره اسيوط
تجاره المنصوره
تجاره عين شمس
تجاره سوهاج
تربية بنى سويف
تجاره المنصوره
تجاره عين شمس
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تربية ابتدائي شبين الكوم
تجاره سوهاج
طب بيطرى الزقازيق
تجاره سوهاج
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره سوهاج
اداب المنيا
تربية شبين الكوم
تربية رياضيه بنين المنيا
تجاره انتساب موجه طنطا
حقوق القاهره
تربية ابتدائي سوهاج
رياض اطفال القاهره طالبات
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
604365
578118
559695
595155
461132
238154
310241
912695
443682
466469
903771
105215
317665
109861
371077
651120
155119
456774
162737
534138
440196
366700
460953
148008
595219
583220
296123
214360
912298
674568
613140
230269

اسم الطالب
احمد محمد عبد الرازق عبد العاطى
محمد اشرف احمد العجيزى
محمد حمدى محمد محمد السيد
هند عبده عبده كحله
نائل السيد محمد السيد ابوشهبه
صابرين مصطفى عبد الستار سيد
محمد مدحت فريد الطبﻼوى
مريت ميخائيل صلحى مغاريوس
اية السيد عبد الﻼه نصير العبد
نورهان ناصف خليفه شمس الدين
امال جبريل محمد هريدى
ماريو رفعت ميﻼد سعيد مقار
احمد عادل محمد عبد المعز الحبشى
محمد مدحت محمد احمد
مصطفى كرم السيد محمد
شيماء عبد الغفار حسين سليمان
اسﻼم عبد النبى نحاس مصطفى
مريم عادل عوض حنا
فاطمة محمد انور حسانين
فاطمة رضا محمد محمد ابورحيم
ندا شعبان حامد فتح ﷲ
محمود حسن عبدالهادى عزب
محمد ابواليزيد مصطفى محمد قاسم
محمد عكاشة محمد محمود
احمد شحاتة سﻼمة محمد ابوالهدى
مروه مجدى محمد حامد
ميار اسامة حسن عبد ﷲ
ابانوب رؤوف عزيز جرجس
يسرا محمد حامد محمد
مايسه رفعت عبد ﷲ عبد ﷲ اﻻبيض
هانم عاطف محمد سيد احمد متولى
منى ذكى عبد المولى عبد العزيز

الكلية
تجاره بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
حقوق اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم اسوان
تجاره طنطا
تربية طفوله كفر الشيخ
اداب سوهاج
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره بنى سويف
تمريض طنطا
تربية ابتدائي الفيوم
تجاره دمنهور
تربية أساسي اسكندرية
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
طب بيطرى دمنهور
اداب انتساب موجه حلوان
معهد فني صحى بور سعيد
معهد فني صحى طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق حلوان
تربية ابتدائي اسوان
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره انتساب موجه الزقازيق
زراعه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
677077
534014
732312
674747
663909
306412
313680
915419
679837
825370
532935
742263
351685
371495
812302
663046
301866
670121
682859
207129
111496
889862
318825
599749
581220
286344
135428
135078
650526
465083
653646
501843

اسم الطالب
عمرو عماد الدين على محمد موسى
ريهام فرحات حسن حسن هندى
احمد صﻼح السيد عوض ﷲ
كريم ماجد احمد محمود ندا
الهام الشحات راتب على المهدى
عﻼء محمد عبدالحميد عبدالغني
ايمان السيد مظهر عبدالونيس
محمود محمد مصطفى محمود
اسماء رضا عبد الرحمن السيد عبد الوهاب
ايناس صابر حسين عبد الرحيم
محمود فايز كامل مصرى
اسراء محمد ابوزيد عﻼم
عزه محمد امين زيدان
ايه عادل حسين على
سجى عبدالحميد جمال عبدالحميد
مى معوض عطيه السيد
محمد بركات محمود محمد زين الدين
اسراء عبد الحليم عطيه معوض
محمد الشعراوى احمد محمد العميرى
ندى ايهاب الدين احمد احمد جمعه
مارينا هانى غبور سعد
هناء عرفات علم على
اسراء ابراهيم محمد حسن منصور
عمرو احمد ثابت خالد بكتاش
جاهين احمد جاهين عبد المعطى
ريهام محمد ربيع عبد ﷲ
سليمان فتحى عبده سليمان
مصطفى محمد مصطفى محمود
ميرنا ايمن فاضل محمود شعير
احمد صبحى راشد إبراهيم
عمر ياسر محمود رزق عوض
محمد هاني عبد الكريم عبد الرزاق سعد

الكلية
علوم المنصوره
معهد فني صحى اﻻسكندريه
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب المنصوره
زراعه المنوفية/رياضة
حقوق شبين الكوم ج منوفية
تجاره اسيوط
اداب المنصوره
تربية قنا ج جنوب الوادى
زراعه دمنهور
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
علوم القاهره
تجاره انتساب م .بنها
اداب المنيا
اداب المنصوره
حاسبات ومعلومات المنيا
علوم المنصوره
حقوق المنصوره
تجاره عين شمس
تربية حلوان
اداب اسيوط
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب الزقازيق
معهد فني صحى طنطا
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
زراعه عين شمس
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
تجاره المنصوره
تجاره كفر الشيخ
معهد فني تمريض المنصوره
علوم اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
308051
204163
681267
159575
128187
508956
372693
125947
468872
834927
545484
371118
369080
531126
653915
328781
107314
591398
154346
218131
291262
131570
308359
321690
605225
375876
830020
882467
548623
813612
432242
166891

اسم الطالب
اسراء محمد ابراهيم محمد خليل
مونيكا وجدى نادى شفيق
اﻻء محمد اسماعيل ابو العطا موسى
عمر شعبان محمد محمد
مودة اسامة محمد ياقوت
روان مجدي محمد محمد احمد شحاته
اسراء محمد رشاد عبدالسميع
ندا احمد محمود سليمان احمد
احمد السيد ابراهيم محمد عبد السيد
وفاء حلمى ابوالوفا توفيق
مايكل مسعد موسى فهمى معوض
اسﻼم طافور ابراهيم احمد طافور
اسماء حمدى على يوسف اللبودى
ايمن ابراهيم عبد الغفار ابراهيم الشوربجي
ابراهيم عادل ابراهيم عبد الفتاح نور
هدير احمد عبد السﻼم احمد ناجى
جديرة عاطف محمد حسب ﷲ عياد
غيداء عماد عبد المحسن اسماعيل
عبد ﷲ امين مﻼك وهبه
نهى محمد صابر محمد
كيرلس يوسف عجيب سو﷼
ميرا وسلي وليم يوسف
كريم وجيه فوزى الريس
احمد ياسر محمد أمين عبدالجواد شرف الدين
ندى اشرف ابراهيم عبده ابراهيم
محمد سيف النصر عبدﷲ موسى عوض
فاطمة محمد فنجري علي
كرستينا سامى رزق شحاته
سعد يحى سعد عبدالجواد السعدنى
صباح سيد عبد السﻼم عقيله
مصطفى محمود سعد زغلول عبده
عﻼ عبد العظيم على الروبي

الكلية
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
اداب القاهره
اداب المنصوره
تجاره اسيوط
علوم عين شمس
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق عين شمس
كلية البنات تربية عين شمس
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجارة قنا ج جنوب الوادي
علوم رياضة كفر الشيخ
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره بنها
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
كلية البنات علوم عين شمس
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تجاره جامعة دمياط
معهد فني صحى بنى سويف
كلية البنات علوم عين شمس
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب شبين الكوم ج المنوفية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
نوعية عباسيه
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
معهد فني صحى اسيوط
تجاره دمنهور
نوعية المنيا
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
اداب انتساب موجه الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
281911
147157
108450
434469
675514
502524
281976
157199
144495
160956
845940
280182
215429
584711
500002
828894
655035
602096
219822
893814
585502
514934
899329
667012
732706
443756
583418
828594
521085
911830
429784
135520

اسم الطالب
نورهان حاتم امين محمد القاضى
عبد الرحمن احمد عبد اللطيف محمود
محمد خالد محمد ابراهيم
احمد عصام محمد سعد محمد
انغام سمير السعيد ابراهيم السعيد
اسراء احمد محمد عبد النعيم
اﻻء امير سعد العشرى
ايه محمد ربيع احمد ابراهيم
ايمان فرج على بكر
وردة رشاد امين عباس
هدير عادل احمد عطا
اية سمير محمد محمد اسماعيل
كريم طاهر على حسن
اميرة ربيع ربيع محمد الدمسيسى
احمد متولى عبدﷲ متولى موافى
بسمة محمود عبد الهادى خليل
محمد عبد السﻼم محمد محمود الفتيكى
نرمين فؤاد امام عبد العزيز
سلمى رمضان بسطاوى محمد
اﻻمير اشرف احمد عﻼم
نجﻼء علي المرسي فتحي
محمد عمر محمد عمر مسوده
هيام ابراهيم خليفه محمد
اسراء حسن السعيد ابوالمجد حسب النبى
رحاب حامد محمد سيد احمد
بسمه سامح حلمى هاشم
حسناء احمد الششتاوى المنسى
احمد محمد امين عبدﷲ
أمل حسن احمد محمد الحليوى
طه مصطفى طه مصطفى
ساره محمد محمد علي عبد ﷲ
اسراء محروس صديق محمد

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم رياضة اسوان
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
علوم رياضة شبين الكوم
رياض اطفال المنصوره
تجاره دمنهور
تجاره عين شمس
علوم بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره اسيوط
إعﻼم ج جنوب الوادى
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه حلوان
اداب المنصوره
حقوق اﻻسكندريه
معهد فني صحى رياضه سوهاج
معهد فني تمريض المنصوره
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
حقوق عين شمس
تربية سوهاج
زراعه المنصوره
اداب دمنهور
اداب سوهاج
معهد فني تمريض المنصوره
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره طنطا
طب بيطرى المنصوره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب دمنهور
معهد فني صحى اسوان
حقوق اﻻسكندريه
كلية البنات آداب عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
352110
358329
381223
292345
500045
281727
596886
527284
605841
678857
140922
537515
468493
461169
604692
725988
241498
832728
155641
738673
742936
504062
736372
585467
441769
364882
910341
393190
122766
210022
809365
506479

اسم الطالب
احمد ياسر توفيق محمد السنهراوي
امل عثمان محمد محمد
باسم محمد سعيد حسن رزق
نورهان علي انور حسن
محمود محمد السيد عثمان السيد حسنين
رضوى احمد كمال سويلم حبيب
احمد شريف ابراهيم محمود سلطان
آيه رجب السيد محمدعثمان
ياسمين محمود محمد سليمان محمد عزيز
محمد محمود عبد السﻼم عبد الرحمن شحاته
ايه شعبان انور احمد الشيمى
ميرنا رياض وليم جرجس حنا
احمد حامد حامد عجمية
محمد جمعه غازى شاهين
يوستينا نادر نصيف بطرس
بسمه حامد جوده عطيه
محمد فرج عبدﷲ عبده
رقيه حسانى احمد محمد
نورهان منير يوسف سليمان
محمد السيد محمد السيد
نورهان حمدي طلبة محمد
احمد محمد احمد فؤاد ابراهيم
عبير عادل احمد محمد
بسمة إيهاب أحمد سليمان البرعي
عبدالعزيز محمد عبدالعزيز السيد محمد
نسمه محمد محمود صبرى الوسيمى
كريم محسن عبد اللطيف طيب
ساره مجدى ابراهيم السيد
مادونا زكريا فؤاد انيس
عمر طارق خلف ﷲ إمام
معتصم عبدالواحد عمر محمد
مريم اشرف عبد الفتاح ادم

الكلية
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره عين شمس
حقوق انتساب موجه عين شمس
حقوق اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
علوم اﻻسكندريه
اداب الزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
حقوق القاهره
علوم طنطا
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ
اداب كفر الشيخ
اداب الزقازيق
تربية اﻻسماعيليه
زراعه القاهره
تجاره اسيوط
تربية /رياضه بنى سويف
تجاره الزقازيق
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره طنطا
تربية الزقازيق
تربية ابتدائي طنطا
تجاره طنطا
كلية البنات آداب عين شمس
كلية تجارة ج أسوان
تجاره انتساب م .بنها
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب بنى سويف
اداب دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
369517
135163
146200
593451
463616
506956
133999
473528
730002
803306
902031
651252
206557
530590
894652
443409
158427
218234
584619
677089
888662
159998
280326
303476
227089
387729
129707
880981
437265
588874
660581
808625

اسم الطالب
احمد الشحات عبدالمجيد عزازى محمد
احمد عيد زيدان مهدي
مريم ابراهيم محمد حسنين
ريم محمود محمود محمد ابو طالب
هاجر مهدي عبد اللطيف محمد الحيطي
اسراء جابر ابراهيم جابر محمد
شيماء امان محمد اسعد على عبد الرحيم
مريهان عصام عبد العاطي اسماعيل المغربي
نهال كمال مهدى محمد الشعيرى
اندرو سمير فوزى سمعان
فاطمه حربي خلف ﷲ عبد الﻼه
اسراء ايهاب عبد الفتاح محمود
جورج عﻼء ميخائيل توفيق
محمد ابراهيم عمر البنا
هاجر صبرى احمد ابوزيد
نورهان شعبان عبدالغني محمد منصور
عمر احمد فتحي معوض
مارى سامى ابراهيم جرجس
هدى السيد ابراهيم السيد عيـد
محمد شوقى حسين ابراهيم الجوهري
ميﻼد عزره تادرس متى
اسﻼم جابر زكى محمود
تقي عمر عبد العزيز على
منة ﷲ عاطف البيومى البيومى
ميار محمد على يمانى
نورهان ظريف جورج وهبه
خالد احمد علي عامر
شيماء فتحى حسن محمد
ايمان السعيد عيسى احمد مصطفى
محمد احمد حسن درويش
شيرين عيسى كامل محمد جاد
طاهر محمود عبد الغنى دريس

الكلية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية عين شمس
تربية جامعة دمياط
علوم كفر الشيخ
اداب جامعة دمياط
تجاره القاهره
اداب كفر الشيخ
نوعية الزقازيق
علوم المنيا
اداب سوهاج
تربية المنصوره
تجاره القاهره
علوم طنطا
تربية سوهاج
علوم طنطا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
بنات علوم رياضة عين شمس
تربية ابتدائي طنطا
تربية المنصوره
معهد فني صحى اسيوط
حقوق بنى سويف
نوعية جيزه
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية نوعية بنها شعبة تربية فنيه
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة
تربية ابتدائي اسيوط
اداب انتساب موجه دمنهور
معهد فني صحى طنطا
علوم المنصوره
علوم المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
387005
294290
324291
591535
729462
178427
391187
823880
309513
836455
217961
747781
663336
586402
656321
470736
449012
650377
885267
459966
898925
578350
576978
324771
219216
747831
477037
239518
366469
116314
532067
478291

اسم الطالب
اميره احمد محمد عبدالواحد
محمد حسن سعيد عبدالعاطي
ايمان حمادة محمد عبد الوهاب
اسراء احمد محمد شطا
عبد الرحمن حسين عبد الﻼه حسين
رمضان نادى احمد السيد
تامر جمال عبدﷲ احمد
حسين عبدﷲ عبدالحميد محمود
رانيا حسام الدين محمد عباس مطر
امل رمضان شاور ابراهيم محمد
ايه محمد مصطفى حماد
بسنت خالد محمد محمد
ايمان طارق السيد ابراهيم محمد
رقيه محمد عز العرب عبد الحميد يوسف
نجﻼء عبد ﷲ يسن زيتون
سلمى السيد عبد المنعم السيد ابراهيم اغا
سلوى احمد احمد محمد على خليل
محمد خالد محمد محمود السبع
فاطمه ابراهيم سيد عبد السﻼم
سميه عسران مصطفى عسران السقا
ايه احمد كامل مصطفى
اسراء غانم السيد ابوغنيم
امال امجد احمد امين قاسم
نورهان احمد محمد احمد
كرستين اميل فايق يعقوب
هدير احمد سيد احمد
اسراء سعيد عبدالعاطى محمد رمضان
عمر محمد عبدالمنعم عبدالحليم
كامل السيد كامل محمد على سلطان
احمد حمدى عباس حلمى سالم
عمر حسينى ابراهيم محمد
اسراء فتحى محمد قاسم

الكلية
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره عين شمس
تربية الغردقة جنوب الوادي
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
تجاره الزقازيق
اداب القاهره
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى اسوان
تجاره القاهره
حقوق بنها
تربية المنصوره
تربية طفوله طنطا
حقوق المنصوره
تربية طفوله كفر الشيخ
حقوق طنطا
حاسبات ومعلومات المنصوره
تربية اسيوط
طب بيطرى دمنهور
تربية سوهاج
تربية ابتدائي طنطا
تربية طنطا
تربية الغردقة جنوب الوادي
حقوق حلوان
تجاره جامعة السويس
نوعية طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه بنها
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
218261
364273
812378
913626
215869
909739
509710
231748
357905
755512
294677
464766
367864
612591
754640
805987
801378
435453
889136
221674
364423
580317
751887
535616
216287
426327
150421
674171
205565
679404
313211
374314

اسم الطالب
هاجر محمد صابر صديق
ايه ﷲ اسامه عبدﷲ احمد
محمد أحمد محمد أحمد
ندا عبد المتعال عبدالدايم حسن
ايمان شريف عبد المنعم ابوالعﻼ
حبيبه جمال احمد احمد
شريف سامح محمد احمد سيد احمد
حسام محمد ابراهيم عبد الغنى ادم
نورهان رضا محمد احمد
حسناء حسن طلب السيد رفاعى
مصطفى محمود ابراهيم الدسوقي عبدالحميد
محمد رضا عبد المنعم فايد
ساره عصام محمد حسن عبدالقادر
محمد ابراهيم محمد عبد الوهاب
كمال صابر كمال سليم والى
محمود ربيع محمود محمد
على جﻼل على عيسى
نادين ابراهيم مراد ابراهيم طرفه
اسماء محمد شاكر محمد
سلمى حسام الدين احمد كامل
ايات محمد امام يوسف
رانسى رضا عبد الحميد مصطفى الطبال
منار محمد مسعد الشهاوي
نورهان حسنى صبحى عيد الصفتى
شاهنده صﻼح محمود سيد
سهر محمد شكرى محمد عبدالرازق
محمد ابراهيم علي محمد
يمنى محمد محمد مصطفى محمد على الصوفى
هدير هشام فاروق السيد
ريهام صابر ابراهيم احمد
بسنت السيد عبدالحميد محمد علي
ميار ابراهيم محمدى محمدمحمود

الكلية
تجاره انتساب موجه قاهره
علوم رياضة جامعة دمياط
معهد فني صحى بنى سويف
تربية طفولة أسوان
علوم حلوان
تربية طفولة أسوان
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب م .بنها
تجارة جامعة السادات
تربية ابتدائي العريش
حاسبات ومعلومات عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجارة جامعة السادات
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
معهد فني صحى اسماعيليه
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسكندريه
اداب اسيوط
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
نوعية بور سعيد
تجاره دمنهور
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
تربية ابتدائي فرع مرسى مطروح
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس
تجاره عين شمس
معهد فني صحى المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية/رياضه بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
426044
539481
218590
205502
583590
658374
735279
601129
479303
915895
132809
168018
597916
738355
666924
896289
737784
223077
829622
428334
124566
458805
732686
383916
678791
806439
236011
510628
730281
586703
398796
208262

اسم الطالب
تغريد عصام عبدالسميع نادى
داليا محمد سليمان محمود
اسراء محمد ذكى يوسف
محمود محمد عبدالغفار حامد السمرى
ايه احمد ابوزيد على احمد
احمد مجدى محمد محمد المجﻼوى
وسام صﻼح محمد عبدالحميد
نهاد مصطفى محمد على
سلمى حمدى صبحى صابر الحداد
يوسف سمير مسعود عبدﷲ
عبد الهادي مرسي عبد الهادي مرسي
سلسبيل محمد فتحى ابوبكر
اسﻼم حمدي سعد ابراهيم عمارة
تقوي عشماوي محمد رشاد وهدان
محمد عبده شندى خضر
ايه حامد سالم حسن
اﻻء احمد نجم محمود
منة ﷲ سامح احمد غنيم
ساره جمال الدين أبوالصفا سيد
محمد عادل شعبان عبد الصمد
احمد السيد عبد العظيم بشير
رنا فتح ﷲ فتح ﷲ السايس
بسنت عبد المقصود عبد العاطى احمد
على محمود سيد على يوسف
ندا محمد السيد على المتولي
دعاء على حسن حسانين
اسماء غريب فتحى عبدالسﻼم
عمرو ناصر محمد محمد الشريف
بيمن نادر خلف عبد ﷲ
أحمد محمد يسن سرحان
محمود محمد عبدالحميد محمد
شيرين محمد عبد المنعم عبدة

الكلية
اﻹدارة الفندقية فرع مرسى مطروح
تربية دمنهور
تجاره عين شمس
تجاره القاهره
علوم رياضة المنصورة
معهد فني صحى المنصوره
تجاره الزقازيق
علوم الزقازيق
تربية طفوله كفر الشيخ
اداب انتساب موجه اسيوط
زراعه القاهره
دار العلوم الفيوم
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
اداب الزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب سوهاج
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم اسوان
تجاره اﻻسكندريه
علوم رياضة القاهرة
اداب كفر الشيخ
نوعية الزقازيق
حقوق عين شمس
تمريض المنصورة
اداب المنيا
اعﻼم القاهره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بور سعيد
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه بنها
حاسبات ومعلومات حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
364526
735312
584582
681296
530920
911458
127980
604775
827938
539849
682317
825372
107791
395903
383460
737799
231028
301076
303869
736478
888015
750712
899848
824710
519576
608618
213722
379149
894749
353154
209505
680050

اسم الطالب
منه ﷲ خالد عبدالباسط طه جمعه
محمد طلعت عبد العزيز خليل
نها عبدالباقى عبداللطيف نصر حسن
منار مفرح محمد محمد الشاذلى
كمال احمد محمود السيد اﻻبيارى
ندى اسامه سيد حسين
نورهان محمود حسن شاوش
اﻻء محمد سعيد مصطفى
حسين محمود محمد محمود
أميرة علي محمد فرحات علي
حلمى حسين حلمى حسين رجب الغزاوي
راندا يونس سالمان على
فيبي شريف غب﷼ الياس
احمد محمد محمد سيد
خالد محمد مصطفى عبدالحليم عامر
رنا على عبدالعزيز ابراهيم
رويدا على محمد على
محمد مصطفى مرسى ابوعيد
سلمى ماجد محمود الوراقى
محمد احمد ابراهيم محمد علوان
مها احمد عبد الحميد محمد
احمد سامي عبد العزيز ابراهيم
حسام محمد احمد عبد العال
ايمان عادل محمد ابوالوفا
ايمان رشدى عبدﷲ السيد سليمان
ساره شوقى حامد على
يارا طارق حسنى السيد
ياسمين جمال محمد اسماعيل
مادونا رمزي نظير شنوده
احمد ايمن محمود عبداللطيف
عبد ﷲ محمد مصطفى عفيفى
نيره محمود السعيد محمود القصبى

الكلية
اداب انتساب موجه عين شمس
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره دمنهور
تربية اسوان
دار العلوم ج القاهره
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
حقوق قنا جنوب الوادي
تربية دمنهور
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجارة جامعة السادات
علوم الزقازيق
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره اسيوط
تربية رياضيه بنين بور سعيد
تجاره سوهاج
اداب قنا ج جنوب الوادى
اداب انتساب موجه دمنهور
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
اداب القاهره
تربية ابتدائي عين شمس
اداب سوهاج
حقوق عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية ابتدائي المنصوره

Page 4794 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
225396
660583
104259
886901
376990
231886
674887
314146
326969
580244
154599
910969
205897
219390
502832
828592
438506
661205
385724
294295
239357
804981
319310
909487
815973
596972
503480
211663
882523
380806
726393
529496

اسم الطالب
ساره عربى على محمد
شيماء محمد السيد محمد احمد
مريم ايليا وسعى يواقيم
مياده على احمد الزهرى
شيماء محمد بركات محمد غنيم
احمد عادل كامل احمد
مروه اسامه السيد على اسماعيل
نورا احمد صالح محمد
منى خليل ابراهيم المريجى
يارا محمد عبده محمد نجم
محمد ربيع محمد حسن
احمد دسوقى عبد العليم محمد
اروي مجاهد محمد خلف
مقار ماجد شفيق جاد
عمر عبد الرزاق محمد عبدالرزاق
احمد مجدى محمد كامل
انجى اشرف بﻼمون اسكندر
عبد الرحمن ابراهيم برهام السيد
محمد ياسر صﻼح سليمان
محمد ماجد محمود محمد
عمر حسن سيد عواد
اسامه احمد بريقع محمود
الهام ابراهيم عبدالملك بركات
ضياء عﻼء الدين محمد سالم
شيماء احمد سعد احمد
أسماء كمال سراج المحﻼوى
ندى محمد مصطفى أحمد
هبة عبدالرحيم فرغلى نورالدين
حسام سالم منسي صموئيل
شروق محمد عبدالفتاح امين حجاب
على محمد على عبد الموجود
محمد خالد عبد الواحد حموده نعيم

الكلية
تربية عين شمس
علوم جامعة دمياط
اداب القاهره
تربية ابتدائي اسيوط
تربية عين شمس
تربية حلوان
اداب المنصوره
نوعية اشمون
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اداب المنصوره
علوم رياضة بنى سويف
كلية تجارة ج أسوان
اداب عين شمس
تربية ابتدائي عين شمس
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تربية أساسي اسكندرية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
السن عين شمس/رياضة
تربية المنيا
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
اداب المنيا
علوم جامعة دمياط
تجاره اﻻسكندريه
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
معهد فني صحى اسيوط
تجاره عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
زراعه دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
833306
479107
578519
915333
519716
351312
833176
526392
464309
609531
666242
601078
580257
734802
900370
510318
538910
456723
673741
893336
309539
652624
427593
519103
586710
529690
428456
581389
321728
155213
224931
128260

اسم الطالب
ماجد صبحي مهاود بطرس
مرفت مفرح منصورالسيد حسن
محمود ابراهيم عبدالحميد عبدالسﻼم
اسﻼم محمد نور الدين على
ساره أشرف ابراهيم أبوحميده
منه ﷲ سعيد احمد زيدان
على عبدالجواد عبدالفتاح عبدالرحيم
وليم جورج وليم بطرس
خالد طه محمد محمود خضر
اسراء على احمد على
ايمان حسن حسن عبد الوهاب البياع
محمد عبدالعاطى محمد عبدالعاطى
اسراء ايهاب السيد عبدﷲ ابوصالح
احمد محسن محمد سالم حسن
اسماء علي محمد عبد المولى
مصطفى عبد السﻼم عباس عبد السﻼم
مريم خليفه دومه صميده
حميده محمد محمد ابراهيم الدالي
تسبيح ياسر عبد الفتاح زكى احمد
مريانه ايمن خلف فهيم
اسماء داود قطب محمد جاد
محمد كمال احمد احمد بهى الدين
ايمان صبحى محمد حسن البهوتى
مي منصور مصطفى عثمان حسن
رضا خيرى غمرى عبد العظيم اﻷلفى
حسام حسن زكى حافظ الشناوى
محمود محمد طه احمد عبد العليم
احمد محمد سعد المنسوب اﻻجهورى
ابراهيم رضا ابراهيم الزغبى
محمد احمد عاطف احمد
عمر عبد الناصر حشمت عبد اللطيف
منة ﷲ حسام الدين محمد ابو العنين

الكلية
تجارة قنا ج جنوب الوادي
نوعية كفر الشيخ
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره اسيوط
اقتصاد منزلى حلوان
اعﻼم القاهره
اداب اسوان
علوم اﻻسكندريه
تجاره كفر الشيخ
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره المنصوره
معهد فني تمريض الزقازيق
تربية/رياضه طنطا
تجاره الزقازيق
اداب سوهاج
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية السادات
تربية طنطا
تجاره المنصوره
اداب سوهاج
تربية السادات
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
اداب دمنهور
تجاره طنطا
اداب دمنهور
تربية/رياضه اﻻسكندرية
تجاره طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
454713
374893
360278
119035
325221
373486
809993
153306
803427
123814
896792
595843
802105
729941
755102
741309
305942
596602
374561
597037
374554
506039
210752
579514
317973
756878
305274
330835
150488
383561
451105
887937

اسم الطالب
رضوه صﻼح محمد الشرقاوي
نور عبدالنبى محمد يوسف
اشرف محمود حسين محمد
رقيه احمد محمد محمد
الخضر محمد عبود محمد
عبدالرحمن السيد محمد ابراهيم عماره
مروه عﻼء رمضان ابراهيم
هاله محمد على احمد
محمد أشرف أحمد طلب
محمد شريف محمد احمد
مصطفى محمود مصطفى محمد
مريم شاكر حامد حامد عبد اللطيف ابو العز
نور الدين طراف صابر عبد الغنى
ايمان ايمن محمد محفوظ
عمر محمد عبد الحى سليمان
محمد صبرى السيد يوسف
حسام ناصر فؤاد ماضى
دنيا احمد احمد ضيف
فاطمه سعد مقلد عبدالعزيز
ناهد عمرو محمد عبد المنعم ابو النجا
انوار عوض ابراهيم مصلحي
اسماء رمضان حسين جاد حماد
يارا محمد احمد محمد عزب
سميه هشام توكل محمد الديب
جمال ابو النور جمال أمين
ريهام سعيد كمال عبدالمطلب
هاجر خالد حامد سليمان
اية جابر عبدالمجيد المحروق
اميرة وحيد احمد على
محمد احمد محمد فرغلى احمد
مصطفى محمد عبد الرحمن مجاهد عبد الرحمن
مودى مدحت وليم امين

الكلية
نوعية طنطا
تجاره انتساب م .بنها
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه عين شمس
علوم حلوان
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
معهد فني صحى بنى سويف
تجارة جامعة السادات
حقوق سوهاج
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
تجاره جامعة دمياط
تجاره بنها
تجاره جامعة دمياط
علوم بنها
تجاره دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه طنطا
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
اثار الفيوم
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
علوم رياضة شبين الكوم
اداب انتساب موجه حلوان
تربية/رياضه بنها
اداب انتساب موجه طنطا
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
666841
592877
457149
662633
120614
747421
737512
363163
650157
741417
576558
527561
146395
667377
740156
448860
824671
804783
163376
230977
296704
379718
675904
505695
104306
355154
681788
662669
441628
120814
278941
109139

اسم الطالب
احمد ابراهيم احمد ابراهيم شحاته
كريم نبيل إبراهيم الدسوقي النجار
مروه احمد محمد خليفة النمر
صفاء عبد المجيد المغازى ابراهيم
عمر عبد الفتاح عبد السميع محمود
منار على محمود على
اميره عبد العاطى عبدالقادر موافى
عبدالرحمن امين المتولى منصور
احمد ابراهيم احمد محمد عبد العاطى
شريف اشرف محمد عبد الستار
نورا عبد الباسط يحى فخر الدين
شروق محمد لطفى ابراهيم شلبى
ايه عبد ﷲ صالح محمود
ساره مصطفى السيد محمد الشناوى
احمد عبدالرؤف عبدالعظيم محمد
اﻻء فتحى محمد ندا مصطفى
احمد اسماعيل ابراهيم خليل محمد
احمد فتحى محمود احمد
سلمى على ابو طالب عبد المنطلب
كريم صﻼح محمد محروس
منة ﷲ عبد الحميد محمد عبد الحميد ابوعلتة
عﻼ اشرف السيد عليوه الفحل
اسراء عثمان على عبد الفتاح على
محمد احمد محمد على يحيى
امنيه محمد عبد العال سرور
نهال كمال محمد بسطاوى
صالح محمد محمود درويش
حسن حسن عبد الفتاح ابوزيد
محمد حسن علي حسن الدمرداش
عمار ياسر اسماعيل عباس
ماريو مدحت حشمت بساده
ايهاب طارق محمد سعيد محمد كمال

الكلية
زراعه المنصوره
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تمريض طنطا
اداب المنصوره
دار العلوم ج القاهره
تجاره جامعة السويس
تربية ابتدائي الزقازيق
تربية/رياضه عين شمس
طب بيطرى المنصوره
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
زراعه اﻻسكندريه
اداب القاهره
تربية ابتدائي المنصوره
اداب الزقازيق
السن عين شمس
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
دار العلوم المنيا
علوم الفيوم
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
حقوق عين شمس
تجاره انتساب م .بنها
تربية ابتدائي الزقازيق
حقوق اﻻسكندريه
اداب القاهره
تجاره انتساب م .بنها
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره طنطا
فنون تطبيقيه حلوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره انتساب موجه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
313369
168673
751209
673757
118655
468115
142563
515971
760333
147826
390837
740520
112495
161655
443257
654674
596967
243330
736151
534055
150440
532401
229848
427282
549323
584472
362288
233156
314029
211222
225836
376053

اسم الطالب
امينة ابراهيم مشحوت طواح
ايه محمد عبد الهادي شوبك
هيثم زكريا عبد العظيم محمد منصور
ريم مجدى حسنى ابراهيم عقل
امل ربيع شحات حامد
بسمة حامد محمد حامد
دميانه شكرى شحاته جرجس
احمد انور احمد رسﻼن بقوش
محمد عبدالعزيز علي عطيه
اسراء فضل شحاته عبد السﻼم
ريهام رمضان عبدالجواد ابوالمجد
احمد عادل عبدالعال عبدالسﻼم
اية عادل فتحى عبد العزيز
عبد ﷲ ربيع حسن عبد الجواد
ندى حامد محمد ابراهيم غانم
دينا السيد مفلح ابراهيم علي
محمد مدحت محمد ابراهيم ابو النجا
مريم ابراهيم بدوي فرج
احمد هشام محمد عبد الوهاب
سحر حمودة احمد محمد موسى
محمد ابراهيم محمود عبد الرؤف
احمد محمد عبدالعاطى عثمان خليل
اميره وليد عبداللطيف عبدالباسط
على كامل عبد القوى عوض
مرام حسن خليل حسين زعرب
سهام أشرف محمد صالح رزق
فاطمه جمال حامد محمد عبدﷲ
مروه مجيب عفيفى هندى
اسماء صﻼح ربيع قطب
عمرو احمد ماهر سليمان
عبد ﷲ محسن احمد احمد
كريم عصام محمد اسماعيل عبدالفتاح

الكلية
تربية ابتدائي السادات
اداب الفيوم
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
تجاره المنصوره
حقوق القاهره
اداب كفر الشيخ
حقوق انتساب موجه القاهره
حقوق طنطا
معهد فني صحى الزقازيق
علوم رياضة حلوان
حقوق بنها
علوم الزقازيق
اداب انتساب موجه القاهره
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تربية طنطا
تجاره انتساب موجه المنصوره
اثار القاهره
علوم رياضة حلوان
علوم الزقازيق
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
معهد فني صحى امبابة
علوم دمنهور
تجاره عين شمس
طب بيطرى اﻻسكندريه
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تربية ابتدائي طنطا
تجاره عين شمس
فنون جميله فنون اﻻقصر
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
108924
309947
598092
677494
751664
744867
603538
385508
651093
612890
753854
681235
156788
806830
521118
390093
284585
658496
900289
586435
582638
352518
915592
808810
518294
910522
890516
224929
751559
678793
243541
738025

اسم الطالب
ابرار حسام الدين شكرى مصطفى
محمد شكري محمد الفقي
شروق اشرف سعد الدين ابراهيم عرفات
وﻻء محسن عبد الرازق صالح
ساره سعد عبده محمود حسين
محمد عاطف محمد عبد الحميد
عبد الرحمن صﻼح محمود سيف الدين
عﻼء طه حسن محمود
ساره احمد ابو مندور محمد الديب
اسماء محمد السيد متولى
سناء جمال عبد ﷲ محمد متولى جماز
محمود الحسين احمد محمد فرج
ابراهيم متحت ابراهيم صالح
مروة احمد احمد عبدالجواد
شرين ايمن فتحي غباشي
نورهان حسام حسنى هاشم
لبنى ناصر عبد العزيز معوض زيان
عبير محمود سامى عبد الفتاح عبد الرحمن شلبى
احمد ابوالفضل ابوالوفا محمد
ريهام سعودى شوقى محمد الزعبﻼوى
مارينا جورج مسيحه ايوب مسيحة
ندى محمد الطاهر محمد حامد
ضياء الدين ايمن عبد الرحمن حسن
رمضان فتحى احمد بخيت
سارة سمير فتحى عبد العزيز العتام
احمد محمد احمد محمد على
نورهان عادل حسن مصطفى
عمر عبد الباسط حسن سليم همام
دينا السيد ابراهيم عوف حمودة
ندى رضا عبد الحميد محمود محمد رمضان
اية مصطفى محمد عبدالعال
هند السيد محمد غريب

الكلية
تربية عين شمس
تمريض شبين الكوم المنوفية
تربية جامعة دمياط
علوم جامعة دمياط
تربية بور سعيد
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تجاره الزقازيق
علوم رياضة عين شمس
حقوق المنصوره
معهد فني تمريض الزقازيق
اداب انتساب موجه بورسعيد
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تجاره انتساب موجه بنى سويف
رياض اطفال المنيا طالبات
اداب دمنهور
تربية عين شمس
كلية البنات تربية عين شمس
نوعية المنصوره
اداب سوهاج
علوم رياضة طنطا
تجاره طنطا
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تجاره اسيوط
اداب المنيا
اداب دمنهور
تربية اسوان/رياضة
تربية اسيوط
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه بورسعيد
اداب المنصوره
بنات علوم رياضة عين شمس
اداب الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
152410
614024
600653
212281
432485
438389
304873
603644
756146
238991
510316
113854
444846
728504
669456
323705
591576
653266
438721
876828
367164
745587
803818
355558
312025
589168
512850
252416
433923
900687
225369
388783

اسم الطالب
محمد عبد الجواد كمال احمد محمد
حﻼ محمد منصور محمد
بهيجه يسرى عبدالستار محمود حسن دبوس
محمد بﻼل صالح احمد
أكرم عﻼء محمد عبد الكريم دغش
مريم محمد ايهاب محمد عاطف السيد فتح الباب
سامية طارق رشدي السيد حجاب
احمد ابراهيم محمود عبد المجيد
امل سليمان عميرة عيد
حسام عادل السيد عبده
محمود مرزوق على عبد الفتاح محمود
كيرلس عزت فريد متى
عطيه احمد عطيه راغب صحصاح
محمد عباس ربيع عباس العريني
شريف وهبه محمد حموده مصطفى
فاطمة مصطفى حسن احمد سعده
نداء نبيه السعيد الصعيدى
ريم محمود حسين فارس
دينا فاروز بدرى فاروز
دانيال نبيل رزق ﷲ الياس
احمد محمد صابر محمد عراقى سيف
هبه مدحت رشاد يوسف
مريهان مينا شحاته زكي
ندى نبيل عبدﷲ محمود
محمد اسماعيل عبداللطيف طه
احمد مرعى ماجد حسن على حسن
ايه محمد محمد محمد عبد الصادق
دعاء صبرى حسن شريف
محمد على حسن السيد الخولى
محمود ضاحى صابر على
مياده احمد محمد لطفى
خالد جمال حسين محمد

الكلية
اداب بنى سويف
رياضيه بنات الزقازيق
رياض اطفال القاهره طالبات
اثار القاهره
تربية رياضيه بنين اﻻسكندريه
نوعية فنيه اﻻسكندريه
معهد فني صحى رياضه بنها
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
كلية العلوم الزراعيه بيئيه بالعريش
حقوق حلوان
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
زراعه القاهره
تربية رياضيه بنين طنطا
زراعه الزقازيق
السن عين شمس
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات المنصوره
تربية أساسي اسكندرية
حقوق اسيوط
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تجاره بنى سويف
تجاره عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب م .بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
307136
515565
535066
593420
909429
833923
599983
841714
536062
526932
803207
301663
582306
162268
607120
522767
579946
158090
131316
378396
372912
168268
386799
238364
535269
231964
531242
440968
512311
556770
300791
318309

اسم الطالب
اميرة عزت عبد الوهاب زايد
محمد محمد على عيد
داليا رمضان فاروق بدر رفاعى
دنيا احمد كامل معروف
محمد احمد محمدرشاد حلفاوي
ايه ابوالحسن ثابت مصطفى
ايمن حسام ابراهيم محمد
اماني رجب حميد جلوي
أسماء محمد احمد احمد جعفر
عصماء خالد محمد على السيد
منه ﷲ ابراهيم الدسوقى عبد الفضيل عبد الوهاب
محمد عبد المنعم محمد الديب
علي فريد حامد البيطار
نورهان عصام محمد يسن
ابراهيم عبد الفتاح ابراهيم حسين حسن
فاطمة عصام فهمى محمد ابراهيم
اسماء السيد شحاته محمد عطا
ياسمين احمد محمود محمد
نورهان حسن محمد علي
ساره اشرف سالم على
مروه مجدى على السيد
احمد محمد عبد الجليل ياسين
امنيه رجب محمد مهدى
اميره يونس محمد محمود
سالى وجية محمد شحاتة حجاج
محمد سامى السيد السيد الشويمى
عبد ﷲ بشير نصر احمد عوض
ماهينور عبدﷲ محمد عبدﷲ سﻼمه
منة اللة محمد صابر محمد صالح
عبدالحميد شريف عبد الحميد شريف بركات
شيماء محمد رشاد أحمد
اسﻼم طارق الجيوشى حسن

الكلية
تجارة جامعة السادات
اداب دمنهور
تربية ابتدائي دمنهور
علوم رياضة جامعة دمياط
تجارة انتساب موجه اسوان
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب الزقازيق
تجاره اسيوط
تمريض دمنهور
تربية أساسي اسكندرية
نوعية المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه بنى سويف
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تربية طفوله اﻹسكندرية
تجاره طنطا
تجاره اسيوط
تجاره عين شمس
تجاره عين شمس
تجاره عين شمس
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه عين شمس
حاسبات ومعلومات حلوان
تربية ابتدائي دمنهور
علوم حلوان
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات حلوان
حاسبات ومعلومات بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
364956
741717
375382
586835
673446
128326
606611
462748
533976
468401
531619
800402
374784
234425
245247
114715
104952
180873
353563
223958
114260
293969
747811
309902
142769
543686
322103
657764
742143
380674
581183
835468

اسم الطالب
بسمه حمدى عبدالهادى احمد
احمد عبدالصبور محمود احمد
محمود حسنى احمد سعد على
محمد صبحى سعد وهبه
هاجر فرج محمد عبد الصمد شرف
ريم رضا شحته محمد ضيف
اسراء سعيد السيد محمد
حسام سمير حامد يوسف جاد
دينا محمد بسيونى احمد زهران
محمود السيد حطاوى محمد
عمرو ناصر محمد الصواف
مصطفي عبدﷲ علي احمد
امنيه محمود دسوقى عتمان
شريف محمود محمد فرج عصر
اسراء جمال محمد محمود
اسراء عادل عيد محمد مشرف
خالد السيد حسانين عبد اللطيف
ياسمين ربيع عبد المنعم احمد
عبدالرحمن عادل جميل بيومي
ساندرا مجدى اسكندر ميخائيل
محمود حسن محمد حافظ
محمد جمعة يونس السيد
فبرونيا سمير مرعى خليل
مصطفى احمد محمد البرى
نانسى عونى فرج جرجس
آية محمد ابراهيم صديق درويش
مصطفى تيسير رمضان العزب عبد الجواد
فاتن جمال محمد عبد المولى
ايه عمرو ابراهيم متولي
رانا محمد شومان محمد خليفه
احمد محمد البسطويسى الصعيدى
هديه احمد فؤاد عبدالقادر حسين محمد

الكلية
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنها
تربية/رياضه بنها
دار العلوم ج القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره كفر الشيخ
زراعه دمنهور
تجاره دمنهور
تجاره دمنهور
اداب المنيا
تربية ابتدائي بنها
إعﻼم القاهره/رياضة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه الفيوم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه حلوان
تربية جامعة السويس
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
السن عين شمس
تربية/رياضه اﻻسكندرية
طب بيطرى جامعة السادات
اداب المنصوره
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
معهد فني صحى اسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
580379
743649
159076
389957
448107
322641
901316
830123
141099
218163
113621
310779
761451
168700
239002
595645
540473
884990
462172
126210
896097
293222
146455
828351
304683
740994
315485
500367
597735
597772
119977
746846

اسم الطالب
مصطفى رفعت السيد الحسانين
السيد محمد سمير علي
جمال محمد عويس محمد
كرستينا مجدى ثابت قديس
محمود عبد الفتاح محمد بدران
فريدة طلعت الحسينى السيد عبد الباقى
عفاف احمد مصطفى السيد
يوسف بهاء الدين عبد ﷲ فرغلى
ريم عبد الناصر زكريا محمد سليم
دعاء سامى الصاوى محمد
احمد اسامة محمد عبده محمد
اسماء محمد ابراهيم الغريانى
منى عبد النبى عباس عبد العزيز
رانيا محمد محمد طلبة
سعيد حسن السعيد عبده
سماء ماهر المرسى على خروب
امنية جمعة كريم صالح
احمد عاطف سيد ابراهيم
غاده رجب ابراهيم حسين الكحيلى
مها مجدى احمد حامد
مريم جورج سعد ﷲ سعيد
نورا علي امام على حمدون
عبد ﷲ ممدوح فضل ثابت
دعاء محمود احمد حسن
ريهام عبد ﷲ مراد الفقى
احمد محمد محمد ابراهيم
عدلي محمد عدلى يكن احمد
كريم هشام عمر اﻻمين فوده
أحمد جمال محمد عبد الرحمن العشماوي
على عبد الفتاح فريد ناصف
اسامه ربيع عبد التواب شحاته
احمد ايهاب محمد عبدﷲ

الكلية
تجاره طنطا
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
تجاره اسيوط
اداب اسوان
اداب طنطا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره سوهاج
ك.ت .فني صناعى قنا
علوم القاهره
بنات علوم رياضة عين شمس
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي شبين الكوم
علوم العريش
علوم الفيوم
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
طب بيطرى دمنهور
علوم اسيوط
علوم كفر الشيخ
زراعه القاهره/رياضة
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية حلوان
تجاره طنطا
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
حقوق شبين الكوم ج منوفية
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
فنون جميله عماره المنيا
زراعه دمياط/رياضة
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
حقوق حلوان
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
594458
321435
126932
239662
584970
800837
658999
463527
354910
545496
502873
539144
820816
879737
134170
902774
525247
833643
732588
536029
229787
311994
651643
283969
887192
917234
890443
900685
750363
739900
669782
231872

اسم الطالب
فاطمة محمود ﻻظم رجب العجمى
هدى ابراهيم محمد عبدالفضيل
ندى محمد توفيق عباس
محمد عادل صادق هاشم
ايمان ابوريا الشحات يونس
حمدية عقباوى خلف عقباوى
جوده محمد جوده محرم حسين
خلود محمود ابراهيم السيد العشماوى
جانيستا جميل بولس ثابت
محمد حسن حميدو محمود فرعاص
محمد إسماعيل عبد الوهاب الروبي
ابتسام طه شفيق يونس
محمد يوسف احمد حلمي
تغريد نبيل صابر سليمان
ايمان عبد العزيز عبد المنعم محمد
ساره حمدان فهمي عبد الوارث
ايه حسام محمد عبد الرازق
ابراهيم محمد ابراهيم عرنوط
مريم حسام الدين مرسى طه
إسراء عادل عبد العال الزلبانى
لمياء نوبى محمد احمد
عبد ﷲ عادل سعد خضرجي
رامى خالد سعد حامد رضوان
احمد رمضان عبد العال كمال
فله صابر حسن مكرم ﷲ
وليد احمد محروس على
دعاء سيد حسين حسن
محمد ياسين جابر عبد الواحد
محمد جمال احمد ابراهيم محمد عبد الرازق
فاديه رشاد عبدالباقى حسن عبدﷲ
محمد حسن عبد العال الدسوقى منصور
اسﻼم محمد فرغلي محمد الشريف

الكلية
تربية جامعة دمياط
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم المنصوره
نوعية المنيا
معهد فني تمريض المنصوره
نوعية كفر الشيخ
تجاره طنطا
علوم رياضة دمنهور
تجاره اﻻسكندريه
تربية السادات
معهد فني صحى سوهاج
تجاره اسيوط
تجاره القاهره
تجاره سوهاج
اداب اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
اداب الزقازيق
اداب دمنهور
كلية البنات تربية عين شمس
معهد فني صحى بنها
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره انتساب موجه طنطا
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
تجاره اسيوط
معهد فني صحى اسيوط
تربية سوهاج
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تربية الزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره القاهره

Page 4805 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
395106
204502
661251
591736
905455
352672
158583
915168
148594
679699
591324
377145
605752
837585
823009
204917
656087
585342
544827
833858
209895
221307
149563
365301
819195
464491
913613
444402
590702
586140
728023
371016

اسم الطالب
امنيه صابر توفيق حنفى
ياسمين محمد ابراهيم محمد
مصطفى عبد اللطيف محمد الغزالي
تسنيم على حامد المشد
جهاد احمد السيد احمد
ميسون حمدى عبدالعزيز ناجى
خالد عزت يحيي ابراهيم
مودى نبيل بشرى يعقوب
امل ربيع محمد احمد
منى عزت عبد الفتاح ابو مسلم
حنين ايمن حسنى الطناوى
زينب محمود هليل محمود
محمد عبد العاطى محمد عبد الهادى
هاجر محمد حسين احمد
ياسمين عبدالراضى محمد ابراهيم
احمد سامي محمود محمد
بوﻻ نصر صموئيل تادرس عبد السيد
اسﻼم طارق ابراهيم منصور
حسن محمود محمد احمد
ايمان صالح محمدين عراقى
مارتينا ريهاب لويس فلسطين
زينب فايز احمد فؤاد فرغلى
شيماء رضا السيد عبد ﷲ
هاجر مجاهد ابراهيم مجاهد
ايمان احمد ابراهيم يوسف
احمد مصطفي معروف اﻻلفى محمد
اسماء احمد فاوى محمد
إبراهيم على قطب عبد الشافى زيادة
خالد اشرف محمد الصايغ
علياء محسن محمد جاب ﷲ
ريهام عبد المحسن عبد الوهاب الشنوانى
اسﻼم يحيى عبدالعزيز ابراهيم

الكلية
فنون تطبيقيه حلوان
فنون جميله عماره المنيا
تجاره جامعة السويس
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تربية ابتدائي سوهاج
طب بيطرى القاهره
حقوق بنى سويف
تجاره اسيوط
كلية البنات تربية عين شمس
علوم المنصوره
فنون تطبيقية جامعة دمياط
بنات علوم رياضة عين شمس
تمريض الزقازيق
اداب فرع الوادى الجديد
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
علوم القاهره
تجاره طنطا
تربية رياضية بنات المنصورة
اداب اﻻسكندريه
اداب اسوان
اعﻼم القاهره
حقوق عين شمس
تجاره القاهره
علوم عين شمس
تجاره اسيوط
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
تربية طفولة أسوان
تجارة جامعة السادات
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
356219
672202
304670
585531
742870
584404
654921
549406
147363
514269
657302
679155
290089
534657
311515
902331
133032
470159
540385
356794
527880
140468
206416
306190
756215
222973
435880
359376
308755
323216
445365
226709

اسم الطالب
منى سعد عبدالستار محمد
اسماء عﻼء صﻼح مصطفى
دينا جمال عبد الرحمن عبد الرحمن
آمال محمد ابراهيم عمرو
مروه محمد فاروق مجاهد
ندى حمزه السيد حمزه قابيل
نورهان طارق احمد عبد الحى
مارينا مدحت منير جرجس منصور
بوﻻ جمال جرجس عبد المﻼك
محمد عادل فتحي اسماعيل العقبي
ايه عبد المجيد عبد السميع محمود عثمان
محمد السيد يوسف محمد عوض
لميس منير محمد عبد الرحمن زغلول
نجاح شحاته غريب عبد العزيز
احمد اشرف احمد الطنطاوى
على حسين السيد محمد
عبد ﷲ عز سعدي عبد ﷲ
ابراهيم جمال عبد الحليم سليمان
نيرة شحاته رمضان موسي
محمود حسن احمد شلقامى
اسراء ابراهيم عبد الحميد جمعه مرجان
هادي احمد فتحي احمد محمد
محمد هشام محمود وداد
علي اشرف على دنيا
على سمير ناصر نصير
عمار ناصر جودة محمود
يارا محمد اسماعيل حسين
شادى عصام ابراهيم احمد ابراهيم
احمد سمير شوقى عمر
سماح حسن حماد الزغبى
شيماء ابواليزيد كمال الحماقى
اية عبد الهادي محمود عبد الهادي

الكلية
علوم حلوان
تربية/رياضه المنصورة
تربية طفوله شبين الكوم
معهد فني صحى طنطا
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
حقوق المنصوره
معهد فني تمريض المنصوره
علوم رياضة دمنهور
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
اداب دمنهور
اداب المنصوره
تربية/رياضه المنصورة
اداب عين شمس
تربية ابتدائي دمنهور
حقوق شبين الكوم ج منوفية
حقوق انتساب موجه سوهاج
اداب القاهره
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تجاره دمنهور
علوم رياضة الزقازيق
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
تجارة جامعة السادات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
دار العلوم ج القاهره
تربية السادات
علوم رياضة شبين الكوم
علوم طنطا
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
584641
318190
116229
807566
121729
157179
382600
511275
125894
606805
612261
107626
903593
365833
283484
228059
836397
726723
121181
458067
464335
240917
801627
875285
471188
232769
545649
918461
370616
328173
672522
898170

اسم الطالب
محمود عبدالعزيز عبدالهادى المغازى
محمود عبد المعطي عبد الحليم سيد احمد
حازم سيد محمد محمود
ايه شوقى على احمد
سارة عادل امين عبيد
انتصار حسينى محمد حسن
علياء حسن ابراهيم مبروك
احمد عادل محمد محمد يعقوب
فاطمه زهدى عنتر زهدى
مى محمد احمد الشهيدى احمد
عبد الرحمن محمد محمد احمد مصطفى المنياوى
ميرنا على انور على
ريهام عيد محمد فاضل
شيماء على ابراهيم علي
نادين ايهاب حامد رزق سيد
مينا عادل فهمى خليل
علي حسن محمد امين جاد الكريم
هاجر ابراهيم على ابراهيم فياض
احمد عادل عبد الظاهر الجنيدى
هاله محمد السعيد طه تركي
عبد ﷲ على السعيد طلحه البزاوى
سلمى محمد الشافعى عبد الحميد عبد الرحيم
محمد عماد صﻼح احمد
افنان عبد الجواد توفيق محمود
اشرقت محمود احمد محمد زيدان
رضا احمد شعبان احمد
كريم رمضان معداوى احمد خليل
شيماء حماده على احمد
محمد محمد العليمى احمد عمر
بهاء بدر فرج حنفى
احمد محمود محمد على
اسراء يوسف محمد السيد

الكلية
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
زراعه القاهره
اداب المنيا
حقوق حلوان
تربية ابتدائي بنى سويف
حقوق بنها
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية ابتدائي سوهاج
علوم عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق القاهره
معهد فني صحى اسوان
تربية بور سعيد
السن عين شمس/رياضة
علوم طنطا
اداب كفر الشيخ
فنون تطبيقيه حلوان
علوم المنيا
اداب اسيوط
اداب كفر الشيخ
تربية حلوان
اداب اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره طنطا
تجاره سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
515086
828264
576285
877089
888239
881404
233671
611313
140952
213777
130548
905948
826693
875834
605047
913760
388557
575500
830612
679938
585704
320776
755707
318837
323944
294564
588985
316946
750731
654857
429450
893284

اسم الطالب
محمد عامر عبدالحليم محمد العطار
الشيماء محمد عبد الراضى ضاوى
فاطمة السعيد محمد احمد السجاعى
على حسن عبد المنعم على
الحسن الحسينى سيد رشوان
فاطمه محمود حسين احمد
روان خالد احمد على
تسنيم أحمد ابراهيم احمد على
شيماء ماهر محمد حسن على البحيرى
مينا عصام بشاى نخنوخ
احﻼم هيثم عبد الفتاح سيد على الجمال
احمد بهاء يوسف محمد
مكاريوس شفتر تادرس غب﷼
محمود اشرف عبد الجواد على
سعيد شحاته عطيه حسن فخر
رندا يوسف محمد احمد
اﻻء اسماعيل سليمان ابراهيم
امير خيرى عبدالستار البرماوى
امال احمد جادو احمد
رضا جمعه مغازى جمعه
احمد محمد الدسوقى شعبان
اسراء صﻼح محمد قابل
فيروز سر الختم على سر الختم
اية خيري عبدالعظيم نصر
فاطمة احمد سعيد محمد
عمر شريف محمد ابراهيم عطيه
نيره جوده السيد محمد الخشن
كريمة احمد حسن عفيفى الفار
احمد محمد محسن محمد الشامى
رنا رمضان مصطفى مصطفى
رانيا شعبان حسين اسماعيل
اسراء محمد عبدالمبدي عبد الحميد

الكلية
حقوق طنطا
اداب قنا ج جنوب الوادى
اداب طنطا
تجاره اسيوط
تمريض اسيوط
علوم رياضة اسيوط
تربية رياضيه بنات بالجزيرة ج حلوان
اداب الزقازيق
تجاره انتساب م .بنها
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره سوهاج
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تربية ابتدائي اسيوط
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
تربية نوعية اسوان
رياضيه بنات الزقازيق
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره طنطا
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
علوم العريش
تربية شبين الكوم
تربية اسوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره المنصوره
حقوق شبين الكوم ج منوفية
نوعية بور سعيد
معهد فني تمريض المنصوره
حقوق اﻻسكندريه
اداب سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
372413
391708
577541
391511
911437
310825
659064
595303
466551
599898
519930
664998
385281
676545
149396
606749
878711
123396
311423
542380
391832
136062
535695
553303
604958
285743
612585
542167
289273
321909
605512
389440

اسم الطالب
اسراء موافى عبدالحميد عبدﷲ
رانيا ايهاب حسن حسين
احمد رضا المرغلى اسماعيل فرغل
نيره حسن محمد عبدالمجيد صبرى
مارلين بشاره مكارى بشاره
نورا مصطفى ناجح عبد العال الفاضى
دينا خالد عباس رمضان ابراهيم
سهام نبيه السيد ابوالمعاطي صالح
رنا توفيق السيد مصباح يوسف
محمد عﻼء ابراهيم سليم نوح
سارة عوض صابر عطية أبوسويد
خالد مصطفى احمد احمد زيدان
عبدالعزيز محمد ابراهيم محمد النحراوي
جمال عبد العظيم عبد الحليم اسماعيل سمرى
فاطمة شوقى عبده عبد ﷲ
علياء احمد محمد على
محمد زكريا محمد اسماعيل
حسام حلمي احمد محمد
محمد وليد شوقى يسن
مصطفى رضا رفعت حسن دبيس
ابراهيم عبدالموجود ابراهيم الدسوقي
هند عزت احمد عبد العزيز
امل حسن عبد الوهاب هندى
حسام ابراهيم عبد العزيز اسماعيل
عﻼ حازم حسن ابوالسعود
طلعت مدحت طلعت خالد
فتحى عبد الحليم محمود متولى ابراهيم
خالد خليل عبد السﻼم عبد الهادى
احمد ابراهيم قنديل ابراهيم
محمود بسيوني محمود الشيشينى
نانسى محمد انور عبدالحميد
احمد هشام احمد محمود ابراهيم

الكلية
اداب بنها
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
علوم رياضة طنطا
اثار القاهره
تربية اسوان
نوعية اشمون
تمريض المنصورة
تربية جامعة دمياط
تجاره كفر الشيخ
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
حقوق طنطا
تجاره المنصوره
حقوق عين شمس
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
اقتصاد منزلى حلوان
تجاره الزقازيق
السن المنيا
تجاره انتساب موجه قاهره
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية ابتدائي دمنهور
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات حلوان
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره دمنهور
اداب انتساب موجه حلوان
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم الزقازيق
دار العلوم ج القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
223424
206752
515335
597544
664772
157236
747595
120804
658579
128402
103757
129506
250300
592510
892335
616760
537413
532578
613136
658522
726598
150755
910708
362844
118272
823196
306295
308025
677642
756990
579751
806534

اسم الطالب
حبيبه ممدوح حسن عبد السﻼم
رانيا مجدى حلمى محمد
محمد رمضان السيد الجويلى
نوران محمد عبد العزيز محمد موافى
احمد ممدوح على الديب
رحمه طه جمال عبد الوهاب
هدير مصطفى محمود محمد
عزت محمد محمود محمدالملط
محمود محمد عبد الغنى السيد ابو ديب
دنيا محمد عبد الحميد عبد المنعم
محمد احمد السعيد السحراوي
مصطفى محمد سعد زكى
ياسمين الشحات محمد خليل عاشور
اسراء على ابراهيم محمد سيد احمد
اسراء عبد الناصر متولى بكر
عبدالفتاح سامى عبدالفتاح البنى
رانيا فتحى فتحى إبراهيم محفوظ
مصطفى عبد الرازق حسين عبد الفتاح
نرمين خالد حسن محمد ابراهيم
نيره مصطفى السعيد مصطفى سليم
شريف عثمان عثمان الحلوجى
ساره عبد الوارث عبد الصادق نصر
هاديه محمد عوض ﷲ عبد المجيد
مصطفى خالد محمد محمد السيد
مى صﻼح طه محمد عفيفى
رانيا رضوان عصمان رضوان
محمد فتحي محمد عبدالغنى سليم
ايمان شعبان عبدالفتاح ملش
ايمن عوضين منصور حسين
هدى ابراهيم جﻼل نجا الغرباوى
سارة عبد الحكيم عبد الحكيم احمد البهنسى
مارتينا عاطف سيد حنا

الكلية
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجاره عين شمس
اداب دمنهور
تربية جامعة دمياط
اداب انتساب موجه المنصوره
تربية بنى سويف
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
استنفد الطالب رغباته
زراعه المنصورة/رياضة
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية جامعة دمياط
تجاره اسيوط
تجاره طنطا
تربية طفوله ج دمنهور
علوم طنطا
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اداب المنصوره
تجاره بور سعيد
تربية حلوان
تربية نوعية موسيقية اسوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره عين شمس
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
اداب كفر الشيخ
تمريض شبين الكوم المنوفية
علوم رياضة بورسعيد
نوعية بور سعيد
علوم المنصوره
اداب انتساب موجه المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
817410
831757
117007
523572
278507
245212
150641
583713
450509
548123
813241
124654
733621
358246
236451
220918
376954
124063
165398
658257
827357
430976
125389
307257
466858
676185
368056
311751
463632
239546
581544
375651

اسم الطالب
عبد ﷲ شعبان رجب مهنى
خواطر جاب ﷲ عبد القوي رسﻼن
اسامه جمال عبد الجواد عبد ﷲ
منه ﷲ ابراهيم محمد ابراهيم مرسى
سامية مدحت مصطفى عبد السميع
ايه رشاد السيد البكرى
محمود عبد الرحيم على عبد الباقى
سحر اسامة محمد ابو كثير
السيد مصطفى يوسف سﻼم
معوض عبد النبى معوض طه
ابتهال رضا السيد خالد
محمد ابراهيم احمد ابراهيم
اميره محمد سعيد النجار
ياسمين عمر درويش محمود
كريم مجدى لطفى الشربينى
عمر حسين محمد ابراهيم
رحاب منير فاروق اسماعيل
يوسف احمد محمد يونس
احمد محمد حامد رمضان
محمد ناصر عبد السﻼم الشرقاوى
زينب حمدون عبد الحميد هب ﷲ
دينا اشرف ابراهيم محمد الشناوى
كريمان محمد ابراهيم حسين
اسماء سعيد إسماعيل داود
اميرة السيد احمد مبروك
وﻻء احمد محمود فايز محمد
ايمان اشرف فاروق على
محمد عبد الدايم سنوسى مبروك
هدير محمد عبد العزيز حسين العقدة
محمد سيد مغيث محمد
احمد جمال سليمان علي العفيفي
احمد مصطفى احمد البربري

الكلية
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
علوم رياضة حلوان
تربية اسكندرية
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية حلوان
معهد فني صحى امبابة
تجاره طنطا
حقوق طنطا
تربية/رياضه دمنهور
نوعية المنيا
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تربية طفوله الزقازيق
فنون تطبيقيه حلوان
اداب سوهاج
حقوق انتساب موجه عين شمس
علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
علوم اﻻسكندريه
حقوق حلوان
تربية ابتدائي السادات
علوم طنطا
زراعه المنصوره
اثار القاهره
نوعية اشمون
تربية كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه قاهره
حاسبات ومعلومات بنها
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
302909
502765
386189
436461
316642
594210
131297
679062
655049
293183
913311
668821
604886
581601
801077
142137
230711
735128
589310
537269
519057
455837
453184
664790
230740
304594
800929
368638
180779
661987
453807
737346

اسم الطالب
شيماء احمد على حسن ابوسارى
آيه فتحى السيد أبو الروس
اشرقت ابراهيم حسن خليل
اسماء احمد البيومي عبد الخالق سليمان
نورا سامي عبدالعزيز عوض
عبد الرحمن حسن ابراهيم ماضى
مارينا ماجد مكرم ميخائيل
مها عبد الرحمن على عبد الرحمن
احمد السيد عبد السﻼم محمد عبد الوهاب
ضحى عبد الحميد مختار عبدالحميد
اسماء رجب عبده ابوالحسن
ياسمين محمد السيد عيسى
ياسمين اسامة عبد النبى عبد الغفار
عاصم رافت حسين عامر
امجد عز الدين حسن رياض
ابراهيم سامح شحاتة داود
احمد حمدى محمود بيومى
اﻻء عبدالعليم فؤاد عبدالعليم
محمود العشماوى محمد عبد الفتاح المزين
نورهان احمد محروس على ديغم
حبيبة مسعد حلمى الحوفي
أحمد إبراهيم محمد إبراهيم غرابه
علياء محمد عبد المنعم ابراهيم محمد حلمى
ايهاب على محمد عبد العزيز الدركاسى
اسﻼم مصطفى بدوى محمد
اسماء احمد مغاوري احمد عشماوي
محمد قاسم خليل قاسم
عمرو ابراهيم عبدالسميع السيد
عبد الرحمن محمد عبد السﻼم احمد
مها حسين محمد على احمد
فاطمه صﻼح محمد محمد البدرى
لؤلؤه ناصر مصطفى احمد

الكلية
تجارة جامعة السادات
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه عين شمس
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تربية ابتدائي بنها
دار العلوم ج القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية ابتدائي اسوان
رياض اطفال المنصوره
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
زراعه المنيا
حقوق القاهره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم رياضة جامعة السويس
تربية طفوله ج دمنهور
حقوق اﻻسكندريه
تمريض طنطا
تربية طنطا
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
تمريض المنيا
معهد فنى تمريض بنها
حاسبات ومعلومات الفيوم
نوعية المنصوره
تربية طنطا
تجاره بور سعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
682873
213898
148609
538659
828155
673739
114899
577252
379141
160627
903042
353368
315272
901085
837093
374243
806293
312198
597528
752733
672977
830288
657613
532057
660519
223201
465826
436971
664799
125927
609933
167035

اسم الطالب
محمد محمد حامد حامد البدري
هاميس عبد التواب هليل عبد التواب
سماء امام عبد الفتاح امام
آية أحمد قطب بدر الدين
بسام فيصل عبدالفتاح على
ايه ناصر محمود محمود على رجب
منة ﷲ ذكى صﻼح ذكى
ابراهيم عاطف بهى الدين عبد الفتاح الغرباوى
نورهان محمد رفعت محمد امين محمد القشيشى
عبد الرحمن محمد متولى ضيف ﷲ
رومانى رفعت ميخائيل عبد المﻼك
عمر احمد محمد صﻼح
محمد عاطف عبدالستار محمد
خالد احمد محمود على
دينا محمد الصغير أحمد سليمان
نورهان مصطفى عبدالكريم مصطفى حرب
فاطمة الجازي فايز عايد
نادر سعيد عبد المجيد محمد
منه ﷲ رضا محمد محمد رضوان القناوى
ديانا شكري ميخائيل محروس مرقص
مصطفى مسعد احمد مصطفى حافظ ابو النور
محمد احمد محمد الطواب
ميار جمال سمير محمود اﻻلفى
اسﻼم سﻼمه محمد محمد
محمود محمد احمد توفيق
رانيا رافت ربيع ابراهيم
رانيا عﻼء نصر غازى جمعه
سلمى محمود محمد محمدين محمد عبدالحافظ
حسام محمد عوض عوض طبل
منه ﷲ محمد عبد الحميد خليفه
شيماء سعيد عطية السيد أحمد
منار عصام السيد فيصل

الكلية
تجاره جامعة السويس
تجاره القاهره
تربية حلوان
تربية ابتدائي السادات
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
تجاره طنطا
فنون تطبيقيه حلوان
اداب طنطا
كلية الفنون التطبيقية ببنها
اداب بنى سويف
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
معهد فني صحى سوهاج
تجاره اسيوط
نوعية بنها
دار العلوم المنيا
معهد فني صحى رياضه بنها
علوم جامعة دمياط
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره المنصوره
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه المنصوره
زراعه دمنهور
تجاره انتساب موجه المنصوره
طب بيطرى القاهره
تربية كفر الشيخ
اداب اﻻسكندريه
تربية رياضيه بنين المنصوره
طب بيطرى القاهره
علوم بورسعيد
اداب الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
835072
207608
377144
578756
608648
511754
232988
438973
435761
679548
429959
293235
227031
522708
214978
214150
601228
750145
657240
679405
380250
603008
589497
661169
438673
807282
224780
377262
373241
502023
529407
904393

اسم الطالب
أميرة محمد أمين على
يمنى عﻼء الدين عوض جعفر
زينب حسن حسنى محمد حسن
سعيد سامح السعيد السعيد الرشيدى
باسنت جمال ابراهيم عطوه
فاطمة عبد الناصر ابو المجد عبد اللطيف اﻻسيوطى
نورا عبد السﻼم الدمرداش عبد السﻼم
ايه محمد محمد بهلول عثمان
رضوى محمد عبد اللطيف احمد ناجى
وائل محمد احمد محمد على
رضوى محمد قبارى محمد عطيه
بوسي ربيع محمد حسين
مريم مجدى حسنين حسن
روان عبد الحميد احمد حميدو محمد ابراهيم
على ابراهيم بيومى ا براهيم
انس ياسر محمد ابو السعود مرجاوي
عبد الرحمن جﻼل على محمدعيسى
داليا خميس الحسيني عبدالعال
ياسمين محمد ابراهيم الدموهى
زينب عبد المولى ابوالعنين محمد
مريم سيد متولى حسن
اسراء السيد عليوه السيد
احسان عبد السميع عبد الوهاب عبد السميع حسين
روان محمد الحسانين فرحات
همس حازم محمد انيس شعبان
عبد الرحمن محمد رزق محمد
مجدى حسن محمد حسن الخولى
ميرهان صياد حبيب احمد
رمضان عبدالمنعم رمضان سلطان
روان السيد جابر أحمد فرج
مصطفي حسن ابراهيم حسن بوادى
حسين كامل احمد عبد الرحيم

الكلية
معهد فني صحى اسوان
كلية البنات آداب عين شمس
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
علوم المنصوره
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
كلية البنات آداب عين شمس
اداب انتساب موجه دمنهور
حقوق اﻻسكندريه
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
دار العلوم الفيوم
اداب القاهره
تجاره انتساب م .بنها
علوم اﻻسكندريه
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
علوم رياضة القاهرة
اداب الزقازيق
تربية جامعة السويس
تجاره كفر الشيخ
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تربية/رياضه عين شمس
طب بيطرى الزقازيق
تربية بنها
تجاره كفر الشيخ
تجاره اﻻسكندريه
علوم المنيا
معهد فني صحى امبابة
اداب المنصوره
نوعية بنها
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه دمنهور
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
543312
886216
735233
662196
803519
524935
919068
351982
684524
661009
668051
124288
179488
876350
305381
612089
245185
679804
454385
801528
435573
604778
678077
471342
545498
209335
503401
528022
886520
580437
445460
584532

اسم الطالب
احمد فؤاد محمد على حسن
رامى اشرف عوض نجيب
فاطمه عبدالعزيز محمد طلبة
مصطفى المتولى عبد الغفار سالم ربيع
رضوه جمال قاسم على
هبه جمال محمد عبد الحليم
كريم صﻼح عبدالفضيل حسن
احمد محمد عطيه غانم
عزه عوضين عبد الحافظ عوضين
دينا فتوح احمد محمد اسماعيل
نورهان رضا عثمان ابو العينين
محمد ربيع احمد عبد ﷲ
رمضان محمد عبد الفتاح محمد
اميره محمد عوض محمد
اميرة اشرف محمود السيد الشيخه
رنا وليد هانى محمد السعودى
مريم خالد السيد مراد حسن
عبد ﷲ السيد السيد عبد الرحمن مصطفى
منى السعيد محمد الشقفى
اندرو عماد عدلى ضيف
ميرنا احمد منصور عبد الحميد
الشيماء سعيد غنيم حسن
ايمان رضا ابراهيم عبد الحميد حسن
آيه أسامه عبدالمنعم إبراهيم
محمد رجب على السيد رمضان
محمد معتز محمد يوسف احمد
سمر محمد عبد العظيم محمد احمد
فاطمة صالح حسن عبد السﻼم
ثابت شكرى نظير ثابت
عزت ابراهيم عزت السيد احمد الشوادي
يمنى سمير محمد ابراهيم معالى
محمود احمد الشمبكى ابوريه بحيرى

الكلية
اداب اﻻسكندريه
تمريض اسيوط
اثار القاهره
تجاره كفر الشيخ
نوعية موسيقيه المنيا
تربية اسكندرية
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تجاره انتساب م .بنها
حقوق المنصوره
اداب المنصوره
تمريض المنصورة
طب بيطرى القاهره
تربية بنى سويف
اداب اسيوط
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
حقوق الزقازيق
طب بيطرى القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم رياضة الزقازيق
السن المنيا
تجاره اﻻسكندريه
اداب الزقازيق
معهد فني صحى المنصوره
معهد فني صحى طنطا
علوم رياضة كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة جامعة السويس
تجاره اﻻسكندريه
معهد فني صحى اسيوط
حقوق المنصوره
تربية طفوله طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
540647
509267
171610
886474
743389
453190
301123
291801
124500
808422
577320
313184
309311
730103
459264
365132
734635
471883
920513
736948
295522
682785
510098
588927
446471
658837
752543
880425
244766
651768
615131
535265

اسم الطالب
ايه محمد مشحوت عبد العزيز
نورا أيمن رشاد شعبان على
عمار حمدى عبد الكريم رياض
هبه مأمون محمد حسين
عمرو عبد المنعم ابراهيم الشهاوي
فاطمة ظريف فتحى ابراهيم دعبس
محمد احمد عبد الغفور عطية
اية الشحات جمعه عبد الخالق
نادر حمدى عطيه حميدة
همت عصام على محمد
محمد عﻼء محمد غازى ناصف
وﻻء يسري عبد الرحمن عبد المنعم
اميرة اشرف محمد صقر عبد الجواد
نورهان محمد احمد محمد الدحار
نيره صبحي عيسي المدهون
تغريد مصطفى عبدالمحسن محمود
محمد احمد محمد شرباش
احمد محمد عبد ﷲ لطفى عبد العزيز السيد
مارينا صفوت ظريف جرجس
محمد السيد محمد على حسن
ندى طارق السيد عمر
امانى لطفى ابو المعاطى ابو المعاطى الحديدى
السيد احمد محمد حسين حمادى
آيه عبد الجواد ابراهيم حسن عفصه
مهند محمد عﻼء الدين محمد القللى
اميره سامى عبد الفتاح السعيد
اسماء سﻼمه سالم محمد سﻼمه
فاطمه الزهراء عبد الجابر عبد الساتر بكر
مصطفى عز الدين عبد الباقى منصور
احمد سعد احمد كمال احمد عابد
عبدﷲ فوزى السيد ابراهيم
سارة رجب عبد الحميد اسماعيل

الكلية
تربية دمنهور
حقوق اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه بنى سويف
تجاره اسيوط
حقوق الزقازيق
تربية طنطا
معهد فني صحى بنها
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية حلوان
اداب جامعة دمياط
اداب المنصوره
تربية ابتدائي السادات
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية/رياضه كفر الشيخ
زراعه القاهره
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
تجاره كفر الشيخ
معهد فني صحى سوهاج
معهد فني صحى الزقازيق
حقوق انتساب موجه القاهره
نوعية المنصوره
تجاره دمنهور
تربية بنها
تجاره طنطا
معهد فني صحى المنصوره
علوم بورسعيد
تجاره اسيوط
علوم رياضة حلوان
اداب انتساب موجه المنصوره
طب بيطرى الزقازيق
تربية طفوله ج دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
558347
306814
516467
138888
318318
375285
384665
373996
219956
680182
156611
807315
479376
106909
511689
240993
754715
443322
316489
539460
754793
894926
460512
458374
236439
508503
891078
463072
735968
583232
581630
135297

اسم الطالب
مارية عيد عطية ابراهيم غنيم
اسراء طارق مصطفى كامل
محمد الجبالى شعبان محمد نصار
محمد اﻻمام السيد اﻻمام
حسن رفعت حجازى احمد
رقيه طاهر كمالى محجوب
باهر محمد عرفان عشرى
نور طه حسين امام عجل
ايه مصطفى صادق محمود
عبير رضا عبد الحميد منيع
نادر نبيل لبيب صالح
محمد نور حسن نوبار
نهي عبدالمنصف اسماعيل عزام
لينة محمد احمد ابراهيم دربالة
رانا السيد جابر مصطفى
حميدة جمال عبد المجيد ابو اليزيد
احمد محمد عبد الوهاب محمد
همس هشام ابو الفتوح احمد آدم
اسراء عبد الحميد عبد الغنى عبد الحميد رضوان
إيمان كامل عبدالهادى عبدالقادرعمر
محمد حجازى ابراهيم حسنين حجازى
نورهان محمد عبد القادر احمد عمران
خالد شكوكو سعد محمد مبارك
محمد فتح ﷲ سعيد دقينش
عمر محمود شعبان على
نرمين عمرو احمد احمد ابراهيم
مارينا سامى ز كريا اقﻼديوس
علي حسن علي عبدربه غازى
اسماء حرب عبدالحليم احمد
منار السيد صالح السيد الشطيرى
عمرو مصطفى حسين عبد الرازق سالم
محمد حسين رشاد محمد

الكلية
تربية ابتدائي دمنهور
تمريض شبين الكوم المنوفية
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
معهد فنى تمريض بنها
اداب انتساب موجه عين شمس
اداب الزقازيق
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
تربية/رياضه المنصورة
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
علوم رياضة اسوان
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية دمنهور
علوم العريش/رياضة
تجاره سوهاج
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
علوم كفر الشيخ
تجاره طنطا
اداب كفر الشيخ
تمريض اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
نوعية الزقازيق
اداب طنطا
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
373322
734505
319369
460996
210133
894713
526944
885058
681336
605085
105213
530179
324651
754002
151706
179457
224998
179042
592519
162444
460608
163386
814653
747607
300399
505661
726208
373431
907772
755097
827041
430900

اسم الطالب
محمد ناجى منير صالح العربى
ايمان يوسف رمضان يوسف
نورا محمد عبد الحميد يوسف
احمد زكريا بركات اﻻخريطى
هبة ﷲ مصطفى احمد محمد احمد
اسراء عبد المحسن محمود عبد الوهاب
مريم أحمد أبودهب عباس حجازى
محمد جمال ابراهيم رجب
اﻻء كمال محمد على عطا ﷲ
اسماء سمير حسين احمد كركر
فتحي نبيل فتحي موسي
احمد رجب عبد المقصود احمد مراد
اسماء عﻼء الدين عبد المولى يوسف احمد
ايه السيد محمدعلى المحمودى
محمد مجدى عبد السﻼم حسن
محمد حسن سيد حسن
مصطفى شريف محمد محمد الوردانى
ميار عادل محمود سيد
اﻻء محمد السيد العدوى ابو العطا
هاجر حسن رفاعى دسوقى
احمد عوض عبدالرحمن عبدالحميد سلهوب
يمنى مصطفى محمد راضى
احمد هنى زغلول محمد
اسراء سيد احمد بربرى
ريم احمد سيد احمد خليل
على محمد سيد فتحى
محمد سلمان محمد محمود
مصطفى احمد السيد عواد بدر
عبد الرحمن عدلى زكى متولى
عبد اللطيف ابراهيم عبد اللطيف خليل الشاعر
رحمة خلف احمد محمد
ميار احمد عطيه ادريس احمد

الكلية
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب سوهاج
زراعه اﻻسكندريه
إعﻼم بنى سويف
تجاره المنصوره
اداب الزقازيق
السن عين شمس/رياضة
اداب دمنهور
تربية طفولة الغردقة
تجاره بور سعيد
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره بنى سويف
كلية الزراعة جامعة دمياط
معهد فني صحى بنى سويف
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنها
معهد فني تمريض سوهاج
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تجاره اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
461473
367156
669609
876920
880691
282490
904196
543215
592635
159220
666860
808584
155494
289253
661473
659440
520019
224878
889516
149737
593080
167597
216193
663987
756870
286964
676673
209300
433841
165109
322558
228467

اسم الطالب
سماء محمد عبداللطيف عيسى
احمد عاطف السيد عبدالفتاح سيف
على السيد متولى محمد السيد
رانيا يحيى حسين خليف
مصطفى دسوقى سيد عبد الرحمن
دانيل مﻼك دانيال قلدس
محمد عبد الراضى حامد الراوى
احمد مصطفى احمد مصطفى عطية
هند احمد مصطفى شعبان
اسماء عادل محمد عبد القادر
عادل مصطفى عبد المعطى حماد
احمد صفوت محمد عمارة
اسماء محمد سيد عزب
يوسف ياسر ابوالدهب عبدالرؤف
دنيا السعيد عبده على موسى
اﻻء محمد محمود عبد السﻼم عبد الفتاح
ايمان محمد حلمى محمد شرف
احمد وائل عيد اسماعيل
محمود كامل عباس احمد
امنيه عثمان سيد عثمان
سلمى محمد عبده ميالو
جهاد صابر خميس عبد النبى
علياء بسيونى ابو اليزيد صبرة
هبه نبيل احمد على السيد احمد
جهاد حامد عبدالعزيز احمد
عمر عادل حسن محمد
احمد محمد حلمى سالم على ضيف
مروه خالد عبد الحميد محمد
محمد احمد السيد محمود عبدالعزيز
اسماعيل محمد عبد الوهاب حسن
هدير عبد القادر عبدالناصر حمود
احمد سيد ابراهيم على

الكلية
تربية كفر الشيخ
علوم رياضة الزقازيق
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تربية اسيوط
معهد فني صحى رياضه اسيوط
علوم رياضة عين شمس
حقوق سوهاج
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره بنى سويف
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره المنصوره
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب طنطا
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية الزراعة جامعة دمياط
اداب الفيوم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم المنصوره
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب باﻻسكندرية
حقوق عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
حقوق شبين الكوم ج منوفية
فنون جميله فنون حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
579350
591382
440452
527496
819542
813282
453286
589522
730048
913047
387425
208702
665235
446947
682374
304948
503224
580771
899244
829936
445294
212730
277649
132602
520977
321813
447701
534062
676984
756061
531291
214951

اسم الطالب
روزان خالد انور عباس
شاهندا مالك محمد خليفه
مروة احمد محمد محمد عطية
امنية اسماعيل احمد عبد الرحيم محمد
محمد تمام محمد محمد
عﻼء خلف شعبان محمد
نهلة رشاد ابو طالب عبد ﷲ ابو طالب
حنان شوقي محمد شعبان
دينا اسامه أنيس حامد
اسماء محمود محمد حفني
محمود عبدالعزيز عبدالمنعم زغارى
نورهان محمود توفيق محمود
ايمان رجب شعبان ابراهيم سعده
حسن السيد محمد محمد ابراهيم
محمد منصور منصور محفوظ
مريم عبد ﷲ رمضان امام البحيرى
عمر عادل محمد علي عبد العال
حسام عصام ابراهيم الدسوقى العبد
خالد عطا ﷲ محمد محمد
وﻻء عبدالفتاح محمود جاد
ايمان محمد محمود محمد ابوسبعه
مصطفى خالد محمد محمد على
حسام كمال مصطفى فؤاد مصطفى خليل
عمر خطاب فرج خطاب
بسينة علي جﻼل عبدالسﻼم عبد ربه
عصام نصر عبد ﷲ على زياده
مهند مسعد محمد مصطفي الششتاوي
سلمى اسامه احمد السباعى سالم
محمد احمد السيد عباس ابو العﻼ
اسﻼم رضوان رضا اللة رضوان
احمد عبد الخالق عبد المقصود عبد الخالق منجود
اسﻼم خالد صﻼح عبد الرحيم

الكلية
حقوق طنطا
معهد فني صحى بور سعيد
علوم اﻻسكندريه
علوم اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
اداب انتساب موجه المنيا
تربية طفوله طنطا
تربية طنطا
تجاره الزقازيق
معهد فني صحى اسوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
فنون تطبيقيه حلوان
اداب المنصوره
تجاره طنطا
تجاره المنصوره
علوم بورسعيد
تجاره اﻻسكندريه
تجاره طنطا
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تجاره طنطا
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
دار العلوم ج القاهره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
اداب انتساب موجه طنطا
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه المنصوره
دار العلوم ج القاهره
تجاره دمنهور
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
672007
390647
912305
909709
611055
278653
292950
609900
729817
600363
311352
592259
670943
234547
278967
163336
465420
380758
891230
818890
661753
307768
302794
651933
918323
378554
739361
434841
912307
736580
893726
378426

اسم الطالب
احمد خالد عبد المقصود السيد على
مصطفى احمد محمد احمد الشافعى
احمد سليمان محمد عبده
هبه فتحى عبد الرحيم عبد الحليم
ليلى سعيد عبدالمنعم محمد
محمد هاني محمد احمد طنطاوى
مروة جميل عبيد محمد سليمان
محمد يحى محمد ابراهيم
هاديه ابوسبع محمد ابوسبع سليمان
ريهام مرزوق محمد احمد عبدالحافظ
مي محمد عبد العزيز فرحات
وﻻء عﻼءالدين محمد الديب
هبه نبيل الحسن جميل ضيف ﷲ
احمد وحيد ابراهيم عبدالعزيز نصر
جمال احمد محمد احمد البيومى
زياد محمد عبد الحليم عبد المجيد
محمد مصطفى عبد اللطيف محمد غازى
ليلى مكرم حسنى احمد هيكل
سوسنه يحيى فكرى نصيف
محمود جمال سﻼمه عمر
صفيه محمد محمد عطيه الدمراوى
اميرة عيد محمد عبد الستار
احمد سمير احمد يونس
احمد محمد عبد السﻼم احمد
ايه محمد صابر محمود
محمود صابر محمود صابر
اسراء محمد سعيد محمد
عﻼء عبد العزيز صﻼح محمد
اسﻼم عصام عبد الوهاب امام
ايه محمد حسن احمد السيد
كريم محى الدين ابراهيم احمد
ندى لطفى محمود اسماعيل

الكلية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم رياضة اسوان
تربية ابتدائي اسوان
تربية ابتدائي اسوان
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
دار العلوم ج القاهره
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم رياضة شبين الكوم
معهد فني صحى بور سعيد
زراعه المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حقوق بنى سويف
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
تجاره عين شمس
معهد فني تمريض اسيوط
علوم المنيا
تجاره طنطا
تربية طفوله شبين الكوم
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تجاره المنصوره
تربية سوهاج/رياضة
حقوق عين شمس
زراعه الزقازيق
تجاره سوهاج
تجاره سوهاج
تربية الزقازيق
تجاره سوهاج
كلية البنات تربية عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
210550
684438
725659
451360
891841
884780
512826
505450
112884
143458
806368
382855
445739
389167
292862
277636
374611
742844
210594
297538
296345
607975
140383
891077
901814
514632
150357
310585
310582
117837
531867
604865

اسم الطالب
مايا محمود محمود السيد دومه
محمود عبد الرحمن محمود عبد ﷲ
ميار حسن محمد محمد عثمان
محمد زكريا محمد موسي
محمود تهامي ثابت حسن
مينا جرجس عوض جرجس
هدير محمد كامل عبدالعال شعبان
محمود محمد محسن احمد سليم
هدى سعد الدين محمد محمد
ابرام سامى داود غالى
آيه أشرف سيف النصر احمد
اسﻼم وائل شحاته محمود
ايه صبرى احمد ابراهيم زغلول
زينب اسماعيل محمد اسماعيل
هايدي السيد مصطفى السيد مصطفى
محمد فرج ابراهيم جمال الدين
محمد ممدوح عبدالعليم على
حنان علي احمد احمد
شيرى عصمت فرج ينى
ايريني سامي ثابت نجيب
دينا محمود عبد العواد عبد ﷲ
اميره ممدوح عبد الحليم ابراهيم كامل
هاني احمد فتحي عبد الحميد
لمياء ياسر رشاد صديق
سهير محمد حسن السيد
احمد نبيل احمد سالم احمد ابراهيم
سلسبيل مصطفى احمد احمد
اية حسنين عبد الحليم عمران
اميرة محمد حمدي محمد
شروق كمال احمد البدوى
محمد حمدﷲ حافظ عكاشه
نجﻼء فتحى عبدالسﻼم محمد

الكلية
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره الزقازيق
تجاره طنطا
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه اسيوط
علوم اسيوط
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه دمنهور
زراعه القاهره
حقوق القاهره
اداب المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب طنطا
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب م .بنها
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تجاره انتساب م .بنها
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اداب عين شمس
تجاره عين شمس
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره الزقازيق
زراعه القاهره
تمريض اسيوط
اداب سوهاج
اداب دمنهور
زراعه عين شمس
طب بيطرى جامعة السادات
معهد فني صحى بنها
نوعية عباسيه
علوم دمنهور
علوم الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
299555
881904
828269
682851
500053
427622
837208
239068
303016
296296
902203
755984
878736
595529
609889
448039
587594
580457
382055
811537
466993
539472
382380
308508
452104
509828
596759
606674
235986
808026
726288
229669

اسم الطالب
سارة احمد محمد محمود جاد المولى
اسماء عونى سعد الدين عبد السميع
ايمان احمد ابو العﻼء محمد الصاوى
كريم هشام كمال مصطفى رحمو
روان عادل ابراهيم عبد العال موسى
فاطمة محمد حسن عبادى
محمد خالد أحمد محمد
محمد هاشم عبدالحميد سيد
اية يسري مصطفي احمد
زينب احمد محمد محمد عبد ﷲ
رانيا محمد فراج محمود
وفاء حماد سﻼمة سلمان
حسين احمد محمد عكاشه
خالد عزيز محمد عبدالحميد جعفر
سعيد عادل فكرى مصطفى
مصطفي طارق عز الدنيا فايد
مى احمد على كمال الدين احمد غنيم
إيمان عبدالمنعم مسعد رضوان السيد
اسراء عماد ابراهيم العزازي
مريم محمد عزت احمد علي
ندى احمد سعد صحصاح
أيه محمود محمد حمودة
محمد ياسر محمد الشقرفى
اية مرضي جابر قديحه
محمد ابراهيم محمد ندا
محمد شريف قدرى ابراهيم عبد الفتاح
معتز مجدى محمد خليل البلبيسى
ايه محمد ابراهيم محمد
مروان محسن محمد محمد
السيد احمد السيد عبدالجواد
ممدوح محمد عبدالمنعم حسين
مريم حافظ حسان حافظ طه

الكلية
تربية حلوان
تجاره اسيوط
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره بور سعيد
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
تجاره طنطا
اداب شبين الكوم ج المنوفية
حقوق عين شمس
تربية سوهاج
تربية العريش
علوم اسيوط
تجاره بور سعيد
تربية الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية بنها
تربية طنطا
اقتصاد منزلى حلوان
تربية رياضيه  /بنات المنيا
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تربية دمنهور
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
طب بيطرى جامعة السادات
علوم طنطا
اداب انتساب موجه دمنهور
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب الزقازيق
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حقوق بنى سويف
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
137562
129740
875309
581806
280600
878390
433001
366954
749945
837118
149052
880020
385875
585873
211508
906789
218562
222418
901250
157005
548211
660622
533245
885049
166902
235392
537658
436909
228892
158652
733550
361472

اسم الطالب
احمد محمد عطيه عبد الحليم
احمد خالد اسماعيل علي راشد
ديفيد ثروت راتب حسب ﷲ
عبد ﷲ أحمد عبد العظيم العزب
شادي اسماعيل محمد أبو زايد
منال اسامه سﻼمه احمد
احمد السيد على السيد على حسن
ادهم عبدالمنعم سليمان حسانين الشرقاوى
منه ﷲ غريب عبدالمجيد عبدالمنعم
هيﻼنه نشأت سعد فرح
اسﻼم عبد التواب جمال مراد
هدير محمد عبد الحكيم فرغلى
اسراء احمد سعيد عثمان
محمد حازم عبدالفتاح البشبيشى
نورالهدى مصطفى محمد عبدالحليم
محمود البدرى سعيد محمد
هبة سيد فؤاد حسنين
احمد شريف عبد الحميد الشريف
امل محمد عبد السميع عبد الوارث
راوية احمد حسن فتح ﷲ
يوسف حسان عبدالفصيح المعزاوى
اشرف محمد محمد ابراهيم السيد
مروه متولى ابراهيم متولى البنا
كيرلس نادي فهيم يونان
مورا مدحت انور بولس
داليا عبد الكريم مصطفي عبد الكريم
منال حسن إسماعيل حنفي
تريفينا هانى صدقى عطا ﷲ
محمود عبد الحميد محى الدين عبد الرحمن
اسراء محمد على محمد
محمود عبد الهادى حجاب عبد الهادى
اسراء حسن على محمد النويهى

الكلية
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
علوم اسيوط
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية رياضية بنين بنها
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
كلية علوم الوادى الجديد
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه اسيوط
اداب المنيا
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
كلية البنات آداب عين شمس
اداب سوهاج
السن عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد فني صحى سوهاج
اداب انتساب موجه بنى سويف
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
حقوق المنصوره
تربية اسكندرية
معهد فني صحى اسيوط
اداب بنى سويف
ع.دولى اعﻼم مدينةالشروق
تربية دمنهور
تجاره اﻻسكندريه
حقوق عين شمس
حقوق بنى سويف
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره عين شمس

Page 4825 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
501943
838295
594851
525535
467986
364079
654873
664709
128059
579785
612241
581779
681460
444054
470377
605399
800883
299282
912115
456487
113617
670375
312470
425346
135792
164510
608610
595642
669575
741615
239150
212749

اسم الطالب
يمنى احمد السيد جاد على
سمية حمدى حسين شاذلى
ياسمين احمد محمدي القدري عباس
رضا محمد مرسي محمد نصر الدين
هبه امام امام احمد
صفاء عبدالعزيز بركات بدر
سعاد جمال الشحات حجازى حجازى
اسﻼم عبد القادر مصطفى السيد
هدية احمد مصطفى احمد
عهود خالد السعيد عبد ﷲ عطا
جمال هشام احمد محمد ابراهيم عمرو
السيد السعيد عبد المنعم عبد الهادى رزق
هدير سمير فتحى محمد كراوية
اميره سامى فوزى سعدالدين غباره
شاهر على محمد على سالم
دارين خالد محمد محمود
نادية على محمد ابراهيم
سمر محمد زيان محمد
احمد عيسى محمد على
ايمان عبدﷲ محمد مصطفى السايس
ابراهيم احمد دسوقى ابراهيم
امل على فتحى عيسى
مغاوري ماهر مغاورى محمد عمار
محمد مصطفى السيد مصطفى
شروق محمد عبد الفتاح محمد
اسراء احمد رمضان عبد الغنى
محمود عزت على سرحان
وﻻء محمد غازى فضيلة
احمد هﻼل عبد الرحمن قنديل النمر
رامى عماد سامى محارب
محمد خيرﷲ محمد ماهر
شروق فتحى صالح احمد

الكلية
اداب اﻻسكندريه
اقتصاد منزلى حلوان
تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالبات
زراعه اﻻسكندريه
السن عين شمس
ع.كندى تكنو.اعﻼم ت.خامس
معهد فني تمريض المنصوره
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تربية عين شمس
تجاره المنصوره
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي المنصوره
طب بيطرى بنها
تربية كفر الشيخ
طب بيطرى الزقازيق
اداب المنيا
تربية عين شمس
اداب سوهاج
معهد فني صحى طنطا
تجاره القاهره
تربية رياضية بنات المنصورة
علوم رياضة بنها
تربية ابتدائي فرع مرسى مطروح
حقوق انتساب موجه حلوان
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
كلية الزراعة جامعة دمياط
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
383281
536511
677572
534441
544855
544774
650638
110549
911179
548148
586564
684005
301265
883842
745364
523992
753544
607903
527641
281060
161700
654848
743720
580644
169229
605878
607161
508491
426860
162838
109773
379603

اسم الطالب
الشيماء جمال محمد شحات
دينا صﻼح منصور مهدى مشعل
احمد حسام عبد المحسن احمد
داليا عبد العزيز محمد يوسف القصبى
عبد ﷲ على فتحى على شعبان
احمد حسن علي حمدين احمد
مرام محمود محمود عبد اللطيف صقر
يوسف عﻼء الدين رمضان حسين
مقبل جعفر احمد اﻻدريسى
محمود مصطفى درويش مصطفى التلوانى
عبد ﷲ عادل متولى العجمى
اسماء محمد رزق وهبه جمعه
احمد صبري عبدالظاهر بدوى
بسمه عبد السيد جرس عبد السيد
ايه احمد محمد علي ابراهيم
ياسمين محمود محمد محمد احمد سالم
محمد عصام محمد محمد الفوى
هدى عبدالعال علوان محمود محمد
أمانى محمود كامل على السنكرى
علي احمد دردير محمد
شرين شعبان سيد محمود
داليا عبد الرحمن على محمد سيد احمد
شيماء محمد ابراهيم السيد
محمود عبدالرحمن ابراهيم المتولي
ريم جمال نادى احمد
اﻻء حمدى سميح احمد قاعود
ايمن طارق ابراهيم محمود ابو زيد
مها جمال عبد العزيز السيد سليمان
الشيماء عبدالحميد عبدالرواف عبدالقادر
احمد محمد صبحى احمد
هشام خالد عبد الحميد محمد
عبدالعزيز طه عبدالعزيز طه بيومي

الكلية
كلية البنات تربية عين شمس
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره المنصوره
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم رياضة جامعة دمياط
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
ك.ت .فني صناعى اسوان
حقوق اﻻسكندريه
السن عين شمس
طب بيطرى كفر الشيخ
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره اسيوط
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره اﻻسكندريه
حقوق المنصوره
استنفد الطالب رغباته
علوم اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
تربية المنصوره
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني صحى رياضه طنطا
علوم حلوان
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
طب بيطرى فرع مطروح
تجاره بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية/رياضه بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
822559
378296
302411
283267
121466
222109
527482
656856
910672
812468
614022
156386
536216
252911
828135
239141
471988
904684
750566
892099
454324
317062
585303
448772
881081
677053
613407
753683
169081
846971
918276
612035

اسم الطالب
هايدى محمد رشاد محمد
ايهاب سﻼمه سيد سﻼمة
السيد ايمن السيد البرماوي
محمد اسامة فوزى عبدالفتاح
محمد صﻼح عباس مصطفى
هشام مصطفى الفضالى عبد الحميد المعصراوى
اسراء على عبدالفتاح عبد الحميد حميدو
عبير اشرف كمال عطيه
سميحه محمود مهدى برسي
نورهان احمد رجب راضى احمد
جيهاد عصام احمد البدوى حامد
اسراء احمد كامل حماده
سارة فرج اسماعيل حسين الفقي
نهاد احمد سﻼمه احمد
مروة احمد نظام محمد ناجي
عماد عصام الدين جمعه محمد
خالد ابراهيم عبدالمقصودعبد العزيز عبدﷲ
ابتسام محمود حسن عبد المبدى
عمر ناصر احمد سعد ﷲ عبد الحليم
هاله صابر محمد احمد
ميرنا خالد محمد نصار
منة ﷲ عاطف احمد السيد ورد
محمد أحمد محمد الجندى
يمنى طارق عبدالحميد محمد
نادر راشد ماضى رفيله
ايمن محمد الصاوى على محمد احمد عمارة
امين محمد يسن امين محمد مرسى
محمد اسامه خالد خليل منصور
ام الخير احمد طلبه ابراهيم
ابراهيم منصور ابوالمجد مصطفى
عبير عنتر امين عبداللطيف
سارة حسنى حسن محمد حسن

الكلية
حقوق قنا جنوب الوادي
تربية ابتدائي بنها
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه المنصوره
تربية اسكندرية
رياض اطفال المنصوره
تربية ابتدائي اسوان
اداب المنيا
رياض اطفال القاهره طالبات
علوم بنى سويف
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
خدمه اجتماعيه حلوان
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره كفر الشيخ
علوم سوهاج
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
إعﻼم بنى سويف
علوم طنطا
رياض اطفال القاهره طالبات
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
اداب طنطا
حقوق اسيوط
علوم المنصوره
نوعية الزقازيق
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تربية/رياضه الفيوم
حاسبات ومعلومات المنيا
تربية ابتدائي سوهاج
نوعية الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
669360
541946
530978
279971
756718
910396
607190
388800
466235
908798
243873
654633
139643
130349
737778
503414
658513
168783
369812
112559
377166
665107
532979
150278
387200
391508
882144
738841
359855
161359
471170
285589

اسم الطالب
محمد عصام طه محمد علي
محمد احمد حماده نوح حماده
محمد منشاوي خميس منشاوى ابو مدينه
فادي اشرف يوسف شحاتة
نبيل بهاء الدين نبيل محمد
نهى الشافعى محمود صالح
عبد الرحمن عاطف ابراهيم محمد
على محمود على محمد
هاجر مسعد احمد محمد الجندى
نشوى ابراهيم على احمد
اسﻼم احمد فتحي محمد
هبه ﷲ فؤاد حلمى محمد صقر
جميله اسماعيل سيد اسماعيل رضوان
ايه عزمي محمود احمد
اسراء السيد يوسف عبدربة
مى محمد حمدى محمد شبل صالح
ناهد عصام محمد جاد كشك
مى محمود ابوزيد عثمان
اسﻼم اشرف عبدربه محمد
ريهام رفاعى محمد صﻼح الدين
نورهان نجيب عزيز حسين ابراهيم
رامى محمد بركات احمد
محمود عبدالحليم محمد على
منار جمال محمد حسن
فاطمه محمود سﻼمه محمود
نادين عبدالهادى عبدالهادى مبروك
ناصر لمعى عبد المﻼك حنا
عاطف عيد ابراهيم شمس الدين البشﻼوى
عمر هيدى عبدالعزيز حسب
عﻼ طاهر حسين احمد
هاجر متولى محمود بسيونى عيسى
محمود هشام محمود ابو سنه

الكلية
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم رياضة اﻻسكندرية
السن عين شمس
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب العريش
حقوق اسوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حقوق بنها
اداب سوهاج
كلية الطب البيطرى جامعة أسوان
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
حقوق القاهره
اداب انتساب موجه القاهره
نوعية الزقازيق
حقوق اﻻسكندريه
تربية المنصوره
معهد فني تمريض الفيوم
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
تجاره انتساب م .بنها
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تجاره جامعة السويس
زراعه دمنهور
اداب انتساب موجه القاهره
كلية البنات تربية عين شمس
اداب عين شمس
تجاره اسيوط
حقوق الزقازيق
السن عين شمس/رياضة
تربية بنى سويف
تجاره كفر الشيخ
السن عين شمس/رياضة

Page 4829 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
890654
660727
885645
909771
456619
832033
545506
585351
906867
523365
814594
128835
662260
436526
362407
473487
831095
906326
511661
479100
913363
905448
581750
147309
234575
390137
746729
210680
317375
230023
154670
598206

اسم الطالب
احمد عبد الحافظ حسين عبد الحافظ
مروه شعبان عطيه حامد العطار
ايات ناصر عطيه عبد الحافظ
ميار احمد عبد العزيز منصور
دينا رضا اسماعيل صقر
فاطمه الطيرى حامد احمد
محمد عمر محمد السيد محمد
أماني الموافي مصطفى نواره
اسراء محمد المطيع عبد ﷲ عبد الموجود
محمد احمد احمد مبروك البنا
محمود محمد عبدالرازق على
مريم محمد محمود محمد السيد
صادق بسطا صادق بسطا مسعد
علياء على فؤاد عبد العزيز
ايه احمد محمد ابراهيم على
دعاء لطفى خميس محمد قاروصة
احمد رجب عبيد احمد
مصطفى طلعت يوسف حسين
بانسيه محمد ابراهيم محمد
ايه محمد عبد المولى ابوزيد ابوسكين
بسمه عبد الجواد ابوالعﻼ احمد
ايه عصام احمد محمد
احمد طارق عبد الرحيم عبدالفتاح الدغبشى
محمد ابراهيم محمد عبد العال
محمد صﻼح محمود محمد
دينا محمود حماد السيد
حنان حمدى جودة عبد اللطيف
احمد حمدى محمد عبد الحميد محمد سويلم
اسراء محمد عيد بيومى
عزه مدحت النقراشى سبع
رغدة رمضان عبد العزيز بسيوني
كريم محمد أسعد الموجي

الكلية
معهد فني صحى رياضه اسيوط
علوم بورسعيد
معهد فني صحى اسيوط
حقوق اسوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره اﻻسكندريه
اداب المنصوره
اداب سوهاج
زراعه اﻻسكندريه
حقوق بنى سويف
السن عين شمس
علوم جامعة دمياط
تربية اسكندرية
تربية حلوان
تربية كفر الشيخ
ك.ت .فني صناعى قنا
تجاره سوهاج
تجاره جامعة السويس
تربية ابتدائي كفر الشيخ
معهد فني صحى اسوان
تربية طفوله سوهاج طالبات
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره جامعة السويس
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي شبين الكوم
تجاره عين شمس
تمريض بني سويف
تجاره بور سعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
664315
582386
596161
225132
389447
741862
514806
367396
889616
314157
134283
368397
378976
230319
677045
668747
352679
905009
455142
746191
672138
611842
307648
741433
159587
104244
242993
425593
467709
508442
389362
115478

اسم الطالب
سا ر ه عﻼ ء زكى احمد يوسف عدوي
لمياء لطفى محمد فرج
دينا صابر أحمد البياع
محمد احمد عبده احمد
اسﻼم محمد محمد محمد شاهين
احمد عماد الدين عبدﷲ سليم
يوسف محمد عبد الحليم حافظ الشافعى
هبه عبدالرؤف عبدالرحمن حسن باشا
ماجده منور شكر ﷲ إلياس
هدى محمد مختار عبد الغنى
عمر سيد محمود محمد
سماهر عبدالعزيز رمضان عبدالعزيز الكشك
سالى حاتم عبدالمطلب عواد ابوشنب
ماريا ميخائيل شفيق اسحق
اسامه سيد احمد محمد سيد احمد هاشم
وسام اسماعيل محمد خاطر
نوران احمد ابوالمجد عبدالعزيز
زينب عبد الرحيم عبد السميع غالب
احمد ابو المحاسن ابراهيم فروج
احمد العيسوى محمود عبد العال
رحمه احمد العوضى احمد
ندى سالم عبد الرحمن سالم على
شيماء عبد العظيم جادﷲ السمانى
علي رضا ابراهيم محمد الشربيني
محمد محمود محمد سالم
ميرنا مجدى محمد ابو المجد
رضوي جمال عبد المحسن رزق
محمود محمد محمد احمد الدسوقى
محمود محمد مصطفي محمد
إنجي عﻼء علي شعيب عبد الرحمن
اسماء عماد حسن عباس محمد
ساره حسام الدين ربيع خليل

الكلية
تجاره بور سعيد
طب بيطرى المنصوره
تجاره بور سعيد
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق انتساب موجه عين شمس
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
اداب دمنهور
تربية بنها
تجاره اسيوط
تربية السادات
تجاره سوهاج
تربية بنها
تجاره انتساب م .بنها
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
حقوق المنصوره
تجاره عين شمس
تجاره سوهاج
تربية ابتدائي طنطا
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
معهد فني صحى المنصوره
علوم الزقازيق
تجارة جامعة السادات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنها
تمريض القاهرة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
836725
376672
465505
737196
214460
531043
225365
110274
823798
210026
606244
848223
140310
457463
843530
296564
446166
307489
437010
537737
672507
748738
674705
109981
145048
680995
377541
142914
751186
309869
160576
822949

اسم الطالب
اسماء عبد الباسط يوسف احمد
بوسى محمد ممدوح السيد منصور الخولى
اسراء محمد عبد العظيم متولى
محمد طارق موسى نصار
ابانوب اشرف نبيل اسكندر
حماده خالد عبدالخالق يوسف حسن
مى احمد ابراهيم بدر سويدان
كيرلس عادل ونيس شنوده
محمود عمر محمود عبداللطيف
كريم احمد عبد العليم مرسى
محمد حسن على حسن جمعه
محمد صﻼح محمود موسى
عمر محمد محمد عبد العزيز
ايمان عبد ﷲ مصطفى نصار
كريم محمد عبد الظاهر عبد الرحمن
شيرين صبحي سﻼمه عبدالمجيد
احمد رمضان علي السيد عبدالهادي
ريم خالد ابراهيم عليوه
مريم محمد فتح ﷲ يوسف عصر
اسراء محمود عبدالرؤف عبدالمقصود القونى
شيماء احمد صبحى المرسى
شذا سامح محمود محمد
احمد سيد احمد محمد حسين الديب
محمد احمد ابو سريع محمد
توفيق سﻼمه السيد محمد
احمد محمود محمد محمد سالم
اﻻء محمد محمد السيد خطاب
اسراء محمد هاشم احمد
محمود احمد محمود احمد همام
نادر احمد مصلحى سماحه
هدير رمضان شحاته حسب النبي
الحسين عبدﷲ جابر اسماعيل

الكلية
اثار قنا جنوب الوادي
اداب انتساب موجه بنها
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره دمنهور
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره عين شمس
نوعية الزقازيق
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
اداب انتساب موجه حلوان
اداب كفر الشيخ
السن المنيا
تربية ابتدائي عين شمس
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية أساسي اسكندرية
تجاره دمنهور
تجاره المنصوره
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره عين شمس
حقوق شبين الكوم ج منوفية
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
علوم بنها
حقوق القاهره
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف/رياضة
تربية ابتدائي بنى سويف
تجارة قنا ج جنوب الوادي
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
586669
219377
321621
728566
453460
447422
673340
587296
277445
291764
542777
728337
127602
654624
207529
387449
430937
592006
323201
726879
140858
533474
587262
210654
301108
302942
675221
665251
237768
245286
362383
814020

اسم الطالب
احمد نسيم محمد عامر
مينا ناصر عبد السيد ارمانيوس
ابراهيم اشرف عبد الحكيم على مصطفى
امانى نبيل السيد محمد محمد احمد بغدادي الشرقاوي
اسماء محمد ابراهيم عيسي
محمد ابراهيم فوزي شفيق على
ايه رضا الحسينى موسى ابوموسي
ساره مصطفى عبد المنعم محمد البلقاسى
محمد مجدي ناصر وحيد الدين حافظ
مصطفى عﻼء الدين مصطفى قنديل
يسرا محمد عبد المنعم بيومى
احمد يسرى احمد محمد محمد
سارة حامد محمد على
محبوبه العربى عبد اللطيف احمد
منه ﷲ اسامه عبد الحميد سليمان
عمرو عمادالدين عبدالواحد متولى
صابرين محمد صابر محمد رزق
نورهان اسعد عبده ابو ليله
نهال عبد ﷲ ابراهيم احمد ياسمين
منه ﷲ عﻼء حمدى عبد الرحمن
ناديه مصطفى توفيق السيد
هند مصطفي كامل حسن
ايمان محمد صبحى السيد عثمان
نوران السيد اسماعيل محمد
عبد ﷲ صبحي ابراهيم قاسم
حنان صبري عبد العاطي حامد ابو العنين
هاجر مصطفى السيد حوطر
ايه سمير محمد عبد الجواد الشبكي
اية ناصر صديق على
سلوي محمد عبد المنعم نصر
ندى مروان كمال عزالدين
محمد جمال حسانين علي

الكلية
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
ع.دولى اعﻼم مدينةالشروق
اقتصاد منزلى حلوان
رياض اطفال المنصوره
اقتصاد منزلى حلوان
علوم رياضة شبين الكوم
علوم جامعة دمياط
اداب اسوان
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
حقوق القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اﻻسكندريه
تربية ابتدائي جامعة دمياط
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
علوم العريش/رياضة
اداب القاهره
زراعه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه طنطا
حقوق عين شمس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب شبين الكوم ج المنوفية
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب المنصوره
تجاره القاهره
علوم رياضة حلوان
طب بيطرى القاهره
اداب المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
752589
446708
242052
838117
531864
816522
511850
813264
882239
921014
468854
581164
516838
668749
165209
288346
845797
605144
282946
592406
535163
729953
875823
362945
680213
602105
876090
592352
433156
432540
741891
239958

اسم الطالب
دنيا عبده حلمى حسن الحديدى
احمد محمد حسين يسرى محمد الصرفى
احمد رمضان عبد الدايم رمضان
مى محمد حامد عبد العاطى
محمد أبو اليزيد عبد المنعم عبد الكريم
محمود عادل صﻼح سيد
اية سيد محمود ابراهيم النجار
نشوى محمد عبدالحافظ حسن
صفاء محمود سنوسى فراج
احمد عبد الباسط محمد محمود
احمد عبدالسﻼم السيد النجار
احمد حمدى السيد حرحيره
محمود سعد كامل فرج متولى
احمد نبيل محمد مصطفى الشعراوي
دينا محمد محمد امين اسماعيل
سلمى محمد عبد الفضيل هﻼل
محمد يوسف أبو زيد السمان
داليا يحيى محمد محمد السباعى
عبد الرحمن محمد زكى محمد شاهين
فاطمه على احمد عبده
منى السيد متولى جمعه عاشور
ايه صﻼح احمد محمد
احمد خالد سالم على
عبدالرحمن احمد ابراهيم عرفة
بسمه محمد عبده احمد السيد
ابراهيم محمد امام عبد الوهاب
سالي ثابت سعد عبد الغني
رحمه مسعد حلمى برغوت
مؤمن محمد بسطاوى عباس
محمد فتحى حسين سيف النصر
محمد ابراهيم مصطفى الضوى
محمد سمير محمد امين

الكلية
كلية أداب بورسعيد
تربية رياضيه بنين طنطا
حقوق القاهره
زراعه فرع الوادي الجديد
طب بيطرى جامعة السادات
نوعية المنيا
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم المنيا
تربية ابتدائي اسيوط
زراعة قنا ج جنوب الوادي
تربية كفر الشيخ
اداب المنصوره
حقوق طنطا
علوم المنصوره
تربية الفيوم
تجاره القاهره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
تجاره الزقازيق
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب جامعة دمياط
طب بيطرى دمنهور
حقوق عين شمس
تجاره اسيوط
طب بيطرى القاهره
اعﻼم القاهره
علوم رياضة الزقازيق
اداب اسيوط
اداب جامعة دمياط
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية أساسي اسكندرية
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
علوم رياضة حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
382493
660858
589290
672050
207192
535678
281176
911606
390541
606935
120236
319246
881915
296111
594956
229332
230256
575647
754517
524153
352742
453881
506055
148144
375463
526132
501811
106917
670339
297072
657178
102500

اسم الطالب
محمد فرحات على محمد
مهند السيد المهدى السيد الخياري
صﻼح جمال حامد السيد عبدﷲ حسين
محمد نشأت محمد عبد المطلب
محمود عمرو عوض المليجى
اسماء ابراهيم عبدالعزيز شحاته
احمد محمد السيد نشأت ابراهيم
ايرين ميﻼد فؤاد طانيوس
ادهم هيثم مختار حجاج
شذى جمال فهمى عطا ﷲ
كريم مصطفى على محمد المهدى
هدير عصام سعيد توفيق
اميره كامل كمال عبد المجيد
سارة مجدي مرسى سليمان
مها حاتم الحسانين احمد شعيب
اية ثروت محمد سلطان
امانى محمدعبد الحميد عبد الحميد نوفل
اسماء مفرح وهبه عبد الحميد
عمرو فتحي عبد الفتاح فودة رمضان
منة ﷲ احمد عبد القادر محمد ذكى
مينا مراد ميخائيل حنا
هبه ابو العنين محمد احمد حشاد
أمنيه احمد ابراهيم رمضان
عمر محمد عبد الحميد عبد الخالق
عبير عبدالهادى محمد ابراهيم
محمد اشرف فوزى عبدالرازق
مصطفى سليمان فتحى سليمان شريف
سارة اسامة محمد عثمان صبيح
اسماء اكرم محمد القاسمى على
ميرنا عماد ايليا رزق ﷲ
هاجر محمد السيد صﻼح الدين محى محمود حجازى
خالد احمد سيد عبد العال

الكلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه طنطا
حاسبات ومعلومات الزقازيق
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
السن عين شمس
تجاره عين شمس
معهد فني صحى اسوان
تجاره طنطا
فنون جميله فنون المنيا
تجاره طنطا
تربية السادات
اداب انتساب موجه اسيوط
اداب القاهره
تجاره بور سعيد
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره عين شمس
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تربية العريش
تربية اسكندرية
تجاره انتساب م .بنها
تربية طنطا
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره القاهره
نوعية بنها
تجاره اﻻسكندريه
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تجاره القاهره
نوعية المنصوره
تجاره القاهره
فنون جميله فنون اﻻقصر
حقوق القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
114804
591325
678078
219983
585602
377549
532466
319571
135958
158404
900846
236997
439986
463733
440496
909834
578255
143931
281290
659668
589371
161351
815717
599120
155412
613415
432916
152923
311042
243809
668260
159753

اسم الطالب
مريم بهاء خيرت حشمت
خلود خالد نجيب محمد اسماعيل
ايمان رضا عنتر احمد يوسف
فاطمه زايد سليم عبد العزيز
ليلي ابراهيم عبد الرحمن المداح
رحاب ممدوح صﻼح محمدعطية
عبد الحميد مدحت عبد الحميد سالم قريطم
اسراء عبد ﷲ محمد عياد
ندي فؤاد اسماعيل عبد الفتاح
احمد محمود عبد التواب محمد
رجاء كمال فلتس جرجس
ادهم محمد السيد ابراهيم
آيه لطفى عبد الخالق توفيق الحوفى
عفاف سامى محمد اسماعيل ربيع
هدير محمد احمد محمد حسنين
هاجر محمد السيد ابراهيم
امير نبيل ابراهيم على الزند
محمد عباس رمضان يعقوب
احمد محمد جمال الدين عقل سالم
ايه طارق محمد عطيه الديسطى
على ماجد عبد البديع الجوهرى
سارة احمد معوض على
هدير فهمى جاد الرب السيد
اندرو ايمن انيس مرقص ابراهيم
اية نادي حسن محمد
عمرو ابراهيم السيد سيد احمد
محمد احمد محمد ابراهيم ابو سعده
امنية حسنى مصطفى محمد
ايناس عبد المنعم جويده جويده
احمد محمد عبد العاطي عبد الفتاح
احمد السيد محمود رمضان المشد
ايمان سيد حسانين عبد ﷲ

الكلية
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية جامعة دمياط
تجاره المنصوره
تربية حلوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية الفنون التطبيقية ببنها
رياض اطفال القاهره طالبات
ك.ت .فني صناعى الصحافه
تربية طفوله سوهاج طالبات
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية اسكندرية
تربية كفر الشيخ
اداب اﻻسكندريه
كلية تجارة ج أسوان
تجاره طنطا
ك.ت .فني صناعى الصحافه
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
نوعية المنصوره
تجاره طنطا
دار العلوم المنيا
نوعية المنيا
علوم الزقازيق
اداب انتساب موجه بنى سويف
تربية الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
اداب بنى سويف
اداب كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية/رياضه المنصورة
معهد فني صحى بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
840700
216830
377436
165125
822636
239908
309470
234073
157261
901219
435636
580139
671952
595969
387204
614610
107597
830795
844424
591939
671941
163006
818702
834982
123916
288382
830870
300943
451505
210084
676614
592557

اسم الطالب
حسام احمد عبد السميع عمران
محمود حمدى مصيلحى على
عبدالرحمن جمال محمد يعقوب
محمد خالد عبد الرحمن محمد
ايه محمد منصور محمد
اكرم محمد محمد يوسف
اشراق زهير محمد عبد ربه
سندس سمير حسين شحاته
سحر ماهر محمد ابراهيم
نها شحاته احمد مطاوع
اكرام محمد السيد عبد الغنى الخطيب
فاطمة محمد محمد الدسوقى الديب
سماح رضا ذكى الشربينى
عواطف كمال محمود رمضان بركات
مارينا اشرف صليب حنا
عبدالرحمن عصام ابراهيم عيسى
ايات عادل سيد محمد
سامية احمد فاروق رشيدى
محمد عادل عبد المالك عبد الرحمن
سما وجيه عبده المناوى
زينب على عبد الحميد حسانين
محمد جمال رجب محمد
نسمه رفيع عبد النعيم عبد المنعم
مصطفى محمد اﻻمير يوسف
محمود احمد مرسي على الشافعى
يارا مصطفى عبد الرازق عباس مصطفى
محمود حسين رضى محمود
مصطفى محمد جابر حجازى
احمد توفيق عبدالغفار عبد الصادق الهنداوى
فريدة ابراهيم محمد عبده الهوال
اﻻء حسن عبد الخالق عطيه خليل
رويدا السيد السيد جوهر

الكلية
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
نوعية فنيه قنا
حاسبات ومعلومات القاهره
تجارة جامعة السادات
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تجاره بنى سويف
اداب سوهاج
اداب اﻻسكندريه
تربية طفوله طنطا
علوم المنصوره
تمريض المنصورة
علوم عين شمس
علوم رياضة الزقازيق
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تجاره اسيوط
اداب جامعة دمياط
تمريض المنصورة
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات.
علوم المنيا
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره سوهاج
اداب عين شمس
الزراعة والموارد الطبيعية ج اسوان
تمريض شبين الكوم المنوفية
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
حقوق عين شمس
علوم المنصوره
تجاره جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
368470
390127
390665
750656
372311
880916
351223
116554
652281
897045
382918
679906
659068
680571
904983
676892
678755
834898
309790
677958
558246
608193
833047
280377
394093
813761
449228
361722
152425
312905
534974
106225

اسم الطالب
ايه سامى محمد السيد الجوهرى
ايه مخلص يسن سيد
انجيل عماد منير عطيه
اسﻼم عطا اسماعيل عﻼم
اميره سيد محمد محمد
ساره يسن يوسف محمد
محمد محمد هشام عفيفى احمد
جمعه يحيى عواد سيد
احمد محمد على صالح السيد
شروق عبد المقصود احمد محمد
محمد عزت احمد اسماعيل
ندى عبد الونيس السيد عبد الفتاح
ساره رشاد محمود ابراهيم عماره
محسن محمود عبد الفتاح عبد الرحيم
امل محمد عبد المعطى محمد
مى صﻼح الدين محمد محى الدين محمد زهران
شروق عبد القادر عبد العال سﻼمه
مشيره ضيفي محمد محمد
احمد عبد المنعم عبدالعزيز العطيوي
احمد حمدى احمد ابراهيم رزق
رغدة شاكر محمد عبد المقصود وحيده
منال احمد السعيد عبدالحميد قوره
اية عمر عبد الحافظ محمد
مرام محمد صﻼح الدين حامد
محمد جميل على حسين
دميانه سامح صبحى عبده
شروق حامد محمد نصار
مى اشرف سليمان محمد
محمود مسعى سيد عمران
اسراء حسني عبدالحميد يوسف
احسان محمد عبد الحميد الزينى
مصطفى محمد طلعت الغنيمى

الكلية
تجاره بنها
اثار القاهره
حقوق بنها
علوم رياضة بورسعيد
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب اسيوط
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره كفر الشيخ
اداب سوهاج
نوعية عباسيه
اداب المنصوره
نوعية المنصوره
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب سوهاج
اداب انتساب موجه المنصوره
معهد فني صحى المنصوره
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية ابتدائي الزقازيق
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية عين شمس
حقوق بنها
اداب انتساب موجه المنيا
علوم رياضة طنطا
تربية/رياضه عين شمس
اداب بنى سويف
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية دمنهور
تجاره القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
604540
355205
829188
465390
366850
584033
214945
896231
534280
391190
659558
170243
384198
455167
504512
742999
228657
749397
458944
662130
217922
528113
218595
812812
677873
231937
593585
427540
543061
527132
513365
592661

اسم الطالب
رامى احمد حسن محمدالسيد عسلة
هبه ايهاب ذكريا ابراهيم
مصطفى محمود محروس بديوى
عبد المجيد جمال عبد المجيد غنيم
محمد نورالدين محمد طه دﻻل
تيسير صبحي حلمي الشناوي
احمد ممدوح السيد ابو سبع
ريم اسامه السيد ابوضيف
نفين توفيق فهمى حامد الزقم
كريم كامل توفيق سعيد
دينا خالد عوض عبد الحليم العيسوى
محمود مصطفى محمد عبد العال
محمد سيد عبدالرحمن محمد
عابدين حمدي عابدين سند القاضي
حسن احمد محمد شعبان على
نهى على جمعه سليمان
احمد شوقى محمد مليجى
احمد محمد حسين سالم
منال محمد مأمون محمد زغلول
عبد ﷲ احمد عبد ﷲ بهى الدين البسيونى
هدير صبحى محمد السيد
غادة حسن هنداوى ابراهيم حسن
اﻻء شريف محمد احمد
يوستينا يحيى خلف عبدالشهيد
شيماء ابو خليل عبد العال المتولى
مينا مدحت فوزى سيدهم
منه ﷲ مرتضى السيد بحيرى
شروق محمد ابراهيم مصطفى
محمد اشرف حسن محمد
شاهيناز منصور عبد العاطي نصر الدين
منة ﷲ احمد محمد درار فرج
اميره ياسر محمد العوادلى

الكلية
اداب الزقازيق
تجاره انتساب م .بنها
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تربية/رياضه كفر الشيخ
المجمع التكنولوجي المتكامل بالسﻼم
تربية طنطا
تجاره عين شمس
علوم اسيوط
زراعه دمنهور
عالي هندسة بلبيس
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه بنى سويف
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
زراعه طنطا
حقوق اﻻسكندريه
علوم رياضة اﻻسماعيليه
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره جامعة السويس
تجاره كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية طفوله اﻹسكندرية
تربية حلوان
علوم المنيا
معهد فني صحى المنصوره
تربية حلوان
تربية/رياضه جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية/رياضه جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
170082
391503
383329
377574
585050
287170
293394
234921
104998
293361
386590
731225
303066
140751
896594
580984
169672
547944
879304
577678
826683
738672
184530
161329
827490
386947
733765
810250
143347
355855
443684
451110

اسم الطالب
محمد جمال محمد علي
فاطمه جمال شديد حداد شديد
شيرين رضا جبر ابراهيم سليمان
هاجر السيد على السيد
عزت عبدالحليم عبدالعزيز يونس
اميرة احمد حنفى محمود
مارينا ايوب سمير ايوب
ميار تامر علي حامد
اﻻء اﻻمير السيد محمدين ابراهيم
نسيبة مختار مطاوع حسن
جهاد محمد جمال محمد محمود
محمد طه محمد سليمان ربيع
ايمان صبحي حامد عبد المحسن عبد السﻼم
روضة زكريا كمال فضل حسن
ساره فيليب فهمى قرياقوص
شريف احمد سعيد احمد يوسف
عبد الرحمن محمدعاصم عبد التواب قرني
كريم أشرف احمد صقر
مارينا بهاء زاهر كامل
محمد محمد ابراهيم حسن النظامى
محمود محمد كمال الدين عبد الراضى
محمد السيد عبدالستار مصطفى
هاجر سند سيد بدوى الجزاوى
امل سعد سويرى تمام
ساره محمد محمود عبدالعزيز
ندى غانم محمد والي
محمد حسن عبد الحميد حسن الجﻼ
محمد محمود عبدالحي السيد
شهاب رأفت عبد الجواد زيتون
اسراء ابراهيم عبدﷲ مصرى
اية على محمد عبد المطلب جويلى
مصطفي عﻼء رمضان ابوزيد

الكلية
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنها
علوم رياضة اسوان
دار العلوم ج القاهره
دار العلوم ج القاهره
اداب انتساب موجه حلوان
دار العلوم ج القاهره
فنون جميله فنون حلوان
حقوق القاهره
علوم عين شمس
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره دمنهور
معهد فني صحى اسيوط
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
تجاره الزقازيق
دار العلوم ج القاهره
معهد فني صحى بنى سويف
كلية تجارة ج أسوان
تجاره انتساب م .بنها
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
تجاره انتساب موجه بنى سويف
علوم رياضة القاهرة
اداب انتساب موجه الزقازيق
طب بيطرى بنها
اداب طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
584602
226599
432519
597644
297107
373004
363294
167562
608191
116642
658478
303312
577052
169771
582970
352590
457400
613840
468809
666784
442286
359445
734303
280000
553401
224716
223514
138707
815978
614141
732440
226011

اسم الطالب
آيه شعبان عبد العزيز الحبيبي
محمد عمرو محمد فهمى محمد ابوجبل
عمرو محمد محمد عبد الكريم البسيوني
محمد عبد ﷲ زكريا السيد عوض
بسمة عمرو السيد حمزه السيد
حنان محمد عبدالعاطى زيدان
مصطفى احمد مصطفى احمد
لبنى عبد العزيز مهنى عبد العزيز
منار محمد عبد الغنى عثمان
محمد ماهر محمد مرزوق عمر
جهاد عزت زيدان عبد العزيز حسون
حبيبة عباس عبد العزيز فتيح
سمر جمال عبد المنصف ابراهيم الشرقاوى
مصطفى محمد عبد الفتاح محمد
نسرين محمد حسن عبد الوهاب صيام
محمود بشير ابراهيم ابراهيم شحاتة
حنان مسعد السيد ابوسعده
عبد الرحمن على عطا على الحداد
محمد احمد احمد محمد القزاز
محمد احمد سليم احمد عبد الجواد
محمد فؤاد عبدالقوي سليمان هجرس
محمود محسن السيد حمودة
منه طارق محمد التهامى حسن
محمود هادي محمد عبد الوهاب
محمد ابراهيم محمد ابراهيم احمد
محمد على عبد الخالق محمد
منة ﷲ محمد حلمى محمود محمد
ساره طه احمد محمد
شيماء محمد هديه حسن
اﻻء السيد سعيد مغنم
سمر رأفت فهمي ابراهيم
مصطفى احمد احمد اسماعيل

الكلية
علوم المنصوره
تجاره طنطا
زراعه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
السن عين شمس/رياضة
اداب الفيوم
تمريض الزقازيق
حقوق انتساب موجه القاهره
طب بيطرى القاهره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية طنطا
معهد فني تمريض الفيوم
اداب المنصوره
حقوق حلوان
اداب طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
حقوق طنطا
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه طنطا
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب الزقازيق
علوم عين شمس
اداب اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب القاهره
اداب انتساب موجه المنيا
نوعية الزقازيق
اداب الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
210301
580390
382901
819739
384286
822313
727219
585038
309221
744031
382339
819607
140149
658065
754780
751271
211708
118742
683317
284922
113734
354662
139803
133406
591902
279505
228790
680506
283529
835166
443026
466932

اسم الطالب
علياء محمد حلمى محمود
ايه نبيه محمد رشاد محمد شتا
محمد اشرف محمد السيد على
نها مصطفى عبد الصبور جﻼل
شرين خالد عبدالرازق حسن سﻼمه
عصماء مصطفى محمد فكرى
مصطفى محمود صﻼح سليمان مصطفى
خالد مصطفى امين عبدالجواد ابو زيد
خلود محمد عبد العظيم عبد الفضيل
ايه عادل جﻼل هاشم
محمد عمرو محمد احمد
محمد جمال سعد مراد
احمد حمدى عبد الفتاح السيد
ايه نور السيد عبد ربه السيد
كريم محمود عبد العزيز محمود سعد
محمد خالد محمد محمود الناغيه
عمر يوسف عبدالعزيز الزاهد
مروة محمد عبد الحميد عبد المجيد
سلمى خالد محمد مصطفى هندام
نيرمين اكرم عبد المنعم على عجاج
انس محمد عبد العزيز علي ابو دسوقي
ميرنا متولى فتحى سليم
اﻻء احمد حنفى محمود
اسماء ناجح عباس السيد
جنه أحمد أحمد الجمل
امجد ماهر صبحى قلينى
طارق عبده ابراهيم عبده على
نبيله احمد عباس السيد
مصطفى ايهاب مصطفى درغام
مؤمن رزق أبوالحسن سليمان
امانى عبد الرحمن على الشاذلى
ياسمين محمد جاب ﷲ بسطويسي

الكلية
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره انتساب م .بنها
اداب انتساب موجه المنيا
كلية البنات تربية عين شمس
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
علوم بورسعيد
دار العلوم الفيوم
تجارة جامعة السادات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب انتساب موجه بنها
تجاره بنى سويف
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب المنصوره
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
علوم رياضة عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
نوعية المنصوره
حقوق حلوان
تجاره القاهره
حقوق عين شمس
تربية عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب جامعة دمياط
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره طنطا
تجاره سوهاج
تربية طنطا
تربية كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
742186
904517
732537
457831
103789
501353
149915
656748
233351
369743
664115
220828
881927
586003
206843
218416
303135
675851
681797
814639
157728
747763
594478
304754
918909
370875
672067
316040
801725
223367
316319
377193

اسم الطالب
هاجر محمد مصطفى احمد
ايات عبد الحميد محمد على
جهاد احمد عراقى عبدالمعطى
نورا جمال محمد احمد ابو النجا
دينا محمد احمد على
هاجر تامر حسنين حسن الصبان
رضوى عمران فرج محمود
ايه محمد محمد خليل
سماء بدوى عبد الﻼه على بغدادى
فاديه عنتر عديل جورجى
رامى عماد سعد السعيد
محمد كارم محمود محمد
دينا مصطفى عبد الحميد مصطفى
محمد عبدﷲ الدسوقى البطشة
ماريو جمال سمعان فرج
دينا عادل محمد خليل
فاطمة السيد محمود ابو مسلم
ايه محمد ابراهيم محمد
محمد شعبان طه مسعد سعدة
احمد صابر مسامح فرج
مسلم احمد محمود عبد اللطيف
اسراء ناجى خميس جاد
السيد السيد طاهر سﻼل
مريم محمد يوسف جمال ايوب
احمد جمال احمد حسن
احمد محمد السيد قطب
رانيا رضا محمد لطفى احمد
بسنت حسام محمد عبد العظيم
شهاب الدين محمد احمد ابراهيم
ايمان طارق عبد ﷲ على
عزة محمد عبد المنعم الحسانين
ساره جمال محمد عبدالرحمن

الكلية
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اداب سوهاج
اداب الزقازيق
تربية ابتدائي طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
ع.كندى تكنو.اعﻼم ت.خامس
اداب القاهره
علوم المنصوره
تجاره طنطا
علوم رياضة بنها
علوم المنصوره
اداب عين شمس
اداب سوهاج
تربية طنطا
تجاره عين شمس
حقوق حلوان
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
تربية/رياضه المنصورة
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره جامعة دمياط
تجارة جامعة السادات
اداب سوهاج
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
نوعية المنصوره
تربية ابتدائي بنها
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
كلية الفنون التطبيقية ببنها
خدمه اجتماعيه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
380945
148902
606968
539113
513316
437858
817673
578054
583412
606920
281253
443321
178879
388253
679451
535674
303284
506009
750880
604996
319739
471162
883795
223649
377231
655753
826135
313500
599781
609073
753585
590966

اسم الطالب
عمر خالد رضا احمد
ايمان احمد عبد التواب قطب
ارميا مﻼك عزيز صليب
ندا مبروك هنداوي مناع
آية محمد أحمد السيد الموافي
رانيا محمد صالح محمد بدوى
نرمين طارق عبد الكريم وسيه
مى محمد حسن العاقل
بسنت أحمد محمود عاشور
عبير شهاب حسانين حسانين
محمد مجدي هﻼل موسى على
هدير محمود عبد العاطى احمد حسن صحصاح
دعاء عبد الفتاح مفتاح ابراهيم
نورهان عﻼء محمد جودة
محمود عطيه صادق عطية
اسراء فهمى محمد اسكندر
يارا سامي عبد الحليم ماضى
ايه محمد احمد على ابراهيم
خالد عادل عبده عبد الرحمن شحاتة
اسراء محمد عبد ﷲ محمود
حنان محروس حامد العوينى
نرمين عماد اسماعيل عبدالمحسن
اسماء سامح محمد على
سلمى خالد السيد سرحان
ايمان عاطف عزت غريب
احمد مصطفى محمد الخولى
مريم محسن صابر صليب
شانشت صفوت السيد السقا
عمر خالد عبدالمنعم حمدي الرباط
محمود عبد العظيم عبد المحسن عبد العظيم
محمد مصطفى ابراهيم السيد عيد
ايمان رزق يوسف فرحات

الكلية
حقوق عين شمس
نوعية عباسيه
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية ابتدائي السادات
تجاره انتساب موجه دمنهور
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فني صحى بنى سويف
رياض اطفال المنصوره
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجاره بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره طنطا
إعﻼم ج جنوب الوادى
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تربية رياضيه بنين المنصوره
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
تربية شبين الكوم
اداب انتساب موجه دمنهور
اداب انتساب موجه بورسعيد
تمريض الزقازيق
اثار القاهره
تربية ابتدائي كفر الشيخ
اداب اسيوط
تربية رياضيه بنات بالجزيرة ج حلوان
حقوق عين شمس
تربية ابتدائي المنصوره
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
حقوق شبين الكوم ج منوفية
تربية رياضيه بنين الزقازيق
اداب الزقازيق
تربية بور سعيد
تربية جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
307414
579709
910860
240043
437168
888672
671185
351615
727256
382631
543225
386242
130932
679778
737699
513217
651283
324955
825454
592773
822807
103229
280930
614280
156222
808885
360610
756781
371123
229897
580986
114634

اسم الطالب
نورهان جمال محمود زنفل
دينا محمد السعيد السيد عبدالرحمن
احمد محمد طه احمد
امل محمد على عبد الرحمن
منه ﷲ مدحت رمضان محمد عبد العال
اسﻼم عاطف سالم احمد
اسﻼم السيد عبد الفتاح على مصطفى الشابوري
شيرين ايهاب محمد بيومى
احمد عبد النبى ابراهيم حسن ابراهيم
عﻼ محمد نجيب مأمون حافظ
طارق عبد الحميد محمد عبد الحميد
رانا عبدالقادر عبدالحى عبدالحميد
ندا محمد امام حنفى
احمد السيد محمود عبده حجازي
مى ثروت حلمى فخر
لميس عمر فوزى ابراهيم سته
ايه عادل السعيد السيد وادى
هبة مختار حسنى حلبى
محمود صﻼح عبد الموجود محمد
عادل رضا عبد القادر المجدى
شيماء ايمن ابو الحمد احمد
بيشوى ناجى زكى ميخائيل
رنا عادل ابراهيم احمد بدوى
سمر محسن محمد محمد الجعفرى
مروة احمد قرني عبد المجيد
عماد احمد محمد عبد المنعم
شادى مجدى ثابت بخيت
محمد كرم نصر الحسانين احمد عوف
اسﻼم مصطفى سعيد حسن على
منه اشرف عبدالحليم عبدالحميد العزالى
شوقى احمد شوقى احمد ابو سعيد
يارا سعيد عبد الفتاح محمد

الكلية
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي طنطا
كلية تجارة ج أسوان
اقتصاد منزلى حلوان
علوم رياضة اﻻسكندرية
حاسبات ومعلومات اسيوط
اداب جامعة دمياط
تجاره عين شمس
علوم رياضة الزقازيق
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب م .بنها
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم الزقازيق
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية رياضية بنات المنصورة
تربية ابتدائي الغردقه جنوب الوادي
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
حقوق المنصوره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره بنها
معهد فني صحى بنى سويف
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى رياضه اسماعيلية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
دار العلوم ج القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
303372
674984
211465
534959
277419
228509
428278
581822
739868
330261
503556
891314
301215
591129
436217
108416
237021
241517
121041
820605
535341
676496
837073
674811
289516
505147
236309
353968
130388
547017
106095
500542

اسم الطالب
اسماء محمد أحمد أبو العينين
ساره محمد محمد ابراهيم منصور
منة ﷲ محمد عبد العزيز السيد
ناريمان طه محمد عبد الدايم عبد ﷲ
محمد ياسين فاروق سويلم
شريف عاطف اسماعيل محمد
احمد عبدالعزيز عبدالمنعم محمد على
عمرو عصام محمد محمد شطا
ريم جمال سليمان عبدالحميد نصار
فاطمة احمد عبدالباقي عبدالقادر
سماء طارق على عبد الرازق شطا
محمد جمال عﻼم احمد
احمد عادل محمد عليم
رحمه جمال على اﻻسمر
شاهنده صﻼح الدين صبحى ابو ريده
مروان سيد رجب ﷲ سيد
مصطفى محمود عزب عبد النعيم
تسنيم شريف سنوسي عبد اللطيف
عبد العزيز حمدى عبد العزيز حمدي
محمد جهﻼن كامل حسن
ايمان محمد احمد زعطوط
ياسمين ابراهيم يوسف منصور مقلد
آية شريف إسماعيل عبدالﻼه
ساره عادل عبد الوهاب على الشلتاوى
ندى ناصر احمد محمد
ابراهيم محمد ابراهيم جابر محمد
محمد السيد محمد يوسف
احمد خالد حامد ابراهيم
رباب رزق حسن محمد جمعه
باهي ناصر الصغير حسين خميس
سلمى اشرف لطفى حسين
ميار محمود صالح عبد العزيز محمد

الكلية
تمريض شبين الكوم المنوفية
رياض اطفال المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره دمنهور
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره دمنهور
علوم رياضة شبين الكوم
نوعية الزقازيق
حقوق القاهره
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
اداب اسيوط
تجارة انتساب موجة جامعة السادات
اداب جامعة دمياط
اداب اﻻسكندريه
حقوق القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره القاهره
علوم رياضة حلوان
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره دمنهور
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تربية فرع الوادى الجديد
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب انتساب موجه القاهره
حقوق اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق حلوان
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم رياضة اﻻسماعيليه
تجاره انتساب موجه حلوان
نوعية فنيه اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
398894
750052
437554
380822
674447
368725
449999
822512
807694
383320
660537
376161
744654
166469
618558
892471
739392
238064
805633
451401
812625
115495
173738
658083
323381
229969
876183
429340
138259
287986
113309
113469

اسم الطالب
محمد مسعد محمد حسين
ندا خالد السيد جاد الرب
روضه مصطفى على حسن عبدﷲ
هند على محمد فتحى رميس
ياسمين عمر احمد سليمان الوتيدي
مها على عيد محمد شلبى
نيره ايمن ابو بكر ابراهيم سكين
مريم شمشون جاد ساويرس
رامز جوهر صالح ميخائيل
سحر حسين محمد امين
امل سرور السيد السيد الشوره
احمد مصطفى فؤاد حامد الجندى
ندا اسامه ابراهيم عبدالرحمن
خالد صالح حمدى احمد
راندا محفوظ محمد امين جمعه
وفاء علي عبد الجواد عبد الﻼه
مريم السيد اسماعيل محمد
تهانى حسين كامل ابو سريع
محمود عيد عبدالكريم احمد
محمد وجيه ابوالغمرى محمد العريان
ابراهيم حسن سيد صالح
ميرنا وليد حسن احمد
صابرين خلف يوسف ساويرس
ياسمين احمد السيد محمد ابو العنين
غادة نبيل محمد السباعى غنيم
زينب رفاعى عبدالعظيم السنوسى
اسراء حسن احمد محمد
مى شعبان عبد الفتاح احمد الملقي
اسراء نبيل حسنى احمد
محمد سعيد حسين على عبده
شهاب طارق عبد ﷲ محمد
محمد كريم السيد عبد ﷲ

الكلية
حقوق انتساب موجه عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية اسكندرية
كلية الفنون التطبيقية ببنها
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
اثار القاهره
تربية ابتدائي طنطا
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه بنى سويف
اثار القاهره
تربية ابتدائي المنصوره
علوم رياضة عين شمس
تربية اﻻسماعيليه
اداب الفيوم
اداب الزقازيق
نوعية اسيوط
علوم الزقازيق
السن عين شمس/رياضة
اداب جامعة دمياط
حقوق طنطا
تمريض المنيا
علوم عين شمس
تربية عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
معهد فني صحى بنها
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي اسيوط
تربية طفوله اﻹسكندرية
تجاره القاهره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية

Page 4847 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
447858
282505
381571
905428
668662
731334
446772
377266
540521
298787
281674
824171
386922
524751
450115
427420
370871
121816
433179
168725
585734
160069
837429
887699
902892
148223
677332
321284
555767
237972
440222
606690

اسم الطالب
احمد فتحى عبدالغنى خلف
ساندرا مجدي اسعد موسى
ساره احمد ابراهيم محمد
الشيماء جابر حمدان السيد
احمد جمال عبد ﷲ محمد النبراوي
هويدا ممدوح محمود منصور جادﷲ
محمد اسامة على مرزوق
نيره عبدالعال محمد عبدالحميد سيد احمد
امنية هاني عبدالحليم محمود شيحه
اسﻼم سيد علي مهني
احمد شريف أحمد فتحى عبد العزيز خليل
شريف شيخ العرب محمد تمام
منار عربى عبدالحميد حسين
وليد ايهاب احمد سليمان داود
اسماء ابراهيم حمدى محمد اسماعيل الصواف
يارا محمد عبدالكريم ابوعيش
احمد حمدى عبدالباقى على
سارة فخرى جليل تادرس
أنس محمد على شرف عبد ﷲ
سماء حسين احمد عبد الحميد
احمد اشرف السيد السيدابو شنب
احمد مصطفى حسن عبد الجواد
احمد عبدالباسط عبدﷲ محمد
احمد عاطف عبد الرحيم احمد
هاله خالد حسن عبد الرحمن
مصطفى عادل عبد الخالق محمد
مروه سمير محمد محمد
نورا محمد عبد الخالق عبده
عﻼ عﻼء الدين محمد أحمد طعيمة
تقى سيد حنفى حسين
هاجر الهادي فؤاد ابراهيم
تيسير ضياءالدين وجيه عثمان

الكلية
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
اداب عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم سوهاج
تربية رياضيه بنين المنصوره
اداب الزقازيق
اداب جامعة دمياط
حقوق عين شمس
زراعه دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب قنا ج جنوب الوادى
كلية البنات آداب عين شمس
تربية اسكندرية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
السن عين شمس
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فني صحى بنى سويف
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره بنى سويف
كلية علوم/رياضة الوادى الجديد
تربية/رياضه اسيوط
معهد فني صحى سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه المنصوره
تربية ابتدائي شبين الكوم
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر
فنون جميله فنون حلوان
تربية أساسي اسكندرية
اثار الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
756544
537104
587116
320200
109604
581010
586612
375958
602310
110252
294447
590834
829922
111635
816911
672530
184355
610384
436552
237736
675778
434478
737724
443053
584360
588044
299058
446088
837252
319918
283010
662107

اسم الطالب
جواهر محمد ﻻفي سﻼم
هبه علي علي سليمان عيسى
ايه محمد امين ابراهيم عبدالكريم
احمد عبد الناصر محمود تمراز
سامح البدر محمد امين
عمر عرفة محمد مصطفى المحﻼوى
ريهام تحسين السيد عمر دغيدى
محمد فتحى منسى سليمان الشوطه
مهاب السيد ابو الفتوح ابراهيم
عمر خالد فراج على
احمد طه محمد محمود
محمود طاهر ابراهيم العوادلي
هاجر جابر محمود احمد
رحاب مجدى عبد المجيد قوشتى
عبدالحميد عطا عبدالحميد احمد
محمد سعد عوض ابراهيم
محمد عادل سعد العفيفي
علي جمال محمد علي
نهى محمد السيد على محمد
ميادة محمود حنفى عطية
محمد احمد الشوادفى ابراهيم
احمد محمد عبد الحميد سليم زيتون
نورا محمد محمود علي
امينه مصطفى احمد مصطفى المخلصاوى
عمرو احمد احمد السيد حسن
مروان اشرف احمد البدوى احمد كشك
ياسمين سيد امين صابر
بيتر ايمن عوض ميخائيل
محمود خالد مهدى احمدجاب ﷲ
احمد عزت عبد الهادى الناقه
محمود اشرف محمد يوسف عاصى
ذكريا الشرباصى ذكريا الشربينى

الكلية
تربية العريش
تربية دمنهور
تربية/رياضه بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
خدمه اجتماعيه حلوان
اداب انتساب موجه المنصوره
طب بيطرى بنها
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب القاهره
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
اداب اسوان
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
زراعه المنيا
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
ك.ت .فني صناعى الصحافه
تجاره سوهاج
اداب اﻻسكندريه
حقوق حلوان
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب باﻻسكندرية
زراعه الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم طنطا
تربية/رياضة فرع الوادى الجديد
طب بيطرى جامعة السادات
اداب القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
250433
519498
910064
221080
204209
585760
805747
584493
882910
311459
114675
441671
557606
454376
747840
545930
908959
651589
292546
907923
533411
228899
837077
320297
606918
579653
170127
842791
890445
727375
233938
597477

اسم الطالب
مصطفى سليمان رفاعي سليمان قابيل
مرنا سعد ابراهيم سعدعوض
اسﻼم صﻼح الدين محمد عبد المعطى
احمد محمد حنفى عبد الحفيظ ابراهيم
ساره وسيم محمد رفعت ابراهيم الدسوقى
محمد عبد الحكيم نور الدين البربرى
نرمين محمود نجاتى احمد
هاجر سعيد حامد مصطفى
احمد زين العابدين على صالح
حسام عبد القادر رمضان عبد القادر
حنان سعد يوسف هاشم
محمود اسماعيل ابوالعنين مصطفى غانم
بﻼل محمد عبد الحميد محمد
ريم تامر محمد الدقن
اسماء طه محمد محمود
محمد تيسير محمد جمال الدين محمد السيد الكلزه
منه ﷲ عصام فاروق عبد الراضى
احمد عبد الحميد حسن فؤاد هنو
بسنت هشام احمد محمد
محمد جمال محمد فاضل
ساره عبد القادر حسن عبد القادرعامر
السيد محمد السيد قاسم
اسماء عادل محمد حمود
احمد شريف عبد العزيز محمد احمد
سمر سمير عبد الرحمن عبد الخالق شومان
امينه محمد المرسى المرسى ابو على
سهام شعبان مهدى محمد
رحاب فرج قياتى عبد الحليم
دميانه برزى عجبان زخارى
محمد رضا يحيى محمد عبد ﷲ الشيخ
اشرف خالد بكري ا لسباعي
حسناء محمد محمود محمد سمره

الكلية
تجاره القاهره
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
كلية تجارة ج أسوان
حقوق حلوان
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
علوم المنيا
زراعه طنطا
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره انتساب موجه طنطا
طب بيطرى دمنهور
علوم رياضة اسيوط
علوم رياضة جامعة السويس
علوم رياضة كفر الشيخ
علوم جامعة السويس
تجاره انتساب موجه المنصوره
زراعه القاهره
تجاره سوهاج
علوم طنطا
حقوق حلوان
تربية فرع الوادى الجديد
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
علوم طنطا
دار العلوم الفيوم
تربية /رياضه المنيا
تربية اسيوط
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب القاهره
السن عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
676609
138804
287549
578762
288972
603827
746990
303129
314394
132303
393448
742868
539945
585440
441733
610880
676245
230324
461549
583067
380074
899357
161237
812717
681297
834076
518475
896285
533125
748224
677879
295834

اسم الطالب
اسﻼم ابراهيم محمد عبد الوهاب
هند احمد رمضان احمد
اميرة طارق محمود صﻼح الدين محمد
عبدالمنعم سمير عبدالمنعم ابراهيم قش
مصطفى صبحي محمد حسن عبد السﻼم
ثابت سامى محمد عبد العاطى عطوه
كرم محمود عطيه محمود
سمر عبد الستار محمود السيد نوفل
ياسمين سمير زكى القطان
محمد عامر محمد محمود
محمد عادل مصطفى عبدالعزيز
ليلى عاطف اسعد احمد
اسماء ذكى سليمان سليمان ابو خشبه
هدير عصام السعيد الجوجرى
احمد عبدالحميد عبدﷲ عبدالحميد مقيدم
ابو بكر احمد محمد ابراهيم
محمود محمد محمود البسيونى
مريان عيد صالح سعد
يارا اسامه عبدالعزيز الشهاوى
اميره عبد الحي عبد ﷲ البدري
ايه صﻼح رضوان عبدالوهاب رضوان
روفيده السيد غﻼب عبد الغنى
نورا زايد عبد الوهاب محمد
روايح سعيد مقبل محمد
منه ﷲ صﻼح القعقاع شحاته عبد الخالق
محمد مصطفى احمد محمد
شيماء حمدي علي زيدان الصبيحي
اميره محمود عبد الحافظ عبد الرحيم
دينا احمد معوض محمد زيتون
محمد يحيى عبد الحكيم السيد
عزه فتحى السيد محمد عبد العال
اميرة محمود حسين على شتات

الكلية
علوم المنصوره
زراعه القاهره
حقوق حلوان
تجاره طنطا
علوم رياضة الزقازيق
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
تجاره جامعة السويس
معهد فني صحى بنها
نوعية اشمون
علوم رياضة القاهرة
اداب الزقازيق
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
علوم جامعة السويس
حقوق المنصوره
تجاره طنطا
علوم جامعة السويس
معهد فني تمريض الزقازيق
علوم عين شمس
حقوق اﻻسكندريه
السن عين شمس
تربية عين شمس
معهد فني صحى سوهاج
تربية بنى سويف
اداب جامعة دمياط
نوعية المنصوره
حاسبات ومعلومات اسيوط
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره سوهاج
تجاره اﻻسكندريه
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تمريض المنصورة
تجاره عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
892710
231223
205820
886025
385186
391795
608101
849586
463966
835987
809274
368743
382575
755160
597771
806929
242725
617619
653651
671476
600114
734846
831773
748586
457479
222735
122697
122838
519860
452231
467907
676554

اسم الطالب
دينا دياب مجلى فراج
سلمى عﻼء الدين عيسى احمد
احمد جمال كامل فرج
عبد ﷲ ابراهيم سالم على
عمرو سمير سعيد عبدالشافى
حسام احمد محمد السيد الهيلى
ريهام عادل محمد سليمان
احمد حسين محمد حسن
اسراء اسماعيل رمضان اسماعيل جاب ﷲ
اسماء سليمان عبد السﻼم ابراهيم
إيمان ثروت محمد عمر
كريم محمد قطب محمد اللبودى
فاطمه ناصر مصطفى عبدالسﻼم
ايه سعيد العبد محمود عبدالعال
عصام عهدى محمد المكاوي محمد احمد
يمني عدلي محمد عبد القادر
ايه محمد عبد الحميد كيﻼنى
ميرنا محمد عبد المنعم الحلبي
محمد ابو العﻼ صادق محمد محمود
رنا محمد فتحى احمد
محمد بخيت عبدالمنعم عثمان عطيه
كريم خالد السيد محمد
عبير بدار عبدربه عبدﷲ
مصطفى احمد ياقوت احمد الحارونى
رويدا على عبد الرحيم موسى
عمرو محمد حسين محمد
منة ﷲ على خليل احمد
حسن عﻼء الدين احمد رضوان
هبه عبد القوى عبد العاطى عبد القوى بسيس
خالد السيد احمد مبارك
امل احمد مصطفى جاد ﷲ
صﻼح الدين سامح عبد الرحمن السعيد البربر

الكلية
علوم اسيوط
كلية البنات آداب عين شمس
علوم رياضة عين شمس
حقوق اسيوط
علوم رياضة عين شمس
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تربية الزقازيق
معهد فني صحى اسوان
نوعية كفر الشيخ
المعهد الفني للتمريض بقنا
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره بنها
تجاره بنها
تربية ابتدائي العريش
تجاره جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
حقوق حلوان
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تربية ابتدائي المنصوره
تربية المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره الزقازيق
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
علوم رياضة بنى سويف
اداب جامعة دمياط
السن عين شمس/رياضة
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
دار العلوم الفيوم
تجاره طنطا
نوعية فنيه كفر الشيخ
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
517384
148364
829717
806394
750671
305012
659059
531354
160519
209151
503467
652745
158540
910817
472424
823329
184137
593397
741488
399145
849565
524707
379194
840990
751696
891819
298051
456041
117693
899809
582280
130618

اسم الطالب
محمد مساعد ابراهيم ابو بكر
فريده محمد ربيع عبد الحكيم
مارتينا ماهر طوبيا معوض
اصاله ناصر فؤاد وهبه
محمد اشرف محمد محمد احمد
اية عبد العاطي شبل عقل
حنان محمود محمد رمضان الزامل
باسم ممدوح اسماعيل الخنيزي
صابرين صﻼح محمد سيد
اﻻء ماهر فرحات السيد
ريم السيد محمد على بيصار
هشام محمد محمد ذكى الجمل
دعاء محمد سيد علي
هاجر الحسينى داود عواض
اميره مصطفى السعيد محمد
محمد سيد محمد نور الدين
محمد صﻼح مصطفى شكرى
عبد الرحمن سمير عبده خلف
محمود حامد احمد بغدادي
اميره عماد عبدالرسول محمدى داود
نرمين سالم محمود السيد
مصطفى محمد عباس خليل متولي
كريمه طارق فهمى عبدالمنعم
محمد عماد حسين كامل
شيماء محمد عرفة الباير
محمد حمدان على محمد
سلسبيل اسعد احمد حسن
محمد عبد القادر السيد عبد السميع
غادة ابوالعﻼ زكى عبد الحميد
ابراهيم احمد الصغير عبد الرحيم
بسمة عبدالكريم عبدالفتاح شاهين
انجي عبد الدايم محمد جمعه

الكلية
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه حلوان
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
رياض اطفال القاهره طالبات
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
تربية ابتدائي السادات
اداب المنصوره
علوم جامعة السويس
تربية ابتدائي بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم رياضة كفر الشيخ
اداب المنصوره
تربية ابتدائي بنى سويف
كلية تجارة ج أسوان
معهد فني تمريض طنطا
حقوق قنا جنوب الوادي
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجاره جامعة السويس
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اداب انتساب موجه طنطا
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره دمنهور
تربية ابتدائي بنها
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
تربية ابتدائي بور سعيد
اداب اسيوط
فنون جميله فنون حلوان
معهد فني تمريض طنطا
اداب القاهره
حقوق قنا جنوب الوادي
اداب المنصوره
دار العلوم ج القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
211878
312244
368702
899807
390345
237134
678816
882308
392326
386577
458873
209150
510047
135099
299083
833187
111803
740848
891075
104237
578428
679706
584617
221364
475988
581547
608063
912794
661047
163019
581604
654070

اسم الطالب
سلمي خالد احمد محمد الخير
محمود ابراهيم محمود حافظ
اسراء عطيه مختار عطية
منى سلطان ابو اليزيد محمد
محمد السيد محمد مصطفى بدر
محمد احمد حامد احمد
ياسمين السيد على احمد العريان
زينب احمد ابراهيم يوسف
مصطفى سعيد احمد شديد
ايمان عبدﷲ ابراهيم عبدالمولى
امل محمود ابراهيم النجار
مريم بهاء الدين على الصغير
احمد السيد الدسوقى الدسوقى السﻼمونى
احمد ياسر نورالدين داود
اﻻء اشرف محمد محمد صقر
ماجد صبحى سعيد مغاريوس
رانيا احمد عبد الحميد عبد النعيم
محمد محسن سيد عرفات
كرستين عايد عشم ﷲ فهيم
شروق عزت عبد السميع الغباشى
مصطفي محمود عبدالعزيز ابو الرايات
ندا هارون راغب محمود
نهلة مسعد ابراهيم ابراهيم الغرباوى
ندا سيد عبد الحميد ابراهيم
نعمات جمال عطيه عبد المجيد مرسى
احمد حمادة احمد محمد
دعاء عبده السيد محمد
محمد عبد الجليل سعد على
مروه السيد محمد عبد التواب
احمد فتحى عبد الرحمن قرنى
عبد الرحمن راضى عصام محمد ابو بكر
اسراء ابراهيم زكى فارس

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم اسوان
علوم رياضة سوهاج
اداب بنها
حقوق حلوان
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه اسيوط
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
زراعه عين شمس
علوم طنطا
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه دمنهور
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
فنون تطبيقيه حلوان
حقوق اسوان
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني تمريض اسيوط
تجاره القاهره
اداب المنصوره
تمريض المنصورة
تربية طفوله طنطا
حقوق حلوان
حقوق اﻻسكندريه
علوم رياضة المنصورة
نوعية الزقازيق
اداب اسوان
تمريض المنصورة
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
اداب المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
235306
154224
613147
814895
303493
733386
479216
447355
297258
821192
826206
454386
214869
373110
743712
586963
831786
751711
899790
675400
360679
223233
359251
288509
321265
445798
376799
127020
901564
519405
530623
122304

اسم الطالب
سلمى صﻼح الدين محمد محمد
اﻻء بكرى كمال بكرى
يمنى جمال محمد محمد على راشد
سعد رضا ظريف جونى
هاجر سعيد فتحى البابلى
اميره محمد ابراهيم عبد العزيزعامر
محمد احمد عبد العال جﻼل
محمد جمال عبدالقوي شرف الدين
يوستينا اشرف ابراهيم سرجيوس
ياسمين حمدى محمد محمود
اسراء عبد الباسط ابو الوفاء عﻼم
ندى احمد السيد عبدالحفيظ سعدون
كيرلس خيرى عياد مجلع
مارينا سمير نسيم يوسف عوض ﷲ
سماح السيد عمر عبد اللطيف
عبير محمد عبد الحميد حماد
ايه امجد حسين صالح
غاده عﻼء الدين السعيد محمد العفني
منار ابراهيم محمد محمد
مصطفى احمد محمود عبد ﷲ ابراهيم
رانيا خالد سعد محمد
مى محمد احمد طلبه
محمد ابراهيم محمد عبدالرازق
زينب حسين سمير مصطفى
مبروكة عادل عبد العظيم منتصر
منال عبدالرحمن عبدالجواد عبد الرحمن فايد
ايه حسام محمود عبدالجواد
مروة طلعت مصطفى العرابي
كيرلس حكيم وديع ضيف
ياسمين مجدى عبدالعال عيد
عبد السﻼم رجب عبد السﻼم حموده
امينه محمد ابراهيم محمد

الكلية
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب سوهاج
اداب الزقازيق
حاسبات ومعلومات المنيا
تربية شبين الكوم
تربية ابتدائي الزقازيق
تربية كفر الشيخ
تربية ابتدائي طنطا
تجاره عين شمس
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب قنا ج جنوب الوادى
تربية/رياضه طنطا
تربية عين شمس
كلية البنات تربية عين شمس
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
السن عين شمس
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
تربية/رياضه بور سعيد
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
تجاره طنطا
حقوق عين شمس
فنون تطبيقيه حلوان
حقوق عين شمس
حقوق القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
تجاره عين شمس
معهد فني صحى امبابة
تجاره سوهاج
اداب دمنهور
اداب دمنهور
كلية البنات آداب عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
676894
321011
300248
531296
291685
122042
547884
152506
138824
108742
815296
604665
150661
210023
846084
906938
755602
743128
533340
824799
360057
372202
809040
887206
170772
893352
472773
753563
166135
752171
431737
824697

اسم الطالب
مياده ايمن محمد محيى احمد
مي جمال عبد الستار خضر
محمد سيد محمود عبد الحميد
احمد عبدالكريم احمد محمد محمود خروب
احمد خيري عبد الشافى ابراهيم
زينب احمد محمد على
محمد محمود كامل الكومى
محمود طلعت يحيى سعد
دينا احمد محمد حسن ابراهيم
ياسمين محمد حسني السيد معتوق
مريم ثروت انور توفيق
مها السيد على محمد
اسﻼم احمد سيد محمود
عمرو عﻼء حسين عبد الوهاب
عزت سليمان ناجى سليمان
ياسمين على تمام على
سلوى جمال سالم محمد
ايمان احمد عبدالعاطى عبدالفتاح
اسماء عبد الباسط عبد الرحمن جوده
ريموندا عادل ارمانيوس سيفين
جمال محمد عبدة عفيفى
شيماء جمال كمال عبدالسيد
رحمة حسين فؤاد هاشم
احمد محمد اﻻنور حسين محمد
ساره سمير على سليمان
وفاء سعد عبد ﷲ محمود
إيناس السيد سعد إبراهيم
هشام ابراهيم رجب احمد
محمود محمد عبد العزيز ابوحميد
شروق اسامه طه احمد ابو طبل
عمر وائل على على مصطفى سالم
اﻻء محمد محمد عبدالمنعم

الكلية
تجاره طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
زراعه القاهره/رياضة
تجاره طنطا
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه قاهره
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنى سويف
علوم المنيا
اداب الزقازيق
تربية/رياضه عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجارة قنا ج جنوب الوادي
السن المنيا
تربية العريش
تربية اﻻسماعيليه
تربية اسكندرية
تربية قنا ج جنوب الوادى
حقوق حلوان
حقوق عين شمس
اداب المنيا
حقوق اسيوط
نوعية عباسيه
اداب سوهاج
علوم المنصوره
تجاره بور سعيد
تربية رياضيه بنين حلوان
علوم بورسعيد
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
اداب اسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
887152
503969
379878
279912
285153
309995
529512
313522
909650
531736
582243
296020
206329
359281
888619
828366
610302
736553
386632
670412
385697
667461
430002
462142
114802
122061
465142
358284
507392
538276
323422
528807

اسم الطالب
سعيد احمد تمام عبد العال
محمد وجيه محسن مصطفى جمعة
ايه رضا عبدالمجيد ابراهيم شلوبه
ماركو مدحت مﻼك حنا
مارينا خﻼف عياد حنا
محمود عاطف محمود عياد
محمود صﻼح السيد بيومى القزاز
اسراء صابر محمد محمد شلبى
شريفه منصور احمد عبد ﷲ
عمر فتحى محمد فتح ﷲ عطيفى
عبدالرحمن احمد الغريب نيده
سارة يحيى بركه حسن
ايمان طارق توفيق عبد المؤمن
محمد ماهر محمد احمد
احمد عبدالحفيظ احمد عبد العال
نهلة مصطفي محمود محمد
محمود عيد على محمد السيد
اسراء محمد عبد المنعم عبد الرحمن الطحﻼوى
ميمنه سامى ابراهيم محمد ابوالمجد
دنيا طارق عبد الفتاح احمد السروى
محمد عبدالرحمن احمد عبدالرحمن
هبه شعبان عبد ﷲ زكي
مصطفى محمد جابر محمد عطيه
ريم محمد توفيق محمد عرفه
مروة على احمد حسين
شيرى نشات فايز بشاى
محمد السيد يسن السيد الرفاعى
تقى هشام السعيد صالح
سوميه عاطف طه ابراهيم طه
لمياء مسعود ابراهيم السيد احمد خليف
اية محمد عبد الوهاب سليمان متولى
محمد رمضان عوض احمد حسين

الكلية
معهد فني صحى اسيوط
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
اداب عين شمس
فنون تطبيقيه حلوان
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية/رياضة جامعة السادات
معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب كفر الشيخ
ع.دولى اعﻼم مدينةالشروق
اداب عين شمس
حقوق حلوان
تمريض اسيوط
تربية قنا ج جنوب الوادى
معهد فني تمريض الزقازيق
تمريض الزقازيق
كلية البنات تربية عين شمس
اداب المنصوره
تجاره اسيوط
تجاره المنصوره
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
كلية البنات علوم عين شمس
السن عين شمس
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
علوم رياضة عين شمس
اداب جامعة دمياط
تمريض دمنهور
تربية طفوله شبين الكوم
اداب اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
837821
364800
316355
512644
323927
655645
314371
233635
589948
154500
366532
669019
744348
387472
138530
538434
375204
472759
800150
537766
470489
655466
910862
807198
503469
136592
441684
453943
749838
429036
309720
536000

اسم الطالب
محمد جمال محمد كامل
شيرين مجدى حسين محمد
هدير عبده على مرسى
اميرة حسن ربيع حسن
رانيا لطفي عبد الرحمن محمد
يوسف عيد صبرى محمد ابو العنين
منار صبحي عبد العزيز عيد
محمد عبد الرحمن حميد سليمان
محمد احمد محمد اﻻتربي
هاجر محمود محمد بحر
محمد ناصف عبدالحفيظ محمد سالم
صفاء محمد جوده محمود
اسماء محمود جمعه خميس
احمد اشرف محمد عمران نوار
امنيه عواد سعد عواد
اسراء أمين مختار عويس زيدان
محمود عبدالمجيد محمد شريف بدوي
هيام محمود لطفي عبدالقادر طاحون
انجي بطرس نجيب سعيد
اسماء وجيه مراد عتمان
عوض عبدالقادر محمد عبدالقادر السبروت
اسﻼم حمدى السيد محمد علي
احمد محمد قناوي محمد
محمد فرحات علي عبدالعظيم
سلمى عادل حسن على اسماعيل
ايمان السيد كامل السيد
مرسي عزت ماهر عبد العزيز المهدي
اسراء خالد الدسوقى بسيونى خليفه
عبد الرحمن محمد حسين عبد الحميد
ماريهان عﻼء الدين ابراهيم محمد قاسم
عبد الرحمن محمود محمد أبو خليل طه
ميﻼنيا مدحت مرقس عبدالمسيح

الكلية
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
علوم بنها
تجاره دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية رياضيه بنين المنصوره
نوعية فنيه اشمون
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
تجاره بور سعيد
تربية بنى سويف
تربية ابتدائي بنها
تجاره المنصوره
تربية اﻻسماعيليه
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
طب بيطرى دمنهور
زراعه بنها/رياضة
المتوسط للخدمه اﻻجتماعية بكفر الشيخ
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
اداب كفر الشيخ
اداب جامعة دمياط
تربية ابتدائي اسوان
اداب المنيا
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه طنطا
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تجاره دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
905362
400424
159561
500213
842451
743210
226629
159256
654824
601600
596064
162343
680570
529398
454738
800156
152565
323392
523759
528123
238093
601352
501022
582868
673133
433831
442176
454655
469398
212335
298961
575762

اسم الطالب
شيماء اشرف ثابت احمد طلب
احمد سعيد عبدالمحفوظ مصطفى
اسﻼم عبد النبي حسن ابراهيم
مارينا منتصر صدقى عزيز صالح
بيشوى سمير نجيب خليل
اسماء محمد عبدالمنعم عبداللطيف
عبد الرحمن محمد حلمي عبد الهادي
ريهام ايمن عبد ﷲ حسين
ايه السيد اسماعيل عبده على
باسم السيد عبد السﻼم علي كرم
عﻼ اشرف عطيه اللضام
ايمان محمود ربيع ابراهيم مرسى شادى
ماجد محمد عبد العزيز عبد ﷲ
مصطفى جمال عبد ﷲ على ناجى
شروق حسني محمد عبد الغنى المراطن
محمود رفاعى احمد محمدين
عبد الرحمن البدوي حلفاية محمود
اميرة اشرف محمد لبيب البكري مصطفى
داليا محمد هريدى محبوب
وفاء مصطفى محمد فوده
ياسمين عﻼء الدين سيد جمعة
سعاد معتز عزت مكاوى ابراهيم
نيللى هانى محمد يوسف حسن
ساره ناصر بسيونى محمد ابو الروس
احمد متولى احمد محمد على
عبدالعظيم عﻼء عبدالعظيم جودة
محمد عبدالهادي عبدالحميد محمد خطاب
اسراء محمد ابراهيم الصناديدي
سميه شعبان محمد البيومى دومه
دينا حسين عبد ﷲ حسين
اية عاطف عبد اللطيف صديق
مروه ابراهيم على الدسوقى

الكلية
تجاره سوهاج
زراعه بنها/رياضة
تجاره انتساب موجه بنى سويف
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
علوم رياضة اﻻسماعيليه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية بنى سويف
رياض اطفال المنصوره
تربية ابتدائي الزقازيق
تربية جامعة دمياط
تربية ابتدائي الفيوم
تجاره بور سعيد
طب بيطرى دمنهور
معهد فني تمريض طنطا
معهد فني صحى اسيوط
تربية /رياضه بنى سويف
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
استنفد الطالب رغباته
تربية أساسي اسكندرية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره الزقازيق
حقوق اﻻسكندريه
نوعية فنيه طنطا
تجاره طنطا
حقوق اﻻسكندريه
تجاره طنطا
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
حقوق طنطا
تجاره عين شمس
خدمه اجتماعيه حلوان
اداب طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
899620
207531
673343
281728
207518
362323
384927
753395
431412
744174
211820
366011
309208
670942
746787
830364
465517
281426
206555
901007
535879
277817
616327
577102
233900
908933
728906
588361
360054
373592
394329
236043

اسم الطالب
حسام محمد منير عبد العزيز محمد
منه ﷲ مؤمن محمد محمود
ايه عصام عبد الهادى محمد عامر
سارة سامر محمود حسين
مارلين يسرى جاب ﷲ حلمى
اﻻء جمال السيد السباعى محمد
محمود احمد محمد احمد
مريم محمد السباعي السباعي بدوي
مروان شكرى محمود عبد الغنى عوف
مي محمد غريب ابو عامر
عمر هشام لطفى عوض محمد
محمد انور كمال محمد
اية زاكي محمد زاكى
هبه عبد الواحد السيد عمر
احمد عصام احمد حامد
بيشوي هاني حبيب باسيلي
بارثينيا عماد موريس جورجى
ضياء الدين عادل جمال الدين سيف ﷲ رحمى
بيير روميل فاروق صبحى
احمد جمال محمد عبد المولى
اسماء جمال مصطفى راشد رجب
عمرو عصام الدين حسن محمد نور المهدى
ندى محمد محمد شقوير
هاجر صالح السيد قطب
كريم اشرف محمد محمود
مادونا رومانى جرجس شفيق
هدير ماهر محمد عبدالوهاب ابراهيم
محمد هشام على محمد الرشيدى
تامر سعد توفيق ابراهيم
حسين احمد عبدالموجود عبدالرحمن
هدير ناجى عبدالحميد محمد
احمد عادل عباس عبدالونيس

الكلية
تجاره سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية طفوله الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره عين شمس
تربية بور سعيد
حقوق اﻻسكندريه
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
نوعية جيزه
حقوق بنها
طب بيطرى جامعة السادات
تربية المنصوره
حقوق الزقازيق
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
نوعية كفر الشيخ
تجاره عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب سوهاج
علوم جامعة دمياط
حقوق عين شمس
اداب كفر الشيخ
زراعه المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
كلية تجارة ج أسوان
اداب انتساب موجه الزقازيق
علوم رياضة المنصورة
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق بنها
حاسبات ومعلومات المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
539354
889750
544519
529570
891293
433245
659840
585457
680822
529901
819673
466408
439397
106037
356229
426092
809479
382072
530581
521296
878708
757001
216477
358640
755628
731425
144507
299158
373446
805626
377040
803667

اسم الطالب
منه ﷲ ابراهيم السيد ابراهيم الزعبﻼوي
مارينا ناصر وديع ناعوم
عمرو محمد عبدالعال محمود
عادل ابراهيم عبدالحميد ابراهيم موسى
على سيد على عبد المجيد
احمد سعيد حامد محمود
نهى كافئ محمد ابراهيم الفراش
امنيه محمد عبد النبي ابوغضبان
فاطمه الزهراء محمد محمد غازى
احمد عاطف كمال حربى فرج
علياء على محمود عمر
عبير عابدين يوسف محمد خميس
اسماء خالد اسماعيل خليل ابراهيم
وسام هانى فوزى عبد التواب شومان
نورهان محمود صﻼح الدين شرف فاضل
سوزان ابراهيم عبدالمنعم محمد
شيماء صﻼح عيد ابراهيم
تقى محمد صﻼح مصطفى
خالد ناصر اسماعيل امام
سارة محمد احمد محمد
محمد احمد حسن على
تيسير عصام سعيد عثمان السكاف
مصطفى محمود عثمان السيد
مارينا عبدالمﻼك ذكى اسحق
هناء اشرف ابوالخير على ابوالخير عزام
حازم عبد المقصود محمد عبدالمقصود
دعاء رمضان على عبد اللطيف
شيماء عاطف عبده احمد
احمد جمال عبدالرؤف مدبولى غﻼب
محمد احمد محمد جاد
نداء عاطف سيد اسماعيل عبدالرحمن
اميرة محمد الهم عبد الرازق

الكلية
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
علوم اسيوط
اداب اﻻسكندريه
ك.ت .فني منشات بحريه بور سعيد
تجاره اسيوط
علوم رياضة الزقازيق
علوم المنصوره
اداب المنصوره
علوم المنصوره
علوم اﻻسكندريه
نوعية المنيا
علوم كفر الشيخ
علوم طنطا
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضة
تجاره عين شمس
الزراعة الصحراوية والبيئية بفوكة ج اﻻسكندرية فرع مطروح
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
تجاره انتساب م .بنها
علوم اﻻسكندريه
اداب دمنهور
تجاره اسيوط
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية البنات تربية عين شمس
تربية العريش
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه قاهره
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
زراعه مشتهر
طب بيطري المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
369573
746847
312390
213386
754835
908942
311607
739907
579218
613522
613733
579137
879679
222943
891443
125933
902352
314076
448334
292581
501027
320251
451259
137492
725755
429383
304097
362349
843487
386269
392358
526914

اسم الطالب
اميره فريد مكى على
احمد حسين احمد محمود
محمد علي عبد التواب شومان
على عاطف السيد محمد شلبى
محمود محمد عثمان موسى
مارينا رومانى بطرس غب﷼
مينا ناصر نزيه مسيحه
منى صﻼح الدين فريد سليم
حنان غانم سيدأحمد محمد
وسام فتحي محمد عبدالرحمن
احمد محمود شعبان محمد حسين
هانى على احمد عبدالمحسن عبد العال
لبنى محمد منصور محمد
احمد محمد عبد الستار ابراهيم
مصطفى عمر تونى عبد العاطى
مها ايمن محمود عبد السﻼم
بيشوي امير عبد المﻼك جندي
رانيا محمد عبد ﷲ عبد الواحد
رنيم ناصر الدين فوزي غزال
هاجر طلعت عبد النبى ابو السعود
روان عصام محمد حسن سلطان
حسين ابراهيم ابراهيم ابو العيس
باسم خالد بسيونى عبدالخالق
محمد احمد محمد ابراهيم
ايمان احمد عبد ﷲ علي
جهاد السيد حامد سالم محمد
سلمى جمال السيد عسيلى
رانيا محمد عبدالحميد عرفات
محمد اشرف عبدالتواب توفيق
سمر محسن عبدالجبار جنيدي
دعاء محمود الزعبﻼوى محمود البدوى
سلمى مبروك عبد النبى محمود محمد

الكلية
اداب انتساب موجه بنها
اثار قنا جنوب الوادي
تجارة جامعة السادات
علوم رياضة الفيوم
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
كلية تجارة ج أسوان
حقوق شبين الكوم ج منوفية
معهد فني صحى الزقازيق
نوعية طنطا
اداب انتساب موجه الزقازيق
نوعية الزقازيق
تجاره طنطا
تجاره اسيوط
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تمريض اسيوط
تجاره القاهره
علوم سوهاج
تربية شبين الكوم
تجاره طنطا
علوم عين شمس
اداب جامعة دمياط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
نوعية طنطا
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
علوم الزقازيق
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
تربية شبين الكوم
تربية حلوان
تجاره انتساب موجه بنى سويف
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
438746
110207
651990
385062
595099
753137
842148
385740
434178
908880
662269
527387
580766
460686
656753
913725
544212
909616
808436
500461
905789
322015
666133
728199
355849
672413
602656
297103
310271
278167
501648
456355

اسم الطالب
شرين محمد عماد الدين محمد منير ابو العنين
روماني هارون موسى بطرس
عبد الحميد اشرف عبد الحميد سعفان
عبدالوهاب عبدالحليم عبدالوهاب الكيﻼنى
ايه محمد عبد ﷲ الحفناوى
شمس سامى السيد محمد احمد الصواف
محمد عبد العظيم محمد على
نادر كمال فكرى سامى
محمد عادل صالح حسن المليجى
رضوى محمد صغير سيد احمد
عبد الرحمن محمد السيد محمد خفاجه
اميرة رمضان دهب احمد محمدين
بيتر مشيل عوض ميخائيل رزق
احمد السيد محمد محمد سيف الدين
بسنت مجدى محمود الحديدى محمود
عبد الرحمن احمد سعيد ابراهيم
حسام خالد سعد ابايزيد
نورهان محمود محمد محمد
احمد مجدى محمد عبد الغنى
هنا هشام محمد عبد المنعم صادق
على احمد على عبد الحميد
اسﻼم هشام علي شﻼطة
ايناس صابر عبد العزيز الدرينى ابراهيم شهاب
اﻻء جمعة حسن محمد ابراهيم
ياسمين عادل عيد مهنى
ايه احمد السيد ابراهيم
رانيا سعيد السيد محمد السيد الصباغ
ايمان حسام محمد على
محمد علي عبد المقصود عمار
تقي حسام حسن حمدى محمد
احمد رفعت القبارى محمد
كريم سعيد محمود الحلو

الكلية
زراعه اﻻسكندريه
علوم رياضة اسيوط
تجاره المنصوره
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
اداب انتساب موجه جامعة دمياط
اداب انتساب موجه بورسعيد
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تربية عين شمس
علوم رياضة اﻻسكندرية
كلية تجارة ج أسوان
تجاره المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
اداب طنطا
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
تجاره بور سعيد
حقوق اسوان
علوم رياضة الزقازيق
علوم اسوان
تجاره انتساب موجه بنى سويف
اداب اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب الزقازيق
اداب كفر الشيخ
معهد فني تمريض المنصوره
تربية الزقازيق
زراعه القاهره
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
إعﻼم القاهره/رياضة
السن عين شمس
حاسبات ومعلومات المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
661436
524708
394956
178927
755959
726304
460668
106648
803852
178763
610448
300607
227189
169608
123605
529721
154039
217522
752972
119318
612588
609362
133557
833943
606096
225555
446047
377423
207023
809679
838098
132859

اسم الطالب
امل محمد خلف احمد عبد العاطى
مؤمن سعيد محمد محمد قاسم حجاج
احمد سعيد محمد السيد
مصطفى مدحت محمد عبد الخالق
ريم محمد موسي عايش
ياسمين مصطفى ابراهيم محمد
شاهر عبدالعال احمد محمد زيد
جورج وجيه سعد شاروبيم
نورهان فتحي صالح احمد
محمد احمد سعد سيد
عبدﷲ السيد عبدﷲ اسماعيل وهدان
اسماء جمال عبدالرحمن عبدالعظيم
تسنيم اسامه مصطفى محمد السقا
رنا علي محمود محمد
عمر سامى على محمد
احمد جمعه عبد الحليم عبد الحميد يونس
خلود محمد عبد الوهاب محمد
هبه ﷲ طارق عرفه عبد المجيد
وﻻء ابراهيم سعد عطيه على عبد الرازق
داليا عادل عارف محمود
مجدى حسين عبد البديع السيد على
هﻼل سمير هﻼل عبد العاطى
ريم اسماعيل عبد اللطيف اسماعيل
عﻼ عبدالستار عبدﷲ محمدين
إسراء عبد ﷲ مصيلحي عبد ﷲ
امنية خالد خليفة عواد
احمد سامي عبد العزيز ابراهيم عبد الرحمن
احمد عبدالسﻼم جميل عبدالسﻼم
دينا محمد عماد راسم رشاد نوار
زينب احمد احمد نظيم
سماح فتحي مسعد غالي
احمد حجاج رشاد رجب

الكلية
تربية المنصوره
علوم اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
معهد فني صحى الزقازيق
اقتصاد منزلى حلوان
علوم القاهره
تربية الفيوم
تجاره انتساب موجه طنطا
معهد فني صحى اﻻسكندريه
الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى ببنى سويف
تربية ابتدائي عين شمس
اداب انتساب موجه بورسعيد
السن عين شمس
حاسبات ومعلومات المنيا
تجارة جامعة السادات
اداب القاهره
تربية قنا ج جنوب الوادى
علوم الزقازيق
دار العلوم ج القاهره
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
حاسبات ومعلومات المنيا
تجاره عين شمس
اداب المنيا
معهد فني تمريض اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
911267
165884
544373
453671
680686
389560
543444
281282
538811
906270
576391
725668
832975
244052
899241
600079
209451
679082
315662
387695
831662
579037
375326
444494
223253
236472
732189
515802
669553
239923
391021
219054

اسم الطالب
سعاد محمد محمد احمد
ضحا احمد عبد ﷲ رمضان
بسام احمد رجب احمد محمد
ايه محمد منجود الحلو
امنيه جمال السيد احمد الحسمنى
فوزى حنفى عبدالعزيز محمود
سيف اﻻسﻼم محمد مصطفى محمد احمد الشرقاوى
كريم عادل سيد عبد الكريم ابراهيم سﻼمه
نورهان محمد على احمد الرامى
وﻻء محمود على عثمان
فاطمه أبوالمجد محمد محمد الدخاخنى
اسامه محمد عثمان عطيه ابراهيم
ساره عاطف ابو المجد كامل
احمد سيد على صالح
بيتر اسلمان جرجس نخله
امير عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الصيفى
نادين وائل اسماعيل محمد دياب
محمود السيد السيد محمد السيد
عبد العزيز عصام عبد العزيز شندى شبايك
ساره خالد مصطفى عبدﷲ
احمد عبدالنعيم حسين أحمد
احمد عبد اللطيف زكي محمد
هاله هﻼل محمد مغاورى خليل
محمود اشرف صالح السيد صالح شتيوى
يمنى مصطفى عبد الفتاح حسن
محمد رأفت عمر عبده علي
على طارق عبدالهادى على مسلم
انور محمد انورمحمد مرزوق
احمد ابراهيم الباز ابراهيم
عبد الرحمن احمد رمضان ابو العﻼ
ريم احمد محمد احمد ابراهيم
ابانوب نجيب لطفى نجيب

الكلية
تربية ابتدائي اسوان
تربية ابتدائي الفيوم
علوم رياضة اسوان
معهد فني تمريض طنطا
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب باﻻسكندرية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره دمنهور
تربية ابتدائي سوهاج
تربية طنطا
تربية الزقازيق
حقوق قنا جنوب الوادي
اداب القاهره
معهد فني صحى سوهاج
معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات
اداب عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
حقوق بنها
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تربية بنها
تربية رياضيه بنين طنطا
السن عين شمس
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره الزقازيق
تربية رياضيه بنين اﻻسكندريه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره عين شمس
علوم رياضة القاهرة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
806494
147790
658721
740731
527865
882268
823701
532552
240274
515830
677603
181163
229673
532510
658507
280579
747479
243479
362410
363141
754432
808330
588893
279918
670736
297315
381175
915796
730818
106460
109216
916225

اسم الطالب
شيماء حسن جمال عبد العظيم
نورهان خالد ابراهيم على
شيرين محمد ابراهيم اباده محمد
عبدالرحمن احمد جوده حسين
هيلين حنا فهيم حنا جودة
احمد نعمان محمد نعمان
هاله تغيان فخرى محمود
محمد عيد جاد الكومي جاد
جواهر احمد مصطفى مصطفى
محمود محمد طلعت على محمد العوجى
عبد ﷲ محمد محمد يوسف مصطفى
رجب عشري عبد الفتاح احمد
مريم فؤاد لبيب عطية
محمد احمد عبدالحى عبدالعزيز نعيم
مريم محمد عرفات محمدعبيد
سارة حسن نظير محمد ابراهيم
اسراء وحيد حافظ محمد
اية محمد فضل محمد
ايه محمد عبدالصالحين محمد
رشدى ابراهيم رشدى حنا
نغم ثروت محمد احمد رفاعي
مريم فرج مرزوق فرج ﷲ
محمود رضا عبد الرحمن يوسف
احمد سعيد محمد محمد أحمد الحجار
رانيا عادل فتحى على
اسراء سامي بخيت محمد
محمد احمد عبدالحميد عبدالعال
محمد قمر الدوله على حمايه ﷲ موسى
مصطفى كامل عبد الرازق سرور
شريف عبد الرحيم شمس الدين محمد
عبد الحليم نصر عبد الحليم السيد
هاله صﻼح محمد مهنى

الكلية
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب القاهره
تجاره طنطا
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية اسكندرية
تجاره اسيوط
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
زراعه دمنهور
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
حقوق طنطا
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه بنى سويف
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
حقوق اﻻسكندريه
معهد فني صحى المنصوره
تجاره عين شمس
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب حلوان
تجاره عين شمس
زراعه عين شمس/رياضة
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
اداب انتساب موجه المنيا
تربية بنها
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تربية ابتدائي المنصوره
حاسبات ومعلومات الفيوم
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره اسيوط
تجاره الزقازيق
فنون تطبيقيه حلوان
حقوق انتساب موجه القاهره
تمريض اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
131192
312970
593180
727310
738999
517329
881336
893836
613170
666331
456083
731420
433549
475792
109248
612898
520622
151613
317533
680143
390747
744883
141730
110785
659403
457016
878501
527208
665519
165952
131994
593106

اسم الطالب
مروه ابراهيم فتحى محمد
اسماء صبري عبدالعال الكرداسى
محمد على محمد فريد
عبد الرحمن احمد ابراهيم ابراهيم السيد
ساره محمد حسين محمد
محمد احمد امام سعد شريف
محمد شعبان رزق احمد
عبد ﷲ فهمي عبد ﷲ فهمي
اسماء محمد محمد محمد عبد العال
عمر عادل السيد احمد عاشور
محمود هشام السيد الشيخ
احمد ياسر جودة صديق السيد
محمد احمد السيد محمود عمارة
عبد الرحمن عماد الدين عبد الغفور عبد الغني
عبد الرحمن يوسف محمد احمد
دينا محمد ابراهيم عبدالعزيز
نورهان عبدالحميد محمد عبدالحميد ابو عفرة
عبد الرحمن مجدي محمد ابراهيم
سارة ياسر عبد النبي بيومي عمر
محمد عماد الدين منصور عبد العزيز
مى حسين احمد احمد شعﻼن
احمد حسين السيد محمد
عبد الرحمن فتحى حسين عيد كساب
احمد مجدى محمد حافظ
ريهام عاطف محمد المرشدى محمد ابراهيم
انهار الشحات محمد حجاج
جورج سامى حنين سعيد
شروق حسين محمد حامد
رميساء محمد ابراهيم عبد السﻼم عبد العال
احمد مصطفى عبد الحميد محمود
محمد عادل حسين محمد
هاجر مسعد فريد رجب

الكلية
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات الزقازيق
علوم الزقازيق
اداب دمنهور
تجاره اسيوط
دار العلوم المنيا
تربية الزقازيق
حاسبات ومعلومات المنصوره
معهد فني صحى طنطا
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
زراعه سابا باشا اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات حلوان
اداب انتساب موجه عين شمس
كلية البنات علوم عين شمس
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
تجاره جامعة دمياط
زراعه مشتهر
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه قاهره
حاسبات ومعلومات حلوان
تربية/رياضه المنصورة
السن عين شمس
السن المنيا/رياضة
تربية أساسي اسكندرية
نوعية المنصوره
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
كلية الزراعة جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
121263
819811
355176
529320
142358
824193
594054
157378
281970
827148
543116
501656
210843
147687
386823
184937
681479
127476
282841
217440
178468
582211
104828
905528
517699
234271
218647
455862
216200
449258
667892
577311

اسم الطالب
جاسر جمال عبد المحسن عبد الرحمن
رضا وصفي ثابت سعيد
نورهان محمد عبدالعظيم محمدى
محمد سعد سعد مصطفى راضى
اميره فهيم احمد فهيم
محمود حسن محمد محمود
عفاف عثمان نعمان الطرانيسي
وﻻء ابراهيم احمد ابراهيم
نورهان حسين على مصطفى
محمود عبد الرحيم حسين محمد
محمد سعيد عطا محمد على
بيشوى صابر قلسة ابراهيم
شادى هشام مجدى ابراهيم
ريهام عدلي سعد محمد العزالى
ايه خالد الشمندى احمد عثمان
محمود شعبان محمد عبد الجيد
ايمان محمد عوض عبد المقصود مصطفى
اميره فايق شفيق رزق
مريم نصحى زكي عبده عفيفي
امنيه احمد عبد الفتاح محمد
اسماعيل سعيد حسن اسماعيل
رضا ابو المجد ابراهيم عماره
كريم محمد حسن على
مريم ناجى شوقى عبد المﻼك
خلود شوقى السيد ابوزيد
احمد شعبان زكى جدامى
نهال محمد معوض عبدالحكيم
نادر عبدالسﻼم عبدالرازق القطوري
منه ﷲ احمد عبد الحميد دغيدى
نسرين توفيق رزق ﷲ سليم
محمد اسامه اسماعيل الميمى
محمد السيد السيد البدوى محمد غانم

الكلية
حاسبات ومعلومات حلوان
معهد فني صحى بنى سويف
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره دمنهور
دار العلوم ج القاهره
حقوق قنا جنوب الوادي
تربية ابتدائي جامعة دمياط
علوم بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تجاره دمنهور
علوم اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
اداب انتساب موجه طنطا
اداب انتساب موجه بنى سويف
تجاره بور سعيد
تجاره انتساب موجه الزقازيق
زراعه القاهره
تربية عين شمس
معهد فني صحى رياضه امبابة
السن عين شمس/رياضة
حقوق القاهره
معهد فني صحى سوهاج
اداب انتساب موجه دمنهور
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره القاهره
زراعه طنطا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره طنطا
تمريض المنصورة
اداب طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
728104
683418
238589
351776
587491
281480
663448
893295
889008
840749
118364
153264
660554
185606
459145
426449
581818
282721
240045
523613
731598
531163
165517
759605
162098
658506
111655
370932
875687
323146
581198
801651

اسم الطالب
نسمه احمد توفيق اسماعيل شعبان
نيرمين ابراهيم محمد ابراهيم اللبان
عبدالعزيز خالد عبدالعزيز احمد
احمد عونى ابراهيم السيد
آيه هشام فوزى عطيه شراره
جون هاني منير ابراهيم
شروق محمود رفعت محمود دراز
ايﻼريا فتحى رفله لوس
مصطفى رفعت البرنس عبد المعتمد
كيرلس رضا شحاته سمعان
منه ﷲ صابر احمد عثمان
ياسمين محمد عبد العظيم محمد
ايه محمد حسن ابراهيم
امل رمضان عبد العال السعدى
وفاء محمد محمد يوسف مسعود
عبدالقادر اسماعيل عبدالقادر سﻼمه
عمر مسعد شحاته ابراهيم بركات
خلود عبد الحليم احمد ماهر السكرى
امنية كرم سيد عبده محمد
مى اسامه جابر محمد رجب
رحاب يسرى حسن ابراهيم البحﻼق
محمد رمضان عبد ﷲ عبدالعال شاهين
ابتسام ابوزيد محمد دياب
مصطفى مجدى عبد الكريم جاد
كيرلس ابرام امين اندراوس نوس
مريم محمد ابراهيم محمد الزيات
مروه حمدى فراج محمد
محمد احمد محمود نصار
رحاب مصطفى ركابى على
اية لطفي الحسينى ابراهيم الجعبيرى
احمد نصر السيد جاد ﷲ محمد
مروان سيد امين حافظ

الكلية
طب بيطرى الزقازيق
علوم المنصوره
تجاره القاهره
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تجاره طنطا
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
علوم المنصوره
اداب سوهاج
معهد فني صحى رياضه اسيوط
نوعية المنيا
تربية حلوان
اداب بنى سويف
زراعه المنصوره
خدمه اجتماعيه الفيوم
اداب كفر الشيخ
اداب انتساب موجه دمنهور
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تجاره عين شمس
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب اﻻسكندريه
طب بيطرى الزقازيق
علوم طنطا
تربية الفيوم
اداب انتساب موجه الزقازيق
حاسبات ومعلومات الفيوم
تربية ابتدائي المنصوره
بنات علوم رياضة عين شمس
حاسبات ومعلومات اسيوط
تربية اسوان
معهد فني صحى بنها
دار العلوم الفيوم
تربية المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
141198
152231
740597
122029
742183
117885
747829
882866
613779
815225
578744
214218
142978
389958
877767
535587
521202
294872
810326
384161
583095
833312
844436
662948
372223
471158
898952
585804
519399
116749
228729
837354

اسم الطالب
بسمه خالد ثابت عبد الرازق محمد
محمود مصطفى رمضان محمد
هدير سمير محمد صقر
حسناء رأفت عبد العزيز سيد
نورهان طه حسينى محمد
ندى حمدى كامل محمد
هدى عبدالراضى توفيق احمد
عبد الرحمن مجدى توفيق طاهر
محمد السيد عبد الواحد جمعه
رودا اسحاق عبد ﷲ شحاته
باسم مدحت جمال الدين يوسف الجروانى
مارينا عادل يوسف بطرس
رحمة محمد عبد الرحمن عبده يوسف
مرثا موريس فخري جبرائيل
يارا اسامه حارث عبد اللطيف
منه محمود احمد على غنيم
منه ﷲ سعيد حسن محمود
محمد حسن إبراهيم حسن
عبد ﷲ على محمود محمد
اسﻼم محروس عبدالمؤمن احمد
ايه عزت عبد العاطى الغباشى
محمد احمد يونس احمد
احمد محمد احمد عبد الرحيم
السيد محمد طلبه عبد المطلب
مارتينا ابراون بندق نسيم بخيت
مها حسن عبد المنعم حسن الصﻼحى
ديانا حلمى فايز فلتاؤوس
عبدالقادر محمد عبدالقادر ابو نيل
هدى عبد الحميد رزق المكى
سمير محمد سمير حسين
محمود محمد محمود درويش
محمود أحمد مسلم سليمان

الكلية
علوم رياضة القاهرة
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف/رياضة
تجاره الزقازيق
اثار القاهره
تربية اﻻسماعيليه
اداب سوهاج
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
علوم اسيوط
علوم جامعة السويس
نوعية المنيا
تربية طنطا
فنون تطبيقيه حلوان
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
حقوق انتساب موجه عين شمس
إعﻼم بنى سويف
علوم اﻻسكندريه
اداب دمنهور
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه بنى سويف
ك.ت .فني صناعى بنها
علوم بورسعيد
حقوق اسوان
تجاره انتساب موجه اسيوط
تجاره كفر الشيخ
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره كفر الشيخ
تجاره سوهاج
تجاره طنطا
اداب دمنهور
تجاره انتساب م .بنها
تجاره القاهره
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
508668
589429
811725
361637
355321
511227
739575
744245
516374
590638
146866
160575
352815
501897
306978
731400
534691
212065
453306
661588
302677
653150
366652
674612
306363
157401
825700
231495
158905
287364
321860
116087

اسم الطالب
سلمى محمد السيد احمد ابراهيم
ساره أحمد أحمد الخولي
حسين ناجى حسين محمد
روجينا عادل سعد عبدالرازق
جهاد محمد اسماعيل عبدالقادر
باهي مجدى عبد الحميد محمد عباسي
محمد العاصمى عبدالرحمن حمد عبدالرحمن
هند محمد مصطفى احمد
محمد رجب عبد الهادى محمد الخواجة
احمد حسن مختار الكحكى
كريم حلمي عاشور زعفان
هدي كمال شحاته جوده
يمنى وائل محمد جمال الدين
اميره ايمن عبد المعطى محمد صﻼح
فاتن محمد اسماعيل مرعي
حسين احمد حسين محمد محمد مصطفى
ياسمين شكرى على حسن جاب ﷲ
هدوى احمد عبد الغفار ابو السعود
هاجر صﻼح عبد ﷲ على ابو قوطة
شريف ابراهيم جابر عبده علي
محمد احمد غانم احمد
نورا محمد عبد العليم احمد سﻼم
جمال الدين محمد جمال الدين عبدالمقصود
وجيده ابراهيم احمد احمد عثمان
عبده يحيى عبده مسعود
نسمه عاشور زكى عبيد
سهير عبد الصبور نظير محمد
دينا محمود محمد محمد
شهيره مختار نجاتي احمد
منة ﷲ طارق حسن محمد السيد عوض
ايهاب السيد عبيد السيد
عمار ياسر محمدي محمود

الكلية
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اثار قنا جنوب الوادي
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي بنى سويف
فنون جميله فنون حلوان
علوم جامعة دمياط
تربية طفوله شبين الكوم
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية طفوله ج دمنهور
فنون جميله فنون حلوان
معهد فني تمريض طنطا
زراعه المنصورة/رياضة
علوم رياضة شبين الكوم
اداب انتساب موجه المنصوره
تربية/رياضه بنها
رياض اطفال المنصوره
علوم رياضة شبين الكوم
تربية /رياضه بنى سويف
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي بنى سويف
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم شبين الكوم ج المنوفية
حقوق القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
138363
353629
208914
659431
473825
324224
461934
838491
103954
660671
654796
466278
316227
309848
364223
439574
443543
835751
673814
585231
372745
517820
819128
595447
816225
607076
582960
531911
556628
383679
375991
391482

اسم الطالب
اسراء نشات احمد عبد المقصود ابونجله
محمود سمير الهادى محمد
اسراء عماد محمد عبد المنعم
مى مجدى نصر الدين محمد
هاله اسامه عبد العظيم مصطفى الدوانسى
اميرة نصر الدين حسين عبد الـله
رحاب حمزه حمزه احمد الدناصورى
عمر حسن قناوي أحمد
شيرين محمد نبيل عبد الحليم
محمد طارق عوض الدسوقى سليمان
امانى سالم على اﻻمام سليمان
اسماء محمد عبدالحليم هﻼلى تاج الدين
ف﷼ الدسوقي رضوان محمد الهادى
محمد محسن محمد النقيب
ندى مجدى عبدالصبور السيد احمد
ندى مجدى رمضان محمد سليمان
امانى ايهاب حسين امين عمار
زينب رفاعى عكاشه منصور
احمد خالد احمد عبد الحميد العشرى
شهاب محمد عيسى القلينى
ضحى احمد اسماعيل لبيب
اميرة احمد حجازى على عمر
نجﻼء جمال احمد بركات
دينا عبد الرحمن السعيد الهنداوى
سارة منصور رشدي خليل
عبد ﷲ حسن محمد عبد الحميد عطيه
ندى على بيومى على بيومى
أحمد خميس محمود جمعه عبد الجواد العباسى
ريموندا رومانى لويس لوقا
سهام موسى ابراهيم موسى خليل
عبدﷲ محمد محمد ابراهيم عبدالهادى
نورهان محمد عبدﷲ احمد قاسم

الكلية
بنات علوم رياضة عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
طب بيطرى القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
حقوق اﻻسكندريه
علوم جامعة السويس
تجاره كفر الشيخ
حقوق اسيوط
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره طنطا
تمريض المنصورة
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
نوعية بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم عين شمس
اداب اﻻسكندريه
تربية طفوله طنطا
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره طنطا
زراعه المنصوره
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
اداب دمنهور
حقوق بنى سويف
فنون تطبيقية جامعة دمياط
نوعية المنيا
معهد فني تمريض الزقازيق
اداب طنطا
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية أساسي اسكندرية
تربية عين شمس
علوم اسوان
تربية عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
580837
751035
678737
437049
472191
307206
516138
650069
471215
577571
121072
128057
133909
650903
353957
514379
377778
124306
582951
588796
232992
826031
585981
134191
244368
756905
226484
512942
666413
729984
591249
605349

اسم الطالب
محمد حمدى محمد كامل ابو شبل
مينا ميﻼد عبد المﻼك وهيب
ريم عادل رشاد حافظ محمد العدل
نيفين اسامه طلعت ابراهيم قطيط
هند الشربينى يوسف سليمان
مروة عماد الدين مصطفى شعيب
مصطفى علي حلمي أحمد سالم
ايه عماد عبد الوهاب الشاذلى خليل
عﻼ الوردانى الشحات ابو شعيشع
عﻼء حسام الدين مصطفي زيدان
محمد اسامة محجوب مصطفى
هبة سعيد عامر على
شيرين حسام خيرت حسين احمد
مريم ايمن محمد صﻼح الدين محمد على فايد
ابراهيم محمد صبحى عبدالعزيز شلبى
عبده أبوالنضر عبدﷲ أبوالنضر
محمد رفعت محمد الشحات هزاع
مينا سمير عياد غالي
نجﻼء عﻼء الدين احمد ابراهيم
بسمه احمد عبدالحليم عمار
نيرة ممدوح محمد ابراهيم
انتصار عثمان حمدان عبد المطلب
عبد ﷲ ربيع فاروق بركات
ايمن احمد هاشم عوض
امل مصطفى كمال عبد الوهاب
ايمان على على السيد على
عمرو احمد هاشم عبد السﻼم
بسنت حسن ابراهيم حسن
هاجر محمد محمود محمود تقى الدين
كرستينا ميﻼد عبد الملك ابراهيم
اريج مدحت محمد البدرى حسن عبدالمنعم
إيمان أحمد إبراهيم أحمد

الكلية
تجاره انتساب موجه طنطا
تربية بور سعيد
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب اﻻسكندريه
تربية كفر الشيخ
علوم شبين الكوم ج المنوفية
حقوق طنطا
علوم رياضة المنصورة
اداب كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم رياضة عين شمس
زراعه القاهره
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق اﻻسكندريه
اداب الزقازيق
معهد فني صحى امبابة
اداب طنطا
تجاره طنطا
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب قنا ج جنوب الوادى
زراعه المنصوره
تجاره القاهره
كلية البنات آداب عين شمس
تربية/رياضه جامعة السويس
حقوق حلوان
سياحه وفنادق اﻻسكندريه
نوعية المنصوره
اداب عين شمس
اداب جامعة دمياط
اداب الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
747619
161962
903949
538762
466463
901479
604539
376145
892610
660953
543606
680537
390739
313340
682726
919195
386231
905989
733920
228694
740730
538803
726917
753184
732333
548743
726127
470395
470863
752667
284541
881136

اسم الطالب
اﻻء محمود عبد ﷲ حسن خليل
عبد الرحمن عادل فتحي توفيق عبد اللطيف
امانى محمود الوردانى احمد
عزة عبد الﻼه عبد الباقي الجمل
نغم سعيد محمد رمضان الرفاعى
بيشوى فريد شفيق عيسى
خالد ابراهيم محمد ابراهيم محمد عثمان
احمد عاصم صابر اسماعيل عامر
ياسمين عطيه حنا تادرس
هشام عزت عبد الغنى محمد عبد ربه
اميره سعد عبده سعد قطب
يمنى عمرو محمد احمد يوسف
عﻼ سﻼمه عبدالعزيز نصر ابراهيم
فتحية محمد الحسيني سيف ابراهيم
نال ابراهيم غانم حسن محمد
مصطفى احمد السيد ربيعى
خلود طارق محمد عبدالباقي
محمد عبد الحكيم محمد عبد العال
احمد محمد عبد الوهاب عبد الوهاب
عمر عبد العزيز عاشور عبد العزيز
شهاب الدين احمد حسين احمد
نهاد عبد المنعم مصطفى أحمد العطار
احمد عبد الجليل رشيد عبد الجليل
محمد عاطف عباس عباس شومان
محمود فتح ﷲ مهدى محمد
السيد فتح ﷲ عبد الرحمن عبد الباقي
مصطفى سيد عبد الوهاب سيد
عبدالحكيم خالد عبدالحكيم عبدﷲ
ايه حسن السيد على عبد الهادى العشري
ميرنا مرجان جندى حنا
حنين احمد محمد بشير عثمان
ايمان احمد عبد الﻼه احمد

الكلية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
حقوق بنى سويف
اداب سوهاج
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية كفر الشيخ
تجاره سوهاج
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى اسيوط
تجاره الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره المنصوره
تربية بنها
تربية طفوله شبين الكوم
تجاره المنصوره
تجاره سوهاج
تجاره انتساب م .بنها
تجاره سوهاج
تجاره الزقازيق
حاسبات ومعلومات القاهره
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب انتساب موجه بورسعيد
ك.ت .فني صناعى الزقازيق
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره كفر الشيخ
تربية طفوله كفر الشيخ
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
كلية البنات علوم عين شمس
اداب اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
288860
314757
731671
883080
537525
576908
287005
471634
236398
441556
898906
453136
727677
743656
584920
730645
385841
277827
149486
886137
433748
309261
374546
913108
743259
510874
513493
596620
745331
652563
280317
322438

اسم الطالب
مصطفى احمد هانى محمود على داود
محمد ايهاب محمدغنيمى عبدالعاطى
احمد محمد قطب ابراهيم
ساره رجب سنوسي عبد الهادي
نجوي ابراهيم احمد محمد النجار
رحمه حمدى عبدالنعيم عبدالﻼه
انس سعيد عبد الباسط ابراهيم
شاكر اشرف طلعت عبد الرازق
رامز جمال عبد الناصر عبد ﷲ محمد
السيد اسامة السيد حسن الشيمى
الهام محمد احمد عطي
سارة مصطفى ابواليزيد محمد عمار
يمنى محمد طه عبد الرحمن الطباخ
ماجد محمد عزت علي
ورده خالد عبد الخالق عﻼم
عبدالرحمن عماد عبدالفتاح حسين
عمرو اشرف عبدالعزيز السيد
احمد السيد رشدى عبد الوهاب محمد زايد
عماد عبد الناصر محمد اﻻنور
حلمى فتحى حلمى ابراهيم
محمد احمد فتح ﷲ عبدالكريم
فاطمة الزهراء صﻼح محمد ابو سيد
هدير محمد صابر محمد
مروه فاروق عبده حسن
محمود عماد ابراهيم فرحات
محمد سليمان السيد شعبان محمد
ندى حسن حسن احمد محمد
سلمى محمد احمد محمد السيد حسن
احمد عبدالعزيز صديق عبدالعزيز
سمير جورج سمير جرجس
فاطمة احمد محمد مراد المرسى
مصطفى سامي محمد عوض ﷲ الوحش

الكلية
علوم حلوان
تجاره بنها
تربية الزقازيق
معهد فني تمريض اسيوط
معهد فني صحى اﻻسكندريه
نوعية طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب كفر الشيخ
حقوق القاهره
تجاره طنطا
تربية طفوله سوهاج طالبات
تربية ابتدائي طنطا
التكنولوجي العالي  10رمضان إدارة أعمال
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
تجاره طنطا
تجاره عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره سوهاج
حاسبات ومعلومات اسيوط
تجارة جامعة السادات
زراعه مشتهر
تربية طفولة أسوان
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره جامعة دمياط
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره جامعة دمياط
علوم حلوان
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
503267
104534
236553
835386
451518
374963
588444
880413
732745
380500
920484
127042
652025
233418
148339
916151
847116
669628
387724
676593
232154
576104
819878
591029
758101
368758
154118
351762
121505
130100
748972
301182

اسم الطالب
مينا مجدى زكرى بقطر سمعان
خلود سعيد محمد عبد الحى
ابراهيم خالد ابراهيم عبد الرحمن
محمد عبدالدايم احمد محمد
احمد رفعت عبد المحسن ابو النجاه
محمود ناصر عبدالعظيم محمود
ريهام مسعد محمد طلبة
جنى سعد على عبد الحليم
منار احمد سيف الدين امام عبد العظيم
احمد طارق محمد احمد حسن
اسراء محمد عارف عبد النعيم
نسمة ربيع سيد عبد الرحيم
عمرو هاشم محمد فوده فوده
اﻻء مجدى عبد الحميد فؤاد
شيرين فوزى سيد سيد
محمد درويش محمد عبدالقادر
داليا مبارك احمد عبد الوهاب
محمد عطا عابدين المهدى المكاوى
ندى عادل محمد الصادق
امنيه جمال عبد القادر حسن على
عمر مصطفي عطية مصطفى
صبري نصر نبيه معوض شلبي
الزهراء محمد عبد السﻼم محمد
نورهان محمد علي محمد البسيونى
محمود احمد محمد حلمي يوسف فرح
ابراهيم مختار ابراهيم عبدالهادى العرضي
هاجر عادل عبد الرحمن رضوان
محمد فؤاد احمد محمد الجندى
محمد وجدي عبد القادر على ابوالفضل
محمد عبد العزيز محمد محمود
مارينا ممدوح شوقي باشا
حمزة اشرف السيدابراهيم الرعو

الكلية
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
السن عين شمس/رياضة
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره طنطا
حاسبات ومعلومات بنها
اداب طنطا
تجاره اسيوط
طب بيطرى الزقازيق
تجاره عين شمس
زراعه سوهاج
زراعه القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
طب بيطرى القاهره
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تمريض اسيوط
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
حاسبات ومعلومات المنصوره
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب المنصوره
حقوق عين شمس
معهد فني صحى رياضه طنطا
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره جامعة دمياط
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
علوم رياضة الفيوم
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا المنسوجات بالمحلة الكبرى
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
108386
513863
535677
808774
603051
656396
823802
104112
655241
107798
233774
374830
667992
131809
310255
751181
830941
108509
319278
286555
833828
284350
115949
595655
451200
318870
652003
471362
676543
180300
145301
548717

اسم الطالب
فرح خالد محمد زكى الوحش
محمود مبروك موسى مسعود محمد
اسراء يحي انور حسن
محمد رضا محمد عبدالعاطى
رانيا سعيد فكرى محمد
ايه عبد الرحمن محمد عبد الرحمن
مصطفى امين نورالدين سليمان
حازم مدحت فاروق عيسى
كريم محمد محمود طلبة
كارولين امجد صبحي عبد ﷲ
يمنى عﻼء ابو البركات محمد نصر
مى عبدالمحسن عبدالهادى يحيى
داليا احمد عبد النعيم احمد سعفان
عابد محمد يسري امين
احمد محمد شبل الفقى
محمد مصطفى محمد المليجي
احمد حسين محمد محمدين
عبد الرحمن ممدوح محمد كمال الدين
اية اشرف فرج عيسى
محمد احمد محمد عبدالحافظ
محمد اشرف محمد البكري محمود
محمد احمد محمود ابو العزم
محمود امام محمد يوسف محمد
مصطفي عبده عبدﷲ عبد الرحمن المرسي
احمد رضا نبيه الجبالى
هند عماد عبد الدايم زهران
عبد الرحمن محمود بكر محمود خليل
وﻻء رزق شفيق رزق على
السعيد محمود شحاته العوضى ابراهيم
اسماء حماد السيد على
هدير همام عبد المقصود محمد
سعد السيد عبد ﷲ محمد عبد ﷲ

الكلية
فنون جميله فنون حلوان
تجاره دمنهور
تربية طفوله ج دمنهور
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
اداب الزقازيق
تجاره طنطا
حقوق قنا جنوب الوادي
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
حقوق المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية ابتدائي بنها
دار العلوم ج القاهره
تجاره انتساب موجه حلوان
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
حاسبات ومعلومات اسيوط
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تربية/رياضه بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره انتساب م .بنها
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب طنطا
نوعية بنها
تربية ابتدائي المنصوره
معهد فني صحى طنطا
علوم رياضة المنصورة
دار العلوم الفيوم
اعﻼم القاهره
تربية/رياضه دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
602431
830089
834682
610540
155145
583157
608548
755776
323378
526159
878495
580230
355817
307473
536469
809105
549612
593940
310524
811681
603035
527674
235160
163338
279901
900874
237163
138176
825007
558375
445582
613270

اسم الطالب
ياسمين عبدﷲ عبدالرؤف محمد
هشام عبد الغنى جابر عطا الرب
فاطمة احمد سيد احمد
صالح ثروت صالح عبدالحي عطية
كمال خالد كمال صديق
ريهام محمود رمزى بدراوى على الشامى
اسراء صادق ذكريا عبدﷲ
ايمان محمد صﻼح الدين عبدالهادى محمد
ريم عصام محمد هاشم حويت
مؤمن محمد السيد اسماعيل السيد
مصطفى حسين ابراهيم نصير
هبه ابراهيم محمد مصطفى الجزار
سميه عبدالمجيد عبداللطيف محمد
اسراء رضا سعيد دربالة
دعاء محمد عبد الهادي عبد العزيز
مها حسين محمد أحمد
هاجر صبري عليوة حﻼوة
هاني عادل طاهر عبد المقصود معيزه
اية احمد سالم سنبل
احمد وائل على محمد
ايمان علي محمد علي احمد
ريهام عبد المجيد احمد عبد ﷲ
تقى مصطفى عبد السﻼم على
عبد ﷲ محمد صﻼح الدين رمضان
احمد عﻼء الدين محمد حامد عبد الرازق
مارى كمال فهيم رشيد
محمود سمير عبدالمجيد عويس
زينب سليمان اسماعيل سليمان ابو زهره
محمود احمد فهمى محمد
سهيلة عباس عطية بعيص
هناء قطب اسماعيل محمود البخشوان
حسام ثابت عبده عطا عبده

الكلية
علوم الزقازيق
اداب قنا ج جنوب الوادى
اداب اسوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية رياضيه بنين بني سويف
علوم المنصوره
طب بيطرى الزقازيق
تربية العريش
تربية شبين الكوم
علوم اﻻسكندريه
تمريض اسيوط
علوم جامعة دمياط
حقوق عين شمس
تربية/رياضة جامعة السادات
معهد فني صحى اﻻسكندريه
علوم المنيا
تربية/رياضه دمنهور
نوعية جامعة دمياط
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تربية رياضيه بنين المنيا
اداب الزقازيق
تربية أساسي اسكندرية
علوم القاهره
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
تجاره عين شمس
فنون جميله فنون اﻻقصر
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب القاهره
تربية قنا ج جنوب الوادى
تربية دمنهور
تربية طنطا
معهد فني تمريض الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
434598
744676
739829
804194
462423
816663
107893
437511
278522
590474
583111
522619
582476
155375
137641
597561
750581
127779
307586
737822
577984
118581
132611
831020
378410
104403
535738
209629
363073
355557
730557
385652

اسم الطالب
عز الدين حسن عبد الرازق محمد عبد الرازق
جرجس ماجد ميشيل ملك ميخائيل
اميره محمد محمد عبدﷲ
رنا نور سيد محمد شوقى
اسراء عبدالناصر يوسف الجزار
اميرة اشرف هاشم عبدالرحيم
منه ﷲ جمال محمد محمد حسن
ايمان سعد عبد العزيزمحمد
سارة مجدي عبد السميع احمد الجوهرى
احمد عبده يوسف عشرى
بسنت مصطفى احمد عبد الفتاح
اسراء محمد عيد حسن ابراهيم
احمد مصطفى عبد القادر حموده
مصطفى سيد على زيدان
محمد رزق يحيي رزق
ايه باسم عمر عبد الرؤف خميس
محمد السيد محمد حلمى ذكى عبد المولى
نورهان ابو العزائم سيد العبيدى
اسماء عبد العاطي عبده الفقى
ميار محمد محمد السيد
حنان الغريب مصطفي شوشة
مروة سمير رمضان عبد الجيد
كيرلس فايز صاروفيم صادق
آﻻء أحمد مبارك محمد
ايه ناجى الصادق عامر
سيلفيا عيد حكيم كراس
توحيده صﻼح حمدي عوده
احمد محمود حسنى احمد امام شعبان
احمد سعيد عبدالعاطى عيد
ندى محمود عبدالفتاح محمود
ساره طارق عبد العاطى عبد العال
محمد على كمال عبدالحميد

الكلية
تجاره اﻻسكندريه
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
نوعية الزقازيق
فنون جميله فنون المنيا
تربية طفوله كفر الشيخ
اداب انتساب موجه المنيا
تجاره القاهره
اداب اﻻسكندريه
تجاره طنطا
فنون تطبيقية جامعة دمياط
السن عين شمس
زراعه اﻻسكندريه
تجاره المنصوره
علوم رياضة بنى سويف
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
معهد فني صحى رياضه بور سعيد
تجاره بور سعيد
حقوق القاهره
تمريض شبين الكوم المنوفية
تجاره الزقازيق
نوعية طنطا
حقوق عين شمس
تجاره انتساب م .بنها
تربية قنا ج جنوب الوادى
كلية البنات تربية عين شمس
نوعية عباسيه
اداب دمنهور
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة حلوان
تجاره عين شمس
تربية الزقازيق
تجاره جامعة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
282396
668745
370003
319531
366708
902301
728768
352790
729787
501728
880265
204905
727935
891007
728300
531443
727518
460690
143006
595158
367591
835660
430333
508954
539465
595626
726075
430505
840740
104842
139639
682047

اسم الطالب
شادي جرجس فخرى عبيد
هبه خالد احمد محمد النوسانى
رنا عادل حسن حسانين حجاج
امينة السيد محمود بعرور
مصطفى حمدى محمد جمال الدين متولى على
شروق وجيه عبد الرحمن محمد
عﻼء حمدى محمد عبدﷲ الشافعى
احمد حاتم محمد عبدالعال
ريهام عبد الغنى احمد عبد الجواد
مهاب هانى حسن محمد عيسى
كيرلس موسي ادولف وهبه
عبد الرحمن رمضان مصطفي حسن
احﻼم عبد العزيز قاسم عبدالعزيز محمد
اسراء عبد الناصر دسوقي محمد
دينا رمضان محمد احمد
محمد حامد محمد حسن اﻷشقر
امانى محمد عبد العاطى سالم السيد عليوه
حمدى محمد يوسف مغازى عياد
عهد حسن محمد طاهر
يمنى محمد السعيد الكفراوى
فاطمه جمال عبدالرؤف سيد احمد
شيماء سعد بسطاوى خليل
احمد طارق احمد عبدالمطلب ابوالعنين
رانا حمدى مرسى محمود
ايمان منصور عبد المقصود نصر ﷲ بﻼل
فاطمة محمود عبدالحليم محمد عطا
الهام خالد صالح محمد
محمد عمرو عبدﷲ بسيونى نصار
احمد مختار حسين علي
محمد حسن محمد عبد الرحيم
ايمان محمد رجب عزب
محمد حليم فتحى على البقري

الكلية
تجاره عين شمس
تربية رياضية بنات المنصورة
تربية بنها
تربية شبين الكوم
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
اداب سوهاج
حاسبات ومعلومات الزقازيق
حقوق عين شمس
كلية البنات آداب عين شمس
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره الزقازيق
تمريض اسيوط
تربية ابتدائي الزقازيق
دار العلوم الفيوم
تربية الزقازيق
ك.ت .فني صناعى المحله الكبرى
تجاره انتساب موجه قاهره
كلية الزراعة جامعة دمياط
تجاره بنها
نوعية فنيه قنا
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره جامعة دمياط
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
حاسبات ومعلومات حلوان
تجارة جامعة السادات
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
383331
325840
811330
367503
504173
470609
521313
732682
457141
607892
225115
592652
818611
224547
383351
557675
896537
651846
512914
803247
221678
597186
471982
371682
466653
830212
439634
610152
595891
393244
609011
129902

اسم الطالب
عبير على ابراهيم على مصطفى
احمد خيري حفنى محمد الحفنى
ابانوب مجدى رزق هرمينا
سارة مجدى محمد تاج الدين عبدالوهاب
داليا عمرو فاروق محمد الطوخى
اسراء خالد عبد الرحمن محمد حسين
مريم محمدين محمود سليمان خيال
ايه محى شعبان عبد المعطى
فاطمه محمد صديق احمد على
تسنيم اشرف خيرى عبد الباقى
شعبان محمد شعبان محمد رضوان
اﻻء ابراهيم ابراهيم عبد الهادى
سمر صﻼح احمد عرفات
محمد ايمن محمد متولى
نهى يحيى السيد حسين
احمد حلمي منشاوي جبريل
ناريمان جمال اسطفانوس زخارى
محمد السيد حسن مسعود الفار
امال جابر أحمد على الليثى
هناء احمد محمد تونى
غزل اسامة احمد محمود حسن
يارا عزت عزت أبو صالحه
محمد احمد محمد سالم
اسراء مصطفى احمد محمد
امل جمعة سعد احمد
ابراهيم احمد ابراهيم حسن
أسماء أبو بكر مصرى على
وﻻء عماد محمد محمد الهمشرى
كريمه رائد محمد على عابد
منه ﷲ مصطفى محمد خضر
فرحات اشرف فرحات عوض ﷲ
دنيا محمد عباس صالح

الكلية
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره بنها
فنون جميله عماره المنيا
نوعية فنيه كفر الشيخ
تجاره دمنهور
اثار الفيوم
تمريض طنطا
اثار قنا جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية/رياضه جامعة دمياط
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
كلية البنات تربية عين شمس
تجارة جامعة السادات
تربية ابتدائي سوهاج
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
طب بيطري المنيا
زراعه عين شمس
اعﻼم القاهره
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
زراعه عين شمس
تجاره كفر الشيخ
اداب قنا ج جنوب الوادى
اداب اﻻسكندريه
نوعية الزقازيق
معهد فني تمريض المنصوره
اداب جامعة دمياط
حقوق الزقازيق
فنون تطبيقيه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
464735
384970
473112
545880
818703
161949
122577
660828
540425
228885
281129
320802
245546
596660
583419
516122
737453
278066
919351
460886
679688
378233
372563
731822
449250
111384
726671
818325
654576
233470
369552
508288

اسم الطالب
كامل محمد كامل محمد رجب
كيرلس نجيب جرجس كامل
احمد عادل أحمد عمر بركات
محمود احمد السيد احمد عبد الرحمن
نعمات مصطفى محمود محمد
اسﻼم ياسر صﻼح الدين عبد الفضيل محمد شعبان
مارينا اسحق شنوده ميخائيل
عبد ﷲ طارق محمد احمد الخميسي
سحر جابر جﻼل حسن رجب
عﻼء محمد عبد النبي عبد الغني
زياد ماجد محمد سليم القيشاوي
اضواء ناصر عبدالعاطى زوين
مصطفى ماهر مصطفى ابراهيم علي
نوران احمد محمد احمد جمعه
حسناء السعيد على ابو موسى
محمد محمود محمد محمود خضر
اسراء السيد محمد محمد عبدالعال
فاطمة الزهراء عبد ﷲ محمد عارف
مينا مزارع كامل سﻼمه
احمد على محمد شعبان
فاطمه احمد عادل احمد
جيهان محمود محمد الزحﻼن
ساره احمد عواد سيد محمود
مينا سامى يعقوب سليمان
ندا ابراهيم محمد مصطفى
ياسمين مجدى محمد سيد
ايه محمد نجيب محمود الهورينى
مينا ميﻼد صدقى سعيد
شيماء محمد عطيه المتولى عبد الرحمن
شمس خالد سامى السيد
محمد صﻼح احمد عبدالعزيز
ساره احمد مرسى عبدالحميد

الكلية
تجاره طنطا
تربية ابتدائي عين شمس
تجاره طنطا
علوم رياضة كفر الشيخ
نوعية المنيا
تجاره بنى سويف
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
تجارة جامعة السادات
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه عين شمس
حاسبات ومعلومات حلوان
علوم شبين الكوم ج المنوفية
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
حقوق المنصوره
تربية طنطا
حقوق طنطا
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره عين شمس
تجاره سوهاج
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تجاره جامعة دمياط
اداب انتساب موجه بنها
كلية البنات علوم عين شمس
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب طنطا
اداب انتساب موجه القاهره
اعﻼم القاهره
اداب المنيا
معهد فني تمريض المنصوره
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تربية/رياضه بنها
تجاره دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
237162
875531
119734
428688
439370
589176
322151
534760
296102
207014
597683
230102
538830
162695
511789
161166
305137
536997
506532
472529
891937
507758
316773
590318
587452
161041
159373
597184
103174
653249
307010
916731

اسم الطالب
محمود خلف عﻼم رشوان
محمود محمد عبد الرحيم عبد الرحمن
اسﻼم محمد حماد محمد
مصطفى عادل عبد اللطيف بدوى
اﻻء ممدوح مؤمن مؤمن حسن
كريم صﻼح السيد الشناوى
احمد مجدي محمود زكى خليفه
ايمان احمد ابراهيم مصطفى اللقانى
اية محمد عبد الوهاب السيد العواد
نورهان محمود حسن على غانم
حسن محمد عبد الجواد الحديدي نجيد
اسراء عبدﷲ صبحى عثمان
هﻼ محمد عصران عبد القادر الجمل
حسناء سيد طنطاوى فرج
مى محمود حامد محمد
تقوى محمد عبد الحميد امين
منال سيد احمد شعبان الدرس
أميره ممدوح فوزى البيومى
ندى رمضان شوقي محمد
فاطمه طارق احمد عبدالمقصود متولى
وليد حسان عبد الرحيم حسين
عبد الرحمن يوسف محمد محمد البرادعى
ايمان اسامة محمد زكى
عبدالرحمن محسن محمد قدوس
اميره السحيمى حامد احمد قاسم
محمود زكريا حمدان احمد
محمد شعبان حميده محمد
هند رأفت السيد مدين
محمود اسامة ابراهيم محمد الصروى
نورهان احمد احمد مختار الدغيدى
اية مدحت سعيد الشيمى
ساره احمد فرغلى عبد الموجود

الكلية
اداب انتساب موجه حلوان
حقوق قنا جنوب الوادي
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره دمنهور
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تمريض طنطا
علوم رياضة شبين الكوم
تجاره دمنهور
طب بيطرى القاهره
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
معهد فني صحى بور سعيد
حقوق انتساب موجه عين شمس
تربية طفوله ج دمنهور
اداب الفيوم
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
إعﻼم بنى سويف
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
علوم دمنهور
تجاره كفر الشيخ
تربية كفر الشيخ
تربية رياضيه بنين اسيوط
تربية رياضيه بنين اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تربية طنطا
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تربية رياضيه بنين بني سويف
علوم جامعة دمياط
تجاره القاهره
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
389662
526003
726763
317102
452629
896760
362692
875035
823024
318012
753593
213311
591313
177293
230311
299700
597261
602882
436459
533476
157610
210003
833184
525268
584428
650303
665767
378346
242204
209714
884163
300961

اسم الطالب
اسﻼم السيد على احمد
محمد امين محمد سالم الحردانى
عمرو محمد سليمان جعفر البلقه
اسماء عبد المعبود ابراهيم العزب سلوم
ايمان سعيد السيد السدوديه
عبد الرحمن مصطفى عبد الراضى محمد
رامز ناجح بباوى بدروس لوقا
انفال رمضان عوض ﷲ صابر
اميرة عزت حسين عطا
اسﻼم عبد السﻼم شعيب مصطفى السويفى
احمد سمير احمد حسن رضوان
محمد محمود جﻼل محمد سيد
ايه ياسر عبدالحميد قنبر
شرف عبد المبدى محمود عبد المبدى
شروق عبد الباسط مامون رضوان
عبد ﷲ محمود رشيد محمد
محمد السيد عبد المقصود محمدعبد البارى
رنين خالد فوزي محمد زعبل
ايمان محمد سالم شعوير
وفاء علي عبد النبي حسن
نعمه سيد محمد احمد
بيشوى رفيق رمزى عجيب
فليمون فليب فكرى ناشد
آيه عبد العزيز محمد النيلى
محمد بكر يوسف بكر عمارة
منه ﷲ خالد محمد احمد مرعى
عمار ابراهيم ابراهيم احمد عيد
رحاب احمد محمد حسين حرب
محمد احمد عبد الرحمن محمود
عمرو محمد ناجي عبد الحميد عتريس
سها متولى محمد متولى
محمد رأفت عبد العظيم حسنين

الكلية
اداب عين شمس
تربية أساسي اسكندرية
تربية بور سعيد
تربية بنها
تربية ابتدائي طنطا
تربية رياضية بنين سوهاج
تجاره انتساب موجه حلوان
فنون تطبيقيه حلوان
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
علوم رياضة الزقازيق
تجاره بور سعيد
فنون جميله فنون المنيا
تربية جامعة دمياط
علوم رياضة الزقازيق
اداب عين شمس
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تجاره بور سعيد
اداب الزقازيق
نوعية اﻻسكندريه
اداب اﻻسكندريه
طب بيطرى بنى سويف
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
تجاره سوهاج
تجاره اﻻسكندريه
تجاره المنصوره
طب بيطرى بنها
تربية المنصوره
كلية البنات آداب عين شمس
حقوق عين شمس
تجاره عين شمس
تربية اسيوط
تربية/رياضه شبين الكوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
593090
819015
658362
434869
734387
472197
583135
534075
512884
904472
740273
668084
285833
736638
430494
317118
911545
888489
309244
377743
678738
351459
595138
137054
738054
584082
667652
207171
890285
455204
155189
375351

اسم الطالب
فاطمه هاشم عبد اللطيف بيوض
منى عبدالجواد عبدالرحيم محمد
احمد ابراهيم محمود فتوح طه
محمد عباس محمد عباس
شروق وليد محمد عامر عامر مصطفى
ايه احمد محمد على مصطفى
دينا عزت البسيونى البسيونى حسن
سلوان محمود عبدالعزيز محمد بسة
همس عزت يوسف محمد طنطاوى
نادر محمد صبرى فتحى
سمير صموئيل سامى حنا
اياد محمدى محمد يوسف رطب
اسراء محمود محمد السيد
وﻻء حسن سعيد قطب محمد
فادى السيد محمد محمود حسان
الشيماء عبد الرحمن محمد على قورة
سلمى خالد عبد الفتاح محمد
مصطفي محمد اسماعيل صديق
شفاء شاهر عبد الغفور درة
احمد ماجد عبدالسﻼم سليمان رشيد
ريم محمود محمد السيد سعيد احمد
دانيل عادل ابراهيم متى اقﻼديوس
خلود درويش احمد درويش
عمرو محمد فاروق عبد العزيز
يمنى محمود محمد موسى
سماح محمد محمود اسماعيل
دينا محمد محمد عبد الهادى
احمد هشام فاروق بيومى
اسماء جمال ابو ناصر محمد
احمد جمال احمد مرزوق ابوزنط
احمد محمد صﻼح عبد الحليم
احمد رفعت عبدالحميد ابراهيم غﻼب

الكلية
تربية جامعة دمياط
اداب سوهاج
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره طنطا
معهد فني صحى الزقازيق
تربية/رياضه كفر الشيخ
تجاره طنطا
نوعية اﻻسكندريه
اداب اسوان
تجاره سوهاج
معهد فني صحى الزقازيق
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره عين شمس
نوعية الزقازيق
حقوق اﻻسكندريه
تربية شبين الكوم
اداب اسوان
تربية رياضيه بنين اسيوط
طب بيطرى جامعة السادات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي المنصوره
علوم عين شمس
طب بيطرى المنصوره
حقوق القاهره
تجاره الزقازيق
ك.ت .فني منشات بحريه بور سعيد
تجاره طنطا
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضة
اداب اسيوط
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
السن المنيا
حقوق بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
229243
676884
606291
876421
605359
303192
232290
885165
607988
811662
435910
754345
842646
819887
880862
466427
434772
595647
228652
473127
307729
579545
610947
181881
603653
681189
596152
827031
739184
123690
657354
673698

اسم الطالب
هشام رجب على حسين
ايمان زكى عبد المجيد محمد
نرمين محمد محمد فرحات
مروه مصطفى فتحى محمد
ايه احمد محمد محمود
نيرة عماد فتحى محمد
بيشوى رشدى نبية مكسيموس
ديانا شحتينو اسكندر شحاته
ايمان خليل عطيه خليل محمد
ابراهيم عادل ابراهيم حسن
نادين شريف طلعت محمد عبد القادر
محمد المتولى ابراهيم ابراهيم سالم
رفيدة محمد عبدالوهاب بدوى
ياسمين عاطف مخطار إبراهيم
محمد عبد الكريم صادق حافظ
مريم رجب حسن عبد الحميد حسن
مصطفى محمود حمدان مقلد
حسن السيد حسن ابوالعطا
احمد حسن هاشم محمود
احمد مسعد البكري حجاج
مي محمد توفيق محمود حسين
مريم عادل سامى مرقص ميخائيل
محمد جمال احمد منصور حسانين
محمد احمد مصطفى احمد
احمد محمد حسن متولى حسن
نورهان محمود محمد محمد محمد الحداد
خلود محمود حامد احمد عبده
ايه محمود عبد السميع سعيد
نورهان محمود عبد ﷲ محمد عباده
كمال عبد الحميد عبد العظيم شعراوى
نهله شريف صﻼح عبد الواحد الجﻼدى
عبد الفتاح محمد محمود محمد الحنفى

الكلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب المنصوره
تجاره الزقازيق
اداب اسيوط
تربية ابتدائي الزقازيق
اداب شبين الكوم ج المنوفية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب اسيوط
علوم الزقازيق
اداب المنيا
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تمريض المنيا
معهد فني صحى اسيوط
اداب كفر الشيخ
تجاره اﻻسكندريه
معهد فني صحى رياضه بور سعيد
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره طنطا
تربية/رياضه الزقازيق
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
تجاره بور سعيد
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية قنا ج جنوب الوادى
علوم الزقازيق
حقوق القاهره
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
معهد فني تمريض المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
301783
533283
225537
835920
810775
112833
542274
286816
877458
670926
842195
123054
132116
575264
540290
214961
884113
217903
152440
507608
156369
602489
166912
606614
309255
296647
547374
390779
597877
300264
653700
320213

اسم الطالب
السيد خالد عبد اللطيف قنديل عبد ﷲ
فاديه حسن فتحي محمد السنهوري
ساره احمد على احمد
محمود عبد المقصود محمد محمود
عبدالكريم صبح لطيف صبح
دعاء عبد الرحمن منتصر احمد الشيخ
محمد احمد شوقى جوده عبد الجيد
اميرة محمد امين عبد المجيد احمد
محمد جمال حميد محمد
نورهان محمد عادل توفيق سليط
اسماء فرج نجيب احمد
محمد بدوى محمد البدوى
احمد طارق السيد سليمان
محمد ماهر وهبى شلبى الخولى
سميرة ابراهيم حسن محمود
بيشوى ميخائيل فرنسيس مسعد
ديانا يحيى زكريا حنا
نورا اسامه بكر حداد
هادى محمود عبد ﷲ محمد
سﻼمه ابراهيم حسين على سﻼمه
شيماء جابر صﻼح معوض
سليمان جميل متولى شحاتة رمضان
هبه بركات محمد عبد العال
إسراء عبدالرحمن امين سند
فاتن عبد الحافظ عبد الحليم ابوزيد
شيماء ماهر محمد مهدى مهدى
محمد الصافى كمال محمود حماد
وﻻء احمد على محمد
ايه احمد احمد أحمد سليم
حسين يحي حسن مرعى
احمد الحسينى احمد الحسينى السلكاوى
محمد احمد رياض الفقى

الكلية
تربية/رياضة جامعة السادات
تربية طفوله اﻹسكندرية
إعﻼم القاهره/رياضة
تمريض قنا جنوب الوادي
تجاره اسيوط
اثار القاهره
علوم رياضة طنطا
السن عين شمس
تجاره اسيوط
تجاره المنصوره
اداب سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
زراعه دمنهور
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
السن المنيا
حقوق حلوان
تجاره انتساب موجه بنى سويف
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه بنى سويف
تجاره الزقازيق
اداب انتساب موجه بنى سويف
تجاره الزقازيق
السن عين شمس
حقوق حلوان
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
علوم رياضة بنها
تمريض المنصورة
حقوق القاهره
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
584419
675653
107553
380846
612246
234567
841257
677246
588931
811203
743399
588575
282544
145764
242854
527664
221411
811165
590872
119103
603873
307921
613994
578329
358641
305116
435708
242529
316687
126864
847253
759927

اسم الطالب
احمد مجدى ابراهيم عبدالمتعال
احمد محمد عبد السﻼم عطية
دينا شريف سامى عكاشه الدالى
هدير صبرى عبدالسﻼم محمد عباده
حسام هشام عبد المعز عبد السﻼم عبد الفتاح
احمد محمد شبل محمد
فاطمة حسانين صديق حسانين
محمد محمود السيد محمود على
اّيه محمد عبد الوهاب دعبس
مريم جرجس عازر جرجس
احمد اشرف ابراهيم الرفاعي
احمد محمد عباس محمد ناصف
محمود احمد محمد شعبان
عمرو محمد سليمان ابو شنب
دميانة ناجح ذكى شلبى
جهاد سليمان عبد الحفيظ احمد أبو شادى
مى بدر حسن محمد فؤاد
شيماء ابوغنيمة امبارك حسن
ايمان عﻼء الدين عبدالواحد أحمد
هايدى سيد حسين عبد الجواد
عبد ﷲ ابراهيم عبد العزيز السيد محمد الطحان
اسماء عبد العزيز أحمد محمد
اسراء عبدﷲ ابراهيم ابراهيم محمد
عبدالفتاح رضا عبدالفتاح ابو رحمه
مارينا ناجح سعيد حنس
سماح نبيل عبدالمنعم الشيمى
نيرة السيد محمد أحمد هيكل
ابراهيم شعراوى جمعة حسن
اماني جميل عبدالجليل سرحان
اﻻء عﻼء الدين مرتضى متولي
حذيفة عبد الناصر تغيان عبد العال
احمد محمد محمد حسن الدايس

الكلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
أكاديمية اخبار اليوم  6أكتوبر علوم إدارية إنجليزي
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
طب بيطري المنيا
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
علوم حلوان
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره اﻻسكندريه
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
طب بيطري المنيا
تربية جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنها
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه الزقازيق
دار العلوم ج القاهره
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
اداب كفر الشيخ
تجاره اﻻسكندريه
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تربية ابتدائي بنها
تجاره القاهره
تجاره سوهاج
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
160427
656677
886444
330317
734892
138810
755055
443964
181144
579935
739554
289272
666429
207113
301668
358307
463419
524604
804648
323401
117347
880681
452891
156510
278955
146798
433557
584462
589080
652032
502130
817567

اسم الطالب
امل رجب جوده حمزه
اشراقه محمد محمد السيد العدوى
ريهام بدر حسانين عثمان
احمد محمد عبد الشافى السيد على
احمد رضا فتحى على
رضوى محمد سليمان مهدى
محمد عبد الجليل الزوام على الفرجانى
ايه احمد سيداحمد القزاز
يسرا ابراهيم شعبان مطلوب
اسراء حامد شاكر محمد احمد
طارق محمد ابراهيم محمد عبدﷲ
ابراهيم محمود خلف محمد
ايه محمد هشام اﻻمام السيد الصيرى
يارا عطيه محمد كمال الدين احمد محمود
محمد علي عبد العزيز شعبان
هاجر صبرى احمد عبدالغنى
اسراء محمد ياسين محمد محمد مرزوق
مصطفى سعد ابراهيم عبد الناصر
محمود محمد اسماعيل احمد
اسماء عادل حسن محمدسليمان
دنيا رشدى حسين احمد
محمد رجب محمد عبد الخالق
منة ﷲ ممدوح رجب احمد الخامى
فاطمة محمد محمد عبد السﻼم
احمد هيثم كمال امين
سمر ماهر صﻼح حسانين
محمد رزق السيد حامد شحاته
دينا إبراهيم الشحات السيد السيد البردويلى
محمد جمال الراعى جمال الدين
كريم ماجد رشدى فوزى اسكندر
يمنى حسام الدين على برعى خليل
محمود محمد شمس الدين على

الكلية
تربية ابتدائي بنى سويف
زراعه المنصوره
تجاره اسيوط
دار العلوم ج القاهره
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
زراعه القاهره
دار العلوم ج القاهره
تربية/رياضه طنطا
تربية الفيوم
تربية ابتدائي طنطا
علوم الزقازيق
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم شبين الكوم ج المنوفية
السن عين شمس/رياضة
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تجاره اﻻسكندريه
علوم المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق انتساب موجه القاهره
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
اداب جامعة دمياط
تربية بنى سويف
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
زراعه القاهره
طب بيطرى اﻻسكندريه
تربية طنطا
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب اﻻسكندريه
تربية ابتدائي المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
515349
161881
662005
388269
433949
815809
508590
917470
613421
242962
216146
508348
226139
217182
221194
390244
733147
383885
528250
681225
440301
588500
281560
673866
229278
601216
356478
440937
602313
375950
525169
384542

اسم الطالب
مصطفى محمود اسماعيل قموره
احمد ربيع حسين محمد
حازم محمد حامد المغازى سالم
ياره جمال عبدﷲ ابراهيم
مؤمن حسين سيد عثمان عمر
الهام خالد نظلي محمود
هالة نصر عبد العظيم حسن ابو طالب
اسراء هﻼل محمد احمد
محمد أحمد عبد الحميد إبراهيم
هدير ناصر محروس حافظ
مارينا جرجس فهيم عبد الشهيد
اماني يحى احمد جاد ﷲ
عمر محمد تونسى حسن
مريم محمد محمد فتوح
نادين عﻼء الدين عبد المعطي حنفي
مادونا ناصر حكيم عيسى
نهله الشحات محمد ابراهيم
ايه اشرف محمد سيد خلف
مرهان حسين عبدالرحيم إسماعيل النخﻼوي
محمد احمد عبد القادر احمد الغنام
سارة ابراهيم علي ابراهيم
هاجر اسامة متولي محمد البكري
عمر وليد سيد بكرى بدوى
محمود ابراهيم حسن عبد الغفار المﻼح
فاطمه حمدى سيد احمد عبدالسﻼم
عبد الرحمن محمد ابراهيم محمد ابراهيم
اسماء بدر ابراهيم احمد
سلمى صﻼح يونس محمد العونى
اسراء على امبابى محمد
محمد سمير عبدالرسول سليمان حميده
رحمه عبد الفتاح احمد محمد
محمد ايهاب فتحى على محمد السحيتى

الكلية
اداب جامعة دمياط
اداب الفيوم
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
اثار القاهره
اداب دمنهور
تربية المنيا
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية اسيوط
تجاره جامعة السويس
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة عين شمس
طب بيطرى بنها
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية
حقوق اﻻسكندريه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
كلية اللغات والترجمة سوهاج
علوم رياضة عين شمس
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
اداب انتساب موجه عين شمس
تجارة جامعة السادات
تربية/رياضه حلوان
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنها
اداب انتساب موجه عين شمس
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
305897
119822
115518
897384
615177
211303
747358
542348
652398
149143
727975
219713
733140
914005
239453
425567
123781
734379
311405
147646
736576
351788
511649
893829
748179
309544
162582
674340
453758
815760
614522
330117

اسم الطالب
مصطفى محمد مصطفي صابر
محمد ممدوح عبد الحسيب تهامي
غادة الصادق عيسى محمد تمام
صابرين خلف محمد عبد الحليم
عبدالرؤف طحاوى السباعى احمد
محمد مصطفى محمد فاروق
اميره مجدى محمد محمد رضوان
محمود السيد عمر عبد ﷲ
كريم محمود حامد احمد فوده
محمد بهاء الدين على دسوقى
ايمان الدسوقى محمد ابراهيم
مصطفى فوزى محمد عثمان
فتحيه فتحى السيد ابراهيم هيكل
زهراء خميس محمد عبد الصادق
احمد عبدالفتاح محمد نورالدين
محمد احمد محمد فرغلى
محمد جمال محمد جاد
ساره شحتة جودة صابر
احمد مجدي محمود عبدالمولى
اسماء عزت عبد الحليم على اسماعيل
ايه احمد محمود على عطيه سمهود
معاذ محمود عبدالغفار القاضى
اية هشام احمد عبد الرحمن
شنوده مراد فرازيلى عبد المسيح
عبد الرحمن محمد على محمود
اﻻء علي عوض على عوض
عبلة احمد سيد عبد ﷲ
نيره عبد العال محسوب محمود وحش
زينب عبد الفتاح محمد جمعه الرفيع
محمد محمود عبدالفتاح طلب
نورهان فتحى احمد السيد
سعيد ميهوب سعيد ابو سريع

الكلية
علوم رياضة شبين الكوم
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى سوهاج
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي جامعة السويس
علوم رياضة شبين الكوم
حاسبات ومعلومات المنصوره
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
رياض اطفال المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
نوعية الزقازيق
تربية ابتدائي اسوان
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره اﻻسكندريه
دار العلوم ج القاهره
تربية الزقازيق
تربية السادات
زراعه القاهره
تربية الزقازيق
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
حقوق اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية السادات
خدمه اجتماعيه الفيوم
اداب المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق بنى سويف
تربية طفوله الزقازيق
اداب انتساب موجه القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
448508
449841
656138
392607
118485
801927
896656
302544
217526
876640
912717
533828
658102
909423
160711
900443
384490
547023
897902
748880
436866
280639
831006
804082
208677
884201
459902
525044
679239
889713
312613
896015

اسم الطالب
آيه السيد عبد الرحيم برغوث
اسراء عمر السيد احمد ماضى
عمر على عبد المقصود عبد العزيز
هدير احمد الدمرداش سعيد محمد هنداوى
هدى سالم محمد عبد الحميد هنداوى
اسامه ابراهيم طه عبدﷲ
عبد الرحمن معتمد خلف غزالى
عمرو ماهر محمد الشافعى
هدير احمد محمد احمد عﻼم
محمد عبد المالك احمد مرسى
نهله حسين عبد المنعم ضوي
اية خالد عبدالحميد السيد السجينى
اسﻼم السعيد ابراهيم عبد السﻼم ابراهيم
كيرلس نجيب منقريوس سدراك
يحى عبد العزيز اسماعيل سليمان
مارتينا عاطف جيد عويضه
احمد محمد عبدالمنصف محمد ذيدان
عبد الرحمن السيد محمد حسن البنا
محمد محمود حسين عبد الرحيم
شرين محمد على محمد
احسان عادل محمد احمد عبدالرحمن
اسماء محمود الحداد السيد
مها محمد الصغير إبراهيم أحمد
هاجر محمد محمود عبد الرحمن
دعاء جمال عبدالناصر عبدالمعطى
كاترين سمير تقاوى جبره
أسماء عبد الغنى عبد ﷲ بركات
أمنية خالد سعد محمد امام
اسماء السيد محمد محمد بشار
دنيا احمد عبد الناصر على
صﻼح محمد صﻼح الدين شهيب
جهاد مؤمن محمد عبد المجيد

الكلية
اداب طنطا
السن عين شمس
حقوق المنصوره
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اداب القاهره
اداب المنيا
تربية سوهاج/رياضة
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
تجاره القاهره
اداب اسيوط
علوم اسوان
تجاره طنطا
تمريض المنصورة
علوم جامعة السويس
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
تربية سوهاج
كلية الفنون التطبيقية ببنها
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تربية سوهاج
تجاره جامعة السويس
زراعه اﻻسكندريه
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
حقوق انتساب موجه القاهره
طب بيطرى اسيوط
علوم دمنهور
تجاره اﻻسكندريه
اداب المنصوره
تربية ابتدائي اسيوط
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تربية سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
533299
446408
517330
307565
830293
834063
891219
754950
614874
136422
179420
161024
353116
209901
901811
893729
351117
441519
651115
291489
504387
436326
451048
745639
506044
730774
323624
162815
607002
604045
606312
751441

اسم الطالب
اشجان عبدالعزيز محمود بديوي
محمود ايمن عبد المنعم ابو الخير
محمد محمد صبري محمد حسن
منى حسني عبد الجليل جعفر
محمد حجازي عبد الحميد محمود
عبد الرحمن سيد احمد حسن
ايه احمد فاروق عبد الكريم
احمد عبدالعزيز السيد على
ياسر عبدالبديع رجب مصيلحي حسن
امنية احمد جاد حسن محمد
نشوى عاطف وزير على
جمال اشرف متولي حميده
سامى سليمان عبدالسﻼم قطب
مريم علي عبد العزيز علي محمد سلمان
سماح جابر عزب محمد
كيرلس مجدى عياد حبشى
اسماء اشرف عبدالحميد حموده
ابراهيم محمد عبد الحليم احمد الجزيرى
سهير ابراهيم عبد ﷲ جويده
عبد الوهاب احمد محمد عبد الوهاب
احمد مجدي احمد محمد السيد سليمان
آيه محمد علي محمد
محمود احمد محمد حلمى الزنفلى
احمد محمد سليمان محمد
اسماء فوزى متولى ابوسريع على
احمد ماهر محمدمرسى جعفر
اية محمود سالم محمود صالح
سمر محمد حمدى محمد
محمد بهاء محمد السعيد
اسﻼم حمدى عبد العزيز السيد
طارق عاطف مصطفى على
خالد محمد السيد محمد كساب

الكلية
اداب اﻻسكندريه
تجاره طنطا
حقوق جامعة السادات
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تجاره اسيوط
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
معهد فني صحى الزقازيق
تربية حلوان
اداب بنى سويف
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره انتساب موجه حلوان
طب بيطرى القاهره
اداب سوهاج
تجاره سوهاج
السن عين شمس
تجاره طنطا
تربية المنصوره
تجاره اسيوط
تجاره اﻻسكندريه
اداب دمنهور
اداب كفر الشيخ
تربية اﻻسماعيليه
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية رياضيه بنات شبين الكوم
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم
تجاره جامعة السويس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية رياضيه بنين الزقازيق
تجاره بور سعيد

Page 4893 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
533373
460071
814628
583982
678984
749293
379429
168807
917612
449112
655205
228991
669966
671478
301357
282773
740809
739595
226004
239834
673579
364363
745478
740882
808868
166093
657840
386649
430443
118528
672032
160113

اسم الطالب
بسنت محمد حسن محمد اﻷسرج
روان عبد المنعم عاطف خضر
ابراهيم حسن ابراهيم غزالى
محمد احمد محمد عقار
دينا رضا طلبه المرسى عيد
ندى ايمن محمد رزق
احمد السيد سليمان متولى البدرى
هدير ربيع قرني محمد
ابانوب نشأت اسحق يوسف
ندى عادل عبدة فايد
حسن محمد الباز محمدابوالعﻼ
فؤاد ماجدى عبد ﷲ عبد السﻼم
بسنت احمد ابراهيم عيد حميدو
سلمى عبد الحميد حسن محمد
احمد شريف عبد الغفار مغاورى
غادة حازم محمد احمد
بيتر مجدى شفيق حنا
محمود مجدى محمود اسماعيل ابوزينة
محمود فتحي احمد ابراهيم
محمود كرم سيد معوض
محمود محمد زكى محمد العزازى
الشيماء صبرى عبده احمد
ساره صالح عبد المعطي احمد
احمد مجدى محمد ابراهيم عبد الحفيظ
احمد ربيع ابراهيم محمد
هدير احمد فتحي احمد
اﻻء خيرى عباس عبدربه قرمد
وفاء وديع الغمري يونس
عمر ابراهيم حسنين حسن حسنين
ايه حامد عبد الهادي عبد الرحمن
عبد ﷲ ذكى عبد الرازق ابراهيم
كريم احمد رشدى زيان

الكلية
تربية أساسي اسكندرية
تجاره كفر الشيخ
إعﻼم بنى سويف
تجاره سوهاج
معهد فني تمريض المنصوره
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية الفيوم
علوم اسيوط
تجاره طنطا
حقوق المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره المنصوره
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اعﻼم القاهره
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنها
اداب انتساب موجه عين شمس
حقوق انتساب موجه حلوان
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اثار قنا جنوب الوادي
معهد فني صحى بنى سويف
علوم حلوان
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية/رياضه المنصورة
علوم حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
755638
291432
578052
809981
370105
668066
756408
668098
470517
243408
585792
228406
449201
501893
883573
468559
535578
590082
682144
293396
317718
668017
595573
878993
909864
323158
831241
532702
667302
159227
666945
315153

اسم الطالب
امانى حمدى يوسف محمد مشالى
ابراهيم محمد صﻼح الدين ابراهيم على الديب
مها الدسوقى الدسوقى عطا
ريموندا جورجى وليم يوسف
احمد عادل محمد احمد
ياسمين شوقى احمد عبد الهادى خشان
محمد محفوظ عبدالعال محفوظ
عمرو شعبان شعبان عطيه نواره
محمد محمود الخضر على موسى
هدير عبد المحسن قرنى محمد
مريم احمد ابوبكر الشيخ
محمد مجدى محمد سيد احمد
إيمان حمدي سعد محمود ميدان
اﻻء شريف حسن عبد القادر
اسﻼم محمود عبد الموجود حسين
محمود رمضان عبدالنبى حسن محمد
مريم محمود صﻼح العرجاوى
ساره طارق أحمد السعيد
عبير بكر بركات حسن الحديدى
منة ﷲ وليد رشدى حسنى
يونس محمد نجيب السيد يونس
فاطمه محمد السعيد السبخاوى
حامد عطيه عطيه عوض
ايه عبد الفتاح صديق محمد
حبيبه محسب إمام حسن عمر
حسناء ممدوح محمود اسماعيل الصعيدى
وفاء محمد شحاته محمد
عمرو عبدالعزيز مصطفى المغازى
اميره صﻼح السيد نصر السنيطى
اميره حسن عيد محمد
اسماء طارق محمد حسانين مسلم
السيد ابراهيم احمد دنيبة

الكلية
إعﻼم القاهره/رياضة
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
تربية طفوله طنطا
تجاره بنى سويف
حقوق بنها
طب بيطرى كفر الشيخ
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه المنصوره
خدمه اجتماعيه حلوان
علوم رياضة شبين الكوم
تجاره اﻻسكندريه
حقوق اسيوط
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
تجاره دمنهور
اداب جامعة دمياط
اداب انتساب موجه المنصوره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
تربية المنصوره
معهد فني صحى بور سعيد
تربية اسيوط
تربية ابتدائي اسوان
تربية ابتدائي شبين الكوم
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره دمنهور
طب بيطرى الزقازيق
تربية ابتدائي بنى سويف
نوعية المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
821973
180829
371176
354421
748875
586966
584571
743076
542594
529575
840523
593866
221665
824779
168247
438574
822656
235620
818209
369881
542381
661356
232330
131193
126237
829607
664268
139709
307345
525952
585621
448903

اسم الطالب
يسرا كمال جاد الكريم عبد ﷲ
تسنيم جمال محمد عبد المجيد
محمد صالح بدوى محمد بﻼل
اسامه محمد غزاوى موسى
سمية حسن محمد ابو الدهب
مروة صﻼح عبدالعزيز حسن
دعاء محمد حامد عبدالوهاب شرف
اسراء احمد عبدالعزيز احمد
داليا ناصر عطية عبد ﷲ عسكر
عبد ﷲ ماهر مصطفى كامل عصمت
بسمه عبد المنعم سليم محمد
ندي رمضان رمضان ابراهيم خاطر
امنيه ابراهيم محمد هندي
اميره صﻼح محمد عمر
اسماء راحيل السيد كامل
ريهام ابراهيم محمد عبد ﷲ مصطفي
ريهام عابدين جابر ابراهيم
ندى حاتم احمد محمود
احمد محمد عبدالمنعم عبدالباري
هدير محمد عبدالفتاح احمد
مصطفى شعبان السيد حسن حسن
منى عوض عبد الدايم محمد عيسى
محمد حسني احمد سليمان
مروه ماهر معروف الصيفى
تسنيم احمد صبرى يوسف
رؤي حمدان عاشور طلب
ندى نبيل ابراهيم اﻻنصارى
نور ابو العﻼ واسطى ابو العﻼ
سلمى احمد جابر عبد المعطى
عبد ﷲ محمود عبد الشافى السيد عبدﷲ
مى مصطفى عبدالرحمن ابوحﻼوه
آيه السيد محمد على ندا

الكلية
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تربية الفيوم
حقوق بنها
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
تربية بنها
اداب المنصوره
سياحه وفنادق اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره اﻻسكندريه
اداب دمنهور
رياض اطفال المنيا طالبات
زراعه دمياط/رياضة
تربية عين شمس
تجاره سوهاج
اداب الفيوم
اداب اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
طب بيطرى القاهره
تجاره سوهاج
تربية نوعية بنها شعبة موسيقية
تجاره اﻻسكندريه
اداب المنصوره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم القاهره
علوم رياضة حلوان
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره انتساب موجه المنصوره
حقوق حلوان
تربية ابتدائي شبين الكوم
زراعه اﻻسكندريه
علوم المنصوره
تربية ابتدائي طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
439555
753053
760142
435655
154950
463168
666679
899147
352687
603988
543617
148153
684304
603052
160559
685137
751708
905845
125469
732891
277257
738246
370824
312971
433200
518977
363018
655834
205103
605530
580324
375150

اسم الطالب
منه ﷲ محمود طه عبد القادر
شرين مرسى عبد الﻼه مرسى محمود
دعاء محمد خالد السيد احمد
حبيبه احمد سيد احمد بدر شحاته
احمد محمد عبد المنعم بيومي
احمد محمد حسن يونس
ايهاب مصطفى كامل عبد العليم العايدى
يوستينا هانى اقﻼديوس غالى
مروه جمال احمد عبدالبارى حمزه
مصطفى محسن محمد احمد محمد
ضحى سعيد عباس محمد عباس
محمد طه عبد المنعم محمد
سميه خالد حسن على صالح
رضوي عاطف يوسف مرسي النقيب
نجﻼء فتحي عبد المنعم راشد
الهام عادل حبيب جمعه
سلمى ابراهيم محمد ابراهيم الدسوقى
معاذ علي محمد عبد المجيد
نورا محمد محمد مهدى
عهد عابدين ابراهيم عبدالحليم
محمود مجدي توفيق حامد
ايمن محمد عبد المنعم محمد نضر
محمد عربى فؤاد احمد
اسماء عبد الشافي حافظ شيخ السوق
عمر عاطف عبد الرحيم محمد احمد
اية عادل السيد الجندى
ايمن سيد محمد حواش
محمد احمد عثمان عثمان اﻻلفى
ماجي نبيل أيوب حناوى
نرمين السيد صابر محمد خليل
شيماء محمد احمد البنا
محمد احمد صبرى جابر

الكلية
اداب اﻻسكندريه
علوم رياضة بورسعيد
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب اﻻسكندريه
استنفد الطالب رغباته
علوم جامعة دمياط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تربية سوهاج/رياضة
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
اداب اﻻسكندريه
فنون تطبيقيه حلوان
علوم المنصوره
علوم بورسعيد
اداب بنى سويف
علوم رياضة المنصورة
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه حلوان
فنون جميله فنون المنيا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره الزقازيق
تربية عين شمس
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
تجاره اﻻسكندريه
اداب دمنهور
السن عين شمس/رياضة
تمريض المنصورة
تجاره اسيوط
اداب الزقازيق
تربية/رياضه طنطا
تربية بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
575298
312596
603023
301754
456999
529206
683559
523674
107803
816000
162518
205767
894357
470786
828877
313533
575760
226925
549120
608401
586309
580350
463187
165078
651271
600102
535544
457689
730376
312857
226832
222988

اسم الطالب
دنيا رفعت محمد عبدالعزيز الشيخ
محمد خالد السيد فرحات السيد
آﻻء سمير اسماعيل محمد هﻼل
احمد عاطف فرج المسلمانى
الشيماء احمد محمد السباعى جعفر
عبدالرحمن محمود مشحوت فراج امين
احمد مجدى احمد احمد هندام
امنية عيد السيد على بخيت
نوران هشام محمود محمود شتا
مادونا صفوت موريس مجلى
ياسمين ابراهيم كمال ابراهيم
اشرف احمد محمود عبدﷲ
نهى محمد مختار محمد عبد الوهاب
منى محمد محمد عبد السﻼم الشحات
نورا عبدالفتاح احمد جادالمولى
نها احمد محمود ابراهيم
فاطمه بسيونى ابراهيم الضنين
دعاء عصام عبد العظيم على
ايهاب شعبان حميدة عبد الفتاح السيد
هبه ﷲ السيد سﻼمه احمد محمد
هند السيد الرفاعى شوشة
ياسمين محمود محمد الدسوقى ناصف
محمد ابراهيم سعد ابراهيم سليمان
جوليانا ياسر عزت معوض
اميره مجدى محمد فريد احمد
على محمود ثروت عثمان حسن
سمر سعيد شوقى رجب عبد الحميد
مروه وهبه نجاح جوهر
احمد ماجد التهامى محمد عبد البر
زينب محمد علي عبد السﻼم
رانا فؤاد نصرالدين كامل
اسراء محمود مصطفى السيد

الكلية
اداب طنطا
السن عين شمس
تجاره الزقازيق
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
معهد فني صحى طنطا
تربية دمنهور
حقوق المنصوره
علوم اﻻسكندريه
اعﻼم القاهره
اداب المنيا
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره انتساب موجه حلوان
كلية اللغات والترجمة سوهاج
تربية كفر الشيخ
زراعة قنا ج جنوب الوادي
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
معهد فني صحى طنطا
اعﻼم القاهره
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
تجاره جامعة السويس
تربية طفوله طنطا
اداب المنصوره
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
تربية الفيوم
تجاره انتساب موجه المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
السن عين شمس
تربية ابتدائي طنطا
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
اداب شبين الكوم ج المنوفية
حقوق انتساب موجه القاهره
كلية البنات آداب عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
358660
229411
281212
902666
436708
610941
308645
747081
320820
462487
468417
800318
242583
319409
660391
539815
893324
147130
295777
819238
370705
428572
372935
431542
451780
239350
165589
533490
609111
612155
520615
679494

اسم الطالب
هبه عصام عبدالونيس محمد
منةﷲ رمضان السيد ابراهيم
يوسف محمد السيد عبد ﷲ محمد السعيد
رضوى حسام الدين انور عباس
رهف ايهاب أحمد رفيق سﻼم
عصام السيد على احمد
اية سعيد عبد الحميد الخولى
محمد عنتر محمد السيد
اميرة حسن عبد الحميد سﻼم
هبه ﷲ جمال السيد العنتبلى
احمد اشرف محمد حامد
محمد اشرف محمد سﻼمة
انطونيوس ناجى فكرى عبدالمسيح
شيماء محمد كمال عبد الستار شما
احمد على احمد على عمر
هبة رمزي عبدالمعطي فودة
عبير زكريا محمود صالح
عﻼء عبد ﷲ عبد ﷲ عبد ﷲ اسماعيل
ندى ممدوح محمد محمود
سوسو جمال نصار احمد
رمضان اشرف رمضان مصطفى
مؤمن محمد عثمان حسن عثمان
اميره احمد محمد عبدالرحمن
مصطفى محسن حنفى محمود
محمد عصام محمد عيد البيومى
المعتصم با ابراهيم احمد على
علياء محمد مختار محمد
يسرا يسري محمد محمد ابو الزين
ابراهيم صبحى ابراهيم الصاوى
هبه محمد محمد على شلبى
ندى مصطفى عبد المقصود عامر
رحاب ياسر محمد محمد

الكلية
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره عين شمس
اداب سوهاج
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تربية ابتدائي شبين الكوم
تجاره جامعة السويس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره كفر الشيخ
علوم طنطا
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تربية شبين الكوم
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
حقوق سوهاج
تجاره انتساب موجه قاهره
علوم حلوان
معهد فني صحى بنى سويف
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
تجارة جامعة السادات
معهد فني صحى رياضه طنطا
تجاره انتساب موجه قاهره
تمريض الفيوم
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم بنها
خدمه اجتماعيه حلوان
تربية المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
743319
136071
667963
908466
125054
223440
391743
291549
586207
155690
752176
365798
456767
733361
731521
742742
240459
430390
672394
503845
732858
304110
743028
386860
670596
662796
228587
310797
302912
445669
465705
533571

اسم الطالب
يارا محمد رشاد محمد
ياسمين خالد السيد محمد
اميره محمد العدل قدره
مها محمد سيف النصر عبد الواحد
مينا رفعت قنديل جميل
سلمى محمد مدحت مجدى
ميار ايمن امام محمد عبدﷲ
مهند طارق عبدﷲ كامل محمد
تسنيم عبد الحليم عبد الجليل الدقن
كريم هﻼل حسين عيسى
ايمان رضوان محمد محمد نجم
نورهان جمال طه حجازى
فاطمه عبد اللطيف محمد ابو العزم البسيونى
ايه جودة محمد احمد سعد
اسﻼم رضا محمد سعيد الطيب
اﻻء محمد السيد السيد سويلم
ياسمين اسماعيل ابراهيم علي
سامر حسن خميس حسن
عمر حاتم صالح السيد عبد ﷲ
عمرو شعبان عبد الرحيم احمد ابو طة
ريم محمد محمود سالم
سمية عبد الغنى محمود السيد
ايه محمد هاشم محمود
دينا صالح اسماعيل محمد
اﻻء محمود محمد ابو العﻼ
وفاء مجدى المتولى حسانين
محمد هشام السيد عبد ﷲ
مرام عادل بدر حجاج
عبير احمد السيد احمد ابو ابراهيم
آية السيد كمال السيد الشنديدى
اﻻء الرحمن سليمان على محمد سليمان
مرفت السيد بسيونى السيد الصالحى

الكلية
تجاره جامعة السويس
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
طب بيطرى بنها
حقوق سوهاج
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
تجاره انتساب موجه عين شمس
طب بيطرى بنها
تجاره القاهره
تجاره المنصوره
تجاره بنى سويف
تجاره جامعة السويس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه الزقازيق
علوم رياضة اﻻسماعيليه
علوم رياضة اسوان
اداب القاهره
علوم رياضة اسوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
السن عين شمس/رياضة
طب بيطرى الزقازيق
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
اداب عين شمس
تمريض المنصورة
معهد فني صحى المنصوره
اداب عين شمس
تربية شبين الكوم
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
حقوق طنطا
تربية طفوله اﻹسكندرية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
759423
360804
380456
576272
357253
803879
150237
583736
729547
883061
283544
147365
525265
739472
226179
907745
377729
389493
578611
302119
805147
357144
728081
364098
604604
536749
434552
823526
241325
514995
165807
163855

اسم الطالب
جمعه عوده ناصر ابراهيم
ايه سيد عبدالعظيم عبدالسميع
اسﻼم عبدالمجيد ابوالحسن حسين
ابتهال جمال جاد ﷲ ابراهيم عمرو
اسﻼم احمد محمد محمود
يوستينا ابراهيم اسحاق ديمتري
رانيا محمود احمد محمد
اسراء احمد سليمان ابورزقه
مروان محمد كمال احمد
دعاء كمال عبد النظير جمعه
عزت صبري قطب اسماعيل
حسام رمضان امين عبد الغنى
ايمان محمود حسن محمد شحاته
محمد احمد محمد احمد السيد
محمد مجدى حسين عامر السيد
محمد عبده عبد الحميد احمد
احمد ابراهيم مصطفى ابراهيم
محمود احمد منصور احمد فريد
احمد مصطفى عبدﷲ محمد الشيتانى
مصطفى عﻼء الدين عبد الهادى عبد الفتاح القط
مها عماد ابراهيم عبد الحكيم
عﻼء محمد حسين السيد
منى جمال كامل امين الجلودى
هاجر بهاءالدين سيد حسن
اية اسماعيل عبد العزيز محمد
امينة رمضان عبد الحميد حجازي
زياد وائل محمد محمود رجب
إسراء حمدي عبود عرابي
امل صبري محمد السيد
احمد ماهر كامل حسن عارف
اسراء السيد محمد الحفنى
ابانوب يونان معوض عيد

الكلية
تجاره جامعة السويس
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي عين شمس
تجاره طنطا
حقوق عين شمس
السن المنيا
حقوق القاهره
علوم بورسعيد
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية
معهد فني صحى اسيوط
حقوق عين شمس
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
علوم اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره سوهاج
تجاره انتساب م .بنها
حقوق عين شمس
تجاره طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب المنيا
تجاره انتساب موجه حلوان
نوعية الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه الزقازيق
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
نوعية فنيه قنا
علوم حلوان
تجاره دمنهور
اداب انتساب موجه الفيوم
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
232316
300760
753820
160731
167686
150846
678686
728667
457094
577134
287979
730066
749798
433976
581557
668052
615253
503250
173164
812089
575815
837867
655244
672447
506041
583101
753351
374081
283374
355313
309270
433664

اسم الطالب
عمر عبد النبى خلف محمد
مريم عارف عبد الرحيم محمد
دنيا اشرف لطفى مصطفى ندا
اميره سمير عطيه حجاج
محمد شحات عبد الستار عبد الحميد
محمد على عطية على
سناء محمد على شعبان علي
امجد سعد احمد عبد الوهاب عبد الهادى
ريهام منير فتحى محمد محمد على منتصر
ايه ابراهيم الدسوقى ابراهيم غازى
عمر احمد عطا محمد البسيونى
سندس حمزه عمران عبد المهيمن
عمر حسني السيد محمد
احمد محمد عبداللطيف على السخاوى
احمد عباس عوض عباس البدوى
نيفين محمد محمد الطنطاوى الصفتى
حنين محمد ابراهيم حسنين محمود
محمد عبد الفتاح محمد حسنين محمد الحسنين
محمد عز الدين عبد الباقي محمد البديوي
عبدالرحمن عادل محمد محمد
يمنى حسام الدين عبدالقادر الكيﻼنى
آية محمد إدريس محمد
محمد السيد صبح احمد
احمد شاكر يوسف محمد
اسماء صبرى عبد الحميد عطيه
ايه محمد احمد عجينه
ياسمين اشرف ماهر السيد طعيمه
ايمان شعبان طه عفيفى فرج
نوران محمد على حسين الخواص
اﻻء طارق محمد محمد
مروة محمود شحاتة الديب
فادى بخيت جودة عويضه

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
دار العلوم ج القاهره
نوعية بور سعيد
تربية ابتدائي بنى سويف
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
رياض اطفال المنصوره
علوم الزقازيق
معهد فني تمريض طنطا
رياض اطفال المنصوره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
دار العلوم ج القاهره
علوم جامعة دمياط
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
معهد فني صحى المنصوره
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
علوم رياضة كفر الشيخ
نوعية جيزه
معهد فني صحى رياضه بنى سويف
حقوق طنطا
كلية علوم الوادى الجديد
تربية ابتدائي المنصوره
تربية رياضيه بنين المنصوره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب طنطا
اداب انتساب موجه بورسعيد
كلية الفنون التطبيقية ببنها
حقوق حلوان
تربية حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة اﻻسكندرية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
153728
447798
744019
359474
577917
120378
313127
313886
366944
164983
291512
591894
529600
297121
800273
431505
611809
152128
312432
126044
901446
114604
835964
542667
902207
284951
454017
603451
524812
828905
601488
899859

اسم الطالب
سلمى جمال شعبان علي
محمد رضا محمود أحمد خليل
اسماء فهد سيد علي
على طلبه محمد طلبة
محمود مسعد سعد الحوبى
محمود احمد محمد انور
رضوى خالد محمد ذكى
هبة ﷲ مصطفى عبدالفضيل محليس
جاسم رفعت لبيب طه فرج
ابانوب يسرى عدلى ابراهيم
اسﻼم احمد السعيد ابراهيم رخا
آيه عبداللطيف عبد اللطيف الزقزوق
محمد حسين محمد حسين الطيب
حبيبة سعد كامل علي
جورج فرج ميخائيل فرج
ابراهيم منصور قنديل منصور
مروة اشرف توفيق السيد
صﻼح خالد صﻼح الدين محمد
محمد احمد علي ابراهيم
دينا عﻼء الدين عطفت مصطفى
محمود عادل محمود محمد
ندى على سيد يوسف على
عائشه سليمان عبدالسﻼم سليمان
ندى شعبان محمود ابراهيم
زينب صﻼح احمد عبد العزيز
حنان احمد السيد بدوي
عليه عﻼء الدين مصطفى شعﻼن
مروان عبد القادر عبد الجواد عبد القادر
مارك عصام سامى صليب
محمد ناصر ابراهيم على
سعيد هشام سعيد حسين التلبانى
كيرلس مسعد رشدى روفائيل

الكلية
اداب بنى سويف
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية اﻻسماعيليه
زراعه القاهره
تربية طنطا
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تربية السادات
معهد فني صحى بنها
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
علوم الفيوم
علوم رياضة القاهرة
تربية جامعة دمياط
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية عين شمس
علوم المنيا
حاسبات ومعلومات المنيا
تجاره الزقازيق
حقوق بنى سويف
تربية شبين الكوم
تربية حلوان
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه طنطا
تربية رياضية /بنات قنا
اداب اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب المنصوره
تجاره الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
اداب الزقازيق
تربية ابتدائي سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
295737
213435
894279
302596
462132
591570
755350
457602
735267
823649
682768
880535
471702
609691
590526
533152
835484
875217
746114
123197
371284
881640
293004
390068
598345
218971
538382
313808
903348
530753
806881
162016

اسم الطالب
كرستين جرجس ميخائيل جاد
مني حسام الدين حسين احمد
سحر عاصم منصور عارف
احمد حسن احمد سليمان
اميره عطيه يحي فايد
منه ﷲ يوسف محمد حراز
ساره جمعة سعيد محمد ابراهيم
مها محمد عبد الخالق المقدم
نيره السيد ابراهيم نور الدين
راويه محمد ابراهيم احمد
هدى طلعت السيد عبد العال فهيد
محمد مصطفي احمد مصطفي
احمد مختار عبد العزيز ابوعيطه
سارة حافظ عبد الغنى حافظ عبد الغنى
عبدالرحمن هشام السيد عيد
سناء على حسن ابراهيم حماده
رنا جمال قناوى على
محمد على ثابت محمد
محمد فهمى فاروق فهمى
احمد رجب عبد الهادي سيد
محمد مجدى العوضى عثمان
نورهان رفعت محمد خليفه
سلمى اشرف عبده حافظ
روحيه ممدوح غريب حلمى
ايه رمضان فتحى احمد هلبه
مصطفى احمد عبد الفتاح شعبان
ايه جمال أحمد اسماعيل الحلبى
ريهام احمد رمضان محمد
مصطفي محمود محمد صديق
محمد عاطف سعيد حامد
نعيمة محمود جابر محمد
احمد محمد طرخان سيد طرخان

الكلية
تجاره عين شمس
فنون تطبيقيه حلوان
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب كفر الشيخ
زراعه دمياط/رياضة
تربية العريش
تربية طنطا
طب بيطرى الزقازيق
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه اسيوط
حقوق طنطا
تربية ابتدائي الزقازيق
حقوق المنصوره
تربية أساسي اسكندرية
حاسبات ومعلومات المنيا
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
حقوق القاهره
كلية الفنون التطبيقية ببنها
حقوق اسيوط
اداب حلوان
علوم عين شمس
تجاره جامعة دمياط
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات بنها
حقوق سوهاج
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
تمريض الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
741305
383755
161580
740197
512389
465042
819100
447765
477398
590051
584739
538898
613465
732728
363520
132562
893270
169980
154684
215107
105707
891269
156130
426070
508238
539489
735586
426057
504140
165877
145912
457776

اسم الطالب
عمرو ابراهيم على ابراهيم الطنطاوى
عمر ابراهيم عبدالسميع ابراهيم
عبد ﷲ شعبان ناجى محمود
مؤيد احمد جمعه محمد
اية محمد عبدالمقصود على العبد
خالد مصطفى محمد ابو شعيشع
صفاء ثروت قايد عيد
بدر ممدوح عبدالعزيز مصطفى
إيمان شبل محمد محمد عبد العال برغوت
هدير محمود السيد احمد على
ريهام ربيع احمد محمد عدس
شريهان السيد على سليم
صﻼح مدحت محمد محمد
شيماء يحيى زكريا عيسى
محمد ابراهيم محمد ابراهيم
خالد محمود حسين احمد
ايه اشرف محمود السيد
سميه بسام صابر راضى
مها محمد نجيب اسماعيل
احمد خالد عبد الحميد بيومى
عبد الرحمن عصام حسنى عبد الحليم
ضياء ابراهيم بكر هﻼل
عبد الرحمن مجدى فتحى عبد ﷲ
رضوى رضا احمد عبد الحميد
هانى محمد على حسن على بهنسى
رانيا عبدالناصر سيد حافظ الزوبي
دعاء رضا حسن عبد الحميد عطوة
داليا عاطف نصير علوان
ميرنا احمد محمد عبد اللطيف احمد
ساره شعبان عبد الفتاح حسن
عاصم احمد طه احمد شيحه
اسراء صﻼح عطيه محمود عطيه

الكلية
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره انتساب موجه طنطا
حقوق طنطا
زراعه دمياط/رياضة
زراعه المنصوره
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره الزقازيق
تربية الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى سوهاج
تربية الفيوم
تربية بنى سويف
إعﻼم القاهره/رياضة
تجاره بنى سويف
تجاره اسيوط
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
طب بيطرى فرع مطروح
تجاره دمنهور
تجاره دمنهور
علوم بورسعيد
تربية اسكندرية
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
تربية الفيوم
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
تمريض طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
352002
135893
126250
142647
351268
471111
595429
738923
301683
374529
895583
610461
734329
374715
735803
502667
813642
651161
125996
761015
106015
441785
388305
310468
148124
743915
584520
881734
533219
658658
738533
532081

اسم الطالب
محمد حسام محمد احمد العادلى
مريم مﻼك وحيد ابراهيم
ندى محمد فوزى احمد محمد
هاجر شوقى حامد بهلول
ميرنا يحيى السيد عبدﷲ
شروق اشرف احمد ابو المكارم محمد
أسماء مجدى عبد القادر عطية الشرقاوى
محمد السيد عبده حسن منصور
محمد هشام محمد شوقى موسى
شيماء مسعد السيد حسين العيلة
خالد حجاج محمد محمود
محمد احمد شحاته الديدامونى
اسماء احمد جودة احمد محمد الشبشيري
اسماء محمود جمعه يوسف بدر
دينا السيد ادريس حسين
ميرنا هشام محمد حامد محمد
مها ربيع أحمد حداد
مريم اشرف طه توفيق الطوخى
هدير عادل لطفى محمد البسطويسى
اسراء محمد عبد الحميد عبد الحافظ
احمد طارق طه عبد اللطيف الشاذلى
عمر حمدي عمر عبدالهادي المصري
محمد فاروق يوسف يوسف حجازى
اية عبد الموجود امين الغنيمى
محمد فؤاد السيد عبد الواحد
علياء اﻻسﻼم عبد العزيز عبد الحميد عبد الرحمن
عبدﷲ احمد فرحات ناصف
اميره محمد فتحي عبد المعطي
جهاد محمود محمد حسين ماضى
محمد رضا السيد محمد شلبى
محمد يعقوب عبدالسﻼم حسين
عبد ﷲ محمود امين محمد اغا

الكلية
تجاره عين شمس
حقوق القاهره
زراعه عين شمس/رياضة
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
اداب دمنهور
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
معهد فني صحى بور سعيد
حاسبات ومعلومات الزقازيق
حقوق شبين الكوم ج منوفية
تربية ابتدائي بنها
تجاره سوهاج
معهد فني صحى الزقازيق
علوم بنها
حقوق بنها
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
علوم رياضة المنيا
علوم المنصوره
زراعه القاهره
تربية جامعة السويس
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تجاره طنطا
حقوق بنها
تربية ابتدائي شبين الكوم
زراعه القاهره
تربية اﻻسماعيليه
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره اسيوط
علوم اﻻسكندريه
معهد فني تمريض المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
السن عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
835098
294500
540011
920601
890789
597703
143323
536685
158866
388562
229726
309038
543071
838097
303276
898829
672941
446836
896582
594211
875447
453634
441520
351625
448061
327197
172816
154232
309163
822103
383303
372214

اسم الطالب
سعيدة نجيب جودة بولس
بيشوي ناصر هنري شنوده
دولت حسن على عبد الخالق
اسماء ناصر محمود ادريس
اسماء رشاد احمد عبد الهادى
عمرو محمد محمد مطاوع الحسانين
اسﻼم اشرف فؤاد صالح
أروى السيد سعد ابراهيم عجيبة
ساره عصام عمران على
اميره اشرف ابراهيم على
نوران ياسر سيد محمود احمد حسن
احمد علي محمد على البرماوى
احمد عاطف محمد احمد عباس
سلمى حافظ حسن عبد الرحمن
نورهان سعيد حفناوى على الحفناوى
ساره محمود احمد احمد
حسام ممدوح عبد الغنى حامد الهنداوى
احمد حاتم محمد عبيد
ايه صﻼح على مصطفى
عبد الرحمن صبرى مختار رجب الغالى
سيف الدين ابو الفتوح حسن محمد
هدير عبدالرحمن السيد متولى محمد
ابراهيم محمود إبراهيم إبراهيم شلبي
ريهام محمد على السيد
عبدالفتاح ابراهيم عبدالفتاح بدير
منة ﷲ عبد الباقي احمد القاضي
نورا عيد احمد حسين
جهاد محمد ابراهيم على
اسراء صﻼح محمد غﻼب
كريمه شعبان نجيب مصطفى
جهاد محمد محمود محمد مرسي
علياء عادل على جاد الرب

الكلية
معهد فني صحى اسوان
تجاره عين شمس
طب بيطرى دمنهور
علوم بورسعيد
تجاره اسيوط
السن عين شمس
تجاره القاهره
اداب دمنهور
تجاره انتساب موجه بنى سويف
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة اﻻسماعيليه
اداب فرع الوادى الجديد
معهد فني صحى بنها
اداب سوهاج
اداب المنصوره
تجاره طنطا
طب بيطرى سوهاج
طب بيطرى اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
تجاره جامعة السويس
اداب طنطا
تجاره عين شمس
اداب طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق انتساب موجه القاهره
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية السادات
زراعة قنا ج جنوب الوادي
علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
670637
500815
744844
746227
817037
224049
749528
518983
819582
215358
374360
803738
658006
307444
740830
105046
669876
382341
108080
613866
152018
653565
583383
535823
282743
743949
316028
727276
726178
463359
210555
216809

اسم الطالب
اميره كمال محمود البسطويسى
ياسمين محمد مصطفى امين مزيد
سعيد المبرز محمد عبد الرحمن
مينا فتحى جاب ﷲ عطا ﷲ
احمد أشرف أحمد جﻼل
سارة ابراهيم احمد محمد
يوسف احمد محمد عبدالعال ريان
ايمان رجب عبد العال السيد الخراشى
محمد عيسى محمد احمد
مصطفى عادل تركى عبد العزيز
فاطمه ابراهيم محمد ابراهيم عطاﷲ
ساره سعيد مرزوق فانوس
محمد صبح ابراهيم احمد ابراهيم
سارة محمد عبد البر جلهوم
عمرو محمد السيد عبد العزيز
عمر ايمن محمد ابراهيم
ايمان محمد عبد العزيز احمد حيدة
محمد محمد عبدﷲ حسن بﻼل
عصام عﻼء عبده ابراهيم
محمد منصور عبدالمنعم سﻼمة حسين
عبد الحميد خطاب عبد الحليم عمر خطاب
محمد حسان عبد اللطيف البسيونى
ايه احمد زين العابدين نعمان الجناينى
منى حسن نبيل الجزار
يارا مجدي مصطفى عزت محمد
رانيا نبيل مصطفى عطيه حجازي
اية محمد السيد عبد المجيد
احمد مصطفى على عويس على
ايمان مصطفى سليمان اسماعيل دهشان
ساره السيد كمال عيد حافظ
ميرنا صفوت سامى مورى
شوقى مصطفى شوقى عباس

الكلية
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب جامعة دمياط
اداب المنيا
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه بنها
السن المنيا
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية ابتدائي السادات
تجاره جامعة السويس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
زراعه القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
تجاره انتساب موجه المنصوره
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تربية طفوله ج دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم رياضة اﻻسماعيليه
تربية ابتدائي بنها
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره جامعة السويس
نوعية فنيه كفر الشيخ
العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس
اداب انتساب موجه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
606248
761429
237502
545268
736105
466903
919561
615404
464287
144349
680403
366962
426179
379511
673059
147710
129540
882306
322565
326799
281922
816554
321357
242095
900754
896544
601572
216108
158858
539732
849064
609690

اسم الطالب
محمد محمد مصطفى سرحان
عبير محمد سالم سالم
عائشة محمد عبده حسين
محمد احمد محمد حسن
احمد السيد محمد محمد
سمر محمد احمد الديهى
رومانى عطا فهيم زكى
ندى عادل عبدالرازق سليمان
احمد محمد طه عبد الفتاح قريطنه
تقى خالد رشاد عبد الرحمن
عبد العظيم محمود عبد العظيم على المتولى
عمر محمد مرتضى عفيفى سالم
منة ﷲ خميس سعد السيد
عبدﷲ ابراهيم حسان عوده سليمان
محمد عبد المولى محمد ماهر سيد احمد
سميه احمد محمد محمد ابوالعارف
احمد محمد رمضان ذكى
دعاء احمد محمد شحاته
ابرار سامي أحمد العزب الفقى
نيرة السيد عطيه شادوف
اﻻء هشام محمد سعيد على
فايزه محمد ناجى عبدالمجيد
امل لطفي محمد زيدان
اشرف صﻼح رمضان احمد حسين
خلود احمد محمد محمد
نورهان احمد محمد احمد
مريم حامد عبد العظيم حامد البنا
ميرنا ماجد غندور عبد المﻼك
خديجه عبد التواب شريف محمد
ايمان محمد ناصف عبد اللطيف
مصطفى حماده فتحي احمد
زينب على أحمد عبدﷲ عطيه

الكلية
تجاره الزقازيق
علوم العريش
خدمة اجتماعيه انتساب موجه حلوان
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
تجاره سوهاج
البنات شعبة اقتصاد منزلى عين شمس
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
تجاره جامعة السويس
معهد فني تمريض المنصوره
اداب الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
حقوق عين شمس
تربية/رياضه الزقازيق
تربية حلوان
تجاره القاهره
اداب اسيوط
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب كفر الشيخ
اداب عين شمس
رياض اطفال القاهره طالبات
معهد فني صحى بنها
حقوق عين شمس
تجاره سوهاج
معهد فني صحى سوهاج
اداب الزقازيق
علوم عين شمس
اداب بنى سويف
اداب دمنهور
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره الزقازيق

Page 4909 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
653706
522669
215388
463416
230001
109886
117401
282372
602639
317320
613603
729621
843830
730985
826677
128773
466684
515898
742632
753546
152781
545466
668490
223008
760098
212954
606106
517215
244644
608432
904348
597627

اسم الطالب
احمد محمد احمد عبد الرحمن احمد
ايه حسن عبد العظيم ابو العنين الخولى
يوسف صﻼح محمد ابو العنين
اسراء حلمى عبد اللطيف الشناوى نوار
بسمه احمد جمال احمد
احمد خالد سيد نصر
منة ﷲ محمود كمال بيومي
مريم محمد ماهر محمود شحاته
اية السيد احمد محمد شحاته
ميرهان محمدي رفعت عباس جمعه
وﻻء مصطفى امام مصطفى
محمود احمد السيد موسى احمد
رهام سيد ابراهيم مهدى
دعاء محمود حافظ محمود حافظ
محمود حسن عبد العظيم عبد الراضى
مريم عﻼء السيد احمد عبد الخالق
وﻻء عبدالعظيم على المصرى
محمد مصطفى عبدالحميد محمد شاهين
ندى محمد احمد صالح حسانين الزملوط
محمد محمد السيد العربى قوطه
ابانوب نعيم جرجس فرج
عبده رجب عبدالرازق رجب العرينى
اسراء احمد محمود محمد اﻻمام
ساره مصطفى عبد الرحيم محمود
مروه نبيل عبدالعظيم على موسى
معتز محمد شريف بهى الدين عبد المحسن خليل
ايه نجيب عبدالغني ابراهيم عبدﷲ
مصطفي سعد أحمد محمد قطلة
مصطفى صﻺح الدين احمد غنيم
مصطفى احمد اسماعيل مصطفى
محمود حسين محمد السمان
محمد أحمد سعد حسن شحاته

الكلية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره طنطا
تجاره عين شمس
نوعية كفر الشيخ
بنات تربية/رياضه عين شمس
اداب القاهره
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى الزقازيق
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره الزقازيق
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
نوعية المنيا
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية طفوله كفر الشيخ
اداب دمنهور
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بور سعيد
الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى ببنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب المنصوره
كلية البنات آداب عين شمس
معهد فني صحى رياضه الزقازيق
تجاره طنطا
تجاره الزقازيق
اداب دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره الزقازيق
تجاره سوهاج
تربية جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
742140
355438
655974
533967
681641
373764
557499
153138
810577
155013
582368
124571
500703
660784
377098
669215
381959
368095
464321
366570
292758
538479
512779
536781
145201
147314
430446
506642
152959
594165
316307
668903

اسم الطالب
ايه حربي عبد السﻼم علي
رحاب ابراهيم ابراهيم محمد
محمد خالد محمد السيد ورده
دينا سعد مهدي عبد السﻼم
احمد عبد المعطى محمد عثمان الموافى
كريم مجدى عبدالحميد محمد عليان
حذيفه محمد حمزه عانوس
نسمة محمد قرنى محمد
هند رجب انصارى على
اروى مختار احمد محمد
ساره محمد محمد عﻼم
احمد زكريا عبد المالك عبد العليم
يحيى السيد صالح محمد ابو الخير
احمد السيد محمد السيد صبرة
ايه مجدى عبدالعزيز الطوخى القشوطى
محمد جمال عبد الناصف حلويش
اسماء احمد حسين سليمان
منال محمود محمد جﻼل الدين
عبد الرحمن احمد عبد الرحمن عبد الحميد البرهامى
مايكل سامى لبيب سو﷼
ميرنا مجدي احمد احمد السيد
ايمان محمود شحاته نصار
منةﷲ سعد سيد أحمد ابراهيم
ايه محمد عبد السﻼم موسى محمد
ايه احمد جميل احمد
محمد حمدى رمضان فهمى
محمود احمد محمد على ابراهيم
امنيه نشأت حنفى محمود عبد ﷲ
سمر محمد قناوى جابر
دينا محسن مصطفى مصطفى محيسن
سارة حسين عبد الخالق محمد عطية
وﻻء حمدى ابراهيم السعيد

الكلية
تربية اﻻسماعيليه
علوم حلوان
المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا المنسوجات بالمحلة الكبرى
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
طب بيطري المنيا
تجاره بنى سويف
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجارة جامعة السادات
تربية/رياضه المنصورة
تجارة جامعة السادات
تربية/رياضه المنصورة
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
تجاره دمنهور
تربية ابتدائي بنها
تجاره انتساب موجه طنطا
طب بيطرى جامعة السادات
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية طفوله ج دمنهور
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره دمنهور
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب سوهاج
تربية جامعة دمياط
تربية بنها
تربية المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
582782
309489
386546
831019
531565
840754
128729
156005
436114
802880
166271
376509
802743
302473
586651
226069
369932
284698
751142
753609
731481
321898
800552
610046
547467
208507
436281
821176
359344
351618
377910
541600

اسم الطالب
اميرة كمال غازى رمضان الطحان
ميرنا حلمي قديس عوض ساويرس
يارا يسرى صابر محمد
أسماء على حامد حسن
حسام محمد السيد محمد مسعود
محمد حسين محمد سليمان
يوستينا رشدى غب﷼ القمص مرقص
ايه سيد ذكى امين
فرح خالد عادل عبد العال عبد العال
على طه محمود محمد
مروه محمد ميهوب محمد
محمد السيد عبدالمطلب خليل عﻼم
جرجس هاني وصفي كامل
حسام صبحي فتحى عماره
ايمان العزب عبدالحميد سﻼمه
احمد ناصر تونسي ابراهيم
شاهيناز عﻼءالدين محمد احمد عامر
اسماء اشرف عيسى جودة
محمد اسامه محمود عاشور
حليم سامي حليم أيوب مرجان
وﻻء سعيد حسين عبد العزيز
محمد اشرف منير حسن
ساره ثروت شحاتة سعد
دينا محمد محمد البدرى احمد
يوسف محمد ابراهيم احمد شرف
دينا مجد محمد مجد مرشد عقل
مريم عبد السﻼم على الديب
ازهار امبارك احمد محمد
احمد محمود سامى يحيى
اهداء ايمن ابوالفتوح عدلي
محمد طلعت محمد محمود مزيد
محمد عﻼم عبده الجمل عﻼم

الكلية
اداب انتساب موجه طنطا
تربية السادات
تربية عين شمس
معهد فني صحى سوهاج
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية المنيا
خدمه اجتماعيه حلوان
اداب بنى سويف
اداب اﻻسكندريه
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
معهد فني تمريض الفيوم
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
علوم المنيا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية طنطا
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
اداب بنها
نوعية عباسيه
علوم رياضة بورسعيد
السن عين شمس/رياضة
تربية/رياضه الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
حقوق بنى سويف
معهد فني تمريض الزقازيق
ك.ت .فني صناعى اسكندرية
حقوق القاهره
تجاره اﻻسكندريه
كلية تجارة ج أسوان
حقوق حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم رياضة اسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
512713
280155
223947
229127
754017
676319
742703
513748
886874
165504
890137
436813
675781
375325
117092
876171
365180
607071
293560
373252
576283
897892
364973
743124
738085
312580
385097
819885
314599
726001
239919
890386

اسم الطالب
جهاد شعبان على حسن غريب
اسماء محمد صوفى عبد الحفيظ
ساندى عصام عزمى سليمان
بيتر مجدى جميل مهنى
دينا نصر بكرى محمد السيد
على محمد على محمد ابراهيم
غيداء جمال محمد جاد جاد المولى
صفاء السيد محمد عبدﷲ شعبان
روفيده صديق احمد شحات
نهلة محمد حسن بطران
سامح نسيم بخيت عبادى
ندا صابر اﻻمير سليمان
محمد اشرف صﻼح على عبد الواحد
هاجر محمد محمد عبدﷲ محمد على
اسﻼم سيد رواش محمد
اميره احمد ثابت عبد النعيم
اسماء سيد زكريا ابراهيم
عبد الرحمن السيد محمد احمد السيد
سلمى اشرف محمد السيد
عبدالحميد سعيد عطيه خليفه حسانين
ريهام رمضان ابراهيم النجار
سيف النصر احمد عوض عبد الرحيم
دينا عبدﷲ محمد عبدﷲ
افنان سليم فارس سليم ثابت
اسامه عبد الحكيم عبد الرازق عبد الرحمن
محمود احمد علي الشرقاوي
محمد عبدالفضيل توفيق عبدالفضيل
منة ﷲ جمال نصار عبد الباقي
سارة خالد عبد الحليم الشال
ساره على سليمان عبد الفتاح
رافت انور رافت احمد
هناء عامر على احمد

الكلية
اداب دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره عين شمس
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
نوعية بور سعيد
تجاره طنطا
تربية اﻻسماعيليه
حقوق اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
اداب انتساب موجه الفيوم
علوم اسيوط
اداب دمنهور
تجاره طنطا
رياض اطفال القاهره طالبات
معهد فني صحى رياضه امبابة
تجاره اسيوط
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره طنطا
تجارة قنا ج جنوب الوادي
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تربية اﻻسماعيليه
تربية/رياضه الزقازيق
اداب شبين الكوم ج المنوفية
دار العلوم ج القاهره
حقوق اسيوط
تربية طفوله شبين الكوم
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
213282
105002
585043
746001
157688
745444
658884
209121
669322
830021
823146
803801
743609
313222
888434
513072
447012
164420
657538
353522
727796
430000
212782
827461
885087
431338
603066
136597
149735
660578
905673
537368

اسم الطالب
فرح وجيه عبدالمنعم السيد رمضان
نادين محمد عبد المتعال محمد
عبدالخالق محمد عبدالخالق محمد ابورحمة
ايه عبدالناصر احمد محمد خفاجة
عزيز عادل عزيز يوسف
ايمان احمد محمد سليمان
هند محمود الشحات محمود ابو ليله
ميرنا ممدوح يوسف سمعان
سامى اسامه سامى ابراهيم السيد شهيب
فيرينا عدلي صالح سويحة
مصطفى ابوالسعود ابراهيم على
مرثا ميخائيل بشارة شاكر
عبدﷲ البدرى محمد عبدﷲ
ميادة احمد محمد ابراهيم
مروه محمود صادق انس
ايمان فوزي محمد رفاعي دسوقى
محمود ابراهيم ابو زيد الرفيع
سالي سيد حسين محجوب
ميرنا ماهر شمشون جريس تاوضروس
احمد السيد محمد حميد
دعاء رفيق عبد الحميد محمود
حسن محمد محمد محمود محمد
نهى محمد مغاورى متولى
تيسير محمد على محمد
مينا جمال رزق حنا
عمر رؤف خميس على حسين
ساره محمد يوسف احمد مباشر
ايمان سمير ابو الفتوح على شعراوى
اسماء مسعود عثمان محمد
سميه ابراهيم محمد صالح
توماس صفوت حنا مرقس
ايمان علي محمود توفيق رضوان

الكلية
فنون جميله فنون حلوان
حاسبات ومعلومات الفيوم
تجاره المنصوره
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تربية اﻻسماعيليه
علوم جامعة دمياط
حقوق عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
رياض اطفال المنيا طالبات
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية/رياضة جامعة السادات
تمريض اسيوط
حقوق اﻻسكندريه
علوم رياضة الزقازيق
خدمه اجتماعيه الفيوم
تجاره المنصوره
تربية عين شمس
اداب الزقازيق
تربية اسكندرية
فنون تطبيقيه حلوان
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تربية اسيوط
تجاره اﻻسكندريه
تربية الزقازيق
اداب جامعة دمياط
اثار القاهره
تربية المنصوره
تربية رياضية بنين سوهاج
تمريض دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
136673
465183
656771
843689
587804
808766
430404
373259
370233
354829
226850
507722
164767
121245
429326
509278
673264
208832
286268
105584
875104
900698
389873
515712
821303
538633
663932
284131
381894
154663
225756
738064

اسم الطالب
سمر سمير يونس احمد
احمد ابراهيم عيد ابراهيم عبد السﻼم المصري
داليا عماد حسن حسين الغزالى
مريم ناصف ابراهيم عبد المسيح
دينا عبد المنعم سيد احمد محسب خطابى
كيرلس تاوضروس مﻼك حنا
مروان سعيد بشرى على محمود
عبدالفتاح طاهر عبدالفتاح حسن
محمد حسن سليمان محمود
اسماء على عطيه تركى
شيرين حسنى محمود توفيق
عمر جمال بدر احمد قناوى
موده شعبان رمضان عيد
انس شهدى عبد النبى عبد الواحد
منار عبد المنعم محمد عبد المنعم علي
هاجر حمدى التهامى عبد المقصود مخيمر
دينا سمير وهبه سعد وهبه
غنا عبد الحميد محمد شديد
امل جمعة محمد الصاوى
شروق سيد امام ابوالمجد البحيرى
محمد حمدى عبد الرحيم قناوي
اسﻼم محمد شحاته محمد
اسماء نبيل مصلحى احمد
حازم مسعد عبدالعزيز هارون
محمد عبد الباقى يونس ابراهيم
الزهراء كامل السيد علي
ايه يوسف على يوسف السيد
محمد جمال قريش محمد حسين
ايه محمد عطا على
اسماء سعيد محمد محمد
محمد ناصر احمد محمد
حازم محمد الدمرداش يوسف على

الكلية
كلية البنات آداب عين شمس
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
معهد فني صحى بنى سويف
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه بنها
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تمريض الفيوم
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره دمنهور
اداب انتساب موجه طنطا
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي اسوان
حقوق قنا جنوب الوادي
دار العلوم ج القاهره
تجاره دمنهور
حاسبات ومعلومات المنيا
تجاره دمنهور
رياض اطفال المنصوره
حقوق حلوان
تربية ابتدائي بنها
تربية ابتدائي بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
729619
502443
914336
319482
887464
739745
307877
664673
895941
729777
603973
806872
144086
823435
384492
470021
124312
543663
279826
581788
599727
661127
515897
909700
298001
459043
301375
831977
750475
313657
322426
657630

اسم الطالب
محمد ناجح فرحان عبد الفتاح النجار
محمد عمرو على رمضان الشافعى
ساره عبد الجواد عبد القادر محمد على
ريهام خالد توفيق حجازي
عبد الرحمن جميل هريدى رشوان
منار سﻼم محمد سالم
ياسمين سعيد عبد الرحمن عبد الباقى
ايه حسن محمد عبد المنعم
علياء عيد امين عبد الحميد
جيهان محمد الدسوقى عبد العليم
محمود حسين محمد حسين الشيخ
نجوى ابراهيم صادق عبد النبى
رمزى صﻼح اسماعيل ناجى
دعاء ابو المجد سعد مسعود
اشرف سالم عبدالعزيز ابوعرب
محمد مجدى عبدالحميد حسن التحفه
ابانوب صموئيل عطا خله
منه ﷲ حسن على محمود كدوانى
علي محمد اﻻمين محمد موسى
حسن على محمد فتحى الشامى
هاله محمد جوده محمد
طه هشام طه طه السيد
محمد محمد طة النشيلى
ميرنا الرومانى عزيز بشاى
سيمون نبيل ابراهيم فريد
شيماء عزت عبدالوكيل الشرقاوى
اسﻼم احمد عبد الحميد سعفان
محمد محمود محمد الحبشى حسن
محمد مدحت محمد محمد زنيزن
مها شاكر عبدالرحيم فرحات
عمرو عبد العاطي على شيحه
رنا احمد احمد الشيخ

الكلية
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
تجاره اﻻسكندريه
معهد فني صحى اسوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي اسيوط
اداب انتساب موجه الزقازيق
نوعية اشمون
نوعية المنصوره
اداب سوهاج
اداب انتساب موجه الزقازيق
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب المنيا
حقوق القاهره
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره عين شمس
علوم كفر الشيخ
تجاره القاهره
علوم رياضة اﻻسماعيليه
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم رياضة المنصورة
حقوق الزقازيق
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
حقوق اﻻسكندريه
كلية تجارة ج أسوان
اداب عين شمس
علوم اﻻسكندريه
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
علوم رياضة بورسعيد
تربية ابتدائي شبين الكوم
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
حقوق المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
367037
848193
221948
604603
277884
537711
886675
354920
883659
677702
387770
746696
755968
233990
288132
831588
850154
124291
468596
803262
523614
312126
901287
877412
525352
454524
534924
154214
377358
921096
284866
162143

اسم الطالب
عبدﷲ محمد ابراهيم محمد
مصطفى عبد الوهاب عبد الموجود سليم
ليديا ايهاب مﻼك تادرس
ايه ابراهيم جودة محمد محمد
يارا سمير محمد عبد العزيز طه
ابتسام مبروك عبد الحميد محمد فراج
رمضان محمود محمد خليل
حفصه خالد عبدالحى على
نادي بردويلي ديهوم بردويلي
اسماء حسن احمد محمد عيطه
بسنت محمد عبدالحميد محمد
محمد احمد صالح محمد
صابرين عطيه عويس احمد محمد
مصطفى صﻼح الدين نجيب زيدان
يارا يوسف محمود محمد ابراهيم
تيسير احمد محمد يوسف
أيمان محمد المحمدي سليمان
محمد شريف محمد عبد الكريم
محمد رمضان محمد محمد ابراهيم
دينا جﻼل شحاته عبد الجواد
مى عزت عبد النبى ابراهيم محمد
احمد علي جابر عرفة
شيماء عبد المنعم احمد المغربى
مصطفى على سعد احمد
انتصار محمد ابراهيم حسن محمد
ساميه رضا مصطفى عاشور
جهاد احمد عبد المنعم احمد الفخرانى
نورهان خالد بكرى محمد
داليا حاتم السيد دكرورى احمد
جون ميخائيل عزت توفيق
تقي صالح محمد الصاوى
اسماء جمال عبد الناصر محمد محمدعبد اللطيف

الكلية
ك.ت .فني صناعى بنها
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
علوم عين شمس
اداب الزقازيق
حقوق عين شمس
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اسيوط
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب اسيوط
حقوق المنصوره
تربية بنها
حقوق الزقازيق
علوم العريش
حقوق عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
نوعية فنيه قنا
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
نوعية المنيا
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
تجاره سوهاج
تجاره اسيوط
تربية اسكندرية
معهد فني صحى طنطا
اداب دمنهور
تربية بنى سويف
بنات تربية/رياضه عين شمس
تجاره سوهاج
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
822719
292679
317317
472474
536978
477129
316047
910158
462038
517975
304054
452060
520015
428790
284377
579116
889156
457092
292123
315185
278688
586595
726415
375877
813260
128210
845873
309994
222477
316360
915392
428248

اسم الطالب
سلمى اشرف عبد العظيم عبد الجواد
ليلى ايهاب داود محمد
خلود محمود عبدالحميد عبدالرازق
دنيا محمد عبدالوكيل محمد ابراهيم
أسماء على عبد الستار على السعدنى
محمود رضا علي الدمرداش الجزار
رحمة عبد الناصر عبده امين البجرمي
عمر حمدى سيد جﻼل
ندى شوقى عبدالمنعم محمد مرزوق
ايمان السيد متولى عاشور مصطفى
ريم احمد على عبدالهادى الشرقاوى
احمد اسماعيل طه الشريف
ايمان السيد فتحى محمد قرقر
محمد سامى محمد محمد صالح
عﻼء بدر الدين رمضان أبو سيف
محمد فتحى عبدالجليل الجميزى
فاطمه عثمان محمد احمد
ريهام عاطف عبدالمقصود حضيرى
مي عصام حسن فتحى
احمد خالد محمد أحمد محمد
شدا احمد فؤاد محمد عبدالعال
ايمان ابوالفتوح حسنى محمد حجازى
ايه جمال عبد الحميد ابراهيم
محمد عنتر صﻼح رفاعى ابوفطيره
عفاف يحيى عبد الحميد محمد
نورهان كمال جابر محمد
ميار احمد رشاد محمد
محمود عادل احمد هدهود
احمد مختار احمد محمد
اشواق محمد عبد الحفيظ خضير
ناديه عبدالحافظ محمد عبدالحافظ
مروان حمدى حسن محمد بكر

الكلية
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية بنها
تربية ابتدائي كفر الشيخ
تربية دمنهور
تربية طنطا
تربية بنها
استنفد الطالب رغباته
تربية كفر الشيخ
اداب دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
تجاره سوهاج
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
تجاره طنطا
تجاره اسيوط
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر
كلية البنات آداب عين شمس
تجارة جامعة السادات
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي بنها
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تجاره انتساب موجه عين شمس
زراعه المنيا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
إعﻼم ج جنوب الوادى
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية/رياضه بنها
اداب اسيوط
تجاره دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
581848
380294
801833
223111
582604
557571
754018
241112
512613
236668
893638
824800
836659
303409
170337
728520
668171
299108
908101
317421
598109
666471
674365
316271
673497
594303
310661
457751
322344
657603
656703
358274

اسم الطالب
محمد خالد احمد محمد سالم
محمود عبدالفتاح رجب عبدالفتاح
مصطفى محمود احمد على
اﻻء طارق حنفى محمود
سارة مصطفى مصطفى عبد الرحمن الششتاوى
همام حمدى همام سليمان عامر
رضوى العربي محمد السيد كيوان
هاجر ياسر محمد محمود
مارينا حنا زكريا عبدالمسيح
احمد اشرف فولى سليمان بركات
ايه حربى على احمد
زينب احمد عزت ابوالفضل
سميه تهامى ابراهيم بكر
بسمة ابراهيم كمال محمد السحيتى
هاجر سعد محمود عبد الرحمن
حسن سعيد محمد محمد مصطفى بري
احمد حمزه عبد الهادى سيد احمد الشال
بسمة امين سلطان محسب
توماس عادل شنوده ميخائيل
ندى اشرف عبد الستار ابراهيم
نيره جمال صﻼح الدين المناوى
احمد عادل ابراهيم المتولى العزب
عبد الرحمن اشرف السيد محمد شحاته
امتثال خالد خليل ابراهيم
هند خالد سمير احمد محمود سعد
آيه محمد ابراهيم حسن عليوه
تسنيم ممدوح عبدالرحمن السيد الغنام
شيماء راضى حسن راضى
عبد السميع جمال عبد السميع احمد عﻼم
نورهان شعبان ابراهيم زكى العدل
اميره احمد حسن حسن الشرخه
ياسمين ياسر حامد حسن

الكلية
حاسبات ومعلومات الفيوم
تجاره بنها
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه المنصوره
حقوق طنطا
تجاره بور سعيد
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
اداب اسوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي سوهاج
حقوق قنا جنوب الوادي
حقوق قنا جنوب الوادي
دار العلوم ج القاهره
تربية ابتدائي الفيوم
علوم رياضة اسيوط
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية حلوان
إعﻼم ج جنوب الوادى
تربية ابتدائي بنها
الجزيره العالي لﻼتصال واﻻعﻼم بالمقطم
اداب انتساب موجه المنصوره
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تربية ابتدائي بنها
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
اداب انتساب موجه طنطا
تربية شبين الكوم
علوم رياضة المنصورة
رياض اطفال المنصوره
علوم رياضة حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
663403
284390
291637
548430
901962
651053
533354
822847
661545
120622
812922
351622
243834
278052
222905
356212
910030
116652
502635
469269
829224
581897
816631
726875
463178
663879
355682
822265
464710
815024
676824
514907

اسم الطالب
رنيم عبد المجيد السيد عبد المجيد ابراهيم
محمد محمود جمال الدين طه محمد
محمد سامي كامل احمد
ابراهيم مسعد ابراهيم عبد الحميد زعيتر
حاتم صابر عبد الﻼه عبد الوارث
تقى على محمد احمد رجب
ايمان جمال محمد محارم
نورهان كمال محمد عابد
نعمات ابراهيم الشحات ابراهيم حسب النبى
كريم محمد عبد المنعم محمد
رشا حمدى اﻻدهم على
منى محمد احمد محمود
مؤمن سيد عطيه خلف
جهاد اشرف فرج عبد السﻼم
ابانوب هاني لبيب ابراهيم
سهام عبدالمجيد عبداللطيف محمد
اسﻼم محمود عويس زعمان
محمود صبرى محمد عبده
روان اشرف سيد احمد عبد المقصود الجزار
هاله السيد الدسوقى سالم سيد احمد
احمد عطا محمد شحات
مصطفى السعيد يوسف محمد القرشاوى
هشام عادل حافظ حسنين
ديانا سمير عبد ﷲ جيد
محمد عبدالسﻼم عبدالجيد عبدالسﻼم ندا
محسن عباده عبد المنجى عبادة
دعاء مصطفى اسماعيل محمد
ايمان فكري سليم طنطاوي
شادى احمد سعد مصطفى حسن حمود
الفت ميﻼد اسحق حنين
رانا محمد احمد حسين جبل
كرم عبد الجواد عبد المقصود جوده

الكلية
اثار القاهره
تربية/رياضه عين شمس
علوم رياضة القاهرة
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه المنصوره
معهد فني صحى اﻻسكندريه
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تربية ابتدائي المنصوره
اداب القاهره
اداب المنيا
علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم عين شمس
علوم اسوان
حقوق حلوان
علوم اﻻسكندريه
علوم كفر الشيخ
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
اداب طنطا
حقوق اسيوط
تجاره بور سعيد
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
تربية المنصوره
علوم رياضة عين شمس
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب سوهاج
اداب المنصوره
دار العلوم الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
906496
454758
600612
613829
669908
881607
439689
840532
660968
671881
123206
235974
604083
544617
659480
667974
358972
681265
584957
907786
243080
826111
217517
540307
114680
366874
600792
678712
165637
468015
231784
604448

اسم الطالب
شيماء عادل صبري عثمان
منه ﷲ على زكى السعدنى
سعاد احمد عبدالمجيد عبدالمطلب عطوه
اسامة خالد ابراهيم رجب طنطاوى
احمد مدكور عباس بهنسى
رضا على محمود شنطورى
غفران رمضان عوض مبروك حسب ﷲ
مريهان سيد محمد محمد
اسماء على احمد ابراهيم
محمود محمد محمود صديق
احمد سيد محمود عبد الغني
مصطفى حافظ اسماعيل محمد
عبد السﻼم عبد القادر محمد بحيرى
محمد عبد الحكيم محمد على احمد
نرمين ناصر محمد شريف ناصر
ايه عبد السﻼم محمد ابو طالب
عبدﷲ محمد حمدان طه محمد
اسماء فتوح ابو المعاطى محمد السيد
احمد السعيد بدير عبده ثابت
عبد الرحمن فرغل عبد الﻼه عبد الرحيم
هدير مجدى حسن محمد
شيماء الجميل اﻻمير علي
هاجر رفعت حسن السيد
عﻼ عيد عبدالواحد محمد علي
رضوى يحيى احمد محمود
محمد راضى محمود محمد
امنيه عبدالبر محمد عبدالسﻼم
ايمان نعيم الدسوقى يوسف
رمضان عيد شعبان جابر
هبة السيد احمد عبدالهادى بدوى
ماركو عادل جرس سمعان
خالد نبيل عثمان دسوقى

الكلية
تربية سوهاج
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب الزقازيق
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
اداب اسيوط
علوم رياضة دمنهور
علوم المنيا
تمريض المنصورة
معهد فني تمريض المنصوره
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب الزقازيق
اداب اﻻسكندريه
حقوق المنصوره
زراعه المنصوره
علوم القاهره
اداب المنصوره
اثار القاهره
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
اداب القاهره
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
اثار القاهره
تربية دمنهور
كلية البنات آداب عين شمس
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تجاره جامعة السويس
تربية المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
675263
815713
363941
352119
671403
888802
595940
367327
750062
679767
180991
138187
603536
905408
162339
305870
137459
606751
527633
363679
894278
652049
156625
311649
607577
665568
753277
231381
150083
226028
822594
683344

اسم الطالب
ايمان مجدى العايدى عبد الفتاح العمريطى
هاجر رضا عبدالظاهر احمد
حسين سمير دياب ابراهيم
اسماعيل عبدﷲ اسماعيل صقر خليل
فاطمه محمد حسين محمد متولى
مرفت محمود سيد محمود
يارا مجدى محمد محمود الزفرى
اسماء محمد محمود محمد على
احمد محمد احمد السيد
منه بيومى حسين بيومى هندي
احمد محمد صابر حسين
سناء طارق راغب ابراهيم
عبد الرحمن ايهاب حازم مصطفى فوده
اسراء جمال الدردير محمد
ايمان بدوى فتح ﷲ سنبل
خالد احمد مبارك عبد الحكم موافي
عبد الرحمن اشرف محى الدين ابراهيم عماره
علياء رجب متولى رجب
اسراء حمدى محمد حسن على خفاجى
وائل غندور لبيب مرجان
ساره السيد عبد الرحمن السيد
محمد احمد عبد الجليل احمد سعد
احمد شعبان ربيع محمد
سعد محمد حسن زنون
خالد السيد عبد الرحمن صبرى النمر
عﻼ على حسن على البشبيشى
رضوى مسعد مسعد ابراهيم الدسوقي
هالة عصام مصطفى على
عمر رمضان محمد احمد
يوسف عاطف زيدان حسن
هاجر تاج الدين سيد محمد
مها سليمان السعيد محمد غانم

الكلية
معهد فني تمريض الزقازيق
رياض اطفال المنيا طالبات
اداب انتساب موجه القاهره
علوم عين شمس
تربية المنصوره
معهد فني صحى اسيوط
اداب جامعة دمياط
تربية بنها
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
علوم رياضة المنصورة
معهد فني تمريض الفيوم
اداب القاهره
اثار القاهره
تربية ابتدائي سوهاج
تربية الفيوم
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
اداب الزقازيق
اداب اﻻسكندريه
اداب عين شمس
كلية اللغات والترجمة سوهاج
علوم المنصوره
معهد فني تمريض بنى سويف
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
معهد فني صحى رياضه الزقازيق
تربية المنصوره
اداب انتساب موجه بورسعيد
اقتصاد منزلى حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
طب بيطرى المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
448626
682945
816815
204380
319214
754316
301703
593444
904954
908363
280983
210591
738236
906541
295882
756169
312132
295657
593021
380059
913494
314103
314127
277632
512537
279540
816141
239548
676798
904454
209368
512965

اسم الطالب
ضحى محمد عبد الجواد درويش
محمد ابراهيم يوسف محمد سليم
ميرنا احمد محمد محمود
ميرنا عصام سمير عزيز غالى
منار عاصم عامر البعل
ريم اشرف رفعت عابد ابراهيم
مصطفى سعيد محمد عبد الستارالبقرى
دعاء محمود احمد ابو زايد
فهد عبد الرازق عبد الحميد عبد الرازق
عﻼء ابوالحمد عبد العال مهران
نيرة عماد محمد عمر هاشم
سلمى احمد زين العابدين محمد سﻼمه
احمد خالد ابراهيم ابراهيم
عمانوئيل هانى كﻼم عبد النور
سارة عاطف سامى حبيب
ساره اكمل مصطفى غنيمي
عبد المعز خالد عبد المعز خليل
ندى محمد يسرى محمد هنداوى
سماء عبدالحميد مسعود رودس
اسماء احمد محمد احمد اسماعيل
الهام احمد نصار احمد
شرين اشرف بيومي مغاوري
مروة ربيع عبد المقصود أبو دان
علي الدين سمير محمد محمد موسى
نيرمين سامى محمد عزيز الدين
محمود عبد الرؤف إبراهيم الدسوقى
اميره مندوه صدقى فريد
محمد صﻼح الدين حسن سيد
محمود سمير محمد ونيس محمد الدمرداش
عبدالكبير محمود عبد الحميد احمد
محمد طارق محمد حافظ
رنا محمد مرسى سليمان

الكلية
اداب كفر الشيخ
تجاره المنصوره
اداب المنيا
تجاره عين شمس
حقوق بنها
تجاره بور سعيد
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية جامعة دمياط
تجاره سوهاج
تجاره سوهاج
تجاره عين شمس
تجاره عين شمس
تجاره الزقازيق
تجاره سوهاج
تجاره عين شمس
تربية العريش
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تجاره عين شمس
نوعية جامعة دمياط
اداب عين شمس
معهد فنى تمريض اسوان
تربية السادات
علوم شبين الكوم ج المنوفية
إعﻼم القاهره/رياضة
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
السن المنيا
تجاره اسيوط
تجاره طنطا
تجاره سوهاج
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
534357
654952
128342
819279
161510
505195
443190
655948
392294
609850
393800
425665
104615
387962
240877
886200
600692
150116
228209
146050
225751
880895
369713
230044
438297
381605
501799
155485
157359
141017
526882
542414

اسم الطالب
وﻻء زكريا عبد الحميد سعد عبدالواحد
نورا اسامه عبد الخالق صالح داود
مريم تامر عبد العزيز عبد ﷲ
منى عﻼء عبدالتواب هاشم
محمد احمد عبد الوهاب حسين
احمد محمد حسن محمد علي
شيماء عبدالكريم عبدالشافى على القهوجى
عبد ﷲ محمود حسن على
عمرو شعبان صالح عبدالحميد شعبان
مهاب سليمان السيد سليمان
مازن محمد عبده حسين
احمد سمير شحاته احمد
عمر عﻼء عبد السميع محمد حسن
دينا امام محمد اﻻمام خليل
اسراء محمد على خميس السيد
بيتر رزيق اسحق فرج
فاطمه الزهراء ممدوح عبدالرءوف محمد سليم
محمود عرفة منصور عرفات
نادر السيد ابراهيم السيد
اميره سعيد قطب احمد زعفان
عمر خالد عبدالغفار عبدالعزيز
ايمان اشرف محمد احمد
فاطمه الزهراء محروس على محمد عفيفى
يمنى اسامه بكير عبدالمجيد
اﻻء محمد عبدالعزيز عبدالعزيز الجيار
نورهان عواض محمد محمدفياض
محمد خالد عفيفي محمد الوردانى
ابتسام سعيد عبد العال نايف
هاجر عادل عبد الرحيم واسم
داليا حمدى محمود عبد العاطى
رباب حمدى احمد فهمى أحمد
يوسف محمود على ابراهيم الشايب

الكلية
تربية ابتدائي دمنهور
تربية/رياضه المنصورة
حاسبات ومعلومات حلوان
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
معهد اﻻسكندرية العالى لﻺعﻼم بسموحة
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره بنها
تجاره بنها
اداب انتساب موجه بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره بنها
علوم عين شمس
معهد فني صحى اسيوط
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه قاهره
تجارة جامعة السادات
دار العلوم ج القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره سوهاج
تربية ابتدائي بنها
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه الزقازيق
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تربية ابتدائي بنى سويف
تربية ابتدائي بنى سويف
خدمه اجتماعيه حلوان
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
علوم رياضة المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
454600
659387
367234
281920
903066
205743
459986
595558
845904
217499
902847
142682
321241
365179
512947
814888
456152
655314
615293
841464
836051
299138
804351
540217
522702
667339
727187
369819
673772
584484
591520
725320

اسم الطالب
دينا طه فتحى صﻼح
محمود صﻼح عبد الحافظ عبد الحميد محمد
خديجه محمود عفيفى محمد حسن
ندى محمد عادل على رضا عبد المطلب
كيرلس نشات جبره مقار
مهيتاب جمال محمد همام
مى العربى سعد راشد
نيرة محسن إسماعيل محمد اسماعيل
رضوى عبدالرحيم مصطفى احمد
منة ﷲ احمد السيد احمد الحفنى
مريم عاطف عطا سمعان
مرفت سامى فتحى زكى
دعاء سمير كامل زلط
اسماء حمدى منصور غنيم
جهاد موسى ابوسريع محمد
حسام الدين محسن ميصر قاسم
ابوالخير ابوالخير عبدالعزيز الرفاعى
هاجر كرم محمد حسن
يارا محمود عبدالعزيز محمد
ابراهيم رجب عبدﷲ عبدالقادر
منى محمد عبد السﻼم محمد
سارة جمال شفيق عبد المسيح
نوران عادل عبد العليم بسيونى
آيه حامد محمود محمد
رانيا عوض عيسى محمد منصور
خلود خالد السيد عبد الوهاب الشبراوي
محمد صبحى حسين على حسين
محمد احمد احمد السيد
فاطمه خالد محمد عطيه سيداحمد
مريم ياسر عبد الرؤف الدرينى عامود
يارا طارق مسعد الزكى
كيرلس طارق بشرى تادرس ابو السعد

الكلية
اداب انتساب موجه طنطا
السن عين شمس/رياضة
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم سوهاج
تجاره القاهره
تربية كفر الشيخ
تربية جامعة دمياط
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
اداب سوهاج
اداب انتساب موجه القاهره
تمريض شبين الكوم المنوفية
اداب عين شمس
اداب كفر الشيخ
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره طنطا
نوعية المنصوره
اداب الزقازيق
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تمريض قنا جنوب الوادي
السن عين شمس
فنون جميله فنون المنيا
علوم طنطا
تربية أساسي اسكندرية
نوعية المنصوره
طب بيطرى الزقازيق
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية الزقازيق
اداب المنصوره
علوم جامعة دمياط
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
282698
127521
881875
735736
884092
535034
818782
377486
583507
829529
130065
117631
146011
280920
185412
882599
662914
670970
316270
817183
122710
893759
385108
834453
759299
651585
448790
140453
605543
657794
146026
219351

اسم الطالب
ميار ماهر محمود عاصم
بسمة اسامة فتحي عبد القادر
محمود عادل شوقى خليفه
محمد يحى محمد السيد قوايد
ايه محمد فتحى محمد
اية محسن عبدالحليم عوض
محمود سيد على محمد
ريهام رضا محمد بيومي
منة ﷲ فريد سيد احمد عاشور
هيام جمال سعد خليل
عمرو احمد ابوالحسن بشندى
اسراء عاطف سيد سيد
هبه حسين سعد طه محمد
امنية محمد محمود على ابو زيد
محمد محمود حسين على
بسمه محمد مفتى احمد
شدا عبد الحليم السيد محمد البيومى
ياسمين عطيه على حموده ابراهيم
اماني محمد شاكر الحسينى
احمد خالد أحمد محمد
امل امام محمد ابو زيد
محمود عبد الرحمن عبد العزيز على
محمد مصطفى على الدوينى
اسراء احمد شحات جاد
عمرو السيد السيد الشافعى بحيرى
احمد سمير عبد الهادى محمد البنوى
سلمى اسعد فهيم موسى
عادل خالد فاروق احمد
نورا رضا سعيد محمد
عبد الرحمن عطيه عبد الرازق على شﻼطه
ايه حسن عربي حسن
كيرلس نبيل موريس صالح

الكلية
اداب القاهره
حقوق القاهره
معهد فني تمريض اسيوط
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم اسيوط
علوم اﻻسكندريه
اداب المنيا
كلية البنات آداب عين شمس
علوم المنصوره
نوعية موسيقيه قنا
حقوق القاهره
اداب القاهره
حقوق القاهره
حقوق عين شمس
حقوق بنى سويف
تجاره اسيوط
اداب المنصوره
معهد فني صحى المنصوره
كلية الفنون التطبيقية ببنها
علوم المنيا
بنات تربية/رياضه عين شمس
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره اسيوط
تجاره بور سعيد
حقوق المنصوره
علوم طنطا
حقوق حلوان
تربية الزقازيق
تمريض المنصورة
حقوق انتساب موجه القاهره
حقوق انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
531325
580207
388290
119286
531782
745073
285549
593061
595022
229144
672744
578120
661591
387614
532779
109413
532162
518703
453605
112398
443119
312435
105103
330872
676568
212613
383491
211806
228197
898984
458251
598451

اسم الطالب
احمد يوسف احمد السيد شاهين
نهى محمد احمد الكاشف
احمد عبدالسﻼم عابدين السيد
نور حسن سعيد حسن
محمد عطيه مبروك أبوالخير
هاجر اسامه حسين محمود
زياد احمد احمد رمضان عقل
محمد ماهر محمد الزاهد
عبد الرحمن شاكر محمد محمد عوض
ابانوب امين سمير عوض
احمد عصام الشحات عبد العزيز عبد العزيز خيرﷲ
محمد طارق محمد البربرى
عبد المجيد احمد عبد العزيز احمد على اﻻمام
احمد سعيد عبدالباقى علي
احمد حسين عبدالعزيز حسن قاسم
محمد عمرو محمد ابراهيم
احمد محمد ابوالفتوح عبدالهادى خالد
تقى محمد فوزى سيد احمد عباس
ندى شعبان عبد السﻼم مصطفى القشﻼن
دينا ناصر محمد محمد الشيخ
دنيا رضا رياض محمد أبو السعود
محمود شحات مرسى السبكى
مصطفى ايمن مصطفى احمد اسماعيل
عبد الحميد حمدي عبدالحميد احمد
محمد صالح محمد مصطفى عبد الرازق
فاطمه ايمن احمد نجيب عبده
احمد شعبان زيدان نجم موسى
محمود هاني ابو الحسن عبد الﻼه
محمود ميمى محمد محمود
صفاء رشاد عشرى محمود
محمود محمود عبد الدايم عبد الرحمن
احمد نعمان احمد رزق

الكلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
السن عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
فنون تطبيقيه حلوان
ك.ت .فني منشات بحريه بور سعيد
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حاسبات ومعلومات حلوان
كلية الزراعة جامعة دمياط
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره بنها
معهد فني صحى رياضه طنطا
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
دار العلوم ج القاهره
تجاره دمنهور
تجاره دمنهور
اداب انتساب موجه طنطا
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
هندسة المنصوره
نوعية فنيه عباسيه
علوم عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
إعﻼم ج جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه دمنهور
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
382653
361247
585551
888458
596632
737777
146405
898344
759955
906875
605263
225037
459833
356767
512142
837527
381903
665003
433948
135126
668245
220099
910299
281839
533676
618247
527032
130479
128901
160897
665386
577294

اسم الطالب
احمد محمد رزق عاشور
نرمين محمد حسن عبدﷲ
تسنيم جمال السيد حماد
يارا كاشف على محمود
عبير يسرى محمد سليمان يونس
اسراء احمد محمد محمد خليل
ندى احمد حلمى احمد
برسوم مراد معروف سامي
عﻼء سعيد نبوي احمد شحاته
ايمان محمود على حسن
وفاء عماد فؤاد محمد ابراهيم
عبدالرحمن امام على على حسن
تقى عصام بهجت محمد الدباح
كريم احمد عبدالغنى رضوان
فاطمة محمود ابراهيم محمد
دعاء حسن عبدالرحمن محمد
ريهام عﻼء حسين عباس
سلمان على على الشربينى ابراهيم الديب
موسى احمد محمد عوض عوض
ياسين صبحى دسوقى سيد
محمد محمد ابراهيم طه احمد
اﻻء محمد زهدى السيد
شروق طارق عبد الصبور روضاوى
منة ﷲ سيد حموده مبارز
اسراء عبد الحافظ محمود عبد الحميد حجازى
عمر عصام الدين محمد محمود الكراشى
ايمان سليمان محمد بدوى
مى خلف خليفه محمد عبد العال
ريهام كمال امام حسين عويس
مروة سيد جمعه عبد الفضيل
ياسمين عﻼء رفعت محمود خليل حشيش
على ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم فوده

الكلية
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره طنطا
علوم جامعة دمياط
تربية اسيوط
تربية جامعة دمياط
تربية ابتدائي الزقازيق
تربية حلوان
تربية رياضية بنين سوهاج
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تجاره سوهاج
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
علوم رياضة الزقازيق
اداب كفر الشيخ
تجاره عين شمس
حقوق اﻻسكندريه
اداب فرع الوادى الجديد
زراعه عين شمس
تربية المنصوره
اداب دمنهور
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
معهد فني صحى المنصوره
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب سوهاج
كلية البنات آداب عين شمس
طب بيطرى دمنهور
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
زراعه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه حلوان
كلية البنات تربية عين شمس
حقوق بنى سويف
اداب جامعة دمياط
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
902087
679035
389349
801250
918161
319422
126468
579901
756672
118261
159641
830839
582233
388556
230621
913376
745884
138637
503938
886472
212215
141596
379985
244212
502094
836652
366996
440271
535296
215039
526002
831645

اسم الطالب
ايمان محمد عبد الرحيم حسن
السيد محمد السيد البسيونى
هاجر ايمن محمد عبدالعزيز
السيدة زينب احمد محمد عثمان
فايزه احمد محمد عبدالعال
ندى محمد السيد خليل شتا
تقى احمد محمود حسني
هاجر موسى محمد ابوعمر
احمد سامى حسين محمد
غادة محمد محمود صالح
محمد حاتم عبد المنعم هيكل
سماح محمد فريد رسﻼن
محمد هشام محمد الدعرونى
اسماء عبدالمنعم محمد على
محمود عماد سمير متولى
ساره رمضان احمد على
عبد الرحمن عصام شعبان عبد ﷲ
اميره مجدي عايد روفائيل
عمر اسامة محمد على رمضان
نهال عماد الدين محمد حسين
احمد محمد نبيل عبد العليم الرفاعى
بسام طارق يوسف رشوان
زكريا نبيل مصطفى اسماعيل
اسراء عبد الناصر عبد التواب محمد
ساندرا سامح اسعد ماهر فهمى اسعد
ساره عبد الكريم عبد الجواد مكي
صبحى رشدى محمد عبدالمنعم عبدالرازق
آيه مسعد عوض عبد الحكم عوض
هبةﷲ محمود على سعد
حسن احمد حسن محمد علي
محمد السيد محمد السيد جمعه
سمر عبد الكريم محمد احمد

الكلية
تربية سوهاج/رياضة
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تجاره عين شمس
تمريض المنيا
اداب سوهاج
معهد فنى تمريض بنها
حقوق حلوان
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
تجاره جامعة السويس
تجاره القاهره
تربية /رياضه بنى سويف
تربية قنا ج جنوب الوادى
حاسبات ومعلومات المنصوره
حقوق بنها
حقوق انتساب موجه عين شمس
تربية اسوان
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره القاهره
علوم رياضة اﻻسكندرية
تربية اسيوط
اداب القاهره
تجاره القاهره
زراعه عين شمس
اداب حلوان
اداب اﻻسكندريه
اداب اسوان
معهد فني صحى بنها
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب اﻻسكندريه
تجارة قنا ج جنوب الوادي
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
284353
601763
808738
453255
507940
896977
535205
747827
291681
530278
503166
814867
453724
753374
818673
747434
595641
820721
295481
132877
508423
911979
377314
316725
445619
281537
684271
665809
217975
674745
387401
318785

اسم الطالب
محمد عبد القادر ابراهيم محمد سند
محمد صﻼح عبدالمنعم موسى
حماده علي عثمان عبد الحليم
مياده السيد سعد عبد القوى سعد
محمد مجدى رشاد محمد محروس
مدحت عاطف يعقوب بشاى
وفاء على حامد خليفة
هبه انور رشيدى محمد
يوسف سالم سعد كامل اسماعيل
محمود نبيل ابراهيم خليفة رجب
معتز احمد محمد عبد العزيز عشرة
احمد خالد ابراهيم يوسف
تريزه ماهر عبد المﻼك اسكندر
رهف محمود محمد القعقاع هﻼل
رندا ابراهيم عدلي ابراهيم
ندا ابراهيم سعيد ابو المعاطي
وديان السيد محمد جادو
حاتم سيد عبد الفتاح قابيل
منى حسين سيد احمد
احمد اسامة ممدوح احمد
نعمه حسن السيد حسن عيد
محمد حمدان سعد احمد
وفاء على محمد ربيع عبدالسﻼم
مارينا كمال حنا عطية
دينا سعد يحيى عبد الفتاح حجاج
مازن هانئ عبدالرؤف حمزه
يمنى محسن كمال عبد الحميد خليل عابد
لمياء السيد حامد عبد العاطى خطاب
مادونا جرجس بباوى حناوى
كريم رضا محى محمد عبد الوهاب
خالد وحيد عبده عطيه
ياسمين فتحي عبد الفتاح صبيح

الكلية
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تجارة جامعة السادات
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه المطرية
علوم حلوان
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية/رياضه حلوان
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره دمنهور
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
اداب طنطا
تربية ابتدائي بور سعيد
نوعية المنيا
تربية ابتدائي جامعة السويس
معهد فني صحى بور سعيد
حقوق قنا جنوب الوادي
خدمه اجتماعيه حلوان
علوم رياضة القاهرة
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية ابتدائي اسوان
تربية ابتدائي عين شمس
تربية ابتدائي بنها
اداب انتساب موجه طنطا
خدمه اجتماعيه حلوان
اداب انتساب موجه المنصوره
رياض اطفال المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
تربية رياضية بنين بنها
اداب بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
748419
300895
911192
120686
439666
241946
277191
167514
277182
580708
447209
533973
376986
306875
142273
389345
660955
606005
880694
524590
610005
579633
736001
588872
299756
729610
157976
460807
729131
139802
914153
525174

اسم الطالب
احمد البدرى احمد ابوزيد
احمد جمال محمود درويش
عبد الحميد احمد عبد الحميد سيد
احمد عبد العال محمد سيد
روان عصام على عبدالحميد الطويل
حسام جمال محمود عبد ربه
محمد احمد سيد عبدالقادرعيد
ندا صالح علي كليب
محمد مدحت محمد علم الدين عبد الحافظ
محمد عﻼم مصطفي سعد
احمد فؤاد احمد محمود الشنيطى
دينا محروس عبدالعليم إبراهيم طنطاوى
شاهنده محمد محمد عويس عمارة
سماح انور رشاد دراز
ايه شعبان طه محمد عبد المقصود
نوهير احمد ابراهيم ابراهيم
وليد هانى عبد الحى بدر محمد
وفاء محمد فؤاد عباس محمود
نور الدين طلعت محمد ابو الغيط
يوسف خليل السيد عبده سليمان
هند محمد سعيد عبد الرحمن
آﻻء عصام إبراهيم المرسى أبواحمد
محمد رضا محمد سعيد
كريم محمد أبو عوف عينر
ثروت خالد عبد الرحمن حسانين
محمد رأفت سعد محمود جاد
خلود جمال سعد عبد الوهاب
مهاب طارق عبدالواحد ابراهيم غانم
كريم رجب سالم عطيه عنانى
اسماء محمد محمود احمد مراد
خالد عبده حسن طاهر
رنا محمد عوض عبد ﷲ

الكلية
علوم جامعة السويس
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره سوهاج
تجاره القاهره
اداب اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق القاهره
نوعية فنيه الفيوم
حقوق عين شمس
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
اداب طنطا
طب بيطرى دمنهور
علوم عين شمس
تربية شبين الكوم
اداب انتساب موجه القاهره
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
تربية ابتدائي المنصوره
تربية الزقازيق
تجاره اسيوط
تربية اسكندرية
اﻷكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة
تربية طنطا
تجاره جامعة السويس
تجاره طنطا
معهد فني صحى امبابة
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
اداب القاهره
معهد فنى تمريض اسوان
اداب اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
604481
663944
729925
517840
544256
325317
667080
658485
525913
891468
451213
235294
375096
681228
830912
667648
122573
909896
575929
682418
725681
815367
900497
447510
361678
593613
524648
802448
821768
906863
906520
233800

اسم الطالب
اﻻء احمد السيد اسماعيل
ساره راسم السيد رضوان
اسماء السيد احمد شومان
اية ممدوح أحمد رمضان السكران
احمد اشرف ابراهيم شكرى عبد اللطيف
اية خالد احمد عبدﷲ
نرفانه السيد منير عبد ﷲ الهندى شعبان
زينب رزق ابراهيم بدر ابو الخير
بوﻻ فؤاد كامل ناشد
جمال محمد اسماعيل محمد
احمد عبدالوهاب ماضى الرخاوى
ايمان محمد على زينهم
احمد حسين رفاعى حسين خميس
محمد صبرى محمد السيد السعدنى
احمد عربى احمد فرحين
ايه يوسف يوسف ابراهيم على
شيماء هاشم حامد محمود
اسراء محمد صﻼح محمد
محمود محمد صﻼح سعيد ابو عبد ﷲ
ابراهيم احمد سامى احمد حسن
محمد احمد نصر كمال عبده مصطفى
سيلفيا ابراهيم حكيم امجد
عبد ﷲ نصر الدين غرباوى بﻼل
جمال يحى جمال كريم
اسراء اسماعيل عبدالرازق بيومى
اسامه طه ابراهيم جﻼل طه
محمد احمد السيد محمد اللقانى
مروة ممدوح صالح حسن
ايمن هﻼل محمد شحاته
هشام عبد الرحيم صابر محمد
انسى ايمن انسى فهمى
ابراهيم مجدى عبد الفتاح محمد

الكلية
تمريض الزقازيق
زراعه المنصوره
علوم عين شمس
اداب دمنهور
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تربية الغردقة جنوب الوادي
علوم المنصوره
طب بيطرى المنصوره
علوم بورسعيد
علوم رياضة اسيوط
نوعية طنطا
تجاره عين شمس
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
حاسبات ومعلومات الزقازيق
معهد فني صحى سوهاج
طب بيطرى المنصوره
زراعه القاهره
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
اداب طنطا
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره الزقازيق
فنون جميله فنون المنيا
معهد فني صحى سوهاج
تربية ابتدائي طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية جامعة دمياط
علوم اسوان
كلية التربية الفنية ج المنيا
كلية تجارة ج أسوان
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
810768
297550
899610
890535
208351
138787
668793
429292
242431
845643
521177
520807
351432
229639
373333
388598
730838
655826
829215
456236
740342
656399
685160
531604
501225
308287
305982
581973
316250
910071
122945
382966

اسم الطالب
ضياء الدين احمد زغلول طلب
مارتينا عادل جاد خله
مصطفى محمود يوسف عثمان
ابو رحاب عبد الحكيم عبد العال مغربى
احمد مراد احمد عبد الصمد
منه ﷲ عبده على عﻼم
دينا عبد الحميد راجح عبد الهادى
سارة سمير محمد على حسين
محمد عبد المنعم ابراهيم عبد ﷲ
محمد ربيع عبد المنعم أحمد
دينا خالد عبد ﷲ سعد
شيماء محمد عوض محمد خيرﷲ
شروق شريف عبدالراضى محمود
كرستينا سمير كمال فرج
محمود عبدالرحمن عبدالعال مصطفى حسين
اسماء محمد محمد الصابر
اسﻼم شريف محمد عبدالعزيزعانون
ماركو فهمى فرنسيس جرجس
اسامة احمد كمال احمد
محمد امين عبدالوهاب زهانه
ميرى عازر نسيم حنا
ايه متولى اسعد متولى موافى
ايمان عبد الرحمن احمد الغريب عزام
إبراهيم إسماعيل سعد أبو حبيب
حبيبه محمد عدلى ناموس
احمد عادل مختار نصار
محمد حسن عبدالعزيز سليط
بسنت مجدى ناصر عبد المجيد سعدهم
هاجر مخلص محمد سليمان
حسين محمد حسين على
احمد عمرو يحيى حسن
حسام الدين عبدالرحمن محمد سيد العبد

الكلية
إعﻼم بنى سويف
تربية حلوان
تربية رياضية بنين سوهاج
تجاره اسيوط
حقوق القاهره
تجاره القاهره
تجاره طنطا
علوم اﻻسكندريه
تجاره القاهره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
حقوق طنطا
اداب كفر الشيخ
تجاره عين شمس
حقوق عين شمس
اداب سوهاج
نوعية بنها
تجاره الزقازيق
تجاره المنصوره
كلية تجارة ج أسوان
تجاره طنطا
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره المنصوره
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم شبين الكوم ج المنوفية
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
اداب طنطا
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
كلية اﻻثار ج اسوان
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
111892
667582
597847
448848
668550
381615
668384
826399
132062
278152
470299
278112
503950
470458
151977
676581
654317
242459
443632
301685
658853
617342
520301
655278
905064
303982
677019
302078
369064
352682
832684
297880

اسم الطالب
كرستينا عدلي فوزي حصاوي
نجوى ابراهيم عبد ﷲ محمد حسين
منى زكريا زكريا أحمد مطر
اسراء محمود مصطفى محمود البطاطه
ايه عادل محمد حسنين احمد
ياسمين امير الحسينى امين
الزهراء محمد محمد العجمى زايد
لمياء خليفه عبداللطيف حسانين
احمد عﻼء صﻼح ابو صالح احمد
ميار محمد صﻼح الدين احمد شوقى
احمد حمدى أحمد محمد سودان
هدير هانئ هارون طنطاوى عبد المطلب
فادى اكرم دانيال فرج
مصطفى عﻼء محمد عبدالعزيز محمد
احمد محمد حسن عبد الرحمن
محمود احمد محمود محمد ابو النجا
ياسمين حمدى محمد السيد على
محمد احمد محمد ابو الوفا
ايمان نبيل عبدالمطلب عبدالعاطى شلبى
محمد يسري السيد عبد الوهاب
ساره عبد الرحمن عبد العظيم عبد الرحمن خيال
ندى محمد السيد الخياط
نغم عبد العزيز محمد عبد العزيزعز الدين
ايه هاشم السيد احمد
هدى اسماعيل عيد احمد
ايمان ابراهيم احمد قزامل
اشرف عابد عبد الغفار محمد اسماعيل
حسين كمال محمود على المهدى
نورهان محمد عفيفى محمد الغول
ساره محمد سامى عبدالفتاح ابراهيم نصر
ان مارى الفريد انور زكى
محمد عبد الشكور عثمان سيد عطيه

الكلية
كلية البنات آداب عين شمس
اداب المنصوره
تربية جامعة دمياط
علوم طنطا
علوم المنصوره
اداب انتساب موجه عين شمس
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
اثار قنا جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
حاسبات ومعلومات حلوان
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
علوم كفر الشيخ
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
اداب المنصوره
تجاره القاهره
السن عين شمس/رياضة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
رياض اطفال المنصوره
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر
نوعية المنصوره
اداب سوهاج
تربية ابتدائي شبين الكوم
دار العلوم ج القاهره
ع.كندى تكنو.اعﻼم ت.خامس
حقوق بنها
فنون تطبيقيه حلوان
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
899641
115529
848217
818321
279578
148104
131156
117955
229646
146800
728910
891657
600076
607328
213533
663733
468616
543855
751156
116448
360837
881211
228806
901435
548870
590484
371811
682279
539575
745540
529916
726823

اسم الطالب
محمود قبيصى على محمد
ياسمين احمد طه حسانين
عبد ﷲ محمود عطا اسماعيل
محمد علي شاكر عبدالظاهر
منة ﷲ ايهاب صبح ابراهيم صبح
جاسر عبد الفتاح كمال عبد اللطيف
بسنت ابراهيم هﻼل شعبان
اميرة مجدى شحاته احمد
مادونا جاد معوض يوسف
شروق محمود خميس كامل
يسرا الصادق عبدالمنعم ابوالنور
ايه محمد اسماعيل ضيف
اسﻼم نبيل محمد كامل سﻼمه
خالد محمد العربى السيد علوان
مصطفى على عبد العزيز عبد العظيم
محمد حمدى عبد الحى جاد
رمزى محمد على السيد
شيرين محمد عبد الكريم عماره
محمد حسن على محمد الحبال
عمر عمرو نشأت عبد الغنى
رانا محمد عبدالستار عبد ربه
شيماء حسنى ثابت محمد
عمر حسن يوسف محمد غيث
محمد عصام عمر محمد
رحيل السيد محمد العيونى
احمد هاشم رجب البربير
نورهان سامى عبدالحليم عبدالفتاح
عوض وديع عوض عوض الشيخ
ياسمين احمد محمد عبد الوكيل الفار
ندى حسن حسينى عياده
احمد محمد عطيه النجار
بكر محمود محمد عطيفي كواوة

الكلية
معهد فني صحى سوهاج
اداب القاهره
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
اداب المنيا
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره القاهره
زراعه عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق القاهره
تجاره القاهره
اداب الزقازيق
تجاره اسيوط
علوم رياضة الزقازيق
حقوق الزقازيق
حقوق القاهره
معهد فني تمريض المنصوره
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
اداب اﻻسكندريه
تجاره بور سعيد
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره سوهاج
علوم اسيوط
تجاره عين شمس
تجاره سوهاج
تجارة جامعة السادات
كلية الزراعة جامعة دمياط
تجاره بنها
المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا المنسوجات بالمحلة الكبرى
علوم حلوان
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية ابتدائي دمنهور
العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
748318
147334
580225
582154
114576
535641
918321
121973
675906
141780
615070
815154
603789
657713
586927
141113
532745
682496
559770
230862
134633
278460
829836
505774
506097
614683
155568
210354
240924
476946
162551
285339

اسم الطالب
نورهان امام احمد عطيه
احمد محمد كامل عبد الرحمن
هاجر عبد الحميد عبد الحميد جعفر
محمد يوسف اﻻتربى منصور
لينه محمد حسن حلمى
هدير هشام محمود ابراهيم النكﻼوى
اسماء ممدوح عبدالعال محمود
ياسمين محمد عبد الرحمن محمد
اسراء ماجد محمد احمد الشاعر
اسﻼم جمعه السيد عبد ﷲ
محمد جﻼل مصطفى عثمان
أمنه صﻼح عبد الملك محمود
احمد محمد جمال الدين عبد المحسن محمد
احمد جمال محمد قطب الحديدى
جهاد احمد محمد رشاد عزب عبدالمعطى
ميار على سيد احمد حسين السيسى
محمود خالد سعد على الشال
ساره جاد على عبد الوهاب اﻻدهم
محمود أبو الفتوح توفيق عبد الجليل لطيف
معوض خالد معوض حسين
محمد سيد فرج عبد الحافظ
ميار محمد كمال محمد
اسماء رشدي ابوالمجد احمد
مصطفى اسماعيل فلعوص اسماعيل
رحاب محمد السيد مسعود
اسراء السيد عبدربه عبدالمعطى علي
فاطمة محمد عبد العال ابراهيم
ميرنا محمد رجب محمد عبد العزيز
شيماء رضانى احمد محمود
محمد محمد عطية ابوجبل
اية سيد عطية سيد
يوسف طاهر محمد امين حافظ

الكلية
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره طنطا
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه حلوان
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تربية سوهاج/رياضة
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية الزقازيق
اداب انتساب موجه الفيوم
تجاره انتساب موجه الزقازيق
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره دمنهور
اداب جامعة دمياط
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
فنون جميله فنون حلوان
نوعية قنا
تجاره دمنهور
تجاره دمنهور
رياض اطفال المنصوره
علوم بنى سويف
تجاره عين شمس
اثار الفيوم
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه الفيوم
تجاره عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
656412
500625
465865
312830
435071
231448
353298
456163
244776
739258
755960
324244
912412
835978
523747
153943
600031
588193
325121
229716
183892
727682
505777
310257
523329
180689
728302
883360
169053
801756
890404
391325

اسم الطالب
داليا عزت لطفى سوسه طمان
مصطفى عﻼءالدين ابراهيم السيد البواب
سارة على زين العابدين محمد شنح
اسراء اشرف صﻼح ابوالعزم
جاسر احمد عطيه محمد الجمل
هدير صﻼح توفيق شريف
بهاء اشرف مدحات مدحات
احمد محمد حمدته عبدالهادى عبدالرحمن
احمد حلمي بيومي حسين
محمد احمد محمد عبدالقادر
ساره احمد ثابت عارف
فرحة احمد محمد جاد المولى
عيسى عﻼء الدين محمد على
آﻻء أشرف محمد حسن
جهاد علوى على مجير عبد اللطيف
مى عبد الناصر صالح محمد
هشام لطفى محمد الطاهر عبدالرحمن
احمد عادل منشاوى عبدالعال عبد الرحمن
هدير شعبان سيد محمد
ندى طلعت احمد احمد
منى ربيع مصطفى همام احمد محمد
ساره عبدالرحمن عبدﷲ السيد عوض ﷲ
مصطفى عادل السيد محمود
اسﻼم فتحي السيد رجب
عبد العزيز محمد عبد العزيز محروس
ريم عبد الحميد محمد اسماعيل
سلمى عصام الدين حسن فهمى
مروه محمد عبد الجواد محمد
شيماء محمود احمد فؤاد
عﻼء دردير احمد دردير
اسماء على محمد مايز
محمد رفعت محمد صابر

الكلية
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره طنطا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية ابتدائي طنطا
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب الزقازيق
تربية العريش
تجاره عين شمس
تمريض أسوان
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره اﻻسكندريه
اداب بنى سويف
علوم الزقازيق
تربية/رياضه طنطا
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
حقوق عين شمس
تربية عين شمس
علوم الزقازيق
تجاره كفر الشيخ
علوم شبين الكوم ج المنوفية
علوم اﻻسكندريه
اداب الفيوم
اداب الزقازيق
تربية طفولة اسيوط
علوم الفيوم
حاسبات ومعلومات المنيا
تمريض اسيوط
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
651137
372399
222591
912956
548874
834909
372508
312964
238443
847864
836147
875298
675345
128241
679317
374849
456004
292503
524683
611501
125837
578787
432170
284285
895609
122043
609608
885402
114754
309516
737126
535067

اسم الطالب
غاده حسن مراد حسن حافظ
هديل محمد الديساوى يوسف
احمد عصام فوزى على
عبد ﷲ عبدالعال احمد يوسف
محمد حسنى سعد المغربى
ندا عنتر احمد قاسم
نسمه حسين عمر حسنيـــن
هدير يحيى عبداللطيف الرصاصى
شهاب سيد سعد محمود علي
نسمة عبد الحميد يوسف سعيد
ساره ممدوح محمد احمد
هديل عبد الكريم عبد المعطى صالح
محمد محسن احمد محمد بدر الدين
اميرة رزق السيد عبد الحليم
على حسن احمد محمد الدسوقى
وفاء عبدالدايم عبدالهادى السيد يونس
احمد مسعد حسن الجمل
عفاف خلف احمد عمر
أسامه احمد سعيد حسن سعيد
اﻻء احمد علي بسيوني
دعاء صﻼح احمد السمانى
محمد قرآن محمود محمد جاب ﷲ
احمد محمد حسين محمدين السيد
محمد عواد السيد عواد
اندرو جمال حنا مجلع
زينب السيد لطفى احمد
ايه عبدالوهاب احمد عبدالوهاب البيطار
ريحاب حمدى احمد جﻼل
جهاد عيد محمد مصطفى
زينب شكري احمد على نينيوه
محمد رجب عبدالرحمن حسين
داليا ياسر امين محمد ابو حطب

الكلية
حقوق المنصوره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية اسوان
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
كلية البنات تربية عين شمس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
زراعه القاهره
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
اداب سوهاج
تجاره اسيوط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
اداب القاهره
تجاره بور سعيد
معهد فنى تمريض بنها
معهد فني صحى طنطا
اداب عين شمس
طب بيطرى اﻻسكندريه
اداب الزقازيق
تجاره القاهره
تجاره المنصوره
اداب اﻻسكندريه
حقوق حلوان
تجاره سوهاج
زراعه القاهره
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب اسيوط
السن عين شمس
اداب كفر الشيخ
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
اثار القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
220176
758547
593409
295323
818786
371458
131520
428089
666258
744950
732632
229824
502050
130659
114547
244414
134921
204196
434791
153568
672580
906351
151145
152276
837998
504077
896620
453997
612267
354139
312972
918003

اسم الطالب
شروق حسين محمد خالد
محب عز الدين سﻼمه ناجى
محمد نصر محمد المخشن
اية محمد عطية أحمد عطية
مصطفى ميمى محمود سيد
اسراء مصطفى اسماعيل السيد
ياسر حسام الدين امام احمد
احمد يوسف وهبه ياقوت
دينا زين عبد الرحمن برهام فرج
اميره سند محمود السيد
اسراء محمود حسن عبدﷲ سليم
مروه وليد محمد محمد على
ميروان هشام سعيد حسن السيد
ايه محمد توفيق ابراهيم
سعاد مصطفى عبد الرءوف موسى
هند سيد محمد سﻼمة
مصطفى محى الدين محمد محمد
نور ﷲ سيد ابراهيم عاشور
هشام سيد ابراهيم محمود عبد العال
مارينا عادل جرجس جرجيوس
ضياء صﻼح السيد محمد
اميره حسن على حسن
محمود محمد عبد الواحد سيف النصر
على مصطفى على على عبد العال
أسماء لطفى عبد الموجود سويفى
حازم احمد عبد العزيز محمد ابوقنديل
ميرنا عادل عزمى حبيب
ساره محمد عبد ﷲ عبد الفتاح صﻼح
على محمد على محمد
محمد اشرف عبدالنبى بدر
اماني كرم على الصياد
علي عادل محمد كمال الدين حسين

الكلية
حقوق حلوان
نوعية الزقازيق
زراعه دمياط/رياضة
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب المنيا
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره القاهره
علوم رياضة دمنهور
تمريض المنصورة
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية الزقازيق
اداب عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
حقوق القاهره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
حقوق انتساب موجه حلوان
تربية حلوان
اداب انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة سوهاج
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره جامعة دمياط
حقوق سوهاج
تجاره انتساب موجه قاهره
حقوق بنى سويف
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره طنطا
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره طنطا
تربية طفوله شبين الكوم
تجاره سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
521005
154266
667606
876791
528988
801534
155009
804750
369515
835990
388500
594342
374185
597336
157364
357397
183934
882408
135461
831367
753587
504063
300522
663758
537087
143157
583939
207841
168594
737608
115787
582998

اسم الطالب
علية ناجى محمد عبد الجواد التهامى
ايناس صفوت حسن جمعة
لؤى مصطفى محمد العجمى
ايرينى عونى ايليا غالى
محمود محمد عبدالحميد محمد المسلمانى
جورج ماجد لمعى حنس
هاجر سمير هاشم محمود
لمياء محمد فوزى عبد الهادى
ابراهيم حامد عبدالعزيز غنيمى
الزهراء عطيطو عبدﷲ محمد
محمد كمال الدين عبدالفتاح عبدالمجيد
مها إبراهيم إبراهيم عبد الفتاح الشناوى
ليان رضا ابوالعﻼ على كحيل
مصطفى عبد الحميد محمد فراج زهيرى
هبه حجاج احمد محمد
احمد عبدالفتاح فتحى السيد
عبد ﷲ محمد على سرى محمد
وفاء محمود كمال عبد السميع
احمد حسين زكريا عبد المنعم
مصطفى محمد خيرى طايع
محمد عصام عبد العزيز محمود
حسن احمد حسن حماد دياب
اﻻء وحيد سعيد محمد
ندا محمد انور المتولى
مني محمود محمد فرحات
اسراء سامح حسن علي حسن
سارة على معوض أبو العطا
احمد حسين حمزه محمد
ندى حامد سيد سيد
رقيه عبدالمنعم محمود محمد
احمد محمد محمد يوسف
هاجر ممدوح عبد العزيز محمود نصار

الكلية
اداب دمنهور
تربية بنى سويف
تجاره طنطا
تجاره اسيوط
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
طب بيطري المنيا
حاسبات ومعلومات بنها
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره طنطا
نوعية موسيقيه جامعة دمياط
زراعه مشتهر
علوم رياضة جامعة دمياط
علوم حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق قنا جنوب الوادي
معهد فني تمريض اﻻسماعيليه
حقوق اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
دار العلوم ج القاهره
حقوق اﻻسكندريه
زراعه القاهره
معهد فني تمريض طنطا
زراعه القاهره
اداب انتساب موجه الفيوم
اثار قنا جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه طنطا
نوعية فنيه طنطا

Page 4940 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
502617
502075
889116
306947
322616
217118
606275
205945
749701
215970
667348
559664
650557
471608
830458
238865
435887
314578
458497
650034
243279
738365
587866
303871
609395
434367
356630
439933
584536
748309
433113
596051

اسم الطالب
خلود محمد عبدالنبى احمد
بوسى احمد على ابو عوف
مروه احمد محمد عبد الفضيل
يارا يحي عبده الحداد
ريم يوسف عبدالغنى الزير
كيرلس عطاﷲ متياس بهنان
ريم ابراهيم الشحات عسل
مارينا صفوت ونيس عبد الشهيد
نهلة طاهر عبد الستار شلبي
سما ايمن سليم ابراهيم
رانيا رمضان البسطويسى البسطويسى النجار
احمد جمال عبد ﷲ احمد رجب
ابراهيم محمود ابراهيم عوض جبر
احمد سامي عبد الحميد ابو العﻼ احمد
طارق حربى رمضان ابراهيم
صباح محمد صبرى عبدالحميد
داليا محمد عبد المنعم محمد توفيق عمر
اية عبد الفتاح عبد النبي ايوب
خيرى سعيد عرجاوى ابراهيم عطيه
محمد يوسف عبد العزيز عبده الحسانين
ندى عبد السﻼم رفعت عبد السﻼم
زينب محمود محمد السيد محمد حجاج
مها حمدى عبد المنعم خطابى عبد الدايم
مي محمد مراد منير البيه
ابراهيم متولى ابراهيم متولى
عمر ايهاب على ماهر محمد
حسين محمود السيد احمد
نيرة حسام ابراهيم ابراهيم
اميرة ابو المعاطى الشحات محمود التمامى
منار محمد محمد عبد الفتاح
محمد سالم ابوالفتوح السيد احمد فوده
ريفان امين رزق النجار

الكلية
السن عين شمس
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه اسيوط
تربية رياضيه بنات شبين الكوم
استنفد الطالب رغباته
علوم رياضة القاهرة
علوم الزقازيق
علوم رياضة حلوان
علوم جامعة السويس
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
تربية ابتدائي المنصوره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره المنصوره
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
كلية البنات آداب عين شمس
اداب اﻻسكندريه
تربية ابتدائي السادات
تربية/رياضه كفر الشيخ
تجاره المنصوره
تربية حلوان
حقوق الزقازيق
علوم طنطا
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره سوهاج
علوم جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط

Page 4941 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
905074
878909
891820
140367
478863
739561
886029
319702
736964
530464
287933
651567
452949
366201
815178
372238
665427
301998
454519
394834
449472
900675
666569
511720
813700
501127
516756
920078
238243
119952
656909
137396

اسم الطالب
اسراء حسن عبد ﷲ محمود
رحمه ممدوح على يوسف
محمد رفعت عبد المنعم احمد
محمد محمود عطا محمد
ايمان رمضان عبدالسﻼم محمد فليفل
عﻼءالدين عبدالحليم امين محمد اسماعيل
مصطفى حماده جمعه سيد
اماني مصطفى مهدى الدين مصطفى
محمد سمير على عبد العال سيد احمد
اسﻼم فوزى عبدالحميد حسين
احمد حيضر ابراهيم سلطان
رحمه توفيق محمود ابراهيم ابوزيد
هبة ﷲ ابراهيم عزت ابراهيم مصطفى
احمد مجدى محمد محمود النعناعى
الزهراء اسماعيل عشيرى احمد
منه ﷲ محمد فرج عبد ربه
اﻻء سمير رضوان محمد
بﻼل ابراهيم عبد السﻼم خضر
دينا على عبدالعاطى على فوده
مارينا نان مﻼكه عياد
ريم رباح احمد سعد عقل
عبد ﷲ عبد النبي السيد محمد
اسامه محمد يحيى بدوي
ساندى جابر رزق يعقوب إسحاق
عبير هاشم محمد كامل
بوﻻ صابر زاخر ابراهيم
إبراهيم بكر إبراهيم محمد صوابى
نسرين جاد محمد محمود
فاطمه شوقى عبد المؤمن سيد محمد بدوى
احمد محمد رشاد محمد خليفة
منه ﷲ ذكى ابراهيم محمود عفيفى
محمد عبد الغفور احمد جبر

الكلية
تجاره سوهاج
تربية طفولة اسيوط
خدمه اجتماعيه اسيوط
تجاره القاهره
تجاره كفر الشيخ
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حقوق اسيوط
تربية ابتدائي شبين الكوم
تربية رياضيه بنين الزقازيق
تربية ابتدائي دمنهور
حقوق عين شمس
اعﻼم القاهره
تجاره انتساب موجه طنطا
اداب بنها
اداب المنيا
تجاره انتساب م .بنها
علوم جامعة دمياط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
تجاره انتساب م .بنها
نوعية طنطا
علوم سوهاج
علوم المنصوره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم المنيا
اداب طنطا
حقوق اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق القاهره
تجاره المنصوره
تجاره القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
471910
583854
892551
526296
433706
746742
128599
129531
294390
587015
581881
802137
312559
375603
375316
277607
295856
453240
886844
113983
294971
752844
440237
303563
472055
369728
220390
148823
894614
106035
478408
825624

اسم الطالب
محمد إيهاب محمد جﻼل عامر
محمد وحيد عبد الجواد الفحار
شيماء علي خﻼف خليفه
محمود احمد محمود حسن البرنبالى
مصطفى صﻼح الدين مصطفى محمد حسين
ايمان عبدالناصر محمد على
فاطمه سامى بكرى محمد
عبد المنعم فتح ﷲ عبد المنعم الشنوفي
محمد صبري سليمان فرج الشورى
ميار محمد محمد هاشم
محمود السعيد السيد صقر
عبد الكريم على عبد الكريم على
محمد فتحي عبد القادر محمد
احمد على فرج على خليفة
مى عماد عواد حسين الموجى
ابرام شهير سليمان راغب
اسراء احمد حسين محمد
منه ﷲ مجدي عبد الرحمن عرفه عبد الجواد
اسماء فاروق عبد ﷲ محمد
محمود نبيل سعد زغلول
محمود حمدي كمال الدين عبد الفتاح
علياء عبد السﻼم محمد ابراهيم سعد
هبة السيد ابراهيم محمد نوفل
وﻻء احمد محمد نجم
محمد عبد ﷲ محمد اسماعيل
نورهان عبدالحكيم محمود محمد
احمد خالد احمد زكى
محمود رأفت عبد العظيم رجب
ساره رافت عبد العظيم موسى
نور هانئ محمد سعيد الديب
فريد صالح صالح تاج الدين
ابانوب وجيه عباس روفائيل

الكلية
تجاره كفر الشيخ
اداب طنطا
تربية طفولة اسيوط
تجاره اﻻسكندريه
علوم رياضة بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
حاسبات ومعلومات عين شمس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
دار العلوم ج القاهره
علوم بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب عين شمس
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
تجاره اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره بور سعيد
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية/رياضه كفر الشيخ
اثار القاهره
اداب انتساب موجه حلوان
علوم القاهره
تجاره سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تجارة قنا ج جنوب الوادي
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
393793
527069
576950
449566
539413
889791
582375
677821
511714
469201
912947
505181
302209
206660
112418
126348
539890
548295
800931
370515
455809
502054
111574
596091
451932
677892
299590
512046
606745
582062
357104
111650

اسم الطالب
محمود جمال كامل شاهين
علياء عبد العال حسن عبد العال السيد
نغم طلعت محمود محمود الصيرفى
سحر نجاح حسن الفارسى
اسماء عبد الرحمن رضوان عبيد جاد ﷲ
دينا ميﻼد حبيب جبران
شيماء عيسى عبدالرحيم فيشار
ايه احمد عاشور عبد الرحمن الشربينى
سارة كرم محمد محمد عطيه
ساره رأفت عبد الفتاح عبد الحليم منصور
احمد حسن مصطفى رشيدى
احمد عبد ﷲ امام حسن بدر حسن
احمد رضا عبد العزيز حسن
ماريهان ماهر محمد على الدسوقى
جاكلين اشرف نصرى صموئيل
منة محمد عباس سيد احمد
عزيزه رمضان محمد فضل ﷲ خليفه
أسامه عبد العزيز عبد الرحمن دهمش
ابراهيم محمد عبد الهادي محمد
احمد عماد احمد عبدالعاطى احمد
أحمد عبدالحميد محمد بوشه
نرمين ابراهيم مصطفى على عاشور
كرستين خليل بخيت خليل
طارق حسن محمد عويس شطا
احمد عاطف رسﻼن الزيات
مريم احمد محمد عبد الغفار مقبل
سارة ابو سريع هاشم عبدالنبى
امل عبد النبى ابراهيم بيومى احمد
عايده كرم عبد الملك فرج
نورا عبد الوهاب رزق رجب
اسﻼم محمد طه محمد
مارينا ايمن فوزى عطية

الكلية
تجاره سوهاج
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
رياض اطفال المنصوره
اداب انتساب موجه طنطا
تربية طفوله ج دمنهور
تربية/رياضه اسيوط
خدمه اجتماعيه حلوان
علوم المنصوره
تجاره جامعة السويس
معهد فني تمريض طنطا
معهد فنى تمريض اسوان
تجاره دمنهور
علوم رياضة شبين الكوم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره انتساب موجه حلوان
طب بيطرى دمنهور
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
معهد فني صحى رياضه بنى سويف
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية رياضيه بنين طنطا
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية حلوان
كلية الزراعة جامعة دمياط
تجاره طنطا
اداب المنصوره
تربية/رياضه حلوان
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
تجاره طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
بنات تربية/رياضه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
384288
828129
587772
312448
654528
316985
751350
662117
889212
670816
460104
547987
610198
211774
242147
753808
543800
432760
245391
112666
144061
112216
901998
740390
676099
241320
320822
429584
120615
515842
427602
467571

اسم الطالب
فاطمة هادى عبدالنبى ابراهيم بهنساوى
زينب صﻼح عباس محمد
فارس حسين زكى القناوى
بيتر زاهر سعد عزيز
شريف نادر السعيد السعيد دهير
اريج محمد السيد اسماعيل ابراهيم
احمد ناصر جبر عبده مرعى
طلعت مجدى احمد السعيد
عﻼء الدين محمد حسانين على
عبير اسامه السيد المنسى السيد
اميرة ابراهيم محمد ابراهيم الخطيب
احمد رضا احمد علي بركات
نجاة محمد عطية عبدالرحمن السيد
علي فارس احمد محمد
عبد الرحمن خالد عربى يسن
ايه محمد صابر عمر محمود
سمة ايمن حامد عبد الفتاح على
محمود محمد عبد المنعم عبد الرازق علي
ياسمين محمد محمد درويش
ياسمين ثابت محمد سيد
اسامه ماهر محمد محمد
سميرة عبد المجيد محمد عبد المجيد
امانى حسن محمد الطويل
محمد عبد الوهاب سليمان عبد الحفيظ
دينا شريف السيد حسن متولى
اﻻء احمد محمود حسن
اميرة سعيد حمزه خضر
نادية ياسين منجود ياسين العطار
عمر مختار عبد المجيد سليمان بشندى
محمد مسعد محمد محمد نوير
دينا عبد البارى عبد الرحمن السيد
محمد رمضان مسعود عبد العزيز

الكلية
اداب بنها
تربية قنا ج جنوب الوادى
اداب انتساب موجه طنطا
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره جامعة السويس
تربية رياضيه بنين المنصوره
علوم اسيوط
تربية المنصوره
اداب كفر الشيخ
تجاره طنطا
نوعية موسيقيه الزقازيق
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه بورسعيد
فنون جميله فنون اﻻقصر
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب باﻻسكندرية
حقوق حلوان
كلية البنات آداب عين شمس
حقوق حلوان
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب سوهاج
تجاره الزقازيق
اداب المنصوره
فنون تطبيقيه حلوان
تربية ابتدائي شبين الكوم
زراعه اﻻسكندريه
تجاره القاهره
تربية رياضيه بنين اﻻسكندريه
تربية أساسي اسكندرية
حقوق طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
903920
140827
661390
466681
321092
905714
899876
427489
532052
581314
352322
533539
309833
814835
588304
614949
466643
522472
140709
446835
387339
440277
240605
164505
321040
538465
293059
235145
909783
892543
116319
651955

اسم الطالب
محمود محمد على فراج
اسماء السيد محمد محمد
حسين محمد حسين عبد الحميد سراج
هدير قطب عبداللطيف على موسى
امينة سعيد عيسوى المليجى
محمود خالد محمد محمد
يعقوب رافت ابراهيم خير
دينا صﻼح محمد عثمان الجندى
محمود محمد صالح محمد
محمد مصطفى حلمى المالكى
مروه خالد حسن عبدالعظيم
آيه مسعد محمد سليمان
كريم محمد عبداﻻله ابوعلى
مقبل عﻼء الدين مقبل ثابت
محمد مندوة عبد العزيز الدسوقى خطاب
عماد عزت سعد سليمان
مروة كرم مرزوق مصطفى
احمد محمد ابراهيم متولي درويش
هاجر ابراهيم سعد محمد
احمد ايمن سمير عبده سليمان
منه عبدالحكيم محمد ابراهيم
اسراء العربى عبد اللطيف السيد
ندى احمد عشماوى عشماوى
مريم عادل عبد المسيح يعقوب
يمني احمد عابدين محمد القديم
أميره عبدالحليم على جعفر
دعاء علي معتمد حسان
سالى احمد محمد سعيد
هدير مجدى عبد العزيز كرم
سالمه خلف محمد راشد
احمد سنوسي متولي سنوسي
اسﻼم محب ابراهيم فرحات حجاز

الكلية
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
حقوق القاهره
علوم المنصوره
تربية كفر الشيخ
تربية رياضيه بنات شبين الكوم
تربية رياضية بنين سوهاج
تجاره سوهاج
تربية اسكندرية
علوم دمنهور
اداب المنصوره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
زراعه اﻻسكندريه
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية ابتدائي المنيا
تجاره طنطا
علوم رياضة الزقازيق
اداب كفر الشيخ
زراعه اﻻسكندريه
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
اداب طنطا
علوم رياضة عين شمس
اداب اﻻسكندريه
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
سياحه وفنادق الفيوم
تمريض شبين الكوم المنوفية
معهد فني صحى اﻻسكندريه
بنات علوم رياضة عين شمس
فنون تطبيقيه حلوان
حقوق اسوان
تجاره اسيوط
تربية/رياضه عين شمس
حقوق المنصوره

Page 4946 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
661221
381644
368175
314480
526826
244437
167452
598713
280255
526106
664830
280390
215842
557848
110143
679484
134325
245460
308101
847487
434730
829645
212756
375716
503889
117828
679976
138392
213136
580084
239212
726782

اسم الطالب
خالد رأفت محمد محمد موسى
جهاد عادل عبدالرازق عبدالحميد
دعاء احمد حسن محمد عفيفى
ياسمين صابر فهيم مطرعافية
آﻻء جابر أبو بكر خليل عبد الرازق
امنية رمضان محمود محمد
محمد جودة احمد محمد جودة
رحاب محمود محمود النجار
اية اسامة يحيى منصور
خالد على فتحى محمد ادريس
عبد الرحمن عادل احمد يوسف السروى
كريستين سامي ابراهيم زكى
مارينا فيكتور لحظي زكي بشاي
آيه اﻷمير محمد السيد احمد
احمد ماهر جمعه جوده
محمد منصور محمد الرفاعى
ايه سامى احمد البيلى
ايه محمد حسنين سيف النصر
هناء محمد فكري تاج الدين
اسراء حسين عبدالحكيم عبد الراضى
محمود ابراهيم صبحى ابراهيم شحاته
عزه عطا محمد احمد
ميرنا ممدوح محمد احمد
رانيا خيرى محمد سيد احمد
احمد عﻼء الدين محمد محمد حجاج
سماء هيثم محمد لطفى
امانى محمود محمد عبد الكريم
نرمين غطاس فهمى نخله
عبدﷲ ايمن محمد السيد عامر
روان اشرف جﻼل ابراهيم الفوطى
عبدالرحمن شعبان ابراهيم حجاج
اكرم السيد عوض محمد عبد الجليل

الكلية
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تربية عين شمس
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
طب بيطرى جامعة السادات
تجاره اﻻسكندريه
زراعه القاهره
تربية الفيوم
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
زراعه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه المنصوره
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تربية حلوان
زراعه دمنهور
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
معهد فني صحى المنصوره
حقوق حلوان
تربية حلوان
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
تربية قنا ج جنوب الوادى
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
معهد فني صحى سوهاج
حقوق القاهره
اداب جامعة دمياط
تجاره اﻻسكندريه
اقتصاد منزلى حلوان
تربية المنصوره
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
حقوق القاهره
تجاره طنطا
تجاره القاهره
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
750991
238487
579870
303288
457565
659757
383801
358224
665746
384072
218074
303149
503851
586826
302495
845604
385330
281973
545722
437551
147823
501934
588856
102481
677475
606047
243253
597475
107015
385984
906012
388460

اسم الطالب
محمد طلعت عبد الحميد محمد عبد الخالق
ندى احمد بدوي فؤاد
نرجس جمال عبد السﻼم عبد العظيم
منار محمد أحمد حسن البرم
ريهام رفعت عبد المقصود العشماوى
هدير احمد سيد احمد
ابتهال عبدﷲ كمال عبدﷲ دسوقى
ضحى ممدوح محمد حسن
سومه البدوى حمزه محمد البدويهى
امال احمد محمد محمد على الحفناوى
سندس عصام السيد عطية
يارا رأفت سالم محمد البهادى
مايكل رجائي سعد حنا
عبدالرحمن محمد محمد عبد العال خطاب
عماد اشرف ابراهيم عبد الغفار
مينا سمير سعيد ميخائيل
مصطفى حسين فتحى انور
هبة احمد محمد احمد المصرى
مصطفى سعيد عبده مدنى محمد
روان حسن رمضان حسن
ناديه اشرف ابراهيم سيد
ناردين ابراهيم سرجيوس فرنسيس
احمد محمد ابو اليزيد على الحارتى
ايه زكريا صابر مسلم
نها عادل محمد على
اميره عادل حسن حسن
ريهام جمال نصحي محمود
ثريا محمد حامد المليجى موسى
فادى نبيل عياد مشرقى غطاس
رحمة محمد عبدالمعبود على
امنيه احمد نور الدين حمدى
يارا ضياء غريب هندى خاطر

الكلية
تجاره بور سعيد
اﻷكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية
تجاره المنصوره
علوم رياضة سوهاج
تجاره طنطا
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم عين شمس
تجاره بور سعيد
علوم عين شمس
تجاره عين شمس
تربية طفوله شبين الكوم
تجاره طنطا
تجاره طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
تربية/رياضه اﻻسكندرية
تربية أساسي اسكندرية
زراعه المنوفية/رياضة
تربية اسكندرية
تجاره طنطا
اداب اسوان
تجاره جامعة دمياط
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره جامعة دمياط
أكاديمية اخبار اليوم  6أكتوبر علوم إدارية إنجليزي
اداب انتساب موجه عين شمس
حقوق سوهاج
تجاره بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
373148
755485
142981
237957
544642
115497
582074
375573
806922
225241
353559
745265
653196
222382
468975
516420
226951
121436
170080
652126
663088
434547
108670
446026
663718
220504
751326
662350
828236
285239
506413
361253

اسم الطالب
دينا احمد على احمد على
مريم حمدى جاد عبده جاد
زينب سعدالدين احمد سالم عسكر
امال عبد الحفيظ شعبان عبد الحفيظ
محمد محمود احمد رفعت عبد الكريم
ناريمان محمد ابراهيم فرج
ابراهيم محمد صادق الحسينى
محمد السيد بدوى نافع
ياسمين اشرف حمدى محمد
عبدالعزيز عادل جابر السيد مدكور
خالد صابر سيد عبدالمجيد
محمد سامي عبدالغفار اسماعيل
يارا عادل على على
عصام رضا عبد المجيد اﻻنة
امانى حسان محمد حسن الفقى
أسامة فكرى الشاذلى محمد زويده
نرمين محمد فاروق حنفى
محمد جﻼل عبد الحافظ محمد
على ابراهيم على ابراهيم
أبانوب نبيل عزمى شاكر
محمود بكر على جاد حسن
زياد سعيد سيد حماد حسن
شروق المنتصر علي عبد المطلب
معتز احمد عبد السﻼم الشويخ
احمد ابراهيم عوض ابراهيم
عبدﷲ على يعقوب عباس
احمد اشرف عبد العظيم السيد عبد الرحمن
هانى محمد حمدى محمد
عمر عبد الحميد على احمد عبدﷲ
اميرة مجدي امين ابو خلعة
سارة السيد رمضان محمد اسماعيل
نهى جﻼل زكى محمد الجمال

الكلية
تجارة جامعة السادات
تربية/رياضه العريش
تجاره انتساب موجه قاهره
اثار قنا جنوب الوادي
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه قاهره
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره بنها
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره القاهره
تجاره عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره المنصوره
حقوق عين شمس
تجاره كفر الشيخ
حقوق جامعة السادات
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
تمريض الفيوم
تجارة جامعة السادات
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه بورسعيد
تجاره المنصوره
حاسبات ومعلومات المنيا
تجاره عين شمس
اداب سوهاج
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
579606
751751
817108
537423
666019
110084
592883
672438
210738
834285
109499
607254
306328
615450
668109
391258
311813
587655
824885
126782
676255
294357
838304
808787
740185
668968
651101
808484
120823
388534
892600
900422

اسم الطالب
هدير محمود محمد البسيونى هﻼل
اسماء على ابراهيم غريب هيكل
محمد اشرف محمد شحاتة امين
سارة عادل عبد العزيز عبد ﷲ حربى
اسماء مطاوع مطاوع سيد احمد الضوينى
محمد عبد ﷲ مصيلحى عبد الحليم
محمد جمال محمد شولح
عبد الحميد احمد عبد الحميد عثمان عبد العزيز
روان ايمن عادل عبد الحميد
آﻻء حسن هريدي أحمد
مينا سمير جندى بخيت
وائل سعيد ابو الفتوح مرزوق
انس كرم معوض خفاجه
اﻻء عمادالدين محمد رزق على
محمد اسامه محمد عبد المنعم المرشدي
عمر احمد سيد جاد
علي بكر غريب مناع
هناء عبد الغنى عبد الكريم الروينى
عبدﷲ عاطف عﻼم عمر
دعاء طارق مصطفى محمد
احمد هشام عبد الفتاح راغب
عبد الرحمن علي بكر علي
رقيه خضر محمد محمد
محمود على محمد عبد الغنى
محمد احمد سليمان عبدالرازق عبدالرازق
حامد على حامد على عبد العزيز
سحر محمد المتولى البلتاجي
عبد المجيد محمد محمد عبد المجيد
عمر سامى كامل حسين هاشم
اسﻼم محمد محمد حلمى
هبه حسين عوض فرغلى
ايمان عبد الباسط حافظ سليمان

الكلية
اداب جامعة دمياط
نوعية بور سعيد
تجاره اسيوط
تجاره دمنهور
اداب المنصوره
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تجاره انتساب موجه المنصوره
فنون جميله فنون حلوان
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب الزقازيق
ك.ت .فني صناعى المحله الكبرى
طب بيطرى القاهره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
علوم طنطا
اداب قنا ج جنوب الوادى
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره عين شمس
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
تربية /رياضه المنيا
علوم الزقازيق
طب بيطرى المنصوره
تجاره المنصوره
اداب المنيا
زراعه القاهره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
معهد فني صحى اسيوط
معهد فني صحى سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
395243
878072
393807
886455
608291
821123
589655
731694
442819
814123
898118
357268
659126
548490
225111
595974
915436
312090
240678
665118
842581
504176
351927
353884
365309
528222
448208
223589
818879
277466
150775
890587

اسم الطالب
هاجر صبرى احمد حنفى
احمد وليد محمد عبد العزيز
اميره ناصر بيومى احمد ابوالسعود
علياء مصطفى احمد حسن
اميره احمد عبد الحميد عبد المقصود
محمود حسن أحمد ابو الحسن
محمد طلبه السيد طلبه ابراهيم
خالد العربى اسماعيل خضرى
داليا جمال على محمود صحصاح
سمر جمال شحاته محمد
هشام السيد ابو الفضل عبد الحكيم
سعدالدين عيد سعدالدين عثمان
مى محمد مصطفى حسين
اسماعيل عبد الرحمن اسماعيل احمد سلطان
حسن بدر محمد عبد السﻼم
نورهان جمعه رضوان ابراهيم رضوان
عبد الرحمن علي محمد احمد
ضياء نزيه رشدي جبريل
انجى محمد عبد الحميد طايع
عبد الرحمن محمد محمد عزام
ريمون سامى نوناى جرجس
منال محمد محمد السيد العﻼف
ايمان احمد عبدالعليم محمود عطيه
احمد ابراهيم انور محمد السيد
وسام مصطفى ابوزيد احمد
إيمان محمد عبد ﷲ علي محمد الجندى
محمود محمد ابراهيم شحاته علي
ميار محمد عبدالرحمن سيد
حازم محمد عثمان ابوالمكارم
جمال طارق عبد ﷲ مصطفى شمس
احمد حسين عطية عبد العزيز
خالد جمال كمال عبد المجيد

الكلية
حقوق انتساب موجه القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
كلية البنات آداب عين شمس
تربية اسيوط
اداب الزقازيق
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره طنطا
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
اداب طنطا
علوم المنيا
معهد فني صحى سوهاج
حقوق عين شمس
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره جامعة دمياط
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه المطرية
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه حلوان
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم بنها
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب اﻻسكندريه
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب عين شمس
نوعية المنيا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه حلوان
اداب اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
578862
678359
658943
165004
330505
372672
651036
904694
210821
170241
351627
167343
319194
810232
452989
445334
883563
606828
430929
583253
502887
381526
677354
119827
146891
534645
129169
666206
804267
758091
381743
536836

اسم الطالب
عبد الرحمن مصطفى يوسف فتوح غنيم
عديله عوض محمود المتولى
محمد فتحى عبد المعبود عيد محمد البريشي
احمد قطب احمد عبد العظيم
مصطفى محمود عبدالهادى عليوه
مى وحيد محمد صيام
ايه محمد عبد الفتاح على متولي
سلمى فوزى فؤاد الزاهر
ساره طارق سعد عوض
محمود محمد سيد محمود
عﻼ اسامه على البيومى محمد
هناء ناصر محمد عثمان
شرين اشرف عبد الزهار مخلوف
ساره سالم عيسي سعداوي
اسراء حسني فكري محمد حشيش
دينا بسيونى اسماعيل مصطفى الشاذلى
احمد عطا امير محمد
ندى مصطفى محمد محمدهنداوى
ساره جابر فوزى احمد حسن
ميادة محمود محمود ابوجليلة
مروان هانىء محمد مخلوف الفقى
نورهان نادى محمود احمد
اسراء ماهر المتولى يسن المتولى
محمود ابراهيم حنفى دسوقى
محمد كمال فوزى عبد الحميد محمد
فردوس محمد على حسن سليمان
مصطفى محمد عاطف احمد
محمد شاكر شفيق متولى النفراوي
كﻼرا عماد جرجس غالى
السيد فرج السيد محمد حسين
نورهان فارس احمد جمعه
سمر ابراهيم حافظ بسيونى صالح اللبان

الكلية
تجاره المنصوره
رياض اطفال المنصوره
اداب انتساب موجه المنصوره
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
رياض اطفال المنصوره
تجاره سوهاج
فنون جميله فنون حلوان
اداب بنى سويف
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه الفيوم
تربية بنها
تربية المنيا
تربية ابتدائي طنطا
طب بيطرى كفر الشيخ
نوعية اسيوط
علوم بنها
تربية أساسي اسكندرية
تربية طنطا
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
اداب جامعة دمياط
علوم المنصوره
حقوق القاهره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية دمنهور
علوم القاهره
طب بيطرى كفر الشيخ
تجاره اسيوط
حقوق الزقازيق
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره انتساب موجه دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
753578
598254
278636
303327
147838
447489
908820
905194
295140
142467
104173
319938
544311
286939
801372
904974
669776
678611
601899
913830
457946
280019
278172
367752
610659
738139
594222
110930
592357
179257
607158
532954

اسم الطالب
عبد ﷲ السيد السعيد البيومى
عمار ياسر فوزي العراقي
محمد ياسر محمد حمدى خديوى
سحر نبيل محمد سليمان الشاذلى
اسراء عبد المنعم صابر سيد
محمد سعد حماده المطاطى
اﻻء محمد امين محمود
لمياء جابر حمدان خليفه
فادي فرج سيد احمد عزب
شيرين وجدى عبد المعطى محمد
هديل محمد ابراهيم عبد الواحد
احمد محمد احمد الشاذلى
احمد محمد محمد حسان عمر
حاتم خالد خليفة حسن
عبد ﷲ صﻼح الدين مرتضى عبد الغنى
اسراء امين احمد جاد الرب
على حماده ابراهيم ابراهيم شحاته
ايه محمد توفيق حسن خلف
كريم عاطف جوده جاد
جورج اسعد فاخورى منصور
مريم ممدوح عبدالمنعم عجيز
احمد محمود محمد أحمد
سارة عﻼء عنانى عنانى
حنان حمدى محمد رفعت
اسامة محمود محمد السيد
امل احمد السيد بكري
اسراء رشدى ابراهيم شريشر
بسنت عماد سعيد ايوب
رنا مصطفى محمد خالد محمد الدنون
عﻼء الدين جابر سعيد محمد
امجد ايسر عبد العاطي عبد العزيز يوسف
حلمى سعيد يونس عطية

الكلية
علوم بورسعيد
معهد فني صحى رياضه بور سعيد
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب طنطا
علوم اسوان
تربية ابتدائي سوهاج
السن عين شمس/رياضة
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره اﻻسكندريه
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره انتساب موجه بنى سويف
اداب سوهاج
تمريض المنصورة
اداب المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تربية اسوان
تربية طنطا
السن عين شمس/رياضة
تجاره عين شمس
تربية بنها
تربية ابتدائي الزقازيق
نوعية الزقازيق
علوم جامعة دمياط
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالبات
حقوق بنى سويف
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
زراعه دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
303676
243483
353344
319877
531457
727350
743683
876859
750922
317556
668461
834174
737599
454276
660931
222773
393916
107880
149315
756256
907838
501604
456331
463586
308586
887212
432992
286632
500401
468155
378110
744946

اسم الطالب
هدير احمد عواد ابو المكارم
تسنيم احمد عبد الرحيم مرسى
عبدالعزيز حسين احمد خليل
منار اسامة عبد القادر حسن
محمد سعيد عبدالمنعم احمد عنتر
ماريو ماهر انور ميخائيل ابراهيم
اﻻء بكرى عاشور مراد
هشام سيد حسن احمد
مهند شريف مجدى طه الزمر
ياسمين السيد السيد محمد أحمد
هبه السيد على ابو الغيط
الشيماء حسان حسن محمد
راندا ابراهيم محمد ابراهيم
شروق احمد احمد عبد اللطيف طه
سعد مغاورى سعد الدين عبد العزيز الموافي
محمود محمد محمود عطا
ندا ياسر محمد السيد يوسف
عمرو احمد عبد الغفار الديب
اسﻼم عيد درويش احمد
ايمان طارق زايد مسلم
زينب الهامى يونس عطيه
محمود سعيد حسن عبده العتال
السيد عبدالقادر عبدالحليم شيحه
مرفت ربيع أحمد بهجات صبح
ندى محمود عبدالكريم الجندى
اسﻼم عبد العال سمان احمد
هشام نبيل محمد مزيد على
محمود عيد سعيد ابراهيم
يوسف محمد سيف الدين محمد مصطفى
فاطمه احمد منجي اسماعيل
رانيا سيد عبدالباسط عبدالظاهر
الهام احمد على محمد

الكلية
تربية طفوله شبين الكوم
زراعه عين شمس
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
علوم رياضة اسيوط
تجاره بور سعيد
تمريض بنها
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره سوهاج
علوم الزقازيق
تربية طفوله طنطا
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
اداب عين شمس
حقوق بنها
تجاره القاهره
تجاره القاهره
كلية العلوم الزراعيه بيئيه بالعريش
اداب سوهاج
تجاره كفر الشيخ
تجاره طنطا
تربية ابتدائي كفر الشيخ
علوم شبين الكوم ج المنوفية
العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات  6اكتوبر
تجاره كفر الشيخ
علوم رياضة القاهرة
تجاره طنطا
تربية ابتدائي كفر الشيخ
كلية البنات تربية عين شمس
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
655685
289047
612699
212235
331353
586127
284650
115624
447676
665596
371924
242494
473502
383323
314834
242722
681799
746721
506176
514073
819474
427992
359826
536259
616930
170153
651218
369948
351630
668525
185074
140905

اسم الطالب
عبد ﷲ نادر عبد ﷲ احمد خليفة
عبد الرحمن محمد محمد حسانين
محمد اسامه جمال الدين امام العزونى
هبه ﷲ احمد عثمان مصطفي
مينا منير عبدالمسيح وهبه
رانيا بسام رزق حﻼوه
هبة ﷲ رمضان على عبد الحميد
اريج ماهر رزق مسعد
محمد عطية مسعد فرج
منار لومومبا يحى محمد الخميسي
ياسمين جمال عبدالحليم احمد
كريم محمد حسن ابراهيم
سلمى خالد محمد احمد بقره
سندس محمود فؤاد ابراهيم
احمد محمد السيد محمد
ايه ﷲ موسى حسن علي
محمد محمد مسعد مسعد القزاز
محمود يحى محمد السيد
نسرين خالد ربيع عبدالحميد عبدالعزيز
مريم يحيى مصطفى صالح احمد
محمد عطية سيف يوسف
ابانوب جرجس عبد المﻼك بسطا جاب ﷲ
خالد احمد مصطفى درويش
صفاء محمود عطيه محمود الصفتي
اسراء جمال رضوان عطا حسن
سالمه احمد محمد دسوقى
نيره محمد محمد العدوى على
احمد محمود سﻼم السيد عفيفى
هدير مصطفى عبدالحميد عبدالمعين
هناء رضا صابر السيد جﻼل
جهاد سيد احمد شعبان
اﻻء صبرى فتحى على يوسف

الكلية
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره انتساب م .بنها
حقوق الزقازيق
تجاره عين شمس
تربية سوهاج/رياضة
اداب كفر الشيخ
السن عين شمس/رياضة
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب طنطا
تربية المنصوره
اداب عين شمس
تجاره القاهره
تربية كفر الشيخ
تربية عين شمس
علوم رياضة بنها
حقوق حلوان
تربية/رياضه المنصورة
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تربية نوعية موسيقية اسكندرية
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات حلوان
علوم حلوان
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
علوم حلوان
تربية المنصوره
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره عين شمس
اداب جامعة دمياط
تربية ابتدائي بنى سويف
اداب انتساب موجه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
674424
280580
587596
288625
807313
536143
905594
535101
176164
504419
657873
153153
549630
894694
878437
321219
601351
362229
675176
539447
291452
390092
179314
128894
818586
754710
391857
549654
886098
746493
312945
306399

اسم الطالب
شيماء محمد احمد محمد الحواجري
فاطمة رأفت عبدالموجود محمد
مى طارق عبدالرحمن حافظ السعدنى
يوسف عبد الناصر عبد الجليل حسنين
محمد فتحى فرج محمد
ايه رمضان اسماعيل محمد بسيونى الشريف
جمال السيد محمود عوض
سارة مهدى عبد الحليم عبد التواب سالم
هدى محمد عباس مبروك طنطاوى
كيرلس مجدى فؤاد عزيز سﻼمه
بسنت العفيفى السيد رضوان الحداد
هايدى احمد على على
اﻻء محمد احمد البيرقدار
عﻼء عاطف حمدون السيد
مريم محمد عبد الفتاح عبد الموجود
امل بدر محمود بدر
روفيده مجدي شحاتة عبدالفتاح السيد
نورهان محمود احمد محمد
احمد ابراهيم حسن الغريب سيد اﻻهل
آية عثمان ابراهيم بسيوني ابو عوف
عمر محمد احمد حسن شلقامى
نورالهدى فرحات على عويس
نادر رمضان رمضان مرعى
جوانا سامى بشرى جاد
اسراء عماد الدين محمد عبد ﷲ
احمد محمد جمال الدين علي
عمر اشرف احمد سليمان غنيم
رانيا سعيد ابراهيم رجب
ياسمين غندور زكى على
ساره عمر عبدالغنى محمد
فاطمة حامد محمد على
محمد احمد حلمي مبروك

الكلية
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره عين شمس
علوم بنها
تجاره اسيوط
معهد فني تمريض المنيا
علوم دمنهور
حقوق قنا جنوب الوادي
علوم دمنهور
دار العلوم ج القاهره
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
معهد فني صحى المنصوره
تجاره بنى سويف
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
معهد فني تمريض سوهاج
تربية/رياضه اسيوط
طب بيطرى جامعة السادات
نوعية الزقازيق
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه طنطا
تربية دمنهور
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
تربية عين شمس
علوم رياضة بنى سويف
تجاره القاهره
اداب سوهاج
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تجاره بنها
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
تربية/رياضه اسيوط
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
نوعية فنيه اشمون
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
430811
669063
502475
670076
315045
147132
664764
317825
389706
592618
611114
225397
463836
609817
757911
757990
651672
299898
236669
147578
597120
608832
430323
679946
801731
319417
460824
875515
740024
375414
284930
896623

اسم الطالب
اسماء جابر جابر شعبان محمود
على ذكريا محمد عبد ﷲ اسماعيل
مروان حسن عهدى ابراهيم ابراهيم رخا
عبير محمد رضا حسن ابراهيم الماس
محمد عبد العظيم عبد القادر شبانه
كريم خالد زينهم حسين على
احمد محمد احمد محمد شيحة
عبد السميع كمال عبدالسميع الطوخى
باسم هشام شوقى محمد
نور الهدى سامح السعيد الشرقاوى
محمد عبد العظيم حسن عاشور السيد
سلمى محمد مصطفى حسن
ايه سمير رزق محمد موميه
ساره عبد الحكيم على الخميسى
يسر موسي مهدي شحاته
احمد ممدوح ابراهيم حسن
عمر مروان محمد عبد المعطى خيوه
محمد سعيد محمد عبدالرحمن
احمد خالد احمد محمد المصري
بسمه جمال سيد احمد
داليا السعيد نسيم السعيد الشافعى
احمد محمد فتحى احمد محمد
عمر صالح محمد صالح رمضان
محمود السيد حلمى عبد العظيم
عاصم محمد على شلقامى
منة ﷲ حمدي حسن علي
عﻼء الدين عادل جﻼل عبدالجواد اﻻخريطى
خالد حمدى حمدان احمد
احمد عبدالسﻼم عباس محمود
محمد صبحى على احمد
شروق عماد محمد صديق
نورهان حاتم عبد العال على

الكلية
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تجاره اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
زراعه مشتهر
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه المنصوره
معهد فنى تمريض بنها
علوم رياضة بنها
دار العلوم ج القاهره
تربية رياضيه بنين الزقازيق
زراعه عين شمس
نوعية موسيقيه كفر الشيخ
تجاره الزقازيق
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره جامعة السويس
حقوق المنصوره
تربية حلوان
اداب القاهره
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم جامعة دمياط
معهد فني صحى رياضه الزقازيق
تربية اسكندرية
علوم المنصوره
حاسبات ومعلومات المنيا
تربية ابتدائي شبين الكوم
تجاره كفر الشيخ
كلية اللغات والترجمة سوهاج
تجاره الزقازيق
معهد فنى تمريض بنها
دار العلوم الفيوم
تمريض سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
158004
542387
742788
236263
302068
285910
107577
609947
317289
361031
803211
277137
532344
916930
548001
309474
456962
525509
237317
683289
382926
390469
611436
367183
465998
610524
738408
589970
847708
379783
577826
535541

اسم الطالب
سالى مصطفى مصطفى على
معاذ ابراهيم محمد عبده ابراهيم طايل
اسماء جمال الشاطر احمد
احمد حسين محمد سعد عبد الرؤوف
اسﻼم عماد عبد العزيز صالح
هاجر اسماعيل عوض اسماعيل قطب
احمد محمد ماجد عبد الحميد
ياره ايمن صﻼح الدين عبده
شاهيناز حنفي محمود محمود السيد
اسماء جمال نبيه عليمى
مى محمد شحاته محمد
حسين محمد بيومي محمد الجابري
محمود فايز ابراهيم ابراهيم قاقا
عبدالوهاب محمود عبدالوهاب محمود
ابراهيم سامى ابراهيم السيد
بسنت محمد احمد عبد الحكم عيسى
وسام احمد عبدالعزيز محمد
منة ﷲ إبراهيم محمود محمد حامد
رضوى اهاب خميس عثمان
ايمان سليمان محمود محمود العاصي
محمد مصطفى رمضان حسن جاد
ايمان يس عبداللطيف احمد عاشور
أميره عبد الكريم محمد محمد البدري
محمد هانى السيد مصيلحى
نورهان اسامه على بدوى الجندى
امين محمد امين محمد وهدان
ساره خالد عبد السميع السيد احمد
ريم عزت عزت الجميل
سليمان عباس سليمان اسماعيل
روان عليوه السيد عليوه الشيمى
نور جﻼل محمد شلبى على
سماء عصام السيد عبداللطيف

الكلية
حقوق بنى سويف
علوم رياضة اﻻسكندرية
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
حقوق القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق عين شمس
تجاره عين شمس
معهد فني تمريض الزقازيق
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
نوعية المنيا
العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس
تجاره طنطا
تجاره اسيوط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
اداب طنطا
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب المنصوره
تجاره بنها
تربية ابتدائي بنها
رياضيه بنات الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
دار العلوم ج القاهره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
اداب قنا ج جنوب الوادى
اداب انتساب موجه بنها
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره دمنهور

Page 4958 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
614644
836645
362995
207303
360740
312684
674008
829632
232859
166871
120111
887754
238477
447102
747131
443518
245321
591067
655774
521189
242236
837255
219998
751540
443146
327520
307723
608228
894791
650438
596254
682363

اسم الطالب
اميره مجاهد علي مجاهد
دينا عبدالفتاح رسﻼن عمر
مصطفى محمد عبدﷲ عوض ﷲ
مريم ياسر حامد عبد المنعم
نور الهدى فتحى احمد محمد
احمد سعيد عبدالعزيز البكل
هدير حمدى انور محمد محمد عبد الرحمن الخوﻻنى
سمر رمضان علي احمد
منى مجدى توفيق عبد الرؤوف
امنيه محمود عبد السﻼم حمد
عبد الرحمن خالد محمد مصطفي
حنان حنا جاد شنوده
عمر السيد عبده ابراهيم السيد
محمود جمال العبد عبد العال
احمد عطا عبادي حسن
نورهان محمد حسين محمد شره
منى عبد المجيد عبد العزيز عبد المجيد
عمرو محمود فهمى على
ايمن فخرى عبد اللطيف صالح سليمان
فاطمة حلمى عبد النبى محمود محمد
محمد رمضان محمد محمد
مصطفى محمد مصطفى دمرداش
نهى عبد اللطيف احمد عبد القادر
محمود عادل السيد سليمان خليل
ريمان محمد منصور مرجان
اسراء فتحي احمد البدرى
شيماء فرحات عبد الستار محمود فرج
ندى سيد احمد احمد على العراقى
اسماء فؤاد احمد عبد الﻼه
خلود مدحت معوض محمد المرسى حبيب
علي السعيد علي محمد سليم
احمد الحسينى محمود عبد الحليم

الكلية
علوم الزقازيق
اداب اسوان
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه الزقازيق
كلية البنات آداب عين شمس
علوم جامعة السويس
السن عين شمس
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
دار العلوم الفيوم
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد فني تمريض اسيوط
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره طنطا
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس
اداب سوهاج
السن عين شمس/رياضة
علوم جامعة دمياط
حقوق المنصوره
اداب دمنهور
حقوق حلوان
تربية/رياضة فرع الوادى الجديد
تربية حلوان
تجاره بور سعيد
تربية طنطا
تربية رياضيه بنات شبين الكوم
اداب شبين الكوم ج المنوفية
نوعية موسيقيه الزقازيق
تجاره سوهاج
تربية المنصوره
زراعه دمياط/رياضة
تجاره المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
884421
128364
239554
473462
314458
376206
158089
549402
752706
535983
439893
215854
681757
165187
898222
323275
658846
735169
352497
610234
306302
679034
113049
389910
754798
594334
431803
875497
829526
364528
527399
539972

اسم الطالب
محمد حامد عبد العليم محمد
منار اشرف محمد حسن الجمال
محمد عثمان عبد العزيز عثمان
اميره حسنى سعد حسين الحمادى
مجيدة نبيل محمود عافيه
على محمد على محمد عطيه
ياسمين احمد طه محمد
علياء السيد عبد الرحيم محمد سالم
وفاء جمال هيبه عبيد محمد
رؤى عﻼء لطفى محمد الصعيدى
منة ﷲ حمدى عوض هنداوى عامر
ميريهان ناصر عياد اندراوس
ايمان محمود محمود مسعد على اﻻشموني
اسراء احمد فتحى احمد
نهله حاتم محمود سليمان
الشيماء احمد محمد اسماعيل
دنيا رؤف محمد احمد مؤمن
ايه عاطف عبدالرحمن محمد
تقى يوسف عبدالحميد يوسف عمار
محمد نبيل ابراهيم السيد عبدربه
عبد الغفور سهل عبدالغفور دره
السيد بكر عبد المعطى عبد الجواد
اسماعيل محمود مهني بهلول
داليا سامى سامى محمود
محمد عادل ابراهيم شندى
رندا امين طاهر السيد شطا الكبير
يوسف حسين سيد سيد فؤاد
عبد الرحمن احمد العارف محمد جاد ﷲ
هديه احمد سيد احمد
منه ﷲ عادل مبارز على محمد
جنات محمد حسن عبده العدوى
أمنيه سامح عبد الحفيظ عبد القوي سﻼمه

الكلية
تربية اسيوط
زراعه عين شمس/رياضة
تجاره انتساب موجه حلوان
طب بيطرى كفر الشيخ
تربية السادات
علوم رياضة عين شمس
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تربية/رياضه دمنهور
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية دمنهور
حقوق اﻻسكندريه
كلية البنات آداب عين شمس
معهد فني تمريض المنصوره
تربية الفيوم
تمريض سوهاج
تربية ابتدائي السادات
معهد فني تمريض المنصوره
تربية طفوله الزقازيق
علوم عين شمس
معهد فني تمريض الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
تربية/رياضه المنصورة
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب انتساب موجه عين شمس
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
اثار قنا جنوب الوادي
تجارة جامعة السادات
حقوق سوهاج
حقوق قنا جنوب الوادي
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجاره دمنهور

Page 4960 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
896955
159490
436278
447504
671932
158203
281454
400327
400885
374841
469225
378457
324839
308190
751673
207573
739183
439485
674535
670199
109099
668570
549371
817066
221815
604660
581119
431509
601575
653127
372507
227195

اسم الطالب
انطونيوس موريس جرجس فام
مروه شعبان محمود مرسي
ريم شريف زكريا على الغندقلى
احمد ابراهيم ابوالمعاطى الموافى
رحمه احمد عبد الكريم المرسى موافى
صابرين ربيع عمر حسانين
ديفيد فرج سامى فرج فيلبس
هاجر محمد صابر عبدالحميد
عبدﷲ يسرى محمد شحاتة
نورا كرم عبده محمد
عبير عبد ﷲ منظم على عبد العزيز
محمد رمزى على ابراهيم
اية اسامة عبدالرحيم طلبه البحراوى
سمر عراقي شحاته الجمال
فاطمه الزهراء نصر على غنيم
نور محمد على على حسنى
نورهان كيﻼنى محمد شعبان الجمال
سجده عادل عمر ابراهيم صقر
رحمه حسن عبد الرحمن العجمى
ايه طه اسماعيل ابوالمعاطى
ادهم ابراهيم رمضان ظريف
سوزان حجازى محمدى حجازي
امنية اشرف عبده حسن محمد سﻼمه
ديفيد عاطف غب﷼ منقريوس
شروق محمد السعيد ابراهيم
مريهان مرسى السيد محمد
مصطفى احمد عبد الفتاح البنا
احمد على عبد الرزاق محمد
مي السيد فرج سيد أحمد حماد
لؤى محمد حسن على المرسى فرج
نسمه ايمن محمد مختـــار مبـــــروك
اية محمود احمد صبرى

الكلية
معهد فني صحى رياضه سوهاج
تربية ابتدائي بنى سويف
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تمريض طنطا
رياض اطفال المنصوره
تربية ابتدائي بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق بنها
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
طب بيطرى بنها
معهد فني تمريض طنطا
علوم رياضة الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اقتصاد منزلى حلوان
علوم بورسعيد
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
علوم اﻻسكندريه
تربية الزقازيق
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية المنصوره
اداب دمنهور
تجاره اسيوط
تجاره القاهره
اداب الزقازيق
اداب طنطا
اداب اﻻسكندريه
اداب الزقازيق
اداب المنصوره
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تجاره القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
205577
577277
538644
822134
536867
533760
430735
676152
206914
219432
122229
810798
729508
538838
919892
129240
656417
141162
351364
754677
378440
370286
224243
736233
889338
168723
313787
379901
673600
751639
440332
656769

اسم الطالب
ياسمين سعيد خميس عﻼم
حسام أدم رأفت عبد ربه شيحه
أمنيه عبدالفتاح مصطفي العلقامي
نهله بركات عطيتو احمد
عزة محمد طاهر شعيب
امل سعيد شفيق محمد فايد
سلمى على ابراهيم محمد شحاته
هاجر ايمن نعيم ابومسلم عبد ﷲ
بﻼل محمد يحى الرشيدى
ديانا نان ميخائيل نان
عبير وليد حسينى محمود
محمد سمير خلف ذكي
محمد جمال محمد حمزة عبدﷲ
وفاء طلعت محمد درويش
دينا عبدالحى عطا موسى
ندا خالد محمد عثمان على
دنيا فهمى فتحى الرفاعى
زينب صويلح حسان مصلح
ضياءالدين سامى كيﻼنى حسن
مصطفى شعبان محمد درويش
سمر احمد محمد محمود
محمود محمد عبدالعزيز عبدالقادر
اﻻء حسام الدين عثمان عبد المجيد
محمد جمال احمد دعبس
كريم عبد الكريم احمد احمد
ساره محمد عبد المنعم عبد المقصود
هاجر علي عبدالحليم على
شيماء سعيد فتحى ابراهيم عبيان
محمد مصطفى محمد مصطفى
اﻻء سمير مصطفى محمد احمد يوسف
ميريت مجدى فايز مرزوق حنا
خلود محمد محمود محمد الزهيرى

الكلية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب المنصوره
اداب دمنهور
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب دمنهور
علوم دمنهور
اداب انتساب موجه دمنهور
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق القاهره
معهد فني تمريض المنيا
السن عين شمس
تربية ابتدائي السادات
تربية ابتدائي سوهاج
اداب انتساب موجه القاهره
اداب المنصوره
زراعه عين شمس
تربية رياضيه بنين حلوان
علوم العريش
بنات تربية/رياضه عين شمس
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره القاهره
عالي هندسة بلبيس
تربية رياضيه بنين اسيوط
معهد فني تمريض الفيوم
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره طنطا
رياض اطفال بورسعيد
تربية طفوله اﻹسكندرية
علوم المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
470738
598531
166524
390108
809831
313091
314587
614003
540086
580825
602307
315878
308561
464483
132087
525159
319797
664443
433446
725560
466479
438879
651365
531845
307901
321588
236818
599248
837489
739815
142566
454767

اسم الطالب
سهيله عصام عطيه عبد ﷲ محمد جبريل
محمود احمد الدسوقى الشرنوبى
كريم ابوبكر راتب عبد الحافظ
اسماء محمد فهمى عثمان
فاطمة سعيد محمد شلقامي
اميرة عادل على عبدالرحمن
بسمة عبد ﷲ حسن السكرمي
امنيه حسن السيد حسن المﻼ
ندا محمد فهمى حسن بخيت
محمد السيد ابراهيم مصطفى البلتاجى
محمد عبدالكريم عبدﷲ عبدالكريم
مصطفى محمد ضياء عبد العزيز السيد احمد ابو مسلم
عبير السيد سعيد عبدالرحمن
احمد محمد بدير غازى خليل
عمرو محمد عبد العظيم عزاز
آية سعيد صادق يوسف
هدير سليمان موسى سليمان بدر
محمد حماده السيد عبد الوهاب
مصطفى عبدالنبى على ابراهيم زيد
شيماء اشرف فاروق رياض
هند احمد السيد بسيونى شتا
سارة عادل منير الشامى
منه ﷲ محمود كمال حسين الخميسى
احمد شعبان عبد الرازق الشيخ
غدير احمد عبد الباقى احمد تمراز
سهام احمد محمود الشيخ
مصطفى محمود محمد سليمان
روبير عادل سعد مسيحه
اسماء منصور يوسف حسب
امال عمر السيد على حسن دسوقى
دينا محمود حسن محمد السيد محمود
نرمين يسري ابراهيم محمد ريشة

الكلية
تربية كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
ك.ت .فني لمواد البناء حلوان
زراعه عين شمس
نوعية المنيا
تربية ابتدائي السادات
تربية ابتدائي شبين الكوم
اداب الزقازيق
اداب دمنهور
تجاره طنطا
اداب اسوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تمريض كفر الشيخ
تجاره القاهره
تربية أساسي اسكندرية
تربية ابتدائي شبين الكوم
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات اﻹدارية
اداب دمنهور
تجاره جامعة السويس
استنفد الطالب رغباته
علوم رياضة كفر الشيخ
علوم المنصوره
زراعه دمنهور
نوعية اشمون
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تجاره الزقازيق
اداب فرع الوادى الجديد
تجاره الزقازيق
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
213812
454250
678108
918070
277532
500259
893619
220278
653800
149138
614470
277126
278377
382278
162944
670067
204324
890307
448660
460005
612154
739923
579779
833648
314606
734082
579434
217617
579569
677714
357945
224917

اسم الطالب
محمد سامي محمد حسين
روضة عادل الوردانى عبده
ساره عاصم ابراهيم ابراهيم المستاخر
توماس مسعود خلف شاكر
عبد الرحمن احمد أحمد محمد الحناوى
اسراء نور الدين محمد نجم الدين عليوه
ندا ناصر احمد محمد
سندس طارق شحاتة ابو اليزيد
جيﻼن محمد فرغلى احمد نصار
نادر احمد اسماعيل على
ايمان محمد احمد محمد اسماعيل
مصطفى خالد محمد عبد السﻼم عويس
مروة وليد محمد عبد المنعم عبد الرحمن
امانى محمد عبدالهادى ابراهيم
ابراهيم صالح عبد الرازق عيد
اسراء رمضان ابو الفتوح احمد عثمان
ساندرا منير فيليب اسحق
بوسى زكريا عباس حسن
مروه محمد فتحى عبد الجيد الشيمى
أﻻء عاطف عبدالمتعال الفوي
هاجر السيد الشحات عطيه عبده
نوسه محمود الشحات ابوالعنين
ضحى اشرف رشاد توفيق سﻼمه
مصطفى حسانى شفيق محمود
غادة سعيد ابراهيم الفار
السيد طه محمد العربي سيد احمد
ياسمين عادل السيد مصطفى الحورانى
اسماء حسن بخيت سالم
ندى صﻼح عيد على عمر
ايه شعبان محمد محمود عبد الرحيم
رحمه منصور عبدالرشيد مرزوق
عبد ﷲ نبيل عبد ﷲ سيد اسماعيل

الكلية
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تجاره طنطا
علوم المنصوره
تربية سوهاج
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
اداب سوهاج
تربية عين شمس
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره القاهره
معهد فني صحى الزقازيق
اداب بنى سويف
تجاره عين شمس
السن عين شمس
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تمريض المنصورة
تجاره عين شمس
اداب سوهاج
تجاره طنطا
نوعية كفر الشيخ
تربية الزقازيق
معهد فني تمريض الزقازيق
تربية طنطا
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية شبين الكوم
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه طنطا
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب المنصوره
نوعية المنصوره
اداب عين شمس
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
358962
589462
180024
580303
286748
444563
834265
614348
390262
665653
661461
752825
447338
324720
320575
752708
384074
583277
205010
391320
803105
844176
292314
380840
736216
310448
379371
472715
527724
669251
675460
106511

اسم الطالب
احمد عمرو عبدالمنعم احمد امبابى
نورهان يوسف رمضان الدبشه
كريم على محمد بدر
اسراء فرج ابو المجد عمر
بسمة عطية محمد احمد
مجدى التجانى حامد منصور
جهاد محمد السعدي محمد
نهله عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز الخضرى
هدى عرفه علوان فرغلى
هناء اسامه ميسره المليجى
جهاد محمد عبد الجليل سراج
نورهان محمد على محمد على مصطفى
صﻼح ماضى صﻼح عبدالرحيم ابو زيد
صابرين ابو الفضل تمساح محمد
احمد شاكر الصديق سﻼمة
يارا حسين محمد عطا ابراهيم
اميره حمدى محمد محمد
نهى محمد عبد الفتاح محمد احمد
ابانوب عماد حلمى امين
ماريو هانى فوزى انيس
الشيماء احمد شحاته محمد
حنان احمد خليفة نجيب
ماريهام سمير سارح لبيب
فاطمه رمضان السيد طه على
امير احمد حسن رمضان
الزهراء صﻼح محمود حمد
سمر احمد عبدالجليل بدران عبدﷲ
منار احمد نعمان على المغازى
يمنى محمد غانم عبد اللطيف
احمد رضا هارون البسطويسى سليمان
مصطفى محمد عثمان عثمان صبيح
رحمه شريف محمود عطيه خطاب

الكلية
اداب القاهره
اداب سوهاج
اداب بنى سويف
نوعية طنطا
حقوق عين شمس
تجاره طنطا
اداب اسوان
تجاره الزقازيق
بنات علوم رياضة عين شمس
تجاره المنصوره
علوم المنصوره
علوم رياضة اﻻسماعيليه
علوم طنطا
تربية الغردقة جنوب الوادي
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية بور سعيد
علوم عين شمس
علوم المنصوره
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
رياض اطفال المنيا طالبات
معهد فني تمريض المنيا
حقوق القاهره
تربية/رياضه عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم شبين الكوم ج المنوفية
كلية بنات شعبه طفوله عين شمس
تربية كفر الشيخ
اداب اﻻسكندريه
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره طنطا
تجاره القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
577967
278628
153614
517179
374687
593216
150607
912059
311497
236939
505394
436370
220473
361857
130520
326624
357829
506015
747578
156876
170179
532250
681482
665799
393182
170275
361531
618778
113656
228573
664908
238546

اسم الطالب
ايه اشرف عزت حسان
عمر عبد العظيم ابراهيم حسين
هاجر حسن طه حسن
توفيق شعبان توفيق ابوشوشه
محمد جمال عبدالسﻼم محمد ابراهيم
هدير محمد يوسف البيومى اﻻسﻼمبولى
ايمن جمال احمد عبد الحافظ
عائشه مجدى عوض مختار
محمد صبحي احمد الحبينى
محمد سيد ابراهيم عبد الغفار
محمد عاطف علي أحمد علي عمار
سهيله محمد فتحى خليل حمد
بوﻻ رمسيس رمزى نصيف
ايه عبده السيد محمود
هاجر ممدوح يس احمد
رحمه يحي ابراهيم عبد المنعم ضبش
اسماء ياسر عيد محمد احمد
رانا سعيد حسين محمود نصر
نور ﷲ عبده حميد جبلى
كيرلس عصام عدلى يواقيم
احمد محمد احمد محمد
محمد مصطفى محمد مصطفى
خلود عادل المغاورى عبد الهادى ﻻشين
سلوان سالم عبد الحميد عبد الحميد عطوان
ساره السيد على محمد حواء
معوض فايز معوض رزق
مارينا مراد رشدى عطيه
محمد اسماعيل محمد اسماعيل
عبد الرحمن جمال عبد الستار حسين
محمد ابو ذكرى صبحى ابو ذكرى
محمد محمد سعد المتولى
غاده مدحت ابراهيم السيد

الكلية
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره جامعة دمياط
تمريض القاهرة
تربية طفولة أسوان
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره انتساب موجه قاهره
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنى سويف
علوم حلوان
تجاره دمنهور
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
فنون تطبيقية جامعة دمياط
دار العلوم ج القاهره
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
اثار الفيوم
علوم رياضة الزقازيق
زراعه عين شمس
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
835807
914032
536562
674284
598249
663602
351740
588889
472330
838290
312116
726686
910166
152377
533805
889328
204554
610209
130961
321370
652740
133174
150236
215794
435080
447917
218001
376534
226464
163054
577533
605488

اسم الطالب
ندى عبد الستار مجلى محمد
اميره عبد العاطى محمد احمد
مريم أحمد طايل السيد الشبشيرى
نورا السيد ابراهيم على ابو علي
إسﻼم أحمد حامد والي
اميره صبرى عزت حسن عصر
اسراء محمد سيد الطحان
محمد مجدى عبد المهيمن محمد المكاوى
ماجده احمد السعيد حسن على منصور
محمود خضر أحمد سنوسي
محمد خالد محمد أحمد
ميار ياسر وصفى يونس البيلى
محمد سمير عبد المنعم حسن
عبد الحفيظ سيد بكرى عبد الحفيظ
اميمه حمدي السيد غريب الجمال
عمر حسن صابر محمد
عمر احمد عبد الفتاح سليم البرديني
احمد عبدالعظيم احمد مصطفي عبده
نورا صبرى مصطفى احمد
اية محمد وجيه كامل البيومي
مهاب خالد طلعت محمد حسن
منة ﷲ السيد باز السيد باز
راغده محمد شعبان ابراهيم
نورهان اشرف سﻼمه فهمى
حسين محمود حسين تعيلب
احمد السيد محمد غريب
رضوى يسرى محمد امين محمد المقدم
اسراء رضا محمد عبدﷲ
هشام صﻼح جابر حسن على
اسماء محمد حسن بدوى
ابراهيم اشرف صﻼح الدين الششتاوى سعيد
مروه صﻼح الدين احمد عطيه هندى

الكلية
علوم اسوان
كلية الطب البيطرى جامعة أسوان
تجاره دمنهور
اداب انتساب موجه المنصوره
معهد فني صحى رياضه بور سعيد
رياض اطفال المنصوره
اداب حلوان
معهد فني صحى طنطا
اداب جامعة دمياط
تربية/رياضة فرع الوادى الجديد
طب بيطرى جامعة السادات
تجاره بور سعيد
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
اداب بنى سويف
اداب دمنهور
اداب اسيوط
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره الزقازيق
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
حقوق المنصوره
اداب انتساب موجه القاهره
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
حقوق حلوان
حقوق اﻻسكندريه
اداب طنطا
تربية حلوان
نوعية عباسيه
علوم رياضة القاهرة
رياض اطفال القاهره طالبات
علوم رياضة المنصورة
علوم الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
450166
658482
501236
669825
735885
674314
891096
309507
456579
899023
749613
807883
615345
166851
286301
754442
228094
379099
731239
219670
363066
449460
160942
542365
663391
449963
140209
534318
904234
526532
907915
586567

اسم الطالب
ساره خيرى عبدالعزيز مصطفى البعلى
دينا جمال سعد العوضى دقدوقه
سارة عبد العزيز إبراهيم عبد العال
مؤمن مجدى ابراهيم محمد عفيفى
روضه محمد محمد سليم محمد
روميساء كمال عبد العظيم موسى الشحات
هاله ابو ضيف عطيه حسنى
بسمة عاطف فيصل محمود يوسف
شروق حمادة عزت محمد عماره
مريم جوزيف اسحق بخيت
رانيا غريب محمد رضا محمد
ارميا سمير فؤاد ناشد
حنان حامد سعيد عبدالعزيز
محمد احمد مصطفى احمد
اماني اشرف أحمد زهران
بسمه لطفى مصطفى مصطفى عماشه
احمد مصطفى سالم محمود
رضا احمد صبرى احمد
احمد فوزى عبد العظيم عبد ﷲ مكاوي
حامد فوزى عبد الراضى حسن
احمد حاتم محمد شاهين
خديجه عبد الفتاح محمد البنا
مروة سيد صادق رسﻼن
محمود مصطفى هاشم محمد مصطفى
دينا عبد اللطيف عبد اللطيف خليل
مريم عبده محمود عبده السيد النجار
يوسف مختار عبد الستار طلبة القاضى
هاجر سعد الدين على حربى
ابراهيم جبريل محمد عبد ﷲ
عمر مصطفى احمد ابراهيم بدوى
عزت على محمود احمد
عمرو جاد حلمى جاد السيد بشر

الكلية
تربية طنطا
حقوق المنصوره
تربية رياضيه بنات اﻻسكندريه
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا
تمريض الزقازيق
زراعه المنصوره
تمريض اسيوط
اداب شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة اﻻسماعيليه
تربية ابتدائي سوهاج
علوم جامعة السويس
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
طب بيطرى بنها
تربية/رياضه الفيوم
تجاره عين شمس
تجاره بور سعيد
تجاره انتساب موجه طنطا
اداب عين شمس
حاسبات ومعلومات الزقازيق
حاسبات ومعلومات الفيوم
تجاره عين شمس
زراعه طنطا
تربية بنى سويف
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره المنصوره
اداب طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية دمنهور
تجاره سوهاج
تجاره طنطا
تجاره سوهاج
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
232797
610374
536182
586872
461882
841666
739529
746536
307201
353538
809066
282273
658786
127607
377552
441610
682596
244683
443001
155903
215357
320886
533956
369152
108616
658729
816841
824877
460869
465724
605249
235854

اسم الطالب
ايه كمال محمد عبدالﻼه
خالد محمد عبدالفتاح محمد
دعاء محمد عبد الجواد وهبة
احمد محمد وهبه عبد الرحمن محفوظ
ايمان عبد الرحمن محمد محمد الشابى
شريف صبحي أحمد محمد
احمد محمد طلبة عمارة زهره
ندا طلعت السيد حسن
فاطمة الزهراء احمد محمد كمال
مصطفى محمد احمد فؤاد
اماني عيد عبد الوهاب احمد
بسنت عبد ﷲ العربى يوسف
السعيد محمد رمضان صالح
سارة نبيل عبد الحميد عيسى
شيماء خالد صالح سﻼمة
محمد إبراهيم محمد علي إبراهيم
امانى مجدى محمد عطا الجميعي
مصطفى ايهاب محمود احمد
أسماء رضا محمد قشر
اسماء طه محمد عبد الحافظ
مصطفى طارق زكريا مصطفى
خلود شحاتة عبد المولى عمارة
دعاء على عبدﷲ على نعمان
بسمه ياسر عبدالدايم محمد القناوى
ياسمين ايمن فاروق السعيد غريب
ميار عبد المجيد فتح ﷲ الجبالي
رضوى شوقى جﻼل عثمان
حسام احمد عيد عبدالكريم
احمد السعيد كمال الدرشابى
آيه رشاد عبدالعاطى بسيونى
هالة خضر محمد السيد
ناديه احمد نيازى احمد

الكلية
تجاره عين شمس
تجاره سوهاج
تربية دمنهور
تجاره طنطا
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
معهد فني صحى اسماعيليه
تجارة جامعة السادات
اثار قنا جنوب الوادي
معهد فني صحى بنى سويف
اداب انتساب موجه الفيوم
المعهد الفنى للتمريض بالجونة
دار العلوم ج القاهره
تربية عين شمس
اداب انتساب موجه طنطا
دار العلوم ج القاهره
تربية حلوان
علوم طنطا
علوم بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره دمنهور
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني تمريض المنصوره
زراعه المنيا
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
دار العلوم ج القاهره
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
حقوق الزقازيق
علوم عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
885140
365948
885675
388134
607454
239796
833851
281969
442310
128105
575868
752761
530760
875470
219935
501464
302814
810187
156052
889101
893163
377170
109988
448969
375358
227193
165568
447372
368847
319611
326930
277660

اسم الطالب
الهام حامد عبد الغني مرعي
اسﻼم محسن عبدالعاطى محمد
راحيل رومانى جرجس مشرقى
رانا سويلم جوده احمد
احمد صابر شريف شريف
محمد عبد الخالق احمد عبد الخالق
اسراء السيد محمد الشحات
ندى خالد شكرى جوده
على احمد على احمد عمران
ايه محمود موسى عبد ﷲ
السعيد جميل السعيد طلبه الدسوقى
ندى عماد محمد عبد ﷲ بدران
مسعد محمد عبد المنعم مسعد
سلمى فوزى حامد عباس
اية احمد سيد بسيونى
محمد ايمن ياقوت عطا السيد
عمر عادل ابو النور مصلحى عبد الﻼ
دميانه رؤوف حنين جاد
مهيتاب صفوت عبد الرحمن حسن
سنيه حسنى حامد سيد
اسراء محمود عبد العال محمود
يارا صبرى السيد سليمان حسن
محمد خالد محمد حسين
رغدة أشرف محمود حلمى عبد الحميد جابر
اسﻼم السيد حافظ عبدالعزيز قاسم
اﻻء نادر رجب على اسماعيل
رضا حسين عبد الفتاح عبد الصالحين
عبد الرحمن بسيونى سيد احمد ابوهيكل
اسراء طه عبدالهادى انورمسلم عبدالجواد
امنية ممدوح احمد طه
اسراء خالد عبد الهادي حجاج
عبد ﷲ هشام صالح محمد فتح ﷲ

الكلية
تجاره اسيوط
حقوق بنها
تربية اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم الزقازيق
حقوق بنها
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب القاهره
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
كلية أداب بورسعيد
طب بيطرى دمنهور
تجاره سوهاج
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تربية اسكندرية
زراعه المنوفية/رياضة
اداب انتساب موجه المنيا
تربية بنى سويف
اداب اسيوط
اداب سوهاج
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية ابتدائي عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق بنها
تجاره القاهره
رياض اطفال الفيوم طالبات
علوم جامعة السويس
تربية بنها
اداب شبين الكوم ج المنوفية
نوعية اشمون
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
441874
823149
917690
506656
377248
731882
229831
233433
527727
456986
282610
877938
229755
898741
673800
453705
909592
673459
128264
667873
671787
544940
681130
754545
310105
129467
230457
155389
526755
128752
525370
731399

اسم الطالب
محمد كمال جمال الدين حمود سليمان
هشام شعبان احمد محمد
اسامه رتبي لطفي رزق ﷲ
ايه جابر حسن محمد جاد
شيماء احمد محمد السيد ابراهيم
باسل عزت السيد الجندى
نادين مصطفى عبدالرازق على
منه ﷲ محمد محمود اﻻزهرى
منة ﷲ عصام ابراهيم صادق حسن
اسﻼم نصر صﻼح سراج الدين
محمد طارق محمود محمد
نرمين كرم عياد مسيح
هبةﷲ لطفى عبدالخالق ابراهيم
دميانه ايمن وليم عبد المﻼك
هبه الهادى يحى ابراهيم نور
اميره احمد محمد عبدالمطلب الحصاوى
ايمان عبد الحميد سيد طه
هيام خالد عبد الحميد محمد عبد الﻼ
نورا مجدى عبد العظيم واعر
عبد الرحمن محمد عبد ﷲ المليجي
ايه مصطفى محمد حبيب
مصطفى هشام مصطفى محمد البحقيرى
اسراء حسن عيد السيد السيد
محمود عرفات محمود عرفات حمدى
محمد سامي محمد العمروسي
نور محمد شيرين محمد حسن
اية وائل السعيد عبد ﷲ
خالد محمد صﻼح احمد
ريم حسام سعيد عبد المولي
دينا امام سيد حسنين
غادة جمال سليمان احمد سليمان
اشرف قاسم احمد عبدالقادر داود

الكلية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
تجاره اسيوط
اداب انتساب موجه دمنهور
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
علوم الزقازيق
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
تجاره طنطا
حقوق حلوان
علوم اسيوط
حقوق حلوان
تربية ابتدائي سوهاج
معهد فني تمريض الزقازيق
زراعه طنطا
تربية اسوان
تربية طفوله الزقازيق
تجاره القاهره
زراعه المنصوره
نوعية المنصوره
علوم رياضة اﻻسكندرية
تربية المنصوره
اداب العريش
تربية/رياضة جامعة السادات
اداب القاهره
كلية البنات آداب عين شمس
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
اداب اﻻسكندريه
حقوق القاهره
اداب اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
821145
281729
667716
306358
909417
462475
590613
370909
802479
675451
588199
542181
742333
909888
540613
537320
744287
358005
385863
161866
152100
456201
278834
213562
530124
580661
104515
159498
300406
279650
208736
381324

اسم الطالب
احﻼم شعبان محمد احمد
سارة محمد حسين احمد عبد الرحمن
رائد رأفت بديع عبد الهادى
اسﻼم مختار محمد فوده
عمرو عبد الرحيم محمد عبد ﷲ
لمياء السعيد عبدالسﻼم ابوالنضر خليل
نادر الدسوقى ابراهيم الدسوقى
عبدالرحمن نبيل شفيق احمد
اية عبدالحميد محمد ابوالجود
محمد محمود فتحى مجاهد لهلوب
احمد على مغاورى احمد الصغير
صﻼح ايمن احمد على عيسى
ايه جمال محمد امين
نورهان عصام صبرى حربى
عائشه رجب متخطرى عمر
اكرام خالد ابراهيم محمد فراج
محمد جمال احمد ابو الحسن
ثريا هشام سيد عبدالرحمن
محمود حمدى الغريب الشربينى
محمد احمد محمود احمد السيد
عبد الرحمن رمضان السيد عبد الفتاح
خالد فؤاد سيداحمد محمد جبر
كريم هشام حسنين محمد رزق
محمود محمد عبد ﷲ علي
روبرت رافت حنا بطرس حنا خليل
كريم احمد سالم احمد
ريم احمد محمود محمود الصبوه
هبه حميده بريك محمود
ايات محمد الطاهر محمد محمد نعمه ﷲ
جهاد اسامة السيد على جاد المولى
مصطفى عمادالدين عزت على
هادى احمد عبدالحميد عواد

الكلية
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره عين شمس
تجاره كفر الشيخ
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
تجارة انتساب موجه اسوان
تجاره كفر الشيخ
تربية جامعة دمياط
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
نوعية المنيا
حقوق المنصوره
تجاره طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اثار قنا جنوب الوادي
تربية ابتدائي دمنهور
تربية ابتدائي دمنهور
معهد فني صحى اسماعيليه
تربية/رياضه حلوان
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره دمنهور
معهد فني تمريض طنطا
اداب القاهره
تربية ابتدائي بنى سويف
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
134859
211840
666807
287258
600000
732132
167605
302405
745281
381196
216623
465507
747484
594616
110158
614136
127793
608384
726978
877175
212604
137953
659613
230793
557578
321196
122591
516304
444070
352320
371988
812806

اسم الطالب
اسامه محمد احمد محمد محمد
ميرنا سمير السيد يحيي
خالد ابو النصر يونس محمد مبارك
مريم محمد حسين حسنين
عبدﷲ سامى عاطف احمد سليمان
محمود مدحت محمود السيد عبد العاطى
ايمان جمعه محمد محمد
احمد فتحي عبد الباسط احمد طعيمه
سيداحمد محمد سيداحمد عبدالمنعم
محمود ابراهيم عبدالحميد رفاعي
عمرو محمد عبد المنعم محمود سعد الدين
اﻻء حمدى فتوح الموافى
اصاله بشرى محمد محمود خليل
محمد ابراهيم ابراهيم ابراهيم ابو رفاعى
ادهم عصام محمد جاد
اسماء على محمد محمد
نيفين ماهر امين مسعد
عبير صديق فرج اسماعيل
علوان خالد محمد علوان السيد الشرقاوي
حسناء عادل حسن عبد المحسن
محمد هشام كامل عبدالوهاب يوسف
هاجر ناصر ابراهيم حسين احمد
اسراء الزناتى محمد المتولى محمد
عمر محروس جبر محروس
احمد محمد عبدالعزيز عامر
سارة صبحي عبدالفتاح شلمه
امل مصطفى حسن مبروك
احمد ثورى عبد الصادق الديب
ايمان مجدى عبد الجليل احمد خاطر
ريهام فريدعبدالسميع العزب الشيخ
ريم منتصر حامد رمضان
هايدى مرزق وهيب جيد

الكلية
دار العلوم ج القاهره
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب انتساب موجه حلوان
علوم بنها
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب الفيوم
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
زراعه عين شمس/رياضة
تجاره القاهره
تجاره كفر الشيخ
علوم جامعة السويس
تربية جامعة دمياط
علوم رياضة القاهرة
تجاره الزقازيق
حقوق القاهره
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره الزقازيق
تمريض اسيوط
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم جامعة دمياط
تجاره انتساب م .بنها
معهد فني صحى اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره القاهره
اداب دمنهور
زراعه طنطا
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تمريض المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
753655
728221
511747
283115
657018
824726
745781
114825
105001
166248
374705
206567
237438
736623
534652
155965
661553
677644
801586
434213
434913
808772
379917
543546
215870
353390
528029
603174
306981
353741
445400
308015

اسم الطالب
باسم سامى جابر بحيرى شحاته
منى محمد
فاتن فتحي عبد الجواد درويش
اﻻء ياسر عبد الغنى حامد نيل
يمنى محمد اسماعيل غنيم
سميحه عبدالراضى على نورالدين
نرمين محمد احمد محمد علي
نورهان مجدى محمود عبد الحليم
ريم عمرو عبد المنعم محمود
اميره شعبان معتمد عبد السﻼم
مصطفى محمد عصام احمد محمد
فادى مجدى مشرقى سو﷼
تقى ماهر محمد راضى
نورهان اشرف حسين محمد سليمان
منى سعيد على على عليان
احمد محمد عبد الحميد عبد الرحمن
هاله السيد عبد الجواد احمد
خالد الهادى محمد احمد
كريم محمد يونس عبد الرحمن
اشرف هشام عبد الموجود بكر نصر
شادي حسان عبدالواحد اليمني
محمد حسان حسن محمد
ندى سعيد امين محمد سعيد
محمد حسن عبد الفتاح محمود الفضلي
برباره عصام جميل نصيف
مجدى عبدالرحمن عبدالرحمن عبدالحميد
مى مراد ابراهيم محمد على السخاوى
محمد حسن حسن عطيه على القيشاوى
مي سعيد عبد المنعم محمد
اسﻼم عادل عبدالعاطى محمد
مريم عبد التواب منجود مشرف عطيه
هند محمد عبدالنبى خراش

الكلية
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تربية الزقازيق
حقوق اﻻسكندريه
اداب القاهره
علوم المنصوره
اداب قنا ج جنوب الوادى
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
اعﻼم القاهره
السن عين شمس/رياضة
تربية الفيوم
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره القاهره
حقوق القاهره
تجاره الزقازيق
معهد فني صحى اﻻسكندريه
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
تربية المنصوره
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه قنا
إعﻼم بنى سويف
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره اﻻسكندريه
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
كلية الفنون التطبيقية ببنها
علوم رياضة بورسعيد
تربية ابتدائي عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
دار العلوم الفيوم
زراعه الزقازيق/رياضة
طب بيطرى جامعة السادات
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تربية ابتدائي طنطا
نوعية اشمون
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
803767
223602
369768
904785
756154
153967
656675
302217
534337
151991
394502
728207
236437
679807
302882
427909
909764
462060
740150
595992
608973
297037
739884
218599
747802
880854
893787
373397
902316
213292
236692
651685

اسم الطالب
فاطمة سيد محمد جداوي
ضحى محمد عويس عرابى
محمود مقلد عربى مقلد
اسﻼم السيد حسن عبد الرحيم
ايه محمد السيد عمار
هند خالد عبد المنعم علي
اسماء محمد عايش محمد
احمد علي محمد عبد العال عزام
هند اشرف محمد عبد اللطيف السقا
اسﻼم عبد الناصر كامل احمد محمد
جميله ابراهيم محمد احمد
دعاء السيد احمد على عبد النبى
عمر محمد حسن توفيق
كريم عماد معوض السيدعبده
اية السيد جعفر ﻻشين
اسﻼم احمد عباس محمد فراج
مروه ابراهيم راشد متولى
نورين ابراهيم احمد عبدالمعطى غنيم
يارا عادل بركات ابراهيم
محمد رمضان محمود توفيق
اسامه مصطفى ابراهيم مصطفى هدهود
امنة محمود عتريس محمود
سمر محمد فتحى احمد مصطفى عيسوى
اية محمد مصطفى محمد
شيماء شحات محمد امين
طارق سعد حسين محمود
محمود صابر ابوالفضل مهران
عبدﷲ على محمد كمال عبد ربه
نرمين ايمن رشاد يعقوب
ياسمين اشرف فتحى الخولى
علي زين العابدين عبد المقصود عبد المقصود
محمد احمد فاروق الحسينى

الكلية
تربية ابتدائي المنيا
فنون جميله فنون اﻻقصر
تربية رياضية بنين بنها
تجاره سوهاج
اعﻼم القاهره
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق طنطا
علوم رياضة بنى سويف
كلية البنات آداب عين شمس
نوعية الزقازيق
حقوق القاهره
حقوق المنصوره
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب اسوان
حقوق اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره الزقازيق
علوم عين شمس
تجاره الزقازيق
تجاره عين شمس
تربية جامعة السويس
معهد فني صحى اسيوط
تجاره سوهاج
تربية بنها
تجاره سوهاج
تجاره القاهره
زراعه القاهره
اداب المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
218783
502009
431349
663785
372871
470146
436215
514459
217965
728565
386643
507057
800579
602228
220632
229678
579611
291710
915417
438920
206977
307638
592134
726546
243853
502407
901078
909334
163103
165226
884634
150376

اسم الطالب
عهود احمد سمير ابو القمصان
أية ﷲ سﻼمه ابراهيم محمد بدر
محمود احمد على كامل محمد
البدوى عبد ﷲ البدوى حامد عبد العال
امل فتحى امام عبدالحفيظ
محمد ايمن محمد هاشم احمد
ساره عادل عباس عمر
احمد فتحى عبدالحليم احمد سالم
حبيبه احمد شوقي عبد اللطيف
امال محمد علي عبد العظيم حسن
هبه جمال ابراهيم ابراهيم
دنيا عبد الفتاح محمد ابراهيم محمود
ماجده جمال بشرى مقار
احمد طارق السيد على الشهيدى
محمد جمال بيومى عبدالغنى
منار محمد ابوسريع محمد
ياسمين طارق فرج على شاهين
حسام حسن أحمد عزت محمد توفيق
محمد باهر ابراهيم مصطفى
منة ﷲ خميس رجب طوسون بسيونى
ماركوس ماجد انسى عطا ﷲ
لمياء فتحي ابراهيم شعبان
نوران محمد عبد الحميد إبراهيم فضل
عمر بدرى على احمد
محمود سعيد عبد الرؤف حامد
احمد يحيى عيسوى عبد الفضيل داود
احمد محمد ابواليزيد على
محمد احمد مرغنى احمد
ايناس عمر مسعود صالح
ظﻼل نجم الدين محمود احمد
الفت طه محمد احمد
ناديه رجب عبد العزيز صابر

الكلية
اداب عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
تجاره اﻻسكندريه
تربية رياضيه بنين المنصوره
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
علوم اﻻسكندريه
اداب دمنهور
فنون تطبيقيه حلوان
علوم الزقازيق
اداب عين شمس
اداب كفر الشيخ
اداب المنيا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره القاهره
حقوق حلوان
اداب المنصوره
تجاره عين شمس
تجاره اسيوط
تربية طفوله اﻹسكندرية
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره اﻻسكندريه
اداب سوهاج
تجاره سوهاج
تربية الفيوم
علوم الفيوم
تربية ابتدائي اسيوط
اداب القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
358238
231958
756779
594133
543451
278034
885802
387412
504572
607669
544664
289501
836644
576836
596056
580467
390056
366007
589072
610662
130312
360339
315558
277118
582061
895078
659273
434618
593486
220377
817768
543544

اسم الطالب
ندى محمد السيد محمد حسنين
فاروق سعيد فاروق عبد الرازق
محمد علوى السيد محمود السيسى
محمد توكل عطيه احمد بصله
على محمد على محمد
يارا عبد ﷲ فرج عبد الجليل
نورا حسين محمد احمد
كريم محمد السيد عبدالمولى
السيد محمد السيد سليم حسن
معتز محسن محمد محمود
محمود احمد حسن احمد بدر الدين
مارجريت مايكل عبد الشهيد رزق ﷲ
دعاء السيد احمد محمد
منى محمد ابراهيم الدسوقى المنسى
شروق السعيد عبد الغنى شتيوى جمل
رانيا رضا على محمد والى
ايمان محمد حسن محمد
محمد اشرف شكرى نصار
عبد ﷲ عادل محمد محمد شاهين
حبيب حسين السيد حسن حسين
امنية سامى عثمان ادريس
محمد اسﻼم محمد على
شهاب صالح عبد المؤمن سالم
احمد عمرو الدسوقي محمدعلي
نوال مصطفى مصطفى دبور
ايمان فرج كمال عثمان
ايه محمود محمود المتولى المعداوى
عمر محمد عبد الحق محمد عبد الحق
اسراء ماجد السيد السنباطى
كريم عزيز كمال عزيز
باسم صابر داوود عبدالمﻼك
محمد اشرف محجوب خليل حسن

الكلية
السن عين شمس
علوم القاهره
تجاره جامعة السويس
تربية جامعة دمياط
السن عين شمس/رياضة
حاسبات ومعلومات الفيوم
علوم اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق اﻻسكندريه
تربية/رياضه الزقازيق
علوم رياضة الزقازيق
نوعية جيزه
اداب سوهاج
اداب كفر الشيخ
تربية جامعة دمياط
اداب طنطا
تربية عين شمس
حقوق بنها
اداب طنطا
زراعه الزقازيق
حقوق بنها
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره جامعة السويس
تجاره انتساب م .بنها
تربية ابتدائي طنطا
تربية ابتدائي سوهاج
تربية ابتدائي المنصوره
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنى سويف
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
669563
529338
676410
222330
675506
220767
590058
105723
304343
216704
735172
230733
844633
320426
136993
310525
292183
441402
906628
672152
726398
158501
152585
754375
650033
745552
367893
679863
171622
297197
132983
512314

اسم الطالب
احمد عادل عبد الحكم احمد
محمد عبدالحميد عبدالحى عبدربه شملوله
امانى هانى محمد محمد النادى
وليد محمد مصطفى محمد
اسراء نبيل امين حامد مهنا
شهاب احمد عبد العزيز على السيد
محمد اسماعيل يوسف عيسى
اﻻء محمد علي محمد
ريم محمد مصطفى بكر سﻼمة
عبد الرحمن مجدى عبد الرحمن مصطفى
ايه فوزى ابراهيم حسن
اسﻼم اشرف احمد على عبدﷲ
ايمان احمد بندري محمد
محمود عبد الحميد عبدالعظيم زيدان
سارة محمود عبد الحارس محمد
بسمة نبيل أحمد شلبي
هبة ﷲ علي محمد جمعه
مروه اسامه على راشد الريس
مارينا محب لوديم سركيس
عواطف محمد محمد محمد اسماعيل العوضى
محمد نادر محمد احمد
مروه ثروت على محمد
محمد جابر حسن عبد الحليم
مختار مختار مختار السيد السنباري
محمد على محمد على فﻼح
محمد السيد عبد العزيز محمد
هاجر محمد مفتاح عبدﷲ
رباب نادر السيد احمد النجار
محمد عصام مصطفى احمد
مريانا جرجس مسعود لوندى
محمد محسن محمد احمد
منة ﷲ محمد خليفه عبد المطلب

الكلية
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات حلوان
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
حاسبات ومعلومات حلوان
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
علوم حلوان
حاسبات ومعلومات حلوان
علوم الزقازيق
اداب انتساب موجه عين شمس
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
تجارة جامعة السادات
اداب القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق حلوان
اداب اﻻسكندريه
تربية سوهاج
تربية ابتدائي المنصوره
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
اداب انتساب موجه بنى سويف
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
تجاره بور سعيد
تجاره المنصوره
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تجاره بنها
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
تجاره بنى سويف
كلية البنات علوم عين شمس
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
126005
471143
117286
540366
518449
314677
727238
239051
312730
378350
150262
598004
448827
205754
382035
232020
531206
361619
386337
122410
655161
609193
909088
593110
679860
530869
469265
160480
608309
906815
588523
207057

اسم الطالب
ياسمين طه احمد محمد
ريهام رأفت محمود مصطفى عباس
هدير زين العابدين احمد السيد
ندى طة يونس صالح سلومة
ثريا بسيونى ابراهيم محمد بسيونى
عبد الحميد حمدي بدوى على
احمد اشرف عبد الشكور محمد الليثى
محمد رافت عبد الرؤف محمد
عبد الرحمن عثمان سليمان دخان
ضحى عبدﷲ حسن حسين محمود
صباح كريم مصطفى كريم
ابتهال عصام محمد عبده صيام
وئام صفوت محمد المنوفى
ندى يحيى على محمد ابراهيم
هاجر خطاب ابراهيم خليل
محمد عبداللطيف طنطاوى عطوه
محمود أحمد محمود محمود عاشور
اسراء حنفى السيد احمد بكير
اسماء جمال سيد ابراهيم
صفاء محمد رجب حسين
خلود خالد مسعد مدحت خالد
شاهين محمد عبدﷲ مختار سﻼمه سالم
محمد احمد محمد راشد
هدير عبده عبد الجليل حموده
دعاء السعيد طاهر السعيد
حازم ابراهيم محمد بسيونى
نورهان مصطفى على العطفاوى
دينا عبد ﷲ اسماعيل محمد
دينا احمد اسماعيل الخضرى جبريل
اشرف امجد فتح ﷲ ابراهيم
أحمد محمود سليم إسماعيل عليوة
احمد سمير مصطفى سليمان الخباز

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره دمنهور
اداب انتساب موجه دمنهور
اثار القاهره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم رياضة شبين الكوم
نوعية عباسيه
اداب انتساب موجه حلوان
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تربية طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره دمنهور
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره عين شمس
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره بنها
اداب اسوان
اداب جامعة دمياط
اداب جامعة دمياط
معهد فني صحى اﻻسكندريه
علوم اﻻسكندريه
اداب بنى سويف
تجاره جامعة السويس
معهد فني صحى سوهاج
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
303664
435694
285211
308324
228279
238588
523784
185495
385051
613023
738274
677605
657759
427515
381259
383088
590764
281169
808529
806303
324153
844426
650278
750486
658216
543452
877710
828672
734084
661024
681227
525940

اسم الطالب
اسراء عاطف يونس بيومى
نادين طارق محمد محمد عبد الحافظ
نسمة محمود عامر محمد
محمد مجدي حسن الحلو
حسام حمدى محمود حميد
عبد الرحمن اشرف طه الصغير
روان احمد عبد المنعم علي حسن
بسام احمد محمد عبد الناصر
عبدالرحمن محمد محمد سالم
هاجر وجيه عبدالمطلب ابراهيم
مصطفى محمد نورالدين عبدﷲ المهدى
على عبد الفتاح على محمد السيد
ايه محمد السيد عبد العزيز العقدة
آﻻء حمزة أحمد محمد
احمد سيد فكرى السيد
هشام اسامه عبدالفتاح محمد سليمان
عمرو معتصم با عبد السﻼم الحادق
عمر محمود محمد عبد الوهاب
محمد عبد الستار عثمان السيد
اية ربيع محمد عبدالجواد
سماح محمد احمد محمد
محمود صفوت العرينى محمد حماد
رنا مجدى فهيم الشربينى اسحاق
مهند السعيد السعيد عبده ابوكرات
ندى عماد الدين مسعد شعبان احمد
عمر اشرف عبد العزيز ابراهيم اﻻمام
دعاء محب حمزي منصور
آية عادل الدسوقى محمود
انور اشرف انور صالح السيد
ساره حلمى الشربينى البسطويسى
محمد المتولى السيد احمد حسن خطاب
شادى جورج كامل واصف ابراهيم

الكلية
تربية ابتدائي شبين الكوم
علوم اﻻسكندريه
زراعه القاهره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة حلوان
زراعه اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
علوم رياضة عين شمس
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره الزقازيق
معهد فني تمريض المنصوره
تربية رياضية بنات المنصورة
اداب دمنهور
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
التكنولوجي العالي  10رمضان إدارة أعمال
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
تمريض قنا جنوب الوادي
تربية /رياضه المنيا
حقوق المنصوره
تجاره بور سعيد
علوم المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره الزقازيق
تربية المنصوره
تجاره بور سعيد
تجاره اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
370764
382309
213013
169468
162920
907934
109202
242425
429180
464722
651041
829954
322265
236996
205161
306331
446154
320510
448384
178860
827271
734458
434955
890385
671614
354593
542209
821615
750391
668096
827396
838379

اسم الطالب
مروان عصام حافظ اسماعيل
ايه عادل على مرسى ابوالعﻼ
ميرنا عيسى محمد احمد عيسى
ساره ناصر رمضان ذكى
مارينا ماجد حرز فانوس
احمد عادل محمد على
شريف اشرف فاروق احمد
محمد جمال عبد الفتاح احمد
هاجر ابراهيم محمد عبد الغني الصغير
عطيه شعبان عطيه مصطفى الخياط
ايه يسر محمد عبد العزيز الحويدى
عبير محسب السمان ابوزيد
طه عبد المحسن عبد السميع السيد فايد
احمد منجي حلمي عبد الحافظ
ميرنا منقذ رضوان عبده
حسام فيصل عبد الفتاح البرقى
ابانوب عادل اسحاق عزيز
عمر عبد المنعم عبدالحميد عبدالهادى
تريفينا صليب صبحى صليب بشاى
شيماء نجم الدين سلطان على
حسام الدين مصطفى يوسف مصطفى
محمود علي ابراهيم متولي حجاج
عادل حسن عبدالمنعم عبدالمقصود
همسه اشرف محمد شعراوى
ايه شعبان لبيب احمد
ايمان مصطفى عبدﷲ عبدالجواد
عبد العزيز خالد محمد نصر اللقانى
عﻼء علي محمد علي
مايكل اسعد رشاد فوزى
عاصم عبد الرحمن عبد الهادى السيد اﻻشرم
ياسمين عزت حسن احمد
اسراء مصطفي محمد عبد الحكيم

الكلية
تجاره انتساب م .بنها
كلية التعليم الصناعى جامعة حلوان
اداب انتساب موجه القاهره
علوم الفيوم
اداب الفيوم
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب القاهره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجارة جامعة السادات
نوعية فنيه قنا
علوم رياضة جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات القاهره
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
تجاره طنطا
السن عين شمس
تجاره طنطا
تربية بنى سويف
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تجاره اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
طب بيطرى الزقازيق
حقوق حلوان
علوم رياضة كفر الشيخ
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات.
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
كلية تجارة ج أسوان
تربية فرع الوادى الجديد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
898338
146103
300485
816471
821014
523978
651250
386839
731153
827181
366907
598593
470486
455647
582560
529887
607060
115780
537254
678541
682600
607381
588933
609050
387768
881026
472356
439796
446103
432312
596281
209703

اسم الطالب
احمد خالد احمد محمد
دعاء عبد الناصر محمد فؤاد ابو عمر
رانيا سيد عبد الفتاح محمد
اسماء محمد عبد الحميد عبد السﻼم
وائل عبدالعاطى عبدالرازق احمد
وﻻء احمد عبد الرحيم محمد
ندى جمال عبد السﻼم عبد السﻼم الجويلى
بسنت عصام حسين محمد
نجاه فتحي عبد المنعم محمود
محمد عبد الباسط محمود احمد
محمد عزب السيد بدر مسعود
محمد فهمى طه صبيحه
عبدالعزيز عادل محمد ابراهيم قطاطو
كريم صابر امام السيد عوض واصل
بدر جﻼل عبد الغنى عبدالغفار عقل
احمد حسن محمد محمد داود السيد
حسن عبد الحليم ابراهيم حسن
احمد عصام محمد فرج
منال السباعى محمد محمد الشيخ
وﻻء عامر عبد الستار محمد حسن
امل حسن سعد محمد عبد ربه
محمد احمد متولى احمد توفيق
بسمه أحمد أحمد محمود النشار
محمد عبدالمعز فوزى عبدالمعز
بسنت رضا ابراهيم ابراهيم جبل
تريزا بشاى عبد الحفيظ حافظ
هاله محمد نصر عطيه عطيه
جهاد نبيل فايز سيد أحمد
احمد محمد امين احمد كمال شراره
زياد طارق السيد ابراهيم حسين
مصطفى مجدى السيد شاهين
نوران محمد عبد السﻼم احمد

الكلية
اداب سوهاج
تجاره القاهره
كلية البنات آداب عين شمس
اداب المنيا
حاسبات ومعلومات اسيوط
اداب اﻻسكندريه
علوم المنصوره
كلية البنات آداب عين شمس
كلية الفنون التطبيقية ببنها
كلية تجارة ج أسوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم جامعة دمياط
حقوق طنطا
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف
اداب المنصوره
طب بيطرى دمنهور
طب بيطرى بنها
تجاره انتساب م .بنها
دار العلوم الفيوم
تربية ابتدائي المنصوره
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره الزقازيق
تجاره طنطا
تجاره بنها
تجاره بنها
نوعية موسيقيه اسيوط
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية/رياضه جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
457553
216849
756902
368434
540474
837637
651006
165050
437616
814864
141317
732181
543894
321328
601245
532817
906425
580610
225113
600796
670569
837269
442303
147926
429542
301029
446790
119203
207663
242250
585822
453086

اسم الطالب
دعاء ابراهيم محمد البلتاجى
احمد سامى محمد شلبى
اﻻء جمعة السيد محمد قاسم
هبة ﷲ السيد عبدالحميد محمد احمد
اميره جمال محمد عبد الحليم محمد
بسمه رضا محمود عبد العال
اميره محمد محمد على عبد الرحمن
فادى مجدى موريس صالح
مها احمد على احمد محمد
احمد ابوبكر محمد عبد القادر
اسراء شريف عمر ابوزيد
اسﻼم ياسر بدوى ابراهيم
مها محمد انور محمود محمد
ريهام محمد عبد الفتاح عبد العال
انجى رءوف احمد رفعت عطيه
محمد جابر محمد عبد الحليم
محمد فوزي محمد مسعود
ايه عبدالمعز عبدالمقصود عبدالعزيز
حسين مسعد قطب عبدﷲ
اميره هانى لطفى على الشيخ
اسماء اشرف خالد عبد اللطيف محمود
احمد عادل محمد حسين بكرى
محمد سعيد محمد السيد بكر
احمد حسنى عبد الوهاب ابراهيم
داليا فالح فؤاد حمزه احمد محروس
محمود سعد إبراهيم القﻼ
محمد عادل محيسن سليمان سﻼمه
هاجر عزت امين موسى
ميرنا رومانى جبرائيل ميخائيل
محمد عبد المنصف محمد العجمي
اميرة رضا محمد القرش
حسناء عبد الوهاب محمد عيسى

الكلية
تجاره طنطا
خدمه اجتماعيه حلوان
تربية ابتدائي جامعة السويس
تربية ابتدائي بنها
تربية طفوله ج دمنهور
كلية علوم الوادى الجديد
رياض اطفال المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب اﻻسكندريه
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
زراعه القاهره
علوم بنها
علوم رياضة اسوان
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره دمنهور
تجاره سوهاج
المعهد الفنى للتمريض بالجونة
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره الزقازيق
علوم المنصوره
تجاره اسيوط
المعهد الفنى للتمريض بالجونة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تمريض اﻹسكندرية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه طنطا
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية ابتدائي طنطا
معهد فني تمريض طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
584986
214817
376884
756930
800833
319763
458914
656871
156217
818663
212693
104240
449485
801203
664694
304818
739632
533317
382970
738830
679818
213160
581810
466907
435815
145352
291473
553440
536497
513243
440563
682665

اسم الطالب
مياده عبد الجواد كامل محمد دياب
احمد سامى عبد الغنى عبد الهادى
اﻻء نبيل محمد سﻼم
احمد عبدالحميد محمد عبدالحميدمصطفى
ايه جمعه محمد على
صباح احمد حامد عرب
ساره سامح حمدي محمود
فاطمه مجدى الشحات شحتو
عفاف احمد قرنى على
ايفا صالح يوسف صالح
احمد محمد سيد احمد زوام
فرح محمد السيد عبد الغفار
شيماء قدوره أحمد الديب
عبدالحميد عبدالصمد عبدالحميد عبدالصمد
مى بكر رمزى الدسوقى صالح
ياسمين احمد عبد المقصود الحلوانى
محمد على محمد على شاهين
اسراء احمد سعد سعد ابو خديجه
سيد محمد سيد محمد
يارا صﻼح احمد منصور محمد
محمد محمود ابراهيم نصر
احمد امجد محمد المﻼ
عزت السيد عزت السيد العربى
شهد حسين محمد سﻼمة
سلمى محمد على هاشم محمد
احمد عبد الحافظ محمد عبد الحافظ
ابراهيم صبري خلف محمد
مازن محمد طارق سالم زاهر على
لينه حمدى عبد الحفيظ شعيب
ندى يحيى نصر محمد يحيى
ماريا عادل نصر جبران
رنا محمد عبده نور الدين

الكلية
تربية ابتدائي طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم عين شمس
تجاره جامعة السويس
علوم المنيا
معهد فنى تمريض بنها
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره طنطا
تربية بنى سويف
تجاره اسيوط
تجاره القاهره
فنون تطبيقيه حلوان
علوم طنطا
اداب المنيا
تربية المنصوره
معهد فني صحى بنها
تجاره جامعة السويس
تربية اسكندرية
اداب عين شمس
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره القاهره
فنون جميله فنون المنيا
علوم كفر الشيخ
فنون جميله فنون اﻻقصر
معهد فني صحى امبابة
اداب القاهره
تجاره اﻻسكندريه
علوم طنطا
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب اﻻسكندريه
تربية ابتدائي المنصوره

Page 4984 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
683065
882250
821105
381032
806809
224214
757997
448084
325060
681543
824987
732876
145488
667476
355590
393110
109091
816197
608393
469603
287629
458917
431010
736433
751859
754478
134616
297997
663888
451234
316849
316475

اسم الطالب
محمد محمد حجازى عبد الحليم
مروه جميل عبد التواب حسن
عمر عادل عبد السﻼم مصطفى
محمود عبدالناصر سعيد محمد احمد
فاطمه مظهر قطب عبد الباسط
حنان رجب محمد مصطفى
طارق سعد عبد الرحمن مصطفى
ابراهيم عبدالسﻼم عبدالغفار النجار
وسام محمد مصطفى جاد ﷲ
احمد السيد المنسى مصطفى البسيونى
محمد محمود سلطان محمد
سلمى اشرف محمد على
اسماء سيد على التش
وفاء مفرح ابراهيم البحيرى
ياسمين يوسف عبدالفتاح يوسف
اسراء عاصم عبدالبصير عبدالعليم احمد
احمد نادر احمد فؤاد
دينا محمد احمد رشدي
نجوى جمال عبدالحافظ محمود
هدير حماده محمد السيد السواق
منى طه حسن عبد الحميد
ساره كمال محمد على النجار
ياسمين احمد عبدالوهاب احمد البربرى
عصام علي علي محمد السيد بكري
سماح يوسف محمود حسن يوسف
فرح خالد محمد محمد ابوسليمان
محمد جﻼل ابوسريع على
اولفيا سامي عدلى ابراهيم
محمد عادل عبد الغنى محمد رمضان
احمد هشام احمد على اﻻسرج
ايمان صبري ابراهيم صبح فودة
وﻻء نبيل عبدالقادر القلشى

الكلية
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تربية اسيوط
تجاره سوهاج
حقوق بنها
علوم المنيا
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره بور سعيد
اداب طنطا
تجاره جامعة السويس
معهد فني صحى المنصوره
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره الزقازيق
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
علوم جامعة دمياط
تربية عين شمس
تجاره انتساب م .بنها
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية المنيا
تجاره الزقازيق
حاسبات ومعلومات المنصوره
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
علوم بورسعيد
زراعه اﻻسكندريه
معهد فني صحى الزقازيق
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره بور سعيد
حقوق حلوان
طب بيطرى القاهره
تجاره المنصوره
تربية طنطا
معهد فني صحى بنها
اداب بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
221551
330757
452678
366059
728655
596001
906554
218468
451863
464576
295635
362070
379745
299656
889525
465944
377273
601591
883063
212656
586405
387182
891379
547363
226273
211130
479774
433954
844795
125065
433459
817080

اسم الطالب
مارينا مختار راغب وسيلى
ابراهيم حسن احمد محمد
فاطمه بدوى على السعودى
بافلى بهجت كامل نقوﻻ
احمد عبد الفتاح محمد حسن
احمد زغلول حسن الشبراوى
كيرلس نشات نبيه قلدس
مريم سامى ميخائيل شنودة
مينا اشرف عطا فلتس عبيد
محمد السعيد عقيبى عبد العزيز ابو عرب
انجي هاني بخيت لطيف
ايه احمد السيد حسين
هاجر رمضان عبدالحميد ابوزيد
محمد شعبان عبدالرحمن محمد حسين
مينا ناجى عدلى خلف
منال محمد على السيد
اسراء محب محمد فكرى عبدﷲ احمد
احمد عبد الرازق حسيب عبد الحميد السيد
رؤى محمد اسامه احمد محمد
ماهيتاب اسامة عبدالحميد مرشدى
سماح يحيى انس محمد ابراهيم
زينب عبدالسﻼم محمد محمود
احمد صﻼح احمد عبد ﷲ
محمد ابراهيم محمد عباس خميس
محمود حازم نشأت عبد الفتاح
احمد حسين محمد حسن ابراهيم
احمد صبحى عبدالسﻼم على الشقره
ياسر محمد السيد محمد السيد
وليد ناصر امين محمد
هشام خالد حموده محمد
ابراهيم محمد محمد هنداوى الشهاوى
عبد الرحمن محمد جمعة أمين

الكلية
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تربية/رياضة جامعة السادات
تربية طفوله طنطا
تربية رياضية بنين بنها
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
حقوق المنصوره
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة طنطا
تجاره كفر الشيخ
تجاره عين شمس
حقوق عين شمس
تجاره انتساب م .بنها
حقوق القاهره
حاسبات ومعلومات اسيوط
تجاره كفر الشيخ
علوم عين شمس
تجاره الزقازيق
تجاره اسيوط
علوم القاهره
تجاره طنطا
علوم عين شمس
معهد فني صحى اسيوط
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
تجاره عين شمس
حقوق عين شمس
تربية/رياضه كفر الشيخ
حقوق اﻻسكندريه
معهد فني تمريض المنيا
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
811896
534084
542645
437366
229807
742178
741113
516459
232344
545975
538724
139634
525462
584408
457100
213196
651382
376011
286417
458957
351071
432872
504159
167090
459530
800042
236364
210628
586558
531986
747246
750819

اسم الطالب
ايمن حنين سبع حنين
سمر عبد المنعم السعيد محمد الجيزاوى
مريم محمد معوض عبد المجيد
فاطمة مصطفى عبدالواحد محمد الشونى
دينا عبدالمنعم على محمد
ندى محمد عطيه على
محمد محمد السيد علي امين
أحمد محمد أسماعيل محمد المحﻼوى
محمد مختار محمد السيد
ساره عبد القادر عبد الحليم السيد بكر
رحمه سيداحمد عبد الحميد يعقوب
انجى محمد عبد العظيم بركات
ياسمين محمد زكريا حامد
نورا السعيد محمد محمد هﻼل
ساره عادل عبدالعزيز عطيه النجار
حسن محمد حسن محمد الجندى
ندى خالد احمد حسين عظام
احمد صﻼح الدين محمود السيد
ايمان رأفت محمد احمد عثمان ابوالذهب
نرمين علي محمود ابو العنين
نوال هانى مصطفى محمود
محمود محمد خميس محمد محمد
مي محمد محمد محمود مصطفي
سعيد السيد سعيد عبد العال
مغازي محمد عبد السﻼم مغازي الصياد
عيسى حسن عيسى عثمان
احمد هشام مدبولي محجوب
محمود رامز طه محمد
بهاء طلعت عبد الحميد شليل
محمد عبدالرحيم محمد أبوالعينين
احمد سعيد كامل السيد
محمد مجدى محمد المغربى محمد رضوان

الكلية
معهد فني صحى بنى سويف
تربية ابتدائي دمنهور
تجارة جامعة السادات
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية طفوله ج دمنهور
اداب انتساب موجه حلوان
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه المنصوره
علوم طنطا
تجاره القاهره
علوم المنصوره
تجاره بنها
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة
تجاره دمنهور
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
تجاره دمنهور
تجاره بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
طب بيطرى بنها
زراعه دمنهور
تجاره جامعة السويس
كلية أداب بورسعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
524042
665320
548225
116824
210497
208678
581715
542499
753509
841706
608180
600376
116817
743951
139990
514846
899927
602609
584357
680757
429548
580201
278130
915142
503814
288018
466065
592090
651343
733644
229089
513533

اسم الطالب
ايات اسامة محمد محمود الكبشاوى
علياء اكرم ابراهيم محمد العراقي
عمرو محمد عوض الحوفى
محمد حمدى محمود عيسى
كريم ايمن فؤاد عبد العزيز
دينا احمد ابراهيم الخفيف
هادى محمد ابراهيم سليمان جمعة
ساره محمد السيد احمد محمد
عبد الرحمن اشرف محمد ذكى يوسف البصراطى
أسماء محمود البطل محمد عمار
فاطمه علي محمد عبد العزيز
شيماء محمد محمود محمد ابراهيم
محمد اسماعيل محمد كمال عبد العاطى
منار عبد المجيد عبد الرحمن سيد
محمد صﻼح عبد العزيز مرسى الزيات
محمود صبحى عبدالهادى فايد عماره
اروى قبيصى محمود السيد
اسراء محمد صبح عبدالمنعم
على محمد على فاضل قابيل
اسماء محمد محمد بدران علي
دينا محمد السيد حسن محمد
نسمه محمد شعبان محمد جاد
مريم طارق فؤاد قطب
هاجر سعد محمد محمد
محمود البكرى محمد محمد مدكور
عبد الرحمن ممدوح عبد اللطيف المدبولي
ساره صبحى احمد عبدالعزيز احمد
شيماء مسعد نصر جوهر
مارتينا ايمن سمعان نصر
غاده دسوقى عبدالفتاح دسوقى
كيرلس عادل شحاته حنا رزق
دينا مرسي خليفة مرسي

الكلية
علوم اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه المنصوره
حقوق اﻻسكندريه
حقوق حلوان
تربية/رياضه عين شمس
حقوق القاهره
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
السن عين شمس/رياضة
معهد عالي إدارة وحاسب ج بورسعيد
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
تجاره الزقازيق
تربية الزقازيق
حقوق انتساب موجه القاهره
علوم رياضة اﻻسماعيليه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق اﻻسكندريه
تربية سوهاج
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره طنطا
تربية المنصوره
تربية أساسي اسكندرية
زراعه المنصوره
كلية البنات تربية عين شمس
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره اﻻسكندريه
اداب القاهره
علوم رياضة كفر الشيخ
دار العلوم الفيوم
تجاره طنطا
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره عين شمس
اداب دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
654296
225790
827957
143128
650241
147672
305074
804897
815327
538469
537578
390582
534253
670431
103223
235263
387202
808365
672074
207508
155487
307467
817778
157300
314015
671930
448015
577116
376253
833822
323915
657558

اسم الطالب
عبير الدسوقى اسماعيل الدسوقي
ساندى عماد كمال نصر
احمد محمد رضوان اسماعيل
سميرة سمير السيد محمد
اسراء خالد احمد عبد الفتاح
جهاد احمد عبد الغفار سالم طلبه
فاطمة عاطف سيد تهامي سلمان
محمد نبيل ظريف محمد
ميرنا يحيا امين خليل
ايمان ربيع ابراهيم يعقوب
ياسمين أيوب محمود محمد الشنيطى
احمد محسن السيد عزب
ندا عبدالمنعم خليل شرف
زينب ابراهيم محمد الششتاوى
باسل ايهاب محمود عبد العزيز
عﻼ سيد على نصر
ليلى محمد يوسف عبدالظاهر
راندا رجب محمد ابراهيم
منى صﻼح الدين اسماعيل عثمان
بسنت خالد عبد الفتاح محمد
اسراء احمد عبد العاطي احمد
هيام محمد العربى فهمى عفر
عبد ﷲ ربيع عبد الحميد محمد
مادونا عماد لبيب خليل
اسراء حامد فتح الباب علي
ديناره عصام محمد رشدى
احمد فتوح كامل سليم
ايثار اشرف فتحى رشاد ابودبش
محمود صابر السيد ابراهيم صقر
احمد ايمن احمد حسن
اميرة ايمن غريب محمد السمباكى
يارا محمد حسين عبد الهادى

الكلية
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب القاهره
كلية تجارة ج أسوان
زراعه القاهره
علوم المنصوره
اداب القاهره
علوم رياضة جامعة السويس
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تمريض المنيا
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره بنها
تربية ابتدائي دمنهور
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
دار العلوم ج القاهره
تربية بنها
علوم المنيا
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب
حقوق القاهره
تربية ابتدائي بنى سويف
علوم رياضة شبين الكوم
تجاره اسيوط
تربية ابتدائي بنى سويف
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره طنطا
رياض اطفال المنصوره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
حاسبات ومعلومات اسيوط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
594134
327523
319940
357404
883226
875286
530635
727015
435476
680003
123736
427660
544504
534335
458543
321714
229861
749672
165218
160010
109516
447316
912835
657959
526807
512460
292585
356797
207607
743684
467938
822737

اسم الطالب
محمد سمير البسيونى يحى
داليا قنديل فاروق قنديل
احمد محمد موسى خالد
تامر ابراهيم محمد الصياد
هاجر احمد محمد عبد ﷲ
اﻻء سعد فرغلى احمد
امجد فايز محمد السمديسى
محمد رشاد عبد المنعم محمد الدق
سلمى ابراهيم محمد عبد الجواد محمد
دعاء مصطفى احمد عبد الحميد سلطان
محمد احمد علوانى احمد
ابتهال رمضان السيد رمضان
عمر عادل عبدالفتاح محمود يوسف
هدير محمد حسن عبد المولي شاهين
علي صبري ابراهيم محمود
محمد محمود محمد محمود يوسف
بسنت صﻼح الدين لواء عبد اللطيف
محمد طارق شعبان عبد ﷲ
ساره اسامه احمد عبد السﻼم
حسام جمعه حسن محمد
هانى محمد ابراهيم الدياسطى
احمد عنتر محمد عامر
اندرو صفوت سعد نجيب
يمنى عباس يوسف عامرالعوضى
نورة مجدى محمود محمد عبد الرحمن
عبير مجدى حنفى جعدار
اميرة محمود محمد عامر
مصطفى بهاءالدين محمد رشاد
يسرا عمرو عادل عبد المنعم
اﻻء حسن فرغلى حسن
سارة عمر عبدﷲ درغام عمر
اﻻء خيري عبدالكريم احمد

الكلية
تجاره بور سعيد
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
زراعه عين شمس
اداب اسيوط
دار العلوم المنيا
تجاره دمنهور
اداب الزقازيق
اداب اﻻسكندريه
فنون تطبيقية جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم رياضة الزقازيق
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
طب بيطرى دمنهور
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم جامعة السويس
علوم الفيوم
اداب بنى سويف
خدمه اجتماعيه حلوان
تربية رياضيه بنين طنطا
علوم اسوان
رياض اطفال المنصوره
تربية أساسي اسكندرية
حقوق اﻻسكندريه
بنات علوم رياضة عين شمس
علوم رياضة الزقازيق
حقوق طنطا
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
168051
674420
735122
843068
677195
453007
576370
674298
669734
459438
610235
234571
325097
545856
374656
582471
125866
394790
230513
611367
366378
684513
800859
503962
531012
152312
838431
542459
213433
220847
103937
108378

اسم الطالب
امل هديب السيد هديب
رحمه ياسر محمود محمد عبد الدايم
اسمي رضا حلمي السيد
شيماء قطب محمد احمد
عمار ياسر يحيى عوض نافع
اسماء محمد عبد العزيزالسيد بدره
اسماء جمال محمود احمد السمﻼوى
انغام السيد عبد ﷲ محمد عبد الفتاح
محمد حسن سعد على رمضان
محمد محمد سيد أحمد فياسة
مصطفى محمد مصطفى محمدالبكرى
عبدالرحمن حمدى محمد السيد
مي محمود حسين حسن
عمر احمد محمد حسن الحلواني
هشام طلعت احمد ابوالنصر
محمود قدري محمد الشﻼب
ساره عصام هاشم مرزوق
دعاء عادل السيد علي
نوران احمد صالح اسماعيل
منى نجاح محمد عمر
عمر ممدوح احمد خضر
محمد شاكر حسن محمد سرحان
ندى عبد المنعم مصطفى عبد السﻼم
محمد طارق رجب السيد عبد الجليل
احمد ابراهيم احمد حسن الخراشي
عبد الرحمن ابراهيم احمد عبد العليم
اسماء وجيه محمد حجازى
مهاب محمد عبد العزيز يوسف احمد
مرام محمد عبد الخالق حيدر
مهاب طارق محمود الحسينى
احمد محمد النوبى محمد
اسﻼم عادل محمود عبد العاطى جاد

الكلية
تربية ابتدائي الفيوم
تجاره طنطا
طب بيطرى الزقازيق
دار العلوم المنيا
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
حقوق المنصوره
تجاره كفر الشيخ
اداب الزقازيق
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تربية اسوان
علوم رياضة دمنهور
معهد فنى تمريض بنها
تجاره طنطا
تجاره القاهره
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره انتساب م .بنها
حقوق المنصوره
فنون جميله فنون المنيا
تجاره طنطا
السن عين شمس
تربية بنى سويف
كلية علوم الوادى الجديد
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
اداب القاهره
تجاره عين شمس
تجاره القاهره
تجاره عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
319840
159836
836814
106098
919516
827775
601025
280868
739156
544413
436942
661129
756653
593867
507905
468562
579458
308685
103672
204049
725663
224646
104538
298448
283629
467992
279663
531346
428434
473572
823841
299832

اسم الطالب
ضحى شحاتة السيد حاتم
احمد محمود فتحى محمد
عزة عصام عدلي محمد عبد الرسول
اسراء ابراهيم محمود السيد
هاله محمد عبدالرحمن بكر
راندا ناجح محمد فتحى
سماح عبدالرازق محمد كاشف
منة ﷲ تامر أحمد هﻼل
ايه سمير احمد رفعت احمد صبح
خالد جمال احمد محمد عبد ﷲ
روان رمزى محمد عبدالجواد ابراهيم
عبد الرحمن محمد عبد السميع على عبد السميع
ايمان لطفي لطفي محمد محمد متولي
هدي ابراهيم عبد العزيز ناصر
مارتن ناروز منشد جرجس موسى
محمود شعيب عيد بريك
امنية محمد ابوزيد غريب مطر
هاجر احمد كمال سراج الدين
نور الدين محمد على عبود سيد
مونيكا ماجد حليم سعد
محمود مهدي السيد محمد
محمد متولى حسنين مرسى
امنيه محمد عطيه محمد الجيزاوى
كريم محمود شعبان سليمان زايد
يوسف بشير سالم محمد
وسام محمد عبدالسﻼم مطاوع
نانسي سﻼمة السيد احمد محمود البنهاوى
انس عماد احمد القونى
محمد عبد النبي عبد اللطيف جمعة
اسراء محمد محمد عبد التواب شبار
طارق احمد مدنى سنجاب
احمد محمد محمود حسين

الكلية
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تجاره سوهاج
السن عين شمس
معهد فني صحى سوهاج
تربية قنا ج جنوب الوادى
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
السن عين شمس
تربية الزقازيق
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره دمنهور
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
نوعية فنيه طنطا
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
فنون جميله فنون حلوان
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى رياضه امبابة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية كفر الشيخ
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره دمنهور
فنون جميله فنون المنيا
اداب كفر الشيخ
حقوق قنا جنوب الوادي
حقوق القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
154557
320981
297525
667883
879452
836281
538084
437184
282291
659005
749035
364635
168515
876012
448915
841323
289764
606345
216468
285255
667438
140602
231719
235202
307347
504424
672441
470825
609769
885377
288467
657216

اسم الطالب
يوسف نبيل عبد الظاهر احمد
فاطمة علي عبد ربه السعدنى
مارينا فتحي مظهر فتحى
عمرو محمد ابراهيم الششتاوى عمران
هويدا مصطفى كامل سيد احمد
عبد ﷲ ممدوح محمد ابراهيم
نورهان عادل فوزى محمد حسن العمرى
نجوى محمود عبدالفتاح محمد دسوقى
دينا سيد حسن السيد ابو العﻼ
عبد المعطى حامد احمد عبد المعطي
جويس رأفت راضي توفيق
امنيه سليمان محمد الصاوي
ايمان فرج عبد الرحمن عبد ﷲ
عبد العزيز عبد الجواد سيد احمد
ايه ممدوح سيد محمد جبر
محمد عثمان محمد سيد
اسراء احمد كمال حامد
اسراء سامى شوقى زكى خليل
محمد نبيل شعبان احمد محمد
سمر الشحات محمد ابراهيم
نداء احمد محمد على قاسم
مها نبيل محمد محمد السيد شعبان
محمد محمد سامي عادل
نورهان وائل صﻼح حسن عاصم
سلمى خليل محمد بشره
هادى محمد حسن عبد الحفيظ
محمد ايمن محمود حسن الحفناوى
اسماء عبدالمنعم محمد عبدالخالق
ريهام جمال الشحات شعبان صبره
انجيل نجيب جورجى عبد المسيح
ادهم عﻼء الدين عبد القادر محمد السيد
رنا وائل محمد عبد الحميد

الكلية
تربية رياضيه بنين بني سويف
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تربية حلوان
زراعه المنصوره
حاسبات ومعلومات اسيوط
كلية تجارة ج أسوان
تجاره طنطا
بنات علوم رياضة عين شمس
علوم عين شمس
زراعه المنصوره
تجاره جامعة السويس
زراعه القاهره
اداب الفيوم
تجاره اسيوط
تجاره طنطا
تربية ابتدائي المنيا
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
اداب الزقازيق
تربية رياضيه بنين حلوان
تربية ابتدائي عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
حقوق القاهره
حقوق حلوان
تجاره عين شمس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة طنطا
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب كفر الشيخ
علوم رياضة الزقازيق
اداب اسيوط
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
464822
733349
206658
730009
460802
612620
218107
539921
599350
801333
819032
178219
453802
905124
380375
752373
153710
140664
665748
725743
159621
311961
440027
313208
167807
434640
356291
534270
577064
520079
526070
381678

اسم الطالب
احمد محمد جابر محمد السعدى
محمود محمد محمد غنيمى الصاحى
مارينا امير كمال اسعد
نورهان وليد ابراهيم على ابوالعنين
مروان عﻼء خطاب عبدالسﻼم عجوه
محمد عادل عبد الغفار محمد على
مريم اميل اديب بطرس
ياسمين جابر محمد رضوان حسن
محمد طارق محمد عبد ﷲ احمد
جوزيف شحاته فارس خليل
الزهراء خليفة محمد عبدالحفيظ
عبد الرحمن محمد احمد عيد على
فاطمه احمد محمد عيسوي فتح ﷲ
حنان فرج احمد اسماعيل
محمد منصور منصور محمد فريج
مادونا عماد الكسان ذكى
ايناس حسين حسن احمد
صافي محمود محمد محمد
مرام محسن محمد عبد السﻼم شعﻼن
هند مرسى ابوالعباس علي محمد محمد
احمد محمود محمد طه
امير عادل زكى حسانين
أسماء مصرى عبد الرحيم احمد
ايات محمد فهمى عبدالمقصود
محمود عبد السميع عبد العظيم عبد السميع
محمد ابراهيم السيد حنفى محمد
اسراء المرسى محمد فهمى
نرمين حمدى محمود عبدالواحد عرش
عبير ابراهيم محمد محمد ابوبدوى
عزة يحيي عبدالونيس سليمان
يوسف محمد محمود حسن محمد
نيره ممدوح طه محمود

الكلية
تجاره كفر الشيخ
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
السن عين شمس
اداب عين شمس
تجاره كفر الشيخ
عالي هندسة بلبيس
اداب عين شمس
حقوق اﻻسكندريه
تجاره جامعة السويس
تربية رياضيه بنين المنيا
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية طنطا
تربية سوهاج
نوعية عباسيه
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
اداب بنى سويف
تربية عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره الزقازيق
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف/رياضة
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية اسكندرية
تربية/رياضة جامعة السادات
طب بيطرى بنى سويف
تجاره اﻻسكندريه
طب بيطرى القاهره
تربية دمنهور
معهد فني صحى طنطا
اداب دمنهور
تجاره اﻻسكندريه
طب بيطرى بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
208281
280971
316873
725985
812767
277508
544884
218192
218709
832964
425992
536864
280675
303499
303497
305026
365571
877947
602558
844547
301980
803926
352606
303373
139821
681875
578323
433695
590023
884896
737573
455158

اسم الطالب
محمد على مصطفى السيد
لينة سوزانا طارق عبدالحميد عبد العزيز اباظه
عﻼ نبيه مليجى التهامي
ايه اسماعيل محمود اسماعيل ايوب
ديانا جرجس خلف ابراهيم
علي محمد بهى الدين على خليفه
محمد احمد محمد السيد عمر
ياسمين خالد محمد السيد
جمال ايهاب صﻼح الدين عبد الرحيم
جهاد احمد يوسف محمد
اﻻء ﷲ رجب حلمى النجار
عبير جمال احمد باهى ابو علفه
جوزيف مدحت عزت وهبه
هبة السيد سلطان عبد الرحمن
هالة حمدي محمد التطاوى
جهاد محمد غباشى خميس حسنين
ايمان حسين جابر الدمرداش
انغام عبد العليم على هﻼلى
نعيمة محمد عوض ﷲ عبدالرازق
اسﻼم خيرى صدقى حسانين
محمد فتحي عبد اﻻله محمد الجمال
ساره عبدالمعتمد انور عبدالوهاب
احمد محمد صابر علي
اسماء محمد موسى محمد الصعيدى
ماهيتاب عﻼء محمد على
هند عماد الدسوقى محمد جاب ﷲ
السيد عبدﷲ محمد شعبان حجازى
محمود احمد محمد ابراهيم
علي محمد فتحي محمود جاد
عبد الرحمن محمد عصمان عبدالحفيظ
تغريد اشرف السيد محمد على عﻼوى
بهاء حمادة ابراهيم هيبة

الكلية
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
تجاره عين شمس
اداب بنها
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية المنيا
حقوق انتساب موجه عين شمس
حقوق اﻻسكندريه
علوم رياضة عين شمس
حقوق انتساب موجه عين شمس
اداب اسوان
الزراعة الصحراوية والبيئية بفوكة ج اﻻسكندرية فرع مطروح
طب بيطرى دمنهور
تجاره عين شمس
تمريض شبين الكوم المنوفية
طب بيطرى جامعة السادات
تربية شبين الكوم
استنفد الطالب رغباته
حاسبات ومعلومات اسيوط
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب المنيا
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
تربية شبين الكوم
السن عين شمس
تجاره بور سعيد
نوعية طنطا
علوم رياضة كفر الشيخ
تجاره بور سعيد
تجاره اسيوط
تجاره الزقازيق
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
383695
675549
607063
317939
895471
576188
377801
898772
736810
733763
364545
369584
815256
438598
593678
125713
308433
815206
671094
366111
833070
746389
361169
557771
292549
387790
163579
803562
582324
544491
618863
165957

اسم الطالب
ناديه حسن محمد احمد شعيب
احمد عصام الدين محمد يوسف اﻻﻻوى
رامى عبد ﷲ حسن احمد
محمد عصام محمد قابل
محمد رجب عبد الكريم على
رضا عبده عبد ﷲ دياب
احمد رجب احمد سيد امام
هيام السيد عبد الرحمن عبد الحليم
محمد هشام احمد حسين
ياسر محمد عبد الحميد سيد احمد جاد
ناهد انور محمد يوسف ابوشادى
داليا عبدالفتاح صابر عبدالعزيز
عبير اسحق جادﷲ سعد
صفاء محمد حلمى محمد فاضل
ايه سمير غريب متولى
فاطمه سيد مصطفى عبد السميع
اية محيي عبد الرحمن عتمان
حنان حنين صموئيل حنين
احمد مصباح السيد محمد خضير
طارق احمد ابوالفتوح ﻻشين
زينب عبدالموجود حفني أسماعيل
رباب السيد عبدالعال احمد
فاطمه سامح عبدالوهاب السيد
امال اسامه محمد كمال محمد الترزى
رانيا احمد فاروق سليمان
ساره مجدى حسنين عبدالمجيد على
محمد عامر ماهر على
مارينا شحاته صالح حنا
رنا السيد فرحات النحاس
على السيد على حسين حسن
مينا يسرى محب معوض
علي حسن عبد الحميد حسن

الكلية
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره طنطا
تجاره الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره سوهاج
زراعه طنطا
تربية بنها
تجاره سوهاج
تجاره بور سعيد
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه بنها
معهد فني صحى بنى سويف
زراعه سابا باشا اﻻسكندريه
تجاره جامعة دمياط
علوم حلوان
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
إعﻼم ج جنوب الوادى
تربية ابتدائي اﻻسماعيليه
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره دمنهور
تجاره القاهره
علوم بنها
حقوق حلوان
سياحة وفنادق المنيا
طب بيطرى كفر الشيخ
علوم رياضة اﻻسكندرية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
503194
289743
825002
319577
811655
450214
749664
748247
468057
303215
434298
752556
302839
385947
324000
540486
615483
677455
605868
880763
836287
588674
504012
145581
878477
668728
476936
810565
379224
881101
437671
672214

اسم الطالب
ادهم نبيل عبد ﷲ محمد بكر
هبة جمال عربى احمد
رامى ادور ناجى تمترى
اسراء عاطف عبد الحميد حجازي
احمد فرج عبد المجيد عبد السﻼم
وﻻء عبد الفتاح سيد احمد الشريف
احمد عاطف عبد الحميد الجناينى
بسنت ياسر محمد حسن
عليه جمال عبده عمرعساكر
اميرة عبد الحميد محمد عزيز
ابراهيم محمود ابراهيم فرج سعيد
امنيه عبده السيد عبده اليمنى
مصطفى محمود جابر ابراهيم جربوع
بسمه ربيع محمد محمد
احمد سيد العادلى على
حمدية عبد العزيز عبد المقصود مسعود
شروق بهاء جمال الدين عبدالقادر
مروه حسام احمد محمد
اسراء حلمي محمد عبد الرحيم
ياسمين شعبان محمد شعﻼن
عﻼء عبدالصبور محمد ركابي
فاطمه عطا عبدالمهيمن العميرى
سامح محمد احمد فتحى على الحداد
مادونا سعيد ميخائيل ذكى
عبد الفتاح مرزوق محمد حسن
فاطمه عبد ﷲ محمد عبد الرحمن قلبه
عبدالفتاح يسري عبدالفتاح قطب عطية
فاطمه عاشور شحاته عبد الحكيم
ثريا كرم مصطفى الجرف
محمد عبد الرحيم خليفه ابراهيم
اﻻء مجدي احمد عبد الوهاب زيتون
عبد التواب عبد ﷲ محمد عبد الحميد

الكلية
فنون جميله فنون المنيا
اداب انتساب موجه حلوان
تربية قنا ج جنوب الوادى
تربية/رياضه بنها
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
معهد فني صحى طنطا
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
نوعية كفر الشيخ
دار العلوم ج القاهره
كلية اﻻثار ج اسوان
تجاره بور سعيد
معهد فني صحى رياضه بنها
حقوق بنها
تجاره جامعة السويس
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية ابتدائي الزقازيق
علوم المنصوره
تربية الزقازيق
اداب اسيوط
كلية تجارة ج أسوان
معهد فنى تمريض بنها
تجاره اﻻسكندريه
علوم القاهره
تمريض اسيوط
اداب المنصوره
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
تربية المنيا
حقوق عين شمس
تربية ابتدائي اسيوط
فنون جميله فنون المنيا
تجاره انتساب موجه المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
438614
835708
726199
303171
352423
900387
654860
802612
435516
744074
904796
305909
581167
668869
735973
244090
225833
303800
376831
323995
817529
894911
376420
829443
225106
916308
660325
294694
312926
591150
229872
448199

اسم الطالب
مريم اسامه احمد كمال عبدالغني
اسراء هشام عبدالسﻼم مرسى
ياسمين بهاء الدين صﻼح الدين ابراهيم البوهى
تسنيم منتصر السيد السواق
عمرو محمد يوسف محمد صالح
دينا غندور عبد الرحمن محمد
ريم فوزى رشاد داود
حسام محمد عبد العليم عايد
ريم على محمود عبد الهادى الشناوى
دنيا فارس فارس فارس
خالد جمال محمد عبد اللطيف
احمد ايهاب جابر سﻼمة
احمد خالد ابو الفتوح عبده
ابراهيم محمد عبد الحميد عيد
ايه عبد الفتاح محمد ابراهيم
ناصر عادل ناصر محمد
عبد الرحمن احمد محمد حنفى
فاطمة رضا عبدالرحمن الديباوى
فاطمه سعيد احمد ابراهيم
ابو الحسن جابر عثمان علي
مصطفي زهران عبد البديع محمد
يارا حاتم احمد على
كمال محمد كمال على خفاجي
ساره مصطفي محمد احمد
احمد عصام امين هاشم
محمود ممدوح انور عمر
محمود يوسف قدرى عثمان يوسف
نادر مقبل جمال ذكي داود
هناء جويد زهران درار
سهيله وائل سعد محمد صيام
رانيا محمد غريب الخطيب
عمرو مصطفى عبدالفتاح مرزوق

الكلية
تجاره اﻻسكندريه
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره جامعة السويس
اداب طنطا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب سوهاج
طب بيطرى بنها
تربية رياضيه بنين المنيا
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
اداب سوهاج
علوم رياضة جامعة السويس
نوعية طنطا
تجاره كفر الشيخ
نوعية الزقازيق
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تربية بنها
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
اداب المنيا
كلية اللغات والترجمة سوهاج
تربية عين شمس
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
معهد اكتوبر العالي لﻼقتصاد
حقوق اسيوط
تجاره طنطا
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
حقوق شبين الكوم ج منوفية
تجاره بور سعيد
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
575751
317162
444508
280219
153716
583176
738370
352975
135268
582262
204066
756068
588130
669025
280402
910869
361438
813945
351578
180759
579003
523163
470526
106155
325120
310337
180616
909455
536903
589662
119127
297236

اسم الطالب
سماح محمود عبد الرسول محمد عامر
رغدة فتحي عبدالسميع ابوالفتوح
احمد اسامة مصطفى شبانة
حسناء مصطفى عز الدين عبد الهادى احمد الصفتى
ايه محمد علي صالح
سلمى مصطفى عبد الفتاح الصعيدى
شيرين سامى محمد علي دسوقى
ندى حسن حلمى سﻼمه
عمر محمود محمد عرابي
محمد رمضان السيد الصروان
ماريا ميﻼد اسكندر سليمان
عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم
محمد حمدي عبد الموجود أبوالفتوح هيكل
اشرف اسماعيل فهمى اسماعيل عمار
مريم جورج ميﻼد زكى
اسﻼم صﻼح محمدمحمد العطيفى
مارينا عادل عياد سيداروس
مريم ايهاب محمود مجدى
بﻼل محمد جﻼل عباس
محمد حسين صابر اسماعيل
مصطفى ايهاب عبد المعطى محمد ابراهيم
حسام عﻼء الدين انور محمد محمد
امجد جمال محمود رضوان
محمد خالد محمود محمد
نورهان حسين عبد العزيز السيد الجمل
محمد طلعت محمود داود
مي محي الدين محمود كامل
فهمي جمعه فهمي حسن
مى هانى محمد عبدالعزيز عوض
محمد مصطفى محمد حسن حسن
اميره طارق زكى على
نورهان عبد المجيد حفناوى الصاوى الشهاوى

الكلية
نوعية طنطا
تربية السادات
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تجاره عين شمس
اداب بنى سويف
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره طنطا
تجاره عين شمس
تربية العريش
تجاره طنطا
تجاره طنطا
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره سوهاج
تجاره عين شمس
السن المنيا
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
تجاره بنى سويف
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره بنى سويف
حاسبات ومعلومات بنها
حاسبات ومعلومات حلوان
السن المنيا/رياضة
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
زراعه اسوان/رياضة
كلية البنات علوم عين شمس
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره انتساب موجه الزقازيق
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
299465
363860
875609
888243
543467
287897
164476
222855
525526
112107
908665
682274
502157
805262
394540
399127
314452
242807
321033
284200
389940
668587
546067
532222
313166
425029
588870
510977
607080
896495
816826
519661

اسم الطالب
سارة حمدي محمد بدر شعبان
ريمون اسحق شحاته اسحق
محمود عبد الرؤوف محمد على
بشاى بدرى عدلى مشرقى
محمد عبد الرحيم عبد اللطيف محمود
مصطفى عاطف احمد حسن
يوستينا منسى حنين حنا
كريم ناجي سيد محمد حافظ
هدير محمد فؤاد محمد عثمان
سلمى رزيقى محمود حسنين
تقى حجاج احمد ابوالمجد
طارق منير السيد ابراهيم المحمودى
ريناد خليفة محمد خليفة سالمان
سماح أحمد محمد الداخلي أحمد
احمد مصطفى على مصطفى شكﻼن
عﻼء صابر السيد عفيفى
فوزية شبل عبد الجليل شبل
يوليانة وفيق عياد حنا
هدير عبد الحكيم عبد الحميد بقوش
احمد خالد حلمى احمد
شروق فاروق مرسى عبدالمنعم
نهال نبيل محمد عوض مخلوف
يارا سعيد احمد مصطفى محمود
محمد إبراهيم عرفه مصطفى حجازى
ندا رمضان ربيع ابوالعز
فرح محمد رضا على سليمان العزونى
على صبرى محمد منصور على
محمد صبرى عبدالصمد عبدالمجلى
عمر محمد شوقي سليم سﻼمه عوض
شيرى ثروت صدقى مهنى
أميره محمد احمد طه
نهاد عبد المولى خليفه محمد خليفه

الكلية
اداب انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه حلوان
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
علوم بورسعيد
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه الفيوم
حقوق انتساب موجه عين شمس
تربية أساسي اسكندرية
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره سوهاج
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
نوعية موسيقيه المنيا
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
زراعه بنها/رياضة
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه حلوان
علوم شبين الكوم ج المنوفية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
حقوق انتساب موجه عين شمس
زراعه المنصوره
تربية طفوله اﻹسكندرية
حقوق اﻻسكندريه
علوم شبين الكوم ج المنوفية
زراعه اﻻسكندريه
تجاره طنطا
اداب جامعة دمياط
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم سوهاج
تربية ابتدائي المنيا
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
514917
734975
502313
462401
657887
327515
319088
313954
843853
917477
662060
678867
605286
278029
526949
890715
297477
280980
223521
146730
500805
666142
433322
214106
650435
601289
427155
838302
754866
752152
654290
371240

اسم الطالب
وليد فرحات صﻼح حافظ
محمود محمد عبد الجليل عوض ﷲ
محمد حامد محمد ابو الفتوح سيد احمد
ايه محمد عبدالواحد القط
دينا ربيع حسن عبد السﻼم ندا
ندى علي مرسى اﻻشوح
هدير عاطف سعد عبدالحميد
صباح مدحت محمود علي
مريم رءوف رياض فرنسيس
رندا صبحى راوى جريس
احمد الحسينى كامل محمد عوض
ايمان طارق احمد ابراهيم
اسراء احمد مصطفى علي عبده
اسراء فوزي محمد شفيق رمضان
منة ﷲ محسن متولى احمد قناوى
زينب محى الدين الجرزاوى عطيه
فاطمة الزهراء علي علي مصطفي
نانسي وليم حبيب أبادير
نور الهدى نبيل مختار مرسى
زينب عزمى فؤاد عزمى سويلم
مريم محمد حنفى محمود على
داليا ربيع محمد ابراهيم عتلم
محمد عيد سعد محمد
ميار مجدي سعد بﻼل
وليد احمد فكرى محمد الجمل
محمود يسري محمود كامل عفيفى
محمد احمد محمد فتحى محمود الشرقاوى
اسماء منصور محمد محمد
عصام احمد خالد عمارة
وفاء ممدوح شكرى محمد عبد السﻼم كراويه
ساره خالد المتولى صديق احمد
محمود عبدالحكيم عامر عبدالخالق

الكلية
اداب جامعة دمياط
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب اﻻسكندريه
اداب كفر الشيخ
تجاره طنطا
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
حقوق بنها
نوعية اشمون
تربية ابتدائي المنيا
معهد فني صحى اسيوط
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب المنصوره
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره القاهره
تربية أساسي اسكندرية
اداب اسيوط
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره القاهره
كلية البنات آداب عين شمس
حقوق حلوان
اداب كفر الشيخ
نوعية المنصوره
تجاره طنطا
حقوق القاهره
تجاره المنصوره
حقوق الزقازيق
حاسبات ومعلومات اسيوط
إعﻼم بنى سويف
حقوق الزقازيق
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني تمريض المنصوره
حقوق عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
817716
505697
468311
306652
234646
217703
236382
167928
107436
600749
589124
217479
212231
370499
376172
683391
234820
916895
465670
810496
306541
242265
297542
653139
161945
155929
151491
747519
351050
592947
815185
532241

اسم الطالب
شهاب أحمد رياض محمد
محمد السيد السيد على الوكيل
احمد سعودى خليفه حسن
محمد مجدي سليمان مصطفى
يوسف محمد عبد الحميد محمد قطب
ايات مدحت احمد محمد منصور
باسم صﻼح فاروق طلبة
حسام محمد اسماعيل عبد العظيم
محمد طارق حسن حسين محمد كامل
مريم مجدى عبدالعليم الجندى
دينا جمال محمد سﻼمه
شروق عادل خلف ﷲ محمد
نهي حسام الدين يحيي السيد
ابراهيم جمال متولى مصطفى الزيات
ايهاب محمد حسن سليمان الفقى
اﻻء احمد محمد محمود الغول
منه ﷲ احمد عبد العزيز محمد حموده
احمد محمد عبد المجيد عبدالعال
مى محمد عبداللطيف ابراهيم فرج ﷲ
مصطفى كمال دردير أحمد
ياسر مسعود السيد الدناصورى
محمد ممدوح عزت محمد
دينا سامي عبد المعز نبوى
ندا عبد اللطيف محمد علي
احمد سعد محمد محمد مهدلي
ميادة عبد ﷲ رشاد محمد
عبد الرحمن مصطفى هﻼل جويره
تقى سمير احمد محمد
نورهان عﻼءالدين عبدالمعز امين
هادى اسعد محمد الشعراوى
اميره رضا انور يوسف
محمد عبدالجواد على عبدﷲ دمين

الكلية
حقوق اسيوط
تجاره كفر الشيخ
تجاره كفر الشيخ
حقوق شبين الكوم ج منوفية
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق القاهره
حقوق شبين الكوم ج منوفية
طب بيطرى بنى سويف
حقوق عين شمس
حقوق الزقازيق
رياض اطفال القاهره طالبات
علوم عين شمس
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب م .بنها
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تمريض المنصورة
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب اسيوط
اداب كفر الشيخ
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه القاهره
علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تربية بنى سويف
معهد فنى تمريض حلوان
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
612238
321566
819446
754990
612913
368885
471318
386350
456185
353601
153143
898385
671638
728316
106991
164783
591662
430913
425679
288172
528179
237874
584759
238466
320039
108547
308111
823930
828546
170135
313330
746226

اسم الطالب
السيد شعبان السيد عطا محمد شعبان
اسراء ابراهيم عبد العزيز منصور
شادى وجيه امين كامل
احمد محمد موسى محمد مسعود
احمد عبدﷲ على محمد
هبه ﷲ عبدالباسط طه محمد منصور
سهام زين العابدين عبد العزيز عبد الخالق
امانى خليفه مصطفى خليفة
محمد فرج عبدالعليم رضوان ياسمين
حازم صﻼح عادل محمد
نورهان ابو العﻼء فراج ابو العﻼ
اسﻼم طارق علي المدبولي
غاده السعيد عبد الحميد بسيونى
محمد السيد طلعت الدهشان
مصطفى مختار عزيز محمد امين
نجﻼء حمدى محمد فايد
احمد محمد السيد رومية
ايه ﷲ فتحى عباس احمد محمد السيد
محمد حسنى صبحى احمد خليل
تغريد محمود محمد محمود
مروة محمد محمد محمود أحمد
رباب سامى بكر عبد الرحمن
غادة رجب حامد على الحاوي
يوسف هشام حسن عبده الطحﻼوي
عبد الرحمن محروس محمد السيسي
احمد ضياء الدين رفعت حسن
داليا محمد عبدالرحمن الوكيل
قناوى محمد السيد عﻼم
ياسمين محمد على محمد
مروه عيد كمال محمد
شيماء رفعت عوض صالح
مينا عبد المسيح بشرى خله

الكلية
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
طب بيطري المنيا
تربية ابتدائي العريش
تجاره بنها
تجاره بنها
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
كلية البنات علوم عين شمس
معهد فني تمريض طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي بنى سويف
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
رياض اطفال المنصوره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
حاسبات ومعلومات القاهره
تمريض الفيوم
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه طنطا
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
رياض اطفال المنصوره
تجاره انتساب موجه قاهره
تمريض شبين الكوم المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني صحى رياضه بنها
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب انتساب موجه الفيوم
طب بيطرى جامعة السادات
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
827095
399827
811148
819459
610719
303142
456581
598504
658207
220969
736469
541930
206355
682699
464418
377808
828149
604652
358416
441811
161356
352121
608792
159858
437160
674920
443039
605553
209245
731834
879511
237541

اسم الطالب
اﻻء حسن كامل محمد
مصطفى هانى محمد السيد
رويدا أحمد صالح قرنى
عمرو احمد مرعى محمد
ريم محمد محمد حسين حسن
نورا محمد عبد الحافظ كوهيه
اسراء أشرف على عبدﷲ الشعراوى
ميريهان محمد حمد محمد عيد
عزه احمد عبده ابراهيم الحفناوى
محمد شعبان محمود دياب
عبد ﷲ محمد الشحات محمد الطناني
عمرو عيد ابو الحسن عبد الوهاب
علي حسن علي عبد العزيز
فاطمه منير على عبد السﻼم سلطان
محمود محمد محمد فرج اسماعيل
احمد محمود حمزه مصطفى بان
ابراهيم يوسف ابراهيم سيد
عﻼ ابراهيم السيد احمد الحلينى
ليلى اشرف عبدالفتاح محمد
محمد صبرى محمد ابراهيم البنا
شيماء محمد احمد حميده
عمر محمد سليمان محمد عليوه
شيماء محمود السيد عثمان
هاله مسعد حامد مسعد
مريم عبد الناصر السيد مصطفى
محمد احمد محمد ابراهيم ابراهيم
اميره ابراهيم محمد عامر حسب ﷲ
نورهان محمد عبد النبى أسماعيل
عبد الرحمن سمير ابراهيم احمد قديره
ايمن ناجد اسماعيل محمد شندى
عبد الرحمن حسن خليفه عبد الحافظ
منار عربى صالح محمد فرج

الكلية
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب باﻻسكندرية
اداب المنيا
تمريض المنيا
معهد فني صحى الزقازيق
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب طنطا
اداب جامعة دمياط
تربية ابتدائي المنصوره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب المنصوره
تجاره كفر الشيخ
تربية عين شمس
كلية تجارة ج أسوان
اداب الزقازيق
حقوق حلوان
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية بنى سويف
زراعه عين شمس
اداب انتساب موجه الزقازيق
خدمه اجتماعيه الفيوم
علوم رياضة طنطا
زراعه المنصوره
معهد فني صحى طنطا
تربية ابتدائي الزقازيق
هندسة حلوان
تجاره الزقازيق
تربية اسيوط
حقوق القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
219170
243935
151451
887467
309222
501976
370475
390349
378772
465831
110997
314683
604428
324124
145538
837377
882624
748911
289620
159040
235218
682296
522634
843548
146668
317190
384728
308933
463595
730957
385326
164022

اسم الطالب
اميره ايمن ادولف ذكى
حسن محمد شعبان محمود
مها محمود سيد على
محمد اشرف محمد احمد
داليا محمد عبد الحفيظ حمزة
أوليفيا يوسف ثابت يوسف عبد الشهيد
محمود سامى محمد عبدالحليم
احمد عبدالرحمن عبداللطيف احمد عاشور
عمر حلمى صديق محمد
رحمه عوض صالح احمد الحداد
سماء مصطفى السيد محمد
محمد عاطف بكرى عباس سفق
هبة هانى على عطوة
مروة نصرالدين نصار احمد
دينا حمدى السيد الشوره
أيمن محمود محمد إسماعيل
ميرنا ناصف رمزى امين
مى مدحت محمد حسين
هدير احمد محمد حسن
عمرو نادى عبده حسين
اسراء مصطفى محمد على
على العزب صالح عبده صالح
اﻻء السيد أحمد محمد مرسى
مينا خلف تقى رياض
فاطمه احمد كامل محمود
فاطمة منصور محمد حبيش
محمد بكر جابر عوض
احمد سعيد محسن عوف
مي رجب محمود محمود البيلي
اميره صﻼح محمد فؤاد حافظ شومان
محمود محمد عطا عبدالعزيز
محمد مصطفى عبد الهادى متولى احمد

الكلية
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره القاهره
اداب القاهره
تجاره اسيوط
علوم شبين الكوم ج المنوفية
طب بيطرى اﻻسكندريه
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية كفر الشيخ
اداب انتساب موجه القاهره
تربية السادات
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب قنا ج جنوب الوادى
اداب القاهره
طب بيطرى فرع الوادي الجديد
تربية اسيوط
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تربية عين شمس
تربية بنى سويف
نوعية عباسيه
تجاره بور سعيد
تربية اسكندرية
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية بنها
حقوق عين شمس
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره كفر الشيخ
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره انتساب موجه عين شمس
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
399360
291936
726184
434605
223203
725830
233778
876706
808852
800846
738455
661253
302088
521280
747378
742367
382419
433603
368539
737127
908136
652116
163260
115146
737637
673959
322449
129244
677548
917626
838371
353230

اسم الطالب
اميره السيد مصطفى عامر الغريانى
اميرة وحيد جمعه عبد الفتاح
سلمى احمد ذكى ابراهيم
علي عماد الدين علي ابراهيم فرج
ريهام محمد سيد محمد محمود
محمد عثمان السيد عبدالعزيز
سلمى خالد صبرى احمد
كريم محمد احمد عبد الحافظ
كريم حسام عبد الحميد امين
شيماء سيد محمد عثمان
عزه السيد سليمان يوسف سالم
وليد محمد السيد عطيه عﻼم
عمر محمد محمد ابراهيم مكي
اسراء عادل محمد حسن محمد الجاهل
خلود سيد احمد زكى
ساره رضا صديق سرور
اﻻء احمد محمد عبدالرحمن الديب
مصطفى احمد عبدالهادى سليمان محمد
نهال محمد عفيفى على حسن
محمد صﻼح محمد حسن
كيرلس ناصر عوض سيفين
نور محمد محمد العجمى على احمد
سارة عزت احمد محمد
ياسمين سامى فتحى محمد
سها محمد رفعت فهمى
سلمى محمد عبد الحميد محمد ابو سقيرة
اسﻼم مصطفى فتوح غانم مليجى
جهاد وحيد احمد عبد اللطيف
عمرو محمد نجيب عبد النبى عبد الرحيم
محمد خلف عبدالحكم محمدين
سمر طارق سعيد عبد الغنى
احمد ابراهيم عتريس محمد

الكلية
علوم عين شمس
اقتصاد منزلى حلوان
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حاسبات ومعلومات حلوان
علوم حلوان
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
كلية البنات علوم عين شمس
اثار قنا جنوب الوادي
تجاره بنى سويف
دار العلوم المنيا
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اداب دمنهور
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
معهد فني صحى امبابة
تجاره اﻻسكندريه
طب بيطرى بنها
عالي هندسة بلبيس
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره طنطا
علوم الفيوم
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره الزقازيق
ع.دولى اعﻼم مدينةالشروق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره القاهره
تجاره طنطا
تمريض اسيوط
تجاره اسيوط
حقوق بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
821549
607954
901158
320993
510673
900213
161605
582184
207966
179070
659213
538890
154731
815165
843417
752226
169729
322004
212060
885935
472627
829886
376146
366196
503846
388178
683421
456815
753501
472379
437702
149201

اسم الطالب
حسناء محمد ابراهيم مصطفى
امانى عطا نصر عبد الوهاب
محمد نور الدين محمود على
مروة محمود محمد عثمان
احمد محمد أحمد محمد حموده
ايمان محمود خلف احمد
محمود حسين محمد كامل
محمود السيد على العباسى
يحيى محمد حسن ابو المعاطى
حجازي اسماعيل محمد عبد الوهاب
خالد حسان فؤاد المهدى غزاله
رويدا جمال سالم محمد سالم
شيماء حمدى عويس جمعة
اسراء عماد ثروت سطوحى
هدى على احمد محمد
اﻻء السيد محمد السعيد السيد شليل
احمد محمد بعزق عبد السﻼم
احمد عبد الهادي ابو العباس على شلبى
روان اشرف سيد فاروق
امل عبد العال سيد عبد الهادى
روضه علي السيد شعيشع
شيرين اشرف عبدالغني محمود
احمد عبدالحكيم احمد عبدالرازق عياد
احمد عصام محمد حسين
عمرو عبدﷲ حسين على حسين
اﻻء خالد جوده احمد طريح
اسماء انور احمد حرز
كريمه رفعت احمد حلمي يونس
حسن ثروت حسن على جاد
اسراء رضا عبدالعليم عبدالغفار جابر
دنيا عبد السﻼم سعد عيد
اسماء محمد عبد المعطى سليمان داود

الكلية
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تربية الزقازيق
تجاره سوهاج
تمريض شبين الكوم المنوفية
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية سوهاج
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره طنطا
اداب القاهره
اداب انتساب موجه بنى سويف
تجاره طنطا
معهد فني صحى اﻻسكندريه
رياض اطفال بنى سويف
نوعية المنيا
تربية رياضيه  /بنات المنيا
تجاره بور سعيد
تربية الفيوم
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره عين شمس
علوم اسيوط
تجاره كفر الشيخ
اداب اسوان
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات بنها
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
تربية/رياضه المنصورة
حاسبات ومعلومات بنها
تربية رياضيه بنين بور سعيد
تجارة جامعة السادات
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
880205
243291
603045
660067
654575
584995
126449
432384
130604
726955
576963
291747
885783
593645
137565
314398
653923
301610
650994
756947
749992
577568
806814
427982
219255
666309
662984
889704
613440
357359
821972
532778

اسم الطالب
مينا نبيل رزيق غالى
اروى عاطف محمد خيري عبد الرسول
خلود ايمن محمد محمد الغمري
محمد كمال الدين صالح حمودة
سها محسن محمد طه
عبد الفتاح عصام عبد الفتاح محمد الفقى
اية هاني محمد عبد الحليم
محمد رضا عبدالعزيز احمد ابراهيم
اميرة احمد عبد الرؤف احمد
خالد عﻼء الدين عبد الرحمن عبد الرحمن جميل
هدير ابراهيم لطفى سلطان
محمد محمود عواد زامل
مى سامح محمد عبد الحليم
شروق محمود رزق ابراهيم
احمد محمود احمد عبد الحميد
اسراء اسماعيل محمد البكل
شادى احمد عوض الشربينى الرفاعى
علي جمال على عصيد
امنيه حسام الدين محمد سالم ابو زيد
عبدﷲ عبدالرحمن سيد عبده بحيرى
رانيا حسين عوض حسين
عبد ﷲ على محمد زكي
كارولين بركات ولسن يواقيم
محمد عبد العزيز ابراهيم محمد السبعاوي
نورهان محمد احمد محمد
احمد عبد العزيز احمد غازي
الزهراء عبد ﷲ المهدى يوسف
جهاد اشرف احمد عبد الغنى
محمود السيد عبدﷲ السيد
باسل عبد الناصر احمد محمود
يسرا كمال الدين النجار محمد
احمد حسن عوض ابراهيم

الكلية
تربية اسيوط
تجاره القاهره
تربية الزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
دار العلوم ج القاهره
تجاره طنطا
دار العلوم ج القاهره
تجاره دمنهور
دار العلوم ج القاهره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تمريض طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية اسيوط
تربية ابتدائي جامعة دمياط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي شبين الكوم
تجاره انتساب موجه المنصوره
تمريض شبين الكوم المنوفية
تجاره المنصوره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم جامعة السويس
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه بنى سويف
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
حاسبات ومعلومات المنصوره
علوم المنصوره
تجاره اسيوط
تربية الزقازيق
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
طب بيطرى دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
540040
913791
730089
902737
227077
735915
539915
592083
909977
307750
876806
754511
736407
242680
312946
915943
542388
591498
535479
801085
380746
221377
285757
882960
895629
578196
835913
286071
913929
464333
557987
808550

اسم الطالب
ساره عبدالعزيز غازى جبريل
ساره محمد سعد محمد
منى محمد فؤاد بلتاجى زيدان
ايه عباس عبده عباس
فاطمه عادل حسين على
نورهان محمد السيد على اسماعيل
هاجر علي احمد مصبح
سما محمد ناصر عبد الرحمن دهب
حسن عبدالرؤف محمد عبد العال
منى محمد احمد بدوى
ميرنا عادل صادق مسعد
عبدالرحمن محمد فؤاد احمد
صهيب سعيد حلمى محمدسيد احمد
محمود ربيع محمد محمد
اسماء فتحي على نافعه
شنوده ناجى مهنى حنا
معاذ على الحبشى عبد الغنى سليمان
نورهان عﻼء على غنيم
أيه رمضان حسن المنزﻻوى
حسن محسن على البيومى
زينب السيد موسى السيد
نورا محمود شكيب احمد
داليا عبد ﷲ عبد الراضى احمد
اسماء خالد عليان على
شنوده سيف المسيح رياض عبد المسيح
آيه احمد عبد المنعم السيد الديب
محمد عبد الرضي سعد محمد
رانيا محمد عصام الدين كامل غانم
هاجر ابراهيم احمد فاضل
عبد العزيز صالح عبد العزيز عبد العزيز السيد
فاطمة الزهراء عمر مصطفي مشالي
محمود عبد المجيد حلمى محمد

الكلية
علوم دمنهور
تربية اسوان
تجاره جامعة السويس
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
حقوق انتساب موجه القاهره
نوعية الزقازيق
اداب دمنهور
طب بيطرى المنصوره
كلية تجارة ج أسوان
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية اسيوط
تربية العريش
تربية رياضيه بنين الزقازيق
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
معهد فني صحى بنها
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
علوم رياضة طنطا
فنون تطبيقية جامعة دمياط
علوم دمنهور
حقوق بنى سويف
تربية عين شمس
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره عين شمس
اداب اسيوط
تربية سوهاج
تربية ابتدائي طنطا
تمريض قنا جنوب الوادي
اداب القاهره
تربية اسوان
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
تربية دمنهور
دار العلوم المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
443691
536650
582203
352885
504573
355482
145832
390313
132491
822247
819346
729511
103546
891337
301572
446763
592324
509859
133625
749468
661561
529726
654741
751402
132481
462092
657111
463236
429361
886773
603126
286576

اسم الطالب
دعاء سمير محمد ابوالفتوح الديب
دنيا السعيد محمد محمد الصردى
احمد محمد عبد ﷲ ابو حليمه
روان ماهر احمد احمد
أمجد سمير شرقاوى جريس
شيماء ابراهيم عبد ربه شاهين
محمود ابو بكر محمد حسين
رمضان فتحى رمضان عاشور
مصطفي عشماوي عبد المحسن عشماوي
هناء احمد حزين سالم
احمد عبد العزيز عنتر تغيان
محمد عصام محمد شحاتة
سماء ابراهيم حسين يوسف مصطفى
محمود سيد احمد تمام
اسﻼم ايمن سعد رمضان
كريم محمود فاروق محمود المهدى
ايه مصطفى طه العيسوى
محمد ناصر محمد مصطفى أبو العﻼ
حبيبه سيد ادريس ابراهيم
يوسف على عبد السﻼم على
وفاء محمد عبد العزيز رزق محمود رمضان
احمد محمد على محمد عبدالرحمن بوادى
سما جنيدى محمد ابراهيم
محمد فايز ابراهيم طه بصلة
محمود السيد ابراهيم عبد ﷲ
وﻻء رضا فتحى ابراهيم البيلى
ريم وليد عبده السيد قطب
عﻼء مرعى على حسن المكاوى
هبة عبد الموجود محمد سالم
مينا رزق خليل ابراهيم
وفاء السيد السيد مطاوع سليم
احمد مسعود عبدالقوى احمد عبد المعطى

الكلية
تربية طنطا
طب بيطرى دمنهور
تجاره طنطا
زراعه عين شمس
اداب كفر الشيخ
تجاره عين شمس
تجاره القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب م .بنها
اداب قنا ج جنوب الوادى
حقوق بنى سويف
تجاره عين شمس
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره اسيوط
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب كفر الشيخ
تربية جامعة دمياط
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره القاهره
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تربية المنصوره
اداب دمنهور
تربية رياضية بنات المنصورة
تجاره بور سعيد
حقوق الزقازيق
حقوق اﻻسكندريه
حقوق المنصوره
تجاره كفر الشيخ
علوم اﻻسكندريه
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
تربية طفوله الزقازيق
حقوق القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
143903
322787
593999
309929
285628
587399
730157
286493
520672
729239
679723
668124
825483
908022
666360
237749
596616
123470
351721
116522
609076
317610
655951
736859
662451
366125
470496
356029
167585
726795
306878
425452

اسم الطالب
محمود سالم عبد العال سالم
اية عبد الفتاح مصطفي عبد الفتاح جاد
شهنده سمير سمير السيد خليل
سيد محمدي سيد البديوي صدقة
عمر ميسور محمد حسين
نها عزت عبدالباقى محمد يوسف
لبنى اشرف عبدالعزيز محمد بسيونى
محمد خالد فتحي عبد الحميد نصار
هاجر عصام يوسف مغازي
فاطمه عاطف عبدالسﻼم محمد عزت
احمد حمدى احمد ابراهيم
محمود عبد الغنى العدل قدره
هيام عبد الفتاح محمد احمد
كريمان محمد احمد محمود
يارا ايمن عيسى جاد السايح
اﻻء جاد عبدﷲ محمد عبدالسﻼم
ساره عمرو ابو العز مصطفى
شهاب الدين مصطفي عثمان عبد الحليم
عمر عبدالرحمن على محمد
احمد سيد ابو الوفا محمد عثمان
محمود محمد سيد احمد محمد
مصطفى انيس عبدالعاطى عبدالنبى كريم
على ابوطالب جوده رمضان
اسﻼم احمد بدر الدين السيد
عوض كمال عوض الحسانين الشهاوى
محمد عبدالعال متولى ابراهيم حسن
محمد جمال محمد عبدالعظيم حسنى
تقى رمضان حسنى ابوالليل
احمد رشاد رياض حموده
سهيل على حسن احمد حسن ثروت
سمر سعيد عبد الحكم سيداﻻهل
كريم محمد طاهر الحمزاوى

الكلية
علوم القاهره
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
معهد فني تمريض المنصوره
تربية ابتدائي السادات
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تجاره انتساب موجه قاهره
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره بنها
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
نوعية فنيه قنا
حقوق سوهاج
علوم رياضة جامعة دمياط
علوم حلوان
اثار قنا جنوب الوادي
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
نوعية الزقازيق
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية رياضيه بنين المنصوره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
معهد فني صحى بنها
تجاره كفر الشيخ
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
دار العلوم ج القاهره
تجاره دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
655088
549588
294976
889891
111111
439456
381666
133462
878977
586055
502364
364806
231506
141531
378045
364719
583283
354981
727379
456150
806737
683581
105074
739643
818977
245205
364387
453265
147596
614971
803687
310793

اسم الطالب
محمد السيد حسين حسن الجوهرى
اية شوقي احمد رزق صالح
مينا جمال حلمى يوسف
اميره وفقى مراد احمد
ندا عبد العال محمد عبد الحكيم
رنا محمد صالح صالح القاصد
مى عطيه السيد عطيه
عﻼ عاطف علي عبد العزيز
اسماء حسن مرعي قاسم
عﻼء محمد على درويش
محمد مفرح علي الشناوي
مارلين راوى لحظى زخارى
ساره سيد عبد ﷲ فرج
محمد احمد عبد الظاهر رمضان
هاجر سليمان سيد بدوي
فاطمه خالد محمد شحاته ابراهيم
نورهان جمال السيد حافظ
ساره عمرو عبدالفتاح ابراهيم
محمد صبحي صميدة الشرقاوي
مصطفى احمد مصطفى حامد سليم
رفيدة عﻼء محمد عبدالعظيم
عمرو احمد رضا محمد حجازي
امنية جابر فخرى حسين
محمود محمد عبدالحليم محمد
بسمه جابر عبد الرحمن على
اسماء صابر على الصاوى
نورهان حسام السيد عبد ربه
ميرنا ناجى نصيف صادق
زينب فتحى احمد محمد الشرابى
ايه السيد عبدالعال محمد
ايه احمد محمد سيد
دينا ياسر محمد محمد

الكلية
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره دمنهور
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
تربية ابتدائي اسيوط
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره دمنهور
معهد فني صحى امبابة
اداب انتساب موجه حلوان
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره طنطا
اداب اﻻسكندريه
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اداب عين شمس
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
حقوق عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب طنطا
اداب المنيا
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
علوم القاهره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية المنيا
طب بيطرى القاهره
رياض اطفال القاهره طالبات
علوم طنطا
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب الزقازيق
تربية ابتدائي المنيا
تربية ابتدائي السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
214943
212113
817060
457774
244480
892328
355149
678805
726555
207524
451316
585813
803713
589085
587533
608321
747812
533151
222699
671194
841790
652294
801034
391707
543354
525324
883192
228882
609547
218038
437177
749870

اسم الطالب
احمد مصطفى حسين محمد الغورى
مريم محمد بركات عبد الفتاح
حسام حسن عبد ربه حسن
اسراء السعيد عبداللطيف راشد
مروه يحيي احمد محمد ابراهيم
محمد خلف حسن حمد ﷲ
نرمين عامر ابراهيم علي
نيره عﻼء محمود عبد المطلب ابو الوفا
ساره حسن احمد حسن عبد الرحيم
مارينا هانى قدرى فوزى
عمرو مصطفى عبدالهادى حماد
نادر نجيب ابوشبانه قاسم
رانيا مصطفى محمد حسن
محمد صابر محمد درويش
سالي جمال عنتر عبدالمهيمن الزعلوك
مرهان تادرس عبد الشهيد رزق تادرس
كوثر وليد عبد العظيم حسن
سماح محمد عبداللطيف ياقوت قاسم
ايفان سمير عزيز ميخائيل
امير احمد عبد المنعم السعيد الباز
صفاء حسن محمد حسن
احمد نادر عاصم الحسانين همام
على يونس على عرابى على محمد
بسنت عصام اسماعيل مصطفى ابوجندى
كريم اسامة محمد سيد احمد
مريهان فتحى عز الدين عبده سعد
رنا جمال فريد يوسف
سيف الدين مدحت احمد الخولى
نبيلة ابراهيم مصطفى احمد
بسنت احمد حسن محمد
ميار صﻼح سالم عوض سالم العتى
محمد عزت احمد حسن

الكلية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
حقوق بنى سويف
تربية ابتدائي طنطا
علوم القاهره
علوم رياضة اسيوط
حقوق حلوان
اداب المنصوره
تجاره جامعة السويس
اعﻼم القاهره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى طنطا
تمريض المنيا
تربية رياضيه بنين طنطا
علوم طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية أساسي اسكندرية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
حقوق بنى سويف
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب باﻻسكندرية
اداب المنيا
اداب القاهره
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره اﻻسكندريه
اداب اسيوط
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية الزقازيق
علوم القاهره
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
593998
804167
180751
885024
738797
292449
833699
152081
135348
533829
897411
456060
372328
300339
578764
892051
599048
586258
283290
146074
457443
603284
877952
750990
821928
531307
234427
383553
735099
109976
469539
659034

اسم الطالب
سلوى السيد شعبان نصار
جيﻼن جوزيف جورج خليل
على عمر على سعيد
حاتم هانى سلطان عبد المسيح
سميره حماد حسن علي حسن
امل محمد عبد اللطيف عبد الخالق
علي ابو الوفا علي محمد يونس
مصطفى جميل جابر ابراهيم
محمد يحيي رمضان مهران
اية خميس عبدالعاطى عبدالحكيم
هويدا حسين محمد عبد العال
مصطفى محمود محمد محمد السيد اسماعيل
بسنت اسامه محمد مصطفى
اسماء سعيد احمد شافعى محمد
عمر احمد محمد اسماعيل زايد
سماح خضر حمدان عبد الحليم
كارين ناجى نبيه رزق
ليندا خالد احمد السامولى
تادرس مجدي ميخائيل باسيلى
عﻼ محمد زايد متولى حماد
هبه ﷲ السيد نصر دبل
شريف حسين حسان حسين
احمد علي بكر احمد
محمد صﻼح محمود اسماعيل المنسي
عائشه محمد احمد مصطفى سعودى
احمد ماهر جﻼل عرابى
على مرعى على رزق
عبدﷲ محمد سيد خليفه حسن
ماريان لطيف شنودة سدراك
مايكل عياد جابر بخيت
احﻼم جمال محمد عطوه
امل محسن ابراهيم توكل سعود جميل

الكلية
علوم جامعة دمياط
رياض اطفال المنيا طالبات
تربية الفيوم
علوم اسيوط
تربية طفوله الزقازيق
علوم القاهره
اداب قنا ج جنوب الوادى
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره انتساب موجه حلوان
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
تجاره سوهاج
تجاره طنطا
كلية البنات آداب عين شمس
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره طنطا
تجاره اسيوط
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر
تجاره طنطا
تجاره عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
تجاره طنطا
تجاره اسيوط
تجاره بور سعيد
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب الزقازيق
زراعه القاهره
اداب كفر الشيخ
تجاره كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
679011
910951
387769
317730
734781
225685
431892
378663
594361
145776
127692
358694
321190
451508
428573
370745
505414
843550
587718
383306
557766
821551
135777
661149
128191
442500
387433
894722
447095
214096
432388
359105

اسم الطالب
مى ابراهيم محمد السيد غنيم
مصطفى محمد على ابراهيم
بسنت عبدالعاطى مبروك عبدالقادر
محمد احمد جبر محمد نبايل
يوسف مصطفى رجب احمد
انا سيمون خليل انور خليل
محمد احمد خيرى راشد احمد
احمد جمال سالم ابو يحى
اية أحمد على المتولى الموافى
محمد سمهان رفعت رياض
مريم جمال الدين محمود السيد
نورا هشام محمد احمد
ايمان سمير شندى أبوعيشه
احمد جمال السيد عايد
نور جمال الدين محمد محمد موسى
محمد ناجى يوسف ابوالعﻼ عبدالواحد
محمد محمد علي احمد
اسﻼم على فتحى على
رانيا جﻼل فكرى رمضان خليل
دعاء محمد عبدالعزيز السيد
اسراء رمزي مسعود عبد الرازق عبدالحميد
رقيه عبد الفتاح جمعه احمد
سمرا خالد محمود مصطفي
محمد عمرو حسن عطاﷲ نور
ميرنا زكريا فرج عطية
محمد احمد محمد احمد ﻻطه
احمد ابراهيم عبدالمنعم احمد عامر
ايه الظريف محمود احمد
محمد عبد العزيز المغاورى عبد العزيز جابر
احمد سمير عبد العاطي السيد
محمد سعيد محمد مصطفى بخيت
محمود احمد عيد غنيم

الكلية
معهد فني صحى المنصوره
اداب انتساب موجه اسوان
تجاره بنها
اداب انتساب موجه بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم حلوان
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه بنها
تجاره جامعة دمياط
اداب انتساب موجه عين شمس
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
تجارة جامعة السادات
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
تربية/رياضه بنها
تربية ابتدائي عين شمس
تجاره دمنهور
إعﻼم ج جنوب الوادى
حقوق عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم القاهره
علوم جامعة دمياط
تربية ابتدائي بنها
تجاره سوهاج
حقوق طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
304757
876807
306828
894140
815258
653901
670800
741387
373079
464509
295365
679651
824329
455280
810681
584605
605194
154057
303681
748207
653183
895960
844156
607670
802064
441680
675807
136524
585465
210569
232236
379474

اسم الطالب
منة ﷲ متولي صﻼح الدين احمد فرج
ميرنا فيكتور موريس سعيد
اميرة السيد على يوسف
شيماء ناصر لبيب عبد الغني
علياء عاطف على عبد المحسن
مريم نبيل محمد عبد الفتاح حسن
شيماء ابراهيم ابو العنين ابو العنين
احمد صﻼح محمود عبدﷲ
فاطمه محمد حمدى سعد السيد
حسام فتحى عبد الجليل حسن حسان
دينا مجدي حسنين محمد حسنين
ايمان صﻼح محمد مقلد
سميرة محمود احمد ابراهيم
عبدالهادي محمد فايد محمد عصر
محمد عاطف محمد احمد
خلود نصر بﻼل اﻻتربى زيدان
فاطمة محمد على محمد
ساره اسماعيل بريك عبد الجليل
اسراء عادل محمود الظريف
عبد الرحمن ممدوح محمود هاشم
غفران عﻼءالدين عبد العليم سﻼمه فوده
ميار رفعت محمود على
اسماء احمد صﻼح نظير
مهاب مجدى فؤاد البندارى
مجيد عاطف بطرس حنا
محمود عبدالعزيز احمد مساعد سليم
محمود عبد ﷲ محمود عوض ﷲ حسن
هدي محمود محمد زكريا
ايه محمد عبدالمنعم علي محمد
ساندرا عطيه لمعى بخيت
محمود عصام احمد سلطان
محمود رفعت عبدالعزيز على العيسوى

الكلية
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
تربية اسيوط
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
اداب سوهاج
رياض اطفال المنيا طالبات
رياض اطفال المنصوره
تجاره المنصوره
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
طب بيطرى المنصوره
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
اداب سوهاج
حقوق اسيوط
اداب المنصوره
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية بنى سويف
اداب شبين الكوم ج المنوفية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
طب بيطرى كفر الشيخ
تجاره سوهاج
دار العلوم المنيا
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
نوعية المنيا
اداب طنطا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
بنات علوم رياضة عين شمس
تجاره المنصوره
علوم عين شمس
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
حقوق عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
814727
451860
606886
508464
245211
117495
244755
358856
666686
370868
725647
277646
442113
280041
106912
160294
594014
121137
744826
598090
537859
322300
589298
181135
651683
739488
526357
606188
672371
360095
548508
526917

اسم الطالب
عبدﷲ ابوالفتوح محمد عبدالغني
مؤمن على انور على سليمان
ندى عادل فؤاد محمد
ريهام محمد جمال الدين السيد خليفه
ايه اشرف عبد السميع عطيه
اسماء عبده حسن عثمان
محمد مجدى عبد اللطيف حموده
منه ﷲ خالد امين حسين
خالد السعيد لطفى عبد الحميد
ابراهيم فوزى عيد علي
يارا صبرى احمد على عبدﷲ
احمد ياسر محمد صﻼح المخزنجى
محمد عبدالستار اسماعيل ابراهيم الشلبى
احمد ابراهيم جميل احمد
ندى محمد سالم الفقي
تقوي احمد جوده سيد
هاجر سعد عبد الجليل الشربينى
ابراهيم ممدوح مصطفي علي
احمد صﻼح خليل عبدالحميد
سماء عادل كمال الخباطى
آيه رمضان سعد الشرقاوى
محمود محمد عصام على عبدالمجيد
محمد اشرف عبد الشافي سكين
شيماء وجيه ابراهيم عبد الجواد
محمد احمد انور محمد حسن الفخرانى
محمد علي السيد علي
ابراهيم محمود محمد بسيونى مرعى
بسام عبدﷲ ابراهيم عبد الرحيم
محمد عماد الدين محمد المصلحي
عبدالرحمن شعبان سعد عبدالغفار
عبدالحميد حسن عبدالحميد عبدالعزيز عﻼم
سلمى ياسر عبد الوهاب عامر عريشه

الكلية
معهد فني تمريض المنيا
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم حلوان
كلية البنات علوم عين شمس
علوم رياضة الفيوم
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات عين شمس
اثار قنا جنوب الوادي
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تمريض طنطا
حاسبات ومعلومات عين شمس
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
اداب بنى سويف
دار العلوم ج القاهره
زراعه القاهره/رياضة
نوعية بور سعيد
تربية جامعة دمياط
تجاره دمنهور
تجارة جامعة السادات
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
تربية ابتدائي الفيوم
حقوق المنصوره
حقوق الزقازيق
علوم طنطا
نوعية فنيه الزقازيق
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
651156
745986
159273
663735
427695
394774
454557
207347
611227
920557
822640
735149
897134
537534
835750
605525
359521
677599
608694
678520
454270
368628
520242
370106
828437
725411
506663
141887
511700
105696
225536
425467

اسم الطالب
مرام عبد الرحمن عبد الﻼه محمد
محمد السيد محمد محمود سليم
شروق عبد الناصر طه احمد
محمود ابراهيم عوض ابراهيم
دينا حامد محمد البنا
انطونيوس يوسف زكريا اسكندر
يارا السيد محروس الزيات
شادى يسرى جرجس انس
دعاء محمد السيد محمد
ايه صﻼح مصطفى عبد الﻼه
جهاد عبد الرحيم احمد محمد حسن
اميره عبدالرحمن محمد الهادي
احمد خليفه محمود على
نسيمه عبد العظيم عبد الحميد احمد ابو الغيط
زينب حسين محمد نو ر
ندى عبد ﷲ السيد خليل
هنى فتح ﷲ رمضان مصطفى
عاشور سامى عاشور عطفي
محمد احمد شوقى احمد السيد
ايه محمد فرج محمد طه الصاوى
سلمي صﻼح مصطفي سليم
محمود محمد محمود السيد البﻼسي
مى يحيى عبد الحليم الدخميسى
احمد عاطف سعد هاشم
مها بدرى محمود محمد
صﻼح الدين ايمن محمد اسماعيل
بسنت ياسر فوزى ابراهيم محمد
محمد رسمى على خلف
روان اشرف قطب شعبان محمد
ياسمين عبد العزيز سيد ليثى
سارة جمال نصر ابو العنين
محمد فتحى السيد عبدالعزيز البحراوى

الكلية
تجاره بور سعيد
معهد فني صحى رياضه اسماعيلية
تربية ابتدائي بنى سويف
ك.ت .فني منشات بحريه بور سعيد
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه الزقازيق
زراعه المنوفية/رياضة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب الزقازيق
تجاره سوهاج
اداب قنا ج جنوب الوادى
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره سوهاج
علوم دمنهور
معهد فني صحى اسوان
تربية الزقازيق
اداب القاهره
تجاره المنصوره
حقوق الزقازيق
تربية ابتدائي المنصوره
زراعه طنطا
نوعية بنها
حقوق جامعة السادات
تجاره انتساب م .بنها
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تجاره جامعة السويس
حقوق اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
اداب دمنهور
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تجاره القاهره
حقوق اﻻسكندريه

Page 5018 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
535691
447871
581013
911414
584228
596040
507709
812091
878224
469997
755079
510201
823941
315843
166043
503517
242984
533741
211956
443693
280490
299663
117433
470952
315258
913291
735100
134008
660620
116736
726432
106043

اسم الطالب
اﻻء مرضى عبد الجواد بديوى
محمد احمد ابراهيم عبدﷲ
عمرو حمدى السيد السيد البردينى
عبير محمود احمد خليل
سامر عبدالجليل محمد صيام
اميره عماد فهمي احمد ابو المجد
ابانوب عادل صالح جبرة قرياقص
عبدالرحمن على ناجى محمد
سلمى حسين مصطفى على
فؤاد معوض فؤاد معوض احمد سليت
اسامه عبد المجيد محمد عرفة السخاوى
محمد جميل عبد الحميد محمد جويد
سامى على عبدالمنعم على
محمد علي عبد الغفار عامر ربيع
اسراء محسن عبد العليم عبد الواحد
نادين مجدي مصطفى عبدالحميد
جهاد مسعود سعدالدين معوض
اﻻء محمود محمد حسن سويدان
ندى محمد صالح ادريس
ريم عبد العزيز عبد الفتاح عبد الحكم الديب
همسة مصطفى على شاهين
محمود محمد عبد الحافظ احمد عثمان
نورهان ماهر حسين حسن
أحﻼم سمير السعيد متولى محمد
احمد ممدوح محمود احمد عفيفى
احمد طلعت احمد على
نسرين طلعت فتحى اسماعيل
هدير عادل سعد محمد السيد
احمد محمود السيد عبد الهادى
خالد ايهاب اسماعيل محمود على
احمد ربيع محمد كريم
ريم ياسر سمير رجب

الكلية
تمريض دمنهور
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
تجاره طنطا
تربية اسوان
علوم المنصوره
اداب جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه دمنهور
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
علوم اسيوط
علوم كفر الشيخ
تربية/رياضه العريش
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تمريض الفيوم
علوم رياضة جامعة دمياط
علوم حلوان
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه الزقازيق
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه
دار العلوم ج القاهره
اداب انتساب موجه طنطا
نوعية فنيه كفر الشيخ
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
اقتصاد منزلى حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
106879
217395
535658
121976
671252
314293
234488
760308
428293
741406
114477
610118
205193
162906
442327
887262
512620
374597
218715
361116
356966
904007
617383
533444
136938
529251
885926
833800
750101
434352
679514
675283

اسم الطالب
عبد الرحمن سيد سيد امام ابراهيم
هويدا عبد الخالق حسين محمد موسى
ساره اشرف السيد بطيشة
اسماء احمد زكى اسماعيل
اسراء مصطفى حسنين الجوهرى
نيرة عيد سيداحمد الخواجة
محمد وجيه كمال محمد اسماعيل
نجوى ابراهيم محمد سالم
حسين ابراهيم حسين محمد احمد
انور ابراهيم انور حسن
امنة مصطفى محمد يوسف
إلهام السيد عبدالرحيم بيومى
نورهان محمد عبد المنعم مصطفى
دينا سيد عويس سيد
عماد حمدي مرسي درويش
حسين ماهر عبد الحافظ احمد
ميرنا صبحي عبد الفتاح محمد حﻼوة
محمد اسامه وهبه سيد المحمودى
عمرو محمد مصطفي محمد
رنا عصام على موسى شافعى
محمود زكريا حمدى عبدالحميد محمد
هاجر محمد عطيه محمد
اسراء محمد عبده الخضرى
مها جابر غازي ابوحامد
مريم محمد احمد محمود
عمرو محمد طلبه رسﻼن عمر
ارينى جمال غطاس عبد المسيح
محمد فتحى فؤاد حسين
محمد بدرى الشبراوى محمد
عبد الرحمن عادل محمد عطا ﷲ
نهى محمد عبد اللطيف الدسوقي
شروق احمد مصطفى محمد الرصاص

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره دمنهور
علوم القاهره
تربية ابتدائي المنصوره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه عين شمس
نوعية الزقازيق
اداب اﻻسكندريه
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
حقوق القاهره
تربية الزقازيق
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تربية الفيوم
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا
علوم اسيوط
نوعية اﻻسكندريه
حقوق بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق انتساب موجه عين شمس
حقوق عين شمس
اداب سوهاج
زراعه دمياط/رياضة
تمريض دمنهور
طب بيطرى القاهره
علوم اﻻسكندريه
تربية اسيوط
تجاره سوهاج
علوم رياضة اﻻسماعيليه
علوم اﻻسكندريه
تمريض المنصورة
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
583266
467428
310937
813040
362196
815696
650112
284884
592092
806445
583116
726767
919777
814687
809124
289793
658591
880896
811793
375665
529495
388358
545258
283890
453145
650690
303846
524125
678070
281616
132300
292026

اسم الطالب
ندى محمد عبدﷲ ابراهيم التعلبي
ندى هشام محمد عبد ﷲ عبود
نورهان نبيل محمود ماضى
دعاء احمد محمد منصور
مها عصام الدين جمال على شعﻼن
نرمين وصفى واصف قلدس
ميار احمد محمد مسعد
اية محمد فاروق محمد
عبير طه احمد الفار
دينا عبد ﷲ محمد آمين
جهاد أحمد محمد مصطفى زهره
محمد محمد مسعد التابعى
اسماء محمد نوح عابدين
ديفيد ابراهيم كفاية بادير
محمود سيد على محمد
ندى اشرف بدوى موسى بدوي
احمد محمد عبد السميع اسماعيل
ايمان حسن على حسن
محمد حمدى محمد حسين
عماد جمال نقوﻻ ميخائيل
محمد جمعة شحاته رحومه خميس
محمد رضا السيد سالم نصير
عبد الرحمن شحاتة حسن اسماعيل شاهين
عبد ﷲ محمد عطية محمد عثمان
سلمى مسعد ربيع محمد
ايمان الهادى محمد العوضى احمد
هاجر رأفت محمد سالم
شيماء صﻼح سيد احمد احمد ابراهيم
اميره حمدى عبد البارى احمد عبد البارى
يوسف اسامة ابراهيم عثمان عبدﷲ
محمد سمير متولى محمد
زينب عبد المنعم محمد على

الكلية
تربية ابتدائي طنطا
تجاره كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي المنيا
حقوق عين شمس
تجاره اسيوط
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية جامعة دمياط
اداب انتساب موجه المنيا
نوعية طنطا
تجاره بور سعيد
تربية سوهاج
تجاره اسيوط
تجاره سوهاج
تجاره القاهره
تجاره طنطا
اداب اسيوط
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره انتساب م .بنها
معهد فني صحى اﻻسكندريه
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم طنطا
اداب المنصوره
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
زراعه اﻻسكندريه
معهد فني صحى المنصوره
اداب عين شمس
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
اداب انتساب موجه القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
314249
837197
603965
614250
903714
909128
537242
367013
729799
533580
293875
665774
112439
741042
432521
682490
168016
532621
741622
663434
165991
179601
353217
240772
378624
738240
237182
600723
204763
670643
883274
323138

اسم الطالب
ريهام ابراهيم محمد منصور الشافعى
حسام احمد يوسف على
محمد فوزى عبد المنعم احمد نايل
ريم فتحى السيد حسن
عبد الغنى عاطف عبد الغنى يوسف
اسامه احمد على عمر
عبير رجب عبدالحليم عبدالواحد عامر
محمد فايز محمد احمد ابوالريش
ليليان الفى عطيه يعقوب
ميسرة عبد الحميد محمد محمد بلح
شادي نبيل سمير تادرس
اسراء اسماعيل عبد العظيم حسن عرام
اسراء سيد محمود اسماعيل
محمود سيد محمود احمد
فهد محمد رجب شحاته حسين
رضوى احمد نصر المتولى صقر
ساميه ممدوح الواحى محمد
احمد جمال محمد عبدالبارى
عبدالرحمن محمد هشام محمودمحمدسليمان
سهيله اسامه محمد ابراهيم حزمه
امنيه عبد الخالق محمد محمود
اسراء ثروت محمد عبد ﷲ
مصطفى سعيد مصطفى عباس محمد
فاطمه محمد محى الدين محمد كساب
على محمد على حسن محمد
احمد عصام نصار منصور
امجد محمد شاكر الحنفى
هدير حسين كمال غنيم
يوسف عمر بدر الدين عمر خليل
اميره مغاورى محمد ابراهيم حسن
مارى يوسف لويس زخارى
اميرة القطب ابراهيم على عيد مرعى

الكلية
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تجاره بنها
تجاره بنها
حقوق سوهاج
معهد فني صحى رياضه اسوان
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تربية ابتدائي بنها
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره دمنهور
تجاره انتساب م .بنها
رياض اطفال المنصوره
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
علوم رياضة اﻻسماعيليه
تمريض اﻹسكندرية
اداب انتساب موجه المنصوره
دار العلوم الفيوم
تجاره دمنهور
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تربية ابتدائي المنصوره
اداب انتساب موجه الفيوم
تجاره بنى سويف
حقوق انتساب موجه عين شمس
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه الزقازيق
حقوق القاهره
تجاره المنصوره
تربية ابتدائي اسيوط
معهد فني صحى بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
109945
730184
524864
286860
204484
464389
650918
897144
880787
659121
476956
293290
597571
166242
583978
601300
913839
352398
818662
448096
879537
152026
876226
285930
318133
809752
672272
582589
372602
159397
540673
205363

اسم الطالب
عبد الرحمن احمد محمد رجب
ايه اسماعيل عبد الفتاح السعدى
نيره ايمن على الرشيدى
اية عرفات موسى احمد
لبنى محمد محمد على
محمد عيد محمد محمود سلطان
ميرنا هشام محسن محمد عطاﷲ سراج الدين
صﻼح محي الدين صﻼح ابراهيم
ساره عربى جعفر حسن
محمد عزت المتولى عبد العزيز صالح
خالد عبدالسميع محمد السباعى شامة
منة ﷲ علي محمد مراد
إبراهيم ناجي عبد السميع البيلي الغندور
اسراء ناصر محمد جوده
هانى شاكر كامل ابو قوره
حازم انس حسنى محمد عبد المطلب
نور رجب محمد خير يحيا
محمود خالد محمود محمد
ايرين وهيب لمعي وديع
محمد احمد السيد احمد عثمان
حسن محمد عصام حسن محمد
عبد الرحمن محمد حسن حسنين
هاجر عواد حسنى عبد العزيز
عنان هشام السيد عبد المجيد خليفه
محمد صﻼح محمد دسوقى
ابتسام إسماعيل محمد السيد
هناء ثروت ابوالفتوح موسى
روضة محمد عبد الستار عبد الخالق زيدان
ايه رزق احمد ابوالمجــــد
محمد حسنى محمد احمد
مروه عمر محمد خليل
مارينا سعد لطفى عبد ﷲ

الكلية
تربية ابتدائي عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
زراعه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره عين شمس
نوعية موسيقيه كفر الشيخ
حقوق المنصوره
تربية رياضية بنين سوهاج
معهد فني صحى اسيوط
علوم رياضة المنصورة
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تربية الفيوم
اداب طنطا
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
تربية اسوان
حقوق عين شمس
نوعية المنيا
زراعه طنطا
عالي هندسة بلبيس
علوم رياضة بنى سويف
طب بيطرى اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية المنيا
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره طنطا
علوم رياضة سوهاج
تربية بنى سويف
تربية السادات
حقوق انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
245431
102448
229055
360701
899280
121407
121760
742445
385584
673203
895993
296968
676436
228308
294660
179686
367571
836254
371732
727016
543872
650446
901841
235848
207930
677464
448176
471728
152082
375309
185020
356636

اسم الطالب
منى احمد عبد الغنى حسين
بيشوى سيدهم اسرائيل نقوﻻ
يوسف عمرو حسن شاكر
سلمى اشرف مختار مجاهد السيد
اسماء محمد عثمان محمد
كريم محيى حامد حنفى خطاب
اميره جمال مرسى احمد الرهاوى
امل احمد عبد الباسط مصطفى
محمد ابرهيم عبدالراضى جبريل
ندى عبد العزيز عطا عبد المنعم الزنكلونى
اﻻء حماد صادق عبد الواحد
يارا طارق محمد امين
حليمه عبد العزيز السيد المصلحى عوض
عبد الرحمن سامح حسنى محمد غريب
محمود جمال فكري عبدالعزيز
اميره بكرى عبد الستار حسين
مياده على محمد عبدالرازق ابوالخير
احمد محمد قناوى يوسف
خلود خالد السباعى ابراهيم
محمد رفاعى محمد منيب عبد الوهاب
امل جمعه سليمان شحاته السيد
ساره مجدى محمد محمود الدسوقى
مهديه محمد احمد محمد
هدير سمير صالح خليفة
ندى سيف الدين فاروق محمود
منى مجدى عبد الوهاب عوض
محمد طه محمد ابوزيد
عبدالرحمن عاطف حسن عبدالموجود زعير
مصطفى رجب احمد حسن
لمياء عبدالعزيز السيد رفاعى ابراهيم
شيماء محمد حسن عبد الحميد
عبدالرحمن السيد زغلول السيد

الكلية
كلية البنات آداب عين شمس
اداب العريش
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
حقوق سوهاج
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنها
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
تجاره سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تجاره انتساب موجه حلوان
حاسبات ومعلومات عين شمس
الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى ببنى سويف
تربية ابتدائي بنها
إعﻼم ج جنوب الوادى
زراعه عين شمس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية/رياضه اﻻسكندرية
السن عين شمس
تجاره سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره عين شمس
تربية المنصوره
تجاره طنطا
زراعه كفر الشيخ
علوم رياضة بنى سويف
تربية ابتدائي بنها
اداب بنى سويف
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
661760
908936
603597
139564
217751
594239
837717
119815
821526
591309
447920
113730
460547
228581
231840
681672
233024
352599
919392
530181
103205
433474
449739
889211
826992
501411
597039
361466
437306
234725
126204
603562

اسم الطالب
فتحيه محمد السيد حجر
مارتينا اشرف سمير اسكندر
محمد فوزى عبد الحميد محمد مرسى
يوسف جمال حامد دردير
رضوى الشافعى زكى الشافعى
رضوى يوسف يوسف الديب
ياسمين أحمد حسين محمد
محمد على عبد السﻼم اسماعيل
اسماء علي سليمان محمد
ايه محمد ابراهيم عبده رزق
احمد عبد ﷲ محمد يوسف
اسامة سمير محمد ابراهيم الفقي
بهاء عوض قطب محمد شلبى
محمد فارس عبد المنعم عبد ﷲ
عبد اللطيف احمد اسامه عبد اللطيف احمد
عبد الرحمن محمد ابراهيم سيد احمد محلب
اية سمير مصطفى حسين عربان
ميرنا طارق محمد محمود حسن
اسﻼم عطا راغب عطا
احمد سليمان فتحى قاسم فرج
محمد مصطفى محمد ثابت عبد العال
حسن سعد حسن سﻼمه
رقيه محمد السيد لبيب
عبد اللطيف فايز عبد اللطيف عثمان
هند ماهر محمد عبد الغفور
ناردين مجدى موريس جبره
نوران نجاح محمد شهيب
هيا اشرف محروس عفيفى
روان حمدى حسين سعيد حسين
منار محمود محمد محمد
ف﷼ سامح الحاج محمد الحاج سالم
قاسم سعد احمد قاسم

الكلية
تربية المنصوره
كلية تجارة ج أسوان
اداب الزقازيق
علوم رياضة القاهرة
تجاره انتساب م .بنها
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
تربية فرع الوادى الجديد
تجاره طنطا
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
اداب جامعة دمياط
تجاره طنطا
تجاره القاهره
تجاره كفر الشيخ
علوم القاهره
حقوق عين شمس
حاسبات ومعلومات المنيا
اعﻼم القاهره
تجاره انتساب موجه عين شمس
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تربية ابتدائي دمنهور
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره دمنهور
اداب انتساب موجه طنطا
تربية اسيوط
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره دمنهور
زراعه دمياط/رياضة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه دمنهور
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
اداب القاهره
تجاره بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
457459
877355
813713
148387
237433
760949
436663
537794
732106
145662
756490
546049
158422
800688
375944
220669
732762
681167
729199
237481
376811
604834
528894
592504
103432
535179
538374
837644
278994
893051
842796
215018

اسم الطالب
اية عادل عبد الحميد عبد ﷲ
فاطمه الزهراء محمود عثمان ثابت
وفاء رمضان فرج محمد
نورا احمد عبد التواب عاشور
ايمان يوسف منير عبد الطيف
محمد شعبان احمد محمود
الهام عادل سعد محمد شحاته
امنية محمد فتحى خليفه النحراوى
عبد ﷲ صبحي محمد ابراهيم
احمد هشام يونس صالح
محمود جمال زناتى عبدالعال
مارينا ميﻼد جرجس جبرائيل
على احمد محمد عبد العزيز
شروق منتصر عبدالعال سنوسي
محمد حسن عبدالفتاح حسن الكومى
محمد نبيل عباس حسن
ندى عﻼء محمود ابراهيم
شروق محمود عبده عبد العظيم عميره
اميره عاطف محمد نجيب محمود عطيه
سلمى طارق محمود خطاب
رنا حسن سالم حسن
شروق المعتز موسى على
محمد عبد الغنى فؤاد مصطفى صابر
هديل عمرو فهمى الكحكى
جﻼل الدين طارق جﻼل ابراهيم
نورة عاطف على عوض الغنام
أمل عصام أحمد خليل خليل
خلود يوسف سيد عبدﷲ
ايمان محمد حسن عبد الحافظ احمد
عبد ﷲ عماد الدين عثمان ابو زيد
احمد حسن محمد محمد محمد
مصطفى عبد الرؤف عبد الحفيظ عبد الجواد

الكلية
اداب طنطا
تربية/رياضه اسيوط
علوم المنيا
اداب انتساب موجه حلوان
حقوق القاهره
تربية/رياضه جامعة السويس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم طنطا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
حقوق القاهره
تربية العريش
تربية/رياضه اﻻسكندرية
تربية /رياضه بنى سويف
رياض اطفال المنيا طالبات
حقوق بنها
علوم رياضة حلوان
معهد فني تمريض الزقازيق
تربية المنصوره
نوعية الزقازيق
حقوق القاهره
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
نوعية الزقازيق
علوم اﻻسكندريه
اداب جامعة دمياط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم اﻻسكندريه
تربية دمنهور
إعﻼم بنى سويف
اقتصاد منزلى حلوان
حقوق سوهاج
طب بيطري المنيا
تجاره انتساب موجه قاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
457065
362990
587472
442888
545106
241024
385309
466613
292745
204155
289777
133921
452766
297534
455393
107229
368193
323660
900600
442488
542156
278908
128617
610509
674965
610903
469198
206788
119317
902989
658618
828487

اسم الطالب
حنان خالد محمد عبدالحليم شتله
محمود محمد محمود محمد عبدالرحيم
آيه احمد حسام الدين ابوالمعاطى القصاص
مروه محمود عبد الهادى الباز سرحان
عبد الرحمن حسين محمد حسنين خاطر
هدير ياسر عبد الغنى صادق سعيد
محمد سيد ابراهيم عبدالجواد
سارة جمال احمد الشعراوي
فاتن محمود عبد المعطى عبد الموجود
تريز جورج شهدى خله
دينا عزت على نصر علي
يمنى على خليفة عبد العظيم
اﻻء ياسر حلمي محمد متولي
ابرار سيد سعيد خير ﷲ
باسم عبدالعزيز عبدالعزيز عطيه يوسف
يارا عاطف صادق صديق
ساره ممدوح هاشم عبدالمعطى ابورية
اسراء محمد احمد محمد عمار
حسام احمد شحاته محمد
خالد عصام بهاء حسن مسعود
حازم رضوان احمد محمد
مصطفى محمود عبد الفضيل عصر
مارينا عدلى صدقى ابراهيم
احمد محمد الطاهر شعبان احمد
حميده حسن سمير احمد عبد القادر
عبد ﷲ محمد محمد على محمد
زينب محمد عبد المحسن السيد
ياسمين محمد محمد حسين
جيﻼن محمد بيومى معوض الخولى
مرتضى قناوى حسين عمر
نرمين مصطفى السيد محمد احمد
اشرف محمد ابوزيد ابراهيم

الكلية
معهد فني تمريض طنطا
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
تربية بنها
نوعية فنيه طنطا
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تربية كفر الشيخ
اداب انتساب موجه حلوان
السن عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
السن عين شمس
تجاره طنطا
اثار الفيوم
معهد فني صحى طنطا
علوم القاهره
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية رياضية بنين سوهاج
علوم طنطا
تجاره اﻻسكندريه
اداب القاهره
حقوق القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
معهد فني صحى الزقازيق
نوعية الزقازيق
تربية طفوله كفر الشيخ
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
السن عين شمس
تجاره سوهاج
اداب المنصوره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
214879
313541
307246
456079
650162
829050
584766
590980
240354
356184
231950
676821
114240
754146
132638
603520
133949
518065
743945
581235
154738
317632
287134
591684
586124
160568
224770
374689
207749
372091
306920
108611

اسم الطالب
محمد اسامة محمد بحيرى
امل سامي رشاد عبدالحكم
اسراء بخاطره محمد الغريق
محمد على سعد المغورى
احمد حسين رمضان حسين حجى
اسماء ربيع احمد بربرى
لمياء عبد الجواد المرغني يوسف
دينا محمود رزق الشعراوى
اسماء حسن محمد عثمان
ياسمين احمد انور محمود
انطون رافت نصحى يوسف
دينا محمد السعيد السيد المتولى
محمد علي محمود عامر
نعمت مجدى عبده عبد المجيد
محمد عﻼء كامل صابر
حازم عادل عمر صبحى على عمر
ميار محمد رئيس محمد على عبد الصمد
ايه احمد عبد الحليم حميده جلفاف
استير إندراوس توفيق جوهر
عبد الرحمن خالد مصطفى توفيق
نوره عاشور سيد سعيد
حسني رضوان حسني رضوان
احمد فؤاد احمد فؤاد فريد
محمد محمد رجب ايوب
داليا محمود على فودة
هاله حامد عبد العليم حسين
اسﻼم السيد محمد احمد السويعى
محمد رضا جمعه ابوزيد
ميريم حازم انور لبيب بشاره
عبير عﻼءالدين معوض عبدالحميد
رحاب خالد البكرى كساب
جيﻼن وائل احمد مصطفى ثروت

الكلية
تجاره عين شمس
نوعية اشمون
تربية طفوله شبين الكوم
معهد فني صحى طنطا
تجاره المنصوره
اداب قنا ج جنوب الوادى
تربية ابتدائي طنطا
اداب جامعة دمياط
اداب حلوان
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره جامعة السويس
تجاره طنطا
علوم رياضة القاهرة
تجاره بور سعيد
حقوق القاهره
تجاره الزقازيق
تجاره عين شمس
اداب دمنهور
حاسبات ومعلومات اسيوط
تجاره طنطا
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات القاهره
علوم رياضة جامعة دمياط
اداب انتساب موجه المنصوره
علوم بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية/رياضه بنها
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
376176
314878
577031
442284
446118
109072
110651
738364
386417
680957
666964
214849
682495
532753
680248
207852
243068
503212
540201
139250
220411
212473
675767
585549
817853
212475
439002
594693
158300
830944
389434
434246

اسم الطالب
حسام كمال الدين حسن ابراهيم صالح
مصطفى ابراهيم سعد ابراهيم
رنا احمد زهيرابراهيم محمد قطيط
محمد عادل محمد محمد على رحاب
عمر باهر محمد المعتصم البرقوقى
احمد محمد عبد الﻼه احمد
احمد عبد المنعم محمد عبد المنعم
زينب محمد علي عبد اللطيف العباسي
رقيه اسامه عبدالفتاح طه الشرقاوى
احمد محمد مصطفى ابراهيم محمود
رحاب ابراهيم محمد ابراهيم الكنانى
روبيرتو ناجى رياض جرجس
ساره الجرايحى احمد احمد ابراهيم
مصطفى احمد محمد كامل حسن اغا
فاطمه محمد على احمد عبد العال
عمر محمد حسنين محمد عصفور
ندى عاطف محمد سيد
سعيد احمد سعيد عرفة عبد الحليم
اميرة مصطفى رجب عبداللطيف
شذا على محمد على
عبد الرحمن محمد حسنى صﻼح الدين سيد احمد
لميس خالد محمد الصواف
صبرى فكيه سعد محمد ابراهيم
ايه فتحي ابراهيم عزام
محمد منصور اسماعيل منصور
يارا يوسف يوسف عجﻼن
جهاد محمد احمد مصطفى
سلمى زاهر عوض عباس خفاجى
ميرنا اميل منير مسعود
حازم محمود زكى موسى
مصطفى متولى محمود متولي
عبد الرحمن اسامه عبدﷲ محمود

الكلية
تربية/رياضه بنها
زراعه بنها/رياضة
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم بنها
تجاره المنصوره
تربية رياضية بنات المنصورة
اداب حلوان
اداب جامعة دمياط
حقوق اﻻسكندريه
حقوق المنصوره
علوم عين شمس
علوم القاهره
تجاره كفر الشيخ
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تجاره القاهره
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
فنون تطبيقيه حلوان
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تربية ابتدائي طنطا
اداب المنيا
فنون تطبيقيه حلوان
اداب انتساب موجه دمنهور
علوم جامعة دمياط
تربية /رياضه بنى سويف
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
حقوق عين شمس
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
582557
237948
166715
546270
459619
664362
302489
508914
740231
660542
323126
297298
446695
891809
596429
517494
540564
806032
317558
680444
605801
443711
109702
441510
162412
463985
166185
881614
323276
910498
121837
426021

اسم الطالب
ايه محمد عثمان حسنين
ياسمين محمد سيد محمد صالح
اسراء محمد عبد الحميد صميدة
نهى محمد منصور محمد عطيه
عمرو صﻼح الدين محمد السيد نصار
ياسمين توفيق السيد عثمان الحصى
احمد ابراهيم احمد السيد بدر
مريم عبد الناصر محروس مرسى محمد
زينب وحيد محمد طنطاوى
اوجهات اشرف اسماعيل احمد محمد
اسﻼم خالد محمد رشاد ابو العزم
دينا محمد محسن جمال الدين اسماعيل
احمد أسامة السيد حسين
حسن يونس محمد على
احمد البغدادى السيد البغدادى البغدادى
ريهام حمدي كمال علي حسانين
مريم حسن عبد المطلب محمد المصرى
زينب جمعه رمضان داود
اسماء سيد احمد محمد أحمد محرم
ايمان ناجح محمود محمد
حامد سامى حامد قادوس
وفاء حسنى جﻼل شلبى
محمد سيد عبد ربه حسن
عبدالمنعم مصطفى محمود حسين غباره
مروه راضى شعبان محمد
ايمان عبدالناصر ابراهيم احمد سعيد
اسماء محمد محمود محمد
شيماء كرم عبد الباسط على
اماني احمد عماره عبدالوهاب عماره
عرفه وهبه صالح عبد السيد
فاطمة على محمد احمد
اية عاطف نصير علوان

الكلية
اداب طنطا
تربية حلوان
تربية الفيوم
علوم رياضة الزقازيق
علوم جامعة السويس
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه دمنهور
معهد فني صحى الزقازيق
تربية ابتدائي المنصوره
معهد فني صحى بنها
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره طنطا
اداب اسيوط
تربية رياضيه بنين جامعة دمياط
اداب دمنهور
السن عين شمس
اداب المنيا
علوم رياضة بنها
تربية المنصوره
تجاره الزقازيق
اداب طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره طنطا
علوم الفيوم
تربية ابتدائي كفر الشيخ
اداب انتساب موجه بنى سويف
تجاره اسيوط
معهد فني صحى بنها
تربية اسوان
كلية البنات آداب عين شمس
اداب اﻻسكندريه

Page 5030 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
680066
321540
538556
734127
231918
354004
378813
590494
538981
207938
582748
501694
168548
220279
219688
470081
533938
500283
667474
736549
548207
514324
503739
223241
656031
665077
683095
378817
888684
683455
666021
155992

اسم الطالب
وﻻء محمود عبد الغنى احمد العربى
هاجر حافظ محمود محفوظ
منى على شاكر الشافعى
مصطفى محمود طه البهيدي
كريم على منصور على
اسﻼم محمد محمود عفيفى
محمد احمد عبدالرازق الحسينى جبر
باسل هشام فهمى عزالدين
أسماء عبد الفتاح على عبد الحميد
هبةﷲ نبيل احمد حسن
اسﻼم محمد عبد الحى عبد العزيز محمد
ابراهيم على محمد علي كشاف
سارة محمد ابراهيم سالم
سهى حسن دياب على
حاتم جمال سيد منصور
عﻼء الدين عماد عبدالرازق محمد
جهاد عادل منصور عبد العزيز محمود ابو احمد
ندى صفوت محمد القلتاوى
هند متحت محمد الديب
اسراء السيد محمد احمد على خشبه
خالد محمد عبدالقادر البنا
ابراهيم محمد ابراهيم بصار
عبدالرحمن ممدوح خميس السيد سعد
نهى محمد رفاعي ابراهيم
احمد عبد الوهاب محمد عبد الوهاب المنسى
احمد رضا ابراهيم القطب عوض
خالد ميسره ميسره حسن الشبينى
محمد عادل احمد سعيد الحجار
اسراء احمد محمد عوض
حسام السيد محمد الخولى
امل يسرى محمد عبد السﻼم
محمود عادل عبد الحكيم عبد العزيز

الكلية
تربية ابتدائي المنصوره
نوعية اشمون
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
زراعه عين شمس
حقوق انتساب موجه عين شمس
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تربية جامعة دمياط
علوم شبين الكوم ج المنوفية
فنون تطبيقيه حلوان
اداب طنطا
تجاره اﻻسكندريه
حقوق بنى سويف
اداب عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية/رياضه كفر الشيخ
علوم دمنهور
علوم اﻻسكندريه
السن عين شمس
علوم الزقازيق
علوم رياضة دمنهور
اداب دمنهور
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تربية المنصوره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب اسيوط
اداب جامعة دمياط
اداب المنصوره
تربية /رياضه بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
103536
304708
296675
451179
585016
284561
606713
118710
162321
732829
464369
738777
155622
510070
575747
360430
211451
549383
521106
299676
652465
915432
309987
374591
158016
536028
897903
589590
277939
681363
302914
313116

اسم الطالب
نورا سعيد محمد عبد ﷲ سليمان
سماء عماد عبد الستار عياد
اﻻء حمدي حسن ابو المجد
ابراهيم عادل علي هنداوى
احمد الورداني الورداني السيد ابو طيبة
مي عزمي البيومى جاد ﷲ النجار
ريم اشرف عبد العظيم بدر هﻼل
سارة ناجح خلف رياض
اسماء على محمدعلى محمدرجب
ايه عادل السيد شاكر
محمد جابر عبد الفتاح عبد الرحمن ابو مندور
انتصار حسن محمد عطيه
سحر شعبان عبد القادر سنوسى
احمد غالب سعد عبده احمد
سعاد عبد الفتاح عبد المنعم ناصف
عبدالرحمن محمد المرسى عبدالغنى
هبه حسين علي سالم
ايمان فوزي صادق محمد سليم
دعاء حمزة اسماعيل حمزة النوحي
محمد عبد المنعم حسان محمد العجمي
محمود العربى احمد احمد الحلو
يوسف محمد حنفى قاسم
محمد ابراهيم مصطفى النجار
عبدﷲ خالد عبدالعزيز على حسنين عﻼم
شيماء ربيع سيد عرفه
اسراء عادل سعد قنطوش
محمود احمد دسوقى محمد
ايرينى سعيد عبده فهيم سيداروس
داليا جمال صﻼح الدين عبد الرحمن
ايه ايمن مسعدابراهيم العشماوى
فاطمة محمد محمد قنديل
جهاد محمد عبدالباسط محمد

الكلية
حقوق حلوان
علوم شبين الكوم ج المنوفية
حقوق انتساب موجه عين شمس
تربية طنطا
ك.ت .فني منشات بحريه بور سعيد
اداب حلوان
علوم الزقازيق
نوعية جيزه
اداب الفيوم
تجاره الزقازيق
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
نوعية الزقازيق
تربية /رياضه بنى سويف
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
السن عين شمس
تربية حلوان
علوم عين شمس
تربية/رياضه دمنهور
اداب دمنهور
علوم القاهره
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره اسيوط
حقوق شبين الكوم ج منوفية
تربية رياضية بنين بنها
اداب بنى سويف
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره سوهاج
تربية/رياضه طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني تمريض المنصوره
تمريض شبين الكوم المنوفية
طب بيطرى جامعة السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
322093
155142
606112
391826
539987
160107
465319
282619
220921
882459
525239
733025
107327
912304
125161
108441
752938
743922
242094
300603
155876
676300
362035
726872
879479
602094
751649
833701
895450
204878
671346
447298

اسم الطالب
محمود شحاتة على عبد الحميد الجزار
كرم عبد الكريم عبد الجواد عبد التواب
شيماء عبد المنعم عبد السﻼم السيد
نورهان وليد محمد محمود صقر
ايمان حمدى شعبان كريم محمد
على عصام عوض على
عمر أسامة سعيد حافظ عبدﷲ
عمر مدحت شفيق محمد
محمد سامي محمد محمد
زينه محمدحازم على صالح
يارا محمد السيد المصيلحى البنا
ايمان مجدى جوده ابراهيم جاب ﷲ
ميرا فادى كمال داود
نوران ايوب محمد عثمان
جيﻼن رأفت محمد طه محمود
ريم باهر عبد التواب محمود
هاجر قطب حسين حويجه عبدالبخيت
نيرمين سعد مسعود على
اسﻼم وائل احمد احمد
مروة سمير حسنى سيد
ايمان عبد ﷲ حسن محمود
مينا يوسف ابراهيم يوسف
اسراء عماد ابراهيم محمد
ديمترى عادل مترى موسى
خالد رمضان ربيع شهاب
ميادة اكمل محمد عبد الرحمن
ايه صبرى عبد العزيز امين
محمد حموده محمد البدوى محمد خير
احمد هشام مصطفى محمد
ميرنا شريف محمود خيرى
امانى محمد توفيق على شحاته
مصطفى عبد السﻼم عبد السﻼم إسماعيل الشحات

الكلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تمريض الزقازيق
اداب بنها
اداب دمنهور
تربية بنى سويف
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
حقوق عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية اسيوط
علوم اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
تجاره القاهره
تربية اسوان/رياضة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره القاهره
نوعية بور سعيد
تجاره بور سعيد
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب القاهره
اداب بنى سويف
تجاره انتساب موجه المنصوره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره اسيوط
نوعية الزقازيق
علوم بورسعيد
حقوق اسوان
السن المنيا
تجاره القاهره
تربية المنصوره
السن عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
900224
141984
319397
289213
549607
122054
814012
760415
305747
460913
905077
507616
303470
672677
664939
809528
747006
912744
106468
361307
443006
312182
549548
755973
159339
600294
501737
374602
878149
578464
752420
653716

اسم الطالب
ايه يوسف عبد العزيز موسى
عبد الرحمن مصطفى عبده جعفر الصايغ
حنان احمد عفيفي عبد ربه
محمد سمير محمد خليل احمد
ندا احمد حسانين محمد القفاص
سما محمد محمود محمد
تميم محمد تونى عبد الحق
كريم عبد الﻼه محفوظ عبد ﷲ
كريم محمد عبد السميع دعيسة
عماد جمال عبدالغنى عبدالغنى مسعود
اسراء محمد على محمد
محمد حسن مصطفى حسن محمد
مريم رياض ابراهيم رياض
حمدى خالد سعداحمد ابوغازى
نورالدين منير زكى العدوى محمود
احمد منتصر سيد عبد الحفيظ
محمد ثابت فتحى محمد
هايدي جابر عبد العزيز عبد الجليل
معتز وليد عبد الحميد الصناديلى
يارا محمد صالح احمد
أسماء محمد السيد كساب
اسامة عبد العظيم نصر قشطة
عبلة خالد عبد الباسط جاد
مريم سيد شعبان الشحات
خلود يوسف محمد يوسف
ياسمين عﻼء محمد موسى مهدى
امير عﻼء الدين احمد عادل
محمد رضا عزت عبدالمجيد الروبى
ساره عادل عشم متى
امير سعد محمد محمد
نورهان أسعد محمد محمد صالح
حسام حمدى زكى محمد قاسم

الكلية
تربية سوهاج
تجاره القاهره
طب بيطرى بنها
حقوق القاهره
تربية/رياضه دمنهور
فنون تطبيقيه حلوان
اداب المنيا
حقوق الزقازيق
تربية ابتدائي شبين الكوم
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
اداب سوهاج
تجاره جامعة السويس
تربية ابتدائي شبين الكوم
تجاره المنصوره
حقوق المنصوره
علوم المنيا
تجاره جامعة السويس
تجاره سوهاج
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
حقوق انتساب موجه عين شمس
تربية طفوله طنطا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية/رياضه دمنهور
تربية العريش
علوم رياضة بنى سويف
اداب الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
تربية رياضية بنين بنها
تجاره اسيوط
تربية طنطا
اداب انتساب موجه بورسعيد
حاسبات ومعلومات الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
669934
177282
381892
429673
895753
806115
322247
664029
367020
802852
469051
758099
141542
169670
673296
595150
804732
611161
391710
376726
726107
457632
738911
117464
666275
330561
507682
468049
295476
161176
150212
584036

اسم الطالب
محمود مصطفى محمود احمد البواردى
مينا اسحق يوسف سند
ايمان مسعد سمير عبدالعظيم
مادلين طوبيا منصور عبد المﻼك
ايه ممدوح محمد عبد الموجود
غاده ربيع قاسم امام
احمد شعبان عبد السميع احمد غنيم
مصطفى سعد على احمد جمعه
احمد عادل عبدالرازق محمد تبع
بيشوي فايق دانيال فلتس
سميحه علي عبد العاطى درويش
محمد مسلم طه احمد عامر
محمد زيدان عبد البر زيدان
طه عبد العظيم عبد الكريم فرج
هدير محمد كمال محمد حماد
منار عاطف حامد حافظ
انجي يوسف فرج ﷲ جورجى
محمد يوسف محمد يوسف
ساره خالد محمد فهمى شريف
شاهنده طه رشاد محمدغيدة
يزن ابراهيم شعبان حسين
ياسمين سامح محمد صﻼح الميدانى
احمد ابراهيم سالم عبد الحميد
ريم جمال الدين حسن مصطفى
شروق محمد عبد اللطيف الحسينى
ايمان غريب محمد عبد القوى عبد العال
محمد إبراهيم عبدالحميد احمد إبراهيم
سحر ابراهيم ابراهيم محمد احمد
منة ﷲ خيري امين زيدان
دعاء جمال نصار خليفة
امنيه احمد محمد على
زينب ابراهيم عبد اللطيف ابو زينه

الكلية
تجاره المنصوره
تربية حلوان
علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق سوهاج
تجاره بنى سويف
اثار قنا جنوب الوادي
تربية/رياضه المنصورة
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
كلية الزراعة جامعة دمياط
معهد فني صحى بنى سويف
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات حلوان
نوعية عباسيه
تجاره جامعة السويس
تربية طنطا
حاسبات ومعلومات الزقازيق
حقوق حلوان
تمريض المنصورة
العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
اداب انتساب موجه حلوان
تربية ابتدائي بنى سويف
اداب انتساب موجه حلوان
رياض اطفال المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
389399
535072
668221
103089
907820
447497
375586
367770
608029
158129
242709
134671
917194
890358
503384
522653
278671
903613
311142
883452
308057
894333
155224
540032
293025
731167
537840
888131
390285
879781
164833
105437

اسم الطالب
دينا محمد كامل محمد عبدالمنعم
دينا خليفة صالح عبد القادر
احمد السيد سعد احمد ابو النجا
مها محسن صﻼح حسن
محمد جمال محمد السيد
محمود سمير احمد المجدوبى
محمد على منصور على شحاتة
رنا طارق عبدالمنعم عبدالحليم
ايه محمد عبد المنعم عبد الوهاب
ايمان رجب محمد توفيق
امنية عاصم صالح محمد
محمود عطية سعد مرداش
وفاء زكريا عبد الدايم محمد
مارسيل مشيل ابراهيم عبده
سالى محمد محمود جﻼل جوجو
اميره سعد محمد شلبى الفيشاوى
ندى حسن حسين سيد
سناء محمد عبد العال السمان
ايمان جمال عثمان العباسى
مصطفى محمود زكى مازن
اميرة محمد احمد ابوشنب
وﻻء احمد محمود احمد
محمد مصطفى هاشم محمد
ريهام عزمي عبد القوى عطية قريطم
هاجر يوسف محمد السيد
نورهان محمد صابر محمد بدر
ايمان محمد عبد المقصود مصطفى عبد الﻼ
منال مجدى عطيه قلته
احمد محمد قطب ابراهيم ابوحان
وﻻء حمدى صابر حسانين
هند ناصر سعيد محمد
ميار سيد فتحى عبد الحليم

الكلية
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
تجاره دمنهور
طب بيطرى المنصوره
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره انتساب م .بنها
فنون جميله فنون حلوان
رياض اطفال المنصوره
علوم بنى سويف
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
خدمه اجتماعيه حلوان
إعﻼم بنى سويف
نوعية فنيه اسيوط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
اداب اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه الفيوم
تجاره سوهاج
علوم جامعة السويس
تمريض اسيوط
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تربية طفوله سوهاج طالبات
تربية بنى سويف
تربية طفوله ج دمنهور
زراعه عين شمس
نوعية الزقازيق
طب بيطرى دمنهور
معهد فني صحى اسيوط
حقوق بنها
تربية اسيوط
اداب الفيوم
اداب القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
431336
253399
745071
673793
658635
752182
681717
365775
743660
447237
911369
216488
902406
320158
363667
725822
364757
675030
378709
158025
666892
311481
430317
351298
876392
282739
117315
120763
514812
653992
297784
891735

اسم الطالب
عبد العزيز محمد عبد العزيز رجب السعداوى
مصطفى صﻼح السيد عبد العاطي
نورا محمد السيد اسماعيل
نجﻼء ناصر السعيد السيد السيد
احمد سيد محمد احمد السيد خاطر
اسماء عوض محمد عبد الرحمن عوض
اسامه محمد احمد عبده حمزة
فاطمه سيد حسين مصطفى
محمد مسعد ابو زيد ابراهيم
عبد الرحمن محمد على محمد قاسم
ايه عامر احمد عبد العال
احمد سمير السيد عثمان
ممدوح احمد عبد البارى احمد
احمد سمير عبد المنعم خليل
محمد منتصر جابر احمد
كريم عﻼء الدين السيد محمد ابو النجا
يارا جمال سالم محمد سالم
هند محمد محمد محمد ابوكامل
محمد امام مصطفى عفيفى
صالحه يحيى جﻼل احمد
احمد عاطف احمد الحسانين
احمد عبد العظيم عبد الشكور مرعى
ادهم سعيد محمد احمد الصايغ
دينا هشام عبدالغفار درويش
سمر صﻼح عبد ﷲ عبد الواحد
انجي جمال أحمد عبد الرحمن عجور
امال محمد احمد مرسى
سيف الدين ايهاب محمد احمد
احمد رمضان على البرى محمد
امنيه ابراهيم محمود الموافى صالح
فريد ماجد فريد حلقه
محاسن عادل حسين اسماعيل

الكلية
تجاره اﻻسكندريه
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
علوم رياضة جامعة السويس
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم رياضة بورسعيد
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب طنطا
تربية اسوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تجاره القاهره
سياحه وفنادق اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية عين شمس
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية رياضيه  /بنات بني سويف
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
علوم اﻻسكندريه
السن عين شمس
اداب اسيوط
اﻷكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة
اداب جامعة دمياط
زراعه عين شمس
اداب كفر الشيخ
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد فني تمريض اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
301428
284714
320266
519592
368069
186771
431404
427565
875688
167019
658138
381244
531892
531829
304654
365242
133081
611112
683486
544424
286805
364236
309102
577827
121922
897531
370164
900140
142165
533969
302057
601535

اسم الطالب
عمرو سعيد محمد حجازى
جهاد صبحي محمد عبدربه جمعه
اسامة مهدي حامد حجار
جهاد محمد عبدالمنعم عبد الواحدخضر
رباب سمير عبدﷲ بيومى
زياد وجدى عبد الفتاح محمد حسن
محمد عﻼء سعدالدين عبد النبي
إسراء عادل محروس عبد القوى كروش
رويدا ابوهريره محمد احمد
يارا محمد السيد احمد
محمود عادل عبد البديع عبد الغنى الجندى
محمد ياسر السيد محمد
بهاء الدين كمال السيد يونس
ناصر محمد محمود بكر
حسناء رجب علي سيد احمد
ساره عبدالحكيم سيد محمد
ايه رجب محمد رمضان
محمد جمال محمود محمد
محمد حسنى محمد عبد السﻼم ابو رزق
زياد محمد عبد الحليم عبدالعلى بكر
مهيتاب هاني منير حسن محمد فراج
خلود بيومى فوزى بيومي
ريهام سعيد احمد حسين
نور محمد جاد الشال
يوستينا عوض ﷲ رمزى عوض ﷲ
عائشه عبد الرحمن محمد احمد
بيتر غب﷼ تاوضروس جيد
احمد فتح ﷲ محمد غيطانى
محمد احمد السيد محمد
دينا عبدﷲ عبدالعزيز على طلحة
احمد عادل أحمد ابراهيم بدر
امنيه ناصر احمد مصطفى

الكلية
اداب شبين الكوم ج المنوفية
حقوق عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق طنطا
تربية بنها
العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات  6اكتوبر
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اثار قنا جنوب الوادي
تجاره بنى سويف
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات بنها
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
زراعه دمنهور
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف
علوم عين شمس
حقوق القاهره
حقوق الزقازيق
تربية رياضيه بنين المنصوره
علوم رياضة بورسعيد
اداب القاهره
اداب عين شمس
تجارة جامعة السادات
اداب المنصوره
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تربية ابتدائي سوهاج
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تربية سوهاج/رياضة
معهد فني صحى امبابة
علوم جامعة السويس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
823066
753504
732095
751334
810318
655808
376951
821328
503063
671198
583883
358685
204468
397064
367802
590317
605836
211331
907078
824743
208305
663903
660259
834060
143150
885479
428666
397739
365894
675047
318583
306847

اسم الطالب
احمد محمد الطيب احمد على
سامح عماد محمود محمود اﻻدهم
احمد محمد جوده ابومسلم احمد
احمد حسين محمد على على سﻼمه
مارينا ناروز كامل توفيق
عمر عبد ﷲ عبد ﷲ محمد سليمان
دينا هشام عزت محمد خاطر
شيماء حمدي محمد رزق
عبد ﷲ احمد عبد ﷲ احمد سلمان
احمد مسعد محمد عامر احمد
احمد اسامه السيد عماره
فاطمه جابر بكرى ناجى
هايدى صﻼح السيد محمد
سارة بهاء الدين بدرى بسطاوى
مشيره حنفى عاطف محمد
عبدالرحمن عبد المنعم محمد المبيض
هاجر عبد القادر قطب عبد القادر
اية احمد محمد هنطش
احمد محمد محمود اسماعيل
نرمين انسى سيف النصر عطيه
بسنت عماد صﻼح الدين احمد
اسراء عبد الرازق الشحات عبد الحميد
خالد عﻼء حامد ابو المجد جبر
خالد محمد عابدين احمد
هاجر يحيى حسنى حمزه محجوب
اﻻء حمدى سيد محمد
عبد الرحمن محمد احمد سعد على
كريم ناجى حسن عبدالوهاب
مها سيد عبدالفضيل السيد
احمد محمد حامد عبد الحميد عمارة
احمد سامي محمد عبد الواحد
ايمان محمد عبدالسميع المتولى

الكلية
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره جامعة السويس
تجاره الزقازيق
تجاره بور سعيد
تربية ابتدائي المنيا
تربية ابتدائي المنصوره
فنون تطبيقية جامعة دمياط
اداب قنا ج جنوب الوادى
حقوق اﻻسكندريه
تربية رياضيه بنين المنصوره
تربية طنطا
تربية عين شمس
حقوق عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية بنها
تجاره بور سعيد
تجاره جامعة السويس
اداب عين شمس
تجاره سوهاج
كلية تجارة ج أسوان
اداب عين شمس
علوم المنصوره
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
اداب القاهره
تجاره اسيوط
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات حلوان
تربية/رياضه حلوان
تجاره المنصوره
تربية السادات
معهد فني صحى بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
153970
886648
601236
466741
370666
221685
912141
752474
841350
330151
431326
237308
678550
606452
902419
431483
841475
230839
309545
117197
466689
286351
607449
671607
676440
825773
353521
658489
889647
527972
806674
838474

اسم الطالب
وفاء عبد الرحمن محمد سيد
صابرين جمال عبد الرحيم سليمان
محمد السيد مصطفى حسان
ميرنا وجيه زكى حنا برسوم
احمد عادل السيد السيد
انجى ايهاب مصطفى محمد احمد
مؤمن بدرى احمد على
جهاد توفيق ابراهيم توفيق عبد الحميد
احمد علي فنجري صابر
احمد هشام عبد العزيز عبد العاطي
ادهم عيسى محمد احمد عيسى اسماعيل
خلود جمال الدين حمدى فؤاد
عزت على محمد عبد الوهاب احمد
ساره محمود عبدﷲ ابراهيم سﻼمه
تغريد عبد الﻼه خليل شاهين
عمر محمود محمد عبد الرحمن
دعاء رمضان على محمد
محمد مصطفى حمزه عليوه
اماني محمد ذيدان محمد ذيدان
اية صﻼح الدين فاضل عبد العال
ايه ابراهيم عبدالنبى احمد يوسف
نانسي هشام محمد عبد ربه
احمد ابراهيم الدسوقى السيد راضى
الشيماء اشرف على السعيد
دعاء احمد عبد المجيد فرج ﷲ شويل
فؤاد عبد ﷲ فؤاد محمود
احمد السيد حسن عﻼم
سماح توكل شعبان ابو النصر
نجﻼء عﻼء محمد مناع
نورهان سامح صﻼح زين الدين
اولفيا رضا جورجى باسليوس
إهداء محمد أنور محمد سيد

الكلية
اداب بنى سويف
تربية اسيوط
تربية رياضيه بنين الزقازيق
نوعية كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي عين شمس
كلية تجارة ج أسوان
اداب انتساب موجه بورسعيد
تمريض المنيا
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
زراعه اﻻسكندريه
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب سوهاج
زراعه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه المنيا
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية السادات
حقوق القاهره
تربية رياضيه  /بنات كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات الفيوم
تجاره الزقازيق
اداب المنصوره
معهد فني تمريض الزقازيق
حقوق اسوان
زراعه عين شمس
معهد فني تمريض المنصوره
نوعية اسيوط
زراعه اﻻسكندريه
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
تربية فرع الوادى الجديد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
431501
428568
431782
664698
820733
143054
519766
592834
607574
180199
681009
320424
373309
136384
226271
530378
805166
147180
894553
678511
669819
285017
676264
890702
577642
460597
611316
888680
664171
382524
508654
820592

اسم الطالب
محمد عبد الرحمن ابراهيم السيد غنيم
مروان احمد قاسم قطب ابراهيم نجم
حمدى محمد حمدى سليمان احمد
هدى عادل حسن ابوالعنين
عبد الرحمن نبيل محمد عبد السميع
نورهان محمد فؤاد احمد
ايناس أحمد حسن على عامر
مسعد محمد شعبان الدالى
حسام حسن بدر خليل
محمد عبد التواب محمد احمد
خالد عاطف ابراهيم محمد عبد ﷲ
محمد زكريا محمود ابوليفه
محمد عزالدين معوض سالم رزق
نادين جﻼل سعد محمد
محمد ياسر محمد السيد
محمد صبرى عبد العزيز فطيم
إيناس محمد خﻼف عثمان
اشرف محمد سيد محمد رزق
نجﻼء رفعت حسين ابو الحسن
اسراء الحسين بهيج عوض مجاهد
عبد ﷲ ناصر ابراهيم السيد
اسماء ابراهيم أحمد سيف
عﻼء عبده السيد عبد الفتاح
دعاء جميل ابوضيف محمد
اشرف سعيد محمد سعيد حسن
محمد محسن محمد محمد مخلوف
خلود سعيد أحمد الشحات
محمد عبد الرحيم عوض محمد
ادهم عاطف احمد الغرباوى
ابراهيم حسنين جابر حسنين
اميرة عوض صالح سليمان
كيرلس عاطف ظريف بهنا

الكلية
حقوق اﻻسكندريه
اداب دمنهور
حقوق اﻻسكندريه
معهد فني تمريض المنصوره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
حقوق حلوان
نوعية اﻻسكندريه
اداب جامعة دمياط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره بنى سويف
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
اداب القاهره
علوم طنطا
السن المنيا
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب سوهاج
تجاره طنطا
تربية رياضيه بنين المنصوره
تربية/رياضه عين شمس
حاسبات ومعلومات الزقازيق
اداب اسيوط
اداب طنطا
تجاره كفر الشيخ
معهد فني صحى الزقازيق
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
علوم رياضة اسيوط
اداب انتساب موجه دمنهور
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
137852
304033
531350
160409
377326
453041
306884
302598
140501
168932
231055
169764
545381
224719
502749
287458
580979
610279
742038
588502
434580
443748
801536
294811
654096
593928
128497
596259
883801
164479
130947
390977

اسم الطالب
حنين سعيد شحاته والى
رانيا احمد قطب حاتم
ايمن محمد السيد محمد اﻻعسر
اسراء سامى توفيق عبد العزيز
جهاد محمد محمد حسين
ايمان حسين احمد حسين زيدان
شمس محمود عبد التواب عدس
احمد سامي عبدالهادي الطنطاوي
اسﻼم تهامي محمد علي حسنين
احمد مصطفى احمد حسن
اسراء انور عبدالخالق محمد البنا
محمود عبد الباقي صوفي عبد الباقي
رياض عصام رياض مصطفى محمود
يوسف اشرف حسن على
فوزية محمود عبد المنعم محمود محمد
مديحة اشرف محمود سيد
سامى محمد فهمى محمود العربى
ياسمين محمد محمد عبد الرؤف عبد العظيم محمد امين
اسراء محمد ابو الفتوح احمد
هبة ﷲ محمد وحيد على شرف الدين
عبد الرحمن محمد ابراهيم محمود رزق
ايمان متولي حمزه الشرقاوي
حازم احمد فؤاد على
احمد عاطف محمد محمودمحمد
ايه ابراهيم مجاهد على الصياد
أسامه محمد محمد عبد المنعم محمد
امنيه يسرى عبد العال احمد
محمد ابراهيم محمود على ابو الهدى
اشرقت بدر عبد العزيز الشريف
خلود برمكى سليمان عبد الغنى
ندى ناصر عبد ربة الدسوقى
عمرو جمال عبدالعزيز هﻼل

الكلية
تجاره القاهره
فنون جميله فنون اﻻقصر
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
علوم حلوان
نوعية اشمون
معهد فني صحى بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم رياضة الفيوم
دار العلوم ج القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية/رياضه اﻻسكندرية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره دمنهور
تربية ابتدائي عين شمس
اداب انتساب موجه المنصوره
نوعية فنيه الزقازيق
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
تربية ابتدائي بنها
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ
معهد فني تمريض طنطا
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه الزقازيق
فنون تطبيقية جامعة دمياط
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
حقوق اسيوط
اداب الفيوم
حقوق انتساب موجه القاهره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
452664
225398
912822
727213
726005
606909
530001
434442
292406
366921
750361
294135
437753
911413
670400
682795
307563
151171
103571
608205
439609
905438
875605
229067
352480
581203
612453
296302
120759
323405
665755
449872

اسم الطالب
ساره محمد ابراهيم وهيبه
سمر ياسر عبد الرشيد محمد
احمد عادل عبد الرازق محمد محمود
مصطفى السيد فتحى مصطفى عطيه
سلفانا بشاره سمعان اسكندر
تيسير حسن صالح حسن
محمد حمدي عبدالمجيد عبدﷲ
احمد جابر عبد العاطي محمد عبد العاطي
شروق كمال مدبولى فرج
محمد ابراهيم محمد بسيونى نجم
محمد العربى عبد العال اﻻسمر محمد
احمد بهجت محمد عبدالعال
منى على محمود على الغندقلى
عبير قاسم على شحات
ايه السيد بدوى بدوى ابو المعاطى
سها عبد ﷲ السادات المحﻼوي
منار خضري محمد ابو فريك
ايمان رضا عشماوى حسن
مادونا هشام بركات ساروفيم
مها ماهر متولى السيد
هدير عصام ربيع عبد المعين نصر
انجى راضى مترى باسيلى
احمد يونس عطا محمد
احمد جمال شعبان محمود
اسراء محمد رفاعى السيد
اسﻼم ابو المحاسن رأفت الطويل
محمد محمود ابراهيم التهامى زين العابدين
فاتن جمال احمد محمد
سامر سمير انور محمود الكاشف
اية عبد الجليل محمدعلى البحراوى
نيره سامح عبد الوهاب محمد حامد
اميره محمد عبدالجواد سﻼمه

الكلية
تربية ابتدائي طنطا
طب بيطرى القاهره
كلية تجارة ج أسوان
دار العلوم الفيوم
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره جامعة السويس
زراعه دمنهور
علوم رياضة طنطا
تجاره القاهره
حقوق بنها
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تجاره عين شمس
اداب اﻻسكندريه
تربية اسوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم رياضة المنصورة
تمريض شبين الكوم المنوفية
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره القاهره
علوم الزقازيق
اداب اﻻسكندريه
تربية طفوله سوهاج طالبات
تجاره سوهاج
السن عين شمس
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات.
زراعه طنطا
تجاره جامعة السويس
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اداب المنصوره
تربية ابتدائي طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
835669
676148
577936
746801
443335
899773
390915
683603
526974
309711
898006
665033
312904
520742
444486
747809
615141
526364
600700
128282
677829
212700
881155
599538
671070
663347
225414
665815
658928
307781
145929
318865

اسم الطالب
كرستين مخلص عبدالمﻼك قديس
شيماء عرابى على محمد على
اسماء احمد على عنب
حسن وليد محمد عبد الباسط
ياسمين محمد عبداللطيف محمدالرشيدى
صفاء محمود حمدﷲ الصغير
محمد صبرى عبدالحفيظ محمود
ميسره محمد فرج المتولي
نهى سمير محمد المدنى
خالد فتوح على صباح
كرستينا حمدى قودس مرقص
ماجد اسامه فتحى السيد غيث
اسراء السيد محمد الصاوى
إيمان محمد عبدالنور مختار محمد بكر
محمد عبد المنعم عبد الحليم بهنسى السعدنى
فاطمه منصور حسن اسماعيل
سليمان ناجى سليمان على محمد
السيد امير السيد محمود مخلوف
منه ﷲ اشرف محمد العوضى احمد محمد شعيب
بسنت عبد الغفار فرج عبد الغفار
بسنت سامى احمد صالح
معاذ احمد محمد وهبه
صابرين محمد عبد الجواد فرحان
مهند عادل محمد محمد
اميره حمد ﷲ السباعى محمد فاضل
ايه احمد عبد السميع قوره
نرمين محمد سيد محمد
ندا فخرى الغريب الدسوقى الهنداوي
شعبان وجيه محمد جمعه الدنشرى
ايمان سليمان سليمان محمد عرفه
ايه صبرى رجب احمد
نهى اشرف على شحاته

الكلية
اداب سوهاج
علوم رياضة الزقازيق
تربية ابتدائي طنطا
اداب سوهاج
تجاره انتساب موجه طنطا
تربية سوهاج
حقوق القاهره
تجاره بور سعيد
تربية اسكندرية
طب بيطرى جامعة السادات
تربية ابتدائي سوهاج
تجاره المنصوره
نوعية اشمون
اداب انتساب موجه دمنهور
اداب جامعة دمياط
تربية جامعة السويس
اداب الزقازيق
تربية أساسي اسكندرية
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب القاهره
السن عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه اسيوط
اداب الزقازيق
نوعية المنصوره
اداب المنصوره
اداب القاهره
تجاره المنصوره
اداب المنصوره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
137473
448150
664116
814930
356812
441023
747097
681884
596817
746608
220936
387300
539700
153476
377639
376160
905978
120901
526137
592890
608561
316102
366177
232873
456161
244626
182973
904656
320730
605903
528553
312114

اسم الطالب
عبد ﷲ منتصر عبد ﷲ فضل
مازن محمد حسنى حسين ابوفريخه
رجائى عماد محمد عبد الغفار
محمد وحيد محمد سيد
احمد سامى شحاته عفيفي
ياسمين محمد محمد عادل عطيه حسن عبد الﻼ
حسام محمد لبيب مليجي
عبد العزيز احمد عبد العزيز محمد محمود
إسﻼم علي زكريا تعلب
مصطفى نصار عشري عبد الحميد
اسﻼم سيد احمد السيد
نورهان محمد عبدالفتاح ابراهيم
وفاء صﻼح ابراهيم مراجع شوشان
ايمان صبحى نادى ميخائيل
محمد محمد ابراهيم امام جاد
احمد محمد محمد احمد حبيب
مصطفى محمود عبد الخالق محمد المدنى
محمود جمال يوسف محمد يوسف
محمد رافت محمد محمد على
محمد عاطف مصطفي حرب
ايه السعيد عبدالرازق عبدالبار
سارة امين السيد محمد نصار
محمود مصطفى احمد عبدالمعطى
ايه سعيد سيد ياسين
احمد عبد ﷲ عبد العاطي نعيم
احمد محمد سيد محمود
محمد صﻼح مظهر حسن
محمد سامح احمد طايع
فاطمة عماد عبد المقصود التلوانى
شيماء جمال محمد احمد العياط
ساره محمد محمود مسعود
كريم عوض مشحوت خواجه

الكلية
اداب القاهره
تجاره طنطا
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره اسيوط
زراعه اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره طنطا
تجاره جامعة دمياط
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنها
تربية ابتدائي دمنهور
معهد فني صحى بنى سويف
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره بنها
حقوق سوهاج
تجاره انتساب موجه قاهره
تجارة جامعة السادات
كلية الزراعة جامعة دمياط
اداب الزقازيق
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه/رياضة
علوم بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره طنطا
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه بنى سويف
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية طفوله الزقازيق
اداب اﻻسكندريه
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
606067
453385
209646
741786
460918
680310
243041
545178
834091
659960
609067
899333
232106
837291
519111
104684
211366
756425
593407
232735
297304
534057
228973
161003
737486
137930
753046
463907
471074
821155
438874
163256

اسم الطالب
ندا عنتر محمد محمد
مريم منصور روفائيل يوسف
احمد عﻼء الدين عبد المنعم اسماعيل
عمرو ايمن عبد القادر عطيه
محمد احمد محمود محمد فايد
يوسف ابراهيم يوسف السعيد يوسف
انجى ابراهيم محمد سعد الدين
محمد عبدالحميد سعد عبدالحميد ندا
اية جمال محمد عبد العال
اسماء محسن عبد الهادى عبد الواحد السيد
محمود احمد الشحات السيد
اﻻء عزت محمد محمد
زياد عصام عبد الحكيم مصطفى
اسﻼم احمد محمد احمد
نورهان حمدى احمد جوهر
زينه فرج محمد ابراهيم حمد ابورقيقه
روميساء كامل عبدالعال محمد
ندا سالم السيد سالم
محمد فتحى طه صابر
ندى محسن ابراهيم ابراهيم
فاطمة ابو الفضل عاشور على
سعاد صابر محمد السباعى شلبى
عبد العزيز ناصر على مصطفى
حسام محمد جمعه محمد
اﻻء ابراهيم عبدالرحيم علي
مروه اشرف امين محمد
اﻻء محمد محمد السيد المكاوى
آيه عادل مصطفى مصطفى زينه
نورهان حمدى محمد الدرينى ابو شادى
دينا عبداﻻمام على محمد
ريم حسين خالد محمد البنهاوى
دينا عبد الونيس حلمى سباق

الكلية
اداب الزقازيق
تربية/رياضه طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حقوق طنطا
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق قنا جنوب الوادي
نوعية المنصوره
تجاره انتساب موجه الزقازيق
معهد فني صحى سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية تربية رياضية بنين الوادى الجديد
تجاره دمنهور
اداب بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة
تجاره القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية طفوله ج دمنهور
حقوق حلوان
تمريض بني سويف
رياض اطفال المنصوره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي بور سعيد
تربية ابتدائي كفر الشيخ
اداب كفر الشيخ
حقوق قنا جنوب الوادي
فنون جميله عماره المنيا
تربية ابتدائي الفيوم

Page 5046 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
849373
354818
531659
235750
584728
458864
803345
282126
286556
660516
897432
151552
671597
303605
544312
160229
659999
159340
543747
735841
584797
655021
162110
365061
680334
371820
834122
651881
359577
749517
112264
204419

اسم الطالب
اميره محمود سالم حسين
اسماء ابراهيم محمد على
احمد عبد الﻼه أحمد فايد
فاطمه محمد احمد محمود مزروع
جيهان اشرف حسن حسن عبده
اﻻء احمد محمود محمود السنور
كريم أبوبكر أحمد عبد الرافع
هايدي محمد ابو بكر الصديق عبد الرازق فراج
محمد اشرف رشاد محمد
محمد يوسف السيد عبد الشافى على
وليد يسرى رشدى محمد
شيماء ناصر هﻼل احمد
اسراء محمد على عبد الهادى
ايمان محمد سعيد دنيا
احمد محمد محمد عبد الظاهرخليفه
محمود رجب صالح امين
احمد طاهر على على عبد اللطيف
دعاء احمد محمد على
رنا عاطف فيليب نجيب اسكندر
اسراء صﻼح فتحى محمد عوض ﷲ
ياسمين مصطفي محمد يونس
محمد اشرف ربيع محمد السيد
محمد عماد عبد العزيز سيد عبد السميع
نجﻼء عادل بدرى مرشد
بسمه جمال عبد المجيد محمد محمد
هدى خالد كامل امين
اسراء عبدالحميد احمد على
ممدوح حسين سعد محمود
حسن نصر محمد عبدالنبي
ليزا فليب عدلى توما
رحمة شحات عبد العال عبد السﻼم
انجيلكا ايمن محمد على ابراهيم البابا

الكلية
حقوق قنا جنوب الوادي
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
طب بيطرى بنها
تجاره طنطا
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
حقوق عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم المنصوره
تجاره سوهاج
تربية حلوان
علوم المنصوره
علوم شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة دمنهور
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
تجاره انتساب موجه طنطا
حقوق بنى سويف
علوم رياضة اﻻسكندرية
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
نوعية طنطا
تربية ابتدائي المنصوره
تربية/رياضه الفيوم
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب جامعة دمياط
كلية البنات تربية عين شمس
كلية تجارة ج أسوان
تجاره انتساب موجه المنصوره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس
اداب القاهره
زراعه القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
827788
810254
370273
725554
596877
461098
366868
297016
746048
904114
122193
738621
733250
536629
838130
836085
532919
241053
672734
237645
388795
814688
522636
145668
882863
441819
653426
241930
725736
683549
378889
559803

اسم الطالب
مريم اديب يوسف اديب
عبد ﷲ احمد كامل احمد
محمود توفيق رشاد محمد
دنيا مجدي عبدالقادر علي رجب
محمد هشام محمد رأفت محمد هﻼلي
عماد عوض سليم شاكر مرقص
عمر محمد حسن السيد علي
ميرنا اشرف عبد المسيح سيدهم
ميار محمود محمد عبدالحافظ
احمد رشيدي مختار محمد
اسماء ناصر رشوان الفرغلى
محمد عبدالرؤف محمد امام عبدالعال
دعاء مأمون عبدالحى محمد شعله
آيه شعبان عطيه ابوسﻼمه
حسناء سعد عبد ﷲ سنوسي
ايمن ممدوح محمد احمد
عبد ﷲ محمد السيد محمد ابراهيم
تقى طارق احمد موسى
احمد حسن عبد النور عطيه الوكيل
اية صابر محمود محمد
عبدالرحمن محمد عبدالمولى محمد
ديفيد بدر يونان كامل
اﻻء شبل محمود محمد
بسام اسامه عبد الودود عبد المقصود اسماعيل
عبد الرحمن جمال عبدالناصر سيد مصطفى
محمد عبدالغنى محمد عبدالغنى شلتوت
منه ﷲ احمد مصطفى عطا على
اسامه محمد فرج محمد
نهى صالح محمد علي الشاذلي
محمد محمد رضا المرسى حسن منصور
بوسى حسن على محمد
احمد شعبان ابراهيم محمد عوض

الكلية
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
علوم المنيا
حقوق انتساب موجه عين شمس
علوم عين شمس
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
اداب كفر الشيخ
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تجاره القاهره
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره جامعة السويس
اداب انتساب موجه الزقازيق
علوم دمنهور
تربية/رياضة فرع الوادى الجديد
حقوق اسوان
علوم طنطا
حقوق انتساب موجه القاهره
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
حقوق حلوان
تجاره انتساب م .بنها
علوم المنيا
تربية أساسي اسكندرية
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره اسيوط
علوم طنطا
اداب المنصوره
اداب سوهاج
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
زراعه المنصوره
حقوق انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى رياضه اﻻسكندرية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
826229
136913
898870
453149
653755
742972
821527
607559
324929
146432
887995
596036
368388
302174
732475
614526
833596
826749
664304
115822
650322
908855
462300
206552
900482
453828
891167
282471
312196
837973
804270
437504

اسم الطالب
ايمان فاضل على السمان
ندا عماد الدين هاشم حجاج
رضوى السيد على محمد على
سلوى عصام الدين عبدالحميد ابوشعيشع
محمود حسنى انيس يوسف البساطى
دميانه كمال اسكندر حصاوي
اﻻء فرج شعبان محمد
اسﻼم السيد محمد السيد شلبى
ميرا ميخائيل عباس برسوم
اسامه رفعت كامل عبد النبي
سها محمد خلف امين
آﻻء وليد عبد الحميد عبد الهادى البرعى
داليا مصلح احمد ابراهيم
محمد ايمن محمد فهمى شديد
نبيله محمد احمد احمد وفا
هدير عبد الستار عبد الحميد احمد محمد
رضوان محمود محمد السعدى
عبد ﷲ محمود احمد محمد
ايمان فوزى صﻼح الدين عبد الحميد
سعيد سمير محمد السيد
نورا محمد عبد الحميد المرغنى منصور
بنورﷲ مصطفى محمد نصرﷲ
هناء حلمى عبدالفتاح عبدالمجيد المزين
بوﻻ مﻼك غب﷼ بشاى
ميشيل رفعت شحاته بباوي
مريان مجدى رزق ﷲ صبحى بوسف
محمود على محمود حسين
مينا جورج صبحى فلتس جرجس
محمود محمد معوض زهو
محمد عبد المنعم محمود عبد ﷲ
ماجى جرجس يسى تاوضروس
امنيه متولى عطية متولى عطيه

الكلية
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
كلية البنات تربية عين شمس
دار العلوم المنيا
تربية طنطا
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية اﻻسماعيليه
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اداب اسيوط
تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالبات
فنون تطبيقية جامعة دمياط
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب الزقازيق
تربية الزقازيق
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
معهد فني صحى المنصوره
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية المنصوره
معهد فني صحى اسوان
تجاره طنطا
حاسبات ومعلومات الفيوم
اداب سوهاج
تربية ابتدائي طنطا
تجاره اسيوط
اداب القاهره
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تمريض اسيوط
نوعية المنيا
زراعه اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
525890
915515
821683
313783
737270
440376
209906
479898
125909
244834
666254
548894
369427
683215
112017
290046
207325
297229
387123
516343
587633
305395
846461
380834
207720
241943
443189
548157
587585
356066
218221
118181

اسم الطالب
احمد عادل سليمان محمد اﻻمير
مريانه ناجى اديب حنا
كريمة حسن محمد احمد
نورا عواد صﻼح امام
ايه السيد محمد احمد
رنا محمد احمد جمال عمار
ميرنا هانى بولس سﻼمه رزق
ايمان احمد حامد احمد
ماهى عصام سيد حسانين
احمد ايمن حسن حافظ
حسناء محمود ابراهيم احمد سالم
محمد قطب محمود قطب عبيد
احمد سويلم سالمان حسين
اميره سعد عبده فروح السحراوى
هدير محسن محمد احمد
منى علي موسى على
منه ﷲ احمد سيد احمد
ندى ناصر علي احمد سبتان
اسماء رافت ابراهبم العجمى
حماده محمد محمد علوانى عﻼم
نورهان جابر محمد حسين ديوان
اية محمد على احمد شتله
مصطفى كمال عبدالرحيم ابراهيم
ايه حامد مصطفى عبدالعزيز
مارينا منير عبد ﷲ جرجس
انطون مجدي فتحي إقﻼديوس
شيماء ربيع احمد حجازي قطب
احمد محمد عبد الفتاح ابو نار
منال جمال عبد العزيز ابوالمعاطى جمعه
سلمى كمال فرحات عبدالمولى
شروق شريف سيد عوض
نورهان عﻼء الدين محمد محمد

الكلية
تجاره اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
اداب قنا ج جنوب الوادى
تربية السادات
اداب انتساب موجه الزقازيق
حقوق اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
تربية كفر الشيخ
زراعه القاهره
تجاره انتساب م .بنها
زراعه المنصوره
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
حقوق بنها
نوعية المنصوره
اداب انتساب موجه القاهره
اداب القاهره
تجاره عين شمس
علوم عين شمس
كلية البنات تربية عين شمس
اداب اسوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره اسيوط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره طنطا
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تجاره طنطا
حقوق عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
459053
848156
536317
357410
454321
434040
821995
145108
577042
471704
584476
735967
905592
463473
820610
376483
602703
667272
650242
307759
592908
592776
812082
596987
432230
534849
603398
353867
654249
534772
323373
360583

اسم الطالب
يارا محمد عبد الصمد عبدالعال الشال
مينا عياد خليل شكير
مى حسن محمد صالح
عبدالرحمن جمال على عبدالحميد
مى عبد المنعم ابراهيم شهاب
احمد محمود على محمد عشرى
آيه محمود عبده احمد
احمد رجب موسى عبد الحميد
زهره جمال فؤاد السيد حامد
احمد منصور فريد منصور
شيماء محمود إبراهيم مصطفى الجمل
اسماء احمد محمد جاهين
اشرف ممدوح انور ابراهيم
اميره عبدالحميد يوسف محمد عبدﷲ
محمد رجب حسان محمد
السيد احمد السيد عبدالهادى محى الدين
احمد عبدالحافظ احمد حافظ
رقيه ناصر مصطفى الحنفى شبانه
اسراء خالد صبرى ذكى ابوالناس
اسماء عاطف محمد حسينى عبد المحسن
اسﻼم محمد رضا الفناجيلى
عبد الرحمن عبده محمد كركر
رومانى وجيه ميﻼد برسوم
رحمه عﻼء الدين على محمد عبدالوهاب
فكرى احمد فكرى عبد الكريم
امنيه عبد الحميد مرسى العطار
اسﻼم وفيق السيد احمد منصور
مينا فؤاد سدراك سيحة
احمد صبرى احمد محمد عبد ﷲ
تهانى عبد الهادى ابراهيم محمد على
اماني مصطفى شهاب السيد حمود
مصطفى محمود امين احمد

الكلية
تجاره كفر الشيخ
اداب اسوان
علوم اﻻسكندريه
علوم عين شمس
حقوق طنطا
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
تجارة قنا ج جنوب الوادي
معهد فني صحى امبابة
علوم طنطا
علوم كفر الشيخ
تربية طنطا
نوعية الزقازيق
تجاره سوهاج
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تجارة قنا ج جنوب الوادي
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره المنصوره
تجاره المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
تجاره جامعة دمياط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره بنها
علوم رياضة الفيوم
تجاره المنصوره
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تربية السادات
تربية/رياضه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
826502
761381
437785
392906
682413
534035
469992
677991
745673
537820
816751
579226
514991
747626
103888
465956
825140
145680
236749
579939
216793
837965
666652
528045
229204
661217
651911
125970
678275
575761
916429
465809

اسم الطالب
بنيامين اسحق زكى يوسف
رائد وحيد محمد احمد
اسراء السيد ابراهيم سليمان على
احمد ماهر مختار ابراهيم سماره
هاجر محمد جابر محمد المتولى
سارة صبرى محمد احمد هﻼلى
عﻼء الدين مصطفى محمد المرسى البانوبى
اميره ممدوح سعد ابراهيم حبيب
عبدالوهاب محمد عبدالوهاب عبدالحميد
ايمان الشحات حسين عبد الرازق عبده
محمد امير محمد عبدالرحمن
دعاء الشناوى عبد المطلب الشناوى
ابانوب شنوده هنرى جرجس رزق
ايه حجاج احمد احمد
اشرقت خالد عبد الرحمن عبده الشيال
مودة مرسى انور مرسى احمد البرهامى
محمد كرار عبد الفضيل عبيد
عبد الفتاح مدكور عبد الفتاح مدكور
هاشم احمد البدري هاشم
اسراء محمد بدير الجمل
ابراهيم محمد ابراهيم ابراهيم
مصطفي جمال الدين ايوب سيد
يحيى شوقى يونس مسعد بركات
يارا ياسر محمد محمد الشامى
فادى جميل نجيب شنوده
اسامه محمد ابراهيم ابراهيم المنسى شولح
احمد سعيد متولى عبد اللطيف عطيه
نورهان احمد محمد السيد احمد
شيماء السيد السيد السيد الخولى
لمياء عادل مسعود السيد مسعود
هبه ﷲ سعيد امين محمد
جهاد مصطفى محمد مصطفى شريف

الكلية
تجاره سوهاج
معهد فني صحى اسماعيليه
حقوق اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره كفر الشيخ
اداب المنصوره
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
السن عين شمس
تجاره اسيوط
رياض اطفال المنصوره
تربية رياضيه بنين اﻻسكندريه
تجاره جامعة السويس
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية حلوان
علوم المنصوره
حقوق حلوان
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
حقوق المنصوره
اداب اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم المنصوره
اداب القاهره
اداب جامعة دمياط
علوم طنطا
إعﻼم بنى سويف
نوعية كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
291635
843897
448362
735969
588600
654670
244184
886306
239916
589755
676848
285724
166615
891737
154259
229095
159209
732675
233039
681442
739370
376504
729736
210668
529652
227731
730621
167747
162968
533242
752606
603025

اسم الطالب
محمد خالد محمد عبدالعال
عمرو محمد عبدالحميد محمد
يمني عﻼء الدين محمد شاهين
اسماء وحيد سليم محمد السيد
خلود اشرف حلمي عبدالعزيز نوفل
حسناء محمود رضوان احمد السيد سرحان
نجوى ابراهيم السيد عبد الرحيم
محمد جمال سعد احمد
حسين محمود عبد العزيز عبد العزيز
عليه على عبدالمطلب عبدالعال شاهين
امير سمير ابوعرب سﻼمه احمد
عمرو حمدي شرف الدين احمد
سلمى عبد العاطى محمد عبد العاطى
مروه جمال ابوالعنين عبد العال
اسماء محمود محفوظ عبد ﷲ
محمد محمود احمد على
اسراء حمدى بدوى سعيد
ايه عاطف خاطر على
ساره طارق جﻼل علي الدين محمد
ندا المتولى محمد عبد الجليل قبية
ايه محمد احمد ابراهيم
محمد احمد السيد ابراهيم الطنانى
مصطفى خلف محمد خلف
احمد مجدى محمد محمود بيبرس
احمد رضوان فهمى محمد يونس
باهر احمد ابراهيم محمد
بسنت محمد محمود محمد حسن
امل عبد الكريم محمد خميس
محمد رمضان محمد شعبان
غادة شحاتة مصطفي مدره
ساره محمد على محمد الحفنى
آﻻء محمد عبدالفتاح عبدالحميد شلبى

الكلية
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
اداب بنى سويف
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
نوعية الزقازيق
اداب انتساب موجه طنطا
تربية المنصوره
اداب انتساب موجه حلوان
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
علوم رياضة القاهرة
كلية الفنون التطبيقية ببنها
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
رياض اطفال الفيوم طالبات
تربية ابتدائي اسيوط
تربية بنى سويف
تجاره عين شمس
إعﻼم بنى سويف
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره عين شمس
رياض اطفال المنصوره
تجاره الزقازيق
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
علوم رياضة عين شمس
تجاره عين شمس
تجاره دمنهور
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي الفيوم
حقوق بنى سويف
تجاره دمنهور
علوم بورسعيد
اداب الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
535453
227704
524977
451726
309998
754607
428690
387201
131536
179255
307461
240130
655233
656199
129312
316338
582974
655667
907073
734853
677529
762393
315194
222547
883984
847403
138209
537292
528927
309697
911797
520020

اسم الطالب
اية عادل محمد عبد العزيز عبد المجيد
حسام محمد بسيونى كامل
روان عادل عبد الهادى عبد الرحمن ابراهيم
محمد السيد محمد البهنسي
مصطفى انور عبدالغفار الخولى
رضوان خليل رضوان خليل سليمان
هانى شكرى مشرقى اسكندروس
كريستينا صﻼح ابراهيم مرقص
نورا منصور احمد محمد
محمد عبد الهادى فؤاد محمد
مي محمد السيد أبو ريا
مارينا نبيل رزق تاوضروس
ابراهيم محمد ابراهيم السيد
محمود ابراهيم حسن ابراهيم ابراهيم
عبد الرحمن محسن عثمان هجرس
ميادة مجدي مسعد حرحش
نهى حمدى ابراهيم محمد السعدنى
السيد رضوان مسعد احمد الشيحة
احمد طاهر محمد احمد
محمد شعبان خليل على
احمد مصطفى حامد محمد المرسى
كريم رشاد محمد جمال عبدالعال خليل
عبد المعبود مصطفى عبدالمعبود مصطفى
احمد مؤنس مصطفى الشامى
مى مجدى سعد عبد الحميد
ميرنا يوسف الفونس رزق ﷲ
كرستين سامح صبحي وديع
أسام شعبان ابراهيم محمد شاهين
يوسف مصطفى يوسف حسين عيسى
ادهم سمير خليل شعيب
فيروز محمد سيف ﷲ محمدعلى
جهاد محمد عبد الحميد احمد مقلد

الكلية
تربية دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
تربية العريش
تجاره دمنهور
تجاره عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
علوم رياضة شبين الكوم
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
طب بيطرى المنصوره
زراعه المنصورة/رياضة
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اثار القاهره
اداب سوهاج
تمريض المنصورة
اداب سوهاج
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره الزقازيق
تجاره بور سعيد
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم
تجاره اسيوط
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تربية ابتدائي عين شمس
اداب دمنهور
اداب اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية اسوان
نوعية اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
879889
128304
230077
660666
746340
439992
167131
390635
900174
916655
450056
157185
156458
168775
836065
368955
161186
756010
117359
502373
429854
822630
578835
730347
120238
164074
609185
577569
116153
683055
281573
358206

اسم الطالب
محيي عبد الناصر احمد على
مونيكا طارق يونان عياد
سمر عصام على احمد السعدنى
السيد مصطفى ابراهيم حسن كيوان
نوران محسن علي محمد الجيار
اية احمد على احمد على
صباح احمد على محمد
محمد مجدى محمد احمد عبدالخالق
عصماء محمد هاشم عبد الرحيم
نسمه خليفه وهبى مهنى
ايه صبحى عبد الفتاح حبيب
ايفيت ميﻼد حكيم حنا
صبري حليم عدلي فهيم
منى عبد ﷲ عبد الفتاح متولي
اسراء احمد زكى احمد
محمد اشرف محمد عيسى محمد
زينب حمدى محمد سﻼمه
عﻼ سليمان سلمان سليمان
روميساء مخلص مكاوي مرسي
جورج صﻼح بخيت عوض غب﷼
امنيه عبدالجليل ابراهيم علي
ايه حجاجى محمود عبد المولى
احمد نور الدين السيد محمد الصادق
عبد الرحمن طاهر رضوان اسماعيل
كمال مجدى ابراهيم احمد
هشام عبد الجواد محمد عبد ﷲ
خالد على عطيه السيد
عبد ﷲ علي مصطفي العريني
محمد محمود احمد شحاتة
عادل السيدحافظ حافظ الصياد
محمود عﻼء على مصطفى شاطر
دنيا عادل صابر احمد

الكلية
تربية اسيوط
علوم رياضة عين شمس
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
ع.دولى اعﻼم مدينةالشروق
تربية أساسي اسكندرية
اداب الفيوم
تجاره بنها
اداب سوهاج
اداب اسيوط
اداب طنطا
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره بنى سويف
اثار قنا جنوب الوادي
زراعه اسوان/رياضة
تجاره بنها
معهد فني صحى بنى سويف
تربية ابتدائي العريش
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنها
زراعه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
معهد فني صحى طنطا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره انتساب موجه حلوان
حاسبات ومعلومات الفيوم
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم رياضة طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق المنصوره
حقوق عين شمس
اداب عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
316615
890155
660854
320538
906546
525877
204168
238271
538888
117991
730878
279499
105262
910698
154995
215041
875529
381156
289863
744402
593421
153782
539870
611342
120296
150248
597102
120964
124465
884651
384754
674039

اسم الطالب
نسمة محمد السيد امام الشلف
محمد حسن سيد صابر
محمد فتحى احمد هﻼل العزيري
محمد عيد محمد التلوانى
كريم حسام عبد الحليم همام
ابراهيم سمير عبد ربه خطاب
ديانا عصام كمال عوضين
نيره ابو بكر حسن سيد
رانيا نبيل محى بدر
دعاء اشرف محمد ابراهيم
احمد عراقى احمد عراقى بندارى
احمد اشرف عبدالعليم السيد صالح
ندي محمود ابو الوفا محمود
مريم فتحي موسى باشا
رانيا على عمر عبد اللطيف
خالد فتحى ابراهيم حسين
محمود جمال احمد عبد ﷲ
زياد هشام عبده محمود عبدربه
رنا مصطفى محمد محمود الجمال
احمد اشرف رفعت السيد
رقيه حسن مختار فرحات
اماني سيد احمد علي
رانيا طلعت عطية حسن الشاذلى
شروق أشرف سيد أحمد حامد
محمد رسﻼن احمد رسﻼن
ساره احمد حسن احمد
أﻻء ماجد محمد فايز محمد
عبد الرحمن محمد جاد عبد ﷲ
محمد ناصر محمد عبد الرازق
مروه حسن على عبد ﷲ
محمد محمود محمد شوقى محمد
اميره احمد صﻼح الدين ابراهيم احمد امان

الكلية
تربية بنها
اداب اسيوط
تجاره طنطا
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره سوهاج
استنفد الطالب رغباته
تجاره عين شمس
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي دمنهور
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية طفولة أسوان
تجاره بنى سويف
حاسبات ومعلومات حلوان
حقوق سوهاج
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية/رياضه جامعة دمياط
معهد فني صحى بنى سويف
تربية ابتدائي دمنهور
معهد عالي فنون تطبيقيه  6اكتوبر
تجاره انتساب موجه قاهره
كلية البنات آداب عين شمس
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تجاره عين شمس
اداب القاهره
تجاره اسيوط
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
730059
821479
289519
581594
302528
372022
307501
457226
536835
534559
288528
317771
114300
242700
811338
910755
669161
876127
581122
826853
470460
822725
451220
668213
503098
679566
164590
433604
660338
580301
381447
133042

اسم الطالب
ساره محمد السيد على عبدالرحمن
ايه عادل عبدالموجود احمد
نوران محمود محمد محمود
زياد محمد السعيد العدوى
انور عبد الخالق على الغرابلى
ندى شكرى عبدالمنعم ابراهيم
غادة مصطفى كامل العيسوي
اسراء محمود عليوه محمود السحيتى
سماء عبدالﻼه بسيونى محمد على
امل محمود سعد محمد الصاوي
منى يحيى احمد محمد محمود
احمد ايهاب محمد عبدالمعز حجازى
ميمى محمد عبد النعيم مسعود
اسراء عبد الكريم سيد شاذلي
على محمد على امين
خلود عادل محمد هﻼل
ابتسام عصام جبريل رزق عبد العاطي
محمد رمضان محمود عبد اﻻمام
مصطفى طلبه مصطفى رأفت حمادة اﻻلفى
عمر سيف الدين محمود طلب
عاطف السيد على سالم على سﻼمه
اسراء صبري احمد مصطفي
احمد محمد أحمد محمد إبراهيم صالح
مصطفى عبد ﷲ احمد عبد ﷲ الطيار
كريم اسامه عبد الكريم محمود
اسﻼم عاطف منصور عبد الفتاح
ايه خالد عويس جنيدى
مصطفى احمد محمود احمد يوسف
وائل محمد عبد المنجى محمود بخيت
يارا شريف على احمد الحصاوى
محمد ابوالسعود عبدالجواد ابوالسعود
محمد رجب صابر عبد الحميد

الكلية
تجاره عين شمس
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه حلوان
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تربية/رياضه شبين الكوم
اداب طنطا
اعﻼم القاهره
علوم اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه طنطا
علوم المنيا
تربية اسوان
تمريض المنصورة
تجاره اسيوط
اداب طنطا
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تجاره كفر الشيخ
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
علوم طنطا
اداب كفر الشيخ
اداب اﻻسكندريه
تربية رياضيه بنين المنصوره
رياض اطفال الفيوم طالبات
اداب اﻻسكندريه
علوم رياضة بورسعيد
نوعية طنطا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
831383
152589
737643
228534
236165
742300
657410
808506
903492
592962
519688
213270
448906
898020
760688
809681
452962
103631
806598
217931
539783
463422
445678
526740
887530
558241
473050
296300
232950
244240
725693
918387

اسم الطالب
رضا عبد الحسيب عطيفى على
محمد رجب محمد عبد الجواد
شيماء احمد عبدالبارى عبدالقادر
مصطفى محمود شعبان محمد
اسراء عصام ابوالعزم ابراهيم
مى سيد حسين حسن
مى السعيد لطفى السيد فتحى لطفى
كمال ممدوح محمد عبد الغنى
مصطفى على عبد ﷲ عبد اللطيف
اسﻼم محمد فوزي الزامك
أمانى أكرم عبدالوهاب غزﻻن
مى حسام الدين عمر انور
آيه رضا عبد المعبود أبو طالب
منار احمد عبد الﻼه دياب
فاطمه ناجى عبد اللة بيومى
زينب على ربيع حسين
وفاء ابراهيم حسين محمد ابو سعده
محمد خالد عبد الحميد على محمد
هبه عزت توفيق احمد
ياسمين جونى صابر عوض
آية حسن عبد الرؤف سﻼمة
اسماء ابراهيم محمد مصطفي عمران
حياه ايمن محمود السيد البرى
بسمة سعد فتحي سعد عبدالهادى
مريم عماد حبيب زخارى
أسما نجيب السيد محمد ابوحمد
السيد احمد السيد أبو الوفا رمضان حموده
شيماء عادل عبد المولى مغازى
دميانة ثروت وهيب يوسف
امنيه محمد مليجى محمد
عمر محمد عبدالجواد عبدالعزيز
اندرو صبرى كمال بشاره

الكلية
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تربية ابتدائي الزقازيق
زراعه القاهره
تجاره القاهره
علوم رياضة اﻻسماعيليه
حقوق المنصوره
حقوق بنى سويف
اداب سوهاج
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
اداب دمنهور
علوم القاهره
اداب طنطا
معهد فني صحى سوهاج
تربية طفوله اﻻسماعيليه
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب طنطا
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه المنيا
اداب اسوان
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية كفر الشيخ
تربية ابتدائي طنطا
اداب اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه اسيوط
طب بيطرى دمنهور
تجاره كفر الشيخ
نوعية جيزه
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره القاهره
حقوق الزقازيق
معهد فني صحى سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
809571
365230
890485
522482
463635
908899
907855
142695
660347
118126
517670
672967
184936
879856
157782
891472
212272
383230
901587
908432
605075
160909
738339
297063
386336
207869
319884
360196
920850
324875
449483
524280

اسم الطالب
ايه احمد علي احمد
رحمه محسن محمد عبدالدايم
مارينا مجدي مشرقي حنا
عبد الجواد على عبد الجواد عبد العزيز
هند عبد العزيز بسيونى احمد بنة
سهيله جمال ذكى هارون
مروه عزت محمد عبد الﻼه
اسراء رزق سيد على عسكر
طارق سمير عبد السميع عيسى المراسى
اسراء عثمان محمد احمد
اميره عادل سعد ابراهيم الغريب
محمد محمود متولى السيد زعير
محمود احمد سيد محمود
احمد مصطفى فوزى مصطفى
شريف سعد يسى معوض
عاصم فتحى عاصم عزيز الدين
تسنيم احمد رسمى محمود
هاجر محمد محمد السيد
مختار صﻼح هاشم احمد
نورا عبده فضل ﷲ محمد
اسراء فتحى محمد ابراهيم
اسراء عبد الفتاح محمد على
اميره احمد محمد على صالح
نرمين عبد الناصر فخري علي
اسماء جﻼل محمود خليفة
جورج رفعت كمال عطاﷲ
هبة وحيد حسن سليمان
محمد وائل ابراهيم محمد
حسام ياسر حسن حسين
سارة عبد الرجال سيد عبد الكريم
سهيله اشرف مصطفى الشيتى
مريم يعقوب راشد يعقوب جرجس

الكلية
معهد فني تمريض المنيا
كلية البنات تربية عين شمس
معهد فني صحى اسيوط
تجاره اﻻسكندريه
تربية كفر الشيخ
معهد فني صحى اسوان
تجاره سوهاج
معهد فني صحى امبابة
تجاره طنطا
كلية البنات آداب عين شمس
اداب دمنهور
تجاره المنصوره
تجاره اسيوط
تجاره اسيوط
تربية بنى سويف
تجاره اسيوط
تجاره عين شمس
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره سوهاج
اداب سوهاج
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية بنى سويف
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اعﻼم القاهره
كلية البنات تربية عين شمس
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه عين شمس
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
فنون جميله فنون اﻻقصر
تجاره طنطا
اداب اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
834589
438119
279633
609663
819482
542762
528338
220770
731135
655804
754760
226123
108703
532242
155293
584938
142618
463920
366316
221470
893781
163198
584966
144511
911746
366720
150516
909057
502006
142254
375284
380306

اسم الطالب
نوال حسيب عبد الموجود السنوسي
شروق خالد فرغلى ابراهيم
دينا مجدي عوض تاوضروس جيد
اسماء نبيل السيد محمد السيد
محمود عبدالكريم عبدالفهيم محمد
ندى سامى محمود البدرى
نادره ابراهيم رشاد على محمد عطا ﷲ
عبد الرحمن روحى فﻼح طعمة
علياء عبد الرازق ابراهيم حسن حسن
على محمود مصطفى عبد المؤمن
عبدالرحمن سيد محمد كامل
عصام عﻼء الدين رجب محمد
رنا جمال سيد عبد الواحد
محمد عبدالحميد عبدالوهاب الصافي
حازم حمدى عبد التواب عبد الجواد
وجدي محمود محمود سﻼطين
مريم محمد عبد الوهاب عبد الفتاح
ريهام مفرح محروس عبد الﻼه الشرنوبى
محمد احمد نصحى محمد نور الدين
منة ﷲ رجب عبد الوهاب احمد
كريم احمد محمد احمد
باسم صبحي توفيق شحات
امل حسين السيد حسين جادو
رضوه جﻼل محمد محمد
ابتسام محمد عبد ﷲ محمد
يوسف محمد محمود احمد محمد
ندى رمضان علي علي
ميرنا نجيب عطاﷲ فرج
اسماء نبيل غريب عبد الفتاح سالم
اميرة سامح سعد قاسم
رحاب محمد السيد محمد متولي
سالم ابراهيم راشد مسلم

الكلية
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجاره طنطا
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
طب بيطري المنيا
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
كلية البنات علوم عين شمس
حاسبات ومعلومات عين شمس
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره جامعة دمياط
تربية/رياضه العريش
تجاره انتساب موجه قاهره
علوم حلوان
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
خدمه اجتماعيه حلوان
علوم طنطا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية حلوان
تجاره سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره طنطا
رياض اطفال القاهره طالبات
تربية ابتدائي اسوان
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
دار العلوم ج القاهره
تربية اسوان/رياضة
اداب اﻻسكندريه
حقوق القاهره
تربية ابتدائي بنها
تجاره انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
373354
546416
891910
895557
105740
163088
746638
315265
598690
458951
291626
918162
671919
153104
535500
539496
681576
576878
813973
204443
533946
456761
150979
588992
668450
125919
303112
911675
278580
818855
232804
543504

اسم الطالب
صموئيل وليم ساويرس سمعان
رنا محمد ابراهيم محمد الشربينى
احمد مصطفى جﻼل محمد
عبد ﷲ سﻼمه احمد محمد
احمد محمد حسن محمد بيومى
اسراء محمود على عباس
شروق حسن احمد احمد
محمد احمد محمد فرج محمود
عبدﷲ ابراهيم عبدﷲ سعيد
ندى عمر عبدالحميد مرزوق
محمد اشرف محمود مصيلحي
وسيم عونى خليل جرجس
ايه على محمد اسماعيل
مرنا فهيم محروس معوض
جيهان عادل محمود الشرقاوى
ريهام حسن عبدالقادر حسن عيسى
عبد الرحمن طه محمد حزة
ياسمين عيسى احمد عيسى شكر
هاجر محمد سيد محمد
نور خالد احمد عزت امين
خلود حمدي خميس متولي الخماري
عﻼ حسن علي مراد
اسراء محمد حسين خلف
هدير الحسيني حلمي درويش
نرمين عبد العزيز المغاورى السيد احمد
مريم محمد عبد الوهاب السيد الهلباوى
امنية محمد امين ابراهيم محمد شحاته
ميار هشام حسن صالح
نوران صبري احمد ابراهيم مخلوف
خالد عوض سعد عبد الجابر
رقية محسن محمد دسوقى اﻻعصر
أحمد محمد محمود محمد عبد الرحيم

الكلية
علوم بنها
اداب اﻻسكندريه
اداب اسيوط
تجاره سوهاج
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تربية الفيوم
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
حاسبات ومعلومات الزقازيق
زراعه دمياط/رياضة
حقوق اﻻسكندريه
علوم رياضة القاهرة
تجاره سوهاج
طب بيطرى المنصوره
تربية بنى سويف
طب بيطرى دمنهور
تربية دمنهور
معهد فني صحى المنصوره
اداب كفر الشيخ
نوعية المنيا
تجاره القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي طنطا
تربية عين شمس
تمريض بنها
تمريض المنصورة
تجاره القاهره
علوم جامعة دمياط
تمريض أسوان
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب المنيا
السن عين شمس
حاسبات ومعلومات حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
391788
675831
159855
754845
659410
225377
883146
650017
584025
522491
668962
373118
894781
741697
153055
920485
354819
471330
671489
538682
449473
358415
385340
536111
663070
575750
898246
530295
225827
826477
673661
884189

اسم الطالب
محمد احمد جوده سيد احمد عواد
اسﻼم عبد العزيز يونس ابو المجد
مني محمد ربيع مرسي
يحى عبد الناصر محمد عبد ﷲ
هبه سامى عويضه عيد محمود
نيره مصطفى ابو العﻼ صالح
هاله عبد العزيز محمد عبد العزيز
حازم نبيل حامد البسطويسى
آﻻء حامد عبد الغني النجار
محمد حسن الصافى حسن ابوشبكه
وجنات محمود خليل عبد المنعم خليل
هايدى عصام عبداللطيف شبانه
اسراء احمد ابو الفضل احمد
عبد الرحمن يحيى مبروك عبد العزيز محمد
ايمان عشرى معوض درويش
اسماء ضاحى احمد عبد الحميد
اسماء احمد جاد حماده
إسراء إبراهيم أحمد حسن
ندا محمود عوض حسين
ايمان مصطفى فؤاد رزق
ريم محمد علي ندا
كريمه احمد سيد حسين
نجاح شكرى عبدالمقصود عبدالمجيد
اية حسن ابراهيم ابوقرن
اسﻼم عبد السميع على ابوزيد
سماء عادل عبد المنعم زكى عيسى
هدى عبد الودود عبد الجليل بخواجى
نصر حسن نصر احمد ابو ضاهر
احمد عصام بحيرى السيد زهران
ميرنا ممدوح عبدالغنى محمود
منه ﷲ حامد محمد احمد سليم
غاده صﻼح عبد ﷲ محمد

الكلية
تجاره بنها
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية/رياضه المنصورة
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره اسيوط
حقوق المنصوره
تمريض طنطا
دار العلوم ج القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم عين شمس
تربية سوهاج
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
علوم بنى سويف
معهد فني صحى سوهاج
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
اثار الفيوم
تربية طفوله ج دمنهور
معهد فني صحى طنطا
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجاره انتساب م .بنها
اداب دمنهور
تجاره بور سعيد
العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه قنا
علوم بنها
تجاره جامعة السويس
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
اداب انتساب موجه المنصوره
تربية اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
223083
576976
157611
457096
471378
456489
583477
520874
434239
375806
391682
835405
889514
516888
355518
828892
457563
306464
589998
204874
595153
357083
368632
463568
505639
844072
807571
455708
846744
801363
669427
130731

اسم الطالب
ميار ماهر محمد عبدالعال
اﻻء شريف سعد عبد الخالق الحسانين
نورا جمال شحاتة حنا
زينب عادل حموده حموده
رنا رضا محمد فؤاد أحمد الصياد
ايمان محمد حامد الجزار
عﻼ سعيد العفيفى السباعى شاهين
ايمان صالح محمد على خليفة
خالد حسين دسوقي حماد
عزه رحمى حامد احمد العسيلى
نهال طارق ابراهيم حسنين
دعاء بدرى محمد محمود
محمود عبد الكريم على احمد
عبد المنعم محمد عبد المنعم عبد الحميد الجميعى
مارينا مجدى نظيمى حنا
اميمه عطا ابراهيم اسماعيل
رقيه محمد عبد الفتاح حموده
محمود محمد عبد المحسن بحلق
نورهان عماد السيد الزغبي
رؤى اسماعيل خطاب اسماعيل
منة ﷲ محمود احمد محمد سﻼمه
احمد محمد ابراهيم عبدالرحمن
احمد منصور عبدالهادى عواد
شيماء محمود ابو الحسن البدوى
عبد الرحمن خالد مسعود غمرى محمد
محمود ابراهيم ناجى مصطفى
دعاء شعبان عثمان محمد
على نبيه امبابي النجار
سامح عبدالنبي عبدالظاهر محمد
عاصم خالد احمد يوسف
احمد مصطفى عبد الرحمن مصطفي
رحمه شوقى محمد محمد

الكلية
اداب انتساب موجه حلوان
تربية طنطا
تربية ابتدائي بنى سويف
تمريض طنطا
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
معهد فني تمريض طنطا
تربية ابتدائي طنطا
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فنى تمريض بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
نوعية فنيه قنا
زراعه عين شمس/رياضة
تجاره دمنهور
علوم حلوان
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
معهد فني تمريض طنطا
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تربية جامعة دمياط
حاسبات ومعلومات الفيوم
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فنى تمريض بنها
تربية كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره اسيوط
اداب انتساب موجه المنيا
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
تجاره اسيوط
تربية ابتدائي المنصوره
حقوق القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
503954
602062
725425
579994
679020
158173
595966
208893
436316
469593
581248
615294
736345
800421
809876
667921
213640
750356
816529
901193
144569
459224
320105
882920
584334
585963
670104
321416
436550
379574
526542
235880

اسم الطالب
مازن عصام متولى محمد محمد
اسراء فرج محمد فرج
عمر السعيد السيد زكى
ايه اسامه محمود محمد صﻼح
هدى مصطفى هﻼل محمد هﻼل
رحاب محروس محمد محروس
سمر سمير عبد الحميد عوض الغرباوى
احمد هشام عبد اللطيف عباس
أمل حسين احمد محمد فواز
نورا صبرى احمد عبدالفتاح طه
عمر محمد طارق مصطفى داود
ياسمين ابراهيم على محمد
ايه جابر محمد زيدان بدران
كارولين عزت حنا مترى
نانسي سامح شحاتة بنيامين
محمود محمد محمود الشيخ
ياسمين يوسف احمد الغريب جمعه
محسن محمد عوض عبدة فودة
احمد عادل شحاته عبد ﷲ
ريهام محروس محمد على
دينا محمود محمد احمد
رواء عادل احمد الرشيدى
اسﻼم ياسر محمد محمود ناصر
بيشوى شكر عبد التواب موسي
احمد السيد على على سعود
احمد ممدوح نصر حمودة
دينا عصام عبد العليم محمد سالم
مريم عبد المسيح واصف ابراهيم
نرمين محمود محمد على
محمد سعيد ابراهيم عبدالعزيز الدرع
محمد محمد عامر ابراهيم
يوسف امير نبيل فهمى

الكلية
تجاره اﻻسكندريه
اداب الزقازيق
علوم عين شمس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية المنصوره
تربية بنى سويف
حقوق المنصوره
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره كفر الشيخ
الجزيره العالي لﻼتصال واﻻعﻼم بالمقطم
اداب الزقازيق
معهد فني تمريض الزقازيق
كلية تجارة ج أسوان
تجاره اسيوط
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
نوعية بور سعيد
حاسبات ومعلومات المنيا
اداب سوهاج
بنات تربية/رياضه عين شمس
علوم طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره طنطا
تربية طنطا
تجاره المنصوره
تربية السادات
تربية اسكندرية
تجاره عين شمس
نوعية اﻻسكندريه
حقوق حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
354946
879042
735048
664308
215863
725658
734807
119287
113135
892278
238854
886398
544482
807552
217436
726564
438959
535775
545131
380569
741523
741398
309538
901679
115168
746252
663536
542500
141142
305021
217907
821564

اسم الطالب
رانا مصطفى سيد احمد عبدالرحمن
سحر انور محمد قناوي
سماح سعد احمد عليوه المسلمي
ايه الشحات عبد المنطلب محمد شحاته
شيماء سيد عفيفى احمد
فاتن اسامه عبد الرحمن حسين محمد
احمد محمد عبدالقادر احمد محمد
نوران عادل عبد العظيم عبد العزيز
محمود احمد خليل محمد احمد
اسامه منتسب جابر محمد
محمود محمد حامد محمد
ريهام عادل شفيق بشاى
عبدالفتاح محمد عبدالفتاح شعبان
محمود مختار عزيز رجب
اسراء عاطف سعيد احمد
منه ﷲ حسين ابو الحسن عبد الرحيم
اﻻء السيد حسن ابراهيم خليل
سحر فرج احمد حسين شعيب
على عزت على السيد كشك
ايه اشرف سيد احمد ناصف
اسامه احمد على احمد موسى
احمد نادي احمد خليل
اسراء سمير عبدالفضيل على حسين
محمود عبد الرحمن على سليمان
اسماء اسماعيل وهبة سيد جاد الحق
احمد حسن احمد محمد
ندى احمد عبد الغنى اسماعيل ضيف
سلمى سعيد محمد محمد ابراهيم
ايمان طه حسين عيد الدكر
بسمة عبد الشافي عباس عبدالشافى
نورهان احمد سيد عبد العزيز
فاطمه اشرف عبده حمزه

الكلية
اداب انتساب موجه القاهره
علوم رياضة اسيوط
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب المنصوره
زراعه عين شمس
اداب الزقازيق
زراعه الزقازيق
اداب القاهره
تجاره انتساب موجه طنطا
اداب اسيوط
زراعه عين شمس
اداب اسيوط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
تجاره بنى سويف
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية السادات
تجاره سوهاج
كلية البنات آداب عين شمس
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم المنصوره
اداب اﻻسكندريه
اداب القاهره
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجارة قنا ج جنوب الوادي
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
296942
827708
903836
378424
149355
317234
451292
909399
753742
107195
578382
516423
747589
120803
670416
206067
457595
112898
526553
610943
104456
357179
320954
396042
301496
240277
524189
312344
526999
156138
469462
155737

اسم الطالب
نورهان عادل عبد الستار فرج
محمد محمود توفيق محمود
ايه ناصر محمد محروص
فاطمه هاشم احمد سليمان شعبان
صابر مجدى عبد المنعم مبروك
هاجر مدحت ابو الفتوح عبد المطلب
عبد الرحمن طارق سعد الملوانى
جورج نشات كامل جاب ﷲ
جون صموائيل لطفى الجندى
محمد ياسر محمد زهران
مروة حسن حسين سيد حسن
سعيد عقبة طنطاوى الحداد
هبه جابر صديق بدوى
عبد المنعم مرزوقى عبد المنعم مرزوقى
راندا محمد الشبراوى عبده رزق
يمنى مجدى عبدالرحمن السعيد
مريم سامى محمد عوض ﷲ
اﻻء عاطف على السيد الشريف
احمد خلف عبدالهادى عليو
عمر فتحى السيد محمد احمد
محمد عبد الرؤوف عبد الرؤوف جاد ﷲ
محمد عاطف على عبدالرحمن
شيماء عادل معوض نصر
كارولين خليل جيد خليل
مصطفى عبد الرسول عبدالهادى عيد
رحاب فوزى محمد مأمون
نورا ايمن عبد المنعم محمد اﻻلفى
محمد فتحي محمد عبد الرحيم
وﻻء عطيفى ابو دوح محمد حسن
محمد سيد محمد سيد
نسيبه عبد المنعم محمد يوسف
منال محمود على سعيد

الكلية
حقوق حلوان
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره سوهاج
كلية البنات تربية عين شمس
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
علوم شبين الكوم ج المنوفية
علوم طنطا
كلية تجارة ج أسوان
تجاره بور سعيد
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
معهد فني صحى طنطا
تربية رياضيه بنين جامعة السادات
علوم جامعة السويس
تجاره عين شمس
اداب المنصوره
اداب عين شمس
تربية طنطا
زراعه عين شمس
تربية أساسي اسكندرية
تجاره الزقازيق
علوم القاهره
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية طفوله شبين الكوم
علوم عين شمس
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تربية طفوله اﻹسكندرية
طب بيطرى جامعة السادات
علوم اﻻسكندريه
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه قنا
اداب كفر الشيخ
رياض اطفال القاهره طالبات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
576468
820851
322606
812538
600349
378085
920491
298308
837102
179459
502579
238505
612659
315511
138292
580337
323426
505256
538332
220307
522086
106695
366638
738247
887834
843278
112678
206025
668744
520349
326966
351453

اسم الطالب
حسام حسن فتوح حجاج
مينا رمسيس شهدي منسي
داليا رشدي عبدالفتاح صقر
محمد احمد محمد اسماعيل
داليا هشام عبدالرحمن احمد
ايمان محمد مسعد عبدالعزيز حيدر
امنيه احمد محمود محمد
محمد شعيب محمود احمد داود
صفاء سمير احمد عبد الدايم
مصطفى محمود احمد حسن
عﻼ خالد احمد محمود عبسية
روان ادهم خيري سليم السلحدار
موسى اسامه موسى عبد الرحمن الصاوى
محمد طارق عبد العظيم حافظ
رحمه عبد اللطيف ابراهيم حسين
ميرنا صموئيل جرجس عوض ﷲ
سعاد احمد لطفى محمد عمر
حسين محمد محمد احمد محمد حمادي
منار محمد عبد العظيم اسماعيل بدوى
عنان سعيد محمد محمد
صفاء جاب ﷲ صالح عبد الرحيم
دينا عثمان محروس عبد النبى
احمد عبدالمنعم محمد انور حامد
باسم نبيل محمد عبدالرؤف
محمد عادل خضر محمد
نريمان عماد عجايبى كامل
اشرقت عبد الحميد السيد عبد الحميد
بسنت مكرم سعد خورس
هبه جمال محمد العوضى النجار
أميرة شعبان كامل عياض اللمعى
اية محمد حداد الفخرانى
مصطفى زكريا محمد على

الكلية
تربية طنطا
تجاره سوهاج
تمريض شبين الكوم المنوفية
تجاره اسيوط
نوعية الزقازيق
تربية عين شمس
تربية سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية علوم الوادى الجديد
إعﻼم بنى سويف
علوم اﻻسكندريه
تجاره القاهره
تجارة جامعة السادات
تجاره بنها
علوم حلوان
حاسبات ومعلومات بنها
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تربية/رياضه حلوان
تجارة جامعة السادات
علوم حلوان
تجاره بنها
تجاره الزقازيق
حقوق اسيوط
تربية ابتدائي المنيا
تجاره انتساب موجه عين شمس
ع.كندى تكنو.اعﻼم ت.خامس
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره دمنهور
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
148049
451025
277438
139266
296821
516956
592301
383067
884167
469104
377095
681343
521185
180745
526309
367812
912155
617764
500426
460204
727364
313229
374266
110574
287191
524928
448196
399533
745171
747604
884445
144085

اسم الطالب
احمد يسر محروس ابو العﻼ
محمد عماد محمد سعد
سيف الدين زيدان اسماعيل يوسف
محسن جمال حسين احمد
سعاد حسن حمدى عطية
شريف احمد زكريا مسعود
اميره عادل عبده العسيلى
محمد شعبان محمود ابراهيم
شيرى مجدى نسيم فهيم
اسراء ناصر محمد محمد العجمى
ايمان حسن عبدالحليم محمد الوردانى
اميره احمد محمد محمود عبد الرحمن
سالى توفيق احمد علي
البدرى احمد عويس عبد ﷲ
نادر أحمد عادل محمد أحمد
نجﻼء محمد عبدﷲ عبدالفتاح
محمد هجرس عبد ﷲ حفنى
يوسف عاطف السعيد على الشحات
اسراء أحمد سليمان فهمى سمك
ريهام محمد على على ضبش
محمد السيد محمد السﻼوى عبد السﻼم
مارتينا عادل عطية اسكندر
ياسمين اسﻼم عبدالمهدى عبدالفتاح
حسام ناصر عبد المنعم محمد
شيماء محمد فتحى محمد الشيخ
مريم جابر يوسف احمد
علي محمد علي فرغلي
تغريد حربى بخيت محمد
اسماء على محمد على
ندى محمد على صالح
بطرس زارع ناجى لوزه
رجب عبود محمد مهدى

الكلية
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره دمنهور
اداب جامعة دمياط
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
علوم اسيوط
تمريض كفر الشيخ
تربية/رياضه بنها
معهد فني صحى المنصوره
دار العلوم ج القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره اﻻسكندريه
علوم بنها
تربية رياضية بنين اسوان
تربية جامعة دمياط
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تربية ابتدائي كفر الشيخ
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم رياضة شبين الكوم
تربية بنها
اداب انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه طنطا
دار العلوم الفيوم
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
خدمه اجتماعيه حلوان
معهد فني تمريض اﻻسماعيليه
تربية جامعة السويس
تربية/رياضه اسيوط
اداب انتساب موجه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
879353
881804
891134
320655
579185
375779
651398
353798
513260
143079
146157
512177
236261
545269
673024
324117
728453
453901
381194
106630
154502
819167
132434
501690
164724
466682
312888
910950
366936
659461
537795
908961

اسم الطالب
مريم وجدى شوقي فهيم
عبد العليم على عبد العليم تمام
مرسى عبد الرحمن حسن مرسى
السيد محمد السيد ونس
اسراء عبد القادر ابراهيم عبد القادر
ايه محمد رمضان محمد ابراهيم
نوران ايمن احمد السيد عبد ﷲ
كريم الهادى احمد جمعة
أمنية محمد سعد السيد جعدار
اميره محمد رياض قرني
منى عبد الوهاب عبد الفتاح رضوان
ميار محمود السيد زكى سيدأحمد
احمد اشرف محمد لطفى
محمد اشرف فولي خلف مبارك
سعيد جمال محمد عنانى سعد
رحمة عبد العاطي حسن ابراهيم
ايمان شحته مهدى محمد عيسى
اشرقت عماد عبد العظيم مصطفى الفقى
محمد مصطفى عثمان حسين عثمان
محمد عماد سليمان محمد على
وسام جمعة محمد عبد الحميد
الشيماء خليفة محمد عبد الرحيم
عبد الرحمن احمد رفعت مصطفي القطب
محمد خالد محمود ابو المعاطي
كرستينا نسيم سعد شحاته
هند على عبداللطيف على موسى
هبة محمد كامل مصطفي
مصطفى عبد المحسن عبد اللطيف حسن
شاهر طارق عبدالجليل عبدالعزيز
زينب عبد الناصر زكى الغمرى فضل
أمنيه عابد عبد الكريم قطب
منى محروس محمد عسران

الكلية
تجاره اسيوط
تجاره اسيوط
اداب اسيوط
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره طنطا
تربية ابتدائي بنها
حقوق المنصوره
اداب عين شمس
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
دار العلوم ج القاهره
اداب القاهره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه عين شمس
فنون جميله عماره المنيا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره جامعة السويس
اداب الزقازيق
علوم رياضة الزقازيق
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم جامعة السويس
معهد فني تمريض بنى سويف
تربية المنيا
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم اﻻسكندريه
علوم الفيوم
علوم كفر الشيخ
معهد فني صحى بنها
تربية رياضية بنين اسوان
تربية رياضية بنين بنها
السن عين شمس
معهد فني صحى اﻻسكندريه
كلية تجارة ج أسوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
727948
664884
669358
542015
281386
113459
205720
885099
538891
223359
534781
881227
162900
549059
533226
909792
319014
435433
672691
739873
530835
654288
105376
522437
733809
447889
549870
837783
669472
372775
433195
740887

اسم الطالب
اسماء السيد محروس عبد الهادى صيام
محمد حسن محمد حسن العراقى
محمد صبرى جمال عبد الرحمن السيد
مصطفي سمير فهمي محمد رجب
احمد عمرو محمد محمد الشربينى
محمد عبد الﻼه عبد المنعم صديق
منى صﻼح محمد جوده عيسى
احمد محمد فرج احمد
رويدا محمد عبد ﷲ حسن عبد الرحيم
هاجر على عبد الرحمن السعيد
رحاب يحيى محمد إسماعيل المالحى
ناهد عمران محمود ابراهيم
ايه محمد محمود عبد السﻼم
عبدﷲ عمر عبدﷲ سيداحمد
دينا احمد حسن عمر حفنى
اسماء فوزي نصر عبيد
اسراء عاطف عوض الفقى
منه ﷲ احمد عبد العزيز سليمان
عمر خالد ابوبكر السطوحى شداد
زينب بسيوني ابراهيم عبد السميع
احمد محمد محمد احمد فياله
زينب سالم محمود محمد مصطفى على
وسام ناجى دكرورى محمد
علي محمود عبدالجيد زين الدين
مها رفعت محمد فاروق وهدان
محمود وليد القطب الخطيب
ياسمين سمير السعيد محمد هﻼل
صباح محمد عبدالحميد احمد
عﻼء محمد رزق عوض ﷲ
نجاه عصمت جابر عبدالحق
عبد الرحمن مصطفى محمود ابراهيم
اسماعيل عصام اسماعيل على

الكلية
نوعية الزقازيق
حقوق المنصوره
اداب المنصوره
علوم رياضة اسيوط
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب القاهره
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
تجاره عين شمس
معهد فني صحى اﻻسكندريه
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
السن عين شمس
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
معهد فني صحى اﻻسكندريه
تربية اسوان
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اﻻسكندريه
تجاره المنصوره
نوعية الزقازيق
تجاره طنطا
تمريض المنصورة
تجاره انتساب موجه حلوان
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
اداب جامعة دمياط
معهد فني صحى طنطا
تربية/رياضة جامعة السادات
تربية طفولة فرع الوادى جديد
تربية المنصوره
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
132780
205514
808352
126035
905973
355871
802722
730831
167588
750069
119799
156455
725953
130467
297232
588094
157228
352248
599023
731734
431807
530209
656377
600058
120941
651416
443293
374506
146752
390282
297879
883502

اسم الطالب
محمود جابر عبد الفتاح محمد
ريهام عبدالعزيز فتحي محمد الفتياني
اميرة ابو النور ابراهيم احمد
تقى طارق حسن عبد الحفيظ
محمود كمال محمود محمد
ايمان ابراهيم سيد احمد
ابرام اسحق جيد زكى
احمد عادل محمد غريب مصطفى
عمر فوزى حزين عبد التواب
رنا هشام عبد المنعم عبد الوهاب
محمد اشرف حسن فهمى
اسﻼم منصور فتحى عبد ﷲ
ريم على ابراهيم محمد حامد العكرمى
منار صبرى عبد العزيز مبارك
نهى اسامة محمد احمد الشعراوى
احمد سيد محمد رأفت شريف
رانده رمضان احمد جوده
جيهان ابوالعنين محمود سليمان رافع
اية ابراهيم محمود يوسف
حسن مجدي حسن عبد الحميد
ادهم مدحت محمد متولى
حسام محمد عاشور بلبع
اميره احمد حلمى حسيب احمد
احمد مجدى السيد على عطيه
يحيي مصطفي فرغل رفاعي
هبه محمد منصور الشربينى منصور
نيره شريف عبد الرحمن امين عماره
اسراء صبرى السعيد عبدالقادر
مهرائيل رفعت منصور معوض
احمد سليمان عبدالرحمن الشاعر
هشام خالد اسماعيل سيد رزق
دينا عبد الصمد احمد عبد الصمد

الكلية
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
كلية البنات علوم عين شمس
حقوق سوهاج
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حقوق حلوان
تجاره عين شمس
تجاره طنطا
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره دمنهور
تجاره دمنهور
حقوق المنصوره
تجاره بنها
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجاره المنصوره
تجاره بنها
تربية بنها
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجارة جامعة السادات
تجاره طنطا
اداب اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
110024
113139
734658
612808
809047
399723
158749
879090
613196
602135
607763
365251
365736
818606
302842
125369
732303
140677
845743
133597
830369
278136
106217
384670
662241
607991
608799
676047
355742
737501
735263
308330

اسم الطالب
مينا ايمن ماهر عزيز
محمود سمير احمد امين
رانيا محمد عطيه محمد
اسراء اشرف ابراهيم السيد
سناء هنداوي مختار محمد
عبدالرحمن عبدالحى احمد محمود
منيره عادل عبد ﷲ برباشى
ضحى عماد كامل سيد
وﻻء احمد فؤاد القطب المتولى على عوف
اسماء محمد جمعة منصور
اسراء عبد ﷲ محمد احمد
سميه محمد عبدالغفار عبدالفتاح
ايه امين السيد صالح
رندا ناصر طلعت عبد المنعم
يوسف محمد العربي ابراهيم فجله
شهد اشرف صﻼح الدين محمود
مينا ماهر عزيز يوسف
ميرنا ماهر سمعان بطرس
احمد محمد حماد صفوت محمود
هاجر صابر سيد محمد
حسن محمد عبد الفتاح محمد
نهال ناصر عبد الحكيم حسين
هدى محمد مصطفى سيد احمد
بيشوى مجدى عدلى ثابت
السيد وائل السيد اسماعيل عبد اللطيف
ايمان شوقى محمد السيد عمر
اسﻼم رأفت السيد ابراهيم
مروه فتحى صالح الصادق نصار
نرمين اسامه متولى محمد
الشيماء خالد محمود محمد حسن
نورهان ثابت السيد متولي
محمود محمد ابراهيم حجازى على ابراهيم

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
اداب المنيا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية بنى سويف
معهد فني صحى اسيوط
تربية ابتدائي الزقازيق
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
رياض اطفال القاهره طالبات
زراعه القاهره
كلية البنات آداب عين شمس
اداب انتساب موجه المنيا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حقوق انتساب موجه القاهره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
فنون تطبيقيه حلوان
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
علوم القاهره
معهد فني صحى سوهاج
تربية حلوان
فنون جميله فنون المنيا
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجاره المنصوره
السن عين شمس
علوم الزقازيق
اداب المنصوره
تجاره القاهره
علوم الزقازيق
معهد فني صحى الزقازيق
كلية الفنون التطبيقية ببنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
540743
892773
613600
240925
822729
677224
321014
504878
509629
234735
756667
294467
431609
168107
674948
222781
736206
537001
669826
676474
450849
460259
449393
577514
883485
471950
535359
911160
316146
145790
460309
317132

اسم الطالب
سعد عون ابراهيم خير ﷲ
نورهان رشدى عبد الشفيق عماره
هدير على غيات محمد
شيماء موسى خلف ابو عدب عبد ﷲ
اسراء مختار برعى أحمد
محمد امين رشدى على ترك
ميرنا مصطفى كمال الدين السيد
دعاء محمد حسين احمد حسين
احمد ايهاب فاروق محمد جمعة
امل هﻼل فؤاد علي
ابراهيم محمد ابراهيم احمد
اسﻼم احمد احمد محمد جاد
احمد محمد عبد الرحمن خميس
ياسمين يحيي سعد يسن
ايمان جمعه مصطفى مصطفى البحراوى
مصطفى محمد طلعت عبد النبي
احمد ماهر صﻼح عبدالعظيم
آيه خميس جﻼل طبانه
محمد ابراهيم على شحاته
مريم محمود السعيد على
حسين ابراهيم ابو المعاطى محمد سالم
دعاء شوقى على راشد
ايه ابراهيم محمد رضوان سرور
محمد لطفى صبحى محمد الحسانين
اسماء رفعت خيرى عبد الحليم
محمد سمير رياض عبد الحميد صقر
شهد محمد حسنى احمد خليل
محمد عطا ابراهيم محمد
ايمان طلعت محمد الجابرى حسن
محمد نشات محمد احمد صالح
نورهان أحمد محمد حسن الصفاني
اية عبد المنعم ابراهيم المغازي الشطانوفي

الكلية
علوم دمنهور
اداب انتساب موجه اسيوط
نوعية الزقازيق
علوم القاهره
تربية قنا ج جنوب الوادى
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم جامعة دمياط
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حاسبات ومعلومات حلوان
علوم رياضة جامعة دمياط
تربية ابتدائي الفيوم
علوم بنها
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
دار العلوم ج القاهره
تجاره دمنهور
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة
رياض اطفال المنصوره
تجاره طنطا
تربية/رياضه كفر الشيخ
اداب انتساب موجه طنطا
اداب طنطا
معهد فني صحى اسيوط
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تربية اسوان/رياضة
تربية بنها
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم بنها
تربية السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
650968
440043
800291
745040
121012
675990
920961
431536
601288
252859
285364
740325
734144
680292
310299
277640
511685
673700
284715
884584
112797
322762
580491
678694
602266
133723
756367
204749
548857
214311
460664
672128

اسم الطالب
اسمهان محمد عطيه احمد على
أمنية محمد عبد المنعم حسن حسن
اسراء تمام عيد عبد العزيز
رحمه جمال عوض عبد السﻼم
اسﻼم محمد حسن سيد
همت مجدى محمد منصور زعبل
كريم محمد عبدالنعيم بدوى
محمد عفيفى محمد عفيفى الوردانى
محمد هانى محمد سيد أحمد
احمد متولى شحاته متولى
احمد محمود احمد محمد عطا
اسماء عبداللطيف محمد محمد عبدالحق
عبدالرحمن علي عبدالرحمن سليمان
محمد حاتم السيد مصطفى حكم
مصطفى محمود مصطفى ابراهيم
احمد حامد حسن حامد
دنيا عبد الرحيم محمد عبد الرحيم
عبد ﷲ عبد الحميد محمد الحسينى فياض
حنان محمد حسين محمد عﻼم
اصاله سمير محمد حسن
هبه ﷲ سمير اسماعيل عبد ﷲ
امجاد يحيى عبد المنعم محمد حسن
مريم رضا عبدالشافى شلبى
اسماء السيد رمضان السيد الشرقاوى
آيه عبدالرحمن احمد عبدﷲ
رحمه محمود كمال ابراهيم
محمد جمال محمد سليمان
هدير محمد توفيق محمد
محمود سعيد إسماعيل عبدالغفارالهوارى
مريم محمد السيد حسن خير الدين
محمد ياسر محمد عبدالمنعم الزعويلى
ايه على محمد السيد ابراهيم

الكلية
رياض اطفال المنصوره
تربية اسكندرية
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تربية طفوله اﻻسماعيليه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب المنصوره
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
تجاره اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
استنفد الطالب رغباته
حقوق عين شمس
اداب الزقازيق
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تجاره طنطا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
اداب انتساب موجه دمنهور
معهد فني صحى الزقازيق
حقوق عين شمس
اداب اسيوط
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تربية طفوله طنطا
علوم المنصوره
معهد فني تمريض الزقازيق
السن عين شمس/رياضة
حقوق الزقازيق
اداب عين شمس
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
علوم رياضة القاهرة
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تربية ابتدائي المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
614797
808250
749697
683536
732299
614799
159165
137510
519747
431800
116880
440097
611603
142917
376016
837864
535095
319072
174684
292718
446568
150305
447172
107470
123930
322162
894699
529858
732157
520832
756908
744775

اسم الطالب
محمد احمد طه عبدالرحمن صالح
عاصم عبد الرحمن صفى الدين محمد
ميار خالد ابو المجد الصغير احمد
عمرو وحيد الدين محمد جعفر
محمود عبد الحليم السيد عبد الحليم
محمد السيد محمود ابراهيم عبد العال
شيماء حامد سيد حسين
محمد عرابى كامل محمد
سماء صبحى محمد محمود عبد العزيز العتر
محمد عبد السﻼم محمد احمد شحاته
معتز رفعت محمد على
ريموندا وجيه عبد النور عياد جرجس
ندى عادل محمد العزوني
اسراء هشام على عطية
احمد مجدى صﻼح محمد حجازى
يارة حسام عبد الوهاب محمد
سارة سعد نجيب حافظ يوسف
مي مسعد فاروق ابو طايل
ايه ﷲ احمد ابراهيم محمد الطير
دعاء محمد مصطفى عبدالمقصود
عبد المعز محمد السيد الجرف
اسماء احمد عبد الباقى عبد الغفار
احمد صﻼح الدين محمد عجمى على الشافعى
كريم حسن عبده محمود بريش
محمود حسين عبد العاطى عبد الجواد محمد
اسﻼم اشرف على محمد منتصر
بيتر حنا زكري خله
محمد اسامه فوزي نعيم
على رضا ابراهيم محمد
نيرة عبدالعزيز محمد عبدالحميد عياد
بوسى محمد كامل محمد الطنطاوي عيسى
بسمه ممدوح محمد محمد علي

الكلية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
علوم المنيا
تجاره جامعة السويس
تربية المنصوره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تربية رياضيه  /بنات بني سويف
تجاره القاهره
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنها
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تربية طفوله ج دمنهور
نوعية فنيه اشمون
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
دار العلوم ج القاهره
علوم رياضة شبين الكوم
كلية التعليم الصناعي جامعة سوهاج
تجاره دمنهور
حقوق الزقازيق
تجاره دمنهور
معهد فني صحى رياضه اسماعيلية
معهد فني تمريض اﻻسماعيليه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
283118
445965
295165
503583
525925
166600
875417
234804
394388
884602
589974
471257
606720
742762
878382
103310
310203
519961
206692
877298
669985
884737
903561
466281
585855
431356
582331
233991
585468
104410
323414
119667

اسم الطالب
يسرا سعيد عبدة حسن
ريم عبدالخالق محمد مصطفى الجمل
محمد مدحت عبد السﻼم عبد الفتاح
نورهان جمعه عبد العاطى كبكاب
حسن محمد حامد حسن ابوزيد
تغريد سعداوى كيﻼني ابراهيم
احمد ربيعى محمد حسن
لمياء اشرف محمد على الزغبى
رجب جميل امين عبدالمجيد
رحاب شعبان محمد فهيم
سما اشرف عبده جمعه
ساره صبرى عبدالرحمن احمد إبراهيم
زينب كمال محمود احمد
شيماء عصام فتحى محمد
شيرين شعبان عبد ﷲ عطاﷲ
منة ﷲ محمد محمد حسن
كريم فياض احمد الفخرانى
ياسمين كامل محمد خليف
ساره هانى منير صموئيل بشاى
اسراء محمد هاشم حسن
شرين الباز منجود عطوان
رفيده محمد عبد الﻼه ابوالعﻼ
ايمان محمد فواز اسماعيل
اﻻء خالد صبحى عبدالغفار
نجﻼء ابراهيم نصر العشراوى
وسيم وليم وصفى جرجس غب﷼
مى مصطفى عطية الحداد
هادى عبد المهيمن عبد الهادى عبد السيد
بسمة عبدالرازق سليمان السيد زيد
دعاء رأفت صﻼح محمد
ميادة جمال عبدالعزيز عبدالحميد يوسف
لؤى صالح خليل ابراهيم

الكلية
اداب القاهره
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم رياضة اسوان
تجاره دمنهور
اداب الفيوم
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
فنون تطبيقيه حلوان
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب اسيوط
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
تربية ابتدائي كفر الشيخ
اداب الزقازيق
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
تجاره اسيوط
حقوق القاهره
تربية السادات
اقتصاد منزلى حلوان
فنون جميله فنون المنيا
تربية ابتدائي اسيوط
علوم المنصوره
تربية ابتدائي اسيوط
اداب سوهاج
تربية ابتدائي كفر الشيخ
اداب المنصوره
علوم اﻻسكندريه
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر
تربية ابتدائي طنطا
علوم القاهره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
352754
593638
444485
446855
607485
441663
885295
427958
318184
878241
542026
524535
147731
281532
508446
879093
831163
746679
304001
814441
742671
316775
898161
133616
672532
905400
308054
524898
354548
523454
679252
682574

اسم الطالب
عمر السيد حسنين السيدالدخاخنى
ايه عماد عبد الوهاب حموده
محمد عبد السميع سعيد سيد أحمد عبد المنعم
حسام مسعد فكرى محمد الريدى
عبدالرحمن محمد محمد حسن
محمد مصطفى محمد ابراهيم البحيرى
زينب صابر حسن طه
اشرف محمد السيد حسن بكر
محمد بهاء الدين فتحى ابراهيم طه
مي عماد الدين محمد على
مؤمن عبد ﷲ يونس عبد العزيز خلف ﷲ
اسﻼم طارق أبو زيد محمد حميدة
ندا احمد سيد الصغيرحسن
زياد مسعد علي الوجيه
بسنت صفوت سعيد عبد الرحمن
فاطمه احمد اسماعيل على
ايمان موسى محمد موسى
ايه عادل ابراهيم محمد
تسنيم طارق عبدالرشيد مصطفى جلهوم
احمد نادي حسن عبدالحميد
اميره عبد ﷲ نصر السيد قاسم
ايمان لطفي محمد محمد
نسمه عبد العال محمود عبد العال
اية احمد محمود عبد المجيد
محمد محمود ابراهيم محمد
ورده قاسم فوزى حامد
اﻻء محمد عبدالمعز ابوشنب
اميره طارق السعيد محمد
محمد مصطفى محمود عيد
خالد سامى عطية على شعبان
ايه السيد احمد على على يحيى
ابتهال عبد الملك ابو السعود حسين الحديدى

الكلية
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تربية جامعة دمياط
اداب طنطا
تربية ابتدائي طنطا
طب بيطرى بنها
تجاره طنطا
تجاره اسيوط
علوم رياضة دمنهور
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
تربية اسيوط
علوم رياضة كفر الشيخ
علوم اﻻسكندريه
تربية حلوان
تربية حلوان
تجاره جامعة السويس
تربية اسيوط
تربية قنا ج جنوب الوادى
علوم رياضة اﻻسماعيليه
تربية شبين الكوم
اداب المنيا
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب جامعة دمياط
تجاره سوهاج
تجاره القاهره
حاسبات ومعلومات المنصوره
اداب سوهاج
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
اداب اﻻسكندريه
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
تجاره اﻻسكندريه
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
218550
665923
650144
840892
659153
376524
737396
432058
371981
531748
548589
506555
167397
748380
609673
386859
534848
735858
455411
814921
234056
895925
659114
371497
229073
437237
672275
890129
104659
588965
650265
908005

اسم الطالب
منار مصطفى عبدالحفيظ عبدﷲ
مريم ابراهيم محمد سليمان ابراهيم
ساره حسام ابراهيم محمد عبد العزيز البسيونى
داليا شمس الدين فايز عبده
محمود سمير عبد السﻼم احمد العرابي
محمود عرفه احمد على عمر
نورهان محمود داود محمد الباز
عمر عبد الرازق عبد الصمد احمد خليفه
دعاء عادل عبدالحليم محمد موسى
محمد أحمد ادريس الحوشي
احمد السيد على السيد على
هاجر سامى عبد العزيز محمود الفرماوى
وفاء سعيد محمود السيد
عبدالرحمن سامى فرج محمد عبدالسﻼم
إيمان العابد محمد إبراهيم
دينا سيد على حسين
امل على على حسن خطاب
اميره خليل عبد الرحمن خليل احمد
عبدالرحمن مجدى اسماعيل عبدالعال
محمد رأفت عصمت حسين
ايات امام حسن حسين
حنان جميل محمد عبد ﷲ
عﻼء الهادى محمد السعيد البيومي
ايه عبدالستار محمد عبدالفتاح
بطرس انور محارب عبد المﻼك
اسراء احمد محمد امام على
احمد زكريا الشبراوى محمد
بيشوى شنوده مرجان ابراهيم
رغده علم الدين دياب عبد الجواد
ليلي عصام رياض عمر
ايه محمود ابراهيم عبد السﻼم عيد
ذكري عادل الضبع عفيفي

الكلية
تجاره عين شمس
تمريض المنصورة
تجاره المنصوره
نوعية المنيا
تربية رياضيه بنين المنصوره
علوم رياضة سوهاج
اداب الزقازيق
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
علوم دمنهور
علوم رياضة طنطا
اداب كفر الشيخ
استنفد الطالب رغباته
تجاره جامعة السويس
علوم الزقازيق
حقوق عين شمس
معهد فني صحى اﻻسكندريه
نوعية الزقازيق
تجاره طنطا
علوم رياضة المنيا
اداب اسوان
اداب سوهاج
علوم رياضة المنصورة
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية عين شمس
اداب دمنهور
تجاره الزقازيق
معهد فني تمريض اسيوط
حقوق حلوان
تربية بنها
تربية المنصوره
تجاره سوهاج

Page 5078 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
663887
154287
151132
600625
152984
824964
440102
897440
463569
846065
307893
653687
598706
529533
918565
205158
515611
390065
575462
884608
533290
282787
822424
681212
913359
215229
533807
142712
218414
526779
727472
170073

اسم الطالب
محمد صبرى محمد عبد اللطيف
مرفت عبد الخالق احمد عبد الفتاح
وليد محمود محمد ابراهيم
اسراء السيد ابوعامر مصطفى
منة ﷲ محروس ابراهيم حسن
ندى جعفر جبريل احمد
سارة أشرف محيى محمد نوح
عبد الﻼه قدرى صﻼح عبد الﻼه
شيماء محمود مصطفى عبد ﷲ محمود
وﻻء الحسينى جاد الكريم محمد
اية عماد عبد المرضى قابل
مازن محمد طاهر محمد شهاب
محمود عبدالعزيز مصطفى شوربه
احمد عبد الفتاح محمد حسن على النجار
منه ﷲ محمود محمد محمد
بسنت خالد محمد فريد
احمد محمد إبراهيم طعيمه
دنيا عبدالرحمن محمد علي
اسﻼم بسيوني ابراهيم عبدالمقصود الدميري
صفاء مصطفى توفيق عبد الﻼه
نورا حسن عرفه حسنين مصطفي
منار خالد ابو العينين محمد
رحاب محمد مصطفى احمد
اسﻼم محمود محمد محمود حسن الوصيف
ايه صﻼح ربيع محمد
عبد المسيح اسحق رمزي صليب
امينه احمد ابراهيم السيد غالى
اميره محمد عمر محمد حسن الديب
دينا احمد حسن احمد
نادية مختار جمعه محمد هنداوى
منار جمال صﻼح الدين احمد محمد زهران
اسﻼم خالد احمد عطيه

الكلية
تربية المنصوره
تربية بنى سويف
السن عين شمس
تجاره الزقازيق
اداب بنى سويف
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
اداب اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
تربية كفر الشيخ
تجاره سوهاج
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تجاره بور سعيد
معهد فني صحى اﻻسكندريه
علوم سوهاج
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب دمنهور
اداب عين شمس
تجاره طنطا
تجاره اسيوط
علوم اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
تربية قنا ج جنوب الوادى
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
تربية اسوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
طب بيطرى دمنهور
تربية حلوان
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب اﻻسكندريه
تجاره الزقازيق
علوم الفيوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
887279
883034
119809
667686
805151
738763
584043
672617
592735
665863
650423
583387
103402
651037
299468
383423
581580
745068
733742
682771
435439
806925
103787
591135
543660
451318
239009
591867
663358
109611
525978
739823

اسم الطالب
محمود مصطفى درويش ابراهيم
انجى رياض يوسف رياض
محمد رضا محمد عيد هﻼل
نرمين عبد الهادى محمد رزق العدوي
نوره كامل شحاته بطرس
اسراء حلمي عبدالحميد علي
مى محمود محمود النجار
جورج كمال عبد المسيح نسيم عبد المسيح
احمد محمد احمد شولح
عمرو اسماعيل محمد اسماعيل سعدية
عبد ﷲ خالد محمد كنانى محمد
ايه حسام فتحى عبده ابراهيم
دنيا اشرف مصطفى عبد الرحيم
ايه محمد عزت حماد احمد حجازي
سارة عادل عبدالمنعم محمد
مارتينا كامل راغب كامل
المعتصم با احمد محمد عبد المجيد حموده
روضه محمد خليل بقرى
فايد نشأت فايد محمد مندور
هناء احمد احمد عبد العزيز المشاعلى
ميسون محمد حامد احمد عاشور
ياسمين شعبان ظريف حسن
اﻻءالرحمن ايهاب بدرالدين محمد عبد الغنى
رنا حازم حسن خطاب
مريم مجدى محمد البكرى احمد
فادى مدحت وديع اسحق روفائيل
عبد الرحمن محسن عبد الرحمن رفاعى
إسراء محمد محمود طافح
ايه عاطف محمد السعيد يوسف
طارق عاطف سليمان زين الدين
عمرو محمد شحاتة ابراهيم ابراهيم
اميره عبدالحكيم السيد شاطر متولى

الكلية
تربية ابتدائي اسيوط
تربية اسيوط
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اداب المنصوره
اداب المنيا
علوم الزقازيق
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف
تجاره انتساب موجه طنطا
اداب جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه المنصوره
حقوق المنصوره
تربية طفوله طنطا
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
حقوق القاهره
علوم رياضة الزقازيق
نوعية طنطا
تربية/رياضه اﻻسماعيلية
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
زراعه المنصوره
تربية اسكندرية
علوم المنيا
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
اداب انتساب موجه جامعة دمياط
بنات علوم رياضة عين شمس
اداب طنطا
حقوق القاهره
تربية ش.رياض اطفال ج دمياط طالبات
علوم جامعة دمياط
اداب شبين الكوم ج المنوفية
علوم اﻻسكندريه
نوعية الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
895406
104249
125982
466998
581651
466382
283422
432669
113256
584096
161497
321777
587397
285203
117439
726600
743262
308039
667763
118389
168057
159046
242472
678543
600313
279140
680126
744390
614712
318639
129780
803779

اسم الطالب
طارق مجدى احمد اسماعيل
هدى سعد على عبد الرحمن
هاجر سمير حراجى محمد
ياسمين عبد الغنى فرج عبد الغنى عبد العزيز
محمد أشرف السعيد محمود عجور
سارة عبد السﻼم ابراهيم عوض المخلصاني
احمد ايمن امام محمد امام
عبد ﷲ شوقى اسماعيل محمود
اسﻼم محمد مبروك محمد حسن
احمد محمود مخيمر احمد اﻷلفي
عبد ﷲ عبد العظيم فايز معوض
محمد يوسف ابراهيم عبد الغفار
ناديه فخرى محمد عبد الجواد مشرف
ريهام ثروت عبد المﻼك زكى
هاجر هشام على خليفه فرغلى
محمد احمد اسماعيل عبدالنعيم
مصطفى احمد فتحي احمد حسن محمد
مي علي محمد مطر
هبه محمد عاصم نبيه عبد الحميد صالح
دينا اشرف عباس سيد احمد
ايه غريب احمد فضل
محمد شاذلي وداعه سيد
بوﻻ حلمي موسي ملك
الحسين عبد الوهاب احمد رمضان
امانى عبدﷲ مصطفى ابوزيد احمد
احمد سليمان احمد سليمان
مجدى محمد وحيد ابراهيم هدهد
عبد ﷲ محمود محمد زغلول
بوﻻ فؤاد لبيب قدسي
محمود زين العابدين عبد العظيم على
ناريمان محمد رشاد حسن
مادونا سامح عزيز فيلبس

الكلية
علوم سوهاج
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تجاره القاهره
علوم طنطا
علوم رياضة المنصورة
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم رياضة اﻻسكندرية
حقوق انتساب موجه القاهره
اداب المنصوره
معهد فني تمريض بنى سويف
معهد فني صحى بنها
اداب المنصوره
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره بور سعيد
تجاره بور سعيد
معهد فني صحى بنها
تربية/رياضه المنصورة
كلية البنات تربية عين شمس
اداب الفيوم
علوم حلوان
حاسبات ومعلومات القاهره
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره بنها
تجاره بنها
تربية/رياضه المنصورة
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حاسبات ومعلومات بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد فني صحى بنى سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
471774
741513
321545
446325
666378
887321
369155
356519
907906
217057
757026
886037
292474
877658
659351
654843
243916
143370
536313
437204
530840
123566
386743
157264
913748
539504
243987
533854
285429
230720
509720
549752

اسم الطالب
محمد نصر محمود ابراهيم السماحى
محمد عبد الصبور الهادى عبد العال
وﻻء بدر عبد ﷲ بدر
احمد احمد ابراهيم ابو ميره
محمد محمد احمد عبد المجيد الصده
اسماء حسن محمود محمد
مى فتحى محمود عبدﷲ ترك
فاطمه فوزى محمود عبدالغفار
بشوى سامي مريد شنوده
عبدالرحمن محمود حامد على
محمد عليوة السقا هوارى
محمود عبد الغنى محمد محمود
ديانا سامح عبد ﷲ حنا
عبد الرحمن محمد ثابت خليل
احمد مجدى عثمان عقل عزام
بسمه احمد محمد عبد السﻼم حسن
احمد حلمي عبدالرازق عبد العزيز
يوسف محمد ابوسريع حسين الصعيدى
مها محمد صبحي قطب الطحان
ياسمين جمال خميس سعد احمد
احمد مصطفى محمد عباده
عﻼء الدين صالح صبيح محمد
رضوى رفعت خيرت عبدالحسيب
سماء عبد ﷲ عباس ابراهيم
الشيماء مصطفى عبد العال عبد الرحيم
سالى عونى فهيم صليب عوض ﷲ
هشام فرج مصطفى محمد
اية محمد احمد سالم عرقوب
شريف محمد محمد سلطان عبد العال
احمد عبدالعظيم محمد محمد المنير
عبد الرحمن احمد عبد الجواد محمد عبد الفتاح
ايه احمد عبد الخالق رشاد الشربينى

الكلية
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه المطرية
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
تربية طنطا
تجاره بور سعيد
اداب اسيوط
نوعية بنها
اداب عين شمس
تجاره سوهاج
حاسبات ومعلومات الفيوم
علوم العريش
علوم اسيوط
طب بيطرى القاهره
حقوق اسيوط
حقوق المنصوره
تربية ابتدائي المنصوره
حاسبات ومعلومات حلوان
حاسبات ومعلومات القاهره
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره انتساب موجه قاهره
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
تربية ابتدائي بنى سويف
تربية ابتدائي اسوان
تربية طفوله ج دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
دار العلوم ج القاهره
تجاره دمنهور
علوم رياضة شبين الكوم
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
518372
911580
596637
503512
725745
685248
351302
530677
537098
513184
669874
741326
458317
650739
549591
310611
234570
148616
504650
473647
734385
893449
444585
439599
367467
673774
680290
153345
307777
386525
371253
235013

اسم الطالب
برهان جمال محمد طوسون
وﻻء عبد الفتاح علي محمود
غاده مصطفى على احمد السيد
منه ﷲ حسام عبد الرحمن محمد مرسى
ياسمين محمود عيداروس الصادق امام
احمد عاطف محمد محمود حسان
سعاد احمد محمد حسن
احمد محمود احمد حسن الصعيدي
نورا باتع محمد الجلجمونى
ثيودوره نعمان زاهر صموئيل الياس
امينه طاهر ابراهيم فرحات محمد
احمد ناجى ابراهيم محمد
محمد مسعد محمد المنحلي
ريهام منصور فوزى ابوزيد زايد
بسمة صالح محمد زلط
زينب الشحات فتوح حموده
ضياءالدين اسماعيل اسماعيل اسماعيل محمد
مارينا ابراهيم حبيب لبيب
عمر أحمد محمد عبد العال
مى عبدالعزيز محمد عبدالغنى حنوره
سمر محمد جوده محمد ابراهيم
محمد عﻼء الدين شعبان عبد الحميد
محمود صﻼح مصطفى عبد الرحمن الننى
هالة احمد عثمان ابراهيم الصعيدى
نشوى السيد محمد ابراهيم حجازى
فاطمه عبد الغنى غندور عبد الغنى
محمد اشرف محمد عبد الرؤف محمد
ايه عصام سيد محمد
اية محمود محمد الخولى
نوهير هشام جمعه محمود
احمد عطا هدوي عطا حسنين
عهود خالد سعيد محمود

الكلية
تجاره دمنهور
تربية ابتدائي اسوان
حقوق المنصوره
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
تجاره الزقازيق
ك.ت .فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء
تجاره عين شمس
تجاره دمنهور
معهد فني صحى اﻻسكندريه
حقوق اﻻسكندريه
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
حقوق اﻻسكندريه
اداب جامعة دمياط
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية عين شمس
حقوق اﻻسكندريه
اداب كفر الشيخ
معهد فني تمريض الزقازيق
اداب انتساب موجه سوهاج
تجاره طنطا
تربية أساسي اسكندرية
علوم رياضة بنها
معهد فني صحى الزقازيق
تربية رياضيه بنين المنصوره
اداب بنى سويف
تربية شبين الكوم
كلية اﻻثار ج اسوان
اثار القاهره
اداب عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
371150
518756
369545
814040
596093
467967
674609
587912
885719
240443
443741
169255
457822
159129
323982
363105
915031
236124
657474
803797
750438
316065
538232
681524
739551
663540
115421
131355
371994
515049
809824
470362

اسم الطالب
على احمد محمود عبدالفتاح
شيرين على مغربى مشعال
محمد حسن منصور حسن
حمزه محمد عبدالغنى محمد
عبد ﷲ أحمد عبده سليمان زين الدين
مروه حامد فتحى محمد القاضى
هدير محمد عمر يوسف الدليل
اسماء وجيه محمد محمد شلبى
غاده بدر محمد مريد
نورهان احمد السيد ابراهيم
اﻻء السيد عاطف عبدالمجيد خليفة
وفاء محمد حسين عبد الحميد
مى السيد عبدالمنعم السيد زيدان
ايمان سامى سعيد جاد ﷲ
سلمى كمال ابو عامر محسن محمود
احمد محمود ابراهيم محمد
عبد الحكيم محمد احمد محمد
احمد بهاء جوده عبد الوهاب
جيهان عاطف نظمى السيد حسب النبى
ماريه يوسف عياد فرحان
شريف محمد السيد احمد درويش
مريم غريب مسعود على
اسراء السيد حسين عبدالرحمن بكر
محمد المهدى ابراهيم على ابراهيم
سامى محمد جابر عبد السﻼم مختار
ندى سعد محمد سعد
ساره محمد تمام عبد الكريم
نسمه حسن ابراهيم حسن
ساره حماده محمد لبيب عبدالسﻼم
احمد فخرى محمد مهنا
شيماء اﻻدهم كيﻼني عمار
محمد نبيل عبدالحكيم محمد الحكيم

الكلية
نوعية عباسيه
اداب دمنهور
علوم رياضة اسيوط
تربية المنيا
تربية جامعة دمياط
تربية طفوله كفر الشيخ
السن عين شمس
علوم رياضة اسيوط
معهد فني صحى اسيوط
زراعه عين شمس
تربية ابتدائي طنطا
اداب الفيوم
تربية طفوله طنطا
اداب بنى سويف
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية سوهاج/رياضة
تجاره عين شمس
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تربية ابتدائي المنيا
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تربية بنها
اثار القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره الزقازيق
معهد فني تمريض المنصوره
تربية عين شمس
فنون تطبيقيه حلوان
تجاره انتساب موجه طنطا
حقوق طنطا
رياض اطفال المنيا طالبات
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
323844
473551
226527
909263
586649
387636
368498
144973
556598
325056
605034
590844
243561
677571
759771
470933
292023
908463
152929
378493
881867
232819
651431
377070
901467
676406
673022
512790
528245
810868
834869
889150

اسم الطالب
مؤمن محمد صالح محمد
وﻻء محمد محمد محمود المحﻼوى
عبدالرحمن محمد محمود حسن
ايه فخرى احمد على
ياسمين عماد على مرسى غالى
محمد جمال عبدالعزيز محمود
ساره محمود عبدالوهاب عطيه
ريهام محمود عبد العزيز محمود
ياسر محمود يسرى زكى محمد جاد
نورهان ايمن حسين غزالي
ابراهيم عبدالرحيم ابراهيم عبدالرحيم
معتصم امير الباز احمد
هدى رمضان عبدالﻼه عبدالسﻼم
احمد جمال عبد الحى رمضان الخميسى
شريف عبدالمجيد هﻼل عبدالوهاب
هند يوسف عبد البارى ابراهيم يوسف
ريهام صالح عبد الروؤف صالح سليم
مروه محمود احمد رضوان
اميرة محمد عوض محمود
محمد حسن مصطفى محمد
محمد عبد الحميد يوسف سمهان
فاطمه نبيل على عبدالمجيد
اميره ابراهيم حافظ المتولى محمد
هدير بيومى بيومى محمد حمودة
ابانوب امين ورد عيسى
الهام فرج احمد محمد الخميسى
رشاد وحيد رشاد عباس عوض
ميار نبيل محمد ابراهيم محمد
عﻼ محمد شريف حسن محمود عباس
مارتن ميشيل فريد فهيم
فاطمه حساني احمد سليم
رشا سمور يعقوب كيرلس

الكلية
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
علوم كفر الشيخ
حقوق القاهره
تربية اسوان/رياضة
تربية ابتدائي طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
كلية الفنون التطبيقية ببنها
السن عين شمس/رياضة
تجاره اﻻسكندريه
تربية الغردقة جنوب الوادي
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
فنون جميله فنون اﻻقصر
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
طب بيطرى كفر الشيخ
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تمريض كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي سوهاج
اداب بنى سويف
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد فني تمريض اسيوط
السن عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية ابتدائي عين شمس
معهد فني صحى سوهاج
علوم المنصوره
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره اﻻسكندريه
علوم رياضة المنيا
معهد فني صحى اسوان
تجاره اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
804883
607026
507915
660132
662159
846698
682641
596291
611841
846500
912679
535213
840910
360520
530208
120071
214834
362191
681580
612802
846149
383029
748605
670224
134974
369366
470705
371406
918566
592104
212337
372626

اسم الطالب
ايمن مﻼك رياض ذكى
مصطفى حسنين حسن محمد عطيه
محمود احمد محمود عطا محمد
شريف وائل عزمى عياد حنا
محمد اسامه محمد ابوالعطا عيد
محمد عبد ﷲ عبد اللطيف ابراهيم
بسنت ابراهيم العزازى اسماعيل الخريبى
ايه محمد جﻼل مختار السعدنى
ندى حمدى محمد فائق الحسينى
محمد عبدالرازق نورالدين على
فاطمه مجاهد صالح سالم
دعاء حسبو جﻼل عبدالرحمن حسبو
مريانة غطاس سمير ذكى
رامى محمد جاد اسماعيل
حازم عبده الشحات الزرقا
روبير نبيل شحات عبد ﷲ
اندرو طارق يوسف وهبه
منه ﷲ عﻼءالدين محمد عبدالرحمن
عصام هانىء احمد احمد شاميه
محمد عثمان الديدامونى محمد
عبيده حسين حراجى عثمان
بﻼل ناجى انور عبدالخالق
عمر منصور عبد الفتاح عوض
لطفى محمد لطفى فرج
اسﻼم مصطفى محمود عطيه سعد
محمد السيد محمود شبل
يسمه صادق السيد احمد القصبى
هدرا سعد فلتاوس معوض ملطى
مونيكا رفعت فؤاد فلتس
منار محمد محمد لبن
سمر عاطف احمد احمد
فاطمه عبدالرحمن عبدالرحمن متولــــى

الكلية
تمريض المنيا
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره بور سعيد
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
اداب الزقازيق
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تربية اسوان
طب بيطرى دمنهور
تمريض المنيا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اﻷكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية
تجاره انتساب موجه حلوان
طب بيطرى القاهره
اداب انتساب موجه القاهره
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات.
تجاره الزقازيق
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
السن عين شمس/رياضة
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره الزقازيق
اداب عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب كفر الشيخ
تربية/رياضه عين شمس
معهد فني صحى سوهاج
علوم جامعة دمياط
السن عين شمس
بنات علوم رياضة عين شمس

Page 5086 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
675726
681821
120088
288377
310480
662112
902329
609057
451808
818031
727993
528746
277676
683492
331247
207511
381215
752034
756127
143484
674097
520389
291960
206867
813052
205391
239638
749090
204205
880420
320077
531780

اسم الطالب
احمد محمد عبد الرحمن عفيفى عبد الرحمن
احمد نهاد حلمى محمد الشربيني
صﻼح الدين السعيد سالم عامر
منة ﷲ عادل عبدالهادى محمد احمد
دميانة جميل صادق ابراهيم
سمير رضا عبد ﷲ عبد الخالق الديسطى
خالد عبد الﻼه عبد الحميد محمد
محمد عوض حمدان شتيوي
محمد يوسف علي الطوخي
اميرة نبيل ذكريا عيد
ايه ياسر محمد محمد الهادى
رمضان محمد سليم سعد بﻼل
حازم مدحت محمد محمد سالم
محمد محمد حسن محمد الشوة
الحسيني السيد الحسيني السيد الصفطي
سلمي ياسر فاروق محمد نجﻼ
يوسف محمد يوسف احمد
اسراء ابراهيم عبد ﷲ حسنين عﻼم
ميار عبدالرحمن عبدالحميد احمد
الهام خالد يحيى عبد السﻼم
سما جمال السيد مطر
ايمان احمد عبد الغفارعبد الجواد ابو عاصى
اية ممدوح احمد رمضان على
كارولين رائف جورج باسيلي
رحمه محمد رمضان كامل
مارلى عادل اسحق جبرائيل
عمر محمد السيد موسى
هدير ابراهيم محمد ابراهيم
لبنى محمد هاشم عز الدين ابو السعود
سلوى محمود عبد الحميد محمد
محمد احمد عبد ﷲ حماد
محمد عبد ﷲ عبد العظيم المغربي

الكلية
تربية الزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
بنات علوم رياضة عين شمس
تربية شبين الكوم
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره سوهاج
معهد فني تمريض الزقازيق
علوم رياضة طنطا
إعﻼم بنى سويف
تجاره الزقازيق
علوم اﻻسكندريه
حقوق القاهره
حقوق المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق عين شمس
علوم رياضة عين شمس
علوم بورسعيد
تربية ش.طفولة العريش
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر
طب بيطرى بنها
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق عين شمس
نوعية المنيا
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم القاهره
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تجاره عين شمس
معهد فني صحى اسيوط
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
معهد فني صحى اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
313747
232193
131643
743930
756406
325392
165079
128618
318526
105006
129237
829359
234363
151900
507810
157763
828930
833760
121415
608251
607151
589256
164160
472985
816473
223556
119264
463391
216911
824817
805735
662231

اسم الطالب
اسراء يسري رمضان محمد
محمد حسن محمد عوض بسطاوى
ادهم محرم محمد اﻻنور رجب
خلود مخطار معوض مرسي
عبدﷲ سالم عمرو محمد
رحاب عبد النبي عبد الرحمن ابو رحاب
دينا محمد امين عبد المطلب
مارينا يوحنا عزمى ناشد
اسﻼم عصمت عبد السﻼم ابو شادى محمد
هاميس طارق حسن عبد الرحمن
عمرو محمد محمود احمد
اسماء دسوقي عبد السيد محمد
مؤمن حسين عمر عبد العزيز
احمد رمضان انور عباس
مصطفى محمد محمد سعد رزيقة
اسﻼم عيد احمد تمام
يوسف محمد يوسف عرابى
جهاد احمد عبد الهادى اسماعيل
مازن محمد عبد الفتاح موسى الديب
هايدى حمدى انور محمد
اسﻼم اشرف محمد عبد الغنى
مى سمير العوضى حافظ الجحش
اية ناصر محمد جاب ﷲ
احمد رضا محمد حسن كشكوش
ايناس محمد عبد العظيم محمد
اﻻء احمد عبد ﷲ صالح
ﻻميس مجدى احمد عبد العال
نرمين فوزى محمد عبد المنعم ابوسرية
عمر اشرف فتحى محمد
لبنه محمود محمد احمد
ريهام محمد محمد كامل
احمد ناجى احمد محمود سلطان

الكلية
علوم حلوان
حاسبات ومعلومات القاهره
تجاره انتساب موجه قاهره
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره بنى سويف
العالي لﻼعﻼم وفنون اﻻتصال  6اكتوبر
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره القاهره
نوعية فنيه قنا
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فني صحى بنى سويف
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية قنا ج جنوب الوادى
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تربية الزقازيق
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم المنصوره
رياض اطفال القاهره طالبات
علوم كفر الشيخ
تربية رياضيه  /بنات المنيا
تجاره عين شمس
اداب القاهره
نوعية موسيقيه كفر الشيخ
حقوق حلوان
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
علوم المنيا
تربية المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
436922
849409
458857
579857
683096
139585
822121
360800
300931
502309
139409
449533
818134
729328
288523
679486
162254
122369
460119
321924
224047
136334
601443
159755
428567
916406
893811
211440
607660
441734
523730
235123

اسم الطالب
دميانه انتصار كامل بطرس
الهام محمد يونس على
اسماء خميس ابراهيم جمعه
ندا عابد بدير اسماعيل العدوى
سﻼمه محمد زاهر محمد السيد
بسنت محمود خالد حلمي
ميار حمدى يوسف صديق
ايه اشرف عبدالفتاح حسين خليل
محمد صبري عبد الكريم البغدادى
عمرو علي عوض الجراحى
محمد ياسر عفيفى الحنفى
امنيه مسعد احمد العبد
محمود فضل ﷲ محمد عبد الفضيل
هند ناصر عبدالهادى خضره
مريم جعغر ابراهيم محمد جعفر
امل حسن محمد حسن
ميرنا ايمن اسحق مسيحه
ريهام محمد السيد منصور محمد
بسمه احمد بسيونى محمد القصار
احمد حسن عثمان سليمان
رباب صﻼح عبد الوهاب عبد النبى
سارة جمال عبد المسيح ابراهيم غب﷼
اسماء حمدى على محمد احمد
ايه عمر احمد هديه
مراد محمد اسعد محمد خليل
دينا كمال توفيق محمد
اديب مجدى أديب فرج
بسنت على محمد على احمد
مصطفى ابراهيم السيد احمد محمد
احمد على على خيطر جمال الدين
بسنت احمد جابر شاهين
ايمان شريف سيد احمد

الكلية
اداب اﻻسكندريه
تربية رياضية /بنات قنا
تربية كفر الشيخ
اداب المنصوره
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات اﻹدارية
حقوق القاهره
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
حقوق حلوان
معهد فني صحى بنها
تجاره اﻻسكندريه
حقوق بنها
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجاره اسيوط
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره القاهره
معهد فني تمريض المنصوره
اداب بنى سويف
كلية البنات آداب عين شمس
اداب كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق حلوان
كلية البنات تربية عين شمس
رياض اطفال بورسعيد
تربية بنى سويف
حقوق اﻻسكندريه
استنفد الطالب رغباته
تجاره سوهاج
كلية البنات آداب عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره طنطا
تجاره طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
884270
651325
166142
478441
668645
739500
305924
438952
103334
241365
233060
804143
387024
319157
594768
232049
650324
819070
815326
605387
512533
148029
829904
145720
179608
305878
514095
378530
165503
388657
178449
452707

اسم الطالب
نورالهدى محمد مبروك شوقي
سميه مجدى السيد محمود رخا
احمد عبد العظيم يونس حسن
محمود فوزى عبدالمطلب دياب
احمد يحيى السيد على يحيى فوده
مصطفى احمد الباز عبدﷲ شحاتة
احمد محمد احمد سلطان
يارا السيد عرفه عبد الجواد
ندي قدري عمر محمد
نورهان ابراهيم محمد ابراهيم
نهلة جمال محمود محمد على
انجى عصام احمد عدلى احمد
خلود عصام الدين على محمد
بسمة رجب أحمد الدهشورى
كريم جمال محمود محمد عيسى
احمد حامد احمد عبد العاطى
نوران عبد السميع على احمد فوده
رانيا رزق حفظى ابو العﻼ
ميرنا مسامح حنا جيد
تسنيم محمد سليمان احمد سليمان
نورهان محمد صﻼح الدين سالم السيد
محمود عادل حسانين محمد
كوثر احمد حجاج محمد
محمود ناجح عبد الجواد محمد
ايه رجب حسين رضوان
عمر عاطف سعيد المكاوى
ايه السيد محمد رضوان
صالح محمود صالح عويضة
نرمين محمد معوض عبد الخالق
محمد طارق فؤاد علي
عبد الرحمن ابراهيم محمد محمد
هاجر سعيد احمد محمد

الكلية
تجاره اسيوط
تربية المنصوره
معهد فني تمريض الفيوم
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
هندسة المطريه جامعة حلوان
تربية رياضيه بنين الزقازيق
علوم رياضة اسيوط
علوم رياضة اسيوط
تجاره طنطا
اداب حلوان
طب بيطرى القاهره
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه عين شمس
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات عين شمس
صيدله المنصوره
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
نوعية فنيه قنا
تجارة جامعة السادات
تربية ابتدائي بنى سويف
علوم رياضة شبين الكوم
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب انتساب موجه الفيوم
علوم بنها
تجاره انتساب موجه الزقازيق
دار العلوم ج القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
659325
583904
289915
314429
588978
163815
286539
139970
674660
824961
322817
817641
464603
278555
803462
602286
323028
732408
305706
279934
616924
134019
473591
751726
825728
832574
460598
753298
665889
747282
849524
611901

اسم الطالب
مريم حسين حسين الشماع
اميرة ياسر عبد الخالق عصر
رحمة عماد محمد عبد السﻼم
بسمة خالد السيد الميهى
نهال صبرى احمد الصاوى
محمود مجدى نادى سيد
اسﻼم محمود عبدالعظيم محمد سالم
حازم محمد توفيق عبد المجيد
نادر طارق حمدان محمد عطيه ابو عيش
كريمه عصمت محمود ابوزيد
دعاء سعيد عبد الفتاح المصلحي خليل
هاله محمد حزين حسين
محمد عيد عبد الﻼه احمد زايد
نوران محمد سالم على
أسماء أحمد حسن شحاتة
احمد عمر محمد عبدالحميد العزيزى
داليا ابراهيم السيد سيدأحمد بدر
جهاد على السيد محمود
محمد سمير محمد قميحة
عبد الرحمن اسامة حسن رمضان مرسى
محمود العيسوى جابر المليحى
يوسف وليد يوسف السعيد
اميره صابر رزق محمد غريب
سلمى احمد على عبد العال محمد
ميرى صﻼح راشد ونس
ساره عبدالعزيز محمود ابو المجد
محمد محمد يوسف اسماعيل رمضان
عﻼ حسني محمد محمد خليل المنجي
منى خالد عدلى نور الدين
احمد مصطفى محمود خلف
ريهام الدويحى احمد طه
ياسمين عﻼء احمد حافظ حمدى

الكلية
علوم المنصوره
معهد فني تمريض طنطا
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي بنها
تربية الفيوم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره طنطا
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تربية السادات
اداب المنيا
طب بيطرى كفر الشيخ
تجاره عين شمس
اداب المنيا
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تربية شبين الكوم
اداب الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره انتساب موجه طنطا
حقوق القاهره
اداب كفر الشيخ
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالبات
اداب اسوان
نوعية كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
اداب المنصوره
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
تربية الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
664838
377074
471715
533596
119943
538253
436180
668727
650916
220213
429385
540077
473151
154249
228648
317686
147770
460569
311176
167798
663881
427643
284136
828824
541631
904241
112712
356669
678369
445325
736608
109935

اسم الطالب
عبد العزيز شكرى عبد العزيز مرسى عطا
همس محمد احمد سﻼمة
حاتم السيد بيومى على منصور
هدير محمد عبد المجيد هبالة
احمد كمال اسماعيل السيد
آية محروس محمد محمود شحاته
ليلى حاتم عباس السيسى
عزيزه ناصر محمدالسيد سماحة
ميرنا اشرف ابراهيم ابراهيم صليب
مى حسين محمد صالحين سليمان
جهاد محمد حسن إبراهيم عجمى
مها محمود عوض أحمد عوض
جوده جمعه شعبان عيسى ابو عمر
هدير ابو المكارم على زهران
ابراهيم سعيد محمد البكرى مصطفى
عمر خالد عبد العزيز محمد ابو الروس
دعاء حمدى ابراهيم ابراهيم حسانين
محمود ناجح محمود مصباح
رانيا ابراهيم عبد المقصود السﻼمونى
عمر رمضان عبد الغفار عبد العزيز
محمد اسامه السيد محمد ابراهيم متولي
هاجر عبدالجيد عبدالسﻼم ابراهيم
محمد عبد الفتاح محمد عبد الفتاح
تيسير صالح عطا ﷲ محمد
عزه السيد محمد خضر
احمد علي خليفه احمد
سحر محمد عبد العظيم محمد
محمد عليوه احمد صديق
منى ناجى كمال عبد الفتاح
جيهان فرج ابواليزيد اسماعيل الصعيدى
غاده حمدى نصر احمدعيسى
ريمون كميل مجدى لبيب

الكلية
تجاره انتساب موجه المنصوره
زراعه عين شمس
تربية ابتدائي كفر الشيخ
علوم اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم طنطا
اداب اﻻسكندريه
رياض اطفال القاهره طالبات
اداب جامعة دمياط
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
علوم رياضة الزقازيق
علوم اﻻسكندريه
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
تربية رياضيه  /بنات بني سويف
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم رياضة المنيا
زراعه القاهره
حقوق طنطا
تربية ابتدائي شبين الكوم
علوم الفيوم
اثار القاهره
زراعه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم اسوان
ك.ت .فني صناعى اسكندرية
علوم سوهاج
حقوق انتساب موجه القاهره
حقوق حلوان
تجاره كفر الشيخ
تربية طفوله طنطا
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
888316
831633
837991
216067
897066
389390
205517
426807
111589
806859
308006
210655
107525
284065
161738
158605
432541
731492
812166
520447
372572
842666
428378
317133
613825
680990
312336
455846
167493
284674
371646
152571

اسم الطالب
امل عنتر عبد العاطى محمد
ايمان اسماعيل يسين محمود
روضة محمد على موسى
منار احمد لطفى على
هاجر محمد محمود على محمد
اية طه احمد فاروق عيسى
سلمى صالح محمد احمد
امل محمد عبد ﷲ محمد
نورهان عاطف عبد العظيم عوض
مى كمال الدين حسين السنوسي
سارة حمزة عبد السﻼم مطاوع
نورهان عصمت حنفى حنفى محمد
بسنت سامى ماهر محمد
محمد صبري شنهورى محمد
رانيا احمد كمال الليثى
اسﻼم كمال حسين احمد
محمد محروس محمود علي محمود
محمد عبدة محمود عدلي حسين
مصطفى كامل محمد كامل
اسماء محمود رمضان مختار فرج
مرنا نعيم عبدالسيد سكوان
احمد ابراهيم محمود عبد الرحيم
احمد محمود مرسي عبدﷲ السيد
اية فؤاد عبدالقوى ابوالحسن
أحمد فهمي السيد السيد
احمد محمد احمد البهنساوى
علي زكريا محمد رجب عبد الفتاح
عبدالشافي نبيل عبدالشافي يونس
رابحة عبد ﷲ موسى محمد
مي عبد الرحمن رمضان ابراهيم سﻼمه
هدير جمال صبرى عبده
عبد ﷲ هﻼل احمد هﻼل

الكلية
اداب اسيوط
تربية قنا ج جنوب الوادى
طب بيطرى فرع الوادي الجديد
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تربية طفوله سوهاج طالبات
بنات تربية/رياضه عين شمس
تربية رياضيه بنات بالجزيرة ج حلوان
حقوق اﻻسكندريه
معهد فني صحى امبابة
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
نوعية اشمون
اعﻼم القاهره
تجاره القاهره
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
اداب بنى سويف
تمريض بني سويف
تجاره كفر الشيخ
تجاره طنطا
معهد فني تمريض المنيا
اداب دمنهور
تجاره عين شمس
نوعية المنيا
علوم رياضة طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره الزقازيق
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه بنى سويف
حقوق حلوان
حقوق عين شمس
كلية التعليم الصناعي جامعة بني سويف
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
807474
841037
609451
589177
665803
281502
731805
138406
667792
128154
808618
670545
734441
105841
426722
289167
382502
373772
501677
376046
279228
242601
214162
236640
181081
592884
528149
158560
305017
212343
730560
594221

اسم الطالب
طارق خالد حمدي احمد
هند محسن عبد المتعال جمعه
اميره ابراهيم عطيه ابراهيم
ماهر راضى عبدالجواد راضى
علياء بكر ابوبكر عبد العال الزغبى
مارك الفونس ادوارد صموئيل
محمد جﻼل عبد التواب عبد الهادى
ترنيم طارق محمد عبد الوهاب خطاب
محمد منير محمد الحسينى ابو شحاته
شيرين اشرف عبد الحكيم على حسين
خالد محي الدين كامل احمد
اسراء احمد حسن صالح اسماعيل
احمد هشام امين حافظ
مهند وائل عبد ﷲ سيد
انس محمد حسنين الشال
عبد الرحمن ايمن صﻼح الدين سيد
حسام حسن ابوالسعود عبدالمنعم ابوالسعود
محمود عثمان محمد محمد النحاس
انطونيوس نادر رسمى بباوى
عمر عبدالناصر عبدالرحيم حسن عامر
احمد جمال احمد على
سيف الدين عبد العظيم عبد العزيز على
محمد رفعت سالم احمد
ايهاب وفيق محمود محمد عبد الحميد الجندي
اسماعيل كامل محمد علي
محمد حمدى السيد الغرابلى
تسنيم سامح سعيد السبع
هاله محمود جابر محمود
ايمان فتحي محمد السيد هﻼل
اﻻء حاتم فرج ﷲ احمد
ساره مجدى سعيد عطوه عطيه
محمد عثمان عبد المنعم حسان

الكلية
تربية رياضيه بنين المنيا
اداب المنيا
تربية طفوله الزقازيق
معهد فني صحى طنطا
نوعية المنصوره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره بنها
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تمريض القاهرة
تجاره بنى سويف
تجاره جامعة دمياط
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
طب بيطرى فرع مطروح
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
حقوق المنصوره
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تربية ابتدائي بنى سويف
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
نوعية الزقازيق
المعهد الفنى للتمريض بالجونة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
140630
283048
821065
607180
223961
135860
216509
365451
909723
578895
314600
436105
810825
170389
909283
663048
384326
526077
912846
531328
803121
388646
589553
736521
205034
161334
388082
654836
443154
377569
454693
908439

اسم الطالب
اﻻء مصطفى احمد احمد
مهاب عبد المنعم عبدﷲ ابراهيم ابوالسعد
فهد احمد فكري احمد
رومانى مجدى كامل حبيب
مارينا ميﻼد صبره مسعود
كرستينا وحيد حلمي عبد العزيز
اسﻼم صﻼح محمد على
هاجر محمد زكريا رمضان
اسماء ابوبكر يحيى ابوالعﻼ
محمد وحيد محمد مصطفى العكروتى
سماح سمير عبد المنصف المعداوى
دنيا محمد حسن جابر شحاتة
هاني ثابت نعيم عياد
دعاء خالد محمد روبى
محمد جمعه حسن سليم
ميرنا يحى عبد الحميد محمد
اشرف عادل صالح مصطفى
احمد السيد محمد ابو عيد
حسين محمود سعد جاد
اسامة حسنى عبد العزيز محمد الكومى
ايمان حمدى محمد شحاته
السيد على عبدالسﻼم عبدﷲ
نيرمين احمد السيد احمد عبد الصمد
بسمه عاطف محمد خليل دراز
سندس خالد محمود عبد ﷲ رحمو
ايمان احمد على محمود
ابراهيم مجدى ابراهيم السيد
ايه عصام مصطفى السعيد الوصيف
زينب إبراهيم مصطفى محمد أبو لبده
اسراء عبدالخالق حامد محمد
ايمان مصطفي مصطفي عمارة
ابعاد محمود احمد محمد

الكلية
فنون جميله فنون حلوان
تجاره القاهره
حقوق قنا جنوب الوادي
علوم رياضة اسوان
تجاره عين شمس
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره انتساب م .بنها
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية طفوله شبين الكوم
تجاره اﻻسكندريه
إعﻼم بنى سويف
تربية الفيوم
حقوق اسوان
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره انتساب م .بنها
علوم بورسعيد
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
علوم طنطا
تربية ابتدائي المنيا
اداب طنطا
معهد فنى تمريض بنها
اداب الزقازيق
حقوق عين شمس
تمريض بني سويف
علوم رياضة اسيوط
اداب المنصوره
تجاره طنطا
زراعه عين شمس/رياضة
علوم طنطا
تربية ابتدائي سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
213080
840710
238085
749204
597917
837650
371004
242916
657786
732960
806372
284567
887332
587882
233592
438068
317999
665819
607096
470664
463926
548112
602596
543127
902940
372614
452056
533160
356218
425608
913658
374711

اسم الطالب
محمد خالد محمد محمد الزعفراني
محمد احمد حسين احمد
ندى حسين احمد طه فودة
ايمان سعيد عباس ابوالعﻼ
زياد طارق عوض صالح شعبان
راندا تاج الدين أحمد عمر
احمد محمد فهمى جاد
منة ﷲ محمد عبد الﻼه عبد العاطى
احمد محمد عبد الوهاب حسن على
هند حسن محمد مصطفى
آيه صﻼح احمد ابوزيد
اﻻء احمد عبد الونيس مرسى
امال زغلول على عبد ﷲ
طاهر السيد فؤاد محمد شلبى
محمد عبد المنعم صﻼح الدين ابراهيم فليفل
حنين محمود محمد متولي
مصطفى اشرف حسن الدرس
ياسمين رضا عبد الوهاب السيد باز
محمد عادل السيد على عبد ﷲ
علياء احمد ابراهيم يوسف ابراهيم
شيماء خالد عبد المولى احمد عامر
مصطفى رضا على البلكى
محمد عبدالقادر عبدالرحيم عبدالقادر
عمر محمود احمد محمود حسن
احمد صﻼح يوسف محمود
رقيه احمد حسين عبدالحليـــم
هاشم مصطفى خليل العميه
عائشه سعد ابراهيم ابودقه
منه ﷲ محمود شفيق محمود
هشام جاد عبدالصبور مهنى
ايه محمد محمد ابراهيم
اسراء عبدالهادى عبدالباقى محمد عﻼم

الكلية
حقوق القاهره
عالي هندسة بلبيس
حاسبات ومعلومات الفيوم
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية انتساب موجه بالسويس
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تربية فرع الوادى الجديد
علوم رياضة بنها
اقتصاد منزلى حلوان
تمريض المنصورة
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
اداب بنى سويف
تجاره عين شمس
معهد فني تمريض اسيوط
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره عين شمس
زراعه اﻻسكندريه
تمريض بنها
تربية ابتدائي المنصوره
زراعه الزقازيق
نوعية موسيقيه كفر الشيخ
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
علوم رياضة الزقازيق
علوم الزقازيق
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
اداب سوهاج
ك.ت .فني صناعى بنها
اداب كفر الشيخ
علوم اﻻسكندريه
زراعه القاهره
تجاره اﻻسكندريه
تربية نوعية موسيقية اسوان
نوعية بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
902191
900527
228917
801925
538951
815535
360307
546574
577358
450944
140632
211032
216481
897549
578939
463800
877500
670909
878471
282459
136655
680152
358173
298464
902039
537334
316856
834239
208064
655467
609205
502192

اسم الطالب
ايمان على حسن عبد المجيد
حنان محمود فرحات محمد
احمد شتات عبد ﷲ على جاد الكريم
احمد محمد جمعة حسن
رشا احمد كمال البسومى
يارا أحمد يوسف خليل
عبدالرحمن عادل سيد اسماعيل
سهيلة عبد الحميد محمد عبد الحميد الشريف
احمد جﻼل محمد جﻼل رضوان السيد
محمد ابراهيم محمد محمد عامر
اميرة رأفت جمال عطيه
انتونى هانى انطون اسعد
احمد السيد محمد عبد الصادق
حنان كمال ابراهيم عثمان
حازم جمال محمد النجار
حنان صبحي علي عبده خضر
حسن سفيان عبد الشكور توفيق
نرمين محمد محمود محمد الجوهرى
اسامه حسن احمد عبد الرحمن
احمد مدحت مصطفي عبد العزيز
زينب ناصر هاشم جمعه
محمد يسرى عبد العال ابراهيم
زينب كامل محمد كامل
محمود فتحي يحي محمد
نارمين احمد عبد العال محمد
امانى على السيد على خراشى
تيسير فوزي عبدالرازق يوسف
مؤمن عبد العال زكي محمد
مصطفي محمد فهمي محمد عبد التواب
اسﻼم خالد امين الحنفي
على ابراهيم على احمد على
منة ﷲ محمد السيد امين مدكور

الكلية
علوم سوهاج
اداب سوهاج
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب المنيا
زراعه دمنهور
اداب المنيا
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة اﻻسكندرية
علوم المنصوره
تجاره طنطا
تجاره القاهره
تجاره عين شمس
حقوق انتساب موجه القاهره
تربية سوهاج
حاسبات ومعلومات المنصوره
علوم كفر الشيخ
تجاره اسيوط
اداب المنصوره
تمريض اسيوط
حقوق عين شمس
حقوق حلوان
حاسبات ومعلومات الزقازيق
علوم عين شمس
علوم رياضة اسيوط
اداب سوهاج
معهد فني صحى اﻻسكندريه
علوم شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى اسوان
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب المنصوره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
286867
575398
185640
319811
754589
388293
812482
539510
740927
664912
526683
681480
849315
749853
529498
588475
586428
677037
209085
279127
910801
306264
364710
241208
293989
455251
594227
208301
754451
142704
427522
115233

اسم الطالب
سونيا محمد سيد محمود محمد
عبير شكرى السيد التوم
خلود خالد عبد ﷲ قطب
سارة فتحي محمد شفيق خطاب
اسامه شعبان شعبان على
حسن سعيد محمود احمد فروح
تريزا اشرف مﻼك سعد
شيماء احمد عبد الرسول محمد خطاب
يوحنا القس ايليا رفعت شحاته ساروفيم
محمد هانى جاد جمعه الشامى
عمر حامد جمعه حامد سبيته
ايه المغاورى السيد محمد جمعه
اسراء جمال احمد محمد
فادى مجدى وليم ناشد
محمد زكريا محمد فياض
تقى سامح الطيبى عبد الحميد
هدير ابوالفتوح عبدالهادى بيومى
احمد على اسماعيل سالم خليل
مصطفى امجد سمير اسماعيل
محمد اشرف محمد عبد الهادي
هدى احمد محمد على
ابراهيم محمد فهمى عﻼم
شروق احمد احمد احمد خليل
نورا عمرو عبدالراضي سالمان
محمد عزت محمد محمد احمد
احمد عصام الدين عيد علي فرج
امانى عبد الحميد السيد ابوالرجال
مارينا عماد لويس حنا
زينة سامى حامد ابراهيم محمد
الزهراء عبد التواب على ابراهيم
اية ماهر محمد ابراهيم
زينب سالم محمد احمد

الكلية
تجاره القاهره
اداب طنطا
اداب الفيوم
تربية/رياضه شبين الكوم
تجاره جامعة السويس
حقوق بنها
علوم المنيا
علوم اﻻسكندريه
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه المنصوره
علوم اﻻسكندريه
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
اداب اسوان
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم اﻻسكندريه
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
طب بيطرى بنها
علوم المنصوره
حقوق عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
معهد فني صحى اسوان
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
اداب حلوان
حقوق القاهره
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره طنطا
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره بور سعيد
علوم القاهره
اداب دمنهور
حقوق القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
245501
286273
651512
673099
842357
834182
534292
595880
427582
756229
731817
217733
324151
678338
607216
208644
666356
827820
284468
170151
810568
536701
542585
377932
328581
610922
302898
222978
579683
810479
880771
523897

اسم الطالب
هبة سمير عبد المطلب عبدالحليم
سمر مدحت محمود عبد السﻼم
جيﻼن حازم عبد الحميد مصطفى البلتاجي
زياد عيسى زاهر عيسى سالم
محمد ناجح محمد يحى
فاطمة محمد رمضان عبدالحارث
نورا عادل محمود محمد أحمد عطيه
اسراء حامد مصطفى محمد شاكرعبده
أمل وحيد هارون محمد عﻼم
بﻼل عبد الجيد نصار صالح
محمود طارق محمود محمد عبداللطيف
خلود حامد انور محمود
سلمى ناصر رمضان عايش
ايه احمد محمد رمضان
محمد احمد عبد ﷲ عطية حسانين
محمد احمد اسماعيل سيد
نداء ماهر السيد محمد المنجى حموده
محمود علي ابو الحسن محمد
بسمة ابراهيم السعيد محمود محمد
ريم محمود عبد الباقى عبد الباقى
فيبى وجيه عياد ابراهيم
اسماء صبرى محمد على العادلى عامر
تقى اسامه محمد محمد عبدالكريم
مصطفى محمد عبدالشافى سيد
جهاد محمود عباس احمد
محمد محسن عبد الوهاب السيد احمد
روضة طارق عبد الحميد احمد عبد الﻼ
محمد باهر فوزي ابراهيم
بسنت باسم مصطفى ابو المجد القصاص
جمال سيد محمد شلقامى
الشيماء عطيه عبد الراضى حسين
منى أشرف محمد عبد الوهاب

الكلية
علوم القاهره
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره طنطا
تجاره اسيوط
الفني لترميم اﻵثار باﻻقصر
زراعه دمنهور
تجاره بور سعيد
تجاره طنطا
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة
علوم حلوان
اثار قنا جنوب الوادي
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
حاسبات ومعلومات حلوان
تربية/رياضه المنصورة
السن المنيا/رياضة
اداب انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى بنى سويف
طب بيطري المنيا
تربية ابتدائي دمنهور
حاسبات ومعلومات حلوان
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنها
استنفد الطالب رغباته
تجاره عين شمس
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
حاسبات ومعلومات المنيا
تربية اسيوط
علوم اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
302889
149912
317502
155521
811053
804140
889207
586601
592826
386112
680413
843039
582392
460941
432132
909907
583243
680986
366818
683572
502311
289839
320732
610654
433774
888667
887535
817228
528121
135369
133920
557401

اسم الطالب
جهاد ربيع جمعه مصطفى كشك
حسناء محمد رفعت شبل
اسراء محمد عبد الواحد مجاهد علي
ايه محمد نايف عبد العال
هبه عيد عبد العزيز رياض
امينه ابراهيم حمدى عبد المعز
اسﻼم عبد النبي عبد الحكيم على
آيه عبدالحميد محمد عبدالحميد الدخاخنى
محمد يوسف محمد الشاذلى
نسمه احمد عبدالعزيز حسن
معتز نبيل عبد الغنى عبد الرحمن
جرجس نادى فهيم ابسخيرون
نسمة المهدى بركات الديش
حسام محمد فتح ﷲ نافع
احمد متولي علي عثمان خليل
اسراء مصطفى محمد محمد
منى إسماعيل محمد على جبر
احمد السيد محمد محمد البسيونى
احمد اشرف مصطفى عامر دوابه
عبد الرحمن السيد احمد محمد احمد
محمد ابراهيم محمد ابراهيم
اسراء اكرم محمد حافظ
كريمان سعيد فرج محمد
احمد محمد عبد الكريم على
مصطفى السيد عبدالقادر طوسون محمد
وليد حفظي فواز عبد الحليم
هبه ﷲ جمال محمد مجلى
حسام على احمد على
نيسيﻼر محمد جابر على سيد احمد
مروان محمد رشدى محمود
ياسمين احمد الطوخى محمد طه
مؤمن سعد محمد نصر الدين

الكلية
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تربية حلوان
تربية ابتدائي بنها
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
اداب المنيا
اداب المنيا
تربية اسيوط
معهد فنى تمريض بنها
تربية جامعة دمياط
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره المنصوره
تجاره اسيوط
تجاره طنطا
طب بيطرى كفر الشيخ
تجاره اﻻسكندريه
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
تجاره طنطا
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم رياضة المنصورة
علوم اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه القاهره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تمريض الزقازيق
علوم رياضة اﻻسكندرية
علوم اسيوط
اداب اسيوط
حقوق اسيوط
زراعه اﻻسكندريه
حقوق بنها
اداب القاهره
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
374514
838373
581090
289284
313405
224615
761958
145804
327000
375172
578666
665928
243138
921742
743910
606639
158223
291335
595222
428033
607020
318890
452846
803945
207444
665325
825029
615007
115242
577791
528199
534141

اسم الطالب
امنيه عصام محمد عبدالغنى
عفاف هاشم خليفه ادم
محمد محمد على زكى عباس
احمد علي شحاته على
مريم ابراهيم سيف الخولى
عبد الرحمن محمد عامر محمد يوسف
هديل ابراهيم سليمان عبدالحميد نصار
احمد زكى محمد عبد العزيز
هدير علي محمد عبد العزيز
ياسر جمال شعبان عبدالباري
محمد السيد محمد عبدالحميد على
احمد صابر محمد محمود رمضان
شدا اشرف السيد علي
منار محمد زكريا فهمى
دينا محمود يونس محمد
الس صليب كامل ابراهيم
مارينا حمدى حكيم ناشد
احمد محمد زكي احمد نصر الدين
احمد عبد المنعم نصر الدين محمد
محمد شاكر عبد الحافظ عبده الجنايني
محمود عبد الرحمن فؤاد عبد الرحمن
اماني مهنى صنع ﷲ محمد السرساوى
ساره هاشم احمد ابراهيم محجوب
هاله محمود محمد ابراهيم
كيرلس اسحق جميل عزيز
فوزيه اشرف محمد شفيق السعيد
ايمان كامل نور الدين ابراهيم
هاله ابراهيم السيد الحفنى
سلمى اشرف على عكا شه
دينا عبد الفتاح صﻼح القط
ندى محمد شوقى عبد العزيز شاهين
فاطمة على حسن مصطفى بحبح

الكلية
تجاره بنها
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
اداب انتساب موجه المنصوره
دار العلوم ج القاهره
علوم رياضة شبين الكوم
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب الزقازيق
المعهد الفنى للتمريض )مستشفى قصر العينى التعليمى الجديد -الفرنساوى(
تربية ابتدائي شبين الكوم
تربية ابتدائي بنها
اداب انتساب موجه طنطا
تجاره بور سعيد
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم رياضة اسوان
تربية اﻻسماعيليه
اثار الفيوم
تربية ابتدائي بنى سويف
دار العلوم ج القاهره
معهد فني صحى بور سعيد
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه الزقازيق
نوعية اشمون
تجاره طنطا
فنون جميله فنون المنيا
طب بيطرى القاهره
تجاره طنطا
اداب اسوان
معهد فني صحى الزقازيق
حقوق القاهره
اداب طنطا
فنون جميله فنون اﻻقصر
تربية دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
553628
667305
305497
321759
278047
230707
215114
427816
438895
655004
911058
526160
576973
239440
324749
354181
889937
683295
306447
527931
590552
651110
523647
138641
813319
239299
452135
375180
524881
615351
435676
528916

اسم الطالب
عبد الرحمن ناصر احمد سﻼمة قاسم
اميره مجدى حسين ابو حسين
نهى سعد احمد احمد
عمر عبد الكريم سعد السباعى
داليا احمد طلعت محمد اسماعيل
احمد جمال خليفه ابوعلى
احمد عادل طه احمد عبد الهادى
محمود محمد محمد عبدﷲ جوده
عبير طلعت محمود عبد العال حسنين
السيد ثروت احمد عبد الوهاب
محمد خالد محمد فايز
مينا شكري كامل عبد ربه سﻼمه
اسراء نبيه متولى احمد متولى
احمد ابراهيم عبد التواب محمد
مريم ناصر ابراهيم سيف
محمود سيد محمود محمد
مروه احمد محمد مبارك
ايه محمد السيد ابراهيم الزعلوك
محمد فهيم محمد ابراهيم
ريم سمير السيد اسماعيل عبدالعال
ماجد محمد صادق ابراهيم كيوان
سلمى ممدوح محمد صابر العمريطى
أشرقت جابر عبد الحليم على خضر
بسملة مصطفى كامل جمعه شعبان
فاطمه الزهراء مجدى محمود على
عبد الرحمن احمد عبد الرحمن محمد
هشام جمال ابراهيم جاد
السيد محمد السيد على تمر
ميار ياسر محمد عبدالفتاح شاهين
دنيا احمد ابراهيم الدسوقى احمد محمد
سماء احمد حسنى عبد الحميد حبيب
مراد احمد احمد السيد خليفه

الكلية
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية المنصوره
تربية رياضيه بنات شبين الكوم
معهد فني صحى بنها
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب م .بنها
السن عين شمس/رياضة
حقوق اﻻسكندريه
تربية/رياضه اﻻسكندرية
علوم جامعة دمياط
علوم جامعة السويس
اداب اﻻسكندريه
طب بيطرى المنصوره
اداب المنيا
تربية طفولة الغردقة
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره جامعة السويس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
فنون جميله فنون المنيا
تجاره بور سعيد
تجاره كفر الشيخ
تربية أساسي اسكندرية
تجاره عين شمس
كلية التربية الفنية ج المنيا
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية ابتدائي طنطا
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره كفر الشيخ
طب بيطرى الزقازيق
زراعه اﻻسكندريه
تربية اسكندرية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
234203
538572
583172
318399
361002
680382
389465
668040
282327
609363
453718
908631
436730
356788
468913
236407
445354
537671
528818
681704
279263
817086
153521
181198
613020
224393
605258
378870
600154
904980
908819
301571

اسم الطالب
احمد فوزى صادق يوسف
نور هشام ادريس على محمد
ساره محمد محمد خليفه
يوسف حسن احمد المقدم
يوستينا سمير حبيب سو﷼
وفاء السيد سعد السيد ابوباز
شادى حسين ابراهيم حسن
ميرنا كمال الحنفى داود
رغدة مدحت سيد ابو حﻼوه
هيثم السيد احمد محمود موسى
ايمان وليد محمد محمد علي النمر
اروى يوسف خضرى محمود
سلمي سمير عبد القادر مدني محمد
عمر عصام محمد بكر
رنا محمد عبد الﻼه زيد
شريف طه مشرف سيد
ساميه احمد عبد الرحمن ابوسﻼم
نورهان محمد عثمان فضل ﷲ
عبد العزيز سعد عبد العزيز يوسف شرف
ناصر محمد محمد فرح يوسف
ميرنا موسى خيرى حناوى
عمرو أشرف زغلول جمعه
روفيدة احمد احمد حسين
محمد حسين على جوده
نورهان جميل محمود عبد الرحمن
زينب محمد نبيل محمود
هدى سعيد محمد سﻼمة
مصطفى احمد مصطفى احمد سليمان
مصطفى سليم إبراهيم سليم هيكل
اﻻء الجمل عبد الفتاح عليو
اﻻء على حلمى محمد
احمد ياسر حامد ابراهيم الديب

الكلية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
طب بيطرى جامعة السادات
معهد فني صحى طنطا
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب م .بنها
نوعية المنصوره
علوم رياضة حلوان
تجاره سوهاج
تربية ابتدائي طنطا
اداب اسوان
اداب دمنهور
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم طنطا
تجاره طنطا
تربية اسكندرية
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب حلوان
تجاره اسيوط
طب بيطرى بنى سويف
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تربية ابتدائي الزقازيق
اداب القاهره
اداب انتساب موجه الزقازيق
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
معهد فني صحى رياضه الزقازيق
اداب سوهاج
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
895117
208375
214091
577608
615047
367125
165337
280217
588625
679337
587161
504879
525595
576279
534745
533692
312528
615000
827785
667617
455997
585618
214209
214369
313315
471216
131377
614297
818229
111432
666252
817164

اسم الطالب
عﻼ ربيعى عبد ﷲ فضل ﷲ
احمد عصام احمد شوقى محمد احمد
كريم ابو بكر عبدالرحمن محمد الكاشف
محمد يوسف رجب ابراهيم عيسى
سمر السيد محمد سليم محمد
محمود صابر امام عبدﷲ الشربيني
ابراهيم احمد جاد الكريم عبد الجواد
اميرة محمد صﻼح الدين عوض محمد
نورهان عبدالرازق احمد الديب
غاده اشرف محمد سليمان
محمود محمد عبدالجواد عطيه رضوان
دعاء محمد على ياقوت
ميرنا أسامة حسن برعى
ايناس عبد الواحد عبد المجيد هواش
اسماء محمد محمد محمود ابوسعيد
اسماء احمد أحمد على بسة
محمود نجاح محمد عباس
محمد اشرف محمد محمود
علياء رفعت عباس عامر
نادر الشحات محمد محمد الفل
احمد عبدﷲ عبدﷲ عيسى
مى احمد فتحى الخوﻻنى
سلمى بسيوني فتح ﷲ شعبان
احمد عماد الدين زيدان عبد الحميد احمد
ايمان عبد اللطيف عثمان أبو سويلم
غاده المتولى محمد ابوالوفا المتولى
منه ﷲ طلعت عبد المعبود جعيدى
عﻼ عبدالباسط عبدالقادر عمرمحمد
عثمان عمر عثمان فوزى
ايه عثمان محمد محمود
بسمه محمد محمد عبد الفتاح زيد
أحمد محمد عبد الحفيظ حسن

الكلية
زراعه سوهاج
تجاره القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره طنطا
اداب الزقازيق
اداب انتساب موجه الزقازيق
علوم الفيوم
تجاره عين شمس
اداب طنطا
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
علوم المنصوره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني صحى طنطا
علوم طنطا
اداب دمنهور
معهد فني صحى بنها
معهد فني صحى الزقازيق
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تمريض المنصورة
ك.ت .فني منشات بحريه بور سعيد
تربية طنطا
تربية حلوان
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب كفر الشيخ
بنات علوم رياضة عين شمس
نوعية الزقازيق
علوم المنيا
تجاره القاهره
تربية المنصوره
تجاره اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
506808
208404
440924
110761
372394
741000
371756
454135
545983
669671
602239
304897
377628
371758
654098
283180
602833
755006
670140
286772
370685
314839
595958
736696
509830
440667
109327
288564
380541
612204
312202
282718

اسم الطالب
نعمة صبرة لطفى صبرة صالح
على جمال اسماعيل عيسى
سارة على محمد عادل عبدالحليم
محمد عبد ﷲ حامد محمد
هبه اشرف غريب ابوسريع
بيتر امير نبيل سليمان رزق
سلمى محمد عبدالمنعم عبدالعال
هاجر السيد عبد المنعم حسين
اسراء شعبان عبد الخالق مرشدى الشهاوى
اشرف رأفت شحاته عبده شحاته
ايه محمود دسوقى عبد الستار
صابرين موسى محمد موسى
محمد على محمد طه
سما رمضان سعد محمد
ايه عبده مجاهد مجاهد عامر
مروة احمد صﻼح الدين بشندى
اسراء السيد سعيد السيد
محمد احمد عبده محمد اﻻعرج
احمد ابراهيم حامد احمد
منة ﷲ مصطفى عباس محمد احمد الليثي
اسﻼم عصام حسين محمود
اسامة محمد زكريا محمد عبد المقصود
داليا حامد ابراهيم منصور
اسماعيل محمد ابراهيم محمد
محمد صﻼح زكى السيد عبد الحليم
زينب عبد الحكم احمد احمد عيد
كريم عادل بدر فهمى
حسين محمد حسين محمد
وائل سعيد احمد محمد عبدالوهاب
احمد ابراهيم السيد محمد غنيمى
احمد محمد عبد الحليم عبد النبي
نور محمد محمد ماهر محمد خواص

الكلية
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق القاهره
اداب دمنهور
علوم القاهره
كلية البنات آداب عين شمس
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
تجاره عين شمس
اعﻼم القاهره
تجاره طنطا
حقوق المنصوره
تجاره الزقازيق
حقوق شبين الكوم ج منوفية
تجاره عين شمس
علوم عين شمس
تجاره المنصوره
اعﻼم القاهره
حقوق الزقازيق
تربية العريش
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب انتساب موجه بنها
تجارة جامعة السادات
كلية الزراعة جامعة دمياط
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
593523
731546
279979
728648
539716
681956
819117
611806
125013
121489
126721
243260
919978
313578
227264
580000
168371
381736
579628
373463
279029
801001
501073
368476
465305
597454
318247
216769
316964
379483
381008
286552

اسم الطالب
ريم محمد محمد حسن حفيله
وجية ممدوح زكى محمد عبد ﷲ
محمد عماد الدين سعد حسين
وحيد رجب زينهم ابراهيم موسى الحريرى
شروق محمد محمد عميرة
ساره عصام محفوظ محفوظ مصطفى
مروه مدحت خليل ابراهيم
ليلى صبحى محمد السيد
محمود سمير سيد محمود عبد السميع
محمد عطية محمد عبد العزيز
ليليان يونان مسعد عبد الشهيد
ضحى محمد فولي توفيق
محمد عمر عابدين سعد الدين
نورهان مجدي زكى عبداللطيف
نعمه على ابراهيم سليمان السيد
ايه شحاته المغاورى شحاته الجناينى
شريف خالد عبد الهادي محمد
مى يوسف يوسف سليمان
اسراء مصطفى محمد ابراهيم صقر
احمد محمود محمد عبدالصمد
شيرين عادل محمد إبراهيم عبد الفتاح
منار خلف اسماعيل صالح
محمد طارق لطفى محمد
تقى مجدى خليل السيد الهيلى
جمال عادل جمال عبدالقادر
امل على محمد شريف
محمد عفيفي محمود الشيخ
محمد ابراهيم حسن محمد
ايمان صﻼح احمد حسن
وحيد حسين بيومى عبدالمقصود
رجب سيد عبده عويس متولى
فادي حسين عبد الرحمن حسين الجولى

الكلية
تجاره جامعة دمياط
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره دمنهور
تجاره المنصوره
اداب سوهاج
نوعية الزقازيق
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
حقوق سوهاج
دار العلوم ج القاهره
خدمه اجتماعيه حلوان
رياض اطفال المنصوره
دار العلوم الفيوم
كلية البنات تربية عين شمس
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
اﻷكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب
اداب انتساب موجه المنيا
تجاره دمنهور
تربية ابتدائي بنها
تجاره كفر الشيخ
معهد فني صحى بور سعيد
علوم بنها
حقوق القاهره
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
دار العلوم ج القاهره
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
448801
888690
145306
530642
588553
441997
512854
368074
537562
610286
138552
824166
143221
822723
296507
891997
529882
601085
885735
523760
584985
896880
672217
836146
916961
157018
806912
538286
832887
185011
668407
906364

اسم الطالب
فاطمة الزهراء سامى فتحى عبد الحسين حسن
اميره محروس ابوخليل احمد
ابرار ايران زهير حامد
عمر محمد عبد الحليم عز العرب
محمود أحمد توفيق محمود البدوي
عمر عادل عطيه علي أحمد
داليا محمد عبد الوهاب متولى الحداد
زينب محمد عادل عراقى ابراهيم دياب
هدير فتحى عمر محمد سﻼم
احمد محمد احمد رمضان
سمر سيد حسن احمد
حمد حسانين توفيق عبد الراضي
زينب محمد عبد العظيم ابراهيم
اسراء ابراهيم يوسف ابوالسعود
اية السعيد جابر وهبه
اميمه عبد الباسط داهش محمد
ابراهيم الصافي ابراهيم احمد حسنين
ازهار سعيد صدقى فرحات
فاطمه سيد عباس محمد
دعاء عبدالقادر محمد عبدالمالك
مى السيد سيد احمد عطية البى
محمد احمد عبد العال سيد
محمد صﻼح جﻼل محمد
ساره حسين عبدالرضى الضوى
احمد محمد عبدالصبور محمد
ساره محمد حافظ وهبه
هند أحمد كمال على
ياسمين محمد بسيونى محمد حربى
انيا مراد ظريف يسى
رحاب محمد احمد محمود
ايه شلبى مصبح السيد
سماح عبد المقصود على احمد

الكلية
حقوق طنطا
اداب اسيوط
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
حقوق طنطا
تربية/رياضه بنها
السن عين شمس/رياضة
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
علوم بنها
علوم كفر الشيخ
تمريض الزقازيق
اداب انتساب موجه حلوان
كلية تجارة ج أسوان
زراعه القاهره
علوم اسوان
زراعه عين شمس
تربية ابتدائي اسيوط
علوم دمنهور
تمريض الزقازيق
تربية اسيوط
تربية أساسي اسكندرية
تجاره المنصوره
تمريض سوهاج
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب اسوان
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
اداب بنى سويف
علوم المنيا
طب بيطرى دمنهور
نوعية قنا
اداب بنى سويف
معهد فني صحى المنصوره
تجاره سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
670319
830412
381653
301976
750678
525358
307017
801158
532076
659499
312354
138621
678067
185560
729643
137764
528995
677863
217187
728258
877120
887659
212806
284064
896502
240971
827730
740964
457650
736818
294887
827211

اسم الطالب
وﻻء محمود احمد عبد الوهاب
مروان محمد جابر سليم
ساره عادل عبدالخالق احمد الشامى
محمد رياض عبدالرؤف شتا
محمد ممدوح زغلول احمد الحلفاوي
ايناس ممدوح محمد عبد المجيد هارون
سارة مجدي عبد الرؤف جازية
زياد مصطفى إمام حسين
نادر عبدﷲ سعد النجار
فاطمه السعيد عبد المعطى محمد القصبي
وليد حسين عبدالمعبود عبدالغفار
ياسمين محمود محمد احمد
امانى احمد غنيم عبد المولى جاب ﷲ
اسراء سيد زكى حسن
ابرام محب فؤاد فخرى
بﻼل محمد احمد عيسى
هادى مصطفى سعيد عبدالفتاح الشماع
ساره محمد السيد محمد عبد العال
ندى فرج ابراهيم صﻼح
احمد خالد احمد اسماعيل
دعاء محمد رمضان احمد
احمد خليفه حسن محمد
عمر هشام عبد المنعم اسماعيل
محمد سيد نادى سيد
عزيزه احمد ابوالمجد سعيد
اﻻء اسامه ابراهيم طه درويش
أمل إبراهيم ذكي عبد الﻼه
محمد عادل محمد محمد بدر الدين
اميره احمد حامد احمد السيد
احمد ابراهيم صالح احمد
محمد عصام سيد محمود
عمر ابوالعباس عبدالمجيد وهب ﷲ

الكلية
معهد فني تمريض المنصوره
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
تجاره عين شمس
اداب شبين الكوم ج المنوفية
زراعه قناة السويس/رياضة
تجاره اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
حقوق جامعة السادات
علوم المنصوره
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره جامعة السويس
معهد فني صحى المنصوره
تربية رياضيه  /بنات بني سويف
اداب الزقازيق
تجاره القاهره
علوم جامعة السويس
تمريض المنصورة
حقوق القاهره
حاسبات ومعلومات الزقازيق
حقوق اسيوط
اداب اسيوط
تجاره القاهره
اداب عين شمس
تربية سوهاج
زراعه عين شمس
اداب قنا ج جنوب الوادى
تربية اﻻسماعيليه
معهد فني صحى طنطا
تجاره الزقازيق
حقوق حلوان
علوم بورسعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
244931
354272
513167
894149
530640
670819
882270
522868
278171
752648
531473
667735
382010
812689
289390
837846
544851
501072
144096
306738
390856
140942
135288
536968
660911
588683
609757
449435
127078
464437
154566
540395

اسم الطالب
حسن علي ابراهيم عبد الرازق
ضياء احمد محيى الدين عبدالفتاح
اميرة عارف احمد فهمى أمين
عﻼء الدين محمود محمد خليفه
على عادل عبد العليم طليس
عزه عبد الحميد سعد سيد احمد
اسامه زكريا محمد طنطاوى
اسماء سمير لملوم ابراهيم ابو زرد
ريم السيد زكي حسين محمد الجريدي
منه ﷲ على ابراهيم على ابو دهينه
محمد عبدالرؤف عبد الرحمن محمد الحنفي
محمد حمدى على على محمد
شيماء جمال عبدالجليل سيد
هادى عبد الناصر محمد امين
محمد عاطف حسان محمد احمد
اميرة فؤاد شكري محمد احمد
عبد الرحمن يسرى بدر بدر
محمد ايمن محمود احمد متولى
عبد الحميد بدوى عبد الستار شحاته
محمود حسن محمد الخولى
اسماء هشام عبدالمعطى خليل
ريهام كمال حلمى حسين محمد منطاش
محمد اسماعيل شوقي محمود
ياسمين محمود محمد ابراهيم البواب
هناء محمد محمد خميس عزام
هدير رضا عبد القادر العزب العازب
محمود عصام الدين محمد فهمى عبدالسﻼم
اسماء محمد احمد الشحري
اسماء محمود محمد محمد عبد ﷲ
ابراهيم عبد ﷲ عبد ﷲ عبد الهادى الشاذلى
عبد الرحمن على صﻼح على
هدير إيهاب فتحى عبدالحميد يوسف

الكلية
تجاره القاهره
تجاره عين شمس
اداب دمنهور
تربية رياضية بنين سوهاج
تجاره طنطا
تمريض المنصورة
تجاره اسيوط
تربية اسكندرية
تجاره عين شمس
علوم بورسعيد
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
علوم رياضة شبين الكوم
علوم بنها
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره دمنهور
اداب انتساب موجه المنصوره
تربية ابتدائي بنها
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت
معهد فني تمريض طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره دمنهور
علوم بنى سويف
تجاره دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
878049
385104
576507
378297
738082
542567
524055
372397
585905
896926
736342
288281
429838
592047
125310
230608
548063
586250
232655
462077
525191
677232
356278
915127
906642
233598
464313
291465
677924
234852
590487
459904

اسم الطالب
اسراء محمد عبده حسن
محمد مجدى فوزى محمود احمد
امل سعد الدين الصادق شنيشن
محمود احمد سالم محمد الحسيسي
مهاب محمود على عامر
آية منصور محمد احمد
ايمان كرم عبد الغنى حافظ
هدير عﻼء عزت عبدالغنى
عبد الرحمن فكرى السيد الجمل
بيتر بهاء بشرى جندى
ايمان ناجى مصطفى محمد
مها مراد ابراهيم الخولى
هاجر عادل مطاوع احمد شرف الدين
آﻻء ياسر محمد عيد طه
دينا ياسر احمد عبد الجواد
ندى طارق فوزي محمد نجم
رضا احمد محمود القسطاوى
عبير عبد الحليم محمد اﻻخضر
مريم محمد محمود اسماعيل
هاجر محمد محمد مصطفى حمزه
سهيله مصطفى السيد مصطفى
محمد شريف محمد السيد السيد صبيح
نداء محمود عبدالجابر محمد
داليا عماد الدين زين العابدين احمد
ميرنا وديع وليم رفله
مصطفى ممدوح محمود رشدى
شادى فكرى رفعت يوسف المنياوى
محمد يوسف سالم عبدالعزيزبركات
هدى حامد مخيمر حامد مخيمر
دعاء محمد سيد ابراهيم حسن
اسامة على عبدالرحمن سﻼمه
أسماء فؤاد عبد السﻼم عوض

الكلية
تربية/رياضه اسيوط
تربية/رياضه بنها
معهد فني تمريض طنطا
علوم بنها
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره دمنهور
تربية اسكندرية
دار العلوم ج القاهره
اداب المنصوره
تربية سوهاج
نوعية الزقازيق
السن عين شمس
تجاره اسيوط
فنون تطبيقية جامعة دمياط
حقوق حلوان
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
طب بيطرى المنصوره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي كفر الشيخ
فنون جميله فنون المنيا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره القاهره
اداب اسيوط
علوم سوهاج
حقوق عين شمس
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
زراعه القاهره
معهد فني صحى المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
طب بيطرى المنصوره
اداب كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
470719
660538
878091
739898
221621
364689
298757
673320
103031
307883
111826
536819
443584
900896
525327
242467
816727
140761
601126
369424
447978
428727
104248
285827
579697
536388
309364
377864
683600
725989
213737
312252

اسم الطالب
ريهام الشحات محمد السيد عبد الدايم
اميره انور عارف مخيمر غنام
اسراء هانئ عبد المنعم احمد
غدير يوسف السيد احمد الشريف
هاجر هانى عبد الرازق ابراهيم
رانيا جمال شامخ مجاهد
علي عامر عبدالرحمن امين
اﻻء جمال حسين عبد الحميد الرزاز
محمد جميل انور عثمان
اسماء سامي عبد الفتاح اسماعيل
زينب جمال عبد الناجى عثمان
ريهام محمد علوانى فرج رشوان
سهام عطيه حامد بكر
ياسمين عادل محمود خليفه
منى احمد محمد محمد عبد العاطى
اسﻼم محمد عبدﷲ محمد حسين
شعبان رمضان عبدالجليل منصور
سهى مصطفى كامل بكير
منه عوض حسن الراجحي عبدالرحيم
احمد حمدى محمد عبدالحميد حسن
سامح السيد رجب ابراهيم البنا
احمد صﻼح الدين السيد محمد شهاب
نورهان مصطفى حسن عطيه
يارا عﻼء فتحى حسن حسنين
حنان حسن عبدالحميد أبونابت
هدير عصام زايد محمد زايد
يمني ايمن محمد احمد
انس رزق على مصطفى رزق
محمد محمد مسعد نصر اﻻدهم
بسمه وجيه محمد محمد دعبس
سامح تيمور لبيب رمزى
احمد عصام محمد ابو حشيش

الكلية
تربية طفوله كفر الشيخ
معهد فني صحى المنصوره
تجاره اسيوط
نوعية الزقازيق
حقوق حلوان
تربية ابتدائي عين شمس
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تجاره المنصوره
تجاره القاهره
معهد فني صحى بنها
تجاره انتساب موجه حلوان
معهد فني صحى اﻻسكندريه
علوم طنطا
تربية ابتدائي سوهاج
تربية اسكندرية
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
تجاره اسيوط
اداب طنطا
نوعية الزقازيق
حقوق بنها
تجاره طنطا
حقوق اﻻسكندريه
زراعه القاهره
حقوق حلوان
تجاره طنطا
علوم دمنهور
تربية/رياضة جامعة السادات
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
حقوق حلوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
513539
610068
742641
461583
885749
597780
304628
455874
105843
209548
730164
918407
297992
510822
889752
285278
837330
880996
217262
500032
878199
810699
609025
388227
849463
439047
215412
529780
222842
515758
106356
878682

اسم الطالب
ماهيتاب سمير سﻼمة عبدﷲ
احمد سعيد سيداحمد عطية
نورهان عبد الناصر مهدي اسماعيل
شيماء عرفه عرفه احمد حمد
ماريت ماهر توفيق اسحق
محمد ابراهيم سعد عوف صقر
اية عبد الغفار ابو المعاطي حبيب
صابر أشرف صابر الدسوقي
يمنى محسن محمود خليفة
نوران ايمن محمد عطيه
هدى احمد على البنا
مصطفى محمد مظهر سليمان محمود
هند سليمان محمد سليمان
حسن سعيد محمد امين
مروه محمود على عليوه
اماني مصطفى محمد توفيق
محمد حافظ عبدالمعز سليم
نورهان احمد خلف محمد
خلود ايمن حنفى محمود
مروان محمد حسن محمود حسن
ايات احمد محمد على
مصطفي حمادة محمود عبدالعليم
محمد السيد عبدالمجيد عطيه شاهين
عزه احمد عبدالعزيز موسى
جابر حسن جابر عبد الكريم
فيروز سﻼم عبد الهادى سﻼم على
محمود صﻼح عصام الدين محمد
محمد حسن محمد احمد رضوان
حسن زكريا محمد عبد العال
محمد وحيد محمد ضيف ﷲ حمدان
محمد وجدى عبد الهادى زين الدين
عمرو عبد الرحمن عبد الحميد اﻻدفاوي

الكلية
تربية رياضيه بنات اﻻسكندريه
تجاره طنطا
تربية اﻻسماعيليه
تربية ابتدائي كفر الشيخ
معهد فني صحى اسيوط
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تربية طفوله شبين الكوم
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب الفيوم
تجاره الزقازيق
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فني صحى اسيوط
بنات تربية/رياضه عين شمس
حقوق اسيوط
معهد فني صحى اسيوط
حقوق عين شمس
تجاره طنطا
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
تجاره انتساب موجه بنى سويف
حقوق الزقازيق
تربية بنها
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
تربية طفوله اﻹسكندرية
تجاره انتساب موجه عين شمس
زراعه دمنهور
حقوق القاهره
حقوق طنطا
حقوق القاهره
حقوق اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
599876
306880
431562
219803
156722
842671
549453
316481
677437
306686
575925
393644
754145
730082
584332
576893
321379
156791
613049
652214
897368
451723
110254
837329
505393
121603
369864
837005
374170
164029
399165
727420

اسم الطالب
كريم نبيل محمود عطوة
سمية يحي سليمان ابوزهرة
احمد جمال عبد الوهاب احمد زهرة
رنا وحيد يسرى دسوقى
اسﻼم سعيد عبد ﷲ محمد
اسماعيل ناصر اسماعيل مهدى
أسماء محمد شعبان السيد خضير
دينا عبد العزيز سالم حفناوى
سمر محمود صالح عبد الفتاح محمد
علي مجدي حسنين شعبان
محمود شعبان محمد محمد القزاز
حسن شحته محمود دياب ربيع
نرمين شنوده فريز شنوده
مروه احمد ابراهيم عبد الحافظ
احمد السيد بدوى المتولى قابيل
اميره عمادالدين محسب عبدالعزيز سعد
داليا محمود حامد محمد عمر
احمد جمال شمردل ذكى
اسﻼم عبد ﷲ السيد محمد عبد ﷲ
محمود ياسر السيد عبد الفتاح احمد
داليا حسن محمد حسن
محمد اشرف محمد حلمى الهراس
عمر خيرت خليفه عبده
محمد جمال عبدالمنعم محمد
محمد عادل مرسي محمد مرسي
احمد مدحت صالح حسن
شاهيناز اشرف عبدالفتاح محمود
اسماء فتحى عمر محمد
صبا صبحى زكريا امين
محمد هشام على محمد على
ماجد احمد احمد راشد سﻼمه
مصطفى احمد حامد الشهاوى

الكلية
اداب انتساب موجه الزقازيق
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره اﻻسكندريه
رياض اطفال القاهره طالبات
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
اداب المنيا
علوم رياضة دمنهور
علوم رياضة بنها
تجاره كفر الشيخ
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تربية/رياضه طنطا
تجاره انتساب م .بنها
تربية/رياضه بور سعيد
تربية الزقازيق
تجاره انتساب موجه طنطا
اداب المنصوره
طب بيطرى جامعة السادات
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره سوهاج
تجاره طنطا
معهد فني صحى سوهاج
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
حاسبات ومعلومات حلوان
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب انتساب موجه بنها
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تجاره بنها
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره بنها
تجاره بنها

Page 5113 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
153987
588499
545280
120209
297211
428441
674724
651189
242783
660977
505646
438604
812752
828630
297075
656567
324615
543616
301947
279992
305873
141155
322133
609643
308887
223365
677669
543710
909330
387835
911203
319237

اسم الطالب
اسراء صبرى محمد ابراهيم
نعمه محمد محمد ابوالمعاطى ناصف
معتز جمال محمد ابراهيم ابراهيم
عمرو سمير احمد محمد
مونيكا ميشيل ادوارد عطية
محمد محمد عيد جبريل محمد
اسﻼم نبيل محمود سﻼمه محمد قمبر
ندا محمد عبد الغنى عبد الغنى البغدادي
مها محمد عبدالحى حافظ
امل عبد المحفوظ محمد على ابوالسعود
عبد ﷲ ابراهيم على السيد فتح الدين
كارولين جاد صادق جاد
اسراء ناجى صابر احمد
على محمد مبارك احمد
اسراء سامي ذكريا محمد
ايه منصور محمد منصور منصور
ماريو رأفت مفيد مغاريوس
سهيلة سيد احمد على سيد احمد
احمد محمد فؤاد عبد الفتاح امام البقلى
محمد هشام محمود غانم
عاصم شوقي سيد احمد شمس
دينا صﻼح طه صﻼح
احمد سامي السيد عبدالرحمن الصباغ
احمد عبدالسﻼم ابراهيم السيد محمد
عمر احمد السيد بدران
ياسمين يحى عبد ﷲ على الصوفى
محمد خالد احمد سﻼم
سلمى منصور محمد منصور سليمان
كيرلس شنوده سليم حنا
يمنى خليل عبدالمنعم ابراهيم الزير
احمد السيد محمد حسن
نهى عبد الناصر فوزى النجار

الكلية
تجاره بنى سويف
كلية البنات علوم عين شمس
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه قاهره
علوم حلوان
تجاره دمنهور
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم بورسعيد
خدمه اجتماعيه حلوان
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره دمنهور
طب بيطري المنيا
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
طب بيطرى القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم رياضة دمنهور
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
حقوق عين شمس
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه/رياضة
كلية البنات تربية عين شمس
علوم رياضة شبين الكوم
علوم المنصوره
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
إعﻼم القاهره/رياضة
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
سياحه وفنادق اﻻسكندريه
كلية تجارة ج أسوان
تربية ابتدائي بنها
كلية تجارة ج أسوان
علوم بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
534611
613471
205002
538299
316349
599347
523171
457921
536128
144395
575047
167247
316203
584007
822825
221662
387312
600254
895910
612633
504856
746642
816319
122613
313404
455719
137263
437392
827918
290150
382370
608680

اسم الطالب
ريهام احمد سعد محمود
عمر عبدالمنعم ابراهيم حمد
محمد عامر امين علي
ايناس محمود سليمان سليمان خليفة
هبة سليمان محمد بكر
عبد ﷲ طلعت الطاهر خليل حسن
رشدى محسوب حسن خليل عبد ربه
آيه السيد أحمد الخولي
ايمان احمد عبداللطيف المسيرى
سحر محمد فتح ﷲ احمد
محمد ايهاب محمد احمد على
محمد اسﻼم امام سليمان
ايمان علي فؤاد على
عاصم سعد محمد عمر
فاطمه الزهراء كمال محمد محمد
اسراء سيد عبد الرحمن بخات
اسماء خضراوى سيد محمد
مريم حسن عبد الحميد السيد
هدى عكاشه عبد السيد بخيت
محمد مصطفى محمد احمد مصطفى
اﻻء احمد البدرى محمد اسماعيل
غاده سامى محمد سﻼمه
مارينا عادل زوزو ملطى
سارة رشدان انور محمود
مارسيل سمير رزق ابراهيم
ابراهيم على عبد القادر خضير
محمد نصر محمود عبد الحفيظ
منى مروان محمد مروان عمر
طارق الدسوقى مصيلحى على
سلمى مدثر محمد محمد احمد
عمرو ابراهيم حامد جاد
احمد على السيد الدسوقى

الكلية
تجاره دمنهور
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم طنطا
تربية ابتدائي بنها
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره دمنهور
معهد فني تمريض طنطا
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره طنطا
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
كلية البنات تربية عين شمس
علوم رياضة اسيوط
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب انتساب موجه سوهاج
حاسبات ومعلومات الزقازيق
نوعية اﻻسكندريه
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
نوعية المنيا
فنون تطبيقيه حلوان
تربية/رياضة جامعة السادات
حقوق طنطا
حقوق القاهره
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة قنا ج جنوب الوادي
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تجاره الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
119046
578852
526554
166083
296173
290020
428065
671344
892655
543296
578409
381460
293513
220286
111474
330245
311435
891680
527106
324543
292553
603722
756144
435907
727868
297069
913356
576222
675893
450272
663959
434553

اسم الطالب
ساميه حسين محمود عبد الحكم
رامى هيثم انور على ابو عبيه
احمد محروس بخيت الرشيدى عبد العظيم
فاطمه عبد ﷲ عبد السيد عبد ﷲ
سلمى صفي الدين عبد الحميد ابراهيم
هدى ناصر سيد عبد المنعم
عماد عبدالحميد على محمد عبدالحليم
اسراء اشرف محمد اسماعيل
محمد خليل جابر معبد
محمد حمدى جابر فرج حسن
يمني حسين حميدة عبد ربه
مدحت عبدالمجيد عبدالواحد عبد ربه
محمد اسعد ابراهيم علي محمد
ندا جبريل حمدى ابو حلقات
فاطمه سعد محمد عبد الرحيم
اسماء السيد محمد سيد
رمضان لملوم رمضان احمد
رانيا عبد الوهاب ثابت احمد
اشرقت حسن عبد الجليل احمد
بيشوي حبيب لطيف حبيب
سلمى احمد عبد الستار السيد
مروان ميسرا محمد حسين عبدالحق
امل حماد حسن حماد
مروة محمد محمود مصطفى رزق
مى محمد حسانين عبد العظيم
وﻻء حسين ذكى فرج
ايناس موسي بكرى موسى
مها احمد عامر يونس
هاجر صبحى محمد السيد عزب
هدير اشرف على احمد ابو سليمان
غاليه محمود عبد اللطيف عبد العاطي
سامح محمود على عرفه محمد

الكلية
تجاره انتساب موجه حلوان
علوم المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
علوم الفيوم
حقوق عين شمس
تجاره القاهره
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
طب بيطرى المنصوره
معهد فني صحى اسيوط
تجاره اﻻسكندريه
علوم طنطا
السن عين شمس/رياضة
تجاره انتساب م .بنها
علوم القاهره
تربية حلوان
زراعه القاهره
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره اسيوط
تربية اسكندرية
تجاره جامعة السويس
زراعه عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية العريش
تجاره اﻻسكندريه
اداب الزقازيق
علوم عين شمس
تربية اسوان
تجاره انتساب موجه طنطا
تربية نوعية شعبة فنيه ميت غمر ج المنصورة
اداب كفر الشيخ
اداب المنصوره
زراعه اﻻسكندرية/رياضة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
438704
736852
221676
425121
656823
460194
605780
824485
816897
502669
462929
610033
125403
837094
671974
882052
130492
819178
506422
534332
907762
501900
899680
470953
658269
877800
802063
612557
739290
277152
427028
472767

اسم الطالب
اية محمود عجمى محمود مجارم
احمد محمد عبدالوهاب مصطفى علي
علياء احمد دياب محمد
يمنى حمدى حسن طه درويش
ساره عبد ﷲ راغب رفاعى
دعاء احمد محمد احمد القلينى
شيماء محمود الصادق السيد شعير
ايه خالد محمد عبدالحميد
خالد صابر شحاتة سعد
ميسرة حسن سيد عبد الحافظ هريدى
احمد طلعت عبد العزيز احمد الصفطى
عبد ﷲ محمد عبد ﷲ الصاوى
مريم ايمن سعد محمد على
رحاب عبد الناصر حامد ساسى
مريم محمد صبحى عوض ﷲ
كيرلس رؤف شوقى زكى
ندى محمد عبد ﷲ محمود غريب
اميره احمد حسن عبد القادر
سارة عبد الروؤف عبد الرحمن محمد حماد
هدى السيد خليفة شبل بسيونى
هشام حسين حسن حفنى
آيه سمير احمد فتح ﷲ
اميمه محروس محمد ابراهيم
اسﻼم السيد محمد حامد
امانى محمد محمود محمدين
عمرو محمد محمود فراج
كيرلس مجدى عزيز صادق
صﻼح احمد السيد قاسم
محمد عبد الحميد عبد العزيز ملوك
احمد هيثم عدنان الشامي
زياد محمد عبد الرازق عبد الباقى سﻼمة
أسماء فتحي عبد المنعم محمد

الكلية
تجاره اﻻسكندريه
علوم بورسعيد
كلية البنات تربية عين شمس
علوم رياضة اﻻسكندرية
معهد فني تمريض المنصوره
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
اداب الزقازيق
تربية قنا ج جنوب الوادى
دار العلوم المنيا
تربية اسكندرية
تربية كفر الشيخ
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره انتساب م .بنها
طب بيطرى فرع الوادي الجديد
نوعية المنصوره
تجاره اسيوط
حقوق حلوان
تجاره اسيوط
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب دمنهور
تجاره سوهاج
تجاره اﻻسكندريه
اداب سوهاج
اداب كفر الشيخ
تجاره طنطا
حقوق اسيوط
تمريض المنيا
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب عين شمس
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تربية ابتدائي كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
303599
533518
840771
667988
441598
126117
896398
675538
214755
675589
875442
526398
152539
153650
736026
295653
742348
677971
389153
128607
315900
357080
376391
374482
669607
841674
836019
146125
351830
905139
881986
824360

اسم الطالب
اية اشرف عبد الرازق الجنيدى
أمل فكرى عبده عجوة
محمد اسماعيل انور محمد مهدى
حنين احمد محمد الدماطى
عبدالمنعم محمد عبدالمنعم محمد حسنين
اسراء هشام ابو بكر محمود محمد
اروى صﻼح محمد احمد
مى عمار محمد لطفى عبده نصر
عمرو هشام سعدالدين خليفة
محمود عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم
احمد فتحى محمد عبد العال
احمد خالد احمد اسماعيل عثمان
احمد محمد فؤاد رزق
ميار مصطفى حزين عويس
احمد شكري محمد محمود
مونيكا مرزوق مسعود بخيت
خلود السيد كمال احمد
صﻼح احمد على احمد العدل
خلود سيد ابراهيم عبدﷲ
كرستينا ايليا صموئيل جرجس
احمد نصر عسران عفيفى
احمد عمرو راشد يونس
عدلى نسيم عدلى بدوى
فاطمه احمد شريف امام
عبد ﷲ محمد عبد ﷲ عوض ذكر ﷲ
ايمان رجب رشاد محمد
دينا محمد محمد حامد
اماني عادل منصور محمد ابو عاصي
سلمى مدحت عبدالغنى محمد على
دينا ممدوح اربسيس قزمان
ايمان عاطف فتحى عبد الصبور
عمرو سﻼمه عبد المنصف سﻼمه

الكلية
تربية ابتدائي شبين الكوم
علوم اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره طنطا
السن عين شمس/رياضة
علوم سوهاج
تجاره المنصوره
تجاره القاهره
حاسبات ومعلومات الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
تجاره اﻻسكندريه
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
اداب انتساب موجه بنها
تجاره انتساب موجه قاهره
تجارة جامعة السادات
اداب انتساب موجه عين شمس
تمريض عين شمس
تجاره بنها
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب انتساب موجه المنيا
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالبات
طب بيطرى القاهره
علوم رياضة اسيوط
تربية سوهاج
تربية اسيوط
تجاره اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
235914
150371
576773
166456
607157
542622
825866
438595
358441
449523
659540
892637
151241
802491
584763
880646
207934
433361
672160
727144
206908
440524
537782
580268
354130
911553
470812
676814
676657
526621
673315
878291

اسم الطالب
اية هشام محمود محمد حسن
منة ﷲ محمود عبد الحميد محمود
خلود عبدالفتاح البسيونى المرشدى
يارا السيد فكرى عبد الحليم
السيد مصطفى السيد طلبة
سها حسن خلف حامد
هشام ابو المعارف محمد على
شيماء حسين ابراهيم حسين عبد ﷲ
نهله نبيل محمد حلمي
هبه هاشم السيد السقا
ايه اسماعيل السيد اسماعيل
محمود عبد العظيم مهنى جﻼل
اميرة خليفه شحاته امام
جوليا عياد نجيب يعقوب
فاطمه مصطفي حسن بقشيش
كيرلس فايق ثابت رزق ﷲ
نور ﷲ مجدى عبد المعطى سليمان
احمد عبدالفتاح عبدالعاطى هيكل
نهله عاشق محمد سليمان
عبد الرحمن مدحت ابراهيم محمد القدرى
مصطفى محمود محسن حسن
روان أشرف السيد رمضان محروس فراج
الشيماء جمعه محمد اسماعيل الشورى
بوسى ابراهيم محمد على عمر
محمد احمد الرياش عبدالهادى
عائشه غانم محمد ابراهيم
اسراء سلطان عبدالفتاح سلطان عبد القادر
ايمان على حسن ابوالخير جبل
صبرى عﻼء الدين على السيد شرف الدين
محمد طارق عبد ربه ابراهيم عابدين
اسماء حبيب عبد البديع حبيب ابوالقمصان
همسه اشرف محمد احمد

الكلية
حقوق عين شمس
كلية البنات تربية عين شمس
اداب المنصوره
اداب الفيوم
علوم رياضة الزقازيق
تربية/رياضه اﻻسكندرية
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تربية اسكندرية
تجاره انتساب موجه حلوان
نوعية طنطا
اداب المنصوره
تجاره اسيوط
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تربية المنيا
علوم المنصوره
حاسبات ومعلومات اسيوط
فنون جميله فنون حلوان
تجاره دمنهور
نوعية المنصوره
التكنولوجي العالي  10رمضان إدارة أعمال
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره دمنهور
تربية طفوله ج دمنهور
تربية/رياضه طنطا
حقوق انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي اسوان
تمريض كفر الشيخ
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره المنصوره
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
علوم المنصوره
تجاره اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
181079
226839
156933
129625
461486
277317
837833
896630
207505
353793
216686
881605
213707
896628
117445
747922
390744
230260
118269
297779
541898
105181
111468
314803
287045
508151
542154
530254
536797
671622
534825
438188

اسم الطالب
احمد عشري السيد علي
روان عيسى السر مرسى
اسماء توفيق على حسين
شروق خالد احمد شوقى
هاله عبدالناصر محمد خليفه
مهند عزيز محمود طه
احمد سنوسى محمود محمد
راندا حربى عثمان عبد النعيم
ياسمين احمد عبد العاطى احمد
عمرو حسين محمد حسن
احمد وجدى حسن بكر
رانيا محمود محمد عبد اللطيف
الشيماء سيد اسماعيل حنفى
سمر السيد ابو القاسم عبد الجواد
هدير شعبان ربيع عبد المقصود
دعاء غريب محمد حسن
مريم شريف مهدى محمود
ساره خالد عطيه محمد غنيم
منه ﷲ اشرف عبد السﻼم على ابراهيم
عمر عبد المنعم احمد احمد سليمان
عبد الرحمن خالد حسنى شعبان
احمد جﻼل زكريا برهام
شروق محمد سيد حسن
محمد جمال محمد احمد البحيرى
محمد يوسف محمد ابراهيم الرخاوي
احمد رجب ابراهيم بسيونى زوره
توفيق اسماعيل توفيق ابراهيم
محمد خميس محمد حربى
دعاء عماد رشاد السيد القط
ساره حسن محمد حسن عوض ﷲ
ميار ضياء الدين على قطب محمد
وﻻء رشاد محمد علي

الكلية
تربية الفيوم
تجارة جامعة السادات
اداب بنى سويف
حقوق القاهره
تربية كفر الشيخ
إعﻼم القاهره/رياضة
تربية/رياضة فرع الوادى الجديد
علوم رياضة سوهاج
حقوق حلوان
علوم رياضة عين شمس
تجاره القاهره
تجاره اسيوط
اداب القاهره
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه القاهره
تربية ابتدائي جامعة السويس
علوم بنها
تجاره عين شمس
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تجاره طنطا
علوم رياضة اﻻسكندرية
العالي للغات  6اكتوبر
كلية البنات تربية عين شمس
تربية بنها
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره دمنهور
علوم رياضة اسوان
دار العلوم ج القاهره
تربية طفوله ج دمنهور
تربية ابتدائي المنصوره
تربية طفوله ج دمنهور
زراعه سابا باشا اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
576753
890930
121996
656488
141974
802620
244011
601953
919363
161134
444634
289380
668863
588664
295153
244211
121620
534160
597335
752237
322593
908910
585040
164065
668539
673392
110218
285187
540084
585588
834402
143112

اسم الطالب
ايه زكريا محمد المصيلحى حجازى
مصطفي امير محمد نفادي
نورهان خالد محمد النبراوي
مريم نصر سيداروس نصر سيداروس
ايمن ممدوح مسعد محمد
دافيد موريس فهمى بولس
خالد سيد عبدالفتاح متولى
حسام احمد شعبان احمدالناقة
خلف عبد الرؤف خلف بكر
امال عادل محمد عبد المعز
عمر خالد محمود إسماعيل جادو
عبد ﷲ محمد احمد فاضل عكاشه
ايمان ايهاب السعيد على
خلود احمد عبدﷲ الموشى
محمد ايمن يحيى علي محمود
اسراء عبد الرحمن غريب عبد الرحمن
عبد الرحمن ياسر احمد فؤاد محمود محمد
مادونا حلمى يعقوب عوض ﷲ
محمد يحيى ياقوت السيد جويلى
تسنيم هشام عبد الوهاب مجاهد الشربيني
ايمان السيد عبد الحفيظ عبدالعال عواد
عبير عبد الناصر عبد العزيز احمد
سﻼمة عبده شوقي عبده فنون
مصطفى محى الدين عبد المعز ابوسيف
اسراء سلمان محمد عبد المنعم البسيونى
شروق عبد العزيز هاشم زاهر
عبد الرحمن اشرف فتحى عبد الحميد
اسراء حسام الدين سيد محمد
ندا جمال بسيونى بكر
سهيلة رزق البسطويسى مطر
ايه احمد محمد احمد
اميره جورج شوقى فتحى

الكلية
اداب انتساب موجه المنصوره
تمريض اسيوط
اداب القاهره
اداب انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية رياضيه بنين المنيا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب الزقازيق
حقوق سوهاج
تربية ابتدائي بنى سويف
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
نوعية المنصوره
علوم طنطا
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
علوم القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم دمنهور
معهد فني صحى رياضه بور سعيد
علوم رياضة بورسعيد
تربية ابتدائي شبين الكوم
كلية تجارة ج أسوان
معهد فني تمريض طنطا
تربية/رياضه الفيوم
زراعه المنصوره
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
السن عين شمس
علوم جامعة دمياط
تربية طفوله طنطا
رياض اطفال القاهره طالبات
زراعه القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
657114
823670
886160
673596
902796
465211
584496
185168
453368
451206
603628
122924
538458
557155
296075
613402
882666
619092
297011
513153
894208
141136
886268
666790
295679
319540
233807
664909
387127
666197
218070
308323

اسم الطالب
زينب جمال محمد جمعه ابراهيم
شيماء صفوت محمد الملقب صديق موسي
محمد علي عبد الرؤف خلف
محمد ابراهيم رمضان عطيه
شيري لمعي فانوس عجايبي
احمد محمود نصر محمد عبداللطيف عشيبة
وسام الصباحي الصباحي محمد العليمى
محمد جمال تمام حسن
سارة كمال ميﻼد ابراهيم
احمد صابر عبدالفتاح السمان
مينا تامر مكرم سﻼمه
ابراهيم سالم ابراهيم سالم
آﻻء محمود فوزى السيد حجاج
محمد رجب زهران عابدين السمان
تسنيم محمد سيد احمد الطوخى
احمدى محمد عبدالباقى امام
احمد صفوت جبر نصرالدين
ابانوب عماد عدلى عبدالملك
مارينا ناجي عازر عجايبى
إسراء خالد أحمد محمود عبد العزيز
مارتينا فتحي بخيت بساده
امانى عبد ﷲ حلمى ابراهيم موسى
محمود شعبان محمد شحاته
احمد بركات عبد الدايم عبد الفتاح
انجي عبد المسيح اديب جرجس
داليا سعيد حسن خلف سويلم
احمد ناجي احمد الصاوي
محمد محمود الشربينى السيد احمد المدهون
امانى خليل محمود محمد
عمرو حسين احمد احمد عبده
ساره ناصر سيد عبد الحميد
محمد عماد عبد السﻼم البوشى

الكلية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره اسيوط
حقوق المنصوره
تجاره سوهاج
تجاره كفر الشيخ
معهد فني صحى طنطا
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تربية/رياضه طنطا
الفني للفنادق اﻻسكندريه
تربية ابتدائي الزقازيق
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
اداب دمنهور
زراعه اﻻسكندريه
تجاره القاهره
تجاره الزقازيق
اداب اسيوط
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
تجاره عين شمس
تجاره كفر الشيخ
اداب سوهاج
كلية البنات تربية عين شمس
علوم اسيوط
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية عين شمس
تجاره المنصوره
علوم القاهره
طب بيطرى جامعة السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
613022
219386
729997
756780
918502
106184
591368
821590
167519
915556
134383
833001
578490
834300
214256
813874
111284
452132
436624
365448
305906
599288
471186
516690
370477
323388
818705
502093
880060
379931
391501
827398

اسم الطالب
نيره عﻼء محمود محمد
عمر عﻼء سيد محمد
ميرنا خالد سعيد محمد المالكى
محمد قمرالدولة محمود ابو زيد
عﻼ احمد عبدالحافظ احمد
احمد حسام الدبن احمد محمد
ساره عوض زكريا سعدون
اسماعيل خلف محمد حداد
ياسمين جمعه سيد عطيه
منه ﷲ عاطف كمال محمد
يارا محمد محمد محمد ابو سليمه
نفيسة محمد محمود عبد المعطي
احمد ماهر مجاهد عبدالنبى
سارة احمد على محمد
مهاب محمد حامد عبد الواحد
ايه محمود خلف سعيد
ساره جمال على محمد
مصطفى مسعد المحمدى الشنشورى
اﻻء ابراهيم عبد الحليم عبد المقصود
هاجر ايمن رفاعى محمد رفاعى
ابراهيم مجدي محمد سعيد حامد
نوران احمد اسماعيل اسماعيل اسماعيل
ابتسام محمد السيد عبدالرحمن عليوه
مصطفى عصام حافظ الجندى
محمود عبدﷲ عبدالسﻼم عبدالقادر
وﻻء شعبان فريد محمود عمر
نوسه صالح عبدالعظيم طلبه
سارة سعيد إبراهيم على الطباخ
اسماء ايمن احمد عيسى
اﻻء عاطف سيد حسين عطيه حسن
ساره نبيل بيومى راشد
آية حسن سليمان حسن

الكلية
تربية الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
تربية سوهاج
إعﻼم القاهره/رياضة
علوم جامعة دمياط
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب بنى سويف
تجاره اسيوط
حقوق القاهره
اداب سوهاج
تجاره طنطا
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره القاهره
نوعية المنيا
حقوق القاهره
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه عين شمس
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
علوم بورسعيد
تربية رياضيه  /بنات كفر الشيخ
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره عين شمس
تربية شبين الكوم
نوعية المنيا
فنون جميله فنون المنيا
تجاره اسيوط
علوم رياضة بنها
تجاره عين شمس
اداب قنا ج جنوب الوادى
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
812308
667270
376344
672814
581639
177798
324962
660450
359475
307791
439753
456493
231584
506029
123222
315709
580633
367272
320412
583470
106590
536434
316630
591536
214721
542728
149627
606822
455742
398050
210779
236125

اسم الطالب
نارمين مجدى ناشد مرجان
ياسمين محمود مجيب محمود حميده
عبدالرحمن فوزى محمد احمد احمد عبدالﻼه
محمد سعد السيد سعد شنب
كريم محمود شحاته محمد شحاته
اسماعيل صابر عبد الرحمن احمد
وﻻء ابو زيد على عبد الحميد
حسام على ايوب محمد على
عمر خالد عبداللطيف ضاوي
خلود فطيم عبد العزيز محمد
اية علي احمد عطية محمد
ايه سامى محمد ابو عمار
اسماء حسن عبدﷲ النديم حبشى
ياسمين ابراهيم على سعد الدين احمد
احمد عبد الحكيم فرج ﷲ احمد
محمود مدحت محمد وهب
حسام حسن احمد اسماعيل
ميار اشرف حلمى السيد عبدالرحمن
هشام محمد محمود قمر
شيماء كمال ابراهيم الدسوقى عقل سالم
رضوى نبيل صبحي محمد عبد الرحمن
سميره يحيى محمد نبوى خاطر
سحر عبد العزيز عبد ﷲ اسماعيل الفقى
اسراء حمزه اسعد اسماعيل حمزه
يسرى بسيونى عبد العظيم عامر
رضوي عبد القادر انور عبد القادر محمد
احمد رجب عبد الحميد عبد المقصود
ندى عماد الدين عبدالعزيز محمد احمد
محمد عوض فرج على نصار
اسامه رمضان محمد على
هاجر امير محمد شكرى عبد الحفيظ
احمد محمد احمد على الشاعر

الكلية
تجاره اسيوط
اداب المنصوره
اداب انتساب موجه الزقازيق
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
علوم رياضة المنصورة
حاسبات ومعلومات الفيوم
تربية ابتدائي الغردقه جنوب الوادي
اداب المنصوره
اداب عين شمس
معهد فني صحى بنها
حقوق انتساب موجه اﻻسكندريه
اثار قنا جنوب الوادي
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
اثار قنا جنوب الوادي
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب انتساب موجه بنها
تجارة جامعة السادات
اثار قنا جنوب الوادي
أكاديمية اخبار اليوم  6أكتوبر علوم إدارية إنجليزي
تربية ابتدائي دمنهور
حاسبات ومعلومات بنها
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره طنطا
علوم رياضة اﻻسكندرية
اداب القاهره
اداب الزقازيق
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه قاهره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
207978
607037
230201
360133
836372
828984
810418
742558
614127
575639
732757
237015
386641
360291
437960
442994
293233
527904
808721
384031
880485
468419
808814
181016
205056
382803
732087
756375
666219
162246
612980
440444

اسم الطالب
يارا هشام فاروق عبد العزيز
احمد رضا فهمى محمد سليمان
فاطمه سيد محمد احمد
كريم احمد عبدالعاطى محمد
مصطفى محمد عكاشه الضوى
احمد محمد عبد الهادى خليل
احمد جمال احمد محمد
اﻻء محمد احمد بشير
اسراء محمود السيد عيد حسين
اسماء سعيد عبد القادر عبد الوهاب الطنوبي
ناهد سمير عبد اللطيف احمد
محمد عماد عبد السميع السيد
هاجر سمير السيد علي
بﻼل هانى عبدالرحمن محمد
ندي احمد عبد المنعم محمد علي منصور
اسﻼم رضا رضوان سليمان شلبى
بسمة وائل محمد عادل السهلى
ايه سعيد على يس
انطونيوس رامز فؤاد فوزى ميخائيل
شيماء مبروك عبدالرحمن حسين
فادى رفعت قيصر تومه
احمد الشحات محمود عبد التواب
طارق ريحان مختار احمد
محمد عمر شريف محمد
دعاء جمال ثابت محمد
ايمان ممدوح سابق عبدالعال
عمرو محمد نهاد اسماعيل دياب
ايمن محمد سليم موسي
هانى ابراهيم مصطفى السيد اللقية
منار حسين رمضان حسانين
ريهام احمد محمد خالد فيصل
هانيا حسام فوزى عبد الحميد

الكلية
حقوق عين شمس
تجاره الزقازيق
حقوق عين شمس
تجاره انتساب م .بنها
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود اﻻقصر
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
اداب المنيا
حقوق بنها
معهد فني صحى الزقازيق
تربية طفوله طنطا
علوم الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية ابتدائي طنطا
اداب القاهره
تربية طفوله اﻹسكندرية
علوم رياضة المنيا
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره اسيوط
تربية كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره انتساب موجه بنى سويف
السن عين شمس
حاسبات ومعلومات بنها
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
معهد فني تمريض المنصوره
اداب الفيوم
تجاره الزقازيق
تجاره دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
244768
670766
225104
463077
321493
322358
734967
293358
542135
281723
919134
177983
678671
585157
163247
104389
374149
103074
109594
827119
897783
748053
207794
823264
525995
103852
381906
905424
754638
815537
895606
387554

اسم الطالب
مصطفى محمود شافعي عباس
ساره صﻼح احمد محمد سليم
احمد بكري عطا بكري
محمود بسيوني عطيه بسيونى سﻼمه
ايمان اسماعيل حسين محفوظ
احمد هشام عباس علي عيش
محمود السيد محمد رشاد محمد على
منة مجدي على محمد
اسﻼم التعلب عبد العلى حسن
امنية محمد احمد عبد المجيد
منار محمود على محمدين
هدى جمال عبده عبد الجواد
نورهان عبد ﷲ محمود بدوى
هدى عبد السﻼم راغب محمد دراز
امانى عوض ﷲ صابر قناوى
مصطفى محمود محمد محمود
ساره شعبان محمد محجوب
سهيله حسين احمد نعمان
حازم مجدى محمد حسين
اسﻼم على عبد الراضى حسين
ياسر السيد عبد الفضيل احمد
فاطمه احمد عبده سليم
سلمى عمرو ابو المجد محمود
سلوان خﻼف أبو الوفا خليفه
ماريو اشرف حلمي شرابى
عبد ﷲ علي محمد خليل
ساره محمد سيد عبدالعزيز
اﻻء اشرف هاشم محمد
فهمى احمد فهمي يونس الصادق
أروة صﻼح أمين جاد الرب
اسﻼم عﻼء الدين محمد البدرى
باسم عزت حمزه عبدالخالق

الكلية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية المنصوره
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم اسوان
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب انتساب موجه حلوان
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
علوم عين شمس
إعﻼم ج جنوب الوادى
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
اداب انتساب موجه المنصوره
معهد فني صحى طنطا
تربية ابتدائي الفيوم
إعﻼم القاهره/رياضة
علوم بنها
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر
حقوق انتساب موجه القاهره
كلية تجارة ج أسوان
علوم رياضة سوهاج
تكنولوجيا المصايد واﻻسماك ج اسوان
تجاره عين شمس
تجارة قنا ج جنوب الوادي
علوم اﻻسكندريه
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية عين شمس
طب بيطرى سوهاج
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم المنيا
تربية سوهاج
تجاره انتساب موجه طنطا

Page 5126 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
303466
667234
387622
508616
510830
390962
212691
296965
465340
675545
226029
675463
818121
896550
919029
547532
296130
733976
167099
355517
149087
893230
454294
651415
471223
669817
887401
387392
111554
596346
902716
241110

اسم الطالب
مارينا منير فرج منصور البغدادى
كرستينا فهمى كمال ابراهيم عوض
احمد هانى جمال ابراهيم
سحر محمد ابوضيف المهدى مهران
عادل ابراهيم محمود ابراهيم
عبدالرحمن محمد احمد لطفى
محمد مختار طة على
هند محمد فوزى عبد الحميد عطا
محمود حميده حسن عباس الجيزاوى
احمد سامى احمد شريف بركه
يوسف محمد اﻵمين فرغلى
اسراء خالد سعد محمد يوسف
محمود عارف صادق محمد
هاجر حسن فرغلى ابراهيم
محمد ابراهيم عبدالفتاح محمد
مايكل نبيل هنرى جبره
نورا اشرف الهادى حافظ
محمود حمدان محمد عبد الصادق
محمد علي فرج عبد المجيد
مارينا صموئيل بشاى جرجس
وحيد احمد صﻼح عزام
توماس حلمي جادالسيد عطاﷲ
فاطمة عاطف مصطفى عمر
هبه ﷲ عبد المنعم البهى على البهنساوي
ميرفت رضا السيد محمد عبدﷲ عجور
رضا مصطفى محمد مصطفى احمد
اميره محمد عبد النعيم على
احمد نصرالدين كمال السيد سرحان
بسنت عبد ﷲ مرسى احمد مرسى
أمجد مجدى أمجد السيد الديسطي
اﻻء مصطفى محمود مصطفى
نورهان محمد عبد العليم يس

الكلية
تربية ابتدائي شبين الكوم
تجاره انتساب موجه المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
اداب انتساب موجه دمنهور
تربية رياضيه بنين اﻻسكندريه
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضة
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق بنها
تربية ابتدائي كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب طنطا
تربية رياضيه بنين المنيا
تمريض سوهاج
تربية سوهاج
ك.ت .فني صناعى اسكندرية
فنون تطبيقيه حلوان
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
حاسبات ومعلومات الفيوم
طب بيطرى القاهره
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية ابتدائي سوهاج
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
اداب المنصوره
نوعية كفر الشيخ
علوم رياضة المنصورة
تجاره اسيوط
حقوق بنها
طب بيطرى القاهره
تربية جامعة دمياط
تجاره سوهاج
حقوق حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
534623
667615
108273
463008
387010
755614
507756
582224
111766
232601
456734
846195
751610
876614
356975
669519
729126
205553
510343
546083
351822
451688
130555
302661
510731
367551
676472
755747
748921
357070
887626
221448

اسم الطالب
سارة مصطفي السيد عبد العزيز تركي
مصطفى حسن مصطفى حسن
مصطفى احمد ابراهيم سيد احمد
فوزى اشرف محمد هاشم
ايمان سعد احمد محروس
مريم سامى حبيب نصر ابراهيم
عادل عزت عبدالسﻼم عبدالعزيز
محمد سعد عبد العزيز البقرى
ايه زين عبد الحميد على
كريم احمد محمد رسﻼن
روايح مجدى عبد الخالق الفقى
عماد جادﷲ عبد المﻼك جميل
هبة ﷲ السيد عبده عبده محمد عيد
مارينا مروان حرز ابسخرون
احمد عبدالناصر لطفى عبداللطيف
محمود رجب السيد رجب سليمان
عادل رجب خيرى محمد سﻼمة
سلمى وحيد مصطفى محمد صالح سعودى
عبد الهادى عيد عبد الهادى احمد
منة ﷲ فتحى محمد عبد العزيز سﻼم
هاجر سليمان زكريا عفيفى
كريم هشام السيد محمد عبد المجيد
اسراء خالد علي محمد
بيشوي مجدي ميخائيل حنا
مروان احمد فهمى احمد فرغلى
ايه محمد السيد احمد محمد
مروه عبد الرحمن محمد العزب الويشي
هند عبد الفتاح صالح محمد
نورهان رفعت قاسم خليفه
احمد حمدى فاروق عامر
ياسمين ابوالحسن فتحى عبد الوهاب
داليا محمود عبد الدايم يوسف

الكلية
زراعه دمنهور
تمريض المنصورة
علوم القاهره
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية العريش
حقوق اﻻسكندريه
تجاره طنطا
حقوق القاهره
تجاره عين شمس
تجاره طنطا
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
نوعية بور سعيد
تجاره اسيوط
استنفد الطالب رغباته
تجاره المنصوره
حاسبات ومعلومات الزقازيق
علوم حلوان
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره بنها
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه قاهره
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنها
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
تربية ابتدائي العريش
تربية جامعة السويس
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب سوهاج
اداب عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
468460
837697
229279
284713
908414
107397
285328
608161
393272
734417
837435
466217
742626
113223
211687
743292
367845
527023
726082
184323
282716
121213
369116
115130
112932
448144
310406
885482
576871
449720
843896
313514

اسم الطالب
محمد رفعت محمود السيد متولى
نادين محمد خيرى محمد
فاطمه شوقى عبدالنبى عبدالمجيد
تيسير مﻼك فوزى اسعد
روان عبد الناصر عاصم احمد
نور محمد عبد العزيز محمد الكاشف
علي محمد خليفة امين
شيماء فايز علي احمد محمد
نوال اشرف سعيد عواد
هدير احمد محمد احمد السيد
حسن نجاتي حسن سيف الدين
مني عرفه رزق مصباح
ميرنا ايمن المحمدي احمد
احمد محمد شبل ابراهيم
اسامه عمرو جﻼل سعده
نرمين محمد ابراهيم متولي
اﻻء اسﻼم اسماعيل عبدالمجيد بدوى
اميره محمود رزق محمد النمش
رنا مصطفى محمد السيد قرقر
مروه صﻼح محمد عبد اللطيف
اثار شريف عبد الحليم عبد العزيز سليمان
احمد مصطفى ابراهيم مصطفى
سهير اشرف محمود احمد
ندى محمود عبد الخالق محمد
ياسمين احمد خلف احمد
محمود محمد عبدالفتاح محمد سحلوب
سارة ابراهيم محمد الغرياني
الشيماء حسنى خليل ابراهيم
هدير مسعد شرف الدين حاتم محمد
ايه محمد سليمان يوسف خليل
عمر شاهين عبد الغفار محمد
هاجر اشرف صﻼح حامد

الكلية
حقوق اﻻسكندريه
طب بيطرى فرع الوادي الجديد
كلية البنات آداب عين شمس
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب سوهاج
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
اداب انتساب موجه طنطا
البنات شعبة اقتصاد منزلى عين شمس
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تربية اﻻسماعيليه
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
علوم حلوان
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تجاره بنها
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تجاره جامعة السويس
اداب انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي بنها
اداب انتساب موجه حلوان
تربية ابتدائي عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب شبين الكوم ج المنوفية
حقوق اسيوط
اداب المنصوره
اداب طنطا
اداب انتساب موجه المنيا
اثار القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
659835
752418
761865
666631
444855
587696
169236
556886
312026
662734
605444
538028
747503
744650
730060
461718
675073
906624
665414
657771
650188
535411
895745
805244
519155
105026
599484
878391
820630
673404
111495
537376

اسم الطالب
ميار عبد الهادى عبده عبده احمد
نوران ايمن السيد غريب النيلى
محب مجدى فرح مبارك صالح
محمد نجيب محمد السيد الجيار
مصطفى جﻼل محمد محمود الحصرى
هدير رضا عبد المنعم شعبه
شيماء محمد احمد عثمان
مريم طلعت فهمى معروف
محمد جمال اسماعيل عبده
حنان عبد الستار عبد ﷲ محمود
ساره عﻼء عبدالمنعم قلموش
منار السيد عبدالفتاح المغربى سﻼمه
ايه عبدالحميد حسين عبدالحميد
مى محمود فاروق على سعد
ساره محمد خلف حامد محمد
سميه ايمن ابوالنصر محمد عابدين
محمد الحسينى عبد العزيز السعيد على
مارينا عادل نصر حبيب
اسماء رمضان رجب ابراهيم
مى شاكر السعيد احمد يوسف
خالد محمد حسن محمد المزاحى
أسماء عبد الناصر إبراهيم عبدالعال الطويل
اﻻء محمود حسن رمضان
مصطفي احمد محمد عبد الغني
اسراء سعد ابراهيم زقزوق
ياسر حمدى سعد حسين
ريم محمود محمد احمد حسانين
ميرنا صفوت ميشيل ناشد
محمود ثابت شرقاوى امبارك
عزيزه ابراهيم محمد حسنى عبد الشافى سعود
مارينا مجدى لويس شحاته
أيه عصام مصطفى عبدالهادى حشيش

الكلية
زراعه المنصوره
اداب انتساب موجه بورسعيد
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اثار القاهره
اداب طنطا
تربية طنطا
رياض اطفال الفيوم طالبات
تربية أساسي اسكندرية
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
تمريض المنصورة
علوم الزقازيق
زراعه دمنهور
علوم جامعة السويس
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب عين شمس
اداب كفر الشيخ
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه
تجاره سوهاج
تربية ابتدائي المنصوره
اداب المنصوره
السن عين شمس
علوم طنطا
تجاره سوهاج
تربية ابتدائي المنيا
اداب انتساب موجه دمنهور
تجاره القاهره
علوم الزقازيق
تجاره اسيوط
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
اداب المنصوره
تربية عين شمس
علوم دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
590949
162291
681326
671400
469525
734708
602253
679116
162691
680920
445698
225058
585103
595131
741047
503111
362620
523926
212503
904952
757443
387987
525482
278517
614601
811327
536841
232771
376967
294479
607138
209442

اسم الطالب
هدير محمد طه خضير
سلمي خالد زارع احمدخضر
اسماء السيد محمد السيد طمان
شروق جمال العوضى حسن
مها عادل اسماعيل ابوالخير
منار محمود محمد محمد
أحمد كرم عبدالمنعم محمد سالم
اميره فكرى محمد محمد البلتاجى
ثناء ناصف سند سعيد
طارق اشرف محمد عبد العزيز احمد
فاطمه اسماعيل محمد عيد
محمد مصطفى ابراهيم محمد سليمان
أميره يوسف محمد الشبراوى
اميره عبده فرج فرج موافى
مصطفى محمد السيد محمد
زياد سامر عباس احمد محمد
احمد حسن ذكى احمد السيد
ندى علي حسن محمد فرحات
سلمى محمد فاروق عشماوى
عماد عبد النبى صابر عبد الرحيم
الهام سمير عبدالعزيز عبدالحليم
مروه معوض سليمان عطوة
خلود عبد الغنى السيد ناجى
اميرة محمد شوقى خليل الشرقاوى
محمد عزت علي محمد
نبيل عريان عبدالمسيح عبدﷲ
سهام فرج محمد مصطفى
ساره سعيد طه محمود
زهراء صﻼح محمد على غنية
اندرو امير لطفي نجيب
احمد مجدى محمد حسانين
اﻻء نبيل عبد الفتاح خليل

الكلية
تربية جامعة دمياط
اداب بنى سويف
معهد فني صحى المنصوره
السن عين شمس
طب بيطرى كفر الشيخ
علوم الزقازيق
تجاره الزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية الفيوم
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية ابتدائي طنطا
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تربية ابتدائي طنطا
علوم جامعة دمياط
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
علوم اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
تجاره سوهاج
حقوق الزقازيق
تربية بنها
حقوق اﻻسكندريه
كلية البنات آداب عين شمس
معهد فني تمريض الزقازيق
تجاره انتساب موجه بنى سويف
اداب دمنهور
كلية البنات تربية عين شمس
كلية البنات تربية عين شمس
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره بنها
حاسبات ومعلومات عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
327149
428044
611510
509638
371906
167395
841707
166238
650293
816867
894695
813439
352331
372599
312038
908472
535654
733896
805326
591306
537492
317212
740979
593083
892242
308091
351111
372145
128428
244589
390773
669571

اسم الطالب
ايمان طنطاوي علي طنطاوي
مصطفى رضوان ابو العطا رضوان
امنيه محمد عطيه محمد عبدالهادى
احمد سعيد محمد ابراهيم عبد ﷲ
ندى ناصر محمد عبدالوهاب
هيام رمضان عبد التواب جاب ﷲ
آﻻء السيد حسن محمد
نورهان محمد صﻼح الدين محمد
شهنده حمدى شبراوى السيد
هاجر اسماعيل عبدالغنى جادﷲ
محمد عادل عبد الرحيم شيخون
خالد عصام محمد عبدالوهاب
احمد دسوقى سليم دسوقى
ايمان سيد عدلى السيــــد
محمد مصطفى عبدالنبى عبداللطيف
عﻼء البدرى عبد الشافى اسماعيل
ياسمين عبد الحليم محمد حرحش
اسﻼم احمد محمود السيد جاد
اندرو عماد عزت خليل
ايه علي نايل امبابى
لبنى حامد يوسف محمد السيد عبد ﷲ
مي عصام حسن حسن منصور
احمد سامح صبحى على
سميه خالد شعبان البساطى
مصطفي مصطفي علي حسن
مها فوزي مبروك خليل
ندى خالد فؤاد حسن
ايه جمال سعيد عبداللطيف
ماجده محمد ابراهيم زوام
اسامة خالد اسعد محمد
مها ابراهيم ابراهيم عبدالحميد
احمد محمد سعد شعبان الحنفي

الكلية
اداب انتساب موجه بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنها
زراعه الفيوم
تجاره بنى سويف
اداب بنى سويف
تجاره الزقازيق
معهد فني تمريض المنيا
تجاره سوهاج
تجاره انتساب موجه بنى سويف
اعﻼم القاهره
اداب عين شمس
تجارة جامعة السادات
حقوق سوهاج
السن عين شمس
اداب الزقازيق
اداب المنيا
تربية جامعة دمياط
تربية طفوله ج دمنهور
علوم بنها
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
معهد فني صحى بور سعيد
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
اداب انتساب موجه حلوان
علوم رياضة بنها
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
586630
321720
577349
741451
364972
325250
283299
162587
750587
131432
353908
453963
283480
138808
821130
604796
748424
377825
285869
880572
380404
436445
452503
213037
524574
379900
680423
355674
884183
454070
181963
544324

اسم الطالب
مى محمود عبدالجواد السباعى الجناينى
مصطفى اسامة السيد احمد عبدالمقصود داود
نادر عبد النبى يونس رضوان السكرى
محمد ابراهيم احمد ابراهيم
دينا عبدالفتاح حسنين عبدالرحمن
احمد حمدي صابر جﻼل
مرقص ابراهيم غالى حنا
فاطمة عاطف سعيد مجاهد
محمد رمضان جابر عبد الغنى يونس
هدير حمدى محمد احمد عبد الحميد
محمد ابراهيم انور محمد
ايمان ابو العنين محمد محمد عمر
شيري هاني يوسف هنرى
ياسمين محى الدين حامد مصطفى الشريف
احمد هاشم محمد احمد
آيه عبدالفتاح شاكر محمد عطية
احمد غريب عبدالعاطى عبداللطيف
محمد طه احمد جمعه طه
ريوان محمد جميل محمد
ماريو مؤنس ميخائيل جرجس
مصطفى احمد محمد عبدالرحيم
اسراء عادل عبد الهادى بخيت عز الدين
اسراء محمد عبد الغني هطل
وفاء نيازي طه الفقي
محمد رفعت سعد احمد
شيماء بدوى صابر محمد
الهام سيد عبد المنعم مصطفى محمد
تقى رجب احمد شريف
عزه ابراهيم توفيق سليمان
بسنت حامد محمد حافظ المنياوى
ايمان خالد عبد الحليم عبد الباقى
احمد مصطفى توفيق فرحات سعد

الكلية
تربية ابتدائي بنها
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
اداب انتساب موجه المنصوره
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه الفيوم
تجاره بور سعيد
تربية/رياضه عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب طنطا
اداب عين شمس
تجاره القاهره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
علوم الزقازيق
علوم جامعة السويس
تجاره عين شمس
حقوق عين شمس
تجاره اسيوط
طب بيطرى بنها
تربية أساسي اسكندرية
تجاره طنطا
علوم عين شمس
تربية أساسي اسكندرية
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره جامعة السويس
تجاره عين شمس
تربية ابتدائي اسيوط
نوعية موسيقيه طنطا
تجاره بنى سويف
علوم رياضة جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
168824
818672
894648
155523
359595
153651
905768
299564
103835
364736
295652
513238
443658
360812
178262
104011
389221
505315
357150
662213
515224
537055
322046
510143
806731
611866
748088
122165
302407
144391
824599
212395

اسم الطالب
اسراء عادل عبد المقصود محمود
رنا الفريد محمد نجيب
نشوى صابر عبد المجيد احمد
تقي رجب حسن صادق
مايكل منير بطرس جرجس
نوران حمدى صالح محمود
حسام الدين جميل سيد عبد المجيد
عزة عادل اسماعيل قطب
لميس اشرف عبد الرؤف الغريب
مريهان ايمن عياد زخارى
منيرة سامح محمد قطب
ميرنا يسرى احمد محمد
فكريه ربيع محمد صالح
تسنيم احمد محمد السيد محمد مدكور
مها احمد محمد حسنين
عﻼء ايهاب محمد سعد محمد
وفاء الشبراوى محمد احمد
عماد الدين محمد رياض أحمد سليمان
عمرو على متولى عبدالفتاح
احمد الشربينى محمد عبد الخالق الباز
احمد محمد رزق بركات
سمر ممدوح جويده السعداوى
عبده عادل عبد الفتاح عبد الرحمن على
عبد ﷲ محمد فهمى احمد
رحمه فضل عبدالحميد عبدالغنى
نورهان سالم محمد سالم الحفنى
امنيه فؤاد محمد جاد
ايه على محمد على
احمد محمد ابراهيم احمد حسن
ساره عبد الغنى عبد الجواد عبد الغنى
يوسف عاطف عبدالموجود عبدالﻼه
احمد عصام محمد احمد

الكلية
حاسبات ومعلومات الفيوم
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
معهد فني صحى سوهاج
تجاره بنى سويف
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
تجاره بنى سويف
إعﻼم بنى سويف
زراعه القاهره
اداب القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره دمنهور
اداب انتساب موجه طنطا
اداب انتساب موجه حلوان
اداب اسوان
تجاره انتساب موجه الزقازيق
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره المنصوره
تجاره دمنهور
تجاره دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره دمنهور
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تجاره الزقازيق
تربية ابتدائي جامعة السويس
بنات علوم رياضة عين شمس
علوم رياضة الزقازيق
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجارة قنا ج جنوب الوادي
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
805296
168174
837131
536503
681605
912071
240205
306911
374794
310664
277383
440051
383742
453214
614887
728193
584042
674721
150222
213874
121279
650582
215104
581967
670340
282569
323435
379101
114246
369877
323676
225894

اسم الطالب
ايمان علي عبد الصبور محمد
سمر محمد عبد الرحمن عبد المقصود
محمد رأفت محمد على
نادين هشام يونس محمد يونس
محمد على مجاهد احمد راشد
اروه رضوان عبد الفضيل عبدون
جهاد محمد عبد الفتاح حسن على
ياسمين مصطفى محمد زين الدين
باسنت صفوت عبدالغفار عامر متولي
علياء اسامة علي ابو اليزيد
عمرو محمد عفيفى فرج
أميرة محمد يوسف بسيونى نصر
محمد ربيع احمد عواد محمد
مارينا عماد عطيه حنا غطاس
اﻻء وجدى حلمى عبدالمعطى
يمنى عادل عبد الفتاح سليمان
شيماء احمد ابراهيم مازن
اسﻼم عصام عبد المعطى عبد الفتاح عبيد
ايه خيرى صالح عبد المحسن
دينا مجدى عبد الحميد محمد
حسين سيد احمد السيد العيسوى
ريم حسام ابراهيم رياض الصديق
احمد حسن بيومى حسن
ايمان عبد الفتاح عوض شاهين
خلود محمد محمد نور عبد العزيز
يحيى ياسر حمد إبراهيم طاحون
هاجر احمد أبو الفتوح محمد السيسي
رنا محى الدين على محمد محمد
محمد محمود طة عبد الخالق
نورا عبدالحليم السيد السيد منتصر
اية محمد حسن الجميزى
احمد محمد يوسف سالم

الكلية
تربية /رياضه المنيا
اداب انتساب موجه الفيوم
اداب فرع الوادى الجديد
تربية طفوله ج دمنهور
زراعه المنصوره
كلية تجارة ج أسوان
اداب انتساب موجه حلوان
معهد فني صحى بنها
تربية ابتدائي بنها
تربية/رياضه شبين الكوم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه عين شمس
اثار الفيوم
اداب الزقازيق
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية طفوله طنطا
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه/رياضة
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره القاهره
تجاره القاهره
حقوق المنصوره
تجاره عين شمس
اداب جامعة دمياط
اداب المنصوره
حقوق عين شمس
تربية شبين الكوم
كلية الفنون التطبيقية ببنها
علوم رياضة عين شمس
تربية نوعية بنها شعبة موسيقية
تربية السادات
حقوق حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
592752
576249
375128
514373
828670
367556
609202
841072
217667
513108
585538
895976
121993
594163
830001
389230
667330
395611
603813
919311
384905
730863
165581
441546
126916
902944
133968
461459
902442
905410
745579
579461

اسم الطالب
باسم هشام حامد محمد جمعه
ايمن طارق السعودى ابوالفتوح مخلوف
احمد رمضان تاج الدين بيومي
حسام محمد علي أحمد فريج
آﻻء محمد خليل عبدالقادر
ساره رجب محمد يوسف مصطفى
عبد ﷲ رزق عبد ﷲ رزق
فيرونيكا سمير رشدي رزق
يسرا رضا عبده السيد الخولى
مى محسن عبد الحكيم عبد العظيم
اميره ابواحمد علي شحاته
شيماء محمود عبد الواحد دقيش
منى محمد خالد محمد
دنيا مجدى عبده اللبان
زينب عبدالستار ابوالمجد سعيد
ندى عماد عبدالنبى على الديب
ايه وحيد محمد محمد الشناوى
رانيا محمد احمد احمد مصطفى
اسﻼم محمد عبد الباقى محمد
ايمن عمر محمد احمد
محمد احمد محروس محمد
محمد رفيق مرسي الديب
شروق خالد محمد حسن
احمد محمود محمود محمود درويش ابو حامد
منة ﷲ عاصم عبد الرحمن محمد الكردي
اسﻼم غريب عبد ﷲ على
ندى محمد محمد لبيب عبد العال
ايمان جمال عبدالعظيم هزاع
صابرين قدرى محمود شاهين
اسراء رزق شعبان ابو الحسن
جهاد مصطفى صبرى مصطفى
اميره محمود عبد ﷲ ابراهيم ابو حﻼوه

الكلية
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره طنطا
معهد فنى تمريض بنها
اداب دمنهور
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي
تربية بنها
علوم رياضة الزقازيق
اداب انتساب موجه المنيا
حقوق حلوان
اداب انتساب موجه دمنهور
علوم جامعة دمياط
تجاره سوهاج
طب بيطرى القاهره
تربية جامعة دمياط
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
كلية البنات آداب عين شمس
علوم المنصوره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
علوم رياضة الزقازيق
معهد فني صحى سوهاج
تجاره عين شمس
فنون تطبيقيه حلوان
تربية الفيوم
تربية رياضيه بنين طنطا
السن عين شمس
تجاره سوهاج
إعﻼم القاهره/رياضة
نوعية كفر الشيخ
اداب سوهاج
تربية ابتدائي سوهاج
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
اداب طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
685285
898435
355110
727739
466972
309698
557776
374607
744436
501251
280181
733408
233462
213199
453222
610347
598572
469569
454123
512714
876457
806647
277564
835846
547014
920362
907777
672424
612121
288599
538979
280978

اسم الطالب
احمد الحسينى رفيق احمد اسماعيل
محمد خالد محمد احمد
منى محمود دسوقى محمود
اﻻء صفوان محمد رجب النجار
ايات محمد سليمان سليمان دويدار
اسامة ابراهيم عبدالهادي عقيلة
اميره مسعد محمود ابراهيم
محمد عبدالمنعم عبدالفتاح مصطفى المهنى
محمد عادل محمد عارف
روان محمد خليل محمد خليل
انجي صليب شمعون روفائيل
سمر عبد السميع محمد عسكر
ندى ماهر مهران عبد الغفار عثمان
طارق سمير مصطفي ابراهيم سليمان
مرثا مراد رشدى غطاس صليب
محمد محمود يوسف امين
ندا محمود رجب متولى
أميره عبد الحليم محمد عبدالحليم
منة ﷲ ابراهيم فاروق شحاته
حنان ماهر محمد اسماعيل محمد
اسماء شوقى احمد عبد الرحمن
اسماء محمد جمعه صبره
محمد صفوت احمد حلمى فهمى
نورا جمال عبدالمقصود محمد
اسامة محمود صﻼح عبدالحليم رمضان
ايه جمال محمد على
على فتحى على حسن
فاطمه رمضان السعيد فضل
محمد سعيد سﻼمه على
محمد عمر عبدالعظيم محمد
اسماء احمد سعد محمود على سعد
مونيكا كريم حنا عبدالمﻼك

الكلية
نوعية المنصوره
تربية سوهاج
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه الزقازيق
نوعية كفر الشيخ
تربية ابتدائي شبين الكوم
تربية دمنهور
تربية رياضية بنين بنها
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره عين شمس
نوعية الزقازيق
السن عين شمس/رياضة
تجاره القاهره
طب بيطرى كفر الشيخ
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
اداب كفر الشيخ
تربية ابتدائي طنطا
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية اسيوط
تربية ابتدائي المنيا
علوم عين شمس
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
علوم رياضة دمنهور
اداب انتساب موجه سوهاج
تجاره سوهاج
معهد فني تمريض المنصوره
طب بيطرى الزقازيق
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اداب دمنهور
علوم عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
758072
133096
897274
528033
216941
517650
447514
116712
240865
291481
838075
215194
920613
438532
453784
887119
455184
168742
447475
109806
894493
891530
739592
386438
372587
151773
504587
300202
216734
907390
589332
303777

اسم الطالب
ياسمين محمد شحاته محمد شحاته
حبايب يوسف حجاج عبد الخالق
حسام عشرى عبد الباسط متولى
نرمين حسن محمد حسن محمد الشاذلى
محمد لطفى عبدالدايم عبدﷲ
نورا عطيه على ابراهيم صابح
عادل عباس ابو المعاطى الموافى
احمد منسى احمد عبد الرحمن
ساره اسامة سيد مصطفى
انس خالد فتحي حافظ محمد
ايمان سعد ابراهيم طه
خالد محمد جودة عبد ربه
يحيى محمد بخيت عبدالرحيم
بسنت علي احمد احمد اسماعيل
شروق محمد السيد عيسى
منال عبد المولى حسن محمد
محمد عبد المعبود سيد احمد حموده
عزة بكر متولي ميزار
حسن وهيدى اسعد حسن
احمد اشرف محمد احمد
محمد طنطاوى محمود محمد
بسمه عبد ﷲ عبدالغفار محمد
محمود احمد احمد ابراهيم يوسف
سمر صابر عبدالعزيز علي
وﻻء عبدالنبى محمد عبدالعزيز دعدور
مازن محمد احمد خليل
محمد أحمد محمد ابراهيم ابوالحسن
محمود ناصر عواد احمد
احمد سالم محمود عبدالقادر
امنيه السيد دسوقي احمد
جهاد محمد عبدالعاطى حجازى
سمر محسن أبوالسعود محمد الفﻼل

الكلية
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
كلية البنات آداب عين شمس
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب م .بنها
اداب دمنهور
علوم جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب القاهره
علوم بورسعيد
تجاره اسيوط
حاسبات ومعلومات الفيوم
تجاره سوهاج
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره طنطا
تربية اسيوط
علوم طنطا
تربية الفيوم
اداب طنطا
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره سوهاج
اداب اسيوط
تجاره الزقازيق
اداب عين شمس
كلية البنات تربية عين شمس
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية ابتدائي سوهاج
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
537822
205413
434234
818239
471021
426138
148143
307819
822223
674140
458346
837285
456916
169006
232152
758665
389767
743334
446489
431644
222771
740723
541945
127080
596163
400388
355457
145874
391753
222764
541988
106319

اسم الطالب
ايمان توفيق عبدالمنعم خضر احمد
عائشة احمد حلمى عبد المجيد
حسام سليمان زكريا سليمان احمد
محمد محمود مرعى زقلف
آيه عادل محمد عزت الصعيدى
ميار محمد رضا احمد هيبه
عمر سليمان حسن سليمان
فايزة نعيم عبده ابوزيد عبد العال
اسراء على محمد عثمان
ندى اشرف قطب سليمان محمد
شادى عادل احمد الطويل
احمد مرزوق حسين مهران
غاده السيد عبدالقادر عبدالفتاح خضر
مى بهجت محمد محمد
عمر محمد اشرف شاهين سويلم
ايه محمد جاد حسين حسن
ضحى عادل احمد اسماعيل
مريم على مصطفى سليمان
احمد سعيد فتحى يوسف عماره
عمر يوسف صبحي محمد الجعراني
محمود عبد المنعم كمال عبد الجابر
حسين حشمت حمايه عبد الرحمن
محمد احمد جابر محمد سيد احمد
امل متولي متولي ابو المجد النجار
رضوى رمضان ابراهيم العزازى
مريم عبدالجواد حبيب بشاي
ساره محمد رمضان محمود بيومى
اسﻼم حسين محمد يوسف جزر
نانسى محمد ابراهيم الشربيني
محمد محمد نبيل يوسف محمد
محمد معتز عبد الحميد الخولى
ماهيتاب عمر نصرالدين محمد التابعى

الكلية
زراعه طنطا
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
اداب دمنهور
علوم المنيا
اداب كفر الشيخ
الزراعة الصحراوية والبيئية بفوكة ج اﻻسكندرية فرع مطروح
السن عين شمس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
اداب قنا ج جنوب الوادى
علوم المنصوره
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
اداب فرع الوادى الجديد
اداب كفر الشيخ
خدمه اجتماعيه الفيوم
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه الزقازيق
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
علوم رياضة جامعة دمياط
تجارة جامعة السادات
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
علوم حلوان
كلية الزراعة جامعة دمياط
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنها
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره اﻻسكندريه
فنون جميله فنون حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
918452
205900
211178
358082
104226
125788
654574
674813
605306
280601
892472
376976
278435
156626
544439
882383
890484
842470
538252
575084
743848
820707
372139
653692
448311
239868
544283
607969
218190
883254
252418
300258

اسم الطالب
اياد هشام سليمان منيب
ايمان محمد عبد الوهاب محمد
ميرنا ايمن ابو السعود ابو السعود فودة
ميرنا طلعت صادق احمد مراد
امنية حسن عباس حسن
امنيه عﻼء فاروق عبد التواب
سعاد حسن محمد محمد عبد الحق
نهى صبحى عبد ﷲ محمد موسى
أسماء سعيد محمد أمين حسن
محمد احمد رمضان أحمد
ياسمين محمد فوزى عبد الﻼه
ساره محمود محمد عواد مرسى
ضحى عباس مراد عباس القطان
احمد صابر عبد الستار حجازى
عادل مصطفي عبدﷲ عبدالحميد الدسوقى
سيد حسين محمد حسين
مارينا فؤاد لطيف عزيز
حسناء مختار حلمى محمد
ايه السيد محمد السيد مصطفى
سمير عبدالمحسن سعد الغريب
انجي محمد محمد علي عكيله
بوﻻ نبيل عبدالنور ميخائيل
ايمان صبحى عبدالفتاح ابراهيم
محمود احمد معوض شهاب عبد الجواد
اميره ايمن احمد فؤاد الذهبي
محمود عبد الجواد احمد محمد حسن
احمد عباس محمد رجب
اميره فهمى موسى سعد
هبة عبدالمرضى محمد حسن
رانيا رزق فؤاد لوقا
ياسمين سيد ابراهيم عطيفي جاد ﷲ
نور الدين ايمن كمال محمد

الكلية
حقوق قنا جنوب الوادي
فنون جميله فنون حلوان
تجاره انتساب موجه الزقازيق
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية عين شمس
دار العلوم ج القاهره
اداب انتساب موجه المنصوره
علوم بنها
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
نوعية فنيه اسيوط
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم بنى سويف
تجاره طنطا
تربية/رياضه اسيوط
معهد فني تمريض اسيوط
تربية ابتدائي المنيا
علوم دمنهور
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
تربية قنا ج جنوب الوادى
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه المنصوره
حقوق طنطا
تجاره القاهره
تجاره جامعة السويس
نوعية الزقازيق
السن عين شمس/رياضة
تربية ابتدائي اسيوط
حقوق حلوان
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
532685
107142
378704
537430
434450
732789
311588
665526
323047
546332
891471
802617
886440
515016
592537
379641
659951
459515
370365
524102
294722
204709
168264
530804
659275
287308
508622
659430
591100
577079
894509
891734

اسم الطالب
عبد ﷲ ناصف عيد يعقوب
شريف سعيد محمد فايد
كيرلس عبدالمسيح رفعت عبدالمسيح
ساره حب ﷲ عبدالكريم حب ﷲ البنا
احمد حسن فكري السيد
ياسمين صبحى عبد النبى عبد الوهاب
محمد عاطف ابراهيم فايد
ريهام عطيه حسن عبد الفتاح الكفراوى
عﻼ عادل عيد عامر
سمر يوسف احمد محمد عبد البارى
سيد عثمان سيد سالم
خالد خلف حسين محمد
جيهان محمد فتحى محمد
محمد شحاتة عيد عبدالغنى
ايه ايمن حسن الباز
لطفى شرقاوى علي عبدالرحيم الشرقاوى
هديل السيد التهامى زيدان شتا
محمد احمد كامل ابوزامل
احمد سامى احمد السيد
ساندي مرزق جندى حنا ﷲ بولس
ابراهيم طارق ابراهيم امين
يوسف محمد حنفى عبد الحميد محمد
احمد رجب شعبان محمود
ابراهيم سمير السيد ابراهيم
جيهاد ابراهيم امام حامد عثمان
ايمان عادل محمود محمد
مارينا بخيت يوسف عبد المﻼك برسوم
منى احمد عبد النبى عبد العزيز
ايه ايمن السعيد احمد اللبان
منى مسعد مسعد حسين الصياد
اميره ابو العزايم رجب عبد الموجود
مارينا لطفي سعيد جرجس

الكلية
زراعه دمنهور
فنون تطبيقيه حلوان
حقوق عين شمس
علوم دمنهور
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
كلية الفنون التطبيقية ببنها
حقوق شبين الكوم ج منوفية
معهد فني صحى المنصوره
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
ك.ت .فني صناعى اسكندرية
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
حقوق اسيوط
معهد فني صحى اسيوط
حقوق اﻻسكندريه
تربية جامعة دمياط
علوم رياضة الزقازيق
تجاره كفر الشيخ
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب اﻻسكندريه
حقوق عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حقوق بنى سويف
علوم اﻻسكندريه
معهد فني صحى المنصوره
تجاره انتساب م .بنها
اداب انتساب موجه دمنهور
حقوق المنصوره
تربية جامعة دمياط
علوم المنصوره
اداب سوهاج
معهد فني تمريض اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
372985
672693
671440
464019
148610
298183
581456
911992
834652
916615
517265
355887
549784
310376
581958
730773
878424
894437
525469
365443
523951
434904
237242
179725
837054
144029
881474
532449
503099
243806
908003
602589

اسم الطالب
منار ناصر احمد سيد
عمر عبد اللطيف سعد يوسف الكحكى
احمد صبحى عبد الصادق حسن
هدير رمضان محمد محمد ابو حسين
سميه رزق عبد التواب رزق حواس
كريم احمد زايد زايد البنا
عمرو السيد عبد البر محمد نمير
ابراهيم نجومى عبد الفتاح جزولى
زينب أحمد شرقاوي حسين
اسماء صابر هﻼل حسين
محمد يسرى احمد فريد
دعاء على الضبع على
آية محمد فضل احمد اﻷسود
سامي سعيد حسن عماره
اسراء عباس احمد الشوادفى المهيلى
احمد ماهر محمد احمد سيد احمد
هبه ﷲ جابر احمد محمد
حسن فواز سيد حسن
الشيماء اسامه اسماعيل ابراهيم شمس الدين
ندى محمد كمال عبدالرحمن
نورهان محمد محفوظ محمد رجب
احمد محمد عبدالوهاب مصطفى احمد
على حسين راشد عبد العظيم
احمد حسني يوسف محمد
ندا عبد الﻼه سﻼمه عبد اللطيف
ابراهيم صبرى عبد الفتاح عبد الجواد
ميرنا يوسف صابر ديماس
خالد خيرى خالد عبد السﻼم حميدة
لؤي الدين محمد النادي زكير محمود
احمد طارق عبدالقادر ابوسبل
دنيا عاطف ثابت حسن
عبده رمضان عبده عبد الدايم على

الكلية
تربية/رياضه عين شمس
تجاره المنصوره
نوعية المنصوره
تمريض كفر الشيخ
تجاره القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب المنصوره
تمريض أسوان
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر
تربية اسيوط
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر
حقوق حلوان
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تربية/رياضة جامعة السادات
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس
تربية اسيوط
تربية سوهاج
تربية اسكندرية
تجاره انتساب موجه حلوان
تربية اسكندرية
تجاره اﻻسكندريه
تربية/رياضه حلوان
تجاره بنى سويف
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تجاره انتساب موجه قاهره
نوعية موسيقيه اسيوط
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه قاهره
حقوق سوهاج
تجارة جامعة السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
588434
808747
166082
355025
608879
875103
535280
304715
729930
728326
357759
180339
583151
606343
127564
536030
314125
462716
363971
529190
242519
161689
127415
360157
431449
214843
215824
660043
316166
602345
594700
103711

اسم الطالب
ايمان سالم محمد عاصى
عبد الرحمن بهاءالدين محمد صﻼح الدين عبد العزيز حس
فاطمه حماده عبد الفتاح جوده
صفاء ابوحبيب محمد حبيب
عبدالرحمن عمرو أحمد بليغ عامر على
عبد الرحيم محمود حسن بصرى
فاطمه محمد عبد الحي سيد احمد الطير
شريهان مجدي حامد الدقن
الحسناء محمد عبد الحميد محمد عليوه ندا
عبدالمنعم عبد الحليم عثمان عيسي سليم
مى اشرف على محمد
عﻼ نادى محمد درويش
روان حمدى الخضر الجنزورى
اسراء السيد محمد السيد
دينا مدحت عبد ﷲ سلطان
اسراء عبد العزيز صديق عوض ﷲ
لميس شعبان احمد محمد
محمد احمد عارف احمد عبدالحميد عبدة
مصطفى عادل هﻼل خطاب
عبدالرحمن امين عبدالفتاح السيد البنا
نادر جرجس خليل صالح
اسراء محمد ابراهيم احمد
يسرا سامح امين متولى
محمد جمال محمد صالح عبدﷲ
محمود حسنين محمود محمد
بيشوى منير عدلى عبد المﻼك
اميره مجدى محمد مصطفى محمد
عمرو زين العابدين عبد العزيز عباس
نيرة عبد اللطيف الحسينى اسماعيل هدى
هند عبدالمنعم محمود سليم
ناديه المتولى محمد عبد الوهاب عبد ﷲ
سارة يسرى حسين فرغلى

الكلية
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تربية ابتدائي اسوان
تربية دمنهور
تربية السادات
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره الزقازيق
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اداب انتساب موجه الفيوم
علوم المنصوره
اداب المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية طفوله ج دمنهور
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
تجاره دمنهور
معهد فني صحى امبابة
طب بيطرى دمنهور
علوم رياضة حلوان
علوم بنى سويف
حقوق حلوان
تجاره طنطا
تجاره دمنهور
تجاره عين شمس
دار العلوم ج القاهره
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية ابتدائي بنها
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم جامعة دمياط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
218926
658155
475793
522433
675471
517607
523830
905753
534683
277881
437268
891625
297215
737311
580591
677191
907301
757632
658123
173648
751736
833948
315253
592024
502652
427411
662789
589041
541940
129043
431411
242410

اسم الطالب
عبد ﷲ على كامل صالح
اسماء رضا فتحى معاطى حافظ
عمر عﻼء الدين عبد ﷲ حسين علي سليمان
عبدالعظيم محمد عبدالعظيم علي
اسماء نشأت محمد محمدالهوارى
ريهام رمضان احمد الفالح
سومية ابراهيم خليل ابراهيم شادى
اسﻼم عبد الناصر عبد المتعال محمد
هبه محمد رجب عبدربه حسين
نورهان حسين حسن عبد الحميد
ايمان عبدالناصر فتحى محمد حسين
اسراء محروس عبد الرحمن حسين
ميرنا عادل مجلى جورجيوس
روناء عبدالناصر محمدالسيد عبدالكريم
يمنى عبدالجواد سعد حسن جحا
على الشبراوى الشبراوى احمد محمد
سوزان راضي سعيد معوض
دينا محمد بركات يوسف عبد العال
محمد ايهاب فتحى محمد عبد الرحيم
هند محمد اسماعيل السيد
اسراء عبد القادر احمد السيد عبد القادر
فاطمه عبدالرؤف عبدالقادر علي
احمد ابراهيم صبحي السيد الشبينى
هدير عوض عبد العال حسن كركر
روان محمد اشرف ابراهيم سيد احمد
سارة شريف جﻼل الباسوسي
نورهان وفيق طلبه عبده مصطفى
اسراء منجد السيد حسن
كريم محمد محمود السيد اﻻبيض
مادونا شريف عبد النور عوض
مدحت محمود عبد المقصود ابراهيم عنبر
عبدﷲ يسري رفاعي محمد

الكلية
تجاره انتساب موجه الزقازيق
معهد فني تمريض المنصوره
علوم رياضة دمنهور
تربية اسكندرية
اداب المنصوره
نوعية اﻻسكندريه
زراعه اﻻسكندريه
معهد فني صحى سوهاج
زراعه دمنهور
حقوق انتساب موجه عين شمس
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية ابتدائي اسيوط
فنون تطبيقية جامعة دمياط
اداب الزقازيق
رياض اطفال القاهره طالبات
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
اداب انتساب موجه سوهاج
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
معهد فني تمريض المنصوره
اداب دمنهور
اداب انتساب موجه بورسعيد
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى
معهد عالي هندسه  6اكتوبر بمصروفات
اداب جامعة دمياط
اداب اﻻسكندريه
تربية أساسي اسكندرية
علوم المنصوره
علوم رياضة بنها
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
اداب القاهره
تجاره اﻻسكندريه
تجاره القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
371575
920312
602223
841305
310563
806583
895786
900363
168962
283165
837936
883701
678198
113844
425881
822802
501932
586866
836338
470745
302301
452967
726874
836783
834165
577748
463559
548120
883963
728495
128798
666656

اسم الطالب
فاطمة شريف متولى سالم الجوفى
شادى عزت على محمود
نهي فتحي محمد سعيد علي
فتحى محمد محمد فهمى
هدير احمد على صالح
نشوى جمال سعد أحمد
ياسمين سامي عوض شاروبيم
ابتسام محمد احمد عبد العال
اسماء عزت احمد حسين
خديجة احمد صالح عبد الحميد محمود
كرلس سعد صموئيل صليب
محمد عنتر عبد العاطى عبد القادر
احمد جمال محمد صابر
احمد اشرف محمد عبد العليم غانم
حسناء صبري محمد عبده
ساره عبدالناصر دسوقى عباس
ميرنا محمود محمد حميدو مصطفى
احمد سمير فاروق طعمه
حسن جابر رمضان يسن
صفاء صبرى الشحات اسماعيل خاطر
فارس ياسر فتحي عبد الفتاح محمد
يوستينا نشأت سليم عطية حنا
يوسف احمد غريب رضوان
مريم محسن محمود محمد
هالة ابراهيم محمد احمد
محمد محمود محمود السيد صﻼح
سميه محمد بسيونى يونس داود
مصطفي اشرف عوض شرف
مريانه عاطف لوقا عازر
احمد محمد محمود حسن
اﻻء ممدوح عبد الرحمن اسماعيل
احمد الناجى صﻼح الدين السيد اﻻمام

الكلية
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
نوعية الزقازيق
نوعية موسيقيه المنيا
نوعية اشمون
خدمه اجتماعيه الفيوم
اداب انتساب موجه سوهاج
اداب سوهاج
اداب الفيوم
اداب القاهره
تجاره اسيوط
تربية اسيوط
تجاره انتساب موجه المنصوره
زراعه القاهره
اداب سوهاج
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
اداب اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه قنا
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره طنطا
السﻼم العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السﻼم
اداب قنا ج جنوب الوادى
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تجاره طنطا
تربية كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات الفيوم
تجاره اسيوط
معهد فني صحى الزقازيق
اداب القاهره
تجاره بور سعيد
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
160653
113169
218813
154035
605105
754443
397384
611663
322316
204038
907248
529615
756183
383966
602586
353186
826198
304284
654833
368721
226059
598589
377656
121806
610980
206496
875545
735486
519152
731385
756171
233889

اسم الطالب
اميرة احمد عبد النبي مصري
ابراهيم محمود ابراهيم على
نورهان على مصطفى محمد
جهاد حمدى جابر حسن
إيمان ايمن السيد مصطفى عزام
داليا سيد عبد السﻼم محمد
دعاء عﻼءالدين جاد على
اسﻼم عبدﷲ احمد يوسف على
محمد احمد محروس محمد عبد الرحمن
ساره ثروت وسلى ذكرى
امانى احمد عبد اﻻخر احمد
محمد موسى رمضان حسن موسى
فاطمه الشحات احمد السيد
سعيد خيرى سعيد ابراهيم سعيد
عبدﷲ رجب عبدﷲ سيداحمد
على ماهر بيومى عبدالحميد
كريمان صبرى محمود عبدالرحيم
همسة باسم ابراهيم العزاوى
ايه عبد الرازق احمد العدل ابو العنين
فاطمه يحيى رجب عبدالحميد
احمد محمد احمد محمدعلى
مجدى فتحى الحسينى حسن الدعدع
حنان محمد حسن محمد خليل
روضة محمد محمد يوسف
محمد اشرف محمد السيد
محمد عبد المجيد احمد عبد اللطيف
محمد ياسر محمود عبد الرحيم
مصطفى سليم عبده يوسف
مى عبدالسﻼم محمد الحصافى عبدالسﻼم حمدان
ايناس عمر عبد الواحد احمدمحمد قﻼبة
ساره عاطف احمد قنديل
عبد ﷲ طارق السيد احمد عبد العزيز

الكلية
اداب بنى سويف
حقوق انتساب موجه القاهره
حقوق حلوان
معهد فني تمريض بنى سويف
اداب الزقازيق
تجاره بور سعيد
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
اداب الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب عين شمس
تربية رياضية بنات سوهاج
حقوق اﻻسكندريه
اقتصاد منزلى حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم بورسعيد
حقوق عين شمس
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
طب بيطرى بنها
تربية بنها
حقوق القاهره
تجاره بور سعيد
حقوق عين شمس
حقوق القاهره
تجاره الزقازيق
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م  6اكتوبر بمصروفات
تجاره الزقازيق
اداب دمنهور
تجاره الزقازيق
تربية العريش
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
223416
596819
366094
741355
533884
124670
289271
165062
455152
822776
541540
545295
277618
184932
894213
533590
510964
303879
355988
155546
674955
743229
578145
501904
388110
516321
741679
166797
153624
813401
743901
539977

اسم الطالب
اية اشرف صﻼح الدين الشاذلي
امجد شكرى محمد محمد الشافعى
احمد محمد ابراهيم عبدالغفار
محمد عادل وردانى محمد
ايمان سعيد مهدى سعد عامر
محمد على محمد سالم عودة
هشام عﻼء مندوه لملوم احمد
احمد محمد المهدي عزمي
السيد حلمى السيد محمد الدربى
جهاد محمود سيد محمد
احمد حسين سعد احمد ضيف
احمد حمدى حماده محمد هليل
لؤي رمضان حنفى محمود طنطاوى
محمد عدلى جنيدى محمد
نور رافت احمد محمد
نيرة محمد حسين ابو حمد
مجدى ماهر محمد عبدالسميع فرج
اريج مجدي ممدوح عبدالحميد
اميره عصام حامد انور
زينب رجب محفوظ محمد
ايه السيد مصطفى هﻼل خضر
ناريمان عادل موسى برسوم
مي شرين مصطفى محرز
تقى خالد مصطفى محمد صالح
محمد عصام الصادق محمد
احمد محسن رمضان محمود السيد
احمد سمير عبدالواحد على
مصطفى صﻼح احمد على
هند حسين مصطفي محمد
محمد عماد حمدى على
اميره مبارك علي سليم سلمي
اميرة مصري صالح مصري ابو حيطه

الكلية
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره جامعة دمياط
تجاره بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره عين شمس
حقوق انتساب موجه القاهره
تجاره بنى سويف
زراعه طنطا
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
حاسبات ومعلومات حلوان
حاسبات ومعلومات حلوان
علوم حلوان
تجاره بنى سويف
اداب سوهاج
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
تربية طفوله شبين الكوم
حقوق القاهره
نوعية الفيوم
علوم المنصوره
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا المنسوجات بالمحلة الكبرى
علوم حلوان
حاسبات ومعلومات بنها
تجارة جامعة السادات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية ابتدائي دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
651255
604626
379876
525040
832884
165356
580894
589073
228621
841131
901195
317202
918818
609672
440944
598440
677838
734371
680483
293824
240570
909141
317134
465352
657778
145188
728674
603358
466336
367557
466881
531150

اسم الطالب
اسراء مصطفى محمد محمد ركب
دنيا على عبدﷲ على
ايه امين شعبان امين حسانين
أسماء السيد محمد محمد ابو نوارج
اسراء رمضان فرح محمد
جمال عبد الناصر خطاب عبد الفضيل
احمد السيد محسن عبد الوهاب القونيلى
عمرو ابراهيم محمد عبد القادر عبدﷲ
خالد محمد رمضان رمضان الباز
يارا محمد نجيب ابراهيم عبدالرحيم
سلوى عزت الشافعى محمد
مريان بطرس زكريا جوهر
حماده محمد احمد محمدين
ايمان السعيد عبده محمود احمد العيسوى
شاهندة رفاعى ابو المجد ابراهيم
أحمد السيد حسنين محمد النجار
دينا جمال السيد محمد العطار
رحاب على عبد العظيم محمد
عزيزه انور مسعد مصطفى حسن
اسﻼم احمد محمد محمد السيد
مياده عبد الرحيم عبد النعيم قناوى
الحسين بدرى نور عبد العزيز
اية مجدي السيد مرسي فرحات
ابراهيم مسعد محمود حسن
هويدا مختار عبد الحليم ابراهيم
اسراء طارق حسن عبد البارى
سعيد محمد سعيد عبد العزير محمد
محمود احمد التهامى حسين احمد
بسنت صبحى عبد ﷲ محمد
ساره رجب محمدى يوسف احمد
جهاد خالد عبد الحليم البسطويسي
عمرو احمد عبدالغنى السيد رفاعى

الكلية
تجارة جامعة السادات
تجاره الزقازيق
زراعه عين شمس
تربية أساسي اسكندرية
كلية تجارة ج أسوان
علوم بورسعيد
تجاره طنطا
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
كلية التربية الفنية ج المنيا
اداب سوهاج
اداب بنها
معهد فني صحى سوهاج
نوعية الزقازيق
تجاره دمنهور
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره المنصوره
معهد فني صحى الزقازيق
رياض اطفال المنصوره
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
حاسبات ومعلومات المنيا
علوم رياضة اسوان
علوم بنها
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
اداب المنصوره
دار العلوم ج القاهره
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
علوم طنطا
علوم بنها
علوم جامعة دمياط
تجاره دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
313168
605698
519946
549430
362613
833044
678776
472238
580186
660302
454259
431301
607145
734429
153208
735699
836506
130691
672495
169224
294383
590637
438737
441604
747538
153206
359370
302381
827885
391714
448933
390471

اسم الطالب
نورا عاطف محمد سلطان
اﻻء علي محمد السيد
منة ﷲ ناصر عبد الحفيط محمد عبد الخالق
فاطمة عبد المنعم محمد عبد المنعم فرج هبيله
احمد احسان محمد محمد
انجى مجدى متريوس فام
مريم مجدى احمد لطفى الباز جمعه
امنيه حسن ابراهيم عوض
ميرنا مجدى نبيه بانوب حنا
محمد صبحى حسن شعبان محمد
ريناد عبد السﻼم محمد عسل
احمد ابراهيم احمد احمد البنا
احمد مصطفى احمد محمد ثابت
ايه محمد العربى جوده امبابى
اسراء ربيع مرعى محمد
اسماعيل ربيع اسماعيل السيد عبدالعال
ابراهيم على احمد نور الدين
خشوع محمد محمد علي عفيفي
حنان صﻼح محمد احمد
دميانه كمال فرحات عيسى
محمد اسامة محمد مصطفى
احمد حسن زكريا النشوقاتى
سعاد محمد مشوادى جهينى
عمر محمود الحسيني عبدالعزيز جنديه
ساره محمد احمد مختار
ارزاق سمير محمد حسين
رامز زكريا اسماعيل عوض
هادي عماد المهدى محمود على
اميره شحاته احمد جبريل
هند عﻼءالدين محمد عبدالشافى
تقى محمد عبد النبى مبروك سعد قنبر
ايه محمد عبدالغفار عبدالعزيز

الكلية
علوم شبين الكوم ج المنوفية
نوعية فنيه الزقازيق
تجاره دمنهور
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية/رياضة
حقوق انتساب موجه عين شمس
تجارة قنا ج جنوب الوادي
علوم المنصوره
اداب كفر الشيخ
تربية طنطا
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
السن عين شمس
حقوق اﻻسكندريه
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم رياضة الزقازيق
اداب بنى سويف
نوعية الزقازيق
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
معهد فني تمريض المنصوره
تربية الفيوم
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تربية اسكندرية
اداب طنطا
علوم جامعة السويس
رياض اطفال القاهره طالبات
حقوق انتساب موجه عين شمس
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
طب بيطرى كفر الشيخ
تربية بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
480308
846512
891628
293919
610450
752666
381877
606865
160554
523362
751661
903395
381326
428366
897868
150296
285051
110190
125918
154701
469262
527638
164478
386481
605202
605559
733538
579746
744693
234580
458498
878490

اسم الطالب
إبراهيم مصطفى حسن خليل مصطفى
هانى منير سعدالدين رضوان
اسماء فتحى محمد على
عمر محمد عبدالخالق طايع
عماد على امين على امين
ميرنا محمد ابراهيم محمد نجا رضوان
اسراء محمد سيد عبدالعال
هديل غريب عبد العزيز عبد الحميد
مها ابراهيم حميدة عبد الباقى
محمد ابراهيم احمد مرسى احمد
رنا رأفت محمد عبد الغنى محمد سليم
عبد المنعم محمد احمد محمد
يسرى احمد محمد عاشور
احمد سليم عبد النعيم سليم عبدالعال
محمود حسين محمود عبد النبى
هدي سيد احمد سيد
الهام هشام محمد سليمان
جرجس لظيم مترى حبيب
مريم ماجد منير دوس
ساره عبد النبى محمد عبد التواب
نوال عاطف محمد السيد
اﻻء سمير عبد الغنى محمد عمار
اﻻء شعبان حسن حسن
منار خالد سﻼمه طه
مارينا ماهر وليم عبده عبد الشهيد
نيرة عبد العظيم علي متولي
اسﻼم شاكر عبدالمنعم نورالدين
سارة السيد محمد محمود عاشور
ابو بكر فتحى سيد عوض
مصطفى جمال احمد شاذلى
سرحان سرحان عبد العظيم السعداوى
محمد محمود كمال احمد

الكلية
حقوق اﻻسكندريه
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
تربية اسيوط
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
معهد فني تمريض الزقازيق
تربية بور سعيد
كلية البنات تربية عين شمس
علوم الزقازيق
معهد فني تمريض بنى سويف
علوم اﻻسكندريه
تربية بور سعيد
تجاره سوهاج
حقوق بنها
علوم رياضة دمنهور
تجاره سوهاج
اداب بنى سويف
حقوق عين شمس
تجاره عين شمس
علوم القاهره
تربية بنى سويف
حقوق اﻻسكندريه
تربية طفوله اﻹسكندرية
اداب بنى سويف
السن عين شمس
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره الزقازيق
تجاره الزقازيق
تربية طنطا
تربية اﻻسماعيليه
تجاره القاهره
تجاره طنطا
تربية اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
585223
287743
919596
520539
148017
142836
225019
302213
658823
736634
658012
431481
119156
612606
610550
677055
654420
891479
843197
725905
726316
452352
387269
367544
164619
428164
126094
503795
811102
147657
538833
754964

اسم الطالب
هدير عبد الشهيد محمد الخولى
خالد محمد ابراهيم سالم
بسام جمال ابوالحسن عيسى
عزيزة جمعة عبد المولى عبد الجليل روزن
محمد محمود شعبان محمود
جهاد عماد سويلم عبد ﷲ سويلم
اسﻼم مجدى احمد زينهم محمد الشافعى
احمد عاطف أبو الفتوح ابراهيم موسي
اسراء عادل مصطفى مصطفى ابو ليله
هند احمد محمود عبد الحميد غريب
محمد مجدى عبد المعطى الطنطاوى
عمر عبد الفتاح عبد ﷲ المرازقى عبدﷲ
اﻻء خالد عز الدين اسماعيل
محمد الغمرى عبد الحميد محمد
عمرو عماد على على السيد
جمال الدين محمد احمد الشربينى
احمد محمود فرحات ذكي
محمود طﻼل عزت عبد الحليم
محمد عاطف محمد عبدالعزيز
محمد عطيه محمد احمد الفهلوي
محمد السيد حسين محمود
محمود بركات بركات مارية
بسنت ناصر عبدالعزيز محمد
ايمان احمد حامد سليمان
جيهان طارق سيد احمد
رامز وجدي جبرائيل جورج
ندى ايمن محمد عبد اللطيف
معتز محمود فتح ﷲ احمد
اماني مصطفي محمد علي
ايمان صﻼح عبد الباقى على بطران
هند اسماعيل اسماعيل العباسى
عبدﷲ حامد حمدﷲ مكى

الكلية
تجاره طنطا
حقوق حلوان
تجاره سوهاج
اداب دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
زراعه القاهره/رياضة
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
نوعية المنصوره
تربية الزقازيق
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره اﻻسكندريه
تجاره القاهره
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
علوم المنصوره
نوعية المنصوره
علوم رياضة اسيوط
اداب المنيا
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا المنسوجات بالمحلة الكبرى
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
تجاره بنها
زراعه الفيوم
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره بنها
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
تجاره بنى سويف
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره دمنهور
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه/رياضة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
524047
529602
300916
159288
429832
355019
357030
506629
538717
540224
367210
823167
681690
596977
307153
218173
902926
208758
121812
833414
875686
594764
659038
666122
519440
907638
376848
760246
822140
661096
458392
121556

اسم الطالب
اية خالد محمد حافظ
محمد خليل ابراهيم حسن على
حمدي ماهر محمد الغيدانى
مارتينا عماد عطيه ابراهيم
نورهان خالد عبد الرحمن الحسينى
شيماء طارق عبدالنبى عبدالعظيم
محمد احمد عبدالحميد عبدالمقصود
اﻻء عصام عبد العزيز السيد محمد
دينا فرج ﷲ سعد محمد مرعى
آيه على مختار عبد
اميره حاكم عبدالحليم على
شيماء فتحى ثابت حمد ﷲ
محمد عبد الرحمن السيد السيد الجزار
ايمان سامى على على التلبانى
ايمان محمد سعيد الديب
مرام محمود على عبد الوهاب
ايرين سليمان جندى سليمان
محمد عبد المطلب عبد العزيز يوسف
ريهام محمد ابراهيم احمد
ماريو غب﷼ عبدالشهيد غب﷼
رانيا عز بخيت محمد
سعد محمد سعد المتولي حسين
اميره عﻼء احمد المتولى ابراهيم
يحى محمد طه السيد العوادلى
نورهان لبيب محمد شعبان حسن
محمد ابو بكر محمد ابوبكر
نرمين مجدى محمود محمد
اسماء على عبدالعزيز دسوقى
نورهان حمدى عبد الحميد احمد عيد
يمنى احمد على احمد منصور
سيف الدين الحسينى احمد هنداوى حسام الدين
مصطفى محمد كمال محمدعبد الواحد

الكلية
تربية أساسي اسكندرية
تجاره دمنهور
زراعه شبين الكوم ج المنوفية
تربية بنى سويف
اداب كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
اداب كفر الشيخ
تربية شعبه طفوله م .السادات طالبات
تجاره دمنهور
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره القاهره
تربية سوهاج/رياضة
تجاره القاهره
اداب انتساب موجه القاهره
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
حقوق اسوان
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
اداب المنصوره
تجاره كفر الشيخ
دار العلوم الفيوم
تربية سوهاج
زراعه عين شمس
اقتصاد منزلى حلوان
فنون جميله فنون اﻻقصر
تجاره المنصوره
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات.
تجاره القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
592291
378601
469189
909421
674793
297368
663193
681566
756056
669926
206137
916925
577466
169997
280484
542638
682075
807717
451579
529372
586954
162800
116734
731231
755904
605865
226368
501224
501009
456458
547623
674740

اسم الطالب
امال احمد فهمى الريس
محمود جمال حسن دمرداش
رنا عطيه فؤاد عبد العال جاويش
كيرلس شايب كامل جاد ﷲ
خالد السعيد محمد انور رزق عبيد
ماريان جورج كالوست نيجوغوس
ساره المعصراوى عبد السﻼم مدكور
خالد محمد عبد الرحمن الغريب محمد
احمد عدلى نصراللة سليم
محمد عبد ﷲ محمد العوضى العوضى
احمد خالد عتريس عبد العزيز
حاتم حشمت عبدالرحمن عيسوى
حسين عطيه حسين عطية الغريب
فاطمة محمود محمد مراد
امل صﻼح السيد يوسف
مارينا ممدوح صديق جرجس
سالى جمال طلبه محمد حسن
صموئيل جميل رمزى ناشد
اسماعيل مجدى زيان زيان جعفر
محمود السيد محمد ابراهيم داود
ايه محمود فاروق الهبيان
نهال رشاد محمد عبد ﷲ
خالد احمد محمد على
مصطفى عزت محمد على محمد ربيع
سمير محمد عاطف عبدالقادر
وليد ناجى ابو عيش محمد على
محمد جمعة محمد محمد
مصطفى جابر عبد المنعم محمد سالم
ضحى حسن احمد حماد سعيد
ابتسام حميدو محمد ندا احمد
متولى محمد متولى ابراهيم البرلسى
عمر محمود على عبد ﷲ الجندى

الكلية
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره عين شمس
تمريض كفر الشيخ
تربية اسوان
تجاره طنطا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
حقوق المنصوره
علوم المنصوره
علوم العريش
حقوق المنصوره
حقوق عين شمس
تجاره اسيوط
تجاره طنطا
تربية الفيوم
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجارة جامعة السادات
علوم رياضة جامعة دمياط
تجاره بنى سويف
المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا المنسوجات بالمحلة الكبرى
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
اثار قنا جنوب الوادي
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنها
تجاره بنها
تجاره دمنهور
تجاره دمنهور
طب بيطرى كفر الشيخ
تربية/رياضه دمنهور
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
169453
657414
174682
139522
523140
301892
613435
135892
512944
107530
553403
164841
391381
352899
207500
119417
535663
231352
161607
159217
834209
321780
367839
309468
467203
300178
738962
223184
666465
308468
887531
225280

اسم الطالب
اميمه سيد عبد ﷲ محمد
ندى طارق صديق نبيه سرحان
امنيه محمد صفوت محمد عبد الغنى محمد الجنيدى
عبد الرازق محمد محمود بسيونى
احمد سمير رمضان محمد مرسي
محمود شوقي مصطفى جمال الدين
محمد شعبان امام السيد
مريم مجدى فوزى احمد
تسنيم أحمد مصطفى محمد ابو المجد
ماجي اميل بشاى راغب
احمد السيد جﻼل محمود بدر
وﻻء محمود امين عبد التواب
عماد بطرس كامل ميخائيل
عبدالرحمن سمير عبدالعظيم ابراهيم عﻼم
نورهان سامى سعد محمد رمضان
ميرنا ايمن مرجان حبيب
مي كمال محمد محمود مهدي
نهى شكرى ابراهيم محمد
محمود رمضان محمد على
اسماء بدر منصور عبد السﻼم
حسن عبدالفتاح الطيب عبيد
محمود عادل محمد محمد سليمان زعير
يمنى انس جوده عبدالرحمن
اسراء عبد الموجود عبدﷲ عبد الموجود حماد
دعاء عبدالحميد بيومى الهياتمى
سليم ﻻفي محمد ﻻفى
شفاء محمود محمود محمد هندى
امنية احمد عبد المعطى عبد الغفار
احمد ابراهيم محمد السعيد ابراهيم
ياسمين مصطفى محمد سراج الدين
منى محمد عبد الحميد عبد الحليم
لؤى عبدالجواد فرج عبدالجواد

الكلية
تجاره بنى سويف
كلية اللغات والترجمة ج أسوان
تجاره انتساب موجه قاهره
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
اثار الفيوم
علوم رياضة اسوان
معهد فني تمريض الزقازيق
اداب انتساب موجه طنطا
حقوق اﻻسكندريه
اثار الفيوم
علوم رياضة طنطا
اعﻼم القاهره
اداب انتساب موجه حلوان
حقوق انتساب موجه عين شمس
حقوق عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
فنون جميله فنون المنيا
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه اسيوط
رياض اطفال بنى سويف
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى
معهد فني صحى بنها
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تمريض شبين الكوم المنوفية
اداب كفر الشيخ
حقوق حلوان
تجاره الزقازيق
تجاره عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه اسيوط
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
737140
219590
894992
598350
448536
898881
614841
447183
462472
813623
544794
354452
527660
547388
656724
528896
754074
140737
831042
655070
117841
842911
664448
127090
210736
533514
242953
124082
593166
360352
897502
508074

اسم الطالب
محمد مجدى محمد عبد ﷲ
عمر محمد زكريا محمد عبدﷲ
رحاب خالد السيد احمد
شروق عصام الحفنى جعفر
حنان السيد أبو اليزيد محمد الشرقاوي
اريج ايهاب عبد الحميد عبد اللطيف
احمد شحاته احمد ابراهيم
عبد المجيد السيد السيد بيومى الصواف
فاطمه محمد عبدالغنى محمد المصرى
منى محمود سليم حسب
احمد محمود اسماعيل ابراهيم راوى
روفائيل رومانى شنوده الديب
بسنت شحات احمد شحات محمد
محمد عادل حسب النبي أبوالنور مبارك
ايمان عمر محمود شلبى
محمد عبد ﷲ محمد ابراهيم القليوبى
هدى محمد ابو المجد احمد عثمان
حسناء عبد الناصر همام محمد الشعراوي
سمية محمد على أحمد
السيد سرحان عبد السﻼم السيد البدوى
شيماء عادل عبد التواب عبد المجيد
محمد فريد حامد عبد الرحيم
محمود الشحات ابراهيم صالح يوسف
رحمة شاذلي الصغير عبيد
اشراق احمد المتولى الشواف
امانى حمودة السيد محمد النحاس
هاجر فتح ﷲ اسماعيل عبدالحميد
احمد اشرف عبد المجيد كامل
حسام اشرف احمد عبد الفتاح عيد
مصطفى سعيد فهمى السيد
هاجر عادل احمد محمد
عمر ايمن محمد المدني علي محمد

الكلية
اداب الزقازيق
حقوق حلوان
اداب انتساب موجه سوهاج
علوم جامعة دمياط
اداب طنطا
تجاره سوهاج
معهد فني صحى الزقازيق
اداب طنطا
تربية كفر الشيخ
تربية ابتدائي المنيا
علوم رياضة اﻻسكندرية
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
تربية طفوله اﻹسكندرية
تربية/رياضه دمنهور
فنون جميله فنون اﻻقصر
تمريض دمنهور
تربية بور سعيد
نوعية جيزه
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تجاره انتساب موجه طنطا
فنون جميله فنون المنيا
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
زراعه القاهره
السن عين شمس
معهد فني صحى اﻻسكندريه
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره سوهاج
حقوق المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب سوهاج
حقوق اﻻسكندريه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
166865
285014
504138
611786
216099
678788
373262
530925
470128
660208
166045
395371
204900
539607
532464
538128
836145
109037
650762
162315
828349
669998
297780
750605
219307
672525
615320
681028
282025
676616
317171
669282

اسم الطالب
اسراء حمدى ابراهيم جنيدى
ياسمين مفتاح محمد محمد
نورين رمضان السيد رمضان السيد
شيرين محمود سيد احمد حسين محمود
ياسمين ياسر احمد عزمى
مى محمد عثمان ابراهيم يوسف رجب
عﻼء الدين ابراهيم محمد عبدالعال محمد
محمد احمد ابراهيم رجب
احمد ياسر محمود ابو المعاطى العوضى
احمد ابراهيم جميل الدهراوى
اسماء عبد الجواد زكى محمد
محمد ياسر احمد فؤاد عبدالوهاب
عبد الرحمن سيد عبد الحميد محمد
اماني منصور عوض ياسين رواش
صبرى موسى راتب عبد اللطيف
اسراء رأفت خليل محمد الخبيرى
سارة عبدالهادى احمد احمد
احمد سيد حسن طه
مادونا محب محفوظ كامل عبد المسيح
اسراء محسن جمعة عبد ﷲ
جهاد عبدالناصر شوشة محمد
لندا عبد القادر امين محمد البلتاجى
عمر محمد محمود احمد خشبه
محمود السيد العربي متولي
مارينا نادر نجيب قلدس
رضا احمد موسى احمد
اميره رضا فكرى تكﻼ عبدالمسيح
محمد السيد محمد محمد حسن النجار
ميادة مدحت السيد السيد راضى
امانى ايمن محمد عبده العباسي
سارة عبد الوهاب السيد فهيم
ابراهيم حمدى حسين السيد الخفير

الكلية
اداب بنى سويف
علوم عين شمس
علوم رياضة دمنهور
تربية طفوله الزقازيق
تجاره بنها
تربية المنصوره
تجاره بنها
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
تربية/رياضه المنصورة
تمريض الفيوم
تجاره انتساب م .بنها
اداب انتساب موجه القاهره
كلية البنات علوم عين شمس
تربية دمنهور
تربية ابتدائي دمنهور
حقوق قنا جنوب الوادي
اداب انتساب موجه حلوان
اداب المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية قنا ج جنوب الوادى
رياض اطفال المنصوره
تجاره انتساب موجه حلوان
نوعية بور سعيد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
رياض اطفال المنصوره
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع اﻻول القاهرة الجديدة
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه
تربية بنها
حقوق المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
822226
514623
166169
464869
672037
521316
127939
150411
321071
462790
356354
451248
126889
211893
583792
237332
446821
428311
820659
539194
809128
917634
321021
583169
889481
212381
590493
225553
219139
314340
833111
594908

اسم الطالب
امانى حسين فهمى حسين
ابراهيم السيد شحاته عبد الحميد ابو النجا
هشام عبد الحميد رجب عبد الحميد
اسماعيل محمد اسماعيل المنسى
محمد الحسينى امين الحسيني
منى نادر احمد المنذر المحمدى
لقي محمود رضا محمد عبد السﻼم
احمد محمد عبد المعبود عبد الرازق
ايمان صافي السيد عودة
يوسف شعبان احمد عبد الغنى الجزار
جهاد احمد فوزى عبدالخالق
اشرف السيد محمد نبيه الرفاعى
رنا حسني عبد العاطي عطوة
ندي عمرو احمد عادل سيد
كوثر عبد الرازق ابراهيم بسيونى
ساره مجدى احمد فؤاد عبد الباقي
مصطفى محمد مصطفى مرسى عبد ﷲ
عمر احمد محمد محمد ضباشه
عامر محمد عبد المجيد عبد ﷲ
ايه جمال ابراهيم الذهبى
اشرف رجائى توفيق سلوانس
عصام عبدالشكور فتحى عبدالعزيز
نورا سيد حجازى ابراهيم
ساره على عبد الجليل ابراهيم عامر
سليمان غانم عمر فرغلى
عبد الرحمن محمد عبد الرحمن عبد الوهاب
أنس اشرف عبدالمعز محمود قنديل
اسماء حسام محمد عباس
مينا ناصر شاكر فرج ﷲ
اية سعد ظريف شاكر
نرمين عبدالستار محمود احمد
دعاء نشأت عبد المنعم الصديق اﻷخوص

الكلية
حقوق قنا جنوب الوادي
اداب دمنهور
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم زراعية( ج الزقازيق
تجاره كفر الشيخ
إعﻼم القاهره/رياضة
تجاره دمنهور
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
دار العلوم ج القاهره
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
معهد فني تمريض طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد فني تمريض طنطا
اثار الفيوم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
رياض اطفال المنصوره
دار العلوم ج القاهره
اداب انتساب موجه طنطا
دار العلوم ج القاهره
حقوق قنا جنوب الوادي
تربية السادات
العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس
تربية/رياضه اسيوط
تمريض شبين الكوم المنوفية
اداب المنصوره
معهد فني صحى رياضه اسيوط
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
علوم جامعة دمياط
اداب انتساب موجه القاهره
عالي هندسة بلبيس
نوعية اشمون
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
علوم جامعة دمياط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
586247
471333
306530
740330
277669
736395
752154
288885
742144
303893
913109
589967
672312
501542
848425
363765
900890
534621
121215
606740
664588
522122
729184
750625
593516
840573
434368
581436
731336
907371
520106
131939

اسم الطالب
شيماء الدسوقى مصطفى زلط
اسماء عبدالرؤف مصباح محمود
محمد محروس مصطفى طاحون
روض عبدالحليم محمد يوسف حنفي
محمود عادل ابراهيم سيد
اسراء جﻼل موسى محمد عيسى
يارا السيد محمد محمد عبد العال
لطفي محسن لطفى محمد
ايه محمد لبيب اسماعيل
اسراء محمد السيد عفيفى
مروه محمد عبد الحكيم احمد
رحمه اشرف عبده جمعه
نادر ابراهيم حسين فرج
رواء مرعى صابر جبرعلى
عبد الرحمن حسين على محمد
طاهر ابوالسعود عبدالغنى ابوالسعود
هاجر شعبان عشرى ادريس
ساره محمد ابراهيم محمد نصار
احمد مصطفى صادق شعﻼن
شيرى فهيم يوسف انطنيوس
احمد مناع الخميسى محمد جمعة
عﻼ عبدالغنى على عبدالغنى الغرباوى
اسراء السيد عبد الرازق محمد عدوى
محمد محمد مصطفى محمد عبد العال
دعاء مجدى السيد حامد عمر
امل جﻼل محمد عبد الحكيم
عمر حسن محمد محمد احمد
عاصم خالد احمد محمد السنباطى
اسراء محمد رضا جودة علي حسانين
اسراء محمد حسن المغربى
هند عبد المنعم عيد عبد ﷲ القاضى
حسام عزالدين محمد على

الكلية
تربية طنطا
تربية ابتدائي كفر الشيخ
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
اداب الزقازيق
تجاره عين شمس
نوعية الزقازيق
تربية بور سعيد
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تربية اﻻسماعيليه
معهد فني صحى بنها
تربية اسوان
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة
تجاره انتساب موجه المنصوره
زراعه اﻻسكندريه
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تجاره انتساب موجه عين شمس
تربية سوهاج
معهد فني صحى اﻻسكندريه
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم الزقازيق
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
حقوق اﻻسكندريه
تجاره جامعة السويس
كلية أداب بورسعيد
طب بيطرى كفر الشيخ
فنون جميله فنون المنيا
تجاره اﻻسكندريه
زراعه المنصوره
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره سوهاج
اداب طنطا
حقوق حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
919686
467832
450226
313260
303463
355509
455217
310462
513031
158032
380786
664050
351656
888051
105403
107726
826557
810156
151764
816534
911066
215851
463967
521364
822455
146962
825831
656798
598735
818991
242274
846830

اسم الطالب
احمد مدحت السيد على منصور
ايمان عبدالوهاب رشاد حماد
أمانى احمد مصطفى مصطفى علم الدين
اميرة اشرف محمود علم الدين
ماري عاطف لطفى نوار
مادونا جرجس عطا ﷲ نخله
على محمد على الشاعر
اية احمد عبدالرحمن اللمعي
ندى حسين عبدالعزيز على حسين
غاده عصام فتحى احمد
امنيه سيد ابراهيم عبدالمقصود
اسﻼم ممدوح على محمد
عمر اشرف نصرالدين مصطفي
امنيه حمدان عبد الرحمن حمدان
عمر ابراهيم سالم محمد
اميرة ابراهيم عبد الهادى ابراهيم
مينا ميخائيل صادق عطية
مريم ايمن يعقوب مرقص
علي طه رمضان سيد
آية جمال يوسف احمد
محمد عبد النبى خليفه بصرى
مونيكا مجدى جورجى ديمترى
اسراء شعبان علي احمد شرف
روان احمد حمزة احمد خضر
سوسنة مملوك فضل ﷲ بهنان
خالد ابراهيم عبد المنعم البطل
مكاريوس عاطف الياس نوب
رضوى عبد الرحمن زكريا عبد الرحمن عبد اللطيف
آيه احمد ابراهيم محمد خليفة
فاطمه سعد جميل صبرى
محمود رجب ربيع محمد
محمود صابر مسعود عبدالرحيم

الكلية
تجاره سوهاج
اداب كفر الشيخ
اداب كفر الشيخ
نوعية موسيقيه اشمون
تربية ابتدائي شبين الكوم
تربية عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي شبين الكوم
حقوق اﻻسكندريه
اداب بنى سويف
اداب عين شمس
تجاره انتساب موجه المنصوره
طب بيطرى القاهره
تجاره اسيوط
علوم رياضة حلوان
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
اداب سوهاج
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
معهد فني صحى رياضه بنى سويف
اداب اسيوط
تربية اسوان
علوم القاهره
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
حقوق اﻻسكندريه
تربية قنا ج جنوب الوادى
حقوق القاهره
تربية قنا ج جنوب الوادى
حقوق المنصوره
تربية جامعة دمياط
اداب المنيا
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجارة قنا ج جنوب الوادي
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
214772
736145
312909
357629
212390
294966
554835
450815
110418
445581
440220
466426
519205
209452
909959
375859
613513
903590
519567
547442
893812
240006
613165
815121
535990
242460
234843
650830
324005
829790
434530
432182

اسم الطالب
محمد مصطفى على حسن خليل
احمد عبدالمنصف عبدالحليم محمود عوض
اﻻء اسامة جوده عبدالرحمن
اسراء محمد زكريا محمد عفيفي
محمد وائل عبد القادر عباس
محمد عبد العزيز عبد العزيز سعيد
نورهان محمد عبدﷲ حموده خليل
امير سمير ابراهيم صقر
اندرو سامى رمزى شاكر
هبه محمود مصطفى عبدالعزيز ابوشوشة
نيرة خليل محمد خليل جعفر
مروة محمد فتحى محمد أحمد طلحه
رنا عبد القوى عبد الفتاح محمد عمرو
نهى خالد ابراهيم عبد الفتاح غيث
احمد سمير عبد العزيز سالم
ياسمين رجب حسنى عدلى
بسمة السيد احمد منصور
امل صﻼح ابراهيم عبد الشافى
اميمة عادل مبروك حامد زيدان
محمود محمد مسعود عبدالعزيز المنشاوى
ارميا عماد زاخر نصر ﷲ
ابراهيم فايز ابراهيم عبدالمسيح
محمود السيد فتحى ابراهيم السيد على
منى شريف محمد عبدﷲ
غادة يحى احمد حجازى
احمد ايمن سيد محمود
منه ﷲ عادل ابراهيم عبد العال
غدير حمدى بكر على
احمد عبد النبي زينهم سيد
يحيا عبد اللطيف محمود عبد الﻼه
حازم رافت عبد العزيز عبد الرحمن
بيشوى صبحى زكرى قﻼدة

الكلية
علوم القاهره
تجاره الزقازيق
حقوق شبين الكوم ج منوفية
حقوق عين شمس
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية
تجاره عين شمس
حقوق اﻻسكندريه
حقوق طنطا
نوعية جيزه
تجاره طنطا
كلية اللغات والترجمة سوهاج
السن عين شمس
حقوق اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حقوق اسوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه الزقازيق
تربية سوهاج
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
علوم رياضة طنطا
علوم جامعة السويس
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
تجاره الزقازيق
اداب انتساب موجه المنيا
اداب دمنهور
علوم رياضة حلوان
تجاره عين شمس
تجاره طنطا
تجاره سوهاج
تجاره سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم رياضة المنيا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
127548
684106
653202
558810
840011
388918
913816
584457
892065
299572
875216
525161
315025
910519
379415
838505
540418
454216
286795
310122
296604
880161
294132
672861
583193
800626
436829
526190
608230
892024
885257
308488

اسم الطالب
دعاء جمال فهمى محمد
محمد محمد السعيد احمد
اﻻء حامد عبد المؤمن محمد صﻼح
يارا احمد مخلوف السيد
اميره ابراهيم محمد شوقي
عمر رافت عبدالباسط محمد
احمد محمد على بركات
بشرى محمد السيد محمد البيومى
محمد عادل عبد الظاهر على
ندا سﻼم سالم ابوالعﻼ
احمد فاروق عبد العزيز حسن
إيمان فاروق فتحى حسن القبانى
احمد عطية احمد محمود احمد
احمد رمضان ابازيد عيسى
اسراء مصطفى محمد مصطفى قطب
احمد صبحي يوسف محمد
ايمان شعبان محمود السيد
حبيبه ايهاب عبد الحميد محمد ابو السعود
زينب سعيد عبد العظيم متولى
محمد عيد عبد النبى عبد الكريم
وﻻء محمود عبد الرحمن مصطفى
مريم محمد ناجى حسين
ابرام ممدوح حبيب اسحق
احمد محمد محمود عبد العال
صفاء محمد كمال احمد البرلسي
اﻻء مختار سيد تهامى
نورهان ابراهيم سعد على حسن
انس نصر حامد محمود مبروك
ندى عصام عبدالحميد احمد الحنفى
عبد الناصر محمد سيد محمود
روزالين جمال نياظ شفيق
امنية حسين سعيد حسام الدين

الكلية
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره سوهاج
علوم المنصوره
تربية/رياضه اﻻسكندرية
اداب المنيا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره سوهاج
معهد فني صحى طنطا
تجاره اسيوط
فنون تطبيقيه حلوان
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
تربية اسكندرية
استنفد الطالب رغباته
تربية اسوان/رياضة
حاسبات ومعلومات اسيوط
زراعه القاهره/رياضة
تربية دمنهور
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب القاهره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
تجاره اسيوط
معهد فني صحى امبابة
تجاره طنطا
تجاره المنصوره
نوعية المنيا
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره اﻻسكندريه
تربية ابتدائي الزقازيق
اداب اسيوط
تربية اسيوط
تربية السادات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
289986
221791
449608
212419
236989
309281
742669
844039
360456
728377
121028
352189
315718
894678
679682
437751
466216
151899
756844
467804
325841
846358
583410
829478
548393
603558
277627
304243
913147
149650
655141
554466

اسم الطالب
اﻻء خالد مصطفى خليفه
هاجر حسن حامد حسين
اميمه ابراهيم عبدالسﻼم الشنبابى
سلمى ياسر متولى متولى
ابراهيم احمد طه خروب
مي عﻼء عبد الهادى عطية الديب
اﻻء على احمد السيد هاشم
تاوضروس فريد شوقى انجلى
حسين سيد احمد عبدالرحمن
هالة سمير محمد السيد
طه حمدى سيد سالم
روان وفيق السيد ياقوت البنهاوي
مينا محسن وهبه ميخائيل
محمد ابراهيم علي محمد
سمر صﻼح عبد الشافى ابراهيم محمد البغدادى
مريم يوسف ايوب يوسف
منه ﷲ ناصف واصف علي شحاتة
احمد خالد حسن طه
نجﻼء محمد عبد الغني محمد شجاع
اسراء فتحى عبد العزيز معداوي رمضان
عبد ﷲ احمد عبده السيد خميس
نجوى صابر خضرى ابوزيد
بسمه قطب مليجى قطب مرجان
فاطمه عايش محمد محمد
محمد ممدوح إبراهيم محمود سعد اﻻدكاوى
عمرو عطيه عبد الرؤف عبد المطلب
حازم حسام الدين حسن شفيق
نرمين خالد عبدالخالق نواره
حمدى رمضان احمد محمد
خالد حسن احمد يوسف
محمد محمد السيد محمود هجرس
جهاد مصطفى الشافعى محمد

الكلية
فنون تطبيقيه حلوان
حقوق حلوان
تربية طنطا
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
حاسبات ومعلومات حلوان
تجارة جامعة السادات
معهد فني صحى اسماعيليه
تجاره بنى سويف
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
تربية ابتدائي الزقازيق
علوم رياضة القاهرة
تجاره بنها
كلية الفنون التطبيقية ببنها
حقوق سوهاج
طب بيطرى المنصوره
علوم رياضة جامعة دمياط
اداب كفر الشيخ
تجاره بنى سويف
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره القاهره
تجارة قنا ج جنوب الوادي
طب بيطرى المنصوره
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تربية/رياضه دمنهور
تربية الزقازيق
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية ابتدائي شبين الكوم
تربية اسوان
تربية/رياضه عين شمس
اداب المنصوره
اداب كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
590727
237690
617642
542529
438854
314164
462438
530304
549557
671712
682591
884241
585689
837032
457845
599351
228313
681545
738548
674801
675544
181216
894941
152544
301838
432495
389199
379382
371724
242419
504958
896308

اسم الطالب
عاصم محمد محمد الصايغ
مروه محمد برعى محمد عبد العال
عبد ﷲ مدحت عباس مجاهد
جهاد طارق محمود ابراهيم احمد
دنيا احمد علي حسين محمد
وجدان توفيق زكي الليثي
ايمان رأفت يحى عبدالغفار الدقدوقى
يوسف نبيل محمد اللبودى
اسراء عادل عبد المنعم ابراهيم رزق
اسماء رمضان احمد محمد حسن
اﻻء محمد رفعت على حنه
مريانا شحاته سليم مترى
محمد ابو المعاطى النبوى عبدالمعطى
دينا جﻼل فتحى محمد
رانيا فتحى عبداللة وهدان
محمد عبدﷲ عويس عبدﷲ
عبد الرحمن كمال كامل عبد ﷲ
احمد جمال ابراهيم البيومى الصادى
رنا محمود مصطفى اسماعيل
محمد سالم محمد يوسف جوده
احمد اشرف على على عثمان
سهام عبد الستار محمد موسى
هاله فتحى تمام محمود
اسﻼم خالد على حسين
عمر خالد محمد عبدالسميع السيد
شهاب الدين طارق عبدالنبي شعبان خطاب
مونيكا هانى عازر فهيم
اسراء احمد ذكى محمد
تقى جمال محمود عبدالسﻼم
كريم اسامه احمد فرغلى
ميرنا جمال محمد علي احمد
رضوه حسن عباس سعيد

الكلية
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب باﻻسكندرية
رياض اطفال القاهره طالبات
العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات اﻹدارية الزرقا دمياط
بنات علوم رياضة عين شمس
اداب اﻻسكندريه
تربية شبين الكوم
تربية كفر الشيخ
تربية دمنهور
تربية/رياضه دمنهور
نوعية المنصوره
تجاره المنصوره
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره انتساب موجه المنصوره
تربية طفولة فرع الوادى جديد
اداب طنطا
حاسبات ومعلومات الزقازيق
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
تربية المنصوره
اداب الزقازيق
تجاره طنطا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
اداب انتساب موجه بنى سويف
تربية سوهاج/رياضة
تجاره انتساب موجه بنى سويف
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تجاره اﻻسكندريه
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تربية عين شمس
زراعه عين شمس
علوم القاهره
اداب انتساب موجه دمنهور
اداب سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
107071
526092
524539
454328
679753
545204
119212
588652
876903
654507
677440
140749
653938
373202
747547
216214
810052
837000
517795
544623
558255
243825
459802
148483
455659
294676
667251
472994
280784
879935
228889
847309

اسم الطالب
نوران محمد عبد ﷲ فوده
ادهم منصور محمد شعبان يوسف
عبد الرحمن مسعد معوض امين محمد
نادية نبيل مشيل جورجى
محمود محمد منصور عبده عبده
محمود عبد المحسن محمد عبد الراضى
اسراء مراد محمود ضيف ﷲ
اميرة السعيد منصور العازب
احﻼم عاطف عبد العال عبد السﻼم
محمد احمد السيد على شريفه
سهيله هشام محمد احمد الشافعى
رانيا السيد صﻼح رفاعى
حسن حلمى حسين مطاوع
احمد عمادالدين حسن محمد عبدالوهاب
علياء احمد محمد خليل الزيات
احمد سمير فتحى احمد
احمد محمود ذكى عبد المقصود
أمل خالد محمد خضر
اسراء شعبان محمد رمضان خير
محمد عزمي طه اسماعيل
لميس محمد فكرى اباظة
عبد الحميد يوسف محمود ابراهيم
نورا راضى متولى على ابوفوده
اسماء محمد محمود مصطفى
احمد مجدى عبدالعظيم عبدالرازق القطورى
مصطفى محمد منصور احمد
نها نبيه محمد جزر النبوى
احمد مصطفى ذكى مصطفى شرف
احمد حسام احمد محمد الصباغ
محمد احمد ثابت ابو رحاب
محمد احمد محمد خليفه
محمد صابر جابر محمود

الكلية
اعﻼم القاهره
تجاره اﻻسكندريه
زراعه اﻻسكندريه
تجاره طنطا
حاسبات ومعلومات المنصوره
تربية/رياضه اﻻسكندرية
علوم القاهره
طب بيطرى بنها
علوم اسيوط
تجارة جامعة السادات
رياض اطفال المنصوره
تجاره انتساب موجه قاهره
تربية/رياضه المنصورة
تجاره بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجارة جامعة السادات
معهد فني صحى بنى سويف
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره دمنهور
تجاره انتساب موجه قاهره
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
علوم حلوان
معهد فني صحى رياضه طنطا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
نوعية المنصوره
تجاره كفر الشيخ
تجاره القاهره
علوم رياضة اسيوط
حقوق عين شمس
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
239628
656729
810544
664927
113871
902237
746160
460586
226986
753043
301231
448553
879206
726374
754912
812789
127821
381237
830832
352947
529218
369999
120590
534023
128511
527649
822493
371074
754649
502092
823300
534278

اسم الطالب
شوقي عادل محمد شوقي
ايه احمد محمد احمد عسل
ياسمين منتصر فرج عبدالوهاب
محمود محمد عبد الفتاح عبد الوهاب ابوهيبه
احمد طلعت خلف ابراهيم
نسمه تايب محمد احمد
سمعان عادل خلبوطه ناشد
عادل محمد محمد بليح
يمنى محمد زكريا محمد
اسراء عبد اللطيف طه محمد تعيلب
طه محمود فتح ﷲ عبدالرازق
دينا طارق زيد الغراب
هاجر محمد اشرف ثابت
ايه احمد محمد اسماعيل
محمد احمد السيد النجار
مروة سيد محمد خلف
يارا ابراهيم محمد ابراهيم
محمد على سيد الصعيدي
دينا احمد عطا ﷲ محمد
ساره حسام الدين ابراهيم حسن
عبدالمجيد حسنى عبدالمجيد محمد سليمان
اسماء مروان صﻼح حسن
ايمن عادل حامد بشير على
زينب عيد احمد ركابى احمد
ايمان عليوه احمد على
اميرة محمد السيد محمد سليمان
ماروﻻ ايمن وصفى جورجيوس
مصطفى احمد عبدالخالق احمد شبانة
محمد حمادة سﻼمة عواد يوسف
زينه حسام احمد عفيفى عبدالحليم
ياسر احمد عبد النبى احمد
نسمة محمد شعبان محمد عثمان

الكلية
اداب حلوان
تجاره بور سعيد
اداب المنيا
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
علوم رياضة بنها
تجاره سوهاج
نوعية بور سعيد
علوم اﻻسكندريه
زراعه القاهره
تجاره بور سعيد
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب طنطا
تجاره اسيوط
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني صحى اسماعيليه
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره انتساب موجه قاهره
حاسبات ومعلومات بنها
المعهد الفني للتمريض بقنا
تجاره بنها
تجاره دمنهور
علوم بنها
معهد فني صحى امبابة
تجاره دمنهور
خدمه اجتماعيه حلوان
علوم اﻻسكندريه
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تربية/رياضه بنها
علوم العريش
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
حقوق قنا جنوب الوادي
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
373555
580212
212336
317970
650705
367783
729224
749285
457259
308081
680516
527332
543320
310875
302635
733274
354081
679084
895959
582051
291407
836810
229137
465212
584586
659333
127730
317356
317845
665779
904439
279277

اسم الطالب
مصطفى على مصطفى على ابوعيش
نورا عبدالباقى محمد امين خليفه
سلمى خالد عيد مسعود
اسامة عبد الغفار محمد عثمان
ايه عادل عبد الغفار عيسى البردس
شروق حمدى محمد عبدالعزيز
ساره عبد العزيز محمد محمد ابراهيم
غاده عبد الرحيم شحاته فرغلي
آيه فؤاد محمد فرحات
شيماء شريف محمود الجارحي
ندى هاشم عبد الرؤف ابراهيم احمد
مروة ابراهيم محمد رضوان قناوى
اسﻼم محمد جمعه احمد محمد طه
فاتن ابراهيم شعبان عبيد
محمود سامي عبد العاطى السيد ابو يوسف
اسماء صﻼح عبدالرحمن تهامى مناع
عمر احمد حامد سيد
الشيماء محسن ابراهيم ابراهيم خشبه
منى ناصر عبده محمد
مى ايهاب مسعد عبد الوهاب
احمد محمد محمد على حسن
ريهام الشافعى احمد حسن
محمود ثروت عبد الخالق ابراهيم
احمد ناجي احمد محمد صبرة
محمد ثروت محمد إبراهيم عمارة
نورين محمد عبد الحميد محمد الجلدي
ميادة على ابراهيم محمد
شريهان احمد ايمن عبد الحى موسي
ابراهيم مهنى عبد العزيز الجزار
اﻻء محمود ربيع السيد طه
اسﻼم عزالدين محمد السمان
عطاء ماهر بيومى محمد

الكلية
اﻷكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب
علوم المنصوره
تجاره عين شمس
علوم بنها
اداب انتساب موجه المنصوره
علوم بنها
دار العلوم ج القاهره
تربية ابتدائي جامعة السويس
اداب طنطا
تربية شبين الكوم
تجاره المنصوره
علوم جامعة السويس
فنون جميله عماره المنيا
علوم شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى بنها
علوم الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب المنصوره
اداب سوهاج
تربية ابتدائي طنطا
تربية حلوان
حاسبات ومعلومات اسيوط
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
اداب كفر الشيخ
علوم المنصوره
تجاره بور سعيد
تربية موسيقيه حلوان
اداب كفر الشيخ
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية ابتدائي المنصوره
تجاره سوهاج
اداب القاهره

Page 5166 of 5202

وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
299136
206301
210378
178472
800347
506127
591254
675943
152418
216684
585037
729668
610565
661438
582332
443743
668718
826803
150613
668558
306824
665901
322797
664758
454214
278766
162093
369960
752048
809518
367067
298727

اسم الطالب
سارة ابراهيم سﻼمه محمد
هادى تامر عبد الشكور سعد خليل
رنا حاتم عنتر ابراهيم
قاسم نبيل فرج محمد
وليد احمد خليفة احمد
شيماء اسامة سعيد محروس القمحاوى
اسراء اشرف على اﻻطروش
رحاب عبد المولى عبد الشافى اسماعيل العاصى
محمد محمود فتحي طه
احمد محمد حمدى محمد
خالد فريد احمد المواردي
احمد منصور عبدالعاطى عبدالنبى خضر
محمد جﻼل سعد حسين سويد
اميره السيد عبد الواحد محمد عبد الواحد
هند على السعيد سبع
اﻻء عبده رمضان خليفة
ساره سمير محمد ابو العطا
جمال عبد الناصر ابو الحمد ابو المجد
رجب ابراهيم سعيد محمد سﻼمه
دعاء محمد بﻼل شعبان فوده
اماني عبد المنعم مصطفى طاحون
عمر صابر رزق على شحاته
اية محمود محمد عبد الكريم شتله
احمد عبد العظيم جاد جمعه الشامى
تقى محمود محمد جاد الكريم
سوسنة وجيه فخرى يعقوب
فادي نبيل سامي جودة
محمد جابر عبدالخالق حسانين
اﻻء محمد حسن حسن رجب
رشدى جهمى محمد شحاته
احمد ابراهيم شحته حفنى السعدني
علي عبد العزيز احمد اسماعيل

الكلية
تربية عين شمس
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
علوم رياضة القاهرة
تجارة قنا ج جنوب الوادي
تجاره انتساب موجه دمنهور
علوم جامعة دمياط
اداب المنصوره
اداب بنى سويف
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
تجاره طنطا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تربية المنصوره
علوم المنصوره
اثار القاهره
اداب المنصوره
كلية تجارة ج أسوان
معهد فني صحى امبابة
علوم بورسعيد
معهد فني صحى بنها
تمريض المنصورة
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره جامعة السويس
تجاره طنطا
اداب انتساب موجه القاهره
علوم رياضة بنى سويف
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تربية بور سعيد
تجاره انتساب موجه بنى سويف
حقوق بنها
معهد فني صحى امبابة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
118388
313623
528019
820793
884569
456518
321573
755129
307403
653138
464417
431914
579806
737125
310030
612375
470264
142860
536229
592056
470781
209474
217096
822181
225154
310616
587175
740693
674446
533200
396157
389232

اسم الطالب
ايه عبد الحميد عبد ﷲ موسى على
سارة احمد محمد عبدالمقصود
شروق رشدى اسماعيل احمد
محمد خالد سعد رضوان
احمد فرويز ذكي احمد
سحر عبد الهادى السيد طلحه
اماني ابو بكر احمد محمد
اسماء عبد الرحمن محمد كمال على غيات
ندا محمد عاطف نوير
نجﻼء فتحى سعد القاطوني
محمود محمد احمد محمد ابو زيد
شريف السيد عبد المتعال محمد محمد
مروه عﻼء الدين جمعه عطيه زعير
محمد خالد حمد غزاوى ماضى
عبد الخالق عبد ﷲ عبد الخالق حﻼوة
احمد محمد بندارى محمد
محمد خالد عبد اللطيف عبد اللطيف
شيماء مهدى فرج سليمان
سلمى سمير عبداللطيف الشريف
آية السيد محمد غالى
منه ﷲ السيد السيد محمد نور الدين
احمد سامى عوض مطر
جرجس وليم عبيد جورجيوس
ندى جمال احمد حسين
امين محمد امين محمود
سارة محمد محمد الثلث
عبد الحميد احمد حسين محمد الجنيدى
زينب محمد محسوب سليمان
ياسمين عبد المنعم سﻼمه محمد العزب
ياسمين سعد عبد محمد عكر
اسراء محمد صفوت عبدالحميد
اسراء عزت محمد ابوزيد

الكلية
زراعه عين شمس
السن عين شمس
علوم اﻻسكندريه
تجارة قنا ج جنوب الوادي
اداب اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تربية العريش
تربية السادات
اداب سوهاج
تجاره كفر الشيخ
أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب
تجاره المنصوره
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره الزقازيق
تجاره كفر الشيخ
حقوق القاهره
تجاره انتساب موجه دمنهور
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه عين شمس
اﻻهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا  6-اكتوبر
إعﻼم ج جنوب الوادى/رياضة
علوم القاهره
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
حاسبات ومعلومات المنصوره
تربية/رياضه الزقازيق
حاسبات ومعلومات المنصوره
معهد فنى تمريض اﻻسكندريه
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان
تجاره بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
909987
544785
531267
125331
156635
352935
139161
212813
309020
135175
214989
833803
808435
107211
443353
592759
149040
833551
819822
657291
464857
302045
537152
587151
166069
452798
609406
910394
888945
306125
245473
287596

اسم الطالب
عمار ابراهيم عوض اسماعيل
احمد محمد راشد حسين
احمد جمال احمدعبدالصمد الخبيرى
رنا محمد عبد العظيم عبد الحليم مبارك
اسﻼم سيد عبد الجواد اسماعيل
احمد حسنين احمد فؤاد حسنين
يوسف محمد رمضان جزيره
محمد حمدى السيد محمد طايل
علي رضا على يوسف
احمد محمود محمد حسن
مؤمن على توفيق عفيفى
محمود مهدي جبريل محمد
احمد ماهر حسن على
هيام احمد حسن متولى
تقى ايمن محمود احمد هجرس
حمدى محمد صادق الجيزاوى
مى محمد اسماعيل حموده
عبد ﷲ عبد الصبور عبد ﷲ العادلى
محمد حسنى عبدالحميد حسن
اسراء عابد احمد ذكى ابو العنين
محمد ابراهيم عبدالحميد الجزار
محمود محمد أحمد عامر
أمانى سند محمد عبد ﷲ داود
محمد ياسر عبدالرحمن عبدالقادر فريد
رنا سيد عبد العزيز سليمان
ايمان عادل محمد البرى
عبد المنعم احمد راغب سالم
هايدى عمر سعد حسن
احمد طلعت ربيعى محمد
احمد امام محمود امام الديب
امنية محمد سيد عباس
هدى سيد حسن رمضان

الكلية
اداب انتساب موجه اسوان
تجارة جامعة السادات
تجارة جامعة السادات
تجاره انتساب موجه قاهره
تجاره بنى سويف
تجاره بنها
علوم رياضة الفيوم
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
ك.ت .فني صناعى قويسنا
اداب انتساب موجه حلوان
اقتصاد منزلى حلوان
حقوق قنا جنوب الوادي
حقوق بنى سويف
حقوق انتساب موجه القاهره
نوعية فنيه طنطا
اداب جامعة دمياط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية قنا ج جنوب الوادى
تربية المنيا
اداب انتساب موجه المنصوره
حاسبات ومعلومات المنصوره
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
علوم اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه طنطا
تربية ابتدائي الفيوم
نوعية فنيه طنطا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
إعﻼم ج جنوب الوادى
نوعية فنيه اسيوط
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
خدمه اجتماعيه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
455775
590454
237678
536996
318543
731190
301900
224698
390777
311274
500247
145085
527088
751336
382130
324532
311779
890598
301597
114831
806309
310803
829895
908231
737582
674038
733509
442317
373640
678301
287396
681694

اسم الطالب
عبد الرحمن صبحى عبد المنصف محمود خليفة
عمر نبيل يسين الخليفة
سوزان مجدى حسن السيد
اميرة محمد عبد المنعم محمد مبارك
محمد عبد الحميد محمد محمد المرسى
رحمه محمد ابراهيم محمد يسن
محمود محمد نور الدين بدران
احمد مصطفى عبدالقادر عبدالرحيم
هبه سيد محمود السيد
نرمين صﻼح خليفه الطوخى
ماجدة احمد هانى عبد الرحمن مصطفي الفضالى
محمد شفيق جﻼل محمد
نورهان على عبدالعال على أحمد
احمد سامى طاهر حسن اﻻلفى
نيره خالد عبدالسميع عبدالباسط
مكاريوس فيكتور نعيم سيفين
عبد ﷲ محمد عبد الرازق فتيان
محمد احمد عبد المجيد مطاوع
عامر عبد الحكيم عامر عبدالنبى
هدير سيد جوده طه
بسمة عايد احمد حسن
هبة صبحي امين ابو سالم
عبير اسعد خريشي حسن
مارتينا جادالرب وصفى لطفى
خلود الشبراوى محمود السيد مرسى
الشيماء مصطفى عطيه محمود على
منال سالم محمد النادي
نادر مصطفى محمد عرفه سرحان
احمد صﻼح رجب محمد على
متولى وجيه السيد الطميهى
نورا بدوي عبدلى عوض حسانين
محمد على على على عسل

الكلية
تمريض طنطا
معهد فني صحى بور سعيد
اداب انتساب موجه حلوان
تجاره دمنهور
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
علوم رياضة الزقازيق
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
تجاره القاهره
علوم رياضة الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
تجاره انتساب موجه حلوان
اداب اﻻسكندريه
تجاره بور سعيد
حقوق انتساب موجه عين شمس
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تربية/رياضة جامعة السادات
اداب اسيوط
تربية ابتدائي شبين الكوم
اثار القاهره
تمريض المنيا
تربية ابتدائي شبين الكوم
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي
تربية ابتدائي سوهاج
السن عين شمس
تربية طفوله الزقازيق
اثار القاهره
تجاره طنطا
ك.ت .فني صناعى بنها
معهد فني تمريض المنصوره
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
حاسبات ومعلومات الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
301364
875348
153103
297131
883428
316457
446808
650109
428642
380376
380595
379651
539886
505841
916421
148190
617500
670725
286928
891770
231008
919021
726262
736660
755924
672203
912574
137705
384207
680583
435834
121701

اسم الطالب
احمد عثمان السيد الديب
منه ﷲ محمود احمد عبد ﷲ الشريف
ماهيتاب هشام احمد محمد درويش
رانيا جمال عمر احمد
احمد محسن صديق عبد الحكيم
مريم بشير عامر فرج
محمود محمد ابراهيم رضوان
لميس ايمن محمد مصطفى عبد الحليم
محمد احمد محمد عبد الغنى خير ﷲ
محمد نور محمد عبادى
ساره شحته السيد عامر السيد جﻼل
محمد ناصر عبدالعزيز سليمان
صفاء فوزى فؤاد عبد الهادى
احمد مصطفى فكرى محمد خليل
منار محمد فراج متولي
عمرو سيد عيد حنفى عوض
محمد عادل ابراهيم على صايمه
دينا ابراهيم محمد يسن
احمد سيد عبد الحميد احمد
هاله عاطف عبد الرحيم سليمان
موسى نسيم موسى بهنام
حسام جمال الدين محمد رضوان
احمد ياسر احمد السيد
احمد السيد متولى عبده عوض
خلود يوسف حسن محمد
اسماء مصطفى يوسف عبد العزيز
هبه رضوان صﻼح الدين يوسف
اسﻼم حسن عبد الرحيم عبد الحليم
محمود سامى محمود شاهين محمد
محمد محمود اسماعيل على
ندى سعد محمد ابراهيم سعد
اسر عبد الجواد السيد عبد الجواد

الكلية
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اسيوط
حقوق بنى سويف
تربية ابتدائي عين شمس
تجاره اسيوط
معهد فنى تمريض بنها
تجاره طنطا
حقوق المنصوره
تربية/رياضه اﻻسكندرية
تجاره انتساب موجه عين شمس
كلية البنات آداب عين شمس
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
تجاره انتساب موجه دمنهور
علوم اسيوط
ك.ت .فني لمواد البناء حلوان
حقوق المنصوره
تجاره المنصوره
حقوق القاهره
تجاره اسيوط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره سوهاج
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تربية طفولة أسوان
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
حاسبات ومعلومات بنها
تربية/رياضه المنصورة
زراعه سابا باشا اﻻسكندريه
اثار قنا جنوب الوادي
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
746406
439187
292030
530975
159902
360793
671059
612598
138594
661355
453765
670493
106552
814475
355593
888796
318164
391643
296902
888245
656167
518431
743822
659721
599721
163244
598343
882583
913403
669077
611653
534110

اسم الطالب
لميس صﻼح عباس وطفه
هبة عبد الونيس محمد عطيه مهدى
سارة رفعت حسين محمد
محمد محمود احمد محمود بدر
محمد سيد عبد النبى عبد التواب
ايمان اشرف عبدالعزيز بهيج
محمود محمد طلعت لطفى اﻻمام عبد الدايم
محمد اسامه ابراهيم محمد متولى
سلمى احمد عبد المنعم احمد
منى عبد اللطيف رجب اﻻمام مشلط
ساره سعيد السيد ابراهيم نصر الدين
مى خيرى حسن حسن
محمود محمد محمد احمد دهب
حسام الدين صالح محمد رأفت ابوزيد
ايه محمد رمضان احمد غانم
ف﷼ محمد مصطفى محمد
مصطفى سامي محمد ابو المجد
اﻻء محمد طه منجود راجح
ميرنا سامي مسعد نمرود
بيتر ثروت فتحى عزيز
محمد رجب على عقيله محمود
اميره مجدى محمد توفيق محمود
نورهان اشرف احمد محمد قطب
صابرين ماهر بكرى سيد
مى ناصر شحاته عزب
اسماء فايز عبد المجيد ابراهيم
ايمان محمد جاد عثمان
مريم عزت خطير مونس
مها خالد عبد المطلب مصطفى
ايه محمد رمضان ابراهيم
اسراء صﻼح احمد عزازي
شيماء محمد حسن حسن الفار

الكلية
معهد فني صحى اسماعيليه
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
حقوق القاهره
تربية دمنهور
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره انتساب م .بنها
تجاره انتساب موجه المنصوره
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
اداب انتساب موجه القاهره
اداب المنصوره
اداب طنطا
حقوق المنصوره
حقوق انتساب موجه القاهره
حقوق اسيوط
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
علوم اسيوط
اداب طنطا
علوم القاهره
اﻷكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة
تمريض اسيوط
علوم رياضة المنيا
اداب دمنهور
اداب انتساب موجه اﻹسماعيلية
معهد فني تمريض المنصوره
رياضيه بنات الزقازيق
اداب الفيوم
اثار القاهره
تربية رياضيه  /بنات اسيوط
كلية تجارة ج أسوان
تربية ابتدائي المنصوره
اداب الزقازيق
السن عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
913713
434406
124583
531309
322670
611058
886548
232801
655756
527964
655084
231921
830555
810560
663967
882255
658003
666297
219330
453868
547416
525992
393628
295543
892555
919294
670088
678744
523871
505804
374808
443558

اسم الطالب
وفاء محمد محمود حسن
محمود احمد فؤاد عبد الرحيم محمد
احمد هشام عبد الغفار عبد الغفار
احمد مبروك فؤاد غنيم
وسام محمود محمود زهران
هدى نادر عبدربه السيد
محمد احمد عبد الرحمن قاسم
دعاء عبد ﷲ سليمان يوسف
احمد وفيق رمضان السعيد العدروس
مياده ممدوح محمود مرسى عبد الحميد
على حسن المهدى عبد الرءوف هجرس
محمد احمد حسن مهران
احمد كمال محمد احمد
سهام كمال دردير أحمد
منه ماهر عيسى علي
مريم وجيه حيبب يعقوب
محمد جمال الشرقاوى عبد الباقى
وداد عماد حامداحمد منا
ايفون عصام عريان وهيب
نور خطاب عبد الحميد محمد ابو المرازيق
محمد ممدوح عبد المنعم محمد الطامى
لؤى يسرى مصطفى برزى محمد
كريمة محمد طاهر محروس احمد ضوه
نورهان سيد عبدالعزيز حسن
شيماء نشأت عمر محمود
اسماء حسانين احمد عبداللطيف
عبد الرحمن عابد حسن بدران محمد
ساره ايهاب توفيق لبيب سالم
مروة السيد محمد عبد القادر مصطفى
احمد محمود محمد محمد المهدى
دينا جمال محمد عبدالرحمن
بسمه عادل عبدالعاطى حسين

الكلية
كلية الطب البيطرى جامعة أسوان
اداب اﻻسكندريه
علوم رياضة بنها
علوم طنطا
علوم رياضة الزقازيق
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
علوم رياضة اسيوط
تجاره عين شمس
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
تربية أساسي اسكندرية
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره القاهره
تمريض قنا جنوب الوادي
كلية اﻻثار ج اسوان
تربية المنصوره
علوم اسيوط
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
تجاره المنصوره
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق طنطا
علوم رياضة بنها
تجاره اﻻسكندريه
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية اسيوط
اداب سوهاج
معهد فني تمريض المنصوره
تربية المنصوره
تربية طفوله اﻹسكندرية
تجاره انتساب موجه دمنهور
تربية بنها
استنفد الطالب رغباته
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
726067
921035
153448
535086
671641
582647
883053
582740
437719
447243
804855
515563
469303
323310
283902
673481
369674
910940
136366
880549
505671
816398
661538
467531
876612
502745
582136
204050
382492
429295
288457
459136

اسم الطالب
مونيكا يوسف بسادة يوسف
دعاء عادل نور الدين على السيد
اسراء حسين وهبه تهامى
رواء ايمن ابراهيم حيدر المشد
مروه احمد الشربينى احمد
مريانا وحيد غالى كامل مينا
ايه محمود احمد امين
اسراء عبد الجواد احمد عبد العزيز داود
ريهام مرسي عبد النبي مرسي محمد
عبد ﷲ مصطفى زكي محمد الساهى
مريم يوسف حربى صادق
محمد كمال محمد البستاوى
اسماء السيد عبد الرحمن محمد هﻼل
فاطمة محمد السيد سالمان
احمد رضوان حسن بكرى
خلود مسعد محمود محمد سنجاب
ايه عبدالفتاح رزق طنطاوى خميس
محمد مصطفى محمد على
مروه ابراهيم ربيع بيومي
احمد عبد العزيز عبد العال زكى
فواد محمد عز الدين عبد المنعم احمد يوسف
نشوى عاطف اسحق جبرائيل
مى احمد السعيد ابراهيم بدوى
محمود الشوادفي عبد العاطي حجازى
كريستين عادل برتي بشرى
وفاء محمد وهبه عباسى
على طارق على ابراهيم
ميرنا مجدى حنا مترى
محمد عيد احمد على العواديه
سلمى احمد احمد محمد احمد الرويني
حسين محمد حسين احمد عبد الرحمن
مبروكه عبد القادر رزق المليجى

الكلية
تربية اﻻسماعيليه
تجاره سوهاج
تربية بنى سويف
تربية دمنهور
تربية المنصوره
اداب طنطا
تربية ابتدائي اسيوط
اداب طنطا
علوم رياضة اﻻسكندرية
تجاره طنطا
حاسبات ومعلومات المنيا
تجاره انتساب موجه دمنهور
اداب كفر الشيخ
علوم شبين الكوم ج المنوفية
زراعه عين شمس/رياضة
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
تربية بنها
حقوق اسوان
اداب عين شمس
السن المنيا
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
فنون جميله فنون اﻻقصر
تجاره المنصوره
اداب كفر الشيخ
تجاره اسيوط
تجاره اﻻسكندريه
اداب اسوان
حقوق القاهره
حقوق بنها
علوم اﻻسكندريه
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
اداب كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
546483
384635
165861
166243
145911
235862
523528
808353
602674
316608
801648
816761
594393
352147
614861
373325
679698
502533
583560
318988
142329
206069
585759
126063
299477
501880
218114
386364
919291
448165
137650
388517

اسم الطالب
خلود مجدى سعد احمد سالم
احمد شريف رمضان عبدالجواد
اسراء عﻼءالدين ابراهيم محمد
اسماء جابر محمد عباس
حسن فارس حسن سيد حميده
علياء عﻼء الدين ابراهيم سعد الدين
حسناء جمال الدين السيد محمد
ايمان جمعه محمد عبداللطيف
عايدة عصام احمد محمد
مها شوقي محمد البدوى
محمود محى الدين صاوى محمد
صالح عبدالعزيز عمر عبدالرحمن
وﻻء عبدالحى إبراهيم عبد الحى الغازى
احمد رمضان حسين عبدالتواب
محمد السيد بهى الدين فتحى موسى محمد
محمود جمال الجناينى محمد سيد احمد
منه ﷲ توكيل السيد حسين
روان حافظ علي خميس حافظ
هدى محمد على محمود اﻻعصر
مها هشام المجاهد محمد مصطفى
منه ﷲ ايمن محمود عبد الحليم
بوليت برسوم عوض حرز
محمد صبحى السعيد السعيد الردينى
شيماء حافظ اسماعيل محمود
شيماء جمال جوده سيد
ميرنا عوض محمد محمد السيد عوض
منة نادر على محمود الجندى
ايات ابوبكر اسماعيل محمد
عبد الحميد جمال احمد عبد الحميد
عبدالرحمن احمد عبدالباري محمد ابراهيم
محمد عبد السﻼم محمد عبد المجيد
عبدﷲ ماهر مسعود خليفة

الكلية
اداب اﻻسكندريه
تجارة جامعة السادات
تجاره بنى سويف
تجاره بنى سويف
تربية/رياضه حلوان
حاسبات ومعلومات عين شمس
اثار قنا جنوب الوادي
معهد فني صحى بنى سويف
تجاره بنها
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه المطرية
تربية/رياضه جامعة دمياط
تجاره بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنها
معهد فني صحى المنصوره
فنون جميله فنون ج اﻻسكندريه
تمريض طنطا
علوم بنها
اداب انتساب موجه حلوان
اداب انتساب موجه عين شمس
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
رياض اطفال القاهره طالبات
فنون جميله فنون المنيا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب عين شمس
تربية سوهاج/رياضة
طب بيطرى كفر الشيخ
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
حقوق بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
443299
895091
595306
118258
581246
595437
210441
430299
294621
428511
437407
213398
102311
369929
800082
599751
313063
310073
437688
828703
829060
585021
371083
447616
232910
309919
526223
297338
448451
747833
460174
278383

اسم الطالب
هاجر رضا سليمان عبد الحميد الدي
دعاء جمال كامل احمد
شروق منير محمد محمد حسانين
صفية محمد محمود اسماعيل
عمر حلمى زكريا تركى
ايمان مجدى عبد ﷲ زايد
ماريو ماجد ذكيان عوض
عبدالعزيز محمود احمد محمد الشافعى
محمد بيومي السيد بيومي
بﻼل محمود يونس عبد الغفار
ميرنا عاطف ابراهيم السيد
عبد القدوس كرم احمد ابراهيم
كيرلس جمال شكرى سليمان
اسماء اسامه يوسف على
روان أحمد عبد الصبور محمود
عمرو محمد عبدالسﻼم محمد ادم
ريهام ماهر محمد عبدالعليم
عمر ابراهيم أبو اليزيد الشعراوى
امنيه فرج احمد حسن
امل عبد العزيز محمد محمد
ايه فريد سيد ابراهيم
احمد سﻼمة ابراهيم ابوضهر
يوسف محمد احمد على
ضياء اسماعيل احمد عبدالكريم
اﻻء عمرو حسين محمد
احمد طه طه شهاب
احمد اسامة عرابى عبد التواب سﻼمه
رنا عادل صابر محمد
اسراء ابراهيم بدوى ابراهيم الباهت
هدير على محمد على فرغلى
اﻻء على حسن حسن يونس
هاجر مصطفى كمال احمد

الكلية
معهد فني تمريض طنطا
تربية سوهاج
معهد عالي إدارة وحاسب ج بورسعيد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
علوم طنطا
اداب جامعة دمياط
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره اﻻسكندريه
دار العلوم ج القاهره
تجاره دمنهور
تجاره دمنهور
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب انتساب موجه حلوان
تربية/رياضه بنها
السن المنيا
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
علوم رياضة شبين الكوم
علوم رياضة طنطا
حقوق قنا جنوب الوادي
تجاره سوهاج
تمريض طنطا
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه طنطا
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره دمنهور
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه طنطا
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تجاره عين شمس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
461956
830857
506052
734620
320282
679208
154185
802104
154915
680284
608120
454309
181175
150301
740227
217308
894850
524851
575232
220802
667553
895494
140273
513481
295841
326492
604435
575434
833373
133663
282874
305349

اسم الطالب
ساره احمد خليفه محمد الدشاش
هدير خالد عبدالشافي جاد
أمل عبدالرازق احمد محمد عبد المعبود
ابراهيم فكرى جوده على المصرى
محمد سامي ابراهيم الحفناوي
احمد لطفى السيد ابراهيم ابو العباس شادى
منة ﷲ عاطف محمد عبد الباقى
مينا وجيه توفيق وهبه
احمد فاضل شاكر سيد الجمل
عﻼء ماهر محمود محمد المرسى
سعيده محمد عبد العزيز سيد احمد
مريم اسعد صبرى اسعد
محمود محمد محمود مرسي
ابتسام عﻼم محمد سليمان
بسنت جمال محمد معوض
شيماء محمد عبدﷲ احمد
شيماء شعبان احمد حسن
ريهام ابو طالب احمد حسين محمد
احمد محمد عبد الحليم محمد سليمان
ماريو وجدى شحاته مجلع
اﻻء مصطفى محمد المنسى سرحان
اسﻼم حمدان صديق احمد
مصطفى حسين عبد الرحمن سيد
مارينا كميل شحات عطيه شحات
شروق صﻼح محمد هنداوي
ايه فهمي محمد عبد الحميد الغزالي
احمد محمد حسن قطب حسن عطيه
نورهان بدر محمد السيد عيسى
امير عادل صليب بشاره
هبه محمد عبد الحميد علواني
مريم خالد محمد يونس عبدﷲ
ياسمين عبد الرازق محمدصالح الطباخ

الكلية
تجاره دمنهور
تجاره سوهاج
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
حاسبات ومعلومات شبين الكوم
طب بيطرى اﻻسماعيليه ج قناة السويس
اداب سوهاج
معهد فني تمريض المنيا
حقوق بنى سويف
تجاره انتساب موجه المنصوره
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره طنطا
تجاره جامعة السويس
تجاره القاهره
اقتصاد منزلى حلوان
اداب انتساب موجه القاهره
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تجاره اﻻسكندريه
اداب طنطا
تجاره عين شمس
تربية رياضية بنات المنصورة
المعهد الكندى العالى للهندسة  6اكتوبر
علوم رياضة المنيا
اداب كفر الشيخ
اداب عين شمس
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره انتساب موجه طنطا
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تجاره القاهره
حقوق القاهره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
667864
605029
527907
145412
912961
140845
279368
834745
544928
614052
813932
209469
152709
593491
234825
452063
118394
822175
471617
360658
731677
137178
318729
212007
354638
160436
320710
206345
444564
655553
293499
878999

اسم الطالب
حسام حسن محمد اﻻعرج
ناهد وهبه جودة وهبه
ايه عبد العزيز على عطيه
محمد فتحى احمد محمد قطب
محمد ابراهيم احمد عثمان
ساره محمد سيد عوده
رانا عباس محمد كامل عبد الرحمن سعودى
اسراء اشرف محمد لطفى اﻻدهم
مروان هشام ابراهيم محمد بشر
عزه عثمان عطيه الزين العوضى
مارى ماجد مكرم غالى
محمد ماجد محمد فؤاد
وليد حفني محروس عبد الحفيظ
اماني عبد الوهاب عبد الوهاب ضيف
اسراء صابر على سيد احمد
احمد جمال السعيد العشرى
مديحه حمدى صادق عبد ﷲ
فاطمة ابو الحجاج ابو المجد يوسف
احمد محمد السيد احمد عوض
اسماء محمد ممدوح ابراهيم
عادل شحاته توفيق اسماعيل
عمرو احمد زكي عبد الوهاب
ايناس شعبان ابو السعود محمد
يوسف محمد مصطفى احمد فؤاد
فاطمة الزهراء السيد محمد عبدالعزيز
اية عباس على احمد
سارة ابراهيم احمد محمد زوين
احمد مصطفى سعد خطاب
محمد ابراهيم محمد بسيونى سﻼمه
محمد اسعد سعد الغريب
هبة احمد حسين مصطفى
حنان سليمان حنا فرج

الكلية
معهد فني صحى المنصوره
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره اﻻسكندريه
زراعه عين شمس
كلية تجارة ج أسوان
تجاره القاهره
السن عين شمس/رياضة
كلية تجارة ج أسوان
تجاره اﻻسكندريه
اداب الزقازيق
علوم المنيا
حقوق القاهره
حقوق بنى سويف
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره عين شمس
طب بيطرى بنها
اداب عين شمس
علوم رياضة قنا جنوب الوادى
تجاره كفر الشيخ
حقوق انتساب موجه القاهره
طب بيطرى الزقازيق
اداب انتساب موجه القاهره
كلية الفنون التطبيقية ببنها
حقوق عين شمس
حقوق انتساب موجه عين شمس
تربية بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره عين شمس
تجاره طنطا
تجاره طنطا
مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية
معهد فني صحى اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
382514
206632
157289
666587
160600
727006
464962
523876
655602
322476
536235
385403
610495
816207
309167
597929
148227
117155
369433
457592
307156
457928
803310
651669
822840
547606
665109
677144
293049
876398
121373
282813

اسم الطالب
محمود رضا عباس احمد
جاسى جمال جورج سعد
فاطمة كمال الدين سيد عبد الشافي
طارق محمد محمد غانم
جهاد خميس احمد عبد المجيد
محمد اشرف مصيلحى محمد صالح
محمد على مصطفى شوشان
مريم احمد رمضان على خليل
محمود السيد حسن شعيب
احمد توفيق ماضى السيد ابراهيم
سماء ناجى حسن ابوزيتحار
بيتر عماد بكير مصرى
احمد السيد محمد محمد احمد
رحاب جمال فضل محمود
اسراء مجدي حسن طلبه حسن
وليد عطية محي الدين عبدالعاطي المغربي
هادي فضل محمد اسماعيل
محمد مجدى طه محمد
جوده السيد جوده عبدالرحمن
مرام أيمن محمد أبو الخير
بسمة عاشور اسماعيل عمر
جهاد ماجد عطيه سيف
بيشوى بولس حنس فؤاد
عمر السيد خليل ابراهيم خليل
ندى عبد الرحيم محمد محمد
محمد رضا عبد الفضيل عبد اللطيف الكﻼف
سعد عبد القادر سعد على عبد القادر
احمد مجدى ابراهيم ابراهيم اسماعيل
نانسي احمد سيد كامل محمد
شروق عبد الجيد على محمد
عمر بريدا ويراج يونس صمدى
ليان ايمن محمد رمضان شاهين

الكلية
تجاره عين شمس
تجاره عين شمس
السن المنيا
تجاره بور سعيد
تربية /رياضه بنى سويف
تربية رياضيه بنين الزقازيق
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
علوم اﻻسكندريه
تجاره المنصوره
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره طنطا
علوم عين شمس
عالي هندسة بلبيس
السن المنيا
تربية السادات
حاسبات ومعلومات الزقازيق
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
اداب سوهاج
علوم اسوان
تربية ابتدائي السادات
تربية طنطا
تمريض المنيا
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
تربية/رياضه دمنهور
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة
تربية/رياضه عين شمس
اداب اسيوط
تجاره القاهره
السن عين شمس/رياضة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
596813
592027
288864
204974
736358
533924
588491
284809
665062
432033
502850
127863
140995
394586
185841
879326
207591
606323
286801
655708
479023
739501
681365
374073
464618
441778
466598
878038
740062
737718
523490
904818

اسم الطالب
أحمد محمد طاهر محمد عبدالوهاب
هند يوسف مختار كركر
احمد حتيتة مفتاح ابو طالب
مينا ناصر سامى بشاى
رانيا عيد عبدالمقصود محمد
بسنت ناصف محمد الطاهر عبد ﷲ
سندس محمد محمد عامر
اسراء سيد محمود سيد سليم
محمود عبد اللطيف احمد عبد اللطيف
احمد مجدى على حسين
اسﻼم محمد مرسي احمد طه
اميره يوسف عبد الحليم عبد المقصود
اسراء محمد رمضان محمد رواش
احمد ابراهيم محمود ابراهيم
سمير جمعه على عبد اللطيف
نرمين لطيف جرس جرجس
مادونا ماجد مسعد رزق ﷲ
محمد عمرو محمد ابراهيم
مريم صادق محمود صادق
محمود السيد سعد السيد
محمد احمد محمد البندارى
مصطفى السيد درويش مسلم مصطفى
ايه شعبان محمد ابو زيد السيد
ايات حسين عبدالمنعم على صالح
محمد هشام بسيونى عبد المعطى النمر
عﻼء محمد سعد مبروك حنيش
اسماء محمد رشاد شفيق رزق
فاطمه عبد الراضي سيد احمد
ياسر فوزى عبدالعزيز عبدالعاطي
نهال رمضان عبدالوهاب احمد
ميار هانى بكر اسماعيل محمد
محمد حسام محمد صديق

الكلية
علوم جامعة دمياط
اداب جامعة دمياط
اداب عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تربية الزقازيق
معهد فني صحى اﻻسكندريه
علوم طنطا
علوم عين شمس
السن عين شمس
اداب انتساب موجه دمنهور
اﻻكاديمية الدولية لعلوم اﻹعﻼم )شعبة هندسة (6اكتوبر
حقوق القاهره
حقوق حلوان
حقوق بنها
اداب الفيوم
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره انتساب موجه عين شمس
ع.هندسةوتكنوالعبور ك 21طريق بلبيس الصحراوى
اداب القاهره
علوم المنصوره
طب بيطرى كفر الشيخ
حقوق الزقازيق
رياض اطفال المنصوره
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تجاره كفر الشيخ
زراعه طنطا
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ
تربية ابتدائي اسيوط
السن عين شمس/رياضة
نوعية الزقازيق
تربية أساسي اسكندرية
تجاره سوهاج
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
749506
610744
434302
738323
374308
426053
309644
379757
674134
223404
234461
842322
394588
146402
452740
322289
829546
292532
436530
879301
823628
587271
218906
219831
593615
301699
882170
578632
907870
532270
610411
828128

اسم الطالب
هدى هشام احمد ابراهيم محمد
منى عاطف ابراهيم احمد
احمد حمدي عبد الحميد عبد العزيز موسى
مصطفى صابر دسوقى محمد عبدﷲ
ف﷼ سعيد محمد الطوخى على عامر
خلود خالد سمير خطاب
محمد جمال مصطفى الصياد
ياسمين عبدالحليم جمال محمود
مياده طارق ابراهيم ابو العﻼ على
نورهان حمدي محمود محمد
محمد ياسر فاروق محمد
شيماء فتحى فهمى محمد
احمد سيد شاذلى عيسى
سارة عبد الحميد ابراهيم منسي
اسراء خالد مصطفى ابو شيخ
السيد محمد السيدالعزب خاطر
أميره أحمد السيد يوسف
ياسمين هشام شوقى احمد الشرقاوى
فاطمة محمد على محمد مسعود
ماريا محي لطيف لوقا
ايمان متولى داكر سليمان
حكمت السيد محمد السيد سالم
حليم مكرم حليم بطرس
صفاء حسين عبدالرازق عبد ﷲ
امجد محمد رزق مصطفى اسماعيل
مصطفى السيد بيومى القشاش
دميانه محفوظ جمعه اندراوس
عادل عفت محمد السيد يوسف
خالد احمد السيد عثمان
محمود وجيه محمد حامد عبدالمجيد
مصطفى رجب على ابراهيم
زهور هانىء على عامر يوسف

الكلية
علوم جامعة السويس
معهد فني تمريض الزقازيق
تربية اسكندرية
تربية رياضيه بنين الزقازيق
علوم رياضة بنها
علوم اﻻسكندريه
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب م .بنها
طب بيطرى المنصوره
حقوق عين شمس
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تربية ابتدائي المنيا
حقوق عين شمس
تربية ابتدائي عين شمس
حقوق طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تربية قنا ج جنوب الوادى
اداب القاهره
تربية أساسي اسكندرية
علوم اسيوط
تربية قنا ج جنوب الوادى
اداب طنطا
تجاره انتساب موجه حلوان
حقوق القاهره
اداب انتساب موجه جامعة دمياط
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره اسيوط
تجاره طنطا
تجاره سوهاج
تربية دمنهور
تجارة جامعة السادات
تمريض قنا جنوب الوادي
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
518427
911854
801401
434987
658586
165878
906033
302165
157288
278551
369461
145110
229633
751440
460703
599593
301563
379278
670792
876013
159652
368298
500557
538700
167648
231162
726271
813087
836269
511568
113112
470626

اسم الطالب
أماني صابر حسين سعد الكافوري
ايمان محمد احمد عبد القادر
كيرلس شاكر شفيق شاكر
يوسف محمد محمد ابراهيم
امانى وائل عبد الرؤف الطنطاوى النجار
ساميه السيد عبد الحميد داود
بسمه احمد عبد العليم احمد
عمر امجد بسيونى خفاجة سويلم
فاطمة عبد اللطيف حسين عبد السﻼم
رنا سعد محمد محمد سرور
محمد سمير عبدالمنعم محمد
احمد صبحى عبد العزيز موسى
فاطمه عبدالرحمن محمد السعيد بدران
اسﻼم محمد محمد احمد السيد
احمد يسرى محمد احمد محمد المصرى
محمد السيد ابراهيم مصطفى العوضى
احمد محمد ابراهيم عبد الجواد
ساره عدلى محمد عبدالعال السويفى
سهير محمد محمد يوسف زاهر
عبد ﷲ ابو خالد عبد الناصر حسن
محمد مرعى عبد العزيز محمد
رحاب سعد يس ابراهيم حجازى
سها حسين احمد بغدادى
تسنيم محمود محمد حبيبه
احمد محمد عبد المولى عبد النبى
حبيبة حسن كامل محمد
احمد يوسف محمد محمد
مريانه عماد اسحق فرنسيس
حسام محمد ربيع حزين
شروق السيد حسين عبدالفضيل
محمد جمال على ابراهيم
اميرة يوسف السيد حامد محمود

الكلية
كلية رياض اﻻطفال جامعة دمنهور
تربية نوعية فنية اسوان
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تربية/رياضه اﻻسكندرية
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تربية الفيوم
تجاره سوهاج
تربية السادات
تجاره بنى سويف
تجاره عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني صحى امبابة
نوعية عباسيه
تربية بور سعيد
اداب كفر الشيخ
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية
تجاره عين شمس
اداب المنصوره
تجاره اسيوط
الفني لترميم اﻵثار باﻻقصر
حقوق بنها
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تربية السادات
زراعه الفيوم
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تجاره بنى سويف
معهد فني صحى اسوان
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
536943
157350
513158
525518
315350
801143
664204
128430
608154
120767
470802
320850
527695
532374
682237
826490
838507
297261
164737
652628
921021
601328
397127
837773
543076
465157
285966
374661
740908
539963
682045
915776

اسم الطالب
هدير عرابي عبدالعزيز احمد عرابي
نهال علي عبد المعطي علي
أسماء أحمد إبراهيم سعد عبده
ندى محمد صالح محمد حسن خلوصي
عبد المحسن عادل عبد المحسن سعد
اسر باسم فايز وهبه
ايمان محمد احمد على
مارينا سامى ابراهيم روفائيل
شيماء الراعى السيد محمد ذكى
شهاب الدين اشرف على عبد المجيد
ندى نصر عبد ﷲ عبد ﷲ المتولى
اية محمد عبد الغفار حموده
مروه احمد شتا حويلى سالم
احمد بدرى عبد الحفيظ عبد القادر كامل
صابرين محمد رمضان عطا شحاته
احمد على محمد شكرى
اسﻼم محمد احمد ضاعن
يوستينا نادي نبيه نظيم
مارفى جورج يوسف الياس انطون
محمد محمد محمد محمد الرفه
محمود فوزي احمد محمود
عائشة عبد الرحمن محمد عثمان
محمد حسن مجدى سيد
جيهان هاني سعد أحمد
محمد صبحى سعد حسين محمد
حسين على معداوى فرج
اميرة اشرف حسين احمد
محمود سامى احمد بشير زهران
عمر نبيل عمر حسن الفرك
آﻻء محمد عبد المنعم الفحام
محمد اشرف ابراهيم عبده الدسوقى
كيرلس مدحت فايز فام

الكلية
تربية ابتدائي دمنهور
تجاره بنى سويف
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
كلية البنات علوم عين شمس
تجاره بنها
تجاره بنى سويف
معهد فني تمريض المنصوره
تجاره انتساب موجه قاهره
علوم الزقازيق
تجاره القاهره
نوعية كفر الشيخ
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم اﻻسكندريه
زراعه دمنهور
معهد فني تمريض المنصوره
اداب اسوان
تربية/رياضة فرع الوادى الجديد
علوم عين شمس
اداب الفيوم
حاسبات ومعلومات المنيا
اثار قنا جنوب الوادي
تجاره بنها
تجاره بنها
تربية ابتدائى فرع وادى جديد
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
تربية ابتدائي دمنهور
تجارة جامعة السادات
معهد فني صحى اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
736277
837653
361515
215122
442975
808014
533087
312349
661339
447732
594929
304283
434636
433569
600324
154028
390415
368432
595328
151260
124040
662475
296092
134336
229014
460982
448858
111112
209762
527492
162927
878668

اسم الطالب
بسمه حسينى عبدالحميد محمد
رضوى زكريا عبدالرحمن محمد
سها ايهاب محمد امين
احمد عزت على عبد الجابر
اسراء احمد عبد العاطى محمد مرسى
احمد عيد محمد مشرف
أميره محمد على محمد السد
محمود عادل محمد أبو رومية
غاده عيد عطيه بدير هﻼلى
كريم مجدى احمد ابو العنين سعيد
شيماء الرفاعي محمد سعد
هدير مجدي سمير محمد عمر
كريم محمد هوارى كريم ابراهيم
مصطفى محمد عبدالمنعم عرفة مرسى
ايمان حسن عبد الرحمن حسن مصطفى
ايه مجدي احمد محمود
فاطمه سعد محمد محمود العيسوى
هاجر عبدالباسط فضل حسين
نورهان طه محمد عثمان عوض
سمر ايمن كمال حافظ
نور الدين عماد فضل صالح احمد
محمد جمال محمد حسن ابراهيم
ياسمين نبيل عبد الغفار حسانين
ايه حسين عباس احمد
محمد طارق ابراهيم محمد
عماد الدين مهدى نصر محمد السقا
آﻻء رفعت وهبى عبد الفتاح
ندى السيد محمد المرسي
يارا رجائي محمد رشاد
اﻻء احمد صبحى احمد ابراهيم
نورهان حميده عبد ﷲ سيد
ايمن لمعى حسن محمد

الكلية
اداب انتساب موجه الزقازيق
تجاره اسيوط
تربية عين شمس
اﻷكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات
علوم طنطا
تجاره بنى سويف
اداب اﻻسكندريه
علوم حلوان
اداب المنصوره
اثار الفيوم
دار العلوم ج القاهره
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
تجاره دمنهور
اداب الزقازيق
تربية ابتدائي بنى سويف
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية ابتدائي بنها
معهد فني صحى بور سعيد
حقوق القاهره
اداب انتساب موجه حلوان
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
علوم عين شمس
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره دمنهور
علوم طنطا
نوعية عباسيه
فنون تطبيقيه حلوان
طب بيطرى اﻻسكندريه
علوم الفيوم
حقوق اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
578028
815578
586476
821283
501941
875276
360682
878157
730083
677414
375983
368920
299682
907932
818700
750390
222656
242842
747082
886079
226010
239325
920911
581426
180228
501444
751935
315383
753508
803712
593384
323697

اسم الطالب
شيماء محمد احمد شريف
ايمان فضل تقي جرس
اسماء شريف عبد الرحمن عطا
كيرلس عماد راغب مجلع
وﻻء شعبان عبد ﷲ مطاوع
ندى حسن محمد حسن
رباب عبدالفتاح السعيد على نصر
مادونا رأفت فوزى كيرلس
مروه سعد عبد الحميد محمد ابراهيم
ريهام عبد الخالق مصطفى ابراهيم
احمد شعبان شعبان عبدالخالق حسن
عمر مصطفى محمد عادل مصطفى
محمود عبد ﷲ عبد التواب حسين
منصور عبد اللطيف عبد الحميد عبد الرحمن
نبيله بشرى صداق تاوضروس
مؤمن محمود السيد محمود الدالى
محمد عبد الحميد محمد حسين
ايه مشرف احمد محمد
محمد عيد عبدالعزيز عبدالحميد
ايه عبد الصبور محمد احمد
محمود محمد محمود احمد
محمد عبدالرحمن احمد سالم
عبد الكريم على نظير على
رمضان ايهاب رمضان عبدالعزيز النمورى
بيشوى فكتور جمعة نصار
ديفيد صبرى ايوب صموئيل
هدير احمد مرسى قابيل
محمود علي فرج مليجى
عبد الرحمن اشرف احمد محمد سعيد
رانيا خلف عبد الحميد محمد
يارا عصام السيد ابو على
شروق محمد سعد حجاج

الكلية
اداب طنطا
علوم جامعة دمياط
اداب طنطا
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
تجاره اﻻسكندريه
تجاره اسيوط
حقوق انتساب موجه عين شمس
تربية ابتدائي اسيوط
تجاره عين شمس
علوم جامعة دمياط
اداب بنها
حقوق بنها
تربية حلوان
تجاره سوهاج
علوم المنيا
تربية بور سعيد
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
حقوق حلوان
تجاره جامعة السويس
معهد فني صحى اسيوط
تجاره انتساب م .بنها
علوم رياضة القاهرة
علوم سوهاج
اداب طنطا
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم
علوم جامعة السويس
اداب انتساب موجه بورسعيد
علوم رياضة بنها
تربية رياضيه بنين بور سعيد
معهد فني تمريض المنيا
علوم جامعة دمياط
علوم شبين الكوم ج المنوفية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
133234
678034
747056
463150
837604
732609
517017
601089
219715
740345
311121
603361
754661
464868
511126
842282
662797
240345
127275
299169
528982
454773
510937
898202
310940
125293
669618
233816
356027
435554
280376
359957

اسم الطالب
ابتسام حمدي كامل سلومة
احمد مازن محمد احمد حسانين
احمد حمام عبدالموجود محمود
احمد جمال عبد القادر زكريا شاهين
اﻻء أحمد محمد شريف
نورهان احمد محمد عرفه
محمد فرج محمد خليل محمد
اسماء ابراهيم السيد عبد المنعم
معتز با شريف مصبح شحاته مصبح
وفاء ابراهيم محمود علي سليمان البقري
اسراء مجدي خالد عزيز
محمود السيد سعد كامل
محمد محمود عبد الغنى اسماعيل
احمد مصطفى فتوح الحيطاوي
طارق اسماعيل خليفه مصطفى الصعيدى
مصطفى احمد عادل مصطفى اسماعيل
احمد السيد مصطفى احمدالسيد سليمان
ابتسام على خير عبد ﷲ
ايه حمدى عبد الحافظ عبد القوى
فاطمة عادل حفنى عبد الفتاح
محمد مجدى عبدالمجيد قمرة
نيره ماجد محمدرجب ابوزيد
أحمد جمال عبدالوهاب الشوربجى الشافعى
ريهام احمد محمد احمد حسين
يمني محمد السيد احمد المالكى
خلود طه ابراهيم احمد ابراهيم
محمد الشربينى على الشربينى
حسن سعد الدين حسن درويش
بسمه عبدالوهاب هاشم السيد
روان حسين رجب حسين الشيمى
مارينا اسحاق جرجس ابراهيم
محمد خلف ﷲ عبدالودود سيد

الكلية
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
علوم المنصوره
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
استنفد الطالب رغباته
اداب الزقازيق
اداب كفر الشيخ
تربية ابتدائي الزقازيق
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس
تربية ابتدائي الزقازيق
تربية ابتدائي السادات
تجاره الزقازيق
علوم العريش
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ
اداب انتساب موجه دمنهور
حقوق بنى سويف
حاسبات ومعلومات الزقازيق
زراعه القاهره
حقوق القاهره
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تجاره اﻻسكندريه
تربية طنطا
اداب دمنهور
زراعه سوهاج
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب انتساب موجه القاهره
تجاره بور سعيد
تجاره انتساب موجه عين شمس
حقوق عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
السن عين شمس
تجاره انتساب موجه حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
305208
323940
223455
840646
880295
834755
500103
221523
379539
224971
463452
603118
605197
809039
361505
469555
434002
755445
467423
546033
287419
605737
453960
842851
727913
875318
918661
833887
875420
434395
362922
431460

اسم الطالب
بسمة عبد الرحمن السيد الزيات
شروق عرفة على النمر
منى خالد محمد محمد
محمد حسين زهنى محمد
ساره عبد الناصر حسن حسين
اسﻼم عبد الفتاح احمد ابو المجد
نسيلة محمد مصطفى كمال صالح
ايمان حسين رشوان ثابت
وليد عادل احمد شنان
محمد عﻼء محمد مصطفى حسن
الزهراء الشافعي علي احمد قزن
هدى أنس أبومسلم أمين عدايل
فيرنا عادل جرجس عبد الملك سليمان
رحمة حسن السعدى حسن
سلمى ايمن محمد على
سالى جمال محمد على مهيا
اسﻼم فتحى محمد حسين بسيونى
هند يحي محمد عبدﷲ حجاب
فاطمة صبرى ابراهيم سليمان محمد
سهير صﻼح أدهم كمال الدين مصطفى
هدير عصام صالح امام مصطفى
حسن محمود السيد امين
اميره عادل عبد العزيز شلبى
شريف كرم نجيب كامل
هبه محمد هاشم حفنى محمد
محمود عمرو السيد على
مها مصطفى صديق كريم
ميار عادل مصطفى حميد
اسﻼم محمد محمد سليمان
محمد شوقى الصاوى محمد سيف
احمد محمد احمد ابوراس
امين صادق امين صادق امين

الكلية
تربية طفوله شبين الكوم
تربية اسوان
حقوق حلوان
تجاره اسيوط
حقوق اسيوط
تربية قنا ج جنوب الوادى
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب م .بنها
تجاره القاهره
نوعية كفر الشيخ
تربية الزقازيق
تجاره الزقازيق
اداب المنيا
علوم القاهره
نوعية كفر الشيخ
علوم اﻻسكندريه
علوم العريش
تجاره كفر الشيخ
حقوق اﻻسكندريه
حقوق القاهره
معهد فني صحى الزقازيق
حقوق طنطا
معهد فني تمريض المنيا
اداب انتساب موجه الزقازيق
علوم اسيوط
تربية سوهاج
اداب اسوان
تربية سوهاج
تجاره اﻻسكندريه
تجاره القاهره
تجاره انتساب موجه دمنهور
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
759213
897861
323010
309910
745084
103442
804448
302790
556768
393985
234055
234870
528992
103224
912987
425551
745882
761424
372872
600036
103713
240542
372340
380993
838252
225440
106696
148653
107366
353189
510664
675365

اسم الطالب
محمد ابراهيم محمد ابراهيم اﻻرناؤطى
محمد جمال احمد محمد
اسماء محمود محمد محمود يحيى
احمد ابراهيم شبل حمام
احمد محمد فكري غريب
محمود شافعى محمد حشاد
مياده عﻼء امين اسماعيل
مصطفى مفرح نبوى الشيخ
هشام حسين هاشم الزهرى
صبا اسﻼم محمود عوام
اميرة سيد ابراهيم عبد الحميد
هند عبد العظيم محمد احمد
مصطفى ماهر مصطفى اﻻدكاوي
باسل خالد محمود حسن صالح
حسين عبد اللطيف حسين احمد
عمر كمال محمد بطيخ
احمد مدبولي علي عبد العال
وفاء صبح كليب صبح
امنيه عاطف عبدالعاطى عبدالحميد
ابراهيم محمد محمد اﻷحمدى غريب
نهى خالد احمد خير الدين عبد الجواد
اسماء صبحى مبروك محمد
رباب شعبان ابراهيم محمــد
احمد على محمد محمد ابوخوض
دينا ماهر محمود مصطفى
رضوى جمال الدين مصطفى جﻼل
ساره محمود عاشور محمود
نرمين عصام عبد العظيم ابوالقاسم
سارة حاكم احمد عبده صالح
عمرو قبيصى خلف عبدالعليم
احمد سالم ابراهيم سالم غنيم
رانيا رضا رجب معاطى الحناط

الكلية
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد
تجاره سوهاج
تربية شبين الكوم
تربية ابتدائي السادات
اداب وعلوم إنسانية باﻹسماعيلية
حقوق شبين الكوم ج منوفية
علوم رياضة المنيا
معهد فني صحى بنها
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه بنها
اداب انتساب موجه عين شمس
حاسبات ومعلومات عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
حاسبات ومعلومات حلوان
معهد فني صحى رياضه اسوان
طب بيطرى فرع مطروح
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني صحى اسماعيليه
تجاره بنها
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
حاسبات ومعلومات القاهره
تربية/رياضه حلوان
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره بنها
كلية تربية رياضية بنات الوادى الجديد
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
تجاره كفر الشيخ
علوم رياضة المنصورة
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
172485
215963
803950
661525
898828
537922
381082
669014
808804
675257
603659
154203
126145
244137
219830
737303
113152
159012
652178
132454
303775
323192
132337
602704
174556
145482
226939
156596
609822
458965
897267
675811

اسم الطالب
محمود على سيد على
نادين ايليا امين دوس
إسماء أسامة عبده سنوسى
ماجده السيد السيد عبد النبى الكيال
رنا اسامه على قبيصى
رانيا اسماعيل فهمى السيد شهبه
احمد عبدالروؤف محمد صالح خضر
منه ﷲ ابراهيم محمد درويش
اميل لوقا شنوده غالى
اميره محمود محفوظ محمود اسماعيل
اسﻼم ايهاب طلعت السعيد طه
عبير رمضان احمد سيد
كريستين رأفت ابراهيم بخيت
بسمه محمود ابراهيم محمد
شيماء عبدالنعيم عيد احمد
دينا جمال محمد سليمان
نادر طه محسن طه محمد
هشام بدر بحر زايد
ماركو عاطف لبيب حبيب حنا
عمر ماهر السيد الشلقامي
سمر طارق عبدالحميد عبدالنبى الشامى
فاطمة سامي محمد اسماعيل الصعيدى
احمد حامد محمد اسماعيل
احمد محمد أحمد على سعدة
محمد عﻼء ابراهيم حسانين
اسراء فتحى فرج عبد الغفار
جهاد حامد محمود حامد
محمود خالد عبد المعبود محمد
فتحيه طارق محمد حسن
نورهان عبد المنعم محمد الديب
ايهاب ذكريا شاكر ميخائيل
موسى محسن موسى احمد موسى

الكلية
دار العلوم ج القاهره
السن عين شمس/رياضة
اداب انتساب موجه المنيا
اداب المنصوره
اداب سوهاج
زراعه طنطا
علوم بنها
تجاره انتساب موجه المنصوره
اداب المنيا
تربية الزقازيق
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
علوم بنى سويف
تجاره القاهره
خدمه اجتماعيه حلوان
كلية البنات آداب عين شمس
تجاره الزقازيق
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه بنى سويف
تجاره بور سعيد
حقوق حلوان
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تربية طفوله شبين الكوم
حقوق القاهره
حاسبات ومعلومات الزقازيق
تجاره القاهره
رياض اطفال القاهره طالبات
تجاره القاهره
حقوق بنى سويف
معهد فني تمريض الزقازيق
اداب كفر الشيخ
معهد فني صحى سوهاج
تجاره طنطا
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
843837
908781
156119
292602
598199
124908
225586
916912
151450
130517
356344
107489
878835
232038
883120
111765
425459
831780
117715
132930
228394
612298
587969
453269
750424
366765
651654
434473
212062
456785
576975
618292

اسم الطالب
سمر زغلول محمد عبد النعيم
تقوى سعد غازى ابوالفتوح عثمان
احمد محمد عبد العاطى عبد الحليم
اﻻء محمد حامد محمد
عبد الرحمن مسعد رفعت البهنساوي
غريب طارق غريب مجاهد
اﻻء احمد عبد المجيد ﻻشين
وليد ناصر مصطفى سيد
ياسمين شعبان نبيه حسن
هاجر عصام على ربيع محمد
ايه محمد سﻼمه ابراهيم
مصطفى توفيق محمد السامولى
احمد مصطفى احمد محمد
ابراهيم نبيل ابراهيم سليمان
مريم امجد فخرى عبده
ايه حامد محمد حامد راشد
محمد رزق يونس شاعث
هبه فتحى بكرى حفنى
سلمى شادى ممدوح محمد
احمد ماهر راشد حافظ
محمد على احمد على عبد الرحيم
محمد شعبان محمود ابراهيم
انطون حكيم صليب ابراهيم يوسف
نانسى نعمت محروس توما
احمد هشام ابراهيم الدسوقى محمود نور الدين
محمد عادل محمود عبده سالم
عبد الرحمن ابو زيد منير ابو زيد
احمد محمد احمد حسن محمد
ساره محمد خليل فوده علي
نورا طه احمد ابوالمحاسن الشرقاوى
اﻻء ابراهيم على سعد عبدالعال
حنان محمد سعيد عبد الفتاح

الكلية
تربية ابتدائي المنيا
الزراعة والموارد الطبيعية ج اسوان
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
السن عين شمس/رياضة
تجاره بور سعيد
تجاره القاهره
علوم القاهره
حقوق اسيوط
تربية عين شمس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
اداب عين شمس
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تجاره اسيوط
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس
تجاره اسيوط
حقوق القاهره
اداب دمنهور
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
اداب عين شمس
تجاره القاهره
حقوق حلوان
تجاره انتساب موجه الزقازيق
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
تجاره طنطا
تجاره بور سعيد
تربية رياضية بنين بنها
حقوق المنصوره
علوم رياضة اسوان
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
معهد فني تمريض طنطا
رياض اطفال المنصوره
اداب انتساب موجه الزقازيق
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
612756
809116
117600
532836
285324
614964
823657
221441
215421
122169
738521
303265
505232
431751
443928
897125
605557
677225
234634
460644
832031
285817
229150
605050
448326
453318
664925
475734
815297
576109
674853
583790

اسم الطالب
ياسمين طه عبد الرحمن عبد اللطيف عبد الرازق
عبدﷲ فرج عبد العظيم صالح
مريم حلمي صبري دميان
يوسف السيد عثمان محمد عبدالرؤف
عمر محمد يوسف سليمان
محمد احمد محمد سالم
ساره بركات قاسم عبداللطيف
اية مصطفى محمود عبد الغني
احمد محمد سيد علي محمد
شيرين محمود محمد اسماعيل
احمد ابراهيم سيد درويش
مريم سعيد عبد السﻼم العبساوى
باسم ياسر عبد المنعم علي
مازن عمرو محمد احمد عبد ﷲ
نهال كمال ابراهيم عبد العال فوده
ريم احمد محمد احمد
نيره احمد محمد نجدى الوزيرى
محمد جمال محمد شعبان الشربينى
عبد ﷲ احمد محمد حسن
محمد حمدى عبدالجيد عبده ودن
عزه عﻼء الدين سعدالدين ناشد
سارة ابراهيم عبده رشوان
احمد حمدى محمد عفيفى
لطفى ربيع لطفى عطيه عبده
آيه عادل حافظ حسن الزرقاني
هبه عبد العزيز حافظ سيد احمد
محمود مجدى حمزه ابراهيم النبوى
حسين احمد حسن محمد سليم
مريم سعيد لبيب خليل
ابراهيم فتحي السيد السقط
اميره عبد الناصر المتولى عبد الرحمن قنديل
فاطمة الشحات احمد ابراهيم العلوانى

الكلية
اداب الزقازيق
اداب المنيا
اداب عين شمس
تجاره دمنهور
حقوق عين شمس
معهد فني صحى الزقازيق
تربية ابتدائي قنا ج الوادي
فنون جميله فنون حلوان
حقوق القاهره
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية  6أكتوبر
علوم شبين الكوم ج المنوفية
حقوق اﻻسكندريه
حقوق اﻻسكندريه
تربية ابتدائي طنطا
تربية سوهاج/رياضة
علوم الزقازيق
ك.ت .فني رى وصرف ومساحه قنا
حقوق القاهره
تربية كفر الشيخ
نوعية موسيقيه قنا
تجاره انتساب موجه طنطا
تجاره انتساب موجه عين شمس
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات.
تربية ابتدائي طنطا
اداب جامعة دمياط
علوم رياضة اسيوط
تربية المنيا
حقوق طنطا
رياض اطفال القاهره طالبات
علوم المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
510251
450354
821896
298282
583451
229922
365547
830387
749546
107507
301465
666156
526977
726845
219427
168762
303891
528139
677247
653049
291744
918078
383746
819300
165376
728116
672491
581173
729885
910308
213908
661945

اسم الطالب
مصطفى حلمى قبيصى عثمان على
اروى ابو المجد هانئ جابر صيام
ايه عبدالرؤوف خضرى عبدالعزيز
رزق سامي عبد المسيح صالح
ريهام رمضان بسطويسي الطنطاوي
هدير عماد ابوالنجا سيد
نورهان محمد احمد محمد سعيد
عبد ﷲ كمال عبد النعيم تهامى
مصطفى حسنى رمضان محمود
سهى طارق محمد محمد سﻼمه
محمد علي محمود خطاب
مى رضا محمد السيد عامر
نورهان السيد محمد شاكر سليمان
علي عزت عيد رجب
اية احمد مصطفى حسين
مارنى عادل مهنى فهيم
اسراء عﻼء الدين حسين شرشر
آﻻء سعد عبد اللطيف محمد جويدة
محمد محمود شوقى محمود محمود
ساره مسعد احمد منصور
محمد فؤاد محمد صبرى محمود
معاذ يسرى محمد عبدالﻼه
محمد عثمان عبدالنبى محمد عثمان
ورده علي حسانين احمد
محمود احمد مصطفى محمد
هاجر السيد عبد الرحيم مصطفى عمار
ايه شاهين محمد شاهين
احمد عاطف محمد تايب
منه ﷲ احمد حامد على
اميره حجاج عبد الرازق اسماعيل
دنيا امل محمود عبد الفتاح
محمد جميل اسعد ابراهيم محمد

الكلية
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
حقوق طنطا
اداب قنا ج جنوب الوادى
تجاره طنطا
تربية طنطا
تجاره عين شمس
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
الزراعة والموارد الطبيعية ج اسوان
تربية جامعة السويس
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان فرع  6اكتوبر هندسة بمصروفات
اداب انتساب موجه عين شمس
تجاره بنى سويف
علوم حلوان
زراعه سابا باشا اﻻسكندريه
تجاره جامعة دمياط
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
حاسبات ومعلومات حلوان
حقوق سوهاج
تجاره بنها
معهد فني صحى بنى سويف
تمريض الفيوم
تجاره انتساب موجه الزقازيق
رياض اطفال المنصوره
المعهد الفنى للتمريض بالجونة
اداب انتساب موجه الزقازيق
السن المنيا
فنون جميله فنون حلوان
تجاره المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
126047
352347
125498
360232
446889
728604
651714
816787
208881
810968
126678
817715
322261
665501
917613
296230
282019
388614
295755
814479
761512
310766
146386
507958
427732
289790
608579
185485
320330
753748
674180
611674

اسم الطالب
رحمه رمضان عزت سليمان
زينب عصام محمد عارف
هبه محمد على عبد ﷲ
مصطفى محمد فكرى قرنى
محمد فريد عبد الجليل فريد شديد زمزم
ياسمين حسن وهدان حسن وهدان
محمد هشام ابراهيم حامد قنديل
ايمان عبدالراضى احمد همام
احمد حسين سعيد محمد
رانيا عبدالباسط مسلم محمد
يارا طارق محمد علي سﻼمة
حنا زكريا ابراهيم رزق ﷲ
بدر احمد عبد الحميد احمد حمود
دعاء سعد السيد السيد احمد
احمد حسين بخيت سعيد
سارة اشرف ابراهيم على
مي عصام محمد رياض حمزه على الدين
ساره ابراهيم عزب ابراهيم
منى احمد عيد فرحات
حسين اسماعيل عبدالمحسن سيد
سالم محمد سالم غانم سالم
هاجر فتحي شريف شريف
اميرة عبد الحليم احمد على
احمد محمد عبد ربه محمد عبد ربه
اسماء جمال على محمد بهنسى
نهال يحي عبد الغنى على
فايزة رابح عبدالراضى ابوالسعود
احمد شعبان محمد شعبان
محمد سليمان عبد المولى قنعر
كيرلس نبيل حلمى باسيليوس
ايه احمد احمد عبد ﷲ ابراهيم الشيخ
آﻻء السيد فكرى السيد عبد الحميد

الكلية
تجاره القاهره
كلية البنات تربية عين شمس
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية
حقوق حلوان
تجاره طنطا
دار العلوم ج القاهره
اداب المنصوره
اداب المنيا
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
اداب المنيا
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
سياحة وفنادق المنيا
نوعية اشمون
تربية ابتدائي المنصوره
تمريض اسيوط
علوم رياضة القاهرة
اداب عين شمس
تربية بنها
فنون تطبيقيه حلوان
اداب اسيوط
تجاره طنطا
تربية ابتدائي شبين الكوم
زراعه القاهره
اداب دمنهور
تربية أساسي اسكندرية
اداب القاهره
تربية ابتدائي الزقازيق
حقوق بنى سويف
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
حاسب ومعلومات اﻻسماعيلية ج قناة السويس
استنفد الطالب رغباته
كلية الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج اﻹسكندرية
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
829621
321273
506266
891185
233922
740174
898786
655760
611869
386109
726274
658165
354635
444416
656593
447860
534195
904219
140745
160560
591045
140847
750892
668400
158961
662576
665148
179037
393471
612798
465535
447017

اسم الطالب
ساره احمد عبد الفتاح محمد
مي عبد النبي مبروك الخولى
إسراء عبد العاطي جمعة علي
ايه مصطفى محمود حسين
محمد محمد احمد حسن
احمد جمال حمدي سالم
نورا ابراهيم محمد محمد
اسامه محمد المهدى نور الدين
نورهان محمد سليم الديدامونى
ندى مسعود عزت مسعود
عبد الرحمن جمال محمد محمد
اميره محمد محمد السيد حماد
عزيزه سعد عوض محمود
احمد ماهر احمد احمد شتيوى
ساره عبد الحليم احمد عاشور السيد
احمد ماهر محمد محروس غﻼب
منة ﷲ خالد أحمد محمد محمد البرلسي
مصطفى مجدى محمد عبد الرحيم
دنيا ماهر محمد ابراهيم
ندا حسن على شعبان
محمد على محمد معوض خليل
شرين منير عيد احمد
عبده عبد الحميد محمد احمد شعبان
ايمان حسن احمد احمد كسيره
جمال عبد الناصر احمد محمود
احمد نبيل عبد المطلب الطنطاوى
محمد اشرف رشاد محمد
محمد سيد زكى عبد التواب
رحمه مصطفى سليمان عوده
سامح محمد احمد محمد سليم
لورين فوزى كامل جبران
محمود اشرف محمد القللى

الكلية
معهد فني صحى سوهاج
تمريض شبين الكوم المنوفية
حقوق اﻻسكندريه
اداب اسيوط
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره سوهاج
علوم جامعة دمياط
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره انتساب موجه عين شمس
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات
تمريض المنصورة
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره طنطا
تجاره انتساب موجه المنصوره
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
حقوق اﻻسكندريه
تجاره سوهاج
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
إعﻼم بنى سويف
نوعية جامعة دمياط
تربية عين شمس
تجاره بور سعيد
نوعية المنصوره
حقوق بنى سويف
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تجاره بنى سويف
اداب انتساب موجه بنها
تجارة جامعة السادات
علوم حلوان
حاسبات ومعلومات بنها
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
507892
506579
583278
279185
384284
389819
658091
152850
455765
112007
607879
651141
181467
298944
736566
222473
607877
664920
228616
601433
897832
531179
510720
547755
365717
661685
351000
662219
172744
538513
372984
659664

اسم الطالب
خالد هشام عادل محمد كمال الشق
ياره احمد ابراهيم احمد سليم
نورا ايمن سامى عبد المحسن نجله
محمد اشرف السيد محمد
ساره عيد عبدالعظيم يوسف
سعاد سيد احمد محمد
احمد رضا ابراهيم محمد عوض
محمود شعبان حسبو عبد ﷲ
عبد الواحد اشرف عبد الواحد بركات
هبه احمد اسماعيل محمود
هدير حسن محمد على السنفاوى
فاتن على احمد على البنداري
ميادة ممدوح على دكرورى
اسماء محمد رمضان عبد الظاهر
امنيه السيد محمد محمد شحاته
احمد عبد الرحمن احمد عبد الرحمن
نيره عﻼء فتحى ابو العنين عمار
محمود رضا محمود رشاد حسن فرج
احمد هشام شوقى محمد
شيماء زغلول عطيه طلبة سمرة
باسم لطفى مرتجى معوض
محمود مشرف محمد مشرف حسين
محمد مجدى حسن محمد حسين
عمر خالد عبد المعطي الوليلي
اسراء احمد رضا ابراهيم
حبيب محمد حبيب احمد حبييب
ابانوب بشرى الفونس زكى
احمد طارق محمد السيد هيكل
اميره سمير سيد ابراهيم
دينا ايهاب مراد المحرقاوى
منار خالد ابوالدهب عبدالحليم
ايه حاتم السيد ابراهيم الجيار

الكلية
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
رياض اطفال المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي بنها
دار العلوم ج القاهره
معهد فني تمريض المنصوره
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة
تمريض طنطا
اداب انتساب موجه حلوان
نوعية فنيه الزقازيق
تربية ابتدائي المنصوره
اداب انتساب موجه الفيوم
اداب انتساب موجه حلوان
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
نوعية فنيه الزقازيق
اداب انتساب موجه المنصوره
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره سوهاج
ك.ت .فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب
اداب كفر الشيخ
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
تجاره انتساب م .بنها
تجاره انتساب موجه المنصوره
تجاره انتساب م .بنها
علوم المنصوره
معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات
علوم دمنهور
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات
تجاره المنصوره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
827689
743518
144992
670625
478702
876567
308089
733137
904808
669525
282310
522755
849570
841335
303404
653044
529856
654480
308552
471992
613388
448643
103034
601037
287558
831572
475634
655359
901959
454201
530377
744371

اسم الطالب
مكاريوس فوكيه فكري فارس
دينا محسن احمد السيد بركة
محمد جمال احمد يوسف
اميره جمال مصطفى حسن
محمد السعيد محمد يوسف النجار
احمد على محمد على
مروة السيد عبدﷲ الزهار
عزيزه محمد عبد العزيز سليمان محمد
عبد الستار السيد عبد الستار عبد المقصود
محمود محمد ربيع ابو المعاطى امين
دنيا مجد عبد المنعم محمد مسعد
عائشة فتحى مراجع على
اسماء محمد احمد توفيق
مروه ناصر فهمى محمد
اية ماهر فتحى ابو حسين
رحمه ممدوح صﻼح عبد الحميد احمد
فتحي محمد فتحي يوسف عبد الدايم
هند ايمن على حبيب على سالم
سمر عادل عبده الجزار
مصطفى رياض عبدالجواد ابوزيد
أحمد الطاهر أحمد ابراهيم
فاطمه رضوان على رضوان هاشم
احمد حسام الدين حسنى احمد
ناديه ابوعجوه فهيم محمد
دعاء سمير صالح حسنين
اسراء عبدالفتاح احمد سيد
مروان جابر احمد احمد حسن
احمد رضا محمد رفعت
اميل نعيم حلمي عزيز
ايمان محمد الجبالى اﻻغا
محمد صبرى حسن العطار
منة ﷲ حسين حسن محمد

الكلية
كلية تجارة ج أسوان
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني صحى امبابة
علوم المنصوره
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
الدراسات اﻻقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف
تربية ابتدائي شبين الكوم
علوم الزقازيق
تجاره سوهاج
تربية ابتدائي المنصوره
اداب القاهره
علوم جامعة دمياط
تربية قنا/رياضة ج.الوادى
اداب المنيا
تربية ابتدائي السادات
اداب جامعة دمياط
طب بيطرى دمنهور
اداب المنصوره
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
معهد فني صحى الزقازيق
تجاره طنطا
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
اداب الزقازيق
حقوق حلوان
نوعية موسيقيه قنا
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
اداب المنصوره
اداب سوهاج
علوم طنطا
طب بيطرى دمنهور
تربية اﻻسماعيليه
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
669479
320951
518994
599750
355875
546421
470761
453754
321920
376617
748366
608146
533538
527516
890339
386644
756326
904131
731561
737401
147524
883277
667846
307748
905739
434594
132548
525386
160828
665245
738291
229533

اسم الطالب
كريم ناصر عوض السيد غالي
شروق محمد عبد الحليم شودف
رنا صفوت محمد الدمرداش سراج
عمرو حسين جوده محمود
ايمان فتحى محمد مصطفى
سارة سمير سعد حسن عبد الﻼة
ف﷼ جﻼل الدين حسين الصاوى صابر
روان محمد عبد اللة محمد حمزة
ابراهيم محمد لطفي سﻼمة حماد
اسراء محمد عبدالرحمن سليمان
احمد على احمد محمد عرابى
شروق عبد الرحمن محمد احمد فرج
آيه محمد خميس مبروك خطاب
إيمان صﻼح الدين محمد محمد سويدان
سماح عنتر فتحى بخيت
هبه محمد عبدﷲ ابراهيم
محمود محمد سليم محمود
ايهاب نصرالدين ابراهيم حسن
ايه طلعت عبد العظيم عبد اللطيف ابراهيم
هاله هاني السيد حسن
ندا ابراهيم سعيد ابراهيم
مريم اسحق فهيم حنين
احمد محمد عيد السوليه
رانيا محيي بسيونى عامر
احمد حسن حفنى حسن
عبد الناصر محمد محمود سيد احمد فاضل
بﻼل حلمى محمد حسن
هاجر محمد عفيفى السيد عفيفى
مصطفى حسين احمد عبد المقصود
ايه احمد السيد عبد الرازق هوى
اسﻼم احمد فوزى صديق صقر
ايمان نبيل احمد مرسى

الكلية
السن عين شمس
علوم شبين الكوم ج المنوفية
تجاره انتساب موجه دمنهور
تجاره الزقازيق
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
اداب اﻻسكندريه
علوم كفر الشيخ
تربية ابتدائي طنطا
تجاره شبين الكوم ج المنوفية
نوعية عباسيه
حقوق بنها
علوم الزقازيق
تربية أساسي اسكندرية
علوم بورسعيد
اداب سوهاج
اداب عين شمس
تجاره جامعة السويس
اداب سوهاج
اداب الزقازيق
رياضيه بنات الزقازيق
حقوق حلوان
فنون جميله فنون المنيا
تربية المنصوره
اداب شبين الكوم ج المنوفية
تجاره سوهاج
علوم رياضة دمنهور
كلية التكنولوجيا والتنمية ش )علوم مالية وادارية( ج الزقازيق
اداب اﻻسكندريه
تربية بنى سويف
اداب المنصوره
حاسبات ومعلومات الزقازيق
حقوق القاهره
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
682871
811279
547025
433535
527408
820993
832675
604501
109975
471787
376100
148496
897995
462970
541623
480516
316559
458720
528207
204069
226588
744504
826014
598719
453778
457913
654428
313362
608103
907116
672783
891467

اسم الطالب
محمد فتوح محمد المهدى البدرى
كرستين رفعت حنا سمعان
عبد ﷲ حسن محمد رفعت محمد الدمياطى
عبدﷲ محمد الصافى ابراهيم
رضوى محمد جابر عبد ﷲ
محمود غانم سالم هاشم
امنيه احمد عبد الحميد على
رضوى صﻼح محمد محروس محمد
ماير عادل متاوس دانيال
مصطفى امين عبدالسﻼم مصطفى
اسﻼم فرج محمد احمد جمعه الروبيجى
ايمان عبد الفتاح احمد امام
ساره كرم بارح عوض
محمد مصطفى على محمد محمد نعناعة
خلود عبد ﷲ جوده كيﻼني جويلي
صهيب عبدﷲ السيد عصر
هبة ﷲ سعيد محمد فتوح محمد
أمنية كامل محمد بركات
هبة محروص علي محمد إبراهيم
مرفانا ميشيل نجيب متى
فاروق مسعد محمد كمال
محمد عرفه عطيه سليمان
هاجر صبرى احمد محمد
سماح محمود شحاته النجار
سماء هشام بيومى السيد عبيد
أميرة معوض معروف نصر جبريل
اﻻء سعد السيد يوسف سليمان
اماني رضا عبد المقصود سالم
ريهام محمد السعيد عبد الحليم
محمد عامر محمد عبد الحافظ
عبد العزيز محمود محمد فرحات رمضان
اسماعيل جمال اسماعيل محمد

الكلية
تربية رياضيه بنين المنصوره
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات
معهد اﻹسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات
اداب اﻻسكندريه
تربية اسكندرية
تجاره سوهاج
علوم قنا جامعة جنوب الوادى
اداب الزقازيق
تجاره القاهره
علوم كفر الشيخ
ك.ت .فني صناعى بنها
زراعه القاهره
معهد فني صحى سوهاج
تمريض كفر الشيخ
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة
المجمع التكنولوجي المتكامل بالسﻼم
حقوق بنها
تربية كفر الشيخ
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه عين شمس
اداب كفر الشيخ
تربية اﻻسماعيليه
اداب اسوان
تجاره بور سعيد
تربية طنطا
نوعية طنطا
تربية المنصوره
تربية السادات
تمريض الزقازيق
تجاره سوهاج
حاسبات ومعلومات المنصوره
تجاره اسيوط
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
306470
387128
289989
211814
441601
286411
388793
512436
157756
103061
153375
144559
810533
738702
898091
809873
587450
676843
382119
745311
525514
228514
527936
658988
745664
672168
506231
321710
597921
536521
214518
743846

اسم الطالب
محمد جمال محمد محمود على
امانى محمد عبدالمنعم عبدالحميد
اية محمد عبدالرازق حسن
خالد محمد عزت محمد
عﻼء احمد عبدالحميد احمد ابوعجيزه
رقية عصام محمد كامل
عبدالرحمن محمد ضياءالدين كحيل محمد فايد
زينب فؤاد محمد احمد البنا
احمد عبد ﷲ محمد احمد
نورهان احمد عبد المنعم محمود
عنان عمرو محمد سليمان
اروى عصام حسان عبد التواب
لندا يوسف رزق ﷲ معوض
عبدالحميد محمد علي محمد ابراهيم حماد
ايمن محمد عبد الحفيظ عبد الرحمن
ميرنا محسن جورج حبيب
اميرة ابراهيم محمد مجاهد شهاب
احمد جمال حامد ابراهيم اﻻلفى
نوال سيد محمد سيد
احمد محمد عبد الرحمن حسين زاهر
نجوى سامح أنور محمد فرج
على محمد محمد عمر
سلمى عبد الرحمن طلبه السباعى طلبه
احمد عبد المنعم يحيى زكريا
احمد محمود عبدالسﻼم محمد
وسام عﻼءالدين يسين جبر موسى
مريم اشرف صبحى مصطفى احمد
محمد عبد الحكيم عبدالعزيز عريشة
عمرو مسعد مسعد سليمان بدوى
منه ﷲ عصام محمد عباسيه
ايهاب ماجد عبد الجواد محمد
اميره شوقي محمد محمد

الكلية
تربية رياضيه بنين شبين الكوم
تجاره عين شمس
علوم القاهره
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضة
تجاره طنطا
علوم عين شمس
تجاره انتساب موجه عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم حلوان
تجاره انتساب موجه قاهره
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تربية/رياضه حلوان
تجاره بنى سويف
معهد عالي تكنولوجيا  10رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات
معهد فني تمريض سوهاج
تجاره بنى سويف
كلية اﻻثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة
تجاره بنها
معهد فني صحى اسماعيليه
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تمريض عين شمس
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
علوم المنصوره
اﻻكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة اﻻنتاج الحربى
معهد فني صحى المنصوره
حقوق اﻻسكندريه
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة )هندسة( بمصروفات
السن عين شمس/رياضة
تجاره انتساب موجه دمنهور
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية
علوم اﻻسماعيليه ج قناة السويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
128034
121316
209645
366098
681203
609143
119812
211490
208651
383687
752611
220188
134009
436469
806138
813348
727184
819179
466042
289033
752638
527574
205488
287874
501544
739168
509835
659159
537597
316690
652283
282479

اسم الطالب
شيماء حسن محمود محمد
طه محمد عزت محمد عبد العاطي
احمد عادل عبد العظيم بشير
احمد محمد مرعى محمد متولى
ابراهيم محمد محمد الحسينى الحديدي
احمد على رمضان على
محمد عادل صﻼح الدين امين
مصطفى السيد مصطفى عادل السيد
احمد محمد حسن محمد عشماوي
فاطمه محمد على احمد مصطفى
سلمي الباز محمد الباز منصور
غادة حسن مصطفى محمد
هدير على فرج خالدابو العيون
آيه جمال حسن احمد سﻼم
هيا ناجي محمد بدوي
احمد صالح محمود حميده
محمد سعد محمد عامر راجح
اميره خلف عبد الحميد عبد المجيد
اﻻء الحسينى محمد اسماعيل عبد السﻼم
اسامة محمد رفعت محمد عمر
ماريان حبيب بحر حبيب
مارينا عاطف وهبة بشيتي
زياد احمد محمود محمد زهران
محمد صبحي محمود ابراهيم
ريهام جابر فتحي عبد الرحمن الزيات
عﻼ عبدﷲ عبدالمجيد كامل
محمد عادل احمد ابراهيم محمد الدحليش
اسماء مجدى محمد محمد مهدي
اسراء فارس عبدالمحسن حمود
اية بركات محمد هاشم
احمد محمد محمود عبد الكريم
بافلي ماجد مكرم فام

الكلية
علوم حلوان
حاسبات ومعلومات حلوان
تجاره بنها
تجاره بنها
تربية/رياضه المنصورة
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش
تجاره انتساب موجه قاهره
حاسبات ومعلومات القاهره
حاسبات ومعلومات حلوان
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس
نوعية فنيه بورسعيد
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس
تجاره القاهره
تجاره اﻻسكندريه
تربية المنيا
اداب سوهاج
تربية ابتدائي الزقازيق
تربية المنيا
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ
تجاره طنطا
تجاره بور سعيد
تربية طفوله اﻹسكندرية
تجاره عين شمس
خدمه اجتماعيه حلوان
تجاره دمنهور
تربية ابتدائي الزقازيق
تجاره دمنهور
اداب المنصوره
تربية طفوله ج دمنهور
تربية ابتدائي بنها
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
679000
233209
537061
579058
368472
612201
291845
810160
529247
526104
901418
133544
374264
533480
162735
279309
513251
439020
727846
112852
150733
524941
658827
800947
833020
149257
527413
214171
222221
278249
437952
749982

اسم الطالب
عبله السيد عبد الفتاح ابراهيم
بسمه ربيع احمد نجيب
صباح رمضان محمد رمضان ابوشديده
جون موريس مؤنس عازر ميخائيل
ايه عبدالرؤف مختار محمد
ابراهيم عزمى فكرى جرجس
فاطمة الزهراء صابرين احمد على بهنساوى
نورهان احمد ابوصباح احمد
عمرو ابوالفتوح محمد الشيخة
حسن محمد حمزة محمد الحداد
مؤمن خلف يوسف محمد
ايه اسامه احمد محمد
وﻻء هادى عﻼم عﻼم محمد
وﻻء محمد سعد علي الجيار
فاطمة شعبان رمضان احمد
خلود ايمن فهمى حنفى
هناء محمد الحسينى محمد القزاز
روان عبد العزيز يونس احمد محمد
فاطمه حسن محمد حسن زنون
عائشة محمد ابراهيم عبد العزيز
اسراء نبيل محمد سعداوى ابو العﻼ
ابتهال قدرى عبد المنعم امام محمود
اسماء شاكر عبد الحميد عبد الجواد ديوان
اية رضا محمد عبد الحكيم
غادة مجدي خميس عبدﷲ
ابراهيم عبد الغفار على صميدة
رؤى عﻼء مسعد محمد الزينى
هشام مراد محمد بندارى
يوليانة رضا ديمترى جان
منار ايهاب عبدالعزيز جلبط
مهدية سﻼمة عبد الحميد محمود عويس
ايناس ابراهيم احمد ابراهيم

الكلية
اداب المنصوره
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية طفوله ج دمنهور
زراعه المنصورة/رياضة
كلية الفنون التطبيقية ببنها
تجاره انتساب موجه الزقازيق
اداب انتساب موجه حلوان
تربية ابتدائي المنيا
تجاره دمنهور
تجاره اﻻسكندريه
اداب انتساب موجه سوهاج
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان
تربية ابتدائي بنها
طب بيطرى اﻻسكندريه
تربية ابتدائي الفيوم
تجاره انتساب موجه حلوان
تجاره دمنهور
تربية رياضيه بنات اﻻسكندريه
اداب الزقازيق
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان
تربية حلوان
زراعه اﻻسكندريه
علوم بورسعيد
دار العلوم المنيا
كلية تجارة ج أسوان
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
علوم طنطا
المعهد العالي للهندسة بمدينة  15مايو
تجاره عين شمس
تجاره عين شمس
اداب انتساب موجه اﻻسكندريه
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية بالسويس
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وزارة التعليم العالي
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
رقم الجلوس
501159
675503
204636
748042
204268
503456
376440
278615
390094
117489
805073
437795
805081
530436
524205
746813
211113
217154
130057
152727
888221
537722
745634
121777
501061
827418
218276

اسم الطالب
مهاب شريف سعد السيد البيومى
اسراء فتحى شفيق المرسى حجازى
مصطفى محمد جﻼل رجب
سلمى شعبان محمد على
رامز نادر كمال أسعد
هاجر أشرف محمد ابراهيم على
عبداللطيف اشرف عبداللطيف احمد الفحل
خالد اسامة احمد ابوالعﻼ
همت صبرى منصور محمد
اسراء اسماعيل حسين محمد الجندي
طاهر عبدالبصير عبدالحميد محمد
اسماء سمير عبد الهادى حسنين
محمد رضا وحيد حسن
احمد مازن احمد محمد عبد النبي
هاجر احمد كامل عبد اللطيف
كريم محمد رمضان جمعه
كريم حامد شاكر عيسى
اية رضا احمد السيد
عبد القوي نبيل عبود عثمان
محمد كمال عبد الوهاب عبد ﷲ
مينا موسى ميخائيل تاوضروس
اسراء صبحى عبدالفتاح عسران عبده
ابراهيم خلف ابراهيم زيدان
ايه لطفى احمد نبوى
احمد اشرف محمد السباعى السيد
صفاء سيد ابوزيد فرغلى
انوار تمساح اسماعيل عباس

الكلية
تجاره سوهاج
تجاره المنصوره
تجاره عين شمس
تربية جامعة السويس
تجاره عين شمس
تجاره اﻻسكندريه
تجاره انتساب موجه عين شمس
علوم عين شمس
كلية البنات تربية عين شمس
علوم القاهره
نوعية المنيا
تجاره انتساب موجه اﻻسكندريه
معهد فني صحى بنى سويف
تربية ابتدائي دمنهور
رياض اطفال اﻻسكندريه طالبات
تجاره اﻻسماعيليه ج قناة السويس
العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس
تجاره انتساب موجه قاهره
اداب انتساب موجه الفيوم
علوم بنى سويف
نوعية فنيه اسيوط
تربية طفوله ج دمنهور
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس
تجاره انتساب موجه الزقازيق
تجاره دمنهور
حقوق قنا جنوب الوادي
خدمه اجتماعيه حلوان
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